
 





  
  
  
  

  زرساالران يهودي و پارسي
 استعمار بريتانيا و ايران

  





  زرساالران يهودي و پارسي
  استعمار بريتانيا و ايران

  )پنجمجلد(
  
  

  
  

  
    آريستوكراسي مالي

  و فروپاشي نظام سنتي 
  
  
  

  
  عبداهللا شهبازي

  
  
  
  
  

  

  مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي
۱۳۸۳ 

  



  

  نشر اينترنتي

  1388شهريور 

www.shahbazi.org  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي

  1518، باالتر از بزرگراه شهيد چمران، شماره )عج( ، خيابان ولي عصرتهران

  22666704: تلفن

  

  عبداهللا شهبازي

  زرساالران يهودي و پارسي

  استعمار بريتانيا و ايران

  پنجمجلد 

  آريستوكراسي مالي و فروپاشي نظام سنتي

1383: لچاپ او  

  1385بهار : دومپ چا

  1387تابستان : چاپ سوم

  نسخه 2100: شمارگان 

  تومان 5000: قيمت

  978-964-5645—49-4: شابك

 .كليه حقوق ناشر و مولف محفوظ است



 



 

  
  
  
  
  
  
  

  فهرست مطالب
   و فروپاشي نظام سنتي آريستوكراسي مالي

  9  آغاز سخن

  19  ي عثمانياستعمار غرب و فروپاش
  19   در اروپايراز گسترش تمدن اسالم

  27  ي انحطاط عثماني اجتماعيها انيبن
  27   آنيامدهاي و پتي جمعشي افزا-1
  36  اكي بر قاره آمري غربي سلطه اروپا-2
  40  رت غرب با شرق تجاييايش راه دري گشا-3
  41  ي غرب با عثماني و اطالعاتي مقابله نظام-4
  46  ياسي رشد فساد در ساختار س-5
  48  ياسيشه سي و انحطاط انديني تحجر د-6
  54  ي در انحطاط عثماني و فرعي عوامل اصلگاهيجا
  55  ي در انگلستان و عثمانيهوديسوداگران :  مندسيكمپان

  81   و طلوع غربيافول عثمان
  114  ي در عثمانيياصالحات و نوزا

  129   در غربيانقالب نظام
  158  ي در عثمانييگرا دوره الله و آغاز غرب

  175  ي دولت صفوي، دولتمردان الله و فروپاشيسوداگران غرب
  184  ي در عثماناوغلو مي و حكرانيصعود نادر در ا

  197  ي نظامانيبونوال و ماجراجو
  205  ي و عثمانيگر ير، نظامي كبكيفردر

  211  مهي كرهي و تجزيونانيطرح 
  224  ي در عثمانانيگرا  گروه غربنيظهور دوم



8  آريستوكراسي مالي و فروپاشي نظام سنتي
  227  ايتاني بريها سهي و دسي ناپلئونيها جنگ

  237   غربيگر  حكومتيمحمود دوم و اخذ الگو
  240  انكيچر ينگيو انعدام انحالل 

  245  گرا الران غربسا واني و صعود ديحذف نخبگان سنت
  256  ي و استبداد غربسميماكس وبر، سلطان

  279  ي بكتاشقتي و طري مخفانيهودي
  291  ني در فلسطانيو سركوب اع ياشاعه فساد مال

  303  دي طبقه جديالياست و ماتيعصر تنظ
  311  ماتي پاشا، معمار تنظدي رشيمصطف

  321  هي و انحطاط روسمهي جنگ كرا،يتانياستعمار بر
  321  "هيخطر روس" و ايتاني بريگارشيال
  333  يافروز  و جنگيبكاريفر:  لندنيگارشيال

  340  مهي كر و جنگيهوديزرساالران 
  346  مهي جنگ كريامدهايپ

  350  هي و غارت روسييگرا  غربمه،يشكست كر
  355  هي در روسيكيجنبش نارودن

  361  ايتالي و آشوب در اي لندن، فراماسونريگارشيال
  362  كي كاتوليساي اقتدار كلاني و پاايتاليشورش ا
  371  يستي تروردي جديها  و جنبشيفراماسونر

  389  ايتالي دولت واحد اسي و تأسلدي روچاديكنت كاوور، بن

  397  فهرست اعالم



 

  آغاز سخن

 1870شناسيم مولود تحوالتي است كه در دهه           مي امپرياليسممعناي جديدي كه از واژه      
ايـن واژه تـا     .  معـروف اسـت    “عصر ديزرائيلـي  ”ميالدي رخ داد؛ يعني در دوراني كه به         

شد   اطالق مي  و استبدادي   خودكامه 1)امپريال( سياسي پادشاهي      نظام  به 1870اوائل دهه   
بـراي  .  است شد كه هوادار چنين امپراتور يا امپراتوري         به كسي گفته مي    “امپرياليست”و  

بـدترين شـكل نظـام      < را   >امپرياليـسم <  لنـدن  تـايمز  روزنامـه    1869 اكتبر   15مثال، در   
  از انقـالب فرانـسه      ديلي نيوز   روزنامه انگليسي  1870 سپتامبر   8 خواند و در     >استبدادي
  .  ياد كرد در فرانسه>سقوط امپرياليسم و اعالم جمهوري<به عنوان 

.  آغاز شـد   1870 به معناي جديد و امروزين از نيمه دوم دهه           كاربرد واژه امپرياليسم  
 منـافع امپرياليـستي  < پيامد  را در افغانستان بريتانيا جنگ جوزف چمبرلين  1878در سال   
در . در دهه پاياني سده نوزدهم ميالدي اين مفهوم رواج گـسترده يافـت            .  ناميد >بريتانيا
:  را چنين تعريف كرد    >امپرياليسم< 3مپوراري ريويو تكان در ماهنامه    2 والتون 1899مارس  

در ؛ و   >يف دولت در رابطه با امپراتـور      ين وظا ييبه منظور تب   يرمول دولتمرد ا ف ياصل  <
ا يـ تاني بر >يافتخـار بـه امپراتـور     <سم را   يـ اليامپر ديلي نيـوز   در ي لرد روزبر  1899 مه   6

از ديـد او    . ل شد ي قا كيك تف >يحشسم و ياليامپر< و   >سم معقول ياليامپر<ان  يدانست و م  
 23 در >.تـر  اي وسـيع  ي در گـستره پرسـت  وطـن <چيزي نيست جـز    >سم معقول ياليامپر<

قـت را   ين حق يه ا ك است   يسك ستياليامپر<:  نوشت ديلي نيوز  در 4ندامي، و 1899ه  يژانو
  

1.  imperial  

2.  J. L. Walton 

3.  Contemporary Review 

4.  G. Wyndham 
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ه در سراسر جهان    ك است   يشور او جزء، و در واقع مغز و قلب، امپراتور         كه  كرد  يپذ يم

 بـه سياسـتي     >امپرياليـسم <در بريتانيـا    در پايان سده نوزدهم،     بدينسان،   5>.نده است كپرا
 و  يمنافع تجـار   در راستاي    شد كه خواستار گسترش قلمرو امپراتوري بريتانيا        اطالق مي 

عضو  ي محل يها   دولت يردهاكارككردن  ز  كه خواستار متمر  ك ياستيا به س  ي بود؛ و    يمال
ره يـ  و غ  ي امپراتور ي داخل ، تجارت ي چون امور دفاع   يل مهم يا در مسا  يتاني بر يامپراتور

ا يـ  و   ايكـ است گـسترش نفـوذ دولـت آمر       ين واژه به س   ي، ا ايكاالت متحده آمر  ي در ا  .بود
 ك تـابع بـه سـب   يشورهاكـ ا يـ  ل مـستعمره  كگر، به ش  ي د يشورهاكن دولت بر    يسلطه ا 
 را  >امپرياليـسم < املعارف بريتانيکـا    دائرةامروزه،  . شد  ي، اطالق م   غربي ياروپاهاي    قدرت

سوي يك دولـت بـراي سـلطه بـر مردمـي در وراي              سياستي كه از    : كند  نين تعريق مي  چ
   6.رود  به كار مي، كه خواستار اين سلطه نيستند،مرزهاي آن

 
جـان اتكينـسون    تاب  كبا   ميالدي و    1902از سال    سميالينه امپر ي در زم  يپژوهش علم 

 از آن زمان تاكنون صدها كتاب و هزاران مقاله          8.، آغاز شد  ليسي اقتصاددان انگ  7،هابسون
  

5.  The Oxford English Dictionary, Vol. VII, p. 712.  

6.  Encyclopaedia Britanica, 1972, Vol. 12, p. 5.  

7.  John Atkinson Hobson (1858-1940) 

او سـپس   .  بـود  هاي آكـسفورد و لنـدن        و مدرس دانشگاه   التحصيل دانشگاه آكسفورد     فارغ هابسون
مقـاالت هابـسون در   . تدريس را كنار گذاشت و اوقات خود را بـه تحقيـق و تـأليف اختـصاص داد         

هابـسون بـه عنـوان اقتـصادداني      . شـد    منتشر مـي   منچستر گاردين  و روزنامه    نيشن  و اسپيكرنشريات  
شود كه به دنبال حل مسئله فقر و توزيع عادالنه ثروت و افزايش رفاه عمـومي                  ب شناخته مي  طل  اصالح

، )1894 (ي جديـد  دار  تكامـل سـرمايه   ،  )1891 (مسئله فقـر  او مؤلف آثار متعددي است از جمله        . بود
اقتـصاد  ،  )1914(كـار و ثـروت      ،  )1909(نظـام صـنعتي     ،  )1902 (امپرياليسم،  )1900 (اقتصاد توزيع 

معهـذا، شـهرت   ). 1938(اعترافات يك اقتصاددان مرتـد  اش با عنوان  ، و اتوبيوگرافي )1922 (بيكاري
 يدار  بـاالترين مرحلـه سـرمايه     : امپرياليـسم كـه در تـأليف      اوست  امپرياليسم  خاطر كتاب     هابسون به 

رفورميـسم  <كه لنين در كتاب فوق ديدگاه هابـسون را            رغم اين    بدل شد به   به منبع اصلي لنين   ) 1916(
، در  ، استاد تاريخ دانـشگاه شـفيلد هـاالم         كين پيتر.  خوانده است  >سوسيال ليبرال < و او را     >بورژوايي

متنفـذترين   رااثر هابسون  هابسون منتشر كرده،امپرياليسم كتابي كه به مناسبت يكصدمين سال انتشار   
  : نگاشته شده است بريتانياكه تاكنون بر توسعه امپرياليستيداند  نقدي مي

Peter Cain, Hobson and Imperialism: Radicalism, New Liberalism and Finance, 1887-

1938, Oxford University Press, 2002. 

8.  John A. Hobson, Imperialism: A Study, New York: James Pott and Co., 1902. 
← 
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 كاربردي عـام، جهـاني و      >امپرياليسم<در اين حوزه منتشر شده و كاربرد و تبيين پديده           

  . آكادميك يافته است
 سياسـت جـاري دنيـاي       نيرومنـدترين جنـبش در    < را   > جديـد  امپرياليسم <هابسون

  غـرب زعم او، اين مرحله جديـدي در تـاريخ تكاپوهـاي اسـتعماري              به 9. خواند >غرب
 را مبـداء ايـن دوره        ميالدي 1870سال  هابسون  .  كالسيك فرق دارد   است كه با استعمار   

سه دهه پاياني سده نوزدهم بخش عظيمي از جهـان          اين جنبش در طول     . جديد دانست 
طبق آماري كه هابـسون از      . ي منضم نمود  هاي غرب    و ساير قدرت    بريتانيا را به امپراتوري  

 ميليون مايل   13 در اواخر سده نوزدهم      امپراتوري بريتانيا كند،     نقل مي  10سر رابرت گيفن  
 50گرفت كه تنهـا حـدود          ميليون نفر را در بر مي      420 تا   400مربع با جمعيتي در حدود      

يك سوم اين امپراتوري را نـسل گذشـته         .  بودند ميليون نفر از نظر نژاد و زبان بريتانيايي       
   11.، به دست آورده بودرائيليبريتانيا، يعني نسل ديز

 آن را   در دورانـي كـه هابـسون      .  اختـصاص نداشـت     به بريتانيا  اين موج امپرياليستي  
 از سـال  فرانـسه .  اين موج پيوسـتند ي بههاي غرب    ناميد تمامي قدرت   >عصر امپرياليسم <

.  ميليون نفر جمعيت را به زير سلطه گرفـت 37 مايل مربع با 5/3 تا زمان هابسون  1880
 را به زير سلطه     هاي شمال آفريقا     طلوع كرد و سرزمين    1880 از سال    امپرياليسم ايتاليايي 

 ميليـون نفـر     14 سال يـك ميليـون مايـل مربـع بـا             15 طي   1884 از سال    آلمان. گرفت
 نيـز بـا اشـغال       اياالت متحده آمريكـا   . جمعيت را به زير سلطه امپرياليستي خود گرفت       

هابـسون  .  به اين مـوج پيوسـت       اسپانيا  استعماري  و ساير مستملكات امپراتوري    هاوايي
شمرد كه با     دانست و آن را تنها گسترش ارضي مي          را امپرياليسم نمي   بي روسيه طل    توسعه

شـاخص اصـلي    <:  به ايـن ترتيـب، هابـسون نوشـت         12.امپرياليسم جديد متفاوت است   
  13>.هاي امپرياليستي است ديد، رقابت قدرتامپرياليسم ج
حاكميـت   و   صـدور سـرمايه    را   > جديـد  امپرياليـسم < نيـروي محركـه ايـن        هابسون

  
← 

  : توان دست يافت  از طريق آدرس اينترنتي زير ميهابسون امپرياليسمبه متن كامل 
http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Hobson/hbsnImptoc.html  

9.  Hobson, ibid, Part 1, chapter 1, paragraph 1 (1.1.1).  

10.  Sir Robert Giffen  

11.  ibid, 1.1.8-10.  

12.  ibid, 1.1.11-18.  

13.  ibid, 1.1.-11.  
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 بدل شـده    آريستوكراسي موروثي دانست كه در مواردي به         مي اليگارشي سياسي و مالي   

 و سـاير    ، ايـاالت متحـده آمريكـا      ، آلمان ، فرانسه طبق بررسي هابسون، در بريتانيا    . است
ــرمايه  ــشورهاي س ــرمايه  ي، دار ك ــافه س ــت اض ــد  انباش ــه انجامي ــور دو طبق ــه ظه :  ب

  .> داراي نقدينگيطبقه متوسط<و ) زرساالران (>اه تپلوتوكرا<
  صدور سرمايه  رشد و   افول تجارت  را   هاي عصر امپرياليسم     يكي از شاخص   هابسون

 در صـد كـل   5/46  از مـستعمرات  واردات بريتانيـا 1859-1856هـاي   در سـال . داند  مي
در .  در صد كـاهش يافـت  5/32 به 1899-1896هاي  واردات اين كشور بود كه در سال   

 به عبارت   14. در صد كاهش يافت    9/34 در صد به     1/57اين دوره حجم صادرات نيز از       
ها، نقش مـستعمرات در        بريتانيا در اين سال    رغم گسترش سريع قلمرو امپراتوري      بهديگر،  

دولـت و ملـت     دهـد كـه        هابسون نشان مي   .كاهش يافته بود   تجارت اين كشور به شدت    
.  ضرر كرده اسـت    ليستيبريتانيا در سه دهه پاياني سده نوزدهم به شدت از سياست امپريا           

به چنين كسب و ملت بريتانيا <كند كه پس به چه دليل         هابسون اين پرسش را مطرح مي     
در اين كسب و كـار،   <: داند   را اين مي   >تنها پاسخ ممكن  <زند؟ او      دست مي  >كار سستي 

 را در دست دارند و از       منافع ملت تابع منافع گروه معيني قرار گرفته كه كنترل منابع ملّي           
، سـر تومـاس مـور     به اين جملـه     هابسون  > .كنند  آن براي نفع خصوصي خود استفاده مي      

تـوانم توطئـه      در هـر جـا مـي      <: كند كه   ، استناد مي   عصر هنري هشتم   انديشمند انگليسي 
در جستجوي  ] منولثوك[ در زير لواي دولت و جامعه        نام و   ثروتمندان را تصور كنم كه به     

    : افزايد  هابسون مي15>.تأمين منافع خودند
 جديد كسب و كار بدي براي ملت است ولي كـسب و كـار           هر چند امپرياليسم  

در  صـرف مخـارج زيـاد    .هـاي درون ملـت اسـت    خوبي بـراي طبقـات و تجـارت      
هاي خارجي پرمخـاطره و دشـوار، انـسداد           هاي پرهزينه، سياست    ، جنگ تسليحات
، هر چند صدمات بزرگي بـر ملـت          سياسي و اجتماعي در درون بريتانيا      اصالحات
     16.كند كارانه صنايع و مشاغل معيني خدمت مي سازد ولي به منافع كاسب وارد مي
، در  طبق بررسـي هابـسون    .  است صدور سرمايه  جديد   ر اين امپرياليسم  شاخص ديگ 

 كاهش يافته، ولـي     1870 از دهه     با مستعمرات  كه سهم صادرات و واردات تجاري       حالي
گـذاري خـصوصي در مـستعمرات بـه           ن از سرمايه  دارا  ها درآمد سرمايه    در طي اين سال   

  
14.  ibid, 1.11.12. 

15.  ibid, 1.4.1.  

16.  ibid, 1.4.3.  
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، كـه كمتـر از      براي مثال، طبق آمارهاي مالياتي دولت بريتانيـا       . شدت افزايش يافته است   

 از سرمايه صادر شـده      گذاران بريتانيايي    درآمد سرمايه  1884ميزان واقعي است، در سال      
 پونـد افـزايش     60،266،886 بـه    1900 پوند بود كه در سال       33،829،124تعمرات  به مس 
ن در خـارج از     آه  هاي راه   گذاري در شبكه     ميليون پوند اين درآمد از سرمايه      6/18. يافت

، سـود   رابـرت گـيفن    سـر    17. بود ن هند آه   ميليون پوند آن تنها از راه      6/4بريتانيا بود كه    
زند كه در      ميليون پوند تخمين مي    70 حدود   1880گذاري را در سال       خالص اين سرمايه  

 ميليـون   120 ميليون پوند رسيد و خود هابسون رقـم اخيـر را             90پايان سده نوزدهم به     
ا در گذاري خارجي بخش خصوصي بريتانيا ر      هابسون كل سرمايه   18.زند  پوند تخمين مي  

نيروي محركـه امپرياليـسم      بنابراين،   19.داند  پايان سده نوزدهم حدود دو ميليارد پوند مي       
مـثالً،  . زننـد   ن بزرگي هستند كه از اين طريق سودهاي كالن به جيب مي           دارا  جديد سرمايه 

ها دالر سـود      ن ميليون پي   در فيلي   آمريكا ن و دوستانش كه از جنگ     يرپونت مورگا   جان پي 
  20.بردند
  

  امپرياليـسم  >عوامـل اخالقـي و احـساسي      < بخـشي از كتـاب خـود را بـه            هابسون
 اين كشور،   ، از جمله كليساي   نويسد بخشي از مردم انگليس      او مي . اختصاص داده است  

هاي غيراروپايي و پايـان دادن بـه           در ميان ملت   گاه صادقانه خواستار گسترش مسيحيت    
 دينـي سوءاسـتفاده     -ا از اين احساسات اخالقي    ه  ها هستند؛ ولي امپرياليست     هاي آن   رنج
 مـصر . نماينـد   ودجويانه خـود را در ايـن پوشـش پنهـان مـي            هاي سـ    كنند و سياست    مي

 با اهداف نظامي و مالي آشكار مصر را اشـغال كـرد ولـي               بريتانيا. بارزترين نمونه است  
زودي نيروهاي خـود را     اعالم كرد كه به خاطر مردم مصر اين كشور را اشغال كرده و به             

خـوانيم كـه در        مـي  هاي درسي انگليـسي     ته هابسون، در كتاب   نوش  به. خارج خواهد كرد  
 يـا   21!انـد    اين كشور حكومتي چنين دلـسوز نداشـته        "فالحين"هيچ دوره از تاريخ مصر      

: رد، فريبكارانه اعالم كرد    را به دست آو    ، زماني كه سرزمين كنگو    لئوپولد، پادشاه بلژيك  

  
17.  ibid, 1.4.9. 

18.  ibid, 1.4.22. 

19.  ibid, 1.4.24. 

20.  ibid, 1.4.37. 

21.  ibid, 1.3.5. 
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 ايـن امـر دربـاره       22>.اسـت ] كنگو[تنها برنامه ما تجديد حيات اخالقي و مادي كشور          <

رســالت <نوشــته هابــسون،  بــه.  نيــز صــادق اســتامپرياليــسم ايــاالت متحــده آمريكــا
اسـت، نيـروي محركـه امپرياليـسم         مـدعي آن     ، كه اياالت متحـده آمريكـا      >سازي  تمدن

     :  او افزود23>.به شكلي آشكار تابع عامل اقتصادي< است و آمريكايي
 نبايـد مـا را فريـب        "تمـدن " بـراي توسـعه      اشتياق پرشروشور پرزيدنت روزولت   

هـا    و همكـاران آن 25، شـواب 24،ن، حنا يرپونت مورگا   ، پي اين آقايان راكفلر  . دهد
  بـزرگ غـرب     نياز دارند و آن را بـر شـانه ايـن جمهـوري             هستند كه به امپرياليسم   

عمـومي  خواهنـد از منـابع        ها به امپرياليسم نياز دارند زيـرا مـي          آن. كنند  تحميل مي 
هـاي    هاي سودآور براي گردش سرمايه      كشور خود استفاده كنند براي ايجاد زمينه      

    26.خود كه در غير اين صورت عاطل خواهد ماند
 آميختـه بـا فريبكـاري       هـاي امپرياليـسم     تمامي سياست <: گرفتنتيجه  چنين   هابسون

   27>.است
  

 در  يگـر   نظـامي اي به جايگاه      در فصل چهارم بخش اول كتابش توجه ويژه        هابسون
هاي سده نـوزدهم و       ي در جنگ  هاي مال    جديد، نقش كانون   پيدايش و توسعه امپرياليسم   

دارد    معطـوف مـي    آريـستوكراسي مـالي    در تركيـب ايـن        يهودي زرساالرانسهم بزرگ   
    : نويسد او مي.  را به كار برد“يهودي”كه صراحتاً واژه  آن بي

دهنـدگان، و    ، وام ، صرافان ، دالالن بورس   بانكداران - بزرگ كاران  كاسباين  
المللـي را تـشكيل        بـين   عـصب مركـزي كاپيتاليـسم      -ها  كمپاني] مالي[مشوقين  

نيرومندترين پيوندهاي سازماني ايشان را متحد كرده است و هماره بـه            . دهند  مي
اند و در قلب سرمايه هـر         ترين شكل ممكن در ارتباط با هم        ترين و سريع    نزديك

شـود، در      ديده مـي   طور عمده، تا آنجا كه در اروپا        ها به   آن. كشوري جاي دارند  
 قـرار دارنـد كـه در پـس ايـشان             زير نظارت مرداني از يك نژاد خاص و معين        

  
22.  ibid, 2.3.4. 

23.  ibid, 1.6.6. 

24.  Hanna 

25.  Schwab 

26.  ibid, 1.6.11. 

27.  ibid, 1.3.5. 
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ها تجربه مالي نهفته است و جايگـاهي يگانـه در هـدايت سياسـت كـشورها             سده
 از طريـق    جـز    بـه  دهي سريع سرمايه بدون رضايت آنان و         هيچگونه جهت  .دارند
    . هاي آنان ممكن نيست بنگاه

 اشـاره   >هـا تجربـه مـالی        دارای سـده   نژاد خاص و معين   <تر به اين      او سپس صريح  
 تصور   بزرگي را از سوي يك دولت اروپايي       توان جنگ   آيا جداً مي  <: افزايد  ميكند و     مي

 و مرتبطين   به آن نياز دارد، كه بنياد روچيلد      كرد و يا وام بزرگي را كه يك دولت بزرگ           
   28>؟آن مخالف آن باشند

  
ازاي خارجي،    اي واقعي است نه مفهومي فاقد مابه         پديده بينيم، امپرياليسم   كه مي   چنان

ف برخـي ادعاهـا،   برخال.  است جان اتكينسون هابسون و آغازگر تبيين علمي اين پديده     
دار   خدشـه كوشد ارزش علمي اين مفهوم را از طريق انتـساب آن بـه ماركسيـسم              كه مي 

كند، ابداع و تبيين علمي مفهوم امپرياليسم ربطـي بـه ايـدئولوژي ماركسيـسم و رسـاله                  

  
28.  ibid, 1.4.34. 

 قول از يك نويـسنده آلمـاني        ود تنها يك بار در زيرنويس و ضمن نقل         خ امپرياليسم در رساله    لنين
، از خانـدان    )1905،  اليپزيـگ (  بـا صـنعت    هاي بزرگ آلمـان     رابطه بانك ، مؤلف كتاب    نام ييدلز   به

لنين به نقل از    . ها مبذول دارد    كه توجه خاصي به آن      آن   نام برده بي   نفت باكو  به عنوان مالكين     روچيلد
هـاي بـزرگ مـالي        نيز ميان گـروه    جهاني نفت حتي امروزه      بازار<: نويسد  ، مي 193كتاب ييدلز، ص    
، منـافع   روچيلد و نوبـل   ] هاي  خاندان[، و    راكفلرها  استاندارد اويل  كمپاني آمريكايي : تقسيم شده است  

ها پنج    ولي طي سال  . اين دو گروه پيوند نزديك دارند     . كنند   در باكو را كنترل مي     هاي نفت روسيه    چاه
 تهي شدن   -1<: كند   را چنين معرفي مي    >پنج دشمن <نين اين    ل >.كرد  ها را تهديد مي     دشمن انحصار آن  

، هاي نفتي اتريش     حوزه -3،  (Mantashev)  رقابت مؤسسه باكويي مانتاشف    -2،  هاي نفتي آمريكا    حوزه
مؤسسات بسيار   ( هلند ويژه در مستعمرات    ههاي نفتي ماوراءبحار ب      حوزه -5،  هاي نفتي روماني     حوزه -4

هاي بزرگ آلمـاني،      سه گروه آخر با بانك    .) اند   مرتبط ، نيز به سرمايه انگليسي    ثروتمند ساموئل و شل   
طور مستقل و سيستماتيك صنعت نفـت         ها به   اين بانك . ا، مربوط بودند  آس   غول به رهبري دويچه بانك   
 كه در صنعت نفت روماني بـه         سرمايه خارجي  1907براي مثال در سال     ... دادند  روماني را گسترش مي   

 >.بـود  ميليون فرانك آن سرمايه آلماني       74شد كه      ميليون فرانك تخمين زده مي     185كار افتاد حدود    
، توجه  ها، از طريق سرمايه يهودي       و پيوند ميان اين كمپاني     لنين به جايگاه روچيلدها   بينيم،    كه مي   چنان

 هاي ساموئل و شل به روچيلدها مربوط بودند و هدايت دويچه بانـك              دانيم كه كمپاني    مي. نكرده است 
بـراي مثـال،    . ، غول مالي آمريكا، پيونـد داشـت        بود كه با كوهن لوئب     يهودي بامبرگر نيز با خاندان    
  . بود و سپس به آمريكا رفت و مدير كوهن لوئب شد ابتدا مدير دويچه بانك هامبورگياكوب شيف
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لنـين  . ، نـدارد يمير ايليچ لنين اثر والد29،يدار  باالترين مرحله سرمايه  : امپرياليسممعروف  

 ، يعني چهارده سال پس از انتشار كتاب هابسون، در زوريخ          1916رساله فوق را در بهار      
به صراحت اعالم كرد ) 1917(نوشت و در اولين پاراگراف مقدمه خود بر چاپ اول آن     

انديشه اصلي در رساله لنين تكرار      . تكه رساله خود را بر بنياد كتاب هابسون نوشته اس         
دانست كه بـر       جديد مي  اين نظريه هابسون است كه امپرياليسم را پيامد تطور كاپيتاليسم         

 گذشـته    پديد آمده و از اين منظر بـا اسـتعمار           و صدور سرمايه   بنياد آريستوكراسي مالي  
هـاي قلمـي او بـا سـاير           چه در رساله فوق به لنين تعلـق دارد، جـدل            آن. متفاوت است 
ا در پيرامون مفهوم امپرياليسم است و آميخـتن ايـن مفهـوم بـا شـعارهاي                 ه  ماركسيست

ي دار ي سرمايهپايه از اين قبيل كه امپرياليسم مرحله نهاي هاي بي  تقديرگرايانه و پيشگويي  
 جهـاني بـر     لنين جادوگرانه از طلوع سوسياليـسم     . ي در حال احتضار است    دار  و سرمايه 

   30.داد هاي امپرياليسم خبر مي ويرانه
 نيست كه با شكست نظام سياسي مولـود      ساخته ماركسيسم  بنابراين، مفهوم امپرياليسم  

 خارج شود؛ مفهومي است علمي       از حوزه انديشه سياسي    اين ايدئولوژي در اتحاد شوروي    
هاي تحوالت سه دهه پاياني سـده نـوزدهم مـيالدي و اوائـل سـده                  كه براي تبيين واقعيت   

.  از نحوه تبيين آن، از اعتبار كامل برخـوردار اسـت           بيستم وضع شد و هنوز نيز، صرفنظر      
 و در رأس آن      توجه كرده، زرساالري يهودي    گونه كه هابسون    هماندر تكوين اين پديده،     

  .  سهم اساسي داشتبنياد روچيلد
  

آريـستوكراسي  كهن  ريخي تكوين پديده    سير تا  زرساالرانكتاب  مجلدات پيشين   در  
مورد بررسي قرار داده را آفريد،  “امپرياليسم”نام  اي به  را، كه در دوران جديد پديده  مالي

در ايـن بررسـي، جايگـاه بـزرگ         . هـاي تـاريخي آن را ترسـيم كـردم           ها و ريشه    و بنيان 
هـاي نخـستين تـاريخ        ، به عنوان يك پديده كهن كه قدمت آن به سده          زرساالري يهودي 

  .رسد، در تكوين آريستوكراسي مالي معاصر و امپرياليسم جديد شناخته شد  ميمسيحي
 بـا   غـرب  هـاي اسـتعماري      و كـانون   زرسـاالري يهـودي   جلد ابتدا به پيوند     مدر اين   

 نهاده شد و    پردازم و تأثير بزرگي كه از اين طريق بر سرنوشت تاريخي ايران              مي عثماني

  
29.  V. I. Lenin, Imperialism, The Highest Stage of Capitalism. 

 باالترين مرحلـه    امپرياليسم ،نير لن يميوالد : اين اثر با مشخصات زير منتشر شده است        ترجمه فارسي 
 .1357، راني انتشارات حزب توده ا]:اليپزيگ[،  ترجمه محمد پورهرمزان،يدار سرمايه

 . 146، 144همان مأخذ، صص  . 30
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  شاه افـشار   نادرنام    بهي  يگرا  به ظهور ماجراجوي نظامي   ميالدي  در سده هيجدهم    از جمله   

 .ايـران و فرهنگـي     ساختار اجتماعي و سياسي      اي مخرب آن بر   پيامدهايانجاميد با تمامي    
اين زاويه نگرش بسيار مهمي است كه تـاكنون مـورد توجـه تاريخنگـاري ايـران قـرار                   

  . نگرفته است
عطفي در تاريخ معاصـر       نوان نقطه  به ع   كريمه جنگبعد به جايگاه تاريخي     بخش  در  
ناپـذير كـه    ؛ انحطـاطي چـاره   و پيامدهاي آن در انحطاط پـسين روسـيه  ام پرداختهجهان  

  . اي و جهاني آن هاي منطقه  انجاميد با تمامي پژواكانقالب بلشويكيسرانجام به 
 در  اليگارشـي لنـدن    معاصـر و     اليبخش سوم كتاب حاضر به نقش آريستوكراسي م       

 اختـصاص    ايتاليا جزيره  شبه و استقرار سيطره خود بر       فروپاشي نظام سياسي سنتي اروپا    
 تروريـسم  گـسترش  و   هاي تاريخي ظهور    ويژه از منظر شناخت ريشه      اين بحث به  . دارد
  .  حائز اهميت استجديد
  
  
  
  
  





 

  ي عثماني و فروپاشغرب استعمار

 در  يعطفـ   را نقطه .) م 1566 سپتامبر   5./ ق 974 صفر   20 (سليمان قانوني ن مرگ   يمورخ
ن انحطـاط هـر     يـ  ا .دانند  ين دولت م  ي ا يجي انحطاط تدر  فرايندو سرآغاز    يخ عثمان يتار

مـه اول   يرخ نمـود و در ن     ي، پس از مـرگ سـليمان،        الديچند در اواخر سده شانزدهم م     
و در دوران حكومت سـليمان   آن در ي اجتماعيها اني بنيسده هفدهم شتاب گرفت، ول    

م دولت عثماني مقارن و همپيونـد       سير افول مداو   .افتين  يوك ت يوه دولت عثمان  كاوج ش 
اين .  سربركشيد غربيبا سير ظهور و اعتالي روزافزون تمدن جديدي است كه در اروپاي  

كه سرنوشـت بـشريت را      دهد    ميرا شكل   سترگي   فرايندموازي بخش مهمي از      دو تحول 
  . آوردرقم زد و جغرافياي سياسي كنوني جهان را پديد

    در اروپاگسترش تمدن اسالمي راز
 پـس از فروپاشـي خالفـت    ترين و پهنـاورترين دولـت اسـالمي     بزرگ به عنوان  عثماني
و سـيزدهم  / هـاي هفـتم و هـشتم هجـري       اين دولت در سـده     1.شود   شناخته مي  عباسي

 در نيمـه دوم سـده چهـاردهم، بـه           2 ظهـور كـرد؛    چهاردهم ميالدي در سرزمين آناتولي    
  

1.  C. E. Bosworth, “Othmanli”, The Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition v. 1.0, 1999, 

Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands. 
نظـر    بهيخي مستند تارمداركبا توجه به فقدان نظر وجود دارد و  اختالف انيعثماناصل و نسب  دربارة   . 2

نام    به ي فرد ي خاندان عثمان  ياي، ن يات سنت يبنا به روا  . رسيد يم قطع كحبه  ن باره   يه نتوان در ا   كرسد    يم
 كيوچكه  ي در ناح  يالديدوازدهم م / يه در اواخر سده ششم هجر     كست  ، ا ييله قا يرهبر قب ،  مان شاه يسل
به  يالديزدهم م يس/ ي در اواخر سده هفتم هجر     يو. ردك ي م حكومت راني در شمال شرق ا    نام ماهان   به

 فـرات  مان شاه در رود   يسل. ختيغرب گر به سوي   ر  گي د منكهمراه هزاران تر     به   دليل يورش مغوالن  
← 
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افـت و    گسترش چشمگير ي   قلمرو آن در قاره اروپا     3،)ايلدرم بايزيد (  بايزيد اول  رهبري

، )فـاتح (سلطان محمد دوم     به رهبري ،  در اوائل نيمه دوم سده پانزدهم با فتح قسطنطنيه        
 بدينسان، در پايان سده 4. جاي گرفت)بيزانس ( روم شرقيدر مقام تنها وارث امپراتوري

؛ اقتدار و شكوهي كـه بـيش از         رسيدپانزدهم دولت عثماني به اوج اقتدار و شكوه خود          
  

← 
ـ  بقا  وي دو تن از فرزنـدان    . ختياش از هم گس    لهي قب يخفه شد و پس از و       لـه را بـه خراسـان      ي قب ياي

 يآنـاتول  را به    لهي از قب  ي بخش ارطغرلنام    به از پسرانش    كيي. دند و به خدمت مغوالن درآمدند     يبازگردان
 بـه داخـل   ق عراقيا حمله خود را از طره  مغولزماني كه .  است يخاندان عثمان  يايارطغرل ن . وچ داد ك

لـه  ي نفر از افراد قب400با حدود  ها يزانسيا و به ه با مغول   مقابل يردند، ارطغرل برا  ك آغاز   ي شرق يآناتول
 ي مرز ي را در نواح   ييها نين خدمت زم  ي ا ي در ازا  سلطان سلجوق و   درآمد   خود به خدمت سالجقه روم    

بـه  ن قلمـرو    يا.) م 1280./ ق 679 سال   يحوال(پس از مرگ ارطغرل     . نان واگذارد  به آ  ي غرب يآناتول
 با سالجقه   يونديان پ يعثمان،  گريت د يرواطبق  .  واگذار شد  به پسرش عثمان  يي  له قا ي از قب  يبخشهمراه  

نـده  ك در منطقـه پرا    يالديم م دوازده/ يه در سده ششم هجر    ك بودند   ينينش وچكل  يروم نداشتند و قبا   
مرانـان  ك خود را به ح    نظاميستند و خدمات    يز  ن  ينش وچكصورت اقوام     قرن به   دو  به مدت   آنان  . شدند

 نظـامي ه در اصل فرمانـدهان      كن رواج دادند    يدند چن ي رس به قدرت ه  كبعدها  ولي  ردند  كعرضه  محلي  
ه، زاد  ، ترجمـه محمـود رمـضان      دي جد  و تركيه  ي عثمان يخ امپراتور يرتا،  استانفورد شاو (. ر ساده يبودند نه عشا  

  ) 41، ص 1، ج 1370 آستان قدس، چاپ اول، يمعاونت فرهنگ: مشهد
ـ  از طوا  كييل سران    در اص  انيعثمان،  نوشته اوزون چارشلي    به اوغوزهـا  .  بودنـد   اوغـوز  كف تـر  ي

 اسـت  كي نزداتيفه بيه با طا ك است   ييف قا ين طوا ي از ا  كيي. شدند  يم م يفه تقس ي طا 24 به   )اوقوزها(
 يات به معن  يم و صاحب قدرت است و ب      ك مستح ي به معن  ييقا.  تعلق داشتند  ره گون خان  يو هر دو به ت    

ـ  وارد ا  انيهمراه سلجوق  ها به  يي قا يالديپس از سده نهم م    . ثروتمند   خراسـان  ي شـده و در نـواح      راني
 ي و آنـاتول   جـان ي به آذربا  اني خوارزمشاه يروهايمراه ن  ه   به دند و سپس در اثر حمله مغول      ياقامت گز 

ـ   ين عثمـان  يرنشيام،  ، به سركردگي ارطغرل    از آنان  يبخش. ردندك مهاجرت   يشرق  .ردنـد كس  ي را تأس
، 1368هـان،   كيانتـشارات   : هران، ت رج نوبخت يجمه ا  تر ،ي عثمان خيتار،  يل اوزون چارش  يل حق ياسماع(
  ) 125-111، صص 1 ج

 غـازي بـه      او با نام عثمان اول     . است  ارطغرل كوچكپسر   .) م 1324 ./ ق 725 يمتوف(گ  يعثمان ب 
  .دشو  شناخته ميعنوان بنيانگذار دولت عثماني

 .بايزيد رعدگونه: ايلدرم بايزيد . 3
 تيحي جهان محمد را در مقام رهبر جهاد با مس          مسلمانان هيپس از فتح قسطنطن   <،  نوشته استانفورد شاو   به . 4

ـ  بل ي نه تنها وارث روم شرق      خود را  تدريج  بهمحمد  ... ردندكد  ييتأ ـ  بـر    ييه در مقـام فرمـانروا     ك  كي
فـتح  <،   كمبـريج  تـاريخ اسـالم   نوشته    به) 116، ص   1، همان مأخذ، ج     شاو (>.افتي ي جهان يامپراتور
ـ  محمد دوم را     هيقسطنطن  >. درآورد ن سـلطان در جهـان اسـالم       يتـر   عـروف  م بـه صـورت    شـبه    كي

 ) 394 ، ص1378ر، يركبيام: ، ترجمه احمد آرام، تهرانتاريخ اسالمون، تلمب. س. ك. هولت، آن .م .پ(
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از نظر وسعت قلمرو و كثرت اتبـاع،         در اين دوران، عثماني نه تنها     . يك سده دوام آورد   

عادت و رفـاه ملـت   اقتدار نظامي و سياسي، نظم و سامان اجتماعي و ثروت دولت و سـ     
رفت، بلكه از نيمه سده شانزدهم ميالدي خود را وارث            شمار مي    به دولت اروپايي  اولين

 يعثمـان ايـن زمـان     در  . دانـست    نيـز مـي     و رهبر جهان اسـالم     5رسمي خالفت اسالمي  
پايتخـت امپراتـوري     (نيـ  شـهر و   يكـي وپا تا نزد  ه قلمرو آن در ار    ك پهناور بود    يشورك

شـبه   و ترانـه ي مديايـ  جنـوب در يهـا  ني امتداد داشت، بخش عمده سـرزم   )هابسبورگ
 رانيـ  ا ي بـه مرزهـا     و از شـرق    گرفت، از شـمال بـه رود دن         ي را دربرم   عربستان جزيره

شـمار    بـه ترين تجلـي تمـدن اسـالمي     اين دولت مهمغربياروپائيان  از منظر    .محدود بود 
هاي فرهنگي و سياسي و نظامي با آن نقش اصلي در تكوين              رفت و دادوستد و تعارض      مي

   6. كسب كردنداز اسالم غربياناي داشت كه  انگاره
  

 رواج يافتـه، گـسترش سـريع         غـرب  تاريخنگاري رسـمي  در  برخالف تصويري كه    
بي و  طل   نظامي مبتني بر توسعه    فرايند يك   به عنوان توان تنها      را نمي   در قاره اروپا   عثماني

 نقـش   گروش داوطلبانه بخش مهمي از مردم اروپـا بـه اسـالم           . قهر و غلبه ارزيابي كرد    
توانست تمدني چنان     داشت وگرنه دولت عثماني هيچگاه نمي     در اين فرايند    كننده    تعيين

گسترش عثماني در قاره اروپا     .  آورد  خود پديد  هاي اروپايي   شكوفا و باثبات در سرزمين    
ايـن  . جانبه مـردم بـومي از ايـشان          و حمايت همه   از لشكركشي مسلمانان  است  اي    آميزه

هـاي شـرقي و        و سـرزمين    و مـصر   چه كه پـيش از آن در ايـران          روندي است مشابه آن   
 شـكوفا در ايـن      يهاي اسـالم     رخ داده و به ايجاد تمدن       و هند  اسپانيا و   جنوبي مديترانه 

  
 بـاهللا   المستعـصم قتـل خليفـه   را تصرف كرد و بـا  بغداد.  م1258./  ق 656 در صفر     مغول هالكو خان  . 5

، )المستنصرباهللا(بن ظاهر   در اين زمان، ابوالقاسم احمد      .  در بغداد پايان داد    به خالفت عباسي  .) ق 660(
، سـلطان  الدين بيبرس بندقـداري   گريخت و در پناه الملك الظاهر ركن       وارث خالفت عباسي، به قاهره    

خلفـاي  .  نـسل تـداوم يافـت   17به اين ترتيب خالفت عباسي در قاهره تا      . ، قرار گرفت   مصر مملوك
  محمـد المتوكـل   . شدند   رهبر ديني شناخته مي    به عنوان تنها  ي بودند و    قاهره فاقد نقش سياسي و اجراي     

 يـا سـليمان   ، آخرين خليفه عباسي، در دوران سليم اول .) م 1543./  ق 950متوفي حوالي    (علي اهللا سوم  
 چشم پوشيد و به اين ترتيب خالفت از خاندان عباسـي            سلطان عثماني  سود   به از منصب خالفت     قانوني

با رأي مجلس  .  م 1924 مارس   3./  ق 1342 رجب   26 در   خالفت عثماني .  انتقال يافت  به خاندان عثماني  
 .  منقرض شدبزرگ ملّي تركيه

  :  بنگريد به در تكوين انگاره غربي از اسالمي آشنايي با نقش عثمانيبرا . 6
Norman Daniel, Islam, Europe and Empire, Edinburgh: The University Press, 1966. pp. 11-23.  
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،  ايبـري  شبه جزيره  به   زياد پيش از اين دربارة لشكركشي طارق بن      . مناطق انجاميده بود  

    : هشتم ميالدي، و گروش مردم اين سرزمين به اسالم چنين گفتيمدر اوائل سده 
 ســترگ بــود و ربطــي بــه كشورگــشايي آنچــه رخ داد يــك انقــالب اجتمــاعي

راز . طارق كـاري جـز گـشودن راه بـراي مردمـي بـه سـتوه آمـده نكـرد                   . نداشت
معماران واقعـي   .  در اين است    اندلس انگيز تمدن اسالمي    شكوفايي سريع و حيرت   

شـمار   اين تمدن همان مردم بودند نه مهاجرين مسلمان كه هماره اقليتـي نـاچيز بـه               
    7.رفتند مي

  .  نيز صادق است در قاره اروپااين داوري در مورد گسترش عثماني
  

ن يبودند و ا  بسيار   اهل تسامح و تساهل      يحيو اتباع مس   تابكاهل   در قبال  عثمانيان
بردنـد،    يرنـج مـ   خـود   مرانـان   ك و ح   رم يسايـ لك يه از سـتم مـذهب     ك،   مردم اروپا  يبرا
درباره گروش داوطلبانه مردم اروپـا بـه         استانفورد شاو . رفت يشمار م  به “يالهي  موهبت”

    : سدينو ي ميعثمان
 و سـاير  ، يهوديـان  يعنـي مـسيحيان  - يا اهل كتـاب   ها در رفتار با اهل ذمه       عثماني

 يعنـي    از همـان روش ديرينـه اسـالمي        -دادياني كه به وحدانيت خدا ايمان داشـتن       
ا زمـاني كـه اهـل ذمـه         ، تـ  بنـابراين روش  . بردباري و مداراي ديني پيـروي كردنـد       

 شناختند و به جاي انجام خدمات نظـامي جزيـه            مي به رسميت  را   حكومت اسالمي 
ز جان، مـال و مـذهب آنـان حمايـت           پرداختند، حكومت اسالمي موظف بود ا       مي
 براي ايـن كـه از مزايـاي مـذهب رسـمي كـشور               شماري از مسيحيان بالكان   . كند

     8. گرويدندبه اسالم... برخوردار شوند
ـ   اسالمموج  هاي اين     يجاد زمينه  در ا  9ها ليبوگوم ن فرقـه در  يـ ا< . بودنـد مـؤثر ي  گراي

  
  .480، ص 1همين كتاب، ج  . 7
  .51، ص 1، همان مأخذ، ج شاو . 8

9.  Bogomil 

 ظهور كرد   هاي اسالونشين    و سرزمين   كه در سده دهم ميالدي در منطقه بالكان        جنبش ديني مسيحي  
ا ه وگوميلآموزه ديني ب.  بودا در بلغارستان  ه  مركز اصلي بوگوميل  . اي به همين نام را پديد آورد        و فرقه 

را بـه عنـوان كتـاب    عهـد جديـد   ا ه بوگوميل.  منسوب است)دوست خدا(نام بوگوميل   به كشيشي به  
  سريع فرقـه بوگوميـل    گسترش  . دانستند  را جعلي مي   عهد عتيق پذيرفتند ولي بخش مهمي از        مقدس مي 

 رهبـران فرقـه      ميالدي به دسـتور حكومـت بيـزانس        1100 سبب شد كه در حوالي سال        در قسطنطنيه 
← 
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. ردنـد ك ي م ي خود تلق  ييها را رها    ي عثمان يروزي مورد آزار بودند و پ     انيحي مس حكومت

   10>. صورت نگرفت جذب آنان به اسالمي برايا وشش مجدانهكچ ياما ه
  

 و پـذيرش    بـه اسـالم   فراوانـي را از ايـن مـوج گـروش            يهـا   نمونه خ اروپا يدر تار 
بزرگـان و   مـيالدي    1453در سال   براي مثال،   . توان يافت    مي داوطلبانه حكومت عثماني  

 خـود را بـه      يهـا   قلعه ،ردندكت ن ي، حما شور، استفن كن  ي ا يكاتولك از شاه    يمردم بوسن 
شان داوطلبانـه و همزمـان      يـ  از ا  ياري گـشودند و بـس     قشون سلطان محمـد فـاتح      يرو

، درگذشت و وراث    ها  شاه صرب  11،چيووك بران 1457ر سال   ، د  بعد يمك. مسلمان شدند 
ه كـ ردنـد   ك اعـالم    ،دنديمردم صـرب شـور    . ار دادند  قر ش را تابع پاپ   يومت خو كاو ح 
 قشون سلطان محمـد     يدهند و دروازه شهرها را به رو        يح م ي را ترج  ومت مسلمانان كح

 اروپـا   يـك اتولكري مـردم غ   ي برا يالديشانزدهم م هاي پانزدهم و      در سده . فاتح گشودند 
  . رفت يشمار م بخش به  نجاتييروي نيعثمان

 ي بـر امپراتـور    يروزيـ  پ يخود واقف بودند و بـرا     آزاديبخش  ن نقش   ي به ا  نايعثمان
 .بردند  ي، از آن بهره م    يعثمانضد   يبي رهبر جبهه صل   به عنوان ،   رم يسايلك و   هابسبورگ

  اروپـا  بـه رهبـران پروتـستان     . م 1552./ ق 959ه در سـال     كـ  يا   در نامه  يمان قانون يسل
 12م، دوي و امپراتـور هابـسبورگ و اتحـاد بـا هنـر        ه پـاپ  يشان را به مبارزه عل    ينوشت ا 

  
← 

انزدهم پ  در سده. ، سوزانيده شود نام بازيل   دستگير و به اتهام كفر و الحاد محاكمه شوند و رهبر فرقه، به            
 .  گرويدندا به اسالمه بوگوميلتعدادي از ميالدي 

  .، همان مأخذشاو . 10
11.  Brankovich 

12.  Henry II (1519-1559) 
بـا مـرگ فرانـسوا، بـرادر        . ل او ين پـسر فرانـسوا    يدوم. از خاندان والوا  ) 1559-1547 (پادشاه فرانسه 

 با  1552در سال   .  پدر را ادامه داد    است ضد هابسبورگ  يبا صعود به سلطنت س    . عهد شد يول) 1536(بزرگش،  
 جنگ دو خاندان 1559در سال .  حمله كرد روم مقدسي متحد شد و به امپراتور آلمانحكمرانان پروتستان
ا ه   و مهاجرت گسترده پروتستان    ر جان كالون  ي به دليل تأث   1555از سال   . ديان رس ي به پا  والوا و هابسبورگ  

 را بـه    ي پروتستان هنـر   يونرهايسيغات م يتبل. افتيع  ي سر ين كشور گسترش  ي در ا  به فرانسه، پروتستانتيسم  
انـد    ف كـرده  ي زاهـد توصـ    كييم را كاتول   دو يهنر. شان دست زد  يه ا ي عل يقاتييهراس انداخت و او به تض     

حاصـل  .  ازدواج كـرد يچين مدي با كاتر1533در .  رابطه حسنه نداشت رم يساي و كل  ن كه با پاپ   يرغم ا   به
. پادشاه فرانسه شـدند   )  سوم ي و هنر   دوم، شارل نهم   يفرانسوا(ن وصلت ده فرزند بود كه سه تن از آنان           يا

  .خوانند ي م>رنسانس فرانسه< دوم را دوران ي اول و هنري سلطنت فرانسوايها  سالين فرانسويمورخ
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 اتحـاد بـا     ي در تـالش بـرا     يه هنـر  كـ  اسـت    ين در زمان  يا. ردكب  يرغ، ت پادشاه فرانسه 

 و  ي عثمـان  ك، دشـمن مـشتر     روم مقـدس   يامپراتـور بر ضد    مرانان پروتستان آلمان  كح
 يهـا    هابـسبورگ در سـال     ي بر امپراتور  ي فشار عثمان  جيمبرك خ اسالم يتار. فرانسه، بود 

شان يـ  ا يي نهـا  يروزيـ  و پ  وني رفورماس يروهايم ن كي در تح  ي را عامل مهم   1521-1555
، هماننـد   ها ا و كالونيست  ه  هاي شانزدهم و هفدهم تقويت پروتستان       در طول سده  . خواند  يم

ت يمكدر دوران حا. اتحاد با فرانسه، يكي از اصول اساسي در سياست خارجي عثماني بود  
 در آن بخـش     يشد ول   يت م يغ و تقو  ي تبل يلواني و ترانس   در مجارستان  سميالونك،  يعثمان

م ك حا يكاتولك تيحيمت هابسبورگ قرار داشت مس    وكر سلطه ح  يه در ز  كاز مجارستان   
 آن رامـذهب  پيوند عثماني با كالونيسم تا بدان حد نيرومنـد بـود كـه مخالفـان ايـن                  . بود

، ن لوتريمارته ك يدر حال. خواندند مي)  تركي-طريقت كالوني (13> توركيسموس -كالونو<
ردن كـ دار  يـ  ب يه خداونـد بـرا    كـ خوانـد     ي مـ  يـي  را بال  ي، عثمان پروتستانتيسمانگذار  يبن

تـا   يبخـش عثمـان    ييل از نقش رها   يا در تجل  ه   پروتستان ي فرستاده است، برخ   انيحيمس
   14.خواندند  >ينشانه لطف اله <ه آن را ك رفتند ش يپبدانجا 
  

ـ   اسـالم در اين موج    شان  ي مردم از ا   يزاري و ب  مرانان اروپا ك ح يستمگر نقـش  ي  گراي
 15)افـالق ( يمـران واالشـ   ك، ح يالدي مثال، در سـده پـانزدهم مـ        يبرا. بزرگي ايفا نمود  

 شـهرت   16)شكـ  خيوالد چهـارم   (ه به والد تـپس    ك بود   ولكنام والد سوم درا      به يشخص
ن عنـوان او    يز همـ  يها ن   يعثمان. ردك ينجه م كن روش ش  يخود را با ا   مخالفان  را  يداشت ز 
 سـال  يوالد تـپس در حـوال  . خواندند ي مگيبردند و او را قازقلو ب      ي م اربه ك  كيرا به تر  
ن فرقـه را    يـ ا. شـد   18،سمونديـ گي ز به رهبـري   17،طريقت اژدها  ي عضو فرقه مخف   1431

  
13.  Calvino-Turcismus  
14.  P. M. Holt, Ann K. S. Lambton, Bernard Lewis [ed.], The Cambridge History of Islam, 

Cambridge University Press, 1970, vol. 1, p. 329. 
15.  Walachia, Aflagh 

  .  در آن واقع است كه شهر بخارستسرزميني در جنوب روماني
16.  Vlad III Dracul [Vlad Tepes: Vlad the Impaler] (1390-?) 

17.  Order of the Dragon 

18.  Sigismund (1361-1437) 

.  زمان خود بـود  يان اروپا ين فرمانروا ي از قدرتمندتر  كيي، و   مپراتور روم مقدس  ، ا ارل چهارم كپسر  
بـه   را ان عمر سلطنت مجارستان ي تا پا  1387در سال   .  شد ننده براندنبورگ يم برگز كحا) 1376از  (ابتدا  

← 
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 1387 در سـال     20،يليچ، و همسر دومش، باربارا       امپراتور روم مقدس   19،واسالو چهارم 

 يمران واالش ك ح 1437والد در سال    . رده بودند كجاد  ي ا يه عثمان ي عل يبي تهاجم صل  يبرا
) پسر اژدهـا   (دراكوال را   21،الد چهارم ، و سرشو پ ) اژدها (دراكول او را    ها شد و واالش  

ن معنـا را مـد     يشتر ا يز هست و مردم ب    ي ن طاني ش يبه معن  )ولكدرا(واژه دراگون   . دندينام
 درآمـد، در  ت سـلطان مـراد دوم   وال به اسار  ك درا  والد چهارم  1442در سال   . نظر داشتند 

بـه   را يومـت واالشـ  ك حي عثمانيت نظامي با حما1456 آزاد شد و در سال 1448سال  
 ي اعـضا  1459در سـال     ؛داشـت ز  يآم  خشونتسلوكي   ياو با مردم واالش   .  گرفت دست
 را به اسارت گرفت و پـس        شانيا،  ردك دعوت   يهمانيرا به م  ) بزرگان (اري با يها  خاندان

را آغـاز   يعثمـان با   جنگ1462در سال دراكوال . ديانه به قتل رسان   ي وحش يها نجهكاز ش 
والد . كرد  مي  منطقه مصلوب    يها   را در جنگل   ي جنگ ين جنگ اسرا  يادوران  در  او  . كرد
سنده يـ  نو 23،ركاسـتو ) بـرام (راهـام    آب 22.دي بـه قتـل رسـ      1476 در اواخر دسامبر     والكدرا
آشـام   ت خـون  ي، شخـص  )1897 (والكـ درا و خـالق داسـتان معـروف         يسي انگل -يرلنديا

 ي دربـاره زنـدگ    يوس وامبـر  ينيآرم ه از كد  ي آفر ييها  خود را بر اساس داستان     يا افسانه
 را بـر    ي مردم اروپا انضمام به دولت مقتدر و قانونمنـد عثمـان           24.ده بود يوال شن كوالد درا 

  
← 

و ) 1431از  (ي، لومبـارد )1419از  (، بـوهم )1411از  (او بعدها و همزمان شـاه آلمـان      .  گرفت دست
ـ  رؤسمونديگي ز،كياتولك املعـارف  دائرةنوشته  به. شد) 1433از (امپراتور روم مقدس     ـ جـاد  ي اياي  كي

ـ  تحقـق ا   يار الزم را برا   ك پشن يد ول يپروران ي را در سر م    ه اسالم ي عل يحي متحد مس  يامپراتور ن آرزو  ي
  . داشتبه دست سيوپولكي جنگ ن را دريبي قشون صليه فرماندهك است يسكاو همان . نداشت

19.  Wenceslas IV [Vaslav IV] (1361-1419) 

 شـاه  1419-1378 يهـا  در سال. سمونديگي، و برادر بزرگ ز   پسر كارل چهارم، امپراتور روم مقدس     
  .  امپراتور روم مقدس بود1400-1378 يها  و در سالبوهم

20.  Barbara Cilli 

21.  Vlad IV Dracula (1431-1476) 

22.  Elizabeth Miller, “Dracula: The History of Myth and the Myth of History”,  

http://www.ucs.mun.ca/~emiller/vladjotd.htm; 

Benjamin H. Leblanc, “Vlad Dracula: An intriguing figure in the fifteenth century”, 

http://members.aol.com/johnfranc/drac05.htm 
23.  Bram Stoker (1847-1912) 

بـا   مبارزه   ي قهرمان ملّ  وانبه عن  را   د تا والد دراكوال   ي كوش ي رومان يستي حكومت كمون  1970در دهه    . 24
 .  استي كشور رومانيستي توريها كي از جاذبهي امروزه قلعه دراكوال.  مطرح كندياشغالگران عثمان
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  .دادند يح ميترجنوع والد دراكوال  از ييها ومتكح

  
،  اروپـا  انيحيان مـس  يدر م ي  گراي  اسالم موج   يالدي شانزدهم م  هاي پانزدهم و    در سده 

 حقـوق  ي نـه تنهـا از تمـام     ن نومسلمانان ي ا .رومند بود ي، ن يكاتولكري و غ  يكاتولكاعم از   
 ياسـ يدر سـاختار س    25نظام دوشيرمه كه از طريق    بلبودند  مند    مسلمان بهره يك شهروند   

 نداشـتند   ير اقوام برتـر   ي بر سا  ها كن ساختار نه تنها تر    يدر ا . شدند  كشيده مي بر يعثمان
 دولـت   يبـه صـاحبان واقعـ     سـرعت     به خود،   يستگي شا به دليل ،  يي اروپا ه مسلمانان كبل

اغلـب  ، يشيـ اترس شـنا  عثمـاني  26،جوزف هامر پورگـشتال نوشته  به.  بدل شدند يعثمان
 بودنـد و وزرا و سـرداران بـزرگ دوران           كارگزاران دولت عثماني مـسيحيان نومـسلمان      

هـا در اوج      مدت، كه عثماني را به برترين درجه بزرگي و جالل رسانيده و              و سليم  سليمان
هـاي آن عـصر هـشت نفـر          از ده نفر صـدراعظم    . مه اروپايي بودند  ، ه شوكت حفظ كردند  

 و   اياز پاشا  ،يوناني مان پاشا ي سل ي و خص  27م پاشا يابراه .بودنداالصل    مسيحينومسلمانان  
اوغلـو و    پاشـا و هـرزك    محمد   سميزعلي پاشا و پرتو      ،آلبانيايي لطفي پاشا و احمد پاشا    

  
ـ   يبه نظام . است) خمس(ك پنجم   ي ي در اصل به معنا    رمهيدوش . 25 نش ي گـز  يشـد كـه بـرا       ي اطالق م

 يشان با هـدف تـصد     يت ا ي و آموزش و ترب    يحي مس داالسالمي جد يها نان متعلق به خانواده   ن جوا يبهتر
 و   آغاز شد و در زمـان مـراد دوم         د اول يزيستم از زمان با   ين س يا.  وضع شد  ي و حكومت  يمناصب نظام 

ـ    ي نبود بلكه مز   يك نظام اجبار  يرمه  يدوش. افتي كاربرد عام    محمد دوم  ن يوالـد . شـد   يت محـسوب م
، يمـردم بوسـن   . رمه شوند يشان شامل دوش   كردند تا فرزندان    ي پرداخت م   رشوه يا مسلمان حت  ي يحيمس

د با سلطان محمد دوم خواستار آن شـدند كـه نظـام             مان خو ي، در پ   به اسالم  يجمع  پس از گروش دسته   
، همـان   شـاو . (رمه معاف بودنـد   ي از دوش   و ارامنه  انيهودي. شان را شامل شود    رمه آنان و فرزندان   يدوش

 ) 206-205، صص 1مأخذ، ج 
 يهـا   هـا بـه جنـاح      رمهيده شد و دوش   يهم به انحطاط كش    در سده هفد   ي عثمان ينيگز ستم نخبه ين س يا
 يها كي از علل شورشيرمه ي دوشان نخبگانيج در م ياعتراض به فساد را   . م شدند يب و متخاصم تقس   يرق

ـ  ابه جـاي د يرمه پرداخت و كوشيدوش به مبارزه با نفوذ نخبگان   عثمان دوم .  بود يجالل شان نخبگـان  ي
ـ  او را پ   ل است كه استانفورد شاو    ين دل يبه ا .  را بركشد  ي آناتول  از مردم ترك   يديجد شگام اقـدامات   ي

همان مأخذ،  . (پرچمدار آن شد    )آتاتورك(شا   كمال پا  يداند كه سه سده بعد مصطف       ي م يا انهيگرا ترك
  )332ص 

26.  Joseph, Freiherr von Hammer-Purgstall (1774-1856) 

ت او را ذكر كنند     ين كه مل  ي ا  بدون يدانند و برخ    ي م ا كروات ي ي را روم  م پاشا ين ابراه ي مورخ يبرخ . 27
ـ ،   اوزون چارشلي  ياسماعيل حق . (اند   او اشاره كرده   يتنها به اصل فرنگ     ترجمـه ايـرج     ،اريخ عثمـاني  ت
 )381ص ، 2، ج 1369انتشارات كيهان، : نوبخت، تهران
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  و فرهاد پاشـا     و برادرش سنان پاشا    ، رستم پاشا  )سكهر (هرزگوين اهل   اوغلو دوكاچين

، صـدراعظم نامـدار دوران      محمد پاشا سـوكولي   . بودند كروات و   آلبانيايي و داوود پاشا  
 و اوالد    و پهلوانـان سـرحددار خـسرو پاشـا         ، و وزير مصطفي پاشا     و سليم دوم   سليمان

ا و محمد بيـگ و      له مصطفي پاش    محمد پاشا و ل   يحيي پاشا و ييالق مصطفي پاشا و زال         
حـسن پاشـا   .  بودنـد بوسـني  اهل بالتاچي احمد پاشا و تمرعلي پاشا و صوفي علي پاشا  

اغلب امراي دريايي عثماني نيز، كه سـاليان        . بودند روس  و خصي جعفر پاشا    حاكم يمن 
و االصـل   ان مـسيحي د، نومـسلمان انداختنـ   اروپا را به هراس ميهاي مسيحي  مديد دولت 

   28. بودندكروات و مجار و يونانيبيشتر 
 ييتبار اروپا  يحي مس نقش فائقه مسلمانان  هاي هفدهم و هيجدهم ميالدي نيز         در سده 

بار مه دوم سده هفدهم     يه در ن  ك،  ان كوپرولو خاند. ديتوان د   ي م يرا در اداره دولت عثمان    
 از  ياريبـس .  بـود  ييايـ د، آلبان يش رسـان  ي و اقتدار خـو    ييوفاك را به اوج ش    يعثمانديگر  

، يونـان ي،  ، صـرب  يياي، بوسـن  رواتكـ ،  ييايـ ن دو سده آلبان   ي در ا  ي عثمان يها صدراعظم
  . بودند31 و روس30ي ارمن29،ي، ابخازيزي، ونيگرج

   هاي اجتماعي انحطاط عثماني بنيان
  : ردكر توجه يد به عوامل زيطور عمده با  بهين علل انحطاط عثمانييدر تب

   و پيامدهاي آن  افزايش جمعيت-1

 بـر   اين افزايش جمعيـت   . افتيي عظيم   شي افزا يت عثمان يجمع ميالدي   در سده شانزدهم  
بـين  يان اين دو از     عادل م ، ت روند افزايش سطح زير كشت اراضي كشاورزي پيشي گرفت        

ت يـ ، جمع نوشته استانفورد شـاو     به.  انجاميد رفت و به پيدايش توده كثيري اضافه جمعيت       
    . باً دو برابر شدي سده شانزدهم تقري طيعثمان

  
ـ زر: ، تهـران  يآباد  يرزا زكي عل  يترجمه م ،  يان عثم يخ امپراطور يتارهامر پورگشتال،   ] جوزف[ . 28 ن، ي

 .1142، ص 2، ج 1369-1367چاپ اول، 
 . بودندي ابخاز احمد پاشاي و ترخونچاوش پاشاي، سملك احمد پاشا . 29
 اني و فرنگ  به اعتقاد مسلمانان  <،   مراد چهارم  ، صدراعظم )1628 يمتوف (ي ارمن يل پاشا يخل مثال،   يبرا . 30
 )1911ص ، 3همان مأخذ، ج  (>. بارحم و باعدل و باانصاف بوديها كي از مسلماني
 )2928، ص 4همان مأخذ، ج . ( بود، روسسوم احمد احمد پاشا، صدراعظم . 31
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زان مـرگ و   ياهش م كد و   يد موال يش شد يشتر از افزا  يت ب ياد جمع يالت ازد كشم
 يت در امپراتـور   يـ  دوره صـلح و امن     يـك ن امـر خـود از       يشـد و همـ      ي م يشر نا يم

ت خواسـتار   يزان جمع ين، م يبنابرا. گرفت  ي نشئت م  وع طاعون ياهش ش ك و   يعثمان
    32. بوديانات امپراتوركار فراتر از امين بسيار و زمك

ن اضـافه   يـ ا. ار شـد  يكـ  از جوانـان ب    يش توده انبـوه   يداي منجر به پ   تيش جمع يافزا
 در  ي پس از متوقف شدن گسترش عثمـان       يها سودمند بود ول      هر چند در جنگ    تيجمع

 و  يماعردن ساختار اجت  ك مؤثر در نابسامان     ي به عامل  ،ان سده شانزدهم  يدر پا ،  قاره اروپا 
 و  ي به دسـتگاه دولتـ     ي، بخش انيت به صفوف نظام   ين جمع ي از ا  يبخش.  بدل شد  ياسيس

ن در  يش شمار شاغل  ين امر سبب افزا   يا. وستنديپ) يني علوم د  طالب (33ها سفته به   يبخش
 كه متناوباً مـدارس خـود را تـر        ك شد   ينيطالب علوم د  شمار  م  تورز  ي و ن  يرساال  ديوان

    . رفتند ي به روستاها م وجوهاتي گردآوريردند و براك يم
ب يـ  عج يشانزدهم به صورت  / مه قرن دهم  يه عددشان از ن   ك ها فتهن س يا بعضي از 

هـا بـر     از ملخييه همچون ابرها  كدادند    يل م كي را تش  ييها  افته بود، گروه  ي  شيافزا
 راهزنـان  يهـا   از آنـان از دسـته  يص بعـض  يتـشخ . آمدنـد   يهـا فـرود مـ      دهكسر ده 

    34.ن بودكرمميغ
نها ت ،ي عثمان ي، اوج قدرت نظام   يمان قانون ي در دوران سل   كيچر  ينگي نظاميانشمار  

 نفـر   27000ش از دو برابر شد و بـه         ي ب مراد سوم دوران  در  كه  ن رقم   يا.  نفر بود  12000
ان يـ  و در پا   35 نفر 47000  در دوران احمد اول    ، نفر 45000  در دوران محمد سوم    ،ديرس

 يروهـا يل ن كـ  مراد چهارم دوران   در   36. هزار نفر بود   50حدود  ) 1648 (ميسلطنت ابراه 

  
 .297، ص 1، همان مأخذ، ج شاو . 32
رواج ) Softa( سـفته    به صورت ن واژه بعدها    يا. شدند  يده م ينام) sukhte( ابتدا سوخته    ي عثمان طالب . 33
  . افتي

34.  The Cambridge History of Islam, vol. 1, p. 344.  
35.  John Kingsley Birge, The Bektashi Order of Dervishes, London: Luzac & Co., 1965, p. 

75.  
  .2146، ص 3ج  همان مأخذ، ،هامر پورگشتال . 36

ـ  آن، كه در زمان ح      و ترجمه فرانسه   ي به آلمان  يمشخصات متن اصل    انتـشار   پورگـشتال  ات هـامر  ي
  : ن استيافته، چني

Joseph von Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches, 10 vol. (1827-35, reprinted 

← 
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ــام ــانينظ ــر تثب200 در ي عثم ــزار نف ــ ه ــدي ــال  37.ت ش ــال1650در س ــوق س انه ي حق
 38.، بـود  نگي هـزار پونـد اسـترل      768، معـادل     هـزار غـروش    800ن حـدود    اچريك  ينگي

 هـزار   50ن را در    اچريكـ   ينگـي تعداد  ) 1652( خود    در اصالحات   احمد پاشا  يترخونچ
  . ردك نفر ثابت 25900 را در )يقپوقلنظام   سواره (انينفر و تعداد سپاه

  
 انفجار جمعيت   پديده  غربي در اينجا اين پرسش بنيادين مطرح است كه چرا در اروپاي          

 قـرار    غـرب  ور تمـدن جديـد    به عاملي مهم در توسعه اين مناطق بدل شد و در پايـه ظهـ              
براي يافتن پاسخ براي اين پرسـش بايـد          تأثيري معكوس بخشيد؟     گرفت ولي در عثماني   
   :به دو عامل توجه كرد

ـ  وپـاي ر ار  د يالدي شانزدهم و هفـدهم مـ      يها  ، در سده  ياول، برخالف عثمان    يغرب
 ديـ ل تول ي و وسـا   ي انـسان  يرويـ ان ن يـ ه تـوازن م   ك وجود نداشت    يتيش جمع يچنان افزا 

ان سـده   يـ  تـا پا   يحتـ  ت انگلـستان  يجمع. را بر هم زند   ) يشاورزكن  يطور عمده زم    به(
 5/5متر از   كون نفر در اواخر سده شانزدهم به        يليم 7/4ند داشت و از     ك يجدهم رشد يه

  
← 

1963); French translation: Histoire de l'Empire ottoman depuis son origine jusqu'à nos 

jours, 18 vol. (1835-43).  
خ ينـه تـار  ي در زميين مأخـذ اروپـا  ين و معتبرتـر يتر  مهمپورگشتال  هامري عثمان يخ امپراتور يتار
ن اثـر   ي ا يترجمه فارس . ك استوار است  يپلماتيد از اسناد و مدارك      يرود و بر انبوه     يمشمار    به يعثمان

. ده اسـت  يان رس يبه پا .  ق 1313االول    عي صورت گرفته و در رب      بر اساس متن فرانسه    يدر دوران ناصر  
ـ    تركـي  يها  زبان. ا آمد يدن   به شهر گراتس  در   1774 پورگشتال در سال     -جوزف هامر   را در   ي و فارس

ـ  دب 1802 اعـزام و در سـال         به استانبول  1799در سال   .  آموخت ني در و  انهي خاورم ي سلطنت يآكادم ر ي
 يهـا   در سـال  .  گرفـت  ين جا ي دربار و   در مقام مترجم   1807در سال   .  در استانبول شد   شيسفارت اتر 

ـ    ي داشت كه به پ    به دست  را   ني علوم و  ياست آكادم ي ر 1847-1849 . س شـده بـود    يشنهاد خود او تأس
ـ  يخ علوم و ادب   يتار،  ) جلد 4 (يخ هنر و شعر عثمان    يتار:  عبارتند از  يگر و يآثار د  ، ) جلـد  7 (ربات ع

. ر نهـاد  ي قرار گرفت و بر او تـأث        است كه مورد مطالعه گوته     يا ن همان ترجمه  ي ا وان حافظ؛ يترجمه د 
شـاه    ني در عهد ناصـرالد    ي مازندران يآباد  يزكي عل . ن درگذشت ي در و  1856هامر پورگشتال در سال     

آن را بـه    . ق 1313االول    عيهامر پورگشتال پرداخت و در رب      ي عثمان يخ امپراتور يتار به ترجمه    رقاجا
د يق و مف  يفهارس دق به همراه    فر د كيان ي با تالش جمش   1369-1367 يها  كتاب فوق در سال   . ان برد پاي

 . ديسته به چاپ رسي شايبه شكل
 . 2060-2059، صص 3  مأخذ، جهمان . 37
 . 2180ص همان مأخذ،  . 38
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نام   بهيا  دهيبا پد اين كشور   ه  ك تنها در سده نوزدهم بود       .دي رس 1700ون نفر در سال     يليم

 ي هزار نفر  260ت  يرا داشت و جمع   ن وضع   يز هم ي ن فرانسه.  مواجه شد  تيانفجار جمع 
در طـول    .دي هـزار نفـر رسـ      509جدهم به   يل سده ه  ي در اوا  1553 در سال    سيشهر پار 

ت يـ ز نـه تنهـا رشـد جمع   يـ ن نينـش  ي آلمانيها ني شانزدهم و هفدهم در سرزم     يها سده
ا يـ  ي مـسر  يهـا   يماريا ب ي يحطدر اثر ق  مردم اين مناطق     از   ياريه بس كوجود نداشت بل  

-1618 ( سـاله  ي در جنگ س   ي انسان يروي تلفات ن  ين آلمان يمورخ. شدند ي تلف م  جنگ
داننـد و    ين مـ  ينش ي آلمان يها نيت سرزم ي دو سوم جمع   يم و حت  ي سوم، ن  يكرا  ) 1648
ت شـهرها   يـ  درصد و جمع   40ت روستاها   ين دوران جمع  يه در ا  كن برآنند   ي مورخ يبرخ
  . افتياهش ك درصد 33

 ايكـ  تهاجم خود را به قـاره آمر       يالدي از آغاز سده شانزدهم م     يي اروپا دوم، استعمار 
و پهناور  ن  ين سرزم ينه ا كون نفر از س   يلي م 15 ي ال 12ن سده   يمه اول ا  يغاز نمود و در ن     آ

 يت اراضـ ينـام محـدود    بهياز آن پس، نه تنها معضل. ردكعام  ر آن را قتل  يز و جزا  يزرخ
ه ك وجود نداشت بل    اروپا ي استعمار يها   قدرت ي برا ي و معدن  يعي و منابع طب   يشاورزك
 ي جهـان ش تجـارت يدايـ  و پقاي قاره آفر  ينه بوم كار س ك ش ي انسان يرويمبود ن ك سكع  به

ن تحـول در طـول      يـ  ا .را سبب شد   كاري اقتصاد پالنت ش و رشد    يداي و به تبع آن پ     برده
ر از  يـ ثك يتـ ي، جمع تـدريج   به. ردك وارد   ي غرب يران را به اروپا   يك ب ين ثروت ي پس ياه  سده
ـ  ، د مه اول سده هفـدهم    ي در ن  :ردندك مهاجرت   ايك به قاره آمر   ي غرب ياروپا  سـلطه   ير پ
ون نفـر  يـ لي ميـك  هـزار نفـر بـه    50ن منطقـه از   يت ا ي، جمع ير هند غرب  ي بر جزا  ايتانيبر
 200 و   يي هزار اروپا  200 حدود   اينيرجي تنها در منطقه و    1760افت؛ و در سال     يش  يافزا

در . وزدهم رخ داد   در سده ن   ي غرب ي در اروپا  تيانفجار جمع . ستنديز  ي م اهيهزار برده س  
ت يـ ن جمع يـ  جـذب ا   ي بـرا  يپهنـاور خيز    حاصلون و   كرمسي غ ين زمان هنوز اراض   يا

ون نفر از اروپا بـه      يلي م 25ش از   ي سده نوزدهم ب   يانيدر سه دهه پا   . وجود داشت  اضافي
ـ  يربر هند غ  يدر جزا فقط  امروزه  . ردندك مهاجرت   ايا و استرال  يكآمر ون يـ لي م 30ش از   ي ب

 املعـارف   ةدائـر . انـد  لمبكستف  يركه همه از نسل مهاجران پس از        كنند  ك ي م ينفر زندگ 
    : سدينو ير مين جزاي مردم ايب نژادكيدرباره تر ناآمريكا

ن يـ ه در ا  كـ  ييايكـ ان آمر يـ بوم. اند  د شده يش ناپد يها پ    مدت لمبكمردم ماقبل   
 يكـي ر يـ ن جزايـ ه در اكـ ن شـدند  يگزيجااروپائياني سرعت با  ستند بهيز  ير م يجزا

    . گرفتند ي مأوا ميگريپس از د
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  دورگه يامد آن استقرار نژاد   يختند و پ  ي خود آم  ييقاي آفر اهي س با بردگان اروپائيان  ن  يا
 900 حـدود    يتيره هـائ  ينها در جز  ، ت لمبكه در زمان سفر     كم  ي گفت 39.ر بود ين جزا يدر ا 

 ي از آنـان بـر جـا       يچ نشان يجدهم ه يمه سده ه  يه در ن  كستند  يز  ي م يهزار نفر مردم بوم   
    : يسدنو ي مي صنعتيدار هيمنشاء سرمادربارة  در بحث سكارل مارك. نماند

 گـرفتن و مـدفون   ، قلع و قمـع و بـه بردگـي     در آمريكا   و نقره  كشف معادن طال  
 ابـديل قـاره آفريقـ     ، ت  شرقي كردن مردم بومي در معادن، آغاز استيال و غارت هند         

گون عصر توليـد    ، بيانگر طلوع سرخ   گاه سوداگرانه براي شكار سياهپوستان      به قرق 
گونـه نيـروي محركـه اصـلي انباشـت           اين رويـدادهاي چكامـه    .  است داري سرمايه
 روزه ماننـد قـارچ   يـك  بـزرگ  يهـا   ثـروت ...رونـد  شـمار مـي     بـه  ]سرمايه[بدوي  

روان يـ آن پ ..  .وستيپ  ي به وقوع م   يزي بدون صرف پش   يدند و انباشت بدو   يروئ  يم
، بنـا بـه     1703، در سـال     وانگلنـد ي ن يهـا  تـان ي پور 40،پروتستانتيسمار و موقر    كزيپره

 پوسـت سـر هـر    ي بـرا نگي پونـد اسـترل  40 به مبلـغ  يا  زهيا خود، ج  يمصوبه شورا 
 هـر   ي بـرا  1720 مقرر داشتند و در سـال        ر ساختن هر سرخپوست   ي اس يا برا ي يبوم

 يمپـان كـه ك  آن پـس از  1744در سال . ن نمودنديمعي  پوند100زه يپوست سر جا 
ر يـ  ز يهـا   مـت ي اعـالم داشـت، ق     ياغيـ  را متجاسر و     ينيله مع يقب ج ماساچوست يخل
 ينگ و بـرا ي پوند استرل100 ساله و باالتر 12ور ك پوست سر ذ   يبرا: دين گرد ييتع

 يهـا   ن سـگ  ي ا  انگلستان پارلمان... نگي پوند استرل  50ان  كودكپوست سر زنان و     
در دسـت او قـرار       >عـت يخداونـد و طب   <ه  كد  ي نام يرا ابزار   نكسر  درنده و پوست  

ايزدان كهن  كنار  است كه در     “اي  خداي بيگانه ” آن   نظام مستعمراتي ... داده است 
او روزي ســاير خــدايان را بــا ضــربه و نهيــب از . گــاه نشــسته بــود  در قربــاناروپــا

 تنها غايت و هـدف بـشريت        به عنوان  را   41 اضافه ارزش  پرستشگاه بيرون ريخت و   
   42.اعالم نمود

  
39.  Americana, 1985, vol. 28, pp. 636-637. 

40.  “Those sober virtuosi of Protestantism, the Puritans of New England...” 

ـ گ ن كارشناسان سـخت   يا<: ن ترجمه كرده كه نادرست است     ي جمله فوق را چن    يرج اسكندر يا ر و  ي
   >...دي جدطلبان انگلستان ن منزهي، ايسم پروتستانتيرو ترش

41.  Surplus value 

ـ وه تول يه ش ي است كه در پا    يادي مفهوم بن  ، اضافه ارزش   ماركس يه اقتصاد يدر نظر   يدار هيد سـرما  ي
 ترجمه كرده كـه نادرسـت       >يگر افزون<ن واژه را    ي ا يرج اسكندر ياب است كه    يعج. رديگ  يقرار م 
  .است

، 1، ج   1352ران،  يانتشارات حزب توده ا   :] گيپزيال[،  يرج اسكندر يترجمه ا ه،  يسرما،  كارل ماركس  . 42
← 
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به معني انهدام كامل جمعيت بومي يك سرزمين، ميراث فرهنگـي قبايـل              43،يكش  نسل
 و  هـا   و بورگونـدي   هـا   وانـدال  -در تهاجم قبايل توتوني    . جديد است   در اروپاي  توتوني

در سده پـنجم مـيالدي      ) فرانسه ( به سرزمين قبايل گل    -اه   و سپس فرانك   ها ويسيگوت
توتوني به جزاير كنـوني     كلي از ميان رفتند و در تهاجم قبايل           مردم بومي اين سرزمين به    

 ها هاي پنجم تا هفتم ميالدي نسل بسياري از مردم بومي، از جمله پيكت               در سده  بريتانيا
 ي بـه  كـش   ، فرهنـگ نـسل    با گروش قبايل توتوني به مسيحيت     . ، منقرض شد  ها و بريتون 

 رواج   اسـالو  “كفـار ” عليـه    هـاي صـليبي      وارد شد و در دوران جنگ      مسيحيت اروپايي 
ــوني . گــسترده يافــت ــه شهــسواران توت ــيم ك ــور فردريــك دوم  گفت ــان امپرات ــا فرم ، ب

 ميالدي تهاجم گسترده و خونيني را به سرزمين قبايل اسالو 1233ال ، از سهوهنشتاوفن
 مشغول شـدند، در     ها  آغاز كردند، به مدت پنجاه سال به تسخير سرزمين بروسي          بروسي

را در   خـود    كلي از ميان بردند و رعاياي آلمـاني         اين دوران بخش اعظم مردم بومي را به       
طـور كامـل در       بقايـاي مـردم بروسـي در سـده هفـدهم بـه            . اراضي ايشان اسكان دادند   

ايـن همـان سـرزميني      . مهاجران آلماني مستحيل شدند و نشاني از ايشان بر جاي نمانـد           
 قرار   واحد آلمان   تبديل شد و در پايه تأسيس امپراتوري       است كه بعدها به دولت پروس     

كـه گفتـيم، اگـر      ادامه يافت و، چنان  سوي شرق   اين تهاجم شهسواران توتوني به     .گرفت
داد سرنوشـتي مـشابه        قـرار نمـي     خود را در تحت حمايـت خانـات قبچـاق          قوم روس 

بعدها، استعمارگران غربـي     . در انتظارش بود   ها و ساير اقوام اسالو حوزه بالتيك       بروسي
 و   و سپس عليه سكنه بومي قاره آمريكا        ايبري شبه جزيره  اين رويه را در قبال مسلمانان     

  
← 

ـ    تـال يكاپ يسيجمه انگل  با توجه به تر    يدر ترجمه فارس  . (683-680صص    اصـالحات   ي مـاركس برخ
  .) صورت گرفت

43.  Genocide 

 بـراي  1944، در سـال  دان لهـستاني  ، حقـوق )Raphael Lemkin (رافائل لمكينرا  Genocideواژه 
ي كش  تاريخچه نسل ) 2003ويرايش سال    (انكارتا املعارف  ةدائردر  .  ساخت  نازي ارجاع به اقدامات آلمان   

هاي تـاريخي     اين مأخذ، به عنوان نمونه    . نحوي بيان شده كه گويا در اصل يك پديده غيرغربي است            به
  به خاورميانه در سده پنجم ميالدي و از تهاجم مغول       وپا به ار  ،>فاتح آسيايي <،  ي از تهاجم آتيال   كش  نسل

ي در  كـش   هـاي نـسل     ترين نمونـه    اي به بزرگ    كند ولي كمترين اشاره     در سده سيزدهم ميالدي ياد مي     
رونـد،    شمار مـي     به  غربي بخشي از مردم كنوني اروپاي    كه نياكان    ، فجايع قبايل توتوني   -تاريخ بشري 

وسـيله مهاجمـان       بـه  ي مردم بومي قـاره آمريكـا      كش   و نسل   در شبه جزيره ايبري    ي مسلمانان كش  نسل
  . كند  نمي-ي غربياروپا
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  44.، در پيش گرفتند جمله استراليا، ازهاي اطلس و آرام هزاران جزيره واقع در اقيانوس

  
 و   از شـرق   يعي وسـ  يهـا    در طول سده شانزدهم بخش     يه عثمان كن درست است    يا

 متفـاوت بـا     يلـ ك  بـه  يتي از مـاه   ي گسترش عثمان  ي را به تصرف درآورد ول     جنوب اروپا 
نـام     بـه  يا دهيـ  برخوردار بود و لـذا از پد       ايك بر قاره آمر   يغرباروپائيان   يسلطه استعمار 

 يه سـنت  يرو انيعثمان. توان سخن گفت    ي نم يزك و مر  ي شرق يدر اروپا  ي عثمان استعمار
دنبـال    ردنـد و تنهـا بـه      ك ي دنبال م  ي اسالم -ي را در چارچوب فرهنگ شرق     ييشورگشاك

ن يه در چنـ   كـ  ييشتارهاكـ هـا و     آنـان، صـرفنظر از غـارت      . گسترش قلمرو خود بودند   
 و انهـدام    يشكـ  اسـت نـسل   ي مفتوحه س  يها  نيدر سرزم  چگاهي مرسوم بود، ه   ييها  جنگ

 را در   ا بردگـان  يـ ار مهاجران   ك يروي بر ن  كي مت  و پالنت  يلنكجاد  ي و ا  ينه بوم كامل س ك
 يت اضـاف ي جمع ييها  استين س يق اتخاذ چن  يتوانستند از طر    يه م ك ش نگرفتند حال آن   يپ

 ييدرباره استعمار اروپـا   تر    پيش.  دهند يا جا اروپخيز    حاصل يها  ني را در سرزم   يآناتول
 ييشورگـشا ك بود، و تفاوت آن با       ي مبتن يدار  ه بر برده  كجدهم،  ي شانزدهم تا ه   يها سده
    : مين گفتي چني اسالم-يشرق

 اسـت  ينـ ي معيديـ رد تولكاركـ  ي، دارا ي نظام اقتـصاد   يك، به عنوان    يدار  برده
 ريـ در غ.  انبوه وجود داشـته باشـد  يروين ني از ايشك  بهرهي برايا د عرصهي با يعني
عبارت   به. مانند  يز م ي محدود و ناچ   ي هماره در سطح   زانينكصورت، غالمان و     نيا

در صـورت فقـدان     . ار گرفتـه شـوند    كـ  به   يدگان باشد تا بر   ييها د پالنت يباديگر،  
 در  ايكـ  قـاره آمر   كش از تملـ   يه پ ك را دارد    يردكارك همان   زينك، غالم و      پالنت
 جـارت ، ت مـه سـده هفـدهم     يم، از آغـاز تـا ن      يديـ ه د ك چنان.  داشت  و پرتغال  اياسپان
ه كـ د ي خـود رسـ   يونيـ لي بـه اوج م    ي داشت و تنها زمـان     ك اند ي رشد  برده يياروپا
 يهـا  نيدر سـرزم  .  افتـاد  اروپائيـان  به چنگ    ايك قابل اعتنا در قاره آمر     ييشتزارهاك

ن يچگـاه چنـ  ي، هقاي و شمال آفر  ي عرب انهي و خاورم  ي و عثمان  راني تا ا  ني، از چ  شرق
 بـه واردات بـرده و       يازيـ  وجـود نداشـت تـا ن       يهـن بـوم   كنه  ك از سـ   يمناطق خـال  

، در سـده    ها ي تنها ژاپن  ي شرق يها  ان ملت يدر م . ار آنان باشد  ك يروي از ن  يشك بهره
ق اسـارت  يـ  خـود از طر    يهـا   قطـع انبـوه جنگـل      يستم، برا يل سده ب  ينوزدهم و اوا  

  
 25000شـود، بـيش از         قاره شناخته مي   به عنوان طور قراردادي      كه به  جز استراليا   ، به در اقيانوس آرام   . 44

 . كيلومتر مربع است1،261،456ها  جزيره وجود دارد كه مجموع مساحت آن
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    45.دست زدنداعتنا  قابل يدار  نظام بردهيكجاد يا به اه يا رهك

 يخ عثمـان  يدر تـار  . ز صـادق اسـت    ي ن ي عثمان يي اروپا يها  نين امر در مورد سرزم    يا
 بـه   يت انبـوه از آنـاتول     يـ ه انتقـال جمع   كـ م  يشناسـ   ي را مـ   ي مـورد جـد    يكظاهراً تنها   

ومت ك ح  .)م 1571./ ق 979 (ر قبرس يپس از تسخ  :  مفتوحه به اجرا درآمد    يها  نيسرزم
ره يـ ن جز يـ  بـه ا   يار آنـاتول  يكن و ب  يزم يان ب يياران تن از روستا   ه هز ك فرمان داد    يعثمان

ن فرمـان را نـشانه توجـه        يـ ، ا جيمبـر ك خ اسالم يتار، در   يكنالچيل ا يخل. نندكمهاجرت  
ل فـوق  يـ  تحل46.دانـد  ي آن مـ يامـدها ي و پتيـ ش جمعي به مسئله افـزا  يومت عثمان كح

ه كـ  دانـست بل   ي دولت عثمـان   ياست رسم يد س ين اقدام را نبا   يا. رسد ينظر نم   درست به 
م يه سـل  كرد  ك منتسب    مندس يمپانك و گردانندگان    يوسف ناس ي يها  د آن را به طرح    يبا

 انگذاران تجارتيبن سوداگران يهوديم، يدان يه مك نانچ.  را به اشغال قبرس واداشتند دوم
 وند بـا دربـار پرتغـال      يه در پ  كنان بودند   ي بودند و هم   يارك  و اقتصاد پالنت    برده يياروپا
د يـ  بـا هـدف تول     ره سـائوتم  ي در جز  يالدي م 1492 را در سال     ديپالنت عصر جد   اولين

ل آن بـه  ي و تبـد يارك  در گسترش اقتصاد پالنتيردند و بعدها نقش بزرگ كجاد  ي ا ركش
م يو گفتـ  . نمودندفا  ي ا يالديجدهم م ي هفدهم و ه   يها   در سده  ي غرب يقلب اقتصاد اروپا  

ه كداند  ي ميا هك محريروي را نيارك اقتصاد پالنت، ي، اقتصاددان آلمانه ورنر سومبارتك
   >.ردك را روشن يدار هيموتور سرما<

 شـدند و در     ياسـت در عثمـان    يسن  ي مـروج همـ     منـدس  يمپانك يهوديگردانندگان  
ل سلطنت  يه از اوا  ك،  انيراني و به اسارت درآوردن و فروش ا        چون اشغال قبرس   يموارد

ـ ن روي شد، اآغاز.) م 1578./ ق 986 ( و شروانجاني و با اشغال آذربا   مراد سوم  ه را در ي
 ي در عثمـان   يت و سنن و فرهنگ اسالم     ي مدن يراث غن ي م يول.  رواج دادند  انيان عثمان يم
.  بـدل شـود    ي، به نظام اقتصاد   ه، برخالف غرب  كرد و اجازه نداد     كه را محدود    ين رو يا

دانـستند و لـذا       يز نم ي را جا  يشك  نسل يوز شرع  فقدان مج  به دليل ان، در مجموع،    يعثمان
ــه س ــدل ني و دولتــياســت رســميآن را ب ــدك ب ــ . ردن  يالديدر آغــاز ســده هفــدهم م

  .  ممنوع اعالم شدي در عثمانزينكدوفروش غالم و يخر
  

ن يچنـ   )1614(، را در زمان قتـل او        ي عثمان ، دولتمرد و صدراعظم   ثروت ناصح پاشا  
 يه طال كس (وكون ا يلي م يك و   )زي ون يه طال كس( اكون دو يلي م يكش از   يب  :اند  ردهكر  كذ

  
 . 240-239ص ، ص1ن كتاب، ج يهم . 45

46.  The Cambridge History of Islam, vol. 1, p. 343. 
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ه از  كـ هـا را       از آن  يكيه  كوب جواهرنشان   كر طال ي قبضه شمش  1800 وجه نقد،    )اياسپان

 و   و مصر  راني ا يها ي متعدد مملو از قال    يردند، انبارها كمت  يا ق ك هزار دو  50الماس بود   
 نفر شتر،   1800،  يان عرب ي رأس ماد  700،  ري حر يها  مخمل و اطلس و قماش     يها پارچه
د بـا ارقـام     يـ ه امـروزه با   كـ  اسـت    ين ثروت ي ا 47. هزار گوسفند  500 رأس قاطر و     4000

ونيـز و   طـالي    يهـاي دوكـا    سـكه (وجه نقـد ناصـح پاشـا        . ده شود ي سنج يارد دالر يليم
 توجه كنـيم    48. آن زمان بود   به تنهايي معادل دو ميليون پوند استرلينگ      )  اسپانيا اسكودوي

 هـزار پونـد   500اي معـادل     با سـرمايه    شرقي هلند   ميالدي كمپاني هند   1602كه در سال    
 6/1  كل سرمايه نقدي كمپاني هند شرقي انگلستان       1617در سال    استرلينگ تأسيس شد،  

  
 .1768ص ، 3ج همان مأخذ، هامر پورگشتال،  . 47
ـ . اخذ شده اسـت   ) نينش دوك (ducato ييايتالياز واژه ا   (ducat) دوكاتيا   دوكا . 48  يهـا  ن سـكه  ياول

ـ در ا .  ضرب شد  اين آپول ينش  در دوك  يالديدوكا در اواخر سده دوازدهم م       دوكـا از     ن زمـان سـكه    ي
.  گـرم بـود    5/3 را آغاز كرد كه وزن آن         طال ي ضرب سكه دوكا   1284 از سال    زيون.  بود جنس نقره 

 و  ترانـه ي و منطقه مد    اروپا يج در بازارها  ين پول را  يتر  سرعت به مهم    افت و به  ين سكه اعتبار فراوان     يا
ـ  ونيز سكه دوكـا يدر سده هفدهم ن  . دي با شرق بدل گرد    در تجارت  ـ ن ارز رايز معتبرتـر ي  يج جهـان ي

ـ ك دوكا برابر بـا      ين سده   يدر ا . رفت  يشمار م   به ـ و  )  فرانـسه  يسـكه طـال    (ييلـو ك  ي پونـد  ك  ي
 . شد ي ضرب م1797ز تا سال ي ونيسكه دوكا. بود)  انگلستانيسكه طال (نگياسترل
ز رواج ي نكاي قاره آمربود كه در مستعمرات  و پرتغالاي اسپانيسكه طال) escudo (اسـكودو ا  ي اكو
  دوران مراد سوم   يقبل از بحران مال   ،  1580-1540 يها  در سال .  نام داشت  اليرا  ي اسپان سكه نقره . داشت

 60 برابر با    ك دوكا ي آقچه،   50برابر با   ) اكو(ك اسكودو   ي،  ي، سكه نقره عثمان   )آسپر (آقچهو سقوط   
 63ا   برابر ب  يك سلطان ي نام داشت و     يسلطان ي عثمان يسكه طال .  آقچه بود  6ال برابر با    يك ر يآقچه و   

 120 برابـر بـا   ي عثمـان يك سكه طـال ي سقوط كرد و     به شدت  ارزش آقچه    1580در دهه   . آقچه بود 
 و كمـانكش قـره       مـراد چهـارم    ي مـال   اصالحات يدر پ ،  1630دهه   در   ي عثمان ارزش پول . آقچه شد 

  . افتيش يگر افزاي بار د، پاشايمصطف
 Libreاز  ) Lira (رهيـ ل. شـود   يمياد   سي انگل رهي با نام ل    انگلستان نگي از پوند استرل   يدر مĤخذ فارس  

ره يپول ل. افته استياربرد ك آن Lحرف ) £(نگ ياسترل پوند ي گرفته شده و در عالمت اختصار    نيالت
مرانـان  كر ح ي آن تـصو   يه بـر رو   ك بود   يا ه نقره كن س يا. افتي رواج   زي در ون  يالدي م 1472در سال   
ره ي ل يها هكن س ي ا ي خود را طبق الگو    نگيليه ش ك س 1504 در سال     هفتم انگلستان  يهنر. شد  يضرب م 

ـ ره به ارز واحد ا    ي ل 1860 در سال    ايتاليشور واحد ا  كس  يپس از تأس  . ردكز ضرب   يون ـ ن  ي شور بـدل  ك
ـ  ل 10 يها هكتر از نقره و س       بزرگ يها هكره از مس، س   ي ل كوچك يها هكن زمان، س  يدر ا . شد  و  يا رهي
 برابـر بـا     كره تر ي ل كي.  واحد پول اعالم شد    به عنوان ره  يز ل ي ن هكي تر يدر جمهور . ود ب شتر از طال  يب

 .  است)استريپ (صد غروش
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 1684 در سـال   ميليون پوند استرلينگ بود و كل واردات كمپاني هند شـرقي بـه بريتانيـا              

  .  هزار پوند گزارش شده است800حدود 
جـدهم  ي هفـدهم و ه    يهـا    در سـده    و انگلـستان   ان ثروت هنـد   ي م يا سهيمقاتر    شپي

ب يز  انه دولت اورنگ  ي درآمد سال  1690 سال   يه در حوال  كم  يگفت. مي داد به دست  يالديم
در ) 1707(ب  يـ ز زمان مـرگ اورنـگ     بود و در     نگيون پوند استرل  يلي م 28معادل حدود   

ون پوند ثروت   يلي م 8/8 حدود   ون پوند و در خزانه مرشدآباد     يلي م 20 حدود   ي دهل خزانه
ـ  1653 در سال    يدرآمد دولت عثمان  . وجود داشت  نگ يون پونـد اسـترل  يـ لي م 19ش از   ي ب

ون يـ لي م 8انه  ي سـال   سلطنت جـرج اول هـانوور      يها  در سال را   ايتانيدرآمد دولت بر  . بود
 يون پونـد بـده    يلي م 53ا  يتانيدولت بر ) 1727(اند و در زمان مرگ جرج         ردهكر  كپوند ذ 
 200حـدود  ) 1699(، در زمان مرگ ي هند شرقيمپانكس ي، رئ لديا چا يسِر جوس . داشت

) 1694( در زمـان مـرگ       الدوله  نيميثروت آصف خان    .  گذارد يهزار پوند ثروت بر جا    
، در زمـان   التجار بندر سورت    ك، مل ون پوند و ثروت مال عبدالغفار بوهره      يليش از دو م   يب

ل سـهام   كـ  ارزش   1710در سـال    . نگ بـود  ي هزار پوند استرل   700ش از   يب) 1716(مرگ  
 1740 شده است و در سال       يابينگ ارز يون پوند استرل  يلي دو م  ايتاني بر ي هند شرق  يمپانك
آن عاملي  ن،  يبنابرا. اشتار د ينگ در اخت  يون پوند استرل  يلي معادل سه م   يا  هي سرما يمپانك

كـه     شد نه عدم انباشت اوليه سـرمايه، چنـان          جديد در شرق   داري كه مانع پيدايش سرمايه   
 جديد مبتنـي بـر اقتـصاد     كنند، بلكه سيطره چنان فرهنگي بود كه با استعمار          برخي ادعا مي  

كلـي     بـه  -داري ي و بـرده   كـش   ، نـسل   تهاجم ماوراءبحـار   - با تمامي لوازم آن    كاري پالنت
  . بيگانگي داشت
 يظـام  ن ي از فرادسـت   ي تنها ناشـ    در اعماق قاره اروپا    يع عثمان يگسترش سر گفتيم كه   

ـ  در ا  ي نقش مهمـ   انيع مردم اروپا به عثمان    يگروش داوطلبانه توده وس    هكشان نبود بل  يا ن ي
امـل  ك و انهـدام     يشكـ   نـسل  ي برا يه شرع يهرگونه توج را بر   ن امر راه    يو ا   داشت فرايند

 ي با اراض  ييه اروپا  مفتوح يها  نيان در سرزم  يگر، عثمان يعبارت د   به. بست  مي ينه بوم كس
ـ نه پرشـمار و بن    ك بـا سـ    ييها  نيه سرزم كنه مواجه نبودند بل   ك از س  يخال  اسـتوار   يهـا   اني
 يامل شهروند كن مردم از حقوق     ي ا ،شد  يشان وارد م  يت ا يمك به قلمرو حا   ي فرهنگ -يمدن

ت و آسايش يدند و حكومت عثماني خود را موظف به تأمين امني       گرد ي برخوردار م  يعثمان
  . دانست ايشان مي

   ايك بر قاره آمري غربي سلطه اروپا-2

 ير بزرگـ  يأث، تـ  رديـ د مد نظر قرار گ    يه با ك ين عامل ي دوم ي علل انحطاط عثمان   يدر بررس 



37  استعمار غرب و فروپاشي عثماني 
 بـر  يالدي از اواخر سده شـانزدهم مـ  ي غربي به اروپا  ايكالن ثروت قاره آمر   يه س كاست  

  و مـستعمرات   اي سـلطنت اسـپان    ه خانـدان هابـسبورگ    ك،  ارل پنجم كاز زمان   .  نهاد يجا
ران بـه پـشتوانه     يكـ ن ثروت ب  ي ا تدريج  آورد، به  به دست ز  ي ن ايكدر قاره آمر  را  پهناور آن   

 از  يبخـش مهمـ   .  بدل شـد   يه عثمان ي آن عل  يها سهيها و دس     جنگ ي برا يرومندي ن يمال
ا يكـ  آمر  و نقـره   ارل پنجم را طال   كن  ي خون يها ومت جابرانه و جنگ   كن ح يمخارج سنگ 

ون يـ لي او سـه م ي بـرا يشتكـ  هفـده  1550نها در سال   ، ت ايكتانيبرنوشته    به. ردك يمن  يتأم
ومـت هابـسبورگ   ك سده شانزدهم حيانيدر دو دهه پا. ا آورديك طال از آمر  ياكه دو كس

پنجم ارل  ك، پسر   پ دوم يليه ف ك است   ين در زمان  يشتر برخوردار شد و ا    ي ب ياز اقتدار مال  
ــر اســپان  ــسبورگ، عــالوه ب  و  پرتغــال1580ا و مــستعمرات آن، از ســال يامپراتــور هاب

اتكـا  بـا   . ز به قلمرو خود منضم ساخت     ي را ن  ايا و آس  يك ماوراءبحار آن در آمر    يامپراتور
 به اعماق قـاره     يعه عثمان ه خاندان هابسبورگ توانست بر توس     ك بود   ين قدرت مال  يبر ا 
ه تا اواسـط سـده هفـدهم    ك مواجه شد يفي با حريثمان، ع نسانيبد. ان نهد ي نقطه پا  اروپا

 از قـاره اروپـا را       يه قلمرو آن بخش مهم    كراند    ي فرمان م  ي پهناور ي جهان يبر امپراتور 
 معادن طـال    يوانه مال ا گسترده بود، و از پشت     يكا تا آمر  يگرفت، مستعمراتش از آس    يدربرم

  .  برخوردار بود با شرقيياي درا و تجارتيك قاره آمريها و نقره و پالنت
  به بازارهاي جهاني بر وضع مالي عثمـاني         قاره آمريكا  ويژه سيالن نقره    در اين ميان به   

ادن نقـره ارزان معـ    . م 1580/ .ق 988از سال   . ناپذير بر جاي نهاد    تأثيرات وخيم و عالج   
در نتيجه، .  شديدي پديد آورد سراسر مملكت عثماني را پر كرد و بحران مالي      قاره آمريكا 

هاي كاالها باال رفت و ايـن نيـز    كاهش يافت و ببه شدت) آقچه(ارزش سكه نقره عثماني   
هـاي تقلبـي،      ماننـد رواج سـكه     -هاي مالزم با تـورم      پديده. نظمي شد   خود مايه بي  نوبه    به

هـاي مـزمن و        بيمـاري  -، معامالت قمـاري و بـاال رفـتن نـرخ بهـره و ربـاخواري               قاچاق
ني رواج داد؛ اقتـصادي كـه مبتنـي بـر سـكه ثابـت نقـره        ناپذيري را در اقتصاد عثما    عالج

   49.بود) آسپر(موسوم به آقچه 
  

ل آن بـه  يشد و تبـد  يشت مك ايك قاره آمريها ه در پالنتك يدي جد ياالهاكرسوخ  
ه حجـم قابـل     كـ  بـود    يديـ د ج ي معضل اقتـصاد   ي مردم عثمان  ي مصرف يازهاي از ن  يكي
ـ  يبـرخالف اروپـا   . ردكـ  ير م ي سراز  غرب يسو   را به  ي عثمان ينگي از نقد  يتوجه ، ي غرب

 يرك انبـوه شـ    ي بـرا  ين بازار مهمـ   ي مرسوم بود و بنابرا    ي از قبل در عثمان    شكرمصرف  
  

49.  The Cambridge History of Islam, vol. 1, p. 344. 
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بـازار   اولـين  يعثمـان . شد يشت مك ايك قاره آمريها نت در پالكنيه ا كرفت    يشمار م   به

مـصرف قهـوه در     . ز بود يا ن يك قاره آمر  يها د شده در پالنت   ي تول قهوه يمصرف انبوه برا  
ه كـ  اسـت    يقاً مقارن با همان زمـان     ين دق ي متداول شد و ا    ي در عثمان  يالدي م 1554سال  

ر فراوان، از سـال     ي با تأخ  ايتاليمصرف قهوه در ا   . دي مستقر گرد   در استانبول  يوسف ناس ي
 در  تنبـاكو . افـت ي رواج   1650 از سـال      و در انگلـستان    1644 از سال    ، در فرانسه  1615
 50.افـت يسرعت رواج      وارد شد و مصرف آن به      ي عثمان بار به نخستين   ي برا 1605سال  

ن يـ مه دوم اي و در ن و پرتغالايمه سده شانزدهم در اسپاني ني در حوال ي مصرف ياالكن  يا
، يمه اول سده هفدهم، همزمان با عثمانيافته بود و در ن  يا و انگلستان رواج     يتاليسده در ا  

    : سدينو ي مهامر پورگشتال. افتي، راه رانيمناطق جهان، از جمله ا از ياريبه بس
 هـم   يكـي اتفـاق افتادنـد     ] هـا   سـال [ن سال   يه در ا  ك عمده چند    يارهاكاز جمله   

 و تنبـاكو  در مـدت پنجـاه سـال قهـوه    . باشـد  ي مـ يت عثمـان ك در ممل وكظهور تنبا 
 شـدند   طوري در ممالك عثماني شيوع يافتند كه يكي از لوازم زندگي عثمانيان             به

 . در خصوص قهوه و تنباكو عثمانيان را سرمشق خود ساختند          و ساير ممالك اروپا   
ع و بلنـد    ياالت خـود را وسـ     يـ  خ كايـ و و تر  ك به سبب استعمال قهوه و تنبـا       كاترا
هـا افزودنـد تـا        ف آن كيـ  ممنوع اسـت بـر       ه در شرع  كز  يشاط باده را ن   ، ن ندينما  يم

 و شـراب    كايو و تر  ك قهوه و تنبا   ك تر يشعرا. رده باشند كل  يمك خود را ت   يمست
 و علمـا   ه فقهـا  كـ  اند و حال آن     ردهكش و نشاط مدح     يرا مانند عناصر اربعه عالم ع     

     51.دانند ي مطاني اربعه شي و وزرايدي پليها را مادرها آن
ـ و  ، بـه  ي مستعمرات ياالهاك ي به رو  يش بازار انبوه عثمان   يگشا ، و   و قهـوه   وكژه تنبـا  ي

 و  يمهـاجر بـه عثمـان      سوداگران يهـودي  د به   يان مردم را قطعاً با    يج مصرف آن در م    يترو
  .ردكس منتسب  مندوطني جهان يمپانك

  
تفـاوت بـود      يخود ب ان مردم   ي در م  وك و تنبا   ابتدا نسبت به رواج قهوه     يدولت عثمان 

 سـلطان    ،نوشته هـامر پورگـشتال      به.  به مقابله با آن برخاست     1630ا  ي 1620 از دهه    يول
 اوزون 52.ردكـ  ممنـوع  بـه شـدت  و را   ك اسـتعمال تنبـا    1622ل سـال    يـ  از اوا  عثمان دوم 

 اولـين سد  يـ نو  يند و م  ك ي دهه بعد منتسب م    يكرا به   و  ك آغاز منع استعمال تنبا    يچارشل
  

 .342-341صص ، 1، همان مأخذ، ج شاو . 50
 .1705ص ، 3 ، همان مأخذ، جهامر پورگشتال . 51
 .1807همان مأخذ، ص  . 52
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و و سـپس    كشت تنبـا  كصادر شد؛ ابتدا    . م 1631./ ق 1040 در سال    وكم تنبا يفرمان تحر 

ه كـ از آنجـا    . ن زمان ممنـوع شـد     يز در هم  ي مصرف قهوه ن   53.دياستعمال آن ممنوع گرد   
ز ثبـات و  يـ ، ن اولي، مـصطف يلطان بعدومت سكرد و حك بعد سقوط  كيعثمان دوم اند  

 از  يري جلـوگ  يافتـه و مـؤثر بـرا      ي اقدام سـازمان   اولينه  كتوان گفت     ي نداشت، م  يدوام
 و اعـاده ثبـات       و در دوران سـلطنت مـراد چهـارم         1630و و قهوه از دهـه       كمصرف تنبا 
 خود در    آمرانه ه مراد با اصالحات   ك است   ين در دوران  يا.  صورت گرفت  يدولت عثمان 

 از خـروج    يري جلـوگ  ين اقدام او بـرا    يد و ا  يوشك يت م ك ممل يراه بهبود وضع اقتصاد   
بـا   مـراد چهـارم      54.و و قهوه بود   ك واردات تنبا  يشور در ازا  ك ينگي از نقد  يميحجم عظ 

 يدر دوران ترخـونچ   .  را بهبود بخشد   ي عثمان يضع مال توانست و هايي    اتخاذ چنين رويه  
 ي جلـو  يريـ گ گـر بـا سـخت     ي، بـار د   ير عثمان گ   اصالح ، صدراعظم )1652 (احمد پاشا 
ان يـ  در ميو، حتـ  ك استعمال تنبـا   1654 پس از او، در سال       يو گرفته شد ول   كمصرف تنبا 

نه سبب شود ين زمي در ايريگ رفت سخت يم آن ميه بكافت يا بدان حد رواج  ، ت ناينظام
فرمانـده  در اين زمـان،      >.دي شورش به اشتعال درآ    يها و آتش ك تنبا يان دودها ياز م <ه  ك

ـ  ك از فروش و مـصرف تنبـا       يريه مأمور جلوگ  ك،  كيچر  ينگيقشون   در اوقـات   <ود،  و ب
باشـند    ي مـ  دن چپـق  يشك در آنجا مشغول     انيدانست سپاه   يه م ك ييگردش شهر از جاها   

   55>.ردك يرده، گردش نمكاجتناب 
  

 و ساير كاالهـايي كـه تـازه پيـدا            و تنباكو  قهوه مسئله استعمال  يالدي م 1630از دهه   
 بـدل شـد و      ي عثمـان  يان علمـا  يـ  مورد اختالف در م    ي از مباحث مهم فقه    يكيبه   شده
 هيـ ، فق زاده ي قاض لهيوس  بار به  اولينم  ين تحر يا .م آن دست زدند   ي به تحر   از فقها  يگروه

  و طـالب    از علمـا   ي گروه ي و مال  ياسيه اقتدار س  ي، مطرح شد و در پا     عصر مراد چهارم  
زاده پـس از     ي قاضـ  يفتوا. اند   معروف )لر زاده يقاض (زاده پيروان قاضي ه به   كقرار گرفت   

  
قات يمؤسسه مطالعات و تحق   : ، تهران يترجمه وهاب ول  ،  يخ عثمان يتار،  ي اوزون چارشل  يل حق ياسماع . 53

 .276ص ، 3، ج 1372، يفرهنگ
 ين دو كـاال از زمـان  يسد مصرف اينو ي قائل است و مياسيت علل سين ممنوعي ا ي برا استانفورد شاو  . 54

 ي شـد كـه امـاكن مـساعد بـرا     ها خانه ش قهوهيداي متداول شد سبب پ   ين بار در عثمان   ي نخست يكه برا 
نظـر   ح بهيل صح ين تحل يا) 342-341، صص   1، همان مأخذ، ج     شاو. (رفتند  يشمار م   آشوب و شورش به   

ز محل  ي ن  و بازارها  مساجد.  نبود ها خانه  آن عصر محدود به قهوه     يمحل اجتماع مردم در عثمان    . رسد  ينم
 . از مردم بودنديتر اجتماع توده انبوه

 .2252، ص 3ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 55
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گـر او فرمـان     يعبـارت د    و و قهوه صادر شد و به      كلطان دال بر منع استعمال تنبا     فرمان س 

 ي مراد چهارم ربطـ    يو و قهوه از سو    ك منع استعمال تنبا   56.د قرار داد  ييسلطان را مورد تأ   
  از اصـالحات   ي بخـش  به عنوان ن اقدام   ي به ا  ي او نداشت و سلطان عثمان     ينيبه نگرش د  

 و قدرت   يبي و عوامفر  زاده ملهم از تحجر    ي قاض ي فتوا يول. ستينگر  ي خود م  ياقتصاد
رد هـر   كـ  خود اعالم    ياو در فتوا  . ز شد ي تقرب به سلطان بود و موفق ن       ي او و برا   يطلب
  . القتل است ند واجبكم سلطان را اطاعت نيس فرمان تحرك

 ي افنـد يخيد شـ يـ  عبدالمج  قهـوه   و وك تنبـا  يدر رأس هواداران عدم حرمـت شـرع       
، بهرروي 57.داشتجاي  ،  ي افند يواسي، معروف به س   .)م 1639-1553./ ق 961-1049(
.  شد يو و قهوه علن   كگر مصرف تنبا  ي بار د  اورد و پس از مرگ مراد چهارم      يم دوام ن  يحرت

و را  كه استعمال قهوه و تنبـا     ك بود   يخ استوان ي با ش  زاده يروان قاض ي پ ين زمان رهبر  يدر ا 
 يفتـ ، م ي افنـد  يه بهـائ  كـ  اسـت    ين در حـال   يـ سـاخت و ا     ي مطـرح مـ     بدعت به عنوان 

ن يـ  به ا  زاده يروان قاض يپ. دانست  ياال را مجاز م   كن دو   ي، مصرف ا  يعثمان   )ماالسال  خيش(
 دو تن   وك به گناه استعمال تنبا    ي مورد حت  يكد آوردند و در     ي متعدد پد  يها  بهانه جنجال 

 ماجرا با چـوب  ي افنديه با وساطت بهائ  كشان را داشتند    يرده و قصد قتل ا    كر  يرا دستگ 
  58.افتيصله يان فيزدن خاط

    با شرق غرب تجارتييايش راه دري گشا-3
 در سده شانزدهم بر      با شرق   غرب  تجارت ييايش راه در  ي گشا ير منف يدرباره تأث تر    پيش

 نقـل   ل دورانـت  يـ ن جملـه را از و     يـ م و ا  ي سخن گفتـ   ييايتالي ا يها   دولت -اقتصاد شهر 
    : ميردك

 ، و توسـعه تجـارت     ييايـ ر در ي مـس  يـك  بـه     هنـد  ي مصر -يا  ترانهيل راه مد  يتبد
... ر ســاختيــ را فقايــتالي را ثروتمنــد و ايــك آتالنتيشورهاكــ، ايكــ بــا آمراروپــا

 االهـا كرا از سـر راه سـفر مـردم و           يـ  رو به انحطاط نهادند ز     ترانهي، ملل مد  تدريج  به
ا ثروتمند شده بودنـد،     يك آمر يه با تجارت و طال    ك،  يكنار بودند؛ ملل آتالنت   كبر
    . تجارتيها  بود در راهين انقالبيا. ش افتادنديپ

  
 . 461، ص 3، همان مأخذ، ج ياوزون چارشل . 56
 .462-461همان مأخذ، صص  . 57
 .2229-2228، 2187-2186، صص 3، همان مأخذ، ج پورگشتالهامر  . 58
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 يايـ ن دولـت حـوزه در     يتـر   ه مهـم  كـ ز صادق اسـت     ي ن يل در مورد عثمان   ين تحل يا
 از  يالدي چهـاردهم و پـانزدهم و شـانزدهم مـ          يها   سده يرفت و ط    يشمار م    به ترانهيمد

 نظـام   تـدريج   بـه ه  كـ همـان زمـان     در  . برخوردار بود   و غرب   شرق يني زم رونق تجارت 
ديگر پاسخگوي نيازهاي برخاسته از     نهاد و    ي رو به ضعف م    ي عثمان ي اقتصاد يفاكخود
: ر فراوان نهاد  ي تأث يز بر اقتصاد عثمان   يگر ن ي عامل مهم د   يك نبود،   تيع جمع يش سر يافزا
 ي تجـار  ياهش درآمـدها  كـ ه سـبب    كـ  با شرق     تجارت غرب اروپا   ييايش راه در  يگشا
     .شد ي ميعثمان

 بـه   يم عثمـان  اف در نظـا   كجاد ش يتوانست با ا    يه م كافت  ي دست   ي به قدرت  اروپا
 و يد تجـار يـ  اقتـصاد جد ي نـوع يشتر از برقـرار  يـ ن امـر ب   يـ ا. رديـ نفع خود بهره گ   

 قـا ي و آفر  ايكـ  بـه قـاره آمر     اروپائيـان نفـوذ   . شد  ي م ي ناش ي غرب يز در اروپا  كمتمر
 بـه   ييهـا    را از راه   ه توانستند تجارت  ك آنان فراهم آورد     ي را برا  ياناتكت و ام  ثرو

 ي و مقــررات وضــع شــده از ســوكــيه از حقــوق گمركــ گــسترش دهنــد شــرق
     59. معاف بودانهيمرانان خاورمكح

 يهـا   ت راه يـ افـت و اهم   يسترش فراوان    گ اروپائيان يياي در در سده هفدهم تجارت   
 حمل   به اروپا  يشتكبا  طور مستقيم     به  شرق هيادو. اهش داد ك به شدت  را   يعثمانزميني  

 رو بـه    رانيـ  ا ي شمال ي متعدد در نواح   يها   وقوع جنگ  به دليل  شميشد و تجارت ابر     يم
 از تجـارت  يه ناشـ ك، ي دولت عثماني از درآمدها يبخش مهم به اين ترتيب،    . افول بود 

  . بود، از دست رفت شرق و غربينيزم

   ي با عثمان غربي و اطالعاتي مقابله نظام-4
 جنـگ ست در كـ  و ش به اعمـاق قـاره اروپـا   د اوليزي از زمان تهاجم با    مرانان غرب كح
را بـا     عثمـاني  نـام    به يديتهد.) م 1396 سپتامبر   25./ ق 798حجه  ي ذ 21( 60سيوپوليكن
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60.  Nicopolis, Nikopol 

 به  سيكوپوليجنگ ن . ه رود دانوب  ي در حاش   است در شمال بلغارستان    يكوپول شهر يا ن ي سيكوپولين
ـ زيه باي عل1394او در سال . غاز شد آ) Pope Boniface IX( س نهميفي بونك پاپيتحر  جهـاد  د اولي
ـ  گ بـه دسـت    جنگ را    ي تا رهبر  كرد، را مجبور    سموند، شاه مجارستان  يگي اعالم كرد و ز    يبيصل . ردي
 John ( جان نورزيبه فرمانده) جان سن( و شهسواران پرستار ايتالي، ا، آلمان، فرانسه انگلستانيروهاين

of Nevers(پ جسور يلي، پسر ف)ر يها در مـس  يبيصل. وستنديپسموند يگي، به ارتش ز)يدوك بورگوند
← 
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من مقتدر ن دشيردن اك منحرف ياز همان زمان تالش برااعماق وجود خود شناختند و  

 يان بردن آن بـه دغدغـه دائمـ        يف و از م   ي و تضع  ز و غرب اروپا   ك مر يسو  ت به كاز حر 
ر يـ ه به تعبك شگرف يامدهاي است با چنان پيا  حادثهسيوپوليكست ن كش. ل شد دآنان ب 

 بعـدها، در دوران مـراد       >.ردكـ دار  يسرانجام اروپا را ب   < ،يسيس انگل شنا   شرق 61،لسترنج
 هيفتح قـسطنطن  . گر اوج گرفت  يد بار د  ين تهد ي، ا )سلطان محمد فاتح  ( و محمد دوم     دوم

  .  استفرايندن ي در ايعطف نقطه.) م1453 مه 29./  ق857االول  ي جماد20(
 از جايگـاهي بـزرگ    غـرب  در تـاريخ تكـوين تمـدن جديـد      “تهديـد عثمـاني   ”امل  ع

 كه به دوران جديـد انتقـال        گري بخش مهمي از فنون اطالعاتي و دسيسه      . برخوردار است 
 از سده پانزدهم مـيالدي در كـوران مقابلـه بـا ايـن پديـده                 يافت حاصل تجاربي است كه    

 به غـرب و      از شرق  يانكمور گور يرتي ام يطلب   توسعه ي چرخش سمت و سو    .انباشته شد 
 قاضــي -شــورش شــيخ بدرالــدين 62،)1403-1400( و قتــل او د اوليــزي بــا باجنــگ

  
← 

 بلغارستان را اشغال و غارت نمودند و وارد اعمـاق خـاك             يدانوب حركت كردند، شهرها و روستاها     
ش از دو هفته مقاومت     ين شهر ب  يسكنه ا . ديبست رس   س به بن  يكوپوليها در ن     آن يشرويپ.  شدند يعثمان
 خـود، بـه نجـات شـهر         ن صـرب  يواره نظام و متحد   ك و س  يچر ينگيد، در رأس قشون     يزيبا. كردند
سموند با  يگيز.  شكست دادند  ي را به سخت   يبينظم صل  ي قشون متشتت و ب    ي منظم عثمان  يروهاين. شتافت

ـ در ا .  آزاد شد  يني پرداخت غرامت سنگ   ير شد و بعداً در ازا     يجان نورز اس  . ختيق گر يقا ن جنـگ،   ي
  :د بهيشتر بنگري بيي آشنايبرا. دندي به قتل رسيبي صليها هيهزاران تن از شوال

 David Nicolle, Nicopolis 1396 : The Last Crusade, 1999. 

61.  Guy Le Strange (1854-1933) 

  . 79-77، صص 2همين كتاب، ج  . 62
ج نار شـر    يمه<:  نوشت اي به بايزيد    ، در نامه  قويونلو   قره يوسف، شاه شيعي    ، قره در زمان تهاجم تيمور   

ـ  بـه ا   اهللا و قهـره، از تـوران        مور مقهور، دمره  يو شور و محرك سلسله فتنه و غرور، ت          گذشـته و    راني
 كه او به عرض     يكار.  مستأصل نموده   را تا حد فارس     كرده، زمره اهل اسالم    يلخاني ا ي دعو هالكووار

 جـان يد و حاال متوجـه آذربا     ياذباهللا، به ظهور آ   يرساند، حاشا كه از مشركان، الع       ينان مؤمنان م  ينش  پرده
ان خواهـد   ي نخواهد كرد و سر و جان بذل اسـالم         يريبله و مقاتله تقص   ن هواخواه با او در مقا     يا... است
ـ   يانتشارات علم : تهرانران،  ي ا يخياسناد و مكاتبات تار   ،  ين نوائ يعبدالحس (>.نمود ، چـاپ   ي و فرهنگ

 ايـران   انيعيدهد كه در اين كشاكش ش       يد نشان م  يزيمور و با  يمكاتبات ت ) 36-35، صص   1370سوم،  
ـ زيخوانـد و با  ي م>گبرزاده<د را   يزيمور قشون با  يل داشتند تا بدان حد كه ت      ي تما يبه جبهه عثمان   د در ي

ـ جم. ستي ن يبيسپاه ما را اكثر گبرزاده خوانده، در او ع        <: ديگو  يپاسخ م  ـ       ي ن يع اصـحاب و انـصار چن
 )102همان مأخذ، ص  (>...انصاف بهتر و خوبتر ي بان باانصاف از نسل مسلمانانو اوالد نامسلم. اند بوده
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دسـت     او در زمان احياي دولت عثماني بـه         و همدستان يهودي   -ر اهل سماون  تبا  يهودي

ت يد اشـراف بـا دو دامـا    گـر غربـي       هاي دسيسه   كانوناتحاد   63،)چلبي(سلطان محمد اول    

  
مـرج را     و   دوراني از فروپاشي و هرج     ، دولت عثماني   و قتل بايزيد اول    پس از تهاجم تيمور گوركاني     . 63

در اين زمان، شورشي بـزرگ عليـه دولـت          .  شد احيا  سلطان محمد چلبي    دست بهطي كرد تا سرانجام     
واقع در شمال غربي     (، پسر قاضي شهر سماون    نام بدرالدين   عثماني آغاز شد كه رهبري آن را فردي به        

: نويـسد    مـي  حسن بيگ روملو  . رخ داد .  م 1416./  ق 819سال  اين شورش در    .  داشت به دست ،  )يونان
 ارسـال  يار بـه دفـع و   يسلطان محمد سپاه بس   .  سلطنت كرد  ي سماون دعو  يپسر قاض هم در اين سال     <

ه ترجمـه و نـشر      بنگـا : ، تهران ين نوائ يكوشش عبدالحس   ، به خيالتوار  احسنحسن بيگ روملو،     (>.نمود
 به فتواي موالنا    1416 دسامبر   18  سركوب شد و بدرالدين در     به شدت شورش  ) 136، ص   1349كتاب،  
 بـه سـود   ظاهراً بدرالدين و ساير رهبران شورش براي جلب حمايت مردم شـعارهايي             .  كشته شد  خليل

ين امر سبب شده كه، بدون توجه به ساير ابعاد شورش، در دوران اخير              ا. دادند   سر مي  مالكيت اشتراكي 
، ارنـست ورنـر  .  دهنـد به دست از بدرالدين چهره يك انقالبي خلقي را برخي نويسندگان ماركسيست  

ـ  مقا ن را با توماس مونتسر    ي، بدرالد  اليپزيگ انه در دانشگاه كارل ماركس    ي م يها  خ سده ياستاد تار  سه ي
 رهبـر قيـام     به عنوان معهذا، شهرت بدرالدين    .  معرفي نمود  يام خلق يك ق ي رهبر   به عنوان كرد و او را     

نـام او   ، به تركيه، شاعر كمونيستاي است كه ناظم حكمت طور عمده ناشي از منظومه هاي فقير به    توده
:  اسـتانبول   سماون، ي پسر قاض  نيخ بدرالد يش(ا  يالتكاين  يالد  ناظم حكمت از طريق كتاب شرف     . سرود
اين كتاب منظومـه معـروف خـود را          تأثير  ن آشنا شد و تحت    يبا بدرالد ) 1924ه،  ي اسالم  اوقاف مطبعه
ه يبا نشر    ناظم حكمت در مصاحبه    1952در سال   .  منتشر شد  1936منظومه ناظم حكمت در سال      . سرود
 در تركيه است    يقك نهضت خل  يار بزرگ   ين سازمانده و رهبر بس    يبدرالد<: ، گفت ، چاپ مسكو  اسمنا

ـ ن كه بعد از بـه پا      يجالب توجه ا  .  كرده است  يش زندگ يكه پانصد سال پ    ش يان آوردن كـار سـرا     ي
ـ گونه ح    آن متوجه شدم كه چهره قهرمانم به       يمنظومه و هنگام بازخوان    ـ انگ  رتي ـ      يزي  ني بـه چهـره لن

 >.ر كـرده بـودم    يمحبـوب تـصو   ن  ي، خطوط چهره قهرمانم را مانند خطوط چهره لن        يآر. شباهت دارد 
  ) 97-95، صص 1361آگاه، چاپ اول، : تهرانگر، ي دن مزدكييبدرالدا، ين سيم رئيرح(

 انديـشمند   -آرتـور كـستلر   نوشته    كه، به مي  ؛ نا ، است نام پدر وي، اسرائيل   . ر بود تبا   يهودي بدرالدين
: هـران ، ت  موحـد  ي محمـدعل  ترجمـه ،  خـزران ستلر،  كآرتور  . ( اختصاص دارد  ، تنها به يهوديان   يهودي
ن يالـد   شـرف نوشـته     بـه . ش فعال داشـتند   در شورش بدرالدين يهوديان نق    ) 168، ص   1361،  يخوارزم

ـ  يخ و خلفا  يآورندگان به ش   ين رو يدر ب <،  اياكالتي ـ ش از تر  يش ب ـ  د انيحيهـا و مـس     هـودي ي،  انك ده ي
 رهبـري معنـوي شـورش را بـه          جز بدرالدين، كه ظاهراً     به) 58ص  ، همان مأخذ،    اين  سيرئ( >.شدند  يم

طورالغ كمـال يهـودي     . رهبران اصلي شورش بودند     و بوركلوجه مصطفي   دست داشت، طورالغ كمال   
ـ   : نويسد   مي روملو. بود و در همان زمان به اين عنوان شهرت داشت           سـلطان محمـد در      يقـشون اعزام

ـ    كمال نام را    كي  جهود< ايسيغنم ـ جهـودان مخالفـت     ] از[ يه بـا جمع  >.رده بودنـد بـه قتـل آورد       ك
 بوركلوجه مصطفي نيز نسبت به مسيحيان همدلي فراوان نـشان  )670، 136، صص 1ج خ، يالتوار  احسن(

← 
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مـه  ين (يه عثماني عل-يوك مسوان سوميو و اونليقو  آق اوزون حسن-زانسيساقط شده ب 

 يبـر يره ا يـ جز   از شبه  يهوديست هزار   ي مهاجرت حدود ب   64،)يالديدوم سده پانزدهم م   
ن يش موج خـون   يدايپ 65،)يالديل سده شانزدهم م   ياواخر سده پانزدهم و اوا     (يبه عثمان 

  
← 

ردنـد از او چنـان      ك ي برخورد م  يحي مس كيه به   كدر هر جا    <دانش  يلوجه و مر  ك بور :اند  نوشته. داد  مي
  ) 56 ص ، همان مأخذ،اين سيرئ( >. است از طرف حضرت حقيا  فرستادهييه گوكنمودند  ياستقبال م

او پـس از تحـصيل در       . هاي فرودسـت مـردم بـود         فاقد مختصات يك رهبر انقالبي توده      بدرالدين
 رفـت   رفت، به قاهره    شمار مي    به گر يهودي   دسيسه ا و صوفيان  ه  س، كه مركز فعال كاباليست    المقد  بيت

اين شاگرد بدرالدين بعـدها بـا   . ، بود مصرو مدتي معلم پسر الظاهر سيف الدين برقوق، سلطان مملوك   
 در همين دوران است كه بدرالدين به جامـه اهـل تـصوف     .  شد نام الناصر ناصرالدين فرج سلطان مصر     

 در  1403-1402هـاي      سردرآورد و در حوالي سال     او در مسير بازگشت به موطن خود از تبريز        . درآمد
در اين زمان تيمور از فـتح       .  مالقات كرد و از الطاف او برخوردار شد        اين شهر با امير تيمور گوركاني     

ايـن  .  ببـرد  خواست بدرالدين را با خود به آسـياي ميانـه           گشت و معروف است كه مي        بازمي آناتولي
 اين ارتبـاط نزديـك بـا        به دليل .  كه در اسارت تيمور بود     مالقات مقارن است با مرگ يا قتل بايزيد       

 خوانـده   >موريجاسوس ت <ن را   يبدرالد) 1950( ياسيخ دن يتاره  ي در نشر  يلكنجيف  يرئتيمور است كه    
 راه   مستقر شد و به دربار موسي چلبـي        سپس، بدرالدين در ادرنه   ) 89ا، همان مأخذ، ص     ني رئيس. (است

. القضات دولت خـود منـصوب كـرد          و قاضي   موسي او را در مقام مفتي      1410يافت و در حوالي سال      
  دولت عثماني  احيا بر موسي و     با پيروزي محمد چلبي   . حمد، بود موسي پسر بايزيد و رقيب برادرش، م      

نوشـته    به. شورش خود را آغاز كرد    ) 1416(، بدرالدين خلع و تبعيد شد ولي اندكي بعد          )1413ژوئيه  (
 عثمـاني آتـش     هـاي اروپـايي      پول گرفت تا در سراسر بخش       واالشي ، بدرالدين از حاكم مسيحي    شاو

همه آناني كه پس از شكست موسـي مقـام و           <و  ) 88شاو، همان ماخذ، ص     . (ور كند   شورش را شعله  
همـان مأخـذ،   . ( در صف حاميان شورش بدرالدين جـاي گرفتنـد     >منزلت خود را از دست داده بودند      

ـ     ياسناد<: نويسد  ، مي خي، استاد دانشگاه مون   نگيكسل) 89 ص ـ دهـد پ  ي وجود دارد كـه نـشان م روان ي
 از  يشان برخ   بعد از مرگ قهرمان   . اند  ز بوده ي ن مان باشكوه ي تا دوران سل   ي حت هين در رومل  يجنبش بدرالد 

ـ وستند و بق  ي فعال بود، پ   ياسي، كه اكنون از نظر س     هيآنان به جنبش صفو      متعـدد،  يهـا  قـت يه در طر  ي
  >.، جذب شدندهيژه بكتاشيو به 

H. J. Kissling, “Badr al-Din B. Kadi Samawna”, The Encyclopaedia of Islam, Leiden: 

E. J. Brill, 1960, vol. I, p. 869. 

  . 276، 273، صص 4ج همين كتاب،  . 64
 مهاجر  انيهوديشمار  ) 1999،  استانبول(شان  ي ا يهودي و اتباع    ين عثمان يسالطتاب  ك در    اوجالو يهار . 65

در جلـد دوم  . ز اسـت يآم ن رقم اغراقيا .ندك ير مك هزار نفر ذ150 را د دوم يزي در دوران با   يبه عثمان 
 ان حـدود ين ميصد هزار نفر بودند و از اكي حدود   يهوديل مهاجران   كه  كم  يگفت) 65ص  (زرساالران  
 . رفتندي هزار نفر به عثمان20يا بيش از 
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 1510دهـه    (نرايـ ه ا يـ  عل ي عثمان يها   و آغاز جنگ   ي آناتول انيعيعام ش    قتل ،يزيست عهيش
ه راه را   كـ   -)1517 (يكان بردن دولت ممال   ي و از م    به مصر  م اول ي تهاجم سل  66،)يداليم

 و  يد روبنـ  يـ وي ظهـور د   67 رد،كـ  در شـرق همـوار        پرتغال يياي در يجاد امپراتور ي ا يبرا
ه يـ د عل يـ  جد يبيجـاد جنـگ صـل     يه بـا هـدف ا     ك ييحاگراي و موج مس   مولخوسولومون  

د يه به هنگام تشد   ك ييها  ها و شورش     آشوب 68ختند،يبرانگ) يالدي م 1520دهه   (يعثمان
 69داد،  ي رخ مـ   ين عثمـان  ي در سرزم   اعماق قاره اروپا   يوس  ت آن به  ك و حر  يد عثمان يتهد

سته و  يـ  شا ه شـاهزادگان و نخبگـان     يـ سه عل يـ  و دس  ي عثمـان  ينفوذ در دربار و حرمسرا    
 پـسران ارشـد     71)1562( ايزيـد  و ب  70)1553 (يشان، مانند مـصطف   ي و قتل ا   طلب اصالح

 73)1579 (يولك و محمـد سـو   72)1536 (م پاشا ي همچون ابراه  يي، و وزرا  يمان قانون يسل
ان يـ  در م  يج فـساد مـال    ي بودنـد، تـرو    رانيـ ه ا يـ افروزانه عل    جنگ يها سهيه مخالف دس  ك

 يانون اطالعـات  كـ  يـك  استقرار   74مه سده شانزدهم،  ي ن ي از حوال  ي عثمان ياسينخبگان س 
 انون مشابه در انگلستان   كه با   ك ي عثمان يگر در دربار و حرمسرا      سهيت دس يغا  مقتدر و به  

ن ي تـأم  ي بـرا  ي انگلستان با عثمـان    يمان نظام ي انعقاد پ  75 امالً همبسته بود،  ك زابتيعصر ال 
 و  ي عثمان هي و مال   سلطه بر ضرابخانه   76،)1579 (رانيه ا ياز در جنگ عل   ي مورد ن  حاتيتسل

اهش داد و كـ شـدت   شور را بـه كـ ن ي اه ارزش پول  ك) 1581 (يل مال ياست تعد يآغاز س 
 و 77 را ســبب شــد،) 1600 (انيو ســپاه) 1583(ن اچريكــ ينگــي   و شــورشيتينارضــا

 ي، حـوادث  )1676-1665 (ي در عثمان  ش فرقه دونمه  يداي و پ  ي زو يسرانجام ظهور شابتا  
دن ي فروپاش ي و تالش برا   “ي دفع خطر عثمان   ياستراتژ”توان در چارچوب      يه م كهستند  

  
  . 85، ص 2همين كتاب، ج  . 66
 . 282، ص 1ج همين كتاب،  . 67
 . 304-300، صص 2همين كتاب، ج  . 68
 . 304، ص 2اب، ج همين كت . 69
 . 302، ص 4همين كتاب، ج  . 70
 . 353-351، صص 4همين كتاب، ج  . 71
 . 304-303، صص 4همين كتاب، ج  . 72
 . 313، 311، 308-306، صص 4همين كتاب، ج  . 73
 . 305، ص 4همين كتاب، ج  . 74
 . 317-315، صص 4همين كتاب، ج  . 75
 . 370، ص 4همين كتاب، ج  . 76
 . 314، ص 4همين كتاب، ج  . 77
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  .داد مورد مطالعه قرار يالدي پانزدهم، شانزدهم و هفدهم ميها ن دولت در سدهيا

  ياسي رشد فساد در ساختار س-5

  :  از دو عامل بودي ناشي عثمانياسيانحطاط ساختار و فرهنگ س
 نهاد  يك به عنوان  حرمسراه در ظهور    ك ياسيگسترش فساد در رأس ساختار س     : الف

ــوا 78،خويــشاوندساالريرواج  مقتــدر، ياســيس ــه عن ــ رونب ــاهيا هي ــر ك  تب ننــده در براب
 ي تجلـ  ي انباشـت ثـروت شخـص      يبراسوءاستفاده از مقام و منصب       و   79،يساالر  شايسته

سـرآغاز   را   رستم پاشـا  ) 1562-1543(دوران صدارت    ه هامر پورگشتال  كم  يگفت. افتي
ش و گـسترش آن     يداي در پ  انيهوديداند و بر نقش       ي م ي در دولت عثمان   يرواج فساد مال  

 و   رسـم رشـوه    يدر دولـت عثمـان    <ه  ك بود   يصدراعظم اولينرستم پاشا   . ندك يد م كيتأ
   >.ها را معمول نمود ها و منصب ومتكش را متداول ساخت و فروختن حكشيپ

 وجود داشـت  يرين سالمت نهاد سلطنت تدابي تضمي براي عثمانياسيدر ساختار س  
، يخ عثمـان  ي از تـار   يدر بخش مهمـ   : ز است يانگ  ر و شگفت  ينظ ي آن عصر ب   يايه در دن  ك
 يومتكـ از مناصب ح  ) دگانشاهزا (عثمان  خاندان آل  ير اعضا يشخص سلطان، سا  جز    به
.  داشـتند  بـه دسـت   شور را   كـ سته زمـام امـور      ياردان و شا  كنار بودند و رجال     كامالً بر ك

نوشـته    بـه . گاه فائقه داشتند  ي جا اروپائيان ياسي س ن نخبگان يب ا كيم، در تر  يديه د ك چنان
 زن  يـك  معموالً   ]شوركن  يخ ا يتار از   يدر بخش مهم  [ ين عثمان ي، سالط هامر پورگشتال 

 به اتباع اختصاص داشت     يگرفتند و حق داشتن چهار زن عقد        ي م ي را به همسر   يعقد
 سرشناس و معتبـر  يها  خاندانيان اعضايهمسر سلطان نه از م   . شد  يو شامل سلطان نم   

 يت برا يه از طفول  كشد    يده م ي برگز يزانينكان  يه از م  ك بل ي اسالم كممالساير  ا  ي يعثمان
ه همسر سلطان وقـت     كبود  ي  ن فلسفه مبتن  يه فوق بر ا   ي رو 80.ت شده بودند  يار ترب كن  يا

  
78.  Nepotism 

79.  Meritocracy 

، ونته خا ينام آس   ، به )مانيپدر سل  (م اول يهمسر سل .  مرسوم شد  يمان قانون يه از زمان سل   ين رو يظاهراً ا  . 80
 مورد توجه قـرار داده، بـدان   شتالپورگهامر ن سنت، كه  يا. ، بود مهي، خان كر   اول ي گرا يدختر منگل 

ـ       يخود سل . كردند  يك زن بسنده م   ي تنها به    ين عثمان يست كه سالط  يمعنا ن   يمان چهـار زن داشـت ول
 از تبـار و خانـدان   ين زمان نـام ياز ا . شد  ي او شناخته م   ي همسر اصل  به عنوان  )خرم سلطان  (روكسالنه

م االسـال  خي دختر شياول:  گرفتي كه دو زن عقد  م تا دوران عثمان دوم    يابي ين نم ي همسران سالط  يبوم
  : درين عثمانيد به فهرست زنان سالطيبنگر.  صدراعظمي نوه پرتو پاشاي بود و دومياسعد افند

http://www.osmanli700.gen.tr/english/miscel/wife.html 
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وند خود را   ين پ يق ا يه بتوانند از طر   ك داشته باشد    يشاوندانيد خو يو مادر سلطان بعد نبا    

ر هـامر   يـ عببـه ت  .  بپردازنـد  يومتكـ ا بـه مداخلـه در امـور ح        ي و ثروت رسانند     به قدرت 
واسطه نداشتن اقوام و ارحـام و         به<ن زنان متولد شده باشد،      يه از ا  ك يپورگشتال، سلطان 

ل يـ ن دليهم به  81>.د خواهد بودي از قي آزاد و خال  يگر در سلطنت و پادشاه    ي د يبستگان
 82.ردنـد ك ياد مـ  يززاده  ينكن خود با عنوان     ير از سالط  ي گاه به تحق   يه مردم عثمان  كاست  

 لين معثمان دورد و  يـ  زن بگ  يان اتبـاع عثمـان    يـ م گرفـت از م    يه تـصم  كـ  بود   يسلطان او
ـ او دختر صدراعظم.  داشته باشديهمزمان چهار زن عقد    گرفـت و بـا دختـر    ي را به زن

جـان خـود را از      مقـام و    مـردم   رد و سرانجام با شـورش       ك ينامزد) ماالسال  خيش (يمفت
ه شـورش و    ك بود   ي سلطان از موارد   يني به سنن و قواعد همسرگز     يياعتنا  يب. دست داد 

  . خلع و قتل عثمان دوم را سبب شد
كـوم بـه فـساد و انحطـاط         محي در ذات خود     هاد سلطنت موروث  ، ن رين تداب يرغم ا   به

ي مخـرب اخالقـي و      است و تداوم طـوالني سـلطنت در يـك خانـدان داراي پيامـدها              
 كوكه و مـش   يـ الهو  مجهـول  زانيـ نكق  يمان از طر  يه از عصر سل   ك يفساد. فرهنگي است 

همـسر   (هيـ هودي سـلطان بـانو    و نور ) م دوم ي و مادر سل   مانيهمسر سل  (سالنهكچون رو 
، م شـد  ك حـا  ي و دولـت عثمـان      بـر حرمـسرا    و خواجگـان  ) م دوم و مادر مراد سوم     يسل
تـوان در     ين فـساد را مـ     يـ نمـاد ا  .  نهاد ي خود را بر جا    يكي ژنت ي و حت  يرات فرهنگ يأثت

ن سلف، مثالً مـراد     يره سالط يه با س  كد  يد يروشن  م دوم به  يگسار سل يت فاسد و م   يشخص
  .  تفاوت داشتيلك  به83،دوم

 و بـه تبـع آن تـورم         تيـ  از انفجار جمع   ي عثمان ياسيانحطاط و فساد ساختار س    : ب
رات آن از   يه تـأث  كـ گرفـت     يز نشئت م  ي ن ي اقتصاد -ي و بحران مال   ي عثمان يساالر  ديوان

ن يـ تقـارن ا  .  رخ نمـود   م دوم ي و مقارن با سـلطنت سـل       يالديمه دوم سده شانزدهم م    ين
 يو فـساد ادار    ءارتشانام     به يشوم   دهيانش پد يم دوم و اطراف   ي سل يتحول با فساد شخص   

جــدهم ي هفــدهم و هيهــا در ســده.  گــسترش دادي عثمــانيســاالر ديــوانا در بدنــه ر

  
  .1808، ص 3، همان مأخذ، ج پورگشتالهامر  . 81
نـام     مست به  ي بود كه به مرد     با لباس مبدل در حال گردش در شهر استانبول         ي شب سلطان مراد چهارم   . 82

ـ  يكجا به بها  ي) سلطان (>ززادهيكن<خواست استانبول را با       ي برخورد كه م   ي بكر يمصطف ـ ك ش ي شه ي
 )2058ص همان مأخذ، . ( كنديداريشراب خر

 ف كـرده  ي توص ي واقع ي غاز به عنوان ، را    در قاره اروپا   يانگذار فتوحات عثمان  ي، بن ن مراد دوم  يمورخ . 83
 .اند  زاهدانه شمردهينينش  و گوشهيب از جنگاوري عجيا زهيت او را آميو شخص 



48  آريستوكراسي مالي و فروپاشي نظام سنتي
 رواج فـراوان    يومتكـ د و فروش مشاغل و مناصـب ح       ي و خر  ي و فساد مال   يخوار رشوه

 ياسي در ساختار س   يگران غرب    نفوذ توطئه  ي مهم برا  يا وزنه به ر  ين فساد ادار  يافت و ا  ي
  .  بدل شديعثمان

   ياسيشه سي و انحطاط انديني د تحجر-6

 و شيانـد  ك خـش يهـا  سو و ظهـور گـروه    يك از   شي دراو يها قتيگسترش و اقتدار طر   
 يهـا    سـده  ي در عثمـان   ي بزرگـ  يگر تعارض فرهنگـ   ي د ي از سو  ان فقها ي در م  تحجرگرا

.  مؤثر بود  اني عثمان يركه در انحطاط و انجماد ف     كد آورد   ي پد يالديجدهم م يهفدهم و ه  
 محبـوس مانـد،     -يا عرفـان  ي ي فقه -ي سنت يها  در چارچوب  ياسي و س  يشه اجتماع ياند
 يار و مقاوم شدند و چنان به برتر       ك د محافظه يها و تحوالت جد    دهيران در برابر پد   كمتف

، يرغـم همجـوار   ه، بـه كـ ردنـد   ك آن، باور    ي عثمان ير معنا ، د ير تمدن اسالم  يناپذ تزلزل
  . افتندي را درنيغرب ي اروپابه سودساز  حوالت سرنوشتت

د يـ توان د   ي م زاده پيروان قاضي رد  كشه و عمل  ي را در اند   ن تحجر ين نماد ا  يتر  برجسته
ن يـ انگـذار ا  يبن.  اسـت  يالدي مـ  1650 تـا    1630 يهـا  ه دوران اقتدار آن مقارن با دهـه       ك

، .)م 1635-1582./  ق1045-990 (زاده محمــد افنــدي قاضــينــام   بــهيهــيت فقيــجمع
) زاده يروان قاضـ  يـ پ (لَـر  زاده يروان او بـه قاضـ     ي، بود و پ   زاده ي قاض كوچوكمعروف به   

اثـر  ه  يـ قـت محمد  يطرتـاب   ك خود را از     ينيزاده نگرش د   يقاضروان  يپ. داشتندشهرت  
د خـود  يـ  در عقايويـ رگيب. ردنـد ك، اخذ ي سرشناس عثمان هي فق 84،بيرگيوي محمد افندي 

 ي بـرا  يزين نظرات بـه دسـتاو     ي در سده هفدهم ا    يپروا بود ول   ي ب ان آن ي و در ب   يميصم
 بـه منطقـه     يويـ رگيزاده ماننـد ب    يقاضـ . طلب بدل شد   ار و قدرت  كاي ر ي از فقها  يگروه

. رده بـود  كـ  در نزد شاگردان او تلمذ       يده ول يد را ن  يويرگي تعلق داشت؛ خود ب    ريسيكيبال
  

ـ يعالم د . شد  يز خوانده م  ين يليرگبي.). م 1573-1522./ ق 981-928 (يويرگي ب ير عل يمحمد بن پ   . 84  ين
 يواقع در شمال غرب    (ريكيسيدر شهر بال  .  معروف است   تركيه يان مردم عاد  يز در م  ي كه هنوز ن   يعثمان
س يل و تـدر   ي به تحص   در استانبول  يل كرد و سپس مدت    ير تحص يكيسيدر بال . ا آمد يدن  به) ري صغ يايآس

 يا   مدرس مدرسه  به عنوان  را   ي بود، و  م دوم ي و دوستش كه معلم سل     ي، همشهر يعطاءاهللا افند . پرداخت
 ر در اثر طاعون   ن شه يدر ا . احداث كرده بود، گمارد   ) ري صغ يايواقع در غرب آس    (يرگيكه در شهر ب   
و حـرام    بدعت را    در اسالم  ي، هرگونه نوآور  يگر يانگذار سلف ي، بن هيميت  مانند ابن  يويرگيب. درگذشت

 قـرار    از فقهـا   ي پول، او را در تعارض با برخ       ي در ازا  س قرآن ينظراتش، مانند حرمت تدر   . دانست  مي
ـ ي رساله د  به عنوان ز  ياو هنوز ن  نامه    تيوصفات متعدد است و كتاب      ي تأل يدارا. داد  مـورد اسـتفاده     ين

 )The Encyclopaedia of Islam, vol. I, 1960, p. 1235(.  استمردم در تركيه
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ـ   < مستقر شد و به موعظه پرداخت و         او سپس در استانبول    بـا  يد و بنـد و ز     يـ ق يچـون ب

 بـه   >. مشهور شد  ي مدت كدانست در اند    يگفت و راه جذب و جلب عوام را م          يسخن م 
 امـام مـسجد   . م 1631./ ق 1041افت و در سال     ي بار   ن شهرت نزد مراد چهارم    يت ا كبر

 تقـرب بـه     ،شيـ  به آرزو  ،> بس آزمند بود   يفرد<ه  ك ،زاده يقاض. دي گرد هياصوفيجامع ا 
  . بر جاي نهادر فراوان ي تأث نائل آمد و بر دربار و حرمسرا،سلطان
 امبر اسـالم  يـ ه در زمـان پ    ك را   ي از آداب و رسوم و سنن      ي برخ يريگكار به زاده يقاض

گـذاران در   ن بـدعت ي را بـدتر انيدانست و صـوف  ي و حرام مرواج نداشت بدعت ) ص(
ز ي دسـتاو  و قهـوه  وك را در منع اسـتعمال تنبـا       او فرمان مراد چهارم   . شمرد  ي م ن اسالم يد

  را خـالف شـرع     دن و سـماع   ين چرخ ي همچن يو.  دست زد  وكم تنبا يقرار داد و به تحر    
ز فـوت  بعـد ا . ردنـد ك دنبـال   يريروانش با تعـصب و سـخنگ  ين فتوا را پ يرد و ا  كاعالم  
امبر يـ  پـس از پ    “يهـا  بـدعت ”ه  ك را   يسانكافتند و   يروان او قدرت فراوان     يزاده پ  يقاض

 نظارت خود را بـر      زاده يروان قاض ي پ 85.ردندك ير م يفكدانستند ت   يرا مجاز م  ) ص (اسالم
 يا مالحظـه  ثـروت قابـل  بـه  ق يـ ن طريـ  گستردند، از ايني د يها شتر مؤسسات و بنگاه   يب

 آمـده اسـاس اقتـدار       به دست  يها ع سخاوتمندانه رشوه  يافتند و توانستند با توز    يدست  
 يز و نوسام در امور دولت از روند اصالحات     يآنان با دخالت مستق   . نندكخود را استوار    

 از ياري و بس و خواجگانه مادركلر نه تنها مل زاده يار گروه قاضكاف. ردندك ي م يريجلوگ
  86.ر قرار داديز تحت تأثيها را ن ها و دربان ه باغبانكبل سلطانزنان حرم 

ن جماعـت را    يـ  ا ي رهبر زاده يعد از قاض  ه ب ك ي واعظ 87>نيارتركاين و ر  يجسورتر<
    .  بود اهل شام افندياستواني معروف به يخي گرفت، شبه دست

 بـه    رسـانده، فـراراً     را بـه قتـل     ي شخـص  ه در دمـشق   كـ  بود   يخ عرب يش] ياستوان[
 شـد و در آنجـا بـه درس دادن     ياز صـوف  ي ا  رفت و داخل بستگان مسجد     اسالمبول

 سـتون سـنگ سـماق نشـسته     يشه در پـا يـ چـون هم . ديـ اطفال مـردم مـشغول گرد   
 از پاژهـا   يريثكجمع  . لقب دادند ] يا استوانه [يخ استوان ينمود، او را ش     يس م يتدر

د و معتقـد او     ي منبر او حاضر شده، مر     ي، روزها در پا   يو باغبانان و شربتداران سرا    
 از  يمنبـر ) اطـاق خاصـه   (ه در خـاص اود      كـ خ چنان باال گرفت     يار ش ك. دنديگرد
ش نفـر از    پـنج شـ   . ه در آنجا مـشغول وعـظ شـود        ك او گذاشتند و اذن دادند       يبرا

  
 . 467-459، صص 3، همان مأخذ، ج يچارشلاوزون  . 85
 . 357، ص 1ج   ، همان مأخذ،شاو . 86
 .464، همان مأخذ، ص ياوزون چارشل . 87
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 لعـن   و عرفاشي منابر به سلسله دراوي خود را به او بسته از باالر مساجد يخ سا يمشا
 يه نـ كـ  ي و خلـوت يش سلـسله مولـو  يـ خـصوص از دراو     دادند؛ به   يرده دشنام م  ك
    88.د داشتنينواختند و رقص و وجد يم

ه كـ  قدرت فراوان داشت تا بـدان حـد          ل سلطنت محمد چهارم   ي در اوا  يخ استوان يش
ه كـ انـد   ردهكـ ف يار و فاسد توصـ كاياو را ر. شد  ي از انتصابات با نظر او انجام م       ياريبس

 ي و دعـاو   يخ اسـتوان  يسم ش يتاني پور 89.فروخت  يشنهاددهنده م ين پ يمناصب را به باالتر   
ـ    بانه بود و مثالً احداث مسجد     يانه او سخت ظاهرسازانه و عوامفر     يگرا اصالت ش از  ي بـا ب

ـ   ي و حرام مـ     و بدعت  )ص(امبر  ي مناره را خالف سنت پ     يك ،  احمـد ك از تـر   90.ستدان
 )ص(رم  كـ ه در زمـان رسـول ا      كـ دند  ي، پرسـ  زاده يروان قاض يت پ ي از رهبران جمع   يكي

بـدعت  : پاسـخ داد    ست؟يـ ها بـدعت ن     ا استفاده از آن   يچاقچور و شلوار وجود نداشت، آ     
بـدعت دانـست و بـر       . دنديدرباره استعمال قاشـق پرسـ     . ردكد از لنگ استفاده     ياست، با 

دند اگـر اسـتعمال قاشـق حـرام باشـد، صـنف             يپرسـ . خوردن غـذا بـا دسـت نظـر داد         
ن يحـس . نندكح درست   ي و تسب  كمسوا: نند؟ پاسخ داد  كفروشان چه    سازان و قاشق   قاشق

ـ      آن< :سدينو  ي، م ي مورخ عثمان  91،اوغلو  نگ مع يب ـ   يعفتـ  يها به هرگونه ب  ياخالقـ  ي و ب
ه سنت را كخواهند نشان دهند  يشان م ليردن سبكوتاه  كا  يدن و   ينها با تراش  ، ت دست زده 

   92>.نندك يت ميرعا
  

شتر برخوردار است يت بيچه از اهم  آنزاده يروان قاضيت پيرد جمعك عمل يدر بررس 
 و آزار مردم به بهانه مبارزه       يگر  به آشوب  يآنان زمان . شان است يرد ا ك عمل ياسيامد س يپ

د يـ رون مـورد تهد   يـ  از ب  يومت عثمـان  كه ح كزدند    ن دست   ي و حفظ اصالت د    با بدعت 
  

 . 2186، ص 3، همان مأخذ، ج پورگشتالهامر  . 88
 .357، ص 1ج   ، همان مأخذ،شاو . 89
 . 360همان مأخذ، ص  . 90
س ي و رئ  معن يفه بن ياز طا ) 1635-1572(ن دوم   ير فخرالد ين پسر ام  يتر   كوچك اوغلو گ معن يب نيحس . 91

زاده در   گ معـن  يب نيحس. ديدو پسرش به قتل رس    به همراه    كه در زمان مراد چهارم    بود    لبنان انيدروز
 بـه عنـوان  او .  رفـت ر به هند ي سف به عنوان  ي مدت دربار مراد بزرگ شد و در عهد سلطان محمد چهارم         

ـ  و ام  يفـه دروز  يبـا طا   يي آشـنا  يبرا. شود  ي شناخته م  ين بزرگ سده هفدهم عثمان    يكي از مورخ  ي ر ي
ـ خ، مذهب و جامعه دروز    يد در تار  ي جد يقيحقت،  نيابوعزالد. نجال م : د به ي بنگر ن دوم معن  يفخرالد ، اني

 . 1372 ،يدس رضوآستان ق: ، مشهدييترجمه احمد نما
 .470، ص 3، همان مأخذ، ج ياوزون چارشل . 92
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هاي ايـن     گيري سخت 93ر داشت و از درون دچار بحران بود؛       قراي  غرب يها   قدرت ينظام

ه كـ  94رانـد    مـي  ستوه آورده و ايشان را به صفوف شورشيان جاللي          گروه عمالً مردم را به    
گـر،  يعبـارت د    بـه . رده بودنـد  ك سلب   يات عثمان يها ثبات و نظم را از وال        ن سال ي ا يط

ت گـسترش نارضـايتي در ميـان مـردم و سـاقط كـردن               عملكرد اين گروه را بايد در جه      
 ي در آستانه فروپاش   يالديمه سده هفدهم م   ي ن يه در حوال  كحكومت عثماني ارزيابي كرد     

  . قرار داشت
 يابيـ  ارزكوكتوان مش يز ميگر ن يل د ي را به دو دل    زاده يروان قاض يت پ يرد جمع كعمل

  : ردك
نوشـته    بـه .  از آن برخـوردار بـود      يخ اسـتوان  يه شـ  كست   ا ين مال ياول، پشتوانه سنگ  

 او  به دسـت  انه  ي مهروموم شده پول مخف    يها  بدره 95،ي، مورخ نامدار عثمان   مي نع يمصطف
ها  ن پول يا<. دهند  يها را م   ن پول ياهوادارش  ن  يه متمول كه  كن بود   يظاهر امر ا  . ديرس  يم

   96>. آورندبه دستتوانستند  يز نمي ن هندوستان تجاريرا حت
م االسـال   خي، شـ  ي افند يبهائدر برابر    زاده يروان قاض يت پ يه جمع ك است   يدوم، نقش 

 او در بـاب     ي فتـوا  ي افند ين گروه با بهائ   يمخالفت ا ظاهري  علت  . فا نمودند ي، ا يعثمان
 شيـ ه دراو يـ  عل ي افراطـ  يهـا   تك و مخالفتش با حر    وك و تنبا  عدم حرمت استعمال قهوه   

    : سدينو ي مپورگشتال. بود
اد يـ دادنـد ز    ينسبت م ]  اهل تصوف  ي[ها ز به آن سلسله   يرا ن ] يمفت [ي افند يبهائ
 ه استعمال قهوهك ي از وقتي مفتي افنديبهائ. نمودند يرده طعن و لعن م  ك ييبدگو
    97.ده بودندين از او رنجي را اجازه و فتوا داده بود، متشرعوكو تنبا

 ي از سـو ي بـا اقـدامات مـشابه      ي افنـد  يه بهـائ  ي عل زاده يروان قاض يات پ يكن تحر يا
 ي افندي بهائ1650در سال  . ، همزمان بود  ي در بابعال  ر انگلستان يسف   98،شيسِرتوماس بند 

  
 .469همان مأخذ، ص  . 93
 .357، ص 1ج   ، همان مأخذ،شاو . 94
 اسـت   ين متون ين كتاب از اول   ي ا .مايخ نع يتارمؤلف  .)  م 1716-1655./  ق 1128-1065 (مي نع يمصطف . 95

-1863 يها  ن اثر در سال   ي ا يچاپ بعد ). 1733(د  ي به چاپ رس    در استانبول  م متفرقه يله ابراه يوس  كه به 
 )The Encyclopaedia of Islam, vol. VII, pp. 917-918(.  در شش جلد بود1864

 ).224، 222، صص 6ج   ،مايخ نعيتار (479، ص 3، همان مأخذ، ج ياوزون چارشل . 96
  .2187-2186، صص 3، همان مأخذ، ج پورگشتالهامر  . 97

98.  Sir Thomas Bendysh 

← 



52  آريستوكراسي مالي و فروپاشي نظام سنتي
ش ي، بـا بنـد    ريـ نسول انگلستان در ازم   ك 99، اسپنسر برتون  يها  سوءاستفاده ي برخ به دليل 

 سير انگل ي به سف  ي افند يبهائ.  است زي و ون  يثمان ع ن حادثه در زمان جنگ    يا. ر شد يدرگ
    : گفت

ه كـ م  يد و خبر دار   يينما يانت م ي نموده، در باطن خ    يشما با دولت صلح و دوست     
 جـواب   يلچـ يا. ديـ نمائ ي و آذوقه مدد مـ     يشتكبا  ] زيون [يكه شما به دولت وند    ك

شـما هـم اگـر      . ميفروشـ  يه داده، حبوبـات مـ     يـ راك يشتكـ س  كـ ه ما به همه     كداد  
    . م داديه خواهيراكقه يد بدون مضايبخواه

 بـا  ي افنـد ياخـتالف بهـائ  . ردكـ  ي را زنـدان سير انگلـ ي سـف ينزاع باال گرفت و مفت  
م االسـال   خيتاش آقا شـ   كنام ب    به يد و فرد  ي انجام يد مفت يع به عزل و تب    شيتوماس بند  سِر
ـ      »تر از مال و دولـت بـود        صيبه جاه و عزت حر    «ه  ك شد   يد عثمان يجد  ي و چـون در پ
ده بـود  ي رسـ به قدرت يياروپاهاي  ديپلماتاز سياسي عثماني  از رجال يت گروه يحما

  100.خواندند يم »ها يلچي ايمفت«او را به هجو 
 به قدرت ،  طلب  اصالح ، صدراعظم  احمد پاشا  يرخونچ، ت )1652ژوئن  (دو سال بعد    

  
← 

او دو  . بـود ) 1661-1647 (ي در عثمان  ر انگلستان ي سف يتاني در دوران انقالب پور    شيسِر توماس بند  
 و اعـاده سـلطنت و بازگـشت         منولـث وان حكومت ك  ير شد و تا پا    ي سف ش از اعدام چارلز اول    يسال پ 

 يخود و.  بود لوانتيوند او با گردانندگان كمپان   ي پ به دليل ش  يثبات بند . ن سمت بود  ي در ا  چارلز دوم 
ان بدون پرداخت   ي بود و در پا     در قاهره  سيپسرش كنسول انگل  . ر بود ي درگ ي تجار يها  تيز در فعال  ين
  .ختي گرون خود از مصريد

Alfred C. Wood, A History of the Levant Company, Oxford: Oxford University Press, 1935, 

pp. 78-79, 250-255.  
 يگر و مال    سهي دس يها  ، اقتدار كانون   انگلستان يرغم جنگ داخل    ها، به   ن سال يد توجه كرد كه در ا     يبا

او .  داشـت  ي انگلستان جا  يان مخف يدهوي در رأس    و كارواخال ي آنتون 1630از دهه   . همچنان پابرجا بود  
 را  يك سازمان اطالعات خارج   ي  و شرق  ترانهي خود در مد   يق شبكه تجار  ي بزرگ بود و از طر     يتاجر
 و   بـزرگ هلنـد    ، تـاجر  انه اسحاق لوپز سواسو    خ 1643از سال   . كرد  يمنولث اداره م  و حكومت ك  يبرا
 ياو همان كس  .  مستقر در انگلستان بود    يان مخف يهودي، محل اجتماع سران جامعه       در لندن  ر پرتغال يسف

، 2ن كتاب، ج    يهم. ( فراهم آورد  سي به سلطنت انگل   ام اورانژ يلي صعود و  يه الزم را برا   ياست كه سرما  
  )102، 99-98صص 

99.  Spencer Bretton 

  . بودري در ازم كنسول انگلستان1657-1649 يها  در سالاسپنسر برتون
 .2191-2189، صص 3، همان مأخذ، ج هامر پورگشتال . 100



53  استعمار غرب و فروپاشي عثماني 
 زاده يروان قاضـ  يز پ ين بار ن  ي ا 101. شد يم عثمان االسال  خي ش ي افند يگر بهائ يد و بار د   يرس

د ي عقا ي اثبات نادرست   از علما  يه گروه ك است   ين در زمان  يا. ردندك را آغاز    يگر آشوب
قـت  يطرشان،  ي ا يرك ف ي در نقد منبع اصل    ييها الهافته و رس  ي را ضرور    زاده يروان قاض يپ

 يا هيـ ، ردي افنـد يواسيس) نيجانش (فهي، خلينخست، عبداالحد نور  . نگاشتند ،  هيمحمد
 بـه رسـاله     يق علمـ  يه از طر  ك  آن جاي بهدانش  ي و مر  ياستوان.  نوشت يويرگيتاب ب كبر  
 يويـ رگيتـاب ب  كه بـه نقـد      كـ  برآمدنـد    يسانك ير تمام يفك پاسخ دهند، در صدد ت     ينور
 رد مـال  ك بود قورد محمد و      ردكه چون   كنام محمد،      فاضل به  ييابتدا به مال  . پرداختند  يم

 نگاشـته و    هيـ قـت محمد  ي طر  در نقـد   يا   رسـاله  رد مـال  كـ . ردندكشد، حمله     يخوانده م 
زاده  يروان قاضـ  يـ پ.  را نـشان داده بـود      يويرگيتاب ب كث مورد استناد در     ي احاد ينادرست

 از  يكـي ه  يـ  عل ي تهـاجم بعـد    102. شـد  يرد مال شدند و او از ترس مخف       كخواستار قتل   
او .  شهرت داشـت يه به تاتار امامك بود يا فهك ين افندينام حس   به  استانبول  تاتار يعلما

تـاب  كث منـدرج در   يـ اده اح كـ رده بـود    كاف بود، اعالم    كق و موش  ي دق يه شخص كز،  ين
خ ي رفـت و خواسـتار منـاظره بـا شـ     ي افنـد ي نزد بهائيتاتار امام. ستي معتبر ن يويرگيب

آنـان  . اضر به مناظره نشدند    ح يكچ  يه.  شد زاده يت قاض ير رهبران جمع  ي و سا  ياستوان
 شـدن بـر     ي مثل مدع  يويرگيد ب يتاب عقا ك شدن بر    يمدع<ه  كت بردند   ياكبه سلطان ش  

تـاب در رد آن نوشـته       كم شود تا هر چـه       ك ح ي افند يد به بهائ  ي است، با  عت اسالم يشر
 زاده از سـلطان محمـد چهـارم        يروان قاض ي پ >.دياالثر نما  اند همه را مفقود و معدوم       شده
، پـس   .م 1653ه  يژانو./ ق 1063 گرفتند و در صفر      يويرگيتاب ب ك دال بر اعتبار     يفرمان

 يا فـه ك ين افنـد  يه انجام مناظره با حس    كردند  ك، اعالم   ي جلسه مشورت  يك ياز برگزار 
   103. بعد درگذشتكي اندي افنديبهائ.  معتبر استيويرگيتاب بكست و يالزم ن

 ينام احمـد افنـد       به  از فقها  يكي،  براي نخستين بار در تاريخ عثماني     ن زمان،   يدر هم 
... ين حـد شـرع    يـ ا<. ردكـ ه  يـ  زن شـوهردار زان    يكردن  ك به سنگسار     اقدام زاده ياضيب
ه يدوز به دسـتما   نهيردن زن پ  ك داستان سنگسار    >. نشده بود  ي جار يسكدر حق   ] نونكتا[

   104. نوشتنديزاده مطالب ياضي بن در ذميهجو و طنز بدل شد و مورخ
 وپرولـو كن صـدارت محمـد      ي نخـست  ي در روزهـا   زاده يروان قاض ين آشوب پ  يواپس
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.  بـود  وك و تنبـا    مانند استعمال قهوه   “ييها بدعت”شان  يرخ داد و بهانه ا      )1656سپتامبر  (
ر ي و سـا    احمـد  ك و تـر   يخ استوان يرد و ش  كوب  كت سر ين آشوب را با قاطع    يوپرولو ا ك

  105.د نمودي تبع را به قبرسزاده يت قاضيسران جمع

  ي در انحطاط عثماني و فرعيعوامل اصلجايگاه 

 و  تيش جمع يافزا(ن  يد نقش عوامل چهارگانه نخست    ي با ي علل انحطاط عثمان   يدر بررس 
 و ظهـور اقتـصاد       بر قـاره اروپـا     انير سلطه غرب  يأث، ت شتكري ز يعدم تناسب آن با اراض    

ه  و مقابلـ ياركـ ، خراب بـا شـرق    غـرب   تجـارت  ييايش راه در  ي، گشا يارك د پالنت يجد
 دانـست و دو عامـل       ياصـل را  ) ي معارض عثمـان   يي اروپا يها   قدرت ي و اطالعات  ينظام
 ي تلقـ  يفرعـ را  ) ياسـ ي و س  ينيشه د ي اند  و تحجر  ياسيرشد فساد در ساختار س     (يبعد
  . ردك

ـ  ي اروپـا  ياسي درباره ساختار و فرهنگ س     ي مفصل يتاب حاضر بررس  كدر    در  يغرب
 ياسـ ي ساختار س  برطره فساد   ي از س  ي داده و موارد فراوان    به دست  ي متماد يها  طول سده 

.  اسـت ييايـ جدهم نمونـه گو ي در سده هدوران سلطنت هانوورها  . ميردك مشاهده   غرب
 آشـنا  ميار چـون ابـراه  ك هـرزه و بـد  ي سـلطان مه اول سده هفـدهم بـا  ي نياگر در عثمان  

ار و  ك بـد  يز شـاه  يجدهم ن يمه دوم سده ه   ي ن ه در انگلستان  كم  ياد داشته باش  ي م به يشو  يم
 در  يانيـ ن فرمانروا ينمونـه چنـ   . ردكـ  ي سلطنت مـ   الخمر چون جرج چهارم     هرزه و دائم  

 يرغـم شـاهان، رجـال    ه در غرب، بـه   كست  ين ن ي فراوان است؛ و چن    ي غرب يروپاخ ا يتار
 دولتمـردان غـرب در دوران       يمايبـا سـ   .  داشـتند  بـه دسـت   زمام امور را    فرزانه  سالم و   

 را،   مثال، والپـول   يبرا. ميا  ز آشنا شده  يد ن ي انجام ه به تفوق غرب و افول شرق      ك يخيتار
 به عنوان ل گرفت،   ك ش ايتاني بر ي جهان ي امپراتور ي مال يها  انيصدارت او بن  ران  دوه در   ك

د يـ ز با يـ  ن ينيشه د ي اند نه نقش تحجر  ي در زم  .شناختيم فاسد   يلك ردار و به  ك بد يدولتمرد
 كجـدهم انـد   ي هفدهم و ه   يها   سده يپا در ارو  ينين تحجر و تعصب د    يه ا كرد  كتوجه  

  . ستين
 ي عوامل به عنوان د  ي را نبا  ينيشه د ي در اند   و تحجر  ياسين، فساد در ساختار س    يبنابرا

دور از     و بـه   ينـ ي ع يدن بـه شـناخت    ي رسـ  يبرا. ردك يابيساز ارز   ننده و سرنوشت  ك نييتع
 يها  ر دولت ي، و سا  ي و افول عثمان    تفوق غرب  ي از علل واقع   يپرداز الي و خ  ييگرا ذهن

د كيـ ن گفته شد تأ   يه درباره نقش عوامل چهارگانه نخست     ك يحاتيد بر توض  ي، با ير غرب يغ
  

 .467، ص 3، همان مأخذ، ج ي؛ اوزون چارشل2303-2302، صص 3همان مأخذ، ج  . 105
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خود نوبه    به در فرهنگ را     ييستايشه و ا  ي و تحجر در اند    ياسيم و فساد در ساختار س     ينك

   106.ميامد و معلول عوامل فوق بشناسي پبه عنوان

  يعثمان و  در انگلستانسوداگران يهودي: پاني مندسكم
 1602-1564 يهـا    سال يه ط ك يگري د ي و مال  ياسيگر س  سهي و دس  ، صراف اجر، ت بيطب
ه او را بـا نـام       كـ  اسـت    يرد، فـرد  كفا  ي ا ي عثمان خي در تار  ي نقش مؤثر و مرموز    يالديم
 تعلـق   108ن آلمـان  ك سـا  يهـود ي خاندان   يكمان به   يسل. ميشناس  ي م 107ينازكمان اش يسل

 ياعـضا . افـت ي شهرت   يباسورد و با نام     ك مهاجرت   ايتالي از آن به ا    يا  ه شاخه كداشت  
و  110بـش ن نـام بـه      يـ دنـد و بعـدها ا     ينام يمـ  109شـبع  بـت ن خاندان در اصل خود را       يا

  بـه  انيـ هوديان  يـ در م اش     خـانواده  ينه آلمـان  يشي پ به دليل مان  يسل. ل شد ي تبد 111باسوي
  .خواندند يم) زاده يآلمان(اوغلو ن او را آلماا ه تركمعروف بود و   )يآلمان (ينازكاش

ا يـ دن  ، بـه  ايـ تاليدر شمال ا     112،ني در شهر اود   يالدي م 1520 در سال    ينازكمان اش يسل
اسـتقرار  .  دربار شد  بيرد و طب  ك مهاجرت   113،تخت لهستان ي، پا وكراك به   يدر جوان . آمد
 او  . است  اگوستوس سموند دوم يگيز) 1572-1530(و مقارن با سلطنت     كراكمان در   يسل

 داشـت و در سـال       يـك ونـد نزد  ي لهـستان پ   يهودي يگارشيه با ال  ك است   يهمان پادشاه 
 مجـازات   يهـود ي از اطاعت سران جامعه      انيهودي تمرد   ي برا ي فرمان ي ط يالدي م 1551

 يهـود يز جامعه   ك منسجم و متمر   به شدت در آن زمان در رأس ساختار       . اعدام قائل شد  
 ي جا و پوپرك، پوال )نگريشلز (وتي چون مارگول  ييها  ، خاندان كاهالان، موسوم به    لهست

مـورخين  . شان از شهرت فراوان برخوردارنـد     ي ا ينونك يها ه نسل ك ييها  داشتند؛ خاندان 
  

-219صص  ( در جلد اول     ي بحث مفصل  ي غرب ير اروپا ي غ يها  درباره علل تفوق غرب و افول تمدن       . 106
  .ام عرضه كرده) 291

107.  Solomon Ashkenazi (1520-1602) 

د يبنگر.  آغاز شد   و با اسحاق تاجر    يالدي م 797ن از سال    ينش  ي آلمان يها  نير سرزم  د انيهوديحضور   . 108
  .469، ص 1ج   ن كتاب،يهم: به
 ن كتاب، يهم: د به يبنگر.  است مانيهود، و مادر سل   ي و سپس داوود، شاه      يحتاي  يشبع همسر اور   بت . 109
  . 315، ص 1ج  

110.  Bash 

111.  Basevi  
112.  Udine  

  .افتي انتقال  به ورشو از كراكوتخت لهستاني پا1596در سال  . 113
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 طـي    اروپـا  تـرين سـازمان يهوديـان شـرق          را مهـم    كاهال كراكو  ري اورشليم دانشگاه عب 

   114.دانند هاي شانزدهم تا هيجدهم مي سده
  

 در اقتـصاد    لهـستان  يهـود سـوداگران ي  گاه برجـسته    ين درباره جا  يشيدر مجلدات پ  
به  يالدي هر چند از سده دهم م      يهودسوداگران ي . مي آن دوران سخن گفت    ي اروپا ينظام

ـ       115 و رباخوار   و صراف   برده  تاجر عنوان شان يـ ر ا  شـما  ي در لهستان حضور داشـتند ول
ل سـده شـانزدهم     يـ ، از اوا  يبـر ي ا شبه جزيـره   انيهوديموج بزرگ مهاجرت    .  بود كاند
ان بـدل   يـ هوديونت  كز مهـم سـ    كـ  از مرا  يكـي ، بـه    يز، چون عثمان  ي لهستان را ن   يالديم

ن را  ين سرزم يرات ا ه مقد ك لهستان،   ي خانواده اشراف  300ان با حدود    يهودين  يا. ساخت
 از اشـراف    يـك نار هـر    كه در   كردند تا بدانجا    ك برقرار   يك نزد يوندي داشتند، پ  به دست 
سـوداگران  .  او بـود   ي شخـص  كه مشاور و مباشر و بان     ك قرار داشت    يهودي يك لهستان

 ذوقـه سراسـر قـاره اروپـا       ه انبار آ  ك لهستان،   يشاورزك ي بر اراض  يانداز   با دست  يهودي
 را به انحصار خود درآوردند يشاورزكدات ير تولي و سارفت، صادرات گندم يشمار م به

ن آذوقـه  ي مهم در تأمين انبار بزرگ بدل ساخت و نقش   يددار ا يلكن عامل آنان را به      يو ا 
  

 . 97-96ص ، ص2ج   ن كتاب،يهم . 114
، يبـر ي ا شـبه جزيـره    انيهودي در دوران قبل از مهاجرت بزرگ         ساكن لهستان  يهودين  ينامدارتر . 115
مـه  ي و لهـستان در ن      كراكـو  يهودين  ي ثروتمندتر سيجوردان. است) 1395 يمتوف (سيوكو جوردان يل

 اشتغال داشـت    يبه صراف . ستيز  ي در كراكو م   1324 سال   ياو از حوال  .  بود يداليدوم سده چهاردهم م   
ـ ر سـوم كب   يميكاس. داد  ي و اشراف و شاهزادگان وام م      ين شهر ي به متنفذ  يو مبالغ هنگفت   ن ير، آخـر  ي
س اعتماد فراوان داشت و در سال       ي، به جوردان  )Piast (تاسياز خاندان پ  ) 1370-1333 (پادشاه لهستان 

1368 ـ .  كراكو را به او سپرد  لهستان و ضرابخانه    معادن نمك  ي تصد  ي گـردآور ين متـصد ياو همچن
.  نكرد يي پادشاه اعتنا  يخت ول يگن امر اعتراض مردم شهر كراكو را بران       يا. ز بود ي پادشاه ن  يات برا يمال

 و  شهر برسالويهودي ، صراف)David Falken (د فالكنيوي در شراكت با د1380س در دهه يجوردان
 ييكه وام داد به لو     ين مبلغ يتر  بزرگ.  خود را گسترش داد     و تجارت  ي، رباخوار لينام اسرائ   پسر او به  

وكو سبب شـد كـه      ياقتدار ل . ، بود )1382-1370(و لهستان     )1382-1342 (ر، پادشاه مجارستان  ياول كب 
وكـو،  يپـس از مـرگ ل     . ت كننـد  ي شـكا  س نهم يفي بون  به پاپ   از اشراف لهستان   ي برخ 1392در سال   
نام جردن  وكو بهي ليها كي از نوه  ي.  كار پدر را ادامه دادند     -لي آبراهام، كنعان، جردن و اسرائ     -پسرانش
 يوام) Judaica, vol. 11, pp. 180-181. ( كراكو بوديهودي از سران جامعه 1465 در سال سيجوردان

 رهبـر جبهـه     ن پادشاه مقتدر شـرق اروپـا      ي است كه ا   ي اول داد در زمان    ييس به لو  يوكو جوردان يكه ل 
ك ، در خا  .)م 1389-1360./ق 792-762 (ي، سلطان عثمان  ول مراد ا  يشروي از پ  يري جلوگ ي برا يبيصل

 . رفت يشمار م اروپا به
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، ، انگلـستان  غالت لهستان بـه فرانـسه     . واگذاردشان  ي منطقه به ا   يها   ارتش ورساتيو س 
ا بـر   كـ لهـستان بـا ات    ي مستقر در    هودسوداگران ي . شد  ي صادر م  ي و عثمان  ايتالي و ا  اياسپان

ز دست  ي ن د باروت يگ تول  بزر يها  ارگاهكجاد  ين به ا  ين سرزم يا) پتاس ( شوره يمنابع غن 
 ياركـ مانيورسـات و پ ين سينـار تـأم  ك را، در يزات نظـام يزدند و فروش باروت و تجه     

بـه   ميالدي،   1560از دهه   . د آوردند ي خود پد  ي از مشاغل تخصص   يكي به عنوان ،  ينظام
 آن عـصر، ايـن       دو ابرقـدرت مـسلمان و مـسيحي        -گهاي عثماني و هابسبور      جنگ دليل

سـوداگران   يه جهـان  ك بـر شـب    ي مبتنـ  ن تجـارت  ي ا . رونق فراوان يافت   سوداگري نظامي 
.  مـستقر بودنـد  ي و عثمانيحي مسي اروپاي و تجارياسيز مهم سكه در مرا كبود  يهودي  
ن ي چنـ يالدي فوق را در سـده هفـدهم مـ   يه جهان ك شب مي اورشل ين دانشگاه عبر  يمورخ
     :اند ردهكف يتوص

 ياز آنجـا بـه امپراتـور       و   يتـوان ي و ل   به لهستان  ق آلمان ي، از طر  ز، در هلند  كاز مر 
 و بخـش    ينـ ي از آن زم   يه بخـش  كـ  -گـر ي، از راه د   يو از عثمـان   .  ممتد بـود   يعثمان

 ي، شـمال غربـ     در هلنـد   انيـ هوديز موفق   ك به مرا  ايتاليق ا ي بود، از طر   ييايگر در يد
    116.خورد يوند مي پانآلمان و انگلست
 قـرار   و هامبورگ  در بنادر آنتورپ   يه جهان كن شب يز ا ك، مر يالديدر سده شانزدهم م   

در ار مهـم  ي بـس  يگاهي، از جا  يك و سالون  ري و ازم  ژه استانبول يو  ، به يداشت و بنادر عثمان   
صد هزار  يكل سده شانزدهم از حدود      يه در اوا  كست  يهوده ن يب. برخوردار بود اين شبكه   

در ) ست هـزار نفـر    يـ ب( پـنجم آن     يكب به   ي، قر يبري ا شبه جزيره  يهودينفر مهاجران   
 گلوتـا  رش يهـا    خانـدان  يعـضا حضور انبوه ا  .  مستقر شدند  يشهرها و بنادر مهم عثمان    

 فهرسـت   ي را در بررسـ    ي در عثمـان   يبـر ي ا شبه جزيـره   مهاجر از    )يشاهزادگان داوود (
از سـده   . ردكـ  مـشاهده    تـوان   يوضـوح مـ     ر بـه  ي ازم ي بندر مهم تجار   يها  حاخام ياسام

، هاي ازمير پنج تن نام خـانوادگي ابوالفيـا         شانزدهم تا اوايل سده بيستم ميالدي، از حاخام       
 را بـر     و چهار تن مالمـد     ، هفت تن لوي   ، نه تن كوهن   ونيزت ، چهار تن بن   عزرا پنج تن ابن  
 يهـود سـوداگر ي   يهـا   ن خاندان يتر   برجسته ين فهرست نام اعضا   يادر   117.خود داشتند 

 و  يز مهـم تجـار    كـ در مرا هـا     شود كـه خويـشان آن       ديده مي   و پرتغال  ايمهاجر از اسپان  
  . مستقر بودندنقاط جهان و ساير   غربيي اروپاياسيس

  
 .89، ص 2ن كتاب، ج يهم . 116

117.  Abraham Galante, Histoire des juifs d’Anatolie, Istanbul, 1937, vol. 2. 
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مركزي برخوردار  گاه  يجااز  ،  كمپاني مندس  سده شانزدهم،    انيهودي يه جهان كدر شب 

مـه دوم سـده   ي در نيمپـان كن يـ ، گرداننـده ا يوسف ناسـي ه از كل است ين دليبه ابود و  
ه كـ ل اسـت    ي دل به همين م و   يردكاد  يان آن عصر    يهودي يعنوان شاه داوود    ا  ، ب شانزدهم
 >زيـ آم نامـه تملـق   < “ بزرگ يهودي”ن  ي ا ي برا ان دوم يليميزك قدرتمند چون ما   يامپراتور

مـه دوم   ي ن ي منـدس در اقتـصاد عثمـان       يمپانكت  ي درباره اهم  ياوزون چارشل . نوشت  يم
 مؤسـسه   يـك ،  ي ناس ايراس، گ  و عمه و مادرزنش    يوسف ناس ي: سدينو  يسده شانزدهم م  

ه بـا دول    كـ  يانيـ  خارج ي برا يالتيردند و تسه  كجاد  ي ا ي در عثمان  كه به بان  ي شب ياعتبار
 در  يمـ ي اعتبـار عظ   مؤسسه منـدس  . وجود آوردند    داشتند به  ي روابط تجار  ي غرب يپاارو

اين كمپاني يهودي به خاطر ايـن       < . آورد به دست   تا استانبول  ن سواحل هلند  ي ب يشهرها
 نيز  اي از مسلمانان    عده. هاي دولتي را در دست گرفت      ملكرد بسياري از مقاطعه   اعتبار و ع  

   118>.كاري پرداختند وارد اين مؤسسه شدند و در سايه سرمايه و اعتبار آن به مقاطعه
  
-1509( به دوران سلطنت      با دربار و اليگارشي انگلستان     پيوند كمپاني مندس  نه  يشيپ

 بـا    لنـدن  يان تجـار  يـ  ماجراجو يمپـان ك، و ارتباطـات     زابتي، پدر ال   هشتم يهنر) 1547
در مجلـدات   . رسـد   ي م زي و ون   و هامبورگ  سلك و برو   آنتورپ ي مارانو -يهودي صرافان

  اروپـا  هيـ  ادو  مندس انحصار تجارت   يمپانكمه اول سده شانزدهم     يه در ن  كم  ين گفت يشيپ
 زمـان خـود، بـه    ي اروپـا  و تاجرن صرافيتر ، بزرگوگو مندسي داشت و د   به دست را  

  . داد ي، وام م و پرتغالان هلنديز، مانند فرمانروايپادشاه انگلستان ن
 اولـين ، يشـشت ناسـ   اسـت و  ونيزت خاندان بن از يا  شاخه خاندان مندس ه  كم  يگفت

  بارسـلونا انيهوديس ي رئيالديازدهم ميمه اول سده ين خاندان، در ن   يشده ا    شناخته ياين
 يهـا   نن خانـدا  ين و متنفـذتر   يتـر  يمي از قـد   يكـي  بـه عنـوان   زت  يـ ون خاندان بـن  . بود
 لـوي هـن   كخاندان   از   يا شود و احتماالً شاخه     ي شناخته م  يبري ا شبه جزيره  يگلوتا رش
شـبكه كهـن خـانوادگي      ن  يتـداوم همـ   توان    را مي  خاندان روچيلد گفتيم كه   ز  يو ن . است
ه كـ  را   يرا همان نقـش   يزشمار آورد     به يالديدر سده نوزدهم م     مندس -ونيزت   بن -لوي

لـد  يل سده نوزدهم خاندان روچ    ي داشت، از اوا   به دست خاندان مندس از سده شانزدهم      
ر سده نـوزدهم    د،  بلمونت از خاندان مندس، با نام       يا  ه شاخه كم  يو گفت .  گرفت به دست 
 كهشد    ي شناخته م  ايكاالت متحده آمر  يدرجه اول زرساالر ا   هاي    خاندان از   ييك به عنوان 
  . ردك يلد عمل ميروچخاندان  ينده رسمينماخويشاوند و  به عنوان

  
 .732، ص 2، همان مأخذ، ج ياوزون چارشل . 118
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هاي اينترنتي  ، در يكي از سايتدر ادامه تحقيقات خود دربارة كمپاني مندس   نگارنده  

 يه حـاو  كـ  119> و زمانـه او     ناسـي  گراسـيا <افت با عنـوان     اي دست ي    مقالهبه  ،  انهوديي
ن يشيتواند مطالب مندرج در مجلدات پ       ين مقاله م  يا.  است يدياطالعات سودمند و جد   

 در سـده  منـدس خچـه خانـدان   يتـر از تار   جـامع يريند و تـصو كتر و مستندتر     املكرا  
بـه   ي و عثمـان   ي غرب ي اروپا ي آن با دربارها   ي گسترده و سطح عال    يوندهايشانزدهم و پ  

  . دهددست
خانـدان   در   ر پرتغـال   د 1510 سال   ي در حوال  ي ناس ايگراسطبق مندرجات اين مقاله،     

) حنـا (ا  ياش گراسـ   يهـود ي و نام    121س دو لونا  ياش بئاتر  يحينام مس . ا آمد يدن   به 120ناسي
بـود و بـا نـام       ) ي مخفـ  يهـود ي (ز مارانو ي، ن يوئل ناس سامنام    بها،  يبرادر گراس .  بود يناس
 در دربـار    بيـ  طب بـه عنـوان   گوئز  يم. شد  ي شناخته م  )اسيكم(گوئز  ينو م ي اگوست يحيمس

 1512در سـال    . ، پادشاهان پرتغـال، اشـتغال داشـت        و پسرش ژان سوم    مانوئل ثروتمند 
ه نـام   كـ  )اسيكـ ا خوان م  ي(گوئز  يم) ژان(نام ژوائو      شد به  يب صاحب پسر  يگوئز طب يم
  .  درگذشت1525 در سال )يساموئل ناس(ب يگوئز طبيم. د بويوسف ناسياش  يهودي

ن دو برادر در    يا.  بود زتيون ر بن ي ، سماح و مه   وگو مندس يو و د  كسي فرانس ينام اصل 
 1497ردنـد و در سـال       ك مهـاجرت     بـه پرتغـال    اي پدرشان از اسـپان    به همراه  1492سال  

 هيـ  و ادو  يمتـ ي ق يهـا    سـنگ   به تجـارت    خانواده مندس  ياعضا.  شدند يحيظاهر مس   به
  را در بندر آنتـورپ      مندس يمپانك شعبه   1512در سال   س  ديوگو مند  122.اشتغال داشتند 

شـمار     بـه  اروپـا ه و فلفـل     يـ  ادو ن تاجر يتر   بزرگ 1525در سال   برادران مندس   گشود و   
 و پادشاه پرتغـال     مانوئل ثروتمند ، پسر   ماً از ژان سوم   ياالها را مستق  كن  يها ا   آن. رفتند  مي

  
119.  “Gracia Mendes and Her Times”, 

http://www.kahalbraira.org/mendes/GMtimeline.html 

http://www.saudades.org/GraciaMendes.htm 

ـ ن دلي بود و به ا   ي و از تبار ششت ناس     زتي از خاندان بن ون    يا  ز شاخه ي ن يخاندان ناس االصول    علي . 120 ل ي
ـ  ب يعنوان ناس . دينام ي م يخود را ناس   ـ يانگر تعلـق بـه ال     ي گلوتـا    رش يهـا    و خانـدان   يهـود ي يگارش

 .  است)يشاهزادگان داوود(
121.  Beatrice de Luna 

 )تـو يدبر( منـدس    يينام رو    به ييبه مارانو ) 1502( در سفر دوم او       واسكو داگاما  يها  يكي از كشت  ي . 122
 را در زمـره     ي سـه كـشت    ي آلمـان   در مشاركت با لوكاس رم     1505 مندس در سال     ييرو. تعلق داشت 

در منـابع موجـود نـام پـدر         ) 48، ص   2همين كتاب، ج    (.  كرد  شرق ي راه دايسكو دالم يناوگان فرانس 
 .ن دو برادر باشديتواند پدر ا يالذكر م  مندس فوقييرو. افتمي را نوگو مندسيسكو و ديفرانس
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ـ  300 در حـدود     يا  هيبرادران مندس سـرما   . دنديخر ي، م )1521-1557(  هـزار   400 ي ال
هنـري   (انگلستانو  ) ژان سوم (ار داشتند و به پادشاهان پرتغال       ي در اخت   طال نيه فلور كس

در . ردكـ  ازدواج   و منـدس  كسي با فرانس  ي ناس اي گراس 1528در سال   . دادند ي وام م  )هشتم
وگـو منـدس    يرابطه ژان سوم، پادشـاه پرتغـال، و د         اختالفات مالي،    به دليل ،  1532سال  

 مـستقر   سلكـ رد و در بنـدر برو     كل  ير آنتورپ تعط  وگو تجارتخانه خود را د    يد. تيره شد 
خـواهر   (م هلنـد  ك و حـا   ه مجارستان ك مل 123،ي، و مار  ، پادشاه انگلستان  هنري هشتم . شد

در . ردنـد كت يوگو مندس حماي، از د)ان سوم پرتغالزن ژ  و خواهر ارل پنجم كامپراتور  
 طال به پادشاه پرتغـال پرداخـت و         ياكه دو ك هزار س  50وگو مندس   ين سال د  يسپتامبر ا 
 از ، مانع سفر مارانوهاارل پنجم، امپراتور هابسبورگ  كن سال   يدر هم . افتيصله  يماجرا ف 
ن يانه به ا  ي خانواده مندس مخف   كمك به    مارانو -يهودي  تجار ي شد ول  ي به عثمان  آنتورپ
نـام     به يتنها وارث او دختر   . و مندس درگذشت  كسي فرانس 1536در سال   . رفتند  يسفر م 

ن يـ م ا ي قـ  بـه عنـوان    يا ناسـ  يگراس. شد   نيز شناخته مي   انداي بر يحيبا نام مس  بود كه   نا  ير
 دختـر، خـواهر،     به همـراه  ن سال   يا در هم  يگراس. وگو مندس شد  ي د ي اصل يكدختر شر 

هـا در مـسير       آن. ردكـ به آنتورپ مهاجرت    ) يوسف ناس ي(اش    و برادرزاده  كوچكبرادر  
ا يوگو مندس با خـواهر گراسـ      ي د ،در آنتورپ . ستان ماندند خود به آنتورپ مدتي در انگل     

 يمپانكت  يريا مد يز درگذشت و گراس   يوگو مندس ن  ي د 1542در سال   . ردك ازدواج   يناس
ارل كـ  طال به امپراتـور  ياكه دوك هزار س100ن سال   ياو در ا  .  گرفت به دست مندس را   

 ي به امپراتور وعده رشـوه هنگفتـ       يگونو آرا كسيدر سال بعد، دن فرانس    .  داد پنجم رشوه 

  
123.  Mary of Hungary (1505-1558) 

 نانـد اول  ي و فرد   و خـواهر كـارل پـنجم       وانهي د ي و خوانا  )پ خوشگل يليف (ايپ اول اسپان  يليدختر ف 
 اوت  29 در   ييلـو . ، ازدواج كـرد    دوم، پادشاه مجارستان   يي با لو  1515 در سال . امپراتوران هابسبورگ 

 از سلطه هابـسبورگ     يي رها ين زمان بزرگان مجارستان برا    يدر ا .  كشته شد  ي در جنگ با عثمان    1526
نانـد  يامپراتور كارل پنجم بـرادرش، فرد . دندي خود برگز  ي به پادشاه  باعنوان جان اول   را   يايجان زاپول 

الـسلطنه مجارسـتان اعـالم        بي نا به عنوان ، را   ي شاه و خواهرش، مار    به عنوان ، را   )يامپراتور بعد (اول  
ـ ت از جان زاپول   ي به حما  يورگ و مجارستان درگرفت و عثمان     ان هابسب يجنگ م . كرد .  برخاسـت  ياي

ـ سموند زاپول يگيجان ز . ( گرفت به دست  حكومت مجارستان را     يايسرانجام، جان زاپول   ، جـان دوم    ياي
 1531در سـال    .)  بـود  يزار و متحد عثمـان    ن اوست كه مانند پدر خراجگ     ي پسر و جانش   شاه مجارستان، 
ـ لي كـه ف 1555 تا سال يمار.  منصوب كرد حاكم هلند  به عنوان  را   يكارل پنجم مار   پ، پـسر كـارل   ي

سـه  .) ا شـد  ي پادشاه اسـپان   پ دوم يليپ در سال بعد با نام ف      يليف. (ن مقام بود  يپنجم، حاكم هلند شد در ا     
  . بودند پرتغال و ژان سومان دوم دانماركيستي، كر فرانسهل اوي همسران فرانسوايخواهر مار
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ـ       كسيـ ا و وارث ثروت هنگفت فرانس     ي او دختر گراس   كمكداد تا به      يو منـدس را بـه زن

رد و ازدواج فـوق را      كـ ا را احـضار     ي، گراسـ  م هلند و خواهر امپراتور    ك، حا يمار. رديبگ
 زيـ در ون ،   خـواهر و دو دختـر جـوانش        به همـراه   ،اي گراس 1544در سال   . نهاد نمود شيپ

در سـال   .  گرفـت  به دست  مندس را در آنتورپ      يمپانك اداره   يوسف ناس يمستقر شد و    
 يوسـف   1547در سـال    .  رشـوه داد   رونكـ ه  ك هزار سـ   30 به امپراتور    يوسف ناس يبعد  

 رفت و در حلقـه دوسـتان فرانـسواي           مستقر بود، به پاريس    آمستردامناسي، كه اينك در     
124 فـرارا  كدعـوت دو     بـه  يا ناسـ  ي گراس 1550 در سال    .، جاي گرفت  ، پادشاه فرانسه  لاو 
 ي برا 125،ي دربار عثمان  يهودي بي، طب يوسف حمون ن زمان،   يدر ا . بودن شهر   ي در ا  يمدت

  
124.  Ferrara 

ـ    ي كيلومتر 92 ( در حد فاصل ونيز و بولونا       در شمال ايتاليا   تفرارا شهري اس   ـ  ون ي جنـوب غرب . )زي
  هركول دوم از خانـدان اسـتا دوك فـرارا   1559-1534 يها در سال. اي است به همين نام   مركز منطقه 

شـود، در جلـد    ي محسوب م ايتاني بر ي خاندان سلطنت  ياي، كه ن  )هاي فرارا   دوك(درباره خاندان استا    . بود
 رابطـه   يهـود يرباز با زرساالران    يخاندان استا از د   . ام  سخن گفته ) 376-375،  176-175صص  (چهارم  

ـ بـه توج   فريزول آبراهام   1496، بود كه در سال      ك فرارا ك داشت و در كاخ هركول اول، دو       ينزد ه ي
 )112، ص 2همين كتاب، ج  (. پرداخت ربايشرع

كـي از  ي، ييكـا يش هـاكس آمر ينوشته كش به.  است قيعهد عت كي از اماكن مندرج در      يحمون نام    . 125
 اطرافش بـه  يشد و امروزه به حمام و اراض   يز خوانده م  يا حموت ن  ي است كه حمه     يله الو ي قب يشهرها
خانـدان  ) 330، ص   1928،  ييكايرمطبعه آم    :روتي، ب قاموس كتاب مقدس  . ( حمه معروف است   ياراض

ـ  . دن تعلق دار  يبري ا شبه جزيره  يهودي يگارشيز به ال  ي ن حمون  در  يش از مهـاجرت بـه عثمـان       يآنان پ
 ي اسـالم  انـدلس يي مشغول بودند و پس از انهدام نهـا        يگر سهي به دس  غرناطه) احمر يبن(نصر   يدربار بن 

 خاندان  ي اعضا يوسف ناس ي و   ايقبل از مهاجرت گراس   . دندي تداوم بخش  يه را در عثمان   ين رو يا) 1492(
ـ يشان بود كه رشد سريا متنفذ بودند و با كمك يحمون در دربار عثمان   ـ  يا و يع گراس  در يوسـف ناس

  . ممكن شدم دومي با سليوسف ناسيك ي نزدي و دوستماني سلطان سليدربار و حرمسرا
ـ ن ام يصوص ابوعبـداهللا محمـد، آخـر       مخ بي طب يالديمه دوم سده پانزدهم م    ي در ن  اسحاق حمون  ر ي

ـ هودير  ي سـا  به همراه  يالدي خانواده حمون در اواخر سده پانزدهم م       ياعضا. ، بود )گرانادا (غرناطه  اني
ـ زيسرعت در مقام پزشكان متنفذ دربار سـلطان با           مهاجرت كردند و به    يعثمان به   يبري ا شبه جزيره  د ي

ـ  حما به دليل خود  نوبه    بهز  ي ن  خاندان حمون  يع اعضا يرشد سر .  گرفتند ي جا دوم ـ  ي ـ  بـن ال   يت موس ا ي
. د دوم اعتبار و اقتدار داشـت      يزي، بود كه در دستگاه با     يان عثمان يهودي ، حاخام )1496-1420 (يكپسال

ن سمت بود و دوسـت      ي سال در ا   25او  . د دوم شد  يزيب مخصوص با  ي طب 1493 در سال    وسف حمون ي
م اول  ي سـل  يوسف حمون در لشكركش   ي. رفت  ير م شما  ، به )م اول يسلطان سل (د  يزيم، پسر با  ي سل يميصم

.  درگذشـت  م از مصر، در دمشق    ي، در زمان بازگشت سل    1518ا  ي 1517 همراه او بود و در سال        به مصر 
مان يم اول و سـپس سـل      يب مخصوص سـل   ي، طب )1554-1490 ( حمون يوسف، پسرش، موس  يبا مرگ   

← 
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مرانـان  كه ح ك وجود دارد    يار ثروتمند ي بس هيهوديه زن   كداد    شرح   خانمان  يسلطان سل 

ن ي تصاحب ا  ي اموال او و دخترش دارند و برا       ز چشم طمع به   ي ون اني اروپا و اع   يحيمس
 اجازه داد   ي دل سلطان به رحم آمد و با صدور فرمان         126.دهند  يم او را آزار م    يثروت عظ 

اش در  ا و خـانواده ي گراسـ 1553در سـال  . نـد ك مهـاجرت   به اسـتانبول  يا ناس يه گراس ك
ن سـال در  يوست و در همـ يشان پ ي به ا  يوسف ناس يدر سال بعد    . استانبول مستقر شدند  

نـام    ه، ب  ناسي ايگر گراس ين زمان دختر د   يدر ا . ردك، ازدواج   اينا، دختر گراس  ياستانبول با ر  
 در  ،)يسف ناس ويبرادر   (ي ساموئل ناس  ، و همسرش  ،)كوچك يايگراس(سا  يا الچ يگراس
هـا در سـال       آن. ردندك ين منطقه اداره م   ي مندس را در ا    يمپانكن بودند و امور     ك سا فرارا

 نماينـده دولـت     به عنوان  يوسف ناسي    1562در سال   . ردندكان  كم   به استانبول نقل   1558
  

← 
 يوند با جناح دربار   ي پ به دليل  حمون   ي، موس هودي املعارف  ةدائرسيمون ماركوس در    نوشته    به.  شد يقانون

. ، از نفوذ فراوان برخوردار بود      صدراعظم  ،، و رستم پاشا   يمان قانون ي، همسر سل  )خرم سلطان  (روكسالنه
 روكسالنه و مهرمـاه     ي حمون به جناح دربار    يز بر تعلق موس   ي، ن مي اورشل يد، استاد دانشگاه عبر   ي ح .او
 سـال   ي حمـون در لشكركـش     يموس. كند  يتأكيد م ) داماد روكسالنه ( و رستم پاشا     )دختر روكسالنه (

 را از   وسـف طـاووس   يعقوب بـن    ي ير بازگشت رب  ي همراه سلطان بود و در مس      رانيمان به ا  ي سل 1534
 خود و ترجمـه     يارس ترجمه ف  به همراه  را   تورات متن   1546حاخام فوق در سال     .  برد  به استانبول  بغداد
 حمون بود كه توجه سـلطان       ين موس ياماركوس،  نوشته    به.  در استانبول چاپ كرد    ه گائون ي سعد يعرب
او اندكي قبل از مرگ از سـمت خـود          .  جلب كرد  زي در ون   و خاندان مندس   ي ناس ايمان را به گراس   يسل

اد شده  ي »ياوالد موس « خاندان حمون با عنوان      ي از اعضا  ين، در اسناد عثمان   يدر دوران پس  . بركنار شد 
اسـحاق حمـون،   .  بود م دوم ي و سل  مانيب سل ي، طب )1577 يمتوف (وسف حمون ينام    ، به يپسر موس . است
ـ  به او پ رشوهي مبالغي صلح با عثماني براايدربار اسپان.  بود يب دربار عثمان  يز طب ي، ن وسفيپسر   شنهاد ي

، يالديجدهم ميل سده هي اوازبان ي، شاعر عبرپسر اسحاق، هارون بن اسحاق حمون     . رفتي نپذ يكرد ول 
دان و    ، حقـوق  )؟-1908 (نام لئو حمـون      به يستم فرد يدر سده ب  . ستيز  ي م است و در استانبول و ادرنه     

 دولـت   ي سـخنگو  1969 بود و در سال      لكان شارل دوگ  يم كه از نزد   يشناس  ي، را م  ياستمدار فرانسو يس
  . شدفرانسه

Simon Marcus, “Hamon”, Judaica, vol. 7, pp. 1248-1249; U. Heyd, “Hamon, Moses”, The 

Encyclopaedia of Islam, vol. III, p. 147.  
ـ لينام و    به يز از فرد  ي در سده هفدهم ن    گلستان ان ي سر يها  تيخ جمع ي تار يدر بررس   نـام   ام حمـون  ي

 )133، ص 4همين كتاب، ج (.  بوديك سازمان مخفي عضو اس اشمولي البه همراهم كه يبرد
به دست   ي به عثمان  ي ناس اي مهاجرت گراس  يهود از ماجرا  ي يخنگاري است كه تار   يت رسم ين روا يا . 126

.  استوار است  يهود و اسطوره آوارگ   يت قوم   ي اساس آن بر مظلوم    يخنگارين تار يطبق سنت ا  دهد و     مي
 . ام ن آن در جلد اول سخن گفتهيق دروغي و مصاديدرباره اسطوره آوارگ
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سـلطان   1566 در سـال     . پرداخـت  عثماني براي انعقاد پيمان صلح به مـذاكره بـا لهـستان           

وسف ي سلطان شد و     >با كمك يوسف ناسي   < م دوم يسل؛   درگذشت يقانونخان  مان  يسل
 يوسف ناسي حمايت عثمـاني را از        1569در سال   . ردك ملقب   سوسك نا ك را به دو   يناس

بـرادر   (يو سـاموئل ناسـ    ا  ين سال گراسـ   يدر هم . شورشيان هلند، عليه اسپانيا، جلب كرد     
نـا،  ي همـسرش، ر   1581 و در سـال      يوسـف ناسـ   ي 1579در سال   . ردندكفوت  ) وسفي

  . درگذشتند
  

د قـرار   ييـ ن مـا را مـورد تأ      يشي پ يها  ليه تحل ك است   يات مهم ك ن يمطالب باال حاو  
  : دهد يم

 را بـا دربـار       منـدس  يمپانك يكار نزد ي مطالب مندرج در مقاله فوق ارتباطات بس       -1
ت خـود را در     يـ  فعال وگـو منـدس   ي د 1512در سال   . ندك يد م يي تأ  انگلستان  هشتم يهنر

، مـشاور   رومـول كه تومـاس    كـ  است   ين مقارن با همان دوران    يا. ردك آغاز   بندر آنتورپ 
، در بنـدر آنتـورپ      سي انگلـ  ونين فرد در رفورماسـ    ي هشتم و مؤثرتر   ي هنر يم بعد اعظ

وگـو  ي هـشتم از د    يت هنـر  يـ حما.  اشتغال داشت  ينك ارچاقك و   يزد و به دالل     يپرسه م 
وسـف  ي و   ايو سفر گراسـ   ) 1532 ( پرتغال  او با ژان سوم    يان اختالف مال  يمندس در جر  

 به عنوانرومول كه توماس ك است يهر دو در دوران) 1537ا ي 1536( به انگلستان    يناس
  . شد ي شناخته م> انگلستاني واقعيفرمانروا<

 سلكـ  و برو  تورپ در آن   مندس يمپانكت  يه در مقاله فوق درباره فعال     ك ي اطالعات -2
 اجر، تـ  وند سِر توماس گرشام   ين ماست درباره پ   يشي پ يها  د گفته ي مندرج است مؤ   زيو ون 

ه تومـاس گرشـام از      كم  يگفت.  سده شانزدهم، با خاندان مندس     يسي نامدار انگل  و صراف 
سل و آنتـورپ مـستقر     ك در بنادر برو   سي دربار انگل  ي مأمور اطالعات  به عنوان  1543سال  

ادوارد حكومـت    ي از سـو   1551او در سـال     .  پرداخت  و قاچاق  يار جاسوس كشد و به    
سل و  كـ  آنتـورپ و برو     به صرافان  ن دربار انگلستان  ي سنگ يها  يه بده ك مأمور شد    ششم

 و  اي گراسـ  1551ن بنـادر در سـال       يـ ن صـراف ا   يتر  مهم. ندكه  يرا تسو  گز و هامبور  يون
ار دربـار  يـ  منـدس در اخت يمپـان كه كـ  ييها ز از واميدر مقاله فوق ن . ودند ب يوسف ناس ي

ه كـ  صـورت گرفـت      يه حساب فوق در زمان    يتسو. انگلستان قرار داد سخن رفته است     
  .  بود و استقرار در استانبولي مهاجرت به عثمانك در تداريا ناسيگراس
 رفـت و در     سي بـه پـار    يوسف ناسـ  ي 1547طبق مندرجات مقاله فوق، در سال        -3

 و خـصم    يل متحد عثمان   او يفرانسوا.  گرفت ي جا  فرانسه ل او يجرگه دوستان فرانسوا  
 در طـول    يوسـف ناسـ   ي مرمـوز    يردهـا كبا توجـه بـه عمل     .  بود  هابسبورگ ارل پنجم ك

تـر   پـيش . مي بـدان يت اطالعاتي مأمورين سفر را نوعيه اك است  يعيامالً طب كاش    يزندگ
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  . ميا  سخن گفتهوم پستلي گي مشابه از سويردكدرباره عمل

م يسـل : سديـ نو  ي به صراحت مـ    > و زمانه او   ي ناس ايگراس< مقاله   يهوديسنده  ي نو -4
ه قتـل   كـ ماسـت      ليد تحل يز مؤ ين ن يا.  شد ي سلطان عثمان  >يوسف ناس ي كمك هب< دوم

 ي بـرا  ينـ يچ را توطئـه و مقدمـه     ) ديزي و با  يمصطف (مان خان يسته سلطان سل  يپسران شا 
 در  يوسف ناس يه  كدرباره نقش شب  . مي، دانست يوسف ناس يغار   اري،  گساريم م يصعود سل 

  . م گفتيد باز هم سخن خواهيزيقتل با
 را  يت عثمان ي حما يوسف ناس ي 1569در سال   <: ن آمده است  يچنفوق   در مقاله    -5

ام يـ لي و بـه رهبـري   ه  ك است   ي منظور شورش  >.ردك جلب   ايه اسپان ي عل ان هلند ياز شورش 
  هـشتاد سـاله    م هلند، آغاز شد و جنگ     ك، پرنس اورانژ و حا    )ام خاموش يليو (اول اورانژ 

 شـورش  نيـ در ا. د آورديـ  را پد  ه خاندان هابسبورگ  ي عل  هلند يگارشيال) 1568-1648(
 يس سازمان اطالعات  ي، رئ نگهاميس والس يا بود و سِر فرانس    ه  يهلندي   حام انگلستاندربار  

 پ دوم يـ ليه ف يـ ان هلنـد عل   ي و شورش  شام خامو يليت از و  ي در حما  ي، نقش مهم  زابتيال
سـوداگران   و ان خاندان اورانژين ميريق و دي عميوندهاين پي چنبه دليل. ردكفا يا ا ياسپان

 بدل شد   انيهودي يز جهان كبه مر   بندر آمستردام  يالديه در سده هفدهم م    است ك  يهودي
ت يـ ، بـا حما   )1688 (“وهمندكانقـالب شـ   ” موسـوم بـه      ي تهـاجم نظـام    يو در ماجرا  
  . گرفت ي جاايتاني در مقام پادشاه بر)اورانژ (ام سوميلي، ويهودي زرساالران

  
ي ه مـشابه كوند آن با شبي و پ در لندن  تور نانز كتر ه ك د يه اطالعات كدرباره شب تر    پيش

. ميا  سخن گفته  )شيائيمان بن   يسل ( و آلوارو مندس   يوسف ناس ي به رهبري  در استانبول 
ن سـده هفـدهم     ي آغـاز  يهـا   مه دوم سده شـانزدهم و سـال       يه در ن  ك است   يا  هكن شب يا
 ياك بـه شـر    يا شت و خدمات ارزنـده    ت دا ي فعال  و انگلستان  ي همزمان در عثمان   يالديم

تـر از     جامع يريافت تصو ي در ي خود برا  ي نگارنده در ادامه بررس    127.ردك خود   يسيانگل
دكتـر  < افـت بـا عنـوان     ي، دسـت    يهوديسنده  يو، ن رزي  از چارلز مه   يا  ه به مقاله  كن شب يا

   128>. در انگلستان عصر اليزابت پرتغالي و يهودي مخفياجر، ت، پزشكهكتور نانز

  
  . 317-315، 293-290، صص 4ن كتاب، ج يمه: د بهيبنگر . 127

128.  Charles Meyers, “Dr. Hector Nunes, Portuguese Physician, Merchant and Crypto- Jew in 

Elizabethan England 1547 –1591”, 

http://sephardiconnect.com/halapid/hectornunes.htm 

http://www.kulanu.org/unmasked.html 
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 يه جاسوسك شبيكس ي رئبه عنوان  نانزي زندگين مقاله به بررسي در ا رزي چارلز مه 

ر يـ ، وز)ليسيـ ام سيـ ليسِـر و  (يه خدمات خود را به لرد بورل ك پرداخته است    يالملل  نيب
ــتياعظــم ال ــسزاب ــر فران ــسي، و سِ ــنگهاميس وال   انگلــستانيس ســازمان اطالعــاتي، رئ

 يهـا    سال ي را حوال  رز زمان استقرار نانز در لندن     ي مه. داد  ي، ارائه م    )سيجنس سرو ينتليا(
 قبـل از    كي در لنـدن انـد     زتـور نـان   كگـر، اسـتقرار ه    يعبـارت د    به. داند  ي م 1546-1547

، بيـ ن ترت يـ بـه ا  . اسـت ) 1554-1553 ( بـه اسـتانبول    يوسف ناس ي و   ايمهاجرت گراس 
 و هكتور نانز در واقـع       )سليمان بن يائيش   (تكاپوي شبكه آلوارو مندس   ه  كتوان گفت     يم

با مهاجرت آلـوارو    ) 1579( مرگ يوسف ناسي     به دليل از زمان يوسف ناسي آغاز شد و        
  . داوم يافتت) 1585(مندس به استانبول 

در او  .  درآمـد  يه نانز از چه زمان به خدمت لرد بورل        كست  يرز، روشن ن  ي نوشته مه   به
. شد  ي محسوب م   تبعه انگلستان  1579 اشتغال داشت و از سال        و تجارت   به طبابت  لندن

 يهـود ي (ز مـارانو  ي ن ريخاندان فر . ردك ازدواج   129ري با النور فر   1566 در سال    تور نانز كه
و ) پرتغـال  (سبونين ل ك سا 130پتر فرير : تور نانز دو برادر داشت    كهمسر ه . بودند) يمخف

نـام    ز داشـت بـه    يـ  ن يي پـسرعمو  همسر نـانز  ). اياسپان (132اين سگوو ك سا 131برنال لويس 
ـ  1591-1566 يهـا   آنان در سـال   . سبون بود ين ل كه سا ك 133جرانيمو پاردو   25ه مـدت    ، ب

 خـود را از     ياالهـا كس  ير و برنـال لـو     يپتر فر .  اشتغال داشتند  يه تجارت خارج  ، ب سال
ز اطالعـات خـود   يفرستادند و ن ي نانز در لندن م  ي برا يبريا شبه جزيره  و   لي و برز  شرق

ن يـ خوانـد، ا    ي مـ  >يسيـ پرسـت سـوگندخورده انگل     وطن<رز او را    ي  مه كنيه ا كنانز،  . را
 نگهاميس والـس  ي و سِر فرانس   يار لرد بورل  يرد و در اخت   ك ياطالعات را بالفاصله ترجمه م    

 يها  نانز در سال  .  است يتور نانز با شخص بورل    كاتبات ه كن حجم م  يشتريب. داد  يقرار م 
او در اول   . ت نمـود  كا شر يرات صلح با اسپان   كنگهام در مذا  يور والس به دست  1585-1587

ت لرد  ي نوشت و در آن خواستار حما      يا  نامه  تي، نه روز قبل از مرگ، وص      1591سپتامبر  
از همـسرش،    )لردهاي ساليسبوري (ل  يسي س >فيخاندان شر <و  ) ليسيام س يليو (يبورل
 فرسـتاد و در     اي براي لرد بورلي و ملكه اليزابت        نانز شش روز قبل از مرگ نيز نامه       . شد

  
129.  Elinor Freire 

130.  Peter Freire 

131.  Bernal Luis 

132.  Segovia 

133.  Jeronimo Pardo 
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 له قشون مـشترك انگلـستان و فرانـسه        وسي  آن طرح مفصل و دقيقي براي اشغال پرتغال به        

  .ارائه داد
  

  بـه اسـتانبول    وكـ راك از   ينازكمان اشـ  ي سـل  يالدي م 1564 در سال    ،يين فضا يدر چن 
 ساله اقامتش   38در دوران    ينازكمان اش يسل.  ساله بود  44ن زمان   ياو در ا  . ردكان  كم  نقل

 بـر جـاي     >تأثيري بـزرگ  <بر سياست اين دولت     ،  هود ي املعارف  ةدائرنوشته    ، به يدر عثمان 
  .نهاد

 سال نخست اقامتش در     15در  دهد،    ينامه او نشان م   يه زندگ ك ، چنان ينازكمان اش يسل
 مـأمور مخفـي و جاسـوس يوسـف          به عنوان ،  )1579 سپتامبر   3 (ليا قتل سوكو  ، ت عثماني
كرد كه هر دو دشـمنان         عمل مي   و سپس در دستگاه محمد سوكولي       در سفارت ونيز   ناسي

 ،در اسـتانبول  مان  ي سال پس از استقرار سـل      يك. رفتند  شمار مي   سرسخت يوسف ناسي به   
و ) 1565(د  ي رسـ  به قـدرت   يمان قانون ي سل ن صدراعظم ي آخر به عنوان  يولكمحمد سو 

و يـ آنتون ك مـار  1568در اواخـر سـال      .  بـه خـدمت او درآمـد       بيـ  طب به عنـوان  مان  يسل
 136ز در استانبول شـد    ير ون ي سف 135، و مقتدر باربارو   ي خاندان اشراف  ي از اعضا  134،باربارو

  
134.  Marcantonio Barbaro  

ـ يقو   آق  در دربار اوزون حسن    زير ون ي باربارو، سف  افاجوز از خاندان    و باربارو يآنتون مارك و، اسـت   ونل
فـا  ي ا  اروپـا  يونلوها به اتحاد ضـدعثمان    يقو   در جلب آق   ي نقش مهم  يالديپانزدهم م كه در اواخر سده     

 . كرد ي تكلم ميخوب  بهيباربارو به زبان فارسجوزافا . نمود
 مهاجرت زي به ونم از ر  يالدي م 868ا در سال    ياست كه گو  يتالي ا يمي قد يها  از خاندان  خاندان باربارو  . 135

ـ  ا ي از اعضا  يبرخ.  راه يافتند  ن شهر ي و سوداگر ا   ي اشراف يگارشيجرگه ال به   سال بعد    120كردند و    ن ي
ـ    يخ ون ي تار يها  پلماتي و د  ين سرداران نظام  يتر   برجسته به عنوان خاندان   كولـو  ين. شـوند   يز شـناخته م
 او از منـابع     يها ادداشتين شهر سكونت داشت و      ي در ا  هي، در زمان فتح قسطنطن    يزي ون بي، طب باربارو

 :رود يشمار م ن واقعه بهيخ ايتار
Nicolo Barbaro, Diary of the Siege of Constantinople, 1453, translated from the Italian by J. 

R. Jones, an Exposition-University Book, Exposition Press, New York, 1969.  
ـ ر ون ي سـف  1478-1453 يهـا    در سـال   )باربـارو  فااجوز(جوزپه باربارو     ز در دربـار اوزون حـسن      ي

 بـود و در     ز در دربار فرانـسه    ير ون ي سف 1563-1560 يها   در سال  بارباروو  يآنتون مارك. و بود ونليقو  آق
 يخي تـار  يانـد امـروزه از بناهـا         كه بارباروهـا سـاخته     يا هيابن.  اعزام شد  ي به عثمان  1568اواخر سال   

ـ كه به و   ويو برادرش مارك آنتون   ) 1570-1513 (ل باربارو ي دان يالياست؛ از جمله و   يتاليا  ال باربـارو  ي
 .معروف است

 .1376، ص 2، همان مأخذ، ج هامر پورگشتال . 136
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در . ردك با او برقرار   يكيرابطه نزد  و مأمور اطالعاتي  ب  ي و طب   مترجم به عنوان مان  يو سل 

 و اشـغال    زيـ  با ون   جنگ ي، ماجرا يوسف ناس ي يكه، به تحر  ك بود   زمان سفارت باربارو  
مان ي، باربـارو سـل    هـود ي املعارف  ةدائرنوشته    به. ش آمد يپ) 1570 (يله عثمان يوس   به قبرس

مان سپس در انعقـاد     يد و سل  ي برگز يلوك ارتباطات محرمانه خود با سو     ي را برا  ينازكاش
 منعقـد   1573 مارس   7مان در   ين پ يا. فا نمود ي را ا  ي نقش اصل  يز و عثمان  يمان صلح ون  يپ

صد هـزار   يـ ه مبلغ س  كرفت  يگر پذ ين د يز عالوه بر قبول تعهدات سنگ     يشد و طبق آن ون    
ن يـ ا، نوشته هامر پورگـشتال     به. زد بپردا ي بابت غرامت جنگ قبرس به عثمان       طال ياكدو
رد و  كـ م  ي تنظـ  ي از جانـب دولـت عثمـان       > صـدراعظم  يهودي بيمان طب يسل<مان را   يپ
   137>.دي نتوانست تمرد نمايكل دولت وندكيباربارو و<

 بـالوارث مانـد و      سـلطنت لهـستان   ) 1572ه  يـ ژوئ (دومسموند  يـ گيپس از مـرگ ز    
ن ياتركـ  و   م فرانـسه   دو ي، پسر هنـر    والوا ي هنر  اشراف لهستان  1573سرانجام در سال    

مان ين سل ي، ا هودي املعارف  ةدائرنوشته    به. دنديشور برگز كن  ي پادشاه ا  به عنوان ، را   يچيمد
 والوا، سـال    يهنر. ردك جلب   ي سلطنت هنر  به سود  را   يت عثمان يه حما ك بود   ينازكاش

 پادشـاه    سـوم  يه فرانسه بازگشت و با نام هنـر       ، ب  مرگ برادرش، شارل نهم    به دليل بعد  
هنـري سـوم، كـه       138.خـت ي را برانگ  ي دولت عثمان  يناخرسنداين اقدام   . شور شد كن  يا
ن پادشـاه   يتر ستيناشا<عنوان   به،  >د بو بهي و هر نوع علوم غر     ي و رمال  يعاشق جادوگر <
   .شود ي شناخته م>فرانسه] در تاريخ[

 بـدون   گـر لهـستان   ي بـار د    به فرانـسه    والوا ي مراجعه هنر  به دليل ه  ك،  1574در سال   
 او را به يت عثمانيه با جلب حماك قول داد  فراراك به دوينازكمان اشيپادشاه ماند، سل 

 ي خانـدان سـلطنت    يايـ ه ن ك،   فرارا يها  ك، دو درباره خاندان استا  . سلطنت لهستان برساند  
  دومي فـرارا همـان آلفونـسو   كن دويـ ا. ميـ ا سخن گفته  روند، يار م شم   به ايتاني بر ينونك

 بلندپروازانـه و  يهـا  شيمرانان ثروتمند و مقتدر زمان خـود بـود و گـرا        كه از ح  كاست  
 يولك سو ينده شخص ي نما عنوانبه   سليمان اشكنازي  1574در سال   . ه داشت انيگرا  ينظام

بـه  مان يز از سـل يـ دولت ون. ردك سفر ايتالي به ازي و ونيان عثمانيجاد اتحاد ميو به بهانه ا 
ه كـ  فـرارا،  كدو.  نمـود ييرايفات فـراوان اسـتقبال و پـذ   ير سـلطان بـا تـشر    ي سف عنوان
 پرداخته بـود،    ينازكمان اش يبه سل سلطنت لهستان    يت دالل  باب يمبالغ هنگفت القاعده    علي

  
 .1431-1430همان مأخذ، صص  . 137
 . 1459ص  همان مأخذ، . 138
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 139،اسـتفن بـاتوري    اشراف لهـستان  مجلس  ) 1574 (سالهمين  د و در    يش نرس يبه آرزو 

  . دي پادشاه خود برگزبه عنوان، را يلوانيمران ترانسكح
 در  يگاه بالمنازع عثمـان   يانگر جا ي ب  به سلطنت لهستان   يتور صعود استفن با   يماجرا

و ننده بود   ك نيي تع ين انتخاب نظر عثمان   يدر ا .  است يالدي اواخر سده شانزدهم م    ياروپا
، را )1592-1569 (، شـاه سـوئد  واسـا ا جـان سـوم   ي ي استفن باتور يپادشاهاين دولت   

 بـود و    يمتحد و خراجگزار عثمان   ) يلوانيترانس( اردل   ي وال به عنوان  يباتور. ديپسند يم
 يـك اتولك يمقابـل امپراتـور    و در    ي در جبهـه عثمـان     يكاتولكرغم تعلقش به مذهب       به

د كيـ  تأ  خود به اشـراف لهـستان      يام شفاه ي در پ  يولكمحمد سو .  داشت ي جا هابسبورگ
   140.نندي برنگزي را به پادشاهشيان اتريليميزكا ماي هيوان روسيه اكرد ك

 ت لهـستان كـ  ممل ي بـه پادشـاه    ت سلطان مراد  يواسطه حما    به يه باتور ك ياز وقت 
 االت خراجگـزار  يـ  از ا  يكـي  لهستان را ماننـد      ي دولت عثمان  يايد، اول يبرقرار گرد 

 و ن آنجا را ماننـد دولـت فرانـسه   يه سابق بر اك داشتند و حال آن    يمخود محسوب   

  
139.  Stephen Bathory (1533-1586) 

ـ  تعلق داشت كه پ   مجارستان ي باتور ياستفن به خانواده اشراف    ـ   يشي ـ ينه آن بـه سـده س  يالديزدهم م
 سردار بـه خـدمت جـان        به عنوان  بعدها   ي گذشت ول   او در دربار هابسبورگ    يدوران نوجوان . رسد  يم
به  1571 در   يايبا مرگ زاپول  . ، درآمد ي و متحد عثمان   اه مجارستان ، ش )جان دوم  (يايسموند زاپول يگيز

ـ  بود، ماننـد زاپول    كين كه كاتول  يرغم ا   او، به . ده شد ي برگز يلواني حكمران ترانس  عنوان بهـه  ، در ج  ياي
 ي دو هزار سـكه دوكـا      ي به بابعال  يري گرفت؛ با ارسال سف    ي هابسبورگ جا  يه امپراتور ي و عل  يعثمان
، 2، همان مأخـذ، ج  هامر پورگشتال. (ت سلطان قرار داديات فرستاد و خود را در تابعي مالبه عنوان  طال

ز استقالل  يدوران افتخارآم < به عنوان  را   ي حكومت استفن باتور   يها  ن سال يمورخ) 1440-1439صص  
  ) Americana, vol. 27, p. 35. (شناسند ي م>يلوانيترانس

ـ ليمي ماكز  از اشـراف لهـستان     ي گروه 1575، در سال     از سلطنت لهستان    والوا ي هنر يبا استعفا  ان ي
اسـتفن  .  دادنـد  يت بـه اسـتفن رأ     ي اكثر يدند ول ي پادشاه برگز  به عنوان ، را   ، امپراتور روم مقدس   دوم
، واگـذارد   ستوفري را به برادرش، كر    يلوانيرفت، حكومت ترانس  ي بالفاصله سلطنت لهستان را پذ     يباتور

ن ي، آخر سموند دوم اگوستوس  يگيشنهاد اشراف لهستان با آنا، خواهر ز      ياو به پ  .  رفت و خود به كراكو   
اسـتفن  .  نمود ي پادشاه لهستان تاجگذار   به عنوان  1576ل  ي، ازدواج كرد و در اوا     اگلونيدشاه خاندان   پا

ك لهـستان را     از خـا   ي پرداخت كـه بخـش     هي روس وان مخوف ي در آغاز سلطنتش به جنگ با ا       يباتور
ن اسـتفن   يمـورخ . مان صلح كـرد   ي را مجبور به انعقاد پ     يوان را شكست داد و و     ياو ا . اشغال كرده بود  

ـ  يكي  يشناسند و از دوران سلطنت او بر لهستان به ن           يق م ي ال ي حكمران به عنوان  را   يباتور . كننـد   ياد م
)ibid, vol. 3, p. 346( 
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در كـه   همچنـان . ردنـد ك ي مالحظـه مـ   از دول اروپـا يكـي ] ونيـز [ يكدولـت ونـد  

] يالدي م 1590[شد   منعقد   شي و دولت اتر   ين دولت عثمان  يمابيه ف كمصالحه آخر   
 او مالحظـه و     ياير رعا ي لهستان را مانند سا    يه اهال كن بود   ي بر ا  يل دولت عثمان  يم

 انتخـاب   ي را بـه پادشـاه     ي باتور ،م سلطان كا به ح  ه  يه لهستان كرا  يمنظور بدارند ز  
     141.ردندك

 آٍسـان   يابي دسـت  ي بـه معنـا    ين سلطنت استفن بـاتور     در دورا  با لهستان  پيوند عثماني 
ـ  ا ز معادن سرشار شوره   ي لهستان و ن   ورساتي آذوقه و س   ي به منابع غن   يعثمان ن ين سـرزم  ي
 1578 او را در تهـاجم سـال   ي شگفت نظام  ين عامل توانمند  ي بود و هم   ه باروت ي ته يبرا
  .  فراهم آوردرانيبه ا

 ي و در زمـان    ي در عثمـان   ينازكمان اش يازده سال پس از استقرار سل     ي،  1575در سال   
  و تـاجر   لمنـتس ك بـود، جـوزف      يولك مخصوص و محرم اسرار محمد سو      بيه او طب  ك

 و گردانندگان   زابتيور سوداگران دربار ال   به دست م،  يدان  يه نام او را نم    ك يگري د يسيانگل
ردند و مجوز سفر    ك سفر    به استانبول  از طريق لهستان  ،   لندن يان تجار ي ماجراجو يمپانك
 1578ه يـ در ژوئ.  آوردنـد  به دسـت  ، را   يدر عثمان    ر انگلستان يسف اولين،  ام هاربورن يليو
 ازنامـه تجـارت   يامت اولين، عازم استانبول شدند و      باز از راه لهستان   لمنتس و هاربورن،    ك

هاربورن متعهد شـد فلزاتـي چـون    <ه كم يگفت. ردندكرا اخذ    )1579 (ي با عثمان  انگلستان
] عثمـاني  [ سخت مورد نيـاز امپراتـوري       با ايران  آهن، فوالد، روي و برنز را كه در جنگ        

ا هـ   هـا را بـه سـوي انگليـسي          اقبت همين امر عثمـاني    بود، در اختيار سلطان قرار دهد و ع       
  142>.ترغيب كرد

گـران   سهيـ د، دسيرس ي به فرجام مراني به ايه طرح شوم تهاجم عثمان  كن زمان،   يدر ا 
 و  يجاد رابطـه تجـار    ي ا ي، عالوه بر تالش برا    ول استانب -وكراك - مستقر در لندن   يهودي
. ردندكد  يز تجد ي را ن  يانك و توس  يان عثمان ي، رابطه م   و انگلستان  يان عثمان ي م يكپلماتيد

 بـر   بـه شـدت   ،  ييايـ تالي ا يهـا    دولـت  -ر شهر ي، مانند سا  يانكن دوران اقتصاد توس   يدر ا 
مان ي سـل  1578، در سـال     هـود ي املعـارف   ةدائـر نوشـته     بـه .  بـود  كي مت ي با عثمان  تجارت

 بـار   ي خود را با عثمـان     يكپلماتيرد تا رابطه د   ك كمك يانك توس ك به گراند دو   ينازكاش
 از خانـدان زرسـاالر      143 ، اول يوكسيـ  فرانس يانك توس كن گراند دو  ي ا .ندكگر برقرار   يد
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143.  Francesco I (1541-1587) 
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  . ، است امپراتور هابسبورگيكش نزدي و خويچيمد

 تا زمان يزناكمان اشي، درگذشت و سل“ بزرگيهودي”، يوسف ناسي 1579در سال 
، به مـدت شـش سـال،        )1585 ( به استانبول  )شيائيمان بن   يسل (مهاجرت آلوارو مندس  

 بـه   1583او در سـال     .  داشـت  بـه دسـت   گر مستقر در استانبول را        سهيه دس كت شب يهدا
 از  1586ان داد و در سـال       يـ پا) ام هاربورن يليو ( و انگلستان  زي ون يان سفرا يالفات م اخت
  . ندكه ي را تهايمان صلح با اسپانيس پينو شيه متن پك سلطان مأمور شد يسو

ن پادشـاه   يـي گـر مـسئله تع    ي درگذشـت و بـار د      ي استفن باتور  1586 دسامبر   12در  
 يهـود يهـا و دالالن      نكـ  ارچـاق ك يادي و شـ   ي سوداگر ي برا يه مناسب ي به دستما  لهستان

ننده ك نيي تع يز، چون گذشته، نظر عثمان    ين زمان ن  يدر ا .  بدل شد  يمستقر در دربار عثمان   
 تـصاحب تـاج و تخـت لهـستان رقابـت            ي منطقه بـرا   يحيمرانان مس كحاينرو،  از  . بود
بـه   را   يق دالالن خود نظر عثمـان     يدند از طر  يوشكردند و   ك آغاز    را در استانبول   يديشد
، حاضـر بـه     يانك توسـ  ك، گراند دو  يچي مد  اول يوكسيفرانس. نندكش جلب   ي خو سود

سموند يـ گي تصاحب تاج و تخـت لهـستان بـود و ز           يون وجه نقد برا   يلي م يكپرداخت  
 بـه    طـال  ياكـ ه دو ك هـزار سـ    50ه  كـ داد    ي، وعـده مـ    يلوانيمران ترانـس  ك ح 144،يباتور

  
← 

ن وصلت  يحاصل ا . ، بود ، امپراتور روم مقدس   ان دوم يليمي خواهر ماكز  يچيسكو مد يهمسر اول فرانس  
ـ حاصل ا .  ازدواج كرد   چهارم فرانسه  ي با هنر  1600 است كه در سال      يچي مد يمار  يين وصـلت لـو    ي
د داشتند و از    يش شد ي گرا شي و اتر  اي اسپان  و هم پدرش به خاندان هابسبورگ      يهم مار .  است زدهميس

  .كردند يت ميها حما كيكاتول
144.  Sigismund Bathory (1572-1613) 

 ي، پادشـاه متوفـا    ي، و برادرزاده استفن باتور    يلوانيستوفر، حاكم ترانس  ي پسر كر  يسموند باتور يگيز
در .  را ادامه داد   ي و اتحاد با عثمان    ي دوست ياست سنت ي شد و س   يلواني حاكم ترانس  1581در  . ، بود لهستان
، ن خـود را بـه رودلـف دوم        ي كرد و سـرزم    يريگ   و عبادت، كناره   ينينش ، ظاهراً به قصد گوشه    1599
 به دست  حكومت را    يد با كمك عثمان   يمان شد و كوش   يدر سال بعد پش   . ، واگذارد اتور هابسبورگ امپر
 حـاكم   بـه عنـوان    امپراتـور    ين خود، كـه از سـو      يشي، نوكر پ  ل جسور يخائي در جنگ با م    يرد ول يگ

ـ  اقامت گز پراگ منصوب شده بود، شكست خورد و تا زمان مرگ دريلوانيترانس  ,Americana. (دي

vol. 3, p. 346 (ـ ، دختـر فرانس ي قصد داشت با ماريسموند باتوريگيز گرانـد دوك   (يچيسكو مـد ي
هامر . ( او را منع كرد    ي دولت عثمان  ي، ازدواج كند ول    دوم انيليميو دخترزاده امپراتور ماكز   ) يتوسكان

 ازدواج   چهارم فرانـسه   يبا هنر ) 1600( بعدها   يچي مد يمار) 1584، ص   2، همان مأخذ، ج     پورگشتال
ـ گابر(ابور  نام گ   سموند به يگي پسر ز  1608در سال   . كرد  حكومـت   ي بـا كمـك عثمـان      يبـاتور ) لي
ـ    ) قرال يدل(وانه  ي را شاه د   ي گابور باتور  انيعثمان.  گرفت به دست  را   يلوانيترانس هـامر  . (خواندنـد   يم

← 
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 ي بـرا  ي نامزد مطلوب عثمان   145.ندكم  ي از وزرا تقد   يك به هر    اك و ده هزار دو    راعظمصد

، طبـق نظـر     سرانجام، اشـراف لهـستان    . ، بود سلطنت بر لهستان جان سوم، پادشاه سوئد      
 هـر   146.دنـد ي بـه سـلطنت برگز     زيگيسموند سوم سوم سوئد، را با نام      ، پسر جان    يعثمان
سموند يـ گيز) 1617( بعـدها    يل، و  را سبب شد   ي عثمان ين اقدام در آغاز خشنود    يچند ا 
پـرچم  هاي عظـيم بـار ديگـر          كسب ثروت  يه برا ك،  ي سوداگران نظام  يكبه تحر سوم،  

در دوران  .  دسـت زد   ينـه بـا عثمـان     ي پرهز يتند، بـه جنگـ    شـ افرا  را بـر   “يبيجهاد صـل  ”
وند يق پ ي لهستان، از طر   يهودي يگارشي، ال سالو چهارم يالد، و سموند سوم و پسرش   يگيز

 يهـا   اسـت ي س يـك  پادشـاه و اشـراف و تحر       يهـا    و معشوقه  يبا دربار و خاندان سلطنت    
ان سـلطنت   يه در پا  كپروا دست زد      ي چنان ب  ي از آن، به چپاول    يريگ  ه و بهره  انيگرا  ينظام
  .  را سبب شدكيتسيم خملنيشورش عظ  )1648(سالو يوالد

،  سـنان پاشـا  1591ه در سـال  كـ  بـود  ينازكمان اشـ ي سـل يهـا   سهيو سرانجام با دس   
ـ     147امانوئل هارون نام     به يهودي وقت،   صدراعظم  148)يمولـداو ( بغـدان    ي را در مقام وال

اد يـ  ز يهـا  بخـشش <بـا   ن مقـام    يـ  به ا  يابي دست ي بود و برا   يهارون اهل مولداو  . گمارد
ـ       ي هارون مدت  >. خود قرار داد   ين را حام  اچريك  نگيي ن دوره  يـ  در ا  ي بعد عـزل شـد ول
 كياو انـد  .  بـرد   با خود به اسـتانبول     ون آقچه يليه هشت م  ك اندوخت   يوتاه چنان ثروت  ك

  149. منصوب شديومت مولداوكگر به حيبعد بار د
 خـود را از     ي رفت تـا مطالبـات مـال       يلواني به ترانس  ينازكن اش ماي سل 1593در سال   

  
← 

 ,ibid. (دي خلع شد و به قتل رس1613 در سال يگابور باتور  )1761، ص 3 ل، همان مأخذ، جپورگشتا

p. 629 (  
 .1594، 1547، صص 2، همان مأخذ، ج هامر پورگشتال . 145
 . 1547همان مأخذ، ص  . 146

147.  Emanuel Aaron 

148.  Moldavia, Boghdan 

 و  ، اوكـرائين   امـروزه در قلمـرو كـشورهاي رومـاني          كـه  سرزميني پهناور در جنوب شرقي اروپا     
، از شـمال بـه      ، از غرب بـه رود سـيرت       سرزمين مولداوي از شرق به رود دنيستر      .  قرار دارد  مولداوي
بغـدان ايلـي، بغـدان    ( اين سرزمين را بغدان عثمانيان.  محدود استياي سياه و از جنوب به در  بوكاوينا
 .خواندند  مي)واليتي

  .96، ص 3، همان مأخذ، ج ي؛ اوزون چارشل1594، 1580همان مأخذ، صص  . 149
و ساير   يهود   املعارفةدائر، در    مولداوي  حاكم يهودي  به عنوان ،  هميت تاريخي امانوئل هارون   رغم ا   به

 . اعتنايي نيافتم منابع يهودي دربارة او مطلب قابل
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 بعـد   كي اند سليمان. نداخت او را به زندان ا     ي باتور يند ول ك وصول   يسموند باتور يگيز

مان يسـل .  بازگـشت  ، آزاد شـد و بـه اسـتانبول        سير انگلـ  ي، سـف  با تالش ادوارد بـارتون    
، در  )شيائيـ مان بـن    يسـل  ( قبل از مرگ آلـوارو منـدس       كي، اند 1602 در سال    ينازكاش

  . استانبول درگذشت
 اقامت داشـتند و     زيچهار پسر او در ون    ،  در عثماني  ينازكن اش مايدر دوران اقتدار سل   

نـام    مان، همسرش، به  يبعد از مرگ سل    150. فراوان برخوردار بودند   ي و مال  ياسياز نفوذ س  
 كيه اسـرار پزشـ    كـ ع بود   يداد و شا    ي ادامه م   به طبابت  ي در دربار عثمان   151،يساتكبوال ا 
 دربـار  بيـ ز طبيـ ، ن ينازكنام ناتـان اشـ      ، به ي از پسران و   يكي. ار دارد يمان را در اخت   يسل

حامـل  او . ز رفتي به ونيت سرّي مأموريك انجام ي ناتان برا  1605در سال   .  بود يعثمان
بنجامين   از اسالفسليمان اشكنازي.  بوديزي مقامات ونياز سلطان برا   محرمانه يها  نامه

  152.، است نامدار بريتانيا، صدراعظمديزرائيلي
  

 رانيـ مـان صـلح بـا ا      ي از انعقـاد پ     پـس  كي، اند ات مراد سوم  ي ح يها  ن سال يدر واپس 
 بـا خانـدان     ي عثمـان  يهـا    از جنـگ   يديـ  دور جد  153،.)م 1590مـارس   ./ ق 999صفر  (

  
  .1471، ص 2، همان مأخذ، ج هامر پورگشتال . 150

 منتـسب   شيائيمان بن   ي را به سل   يمان اشكناز يبه اشتباه پسران سل   ) 377-376ص  ص(در جلد چهارم    
مان بـا عنـوان     ي هر دو سـل     هامر پورگشتال  يخ عثمان يتار يعلت آن است كه در ترجمه فارس      . ام  كرده

  .اند  مشخص شده>بين طبمايسل<
151.  Boula Eksati 

  .  ذكر شده استي بوها اشكنازبه صورتن زن ي منابع نام ايدر برخ
ـ   هودي املعـارف   ةدائر از مقاله مندرج در      يمان اشكناز ينامه سل ياطالعات مربوط به زندگ    . 152 ده  استخراج ش

 )Judaica, vol. 3, pp. 731-733. (است
ـ  نـاتوان د   يسلطنتش چون خود را در برابر عثمـان         نخست يها   در سال  شاه عباس اول   . 153 ناچـار   د، بـه ي

و، حكمـران   قلـي خـان چاوشـل       مهـدي . ق 998رفت و در شعبان سال      ي صلح پذ  يشروط عثماني را برا   
كه شرط مـصالحه بـود        فرستاد و چنان    به دربار استانبول    قزلباش ي، را با چند تن از سرداران نام       لياردب

.  بمانـد  ين در دربـار عثمـان     شان كرد تا به رسم گروگا     يز همراه ا  ي، را ن  رزايدر م يش، ح يبرادرزاده خو 
ـ  از ا  وارد استانبول شد و سلطان مراد خـان سـوم         . م 1590مارس  ./  ق 999 در صفر    يرانيئت ا يه شان ي
ـ ان دو دولت بسته شد، شهر تبر      ي كه م  يمانيموجب پ   به.  كرد ي باشكوه ييرايپذ ـ      زي  ي بـا قـسمت غرب

 با قلعـه     از لرستان  يز قسمت ي و ن   و قراباغ   و گرجستان   و شكي و شروان    ات ارمنستان ي و وال  جانياآذرب
 مانـد و    يتخـت عثمـان   يرسم گروگان در پا    به  ز  يرزا ن يدر م يح.  درآمد يرف دولت عثمان   به تص  نهاوند

ـ در م يح.  نام نبرند  ي به زشت  شهي از آن پس از ابوبكر و عمر و عثمان و عا           انيرانيمقرر شد كه ا    رزا در  ي
← 
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، رد شاو نوشته استانفو   به. ديشكبه درازا     )1606-1593( سال   13ه  ك آغاز شد    هابسبورگ

نـرو،  ياز ا.  شـود  وارد جنـگ يه بـا عثمـان    كعالقه نداشت    يچرويخاندان هابسبورگ به  
ن بـار   ين و آخـر   ي چهـارم  ي برا 1590 نوامبر   29 امپراتور هابسبورگ، در     154،رودلف دوم 

  
← 

ـ  1610-1603 يهـا   شاه عباس در سال   .  درگذشت  طاعون يماريدر استانبول به ب   .  ق 1005سال    يالدي م
 را مجبور كرد    يعثمان. م 1620./ ق 1030مان صلح   ي پس گرفت و در پ     ي فوق را از عثمان    يها  نيسرزم

 هيد روس ي متقابالً متعهد شد كه در مقابل تهد       رانيا.  شناسد به رسميت  را   هيمان صلح آماس  يكه كه مفاد پ   
 . عمل كندي مشتركاً با عثماندر قفقاز

154.  Rudolf II (1552-1612) 

 1575 و در سـال   پادشاه مجارسـتان 1572 در سال رودلف دوم ). 1612-1576 (امپراتور روم مقدس  
در دوران سـلطنتش بـا      . ، امپراتور شد  ان دوم يليمي با مرگ پدرش، ماكز    1576 و در اكتبر     پادشاه بوهم 

ـ  مواجـه گرد   ي بـا تهـاجم عثمـان      1593 و از     گسترده حكمرانـان پروتـستان     يها  شورش نـسبت  . دي
ابتدا .  برادر بودند  ناند اول ي و فرد  كارل پنجم   :ن است ي چن اي اسپان پ دوم يلي رودلف دوم با ف    يشاونديخو

  گرفـت  ين مقـام جـا    يناند اول در ا   يبود و سپس فرد   ) 1556-1519(كارل پنجم امپراتور روم مقدس      
) 1576-1564(، امپراتور روم مقـدس      ان دوم يليميناند اول، پسرش، ماكز   يبا مرگ فرد  ). 1556-1564(

ـ ونـد خو  يپ.  است ان دوم پدر رودلف دوم    يليميا و ماكز  يپ دوم اسپان  يليكارل پنجم پدر ف   . شد  يشاوندي
پ دوم،  يليدختر كارل پنجم و خواهر ف     .  است يتر از نسبت عموزادگ     كيپ دوم با رودلف دوم نزد     يليف
ـ  حاصل ا  نام آنا    به ياس و دختر  يرودلف دوم و مات   .  درآمد ان دوم يليمي ماكز يا، به همسر  ينام مار   به ن ي

ن ين و آخـر   ين چهـارم  يا. ش، ازدواج كرد  ي با آنا، خواهرزاده خو    پ دوم يليف) 1570(بعدها  . اند وصلت
ن، رودلف دوم هم خواهرزاده و هم بـرادرزن         يبنابرا. استي اسپان پ سوم يليآنا مادر ف  . پ بود يليهمسر ف 

  .ا بوديپ دوم اسپانيليف
ـ     يا. بودند) 1555-1479 (وانهي د ي خوانا يها پدر و مادر رودلف نوه     ـ  از طر  ين عدم تعـادل روان ق ي

ـ  و مادر رودلـف، ن     پ دوم يلي، خواهر ف  يمار.  شد ي موروث خوانا در خاندان هابسبورگ    ـ  ي  يهـا  تز حال
ـ لي نـزد ف   اي در اسـپان   ي برادر و خواهرش مـدت     به همراه رودلف در كودكي    . ز داشت يآم  جنون پ دوم  ي
رودلف پـس   . ، خواهرزاده خود، ازدواج كرد    )1580-1549(پ با آنا    يليت شد و در آنجا بود كه ف       يترب

م ي تـصم  1582در سـال    . افـت يت  ه شد ين روح يتدريج ا    شد و به   يا دچار افسردگ  ياز بازگشت از اسپان   
 ي رو  و جـادو   به مطالعـه نجـوم    .  دور باشد  ني و ياهويمكان كند تا از ه       نقل  در بوهم  گرفت به پراگ  

، در بـاغ     دانمـاركي  ، منجم كو براهه يت. كرد  ي را نزد خود جمع م      و جادوگران  باني و طب  منجمان. آورد
وهـانس  ي،  ايناند استور يدوك فرد ي رودلف، آرش  ي پسرعمو زماني كه .  درست كرد  يا قلعه او رصدخانه  

ـ ن زمان كيم  يدر ا .  داد يرون كرد، رودلف او را در دربار خود جا        يت خود ب  ي وال  را از  كپلر  در  اگراني
 او بـه    ي افسردگ 1590در دهه   .  خود بودند  يا ر افسانه يافتن اكس ي ي قلعه رودلف در تالش برا     يها  اتاق

 يطالهـا . تن او را دارنـد    اش قصد كش     خانواده يكرد كه اعضا    يد و تصور م   يد انجام ياندوه و ترس شد   
ـ   ي آشپزخانه پنهان كرده بود و م      يها خود را در قفسه    ـ د وزرا يترس ـ در ا . ش آن را بدزدنـد    ي ن زمـان   ي

← 
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رد عـالوه بـر     كـ داد موافقـت    ن قـرار  يـ  در ا  يو. ردكـ د  ي را تجد  1547مان صلح سال    يپ

 ي هـم بـه مقامـات ارشـد بابعـال          يپرداخـت مقـدار     يه در گذشته به سلطان م     ك يخراج
گـران   سهيـ  و دس   سـوداگران اسـلحه    يـك ل، بـه تحر   يـ ن عـدم تما   يـ رغم ا   اما به . بپردازد
   155.د جنگ آغاز ش1593ا، در سال گر ينظام

 عليـه خانـدان      به اين جنـگ     و شبكه او نقش مهمي در تحريك عثماني        آلوارو مندس 
 از  هـامر پورگـشتال    156.كردنـد  ايفـا     و اليگارشي انگلستان    اليزابت به سود  و   هابسبورگ
 1593 مؤثرترين فرد در اشتعال نائره جنـگ سـال           به عنوان صدراعظم وقت،      ،سنان پاشا 

    : برد عثماني عليه خاندان هابسبورگ نام مي
خواسـت    ي بـود و مـ     ورش مجارستان يصرف  ... ري پ ن صدراعظم ياالت ا يهمه خ 

بـه  ] هابسبورگ[ر امپراتور   ي سف ي مخف ياغذهاكار وادارد تا آن     كن  يسلطان را به ا   
 صـدراعظم  بـه دسـت  هـا بـود    يشيه از تبعه اترك داالسالماني از جد  يكي ياريدست

طــور ســخت  ر انداختنــد و بــهيــزنجر امپراتــور را گرفتــه بــه يلهــذا، ســف. داده شــد
     157.ردندكمحبوسش 

 ، صـدراعظم يولكمحمد سو.  بودي و از سرداران برجسته عثمان   ي اهل آلبان  سنان پاشا 
  

← 
او را از پول    . كرد  ير م ياس نفرت داشت و هماره او را تحق       يرودلف از مات  . عهد بود ي ول اسيبرادرش مات 

ع بود كـه بـه پـسران    يز ازدواج نكرد و شايخود ن . داد  ي اجازه ازدواج نم   ي به و  و مقام محروم كرده و    
نـام    كي از پسران نامشروعش، به    ي.  چند فرزند نامشروع بود    يدارا. ز مانند دختران عالقه دارد    يبارو ن يز

. داد  ي خود را آزار م    يها ان و معشوقه  ، مانند پدر نامتعادل بود و خدمتكار      )1609-1585(وس سزار   يجول
 1611در سـال    . دي از خدمتكارانش را به آتش كش      ين بود و در اواخر عمر تعداد      يز چن يخود رودلف ن  

س خاندان هابـسبورگ و     ي رئ به عنوان اس را   ين جمع شدند و مات    يبرادران و عموزادگان امپراتور در و     
.  بود مجبـور بـه اسـتعفا كـرد    م پراگيودلف را كه مق  نوامبر ر  11اس در   يمات. دنديالسلطنه برگز   بينا
  .امپراتور هابسبورگ بود) 1619(تا زمان مرگ اس يمات

http://www.xs4all.nl/~kvenjb/madmonarchs/rudolf2/rudolf2_bio.htm 
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 و  ن عضو خاندان هابسبورگ   ي، مقتدرتر پ دوم يلي، و ف  )1603-1558 (زابت، ملكه انگلستان  يجنگ ال  . 156

ـ  در يهـا   ي بـا دزد   1580مـه دهـه     ي، از ن  )1598-1580 (و پرتغال ) 1598-1556 (ايامپراتور اسپان   يياي
جنـگ  .  رخ داد  1588 در سـال     ا و پرتغال آغاز شد و جنگ آرمـادا        ي اسپان يها  يه كشت يا عل ه  يسيانگل

ـ مـان صـلح م  ي و انعقـاد پ 1604 تا سـال   پرتغال-ايانگلستان و دولت هابسبورگ اسپان  مـز اول  يان جي
 . ادامه داشتايپ سوم اسپانيلي و فگلستانان
 . الذكر در اسارت درگذشت ر فوقيسف. 1588، ص 2، همان مأخذ، ج پورگشتالهامر  . 157
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زشـان در  يآم  نقـش مرمـوز و توطئـه   بـه دليـل   -اله مصطفي پاشـ  ل، از او و  ينامدار عثمان 

ل سـنان   ين دل ي نفرت داشت و به ا     158-م دوم يرادر سل ، ب ديزيت و قتل با   ي مغضوب يماجرا
 159. دور باشـند رد تا از اسـتانبول ك مني و ر عربستان ك را سرعس  ي و مصطف   مصر يرا وال 

 ك را در مقام پزشـ يندركاس) زاريال(ابا نام   بهيهوديومت مصر كسنان پاشا در دوران ح 
 يوسف ناس يوند با   ي، در پ  يندرك خود گمارد و از آن پس ابا اس        هير مال يمخصوص و وز  

 در سـال    160.فا نمود يسنان ا   ي در زندگ  ي، نقش مهم  آلوارو مندس  و   سليمان اشكنازي و  
  

ـ  يلـه مـصطف     ار بود كـه ل    يع امسه بغرنج و تم   يك دس ي ديزيت با ي مغضوب يماجرا . 158 ا در آن نقـش      پاش
، را در مقام تنهـا   ي سلطنت عثمان  ي تصد ي برا يوسف ناس ي، نامزد شبكه    مينسان سل يبرجسته داشت و بد   

 نقـل    را كه هامر پورگشتال    يا  عهياگر شا  يحت. م روشن است  يعلت انتخاب سل  .  داد يمان جا يوارث سل 
 متولد شده، در خفا او را به حرم آوردند و بـا             هيهوديك زن   يمان نبوده بلكه از     يم پسر سل  يسل<[كرده  

ـ  نگ ي جـد  ])1408، ص   2ج  همان مأخـذ،     (>ا آمده بود مبادله نمودند    يدن  دختر سلطان كه تازه به     م، يري
 را در كنار داشـت و فـساد         يوسف ناس ي چون   يار غار ي و   بانو گر چون نور    سهي و دس  يهودي يهمسر

سه ين، دس يبنابرا. ساخت ي فراهم م  به سادگي ن شبكه   ي هر گونه اعمال نفوذ ا     ياخالقش بستر الزم را برا    
 .  فوق دانستيهودي و شبكه يوسف ناسي ي از سويد طرحيا را قطعاً با پاشيله مصطف ل

م يس دربـار سـل    ياو كه رئ  .  رابطه دوستانه داشت   مي و سل  ديزيا با با   پاش يله مصطف   ل: ن است يماجرا چن 
 ي نائل شدن به پادشاه    ياز برا <د نوشت و اظهار داشت      يزي به با  يا  ه نام ،ميت سل يبود، پس از جلب رضا    

ن راه هموار   يم كشته شود ا   يد وجود ندارد و اگر سل     يزي با ي برا يگري مانع د  >هوشيم مست ب  ير از سل  يغ
ك كرد  يد را تحر  يزي در نامه دوم با    يمصطف.  به دلخواه او داد    يب خورد و پاسخ   يد فر يزيبا. خواهد بود 
ن يد چنيزيبا. سد و او را به جنگ دعوت كند       ي، بنو هيم، حاكم كوتاه  يرشار از فحش به سل     س يكه كاغذ 

ـ آم خي تـوب  يا   شد و نامه   يسلطان عصبان .  قرار داد  مانيار سل يد را در اخت   يزي با يها  م نامه يسل. كرد بـه  ز  ي
 را مأمور   ي گروه يله مصطف   ل.  بود هين زمان حاكم قون   ي ا د فرستاد كه در   يزي با يح پدرانه برا  ي نصا همراه

ـ زي سلطان خبـر بـرد كـه با        ي فوراً برا  ميسل. كرد تا فرستادگان سلطان را بكشند و نامه را بسوزانند          د ي
. ر داد ييد را تغ  يزيشم آمد و محل حكومت با      به خ  سلطان. مأموران را كشته و نامه پدر را سوزانده است        

ز بـه   يانگ  ترحم يا  او سپس نامه  . د و شكست خورد   ي سلطان جنگ  يد اطاعت نكرد و با قشون اعزام      يزيبا
مه ن نا يدن ا يرساز  ا مانع    پاش يله مصطف    ل جاسوسان. پدر نوشت و خواستار عفو خود و چهار پسرش شد         

-1250، صـص    2، همان مأخذ، ج     هامر پورگشتال . ( پناه برد  رانيد به ا  يزيجه، با يدر نت . به سلطان شدند  
، حاكم  ااز پاش يرا برادرش، ا  يز نقش داشت ز   ي ن ران، سنان پاشا  ي به ا  ديزي با ي پناهندگ يدر ماجرا ) 1254
سـرعت خـود را        نشد بلكه او را كمك كرد تا به        يد از عثمان  يزي بود و نه تنها مانع خروج با       الروم نةارز

 د بـه  يران و قتل او بنگر    يد به ا  يزي با يدرباره پناهندگ ) 1253همان مأخذ، ص    . (ران برساند يبه خاك ا  
 . 353-352، صص 4، ج همين كتاب

 .1397، صص 2، همان مأخذ، ج هامر پورگشتال . 159
 .69، ص 3ن كتاب، ج يهم . 160
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 ي را برا  يشون عثمان  ق يا و سپس سنان پاشا فرمانده      پاش يله مصطف   ل. م 1569./ ق 976
ار ي بـس  يولكن زمـان سـو    ي در ا  161. داشتند به دست من  ي يدي ز انيعيوب شورش ش  كسر
ه ك ،م دوم يرا سل يم ماند ز  ي عق ي تالش و  ي و سنان را به قتل رساند ول       يد تا مصطف  يوشك

   162.مقاومت كردبر خواست صدراعظم  در برا،شان بودير اكون ميسلطنت خود را مد
ه در  كـ   يافـروز  گر و جنـگ     سهيانون دس ، ك  و مراد سوم   م دوم يدر دوران سلطنت سل   

ن ي داشتند، از اي در رأس آن جاتور نانزك و هيوسف ناسيرده و ك النه  و لندن  استانبول
 ي اجـرا  يشان بـرا  يبرد و از طمع ا      يت استفاده را م   ي نها ي مقتدر عثمان  يدو فرمانده نظام  

، .)م 1570./ ق 978 (ه اشـغال قبـرس    كم  يگفتتر    پيش. جست  يش بهره م  ي خو يها  طرح
 يـك  شـهره بـود، بـه تحر       > نابش يها  شراب<ز  ي و ن  رك و ش  د فراوان پنبه  يل تول يه به دل  ك
    : سدينو ي م جوزف هامر پورگشتال163. صورت گرفتيوسف ناسي

امـل حاصـل   ك فراغت  عربستانكر دوباره ممالي را از تسخ  ير عثمان كچون عسا 
... دنـد يورش آنجـا گرد   يـ  بر سر افتـاده، مـصمم         قبرس رهي فتح جز  يهوا... ديگرد
در ...  بـود  ي پورتقـال  يهـود ي يوسـف ناسـي   ن عمـل    يـ  سلطان در اقدام به ا     كمحر

ر از تقـديم كـردن    بـود، يهـودي مـذكو       حـاكم كوتاهيـه    اوقاتي كه سـلطان سـليم     
هاي لذيذ گوارا و قرض دادن وجوه        مرواريدها و جواهرهاي قيمتي و دادن شراب      

قدري در خدمت سلطان سليم رسوخ پيدا كـرد كـه             نقد در وقت لزوم و احتياج به      
انـدازه مـردم    از اين تقرب بي   . يكي از مقربان مخصوص و محارم خاص او گرديد        

  نبـوده بلكـه از يـك زن يهوديـه          طان سـليمان  معتقد شدند بر اين كه سليم پسر سـل        
دنيا آمده بـود   متولد شده، در خفا او را به حرم آوردند و با دختر سلطان كه تازه به           

ره قبرس  ي جز يها  و شراب  يكات وند كوكم مس ي بالجمله، چون سل   .مبادله نمودند 
م ين دو مطلـوب سـل     يـ  در رسـاندن ا    يهـود يوسـف   يداشـت و      ياد دوست مـ   يرا ز 

ل يره قبـرس و تحـص     ي سهولت گرفتن جز   تدريج  بهرفته و    رد، رفته ك ي نم يخوددار
ه يـ طـور وفـور خاطرنـشان سـلطان آت           را بـه   ي قبرس يها  و شراب  يك وند يها اكدو

ره يـ  جز يها م از بخار باده   ي و مغز سل   ه سر ك از روزها    يكيدر  .  نمود يدولت عثمان 
د و بـه او گفـت       يوسف را ببوس  ي خود   ي دوست گرام  يور مملو شده بود، رو    كمذ
 يردم تـو را بـه پادشـاه       كـ ر  يره قبرس را تـسخ    يه اگر من جز   كن  يدوار باش بر ا   يام

 شـده بـود،     يخـود ي و عالم ب   يه در سرمست  كن وعده   يا. آنجا سرافزار خواهم نمود   
  

 .1406-1397، صص 2ج   ، همان مأخذ،هامر پورگشتال . 161
 . 1401همان مأخذ، ص  . 162
 .83 ، ص2ن كتاب، ج يهم . 163
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ه در همـان    كـ  مـست و مغـرور سـاخت         يدواريـ را چنان از باده ام     دولتمند   يهودي

: سانديـ ر آن نو  ي قبرس را بر در خانه خود نقش نموده در ز          يوقت عالمات پادشاه  
     164.ره قبرسيوسف پادشاه جزي

    : سدينو ي ملمانكبرو
رده خـود   كـ زير عز يت تـأث  حـ ، ت  نداشـت  ياديـ ل ز يـ  تما ه به جنگ  ك با آن    ميسل

 طمـع داشـت و چـون         به قبـرس   يهودين  يا.  داخل جنگ شد   زي با ون  يوسف ناس ي
 ي آغاز شد و قوا جنگ1570ز از قبول درخواست سلطان سرباز زد، در        يدولت ون 

    165.ردندكره را تصرف ي جزي به آسانيعثمان
در . دي را به فرجام رسان    م طرح اشغال قبرس   ي در سال پنجم سلطنت سل     يوسف ناس ي

 مرهون  ميه سل ي اول يها   در سال  يه نظم و اقتدار دولت عثمان     ، ك يولكن زمان محمد سو   يا
 و حمله به قبـرس شـود،        زي با ون  د تا مانع جنگ   يوشكار  يت خردمندانه او بود، بس    يريمد
خته بود  ي خود برانگ  به سود  ، با بذل پول،     يوسف ناس يه  ك يطلب   در برابر جناح جنگ    يول
 و ابوالــسعود، ال پاشــايــو پا  پاشــيلــه مــصطف ن گــروه ليــدر رأس ا. ست خــوردكــش
را  يشكـ ركن لش يـ  ا يه شـرع  يـ  توج يابوالسعود مفتـ  . داشتندجاي  ،  يم عثمان االسال  خيش

    : گفت ساخت و  فراهم 
 مشغول ساختن بودند، از مداخل جهـاد        ه در ادرنه  ك،  هيمي سل د مخارج مسجد  يبا
ر يـ  خ يفـار از بـرا    كه بر هم زدن مـصالحه       كن فتوا داد    يعالوه بر ا  . فار داده شود  ك

اهللا   سـالم  پنـاه  ه حضرت رسـالت   ك ر است چنان  ي خ يارهاك از اعمال حسنه و      اسالم
 ينامـه را علـ     فار صلح ده سـاله نمـود و مـصالحه         كه در سال ششم از هجرت با        يعل
ن در سال هشتم از هجرت صالح اسالم را در بـر            ياهللا وجهه نوشت، با وجود ا      رمك

  166. را مفتوح ساختهكد و ميشكر كفار لشكر سر ، بدهيهم زدن مصالحه د
 فرمانده  ال پاشا ي و پ  يني زم يروهايا فرمانده ن   پاش يله مصطف   ، ل  قبرس  فتح يدر ماجرا 

ا بـه   يـ شته شـده    ك هزاران تن از مردم قبرس       ن جنگ يدر ا .  بودند ي عثمان يياي در يروين
ه ك و شـب   يوسـف ناسـ   القاعده، ي    آن عصر، علي   طبق رويه متعارف   و   167اسارت درآمدند 

  
 . 1408-1407، صص 2، همان مأخذ، ج هامر پورگشتال . 164
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  .  بردند و لندنورپولي لي برده به بازارهابه عنوان را يكاتولك ين اسراي او ايتجار

 فـاتح   به عنوان   و سنان پاشا    فاتح قبرس  وانبه عن ا   پاش يله مصطف    بعد، ل  يها  در سال 
بـرخالف  ه، بـاز  كـ شان بود ي اكرفتند و با تحر يشمار م  بهي دو سردار نامدار عثمان مني

.  آغاز شـد   راني از تهاجم به ا    يديدور جد . م 1578./ ق 986، در سال    يولكخواست سو 
 و   قفقـاز  يهـا   نيبر سـرزم  را   يم قرن سلطه عثمان   يب به ن  يه قر ك است   ين همان جنگ  يا

 انكـ ودكفـروش زنـان و       بـراي نخـستين بـار     ان آن   ي به ارمغان آورد و در جر      جانيآذربا
بـه   بعد   كي سنان پاشا اند   168.افتيرواج  برده   >يحي و مس  يهودي و   گبر تجار<به   يرانيا

در  169 گرفـت؛  به دسـت   راني با ا   را در جنگ   ي قشون عثمان  ي فرمانده يله مصطف    ل جاي
د و از آن پـس      ي، به صدارت رس   يولك، چند ماه بعد از قتل سو      1580مه  / 988االول    عيرب

، عـالوه بـر     ي دولـت عثمـان    يها، طبق فهرسـت رسـم       ن سال يدر ا .  شد بارها صدراعظم 
اسـحاق   و   170 دربار حضور داشتند    در يهودي بي، چهل طب  يندرك و ابا اس   آلوارو مندس 

  172.وان بودي مشاور د171مونح
 يدر هـشتاد و چنـد سـالگ   . م 1596ل يـ  آور3/ .ق 1004 شـعبان   14 در   سنان پاشـا  

 درنـده  ين آلبـان يا<، نوشته هامر پورگشتال به.  نهاد ير بر جا  ي چشمگ يدرگذشت و ثروت  
... ت بود و همه فضال و شـعرا از او متنفـر بودنـد            ي و طالبان مدن   انيسوي ع يدشمن وحش 

 يل بزرگـ  يـ  مانـده بـر حـرص و طمـع و خـست او دل              يه از سـنان بـاق     ك ياديدولت ز 

  
 .312، ص 4ن كتاب، ج يهم . 168
 يپس از قتل محمد پاشـا سـوكول       . ان بود ي در جر  يديا رقابت شد   پاش يله مصطف    و ل  ان سنان پاشا  يم . 169

 ي قشون عثمـان   ي از سرعسكر  يله مصطف   ب، ل ين ترت يبه ا . تر شد   كي نزد رابطه سنان با سلطان مراد سوم     
 احـضار و معـاون       به اسـتانبول   يله مصطف   ل.  او منصوب شد   به جاي  خلع و سنان      و قفقاز  در گرجستان 

ـ را در مقـام صـدراعظم جد      چون با مرگ احمد پاشا، سلطان سنان        . د، شد ي جد احمد پاشا، صدراعظم   د ي
ـ  از غصه مـرد      1580 مه   7/ 988االول    عي رب 22ا پس از چند روز در        پاش يله مصطف   گمارد، ل   يا بقـول  ي
ـ : ، تهـران   شاه عباس اول   يزندگان،  ينصراهللا فلسف . ( كرد يخودكش هـامر    ؛  95 ، ص 1، ج   1364،  يعلم

 ) 1501-1500، صص 2ج   همان مأخذ،  ،پورگشتال
 ممنوع  ي و اجازه دولت   يق رسم ي بدون تصد  جدهم، طبابت ي تا اواخر سده ه    ي آن عصر، حت   يدر عثمان  . 170

 )3495، ص 5ج ، همان مأخذ، هامر پورگشتال. (بود
 .62-61، صص 5همين كتاب، ج : بنگريد به . 171
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  هـزار آقچـه    900ون و   يلي و دو م    طال ياكه دو ك هزار س  600 او شامل    ك ماتر >.باشد  يم
ن ثـروت در    يـ ا: ديـ افزا  يهـامر مـ   . ره بـود  ي جواهرات و غ   ير فراوان يو مقاد ) ه نقره كس(

  173.ستي نيه شگفتي نهاد ماي بر جاه رستم پاشاك يسه با ثروتيمقا
  

 و سـنان پاشـا    ) سـلطان  (ه مـراد سـوم    ، ك  و هابسبورگ  ي عثمان 1606 -1593 جنگ
 ي در قلمـرو امپراتـور     ي پروتـستان  يهـا   آغازگر آن بودند، مقارن با شورش     ) صدراعظم(

جاد و گـسترش    ي در ا   انگلستان  پروتستان يگارشي و ال  زابتيه دربار ال  كگ است   هابسبور
 ي نظـام  يونـدها يپ اولـين جـاد   يدر ا  م، آلوارو مندس  يه گفت ك چنان. آن نقش فعال داشتند   

 شي و اتـر  ايان هابـسبورگ اسـپان    يـ امانرواه هـر دو خـصم فر      ، ك يان انگلستان و عثمان   يم
اد يـ   و عثمـاني يكي از معماران اتحاد انگليسه از او با عنوان كا بدانجا مؤثر بود ، ت بودند

ن سـطوح ارتبـاط داشـت و در         يتـر   ي با دولت انگلستان در عال     يه و كم  يو گفت . شود  يم
ـ  كي انـد  يعنـ ي،  1592-1591 يهـا   سال ،  و هابـسبورگ   يش از شـروع جنـگ عثمـان       ي پ

انون كـ ن زمان   يدر ا .  فرستاد زابتي خود به دربار ال    ينده شخص ي نما به عنوان  را   يانيهودي
ار داشت و   ي را در اخت    حرمسرا )يهودي ياريخ (استر هندلي ق  ي فوق نه تنها از طر     يهودي

 ي عثمان هي و مال   ضرابخانه نسيم و   )مندس (موسي بن ونيزت   چون   يسانكله  يوس  نه تنها به  
توانست با بـذل پـول        يه م ك برخوردار بود    يه از چنان اقتدار   ك، بل  گرفته بود  به دست را  

 ي آزمنـد و متمـرد     يهـود يزاند و   ي خود برانگ  ين را به هوادار   اچريك  ينگي از   ييها  گروه
بنـابراين، اگـر    .  بگمارد يومت مولداو كح چون   يرا در مقام شامخ    امانوئل هارون چون  
 را، با تمامي پيامدهاي شوم آن براي جامعه عثماني،           ساله عثماني و هابسبورگ    13جنگ  

اين جنگ اندكي پـس از تأسـيس        . ايم هاي اين كانون منتسب كنيم به خطا نرفته         به دسيسه 
 بنـابراين،   174. گسترده انگلستان با عثماني درگرفت     تجارتو آغاز   ) 1592 (كمپاني لوانت 

  و فـروش تـسليحات      را سوداگري اسلحه   اگر يكي از اهداف اصلي تأسيس كمپاني لوانت       
  بدانيم و براي آن كاركردي مـشابه كمپـاني مـسكوي            به دولت عثماني    انگليسي -يهودي

 يسانك لوانت همان    يمپانكانگذاران  يه بن كم  ينكتوجه  . ايم قائل شويم باز هم به خطا نرفته      

  
  .1623-1622، صص 3ج   ، همان ماخذ،هامر پورگشتال . 173
 شـهرت داشـتند كـه دولـت         ي چنان به شـرارت و دزد      ترانهيدر منطقه مد  ا  ه  يسين زمان انگل  يدر ا  . 174

ا بـه چـشم     ه  يسيز به انگل  يها ن  يعثمان. شان را ممنوع كرد   ي با ا   هرگونه تجارت  1598 در سال    يتوسكان
ـ ليدار با و  ي در د  يكي از مقامات دولت   يتند تا بدان حد كه      سينگر  ي شرور و دزد م    يمردم ، ام هـاربورن  ي
خواند>ييايدزد در<، به صراحت هموطنان او را ي در عثمانر انگلستانين سفيلاو  .)Wood, ibid, p. 25 ( 
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) 1600 دسـامبر    31( بعـد    كي داشـتند و انـد     به دست  را   يوك مس يمپانكه اداره   كبودند  

     :هكم ينك يد مكيگر تأيبار د. ردندكس ي را تأسي شرق هنديمپانك
شـان و     ، در مكتب شركاي يهـودي      كمپاني مسكوي  گردانندگان انگلوساكسون 

هـاي    افـروزي   ي جنـگ  در پيوند بـا ايـشان، از حـوالي نيمـه سـده شـانزدهم مـيالد                
 جهـاني    يك شاخه جديد تجارت    به عنوان  آتشين را    اي و سوداگري اسلحه     منطقه

آغــاز كردنــد و آن را پرســودترين راه بــراي انباشــت و افــزايش ثــروت خــويش  
تـرين شـاخه      اين تجارتي است كه از سده شانزدهم تـا بـه امـروز پـرحجم              ... يافتند

 همـان كـانون اسـت و        به دست رود، امروزه نيز زمام آن        شمار مي   اقتصاد جهاني به  
 رويـه   به عنوان گري و دميدن به آتش فتنه و معامالت پنهان با طرفين متخاصم               فتنه

   175.شود معمول ايشان شناخته مي
  
ه در  كـ ب و مخرب بود     ي چنان مه  ي در عثمان   مندس يمپانكات سوداگرانه   ير عمل يتأث

 يهـا    سال جنگ.  محتوم قرار داد   ين دولت را در معرض سقوط     يمه اول سده هفدهم ا    ين
 فراينـد  دامـن زد و     يمرج و فساد در عثمان      و   به هرج   و هابسبورگ  ي عثمان 1606 -1593

  . دي بخشسابقه بي يانحطاط آن را شتاب
توان   ين م ينش يحيمناطق مس آن  ان مردم   يعص ن انحطاط را در   ي بارز ا  يها نشانه اولين

 يعثمـان صـميمي   ا متحـدان    يع   اتبا  و هابسبورگ  ي عثمان 1593 جنگاز  ش  يه تا پ  كد  يد
 ي و مولـداو   )افـالق  (ي، واالش )اردل (يلوانيرانس، ت  چون مجارستان  يمردم مناطق . بودند

 هابسبورگ خود را تابع و خراجگزار       يوغ امپراتور ي نجات از    يطلبانه و برا   داو )بغدان(
و وفـادار   مـرزداران    ديمدليان   سا يط ن مناطق ي ا يحيمسحكمرانان  دادند و      قرار   يعثمان

 فراينـد ن  يـ ا. رفتنـد   شمار مي   به غرب يبي در مقابل تهاجم صل    يعثماني استوار   سپر دفاع 
ه كـ ، )1586-1576(  بر لهستانيه در دوران سلطنت استفن باتوررسيد ك تا بدانجا  يحت

شور كـ ن  يـ  ا 176شـود،   يخ لهستان شـناخته مـ     ين پادشاهان تار  يتر   از بزرگ  يكي به عنوان 
در دوران سـلطنت    . اد د ي جـا  يف اقمار عثمان  يز در رد  يز و پهناور و قدرتمند را ن      يزرخ

ه كـ  ييهـا  ژه در سـال   يو  ، به ي بر عثمان  يهودي خته زرساالران يگس   و سلطه لجام   مراد سوم 
 ناصـواب و    ي داشت، رفتارهـا   به دست  زمام امور را      فاسد چون سنان پاشا    يصدراعظم
رد كجاد يوس ا كمعي  فرايندن مناطق   يزننده و غارتگرانه با مردم و بزرگان ا        يبرخوردها
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 هـامر پورگـشتال   . واداشت يه عثمان يان عل ي فوق را به عص    يها  نيسرزم سرانجام مردم    و
     : سدينو يم

ه بعـد از سـلطان      كـ  بـود    ي در عـدت و عظمـت طـور        سـنان پاشـا    ركاگر چه لش  
ن يـ بـا وجـود ا    ... ده نـشده بـود    يـ وه د كثـرت و شـ    ك به آن    يركمان بزرگ لش  يسل

از بـسياري ظلـم و      ه  ك] يمولداو[و بغدان     ]يواالش[ و افالق    يلواني ترانس يها پرنس
م را  ير عظـ  كضـالع آن لـش    ، ا  و روگـردان شـده بودنـد       ياغي يثمان از دولت ع   ستم
    177.داشتند يشه مشوش ميهم

ـ ،  ميخائيـل جـسور    صـعود    يلوانيدر ترانـس   معكوس   فرايند نيا نـشانده     دسـت  يوال
 را بـا دربـار هابـسبورگ        سموند سـوم  يگي اتحاد ز  ، را سبب شد و در لهستان      هابسبورگ

 هـوادار   يحينه مـسلمان و مـس     كر از سـ   يثك يشتار گروه كدر  فوق  چرخش  . د آورد يپد
    . افتي ين مناطق تجلي در ايعثمان

 ي و هواخواهـان دولـت عثمـان        از مسلمانان  يريثكها جمع    ن پرنس يات ا يدر وال 
 يلوانيدر ترانـس . ال داشـت كها اش  پرنسيگر ياغيها    ه با بودن آن   كموجود بودند   
 يكـي  بودنـد گـردن زدنـد از آنجملـه           انيه هواخواهان عثمان  ك را   انيچند نفر از اع   

رده بـه  كـ دنـد بـرادرانش فـرار    يچـون سـر او را بر      .  بـود  ي باتور ي پسرعمو بالتازار
     178. رفتندلهستان

، يعثمـان از سوي حكومـت      منصوب   يهودي ي وال -هارون ز، امانوئل ي ن يدر مولداو 
ن را  ين سـرزم  يـ  از اتباع مسلمان ا    يريثكرد و تعداد    كدر برابر فرمان عزل خود مقاومت       

  179.عام نمود قتل

    و طلوع غربيافول عثمان
ه يفرزنـد او و صـف     .) م 1595ه  يـ  ژانو 16./ ق 1003االول    ي جمـاد  4 (با مرگ مراد سوم   

. ديرسـ .) م 1603-1595./  ق 1012-1003(به سـلطنت    م  سومحمد   با نام    يزي ون سلطان
ن برخـوردار بـود و در نـزد سـلطان     يشيـ  همچنان از اقتدار پ    آلوارو مندس در اين زمان،    

ارد جواهرنـشان   ك سلطان   ي وقت، با واسطه او برا     ، صدراعظم ه فرهاد پاشا  كز  يچنان عز 
  

  .1593، ص 2، همان مأخذ، ج هامر پورگشتال . 177
 .1599-1598همان مأخذ، صص  . 178
 . 1594همان مأخذ، ص  . 179



82  آريستوكراسي مالي و فروپاشي نظام سنتي
بـا  همين زمان بـود كـه       در   180.ابديه از عزل و قتل نجات       كد  ين ام ياه  فرستاد ب   يه م يهد

ـ ليفبر ضـد     ي و عثمان  مان اتحاد انگلستان  ي پ تالش آلوارو مندس   ) 1597 (اي اسـپان  پ دوم ي
 انيـ هودي،  )شيائيـ مان بن   يسل(م، عالوه بر آلوارو مندس      در دوران محمد سو   . منعقد شد 

 در  182نـا يورك و موشه    زتيون  بن 181،ل بوئناونتورا ي، گابر ينازكمان اش ي چون سل  يمقتدر
 بـه عنـوان    حضور داشـتند و بوئنـاونتورا        ياسيا مشاور س  ي بي طب به عنوان  يدربار عثمان 

، م، حرمـسرا  اننـد دوران مـراد سـو      ، م ن دوران ي در ا  183.ا اعزام شد  ي به اسپان  ير عثمان يسف
) يهـود ي يرايـ خ (ياستر هنـدل  ز اقتدار فراوان برخوردار بود و       ، ا ه سلطان ي صف رهبري به

  184.رفت يشمار م ه بهيمحرم و مشاور صف
   و گـسترش فـساد در        بـا هابـسبورگ     شـدن جنـگ    ي، طـوالن  مدر دوران محمد سو 

 جنـگ را    يها   از جبهه  ي فرار اني نظام يها   از شورش  ي موج ي و بحران مال   يساالر  ديوان
 بـه   يراضـ وسـتن مـردم نا    يافت و بـا پ    يمه سده هفدهم تداوم     ي ن يه تا حوال  كد آورد   يپد

هـا    ن شورش يا.  نمود ي را دستخوش ناامن   ين عثمان ي از سرزم  ي مهم يها  ان بخش يشورش
ـ     قيـام به   ن يـ سـرآغاز ا  .  ق 1009-1008/ .م 1600 سـال    185. موسـوم اسـت    يهـاي جالل

سـال  ن  ي در ا  186.اند  ناميده سال شورش ن سال را    ي ا ين عثمان يهاست و لذا مورخ    شورش
 و پـسرانش    هيهودي يرايان خواستار قتل خ   ي شورش . رخ داد   در استانبول  انيشورش سپاه 

  187. بوده آقچهكون سيلي م5ثروت استر در زمان قتل او . ردكن كيشدند و سلطان تم
ولي بزرگ در وضـع شـبكه جهـاني         هاي آغازين سده هفدهم ميالدي مقارن با تح         سال

  
 . 1615، ص 3همان مأخذ، ج  . 180

181.  Gabriel Buenaventura 

182.  Moshe Korina 

183.  Ojalvo, ibid. 
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 )1258 ص
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 يار و مخفـ   ك آشـ  انيـ هودين سـده مهـاجرت انبـوه        يـ ل ا ي از اوا  . است سوداگران يهودي 

ز كـ  را بـه مر    ن دهه سده هفدهم بندر آمـستردام      ي آغاز شد و در نخست     به هلند ) مارانوها(
مـه دوم سـده     يه در ن  كـ  را   يگاهي جا استانبول.  بدل نمود  يهودي سوداگران   يه جهان كشب

.  آورده بـود از دسـت داد       به دست  ،ن شهر ي در ا   مندس يمپانك استقرار   ي در پ  ،شانزدهم
 ي غرب ي و تفوق اروپا   گيري  اوجو   جهان اسالم ه افول   ك،  يهودي يگارشين زمان، ال  يدر ا 

مرانـان  ك خـود را بـا ح      يوندهاي دست زد و پ    انتخابي استراتژيك به  كرد،    ميرا احساس   
ش طبقـه   يدايـ ن بـه پ   ينش  ي آلمان يها  نيوندها در سرزم  ين پ يا. گسترش داد ي غربي   اروپا
  . شوند يده مي نام188يان درباريهوديه كد ي انجاميهودي  از زرساالرانيمتنفذ

 يرايـ خ (ي و قتـل اسـتر هنـدل       در اسـتانبول   يالدي م 1600 سال   يهوديشورش ضد   
د يرا با ) 1603 (و آلوارو مندس  ) 1602 (ينازكمان اش يو سه پسرش و مرگ سل     ) هيهودي

 يابيـ  ارز نماد افول جايگاه بزرگ استانبول در شبكه جهـاني سـوداگران يهـودي             به عنوان 
ن افـول   يـ ا. ده بـود  ي به اوج خود رس     و مراد سوم   م دوم يه در دوران سل   ك يگاهيرد؛ جا ك

ـ  ي در اروپـا   ي استعمار ياپوهاك از ت  كيمقارن با طلوع موج پرتحر     ه، در  كـ  اسـت    ي غرب
 يار و مخفـ   ك آشـ  انيـ هودي،  يالدي سـده شـانزدهم مـ      ي پرتغـال  -ييايتداوم سـنن اسـپان    

بـه كـار    انبـوه خـود را در آن   يها  هي داشتند و سرما   يجاد آن نقش اساس   يدر ا ) مارانوها(
  . انداخته بودند
 هنـد   يمپـان ك 1602، در سـال      انگلـستان  يرق شـ   هند يمپانك يالدي م 1600در سال   

از . ردنـد كت خود را آغـاز      ي فعال ك دانمار ي هند شرق  يمپانك 1616، در سال     هلند يشرق
 اوج گرفـت و     بردهغربي    آن تجارت  ي و همپا  ايكقاره آمر شغال  مه اول سده هفدهم ا    ين

مـه دوم سـده شـانزدهم در        ي در ن  يهـود يه سـوداگران    ك را   ييها  هي از سرما  يبخش مهم 
گـسترده  تكـاپوي  . ردكـ  خـود جلـب   يسو ر نقاط جهان، انباشته بودند به  ي، و سا  يعثمان

 در زماني آغـاز شـد كـه يـاوز      در عرصه تجارت برده غربي اروپاي اليگارشي پروتستان 
  با صدور فرماني خريد و فروش غالم و كنيـز           عثماني،  صدراعظم 189، مالكوويچ علي پاشا 

  هلند ي، هند غرب  )1620 (موتي، پل )1606 (اينيرجي و يها  يمپانك 190.را ممنوع نموده بود   

  
188.  Hofjude 

 و از خانـدان     ي، اهل بوسن  ن صدراعظم احمد اول   ي و اول   محمد سوم  ن صدراعظم ي، آخر  پاشا ياوز عل ي . 189
  در بلگـراد   1604در بهار   .  بود  مصر يدن به منصب صدارت وال    ياو قبل از رس   .  بود چيشناس مالكوو سر

 )1672، ص 3 ، همان مأخذ، جهامر پورگشتال. (خو است  سختياوز به معني. درگذشت
 . 1691ص همان مأخذ،  . 190
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گر ي مشابه د  يمپانكها    و ده ) 1670 (ج هودسن ي، خل )1629 (ج ماساچوست ي، خل )1626(

 يمپـان كس  يبـا تأسـ   . د شدند ي پد ييها هين سرما يه چن ين موج بزرگ و بر پا     يوران ا كدر  
  تجارت بـرده   تدريج  به،  ، در دوران سلطنت چارلز دوم     )1663 (ايتاني بر ييقاي آفر يسلطنت
 يهـود ي ياك، و شـر   ايتاني بر يگارشي ال يالديجدهم م ي گرفت و در سده ه     سابقه  بي ياوج

 يها ه در فاصله سال كم  يگفت. خ بشر بدل نمود   ي در تار   برده  تاجر نيتر  شان، را به بزرگ   يا
رد كـ  را به اسارت گرفت، حمل ون بردهيليش از دو م   ي ب ييا به تنها  يتاني بر 1786 تا   1680

  191.و فروخت
 از  ينـام  ديگـر  يالدياز آغاز سـده هفـدهم مـ       چرا  ه  كند  ك يشگفته روشن م  يمطالب پ 

 در سراسر    تجاري ترين بانك   بزرگ به عنوان ه در سده شانزدهم     كمپاني ك ،   مندس يمپانك
رغـم عـدم      در سده هفـدهم، بـه     . ستيان ن يشد، در م    يشناخته م   و اسالمي   مسيحي اروپاي
انباشته شده بود از طريق آن ه ك يا هيسرما از نام اين كمپاني، گيري سوداگران يهودي  بهره
 ي استعماريگارشي با الي تجار -يد مال ي جد يها تكه در چارچوب مشار   كان نرفت بل  ياز م 
ـ  جد يها  و در قالب   ايتاني و بر  هلند  و پليمـوت و خلـيج       هـاي ويرجينيـا     ن كمپـاني  ي چـو  دي

  . تداوم بخشيد خود را ياپوكت و غيره و خليج هودسن ماساچوست
  

ساد در  ، فـ   ).م 1617-1603./ ق 1026 -1012 (ي سـلطان بعـد    ،احمد اول در دوران   
 سوز با هابـسبورگ   خانمان از تداوم جنگ يشد و بحران ناش     يتر م  قي عم ياسيساختار س 

  . برد يام خود فرومك را به يب عثماني مهييسان بال به
 به  ي سالگ 13 در   يالدي م 1603 سال   ياني پا ي، در روزها  ، پسر محمد سوم   احمد اول 

ه از آغاز   ك را،   192يزي ون ي بافو صفيه سلطان ) 1604ه  ي ژانو 8( بعد   كياند. ديسلطنت رس 
بـه  رفـت،     يشـمار مـ      بـه  ي دربار عثمان  ي سال قدرت اصل   28 به مدت  سلطنت مراد سوم  

  معهذا، نفوذ حرمسرا   193.ديان بخش ياو پا به قدرت    داد و    ي جا ياخكاش در     خدمه همراه
 احمد يوناني، همسر    سلطان 194گوزمر معروف به    يكپ ماه. افتيان ن ي پا ياست عثمان يدر س 

اقتـدار  . از اقتدار فراوان برخوردار بودنـد     )  حرمسرا س خواجگان يرئ (اول، و قزلر آغاها   

  
 . 232-224ص ، ص1ن كتاب، ج يهم: د بهيگربن . 191
 . ا بافو استيه، سوفي صفيظاهراً نام اصل.  بودزي سرشناس وني اشرافيها كي از خانداني خاندان بافو . 192
همان مأخذ،  . ( درگذشت 1618  در سال  ه سلطان يصف. 1685، ص   3، همان مأخذ، ج     هامر پورگشتال  . 193

 ) 1791ص 
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ل سـلطنت   يـ ا زمان قتل او در اوا     ، ت شيها  در دوران سلطنت فرزندان و نوه      سلطانگوزم  

      :سدينو ي مهامر. افتي، ادامه )1651سپتامبر  (مد چهارممح
رد بـه  كـ چـه   چـه گفـت و آن     آن. عـزم بـود    يالنفس و ب   فيار ضع ين سلطان بس  يا
. بود] س خواجگانيرئ [ و قزلر آغا   حرم يها   و زن  ي و مفت  ن خواجه ي و تلق  يكتحر

     195. نداشتيمين و مستقيل معي و ميخود به شخصه رأ
مان ي، سـل يخ عثمانيگر نامدار تار سهي و دسبي، دو طب   قبل از صعود احمد اول     كياند

شان همچنـان   ي ا يهوديه  ك شب ي، مردند ول  ينازكمان اش يو سل ) آلوارو مندس (ش  يائيبن  
 ينازكمان اشـ  ي چون همسر و پسر سل     يانيهودين دوران،   يدر ا . داد ت خود ادامه    يبه فعال 

 بي طببه عنوان 197 بن منصوري و نفتال196گاسي مي و آوراهام لو )ينازكبوال و ناتان اش   (
  198. حضور داشتنددر دربار و حرمسرا

  
-1013(ژه در زمـان صـدارت   يـ و  و بـه  سـلطنت احمـد اول   يهـا   ن سـال  يدر نخست 

 بـه دسـت   ز  يـ  قـشون را ن    يه فرمانـده  ك -199اله محمد پاش    ل .) م 1606-1604./ ق 1015
رويكـرد  ن تحـول را     ين علت ا  يمورخ.  دگرگون شد  ي عثمان به سود  داشت، وضع جنگ  

 ه سلطه جابرانه دولـت هابـسبورگ      ي و عل   شرقي به عثماني   اي اروپ مجدد مردم پروتستان  
     :سدينو ي ماستانفورد شاو. دانند يم

ن كـ  شهيـ  در ر و عـزم خانـدان هابـسبورگ   يكياتولكـ  تعـصبات    يميل قـد  كمش
 سوق  يت از بازگشت سلطه عثمان    ي را به حما   يشتر افراد بوم  ي ب پروتستانتيسمردن  ك
 يروهـا يه ن يـ  عل 200نام گابور بتلن     به ي فرد ين مناطق تحت رهبر   ي ا يمردم بوم . داد

  
 .1778ص همان مأخذ،  . 195
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198.  Ojalavo, ibid. 
، چي مالكوو  پاشا ي با مرگ عل   او.  بود ن احمد اول  يشيم و سرپرست پ   ي و ق  يا، اهل بوسن  له محمد پاش    ل . 199

 . گرفتبه دست را يگر، زمام دولت عثماني ديياي بوسنصدراعظم
200.  Gabor Bethlen (1580-1629) 

 تعلق داشت كـه امـالك        مجارستان  و ثروتمند پروتستان   ي اشراف يها  كي از خاندان  ي به   گابور بتلن 
 بود و سـپس بـه دسـتگاه گـابور           يسموند باتور يگيابتدا در خدمت ز   .  داشتند يلواني در ترانس  يپهناور
 خـود را    خت و در بلگراد   ي گر يلوانياز ترانس . دا كرد ي اختالف پ  ياتور با گابور ب   ي وارد شد ول   يباتور

← 
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     201.ردندكام يهابسبورگ ق

ز جملـه   ، ا دهيـ ل عد يـ دال   بـه  ه هابـسبورگ  يـ ل ع  جنگ يها  ن تحول مثبت در جبهه    يا
، )1603ه  يـ ژانو (هـا در اسـتانبول     چريـك   ينگـي  و   هـا  فته، شورش س  يد بحران مال  يتشد

و از  ) 1603 ( و قفقاز  جاني آذربا يها  ني سرزم يريگ   بازپس ي برا رانيزمندانه ا روي پ هاجمت
 ي بهبـود  ي نتوانـست در وضـع عثمـان       202)1605 (ي جالل يها  اميد ق ي موج جد  يريسرگ

  
← 

، همان مأخذ، ج    هامر پورگشتال . (، قرار داد  ي عثمان فروش، صدراعظم   وهيت حسن پاشا م   يدر تحت حما  
بـه   گابور بـتلن را  يلواني بزرگان ترانسي شورا1613، در سال يپس از قتل گابور باتور ) 1761، ص   3

 امپراتور ي وارد عمل شد ول     هابسبورگ يه امپراتور ي عل  ساله يدر دوران جنگ س   . دي حاكم برگز  عنوان
 بعد منصرف شد و بـا       ي كم يرفت ول يابتدا پذ .  او را شاه مجارستان كرد     يوع  ي تطم ي برا ناند دوم يفرد

 از او   ي عثمان ي را اشغال كند ول    نيتوانست و   ين زمان م  يدر ا .  حمله برد  شين اتر يقشون خود به سرزم   
 بعد  يكم.  گرفت ينازات فراوا ي منعقد كرد و امت    يمان صلح ي با امپراتور پ   1621در سال   . ت نكرد يحما

ـ مـان صـلح جد    ي پ 1624ه سلطه هابسبورگ بر مجارستان برخاست و در سال          يمجدداً به جنگ عل     يدي
 )Americana, vol. 3, pp. 629-630(. منعقد كرد

 .322، ص 1، همان مأخذ، ج شاو . 201
 ي در آنـاتول    و قلنـدراوغلو   هي، در سـور      كرد پوالد ، پسر جان   پاشا ي عل يها از سو   امين ق ين ا يتر  مهم . 202

 و  اوغلـو  بـوالد   وقـت، شـورش جـان      ، صدراعظم يوچمراد پاشا قوي  . م 1607./ ق 1016در سال   . بود
 از هواداران او كشته شده      ياريخت و بس  ي گر رانيقلندراوغلو به ا  .  سركوب كرد  به شدت قلندراوغلو را   

 و از   دنديصورت خود را تراش    را قبول كرده،     يعي شاه و مذهب ش    يغالم<. ران پناه بردند  ي به ا  يو برخ 
، صـص   3 ، همان مأخذ، ج   هامر پورگشتال  (>.دنديق گرد متفر] رانيا[ت  يخلفا تبرا جسته و در آن وال      

 او را   احمـد اول  . خت و خود را در پناه سلطان قرار داد        ي گر اوغلو به استانبول   بوالد جان) 1727-1728
 بوالد  جان يمصطف.  داد ير جا ، را در زمره غالمان دربا     يمورد تفقد قرار داد و برادر كوچكش، مصطف       

 تمـسوار   يگيگلربي ب ي مدت اوغلو بوالد   جان يعل.  شد  بعدها از مقربان و محارم سلطان مراد چهارم        اوغلو
ـ      ك مراد پاشا  ي، ظاهراً به تحر   ه او در بلگراد   ين منطقه عل  يبود و پس از شورش مردم ا       . دي، بـه قتـل رس

  ) 1726-1725همان مأخذ، صص (
او از  . ، بـود  ر شمال حلب  ، د  حاكم كلس و اعزاز    م اول ي، از زمان سل   ر قاسم كرد  ي، پسر ام  پوالد جان

.  سلطان شركت داشت   به همراه  ره رودز يرفت و در فتح جز      يشمار م    به يمان قانون يسرداران محبوب سل  
 سـنان پاشـا چغـال     .  حاكم كلس و اعزاز شـد      اوغلو بوالد ن پاشا جان  يپسرش حس ) 1572(با فوت او    

بـه  ن پاشا را    ي، حاكم حلب، را عزل كرد و حس        بود، ناصح پاشا   راني عازم جنگ با ا    زماني كه  در   اوغلو
 ين پاشا، بـه خونخـواه     ي، برادر حس  يعل. دي او را به قتل رسان     1603 در سال    ي او منصوب كرد ول    جاي

) 1721همان مأخـذ، ص      (>.ان جلوه داد  ياغيتر از همه      تر و خطرناك   بيخود را مه  <برادر برخاست و    
بوالد آمـده    جانبه صورت نام فوق يثماندر منابع ع.  است لبنانخاندان جنـبالط   ياي ن پوالد كرد  جان

← 
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اهللا افندي،   صنع.  درگذشت ي مرموز يماريا به ب  اشله محمد پ    ل 1606در سال   . ندكحاصل  
دارت ، كه داعيه ص   درويش پاشا ) يهودي ( پرتغالي عتقد بود كه طبيب   ، م  وقت عثماني  مفتي

   203.را مسموم كرده است صدراعظمداشت، 
ه كـ ن زمان بـود     يدر ا . دي به صدارت رس   درويش پاشا ا،  له محمد پاش    ا قتل ل  يبا مرگ   

 و  ي ساله عثمـان   13 نگمنعقد شد و به ج    ) 1606 نوامبر   11 (204پيمان صلح زيتواتوروك  
دانند    مي  را حادثه مهمي در تاريخ اروپا      مورخين پيمان زيتواتوروك  . ان داد ي پا هابسبورگ

 اولـين زعم ايشان، اين  به. كنند امي عثماني ارزيابي مي   پايان فرادستي نظ   به عنوان و آن را    
 بـود كـه در آن از امپراتـور هابـسبورگ بـا لقـب       پيمان در تاريخ روابط عثماني با غرب 

 يـك   به عنـوان  وامر عثماني ديكته نشد بلكه سلطان       ، ا نام برده نشد   “شاه وين ”تحقيرآميز  
 آمـد   به دست اين عهدنامه در پي مذاكره       205.كرد  دشاه ديگر صلح    پادشاه برابر حقوق با پا    

، نوشـته هـامر پورگـشتال     به. اعطا كنداروپائيانو مانند گذشته صلحي نبود كه سلطان به     
  در ي و عظمت دولت عثمـان     يبزرگ<ه  ك نشان داد    يحي مس ي به اروپا  كتواتورويمان ز يپ

 خـود  ي ادعاكسلطان با تر<: سدينو ي م  و استانفورد شاو   206>.شرف تنزل و ابتذال است    
 بـاز   ي را به وسعت انحطاط عثمان     اروپائيان مقامش بر مقام امپراتور چشم       ي بر برتر  يمبن

   207>.ردكشتر باز يهم ب
 ي فرادسـت  يبـه معنـا   مـان هنـوز     ين پ يه ا كرد  ك توجه   يد موافق بود ول   ينظر با اين  با  
ـ  ي اروپـا  يها   قدرت ينظام ـ  يهـا  اميـ ه ق كـ ست بل يـ  ن ي غرب ه كـ  ييهـا   و آشـوب   ي جالل

 را مجبور ي، عثمانراني با از جنگ ي را فراگرفته بود، و ن     يت عثمان ك ممل ي شرق يها  بخش
رد كـ  ي تلقـ   هابسبورگ يروزيتوان پ   يرا نم  زيتواتوروكمان  ي پ 208.ردكرش صلح   يبه پذ 

  
← 

ـ    ي روح الحد  ين نام به عرب   يا. ران است يالت ا يان ا يپوالد مرسوم در م    كه همان جان   . شـد   يد ترجمـه م
از زمان سكونت در لبنان به جنبالط معـروف         اعضاي اين خاندان    ) 273ن، همان مأخذ، ص     يابوعزالد(

 .شدند
 .1710 ص 3، همان مأخذ، ج شتالهامر پورگ . 203

204.  Zsitvatörök, Sitvatorok 

205.  Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Oxford University Press, 1961, p. 36.  

ترجمـه  ن،  ي نو ركيهظهور ت ،  سيبرنارد لو :  ترجمه شده است   كتاب فوق با مشخصات زير به فارسي      
  . 1372مترجم، : ، تهراني سبحانيمحسن عل

 .1717، ص 3، همان مأخذ، ج هامر پورگشتال . 206
 .324، ص 1، همان مأخذ، ج شاو . 207
 .1719، ص 3، همان مأخذ، ج پورگشتالهامر  . 208
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 200 موظـف بـود   نيـ شد دولت و يد ميتجدپيمان ه  ك از مواد آن هر بار       يكيرا طبق   يز

 در زمـان سـلطان      ين مبلـغ حتـ    يـ ا. بپـردازد بـه عثمـاني     ) اين اسپا يه طال كس(و  كهزار ا 
، .م 1649./ ق 1059 در سـال  زمـاني كـه   و 209شد يز وصول م ي ن مي چون ابراه  يتيفاك يب

صد هـزار   يكـ بورگ تنها حاضر به پرداخت      ، دولت هابس  ل سلطنت محمد چهارم   يدر اوا 
. ا به جنگ بپردازد   يند  كد  يمان را تمد  يه پ ك مردد بود     صدراعظم ي شد، قره مراد پاشا    وكا

د يـ  سال تمد 22مان به مدت    ي پ ي،ل داخ يها  و آِشوب  زي جنگ با ون   به دليل  ،ن زمان يدر ا 
غه مفرد، نه   ي، از امپراتور هابسبورگ با ص     شير اتر يرغم اصرار سف     در متن آن، به    يشد ول 

ز يـ  او ن  )مجارسـتان  (هنگـري  يام برده شد و لقب شاه     ، ن ه محترمانه است  كغه جمع   يص
   210.ر شدك ذيي نهاپس از اصرار فراوان و در متن

، كتواتـورو يمان ز ي بعد از انعقاد پ    كي، اند يالدي م 1606 در اواخر سال     ش پاشا يدرو
ان يـ  در م  يهـود ي يـك ز نـام    ي مرموز قتل او ن    يدر ماجرا . ديور سلطان به قتل رس    به دست 
اخ كـ  به ي مخفير ساختمان راهيساخت از ز    يه عمارت او را م    ك يهودي اركمانيپ: است

بـه  د و   يار، به اطالع سلطان رسـ     كمانيله خود پ  يوس  ا به ين ماجرا، گو  يا. ردكه  يسلطان تعب 
ن قتـل   يـ ق از ا  يعموم خال <. ش پاشا شناخته شد   ي متقن دال بر توطئه درو     كي مدر عنوان

 به دليلتخت ياهل پا. ان نمودنديهجوها با در ردند و وجد و سرور خود   يخوشحال گرد 
   211>.داشتند ياد دشمن ميش پاشا او را زي درويها بدعت

ا ، تـ  ي ساله و مقتدر عثمـان     85 سردار   212،مراد پاشا قويوچي  ،  ش پاشا يبعد از قتل درو   
او از  .  گرفـت  بـه دسـت   را  ) .م 1611-1606./ ق 1020-1015(زمان مرگ زمام دولت     

.  دسـت زد   يت در عثمـان   يـ  اعاده امن  يد برا ي شد يوب به تالش  ك و سر  يشكركق لش يطر
 بـه قتـل     رحمـي   بـي ان را بـا     يصد هزار تـن از شورشـ      يكب به   ي قر يه و كشود    يگفته م 

  
 . 2065ص همان مأخذ،  . 209
 . 2213، 2165صص همان مأخذ،  . 210
 .1713همان مأخذ، ص  . 211
  مـراد پاشـا    ين مشابه، بر حرفه پـدر     ين عنوان، مانند عناو   ياحتماالً ا . كن است   چاه ي به معن  يوچيقو . 212

، قـشون   .م 1585 سـپتامبر    27./ ق 993 شـوال    10در  : ن اسـت  ي ا ت هامر پورگشتال  يروا. داللت دارد 
 سنان  ي، به فرمانده  ي، در جنگ با قشون عثمان     )ريبرادر شاه عباس كب    (رزاي حمزه م  ي، به فرمانده  رانيا

 خود را بـا     ن جنگ مراد پاشا   ي ا در.  وارد كرد  اني سخت بر عثمان   يروز شد و شكست   ي، پ اوغلو پاشا چغال 
، ص  2همان مأخـذ، ج     . (معروف شد ) كن چاه (يوچيلذا، به قو  . اسب به چاه افكند و به اسارت درآمد       

1561( 
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  .  استيثمانت عك در مملي و ناآراميتيانگر ابعاد گسترده نارضاين رقم بي ا213.ديرسان

مـه اول   ي در ن  ي عثمـان  ياسـ ي س  از فساد نخبگان   ي، نماد ي بعد ، صدراعظم ناصح پاشا 
  دريه از نوجـوان كـ  بـود  نايومولجك انيحي از مسيكياو پسر .  است يالديسده هفدهم م  

ارش باال گرفـت و بـا دختـر         ك. ردك يخدمت م ) نان دربار كش زميه (ي سرا يدسته بالتاچ 
نوشته هـامر     به. ار ثروتمند شد  يق بس ين طر يرد و از ا   ك ازدواج   214يسي بدل ر شرف خان  يام

به . شهرت داشترحمي  بي و و اخذ رشوهبر و نخوت و حرص و طمع     ك، به   پورگشتال
  

 .1733، ص 3همان مأخذ، ج  . 213
ر شـرف خـان مؤلـف     يام.  بود ف كرد ير شر ي معروف به م   يسي بدل ر شرف خان  ي داماد ام  ناصح پاشا  . 214

ـ ر شرف خان بدليام. ( استيسيشرفنامه بدل خ معروف   يتار ، خ مفـصل كردسـتان  يتـار : فنامهشـر ، يسي
 است در كردستان واقـع در       يا  منطقه سيبدل) 1364، چاپ دوم،    يعلم: ، تهران يكوشش محمد عباس    به

 يخاندان امرا . خواند  ي م اني خاندان خود را از تبار ساسان      شرفنامهر شرف خان در     يام. اچه وان يغرب در 
ـ  شرفنامه داشتند و تا زمان مؤلف       ي سمت وزارت و سپهساالر    يوبين ا يس در دوره سالط   يبدل ه مـدت    ب

ـ ، كـه او ن    شـرفنامه پدر بزرگ مؤلف    . شان بود ي ا به دست س  ي سال حكومت بدل   660 ـ ز ام ي ر شـرف   ي
در سـال   .  كردستان شـد   يراالمراي ام ي شاه طهماسب صفو   ياز سو .  ق 939 نام داشت، در سال      يسيبدل

ز به  ي را ن  جاني آذربا ييراالمراي بود، ام   با ازبكان   شاه طهماسب عازم جنگ    زماني كه ،  .م 1532./ ق 940
ـ  رخ داد و امراني به امان خانين سال تهاجم سلطان سليدر هم. س سپردير بدل يام ـ ر شـرف در جر ي ان ي

 به عنوان ن، را   يالد  مان پسر او، شمس   يسل. ديو به قتل رس   س هدف گلوله قرار گرفت      يمحاصره قلعه بدل  
ـ ن اندكي بعد مغضوب شـد و بـه ا         يالد  ر شمس ي ام ي منصوب كرد ول   سير بدل يام شـاه  . ران پنـاه بـرد    ي

ن يالـد   شمسر  يام.  داد يان مقرب خود جا   ي را در زمره دربار    يطهماسب به او لقب خان عطا كرد و و        
، ل دوم ي شـاه اسـماع    يپـس از كودتـا    .  بود و سپس انزوا گرفـت       و عراق عجم   ي حاكم ر  يخان مدت 
 در شـرفنامه مؤلـف  .  درگذشتنيدن به قزويتخت احضار شد و چند روز پس از رس     ي به پا  نيالد  شمس
شاه طهماسب از كودكي او را در اندرون خاص خـود  . ا آمديدن  اقامت داشت به كه پدرش در قم    يزمان
سپس به مناصـب مختلـف      .  بود مدت سه سال از مالزمان خاص شاه طهماسب       . ت كرد ي داد و ترب   يجا

ـ گ   كهولت كناره  به دليل  پدرش   زماني كه . ي و ر  گمارده شد از جمله حكومت نخجوان       كـرد بـا     يري
 كردستان  يراالمرايل دوم ابتدا ام   يدر زمان شاه اسماع   . س شد ير بدل ي پدر ام  به جاي فرمان شاه طهماسب    

ر شرف خان را به     ي ماجرا مطلع شد، ام     از ي عثمان سلطان مراد خان سوم   . دي اندكي بعد عزل گرد    يشد ول 
 را در   شـرفنامه . نـام او صـادر كـرد        س را به  يفرمان حكومت بدل  . ق 986 فراخواند و در سال      استانبول

خ يتـار ،  يبابـا مـردوخ روحـان     . (درگذشت.  ق 1011ف كرد و در سال      يتأل.  ق 1007-1005 يها  سال
 ملك  1650ل دهه   يدر اوا ) 228-225، بخش دوم جلد سوم، صص       1371سروش،  : تهرانكرد،  ر  يمشاه

، دسـت زد و  يسين سركش كردستان، از جمله عبدل خان بدل    ي، به سركوب خوان   ، حاكم وان  احمد پاشا 
ـ    ك كتابخانه از كتب خوش    يه  ار، از جمل  يم بس يس غنا ياز قلعه خان بدل    .  آورد بـه دسـت   ،  يخـط فارس

 ) 2293، ص 3، همان مأخذ، ج هامر پورگشتال(
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انـه  رحم  بيان  ينوايگرفت و با ب     يشان رشوه م  ي از ا  ياغي يوب قدرتمندان محل  ك سر جاي
نه آن را در    كرد چهار هزار نفر سـ     كر  ي را تسخ  ي اشت رادك قلعه ا  زماني كه . ردك ي م كسلو
ز ظلم  يشاوند او ن  ي خو انك و تر  ردانك 215.ردكبا دود خفه     محبوس و    ينيرزمي ز يها خانه
بـه امـر    . م 1614تبـر   ك ا 17./ ق 1023 رمـضان    22 ناصح پاشا را در      216.ردندك يار م يبس

   217. ضبط شدم او به نفع خزانهيردند و ثروت عظكسلطان خفه 
  

  سـي سـاله    جنـگ  ه خانـدان هابـسبورگ    يـ  عل ه با شورش اشراف بـوهم     ك يدر زمان 
از گذرانيـد و   مـي خ خـود را  ين ادوار تاري از بدتريكي يآغاز شد، عثمان  ) 1618-1648(

  . رديش بهره گيو خبه سود ه از اوضاع آشفته اروپاك برخوردار نبود يچنان قدرت
 فـوس ي ت يمـار ي بـه ب   ي سـالگ  28 در    سلطان احمـد اول    يالدي م 1617 نوامبر   22در  

نام عثمـان،     خواست پسر بزرگ سلطان به      يه نم ك، همسر احمد،    گوزم سلطان . درگذشت
 را بـه    ينـام مـصطف     وانه او به  يمه د ي ن ه و يگر بود، به سلطنت رسد، برادر سف      يه از زن د   ك

 10 در   يبزرگـان عثمـان   .  خود را نشان داد    ي ناتوان يزود   به مصطفي اول . ديسلطنت رسان 
پسر ارشـد احمـد اول،      ده و   به خلع او دست ز    . م 1618ه  ي فور 26./ ق 1027االول    عيرب
   218.دنديرسان.) م 1622-1618./ ق1031-1027(نام عثمان، را به سلطنت  به

 بـه سـلطنت   زماني كهزاده شد و  ، روز سلطانيف نام مه ، بهيوناني ي از مادر  عثمان دوم 
 كياو انـد  .  برخـوردار نبـود    يل سلطنتش از قدرت واقع    يلذا، در اوا  .  ساله بود  14د  يرس

 بلهوسـانه و    بـه شـدت    يرد و رفتـار   كـ ران و مشاوران خـالص      يد وز يرا از ق  بعد خود   

  
  .1766-1765همان مأخذ، صص  . 215
 . 1676همان مأخذ، ص  . 216
  . 1768همان مأخذ، ص  . 217

، )زاده ناصـح (اوغلو   ن پاشا ناصح  ينام حس   ، به يپسر و . ستي مرگ خاندان او ن    ي به معن  قتل ناصح پاشا  
 غرور و تمرد در سال به علتاو .  بودالروم نةارز و  و افانها حاكم مصر د و مدتيبه اقتدار و ثروت رس   

نـام محمـد را در زمـره غالمـان      ، پسر او بهيت دولت عثمان  طبق سن . دبه قتل رسي  . م 1643./ ق 1053
 بـدل   ين بزرگ عثمـان   يكي از مورخ  ي به   زاده محمد ناصح . ت كردند ي دادند و در دربار ترب     يسلطان جا 

ن كتـاب   يا<.  است مي ساله پس از سلطنت سلطان ابراه      ي در شرح حوادث س    خيالتوار ةزبدمؤلف  او  . شد
 قتل پدر خـود     يحت. سدينو  ي م يغرض  يد و در كمال ب    ينما  ي بزرگ م  ياظهار اطالعات كامله از كارها    

همـان مأخـذ، ص      (>.ا پدر او نبوده است    ين كه گو  ينگارد و مثل ا    ي م يطرف يزاده را در كمال ب     ناصح
2072 ( 

 . 1783-1782همان ماخذ، صص  . 218
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  . ش گرفتيانه در پيماجراجو

 آغاز شد   راني با ا  ان دادن به جنگ   ي پا ي تالش برا  از سال نخست سلطنت عثمان دوم     
ران و  يـ مان صـلح ا   ي شدن پ  يبا قطع . رفتيشنهاد صلح را پذ   ي پ ي صفو و شاه عباس اول   

سموند يـ گيه ز ي خود را عل   ي نظام يروي ن ي دولت عثمان  219،.)م 1620./ ق 1030 (يعثمان
 1617 درسـال     دربـار هابـسبورگ    يـك ه بـه تحر   كـ رد  كـ ز  كـ ، متمر ، پادشاه لهستان  سوم

 آغـاز  يه عثماني را علني سنگيرده و جنگك را نقض    ي لهستان و عثمان   ي دوست يها  مانيپ
 آغاز شد و عثمان شخصاً در جبهـه حـضور           1621تهاجم به لهستان در سال      . نموده بود 

در .  سخت خورديستكسموند سوم شيگيز.  گرفتبه دست  قشون را    ي فرمانده افت و ي
سموند يـ گيا شـد و ز    يـ  و لهـستان اح    ين عثمـان  يشي پ ي مرزها 1621تبر  ك ا 6مان صلح   يپ

  . دي خود گردي تعهدات قبليمجبور به اجرا
 او  > ابلهانه يها  و هوس  ييسودااخالق  <،  پس از بازگشت سلطان از جنگ با لهستان       

س يار پل كگشت،    يها م  خانهيها و م    ابانيها با لباس مبدل در خ       شب. همه را به تنگ آورد    
 دولـت اسـباب اغتـشاش و        يرد و بـرا   ك يه م يداد و ولگردان را تنب      يو شبگرد را انجام م    

خـت او را دشـمن    تيرد و مـردم پا    كـ  را از خـود متنفـر         علمـا  220.آورد  يخطر فـراهم مـ    
 جنگ لهستان و خـست سـلطان از         يها ي سخت به دليل ز  ي ن ي عثمان اني نظام 221.داشتند  يم

   222.او متنفر بودند
در .  شـد  ، وارد اسـتانبول   ايتانيد بر ير جد ي سف 223،توماس رو سِر   1621 دسامبر   30در  

  
 را   اسـتاجلو  يوزباشيگ  ينام تخته ب     به ن اصفهان يشي پ  داروغه شاه عباس . م 1620/ .ق 1029در سال    . 219

 ير عثمـان  ي سـف  به همراه  گ استاجلو يتخته ب . ق 1030 رجب   23در  .  فرستاد ر به استانبول  ي سف به عنوان 
ـ صلح ا .  فرستاده و بر مصالحه تأكيد كرده بود       يا   نامه سلطان عثمان خان  .  بازگشت نام محمد آقا    به  راني

 دوسـت   يس هر چند در ظاهر با عثمان      ن مدت شاه عبا   يدر ا .  دوام آورد  1623/ 1032 تا سال    يو عثمان 
ره ي و غ   و لهستان   و آلمان  اي و پادشاهان اسپان   وسته با پاپ  يكن پ يفرستاد ل   يز م يآم  محبت يها  بود و نامه  
، صـص   5 همان مأخذ، ج     ،يفلسف. (خواند  ي فرام ي و جنگ با عثمان    يها را به دشمن     كرد و آن    يمكاتبه م 

1802-1806( 
 .1807، ص 3 ، همان مأخذ، جهامر پورگشتال . 220
 .1801 همان مأخذ، ص . 221
 .1806همان مأخذ، ص  . 222

223.  Sir Thomas Roe (1581-1644)  
ـ تانير بر ي به مدت هفت سال سف     1628 تا سال    سِر توماس رو    هـامر پورگـشتال   .  بـود  ي در عثمـان   اي

ـ ت و تقو  ي صرف حما  ن دوران تالش خود را در استانبول      ي ا يسد كه در تمام   ينو  يم ، ت گـابور بـتلن    ي
← 
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 يانيـ نظام  گـشتند؛   ي بـازم   جنـگ  يهـا   ه از جبهـه   كـ د  ي را د  ين زمان او سربازان عثمان    يا

ه ديشكـ ه كـ  ي فراوانيها شان بر رنج يه ظاهر ژنده و سرمازده ا     كان  يمعترض و آماده عص   
،  به حضور دالور پاشـا     1622 هي در اواسط ژانو   توماس رو سِر   224.ردك يت م ياكحبودند  

مـه مـارس بـه      يرفتـه شـد و در ن      يذ، پ عثمـان دوم  .) ق 1031-1030 (ن صدراعظم يخرآ
ده بـود   يـ  ند 225ز،ي ن  در هند  ير آن را، حت   يه نظ ك يفاتيرو با تشر  . افتيحضور سلطان بار  

م بر آن   كو نظم حا   >وت مرگبار كس< ه عظمت و  كافت  ي حضور   يمواجه شد و در قصر    
، و عثمان دوم دسـت      ر، پادشاه هند  يان جهانگ ي م يا سهياو به مقا  . ز بود يانگ  رتيش ح يبرا

 بود و من بـا  > شرافتمندانهي و شاديآزاد< ير سرشار از نوعيدربار جهانگ : زد و نوشت  
ره ي ت يرينجا با تصو  يدر ا <. ستيز  يگران چون انسان م   ينار د كه در   ك سخن گفتم    يانسان

 تومـاس رو، بـرخالف      226>. مهربـان و مـؤدب     يبا پادشاه ] هند[سخن گفتم و در آنجا      
ف ي توص>نيخردمند و مت< را داده و او به دستتصويري مطلوب دالور پاشا سلطان، از 

 در  رانيـ  و ا  ي عثمـان  جـارت ن زمـان ت   يتوماس رو، در ا   سِر  طبق گزارش    227.رده است ك
 از تجـارت    يميه ن كشد    ين زده م  ي؛ و تخم  اني از عثمان  كي بود و تعداد اند    انيهوديدست  

   228. استان استانبول با انگلستانيهودي
 مـردم را بـه جـوش آورد و در مـه             هـا و خـشونت عثمـان دوم        يهوسبازسرانجام،  

دند و قـصر را بـه       يه او شـور   يـ ل، ع  علمـا  يكن، به تحر  اچريك  ينگي. ق  1032./ م 1622
رد ك را اعدام     صدراعظم يان دالور پاشا  يردن شورش ك آرام   يسلطان برا . محاصره گرفتند 

تـر شـدند و    يان جري شورشيول. ان قطعه قطعه شدي شورش به دست  س خواجگان يو رئ 
  

← 
ـ      بـه  ، كرده بود كه دشمن خطرناك خانـدان هابـسبورگ         يلوانيحاكم ترانس  هـامر  . (رفـت   يشـمار م

 يمتـوف (نام سِـر تومـاس رو          به يسِر توماس رو از تبار فرد     ) 1921، ص   3پورگشتال، همان مأخذ، ج     
، ازدواج   بـزرگ لنـدن     و صراف   تاجر ،، دختر سِر جان گرشام    ي با مار  1540است كه در سال     ) 1570
ـ  يها   خاندان يتبار مادر . كرد ر و  يو مـاركيز اول دونـشا     ) Garrard(و گـارارد    ) Berkeley (ي بركل
  :تبارنامه مندرج در: د بهيگربن. رسد ين وصلت مي به ا بوفورتيها دوك

Michael Strachan, Sir Thomas Roe, 1581-1644, London: Michael Russell, 1989. 
224.  Strachan, ibid, p. 144.  

ـ يي شد، در شـهر       وارد بندر سورت   1615 در سپتامبر    مز اول ير ج ي سف به عنوان  رو . 225 ـ  اجم يالق  بـه   ري
 . بازگشت به انگلستان1619د و در سال ي رسريحضور جهانگ

226.  ibid, p. 145. 

227.  ibid, p. 146. 

 .77، ص 2 ن كتاب، جيهم . 228
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 كشي اين سرآغاز سلطان   229.ردندك خفه   يعيطرز فج    عثمان را خلع و به     1622 مه   30در  

ت كه از اين پس بارها تكرار شد و به          اي شكل گرف   بدينسان رويه .  است در تاريخ عثماني  
  . يك سنّت سياسي در عثماني بدل گرديد

ه او  ك است   ي است و مدع   ، مدافع عثمان دوم   ييايكشناس آمر  ي، عثمان استانفورد شاو 
 يه و كـ  را   ييهـا   نـد و طـرح    كا  يت را اح  خواست قدرت سلطن    يه م ك فعال بود    يرهبر<

 يابيـ  ارز 230>.داد  يطلبان قرن هفدهم قرار مـ        او را در رأس اصالح     يراست  گسترش داد به  
 سـده    آغـازگر اصـالحات    به عنوان گاه او   يت عثمان دوم و جا    ي از شخص  استانفورد شاو 
شتر بـه شـاهان     يـ بمـان دوم،    ت عث يشخـص . رسـد   نظـر مـي     بـه  نادرست   يهفدهم عثمان 

 ي، با آرزوهـا   ي مغرور و هوسباز و قس     يجوان -شباهت دارد شب  يكهزار و    يها  داستان
 و شراب مخالف بود و از استعمال        وكه با تنبا  كن تفاوت   يبا ا  -به قانون  اعتنا  يبزرگ و ب  

  . ردك ي ميريآن با خشونت جلوگ
  

ه سـلطان  ي سـف ي، عمـو مـصطفي اول گـر  ي، بـار د با شورش مردم و قتل عثمـان دوم   
ـ  يرسـ .) م 1623-1622./ ق 1033-1032(مقتول، به سلطنت      در  ي قـدرت واقعـ    يد ول

بـه   ي در عثمان  يشك تجربه سلطان  اوليند در برابر    يمقامات جد .  بود  سلطان گوزمدست  
 را  ن پاشـا  يرحـس ينـام م     بـه  ييايـ  آلبان ي گـوزم سـلطان فـرد      .نش نشان دادنـد   ك وا شدت

ن عثمـان دوم    يان و قاتل  يه شورش ي را عل  يدين پاشا اقدامات شد   يرحسيم. ردك صدراعظم
مـرج    و  تخت دسـتخوش هـرج    يپا. شار قرار داد  نجه و ف  ك را تحت ش   ياريرد و بس  كآغاز  
 به   پاشا يش قره عل  كمانكن عزل شد و     يرحسي م 1623 اوت   30در  . دنديمردم شور . شد

 اول را عـزل     ي مـصطف  1623 سـپتامبر    10 در   يسرانجام، بزرگان عثمـان   . ديصدارت رس 
 عثمـان دوم، را بـه سـلطنت         يتن سـلطان و بـرادر نـا       ردند و مراد، پـسر ارشـد گـوزم        ك

  . دنديبرگز
  

 را  مراد چهارم سلطنت  .) م 1640-1623/  .ق 1050-1033( ساله   17ن دوران   يمورخ
 ساله 12د يه به سلطنت رسك يمراد در زمان. دانند ي مي موقت قدرت عثمان   يايدوران اح 

تومـاس رو او   . نمـود   ي ساله م  14 جثه   ي درشت به دليل  توماس رو سِر  گزارش     به يلبود و 

  
 .1824، ص 3، همان مأخذ، ج هامر پورگشتال . 229
 .330، ص 1 ماخذ، ج ، همانشاو . 230
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د ي رسـ  بـه قـدرت    مـراد    زماني كـه   231.ابدي ي م >رومندي ن يسرشت< ين زمان دارا  يرا در ا  
 در ي و آنـاتول 232ي روملـ يشتر نواح يب.  بود ي و مال  ياسيمرج س   و   دستخوش هرج  يعثمان

، زمـان   1623، از سـال     الروم نةارزم  ك، حا آبازه محمد پاشا  . ان قرار داشت  يتصرف شورش 
 يان جالل ي رهبر مقتدر شورش   به عنوان م گرد آورده و     ي عظ ي، قشون  اول يسلطنت مصطف 

  .شد يشناخته م
 و  233،گوزم سلطان  در دست مادرش،     يدر ده ساله نخست سلطنت مراد قدرت واقع       

  و آقاهـا   ن جنـاح، علمـا    ي، بود و در مقابل ا     ي مصطف ، قزلر آغا   حرمسرا س خواجگان يرئ
ن دوران فرمانـدهان    يـ در ا . قـرار داشـتند     )ي و سپاه  كيچر  ينگي يها  فرماندهان قشون (

ان شيـ  در اي مـال يطلبـ  ادهين اقتدار ز  ي از قدرت فراوان برخوردار شدند و به تبع ا         ينظام
     .افتيرواج 

شان واگـذار   ي و مالزمان ا   انين و سپاه  اچريك  ينگيه به   ك  مساجد عمل موقوفات 
 مـساجد را بـستند و خـدام و          يه درهـا  كـ نظم شـد     ي مغشوش و ب   يقدر  شده بود به  

ه كـ  روز   يـك در  . ار خود برفتنـد   ك يبه مساجد از پ   ر اشخاص متعلقه    ي و سا  طالب
. ديـ رفت حالت مساجد را بـه چـشم خـود بد    يده و به گردش ميسلطان سوار گرد 

  بـه صـدراعظم    يم سـخت  كـ ح... وزرا را احضار فرمـوده مـورد مؤاخـذه قـرار داده           
ن رجـوع   اچريكـ   ينگـي بـه    را   هيـ چوقـت اداره مال   يه... نيـ ه بعـد از ا    كفرستاده شد   

 يز اذن ندارد احـد يوان بفرستند و نين را به داچريك ينگي يند و صورت اسام  يننما
ان ي شـا  يان و جالدت  يه خدمت نما  ك يد مگر در وقت   يان بنما يرا وارد جماعت سپاه   

ت آن فرمـان را     كـ واسـطه ضـعف دولـت و اغتـشاش ممل           ن به يكل. ده شود ياز او د  

  
231.  ibid, p. 152.  

شد كـه     ي اطالق م   در منطقه بالكان   يعثمانهاي    ايالتبه  ا،  ه  ، به معني سرزمين رومي    يا رومل ي هيرومل . 232
 يهـا   در سـده  . كردند  ميمسلمان اداره   بومي  رجال  را  اين اياالت   .  بود زانسي ب يقبالً در قلمرو امپراتور   
 كه به   يتبار  يحي كودكان مس  يعنيها بود     رمهين دوش ي تأم يه منبع اصل  ي رومل يالديپانزدهم و شانزدهم م   

ه مركز مهم فرهنـگ  يرومل. دنديرس ي مي و نظامي حكومتيآمدند و به مقامات عال      ي درم يخدمت عثمان 
طبـق  . جاد شد يمنطقه ا اين   در   يمعظَم يها  ها و مسجد    ل مدرسه ين دل يبه ا رفت و     شمار مي   نيز به  ياسالم

شد و روميله غربي شامل ايـاالت          سفلي مي   عثماني، روميله شرقي شامل بلغارستان     1864تقسيمات سال   
 . و موناستير سالونيك وادرنه

ـ  ن همسر مراد چهـارم   . اند   كرده يبا و باهوش و بلندهمت و محتاط معرف       يار ز ي را بس  گوزم سلطان  . 233 ز ي
ـ كارش از سخاوت گذشته به حد اتالف و< كه يار سخ ي بود و بس   يوناني هـامر   (>.ده بـود ي اسراف رس

 )2060، ص 3 ، همان مأخذ، جپورگشتال
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    234.ردندكگر حواله يام را به وقت دك احيده انگاشتند و اجرايند
ن يـ اوج ا. افـت ي يشان نمـود مـ  يـ  ايهـا   در شورش  ي هر از چند   اني نظام يطلب فزون
    . است. م 1632مارس ./ ق 1041ها در رمضان  شورش

ها را مشغول همـه   د و به عادت معهود مردم شب      يدر آن وقت ماه رمضان در رس      
از آن  . شـدند   يات م يب همه نوع تعد   كدند و سربازان مرت   يش و نوش گرد   يقسم ع 

ره بر سـر  ير و ببر و پلنگ و شتر و غيال ش ك از اش  يي مقوا يها ها صورت   جمله شب 
رده، بـه در  كـ ده، با مشعل و فانوس به حالت مسخره در محالت گردش          يشكخود  
 يا مهتـاب يـ د خانـه  يرسـ  ياگر نمـ . نمودند يوجه مرفتند و مطالبه   ي مردم م  يها  خانه

     235.شدند يد ميها هر شب تجد يارك ن مغشوشيزدند و ا يخانه را آتش م
 چنـان    در اسـتانبول   انيـ مـرج نظام    و   و هـرج   يگـر  ان ماه رمـضان، آشـوب     يبعد از پا  

 پس از   كيمراد اند . داد  د قرار   يده اساس سلطنت مراد را در معرض ته       كافت  ي يا گستره
 خـود را    يومت واقعـ  كصحنه شد و ح   با اقتدار تمام وارد     . م 1632./ ق 1041د فطر   يع

را او را در گـسترش فـساد و آشـوب مقـصر           يرد ز ك، آغاز   ، صدراعظم با قتل رجب پاشا   
رجـب   237. ضـبط شـد    به نفع خزانه  صدراعظم  ت   از ثرو  اكون دو يلي م يك 236.دانست  يم

 متمـرد و  يد فرمانـدهان نظـام  يوب شـد كمراد سپس به سر . پاشا شوهر خواهر مراد بود    
در همين زمان بـود كـه يهـودا    . گر و فاسد دست زد   فتنه ياسي و وزرا و رجال س     آشوبگر
، در نوشته هاري اوجـالو   به. ، به فرمان سلطان اعدام شد      سالونيك  يهوديان حاخام 238،كاوو

يكي از علـل    .  داشتند به دست  را   آن زمان يهوديان سالونيك تأمين پوشاك قشون عثماني       
راض به كيفيت بد اين البسه بود و به اين جرم يهودا كاوو، رئيس          ن اعت چريكا  شورش ينگي 

 از  ين مـاجرا برخـ    يـ پـس از ا   . يهوديان سالونيك، را به استانبول احضار و اعدام كردنـد         
اين حادثه بيـانگر     239.ردندك مهاجرت   ري به ازم  يك از سالون  يهودي سرشناس   يها  خاندان

 و زدوبنـد ايـشان بـا پيمانكـاران        ) فرمانـدهان نظـامي    ( در ميان آقاها   گسترش فساد مالي  
  .يهودي است

  
 . 1904ص همان مأخذ،  . 234
 . 1955-1954صص همان مأخذ،  . 235
 . 1956-1955صص همان مأخذ،  . 236
 . 2056، ص 3 همان مأخذ، ج . 237

238.  Yehuda Kovo 

239.  Ojalvo, ibid. 
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ه كـ  اسـت  يت در زمانكن حريشروع ا. دي آغاز گرد   مراد چهارم  نسان، اصالحات يبد

ران شد و   ي چهارم شهر و   يك.) م 1633./ ق 1042 (ول بزرگ استانب  يسوز  آتش به علت 
ت يـ انون ممنوع ، قـ  ن حادثـه  يـ  بالفاصله پـس از ا     240. هزار باب خانه سوخت    20حدود  

ن دو  يـ ت اسـتعمال ا   يـ فرمان ممنوع . ت تمام به اجرا درآمد     با شد  وك و تنبا  استعمال قهوه 
  نظاميان 1632محتمل است كه شورش سال      ن،  يبنابرا.  صادر شده بود   1631اال در سال    ك

 بـه شـدت   هايي صورت گرفته باشد كه از منع اين كاالهـا             در استانبول به تحريك كانون    
ها   ابانيها با لباس مبدل در خ       ، شب  عثمان دوم  ه برادرش ي مراد، طبق رو   .شدند  متضرر مي 

داد تـا     ي قـرار مـ    يانكشان را در م   يشت و اجساد ا   ك يافت و م  ي يگشت، متخلفان را م     يم
    . باشدسايرين  يدرس عبرت برا
 سابق بـر ايـن، در زمـان       . ها را بستند و در اين باب بسيار سخت گرفتند          خانه قهوه

 صادر شـد لـيكن زيـاده بـر     ها خانه ، حكم بستن قهوه و احمد اولسلطان مراد ثالث 
ليكن در اين نوبت تمام باقي ايـام سـلطنت سـلطان مـراد              . چند روزي طول نكشيد   

ها بسته ماندند تا در عهد سـلطان         خانه  قهوه  و عهد جانشين او سلطان ابراهيم      چهارم
 ها استعمال توتون و تنبـاكو      خانه بعد از بستن قهوه   .  اذن باز كردن دادند    محمد رابع 

هـا    در همـه شـب    ... رسـانيدند   به قتل     كردند و مرتكب استعمال آن را      را نيز قدغن  
 خورد كه در جوف تاريكي چپق      اگر به كسي برمي   ] و[رفت    سلطان به گردش مي   

 يـك  چون مذكور شد كه در ادرنـه . رسانيد يا قهوه در دهن داشت فوراً به قتل مي        
خانه را خـراب   فته قهوهباشي مأمور شده به آنجا ر اند، بوستانچي   خانه باز كرده   قهوه

بسياري از دوستداران قهوه و تنباكو جان       . كرده و صاحب آن را از حلق بياويخت       
    241.شيرين را در بهاي اين متاع تلخ سودا نمودند

شود در دوران     يگفته م .  و آشوب دست زد    يوب عوامل ناامن  كت به سر  يمراد با قاطع  
 ي او سـازمان اطالعـات     242.دندشته شـ  كـ ان  ي هزار تـن از شورشـ      20ش از   يومت او ب  كح

ت كـ ه در سرتاسـر ممل    كـ ل داد   كي تش  از جاسوسان  يعيه وس كرد و شب  كس  ي تأس يمنظم
د يوشكه  ك و فساد دست نزد بل     يد با ناامن  يمراد تنها به مبارزه شد    .  حضور داشتند  يعثمان
ند و  كا  ي شده بود اح   ي عثمان ي نهادها كش موجب تحر  ي سده پ  يكه  ك را   يه تعهد يروح
وب و خـشونت    ك با سر   مراد چهارم  اصالحات.  شگفت موفق شد   يطرز  نه به ين زم يدر ا 

  
 . 1969، ص 3 ، همان مأخذ، جهامر پورگشتال . 240
 . 1970ص همان مأخذ،  . 241
 .345، ص 1، همان مأخذ، ج شاو . 242
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 روز جامعـه  يازهـا ي مـستتر در آن توانـست بـه ن    رحمي  بيرغم     به يد همراه بود ول   يشد

مـراد  ،  نوشـته اسـتانفورد شـاو       به.  را بازگرداند  يت نسب ت و ثبا  ي پاسخ دهد و امن    يعثمان
توانست عوامل انحطاط عثماني را موقتاً از صـحنه خـارج كنـد و اقـدامات او بعـدها بـه         

  .طلبان سنتي عثماني بدل شد الگويي براي اصالح
افـت و   يز  قشون نظم خـود را بـا      .  جامعه بود  به سود بار    خشونتن اقدامات   يج ا ينتا

ست در  يـ افـت، افـراد ناشا    يان  يـ پا) يفرمانـدهان نظـام    ( آقاهـا  يتـاز  هيكـ  و   يخودسر
ابند ي دست   يومتك توانستند به مناصب ح    يسانك عزل شدند و تنها      ي عثمان يساالر  ديوان

افت، قانون بار   يان  ي پا يخوار وهده بودند، رش  ي خود را به اثبات رسان     ي فرد يستگيه شا ك
ــرا  يد ــراد ب ــرام برخــوردار شــد و م ــ جلــب حمايگــر از ارج و احت ــردم ي ــوده م ت ت

نـام     مجموعـه واحـد، بـه      يـك هـا را در       رد و دسـتور داد آن     كـ  صـادر    ييها دستورالعمل
     243.ز مورد عمل بودي ني بعديها ومتكتاب قانون در حكن يا. گرد آورندنامه،  عدالت

كـن و نظـم و امنيـت مـستقر شـد و بـي اغـراق                ريـشه   خواري و فساد وسيعاً    رشوه
مراد دست بـه عملـي      . شان به قتل رسيدند     هزاران تن از تبهكاران به تالفي جنايات      

 را وي موفق شده بود كه نظام عثماني. رسيد  نظر مي   زده بود كه ظاهراً غيرممكن به     
    244.وط حتمي برهانداز خطر سق

او نظـام   .  بـود  ي و اقتـصاد   ي مراد معطـوف بـه امـور مـال          از اصالحات  يبخش مهم 
ل كـ ش داد و    ي را افـزا   رد و با اقدامات خود واردات خزانه      كا  ي را اح  ياتي مال يارك مقاطعه

 200، در ولـدار ير و تيـ بگ ظـام و مواجـب    ن ي را، اعم از بانظام و ب      ي عثمان ي نظام يروهاين
   245.كردهزار نفر ثابت 
 ابعـاد   ي، دارا ين اصـالحات  ي چنـ  يها  ر نمونه ي، مانند سا   مراد چهارم   آمرانه اصالحات

 و تـصلب در عرصـه       يشيـ اند كم، در عهد مراد چهارم خـش      يه گفت ك چنان. ز بود ي ن يمنف
 را  يمراد هـر معترضـ    . ديروان او انجام  ي و پ  زاده يرد و به اقتدار قاض    ك رشد   ينيشه د ياند

 يارگزاران دولتـ  كا  ي  علما كه در سل  ك،  ي از دانشمندان بزرگ عثمان    ي برخ .ردك ينابود م 
 را صـادر    زاده ي قره چلبـ   يز افند يفرمان قتل عبدالعز  او  . شته شدند كن زمان   يد، در ا  بودن
 توانـست   تنها وسـاطت گـوزم سـلطان      . ن دانشمندان زمان خود بود    يتر  ه از بزرگ  كرد  ك

 شـاعر بـزرگ   ي،نفعـ ) 1635ه يـ نو ژا27( بعـد  كياند. زاده را نجات دهد يجان قره چلب 
  

 .343-342صص همان مأخذ،  . 243
 .341-340همان مأخذ، صص  . 244
 . 2060-2059، صص 3 ، همان مأخذ، جهامر پورگشتال . 245
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 بـه  يارگزاران دولتـ كـ  از علمـا و     ي درباره برخـ   ييها هي را به اتهام سرودن هجو     ،يعثمان

ه ك يي علما ي و با فتوا   مقام صدراعظم    قائم يكن قتل به تحر   يا. ردندكفرمان سلطان خفه    
ژه در  يـ و  ز مراد، به  يآم   خشونت يردهاكگونه عمل   ني ا 246.هجو شده بودند صورت گرفت    

   247.نندكاد ي ين از او به زشتي مورخيه برخك سلطنتش، سبب شده ياني پايها سال
 در  يـي گرا  و تجمـل   يه گـسترش فرهنـگ مـصرف      يه عل ك يديرغم مبارزه شد    مراد به 

ـ      ي در پ  يجامعه عثمان   و  ريـ ده از البـسه حر    ه اسـتفا  كـ ش رفـت    يش گرفت، و تا بدانجا پ
ظـاهراً  .  آورديروخـواري   شراب در اواخر عمر به 248رد،ك را ممنوع  و نقره  ظروف طال 

نـام    سروپا و مست به    ي ب ي شبانه و ناشناس در شهر با فرد       يها  از گردش  يكيان  يدر جر 
ر يـ نار ام ك در   يرك ب ي مصطف 249. با شراب آِشنا شد    ق او ي دوست و از طر    يرك ب يمصطف

نامزد دختر   (حداري پاشا سل  ي، مصطف يراني خان ا  يارعلي،  روانيم ا ك، حا يرانيگونه خان ا  
 حلقـه محـارم مـراد و دوسـتان مجـالس            كيانينام ب    به يزي ون مداالسالي جد يكو  ) مراد
 ، در زمان اقتدار مراد چهارم      اوجالو يهارنوشته    به 250.دادند  يل م كيونوش او را تش    شيع

 ي آوردنـد و موسـ     بـه دسـت    ين را در دربار عثمان    يشيگاه پ ي جا يدهوي بانيگر طب يبار د 
 253. گرفتنـد  يان سلطان جـا   ك در مقام پزش   252ياوغلو موس  سعقوب عبا ي و   251يآماراج

 انعقـاد    پـس از   كيه دچار شـد و، انـد      يلكد نقرس و    ي شد يماريمراد در اواخر عمر به ب     
   255.درگذشت. م 1640ه ي فور9./ ق 1050 شوال 26 در 254،رانيمان صلح با ايپ

  
 . 1989-1988صص همان مأخذ،  . 246
 .2060-2056صص همان مأخذ، : د بهيبنگر . 247
 . 2057ص همان مأخذ،  . 248
 . 2058ص مأخذ، همان  . 249
 . 2055-2054صص همان مأخذ،  . 250

251.  Moiz Amaradji 

252.  Yakup Abbasoglu Musa 

253.  Ojalvo, ibid. 
 .غاز شـد   آ. م 1623./ ق 1032، از سال     پس از قتل عثمان دوم     ي و عثمان  راني ا يها   جنگ يدور بعد  . 254

،  اول ي در دوران كوتـاه سـلطنت مجـدد مـصطف          ي از بحران دولت عثمان    يريگ   با بهره  شاه عباس اول  
ن جنـگ   يا.  را اشغال كرد   ن و گرجستان  يالنهر  ني از ب  ي و بخش  ن، شهر بغداد  يشيمان صلح پ  يبرخالف پ 
ان داشت و پس از مرگ شاه عباس اول، در          ي جر جاني و آذربا  ن و قفقاز  يالنهر  ني سال در ب   15به مدت   

ـ  يران، به پا  ي و ضعف ا   يزمان اقتدار عثمان    بـا قـشون      سـلطان مـراد چهـارم      1634در سـال    . ديان رس
 1638او در سـال     .  را تصرف كـرد    زي و تبر  روانيجان شد و ا   ي و آذربا  س خود وارد ارمنستان   يتأس ازهت

← 
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مـراد را هـر چنـد       . ستي چندان دشوار ن    مراد چهارم  يخيگاه تار يقضاوت درباره جا  

ـ ارگزارانش فرمـا كـ ه كاند  ردهكف يب توصي چنان مه يسلطان  ،شهيـ ر و اندكـ ف ين او را ب
ـ  256ردند،ك ي اطاعت م  ،حسن صباح فدائيان  همچون   سته و  يـ  شا يري مـد  بـه عنـوان    ي ول

    . اند ز شناختهي توانا نيار و مجددكدرست
... دوبـاره ...  را انيـ ر عثمان يه او شمـش   كـ ن  يـ تواند شـهادت ندهـد بـر ا        يخ نم يتار
 و شــورش را قــساوت و يگــر ياغيــ] هــاي افعــي[ ي افــاعيرد، ســرهاكــ يريــآبگ
ه را از يـ ري خ يفـزود، اداره بناهـا    يب... بر مبلغ مـداخل دولـت     ... ديوبك او ب  رحمي  بي

مـار و زعامـت را از       ين و صـاحبان ت    اچريكـ   ينگـي  بگرفـت و دفـاتر       انيدست سپاه 
ن يام و محـصل كـ د و حيـ ب گردانيـ ع ي و بـ كه وارد آورده بودند پـا    ك ياغتشاشات

ا يـ نـار در حـق رعا     ي د يـك ه  كـ ز او جرئت نداشـتند      ير خونر ي از ترس شمش   ياتيمال
 او وسـعت و     ياركواسـطه عـدالت و درسـت        به... ن دولت بزرگ  يا. ندياجحاف نما 

   257.عظمت سابق را حاصل نمود
بـه  ،  مينام ابـراه    ، به  و گوزم سلطان   لگر سلطان احمد او   ي، پسر د  با مرگ مراد چهارم   

.) م 1648-1640./ ق 1058-1050(، بـه سـلطنت   ور خاندان عثمانك تنها وارث ذ عنوان
 يهـا  انـد و سـال   ردهكـ ف يتوصـ ست ي ناشابه شدت  يي را فرمانروا  سلطان ابراهيم . ديرس
مورخين عثماني از اين سـلطان بـا        . ي انحطاط عثمان  فرايندد  يومت او را دوران تجد    كح

     :سدينو ي ماستانفورد شاو. كنند  ياد مي)ابراهيم ديوانه (عنوان دلي ابراهيم
ومـت مـراد   كش از حيه پ ك را   يفساد... ميانه سلطان ابراه  يوتاه و وحش  كسلطنت  

چ يه هـ  كـ رد  كـ ار  كرده بود، چنان آش   ك رخنه   يره نظام عثمان  يكدر پ ] مراد چهارم [
 را بـر  يه نام وكافتند  يرا ن  هرگز جرئت آن     ي پس از و   يان عثمان ي از فرمانروا  يك

  
← 

ـ ا.  مجبور به صلح شد     اول يك سال بعد شاه صف    يز فتح كرد و     يبغداد را ن   مـان صـلح در اواخـر       ين پ ي
 معروف  نيري، منعقد شد و به معاهده قصرش      نيريك قصرش ي، نزد  در دشت زهاب   1050 محرم   4/ 1639
ـ  از قفقاز بـه ا     ييها  روان و بخش  يت شد، ا  ي تثب  بر عراق  يمان سلطه عثمان  ين پ يدر ا . است ران مـسترد   ي
ران آزار ي را در اان داده و اهل تسنني پاي در عثمانيعيغات شيرفت كه به تبل  يپذران  يد و دولت ا   يگرد
 .ندهد

 .2056-2054، صص 3ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 255
 . 2056ص همان مأخذ،  . 256
 . 2060ص همان مأخذ،  . 257
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    258.ن نام بخواننديا فرزندان خود را بديخود بگذارند 

 ن صـدراعظم  يآخـر    259،كمانكش قره مصطفي پاشا   م،  ي اول سلطنت ابراه   يها  در سال 
 بـه دسـت   ، زمام دولت را همچنـان       راني با ا  نيريمان صلح قصرش  ي و طرّاح پ   مراد چهارم 

ه دولتمـردان فاسـد دسـت زد و از جملـه            ي سخت عل  يا ق به مبارزه  ير ال ين مد يا. داشت
رغـم تـالش      و، را به  ، دوست مراد چهارم و نامزد دختر ا       حداري پاشا سل  يتوانست مصطف 

 دوران  ي اصـالح  يهـا   استيش س كمانك 260.ندك اعدام   ي، به جرم فساد مال    گوزم سلطان 
ومـت و   ك ح يهـا  ياهش ولخرجـ  كـ  و    و نقـره   ار طـال  يش ع يبا افزا <مراد را ادامه داد و      

شود   ي گفته م  261>.ندك را مهار     توانست تورم  ي و سپاه  كيچر  ينگيل افراد   ين تقل يهمچن
 263. افـزوده شـد    ره خزانـه  يـ  بر ذخ  262سهكيه در دوره پنج ساله صدارت او شش هزار          ك
 ي را بـرا   هي وفـادار مانـد و تـالش روسـ         رانيـ مان صلح بـا ا    ي به پ  يش قره مصطف  كمانك

  . ردك ي خنثاهي سياي به دريابيدست
 بـود   جنچي خواجه نام     مرموز به  يا   چهره  پاشا يش قره مصطف  كمانكن دشمن   يغدارتر

 در يخين است و پسر شـ ينام او حس. افتي به دربار راه مي ابراه يلطنت دل ه در اوان س   ك
  

 .346-345، صص 1، ج شاو . 258
ـ در محاصـره ا   . ك بـود  يچر ينگي و در آغاز     ي اهل آلبان   پاشا يطفكمانكش قره مص   . 259 ـ  رواني س ي رئ
ـ و پس از قتـل ط     ) يك آقاس يچر ينگي (كانيچر ينگي ـ  در جر  ار محمـد پاشـا    ي  ان محاصـره بغـداد    ي
ـ او در دوران صدارتش اهتمام و     .  شد  او صدراعظم  به جاي   .)م 1638./ ق 1048(   بـه اصـالحات    يا  ژهي
ات ي اخذ عادالنه مال   ي برا يقي كرد و مقررات دق    يگذار  را نرخ  يمسكوكات عثمان .  معطوف داشت  يمال

ـ  روش جدمعهذا، در زمان صدارت او دالالن و مـشتاقان تنبـاكو  . ورزان وضع نموداز كشا   ي بـرا يدي
 يرا در عثمـان    هي انف .م 1642./ ق 1052ت صدراعظم از سال     ياستعمال آن وضع كردند و با جلب رضا       

 )2067-2066صص ، 3 ، همان مأخذ، جهامر پورگشتال. (رواج دادند
 .2070ص همان مأخذ،  . 260
  .346، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 261

 بعدها با سقوط ارزش پـول     .  بود  آقچه 60 برابر با    ك غروش ي يالدي م 1580 دهه   يقبل از بحران مال   
، كمـانكش قـره      دوران مراد چهارم   ي مال  اصالحات يدر پ .  آقچه شد  120ر با   ك غروش براب  ي يعثمان
 ي عثمـان  يدوكا (ي عثمان يك سكه طال  ي آقچه و ارزش     80ك غروش را معادل     ي ارزش    پاشا يمصطف

ـ  را، كه برابر بـا       ايردار اسپان ي ش يك سكه اكو  يت كرد و ارزش     ي آقچه تثب  160را در   ) يا سلطان ي ك ي
، 3، همـان مأخـذ، ج       هامر پورگشتال . ( آقچه قرار داد   70 بود، معادل    سيك پوند انگل  ي و   زي ون يدوكا
 .گفتند ي ماستري به آن پاروپائيان بود كه ي عثمانسكه نقرهغروش ) 2067ص 

 ) 2145ص همان مأخذ، . ( بودهر كيسه پانصد غروش . 262
 . 2079ص همان مأخذ،  . 263
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، عارف بـزرگ    ين قونو يه تبار خود را به صدرالد     ك ي دورافتاده آناتول  ي از روستاها  يكي

 ينيل علوم د  يرد و به تحص   ك مهاجرت   ن به استانبول  يحس. ديرسان  ي، م يسده هفتم هجر  
، از  ه مادر ك، مل گوزم سلطان .  اخراج شد   اشتغالش به سحر و جادو     به دليل  يپرداخت ول 

دنش يـ  و بـه د   دي شـن  ي مطـالب  ينـه سـاحر   ي او در زم   يها يي درباره توانا  ق زنان حرم  يطر
بـا  . نـد ك سـلطان را معالجـه       يمـار يافت و توانست ب   ين به دربار راه     يحس. عالقمند شد 

 معلـم سـلطان منـصوب       به عنوان  گرفت،   ي، روز به روز منزلت او فزون      يداتين تمه يچن
ان مـردم  يـ ب در م  يـ ع و عج  ين نفوذ سر  ي ا به دليل او  . افتيشد و به اقتدار فراوان دست       

 خواجـه سـرانجام توانـستند       ي گوزم سـلطان و جنچـ      264. معروف شد   خواجه يبه جنچ 
 11./ ق 1053قعـده   ي ذ 11نند و در    ك توطئه شوم خود     يرا قربان  عثمانيق  ي ال صدراعظم

   265. رسانندبه قتل. م 1644ه يژانو
 گـوزم آلت دست    يارزش بعد  ي ب يها صدراعظم   ،يش قره مصطف  كمانكبعد از قتل    

 محمـد پاشـا     يه حت كم شد   ك بر دربار حا   يي بودند و چنان فضا     خواجه ي و جنچ  سلطان
د، در  ي رس رتبه قد  يش قره مصطف  كمانكه پس از قتل     ك ي فاسد ، صدراعظم زاده سلطان

 ي و فرنگـ ي و مجارستاني و لهستان  ي روس زينكتسلط چند نفر    <ه  كرد  ك يه م يخلوت گال 
 يه حتـ  كـ  تا بـدانجا بـاال گرفـت          خواجه يار جنچ ك 266>.ده است يشانكجا  كار مرا به    ك

 از اقتـدار     عثمـاني   در ايـن دوران سـران يهـودي        267.فروخت  يز م يب قضاوت را ن   مناص
 فراوان برخوردار بودنـد تـا بـدان حـد كـه اخـتالف شـديد ميـان احمدپاشـا، صـدراعظم                     

،  استانبول، را هارون يهودي، رئيس اصناف و برادرش، ابراهيم پاشا وزير داخلهتبار، يوناني
  268.فيصله داد و ميان ايشان آشتي برقرار كرد

  
 269،موشه رافائل آبرابانل  نام    ، به ن آبرابانل  خاندا ي از اعضا  يكي،  1640ل دهه   يدر اوا 

  خواجـه  يت جنچـ  يد با حما  ي، شا موشه آبرابانل . افتي راه   ي عثمان يبه دربار و حرمسرا   
 زاده مـصطفي حيـاتي    سلطان منصوب شد و نام خود را به          بي طب نوانبه ع ه،  يالهو مجهول

  
 . 2076-2075صص همان مأخذ،  . 264
 .2079-2077صص همان مأخذ،  . 265
 . 2113ص همان مأخذ،  . 266
 . 2116ص همان مأخذ،  . 267
 . 2131ص همان مأخذ،  . 268

269.  Moshe Raphael Abravanel [Hayati Zade] 
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منـابع  . افتي تداوم   مان دوم ي و سل   در دوران محمد چهارم    زاده ياتياقتدار ح  270.ر داد ييتغ
زاده در بـدو     ياتيـ ح. ننـد ك يش فـراوان مـ    ي سـتا  انيهودي به   كمكاز نقش او در      يهودي

ت او  ي علت مغـضوب   271.و در زندان درگذشت   ) 1691( به زندان افتاد     جلوس احمد دوم  
   272.ديه به مرگ سلطان انجامكمان دوم بود ياشتباه در معالجه سل

 يهـود ي يگارشـ ي ال يه از رهبران اصل   ك،  ان نامدار آبرابانل  ن با خاند  يشيدر مجلدات پ  
شـاهزادگان  "ن خانـدان خـود را از   يـ  ايه اعـضا كم يگفت. ميا رفت، آشنا شده   يشمار م   به

 هيلي، بـه اشـب    ياسـالم ، در دوران    يالديمـه دوم سـده دهـم مـ        يداننـد؛ در ن    ي م "يداوود
ه بـه   يلي، و اشـب   ي اسـالم  وه انـدلس  كتخـت باشـ   ي، پا ردند و در اشغال قرطبـه     كمهاجرت  

، مـشاور   اسـحاق آبرابانـل   شان  ين ا ينامدارتر. دندي رسان ياري لياستك يحيمرانان مس كح
 ياكه دو كسميليون   5/1فرمانروايي است كه    همان  ايزابل   . است ،"كياتولكزابل  يا" يمال
 نـار ك بعـد، در     كي فراهم آورد و اند     و اشغال غرناطه   يشكركن مخارج لش  ي تأم ي برا طال
مـورخين  . ردكـ ن  ي را تـأم   لمـب كستف  يرك، مخارج سفر    اي اسپان يهودي ر زرساالران يسا

 شـبه جزيـره    از   انيـ هودي رهبر موج مهاجرت انبـوه       به عنوان اسحاق آبرابانل را    يهودي  
با توجه به پيـشينه و جايگـاه درجـه اول اعـضاي ايـن خانـدان در                  . كنند  معرفي مي  يبريا

هـاي پـانزدهم و شـانزدهم مـيالدي، نبايـد اهميـت               سده تكاپوهاي غارتگرانه و استعماري   
مـصطفي  (موشـه آبرابانـل     . فـت گرچيز   را نـا    در دربـار عثمـاني     حضور موشـه آبرابانـل    

  . هاي متنفذ و مرموز دربار عثماني بود قريب به پنجاه سال يكي از چهره) زاده حياتي
سـليمان   و   يوسـف ناسـ   يادآور دوران اقتـدار     يـ  فـوق    يانون فاسد دربـار   كحضور  

ن گـروه  ي ايها استي است و س    و مراد سوم   م دوم ي در عهد سل   آلوارو مندس  و   نازياشك
 آغـاز  زي و ونيثمان عه جنگ ك بود   ين محفل دربار  يسه هم يبا دس . ه به آنان  يار شب يز بس ين

 بـه دليـل   رت  ك يونانيمردم  . ديانجام.) م 1645./ ق 1055 (رتكره  يشد و به اشغال جز    
  از پـاپ كمـ كافت ي با درزي ونيردند ولكت ي حماانيز از عثمان  ي ون يكاتولكستم دولت   

 سـال بـه درازا      25ه  كـ  را ادامـه داد      يل داشت و جنگـ    ي گس يه عثمان ي عل يناوگان مفصل 
نوشـته   بـه . ان داديـ بـه آن پا ) 1669(رت  ك يي با فتح نها   وپرولوكد و سرانجام احمد     يشك

دهد كه هـر دو دولـت هنـوز           نگ عثماني و ونيز نشان مي     طوالني شدن ج  ،  استانفورد شاو 
 ي از مـسدود شـدن راه تجـار        ي ناشـ  يسادكـ ز پس از    ياقتصاد ون . ثروت فراوان داشتند  

  
270.  Ojalvo, ibid. 
271.  ibid. 
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 خـود بـه درون   افته و با توسعه تجـارت   ي بهبود   كنيل سده شانزدهم ا   ي در اوا  انهيخاورم

ز يـ ون. ندك جبران   ي فوق را تا حدود    ي توانسته بود صدمه اقتصاد    يثمانت ع كقلمرو ممل 
 24 (ردن تنگـه داردانـل    كـ نـد و بـا مـسدود        كرت مقاومـت    ك يشتر نواح يتوانست در ب  

   273.د قرار دهدي را مورد تهداستانبول) 1648 مه 26 -ليآور
هـا از    شتر پوسـت  يـ  داشت؛ و چـون ب     شمي و ابر  ت به پوس  يزيآم عالقه جنون م  يابراه

 ينگي و نقـد    از طـال   يافت و بخـش مهمـ     يت  يه اهم ي با روس  شد تجارت   ي وارد م  هيروس
 روز بـدل    ي جـار   به سنت  يخوار رشوه. ه روانه شد  يد پوست به روس   يسلطان بابت خر  

 يهـا  ي صـرف ولخرجـ   خزانـه يدرآمـدها . افتياهش كات دوباره كوكار مس يع. ديگرد
ه صـرف جنـگ     كـ  ي پـول  كرا همان انـد   يرفت ز   يش نم ي پ زي با ون  جنگ. شد  يسلطان م 

بـه  ، مي در دوران سـلطنت ابـراه  274.شد يل ميف و م  يارگزاران فاسد ح  كله  يوس  شد به   يم
 از زانيـ نكن يـ ا.  مرسـوم شـد  زيـ نكدوفروش يـ گر خريد او به زن، بار د     ي عالقه شد  دليل

ه مورد استفاده فراوان سـلطان      كمت عنبر،   يشدند و ق    ي معامله م  275 غروش 500 تا   2000
   276.دي غروش رس20 ي ال15 يبود، به مثقال

  
ان او سـرانجام مـردم را بـه جـوش آورد و            يـ  و دربار  ميابراهدلي  خته  يگس  فساد لجام 

  
 .349، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 273
 .350-349صص همان مأخذ،  . 274
 و معـادل     هزار آقچـه   240 برابر با     غروش 2000،   تنزل مجدد ارزش پول    به دليل م  يدر دوران ابراه   . 275

 1920ن  ي ب زين، كن يبنابرا.  بود اي اسپان يا اكو ي سيا پوند انگل  ي ي و عثمان  زي ون ي طال ي سكه دوكا  1920
ار گـران   يهفدهم بـس      سده ي اروپا يسه با بازارها  يمت در مقا  ين ق يا. شد  يس معامله م  ي پوند انگل  480تا  

 :د بهيبنگر. است
Patrick Manning, Slavery and African Life, Cambridge University Press, 1990, p. 94.  

ـ د كن ي نادر بود و خر    يدر عثمان اين كاال    آن عصر    يپادهد كه برخالف ارو     ينشان م فوق  سه  يمقا  زي
) يخـدمتكار كـاخ سـلطنت     (اوغـالن    چيك ا ين زمان حقوق    يدر ا . تنها به ثروتمندان اختصاص داشت    

كه برابر اسـت بـا      ) 2148، ص   3ن مأخذ، ج    ، هما هامر پورگشتال ( بود    آقچه 20 يطور متوسط روز    به
ـ           يگر،  يعبارت د   به.  غروش 60 يسال ـ توانـست كن    يك خدمتكار دربار با حقوق ده سـال خـود م  يزي

ـ  از تعداد غالمـان و كن يثروت متموالن عثمانذكر اقالم   در  . بخرد متيق ارزان ـ  ازاني شان نـام بـرده   ي
 مثـال،   يبـرا . رفـت   يم شمار   ثروت به  يكي از اقالم اصل   ي شمار بردگان  غربكه در     يحالشود در     يمن

 برده از شوهر اولـش بـه        150نويسد كه او       مي براي بيان ميزان ثروت همسر جرج واشنگتن      آمريكانا  
 )376، ص 2ن كتاب، ج يهم. (ارث برد

 . 2092، ص 3ج همان مأخذ، ، لپورگشتاهامر  . 276
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ه از  كـ ،  كيـ چر  ينگـي  سرشـناس و مقتـدر       يه ول يپا اني از فرماندهان م   ي گروه رهبري به

  استانبول ي از علما  ي و گروه  يمفت.  بزرگ آغاز شد   ي بازگشته بودند، شورش   رتك جنگ
ن اجتمـاع   يدر ا .  شهر اجتماع نمودند   يزك مر رده و در مسجد   ك ين همراه اچريك  ينگيبا  

 ي صـدارت صـوف  ، وار و داماد سـلطان ك بدم به عزل و قتل احمد پاشا، صدراعظم  يتصم
 و فـروش  افتن ارتـشا يـ ان يـ ن خواسـتار پا  يان همچنـ  يشورشـ .  گرفته شد  277محمد پاشا 

 محمـد را    ي صـدارت صـوف    ميسلطان ابـراه  .  سلطان شدند  يها د معشوقه ي و تبع  مناصب
ه كـ رد  كد  ياو ابتدا تهد  . ل دهد يان تحو ي حاضر نشد داماد خود را به شورش       يرفت ول يپذ

ـ كـ  زبده به مسجد حمله خواهد  يرويبا ده هزار نقر ن     بـا  . م شـد ي سـرانجام تـسل  يرد ول
.  شد ليان تحو يد و نعش او به شورش     ي صدراعظم به قتل رس    يفرمان سلطان، احمد پاشا   

 بـه دسـت    و مـردم بـود،       ه منفـور علمـا    كـ  بـزرگ اسـتانبول      ي، قاض ين افند يالد مصلح
ان ين مرحلـه، شورشـ    يـ  در ا  278. پنهـان شـد     خواجـه  يد و جنچـ   يان به قتل رسـ    يشورش

، و ي عثمـان )ماالسـال  خيشـ  (ي، مفتـ يم افنـد ي سلطان شدند و عبدالرح    يناركخواستار بر 
سـرانجام، رهبـران   . ردنـد كم را صـادر     ي عزل ابـراه   ي حاضر در مسجد فتوا    ير علما يسا

،  بـا گـوزم سـلطان      يا حاضر شدند و پـس از منـاظره       ) ياخ سلطنت ك (ي در سرا  يشورش
ادار ، و مي سـاله، پـسر ارشـد ابـراه        7 و سلطنت محمـد      مي، او را به عزل ابراه     ه مادر كلم

د، و  يـ  محمد پاشا، صدراعظم جد    ي شد و صوف   يم عزل و زندان   ينسان، ابراه يبد. نمودند
 17./ ق 1058 رجـب  28( بعد كياند. رفتند گبه دست  قدرت را    كيچر  ينگيفرماندهان  

 خواستار اعـاده    )ينظام قپوقل  سواره (ي از فرماندهان سپاه   ي، چون گروه  .)م 1648اوت  
  279.دنديد سلطان مخلوع را به قتل رسانيهبران جد، رم شدنديسلطنت ابراه

  
ه بـه   كـ  است   ين شورش بزرگ  يدوم يعثمان. م 1648اوت  ./ ق 1058شورش رجب   

 يـك  بـه عنـوان    ي را در عثمـان    كشي سلطان پديدهنسان  يد و بد  يعزل و قتل سلطان انجام    
ت كـ  نجات ممل  يه برا كشد    يگرفته م به كار    يه زمان ين رو يا. ردكنه  ي نهاد ياسيسنت س 

سـلطان     وجـود نداشـت؛    يگـر ي راه د  يسـاالر   ديـوان  از فـساد دربـار و        ياز بحران ناش  

  
 بود كه پس از      پاشا يه كمانكش قره مصطف   ي و سپس از كارگزاران بلندپا     ي در ابتدا سپاه   محمد پاشا  . 277

 . افتي شهرت  محمد پاشاي محشور شد و به صوفي مولوشي با دراوينينش عزل و خانه
 بـه احمـد پاشـا       يخ عثمـان  يل در تـوار   ين دل ي را قطعه قطعه كردند و به ا       بعداً مردم جسد احمد پاشا     . 278

 .  معروف استهزارپاره
 .317-310، صص 3، همان مأخذ، ج ي؛ اوزون چارشل2142-2133صص  همان مأخذ، . 279
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 اصـالح   يار بـرا  كر و درسـت   يش گرفته و حاضر به انتصاب رجال مـد        ي در پ  يامگكخود

له يوسـ   د بـه  يرسـ   ي به اوج خـود مـ      يتيه نارضا ك يها در زمان    گونه شورش   نيا. امور نبود 
 ياسـ ي و رجـال س    شد، علما   ي آغاز م  كيچر  ينگي از فرماندهان متنفذ و خوشنام       يگروه
 عزل  يوستند، علما فتوا  يپ ين و مردم به آنان م     اچريك  ينگيو  ) طالب (ها فتهي و س  ناراض

رد و مقـام و جـان خـود را از           كـ  ين م كي تم ناچار  بهردند و سلطان    ك يسلطان را صادر م   
ان يه رهبران شورش ب   ك يان در سخنان  ي شورش ياسيها و منشور س     خواست. داد  يدست م 

ن ســالخورده، از فرمانــدهان يالــد مــصلح مثــال، يبــرا. افــتي يداشــتند بازتــاب مــ يمــ
    : ن گفتي، چنميه سلطان ابراهي علي شورشكيچر ينگي

غـارت و رشـوت عـالم را        . ردكـ ت را خـراب     كظلم و ستم پادشاه دولت و ممل      
 يافكـ هـا را       و هـوس آن    ينه دولت هـو   ينند و خز  ك ي م يها پادشاه  زن. تمام نمود 

 280...انـد   مـا بـسته  يا به رود ري بحر سفزراه بغا... فاركمال شدند و  يا پا يرعا. ستين
 علما. گر ندارند يال د ي و اتالف مال و فروختن مناصب خ       يپرست سلطان جز شهوت  

ش يرد آسايار انجام نگكن ياند و تا ا ر دادن سلطان را واجب دانسته يي ما تغ  يو فقها 
    281.ق حاصل نخواهد آمدي خالي از برايو آسودگ

     :، گفتي معزول آناتوليزاده، قاض يا، حنفن ماجريو در هم
 از اندازه گذشته است و سلطان جـز         د و فروش مناصب   يخر. اند  اعدا غالب شده  

، ي سـرا  دف و تنبـور ي و صـدا يناله نـا . ستيگر نيال دي و دفع شهوت در خ يباز
 بازارهـا ...  برسد گذارد به گوش مسلمانان     ي را نم  هياز صوف يا] مسجد[صوت مؤذن   

ت سـلطنت   كـ  محبوبـه در ممل    يهـا  كزيـ نك. شندك يگناهان را م   يچاپند و ب   يرا م 
     282.ندينما يم

ان يـ  م يانجيـ د و م  يسـف  سيه نقـش گـ    كـ ،  گوزم سلطان در مناظره رهبران شورش و      
 و مورخ   يني، عالم د  زاده ي قره چلب  يز افند يبدالعز، ع ردك يفا م ي و مردم را ا    خاندان عثمان 

 بـه دليـل   ح خـود او،     يه، به تصر  كبر زبان آورد     چنان تلخ و تند      ي، سخنان يبزرگ عثمان 
ها قبـل، در زمـان مـراد           سال 283.رده است ك يش خوددار يخ خو يشرم از درج آن در تار     

  
 . 2137، ص 3ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 280
 . 2140همان مأخذ، ص  . 281
 . 2141همان مأخذ، ص  . 282
 .2144، 2141همان مأخذ، صص  . 283
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زاده را از مرگ نجـات داده        ي، گوزم سلطان خشم سلطان را فرونشانده و قره چلب         چهارم

  .  شدي عثماني مفتيوتاهكدت م.) م 1650./ ق 1061(زاده بعدها  يقره چلب. بود
  

./  ق 1099-1058(، بـا سـلطنت چهـل سـاله          يالديمه سده هفـدهم مـ     ي ن يدر حوال 
 محمد  زماني كه .  آغاز شد  يخ عثمان ي از تار  يدي، دور جد  محمد چهارم .) م 1648-1687

 به شدت ،  مي دوران ابراه  ي فساد مال  دليلبه  ،  ي عثمان يد، وضع مال  يچهارم به سلطنت رس   
 يگـر ترقـ  ي بـار د  مراد چهـارم   ي اصالحات مال  يه در پ  ك،  ي عثمان ارزش پول . م بود يوخ
 بـود   ي چنان تهـ   خزانه 284.افتي افته بود، مجددًا تنزل   يرده و اعتبار از دست رفته را باز       ك
 اسـت   ين در زمـان   يا.  وجود نداشت  يد پول ي پرداخت انعام جلوس سلطان جد     يه برا ك
 هـزار پونـد     288، معـادل     هـزار غـروش    300انه خـود را     ي حقوق سـال   گوزم سلطان ه  ك

 را   خواجـه  ين جنچـ  ينجه دفا ك با فشار و ش    لذا، صدراعظم  285. بود ، قرار داده  نگياسترل
ه كون سـ  يـ لي م 5/1برابر بـا    (سه وجه نقد    كين ثروت را سه هزار      يزان ا يم.  آورد به دست 
رابر ، ب طالهاجز    بهوجه نقد فوق،    . اند  ردهكر  ك ذ ا طال يسه ظروف و اش   كي 200و  ) غروش

 بعـد بـه   كيد شد و انـد ي تبع خواجهيجنچ. نگ آن زمان استيون پوند استرليلي م 4/1 با
   286.ديقتل رس

  
هـا   اوغـالن  چيـ و ا ) نظـام  قـشون سـواره    (انيد در آغاز با شورش سپاه     يومت جد كح

ن اچريكـ   ينگـي  كمـ ك بـه     محمـد پاشـا    يصـوف .  مواجه شد  )ياخ سلطنت كاران  كخدمت(
 آغاز شد   يا  دوره 287.ار داد يش بس ي را افزا  ن امر اقتدار آقاها   يرد و ا  كوب  كان را سر  يسپاه

) كيـ چر  ينگـي فرمانـدهان    (سلطنت آقاها  به   ي عثمان يخنگاريه در تار  ك) 1648-1651(
ارهـا  كدست به همـه جـا انداختـه و در همـه     <قاها آ،  وتاهكن دوره   يدر ا . معروف است 

ازات يه از امت  ك بل 289مند بودند    آنان نه تنها از مواجب هنگفت بهره       288>.ردندك يمداخله م 
  

 ميدر دوران ابـراه .  شـد ك سكه غـروش   ي معادل    سكه آقچه  80  مراد چهارم  ي مال  اصالحات يدر پ  . 284
 ي عثمان يك سكه طال  ي آقچه معادل    125ك غروش و    ي آقچه معادل    120گر تنزل كرد و     يآقچه بار د  

 )2146-2145همان مأخذ، صص . (افتيارزش 
 .2144ص همان مأخذ،  . 285
 .2145ص همان مأخذ،  . 286
 .2157-2151صص همان مأخذ،  . 287
 . 2184ص همان مأخذ،  . 288
ـ ي ي هـزار نفـر    50 مواجب كل قشون      هزار غروش  800 از   1650در سال    . 289 ـ چر ينگ  هـزار  300ك ي

← 
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، ر هامر پورگـشتال يرد و به تعبكز رشد ي نان علما يد در م  فسا. ز برخوردار شدند  يفراوان ن 

ان مناسـبت تمـام   ي آقايپرست ش و عشرت و شهوتي علما با ع ينيد ي و ب  يخور رشوت<
  290>.داشت

زل شـد و قـره مـراد         عـ   محمد پاشـا   يصوف. م 1649مه  ./ ق 1059االول    يدر جماد 
و  بيـ  محمـد پاشـا را عوامفر      يصوف. دين، به صدارت رس   اچريك  ينگي فرمانده   291 ،پاشا
سوت كـ ه صـفات مـذموم خـود را در    كـ انـد   ردهكـ ف  يص و طماع توص   يو حر رحم    بي
ه در مراسم جلوس سلطان     كدان حد بود     او تا ب   يبيزان عوامفر يم. ردك ي پنهان م  يشيدرو
او .  ظـاهر شـد    ي مولـو  شيـ رانه دراو يسوت فق ك لباس فاخر صدارت در      به جاي د  يجد

 داد و با حـرص      ي شامخ جا  يش را در مقام   ي خو د مرشد خانقاه  ي رس به قدرت  زماني كه 
 ي، قـره مـراد پاشـا      ي بعـد   صـدراعظم  292.ل پرداخت  ما يبه گردآور رحمي    بيو ولع و    

اوت (او در سـال بعـد   .  دهـد ي را سامانيز نتوانست اوضاع آشفته عثمان ي، ن كيچر  ينگي
مـرد  <ه گرچه   ك گرفت   به دست  صدارت را    293 احمد پاشا  كعزل شد و آبازه مل    ) 1650

ز بتوانـد  يـ خ ه در آن ازمنه توفـان     كقدر قوت نداشت      ن آن يك بود، ل  يطمع ير باهمت ب  يدل
 يها  آشوب294>. مخالف مصون و محفوظ بدارد    ينه دولت را از صدمات بادها     يمهار سف 

ن صـدراعظم   يـ  بـد ا   يارهـا كاز  . خ داد ن زمان ر  ي در هم  زاده يروان قاض يگروه متحجر پ  
 سـوم آن  يـك شد و تنها حـدود    ي ضرب م  ه در بغداد  ك بود    آقچه ي تقلب يها هكانتشار س 

عظم  صـدرا  295. شد  احمد پاشا  ك و عزل مل   انين اقدام منجر به شورش بازار     يا.  بود نقره
بار در تاريخ عثمـاني      اولينين  ا. ان را فرونشاند  ي، شورش بازار  اوش پاشا يد، آبازه س  يجد

    . زدند  يك گروه اجتماعي دست به اعتصاب و شورش به عنوان يان و بازاراست كه كسبه
. ر نشده بودكخ ذين تاريا به حال در ا ر آن ت  يه نظ ك بود   يا  ن شورش طرح تازه   يا
ن از يك، لـ رر نوشته شـد كم ركر طبقات لشي و ساانين و سپاهاچريك  ينگيدن  يشور

  
← 

 ) 2180ص همان مأخذ، . (اختصاص داشت) فرماندهان (غروش آن به آقاها
 . 2185ص همان مأخذ،  . 290
 ) 2276ص همان مأخذ، . ( بودي اهل آلبانقره مراد پاشا . 291
 . 2163-2162، 2152، 2143صص همان مأخذ،  . 292
  و ابخازها   است در گرجستان   يا  ه منطق هيابخاز. شدند  يها با عنوان آبازه مشخص م      ي ابخاز يدر عثمان  . 293

 . هستند ي از قوم گرجيا شاخه
 . 2179ص همان مأخذ،  . 294
 . 2193-2191، 2181صص همان مأخذ،  . 295
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ده نـشده   يـ ع و حرفت تا به حال شـورش و اجمـاع و ازدحـام د              ي صنا ي و اهال  سبهك

    296.بود
اول، .  دو جناح مقتدر به منازعـه مـشغول بودنـد          ي عثمان ين زمان در حرمسرا   يدر ا 

خواسـت اقتـدار      يه مـ  كانش  ي، و اطراف  محمد چهارم   سالخورده، مادربزرگ  گوزم سلطان 
دوم، .  برخـوردار بـود    كيچر  ينگيت فرماندهان   ي خود را تداوم بخشد و از حما       يطوالن

 متنفـذ    از خواجگـان   يت گروهـ  يـ ه از حما  ك 297نام ترخان سلطان    مادر محمد چهارم به   
 1641 سـپتامبر    3، در   انيـ سرانجام، ده روز پس از شورش بازار      .  برخوردار بود  حرمسرا

د و بـه دوران     ي از خواجگـان بـه قتـل رسـ         يكـي  به دست گوزم سلطان، در خوابگاهش     
دند تا افراد خود را به قصاص خون مادر         يوشك  آقاها 298.ان داده شد  ي اقتدار او پا   يطوالن

ـ   ك يـك سلطان تحر  ان قـشون   يـ  از فرمانـدهان در م     يتي رشـد نارضـا    بـه دليـل    يننـد ول
د يوب شـد  ك مادرش به سر   يكسلطان به تحر  . دي نرس به جاي شان  ي تالش ا  كيچر  ينگي

   299.ان داديشان پايآقاها دست زد و به دوران اقتدار ا
 خواجگـان  (آغاهـا  از اقتـدار     يا  وره، د )يفرماندهان نظام  (آقاهاافتن اقتدار   يان  يبا پا 
ـ  (ي قرلزآقاسـ  بـه عنـوان   ،  ، قاتـل گـوزم سـلطان      مان آغـا  يسل. آغاز شد ) حرمسرا س يرئ
 دخالـت گـسترده در امـور        ت ترخـان سـلطان    يـ د منصوب شد و با حما     ي جد )حرمسرا

 يرد و گرجـ   كـ  را عـزل      صـدراعظم  ياوش پاشا ي بعد س  كياو اند . ردكا آغاز    ر يومتكح
بـازار  <  د،يـ ن دولـت جد   يـ در ا .  او نشاند  به جاي  را   300>خرفت و ابله  <  ساله 94 يپاشا

ن زمـان وضـع     يـ در ا  301>.افـت يمردم رواج   مه و غصب اموال     يظلم و جور و اخذ جر     
ـ  يا مسدود شـده و شورشـ      ه  يزيله ون يوس   باز به  ار دشوار شد؛ تنگه داردانل    يبس  يان جالل

ان و مـادر و     سلط. وتاز خود قرار داده بودند      را عرصه تاخت   ي از آناتول  يا  مناطق گسترده 
  

 . 2195-2194صص همان مأخذ،  . 296
 )2500، 2144صص همان مأخذ، . (بود يا لهستاني  روسترخان سلطان . 297
  .2197-2195صص همان مأخذ،  . 298

 را بـه    مانيخواست سلطان را مسموم كند و برادرش سل         ي م سلطانگوزم  اند كه     ين مدع ي مورخ يبرخ
) 352، ص   1، همان مأخـذ، ج      شاو. (افته است ي بازتاب   ن نظر در كتاب استانفورد شاو     يا. قدرت رساند 

ـ  مفـصل در اقـدامات خ  يكند و شـرح  يت رد ميرا با قطعفوق  نظر  هامر پورگشتال  ـ ر اي ـ ن زن بي ان ي
 ) 2201-2200، 2195، صص 3ج همان مأخذ، پورگشتال، هامر . (دارد يم
 . 2205-2198صص همان مأخذ،  . 299
 . 2208ص خذ، همان مأ . 300
 . 2209ص همان مأخذ،  . 301
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. ان دهد ي پا كن اوضاع آشفته و خطرنا    يه بتواند به ا   ك بودند   ي فرد يشان در پ  يمشاوران ا 

نـام     بـه  ييايـ  از رجـل آلبان    يكـي  شد   ي و نجات عثمان   ه نامزد اصالحات  ك يسكن  ينخست
ردن كـ  و قبول ن   ياركن درست يك ل رحمي  بي و   يبه سخت <ه  كاست   ترخونچي احمد پاشا  

   302>. معروف بودرشوه
  

ه يـ  طبـق رو   ،انتخـاب او  . دي رسـ  به قـدرت   1652 ژوئن   20 در   ترخونچي احمد پاشا  
و ) سـلطان والـده   (ه مـادر كـ ه سلطان و ملك صورت گرفت  يي، در مجلس شورا   يعثمان

احمد پاشا به دو شرط     .  دادند ي حضار به صدارت او رأ     يبزرگان حضور داشتند و تمام    
س كـ چ  يدوم، هـ  . ديس اخذ وجوه نما   كاول، بتواند از هر جا و هر        : رفتيصدارت را پذ  

رفت و مهـر  ين دو شـرط را پـذ  يـ سـلطان ا . نـد ك مداخلـه ن  در امور مربوط به صـدارت     
   303.ردكم يصدارت را به او تسل

 مواجـه   كيوك متعدد و مش   يها   در بدو صدارت خود با آشوب       احمد پاشا  يترخونچ
 ان علمـا يآشوب در م اولين. گرفت يام ساختن و سقوط او صورت م    كه با هدف نا   كشد  
ل يها را تعط   وستند و مغازه  يشان پ ي، به ا  ييز، با هدف سودجو   ي ن اني و بازار  ه اصناف كبود  

 بعد گروه   كي آغاز شد و اند    انيان سپاه ي فوق، آشوب در م    يافتن ماجرا يان  يبا پا . ردندك
ر هـر سـه     ياحمد پاشا با تـدب    . ردندك خود را آغاز     يرگ  آشوب زاده يروان قاض يمتحجر پ 
   304.تخت برقرار نموديصله داد و آرامش را در پايماجرا را ف

 ياو الگـو  . ار مـؤثر بـود    يوتاه صدارتش بس  ك در دوره     احمد پاشا  ياقدامات ترخونچ 
ان قدرتمنـدان فاسـد و   يـ جاد رعب در م   يش گرفت و با ا    ي در پ   را  مراد چهارم  اصالحات

 وضع نمود و از     يدي جد يها  اتيمال. ردكار خود را آغاز     كشان  ياعدام و مصادره اموال ا    
 ، بر درآمـد خزانـه     نگي هزار پوند استرل   937، معادل    هزار غروش  900انه  ي سال اين طريق 

رد و امـوال    ك يدگي به حساب خزانه رس    306.ردك را ممنوع    وك مجدداً شرب تنبا   305.افزود
.  برخاسـت  يخوار  و رشوه  يبه مبارزه سخت با فساد ادار     . پس گرفت به سرقت رفته را     

  
 . 2223ص همان مأخذ،  . 302
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 و 307نـد ك كوچـ ك را ي عثمانيساالر ديوان ، سوم مناصبيكق حذف   يد تا از طر   يوشك

   308.ردكن را محدود اچريك ينگي و انيشمار سپاه
نـده را از    ي سـال آ   يه بودجـه مـال    ك بود   ي عثمان صدراعظم اولين  احمد پاشا  يترخونچ

كردند ولي اين اقدام       بودجه ساليانه را حسابرسي مي      در گذشته عثمانيان   .ردكن  ييش تع يپ
ترخـونچي احمـد پاشـا بـراي        . به نوشتن دخل و خرج در دفاتر مخصوص محدود بود         

 نخستين بار به تنظـيم بودجـه سـال بعـد پرداخـت و مخـارج خـود و راه تـأمين آن را                       
 بدينسان، دولت عثماني را بايد پيشگام، يا از پيـشگامان،           309.ريزي كرد   بيني و برنامه    پيش
هـاي     در سده  ريزي بودجه دانست كه در جهان امروز كامالً مرسوم است و غربيان             برنامه
 دانـشمند   310،ياتب چلب كمورخين اين ابتكار را از      . ن رويه را از عثماني فراگرفتند     بعد اي 

نوشت و تقديم   دستورالعمل الصالح الخلل    اي با عنوان      دانند كه رساله    ي، م بزرگ عثماني 
. م1653يـه    فور 17./ ق 1063االول     ربيع 29، در   نوشته هامر پورگشتال     به 311.سلطان كرد 

دولت عثمـاني در حـضور سـلطان     براي رسيدگي به وضع دخل و خرج         مجلس ديواني 
ين سال صـدارت    آخر. (م 1643./ ق 1053ا سال   ، ت طبق دفاتر دخل و خرج    . منعقد شد 

درآمد دولت بيشتر يا مساوي با مخارج آن بود ولي در يك            ) كمانكش قره مصطفي پاشا   
 400ولـت دو ميليـارد و       در اين سال مداخل د    . دهه اخير هماره خرج بيش از دخل بود       

محاسبه شـد و مخـارج آن دو        )  ميليون پوند استرلينگ   2/19معادل حدود    (ميليون آقچه 
   312). ميليون پوند استرلينگ20معادل حدود ( ميليون آقچه 520ميليارد و 

.  در مخاطره قـرار داد     به شدت  منافع رجال فاسد را       احمد پاشا  ي ترخونچ اصالحات
 در صـدد    يا و يـ ه گو كـ ردنـد   كن وانمود   ي پرداختند و چن   يگر سهيت و دس  يآنان به سعا  

ق يـ  ال عظمن صـدرا  يجه، ا يدر نت . ، است مانين ساختن برادر او، سل    يخلع سلطان و جانش   
  

 .355، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 307
.  هـزار نفـر قـرار داد       50 را   كانيچر ينگي نفر و تعداد     2590 را   اني تعداد سپاه   احمد پاشا  يترخونچ . 308
ـ ان با ياشتباه است و شمار سـپاه     ) 2276، ص   3ج  همان مأخذ،   ،  پورگشتالهامر  ( در .  باشـد  25900د  ي

شـدگان را بـه      خواست به وعده خود وفا كند و اخراج         ي م  صدراعظم ياگر قره مراد پاشا   : همانجا آمده 
 . ديرس ي هزار نفر م80كان به يچر ينگي هزار و 50ان به يسركار باز گرداند، تعداد سپاه

 .354، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 309
از آثـار   .  اسـت  ايخ و جغراف  ينه تار ي جلد كتاب در زم    8 مؤلف   فهي خل ي معروف به حاج   يكاتب چلب  . 310
 .  اشاره كردالظنون كشفنام   در علوم بهيه و كتابي شرعيد به مجموعه فتاويگر او بايد
 . 352، ص 3، ج ي؛ اوزون چارشل2226-2225، صص 3ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 311
 . 2225، ص 3ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 312
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ش كشيـ م پ يان مراسم و تقـد    ي پس از پا   313،)1653 مارس   21 (د نوروز يدر روز جشن ع   

     314.ديبه سلطان، به قتل رس
ج يه نتـا  كـ  ي در قرن هفـدهم درحـال      يطلبانه عثمان   ن تالش اصالح  ينسان، دوم يدب

ن ي اييج ابتداياست، روش و نتايم ماند، اما سيار نشده بود عقك آشيلك آن هنوز به
 يهـا   خواستند با بحران    ي پس از آن م    يه چند ك يسانك ي شد برا  يياقدامات الگو 

     315.نندك مبارزه يد امپراتوريجد
 ي شخـص  يوانمنـد د و ت  يرغم اقدامات شد    ، به ي بعد ، صدراعظم ش محمد پاشا  يدرو

ان دهـد و    ي پا ي داخل يها يها و ناامن   ي، نتوانست به خودسر   ي و تجار  يدر اداره امور مال   
بـه    پاشـا  ير مـصطف  يابـش ) 1654(بـا مـرگ او      . ابدي يريق چشمگ ي توف زي با ون  در جنگ 
ن و  اچريكـ   ينگـي  ك شـورش مـشتر    بـه دليـل    يو. ه ستمگر و فاسد بود    كد  ي رس قدرت
 گر قره مراد پاشا   ي بار د  316.شته شد كان  يدرخواست شورش   عزل و به  ) 1655مه   (انيسپاه

، افـت ي در ي عثمان ردن بحران ك خود را در مهار      ياو سه ماه بعد ناتوان    . ديبه صدارت رس  
ن زمان وضـع    ي در ا  317.ن سفر درگذشت  يان ا ي شد و در جر    هك عازم م  ه بهانه سفر حج   ب

ج ي را يها هكتقلب س < و   > داشت يزيانگ از شدت اغتشاش حالت وحشت    < ي عثمان يمال
ت مشتعل بود و    ك شورش در سراسر ممل    يها  شراره 318>.از حد و اندازه خارج شده بود      

 بعـد  كي، انـد  ديـ مان پاشـا، صـدراعظم جد     يسـل . افتي ي و حبشه تسر   دامنه آن به مصر   
  . استعفا داد

 ن بازگـشته از جنـگ     اچريكـ   ينگـي . م 1656 مارس   5./ ق 1067 يالثان  ي جماد 8در  
 زدنـد و    ي دست به اجتماع بزرگ    افت حقوق معوقه، در استانبول    ي عدم در  به دليل ،  رتك

  
نامـه خـود آن را، همچـون       در قانون  ن كه سلطان محمد فاتح    يرغم ا   ، به  نوروز يرانيد ا ي ع يدر عثمان  . 313

 ي عالقمند بود و از ساق     د نوروز ي به ع  د دوم يزيبا. ، منع كرد، رواج كامل داشت     يني حس يمراسم عاشورا 
 هفدهم و   يها در سده . د فطر ي و ع  يد اضح يد نوروز، ع  يع: خواست  يد م يده در سه ع   ي سه قص  ي سال شاعر

كـي  ي،  )ص(الد حضرت رسول    يد م ي و ع  يد اضح يد فطر و ع   يد نوروز، در كنار ع    ي ع ،يالديجدهم م يه
؛ 676، ص 1، همان مأخذ، ج هامر پورگشتال: د بهيبنگر. (رفت يشمار م    به اني عثمان يد رسم ياز چهار ع  

 )3447، ص 5؛ ج 3142 ،2956، صص 4؛ ج 2270، ص 3؛ ج 812، ص 2ج 
 . 2234، ص 3ج همان مأخذ،  . 314
 .355، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 315
 .2275-2273، صص 3ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 316
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شان را يـ سـلطان خواسـت ا  .  شـدند  حرمسرا تن از وزرا و خواجگان 30خواستار اعدام   

ه يـ ختـه و ما ي آو در برابر قـصر يها بر درخت چنار    ن تا مدت  يرد و نعش مقتول   كاجابت  
ــهــراس دربار ــودي ــه داشــت . ان و دولتمــردان ب ــوق هفــت روز ادام  در 319.اجتمــاع ف

    .  معروف استواقعه چنارن شورش به ي اي عثمانيخنگاريتار
 بـه دسـت    ي عثمـان  يها ردن مقام كا قطعه قطعه    يردن  كز  يآو ه حلق ك با وجود آن  

ع تـا   ياس وسـ  يـ ن مق يـ ز سابقه داشت، اما اعمال خشونت در ا       يان در گذشته ن   ياضنار
     320.فتاده بودي اتفاق نيخ عثمانيچ برهه از تاريآن زمان در ه

وتاه چهـار   كن دوره   يدر ا . ديشك شش ماه به درازا      وپرولوك تا صدارت    از واقعه چنار  
 يمـ ده روز، دو  ) رتكـ   سـردار جنـگ     حسن پاشا  يدل (يلاو.  منصوب شدند  صدراعظم

 يارمپنجاه روز و چه) آبازه سپاووش پاشا (يمچهار ساعت، سو)  پاشا يسرنازن مصطف (
 پـرچم   ي از فقهـا   ن زمان گروهـ   يدر ا .  چهار ماه دوام آوردند    321) محمد پاشا  يريا نويبو(

 بـه آشـوب     ينـ يج تعـصب د   ي را برافراشته و با ترو     ي حدود اله  يعت و اجرا  يشر ياحيا
د يوب شـد ك بـه سـر   صـدراعظم  يه محمـد پاشـا    كـ  پس از آن     كي اند 322.زدند  يدامن م 
رد و  كـ  را مـسدود     گـر تنگـه داردانـل     ي بار د  يزيتخت دست زد، ناوگان ون    يان پا يشورش

 قطع مصر و رتك با ي ارتباط يها  نسان، راه يبد. مت گرفت ي را به غن   يهزار توپ عثمان  يك
 به شـهر   مرمرهيايق دريه دشمن از طركان داشت كرا اميمردم به وحشت افتادند ز  . شد

ن يدر چنـ  . ش نهـاد  يها رو بـه افـزا       متياب شد و ق   ي نا كيمواد خورا . ندك نفوذ   استانبول
، )ه مادر كمل ( ترخان سلطان  هبريبه ر  محارم او،    يه سلطان و حلقه درون    ك است   ييفضا
 احمـد   يام ترخونچ كن بار، پس از تجربه نا     ي دوم ي مجبور شدند برا   ي نجات عثمان  يبرا

را  وپرولـو كننـد و سـرانجام محمـد        كوشـش   كسته  يـ  شا يافتن صـدراعظم  ي يرا، ب پاشا
   323.ننديبرگز
 به ترخـان    ي دولت در حال احتضار عثمان     ي ناج به عنوان  را   وپرولوكه محمد   ك يسك

ده ترخـان   يـ ادي فشرد، ناظر سالخورده و منصف و دن       ين نظر پا  يد و بر ا   ي شناسان سلطان
  

 .2284-2280صص همان مأخذ،  . 319
 .356، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 320
بود و در جنگ بـا       ري دل يسردار.  بود  و حاكم شام   ف تركمن يطوامردم  از  . گردن كج : يريا  نويبو . 321
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وپرولو سخن گفت و    ك يها ياو در مقاطع مختلف درباره توانمند     . بود نام قاسم معمار    به

ـ كوچـ ك يا  حلقـه ه مـادر كـ رامـون مل يه در پ كـ سرانجام با تالش او بود        متنفـذ از  ي ول
 15./ ق 1066قعـده   ي ذ 25ر  ، د ن گروه يدات ا ي با تمه  324.شكل گرفت وپرولو  كهواداران  
وپرولـو و ترخـان سـلطان       كان محمـد    يـ و محرمانـه م    ي پنهـان  يداريد. م 1656سپتامبر  

رد و، با توجـه بـه       كارات تام   يرش صدارت را منوط به اخت     يوپرولو پذ ك. صورت گرفت 
ـ  احمـد پاشـا  يسرنوشت تلخ ترخـونچ   د سـلطان و سـلطان والـده بـه     كيـ  ايياعتنـا  ي، ب

ه مادر شـروط را   كمل. خود قرار داد   از شروط    يكي را   يگران احتمال  نان و توطئه  يچ سخن
وپرولـو  ك آن روز   يفـردا . ندكمان خود عدول ن   يه از پ  كرفت و سه بار سوگند خورد       يپذ

 يوپرولـو و اعطـا    كرار شـروط    كـ  پـس از ت    افت و محمد چهـارم    يبه حضور سلطان بار   
   325.ردك نشان صدارت را اعطا >تينها يارات بياخت<

  
ـ ترين بحران تاريخ خويش   در سخت   ميالدي دولت عثماني   1656در اواخر سال     ا آن ، ت
هـاي   هاي غربي از تفوق نظامي و سياسي سده در اين اوضاع، اگر دولت . زمان، گرفتار بود  

هيجدهم و نوزدهم ميالدي برخوردار بودند، به يقين فرجام اين دولت معظَـم و پهنـاور در                 
هـا    از بخت بلند عثماني، در اين سال      . انجاميد به مرگي محتوم مي   نيمه سده هفدهم ميالدي     

هـاي سياسـي و اجتمـاعي و          و بحـران  ) 1648-1618 ( سي سـاله    دوران سياه جنگ   اروپا
ـ   اروپائيانهايي كه     ترين قشون   گفتيم كه بزرگ  . گذرانيد  اقتصادي پس از آن را مي      ن  در اي

 هـزار نفـر   12و  ) اتـريش ( هزار   18و  ) سوئد( هزار   15گرفتند  به كار   جنگ عليه يكديگر    
 50 عثمـاني، بـه تنهـايي،        كيچر  ينگيكه در اين دوران قشون         و حال آن   326بود) فرانسه(

 اروپائيـان بخـت    . هزار نفر نيروي نظامي داشت     200توان بسيج   هزار نفر بود و اين دولت       
ـ ، درگ ي عثمان ي اقتدار نظام  ياي، در دوران اح   ه سلطان مراد چهارم   كز بلند بود    ين  ير جنگـ  ي

ـ          رانين و سخت با ا    يخون  پـس از او فاسـدترين و        و ش نگرفـت  ي شـد و راه اروپـا را در پ
يابيم كه چرا    بدينسان، درمي . ، به قدرت رسيد   ترين سلطان تاريخ عثماني، ابراهيم     ناشايست

  هماره بر تجديد پيمـان صـلح زيتواتـوروك          هابسبورگ در تمامي سده هفدهم امپراتوري    
كرد و هر تحقيري را به  اصرار داشت، براي انجام آن از هيچ كوششي مضايقه نمي      ) 1606(

ـ  و دس  ي اطالعـات  يهـا  هكه در آن دوران شـب     كم  يابي يز درم يو ن . خريد جان مي  گـر در    سهي
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 را  يسـاز    داشت و چه خدمات سرنوشت     ي چه ارزش  ي غرب يها   دولت يران برا ي و ا  يعثمان

امكـان و   ه  وطنـي كـ     كـانون جهـان   در آن عصر تنهـا      .  گزاف بفروشد  يتوانست به بها    يم
  . بوديهوديسوداگران شبكه گونه خدمات را داشت،  ني ارائه اييتوانا

   و نوزايي در عثمانياصالحات
ـ   ي شد و ب   يگذار  هي پا وپرولوكه با صعود محمد پاشا      ك،  وپرولوك ي وزرا خاندان م يش از ن

.  شگفت استيا دهيرد، پدكفا  ي بزرگ ا  ي نقش  و قاره اروپا   ي عثمان ياسيات س يقرن در ح  
 سبب شـد    ي عثمان ي در برانداز  يي اروپا  استعمار يي و عدم توانا   ي غرب يها  ضعف قدرت 

مـه دوم   يگـر، در ن   ين دولت دوران انحطاط بزرگ خود را از سر بگذرانـد و بـار د              يه ا ك
 چـون   ينسان، عثمان يبد. ندك را تجربه    يشن ادوار خو  يتر  از درخشان  يكيسده هفدهم،   

 ييب خود را در اصالح و نـوزا      ي عج يد و توانمند  يشكو به افول ناگهان شعله       ر ياخگر
 يوانمند، ت > در هند  يي نوزا فراينداستعمار و   < با عنوان    يدر جلد اول، در بحث    . نشان داد 
 يجـدهم را بـرا    يمـه دوم سـده ه     ي هنـد ن   ي و اقتـصاد   ياسـ ي و س  ي اجتمـاع  يساختارها
 ياسـ ي س يهـا   تجربـه ظهـور سـاخت      يم و پـس از بررسـ      يد نشان دا  يي و نوزا  يبازساز

 رو بـه مـرگ      يهـا  رانه ساخت ي، بر و  سورين و م  كدرآباد د ي اود، ح  يها  وفا در دولت  كش
    : ميجه گرفتي، نتيانكدولت گور

جوانـه زدن   . ستيـ  ن ا تمدن ي فرهنگ   يك مرگ   يها به معنا   ظهور و افول دولت   
 ي، فروپاشـ  رانيـ  در ا   مهـاجم مغـول    ي از درون امپراتـور    لخانـان يش دولـت ا   يو زا 

 بـر   يختـه محلـ   ي و فره  كوچـ ك يهـا   دولت يدن برخ يشكلخانان و سر بر   يدولت ا 
 ي و سـپس طلـوع سـاختارها       ي صـفو  يزكـ ش و زوال دولـت مر     يدايشالوده آن، پ  

 و طلـوع     هنـد  يانكـ  دولـت گور   ي، و بـاالخره فروپاشـ     هيـ  چون دولت زند   ياسيس
    327.استيامال گوك ييها  نمونهنك چون اود و دييها دولت

 غربـي   كند در دنيايي كه هنوز استعمار        بار ديگر ثابت مي     در عثماني  تجربه كوپرولوها 
از تفوق جهاني پسين خود برخوردار نشده و از هر روزني براي رخنه در جوامـع ديگـر و                

امـاً بـه    هـاي شـرقي الز      ساد و انحطاط دولـت    ، ف جست بهره نمي  ها  دولتساير  ساقط كردن   
  . معني حتميت مرگ ايشان نبود
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 را نمونه قابل    ي عثمان ياسي در ساختار س   وپرولوك صعود محمد    فرايند استانفورد شاو 

  : داند ين ساختار ميرد اكارك ي از چگونگيميتعم
 ه بـه اسـالم    كـ  تعلـق داشـت      ييايـ  آلبان يحي خـانواده مـس    يك به   328وپرولوكمحمد  

 329وپروكـ رد و در شهر     ك مهاجرت   ي نداشت، به آناتول   ينتكه م كن خانواده،   يا. ندديگرو
وپرولـو  كل بـه  يـ دلن  يـ  شد و به ا    زادهن شهر   ي در ا  1583محمد در سال    . ديونت گز كس

ن ي در سن   نظام دوشيرمه  قيه از طر  ك است   يسانكن  ي از آخر  يكيوپرولو  ك. افتيشهرت  
قـصر  ( در آشـپزخانه سـراي       1623او در سـال     .  جلـب شـد    ي به خـدمت دولتـ     كيودك

سرو ، خـ  ار دربـار  كشيـ  و دفاتر مخصوص پ    سپس در خزانه  به كار پرداخت و     ) سلطنتي
ار كـ  سالمت و شرافت طبع نتوانست به        به دليل او  . يافت ييها تي، مسئول  بوسنيايي اشاپ

 يوپرولـو ك. تخت دور شـد   يوپرو از پا  ك اني فرمانده سپاه  به عنوان در دربار ادامه دهد و      
 خـسرو پاشـا     زماني كه . ردك ن خود، خسرو پاشا، حفظ    يشي پ يجوان ارتباطش را با حام    

 كيـ چر  ينگـي وپرولـو در قـشون      ، ك شـد ) ي آقاسـ  كيـ چر  ينگي(ن  اچريك  ينگيفرمانده  
 از  يكـي ) .م 1628./ ق 1037( شـد    افـت و چـون خـسرو پاشـا صـدراعظم          يت  يمسئول

خـسرو  .) م 1632./ ق 1041(چهـار سـال بعـد     .  گرفت به دست  خزانه را    يمناصب عال 
، هيآماسـ ايالـت  گ  يـ ب وپرولو در مقـام سـنجاق     ك. دي به قتل رس   پاشا به فرمان مراد چهارم    

 - بـاالتر  او سپس به مناصب   . تخت دور شد  يگر از پا  ي زادگاهش، منصوب و بار د     يكنزد
، )ي نـاظر  توپخانـه  (يخانه سلطنت  است اسلحه ير،  )ياحتساب آقاس  (ه بازار ياست نظم ير

 دسـت   -يساز  است واحد اسلحه  يو ر ) يس آقا كيچر  ينگي (كيچر  ينگيفرمانده قشون   
رد و بـه  كـ ت ك شـر  در محاصره بغدادالت چوروميگ ا يب سنجاقكوپرولو در مقام    . افتي

ش پـس از    كمـان ك. وسـت ي پ ، پاشـا  يش قره مصطف  كماندولتمرد مصلح، ك  ان  يگروه حام 
بانان قـصر و     است دروازه ي مانند ر  يوپرولو را در مناصب مهم دربار     كد به صدارت    صعو

،  پاشـا  يش قـره مـصطف    كمانكپس از سقوط و قتل      .  گمارد ي سلطنت يها است اصطبل ير
) مكحـا  (يگـ يگلربير و ب  يـ وپرولـو را وز   كد،  يـ راعظم جد د، صـ  زاده محمد پاشا سـلطان   

  
328.  Mehmed Köprülü [Kiuprili, Koprili, Kuprili] (1583–1661) 

329.  Kopru 

 فونيز شهر مري فرسخ6 و هي شهر آماس ي فرسخ 12در  .  در كنار رود كوپرو    ي است در آناتول   يشهر
ـ و  بودنـد بـه كـوپر       ن رودها ساخته  يكي از ا  ي از چوب بر     يچون پل .  واقع است  در دامنه كوه تاشان    ا ي

ن شهر سكونت داشتند و مركز      ي خانوار در ا   6000 در زمان اقتدار خاندان كوپرولو    .  موسوم بود  يكوپر
 )2301-2300، صص 3، همان مأخذ، ج هامر پورگشتال. (ه داشتي قر46بلوكي بود كه 
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 در ياو مـدت . ت خود را از دست داد   يوپرولو موقع كزاده،   با سقوط سلطان  . ردك طرابوزان

 در جنـگ  .  شـد  هي عازم سور   دمشق ياتيلدار مال يسنجاق خود بود و سپس در مقام تحص       
 شـد و    يست خـورد و زنـدان     كـ ، ش واسي سـ  يان جالل ي، رهبر شورش   پاشا يبا واردار عل  

ل سـلطنت   يـ در اوا . ان نجـات داد   ي او را از زندان شورشـ       پاشا ير مصطف ي بعد ابش  كياند
بـا  . بـود ) يريـ قبـه وز (ر مشاور  ي وز يرد و مدت  كت  يحما  سلطان گوزم از   محمد چهارم 

 يت جـا يـ اهم مكـ  سـپس در چنـد مقـام    ،د شديف جناح گوزم سلطان خلع و تبع      يتضع
 به جرگـه    1655ه  يدر فور .  به خزانه به زندان افتاد     ي بده به دليل ي  وتاهكگرفت و مدت    

و .  بازگـشت  وپروك ر به ي دو ماه بعد با قتل ابش      يوست ول ي پاشا پ  ير مصطف يان ابش ياطراف
 26ر خ خـود گرفتـار بـود، د     ين بحـران تـار    يتر  در سخت  يه عثمان ك يسرانجام، در زمان  

 بـه دسـت   زمـام امـور را       سـاله    73ن دولتمـرد    يا.  م 1656 سپتامبر   16./ ق1066قعده  يذ
    . گرفت

م يتعجـب عظـ   تخـت   ي پا ي دولت و اهـال    يايوپرولو اول كدن خبر صدارت    ياز شن 
ه كـ گفتند    يفضال م . س مجهول بود  كت و استعداد او بر همه       يه قابل كرا  ينمودند ز 

و . دانـد و نـه نوشـتن        يه نـه خوانـدن مـ      كـ  اسـت    ي نـادان  330سـواد  ي مرد ب  يكن  يا
 نفـر   يـك ه  كـ را  يـ ست ز يـ است ن يسته ر يه شا كگفتند    ير م ك لش يها منصب صاحب

ن يران بـزرگ خـزا    يمـد . نمـود رش  يست داده اسـ   ك او را ش   ي مانند وردار عل   ياغي
 يهـا  يه هرگز از عهـده رفـع خرابـ        ك است   ير بدبخت ي فق يكن  يگفتند ا   ي م يدولت

ه چگونـه   كـ از همه طرف صداها بلند شده بود        .  برنخواهد آمد  هياندازه اداره مال    يب
د،  در ترازو نداريناري در بازو و ديه طالب استراحت بوده، قوتكر ناتوان را ين پيا

ــدر ا ــع ي ــه و جنــگ  كــن موق ــشاشات داخل ــار اغت ــت گرفت ــا ه دول  خارجــه و يه
باشـد، از     ي شـهر مـ    يهـا  به دروازه يك بودن اعدا    تخت و نزد  ي پا ي اهال يها  شورش

    331.اند ردهكل انتخاب كاست ي ريبرا
ه كـ رفـت   يمار م ش   به ي از صدها دولتمرد درجه سه عثمان      يكي وپرولوكن زمان   يدر ا 
 از او   ي مرده بـود نـام     يخين آزمون بزرگ تار   يش از ا  ياگر پ . ي داشت نه شهرت   ينه قدرت 
 ياتيـ  را ح  يننده خود عثمان  ك رهي خ ه او با اصالحات   كمعهذا مقدر بود    . ماند  ي نم يبر جا 

. ديان رسـ  ياريـ  يو ز بـه  يـ امالً فـراهم بـود و تـصادف و اقبـال ن           كنه  يزم. دوباره بخشد 
  

، ص  4ج  همان مأخذ،   . (دانست  ياد م ي قدر علم و فضل را ز      ي خط و سواد نداشت ول     محمد كوپرولو  . 330
2394( 
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ل يه در اوا  ك ي مصلح ، دو صدراعظم   احمد پاشا  ي و ترخونچ   پاشا يش قره مصطف  كمانك

وپرولو نبودنـد   كم از   ك يگر نه اصالح يدند، در زم  ي رس به قدرت  1650 و   1640 يها  دهه
ت خـود را در     يـ  موجود 1656 چون سال    يشان همراه نبود و هنوز عثمان     ي ا  زمانه با  يول

ن يه نهال اصالحات ابتدا با خون آنان رنگ       كن بود   ير ا يتقد. ديد يامل نم كمعرض انهدام   
ان يـ  بـزرگ م   ي قـدرت بـه انتخـاب      ي عـال  يهـا   انونكن تجربه سرانجام    يان ا يشود و بر بن   
ـ  يـ اخت<استيـصال   از سـر     دست زننـد و      يا مرگ عثمان  ياصالحات    بـه   >تيـ نها يارات ب

رغم غلبه فـساد و       دهد كه، به    ظهور سه مدير مصلح فوق نشان مي      . نندكض  يوپرولو تفو ك
هـاي ميـاني و پـائيني        در اليـه   هاي فرازين قدرت سياسـي،      سوءمديريت و ناتواني بر اليه    

توانست در  ميساختار سياسي عثماني هنوز نيروي متراكم و بالقوه فراواني انباشته بود كه         
حركي چـشمگير پديـد   ، ت فضاي مساعد، و با فروريختن اقتدار متصلّب محافل عالي قدرت         

  . آرد
  

رد و  كـ ر آغاز   ينظ مك يتيار خود را بدون هراس و مجامله و با قاطع         ك وپرولوكمحمد  
 بالقوه توطئه يها انونكه كن، يشيها و مقامات فاسد پ     د صدراعظم ين گام به تبع   يدر نخست 

 كياند. شان دست زد  ي از ا  ي مصادره اموال و قتل برخ     ، و رفتند  يشمار م   ه دولت او به   يعل
با بانگ  دند  يوشكردند و   كوپرولو را آغاز    كورش به   ين  ي فاسد در قالب د    يها  انونكبعد،  

  . نندك را در نطفه خفه يگر نهال اصالحخواهي  شريعت
  در مسجد  زاده يروان قاض يوپرولو، در روز جمعه پ    كآغاز صدارت   هشت روز بعد از     

 شينند، دراو ك را خراب    اياك ت ين اجتماع قرار شد تمام    يدر ا .  جمع شدند  سلطان محمد 
رد كـ اف  كه استن كس را   كند و هر    ين بگو يرده، شهادت ك اقرار   ه به اسالم  كنند  كرا مجبور   

و    332 نگذارند؛ ي مناره باق  يكش از   ينند و ب  ك را خراب     مساجد يها به قتل رسانند؛ مناره   
چـون شـب شـد،    . ننـد ك را موقـوف  وك و تنبا  ري و البسه حر    و نقره  استعمال ظروف طال  

ارد مـسلح  كـ  بودند بـا چـوب و      زاده يروان قاض يشان از پ  ين ا يه مدرس ك ي مدارس طالب
شان در مـسجد سـلطان محمـد        يـ ران ا ك و نو  سبهك و   اني از بازار  ي بعض به همراه شده و   
 را ي و شمـس   ي و جلـوت   ي و خلـوت   يش مولـو  يـ اهو دراو ي ه ردند و با عربده و    كاجتماع  

ند و  كنندگان را آرام    ك د تا اجتماع  يوشك يندگانيوپرولو ابتدا با اعزام نما    ك. د نمودند يتهد
د سـران فتنـه را      يـ م اعـدام و تبع    ك ننهادند از سلطان ح    ي به درخواست او وقع    زماني كه 
ن آشـوب بـه     كير محـر  ي سـا  به همراه  را   ي مصطف ي و دل   احمد ك و تر  ي و استوان  گرفت

  
 . دانستند ي م و بدعت)ص(امبر يك مناره را خالف سنت پيش از ي با بمسجده زاد م كه پيروان قاضييگفت . 332
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، از   در مـاه بعـد آبـازه احمـد پاشـا           333.شان را مصادره نمود   يرد و اموال ا   كد  ي تبع قبرس

گونـه    نيـ ا.  مقصر بود، اعدام شـد     ست داردانل ك ش يه در ماجرا  ك زيا ون  ب سرداران جنگ 
  . افتياقدامات ادامه 

ــا شــورش فرمانــدهان قــشون . م1657ه يــژانو./ ق 1067االول  عيــ در ربوپرولــوك ب
 همـاره   حمد چهارم از آغاز سلطنت م   فرماندهان سپاهي   . شدمواجه  ) يسپاه(نظام   سواره
 از سـلطان گرفـت و       يوپرولو فرمان ك 334.ند بود >ينظام ي و شرارت و ب    يقانون يب<عامل  

ن يشيـ  پ ، صـدراعظم  اوش پاشـا  ين زمـان سـ    يـ در ا . اعـدام كـرد   فتنـه را      تن از سران   60
، حاضر به   )ه مادر كمل (خود با ترخان سلطان    يوندهايا بر پ  ك، با ات  .)م 1650./ ق 1061(

وپرولـو  ك.  گمارده بـود، نـشد     الروم نةارزومت  كه او را به ح    كوپرولو،  كاطاعت از فرمان    
رد، سـلطان را بـه      كـ  محمد چهارم امتنـاع      زماني كه خواستار صدور فرمان قتل او شد و        

ن فرمـان اقتـدار خـود را    يـ  ايافـت و اجـرا    ي از شروط خود متهم نمـود و بـا در          عدول
 مـشغول بـود، بـه قتـل         يـك ه بـه تحر   ك را،   يم مغرب يخ سل ي بعد، ش  كياند. ردكاستوارتر  

ه خـود را    كـ ب و متنفذ بود     ي عوامفر ياز علما ) اهل طرابلس  (يم مغرب يخ سل يش. ديرسان
ـ    15او از   . خواند  ي م ركز تبار ابوب  ا  يده و بـا ادعـا  يـ  اقامـت گز  ش در اسـتانبول   ي سـال پ
   335.رده بودكر جلب يثك يدانيب مريرامت و ارتباط با غك

 انضباط  ي سروسامان داد و در دستگاه دولت      يوتاه به اوضاع داخل   ك يوپرولو در مدت  ك
او ناوگـان   . ان بـرد  ي را به پا   زيد تا جنگ با ون    يوشك،  1657ه  يرد، و سپس، از فور    كجاد  يا

ه يـ ژوئ (ييايـ جنـگ در   اولـين در  عثمـاني   . ردك ردن تنگه داردانل  ك را مأمور باز     يعثمان
 را بدون مسامحه يست فرماندهان خاطكن شياطر اخ وپرولو بهك. ست خوردكش) 1657
 برده بودند همه را به دادن       به كار رت و جالدت    يغ<ه در جنگ    ك را   يسانكرد و   كاعدام  

 يسوت سـردار  كـ  در   ي، و نساني بد 336>.ديخلعت و بذل انعام مسرور و خوشدل گردان       
قالب است سخت و مهابت عدالت او اغلب قلوب در اضطراب و ان           ياز س <ه  كظاهر شد   

ه سـخت   يـ ، و تنب  ست در جنگ اول داردانل    كوپرولو پس از ش   كد  ي اقدامات شد  337>.بود
ش ي و گـشا   ي عثمان يروزيامد مثبت داشت و در جنگ بعد پ       ي، پ ي خاط يفرماندهان نظام 

  
 .2303-2302صص همان مأخذ،  . 333
 . 2308-2307صص همان مأخذ،  . 334
 . 487، ص 3، همان مأخذ، ج ياوزون چارشل . 335
 . 2314، ص 3ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 336
 . 2315همان مأخذ، ص  . 337
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اوت  (آدا ره مهـم بوزجـه    ي با تصرف دو جز    يروزين پ يا. تنگه داردانل را به ارمغان آورد     

  . ل شديمكت) 1657دسامبر  (و لمنوس) 1657
، )يلونيترانـس ( اردل   ياغير  ي ام 338،يوتزكوب جرج دوم را   ك سر وپرولوك ياقدام بعد 

شان يـ نـده ا ي نما339ارل دهمكه ك،  سوئديسه و ماجراجوكي نو يگارشي با ال  يوتزكرا. بود
 دولت متبوع   يها  استي بدون توجه به س    ، متحد شده و   ي و مولداو  يران واالش يبود، و ام  

  بـا لهـستان    ، بـه جنـگ    ت دولـت هابـسبورگ    يـ  از حما  يو با برخوردار  ) يعثمان(خود  
ن زمـان دسـتخوش     يـ ه در ا  كـ ه استقالل لهـستان را،      كوپرولو مصمم بود    ك. مشغول بود 

ومت كرد و ح  ك را عزل    ي و واالش  يران مولداو ياو ام . ندك بود، حفظ    ي داخل يها  آشوب
 خـود را    يياي از بستگان آلبان   يكي سپرد و    يونانيساز    قفل يك  را به پسر   )يواالش(افالق  

صد يكـ  قـشون    يـك ، در رأس    1658 سپس، در ژوئـن      يو. ردك )يمولداو( بغدان   يوال
 پادشـاه   340،)ريميازكـ ان  جـ (ن جنگ، جـان دوم      يدر ا .  شد يلواني عازم ترانس  يهزار نفر 

  
338.  George II Rakoczy (1621-1660) 

 پس از مـرگ     يها  در سال .  تعلق داشت  يلواني ترانس ي راكوتز ي به خاندان اشراف   يجرج دوم راكوتز  
ـ . كـرد  يت مي حما ، پسر گابور،ن بتلني از ات ي، عثمان )1629 (گابور بتلن   بـا  ي سـرانجام راكـوتز  يول

ـ  گ به دسـت   را   يلواني توانست حكومت ترانس    در دولت هابسبورگ   يت محافل يحما او بعـدها بـا     . ردي
 را  يعثمانت  يدولت هابسبورگ حما  . ز حمله كرد  ي ن شي و بعدها به اتر     متحد شد و به لهستان     ها يسوئد

 حاضر شده و بـا امپراتـور صـلح    ني دستور داد كه در وي به راكوتزي خود جلب كرد و عثمانبه سود 
 .كند

339.  Charles X [Charles X Gustavus] (1622-1660) 

ـ ا.  بـود   در سـوئد   ار ثروتمنـد پروتـستان    ي بس يگارشي ظهور ال   ساله ي جنگ س  يامدهايكي از پ  ي ن ي
 او، كارل گوستاووس، را با نام       ي را خلع كرد و پسرعمو     نايستي ملكه كر  1654د در سال    يت جد ياشراف

 و  در جنـگ بـا دانمـارك      شتر دوران شش ساله سلطنت كـارل دهـم        يب. دي به سلطنت رسان   كارل دهم 
ـ ي ال ي نظـام  ييمـاجراجو هدف از   .  گذشت لهستان  پروتـستان سـوئد، كـه از زمـان سـلطنت            يگارش

 . ن منطقه بودي ا و نظارت بر تجارتكي آغاز شد، اشغال سواحل بالتگوستاووس آدولفوس واسا
340.  John II Casimir (1609-1672) 

در .  اسـت   واسـا  ي از خانـدن سـوئد      پادشاه لهستان  سموند سوم يگي پسر ز  )ريميجان كاز (جان دوم   
سالو ي پس از برادرش، والد    1648در سال   . دي رس ينالي به مقام كارد   1640و در سال    ش بود   ي كش فرانسه
 توانست اوضاع لهـستان     تسكييمان صلح با بوگدان خملن    يق انعقاد پ  ي، پادشاه لهستان شد و از طر      چهارم

ـ  از شـمال و       سوئد  با تهاجم كارل دهم    1655در سال   .  دهد يرا سامان   از  يورش جـرج دوم راكـوتز     ي
ـ ا.  استقالل لهستان را حفظ كردي قاطع عثمانيت نظامين برهه حساس، حما يدر ا . جنوب مواجه شد   ن ي

 لهلم برانـدنبورگ  يك و يفردر. ندما ي معموالً مسكوت م   ي غرب يها املعارف  ةدائر است كه در     ينكته مهم 
← 
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ه كـ  يقشون. ت داشت ك شر ي متحد عثمان  به عنوان  هزاره نفره خود     12لهستان، با قشون    

 يرده بود به سختك اعزام  پروتستانيوتزكت از راي حما ي هابسبورگ برا  يكاتولكدولت  
ن يبزرگان ا .  فتح شد  يلوانيترانس. م 1661./ ق 1071در سال   . ست خورد ك ش يثماناز ع 
 اعـالم   يش را از عثمان   يدند و اطاعت خو   ير خود برگز  ي ام به عنوان  را   يگريشور فرد د  ك
 هـزار   40 بـه    اكـ  هـزار دو   15 را از    يلوانيات ترانس يشان مال يه ا ي تنب يوپرولو برا ك. ردندك
  .ادافزايش دا كدو

 بـزرگ   ياني بـود، عـص    يلواني ترانـس  ر جنگ ي درگ وپرولوك زماني كه ،  1658ه  يدر ژوئ 
 هـزار نفـره را در       30 ي، قـشون  م حلـب  ك حا 341،آبازه حسن پاشا  .  عزل او آغاز شد    يبرا
ها تـن از    و دهاراك و آني و آناتولام شامكت حي از حماي گرد آورد و، با برخوردار  هيونق

 ري صـغ يايوپرولـو، شـورش خـود را در سراسـر شـام و آسـ        كمقامات معزول مخـالف     
ان از  يشورشـ . وسـتند ين شـورش پ   يـ وپرولو به ا  ك  از مخالفان  ياديتعداد ز . گسترش داد 

 بـه   يا  نـده يآنـان نما  .  برخوردار بودند  وپرولو در استانبول  كت پنهان مخالفان متنفذ     يحما
ن يـ  بـه ا    محمـد چهـارم    342.ندوپرولو را خواسـت   كرده و از سلطان عزل      كتخت اعزام   يپا

. م 1658تبـر   كا./ ق 1069در محـرم    . لو را احضار نمـود    وپروكرد و   كدرخواست اعتنا ن  
 يوپرولو، برگزار و پس از قرائـت فتـوا        ك، در حضور سلطان و       در ادرنه  ييمجلس شورا 

  
← 
 از لهستان، بـه     يت عثمان ي، مقارن با حما   1657، كه در ابتدا متحد سوئد بود، در سال          )ريننده كب يبرگز(

 ي شرق ومت او را در پروس    ن خدمت جان دوم استقالل حك     يپاس ا   وست و به  ي پ يجبهه لهستان و عثمان   
 شد كه بـا  هيبا روس) 1667-1654( ساله 13ر جنگ ين زمان درگيجان دوم در هم.  شناختبه رسميت 

لطنت استعفا داد و در     اش از س   ي پس از فوت همسر فرانسو     1668در سال   . افتيان  يشكست لهستان پا  
 .د و در همانجا درگذشتيفرانسه سكونت گز

 و در سال    اربكري حاكم د  1655در سال   .  بود  صدراعظم ي پاشا ير مصطف يكان ابش ي از نزد  حسن پاشا  . 341
 . شد حاكم حلب1657

ـ ش چهره   يب  و  دهد كم   ي م به دست   از شورش آبازه حسن پاشا      كه استانفورد شاو   يريتصو . 342 ـ ك ق ي ام ي
 ي آنـاتول  يافت كه بـرا   يچندان جسارت   <سد كه آبازه حسن     ينو  ي م ياو حت . سازد  ي م ي را متجل  يمردم

ن نبود و شورش فـوق را       يچن) 365-364، صص   1، همان مأخذ، ج     شاو (>. اعالم كرد  يحكومت مستقل 
آبازه .  كرد يابي ارز  محمد كوپرولو  ه اصالحات ي عل ي حكام و دولتمردان خاط    ي از سو  يانيد تنها عص  يبا

نده خود را   يان نما ي شورش زماني كه . ه حكومت مستقل نداشتند   يز داع ير سران شورش ن   يحسن پاشا و سا   
ها غالمان  حاشا آن<:  به خشم آمد و گفت   نزد سلطان فرستادند و خود را غالم او خواندند، محمد چهارم          

اوزون  (>.م به كمك آمـد    ي عظ ين غزا ي در ا  يرمسلمان است ول  يغكه    اين با   پادشاه لهستان . ستنديمن ن 
 ) 506، ص 3، همان مأخذ، ج يچارشل
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م به جنـگ گرفتـه      يصم، ت انياغي  دال بر وجوب قتل    ر علما ي و سا  ،ي، مفت ي بولو يمصطف
ه قـشون   كـ  اسـت    ين در زمـان   يا. ردكار خود را آغاز     ك يبيت عج يوپرولو با قاطع  ك. شد

ـ    يشورش پـس از   . ده و وحـشت شـهر را فراگرفتـه بـود          ي اسـتانبول رسـ    يان به پنج منزل
دسـامبر  ./ ق 1069االول  عيـ  گونـاگون، در رب يرهـا يرها و تزوي متعـدد و تـدب    يها  جنگ
ر ي و سـا   ست دهـد و سـپس آبـازه حـسن         كان را ش  يپرولو موفق شد شورش   وك. م 1658
./ ق 1069االول    ي جمـاد  24(افت شام   ي ض يكان  يرده و در جر   ك را خام    ياغي يپاشاها

 وب شـورش آبـازه حـسن پاشـا        كسر.  به قتل رساند   در شهر حلب  .) م 1659ه  يور ف 16
ت را يه نظم و امنك بود وپرولوكوتاه صدارت محمد    ك بزرگ دوران    ي از دستاوردها  يكي

  . ردك، اعاده هير تا سوري صغياي، از آسيت عثمانك از ممليدر بخش بزرگ
 نجـات   ي بـرا  يروز پنج سال تالش شـبانه     سالخورده، پس از     يوپرولوكمحمد پاشا   

رد كه  ياو به سلطان توص   . ردكالوقوع خود را احساس       بي مرگ قر  ي سالگ 78، در   يعثمان
 ،اصـالحات راه  دهنـده    و ادامه آينده   ، را در مقام صدراعظم    ه پسرش، فاضل احمد پاشا    ك

ـ    يه در ا  ك را،   وپرولوكرفت، احمد   يسلطان پذ . ندكمنصوب    بـود، بـه      شـام  ين زمـان وال
چهل روز بعد، محمد . مقام صدراعظم منصوب نمود رد و در مقام قائمك احضار استانبول

  .درگذشت. م 1661تبر ك ا31./ ق 1072ل االو عي رب17 در وپرولوكپاشا 
  

  وتاه پنج ساله صدارتش چه بود؟ ك در دوران وپرولوكمحمد پاشا عظيم ت يراز موفق
شـناخت    ي م يخوب   را به  يو فساد جامعه و دولت عثمان       يوپرولو عوامل نابسامان  ك -1
 از  يطور عمده ناش    ن عوامل به  يا. ردكد با آن مبارزه     ياه چگونه ب  كدانست    ي م يدرست  و به 

 ي و نظـام   ياسـ يرامـون رجـال س    ي در پ  يه بخـش  ك بود   ينفوذ غارتگر ي ذ يها  اقتدار گروه 
ن دو گـروه مقتـدر و       يـ ا. زاده يروان قاضـ  يـ ت پ يـ  در جمع  يفاسد مجتمع بودند و بخش    

ق يـ را از طر  يـ زرفتند    شمار مي   بهتر    ك فاسد خطرنا  يها فته و س   علما ي بودند ول  كخطرنا
 يل حتـ  ين دل يج توده مردم را داشتند و به ا       ي قدرت جلب و بس    يني احساسات د  يكتحر

  . شان واهمه داشتيز از ايسلطان ن
مجاملـه  د و يـ نفوذ بـدون ترد ي ذيها ن گروهيان دادن به اقتدار ا    ي پا يوپرولو برا ك -2
ه مانع گردش   ك را   يا هر فرد  يم نشد و هر فرد فاسد       ياو در برابر فشارها تسل    . دركعمل  

ان تعلـل نـشان     يـ اغيوب  كا اعدام نمود و در سر     يد  ي بود عزل و تبع    يوانيچرخ دستگاه د  
ه از  كـ  يسانكـ  و بعضاً اعـدام      يناركز و بر  يآم   خشونت يها  وپرولو با اتخاذ روش   ك. نداد

 يرگ ا به توطئهينمودند   ين نم كين تم يردند، در برابر فرام   ك ي سوءاستفاده م  يدستگاه دولت 
رد و كـ  ي بودنـد متالشـ  ه مـانع اصـالحات  ك را يمشغول بودند، محافل متنفذ و منسجم    

ان يـ  و طغ  ياو بـه خودسـر    .  را دوباره به گردش درآورد     ي عثمان يساالر  ديوان يها چرخ
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ه از دولـت    ك،   و شام  ي تا آناتول  يلواني، از ترانس  يمرانان و قدرتمندان محل   ك از ح  يتعداد

ج سـاله    پن ةبرخي روايات، در دور   طبق  . ان داد ي نهاده بودند، پا   ي بر جا  ي تنها نام  يزكمر
وپرولـو بعـدها بـه      كرغـضب مخـصوص     ي م 343.د هزار نفـر اعـدام شـدن       36صدارت او   

ا انداختـه   يـ هـا را بـه در       رده و اجساد آن   ك نفر را خفه     4000ش از   يه ب كدوستانش گفت   
 رحـم    محمد بي  وپرولو لقب ك يل برا ي دل به همين بود و   رحمانه    بين اقدامات   ي ا 344.است

 يداد خود و جامعه عثمـان       ي مماشات نشان م   كيو اند وپرولك اگر   يول. را به ارمغان آورد   
ومرجـي    هـرج شـد و      يغرق م ها   و آشوب ها   توطئهترين    رحمانه  بيسرعت در گرداب      به
 رحمـي  بـي خ دربـاره  يقـضاوت تـار  . م بـود يعظبسيار  آن يه تلفات انسانكآمد  يد م يپد
    : ن استيوپرولو چنك

نـد  يصب صدارت مالحظه نما   دن به من  يوپرولو را قبل از رس    ك يها  ومتكاگر ح 
ه كـ  رحمي  بين قساوت و    ي بوده است و ا    يم عادل بارحم  كه حا كخواهند دانست   

 يه تقاضــاكــ او نبــوده اســت بلي و فطــريرد ذاتــكــام صــدارت از او بــروز يــدر ا
 ي و قـساوت بـوده اسـت تـا مارهـا           رحمي  بين نوع   ي دولت در اظهار ا    يرخواهيخ

ا يـ آ... ان بـردارد  ي بودند، از م   يوان طاغ ي و د  ياغين  ياطيه ش كهفت سر شورش را،     
هـا و اظهـار    خـتن خـون  يت داخله و افتخـارات خارجـه بـدون ر         يه امن كن بود   كمم

     345ا نه؟ي حاصل بشود يرأفت و مهربان
 ي عثمـان  يسـاالر   ديـوان  او در    يه از حضور طوالن   ك يا بر شناخت  كوپرولو، با ات  ك -3

 بـود،   ي و يه برخاسـته از هفـت دهـه زنـدگ         كـ  يا گرفـت و خـرد و تجربـه         يمنشئت  
 يومتكد و در مناصب مهم ح     يشكشان را بدون مالحظه بر    ياو ا . شناخت  يستگان را م  يشا

  . گمارد
ـ     گ  ه اسالف اصالح  ي رو ينه امور مال  يوپرولو در زم  ك -4 او . ش گرفـت  ير خود را در پ

شتر پـول   يـ ه از دو محـل و ب      كـ  را   يسانكـ ان داد و حقـوق      يپا دولتمردان   يبه چند شغل  
رده و از   كـ رضـرور را حـذف      ي غ يهـا   نهيت توانست هز  ياو با موفق  . ردكگرفتند قطع     يم

گـر در  يت و بـار د يـ  را تقو خزانهيق مصادره اموال غارتگران و مبارزه با فساد ادار       يطر
 يشـامل مـصارف شخـص     كوپرولو   ي مال يها  يريسختگ. ندكجاد  يشور موازنه ا  كبودجه  
 پارچـه عنبـر را از       يـك مـت   يقحتـي   ب بودجه دربار    يدر زمان تصو  . شد  يز م يسلطان ن 

  
 .2373، ص 3ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 343
 . 2309همان مأخذ، ص  . 344
 . 2374ص همان مأخذ،  . 345
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 ييزهايبه چ ] سلطان[ من   ي چون آقا  يا ر غرنده يش<  :رد و گفت  كصورت مخارج حذف    

   346>.ندكد خود را آلوده و معتاد يسته زنان است نبايه شاك
 بـه   ي جلـب عثمـان    يه بـرا  ك،  يلواني و ترانس   سوئد  اشراف پروتستان  يها هسي دس -5
 يهـا    قدرت يدر برابر تمام  او   و   دادب ن يفركوپرولو را    347دند،يوشك ي م  با لهستان  جنگ
د يـ وپرولو را تهد  ك ر هابسبورگ يه سف ك يزمان. ش گرفت ي مقتدرانه در پ   يا  هيرو يياروپا

بـا   متحد شده و به جنـگ        يحي مس يها   دولت يلواني به ترانس  يشكرك لش به دليل ه  كرد  ك
 يتواننـد بـرا     ي مـ  يحي مس يها  همه دولت : وپرولو پاسخ داد  ك برخواهند خاست،    يعثمان

ن يـ  ا 348>.نـد ي حاصـل نما   يت او معرفت  كتا از قوت و شو    < متحد شوند    يحمله به عثمان  
وپرولـو  ك زماني كـه . شد يز مي، ني عثمانين و سنتيري، دوست د   شامل فرانسه  يه حت يرو
ر را به زنـدان     يرد، سف  ارتباط پنهان دا   زي ون يياي در يروير فرانسه با فرمانده ن    يافت سف يدر
، پادشاه قدرتمنـد فرانـسه       چهاردهم ييلو.  چوب زد  يند و پسر مغرورش را به سخت      كاف
وپرولـو را   كرد تـا از سـلطان عـزل         ك اعزام    به استانبول  يا  ژهينده و ينما،  )1643-1715(

وپرولـو  كبـت   يافت و چنان از ه    ين را ن  دار با سلطا  ي اجازه د  ييفرستاده لو . خواستار شود 
او تنهـا   .  را با خود به فرانـسه بازگردانـد         چهاردهم به محمد چهارم    ييه نامه لو  كد  يترس

ز بـه فرانـسه     يـ رآمي تحق ير و پسرش را از حبس نجـات دهـد و بـا وضـع              يتوانست سف 
  349.ردكمراجعت 

  
 هفدهم يها  در طول سده  يگران عثمان   رد اصالح كوه عمل يو ش  نگرش   استانفورد شاو 

    : ندك ي ميابين ارزي را چنيالديجدهم ميو ه
هـا و     اربرد آن دسـته از روش     ك عدم   يعلت انحطاط عثمان  ] گران،  نظر اصالح   به[

نت  در زمــان ســلطيعنــي، يه در اوج قــدرت عثمــانكــ بــود ي ســازماندهيالگوهــا
طلبـان   دگاه اصـالح يـ ن، از ديبنـابرا . ت همراه بـوده اسـت  يا موفق، بوهكمان باش يسل

ه كـ  قابـل اصـالح بـود      ي، نظـام در صـورت     يالديجـدهم مـ   ي هفـدهم و ه    يهـا   سده
ن ي و فـساد از بـ      يخـوار  ، رشـوه  ي دزد يعنـ يافت؛  ي يت گذشته خود را باز م     يموقع

 ي نظـام يهـا  شـد، دسـته   يابات تنها بر اساس مهارت افراد انجـام مـ       رفت و انتص    يم
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124  آريستوكراسي مالي و فروپاشي نظام سنتي
زد از  يت خود سـر بـاز مـ   يه از مسئولكس كشد و هر  ي مي اصالح و بازساز   يسنت
 خـود خـشن و      يهـا   طلبـان اغلـب در روش       ن اصـالح  يـ ا. ديـ گرد  ينـار مـ   كار بر ك
 و  شـان موفـق بودنـد      هـاي  آور در فعاليـت     اي شـگفت    گونـه   بـه ترحم بودنـد امـا       يب

تـرين تـأثيرات      از مخـرب   توانستند وضـع را چنـان سـامان بخـشند كـه امپراتـوري             
اي كه توانست مهاجمان خـارجي را دفـع و            گونه  نظمي در امور در امان بماند به        بي

ننـده برطـرف    كديه خطـرات تهد   كن  يمحض ا   اما به  .اساس حكومت را حفظ كند    
    350.شد يها از سر گرفته م ستفادهشد، روند انحطاط آغاز و سوءا يم

  . ن نماد آن بودنديتر  و برجستهيگر ن سنن اصالحي وارث اوپرولوكران يخاندان وز
  

به قدرت رسيد   . م 1661اول نوامبر   ./ ق 1072االول     ربيع 18 در   351فاضل احمد پاشا  
او در زمـان صـعود بـه        .  پدر را تداوم بخشيد    ارتش اصالحات  ساله صد  15و در دوران    

بدون مشورت با افراد مجرب كـاري       < جوان   اين صدراعظم .  ساله بود  26مقام صدارت   
.  كوپرولوي جوان، برخالف پدر، از تحصيالت عالي برخوردار بود         352>.داد  صورت نمي 

 پسرش را از كودكي به تحصيل تشويق كرد و احمد چنان اسـتعدادي از               محمد كوپرولو 
.  شـد   سلطان محمـد دوم     سالگي يكي از هشت مدرس مسجد      16خود نشان داد كه در      

 پيوسـت   ران دولتي  پس از مدتي تدريس در اين مدرسه به جرگه كارگزا          احمد كوپرولو 
در زمـان   .  شـد  و سـپس حـاكم دمـشق       الـروم  نـة ارزو در سال سوم صدارت پدر حاكم        

 را بخشيد و مردم منطقـه را مرهـون           ماليات شام   هزار آقچه  400حكومت دمشق حدود    
 مـورد    لبنـان  معـن   و بنـي   شـهاب  پيروزي بر سران طوايف ياغي بني      به دليل خود كرد و    

پس از يك سال اقامت در دمـشق، زمـاني كـه عـازم              . تشويق سلطان و پدر قرار گرفت     
او يـك روز پـس از       . د فراخوانده ش   بود، به استانبول   محل مأموريت جديدش در حلب    

   353.فوت پدر خاتم صدارت را دريافت كرد
 زمـانش بـود، بـه       يه مقتضا ك ييها  استي س ي اجرا به دليل ،  وپرولوكاگر محمد پاشا    

ن يـ  شهره شد و ا    احمد پولتيك ، به   وپرولوكافت، پسرش، احمد    ي شهرت   رحم  بيمحمد  
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351.  Ahmed Köprülü (1635–1676) 

  . 525، ص 3، همان مأخذ، ج ياوزون چارشل . 352
 .2395-2394، صص 4ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 353



125  استعمار غرب و فروپاشي عثماني 
 “رحمـي  بـي ”احمد تـداوم   “يكپولت” در واقع 354. زمانه بود يز به مقتضا  ين كوه سلو يش

د يـ گردان ي بـازنم يت و ثبات و اقتـدار را بـه عثمـان         يت امن يمحمد بود و اگر پدر با قاطع      
  .  نداشتيياراي دوم كوپرولوكسياست 
 در   هابـسبورگ  ي نظـام  يهـا    دخالت د،ي رس به قدرت   فاضل احمد پاشا   زماني كه در  
 ي و حتـ   355، اروپا يحي مس يها   قدرت ي و تمام  پاپ. ده بود ي به اوج خود رس    يلوانيترانس
. ردنـد ك يت مـ  يـ ، حما لوپولد او لئد هابسبورگ،   ي امپراتور جد  يبي از آرمان صل   356،سوئد

عـازم   يأس قـشون عثمـان    در ر . م 1663ل  يآور./ ق 1073فاضل احمد پاشا در رمضان      
 يروهـا يره خواسـتار خـروج ن     كق مـذا  يـ ن شهر از طر   ي شد و پس از استقرار در ا       بلگراد
 داد، او قـشون     ي پاسخ منف  ني دربار و  زماني كه . دي گرد يلوانيگ از ترانس   هابسبور ينظام

 خـراج از  ه طـال ك هزار س30انه يرد و مقتدرانه پرداخت سال    ك شي اتر كخود را وارد خا   
 صـلح   ي معمول بود، بر شروط خود برا      يمان قانون يه در زمان سل   ك را،   ني دولت و  يسو

 هـزار   200رد و تنهـا بـه همـان         كـ ن شرط را حـذف      ي ا يرات بعد ك او در مذا   357.افزود
 358.ردكپرداخت بسنده     ي م كتواتورويمان ز يد پ ي تمد يه دولت هابسبورگ برا   ك يا هكس
 مـه يرك نـامنظم خـان    يروهاينافت و حمالت    ي ادامه   يع عثمان ي و سر  ياپي پ يها  يروزيپ

 يا  جـه ي از هابـسبورگ نت    يي اروپا يها  ت فراوان قدرت  يحما. ردكش را ناامن    ياعماق اتر 
    خواسـتار صـلح شـد     .  م 1664ه  يـ ژوئ./ ق 1075ل در محـرم     نداد و امپراتور لئوپولد او .

ن يـ طبـق ا  .  اسـت  359)آيزنبرگ(پيمان صلح وسوار    ع  ير و سر  ي چشمگ يروزين پ يامد ا يپ
 يرد و بـرا كـ  خارج يلواني خود را از ترانسيروهاي ني هابسبورگ تمام  يمان، امپراتور يپ

    . پرداخت هك هزار س200، كتواتورويمان زيه پيمان صلح، طبق رويانعقاد پ
هـا متعهـد    يه عثمـان كـ  امپراتور آن بـود     يازات تنها خشنود  ي امت نيدر قبال همه ا   

 ي خـوددار  شتر به داخل قلمرو خاندان هابـسبورگ      ي ب يشده بودند از حمالت مرز    
  

ـ شوند كـه گو     ي شناخته م  يك با عنوان  ي هر   چهار عضو نامدار خاندان كوپرولو     . 354 ـ ي س  چهـره  ياي  ياس
 ي پاشا به مـصطف    ي مصطف ك،ي به احمد پولت   ، فاضل احمد پاشا   رحم  محمد پاشا به محمد بي    : شان است يا

 )2891، ص 4 همان مأخذ، ج. ( شهرت دارندن عاقلي به حسن پاشايو عموزاده حس پاكدامن
ـ در ا اي و اسـپان   و آلمـان   فرانـسه . 366، ص   1 ، همان مأخذ، ج   شاو . 355 ، ق پـاپ يبـه تـشو  ، ن جنـگ ي

 )530، ص 3، همان مأخذ، ج ياوزون چارشل. ( كردند فراوان به دولت هابسبورگيها كمك
 . 524همان مأخذ، ص  . 356
 . رفتي را نپذشنهاد كمك سوئدي پللئوپولد او. 524همان مأخذ، ص  . 357
 . 525همان مأخذ، ص  . 358

359.  Vasvar, Eisenburg 
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 بـه داخـل     ياتين عمل يز از انجام چن   ي ن ي و ي مرز يروهايه ن ك ينند البته در صورت   ك
معاهده ياد شده چيـزي جـز يـك ناكـامي بـزرگ              ... اجتناب ورزند  ي عثمان كخا
 تا آن زمان تا چـه حـد         خود نشانگر آن بود كه كوپرولوها     ... قرارداد مذكور . نبود

     360.موفق شده بودند قدرت نظامي عثماني را احيا كنند
 پـس از    وپرولـو كن محمـد پاشـا      كشـ   و هم پاسخ دنـدان     شير اتر ي سف ينيب  شيهم پ 
  . افتيمتر از پنج سال تحقق كگذشت 

  
 ي ناش يها  يروزيپحالوت   كنيه ا كوپرولو،  ك  فاضل احمد پاشا   يت بزرگ بعد  كحر

 سـال از عمـر آن   21 كنيه ا كبود    ونيز جنگبه  دادن  ان  يد، پا يچش ياز اقدامات پدر را م    
ا را بـه صـلح وادارد و        هـ   يزيـ ره ون كق مذا ياز طر تا  د  يوشكز ابتدا   ين بار ن  يا. گذشت  يم

 رتكـ  جنگ   يفرمانده. م 1666مه  ./ ق 1076قعده  يد، در ذ  ي پاسخ مساعد نشن   زماني كه 
 برخـوردار   يي اروپـا  يها  ت قدرت يز از حما  يونن زمان   يدر ا .  گرفت به دست را شخصاً   

 و   و مالـت    پـاپ  يهـا  ه ناوگـان  كـ رد  كـ  يد م يهد، ت زيس دولت ون  ي رئ 361،ينيونتاركبود؛  
 ينظـام  يروهـا ين. ز شـد  ين ن ي چن 362.اش خواهند آمد   ياريها به     ر دولت ي و سا  فلورانس

ز وارد جنگ شدند    ي ون به سود  پاپ و فلورانس و مالت       يها  و ناوگان  ي و فرانسو  يآلمان
 بـه   يرسـان  كمـ كان  ي، در جر  ، پادشاه فرانسه   چهاردهم يي از عموزادگان لو   يكي يو حت 
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361.  Contarini  
 را  ييايتالي دولت ا  -ن شهر ي حكومت ا  يالدي م 697 كه از سال     زي ون ي اشراف ي خاندان اصل  12كي از   ي
ـ .  بزرگ بودند  يز، تجار ي ون ي اشراف يها  ر خاندان ي سا ي، مانند اعضا  ها ينيكونتار.  داشتند دستبه   ن ياول

ـ  1070-1043 يها   در سال  كويز شد، دومن  ي ون يجمهور) doge(س  يكه رئ  ينيكونتار در .  بـود  يالدي م
 دست  يروزي، به پ  ب خود، جنوا  يز در جنگ با رق    ي، ون ينيا كونتار يآندر) 1382-1368(است  ين ر دورا

ـ  برجـسته ا   ير اعـضا  يسـا .  گرفتنـد  ي جا زي در مقام داگ ون    ينيدر سده هفدهم پنج كونتار    . افتي  ني
ـ ر ون يسـف ) 1499 يمتـوف  (ينيو كونتـار  يزآمبرو: خاندان عبارت بودند از    ، ز در دربـار اوزون حـسن      ي

 1541 معروف كه در سال      سنده و متكلم  ي و نو  ستياومان) 1542-1483 (ينينال گاسپارو كونتار  يكارد
نقاش معروف، و   ) 1603 يمتوف (يني كونتار يوواني دهد، ج  يا را آشت  ه  ها و پروتستان    كيد كاتول يكوش

 تا اواخـر    ينين كونتار خاندا.  شهرت دارد   يقي موس يحامبه عنوان   كه  ) 1689 يمتوف (ينيماركو كونتار 
االت متحـده  ي و اي غربيشان امروزه در اروپا  يز سكونت داشت و اعقاب ا     ي در ون  يالديجدهم م يسده ه 
 . استيتالي ايخين خاندان از آثار تاريه متعلق به ايابن. كنند ي مي زندگكايآمر

 . 536، ص 3، همان مأخذ، ج يشلاوزون چار . 362
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، دژ  هيـ ر قلعـه قند   ي موفـق بـه تـسخ      وپرولـو ك سرانجام، احمد    363.دي رس ا به قتل  ه  يزيون

 سپتامبر  27./ ق 1080االول    ياول جماد (ز  يم ون ي، شد و با تسل    رتكا در   ه  يزياستوار ون 
  . ديان رسيجنگ به پا.) م 1669

 جنـگ لهـستان   روزمندانه  ي پ يوپرولو رهبر ك اضل احمد پاشا  ت بزرگ ف  كن حر يسوم
 364كيسيـ ويزنيل و يـ خائي از سلطنت لهستان استعفا داد و م        جان دوم  1668در سال   . بود
 را،  نيرائك انهدام دولت خودمختار او    ي بعد حمله برا   كياو اند .  گرفت يقام جا ن م يدر ا 
 366وكتـر دوروشـن   ين زمـان پ   يـ در ا . ردكـ  آن بود، آغـاز      ي بان 365كيتسيه بوگدان خملن  ك

 رابطـه   ي بـا عثمـان    كي،تسيخملنسلفش،   بود و چون     368شيقم ي سار يها  قزاق 367هتمان

  
 . 541-.540همان مأخذ، صص  . 363

364.  Michael Korybut Wisniowiecki (1640-1673) 

كي ي، و فرزند    ي را كه لهستان   ليخائي م ، اشراف لهستان  ) واسا ياز خاندان سوئد   ( جان دوم  يبا استعفا 
ـ خائيم. دندي برگز ي بود، به پادشاه   تسكييان شورش خملن  ي مقتدر لهستان در جر    ياز فرماندهان نظام   ل ي

 سخت خورد و منطقه     يشكست ي با عثمان  او در جنگ  . نتوانست به اوضاع آشفته لهستان سروسامان دهد      
  . قرار گرفتي در تملك عثمانايپودول

365.  Bogdan Khmelnitsky [Chmielnicki] (1596-1657) 

 بـا   1646در سـال    . بـود ) نياوكـرائ  (ايك در منطقه پودول   ياهل شهر خملن  ) كييخملن (تسكييخملن
 ي فرمان ي قرار داد، ط   يخود را تابع عثمان   خت،  يدر سال بعد گر   . دا كرد ي منطقه اختالف پ   ي لهستان حاكم

 نه سلطه لهـستا  ي را عل  يشورش بزرگ  منصوب شد و     پري منطقه رود دن   يها قزاق) رهبر ( هتمان به عنوان 
ان دهقانان لهستان و منطقـه      ي را در م   يا   گسترده يها  اميغات او ق  ياقدامات و تبل  . ن آغاز كرد  يبر اوكرائ 

ه ي متعدد و سخت عليها ، تا زمان مرگ به جنگ  مهي خان كر  يت نظام يتسكي، با حما  ينخمل. ختيبرانگ
ـ      بـه عنـوان    او را    هـا  ينيل است كه اوكرائ   ين دل يبه ا . لهستان دست زد    خـود   ي قهرمـان اسـتقالل ملّ

ـ  داشت و عثمان   يك با عثمان  يتسكي رابطه نزد  يخملن. شناسند  يم ـ        اني . دانـستند   ي او را باطنـاً مـسلمان م
 و   و روس   تاتـار  يها  كرد و زبان    ي تكلم م   را مانند زبان خودش    زبان تركي <،  نوشته هامر پورگشتال    به
تسلط داشـت كـه همـه كـس او را باطنـاً               يطور   به  و مذهب اسالم   دانست و در قرآن     يز م ي را ن  نيالت

 آورده، مـشغول    ي به جا  ]مهيكر[ خان تاتارستان    نماز شام را با   . دانستند  ي م ]ص[مسلمان و امت محمد     
، ، دوروشـنكو  بعـدها ) 2231-2230، صـص    3هامر پورگشتال، همان مأخذ، ج       (>.شد  يتالوت قرآن م  

 قرار داد و    هيت روس ين، خود را در تحت حما     ي اوكرائ يها د قزاق يتسكي و هتمان جد   يام خملن يوارث ق 
  . را سبب شدهي و روسي عثمان1681-1678 يها جنگ سال

366.  Peter Doroszenko 

367.  Hetman 

  . گفتند ي مشيقم ي سارپري منطقه رود دنيها  به قزاقانيعثمان . 368
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ـ  . ردكـ ن را اشـغال     يرائكـ  او يشتر نـواح  يـ  لهـستان ب   1671در سال   . حسنه داشت   يدر پ

. ن شد يرائك خواستار متوقف شدن اقدامات لهستان در او       ي، عثمان وكدرخواست دوروشن 
 بـه لهـستان اعـالن جنـگ         1672 در مارس    يبه نامه سلطان پاسخ نداد و عثمان      ل  يخائيم
 نـوامبر   10(ل درگذشـت    يـ خائي آن م  يدر اثنـا  . ديشكـ ن جنگ پنج سال به درازا       يا. ردك

.  گرفـت  بـه دسـت   سلطنت لهستان را     )جان سوم ( جان سوبيسكي  بعد   كيو اند ) 1673
ه طبـق آن اقتـدار      كد  يان رس يبه پا ) 1676تبر  ك ا 27 (369مان زوراونو ي با پ  جنگ با لهستان  

 قـرار   ي عثمـان  ك در تمل  ايشد و منطقه پودول     ي شناخته م  به رسميت امل  كطور     به يعثمان
 >اوج توسـعه عثمـاني در اروپـاي شـرقي         <مـان را    ين پ يـ ، ا اسـتانفورد شـاو   . فـت گر  يم
   370.خواند يم

  
 ي سالگ 41در  . م 1676 نوامبر   3./ ق 1087 شعبان   26وپرولو در   ك فاضل احمد پاشا  

 يعـ ي استسقا، اگر بتـوان طب     يماري جوان بود و مرگ او را به ب        وپرولوكاحمد   .درگذشت
 يمـصطف  (گـاه برجـسته موشـه آبرابانـل       يجا.  شمرد اني عثمان يد از بداقبال  يرد، با ك يتلق
 در دربار محمد چهارم     و جديداالسالم  ديگران يهو    و دسيسه  و ساير طبيبان  ) زاده ياتيح

 سـال   15ه  كـ م  ياد داشته باش  ي به. دهد  ي جلوه م  كوكوپرولو را مش  كمرگ زودرس احمد    
 بـه   ليـ ن دل يـ مقصر شناخته شد، بـه ا     ) 1691 (مان دوم يسلسلطان  بعد آبرابانل در مرگ     

    : سدينو ي مهامر پورگشتال .زندان افتاد و در زندان مرد
 يت عثمــانكــمــال اســتقالل در مملكمــدت پــانزده ســال در ] وپرولــوكاحمــد [

قـدر     بـه  ي دولـت عثمـان    يهـا   از صـدراعظم   يـك چ  ين زمان ه  يرد و تا ا   كصدارت  
صدارت او مدت هشت ماه و      .  نمانده بود  ي در منصب صدارت باق    يليوپركمد  اح
 ك بود بـا انـد     ييمرد بلندباال ... ديشك طول   يولكادتر از صدارت محمد سو    يم ز ين

ار باشرم و بـا وقـار و        يد و چشمانش درشت بود و حالتاً بس       ياش سف   چهره. يتنومند
شه از يـ ها اجتناب و احتراز داشـته هم  ختن خون يبود و برخالف پدرش از ر     ن  كينم

 حرص و طمع ابـداً نداشـت و از گـرفتن رشـوه            .  متنفر بود  يعدالت يظلم و ستم و ب    
م ي تقـد  يشكشيخواست پ   ي م ي عمل يك ي از برا  يسكه اگر   ك منزجر بود    يقدر  به
در . مـال بـود   كاوتش بـه حـد      كو ذ ت و هوش    يفاكعقل و   ... ردك يد قبول نم  ينما

... ديـ ه نائـل گرد   يـ  به مراتب عال    پرداخت و در سلسله فقها     ل علم فقه  يابتدا به تحص  

  
369.  Zoravno 

  .370-369، صص 1ج همان مأخذ ،، شاو . 370
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 رده وقـف  كـ  احـداث    يتابخانه معتبـر  ك يكد علوم   ي نشر فوا  ي از برا  در اسالمبول 

   371.عام نمود

    در غربانقالب نظامي
 يرا در موضـع    عثمـاني  دولـت    يالديجـدهم و نـوزدهم مـ      ي ه يها ه در سده  ك يعامل مهم 

، ي داد و افول تاريخي و سرانجام فروپاشي نهايي آن را سبب شد جانابرابر با غربكلي   به
 و امـور  يآور  فـن يها سده هفدهم در عرصه  اواخر   در   يرب غ يه اروپا ك است   يفوق قطع ت

   372.خواند مي "يانقالب نظام" ران تحول ي ال رابرتسيكما. افتي بدان دست ينظام
در را  يگـر  يبزرگ نظامگاه ي جايطور جد ه بهكاست پژوهشگري ن ي نخست رابرتس

بـار در  نخـستين  شه را يـ ن انديـ او ا. مورد بررسـي قـرار داد       غرب ديش تمدن جد  يدايپ
مطـرح نمـود و در      ) 1955ه  يـ  ژانو 21 ( شهر بلفاسـت   نيوئك خود در دانشگاه     يسخنران
ه يـ  نظر 373.ردكـ  منتـشر    1660-1560 يانقـالب نظـام   عد رساله خود را با عنـوان        سال ب 

ه تا به امـروز ادامـه       ك قرار گرفت    ي فراوان ي و نظر  ي پژوهش يها  ان بحث ي در بن  رابرتس
 و اسـتاد دانـشگاه      جيمبـر كگاه  ل دانـش  يالتحص  ، فارغ رك پار ي جئوفر 1976در سال   . دارد

پاركر . ردك منتشر   > افسانه؟ يك: 1660-1560 يانقالب نظام < با عنوان    يا  ، مقاله ايلينوي
 حاصـل مطالعـات خـود را در       1988نه ادامه داد و در سال       ين زم يقات خود را در ا    يتحق
 در 374.ردكـ  منتـشر  1800 -1500:  و ظهـور غـرب   ينظام ينوآور: يانقالب نظام تاب  ك

 بـا   يتـاب كنـه را در     ين زم يـ در ا مطرح شده   ن نظرات   يتر   مهم فورد راجرز يلك 1995سال  
   375.گرد آورد ي در باب انقالب نظاميمباحثعنوان 
،  غربي  اروپاي ه چگونه كن مسئله پرداخت    يه ا  را بسط داد و ب     شه رابرتس ي اند ركپار

هـاي شـانزدهم    در طول سدهوانست ، ت رغم وسعت اندك سرزمين و منابع طبيعي محدود         به
 دريايي سـيطره جهـاني خـود را تـأمين كنـد و      -قدرت نظاميبرتري از طريق  تا هيجدهم 

  
 .2585، ص 4ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 371
 .331، ص 4ن كتاب، ج يهم . 372

373.  Michael Roberts, The Military Revolution 1560 –1660, Belfast: Marjory Boyd, 1956. 
374.  Geoffrey Parker, The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 

1500- 1800, Cambridge University Press, 1988. 
375.  Clifford J. Rogers [ed.], The Military Revolution Debate: Readings on the Military 

Transformation of Early Modern Europe, Boulder, Colorado: Westview Press, 1995. 



130  آريستوكراسي مالي و فروپاشي نظام سنتي
. دان، بگـستر   تـا انـدونزي     خود را در بيشتر نقاط جهان، از آمريكـا         امپراتوري مستعمراتي 

هاي بومي را در سراسر        اعطا كرد كه مردم و دولت      تفوق نظامي اين توانمندي را به غرب      
ن يسـه فـصل آغـاز     . خود كشد سلطه  جهان، از آمريكا تا اندونزي، شكست دهد و به زير           

بـه   ه رابـرتس  ك ي، نام يه انقالب نظام  كن مسئله اختصاص دارد     ير به اثبات ا   كتاب پار ك
ن يـ  ا يامـدها ي بعـد بـه پ     يهـا  ر در فصل  كپار. واقعاً رخ داده است   داده بود،   تحول فوق   

:  از بودنـد  عبـارت  ي انقالب نظـام   يلر، سه شاخص اص   كد پار ياز د . پردازد  ي م “انقالب”
ش يدايـ م و اسـتوار، و پ     ي عظـ  ين، احـداث دژهـا    ي آتـش  يهـا    و سالح  استفاده از باروت  

 بـه   ي نظـام  يروهـا ي شـمار ن   ي غرب ي در اروپا  يالدي م 1700در سال   .  پرشمار يها  قشون
 بافـت   ي دارا ي شـهرها  - بـود، دژ   ابقهسـ   بـي ن منطقه   يخ ا يه در تار  كد  ي رس يزانيچنان م 
  . شدندن مجهز ي آتشيها  به سالحي غربيها  ارتشيافت و تماميت فراوان ي اهمينظام

ن  و بـه تبـع آ       غربي يكي از پيامدهاي اين تحول، نظامي شدن حيات اجتماعي اروپاي         
آن از احـداث  ه كـ د، يـ ر جديم و نفوذناپـذ ي عظيدژها. ستگرا  ظهور فرمانروايان نظامي  

 را به   يزكد و متمر  يست جد يوه ز يافت، ش ي امتداد    اروپا ي آغاز شد و تا شمال غرب      ايتاليا
. ردكـ ت  يه را تقو  انيگرا  يز و نظام  ك متمر ياسي س يخود ساختارها نوبه    بهه  كارمغان آورد   

 يهـا    سـده  يگـر   ين مـوج نظـام    يـ وند با ا  يدر پ  اگر  يان ماجراجو و نظام   يظهور فرمانروا 
ـ        در تاريخنگـاري غـرب    . رخ داد  يالديجدهم مـ  يهفدهم و ه    ام، ايـن فرمانروايـان بـا ن

ترين چهـره در      شاخص پروس  )ريبك( دوم   يكفردر. شوند  ي شناخته م  مستبدين روشنگر 
 يهـا   نيه در سـرزم   است ك ن تحول   يو به تبع هم   . د است يان جد يگونه فرمانروا   نياميان  
جـدهم  يافـت و در اواخـر سـده ه   ي گـسترش   نظـامي بردگينام   بهيا دهين پد ينش  يآلمان
ق فـروش و اجـاره      يـ ه از طر  كـ د آورد   يـ  را پد  اسـل ك ام نهم هـسه   يلي چون و  يمرانانكح

 و   سـوداگر اسـلحه    يهـا   انونكـ  ،ن دوران يـ در ا . انبوه انباشـتند   يها   خود ثروت  يايرعا
 بـه   يي اروپـا  يهـا    ثروتمنـد شـدند و دولـت       به شـدت   يگران نظام  سهي و دس  ارانكمانيپ

 ي بـا اقتـصاد     از درون جنـگ هفـت سـاله        انسهفر. دنديشان بدل گرد  ياران بزرگ ا  كبده
 را   شانزدهم يي و سقوط لو   ن بحران سرانجام انقالب فرانسه    يسته خارج شد و هم    كورش
ـ .  داشـت  ين وضـع  يان جنگ هفت سـاله چنـ      يز در پا  يدولت پروس ن  . د آورد يپد ت دول
ونـد  ي پ به دليـل  معهذا،  . ار بود ك بده ون پوند يلي م 18 ايان جنگ وراثت اسپان   ي در پا  ايتانيبر

 فـوق   يهـا   ، دولـت  سـوداگران نظـامي   ن بـا    اساالر  ديوانمرانان و   كق ح يروزافزون و عم  
منحل نكردند،  پرشمار خود را يها  ارتش آنان. ردندكافروزانه را رها ن      جنگ يها  استيس

 را بـر    يشتريـ  ب يهـا  يرا شـده و بـده     ي را پذ  يگر  ين نظام ين ا ي سنگ يها  نهيهمچنان هز 
  . ل نمودنديخود تحمجوامع 

ن تحـول   ياند، ا    به تفحص پرداخته    در غرب  يظامنه انقالب ن  يه در زم  ك يپژوهشگران
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انقـالب در امـور      و   376آوري نظـامي   انقـالب در فـن    : ننـد ك يم مـ  يرا به دو حـوزه تقـس      

و فنـون نفـوذ و       ياطالعـات تكاپوهـاي    شـامل حـوزة    ي انقالب در امور نظام    377.نظامي
ي از طريـق    گـر   شكوفايي اقتصاد مبتني بـر نظـامي      . شود  يز م ي ن ياركراب و خ  يگر سهيدس

برداري هر چه بيشتر      هاي جديد و بهره     شد و براي ايجاد جنگ      پذير مي    امكان  افروزي جنگ
هـاي    بنـابراين، انقـالب نظـامي سـده       . مالي از آن به نفوذ و دسيسه و خرابكاري نياز بـود           

آوري نظامي محدود كرد و از شاخه        توان به عرصه فن     دهم تا هيجدهم ميالدي را نمي     شانز
ايـن يكـي    .  غافـل مانـد    -گري و خرابكاري    نفوذ و دسيسه   -بسيار مهم تكاپوي اطالعاتي   

ارتـش  ، فرمانـده    اوگـن سـاوئي   گفتـيم كـه     .  بـود   يهودي ديگر از كاركردهاي پيمانكاران   
 بـر   بـه شـدت   <،  اش جـان چرچيـل     ، مانند همتاي انگليسي    در جنگ با عثماني    هابسبورگ

درآمـد سـاليانه دربـار    سـوم  زمـان يـك    در اين >.دالالن و پيمانكاران يهودي متكي بود   
شـد و     كـرد تـأمين مـي        دريافت مي  هايي كه از سوداگران يهودي     هابسبورگ از طريق وام   

 را نيـز     محدود نبـود و پيمانكـاري اطالعـاتي        خدمات نظامي اين سوداگران به سيورسات     
ق يــل، از طريــاش جــان چرچ يسيــ انگلي، ماننــد همتــاي اوگــن ســاوئ.گرفــت دربرمــي

 درآمـد   نيه به خدمت دربار و    ك ياو زمان . ار ثروتمند شد  يها بس  مانين پ يسوءاستفاده از ا  
 25ثـروتش حـدود     ) 1736( مـرد    زماني كـه   داشت و    يي دارا 378لدري گ 25تنها  ) 1683(
  .لدر بوديون گيليم

 و  يگـر   ي نظـام  يه نگارنـده بـرا    كـ  اسـت    يسـاز   د نقـش سرنوشـت    يطالب فوق مؤ  م
 .، قائل استيالدي، از سده شانزدهم م     غرب دين تمدن جد  يوكن در ت  ي آتش  اسلحه يسوداگر

ـ م، الجـرم با   يريخ معاصـر بپـذ    ي را در تـار    يگاه بزرگ انقالب نظـام    ين جا ياگر ا   يد بـرا  ي
ن، و در   ي آتـش   سوداگر اسـلحه   يها  انونك و   ي اطالعات -يگران نظام  سهيان و دس  يماجراجو

ـ ، ن يهودي زرساالرانبه هم بافته    ه  كشان شب يرأس ا  ـ  و يگـاه يز جا ي ـ م ز يژه قائـل شـو    ي را ي
ـ ي آن،   يهـا  ن عرصـه  يتر   سخن گفت و مهم    ياز انقالب در فنون و امور نظام      توان    نمي  يعن

  .ده گرفتي، را نادي نظامي و سوداگريفنون اطالعات
  

 هاي نوخاسته پروتـستان      به قدرت   كاتوليك و پرتغال  انتقال ميراث مستعمراتي اسپانيا   
  

376.  Military Technical Revolution (MTR) 

377.  Revolution in Military Affairs (RMA) 

378.  Guilder 

  . شد ي ضرب مزي وني دوكاياست كه طبق الگو) طال ( همان سكه گلدن. هلنديسكه طال



132  آريستوكراسي مالي و فروپاشي نظام سنتي
هـاي محلـي پروتـستان        ، كه از پشتوانه نظامي و انساني و مالي حكومت          و انگلستان  هلند
هـاي    فدهم بر موجي از تجديد حيـات آرمـان        از نيمه اول سده ه     379 برخوردار بودند،  آلمان
اين موج مسيحاگرايي از كـانون      . يافت   تجلي    مبتني است كه در قالب مسيحاگرايي      صليبي

يـد آورد    پد  مهاجرت زائران را به آمريكاي شمالي      1607 منشاء گرفت، از سال      آمستردام
 متأثر  به شدت ، انگلستان سده هفدهم را      هاي نوخاسته ديني، چون كواكرها      و از طريق فرقه   

ه  جايگـا   و عثمـاني    سده هفدهم ايجاد نفرت از مـسلمانان        مسيحايي -در موج صليبي   .كرد
، ، فيليـپ سـوم اسـپانيا     1609و در كوران همين موج بود كـه در دسـامبر            . برجسته داشت 

 تعـداد    آمريكانـا  املعـارف   ةدائـر .  صادر كرد  فرمان اخراج مسلمانان را از شبه جزيره ايبري       
 هـزار نفـر ذكـر       500، حـدود    1614-1609هـاي    نها در سال  ، ت اخراج شدگان مسلمان را   

   380.كند مي
گـران   سهيـ انگر نقـش مـؤثر دس     يـ ه ب كـ شود    ي مشاهده م  ين موج موارد  ي ا يدر بررس 

ه در  كـ  اسـت    يت مرمـوز  ك نمونه مهم حر   يك.  است يات ضد عثمان  يك در تحر  يهودي
وران جنـگ   كـ  و در     و جلـوس احمـد اول      ، سال مرگ محمد سـوم     يالدي م 1603سال  
وتـاه  كغاز شد و بـه سـلطه          آ  در لهستان  ني دروغ يتري، با ظهور دم    و هابسبورگ  يعثمان

وتـاه  كن را در دوران     ي دروغـ  يتـر يرد دم كـ  عمل بريتانيكـا . ديـ  انجام هيمدت او بـر روسـ     
 از  ي اخـراج عثمـان    ي برا يحي اتحاد مس  يكه به   يردن روس كوارد  تالش براي   تش  ومكح

 در  يهـود ي يگارشـ يه درباره نقـش مقتدرانـه ال      ك يبا توجه به مطالب   . ندك ي عنوان م  اروپا
ده و  يـ چي پ تبـه شـد   رد مرمـوز و     ك، و با توجه به عمل       مي آن عصر گفت   يتوانيلهستان و ل  

ن حادثـه را  يـ ، ايومالي و نظـامي   كوك مشيها ن و پشتوانهي دروغ يتريافته دم ي سازمان
 يتـر ي دميسـه سـال پـس از مـاجرا    .  لهستان مرتبط دانـست يهوديگران  سهيد با دس يبا

ن ه در آ  كـ د  ي بـه چـاپ رسـ      يسيـ  به زبـان انگل    اخبار رم  جزوه   1606ن، در سال    يدروغ
ا هـ   كتر<، به   وك تا مس  ، از مجارستان  يي اروپا يها   قدرت 1607شد در سال      ي م ينيب  شيپ

رون خواهنـد   يـ  را از اروپـا ب     رد، مـسلمانان  ك، اعالم جنگ خواهند     > آنان ي خدا و محمد 
 و  شك، مـرا  ن زمـان مـردم تـونس      يـ در ا .  را تصرف خواهنـد نمـود      هيقسطنطنخت و   ير

رد و همزمـان    كـ رون خواهند   ي ب قايد و آنان را از آفر     يها خواهند شور   ي بر عثمان  عربستان

  
كلـي    بـه ي قائـل اسـت،      دار   جايگاهي ويژه در پيدايش سـرمايه       كه براي پروتستانتيسم   س وبر ماك . 379

  كاتوليـك   تجاري -هاي مستعمراتي    بر شالوده ميراث امپراتوري     غرب كند كه تمدن جديد     فراموش مي 
 . مبتني است و پرتغالاسپانيا

380.  Americana, vol. 25, p. 416. 
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ن مـوج   يـ خواهنـد خاسـت و بـه ا       پا    بهز  ي ن و مردم ماالبار  ) ها يرانيا (> و مادها  انيصوف<

ل ظهـور خواهنـد     ياسـرائ   يه بنـ  گانه گمشد   اسباط ده  سرانجام؛  وستي خواهند پ  ييحايمس
  .ها پس خواهند گرفت ي را از عثمانن مقدسيرد و سرزمك

  
-1658 (در مقام امپراتور روم مقدس 381للئوپولد او ژه با استقرار    يو  ، به 1650از دهه   

اينوسـن  ن مـوج بـا صـعود        يـ گرفـت و ا    اوج   يه عثمـان  يـ  عل يبي صل يها ، زمزمه )1705
 و  يبين موج صل  ي هم به دليل . استوار شد ) 1689-1676 ( رم يسايلك يرهبر  به 382يازدهم

 ي اطالعـات -يت مقتـدر مـال  يغا ه بهك شبيكل ه در دربار لئوپولد او كوند با آن بود     يدر پ 
 زرسـاالر نامـدار سـده هفـدهم         ،سـاموئل اوپنهـايمر   انون با   كن  ي ا يرهبر. افتياستقرار  

ات خـود را    يـ مر عمل يه اوپنهـا  كـ م  يگفتـ . ، بـود  مري اوپنهـا  ينونك خاندان   ياي و ن  يالديم
ه در سراسـر    كـ داد    ي انجـام مـ    يهـود ي و دالالن    ارانكماني از پ  يا ه گسترده ك شب لهيوس به

  
381.  Leopold I (1640– 1705)  

). 1705-1655 (، شـاه مجارسـتان    )1705-1656 (، شـاه بـوهم    )1705-1658 (امپراتور روم مقـدس   
بـا مـرگ بـرادر بـزرگش        ). ايپ سوم اسـپان   يليدختر ف (ا آنا   ي و مار  ناند سوم ين پسر امپراتور فرد   يدوم

در دوران  . ودن مقام ب  يدر ا )  سال 47 (ي طوالن ي امپراتور شد و دوران    ي سالگ 18در  . عهد شد يول) 1654(
 قـرار    و از غرب در تعارض با فرانـسه        ي از شرق در تعارض با عثمان       هابسبورگ يسلطنت او امپراتور  

، رهبـر   ي از توكـول   يت عثمان يه هابسبورگ و حما   ي مردم مجارستان عل   يها  د شورش يتجد. بود. داشت
 مقابلـه   ي برا 1686در سال   . دي انجام ني و 1683 و محاصره سال      و هابسبورگ  ي، به جنگ عثمان   مجارها

ه ي را عل  ، متحد شد و اتحاد اوگزبورگ     ايتاني بر ي و شاه بعد   ، حاكم هلند  ام اورانژ يلي با و   چهاردهم ييبا لو 
ـ  حمله كرد و جنگ اتحاد بـزرگ عل        تيني چهاردهم به پاالت   يي لو 1688در سال   . جاد كرد يفرانسه ا  ه ي
د فرانسه را از جانب غرب مرتفع نمود و در شرق           يموقتاً تهد ) 1697 (كيسويان ر ميپ.  آغاز شد  فرانسه

ـ انجام) 1699 (تزيمـان كـارلوو   يبه انعقاد پ  ) 1697 ( در جنگ زنتا   ي بر عثمان  ي اوگن ساوئ  يروزيپ . دي
عـام     مجارستان در قلمرو هابسبورگ قرار گرفت و لئوپولد پـس از قتـل             يباً تمام يتقرمان  ين پ يطبق ا 

 يها  استيس.  پادشاه مجارستان اعالم كند    به عنوان  را مجبور كرد تا او را        مجارها، مجلس بزرگان مجار   
پس از مرگ لئوپولـد، پـسر و        . د آورد ي را پد  اي جنگ وراثت اسپان   1701طلبانه لئوپولد در سال       توسعه

 .ن جنگ را ادامه دادي، اوارث او، جوزف اول
382.  Innocent XI (1611-1689) 

، زمـان مـرگ     1669سـامبر   ل در د  ين دل ي مخالف بود و به ا     ازدهمينوسن  ي با ا   چهاردهم ييدولت لو 
در .  پـاپ شـد    1676، در سـپتامبر     با مرگ كلمنت دهـم    . ، مانع شد كه او پاپ شود       كلمنت نهم  پاپ

اسـت  ي چهـاردهم بـود و س      يي و مخالف سرسخت لو    ل متحد لئوپولد او    رم يساياستش بر كل  يدوران ر 
 .برد يش مي را پني دربار وبه سود و يه عثماني عليبيصل
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 و  ق، گنـدم  يـ ، عل ) سـاختن بـاروت    يبـرا  ( گسترده بود و پتاس    ي و شرق  يزك مر ياروپا
زان يـ  م 1694در سـال    . ردكـ  ي فراهم مـ    لهستان انيهوديق  ياز را از طر   ي مورد ن  يها  اسب
به ) 1703( و در زمان مرگ او نيون فلوريليمر به سه مي به اوپنها دربار هابسبورگ يبده

 شـهرت داشـت و      قيـصر يهـود   ر زمان خـود بـه       مر د ياوپنها. دين رس يون فلور يليشش م 
ه سراسر جهـان شـناخته      ك بل  نه فقط اروپا   دارانك و بان  ان تجار يدر م < نوشته سومبارت   به

ـ  ده شـد  يشك بر نيمر در دربار و   يله اوپنها يوس  ه به ك،  سامسون ورتيمر  >.شده بود  س از  ، پ
 قيـصر يهـود    به عنـوان  ز در زمان خود     ياو ن . ردك يت م يانون را هدا  كن  يمر ا يمرگ اوپنها 
 يالديجــدهم مــيل ســده هيــمــر در اواخــر ســده هفــدهم و اويورت. شــد يشــناخته مــ
 - سه امپراتور  يمال امور   يرفت و متصد    يشمار م    به يزك مر ي اروپا يهودين  يثروتمندتر

 يي فـضا  بـه عنـوان    ،لدربار لئوپولـد او   .  بود -ارل ششم ك و   383لئوپولد اول، جوزف اول   
ن يـ ا.  داشـت  يهـود ي سوداگران   يجاذبه فراوان برا  ي،  سه و چپاول مال   ي دس يمساعد برا 
شـاخه  )  لهـستان  يوكـ راكن  كسا (وتيمارگولسوداگر  ه خاندان   كدان حد بود    جاذبه تا ب  

نام خود را به    وين   پس از مهاجرت به      وتي مارگول ي مردخا ،ردك مستقر   نيخود را در و   
 ، صراف لفمن بهرندز . ان نهاد يبن را   شلزينگرخاندان   بدينسانر داد و    يي تغ نگريس شلز كمار

وند داشت و از ين پيوسوداگران ه كز با شبي، نگر بزرگ مستقر در دربار هانوور     سهيو دس 
 بـه دسـت   ) نياي خاندان سلطنتي بريتانيـا    (  هانوور ك دو ي را برا  ي عنوان شاه  اين طريق 

  . آورد
  

ه كن شـب  يـ ، ا  اروپـا   سـاله  ياد سنن جنـگ سـ     ي سده هفدهم، بر بن    ياني پا يها  در دهه 
 گسترده بـود و     يحي مس ي اروپا كوچك  بزرگ و  ي دربارها يسوداگر و همبسته در تمام    

 املعارف  ةدائرنوشته    به. شدند  ي خوانده م  يان دربار يهوديه  كداد    يل م ك را ش  يديطبقه جد 
     ،هودي

 ي بـرا  انيـ هوديا و هـم دشـمنان آنهـا از          ه  ي هم سوئد   ساله يدر دوران جنگ س   
ولي درواقع در نيمه دوم سده      ردند،  ك ي استفاده م  جاسوسي ارتش و    يدار  سررشته

بد  به يكي از نيازهاي دربارهاي حكمرانـان مـست    يهوديان درباري ... هفدهم بود كه  
  

383.  Joseph I (1678-1711) 

در . لن لئوپولد او  يپسر و جانش  ). 1711-1705 (و امپراتور روم مقدس   ) 1711-1687 (شاه مجارستان 
ـ  را علايراثـت اسـپان  و  جنـگ  و هلنـد ايتاني در اتحاد با بر   هابسبورگ ي امپراتور دوران جوزف اول   ه ي

 . اي اسپاني ادامه داد با هدف استقرار كارل، برادر جوزف، در پادشاهفرانسه
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وسيله آنهـا    تبديل شدند و در زمرة گروهي از كارگزاراني قرار گرفتند كه به          اروپا

    384.شد شان اداره مي فرمان سرزمين تحت
 چون بهرنـد    ي متنفذ يان دربار يهودي و   ياران نظام كمانيمه دوم سده هفدهم، پ    يدر ن 
، ا، سـاموئل فورسـت    يوب موسـاف  كايـ ،  يربمن، هارون ب  ي هارون، ژوست ل   لي، اسرائ لهمن

، ساموئل  وب ورمز كاينا،  يت، اسحاق لوپز، سولومون مد    يس گلداشم يكل گومز، بند  يابرگ
رر و  ياسك و   يكتزيم و ا  يومپرز و اسحاق و افرائ    را و گ  يزك ت يها   خاندان ي و اعضا  برنارد

  و لهستان   و سوئد  ك و دانمار   و فرانسه  ايتاني بر يره در دربارها  ي و غ  سيشزن و دن  يندريه
 ام سـوم  يـ ليه و كم  ينك ي م يادآوري.  حضور داشتند  ي آلمان كوچك يها   و دولت  و پروس 

افـت و   يا دسـت    يـ تاني به سلطنت بر   ان آمستردام يهودي يه طال كون س يليبا دو م  ) اورانژ(
وب ورمـز   كايـ ن دوران   يدر همـ  .  او بـود   ي و اطالعـات   يارگزار مال ك نايسولومون مد  سِر
ام يلي، دشمن و   چهاردهم يي لو يارگزار مال ك  ارتش فرانسه بود و ساموئل برنارد      اركمانيپ

  . رفت يشمار م ، بهاورانژ
  

 بـه عنـوان   همچنـان   ) زاده ياتيـ  ح يمصطف (موشه آبرابانل ده هفدهم،   مه دوم س  يدر ن 
) 1648 (ن سـال سـلطنت محمـد چهـارم        ينخست.  حضور داشت  يعثماندر دربار    بيطب

. يهودسلطه سوداگران ي   و   ه دربار لهستان  ي عل كيتسيمقارن است با شورش بزرگ خملن     
 و   و لهستان بـه بنـادر هلنـد        يتواني ثروتمند ل  انيهودي از   يان شورش فوق تعداد   يدر جر 
  و اسـتانبول   يك سـالون  ي عثمان يز در شهرها  ي ن يردند و گروه  كجرت   مها ايتالي و ا  آلمان

 ي و اقتـصاد   ياسـ يان در روابـط س    يـ هوديز  يمه دوم سده هفدهم ن    ي در ن  385.مستقر شدند 
 اتحاد   انعقاد قرارداد  ي مثال، در پ   يبرا. داشتندفعال   حضور   يي اروپا يها   با دولت  يعثمان
 در  ير عثمـان  ي سـف  به عنـوان   386ي بربر ينام موس    به يهودي،  هيه روس ي عل  و سوئد  يعثمان

   387. گرفتين مقام جاي، در اهودايپسرش، ) 1674(سوئد مستقر شد و با مرگ او 
تعداد قابل توجهي    و نوزدهم ميالدي     هاي هفدهم و هيجدهم     در سده توجه كنيم كه    

انـد و     جديداالسـالم   عثمـاني  ي و ديپلماسـي   سـاالر   ديـوان در  صاحب نفـوذ     يهودياناز  
ر كـ  ذ يخيابع تـار   مثال، اگـر در منـ      يبرا. شناخت هويت واقعي آنان بسيار دشوار است      

  
  . 154، ص 2همين كتاب، ج  . 384

385.  Ojalvo, ibid. 
386.  Moses Beberi 

387.  ibid. 
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 ان پرتغـال يـ هودي، در اصل از  )1649 (اي در اسپان  ير عثمان يسف   ، احمد ه چاوش كشد    ينم

مـه اول   يه در ن  ك،   چاوش يساق مصطف  ا آق ي 389شده،  يده م ي نام 388تر الوا كاست و قبالً د   
ـ  ا حلـب  يـ   اسـت، ) هيهودي يرايخ (يست، پسر استر هندل   يز  يسده هفدهم م   ،  احمـد  يل

 390شـهرت داشـت،   ) زاده يهـود ي(اوغلـو    ، به جهود  1690 سال   ي در حوال  نيديم آ كحا
 يافكـ  فـوق    391 بـا دو چـاوش     ي تصادف ييآشنا. ن نبود كشان مم يااصل يهودي    شناخت

 و كـارگزاران دولتـي     را در صفوف خدمـه دربـار         يان مخف يهوديه حضور فعال    كاست  
 و  شـابتاي زوي اي است كـه پـس از مـوج بـزرگ جديداالسـالمي           اين پديده . نشان دهد 

غايت   اي به   هاي هيجدهم و نوزدهم ميالدي شبكه        اوج گرفت و در سده     پيدايش فرقه دونمه  
متنفد از يهوديان مخفي را در عثماني پديد ساخت كه در دستگاه حكومتي از نفوذ فـراوان                 

  .برخوردار بودند
  

مـه  ي در ن  ي و گسترش آشوب و انحطـاط عثمـان         استانبول 1648  سال شورش بزرگ 
د يامبار ديگر    زي ون يشيان دادن به جنگ فرسا    ين دولت در پا   ي ا ي و ناتوان  1650اول دهه   

 ياپوهـا كخـت و بـه ت     ي برانگ  اروپا يبي صل يها  انونك را در    يالوقوع عثمان   بيبه مرگ قر  
، زيـ  و ونيه در جنگ عثمانكافت ين موج تا بدانجا گسترش     يا. دي تازه بخش  يجانايشان  
 داد  ي جا  هابسبورگ ي و امپراتور   رم يسايلك، را در جبهه     ين عثمان يري، دوست د  فرانسه

ت سـلطان   يـ ون حما يت و تداوم آن مد    يه موجود ك را،   ي عثمان سك ارتد يسايلك يو حت 
 1657در سـال    . ردكـ رد   وا يبي صـل  يهـا   سهي به دس  392  بود، ي و دولت عثمان   محمد فاتح 

ـ      يس عثمـان  ك ارتد يسايلك  اسقف اعظم  393،وس سوم ي از پارتن  يا  نامه  ي، خطـاب بـه وال
    : نوشته بودچنين ه ك آمد به دست) يواالش(افالق 

ــ قردولــت اســالم ــ بي ــباشــد و مــذهب ع ياالنقــراض م ــهيسي  عــالم را يزود  ب
 متـصرف خواهنـد شـد و        يزود   بـه  انيسوي را ع  كع ممال يفروخواهد گرفت و جم   

    . مرانان دولت خواهند شدكب حينندگان صلك شي و ستاايتاليبزرگان ا
  

388.  Alva 

  . 2165، ص 3ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 389
 . 2763، ص 4ج  مأخذ، همان . 390
 .شد يده مي ناميباش شان چاوشيس ايفات دربار بود و رئي دسته تشري لقب اعضا چاوشيدر عثمان . 391
 .489، ص 3، همان مأخذ، ج ياوزون چارشل . 392

393.  Partenios III 
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 را صـادر    كاريـ  پاتر يري افتاد و دستور دسـتگ     وپرولوكمد پاشا    مح به دست ن نامه   يا

ام كـ توبات مزخرف بـه ح    كن م يهر سال از ا   <ه  ك شد   يوس در استنطاق مدع   يپارتن. ردك
 50-40در بازرسي خانـه او       معهذا،   >.ميشان اخذ صدقات نما   يسم تا از ا   ينو ي م يسويع

آمد و معلوم شـد كـه در اوقـات شـورش افـراد او در                به دست   ي  چريك  ينگيدست لباس   
 اعـدام   1657 مـارس    24وس در   ي پـارتن  .زدنـد   ن به اغتشاش دامن مي    چريكا  پوشش ينگي 

ن يـ ب ا يـ  معا ي و عثمـان   زيـ  در تجربه جنگ نافرجـام ون       چهاردهم يي هر چند لو   394.شد
، ، در زمان صـدارت فاضـل احمـد پاشـا          رتكافت و پس از فتح      ي را در  يبياست صل يس

مند شـد،      گذشته بهره  يازات تجار يرد و از امت   كد  ي تجد يرابطه دوستانه خود را با عثمان     
، شـونبورن بـه دسـتور     س  تين  بيه ال كم  يگفت. افتيان ن ي پا يبيگران صل  سهي تالش دس  يول

، در سـال    ي اسـالم   و شرق  يه عثمان ي چهاردهم عل  يي لو يك تحر ي، برا نزياعظم ما   اسقف
 ي و عثمـان    فرانـسه  يوند دوسـت  ير شده و پ   يگر د ي د يرد ول كه  ي را ته  “طرح مصر ” 1672
  . افتي تحقق ايتاني برله استعماريوس ن طرح بهيابعدها، . د شده بوديتجد

  
، در دهـه    يات عثمـان  يـ د ح يـ وپرولو و تجد  ك  فاضل احمد پاشا   وران اصالحات كدر  
 يتجلـ  شـابتاي زوي   يه در مـاجرا   كـ م  يد هـست  ي جد ي شاهد ظهور موج   يالدي م 1660

ل سده هفدهم ظهـور او را       ي اوا ه از ك است   ستيابالكگران   سهيح دس ياو همان مس  . افتي
 يهـا  ختـه بـا افـسانه   ي، آمي زوي داستان خـروج شـابتا     1665از تابستان   . دادند  يوعده م 

 و سراسـر    ، در انگلـستان   آمـستردام  سوداگران يهـودي  ق  ي، از طر  ييحايننده مس ك يكتحر
 ي تهاجم بـرا   وپرولوك احمد   زماني كه ، مقارن با    يالدي م 1666در سال   .  پخش شد  اروپا

 و   هلند يها   و چاپخانه   مارانو -يهوديسندگان  يرد، نو ك را آغاز    زيون ان دادن به جنگ   يپا
 ي، آلمـان  يسي، انگل يبه هلند فراواني را    يها  ردند و رساله  كد را آغاز    ي شد يياپوك ت ايتاليا

انتـشار  م او در سراسـر اروپـا        يرامـات و تعـال    ك و   ي زو ي درباره خروج شابتا   ييايتاليو ا 
مــصطفي  (بـا وســاطت موشـه آبرابانـل    نيح دروغـ ين مــسيـ  ا1666در سـپتامبر   .دادنـد 
محمـد  سـلطان  د و در دربار ي ملقب گرديز محمد افنديمسلمان شد، به عز ) زاده حيـاتي 
 مهـم در    ي نقـش  ن عـضو خانـدان نامـدار آبرابانـل        ي، ا بين ترت يبه ا .  گرفت ي جا چهارم

  . ردكفا ي اس فرقه دونمهيتأس
  

 و شـوهر    يوپرولـو، بـرادر رضـاع     ك و زودرس فاضل احمـد پاشـا       با مرگ نابهنگام  
  

  .489، ص3، همان مأخذ، ج ي؛ اوزون چارشل2310-2309 ، صص3ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 394
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 يقـره مـصطف   . شـد ) 1683-1676 (ي عثمان  صدراعظم قره مصطفي پاشا   نام  خواهر او به  
 بـه قتـل     ان محاصره بغـداد   ي در جر  شپدر.  بود فوني منطقه مرز  اني از اع  گيپسر اروج ب  

ت يـ رب، ت حمـد ، ا  پسرش به همراه  او را    ،رفتيانت پسر را پذ   ي ص وپرولوكمد  د و مح  يرس
 در دوران صـدارت احمـد        پاشا يقره مصطف .  درآورد ي و يرد و دخترش را به همسر     ك
 نگـاه   ي، به قره مـصطف    يشي، مورخ اتر  جوزف هامر پورگشتال  . مقام او بود     قائم وپرولوك

بـه  بـود كـه       هابـسبورگ  يامپراتـور فرمانده اليق جنگي بزرگ عليـه       زيرا او   ي دارد   منف
عت خونخوار  يطمع و قساوت قلب و طب     حرص و   <پورگشتال از   . دي انجام نيمحاصره و 

 خـود تـابع     يهـا  ي از داور  ياريه در بـس   كـ ز،  ي ن ي اوزون چارشل  395.ديگو  ي سخن م  >او
اد بـه جـاه و      يـ  ز يا  عالقـه  يفوني مرز يقره مصطف <:  مشابه دارد  يپورگشتال است، نگاه  

 396>.توز بـود  نهكيص و ي حريعالوه بر آن، شخص. طلب بود ار شهرتيمقام داشت و بس  
ه كـ منفـي   ر  ي با تعـاب   يقره مصطف هاي انكارناپذير     يستگيعارض شا ، ت معضلاين   به دليل 

ت ي دربـاره شخـص    ي از قـضاوت ارزشـ     ، استانفورد شاو     برده به كار او  دربارة  پورگشتال  
بـه   او را >يطلب جاه<رده و تنها ك يوددارخسردار نامدار عثماني   صدراعظم و   فردي اين   

 پاشـا   يصـدارت قـره مـصطف     ة  دور،  بهرروي 397.ندك ير م كن ذ يعامل حمله به و    عنوان
ن صـدراعظم   يـ  اسـت و ا    يخ عثمـان  ي در تـار   وپرولوهاك از دوران پرافتخار     يبخش مهم 

  . ه بودندردكغاز وپرولو آكه محمد و احمد كاست  يفرايندبخش همان  سته تداوميشا
  

.  بود نيرائك در او  هي روس يطلب  وسعه، ت  با آن مواجه شد    يه قره مصطف  ك يمعضل اولين
) 1676-1645(ن تـزار    يمـ ، دو الكـسي رومـانوف   ن ماجرا مربوط بـه دوران سـلطنت         يا

ر يـ  مـشاور و وز    فين زمان آرتامان ماتوو   يدر ا . ست، ا اول و پدر پطر     خاندان رومانوف 
ه ي روسـ  يگـرا  دولتمـرد غـرب    اولـين  به عنـوان  ف  يماتوو. رفت  يشمار م    به يسكتزار آل 

ه مادر پطـر    ك بود و هموست     لتوني هام ياتلندكخاندان اس شود؛ همسرش از      يشناخته م 
  . را فراهم ساختنكينه اقتدار خاندان ناروشي تزار درآورد و زميرا به همسر

ن بوگـدان  ي و جانـش شيقمـ  ي سـار يهـا   قـزاق ، هتمانوكتر دوروشن يپدر اين زمان،    
 از  ين عثمان يريت د يحمارغم    بهاو،  . ر پيش گرفت  طلبانه د   فرصت يا  هي، رو كيتسيخملن

 خـود را تـابع تـزار        1675 شد و در سال      يكا نزد ه  ، به روس  نيرائكدولت خودمختار او  
  

 .2594، ص 4ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 395
 .577، ص 4ج همان مأخذ، ، ياوزون چارشل . 396
 .370ص ، 1ج همان مأخذ، ، شاو . 397
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 را در مقـام     كيتسيرد و جرج خملن   ك او را خلع     يقره مصطف در مقابل،   .  قرار داد  يسكآل

 قلعـه   يعثمـان .  آغـاز شـد    1678ال   در سـ   هيجنگ با روس  . نمودها منصوب    هتمان قزاق 
 تهـاجم بـزرگ     زماني كـه  رد و   كر و منهدم    ي، را تسخ  وكومت دوروشن كز ح ك، مر نيچهر
، مـه يرك، خـان    يبا وساطت مراد گرا   دربار روسيه   د،  يد  ي م كا را تدار  ه  ه روس ي تنب يبرا

 محـرم   22 (سـراي  پيمـان صـلح باغچـه     نسان،  يبد. رفتي پذ يخواستار صلح شد و عثمان    
 سـمت راسـت رود      يمان، اراض ين پ يطبق ا . انعقاد يافت .) م 1681ه  ي فور 13./ ق 1092

. هي در قلمـرو روسـ     فكيـ وف   قرار گرفت و شـهر و قلعـه معـر          ي در قلمرو عثمان   پريدن
 يهـا  يشروي پينه را برايه زمك قرار گرفتند  يتيا در موقع  ه  نسان روس يبد<  ،نوشته شاو   به
ن يـ ا: سدينو  ي م ي اوزون چارشل  398>.ردك ي نه چندان دور فراهم م     يا ندهيشتر آنان در آ   يب

ن يـ رومند در حـال رشـد هـستند و ا         ي و ن  ك خطرنا يا دشمن ه  روس<ه  ك جنگ نشان داد  
ه ي هنوز از جانب روسـ يثمان، ع معهذا399>.شه واداشتي را به اند   يومت عثمان كمسئله ح 
د يـ  تهد گيـري   اوج و    بحـران مجارسـتان    بـه دليـل   رد و لـذا     كـ  ي نم يجد خطراحساس  

   .دادخاتمه ن جنگ يبه ابه سرعت  هابسبورگ
  

 و  سـاله عثمـاني   شـانزده   جنـگ   ،   غـرب   تكوين تمـدن جديـد     از منظر تحليل تاريخ   
را رقـم   روپـا كه سرنوشت نهايي قاره ااست  اي بزرگ      حادثه )1699-1683( هابسبورگ

 در  لارانـه لئوپولـد او    ك و تجاوز  يپروتـستان   ضـد  يهـا   اسـت ي س به دليـل  اين جنگ   . زد
اسـت كـه     امپراتـوري لئوپولـد همـان     .  درگرفت  از مجارها  يت عثمان ي و حما  مجارستان

ن مداخلـه   يدر نخـست  تـر،     پـيش  و    زمانه بود   يهودي دربارش كنام مقتدرترين زرساالران   
 پيمـان  و بـه     ه سخت خـورد   يستكوپرولو ش ك  از فاضل احمد پاشا    ،يلوانيخود در ترانس  
  . ه بودردكن كي تم)زنبرگيآ (صلح وسوار
ـ  (بـزرگ مجارهـا   ر  يبه سه ام   ل لئوپولد او  1668در سال     و  يانيـ ، بات ينـ يالس زر يكن

است يس.  شوند يكاتولك دست برداشته و     از مذهب پروتستان  امر كرد كه     )يولكمره تو يا
 و پروتـستان  هابسبورگ ناح ضدت از جي حمايلواني و ترانس در مجارستان  ي عثمان يسنت

در . كـرد   يـت مـي    حما  و گابور بتلن   ياز استفن باتور  تر    پيش ياستراتژاين  بود و به تبع     
.  قرار دهند  يعثماندر زير لواي    م گرفتند خود را     يور تصم كر مذ يسنت، سه ام  اين  تداوم  

لئوپولد از ماجرا مطلع شد و      . اعزام كرد وپرولو  ك نزد فاضل احمد پاشا   به   يري سف ينيزر
  

 .همان مأخذ . 398
 .555، ص 3ج همان مأخذ، ، ياوزون چارشل . 399



140  آريستوكراسي مالي و فروپاشي نظام سنتي
ام را يـ  و مجارسـتان پـرچم ق      شي اتـر  ي در مرزهـا   ايمـره توكـولي   . دياو را به قتل رسـان     

ت يـ  خـود را در تحـت حما       انبول بـه اسـت    يري با اعـزام سـف     1675برافراشت و در سال     
ـ . رفتي را نپذ  يولكشنهاد تو يفاضل احمد پاشا پ   .  قرار داد  يعثمان ره ، قـ   بـا مـرگ او     يول
 قـرار داد، بـا ارسـال        يه عثمـان  يـ الحما   را تحت  يولكو، ت دي جد ، صدراعظم  پاشا يمصطف

 قشون خود   1681 شناخت و در اوت      به رسميت  پادشاه مجارستان    به عنوان و را   ايامي  پ
 >روح ياغيان مجار  < وكوليت،  جوزف فن هامر پورگشتال   نوشته    به.  او فرستاد  كمكرا به   
 >حامي دين خدا و وطـن     <: هاي خود اين شعار را نوشته بودند        كه بر پرچم   >ياغياني<بود؛  

شـناس بـزرگ     يه پورگـشتال، عثمـان    كـ م  ي گفت 400.خواندند   مي >مجاهدين دين <و خود را    
 يش، برخـورد  ي اتـر  ين امپراتـور  ي پاشا، دشـمن سـهمگ     ي، نسبت به قره مصطف    يشياتر

ز يـ ام مجارها، ن  يهبر ق ، ر يولكمره تو ين برخورد در قبال ا    يا. داردآميز    و تعصب مغرضانه  
 را شـعار    >ن خـدا و وطـن     يـ  د يحام< يولكتو: سدينو  يه م كثالً آنجا   ، م شود  يشاهده م م

   401.ردك يرا جستجو م) يعثمان (>ماه و ستاره<ت ي حمايخود قرار داده بود ول
.  را تعيـين كـرد      فرجام نهايي قاره اروپا    هك نهاده شد    ي طوالن ينسان، شالوده جنگ  يبد

 يهـا   قـدرت سـاير   د، بـه    يد  ي را نم  يه هنوز در خود توان مقابله با عثمان       ك،  للئوپولد او 
، يحي مـس  ي اروپا يفرمانروانيرومندترين  ،   فرانسه  چهاردهم ييلو.  توسل جست  يياروپا

ت از لئوپولد برخاست    يبه حما فعاالنه   ازدهمينوسن  ي ا پاپ. ت از او نشد   يحاضر به حما  
  هابـسبورگ  راتور با امپ  ي، را به اتحاد نظام    پادشاه لهستان  ،)جان سوم  (جان سوبيسكي و  

ن خود  يشي پ ي نظام ييان ماجراجو يز، مانند لئوپولد، در جر    ي ن كيسيجان سوب . ختيبرانگ
رده كـ ن  كـي تم) 1676 (پيمان صلح زوراونو  ده و به    ي را چش  يست از عثمان  كطعم تلخ ش  

 و  شي اتـر  يمـان نظـام   ي پ 1683 مـارس    31در   ،دهمازينوسن  يتالش پاپ ا   به دليل . بود
 زيـ  و ون   و هلند  ايتاني و بر   روم مقدس  ي در جبهه امپراتور   كيسيلهستان منعقد شد و سوب    

  . گرفتي و فرانسه جايعثماندر مقابل و 
  

 يهـا    را به آرمان   402جان سوبيسكي ه  انيگرا  ينظامز مورخين غربي، اقدامات     گروهي ا 

  
 . 2629، ص 4ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 400
 .2629ص همان مأخذ،  . 401

402.  John III Sobieski (1624-1696) 

 خـود را نـشان      ي نظام يي توانا  و جنگ با سوئد    تسكييام خملن يان سركوب ق  ي در جر  سكييجان سوب 
ـ نام مارك سوب   برادر بزرگش به  .  شد قشون لهستان ) فرمانده (داد و هتمان   ـ  در جرسكيي ان سـركوب  ي

← 
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 اتحاد اروپاي  كيسي بزرگ سوب  ي از آرزوها  يكي<: سندينو  يمثالً م . دهند مي نسبت   ينيد

 از  ايـ لمبك املعـارف   ةدائـر  403>. بـود   از اروپـا   ي اخراج عثمان  ي برا ليبي ص جنگ و   مسيحي
 و  404نـد، ك ياد مـ  يـ  >عثمـاني بـر ضـد     قهرمـان اروپـاي مـسيحي       < به عنـوان   كيسيسوب
 خـود در    يخي نقـش تـار    يفاي ا به دليل  كيسيجان سوب : سدينو  يموليک   کات املعارف  ةدائر

   406. را نجات داد405>مملكت مسيح<  و هابسبورگيجنگ عثمان
مملكـت  <سده هفدهم ميالدي    نيمه اول   در   ديديم،  ساله يجنگ س بررسي  در  كه    چنان

هاي   آرماناعتقادات و   لهم از    يك واحد سياسي داراي مواضع مشترك م       به عنوان ،  >مسيح
فريبـي بـزرگ بـيش      اواخر اين سـده      در   پرچم صليبي دوباره  ديني، مرده بود و برافراشتن      

 سياسـت اروپـاي   ) 1642-1624 ( در فرانـسه   كاردينال ريـشيلو  ومت  كاز زمان ح  . نيست
ن يـ زد و ا    ي رقـم مـ     و هابـسبورگ    دو خاندان سلطنتي بـوربن     را رقابت سكوالر   مسيحي

فرانـسه  . كـرده بـود   م  ي را به دو جبهه متخاصـم تقـس        يي اروپا كوچك يها  رقابت قدرت 
رد و دربار هابـسبورگ  ك ي خرج م  يياروپامرانان  كع ح ي تطم ي برا وريون ل يلي م 50 انهيسال
جدهم يل سده ه  يه در اوا  ك،  نزولر  هوهنن  خاندا 407.نمود  از سياستي مشابه پيروي مي    ز  ين

  
← 
ـ خائيبـا مـرگ م    . دير شد و به قتل رس     ي اس مهي خان كر  به دست تسكي  يام خملن يق  1674 مـه    21ل، در   ي

ـ  برگز  پادشـاه لهـستان    به عنوان   او را با نام جان سوم      )تي يد(مجلس بزرگان لهستان     ـ فردر. دي ك ي
ـ لذا، سوب . رفت  يشمار م   سكي به ي جان سوب  يب اصل ي رق )ريننده كب يبرگز (لهلم براندنبورگ يو سكي در  ي

 ي قره مـصطف   زماني كه . ه براندنبورگ وارد اتحاد شد    ي با سوئد عل   1677 و در سال      با فرانسه  1675سال  
 1683ر كرد و در سال ييسكي تغياست سوبي وارد جنگ شدند، س ه هابسبورگ ي عل يمره توكول ي و ا  پاشا

  در سـال  . تشكيل داد را    اتحاد مقدس  زي، امپراتور و ون    با پاپ  1684او در سال    .  متحد شد  لبا لئوپولد او
 يها  در سال .  شناخت به رسميت  را   ي شرق نيه بر اوكرائ  يت روس ي حاكم هي با روس  يماني با انعقاد پ   1686
 يت عثمان ي حما به دليل  يد ول ابي راه   اهي س ياي به در  ي و واالش  يد تا با اشغال مولداو    ي كوش 1684-1691
  .ن مناطق موفق نشديران اياز ام

403.  http://campus.northpark.edu/history/WebChron/EastEurope/sobieski.html 

404.  “John III, king of Poland”, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 

2001 Columbia University Press. 
405.  Christendom 

406.  “John Sobieski”, The Catholic Encyclopedia, Online Edition, 1999,  

http://www.newadvent.org/cathen/14061c.htm 

407.  A Short History of Austria- Hungary, London: The Encyclopedia Britannica Company, 1914,  

http://historicaltextarchive.com/austria/chap26.htm 
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ه در  كـ  ،)ولـف، هـانوور    (برونسويكخاندان  رد، و   كس  ي را تأس   مستقل پروس  يپادشاه

 دربار هابسبورگ   ن رشوه يگرفت، از هم  به دست    را   ايتانيجدهم سلطنت بر  يل سده ه  ياوا
م ك پـروس و مقـام حـا   يت از امپراتور منصب پادشـاه ي حمايبرخوردار شدند و در ازا   

  . ست آوردندبه دننده هانوور را يبرگز
ز يـ ن،  ، اميـر ترانـسيلواني    يوتزك با جرج دوم را    ي عثمان 1661-1658 يها  جنگ سال 

 نـشان   يروشـن    را بـه   يحي مـس  ي در اروپا  ياسي س يها  شدن رقابت  والرك س فرايندتداوم  
قرار داشـت    يكاتولك ه لهستان ي عل  پروتستان يلواني و ترانس  ن جنگ، سوئد  يدر ا . دهد  يم

 يـك اتولكلهـستان   در برابـر     پروتـستان    يوتزكـ  از را   هابـسبورگ  يـك اتولك يامپراتورو  
و اتحـاد حكمرانـان مـسيحي عليـه        >مملكـت مـسيح   <ي كه از    نيمورخ. ردك يت م يحما

 يـك اتولك يه امپراتـور كـ برنـد   ياد مـ يـ از گوينـد،   عثماني در سده هفـدهم سـخن مـي        
 را در معـرض     يـك اتولك پروتستان اسـتقالل لهـستان       يوتزكت از را  يهابسبورگ با حما  

. ان رفته بـود ياز مكلي  بهن استقالل ي مسلمان نبود ا  يت عثمان يهدام قرار داد و اگر حما     ان
بـه  رفـت كـه       شمار مـي    به 408> در حال احتضار   يدولت< كيتسيام خملن يلهستان پس از ق   

 به عنوان نه  ناجوانمردا ،ك، در زمان سلطنت جان سوبيسكي     ني زنده شد و ا    ي عثمان كمك
 يـك دولـت     بـه عنـوان   ترسـيم عثمـاني نـه       . ردك يام م ي ق يه عثمان يمتحد هابسبورگ عل  

 كه هم از نظر جغرافيايي و هم از نظر برخي سنن فرهنگـي و               409،دار و كهن اروپايي    ريشه
 اروپـايي و نيمـه   انرفـت و از مـديريت نخبگـ    شمار مـي   بهسياسي وارث امپراتوري روم 

گـر و    يك قدرت بيگانه سـلطه به عنوان  در تمامي سطوح برخوردار بود، بلكه        410اروپايي
 آميز اسـت كـه در تاريخنگـاري رسـمي           ، سنتي غيرعلمي و تعصب     يا مسلمان  مهاجم ترك 

  . وان دارد رواج فراغرب
 يگـرا  يت نظـام  ينده اشراف يه نما ك بل ،>مملكت مسيح <نه پاسدار حريم     كيسيجان سوب 

  
408.  ibid. 

آغاز سـلطنت   .  است  اندكي كمتر از دولت هابسبورگ     ييك دولت اروپا  ي به عنوان  يقدمت عثمان  . 409
 در قـاره اروپـا،      ي است و آغاز استقرار دولت عثمان      يالدي م 1273 از سال    خاندان هابسبورگ در اروپا   

ن بود كه اين دو دولت كهنـسال و بـزرگ           ير چن يقدت. يالدي م 1345، از سال    يرخان غاز در زمان او  
 .ان بروندي از ميان جنگ اول جهاني همزمان در پايياروپا

 دست زدند تا بدان حد      اروپائيان فراوان با    يها ، به وصلت  ان روم ي، طبق سنت سلجوق   ين عثمان يسالط . 410
ـ  اورخـان ب   يبايلوفر خاتون، همسر ز   ين. رفتند  يشمار م    به ييمه اروپا ي ن يكه از نظر نژاد    ، )يغـاز  (گي

 ن زن مادر سلطان مـراد اول يا). لوفري نيبه معن (اش لوتوس  يوناني بود و نام     ارحصاري يونانير  يدختر ام 
 . استي عثمانين بعدي سالطي مادريايو ن
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 تسلط بـر  به دليل بود كه،ن ين سرزم ي مستقر در ا   يهودشبكه مقتدر سوداگران ي    و   لهستان

 از  ، منطقـه  ي نظـام  اتكتدار و   سيورساتن  يز تأم كن مر يتر  مهمادارة   و   >وپا ار انبار غله <
 بـا  1648شـورش دهقانـان لهـستان، كـه از سـال      . بردند يفراوان م   اروپا سود  يها  جنگ

، آغاز شد تا دوران سلطنت جـان        سلطه سوداگران يهودي  بر ضد   روحيه پرخاش شديد    
 در  1664 مـه    9بـراي نمونـه، در      . ادامـه داشـت   ) از خاندان سوئدي واسا    (دوم كازيمير 
، به شورشي بزرگ بر ضد      ويژه دانشجويان و دهقانان      مردم، به  411 و لمبرگ  مناطق كراكو 

 و سوداگران و مباشـران يهـودي    تالش اشراف لهستان412.سوداگران يهودي دست زدند 
 و سـپس جـان      هـا بـه اسـتقرار سـلطنت نافرجـام ميخائيـل             براي سركوب اين شـورش    

 از  413.دار لهستان تعلـق داشـتند       هاي بزرگ زمين    ندان انجاميد كه هر دو به خا      سوبيسكي
هاي دهقاني آغاز شد و سرانجام جـان سوبيـسكي            زمان ميخائيل سركوب شديد شورش    

او با سوداگران يهـودي لهـستان و        . توانست سلطه نهايي اليگارشي لهستان را تأمين كند       
اتحـاد  ” شـتافت و     مـك پـاپ    رابطه نزديك داشت و همين كانون بود كـه بـه ك            اتريش
  .  را تحقق بخشيد لهستان و هابسبورگ1683 سال “مقدس

هـاي    بـه مأموريـت  ل، از سـوي لئوپولـد او  “قيصر يهـود ”، سامسون ورتيمر گفتيم كه   
رفـت و همـو بـود كـه در ازدواج بـرادر لئوپولـد بـا دختـر جـان                       محرمانه ديپلماتيك مي  

و .  جهيزيه كالني دريافت كنـد  نقش مؤثر ايفا كرد و موفق شد از دربار لهستان       سوبيسكي
و سـه تـن از پـسران او بـه           ) جان سوبيـسكي  (ده پادشاه لهستان    گفتيم كه تصاوير اهدا ش    

 سـاموئل    و هابـسبورگ    ساله عثماني  16و گفتيم كه از آغاز جنگ       . ورتيمر موجود است  
داشـت و  به دسـت   ارتش هابسبورگ را     و سيورسات  يي تأمين تداركات   به تنها  اوپنهايمر

    سامسون ورتيمر  .  به او بدهكار شد     طال ل شش ميليون سكه فلورين    به اين دليل لئوپولد او
 و يكي از متحدان اصلي لئوپولـد        ه ساكسوني مسئول امور مالي جان جرج، حاكم برگزينند      

نيز بودل در جنگ با عثمانياو ،.   
  

  
411.  Lemberg (Lwow) 

412.  http://www.jewishhistory.org.il/1660.htm 

 از جانب پدر و مادر سكييجان سوب.  بودسكييويزني و يان لهست يدار و اشراف    نيل از خاندان زم   يخائيم . 413
ـ ولكوسكي و سوب  يز (دار لهستان   ني زم يبه دو خاندان اشراف    ـ از طر او  . تعلـق داشـت   ) سكيي ـ ق ارث ي ه ي

ـ داران لهستان بدل شـد و از طر      نين زم يكي از ثروتمندتر  ي به   ي و پدر  يمادر ق وصـلت بـا خانـدان    ي
 .ش دادي ثروت خود را افزاسكييزامو
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 ي، بـه فرمانـده    يقشون عثمان . م 1683ه  ي ژوئ 14./ ق 1094 رجب   19در چهارشنبه   

 را بـه     روم مقدس  يتخت امپراتور يد و پا  ي رس ني و يها  دروازه ي، به پا   پاشا يمصطف قره
اين دومين بار است كه شهر نامدار وين و دژ اسـتوار و عظـيم آن، كـه                  . محاصره گرفت 

آمد و لرزه ناشي از اين حادثه        گفتند، به محاصره عثماني درمي      يم عه بچ  به آن قل   عثمانيان
 1529بار در سـال      اولين .داد   آن عصر را تكان مي     ساز سراسر اروپاي    سرنوشتسترگ و   

    .  بوديمان قانونيو در زمان سل
جـان  ي سبب بروز جوش و خـروش و ه      نيوبه سوي    ي عثمان يمتوجه شدن اردو  

امپراتـور  . دنديام بخـش  ك شـهر را اسـتح     يحصار و باروها  . دي گرد  در آلمان  ياديز
ن گمـارد و خـود بـه اتفـاق          ي هزار نفره در و    25-20 ييروي از ده روز قبل ن     لئوپولد
ن پناهنده شد   ي و ي ساعت 60 در    گفت و به قصبه لنز     كت را تر  تخيپا... ياديعده ز 

 بـا   ايـ  و باوار  ه لهـستان  كـ  يهنگـام .  سـپرد   دفاع را به فن اسـتارهمبرگ      يو فرمانده 
 ييسو در تــالش بــود تــا لــويكــ از ازدهميــنوســن ي اامپراتــور متحــد شــدند، پــاپ

 را بـه    انيحيگـر سـو مـس     ينـد و از د    كن اتحـاد    ي، را وارد ا   ، پادشاه فرانسه  چهاردهم
  و اتـريش   بـه ونيـز   ... پادشاه فرانسه به خاطر كمك قبلي خود       .خواند  ي فرام كمك

دانست كـه در صـورت     از دست داده بود و اين بار نيز مي        منافع زيادي را در شرق    
خواسـت در ايـن    لـذا نمـي  . كمك به اتريش منافع بيشتري را از دست خواهـد داد        

     414.كار دخالت كند
ن  جـا  يروهـا ي بود تـا ن    يافك ين زمان فرصت  يد و ا  يشك دو ماه به دراز      نيمحاصره و 

، ، و شـارل پـنجم     يسونكـ ننـده سا  يم برگز ك، و جان جرج، حا    ، پادشاه لهستان  كيسيسوب
 پاپ به امداد     هوادار هابسبورگ  ي آلمان كوچك يها   از دولت  يام برخ ك و ح  ، لورن كود

 و   توپخانـه  انيـ عثمان. ن بـشتابند  يـ  پاسخ مثبـت دهنـد و بـه نجـات و           يامپراتور فرار و  
شان يـ  نداشتند و تالش ا    به همراه ن  يدن قلعه و  يوبك درهم   ي برا يافكن  ي سنگ يها  سالح

از توپخانـه   ،  سكـ ع ن، به ين و امدافع. دي نرس ييبه جا آن  استوار   يوارهاي رخنه در د   يبرا
ان يـ ت عثمان يـ  عـدم موفق   ين عامل اصل  يا.  برخوردار بودند  يافك يانات دفاع ك و ام  يقو
  . بود

او .  با قـشون خـود عـازم جنـگ شـد           كيسي، جان سوب  نيدن خبر محاصره و   يبا رس 
ن يـ  و يكـي در نزد . ردكـ  اعـالم    >حيت مس كممل< و حفظ    >جنگ مقدس <ف خود را    هد
 قـرار   كيسيـ  سوب ير فرمانـده  يـ وستند و در ز   يها پ  ي به لهستان  ي آلمان -يشي اتر يروهاين

  
 .582، ص 3ج همان مأخذ، ، ياوزون چارشل . 414
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شنبه يكـ در روز   سـرانجام،   . خته بود ي گر 415 پاسائو ن زمان امپراتور به شهر    يدر ا . گرفتند

ه بـا   كـ ن درگرفـت    يان طـرف  ي بزرگ م  يجنگ. م 1683 سپتامبر   12./ ق 1094 رمضان   20
 خ اروپـا ي از قهرمانان بزرگ تـار     يكيبه عنوان   افت و نام او را      يان  ي پا كيسي سوب يروزيپ

 اين پيـروزي اروپـا را از سـلطه و تهـاجم عثمـاني             <: دنويس  مورخين غربي مي  . ردكثبت  
و سوبيـسكي را در      > را به دين اصلي سراسر قاره اروپا بـدل نمـود           نجات داد و مسيحيت   

 و احتمـاالً   شي اتـر  كيسيـ سوب   انـا، يكآمرر  يبه تعب  416. جاي داد  >ناجي سراسر اروپا  <مقام  
  417. را از فاجعه نجات داديزك مريا اروپيتمام

 هـزار نفـر     300 تـا    210 ن جنـگ  ي را در ا   يشمار قشون عثمان  ف کاتوليک   املعار  ةدائر
ون  اوز 418. هزار نفر بـود    76  و هابسبورگ  ه قشون لهستان  ك است   يند و مدع  ك ياعالم م 
 هـزار نفـر از      35ه  كـ نـد   ك ير م ك هزار نفر ذ   120 جبهه هابسبورگ را     يروهاي ن يچارشل

سـواره نظـام    ن جنـگ    يـ در ا  419. بودنـد  يشيـ  اتر -ي هزار نفر آلمان   85 و   يشان لهستان يا
جان . ردكفا  ي ا ي نقش مهم  كيسي سوب ي به فرمانده  420،هوسار، موسوم به    ن لهستان يسنگ
 اني هزار تن از عثمان    30 نيه در جنگ و   ك است   ي به همسرش مدع   يا   در نامه  كيسيسوب

همگـان،  : افزايد   او مي  .ه است ن به تصرف درآمد   شايمه ا يصد هزار خ  يكو  ه  ديبه قتل رس  
 نـسبت   >به خداوند و مـا    < را   يروزين پ يره، افتخار ا  ي و غ   و لورن  اي باوار يها  كمانند دو 

 در  بيـسكي وس. >باد پادشـاه لهـستان      زنده<: زنند  ياد م ي بلند فر  يدهند و مردم با صدا      يم
ه اسـب   كار شاد است    يد و بس  يگو  يه به چنگ آورده سخن م     ك يم فراوان ين نامه از غنا   يا
   422. شده استيب وينص)  پاشايقره مصطف (421>ر بزرگيوز<

    : سدينو ي مياوزون چارشل. رفتي را پذنيست وك شي با خونسرد پاشايقره مصطف
 بااسـتعداد و    يريـ ه داشـت وز   كـ  يياشـتباه و خطاهـا    رغم    علي  پاشا يمصطفقره  

  
415.  Passau 

416.  http://campus.northpark.edu/history/WebChron/EastEurope/ViennaSiege.html 

417.  Americana, vol. 22, p. 290.  
418.  “John Sobieski”, The Catholic Encyclopedia, Online Edition, 1999,  

http://www.newadvent.org/cathen/14061c.htm 

 . 588-587، صص 3، همان مأخذ، ج ياوزون چارشل . 419
420.  husaria 

421.  Grand Vizor  
422.  http://www.hillsdale.edu/dept/History/Documents/War/LouisXIV/1683-Vienna-

Sobieski.htm 
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 نيدن به بودي پس از رسيار متأثر بود وليست بسكن شيه از اكن يبا ا. خونسرد بود

 ه در جنـگ   كـ  را   يسانكـ .  بـه اوضـاع نابـسامان بدهـد        يه سروسـامان  كـ رد  ك يسع
ــاهك ــ يوت ــك ــ قيرده و ب ــد مجــازات  يدي ــشان داده بودن ــ ن ــراك ــالع و يرد، ب  ق

 يريرو فرستاد، و بـا تـداب      يرفت ن   يها م   ه احتمال حمله دشمن به آن     ك ييها پاالنگاه
    423. به اردو داديبيرد نظم و ترتكه اتخاذ ك

 ولـي   . نبـود  ثماني و شكست نهايي قشون ع      به معني پايان جنگ    شكست محاصره وين  
تـرين   اي شوم شد و در كوران سـخت          قرباني توطئه  درست در اين زمان قره مصطفي پاشا      

 فرمان عزل و قتـل او را  گر دربار استانبول كارزارهاي نظامي تاريخ عثماني كانون دسيسه     
در شـهر   . م 1683 دسـامبر    25./ ق 1095 محـرم    16 در   ي قـره مـصطف    .از سلطان گرفت  

 و  عـزل و قتـل صـدراعظم      ايـن   در واقـع،    . ديبه قتل رس  فرستادة سلطان   به دست    بلگراد
اگـر  . سرنوشت عثماني را رقم زد نه شكست وين       بود كه   سرداري توانا چون قره مصطفي      

سـريع   يشرويه پ ك  چنان ،داد و   يوضاع را سامان م   ابه احتمال زياد    ماند    ي زنده م  يمصطف
ن ير چنيتقد. كرد مي دگرگون  يعثمان به سود  وضع جبهه را     ، نشان داد  او در اعماق اروپا   

نوشـته اوزون   بـه . ردكـ ار خـود را  كـ  انيـ سه غربيـ ان و پـول و دس    يـ نبود و توطئه دربار   
ره پـدرزنش محمـد     يمت بـه جنـگ، بـرخالف سـ        ي در هنگام عز   يقره مصطف ،  يچارشل

پيرامـون  ردن مخالفـانش از     كـ  در دور    ي، اصـرار  وپرولـو ك و برادرزنش احمـد      وپرولوك
تـوز    نـه كي، دشـمن    وسف آغـا  ينام    ، به ) حرمسرا س خواجگان يرئ (قزلر آغا . ردكسلطان ن 

ن گـروه سـلطان فرمـان خلـع و قتـل صـدراعظم را صـادر        يصدراعظم بود و با توطئه ا  
ه تـا   كـ   محمد چهارم  يوناني همسر   425، پاشا، گلنوش سلطان   ي با قتل قره مصطف    424.ردك
افـت و اعمـال     ي گـشاده    ي دسـت  ، را نداشـت   يومتكـ مان قدرت مداخله در امور ح     ن ز يا

، ي گلنـوش سـلطان مـادر دو سـلطان بعـد           426>.از حد و اندازه خارج شـد      <ش  ينفوذها
جايگاهي فائقه در سـاختار      بار ديگر حرمسرا  نسان،  يبد. ، است مسو و احمد     دوم يمصطف

  . سياسي عثماني يافت
  

  
 .592، ص 3ج همان مأخذ، ، ياوزون چارشل . 423
 .595ص همان مأخذ،  . 424
  كرت ي و از اسرا   يوناني معروف است،     گلنوش سلطان  وعه سلطان   يعه گلنوش، كه به رب    يكر رب يپ مه . 425

 .اند ف كردهيبا و باهوش و حسود توصيار زي بسياو را زن. بود
 .2722، ص 4ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 426
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ن توطئـه   ير ا ، د  بود  پاشا ي قره مصطف  ةديشكه بر كد  يصدراعظم جد    ،م پاشا يقره ابراه 

 در اداره   ييعـدم توانـا    به دليل ست از آب درآمد و      ي ناشا يرياو مد . داشتشركت  شوم  
 اداره جنـگ    يه بعد از قتل قره مصطف     ك يوزرا و سرداران  .  عزل شد  1685جنگ در سال    

ت او را نداشتند و برخالف او در جبهه جنـگ           يري توان مد  يكچ  ي، ه گرفتندبه دست   را  
    . دي انجامي عثماني نظاميروهاي به زوال نتدريج بهن امر يا. افتندي يحضور نم

 يرم و فرمانـده   كـ گر سـردار ا   ي، د يفونيمرز ير اعظم قره مصطف   يپس از قتل وز   
ه صـدارت   ، ب  را نظم دهد   ي و نظام  ي را گرفته، امور ادار    ي و يه بتواند جا  كمقتدر  
 شــدن جنــگ و يطــوالن .دي از هــم پاشــتــدريج بــهز يــن جهــت اردو نيبــد. دينرســ
ه پادشـاه   كن  يبا ا . دي بخش ي امور را فزون   يندگك تشتت و پرا   يپ  در  ي پ يها  ستكش

 را   و اسـترنجه    ادرنـه  يار، حـوال  كعالقه مفرط به شـ    به علت    يول... هنوز جوان بود  
ومـت نشـسته بودنـد، بـا اعـزام          كز ح كـ ه در مر  كـ هـا    ر اعظـم  يوز... ردك ي نم كتر

ان از شـ   حفـظ مقـام   ياما برا . نندكخواستند جنگ را اداره       يها م   به جبهه  يسرداران
ردنـد غفلـت   ك ي خـود تـصور مـ   ي بـرا يبـ يه رق كـ سته  يا قتل وزرا و افراد شا     يعزل  
     427.ردندك ينم

 و گـسترش    يياروپـا هـاي     با اتحاديه دولـت    جنگ   يها   در جبهه  يافول اقتدار عثمان  
طان محمـد   سـل ار بـه    كاد به شـ   يه از فرط اعت   كفساد دولتمردان و فساد و غفلت سلطان،        

 و   و علمـا   انيان نظام يدر م . ختيد مردم را برانگ   ي شد يتينارضاداشت،   شهرت   شكارچي
ار كدانـه از شـ    ي نوم محمـد چهـارم   .  مخالفت با سلطان اوج گرفت     يها دولتمردان زمزمه 

ه كـ  ييهـا  رغم ستم    را، به  وپرولوك محمد   كوچك پسر   428شافاضل مصطفي پا  رد و   كتوبه  
ل يدر اوا .  منصوب نمود  مقام صدراعظم   قائمبه عنوان    روا داشته بود،     وپرولوكبر خاندان   

ــازه ســآ پاشــا، يل مــصطففاضــ. م 1687 دســامبر 7./ ق 1099محــرم   ياوش پاشــايب
 از بزرگـان و فرمانـدهان       ي و گروهـ   زاده  دباغ يم محمد افند  االسال  خي و ش  429صدراعظم

مان ينام سل    ساله او را با      45سلطان را عزل و برادر      ن مجمع   يا.  را گرد آورد   كيچر  ينگي
  .  درگذشتمحمد چهارم سه سال بعد در ادرنه. ردك منصوب دوم

 
ن تحـول   ي ا يقربان اولينم  االسال  خي ش ي و محمد افند   مقام   قائم ي پاشا يفاضل مصطف 

  
 .631، ص 3مان مأخذ، ج ، هياوزون چارشل . 427

428.  Mustafa Köprülü (1637–1691) 

 . بود كوپرولوي و شوهرخواهر مصطفياوش پاشا ابخازيس . 429
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ن اچريكـ   ينگـي  از   يان گروهـ  ين امـر عـص    يـ  ا علت ظـاهري  . د شدند يشده و عزل و تبع    

 يرهبر. پديد آورده بودند   در استانبول را   يه گروه فشار متنفذ   كسرخورده از جنگ بود     
 هـراس  ،علت واقعي. داشتبه دست   ياجن فتو ينام حس   ب به ي عوامفر ين گروه را فرد   يا

  .  بودوپرولوك از اقتدار مجدد خاندان يمحافل فاسد عثمان
تخـت  ي در پا   سـرخورده از جنـگ     انيـ  و چپـاول نظام    ي از قلدر  يدورانسرآغاز  ن  يا
، قتـل او،     صدراعظم ياوش پاشا ي س يشان حمله به سرا   ين اقدام ا  يتر عيشن.  است يعثمان

) وپرولـو كدختر محمد   (اوش پاشا   ي خواهر و همسر س     دن دست و دماغ   ير، ب غارت خانه 
 از حـضور   هامر پورگشتال430.بودن وضع  با اي شان در شهر  يدن ا يردن و گردان  كو برهنه   

 شـهر و    جمـاعتي از اوبـاش    <: سدينو  يد و م  يگو  ين ماجرا سخن م   ي در ا  >الواط يهودي <
ملحـق  ] شورشـي [ن چريكـا  الواط يهودي و عيسوي بـه هـواي غـارت و يغمـا بـه ينگـي             

اعظـم     در خانه اسقف   1657ه در سال    ك يچريك  ينگي يها   به لباس  تر پيش 431>.گرديدند
ت در  ك شـر  يها برا   ن لباس يه از ا  كم  يم و گفت  يردكآمد اشاره   به دست    سك ارتد يسايلك

بـه خانـه صـدراعظم      شـنيع حملـه     حادثـه   . شـد   ين استفاده مـ   اچريك  ينگي يها  شورش
 ي جمع به رهبري خته،  يت خودانگ ك حر يكشان در   يرد و ا  ك يكاحساسات مردم را تحر   

 جمعي از يهودي و عيـسوي     <كشتند و    را   يردگان اوباش شورش  ك از سر  ياري، بس از علما 
   432>.خته شدندياوش بودند از حلق آوي سيه غارتگران سراك

.  شـديدي آفريـد    بحران مـالي  ) هاي مسي  سكه(سياه   ضرب پول    به همراه ها   اين آِشوب 
در آغاز دو سكه مـسي معـادل        . ضرب شد . م 1688اوت  ./ ق 1099در شوال     اين سكه 

هـا   اين سكه .  و سپس يك سكه مسي معادل يك سكه آقچه قرار داده شد            يك سكه آقچه  
يــك نفــر <، نوشــته هــامر پورگــشتال  بــه433.ارزش شــد كلــي بــي مقبوليــت نيافــت و بــه

مـدارك و    434>. شـوم شـدند     نام مايه اين بـدعت     مورگان با يك نفر      ليورني جديداالسالم
، ر مورگـان  اين مورگان را با خاندان نامدا     احتمالي  منابع كافي در دست نداريم كه رابطه        

، ندظاهر شد  آمريكاو سياست اياالت متحده      ماليهصحنه  كه از سده نوزدهم ميالدي در       
  . مورد بررسي قرار دهيم

  
 . 2726، ص 4ج همان مأخذ، ، هامر پورگشتال . 430
 . 2725ص همان مأخذ،  . 431
 . 2727-2726صص همان مأخذ،  . 432
 . 638، ص 3، همان مأخذ، ج ياوزون چارشل . 433
 . 2732، ص 4ج همان مأخذ، ، هامر پورگشتال . 434
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از متعـددي،    گـذارد و منـاطق       ي جنگ بر جـا    يها  ر جبهه ب يمنف تأثيرحوادث فوق   

 ي عثمـان  ياپيـ  پ يهـا   ستكش.  افتاد “اتحاد بزرگ ” يروهاينبه دست   ،  بلگرادهر  شجمله  
 شـورا بـه عـزل       ياعـضا . ل شود كي با حضور سلطان تش    يي شورا ه در ادرنه  كسبب شد   
   435.دنديد برگزي صدراعظم جدبه عنوان را وپرولوك ي دادند و مصطفي رأصدراعظم

ن يـ ه در ا  كـ ،   كوپرولو فاضل مصطفي پاشا  . م1689 دسامبر   7./ ق 1101 محرم   25در  
 يرمـ ك بعـد سـردار ا   يمـ ك منـصوب شـد و        صـدراعظم  بـه عنـوان   ،   ساله بـود   52زمان  

 متـشرع  يه او را فـرد كـ ، يمـصطف . رفـت خـود گ بـه دسـت   ز يرا ن) ل قوا ك يفرمانده(
 ني قـوان يبر اجـرا   رد؛ك را آغاز    اصالحات وپرولوكاند، طبق سنت خاندان       ردهكف  يتوص
ن از طرق نامـشروع اندوختـه بودنـد         يشيه زمامداران پ  ك را   يد نمود و اموال   كي تأ ياسالم

ا ين ينش  ب را خانه  ي متنفذ و عوامفر   ونيرد و روحان  كشان را اعدام    ياز ا  يمصادره و گروه  
 را بهبـود    ي عثمان ز دست زد و موفق شد ارزش پول       ي ن ياو به اصالحات مال   . د نمود يتبع

 ي تمـام  ي حتـ   نقـره  يهـا  هك ضـرب سـ    ي برا يمصطف: سدينو  ي م هامر پورگشتال . بخشد
وپرولـو را   ك پاشـا    ي فاضل مصطف  436.ردك اهدا   ش را به ضرابخانه   يظروف نقره خانه خو   

مـصطفي  ه بـه    كـ ل اسـت    ين دل ياند و به ا     ردهكف  ي توص ياز فساد مال   زاريار سالم و ب   يبس
ت از خاندان   يفاكاستمدار با يس< را   وپرولوك ي مصطف لمانكبرو 437.افتي شهرت   پاكدامن

 جنگ حضور   يها   طبق سنت پدر و برادر در جبهه       يمصطف 438.خواند  ي م >وپرولوكق  يال
امبر  دسـ  9./ ق 1102 محـرم    5افـت و در     يدسـت   چـشمگير    يها  يروزيبه پ او  . داشت
 و  هاي هابـسبورگ    ، برخالف ارتش  مصطفي كوپرولو .  را پس گرفت   قلعه بلگراد . م 1690
   439.زده داشت هاي جنگ  سرزمين، سلوكي دوستانه با مردم مسيحيلهستان
  

. درگذشتمشكوك  به طرزي   . م 1691 ژوئن   23./ ق 1102 شوال   6در   سليمان دوم 
ه از  كخواند    ي م >ور و دالور  يبالفطره رزمجو و بالطبع غ    < را   سليمان دوم ،  هامر پورگشتال 

 موشه آبرابانـل   ،مرگ نابهنگام اين  در   440.زار بود ي ب >يپرست  و شهوت  يپرور راحت تن <

  
 . 2754-2753صص همان مأخذ،  . 435
 . 2760-2759صص همان مأخذ،  . 436
 . 2791ص همان مأخذ،  . 437
 . 468ص ، همان مأخذ، بروكلمان . 438
 . 692-691، صص 3ج همان مأخذ، ، ياوزون چارشل: د بهيبنگر . 439
 . 2724، ص 4ج همان مأخذ، ، هامر پورگشتال . 440
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او به اين جرم به زنـدان       . قصر شناخته شد  ، م  مخصوص سلطان  ، طبيب )زاده مصطفي حياتي (

 ، در دربار عثماني   ، مانند حكيم لوي    يهودي معهذا، حضور طبيبان   441.افتاد و در زندان مرد    
 بـرادر   ي خاندان سلطنت  يان اعضا ي از م  يوپرولو و بزرگان عثمان   ك 442.همچنان ادامه يافت  

 يناشـ  بحران مالي ن زمان   يدر ا . دندي به سلطنت برگز   احمد دوم نام    را با   سليمان   كوچك
د يـ د جلـوس سـلطان ج     يه برا كرفشار قرار داده بود     ي را ز  ي چنان دولت عثمان   از جنگ 

ديگـري  نـاميمون    حادثـه سليمان دوم،   مرگ مشكوك   پس از   اندكي  .  برگزار نشد  يجشن
. م 1691 اوت   20./ ق 1102قعده  ي ذ 28در  . تأثير گذارد رخ داد كه بر سرنوشت عثماني       

د و  يشكـ ر  يمششتشويق قشون خود،     يبرا  پاشا يفاضل مصطف  443،امنك اسالن در جنگ 
 ين جنگـ  يـ ا. دي تفنگ به قتل رسـ       اصابت گلوله  به دليل ه برد ولي    سواره به دشمن حمل   

ن، ي هلـشتا  ك، از جمله دو   هابسبورگجبهه  فرماندهان   از   ياري آن بس  يه ط كن بود   يخون
 يروزيـ  بـا پ    بـود  يكه نزد ك يجنگ،   قتل صدراعظم  به دليل ولي،   444.دنديرسهالكت  به  

ت يفاك از   يكچ  ي ه ي بعد يها  صدراعظم 445.ست بدل شد  كان رسد، به ش   ي به پا  انيعثمان
  . برخوردار نبودند>دي شهي پاشايفاضل مصطف<و جسارت 

  
، )اورانـژ  (مسـو ام يليو، )1689 ( به صدارت عثماني   مقارن با صعود مصطفي كوپرولو    

 و سـيدني    گراني چون جان چرچيـل      و دسيسه  با حمايت سوداگران يهودي    ،حاكم هلند 
بـه   سـلطنت بريتانيـا را   ، و بريتانياهلند استعماري نماينده اليگارشي    به عنوان  ،گودولفين

 و  فرانـسه  عليه لويي چهاردهم متحد هابسبورگبه عنوانهم م، ويليام سو . گرفتدست  
.  اين عـصر ايفـا نمـود        نقش مهمي در تاريخ    ، ميانجي عثماني و هابسبورگ    به عنوان هم  
و فساد و چپاول     446>هاي پرهزينه  ها و دسيسه   جنگ<م، دوران   هاي سلطنت ويليام سو     سال
دوك اول  (و مـالي چـون جـان چرچيـل            گران نظـامي    گسيخته و دوران سعادت توطئه      لجام

 ، بنيانگـذار بانـك    چـارلز مونتـاگ   (و ارل هاليفـاكس     ) خانـدان چرچيـل    و نياي    مارلبورو
بريتانيـا و دوران    ، در تـاريخ     سولومون مدينا  و شركاي يهودي ايشان، چون سِر     ) انگلستان

  
 . 2764ص همان مأخذ،  . 441

442.  Ojalvo, ibid.  
443.  Slankamen 

 .2764، ص 4ج همان مأخذ،  . 444
 . 700-699، صص 3ج همان مأخذ، ، ياوزون چارشل . 445

446.  Americana, vol. 19, p. 387.  
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اتحـاد   ويليام سوم در كوران جنـگ        . است هاي آلماني    در سرزمين  نظاميي  دار  بردهرونق  

مـارس  ./ ق 1104 عليه فرانسه، متحد عثمـاني، از رجـب          447)1697-1689 (اوگزبورگ
  .  شدطور مستقيم وارد صحنه جنگ عثماني و هابسبورگ يانجي به موانبه عن. م 1693

رد كـ  فـوت  ، در بلگرادي در عثمانايتانير بري سف448،ام هاربورديلي سِر و1692در سال  
ا را انجـام    يـ تانير بر يف سـف  ي وظا  ،ر هلند ي سف 449،ريالكوب  كايه  ك خواست   ام سوم يليو و 

./  ق 1104پاجت در رجـب     .  از راه برسد   450،ام پاجت يلينام لرد و    ه، ب دير جد يدهد تا سف  
 يئت او فرديدر ه. ردكم ي تقدو صدراعظم استوارنامه خود را به سلطان      . م 1693مارس  

لرد پاجت،  (ام سوم   يلي و ي و هلند  يسيندگان انگل ينما.  حضور داشت  ينام ژنرال وتران    به
بـا    )گـر ي د يسيـ  ژنـرال انگل   يـك  و   ريال، كـ  ه عضو سفارت هلند   كركنس، ه يژنرال وتران 

ان دادن بـه    يـ  پا يا و هلنـد را بـرا      يتانين بر يرده و رسماً وساطت دولت    كدار  يصدراعظم د 

  
447.  League of Augsburg 

 يي مقابلـه بـا لـو   ي بـرا مـان اوگزبـورگ  ي پ1686ه ي ژوئ9در . اي در باوار است ياوگزبورگ شهر 
ر ي را داشت و سـا    يه نقش اصل  ين اتحاد يجاد ا ي در ا   حاكم هلند  ام اورانژ يليو.  منعقد شد   فرانسه چهاردهم

 از  ي و حكمرانـان تعـداد      و سـوئد   اي و پادشـاهان اسـپان     لن عبارت بودند از امپراتور لئوپولد او      يمتحد
كـي از   يمـان، هرگـاه     ين پ يطبق ا . تيني و پاالت  اي، باوار ي از جمله ساكسون   ي كوچك آلمان  يها  دولت

ـ ليپس از صعود و   . شد  ين برخوردار م  يريت سا يگرفت از حما    ياعضا مورد حمله قرار م     ام اورانـژ بـه     ي
ـ وست و اتحاديمان اوگزبورگ پي به پيوو سابه همراهز ين دولت ني ا1689، در سال  ايتانيسلطنت بر  ه ي

ـ  عل ت جنگ اتحاد اوگزبـورگ    ينيبا حمله فرانسه به پاالت    .  معروف شد  فوق به اتحاد بزرگ    فرانـسه  ه  ي
ـ  ن كـا ي قـاره آمر   در مستعمرات . دي به درازا كش   1697 تا   1689آغاز شد و از      ـ  ي ـ ن جنـگ م   يز هم ان ي

 يروهـا ير جنگ فوق، ند.  معروف استاميليان داشت كه به جنگ شاه و  يا جر ه  يسيا و انگل  ه  يفرانسو
 كه  ييروهاين. ا كمتر بود  ه  يق فرانسو يا توف ي در در  ياتحاد بزرگ نتوانستند وارد خاك فرانسه شوند ول       

ـ  جاكوب 1690 فرستاد تارومار شد و در سال        رلندي مخلوع به ا   مز دوم ي كمك به ج   يفرانسه برا   يهـا  تي
 بـا   يمـان صـلح   ي پ ي ساو 1696در  .  شكست خوردند  ام سوم يليا از قشون و   يتانيمز دوم در بر   يهوادار ج 

ـ  بـه پايـان   جنگ فوق   ) 1697 (كيسويمان ر يفرانسه امضا كرد و سرانجام با پ       ـ در ا . دي رس مـان  ين پي
 منطقه آلزاس .  شناخت به رسميت ا  يتاني پادشاه بر  به عنوان  را   ام سوم يلي داد و از جمله و     يازاتيسه امت فران

 . آورده بود پس داده شدبه دست كه در دوران جنگ ير متصرفاتي سايدر دست فرانسه ماند ول
448.  Sir William Harbord  
449.  Jacob Colyer  
450.  Lord William Paget 

  . بوديا در عثمانيتانير بري سف1702او تا مه .  بودني در وايتانير بري سفي قبل از اعزام به عثمانپاجت
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ر، يالكـ پاجـت و    . رفتي را نپذ  يگر  يانجين م ي ا  سلطان احمد دوم   451.ردندكجنگ اعالم   

فا ي ا ي نقش مؤثر  تزيارلووكمان  يبعدها در انعقاد پ   م،  ويليام سو  ي و هلند  يسي انگل يسفرا
نوشـته هـامر      را، بـه  يـ ز داشـت ز   يـ  ن ي شخص يشان منافع ماد  ي ا ين تالش برا  يردند و ا  ك

   452.ده بودندي خروك را به مبلغ پنجاه هزار ا>افتخار توسط<، پورگشتال
  

ــ فور6./ ق 1106 رجــب 2در  ــ فــوت احمــد دوم. م 1695ه ي ــدر ا. ردك ن زمــان ي
 يان اعـضا  يسته را از م   ي شا يه چون گذشته سلطان   كت وجود نداشت    ي بادرا يراعظمدص

 و گلنـوش    يچارك سـاله سـلطان محمـد شـ        32، پـسر    يمصطف. ندي برگز خاندان عثمان 
باشد، بالفاصـله خـود را      بزرگان   شنهاديند و منتظر پ   كت  يه سنت را رعا   ك  آن ي، ب سلطان

خـط   ولـين ا در   مـصطفي دوم  . م را مقهور نمود   االسال  خي و ش  سلطان خواند و صدراعظم   
 ه همچـون  كـ رد  كـ اعالم  ناميد و    يمان قانون يشتن را خلف برحق سل    ي خود، خو  ونيهما

 خواهـد گرفـت و بـه جبهـه          به دسـت   قشون را    ي شخصاً فرمانده  مان خان يسلطان سل 
 به عنـوان   اهللا افندي  سيد فيض نام    اد به يه و ش  يالهو  مجهول ين از فرد  يمورخ. خواهد رفت 

ادت يسـ خ سـالحدار    يتارنوشته    به. برند  ي دوم نام م   ير و مشاور مصطف   ير و مش  كمغز متف 
اهللا اهـل    ضي فـ  453.امـل داشـت   ك شـهرت    يباز   به حقه  ي بود و و   ي جعل ياهللا افند  ضيف

، مـراد موالنـا   يزيـ بار خود را بـه شـمس تبر  ، تعالوه بر ادعاي سيادت بود و    الروم نةارز
 دوم ي مصطفي معلمي و نوجوانكيودك او در  454.ديرسان  ي، م )يمولو (ين روم يالد  جالل

 ي جـا  يم عثمـان  االسـال   خي در مقـام شـ     يل سلطنت مـصطف   ي داشت و در اوا    به دست  را
 آغاز  ي از بدو سلطنت مصطف    يومتك در امور ح   ياهللا افند  ضي شوم ف  يها  دخالت. گرفت

    .شد
ن حـرص و طمعـش از فـضل و دانـشش            يك، لـ  ر و رسـاالت نوشـته     ي تفاس يبعض

واسطه مسلط بودن بر وجود سلطان اوالد خودش را برخالف قانون       به... ادتر بود يز
 بـزرگ بـه درجـات بلنـد و مناصـب ارجمنـد              ي بـر علمـا    يياعتنـا   ي و با بـ    يمعمول
     455.رساند

  
 .2783-2782، صص 4ج همان مأخذ، ، هامر پورگشتال . 451
 . 2832ص همان مأخذ،  . 452
 .667، ص 3، همان مأخذ، ج يارشلاوزون چ . 453
 .  خود را بپوشاننديكوشند تبار واقع ي تعلق دارد كه ميات بزرگ معموالً به كسانيگونه جعل نيا . 454
 .2861-2860، صص 4ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 455
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اس يم طوب كي، ح يم لو كي ح 456،يم نوح افند  كي چون ح  يانيهودي  دوم يدر دوران مصطف  

ـ  طب بـه عنـوان    458گلنـد يا وئنكـ  ليم اسرائ كي و ح  457وهنك  حـضور  ي در دربـار عثمـان   بي
   459.داشتند
  

 عـازم   يدر رأس قـشون   . م 1695 ژوئـن    30./ ق 1106قعـده   ي ذ 18 در    دوم يمصطف
ه بـه   يـ  اول يهـا   در جنـگ  .  گرفـت  بـه دسـت    جنـگ را     ي شـد و فرمانـده     جبهه بلگراد 

مـان  ي بـا انعقـاد پ     1697در سـال    . ردكـ ن امر او را مغرور      يافت و ا  ي دست   ييها  يروزيپ
ن يـ ا. ديان رسـ  يـ  بـه پا   ه فرانـسه  ي عل )اتحاد اوگزبورگ  (جنگ اتحاد بزرگ   460يكسوير

ـ  كتوانست صلح     ي م يه عثمان ك بود   ين زمان يبهتر  ييلـو . ردكـ ن ن ي چنـ  ي مـصطف  يند ول
غـرور   بـه دليـل    سلطان جوان    يند ول كب  يغ را به صلح تر    انيد تا عثمان  يوشك چهاردهم
 سـپتامبر   11./ ق 1109 صـفر    24 در   461.رفتي جنگ نپـذ   يها   در جبهه  يروزيپناشي از   

ـ   هابـسبورگ  يروهاي از ن  462جنگ زنتا  در   يعثمان. م 1697 پـرنس اوگـن     يفرمانـده  ه، ب
ـ  ي مورخ يرغم نظر برخ    به.  سخت خورد  يستك ش 463،)اوژن دوساوآ  (ساوئي ه كـ  ين غرب

نند، علـت   ك يمسوب   من ي اوگن ساوئ  ين جنگ به نبوغ نظام    يدر ا را   هابسبورگ   يروزيپ
ه قشون خـود را،     ك بود   ،ر الماس محمد پاشا، صدراعظم    ي سوءتدب يست عثمان ك ش ياصل
در جا    نابه ي، در موضع  ) بلگراد يفرمانده نظام (وپرولو  ك ن پاشا يرغم نظر عموزاده حس     به

  
./ ق 1119 رجـب    ي مسلمان شد و در حـوال      يپس از مهاجرت به عثمان    .  بود زي ساكن ون  ينوح افند  . 456

 ترجمـه    را بـه تركـي     ي شهرستان الملل و النحل   از كتاب    يا او خالصه . فوت كرد . م 1707اواخر سال   
 و  ، صـدراعظم  اوغلـو   پاشـا حكـيم    ي پدر عل  ينوح افند ) 2993،  2958صص  همان مأخذ،   . (كرده است 

 راني و ا  يخ عثمان يگاه او در تار   ياوغلو و جا   درباره حكيم . ، است ي سرشناس عثمان  ياسيسردار و رجل س   
 .م گفتيسخن خواه

457.  Tobias Cohen 

458.  Israel Koenigland 

459.  Ojalvo, ibid. 
460.  Ryswick  

 . 734، ص 3ج همان مأخذ، ، ياوزون چارشل . 461
462.  Zenta, Senta 

  .  بلگرادي شمال غربي كيلومتر130 در  در شمال صربستانيشهر
ن فرمانـدهان   يتـر   كـي از بـزرگ    ي< به عنوان اوگن را   ) 2001ش ششم،   يرايو (اي كلمب املعارف  ةدائر . 463

 .داند ي م چهاردهمييت او را نفرت از لويكند و وجه بارز شخص ي مي معرف>رخ معاصي تارينظام
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 دوجانبـه   ه جاسوسان ك ياطالعات نادرست القاعده،    علي. قشون هابسبورگ قرار داد   برابر  

 شي اتـر  يروهـا ين. ن فاجعه داشت  ي را در ا   يدند نقش اصل  ار صدراعظم نهاده بو   يدر اخت 
   464.ن جنگ متحمل تلفات فراوان شدنديز در اين

جـه  يد و در نت   ي را به اثبات رسـان     465عموزاده حسين پاشا  فاجعه زنتا صائب بودن نظر      
 زمام  وپرولوكباكفايت  ن عضو خاندان    ي ا .م 1697 سپتامبر   18./ ق 1109االول    عي رب 2در  

 شـهرت  حـسين عاقـل  اش به  ي خردمندبه دليلاو، كه .  گرفتبه دست را يدولت عثمان 
ن يـ  بود و بـه ا     وپرولوك ي و مصطف   احمد ي و پسرعمو  وپرولوكبرادرزاده محمد   ،  داشت

   .شد يخوانده منيز ل عموزاده يدل
دن افـراد   يشكـ ق و چـاپلوس و بر     يردن افـراد نـاال    كـ نار  ك بالفاصله به بر   ن پاشا يحس

ن يـ  معهـذا، در ا 466.ردكـ  را آغـاز     > به سبك كوپرولوهـا    اصالحات<سته دست زد و     يشا
مـان صـلح    ي انعقـاد پ   به دليل ،   هابسبورگ ي دگرگون شده و امپراتور    يلك زمان اوضاع به  

لـه   مقاب ي اتحاد بزرگ، برا   يت اعضا ي از حما  يو برخوردار ) 1697 ( با فرانسه  يكسوير
است ي در صحنه س   كين زمان دشمنان خطرنا   يدر ا . افته بود يشتر  ي ب ي توان نظام  يبا عثمان 
 بـه دسـت  ت را  قـدر )ريـ بكپطر  (هي روس پطر اول 1694در سال   :  ظاهر شده بودند   اروپا

ده ي به سلطنت رسـ    ، در لهستان  يسونك سا ك، دو ي قو س اگوستو 1697گرفته و در سال     
ت يـ ه بـا پـول و حما      كـ  اسـت    يا امهكمران فاسد و خود   ك همان ح  ياگوستوس قو . بود

 افـت؛ بهرنـد لهمـن   ي به سلطنت لهـستان دسـت      نيدربار و مستقر در    يهودگران ي سودا
 خـود   ي او را الگـو    ي و خـارج   ياسـت داخلـ   ياره دربارش بـود و پطـر اول در س         ك همه

  . دانست يم
بـه   ي عثمـان  ي و نظـام   يد، سازمان ادار  ي رس به قدرت  وپرولوكن پاشا   ي حس زماني كه 

ن يـ در ا.  بـود يمتالشبه شدت ست يران ناشاي و سلطه مديشي فرسا سال جنگ 16دليل  
ن يـ ده و ايـ  جنگهي و روسـ   زيـ ، ون ، لهـستان  شي در چهار جبهه در برابر اتـر       يزمان عثمان 

م بـه   يوپرولـو تـصم   كن پاشـا    يس، حـ  لذا.  نهاده بود  ي بر جا  يار مخرب يها اثرات بس    جنگ
نفـرانس صـلح بـه خواسـت        ك،  )اورانژ (ام سوم يلي و ي سفرا يگر  يانجيبا م . صلح گرفت 

ه به  ك،  )شمال صربستان  ( بلگراد ي در حوال  467)تزيارلووك(ارلوفچه  ك ي در روستا  يعثمان

  
 .740-735، صص 3ج همان مأخذ، ، ياوزون چارشل: د بهيبنگر . 464

465.  Amujezade Hüseyin Pasha Köprülü (1644-1702) 

 . 761-760، 741، 735صص همان مأخذ، : د بهيبنگر . 466
467.  Karlofca, Karlowitz 
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 ، هابـسبورگ  ينـدگان عثمـان   ينفـرانس نما  كن  يدر ا .  بود، برگزار شد   يك نزد يمرز عثمان 

رات چهار مـاه بـه      ك مذا 468.دافتني حضور    و هلند  ايتانيه، بر يوس، ر ز، لهستان ين، و )شياتر(
سو يكـ  از   يان عثمان ي م يمانيپ. م 1699ه  ي ژانو 26./ ق 1110 رجب   24د و در    يشكطول  

 )كارلوفچـه  (پيمـان كـارلوويتز   ه بـه    كـ گر منعقد شد    ي د يو هابسبورگ و لهستان از سو     
پيماني است كه طبق آن دولت عثمـاني مجبـور شـد             اولينتز  پيمان كارلووي . شهرت دارد 

 ةمـان بخـش عمـد     ين پ يـ در ا . هاي پيروزمنـد واگـذار كنـد        مستملكات خود را به قدرت    
 لهـستان و     به اي و پودول  نيرائك به دولت هابسبورگ، او    ي و واالش   مجارستان يها  نيسرزم
رات فـوق از    ك در مـذا   يندگان عثمان يمعهذا، نما . ز داده شد  ي به ون  يازات ارض ي امت يبرخ

رغم اصرار دربـار      ردند و به  ك دفاع   به شدت شان  ي ا يها   و خانواده  ان مجار يحقوق شورش 
ا در  هـ    روس 470.ل دهنـد  يـ  را تحو  469،، رهبـر مجارهـا    يولكمره تو ي حاضر نشدند ا   نيو

 بعـد، بـا     يمـ ك.  منعقـد نـشد    يمـان يشان پ يـ  بـا ا   يتز حضور داشتند ول   يارلووكرات  كمذا
./ ق 1112 محـرم    7( پيمان اسـتانبول  ،  )اورانژ(ام سوم   يلي و ي و اصرار سفرا   يگر  يانجيم

 بـه   مـان، قلعـه آزوف    ين پ يـ طبق ا . ه منعقد شد  ي و روس  يان عثمان يم.) م 1700ه  ي ژوئ 14
م در  ير مقـ  ي سـف  يي اروپـا  يهـا   افـت ماننـد دولـت     يه اجازه   يا واگذار شد و روس    ه  روس

ه ي روس يرانيشتكافت مجوز   ي خواستار در  لرات پطر او  كن مذا يدر ا . استانبول داشته باشد  
   471.ت رد شدي با قاطعي عثمانيه از سوك بود اهي سيايدر در

 و سرآغاز واقعي سقوط     عطفي در تاريخ اروپا     نقطهتز را   يارلووكمان صلح   ين پ يمورخ
 بـراي   پايـان تهديـد عثمـاني     < را   تزيارلووكمان  ي پ اي کلمب املعارف ةدائر 472.دانند  ي م عثماني
    : سدينو ي، ميهودي، مورخ سيبرنارد لو و 473خواند ي م>اروپا

 يالمللـ  ني بـ ي عمـوم يها عهدنامهوسيله  به يت عثمانكمراحل زوال قدرت و شو    
  

 . 771-770همان مأخذ، صص  . 468
 را مجبور كرد كـه او        مجلس بزرگان مجارستان   ل، امپراتور لئوپولد او   يام توكول يپس از سركوب ق    . 469

 . شاه مجارستان اعالم كنندبه عنوانرا 
 . 772ص همان مأخذ،  . 470
 . 774همان مأخذ، ص  . 471
ـ ن آن جدي و تحوالت پـس  ي عثمان ي در فروپاش  تزيمان كارلوو يگاه پ يدرباره جا  . 472 ـ ن تحقيدتري ق بـه  ي

  :  تعلق داردكرين سيمارت
Martin Sicker, The Islamic World in Decline: From the Treaty of Karlowitz to the 

Disintegration of the Ottoman Empire, Praeger Publishers, 2000.  
473.  “Mustafa II”, The Columbia Encyclopedia, ibid.  
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از يـ سده هفـدهم بـا امت  ...  استكتواتورويها عهدنامه ز آن اولين. اند مشخص شده 

 1682در سـال    . ديست بـه آخـر رسـ      كـ  واضح بـه ش    ي شروع شد و با اعتراف     يبرابر
مت و قـدرت خـود را        كوپرولو موقتاً سال   در اثر اصالحات  ه  ك،  ي عثمان يامپراتور

 آغـاز   ييه دشمنان اروپا  يوه عل ك باش كي را به سب   يگري، حمله بزرگ د   بازيافته بود 
.  بـود  يي و نهـا   ي قطعـ  1683 در سـال     نيـ  و يوارهـا يست دوم در پشت د    كش. ردك
 يعنـ ي،  يمـان  عث يهـا   نيعاً در سـرزم   ي و متحدانش سـر    شيست، اتر كن ش يدنبال ا   به

... شي اتر يها  يروزيردند و پ  ك يشروي، پ اهي س ياي و سواحل در   وناني و   مجارستان
) 1699ه  يـ  ژانو 26 (تزيارلووكـ عهدنامـه صـلح     . ردكـ ا را مـسجل     هـ   كست تر كش

بـار بـود كـه       اولـين ايـن   . گـر بـود   ي دوره و آغـاز دوره د      يكان  يننده پا ك مشخص
 قدرتي مغلوب در جنگي كـامالً قطعـي         به عنوان امپراتوري عثماني پيمان اصلي را      

هاي وسـيعي كـه مـدتهاي تحـت نظـر       كرد و مجبور به واگذاري سرزمين     امضا مي 
دشـمنان  آمد به     حكومت عثماني قرار داشت و قسمتي از داراالسالم به حساب مي          

     474.ساز براي سده هيجدهم بود اين آغازي سرنوشت. شد كافر مي
 سـوگند خـورده بـود       تـر   پـيش ه  كـ ،   دوم يمـصطف سـلطان   ،  تزيارلووكمان  يپس از پ  

ارات را  ي اخت يمام، ت ردكت را رها    كند، امور ممل  ك را بر خود حرام      >شي و آسا  يشادمان<
 و 475 بود،> منفور عامهيپرست شيدر اثر لئامت و قوم و خو<ه ك سپرد،   ياهللا افند  ضيفبه  

اهللا  ضي مـداخالت فـ    به دليل ن وضع،   يدر ا . ح مشغول شد  يار و تفر  ك به ش  خود در ادرنه  
، 1702 سـپتامبر    5او در   . ن بـود  كوپرولو نـامم  ك ن پاشا ي عموزاده حس  ، اصالحات يافند

رد و حــدود دو مــاه بعــد كــ يريــگ نــارهكپــس از پــنج ســال صــدارت، از مقــام خــود 
  476.درگذشت

  
474.  Lewis, ibid, p. 36.  

 . 469 ص، همان مأخذ، بروكلمان . 475
رزا محمـد مـؤمن خـان    ي، ميالدي م1702، در سال ن پاشا كوپرولوي حسيريگ  ش از كناره  ياندكي پ  . 476

ـ  ا ي از علمـا   يبعض< فرستاد كه     صدراعظم يا برا ي با تحف و هدا    يا   نامه ملقب به خان خانان    ـ  م راني ل ي
هـا اذن خواسـته بـود و      مجاورت آني مجاور شوند و از برا   ي معل يبال و كر  دارند كه در نجف اشرف    

ـ رانيدا شده بود اجازه خواسته بود كه با پـول ا          ي پ ي مقابر مقدست خراب   يچون در گنبدها   هـا را      آن اني
نـان داد   ي اطم يلي بود كـوپر    نوشته شده  يدر جواب كاغذ خان خانان كه با كمال مهربان        ... ندير نما يتعم

عمـل خواهـد آمـد،       ت به يت و حما  ياهللا رعا  تين ب يري معال مانند زا   يكه از زوار نجف اشرف و كربال      
حال كه بـا دول و دشـمنان        .  بشود يد خواهش يفه نبا يرات اماكن شر  يكن از بابت مجاور شدن و تعم      يل

ـ عمـل تعم     اسـت، بـه     حاصل كرده  يت و آسودگ  يخارجه صلح شده است و داخله مملكت امن        رات و  ي
← 
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امـل و طالـب     كدان   يـك همـت و پولت    ي و عـال   ي بـود سـخ    ي مرد ن صدراعظم يا

 و  يـك ش احمـد پولت   يا و پـسرعموه   رحـم   بيه بعد از عمش محمد      كبزرگ علوم   
.  مانـد يسته و سزاوار لقب عاقل بود و به آن لقب اسم او بـاق   ي شا دامنك پا يمصطف

    477. دولت ساطع شد و بگذشتي سالمتي از برايدواريه امين ماي اياز بدبخت
 ةه از عقل بهـر    كد  ي را به صدارت رسان    يردم “ن عاقل يحس” به جاي  ياهللا افند  ضيف

 شـناخته    قاتـل اعـراب    به عنوان ه  ك خشن    ي صرب - پاشا دالتابان  يچندان نداشت؛ مصطف  
اهللا افنـدي   اقدامات فـيض  اولينيكي از  478>.دانست ي نمنوشتن و خواندن ابداً<شد و   يم

 و زنان مسلمان     و يهوديان   براي مسيحيان  نشانده او تعيين پوشاك جديد       دست و صدراعظم 
 و يهوديان بايد سياه باشـد و زنـان          در اين فرمان مقرر شد كه كاله و كفش مسيحيان         . بود

زمـان  ايـن   تـا    .بايد روپوش گشاد بپوشند و نقاب سياه ضخيم بر صورت اندازند           مسلمان
انداختند كه سيماي آنـان را نـشان         پارچه سفيد شفافي بر چهره مي      زنان مسلمان عثماني  

ه بعـدها  كـ  به سر نهادند يلك ش ياله مخروط ك،   عمامه به جاي ن زمان وزرا،    ياز ا . داد  مي
هنگـام     بـه  يه رجال عثمان  كمقرر شد   و  . تبديل شد  نهيبه ف ) 1829 (در زمان محمود دوم   

ن يدن پوسـت يش به پوشـ يها گرا  ن سال ي در ا  479.نندكدار با صدراعظم خرقه خز به تن        يد
ش ي افزابه شدت اال را   كن  يمت ا يافت و ق  ي رواج فراوان    انيان عثمان يخز و سنجاب در م    

   480.داد
 به پايـان  ن  ي خون يز با شورش  ي ن ياهللا افند  ضيم ف االسال  خي و ش   دوم يومت مصطف كح
 شـورش    بـود، در اسـتانبول      سـلطان در ادرنـه     زماني كـه  ،  1703ه  يدر اواسط ژوئ  . ديرس

به خلـع  .  م1703اوت ./ ق 1115 يالثان  عي و مردم آغاز شد و در رب       ن و علما  اچريك  ينگي
.  شد و حدود چهار ماه بعد درگذشـت        يسلطان مخلوع در قصر زندان    . دي انجام يمصطف

اهللا افنـدي، مفتـي     جديد حكم به قتل فيض  فشار مردم، مفتي   به دليل  در جريان اين شورش،   
 است كه يـك     اين تنها مورد در تاريخ عثماني     . اد و او را در مالءعام گردن زدند       ، د پيشين

   481.رار شدكن اقدام نه سابقه داشت نه تيا. ه استمفتي به قتل مفتي پيشين فتوا داد
  

← 
 )2876-2875، صص 4، همان مأخذ، ج هامر پورگشتال (>.گر توجه خواهد شدي دماتيتنظ

 . 2891ص همان مأخذ،  . 477
 .2892ص همان مأخذ،  . 478
 .2895ص همان مأخذ،  . 479
 .2903ص همان مأخذ،  . 480
 .2923ص همان مأخذ،  . 481
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   يدر عثماني يگرا غرب و آغاز هدوره الل

، بـه   مسـو احمد  ا نام   ، ب  و گلنوش سلطان   ن پسر محمد چهارم   ي، دوم  دوم يبا خلع مصطف  
 سـلطنت   .)م 1730-1703./ ق 1143-1115( سـاله    27مقارن بـا دوران      .ديسلطنت رس 

 و بـا   ) 1714( دسـت يافـت       بـه سـلطنت بريتانيـا      م است كه خانـدان هـانوور      احمد سو
    . در اين كشور آغاز شد “انقالب مالي” عصر صدارت والپول

گـذاري   بازي و سـرمايه     و بورس   صرافي سابقة  بي دوران شكوفايي    دوران والپول 
هـاي مـالي      بود و اين تكاپوست كه زيرسـاخت       ماوراءبحارهاي سهامي    در كمپاني 

 بـه كـانون      تبـديل لنـدن    ... بعد را فـراهم سـاخت      ة در سد   انگلستان انقالب صنعتي 
 عمده در بندر آمستردامطور  به، كه در سده هفدهم     يهودي اصلي تكاپوي صرافان  

ن انقـالب   يـ ا...  داشت كننده در اين انقالب مالي     مستقر بودند، سهمي مهم و تعيين     
 و توسـعه اقتـصاد       بـرده  يسيـ  انگل تجـارت سـابقة      بـي  گيـري   اوج ي البته به بها   يمال

 مـردم   يروز رهي ت ياز به به  ي بود و ن    به شرق  ياسي و س  ي و تهاجم تجار   يارك پالنت
 53 را ا در دوران جـرج اول هـانوور      يـ تاني دولـت بر   - دربـار  يبـده . رلندي و ا  ايتانيبر
انه يه بابـت آن سـال     كـ اند   ردهك با بهره شش درصد گزارش       نگيون پوند استرل  يليم

 8ا  يـ تانين زمان درآمد دولت بر    يدر ا . شد ي هزار پوند پرداخت م    180ون و   يليسه م 
ن يتر مهمماوراءبحار   غارت   ي سهام يها تكن، شر يبنابرا. ون پوند در سال بود    يليم

 1730 نمونـه، در سـال       يبـرا . شـد  يا انگاشته م  يتاني دولت بر  ين درآمدها يمنبع تأم 
 هزار پوند بـه     200ت خود مبلغ    يد فعال يافت فرمان جد  ي در ي برا ي شرق  هند يمپانك

    482.ردكدربار پرداخت 
هـاي     آماج سياسـت    و ايران   و عثماني  سوئدسه دهه نخستين سده هيجدهم ميالدي،       در  
 آغاز كـرده     به تحريك سوداگران غربي    روسيه) كبير( بودند كه پطر اول   اي   هگرايان  نظامي
  را بـراي سـوداگران نظـامي       پطر گشايش بازارهاي جديـد اسـلحه      هاي    افروزي  جنگ. بود

هـاي    كالن خـود را در اشـتعال نـائره جنـگ          درآمدهاي  سوداگراني كه    .داد  نويد مي  غرب
 روسـيه و    كردنـد، پطـر كبيـر       به طرفين متخاصـم جـستجو مـي       اسلحه  اي و فروش      منطقه

خـود برگزيـده     ابزارهـاي  كارآمـدترين    به عنـوان   را   ساكسوني - لهستان اگوستوس قوي 
بـازيگران  . را برافروختنـد ) 1721-1700 (آنان نخست آتش جنگ بزرگ شـمالي      . بودند

پادشـاه  (، اگوسـتوس قـوي      )تـزار روسـيه   (اصلي اين جنگ عبارت بودند از پطر كبيـر          

  
 . 347-346ص ، ص3همين كتاب، ج  . 482
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 و متحـدان    ) و نـروژ   پادشـاه دانمـارك    (483، فردريك چهارم  )لهستان و حاكم ساكسوني   

پادشـاه   (484كه در مقابل كـارل دوازدهـم      )  و هانوور   و پروس  هابسبورگ( ايشان   آلماني
  . آرايي كردند  صف)سوئد

 و  طبيـب  بـه عنـوان   كـشورها    در تمـامي ايـن       سـوداگران يهـودي   به هم بافتـه     شبكه  
 )آشـور ( مـاركس اسـور      : حـضور فعـال داشـتند       اطالعاتي -نظامي پيمانكارگر و     دسيسه

جـوزفر   سـس وم، و    مشاور مالي اگوسـتوس قـوي       بهرند لهمن  ، بود كارگزار دربار سوئد  
در دربـار    . داشـت  بـه دسـت    را    و دانمـارك    همزمان امور مالي دو دولت روسـيه       )وزلي(

دانيل فونسكا به خاندان نامـدار      .  مستقر بودند  اكل فونس يدان و   وهنكاس  يطوب نيز   عثماني
 شـبه جزيـره    تعلق داشت كه از سده پـانزدهم مـيالدي اعـضاي آن در               )ابواَب(فونسكا  
، عثمـاني،   هـاي خـود را در شـمال آفريقـا            مستقر بودند و از سده شانزدهم شاخه       ايبري
 بـه   1702سـال   دانيـل فونـسكا در      .  گـستردند   و قـاره آمريكـا     ، هند ، بريتانيا ، هلند ايتاليا

 سرشـناس دربـار     پزشـك ) سقوط احمد سـوم    (1730 مهاجرت كرد و تا سال       استانبول
 يهـا   او به توطئه  <: نويسد   در شرح حال دانيل فونسكا مي      هودي املعارف  ةدائر .بودعثماني  

 >.ردك فراوان   كمك ي در دربار عثمان   ه و لهستان  يه روس ي، عل ، پادشاه سوئد  ارل دوازدهم ك
هاي همين كانون بود كه عثماني به حمايت از سوئد برخاسـت، پـس از                 دسيسهبه دليل   

بيش از دو سال او را در خاك خود پناه        ) 1709ژوئن  (شكست كارل دوازدهم از روسيه      
 نقـش  هـامر پورگـشتال  .  برافروخته شدو به اين ترتيب آتش جنگ عثماني و روسيه  داد  

ـ را در جلـب حما ) مادر احمد سوم   ( و گلنوش سلطان   حرمسرا  از سـوئد مـؤثر   يت عثمـان ي
 >ي پورتقـال  يهـود ي زن   يكنام و   ] اكفونس[ا  ك فونز ي پورتقال يهوديب  يطب<داند و از      يم

   485.برد ير سوئد نام مي رابط حرمسرا با سفبه عنوان
 مخالف تحريكاتي بود كه بـراي  486،خاندان كوپرولو، از   وقت ، صدراعظم نعمان پاشا 

  
483.  Frederick IV (1671-1730) 

  .  بود و نروژ تا زمان مرگ پادشاه دانمارك1699از سال . ان پنجميستيپسر كر
484.  Charles XII (1682-1718) 

با مرگ پدر .  شهرت داردر شماليه به ش   ك خ سوئد ي تار يكي از قهرمانان نظام   ي و   ازدهميپسر كارل   
، همـان   هامر پورگـشتال  (. ناميدند ي م )نيكله آهن (باش دمر   او را    انيعثمان. دي به سلطنت رس   1697در  

 ) 2985، ص 4 مأخذ، ج
 . 2965-2964صص همان مأخذ،  . 485
به  را   ي زمام دولت عثمان   1710 ژوئن   15در  ،   پاكدامن ي، پسر مصطف  )1719-1670 (نعمان كوپرولو  . 486

ـ   درستكار و مصلح خاندان كوپرولو  ير اعضا يز مانند سا  ياو ن .  گرفت دست  كـه در  ي فـساد ي بـود ول
← 
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    .گرفت ، صورت مي به جنگي جديد، و اين بار با روسيه عثمانيوارد كردن

ز احتراز و اجتنـاب داشـت و        ياالت جنگ و ست   ياز همه قسم خ   ] وپرولوكنعمان  [
  نبود و همه همت خود را مـصروف حفـظ     ت پادشاه سوئد  يد حما ي در ق  وجه  هيچ  به

ارل كـ  ي از بـرا   ياغـذ ك]... مهيرك[توسط خان     نمود و به    يم... هيبا روس ... مصالحه
ت خـود   كـ  بـه ممل   ه از راه لهـستان    كـ رده بـود    كـ ف  يـ لك فرستاده بـه او ت     دوازدهم

     487.ديمراجعت نما
 يريـ گ  نـاره كد و او مجبور بـه       ي نرس يي حفظ صلح به جا    ي برا وپرولوكتالش نعمان   

ت لـشكر   ر طبقا ينمودند و سا    ين به بانگ بلند مطالبه جنگ و جدال م        اچريك  ينگي<. شد
   488>.ن خواهش و تمنا را داشتنديز همين

ه يه هنوز روسـ   كن جنگ نشان داد     يا.  آغاز شد  هي و روس  ي جنگ عثمان  1710از سال   
 يبالتـاچ .  را داشـته باشـد     يعثمـان مقابله با    توان   ييه به تنها  ك بدل نشده    يبه چنان قدرت  

را چنان به محاصره     قشون پطر    489،>ودطلب ب  فطرتاً صلح <ه  ك ، صدراعظم ي پاشا محمد
 نجـات خـود     يپطـر بـرا   . رفـت   ي م يشان از گرسنگ  يادسته جمعي   م مرگ   يه ب كگرفت  

  
← 

ـ   در خـوش   يسويمسلمان و ع  <. تافت ي را برنم  شه گرفته بود اصالحات   ياركان دولت ر    نعمـان   يفطرت
كن سـخت گـرفتن او در مطالبـه         يل.  كه ملقب به پاكدامن بود خطا نرفته بودند        يلي كوپر يپسر مصطف 

ن بـود كـه     يگر نعمان ا  ي اشتباه د  >. دشمن كرد   را با او   ين اعمال دولت  ينه همه مباشر  يحساب وجوه نقد  
او از  . ت سپرد يكفا ي ب ي كارها را به اشخاص پاك ول      ي رجال فاسد از مناصب دولت     يان بركنار يدر جر 

همـان  . (سقوط كـرد  ) 1711(بهره بود و لذا دو ماه بعد          ياكانش ب ي ن >كيير كامل پولت  ير و تداب  يتزاو<
 پاكدامن  يگر مصطف يرشناس از خاندان كوپرولو پسر د     ن دولتمرد س  يآخر) 2971-2968صص  مأخذ،  

 چـون حكومـت   يدر مشاغل مهم) 1735( تا زمان مرگ     1723 است كه از سال      نام عبداهللا كوپرولو    به
جنـگ بـا قـشون      در زمان   .  ق 1148 محرم   26او در   .  داشت يره جا ي و غ   صدراعظم يمقام  و قائم  مصر
 يخ جهانگشا يتار،  ياسترآبادخان   يرزا مهد يم. (دي به قتل رس   نام رستم قراچورلو     به ي فرد به دست  نادر
 از   زليخـا   قصه يوسف و    عبداهللا كوپرولو مترجم   )331-330، صص   1368 كتاب،   يايدن   :تهران،  ينادر

نگاهي به روند نفوذ و گسترش زبـان و ادب فارسـي   ،  ، وهاب ولي  الهامه مفتاح . ( است  به عربي  فارسي
ي گـسترش زبـان و ادب فارسـي،     وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، دبيرخانه شـورا       : تهران،  در تركيه 

 )222، ص 1374
 . 2969، ص 4 ، همان مأخذ، جهامر پورگشتال . 487
 . 2969ص همان مأخذ،  . 488
 .2978ص همان مأخذ،  . 489
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 200 پول، جمعـاً بـه ارزش        ي همسرش، و مبالغ   490،نياترك و جواهرات    مجبور شد طال  

 بنـدر آزوف  ) 1711 (492پيمان پروت  و در    491ندكش  كشي پ ي، به دولت عثمان   هزار روبل 
ه در امـور منطقـه مداخلـه        كـ  بازگرداند و متعهد شود      يو مناطق همجوار آن را به عثمان      

بالتـاچي   493>.ه شـد  ياده از حد اسباب خفت و خجالت دولت روس        يز<مان  ين پ يا. ندكن
رغم پيروزي درخشان بر يكي از نامدارترين فرمانروايان و سرداران تـاريخ              ، به محمد پاشا 

عزل و تبعيد شد زيرا چنين شايع كردند كه وي در تالش براي             ) 1711(جهان، اندكي بعد    
در مـاجراي عـزل بالتـاچي        494.ن و سرنگون كردن سلطان اسـت      چريكا  جلب حمايت ينگي  

ها شـايع كردنـد كـه         آن. مؤثر بودند  ،، پادشاه پناهنده سوئد   ريان كارل دوازدهم  محمد دربا 
ا چنـين   هـ    از روس   دريافـت رشـوه    بـه دليـل   توانست پطر را اسير كند ولي         صدراعظم مي 

هـاي دسيـسه      دهد كـه شـبكه       و بالتاچي محمد نشان مي     بركناري نعمان كوپرولو   495.نكرد
اينك چنان تاروپود خود را گسترده بود كه ديگر به رجـال خيرانـديش و توانمنـد اجـازه                   

  . داد عرض اندام نمي
. د از سر گرفته شـ     ، جنگ هي روس ي از سو  مان پروت ي نقض پ  به دليل ،  1712در سال   
ر يسـف  496،رابـرت سـاتون    سِـر ، و   ر هلنـد  ي، سف ريالكوب  كاينت  كبا وساطت   اين جنگ،   

 آغـاز   زيـ  بعد جنگ بـا ون     كياند. ديجامان) 1713 ژوئن   24 (مان صلح ادرنه  ي، به پ  ايتانيبر
  

 .سلطنت كرد) 1727-1725 (ي مدت كوتاهن اوليهمسر پطر پس از مرگ او با نام كاتر . 490
  .همان مأخذ . 491

492.  Treaty of the Pruth 

 . 2979ص همان مأخذ،  . 493
همـان  . ( درگذشت و در همانجا دفـن شـد        ره لمنوس ي جز گاه خود در  دي در تبع   پاشا  محمد يبالتاچ . 494

 ) 2983 صمأخذ، 
 ي رفت، شـاه فـرار      به نزد كارل دوازدهم     پاشا  محمد ي كه بالتاچ  زماني كه  بر پطر،    يروزيپس از پ   . 495

ـ        >. سخت خسته و مضمحل كـرد      يها ر بار مالمت  يدر ز < را    صدراعظم سوئد : دي كـارل بـا تكبـر پرس
ـ    <:  محمد با تمسخر پاسخ داد     ي؟ بالتاچ ي ببر ر كرده به استانبول   ي تزار را اس   يتوانست ينم ر ياگر او را اس
ن مجلس،  ي در ا  >نمود؟  ي م ي كرده حكمران  يبت او از مملكتش نگاهدار    يكردم پس كي در زمان غ       يم

اعظم صـدر < يا وادارند وله د جنگ با روسي را به تشدانيكردند كه عثمان    ي تالش م  يپناهندگان سوئد 
همـان مأخـذ،     (>. نمـاز از مجلـس برخاسـت       يد وضـو و ادا    ي تجد ي اذان را بهانه كرده از برا      يصدا
 )2982 ص

496.  Sir Robet Sutton  
ر  حـضو  ي در عثمـان   1717 بود و تا تابـستان       ي در عثمان  ايتانير بر ي سف 1702 از مه    سِر رابرت ساتون  

  .داشت
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ا هـ   يزي را از تصرف ون    497)يپلوپونز ( و موره  يونير ا ي جزا 1715 در سال    يشد و عثمان  

، ي اوگن سـاوئ   ي، به فرمانده   هابسبورگ ي امپراتور در سال بعد ارتش مقتدر    . ردكخارج  
و ) 1716 (498پتـرواردن  يهـا   را در جنـگ يشـد و عثمـان  نبرد ز وارد صحنه ي ونبه سود 
وب كايـ نـت   كز  ين جنگ ن  ير ا د. ست داد كش.) م 1717اوت  ./ ق 1129رمضان   (بلگراد

 ظـاهر   يانجيـ ا، در نقـش م    يـ تانيد بر يـ ر جد ي سف 499،انير هلند، و آبراهام استان    يسف،  ريالك
ان يـ ه مكـ ، .)م 1718 اوت 6./ ق 1130 شـعبان  22 (501پيمـان پاسـاروويتز    در   500.شدند
 و شـمال    ي واالشـ  يايـ بقاگر منعقـد شـد،      ي د ي از سو  يسو و عثمان  يكز از   ي و ون  شياتر

ب بـه دو سـده دژ اسـتوار         يـ ن زمـان قر   يـ ه تا ا  ك، از جمله شهر نامدار بلگراد       صربستان
ره ي هابسبورگ منضم شد، جز    يبه امپراتور  502رفت،  يشمار م    به  در اعماق اروپا   انيعثمان
ز يـ  بـه ون   ني و هرزگـو   ي آلبـان  ي سـاحل  يهـا   قلعه ي ماند ول  ي باق ي در قلمرو عثمان   موره

   503.واگذار شد
  

  و انگلـستان   د هلنـ  ياسـ ينـدگان س  ينمام  سوام  يليل سلطنت و  يم، از اوا  يديه د ك چنان
  

497.  Morea, Peloponnesus 

498.  Petrovaradin, Peterwardein 

499.  Abraham Stanyan 

ـ  بـه پا   1717، در تابـستان     ي در عثمان  ايتانير بر ي، سف ت سِر رابرت ساتون   يمأمور ـ  ي د و او در    يان رس
، در مـه     مونتـاگ  ي، ادوارد ورتل  ير بعد يسف. ، شد نيوتش،  يد مأمور ين سال وارد محل جد    يسپتامبر هم 

.  را ترك كـرد  استانبول1718ه ين سال فراخوانده شد و در ژوئي در اكتبر هم  ي شد ول   وارد ادرنه  1717
ـ  وارد ادرنه شد و در ژوئ  1718ل  يدر آور ا،  يتانيد بر ي جد ري، سف انيآبراهام استان    بـه انگلـستان  1730ه ي

 را مخالفـت   علت بازگشت ادوارد مونتاگ به لندنهامر پورگشتال) Wood, ibid, p. 251. (بازگشت
 مونتاگ  يدرباره ادوارد ورتل  ) 3042، ص   4 شتال، همان مأخذ، ج   هامر پورگ . (داند  ي با او م   نيدولت و 

 . 403-402ص ، ص3ن كتاب، ج يهم: د بهي، بنگر مونتاگي ورتلي ماريديو همسر نامدارش، ل
 .3041، ص 4ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 500

501.  Passarowitz 

  .  است در صربستانييدند، روستاينام ي م آن را پاساروفچهانيتز، كه عثمانيپاساروو
ـ ا.  فتح شد  يمان قانون ي سل به دست .  م 1521./ ق 927 در سال    شهر كهن بلگراد   . 502 له ن شـهر در فاصـ     ي

ـ  اندكي بعـد حاكم    ي افتاد ول   دولت هابسبورگ  به دست  سه بار    1789 تا   1688 يها  سال ـ ت عثمان ي  اني
 . بوديد، در قلمرو عثماني بدل گردتخت دولت صربستاني، كه به پا1867بلگراد تا سال . اعاده شد

 بـا   ي اجازه داده شد كه از خاك عثمـان        يراني ا  به تجار  تزيپاساروومان  ي مكمل پ  يدر عهدنامه تجار   . 503
 ) 3052همان مأخذ، ص . ( درصد گمرك بپردازند5 كنند و  تجارتشياتر
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 ي مهمـ  يهـا   ماني ظاهر شدند و در انعقاد پ      يانجي م به عنوان  ي عثمان يها  هماره در جنگ  

 ان لندن ن دوران، سوداگر  يدر هم . ايفا نمودند  ي نقش اساس  تزيپاسارووتز و   يارلووكچون  
 ايـ تاني، برمان اوگزبورگيه، طبق پ  ك  حال آن  504 اشتغال داشتند  ي به عثمان  به فروش اسلحه  

 يگارشـ ياله  يـ اسـت دورو  ين س يـ ا. رفـت   يشمار م    به  هابسبورگ ي امپراتور يمتحد نظام 
 بـه   يجـدهم عثمـان   يل سـده ه   يـ ه در اوا  كـ ارانه بـود    كبي تا بدان حد فر     آمستردام -لندن

 زمـاني كـه    مثال،   يبرا. ستينگر  ين دوستان خود م   يتر  يك از نزد  يكيده  يانگلستان به د  
 بار   دوم يم استوارنامه خود به حضور مصطف     ي تقد يرا ب ،ايتانير بر ي، سف سِر رابرت ساتون  

  505>.م ما هستندي خوب و قديها ا دوسته يسيانگل<: افت، سلطان گفتي
  

و يكـي از قدرتمنـدترين و        ين عثمـان  يري، متحد د   چهاردهم يي لو 1715در سپتامبر   
خواننـد،    مـي 506"پادشـاه خورشـيد  "كه فرانـسويان او را    ترين فرمانروايان تاريخ      رجستهب

ومت ك ح ، خردسال يي پانزدهمِ السلطنه لو   بي نا عنوان به ،فيليپ دوم اورلئان  درگذشت و   
) 1723 دسـامبر    2( تـا زمـان مـرگ او         پ اورلئـان  يلياقتدار ف .  گرفت به دست  را   فرانسه
گـران   ترين مراكز استقرار دسيـسه  در اين دوران دربار فرانسه به يكي از مهم  . افتيتداوم  

، بدل گرديد و     و جان الو   سياسي و شيادان و ماجراجويان بزرگ مالي، چون شواليه رمزي         
 “پـي  سي  شيادي ميسي ”گسيخته در سياست و اقتصاد فرانسه و ماجراهايي چون            فساد لجام 

 گسيخته سـوداگران يهـودي     دوران تكاپوي لجام   هاي حكومت دوك اورلئان     سال .را آفريد 
در  ) و بـرده    شـكر  تاجر (و ديويد گراديس   ) نظامي  و پيمانكار  صراف (چون ساموئل برنارد  

 گـر مـالي لنـدن       هـاي دسيـسه     و كـانون    بـا دربـار بريتانيـا      فيليـپ اورلئـان   . فرانسه است 
 ادامـه يافـت و در        اين سنتي است كـه در خانـدان اورلئـان          .ترين روابط را داشت     نزديك

   . به اوج رسيددوران سلطنت لويي فيليپ
 و اطرافيـان  ، دوك اورلئـان  و فرانسه پيوندهاي ديرين عثمانيبه دليلها،    ين سال در ا 

فاسد او تأثيرات بسيار مخربي بر دربار و دولتمردان عثماني بر جاي نهادند كـه در دوره                 
هـاي    يـد از يكـسو ناشـي از تـأثيرات روانـي شكـست             دوره الله را با   .  بازتاب يافت  الله

دولتمردان عثماني احساس   ميان   دانست، كه براي نخستين بار در        كارلوويتز و پاساروويتز  
  

ـ      اسـلحه < اني، عثمان رگشتالنوشته پو   به . 504 ـ ابت سي را از دولـت انگل ـ  ي همـان مأخـذ،     (>.نمودنـد   ياع م
 )2955 ص

 .2874ص همان مأخذ،  . 505
506.  Le Roi Soleil (The Sun King) 
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تـأثير كـانون    ر بايـد     را ايجاد كـرد، و از سـوي ديگـ           غربي برابر اروپاي در  افتادگي    عقب

. مورد توجـه قـرار داد     را  عثماني  بر دربار و دولت       عصر اورلئان  ةسوداگر حاكم بر فرانس   
  . شود عثماني شناخته ميي يگرا غرب نخستين گام در تكوين به عنواندوره الله 
  اروپاست كه از فرهنگ و تمدن جديدي كه در اروپـاي           شرقين دولت   سوم عثماني

اگوسـتوس   ( در دوران اگوستوس دوم    اولي، لهستان . يافت تأثير گرفت     تكوين مي  غربي
 گـري  حكومـت  اگوسـتوس و الگـوي   “اصـالحات ”  روسـيه  پطر اول  ،سپس. بود) قوي
 را   بود كه اين الگوپـذيري     و اينك نوبت عثمانيان   . داد را سرمشق قرار      انگليسي -يآلمان

 . اوايل سده هيجدهم نمايان سـازند      در شيفتگي نسبت به فرهنگ پرتجمل درباري غرب       
هنـوز سـاختارهاي    .  بـه معنـاي واقعـي آن نيـست         گرايـي  معهذا، اين تحول هنوز غرب    

رغم   قدر استوار بود كه بتواند دو سده ديگر، به          اجتماعي و سياسي و فرهنگي عثماني آن      
ايـن ديرپـايي و مقاومـت    . زوال، دوام اين دولت را سـبب شـود  فزاينده انحطاط و    د  رون

دهد كه تمدن عثماني در اوج شكوفايي خود، در سده شانزدهم ميالدي، از               عجيب نشان مي  
  . مدني برخوردار بوده استاستوار هاي  شالودهچه 

  
 و پيمـان پاسـاروويتز  بـا  شود كـه   اطالق مي از تاريخ عثماني  ي  دوران به   507دوره الله 

ه ايـن دور  .  ادامه يافت  م آغاز شد و تا سقوط سلطان احمد سو        پايان جنگ با هابسبورگ   
 يردهـا كهـا و عمل     اسـت ي از س  يدوره الله ناشـ   . گيرد  را در برمي   1730-1718هاي    سال

اللـه  دوره  . نفوذ فراوان داشت  سلطان  ه بر   ك بود   ، وقت صدراعظم،  يابراهيم پاشا نوشهرل  
  . افتيم پاشا آغاز شد و با سقوط او خاتمه يبا صعود ابراه

او . ا آمد يدن   به )مشقا( موشقره   ي در روستا  يالدي م 1662 سال   ي در حوال  م پاشا يابراه
. ديـ  نام با بدل نمـود و آن را نوشـهر        ي ز يه را به شهر   ين قر يبعدها، در دوران اقتدارش، ا    

ظـاهراً  . ستيـ ته ناصل و نسبش چنـدان شـناخ    . ل است ين دل ي به ا  يه او به نوشهرل   يتسم
 ار بـه اسـتانبول  كـ  يدر جـستجو ) 1689 (ي سالگ27در .  است  آقا ينام عل    به يپسر فرد 

ن ياو در ا  . ، مستخدم دربار شد   ي افند يمصطفنام    بهشانش،  ي از خو  يكي كمكرفت و به    
 زمـاني كـه   در نتيجه،   . نمودمانه برقرار   يالعاده صم    فوق يا  ابطهها با شاهزاده احمد ر      سال

م بـه  يابـراه . د و دختر محبوب خود را به او داديشكم را بريد ابراهياحمد به سلطنت رس   
 زمـاني كـه   ،  . م 1718 مـه    9./ ق 1130 يالثـان   ي جماد 8در  .  ملقب شد  م پاشا يداماد ابراه 

ده بـود،   ينرسامضا   به   تزيمان صلح پاساروو  ي هنوز پ  يه شده ول  ك متار با هابسبورگ جنگ  
  

507.  Tulip Period, Lale Devri 
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   508.گرفتخود  به دستمان را ين پيار انعقاد اك شد و ابتصدراعظمابراهيم 

 سـلطان   >تيـ ق طفول ي و رف  يهمباز< به عنوان  از او    ه پورگشتال ك،  م پاشا يابراهداماد  
 مسـو ن دوست احمد    يتر  يكبا سلطان داشت و نزد    فرد    به  اي منحصر   رابطه 509برد،  ينام م 
هـاي    برنامـه ان بـرد و     يـ  را به پا   زي و ون  شياتركار صلح با    او بالفاصله   . رفت  يمشمار    به

 ابعـاد   يم پاشـا بـر تمـام      ي ابراه يها  استي س .ردكخود را آغاز    اصالحي   ظاهر  بهگسترده  
 مـورخين پيمـان  . نهـاد ر يأث، تـ  ي تا مقررات نظـام    ياتين مال ي، از قوان  ي عثمان يساالر  ديوان

 منعقـد   و هلنـد  بريتانياگري    ميانجي و با     ابراهيم پاشا نوشهرلي   به دست  را، كه    پاساروويتز
بـه  ا عثمـاني     ب  هابسبورگ به سود دانند كه     پيماني مي  >ترين و باافتخارترين   پرفايده<شد،  
 بـزرگ و پرافتخـار بـه ارمغـان          ي نام ي اوگن ساوئ  ي برا در غرب   اين پيمان  . رسيد امضا
 داشت، چنـان   يطاني ش ي مهارت ي و ظاهرساز  ياركبيه در فر  كم پاشا،   ي ابراه ي ول 510.آورد

   511. بزرگ استي فاتحييه گوكرد كرفتار 
  
 اعـزام  يم پاشـا نوشـهرل  ي، ابـراه زيـ  و ونشيصلح بـا اتـر  مان ي پس از انعقاد پ    كياند
ه در سـال    ك بود   512ردا  ابراهيم پاشا خزانه  ر،  يسف اولين. ردك آغاز    خود را به غرب    يسفرا

 يياياو حامـل هـدا    .  رفت ني نفره، به و   863ئت  ي ه يكدر رأس   فراوان،   با تجمل    1719
نوشـته   بـه ه، كـ ، بـود   )1740-1711( ، امپراتور هابسبورگ  ارل ششم ك يچنان گرانبها برا  
    ، يشي اترهامر پورگشتال

ن ي از سـالط يـك چ ي ه يمت از برا  ي باق يايدال ه ي از آن قب   يريچ سف يتا به حال ه   
ان از اندازه   ي ازدحام تماشاچ  شيتخت اتر ي پا يها وچهكدر  ...  حامل نشده بود   اروپا

     513. داشتينت و جالل و تجمل تازگيه آن زكرا يخارج بود ز
و  س مشاورش بود  نيت   است كه اليب    همان امپراتوري   و  پدر ماري ترز   اين كارل ششم  

هاي خـود بـا       اش؛ و در جريان جنگ      كارگزاران مالي   و ماركس شلزينگر   سامسون ورتيمر 
  

508.  The Encyclopaedia of Islam, vol. III, p. 1002.  
  .3026ص ، 4ج همان مأخذ، هامر پورگشتال،  . 509
 .3052ص همان مأخذ،  . 510
 . 3055ص همان مأخذ، : د بهيبنگر . 511
 ي پاشـا  ي قـره مـصطف    ي در سمت نـوكر    ني بود و در محاصره و     يير در اصل جنوا   دا  م خزانه يابراه . 512

 )2863ص  همان مأخذ،. (كرد ي خدمت مصدراعظم
 .3062ص همان مأخذ،  . 513
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   . بدهكار شدبه شدت  يهودي به شلزينگر و ساير زرساالرانعثماني
چلبـي محمـد افنـدي       معـروف بـه      ي،ريـ زاده ازم  ي محمـد افنـد    ي، چلبـ  ير بعد يسف
 اقامت  سي پار در. م 1721-1720./ ق 1133-1132ي  ها  ه در سال  كاست   514،سكز يرمي
، فرانـسه ر  يسـف  515،مـاركيز دو بونـاك    ق  يس به تشو  ي به پار  زكس يرميسفر محمد   . ديگز

اده ين سفارت ز  يا<را  يار شادمان بود ز   يز بس كس يرميت  ي از مأمور  كبونا. صورت گرفت 
، از  كدات بونـا  يـ  بـا تمه   516>.شد  ي م  اورلئان كاست سلطنت دو  يوه س كب ش از حد اسبا  

د و  يس رسـ  يل مـارس بـه پـار      ياو در اوا  .  شد يوهك باش ييراي محمد استقبال و پذ    يچلب
رد و از   كـ ت  ك شـر  ي سـوار بـر اسـب در رژه نظـام          ي مارشال فرانـسو   يكنار  كابتدا در   

ر ي از سـف يهـا بـا هلهلـه و شـادمان     ابـان ي از مردم در خيانبوه. ديان د سي نظام يروهاين
 مارس به حضور    21 و   16در   چلبي محمد .  به او خوشامد گفتند    رده و كسلطان استقبال   

 از مـردم  يارين زمـان، بـس   يدر ا . افتيه بار   السلطن  بي نا ورلئانِ ده ساله و ا    پانزدهم ييلو
 ياخ ورسـا  كـ  عـازم    يورت نظـام  كبا و با اس   ي ز يه سوار بر اسب   كدن او،   ي د يس برا يپار
س و  يدر پـار  مجللـي را     ي محمد زنـدگ   ي بعد، چلب  يها  در ماه . ختنديها ر   اباني به خ  ،بود

   517.كرد كن شهر را تري ا1721 هيدر ژوئدر پيش گرفت و دربار اورلئان 
. ز اعزام شـدند   ي ن  و لهستان  هيبه روس  نوشهرليم پاشا   ي ابراه ي سفرا ، بعد يها  در سال 

 ييشناآاسناد   اولينعرضه كردند كه     ي به بابعال  ييها  نامه ها و سفارت   ران گزارش ين سف يا
ه خود هنوز در آغـاز راه       ك يتمدنرود؛    شمار مي    به ي غرب ي اروپا دي با تمدن جد   انيعثمان
 سي او از پـار    يهـا  فيو توصـ   518زكسـ  يرمي محمد   ي چلب نامه ترا سف انين م يدر ا . بود

  
514.  Chelebi Mehmed Effendi Yirmisekiz (d. 1145/1732) 

ـ شد ز  ين عنوان شناخته م   ي محمد با ا   ي است و چلب   28 يبه معنا ) سكز يگرميا (سكز يرمي را عـضو   ي
  .ك بوديچر ينگي ست و هشتم قشونيواحد ب

515.  Marquis de Bonnac [Jean- Louis de Bonnac (of Usson)] (1762-1738) 

 بـه   1724 شد و در اواخر سـال        ي وارد عثمان  ر فرانسه ي سف به عنوان  1716 در سال    ماركيز دو بوناك  
 .  بودر فرانسه در هلندياو بعداً سف.  فراخوانده شدسيپار

 .3068ص همان مأخذ،  . 516
517.  Turkish Daily News, “A 16th century ambassador to France”, 

http://www.turkishdailynews.com/old_editions/02_19_98/france3.htm 

در .  به چاپ رسيده است     و تركيه   بارها در عثماني   سكز  چلبي محمد يرمي  نامه    سياحتا  ينامه    سفارت . 518
هاي اخير چاپ جديد و منقحي از         در سال .  آن نيز منتشر شد     و انگليسي  هاي فرانسه   سده نوزدهم ترجمه  

  : اين كتاب به فرانسه انتشار يافته است
← 



167  استعمار غرب و فروپاشي عثماني 
    .  نهاديجا بر دولتمردان عصر اللهر را بر ين تأثيشتريجدهم بيل سده هياوا

 اعــزام شــد تــا از سي بــه پــارمي دامــاد ابــراهي محمــد از ســوي چلبــزكســ يرمــي
به عمـل   د  ي بازد تمدن فرانسه  ي از آثار عموم   يلكطور    ها و به    ارخانهكامات  كاستح

. ننـد كه  يـ  گـزارش ته   ي عثمان ياربرد در امپراتور  ك و قابل    يآورند و از وجوه عمل    
هـا،   هـا و مغـازه   ابـان يه در خكـ چـه   ه از هـر آن كـ ن مـسائل بل يـ  نه تنها دربـاره ا  يو
ن يـ در ا .  فـراهم آورد   ييهـا   ادداشـت يه بـود    ديها د   ها و باغ   وحش ها، باغ   مارستانيب
 يهـا  ن جنبـه  ي و همچنـ   ي آموزشـ  يهـا  نـه ي فرانـسه و زم    يها مدارس نظـام     ادداشتي

شـده  توصـيف    [ردكـ  ي فـرق مـ    ي عثمان يها  وهيه مشخصاً با ش   ك... يمختلف زندگ 
 فـراهم  م پاشاير فرستادگان داماد ابراه   ي سا يز از سو  ي ن يگري د يها  گزارش... .]بود
     519.ن حال روشنگر بوديل و در عي برخوردار بود، اما اصيمتركه از دقت كشد 

 از طريق دربارهاي كـارل       از فرهنگ غربي    عثمانيان  الگوپذيري اولينكه ديديم،     چنان
) روسـيه  (و پطـر اول   ) لهستان (و اگوستوس دوم  ) فرانسه (و دوك اورلئان  ) اتريش (ششم

ون به سرمشقي براي سلطان احمد      صورت گرفت و شيوه زيست و سلوك در اين چهار كان          
بدل شدو ابراهيم پاشا نوشهرلي مسو  .  

  
ان و دولتمـردان    يـ رد و دربار  كـ  را آغاز    ييدن البسه اروپا  يپوش نوشهرليم پاشا   يابراه
 يي اروپـا  يحـات دربـار   ي و تفر  يوه زنـدگ  يدر دربار ش  .  از او پرداختند   يه به تأس  يبلندپا

 يهـا   جنـگ يه در دوران طوالنكز، يسه نكيثروتمندان نو . افتي شد و رواج     يمطبوع تلق 
د دان آمدن يده بودند، به م   يجدهم به ثروت فراوان رس    يل سده ه  ياواخر سده هفدهم و اوا    

ه بزرگ بـه    يساخت ابن . افتي گسترش    اشراف فرانسه  ك مجالس شبانه به سب    يو برگزار 
 و  ي از ورسـا    محمـد  ي چلب يها فيتوص.  آغاز شد  وكوك و رو  ك بارو يي اروپا يها كسب

ه بـا  كـ د يـ  انجام فرانسه در اسـتانبول   ك به سب  ييها اخكها و    كوشك به احداث    بلو فونتن
 يوهكتفرجگـاه باشـ   . شـدند   يره خوانده م  يآباد و غ   آباد و نشاط    چون امن  ي فارس يها  نام
 از سـنگ    ييهـا  ين بـه صـندل    ي ساخته شد مز    سلطان و صدراعظم   ينام خسروآباد برا    به

اخ كـ . بـاتر باشـد  ي زياخ ورسـا كخواستند از  يه مكنام سعدآباد   بهيا هي و باغ و ابن ؛مرمر

  
← 

G. Veinstein, Mehmed Efendi, Le paradis des infideles, un ambassadeur ottoman en 

France sous la Regence, Paris 1981. 
 .407، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 519
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آورده  سي از پار  كز دو بونا  كي مار 1720ه در سال    ك بنا شد    ييها  بر اساس نقشه   سعدآباد

ج ي و خل  ه بسفور ي حاش يها  نيزم.  جستند يرجال و ثروتمندان به صدراعظم تأس      520.بود
د از سـلطان و صـدراعظم       يـ شان بـه تقل   يـ  از ا  يـك م شد و هر     يان تقس يان دربار ي م نيزر
د از يـ ن مـوج، بـه تقل  يـ نمـاد ا . و رقابت با هم پرداختنـد    ي ساختند و به همچشم    ياخك

  از كن تـر  ي مـورخ  يه برخـ  كـ شت گل الله بود تا بدان حـد         كب  ي، گسترش عج  انيغرب
 نوع گل الله  2000ن دوره حدود    ي در ا  522.نديگو  ين عصر سخن م   ي در ا  521>جنون الله <

 گـرد   يتـاب كلـه را در      ال يازهاي فهرست پ  يزار خ محمد الله  يش. شد يشت م ك يدر عثمان 
 يازهـا يردن آن بر پ   ك مهار   يه برا كد  يشدت عالقه به گل الله تا بدانجا رس        .ه است آورد

    523.ات بستندين گل ماليا
ه در مـدت    كـ شـدند   كـاري     طوري شايق اللـه     بهها مردم     ن نوع جشن  يرار ا كز ت ا
ار معـروف   كـ ن  يدر ا ] يكبلژ[ و فلمنگ    ه آن زمان در فرانسه    ك يل از اشخاص  يقل

ن گـل   يـ ها در خصوص ا    يمه فرنگ يدر آن وقت مجلدات ضخ    . ش افتادند يبودند پ 
 يس از بــراي نفــر رئــيــك رده انتــشار دادنــد و در اســالمبولكــف يف و تــصنيتــأل
   524.دندي نامي باشيچ وفهكاران قرار داده، شكگل
ل خـاطر سـلطان و      يـ  نداشـت جـز انجـام دادن م        ياليـ چ خ يهـ  ]يم نوشهرل يابراه[

ه و  يـ ه و عمـارات عال    يـ ل بـه سـاختن ابن     يه بدون احداث فتنه و آشوب ما      كخودش  
     525. بزرگ بودنديها ها و جشن شيانعقاد ع

 ين بـاز  يه بودند، در ا   افتيسابقه    قربي بي ن زمان ارج و     يه در ا  ك،  ي غرب يها  پلماتيد
    : نويسد  مياستانفورد شاو. م بودنديسه

ر افــراد و ياده از حــد ســلطان و ســايــ زيهــا يدوره ولخرجــ  نــشانگرعــصر اللــه
 از  يريرپذي در گذشته به تأث    انيراه عثمان ك و ا  يليم  يرغم ب   به.  ثروتمند بود  يها مقام

 يه نـشانگر زنـدگ  كـ  يياالهـا كردن كـ ن برهـه وارد  ي، در ا ييآداب و رسوم اروپا   
 يهـا  تكـ مين ن يگزي جـا  يمبل و صـندل   . امالً متداول شده بود   ك ي بود امر  يياروپا

  
520.  http://www.arch.metu.edu.tr/fac/bildiri/bildiri.html 

521.  Tulipomania  
522.  The Encyclopaedia of Islam, vol. III, p. 1002. 

  .3138، ص 4ج همان مأخذ، ، امر پورگشتاله . 523
 .3078ص همان مأخذ،  . 524
 .3075ص همان مأخذ،  . 525
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. ديـ سرعت متداول گرد    ز به ي ن يي اروپا كدن شلوار و جامه به سب     يپوش.  شد يميقد

 يهـا  يبـر  وارهـا و گـچ    ي د يه نـه تنهـا بـر رو       كـ  دعوت شـدند      از غرب  يهنرمندان
ن قـصر   ييهـا در تـز      ه قـرن  كـ  را   ييهـا  ييـك ه موزا كنند بل ك يد نقاش ي جد يقصرها
، سـنت  انين بـار از زمـان سـلجوق     ي نخـست  يبـرا . ار رفته بـود بپوشـانند     ك به   يتوپقاپ

. ده گرفتـه شـد    يـ رد ناد كـ  ي م يريئت انسان جلوگ  يردن ه كر  يه از تصو  ك يا نهيريد
ــ ه صــورتكــ چنــان ــردازان غرب ه كــ ي ثروتمنــديهــا ي از عثمــانييرهاي تــصويپ

     526.ردندكم يار آنان بگذارند ترسي در اختيافكتوانستند پول  يم
 در شـعر و ادب      يي اروپـا  ي اشـراف  يوه زنـدگ  ي و اقتباس از ش    يين موج تجمل گرا   يا
    .افتيز بازتاب ي نيعثمان

وه كرامـت و شـ    كن در مـدح     يش شراب و عـشق و همچنـ       ي در ستا  يديآثار جد 
رش و  يهـا پـذ    ن موضـوع  يـ  ا يويـ  و دن  ي ماد يژگيو. انش خلق شد  يسلطان و اطراف  

 قبـول   ينه را برا  يداد و زم    ي را گسترش م   يوي دن يها ق و لذت  ي آوردن به عال   يرو
   527.ردك يد مساعد ميار جدكها و اف وهيش

   
 چاپخانـه  اولـين ، احـداث  زكسـ  يرمي محمد ي چلبسي سفارت پاريامدهاي از پ يكي

 او  يق دوستان فرانـسو   يه به تشو  كاست  . م 1727./ ق 1140 در سال     در استانبول  كيتر
م وقت صورت   االسال  خي و ش  يم پاشا نوشهرل  يت ابراه يو با حما    ) اورلئان كان دو ياطراف(

 ي را چلبـ   ن مطبعـه  يـ ا. خـت ي را برانگ  صنف پرشمار خطاطان و كاتبان    گرفت و اعتراض    
 از  1726 در سـال     528ابـراهيم متفرقـه   نام     به  مجار داالسالمي جد يكت با   ك در شرا  محمد

دربـاره اصـل و نـسب و نـام           529. گرفـت  دسـت بـه   م اداره آن را     يد و ابراه  يس خر يپار
 يحي مسيك به عنوانه كم يدان يم و تنها مي در دست نداريم متفرقه اطالعي ابراهيحيمس

، خـدمت  اروپائيان، در ارتباط با يكپلماتي شهرت داشت، در مشاغل دتازه مسلمان مجار 
 پناهنده يان مجار، به عثماني رهبر شورش530،يوتزكس دوم رايه فرانسك يرد، از زمانك يم

  
 .406-405، صص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 526
  .406ص همان مأخذ،  . 527

528.  Ibrahim Muteferrika (c. 1670-1745) 

529.  Sherif Mardin, The Genesis of the Young Ottoman Thought: A Study in the 

Modernization of Turkish Political Ideas, Princeton University Press, 1962, pp. 137-138.  
530.  Francis II Rakoczy (1676-1735) 

← 
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 يهـا   و بـا زبـان  531 از او بود  يرانيمأمور پذ ) 1735 (يوتزكتا زمان مرگ را   ) 1720(شد  

   532.طور كامل آشنا بود به وي و فرانسييايتاليا
بـرادر  بـار دو     اولـين .  سـابقه داشـت    ي آن، در عثمـان    يي ابتدا ياه لك، در ش  چاپخانه

 سـال   ي، در حـوال   اسيـ ل بـن نحم   ي، داوود و شـموئ    يبري ا شبه جزيره  مهاجر از    يهودي
 به چاپ   يه در عثمان  ك يتابكن  ينخست. ردندكدائر    در استانبول  يا  چاپخانه يالدي م 1493
 اسيـ  بـرادران نحم   1521-1504 يهـا    سـال  يط. بود) 1494 (تورات از   يا د نسخه يرس

 سال در انيونانيو  1567در سال  ارامنه. ردندك در استانبول چاپ     يتاب عبر ك 70حدود  
. رده بودنـد  كـ  خـود در اسـتانبول دائـر         يها  تب به زبان  ك نشر   ي برا ييها  چاپخانه 1627

ولـي او را   دانست ي در عثمان   چاپ انگذار صنعت يتوان بن   ي را نم  م متفرقه يابراهبنابراين،  
تـا آن زمـان     زيـرا    533شـمار آورد     بـه   تركي صنعت چاپ و نشر به زبان     انگذار  يبنتوان    مي
 تـأثيري   به دليل  ابراهيم متفرقه    اهميت تاريخي مطبعه   .ده بود ي به چاپ نرس   كي به تر  يتابك

 از ايـن زمـان      .است كه از زاويه ترويج فرهنگ مكتوب تركي در عثماني بـر جـاي نهـاد               
طـور كامـل      و ادب عثماني، كه تا پيش از آن به        استفاده گسترده از واژگان تركي در شعر        

     . بود، متداول شدفارسيو ادبيات تحت تأثير زبان 
د يـ  جد يهـا    و تجربـه بـا قالـب       ي فارس ي شعر كل شاعران به اجتناب از سب     يتما
عاً ير و وسـ   تـ  يار خوانـدن  ي آثـار آنـان را بـس       كـي افتـه تر  ي  و واژگان گسترش   يشعر

  
← 

. اسـت ) يوم راكـوتز  پـسر جـرج د     (يس اول راكوتز  ي نوه فرانس  يراكوتز) فرنس(س دوم   يفرانس
 يي رها  را از سلطه خاندان هابسبورگ     د تا مجارستان  ي گرفت و كوش   به دست  را   ان مجار ي شورش يرهبر
 به  1720ورد و در سال     از قشون هابسبورگ شكست خ    .  او را به مرگ محكوم كرد      نيدولت و . بخشد
  . بود پناهنده شد و تا زمان مرگ در استانبوليعثمان

531.  The Encyclopaedia of Islam, vol. III, p. 996. 
ـ  بنگر م متفرقـه  ينامه ابـراه  ي با زندگ  يي آشنا يبرا ، >م متفرقـه  يابـراه <،  ين كيـوان  يمجدالـد :  د بـه  ي
 .537-534، صص 2، ج 1368، ي بزرگ اسالماملعارف ةدائرمركز : ، تهراني بزرگ اسالماملعارف ةدائر

بنگاه ترجمـه و نـشر      : ، تهران يل دولتشاه يترجمه اسماع ،  هيانقراض سلسله صفو  ،  الرنس الكهارت  . 532
 . 249، ص 1344كتاب، چاپ اول، 

 اشـراف   يهـا  ن خانـه  ي كتاب نادر و گرانقدر بود و در بهتـر         جدهم در انگلستان  يمه اول سده ه   يتا ن  . 533
شـود،   ياد م ي عنوان انقالب كتاب     كه گاه از آن با       يا دهيپد. شد يافت م ي يات تنها چند جلد كتاب    يوال

  بخار به عرصـه صـنعت      يروي و ورود ن   1814-1800 يها بطور عمده به سده نوزدهم تعلق دارد و سال        
 .  آغازگر آن استچاپ
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     534.ردك يرگذارتر از آثار گذشته ميتأث

خ انقـالب   يتـار رجمـه   ، ت دي فوق به چاپ رسـ     ه در مطبعه  ك ييها  تابك اولين از   يكي
 و  يـي خ تهـاجم محمـود غلزا     ين منابع تار  يتر  ه از مهم  ك، است   كينسيروسك نوشته   ،رانيا

ان ظهـور   يـ اح در ب  يخ سـ  يترجمه تار تاب با عنوان    كن  يا. رود  يشمار م    به هيانقراض صفو 
در .  م 1729./ ق 1141 در سال    يو سبب انقراض دولت شاهان صفو     ] انيافغان[ان  ياغوان

 يتـاب كن  يمن سـو  يـ  ا 535. بـود  م متفرقه ي آن خود ابراه   كي تر  چاپ شد و مترجم    استانبول
تـاب  ك كـي انتـشار ترجمـه تر    . ديرسـ   يم متفرقـه بـه چـاپ مـ        يه در مطبعه ابراه   كاست  

بخـش  ه  كـ  صـورت گرفـت      ي و در زمان   سال پس از سقوط اصفهان    شش   كينسيروسك
   . بودن در اشغال قشون تجاوزگر دولتمردان اللهمهمي از سرزمين ايرا

  
ـ  يآغاز اقتبـاس از الگوهـا      رخ داد،    حادثه مهم ديگري كه در دوره الله        ي بـرا  ي غرب

 و  ياپي پ يها  ستك و ش   در غرب  يوقوع انقالب نظام  .  بود يد سازمان ارتش عثمان   يتجد
 چـون   ييـ گرا  يان نظـام  يـ فرمانرواجذاب   و مدل     از ارتش هابسبورگ   يز عثمان يرآميتحق

 يرين الگوپـذ  يـ  ا ي بـرا  يمناسـب روانـي    بستر   هي روس  و پطر اول    لهستان اگوستوس دوم 
 شناخته شـده دربـاره علـل تفـوق     يسندها اولين از يكين زمان يدر ا. بودفراهم آورده   

 و ي افـسر خـارج  يـك ان يـ المه مك مبه صورتن سند يا. م شدي غرب تنظ  يقدرت نظام 
 بعـدها، در    يسيـ نو المـه كگونـه م    ني ا 536.م شده است  يلطان تقد ن و به س   ي تدو ك تر يك

د يـ  تجديطرح برا اولين.  باب شدبه شدتنيز  راني، در ا يالديمه دوم سده نوزدهم م    ين
ـ  ي جد يها   با روش  يسازمان قشون عثمان   نـام     بـه  ي فرانـسو   پروتـستان  يـك  بـه    يد غرب

 تعلـق    چهاردهم يي مخالف لو  538ي از هوگنوها  ياو به گروه  .  تعلق دارد  537فورت روشه
 1140از سـال     ،ييهـا  يسـاز  نهين زم يدنبال چن    به 539. پناه برده بودند   يه به عثمان  كداشت  

، بر مبنـاي طرحـي كـه         عثماني طبق الگوي غربي    آموزش نظاميان .  م 1728-1727./ ق

  
 .406، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 534
 . ترجمه كردي به فارسن كتاب را از تركيي ارزايمور عباس به دست يگ دنبليبعدها، عبدالرزاق ب . 535

536.  Mardin, ibid, p. 137.  
537.  Rochefort 

  . رو كالوني پي فرانسويها پروتستان . 538
539.  ibid, p. 137.  
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   540. نوشته بود، آغاز شدابراهيم متفرقه

  
 ي سـفرا  غربـي  و مورخـان     هكيـ  تر ي و جمهور  يسندگان عثمان ي از نو  يبعدها گروه 

 مثبـت و  يامـدها يپاز  خواندند و    541>كاروان معرفت  اولين< را   ي نوشهرل مي ابراه ياعزام
، مـورخ   قياحمد رف .  دادند به دست آميز    هاي اغراق   تحليلشان  ي ا يها روشنگرانه سفارت 

    : سدينو ي، مكتر
ان يـ ژه م يـ و  هـا، و بـه      يا و غربـ   هـ   كان تـر  يـ  م يا  عادهال   فوق يكي نزد در دوره الله  

 يازهـا ي ن به دليـل  م پاشا و    ير نافذ ابراه  كفن  يمبه  . د آمد يا، پد ه  يا و فرانسو  ه  كتر
شور خـود بـه   كا در بازگشت به  اعزام شدند ت   ني و و  سي به پار  ييها  ئتي، ه ياسيس

عصر درخـشان   ه دوره الله به     كنروست  ياز ا .  بدل شوند  پيشقراوالن تمدن اروپايي  
 گـام در پيـدايش تمـدن اروپـايي در شـرق            اولـين ايـن   .  بـدل شـد    اه  بيداري ترك 

    542.بود
 سده  يه ط كداند    ي م ياروپائيانن فرد از گروه     ي را نخست  م متفرقه يه ابرا استانفورد شاو 

 از مصنوعات و    ياري بس  دوشيرمه برخالف تازه مسلمانان  <دند و   ي گرو جدهم به اسالم  يه
ست كش ي در هم م   پرده آهنين گذشته   آن   يه ط ك ي از روند  يبخش  بمثابه را   ار غرب كاف

   543>.ردندك وارد يبه امپراتور
 و  نيـ  بـه و   يه عثمـان  كـ  نبودنـد    يرانيسف اولين زكس يرمير و محمد    دا  م خزانه يابراه

 ي فراوان ي سفرا ي غرب ي با اروپا  ي روابط عثمان  يخ طوالن يدر طول تار  . ردك   اعزام سيپار
، رمهي دوش نخبگان. دندي گرو  به اسالم  يفراوان اروپائيانو  اعزام شدند    غرب يبه دربارها 

. بودنـد  اروپـايي  داشـتند، خـود    بـه دسـت    را   ي زمام دولت عثمان   ين دوران طوال  يه ط ك
 بـه غـرب را      يم پاشـا نوشـهرل    ي ابـراه  يه اعـزام سـفرا    ك  استانفورد شاو  ين، ادعا يبنابرا

  
540.  ibid, p. 138.  

.) م 1815./ ق 1230 ( به فرنگ راني ا ين اعزام ين گروه محصل  ير را درباره اول   يعبن ت ي ا ينوي م يمجتب . 541
دند، و  ي خوشه چ  يقدر استعداد خود از خرمن تمدن و معرفت فرنگ          ها به   نيا<: سدينو  يبرد و م    ي م به كار 

ـ  (>.اكان خـود پراكندنـد    ين ن يزم و تجدد را در      يران برگشتند تخم ترق   يكه به ا   نيهم ، ينـو ي م يمجتب
>ل يخوارزم: ، تهرانخ و فرهنگيتار، >ن كاروان معرفتيلاو380، ص 1352، چاپ او ( 

542.  ibid, p. 138. (Ahmet Refik, Lale Devri, 5th ed., Istanbul: Hilmi Kitaphanesi, 1932, p. 

199.) 

  .407، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 543
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 را فراگرفتـه    ي عثمـان  يوردورادور امپرات <ه  كداند    ي م >ينياف در پرده آهن   كن ش ينخست<

ـ  ي انـزوا از اروپـا     >نيپرده آهن <چگاه در پشت    ي ه يعثمان.  نادرست است  544>بود  ي غرب
  .  تلقي كنيم>شكاف در اين پرده< را ، دوره اللهر شاويه، به تعبكقرار نداشت 

 يبـه مروجـان الگوهـا      چگاهي ه ين عثما ي گذشته سفرا  يها  در سده درست است كه    
آمـوختن بـه    ي براغربدر گذشته . ساده و روشن استآن علت ولي  بدل نشدند    يغرب

 احـساس   انيـ ه عثمان كـ  داشـت    ييزهـا ي غـرب چ   كني ا ينداشت ول زيادي  ز  ي چ يعثمان
ان يـ  خود ب  يها  نامه سفارتها و    نامه  سياحتن احساس را در     يااموزند و   يد ب يردند با ك يم
 در غـرب نبودنـد   يران عثمانيسف اولينگران هر چند    ي و د  زكس يرم، ي نيبنابرا. ردندك يم
افتـه  يان جاذبـه    يثمان ع ي برا كنيه ا ك بودند   يدي در غرب جد   يران عثمان يسف اولين يول
  . بود

 بياموزند و به ارمغان آورنـد       غرب از   يدي مف يها  ران نتوانستند درس  ين سف يامعهذا،  
. از آب درآمد   سخت ناموفق    يخياز نظر تار   ردكشان را مجذوب    يه ا ك ييالگوهاآن  را  يز
 دوك  ،)اتـريش  (كـارل شـشم    گـري   حكومـت هاي    مدل - فوق ي از چهار الگو   يكچ  يه

 ي بـرا يمثبتـ  دستاورد -)روسيه (و پطر كبير) لهستان ( اگوستوس قوي ،)فرانسه (اورلئان
بـه  امـر   ن  يا. ز مثبت باشد  ي ن يثمان ع ي آن بتواند برا   يها  ه درس ك خود نداشت    يها  ملت
 بغـر  گـري   حكومت يالگواقتباس از   مروجان   اولين و   زكس يرميه  ك بود   يعواملدليل  
دل    يياالكـ جـه   يدند و در نت   يپوشـ  ا تعمداً بر آن چشم      يدند  يا ند  ي جديد انيـ بـه عثمان  بـ 

ف و  ي ضـع  ي و ارتـش   ي ته يا  را با خزانه    هابسبورگ ي امپراتور كارل ششم  :ردندكعرضه  
 و  دوك اورلئـان  د،  راث گـذار  ي به م   ترز ي دخترش مار  يارآمد و فاسد برا   ك نا يارگزارانك

 دست زدند و با اقدامات خـود سـقوط          ي مال يها يادين ش يتر  دوستان فاسدش به بزرگ   
 از  يكـي  اگوسـتوس قـوي    ،ردنـد ك يزير جدهم شالوده يدر اواخر سده ه   را   دولت بوربن 

ي عنـ ي،  1720 او از سال     يها يد آورد و ستمگر   يخ لهستان را پد   ين ادوار تار  يبارتر  فاجعه
د يـ ، را پد  هـا  كدامايـ ام ها ي، ق  اروپا  شرق يرش دهقان ن شو يتر  ، بزرگ مقارن با دوره الله   

 ي تمام نيا برل يزايآسِر  ه،  ك >ه زد ير جامعه روس  يك بر پ  يزخم< چنان   پطر كبير  و   ،ساخت
 اولـين بنابراين، شاخص دوره اللـه انتـشار        . داند  يه را از آن م    ين جامعه روس  يب پس يمصا
 و فاسـدي اسـت      گرايانه  نيست، بلكه سيطره فرهنگ تجمل     هاي چاپي به زبان تركي      كتاب
 و كارل ششم و اگوستوس قوي و پطر كبيـر اخـذ             طور مستقيم از دربارهاي اورلئان      كه به 

   .تر ساخت  گشادههاي سوداگران غربي ماني را براي بازيشد و ميدان عث
  

 .403ص مأخذ، همان  . 544
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 ماركيز دو   و) ايتانير بر يسف( آبراهام استانيان ،  )ر هلند يسف( ياكوب كالير ،  در دوره الله  

 مالي مستقر در اروپاي   گران   سهيو دس  همبسته با سوداگران     يانونك) ر فرانسه يسف( بوناك
.  از نفوذ فراوان برخوردار بودنـد      يدادند و در دولت عثمان      يل م كيرا تش   و عثماني  غربي

 يـك  رابطـه نزد   ي ثروتمنـد عثمـان    انيهوديز با   ي ن )هابسبورگامپراتور  ر  يسف( 545درلينگ
ــا ســال  (ينــگ در دوران اقامــت خــود در عثمــان يدرل. داشــت ــشكاز <) 1727ت شان ي
ان يـ رد و در مكـ ت يـ  حمايلـ يدس خالمقـ     تيـ نـت ب  كان صاحب م  يهودي و   نكسيفرانس
ر يالكـ وب  كايـ  1727در سـال     546>.ديها توانست اصالح نما     ن آن ي و مقروض  ها يلياسرائ

ن نـامي   كـوئ   كـال  548. شـد  ير هلنـد در بابعـال     ي سـف  547كوئن كورنليوس كال رد و   كفوت  
 تعلـق   وهنكـ ه فرد فوق به خانـدان سرشـناس         كدهد    ي است و نشان م     هلندي -يهودي

ان يـ نـام      بـه  يفـرد نيـز     هلند در شرق   ي مستعمرات يانگذار امپراتور يه بن كم  يگفت. داشت
  .داند ي موهنك خاندان ي او را از اعضاه سومبارتك بود وئنك

 نـام   فـردي بـه   ) صـدراعظم  ( نوشـهرلي  م پاشا ي مخصوص ابراه  بيها طب   ن سال يدر ا 
ن دو  يـ ا.  داشـت  بـه دسـت    سـلطان را     طبابت همچنان   دانيل فونسكا  بود و    549كونيليانو

ا بـا   كل فونـس  يـ دان 550.ردنـد ك يت مـ  ي حما ي غرب ي اروپا ي از سفرا  يهوديب مقتدر   يطب
 ي، در بررسـ   هارتكال.  داشت يكار نزد ي، رابطه بس   اورلئان كر دو ي، سف كز دو بونا  كيمار

بـه  ا را   ك با فونس  ي، دوست ي و عثمان  هيان روس ي م رانيم ا يمان تقس ي در انعقاد پ   كنقش بونا 
ن، يـ گذشته از ا  <: سدينو  يد و م  نك يان م ي ب يدر عثمان بوناك   از عوامل اقتدار     يكي عنوان

 در  يا، بـا محافـل دربـار      كنام فونـس     مخصوص سلطان، به   ك با پزش  ير در اثر دوست   يسف
ه كـ تا بدان حد    داشت   يكز رابطه نزد  ي ن  فرانسه ي بعد يا با سفرا  ك فونس 551>.تماس بود 

، در  نوشـته هـامر پورگـشتال       به. رفت  يشمار م    به ي دولت فرانسه در عثمان    يمشاور مخف 
 552نـت مورپـا   كرد،  ك فوت   ر وقت فرانسه در استانبول    ي سف زماني كه ،  1727اواسط سال   

 ،ب سـلطان  يـ  طب يهـود ي ،اكطـور محرمانـه از فونـس        ن خصوص بـه   يدر ا <ر فرانسه   يوز
  

545.  Dirling  
  .3127، ص 4ج همان مأخذ، ، هامر پورگشتال . 546

547.  Cornelius Calcoen 

  3127همان مأخذ، ص  . 548
549.  Conigliano  

  .3065ص همان مأخذ،  . 550
 . 256، همان مأخذ، ص الكهارت . 551

552.  Comte Maurepas 



175  استعمار غرب و فروپاشي عثماني 
ن شـود از  ي معـ يصاحب شأن بااقتدار مشورت نمود و او در جواب نوشت اگر شخص          

   553>.ار دولت فرانسه بهتر استكشرفت ي پيبرا
نه ارتبـاط   يشيـ  پ 554>.مـراوده و مرابطـه داشـت      <ز  ي ن >ان مجار ياغيبا  < اكل فونس يدان

نزدهم و مـوج مهـاجرت گـسترده         با اشراف مجار به سـده شـا        )ابواَب(ا  كخاندان فونس 
، پـسر اسـحاق     عقوب ابـواَب  يه  ك در همان زمان     :گردد  ي بازم يبري ا شبه جزيره  انيهودي

در ) ، و دوسـت اسـحاق آبرابانـل       تغـال ، پادشـاه پر    دربار مانوئل ثروتمند   يهودي (ابواَب
  و لنـدن    خود را در آمستردام    يها  ن خاندان شاخه  ي ا ير اعضا ي مستقر شد و سا    استانبول

  ابتدا بـه فرانـسه     دانيل فونسكا نام    شان به ي از ا  يكي گستردند،   لي و برز  ك و دانمار  زيو ون 
 بيـ ا، طب كل فونـس  ي دان 555. شد  مخصوص پرنس مجارستان   مهاجرت كرد و سپس پزشك    

ا بـا پناهنـدگان     كوند فونس يپ. ر است كالذ   فوق ياكل فونس يبار دان ، از ت  سلطان احمد سوم  
 به عنوان ه  ك،  م متفرقه يه ابراه ك است   ي، در زمان  يوتزكس دوم را  ي فرانس به رهبري مجار،  

) 1735-1720(همانـدار  ي ميعثمـان  دولـت  يشود، از سو ي شناخته م داالسالميمجار جد 
 . داشت يك او رابطه نزد   يدي و دربار تبع   يوتزكز با را  ي ن ي فرانسو  بود و بونوال   يوتزكرا
  . داد يل مكي تشيا در قلب دولت عثمانگر و بسيار متنفذ ر يسه دسيانونشبكه كن يا

  ي دولت صفويو فروپاش ، دولتمردان اللهيسوداگران غرب
را براي   ي عثماني طلب   بسيار شوم بود زيرا بار ديگر هيوالي توسعه         براي ايرانيان  دوره الله 

جامعـه  . م 1722./ ق 1134اين در زماني اسـت كـه از اوايـل سـال             ؛ و   ايشان زنده كرد  
 و پطـر  محمـود غلزايـي  دو ماجراجوي نظامي،    در زير ضربات مهيب تهاجم مشترك        ايران

يكـي  در مقام   وارد كارزار شدند و      نيز   اندكي بعد، دولتمردان الله    556.داشتقرار   ،روسيه

  
  .3126-3125، صص 4ج همان مأخذ، ، هامر پورگشتال . 553
 .3065ص همان مأخذ،  . 554

555.   Manuel Luciano da Silva, “The Odyssey of The Portuguese Jews”, 

http://www.saudades.org/odysseyeng.html 

 متنفـذ   يهـا    كه از خاندان   رد دا  تعلق لوايبه خاندان دا س    ، نويسنده مقاله فوق،   لوايانو دا س  يمانوئل لوس 
 .  است مهاجر از پرتغاليهودي
ـ م زمان ي م>هي روس و پطر اولييتهاجم مشترك محمود غلزا   < را   راني به ا  1722تهاجم سال    . 556 ـ را اي ن ي

 پـس از    ،.م 1721 اكتبـر    22./ ق 1134 در اول محـرم      ييمحمود غلزا . ت گرفت تهاجم همزمان صور  
.  را بـه محاصـره گرفـت    اصفهان1722 مارس 20د و در   ي رس  به كرمان  ،هفت هفته حركت از قندهار    

← 
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جـاي   دولت صفوي حاكميت   و پايان دادن به      گانه سناريوي اشغال ايران     بازيگران سه از  

  . گرفتند
طلبـي را      صـلح   پـرچم   و هابسبورگ  يوران جنگ عثمان  كه در   ك ييم پاشا يهمان ابراه 
 ييم پاشـا  يرد؛ همان ابراه  ك منعقد   اني، با غرب  ييبه هر بها  ،   را تزيمان پاساروو يپبرافراشت و   

ـ  بـه ا  و پطـر اول يـي ش از تهاجم محمود غلزا    ي پ كي، اند 1720 نوامبر   16ه در   ك ، بـا  راني
 دولـت پطـر   يرد و براك منعقد هي را با روسيمان صلح و دوستي، پكز دو بونا كي مار يدالل
 قائـل   -زي و ون   و هلند   و انگلستان  شي و اتر   فرانسه -ي غرب يها  ف قدرت ي در رد  يازاتيامت
ـ  رو بـه دليـل   ه  كـ  ييم پاشـا  ي همان ابـراه   557شد؛ ـ ه فـوق در برابـر غرب      ي م يابـراه <ان بـه    ي

ن پرچمــداران ي از قهــارتريكــيسوت كــ در كنــيافتــه بــود، اي شــهرت 558>طلــب صــلح
 559>ي رافـض طهماسب< به 1723او در بهار . ظاهر شدران ي اك در خا ي عثمان يطلب  توسعه

 ك بونـا  يق و دالل  ي و باز با تشو    560ران را آغاز نمود   ي از ا  يرد، اشغال مناطق  كاعالن جنگ   
. م 1724ژوئـن   ./ ق 1136ل  ه پرداخـت و در شـوا      يره بـا روسـ    ك به مذا  1723ه  ياز ژوئ 

   561.ردك را منعقد يه و عثمانيان روسيران ميم ايمان تقسيپ

  
← 

 در اواخـر اوت     ، آغـاز شـد    1722ه  ي ژوئ 18ن در   رايابه سوي   ن  طرخا  يه از حاج  يحركت ناوگان روس  
اصـفهان را   . م 1722 اكتبـر    25./ ق 1135 محـرم    15 به تصرف پطر درآمد و محمود در          دربند 1722

 .اشغال كرد
ـ  ين پ يدر ا . ديگرد) 1713 (مان صلح ادرنه  ين پ ي منعقد شد و جانش    مان در استانبول  ين پ يا . 557  هيمان روس

 برخوردار شد و از جمله اجازه       ي در عثمان  زي و ون   و هلند   و انگلستان  شي و اتر   برابر با فرانسه   ياز حقوق 
ـ ينـده س يه حق داشتن نمايروس.  داشته باشدياسينده سيماافت كه در استانبول ن ي  را در ي در عثمـان ياس

ـ  يول.  مستقر شد  ي بابعال  در ر پطر ي سف به عنوان  ينام تولستو    به ي آورد و فرد   به دست  1700سال   ازده ي
داسـكو،  ) 249، همان مأخذ، ص الكهارت. (از را از دست دادين امت ي، ا  شكست پروت  يسال بعد، در پ   

شود نام برده   ه با عنوان امپراتور     ي روس ي از فرمانروا  1720مان  ي، درخواست كرد كه در پ     ر پطر اول  يسف
كـي  ي و   يكي امپراتور عثمـان   يشناسد كه     ياده بر دو امپراتور نم    ي ز يبابعال<:  پاسخ داد  يو دولت عثمان  

 )3067، ص 4 ، همان مأخذ، جهامر پورگشتال (>.باشد] روم مقدس [يگر امپراتور روميد
 .3234، ص 5ج همان مأخذ،  . 558
 .270، همان مأخذ، ص الكهارت . 559
ـ  در مه و ايخو.  را اشغال كرد  سي شهر تفل  1723 ژوئن   10در   ينقشون عثما  . 560  سـپتامبر  28 در رواني

  .به اشغال عثماني درآمد 1725 در اول اوت زي و تبر1724
 واگذار شد   هي، به روس   كر و ارس   ي رودها ي، تا محل تالق    از شروان  ي و بخش  مان، داغستان ين پ يدر ا  . 561

ن يي تع ي و عثمان  راني مرز ا  به عنوان ده شد و    ي كش  تا كرمانشاه   و همدان  ليم از اردب  يو از آنجا خط مستق    
← 
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ه امـضا   ي ژوئ 8 ، در ي و عثمان  هيندگان روس يرتر از نما  ي د ، را رانيم ا يمان تقس ي پ كبونا

او سه ماه بعـد از مقـام        . ندكافت  يالزحمه خود را در     د تا حق  يوشكن فاصله   يرد و در ا   ك
 از صـحنه     اورلئان كه دو ك است   ين در زمان  ي ا 562. فراخوانده شد  سيخود عزل و به پار    

ـ ه در پ  ك است   يري همان سف  كبونا.  حذف شده بود   است فرانسه يس  در  ش دوره اللـه   يداي
 داشـت و بـه      يـك ، رابطـه نزد   يهودي بي، طب اكل فونس يفا نمود، با دان   ي نقش مؤثر ا   يعثمان
ـ . س اعـزام شـد    ي به پـار   زكس يرمي محمد   يق او چلب  يتشو نـال  ياردك،  هـارت كنوشـته ال    هب
ـ   > تنفر داشت  ك از بونا  به شدت < 563دوبوا  يكـي  واسـطه نزد   بـه عنـوان    ك بونـا  ي و دالل
     564.صورت گرفت دولت فرانسه يه بدون اجازه رسمي و روسيعثمان

 بـه  هكيـ ردن تركـ  يـك  نزدي دولت متبـوع خـود بـرا     يب رسم ير به تصو  ياما سف 
 بـستن عهدنامـه     يه بـرا  كي تر ي نداشت و از نفوذ خود در نزد وزرا        ياجي احت هيروس

ه بـر   كيـ ه و تر  ي اختالف روس  يجه وقت يدر نت . ردكشور استفاده   كان آن دو    ي م 1720
ر ي و سـا مي ابراهد دامادير و تمجي مورد تقدكش آمد، خدمات دو بونا    ي پ رانيسر ا 

     565.وزرا قرار گرفت
 ي الگـو  . تعـارض نداشـت    م بـر دوره اللـه     كفوق بـا روح حـا     كارانه  است تجاوز يس

  . خواند ي فرامي را به تأسز دولتمردان اللهين عرصه ني در ا اروپايگرا يان نظاميفرمانروا

  
← 

 و   گنجه به همراه   از شروان  يه و بخش  ي در سهم روس    خرز يايدرسواحل   و   ب، قفقاز ين ترت يبه ا . ديگرد
، هـامر پورگـشتال   . ( قـرار گرفـت    ي در سهم عثمان    و عراق عجم   جاني و آذربا   و قراباغ   و مغان  روانيا

 )3099، ص 4همان مأخذ، ج 
 .3102ص همان مأخذ،  . 562

563.  Guillaume Dubois (1656-1723) 

ـ       بيا ن به عنوان   كه اورلئان  1715در  .  بود پ اورلئان يليمعلم ف  بـه  د، دوبـوا را     يالسلطنه به قـدرت رس
 با پرداخت   1721دوبوا در   . ر خارجه گمارد  ي او را در مقام وز     1718ر وارد دولت كرد و در       ي وز عنوان
 درگذشت و 1723 اوت  10 در   ادوبو. ر اعظم شد  يسال بعد وز   افت و ي دست   ينالي به منصب كارد   رشوه

 .ن سمت بوديدر ا) 1723دسامبر ( گرفت و تا زمان مرگ به دستاست دولت را ير خود اورلئان
 بـه عنـوان     هنوز اورلئان  ي گرفته ول  به دست  قدرت را     پانزدهم يي لو زماني كه ،  1723 اكتبر   31در   . 564
 ي نوشت و متذكر شد كه بـرا        به بوناك  يا   نامه  داشت، پادشاه فرانسه   به دست ر اعظم اداره امور را      يوز
-264، همان مأخذ، صص     الكهارت. (دهد  يارات كامل نم  ي به او اخت   ي و عثمان  هيان روس ي م يگر  يانجيم

265( 
 . 256همان مأخذ، ص  . 565
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و   و صـدراعظم    سلطان احمد سوم   ي شوم برا  ياني پا ، دوره الله  انيرانياز بخت بلند ا   

 يهـا  يخته و ولخرجـ   يگـس   جـام فـساد ل  . ، داشـت  يم نوشـهرل  يمحبـوب او، ابـراه    داماد  
د آورد و   يـ ن و مـردم پد    اچريكـ   ينگـي ان  يـ  را در م   يتي از نارضـا   ي مـوج  دولتمردان الله 

هـا عـدم     چريـك   ينگـي ،  ف مـاردن  ينوشـته شـر     بـه .  بزرگ منعقد شد   ي شورش يها نطفه
ن متحد  يتر  يكدند و نزد  يد  يشور م ك از انحطاط    يا  منظم مواجب خود را نشانه    پرداخت  

ان عـشق بـه گـل اللـه بـا           يـ  م يونـد يچ نـوع پ   يه<ه  كتخت بودند   ي پا يشان مردم عاد  يا
    566>.افتندي يشان نم  روزمرهي زندگيازهاي به نييپاسخگو

نظـور  بـه م   يو. ر اعظم بـود   ي سلطان بر عهده وز    يها ي ولخرج ينه مال ين هز يتأم
 و يومتكارمندان ح ك،  كيچر  ينگي از افراد دسته     ي شمار  خزانه يها  نهياهش هز ك

ه تحت اقـدامات ظالمانـه دولـت        ك يآنان... ردكنار  كار بر   كاتبان را از    كن  يهمچن
 - اندازه يكه به   شاورزان هم كان، شهروندان و    يواني، د  سربازان -قرار گرفته بودند  

. دانـستند   يانش م يران سلطان و اطراف   يكت خود را حاصل ثروت ب     ك و فال  يچارگيب
 ي خود بودند، امپراتوريها يم سرگرم خوشگذرانكه سلطان و طبقه حاك يدر حال

 در  ومـت كشـد و ح     ير مـ  يـ  فراگ  و طـاعون   ي، قحطـ   از تورم  يديگرفتار دوره جد  
 يهـا   شـورش . ردكـ  ي نمـ  يچ اقـدام  يهـا و بهبـود اوضـاع هـ         بتين مـص  يـ مبارزه با ا  

     567. را برآشفتيگاه دوباره امپراتور به گاه
 و غـرب    زيـ  از تبر  ي و اخراج قشون عثمان    انيرانيا. م 1730./ ق 1143حمالت سال   

 انباشته را به نقطـه انفجـار        يها يتي نهاد و نارضا   ي بر جا  بزرگ در استانبول   يري تأث رانيا
 و بـا    568ردكـ  يران را زنـدان   يـ ر ا ي سـف  م پاشا يست ابراه كن ش يدن اخبار ا  يبا رس . ديرسان
 از قشون مفصل    ه صدراعظم ك يماندر ز . داد ران اعالن جنگ  يابه   ي جنگ يل شورا كيتش

   569.دين را شناچريك ينگيد خبر شورش يد يخود سان م
 ي در جلـو   570پاترونـا خليـل    به رهبـري   كيچر  ينگي هفده نفر    1730 دسامبر   28در  

  
566.  Mardin, ibid, p. 139.  

  .411، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 567
 ر به اسـتانبول   ي سف به عنوان  را   خان شاملو   ي پس از جلوس مجدد به سلطنت رضاقل       شاه طهماسب دوم   . 568

 .د كردندي تبعره لمنوسير و به جزي او را دستگانيرانيدن اخبار تهاجم ايبا رس. فرستاد
 .3152، ص 4ج همان مأخذ، ، هامر پورگشتال . 569
ـ ام فوق ب  ينام غالب رهبران ق   . نام پاترونا جاشو بود      به ي، ابتدا در كشت   ي، اهل آلبان  ليپاترونا خل  . 570  انگري

، تورشـوچو   )سـاز  ي قوط يحاج (ي، قوطوجو حاج  )فروش  زمياحمد ه (مد  اودونچو اح : هاست مشاغل آن 
← 
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هـا دعـوت      را بـه بـستن حجـره       سبهكـ  رفتـه و     سپس به بازار     گرد آمدند؛  ديزي با مسجد
ـ      يما بعض <  :نمودند ه از ملـت  كـ  ييهـا  د همـه آن   يـ م، با يـ ه دار  ادعاها و اعتراضـات حقّ
ز بـا مـضمون دعـوت       ي ن ييها  رقعه >.ن خود را ببندند   كياكشوند د   ي محسوب م  يمحمد

 شـورش آغـاز شـد و مـردم خواسـتار آن             571.شد  ي پخش م  مردم به شورش در مساجد    
گ يـ با  يـ هكُو   )فرمانده نيـروي دريـايي    (اشا   پ  م، قاپودان االسال  خي، ش ه صدراعظم كشدند  

ردن مـردم   كـ  آرام   يم پاشا برا  يابراه. ل شوند يشان تحو ي مجازات به ا   ي برا )ر داخله يوز(
ه حاضر بـه قبـول منـصب        ي بلندپا ي از علما  يكچ  يرد و چون ه   كر را عزل    يسه مقام اخ  

. منـصوب نمـود    يمفتـ  به عنوان  را   )نهي مد يقاض (ي افند ي نشدند، مصطف  ياالسالم خيش
ز يـ  را ن  م پاشـا  يسلطان ابـراه  .  فشردند يجه نداد و مردم بر خواست خود پا       ين اقدام نت  يا

  صـدراعظم و قـاپودان  1730تبـر  كر اول ا، دناچـار  به.  نشدنديان راض يشورش. ردكعزل  
ان ي شورشـ 572. به بازار فرستادند   يا رده و نعش آنان را با عرابه      ك را خفه    گيا ب يهكپاشا و   

ختنـد و سـپس خواسـتار       ي او آو  يه عـال  يـ  از ابن  يكـي جسد صدراعظم منفور را در برابر       
ن ي خـود و فرزنـدانش تـأم       ي از رهبران شـورش بـرا      احمد سوم .  سلطان شدند  يناركبر
ـ  محمـود اش    گرفت و سپس برادرزاده    يجان رد و بـه    كـ ، را احـضار      دوم يسر مـصطف  ، پ

حمد سـوم   ، ا نساني بد 573.د ببوسند ي سلطان جد  به عنوان پسرانش دستور داد دست او را       
نار شـد و در     كبا شورش مردم بر   . افت، ي  دوم يصطف، م  شوم چون برادرش   يز سرنوشت ين

  .  در زندان درگذشت1736سال 
 در خانه او سـه صـندوق   يم پاشا نوشهرل ي، پس از قتل ابراه    لنوشته هامر پورگشتا    به

 574سه طـال كي معادل هزار يگري بود و در داكه دو ك هفتاد هزار س   يكيه در   كشف شد   ك
م پاشـا در زمـان اعـدام        يابراه: سدينو  ي م ي جونس هنو  575. گرانبها يايجواهرآالت و اش  

نه نماز خواند، نه طلب آمرزش كرد، فقط گفت كه چون مرگ نزديـك اسـت بـه خـود                    <
    >.دهد زحمت چنين كارهايي را نمي

  
← 

: زي، تبر ستمي در آستانه قرن ب    ي و عثمان  رانياا،  ين  سيم رئ يرح. (رهي و غ  )فروش يل ترش ياسماع(ل  ياسماع
 ) 41، ص 3، ج 1374انتشارات ستوده، 

 .3153، ص 4ج همان مأخذ، ، هامر پورگشتال . 571
 .  بودندن افراد شوهر دختران سلطان احمد سوميهر سه ا . 572
 .3158-3157صص همان مأخذ،  . 573
 .  ارزش داشت هزار غروش30 معادل هر كيسه طال . 574
 .3160ص همان مأخذ،  . 575
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 مدت دوازده سال وزارت خود اندوختـه بـود          ير در ط  يه وز ك يمياز ثروت عظ  

ن هنگام اعالم   ي او در ا   ي از محرمان حرمسرا   يكي.  برد ي او پ  يعدالت يتوان به ب    يم
ن محـل تعـداد چهـار صـندوق         يـ از ا . نهفته است ... ير او در سرداب   يه ذخا كداشت  

 يـك  دراز و هـر   يسه چرم كيجده  يها شامل ه     آن يه سه تا  كرون آوردند   ين ب يآهن
 جـواهرات   ياديـ و در صـندوق چهـارم مقـدار ز        . ه بـود  ك شصت هـزار سـ     يمحتو

رد كـ عتـراف  ، اه از اسرار او خبر داشتكم،  ي ابراه يس حرمسرا يرئ. افتنديگرانبها  
 آمده و خود او     به دست ر  ي وز يها يعدالت يجه ب يره در نت  ين ذخ يه قسمت عمده ا   ك

     576.خته استير يها پول م ن صندوقي در اياغلب در پنهان
 و  يخ عثمان يبار در تار   اولين ي برا ،يم پاشا نوشهرل  ي ساله صدارت ابراه   12دوران  در  

گـر،  يعبـارت د    بـه  578.ونـد برقـرار شـد     يپ 577نشد  يي و اروپا  ان اصالحات ي، م جهان اسالم 
 يهـا   روش و   وپرولوهـا كه راه اصـالحات را نـه در تجربـه           كـ ردنـد   ك ظهور   يدولتمردان

 نـسان، دوره اللـه    يبد. جستند ي م ي غرب ي برگرفته از اروپا   يه در الگوها  كان خود بل  ينيشيپ
 ان اسـالم  و جهـ   ي در عثمان  گرا  دولتمردان غرب  دين طبقه جد  يوكن گام در ت   يد نخست يرا با 

شان  سوتانكشي فاحش پ  يها تيرغم عدم موفق    ز، به ين ن يپس  ه در سده  ك يدانست؛ دولتمردان 
ـ گرايا  غـرب جان اصـالحات     مرو به عنوان ، همچنان   ي زوال عثمان  فرايندد  يو تشد   عمـل   هن

ـ تـه مهـم ا    كن<،  ف ماردن ينوشته شر   به. ردندك يم ـ  اول كه محـر  كـ ن اسـت    ي ـ ه ا ي ن مـوج   ي
ـ ه ا ك نشان داد    ي بود و حوادث بعد    ي عثمان صدراعظم] در دوره الله   [ييگرا غرب ن امـر   ي
   579>.ستي نيتصادف
ش ي را در پ  ي عثمان ي متنفذ اجتماع  نهادبله با سه     از دولتمردان راه مقا    دين طبقه جد  يا

    : سدينو يماردن م. سلطان و علما، ناچريك ينگي: گرفتند
 در  كـي  تر يسـاالر   ديـوان نون گفته نشده و درباره صعود       كن مبارزه تا  يداستان ا 

ان يـ ونـد م  يز دربـاره پ   يـ  صـورت نگرفتـه اسـت و ن        يجدهم پـژوهش جـامع    يسده ه 
  580.ستي در دست نيقي تحقماتيجدهم و دوره تنظي سده هيساالر ديوان

  
ـ     : ، تهـران  يل دولتـشاه  يترجمه اسماع  شاه،    نادر يزندگ،  يجونس هنو  . 576  و  يشـركت انتـشارات علم

 . 64، ص 1365، چاپ دوم، يفرهنگ
577.  Europeanization 

578.  Mardin, ibid, pp. 135-136. 
579.  ibid, p. 139. 

580.  ibid, p. 136.  
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، در آغـاز رفتـاري      .)م 1754-1730./ ق 1168-1143(، سـلطان جديـد      محمود اول 
بـه   ولي اندكي بعد ايشان را       581ل رهبران قدرتمند شورش در پيش گرفت      مزورانه در قبا  

،  و موصـلي    جديد، پاترونا خليل   ، صدراعظم قاباقوالق ابراهيم پاشا  .  سركوب كرد  شدت
 در خانه خود ناجوانمردانـه كـشت و         رهبران اصلي شورش، را در يك مجلس مشورتي       

 اين كشتار خونين    582.عام كرد    هزار نفر از شورشيان را قتل      15در مدت شش ماه حدود      
  .  بود براي مردم عثمانيحاصل دوره الله

در سـال   .  از سـر گرفتـه شـد       رانيـ  ا ، جنگ با  ليوب شورش پاترونا خل   كپس از سر  
  و اردالن  رمانـشاه ك 583،ر بغداد ك و سرعس  ي، وال ي گرج ياحمد پاشا . م 1731./ ق 1144

ـ   حكـيم  علـي پاشـا   رد و   كـ را دوباره اشـغال      االول   عيـ  رب 13، در   زيـ ر تبر ك، سرعـس  واوغل
 عليمردان خان  ي را، به فرمانده   قشون شاه طهماسب دوم   . م 1731 سپتامبر   15./ ق 1144
 يستكـ  ش 585جـان يورك، در جنـگ      افـشار   خـان   قلي نادر و   584، نامدار لرستان  يال و  ،فيلي

  
 برهنـه و    يهـا  كي و پاچـه   يچر ينگياو با لباس    . ندي را بب  ليل بود پاترونا خل   يار ما يد بس يسلطان جد  . 581

 خود  يبه آرزوها :  تا برآورم؟ گفت   ي دار ييچه تمنا : ديمحمود پرس . ديده به حضور سلطان رس    يباالكش
ـ      .  سخت در انتظارم است    يدانم كه مرگ    يحال م ... ام دهنائل ش  ن نخواهـد   يسلطان سوگند خورد كـه چن

 از ظلم بـر     يريل خواستار متوقف شدن عمل مالكانه و جلوگ       يپاترونا خل .  او را خواست   يكرد و آرزو  
ـ  از وزرا را تغ    ياريبـس . ن عمل موقوف شـود    يسلطان دستور دارد كه ا    . ا شد يرعا  ير دادنـد و تمـام     يي

ـ            يم پاشا نوشهرل  يبستگان و دوستان ابراه    ده بودنـد،   ي را، كه در زمان صدارت او به مقامات شـامخ رس
 )3164-3163، صص 4 ، همان مأخذ، جهامر پورگشتال. (بركنار كردند

 . 3172-3170صص همان مأخذ،  . 582
 .  است بغدادي گرجكي از خاندان ممالين والياحمد پاشا دوم . 583
 رمـضان   -شعبان./  م 1722ل ژوئن   ي، در اوا  ييله قشون محمود غلزا   يوس   به در زمان محاصره اصفهان    . 584

 اصفهان آمد و درخواسـت كـرد كـه شـاه            ي كيلومتر 64به    با قشون لرستان   مردان خان يعل. ق 1134
جـه،  يدر نت . ن درخواست را رد كـرد     ي شاه ا  يول.  كند يريگ   كناره  به نفع برادرش عباس    نيسلطان حس 

ـ      اداره مملكت    يين كه چون پدر توانا    ين پسر شاه سلطان حس    يطهماسب، سوم   يرا در آن اوضاع بحران
راجـر  . ( خوانـد  خود را شاه طهماسـب دوم      نياو در قزو  .  عبور داده شد   نداشت، از خط محاصره افاغنه    

) 248، ص   1374نشر مركز، چاپ چهارم،     : ، تهران يزيز عز يترجمه كامب ،  ي عصر صفو  رانيا،  يوريس
ران بود و از هواداران سرسـخت       ي سپهساالر قشون ا   ي مدت مردان خان يدر دوران جنگ با اشغالگران، عل     

 ي دولـت صـفو    >قي ال يفرمانده نظام < و   > باوفا يحام< او را    الكهارت. رفت يشمار م    به يخاندان صفو 
رفـت و   ين به لرستان مي قزوبه جايسد بهتر بود طهماسب پس از خروج از اصفهان    ينو  يخواند و م   يم

مـردان  ي عل نسكييكروس) 295الكهارت، همان مأخذ، ص     . (گرفت ي پناه م  يليمردان خان ف  يدر نزد عل  
خـود او را     االحوال ةتذکر  در ني حز يخ محمدعل يداند و ش    ي آن عهد م   يرانيار ا ن سرد يتر  خان را بزرگ  

← 



182  آريستوكراسي مالي و فروپاشي نظام سنتي
 معهـذا، آتـش     586.تصرف درآورد  را به    زي و تبر  هي بعد اروم  كي و اند  سخت داد و همدان   

بـه  . م 1731نـوامبر   ./ ق 1144 يالثـان   يرد و از جماد   كسرعت افول      به  يافروز ن جنگ يا
 587،)اعتمادالدولـه  (مـان ك خـان تر   يقلـ  يسو و صـف   يك، از    بغداد يار احمد پاشا، وال   كابت

رزا ينوشته م    به 588.رات صلح آغاز شد   كگر مذا ي د ي، از سو   شاه طهماسب دوم   صدراعظم
 صـلح   يامل برا كار  ياخت محمود اول  سلطان   ي، احمد پاشا از سو    ي خان استرآباد  يمهد

 صـلح   ي را بـرا   589ي سلطان، راغب افند   >به اذن و فرمان   <او  .  را داشت  راني ا ا جنگ با  ي
لـو   ران محمدرضـا خـان عبـدال     يـ  دولت ا  يبه دربار شاه طهماسب دوم فرستاد و از سو        

مـان  يپ.  به بغداد رفـت    يلح شد و با راغب افند     مان ص ي مأمور انعقاد پ   590)يباش يقورچ(
 بعـد   كي و انـد   591 منعقد شد  در بغداد . م 1732ه  ي ژانو 10./ ق 1144 رجب   13صلح در   

 انيـ ، عثمان يت جـونس هنـو    ي به روا  592.ديح شاه طهماسب دوم رس    ي به توش  در اصفهان 
 يد منجر شود و لذا سلطان برا      ي جد يها  ران به بروز شورش   يدند ادامه جنگ با ا    يترس  يم

 بـه حـضور شـاه طهماسـب         يريار تام داد و او سف     يمان صلح به احمد پاشا اخت     يانعقاد پ 
توانـست قـشون      يق هـم مـ    يـ ن طر يـ را از ا  يرفت ز يشنهاد را پذ  ين پ يطهماسب ا . فرستاد

م يان دهـد و هـم بـه تـرم    يـ ند و بـه اقتـدار نـادر پا      ك كوچكبزرگ و پردردسر خود را      

  
← 
 ) 156همان مأخذ، ص . (خواند ياش م ن مرد زمانهيتر ن و فاضليرتريدل
 .  همدانگ كبودرآهني جنوب غربي كيلومتر21 واقع در لوي در بلوك حاجييروستا . 585
 . 3176-3174، صص 4ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 586
ـ ميوالد. ( بود صدراعظممختص   لقب اعتمادالدوله    يدر دوران صفو   . 587  يسـازمان ادار  ،  نورسـكي ير م ي

 خـان   يقل يصف) 81، ص   1368ر، چاپ دوم،    يركبيام  :، تهران اين جمه مسعود رجب  تر،  يحكومت صفو 
ن زمان كهنسال بود، پس از صـعود شـاه     ياو كه در ا   .  بود يمان صفو ي شاه سل  )صدراعظم(اعتمادالدوله  

هـامر  . ( منصوب شـد زي سردار لشكر تبربه عنوانوست و ابتدا    ي به او پ    با لشكر تركمان   دومطهماسب  
 ) 3151، ص 4 ، همان مأخذ، جپورگشتال

دانند و هـامر      يشگام مذاكرات صلح م   ي، احمد پاشا را پ    ي و جونس هنو   ي خان استرآباد  يرزا مهد يم . 588
 .  را خان اعتمادالدولهيقل ي صفپورگشتال

 . شدي عثمان است كه بعدها صدراعظم همان محمد راغب پاشاين راغب افنديا . 589
رفـت و     يشمار م    به  پس از صدراعظم   يساالر  ديوان نفر دوم    ي باش ي قورچ ي صفو ياسيدر ساختار س   . 590

 ) 85، همان مأخذ، ص نورسكييم. (راالمرا بوديلقب او معموالً ام
 . 3176، ص 4 ، همان مأخذ، جر پورگشتالهام . 591
 .232-231صص همان مأخذ،  ،ياسترآباد . 592



183  استعمار غرب و فروپاشي عثماني 
ن ي احمد پاشا در انعقاد ا     593.ران بپردازد ي از ده سال آشوب در ا      ي مدهش ناش  يها يخراب

    :ز نظر داشتي خود نيمان به مصالح شخصيپ
 يتقاضـا ر يـ  اخيروزيـ جـه پ ي در نت  يد مبـادا دربـار عثمـان      يترس  يه م ك احمد پاشا 

. ها عهدنامـه صـلح را منعقـد سـازد           يرانيند، حاضر بود هر چه زودتر با ا       ك يشتريب
چ ي متضمن هـ   رانيه جنگ با ا   كافته بود   ين نبوغ خود در   ي در اثر تجربه و همچن     يو

د ز تمام خواهـد شـ  يان شخص او نيشور او نخواهد بود و مسلماً به ز  ك ي برا يسود
    594. دوخته بودندران چشم طمع به بغداديه پادشاهان اكها بود  را مدتيز

ـ ر تبر ك، سرعس واوغل  حكيم  پاشا يه عل كان داشت   ي جر يرات صلح در زمان   كمذا ، بـه   زي
ـ داد و در حال اشـغال اروم  ي به شدت ادامه مراني اكطلبانه خود در خا     ات جنگ يعمل  و هي
  در عـراق    و درن   و درتنگ   در آذربايجان  ، رود ارس   طبق پيمان صلح بغداد    595.ز بود يتبر

 و  و همدان و كرمانشاهانگرفت، مناطق تبريز و اردالن      و ايران قرار مي    مرز ميان عثماني  
 و كاخـت و   و نخجـوان  و ايروانشد و تفليس    در قلمرو ايران واقع مي      و لرستان  حويزه

   596.گرديد  به عثماني منضم ميكارتلي و شماخي و داغستان
 ي سـاختارها يرا تداوم و بقـا ي بود زراني ابه سودآورد،  ي، اگر دوام م مان صلح فوق  يپ
ا ه   و روس  ها يير از تهاجم غلزا   يه در ده ساله اخ    ك يم صدمات رغ   را، به  ي عصر صفو  ياسيس

 و   افشار ي قل انه نادر ي ماجراجو يها  استيشد و از غلبه س      يها خورده بود، سبب م      يو عثمان 
گـر   سهي دسيها انونك به سودمان ين پيعقاد ا معهذا، ان . ردك ي م يري شوم آن جلوگ   يامدهايپ

ه از تـداوم    كـ  مواجه شـد     ييگرا  ي با مقابله دو جناح نظام     يران و عثمان  ي نبود و در ا    يغرب
ـ    واوغل  حكيم  پاشا يعل. بردند  ين جنگ سود م   يا ـ  افـشار در رأس ا      خـان  ي و نادر قل ن دو ي

ه جنگ را صحنه جوالن و عـرض انـدام خـود            ك يي داشتند؛ دو سردار ماجراجو    يجناح جا 
عثمـاني و   طلبانه، زمام امور دو دولـت         ن موج جنگ  يه از ا  ي بعد، با تغذ   كيقرار داده و اند   

  . گرفتندخود  به دسترا ايران 
  

 يگـرا   ي و نظام  يومت استبداد ك مقارن با دوران ح    ن سلطنت محمود اول   يدهه نخست 
 دوران  بـه عنـوان    هاي سلطنت ملكه آنا     سال. است  )1740-1730 (هي در روس  آنا ايوانووا 

  
 . 85-82صص همان مأخذ، ، يهنو . 593
 .83همان مأخذ، ص  . 594
 . 3176، ص 4 ، همان مأخذ، جهامر پورگشتال . 595
 .3177ص همان مأخذ،  . 596
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ن در روسـيه شـناخته      وطـ   ا و جهـان   گـر   ماجراجويـان نظـامي   اقتدار تام و تمام گروهي از       

رهبري ايـن كـانون بـا ارنـست         . ها نقش فائقه داشتند    شود كه در تركيب ايشان آلماني       مي
،  اسـكاتلندي  - بـود و ماجراجويـان انگليـسي        و بوركهارد مونيخ    و آندري اوسترمن   برون

، نيز در كنار ايـشان حـضور داشـتند و           و ناخدا جان فيليپس    597چون ژنرال لرد جيمز كيت    
   .پا كردند  را در روسيه بهونيهمينان بودند كه نخستين لژهاي فراماس

د رقابـت   يشد، تـ   منعقـد شـد    رانيـ  و ا  يان عثمـان  يـ  م مان صلح بغداد  يه پ ك يدر زمان 
ن جنـگ بـر سـر       يبعد، ا  كياند. داد  يد م يد را نو  ي جد ي جنگ يي اروپا يها   قدرت ياسيس

، )1738-1733 (در جنـگ وراثـت لهـستان      . ور شـد     شـعله  نده سلطنت لهستان  يمسئله آ 
 داشـتند و از سـلطنت       ي جبهـه جـا    يـك  در   ايـ تاني و بر  هي و روسـ    هابسبورگ يها  دولت
ه كـ ردند  ك يت م ي، حما ي و پسر اگوستوس قو    يسونك سا ك، دو وستوس دوم  اگ يكفردر

 هـوادار   اي و اسـپان    پدرش مورد نفرت مردم لهستان بـود؛ و فرانـسه          يها يارك بد به دليل 
بـه  ) 1733 سـپتامبر    12 (ه در اجتمـاع بزرگـان لهـستان       ك بودند   سالو اول يسلطنت استان 
 فرانسه   بوربن يها   در جبهه دولت   ي، عثمان ييآرا ن صف يدر ا . ده شده بود  يسلطنت برگز 

 بر جبهـه    ي بزرگ  او در جنگ وراثت لهستان لطمه      ي داشت و حضور نظام    يا جا يو اسپان 
بريتانيـا و روسـيه و اتـريش        ن،  يبنـابرا . ساخت  ي وارد م  شيه و اتر  يا و روس  يتانيمتحد بر 

 مشغول كنند و مانع مداخلـه نظـامي         كوشيدند كه عثماني را در جنگ با ايران          مي شدت به
مقـارن بـا سـلطنت جـرج دوم         ن حوادث   يا.  فرانسه شوند  به سود هاي غرب     او در جبهه  

 در  سِـر رابـرت والپـول      چـون    598> بـزرگ  يسـوداگر <گـر و     سهي و صدارت دس   هانوور
 امپراتور هابـسبورگ بـود و دربـارش         ارل ششم كه هنوز   ك است   ياست و در زمان   يتانيبر
  .رفت يشمار م  نامدار آن عصر بهيهودي نام زرساالرانك

    در عثمانياوغلو حكيم و  در ايرانصعود نادر
 - انگليـسي  -الهويـه و شـركاي آلمـاني        و مجهـول   نوطـ   جهـان گران و سوداگران      دسيسه

شـمار     بـه  كانوني بسيار مقتدر در روسـيه     ) كبير ( ايشان، كه از دوران پطر اول      اسكاتلندي
 ور نادر  اوايل سده هيجدهم حضوري فعال و مؤثر داشتند، از زمان ظه           رفتند و در ايران     مي
 بـا صـعود   . در صحنه سياست ايران راه حمايت و تقويـت او را برگزيدنـد            بيگ افشار  قلي

  
ـ در ا .  بـود  ي بـا عثمـان    1739-1736 در جنـگ     هيفرماندهان قشون روس   از   مز كيت يج . 597 ن جنـگ،   ي

 .  داشتبه دسته را ي كل قشون روسي فرماندهخيبوركهارد مون
 )341، ص 3كتاب، ج ن يهم. (ير لرد روزبريتعب . 598
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، كانون آلماني حاكم بر دربار او سياست تقويت نـادر و تبـديل او بـه                  در روسيه  ملكه آنا 

بـه ژنـرال    . م 1730./ ق 1143 در سـال     .دامـه داد  قدرت درجـه اول نظـامي ايـران را ا         
اي مهندس نظامي را بـا   عدهفرمان داده شد كه ، ، فرمانده نيروهاي روسيه در رشت لواشف

 در موارد ديگر نيـز بـه   لواشف. لباس مبدل و با تعدادي توپ به كمك قشون نادر بفرستد     
، ايـن شـهر را بـه نـادر     هـا از اردبيـل   كرد و از جمله پس از خروج عثماني    ينادر كمك م  

 ديگـري  اروپائيانعالوه بر نيروهاي متخصص ژنرال لواشف، در اين دوران   599.تحويل داد 
ـ < از   ميرزا مهـدي خـان اسـترآبادي      . رسانيدند نيز به نادر ياري مي     نـژاد    فرنگـي  انتوپچي

گويـد     سـخن مـي    >فرنگي<كند و در جاي ديگر از يك           در قشون نادر ياد مي     >دست آتش
كـه بـراي    ) اتريش(اي از نمسه      بسته است و نيز از فرستاده      >پل چوبي بر طريق جسر    <كه  

   600. به اردوي او آمده بودراهنمايي نادر در امور نظامي
  

ايـن پيمـان بـراي      . سـازي داشـت      پيامـدهاي سرنوشـت    1732 ژانويـه    پيمان صـلح  
، هاي جديدي را براي بركـشيدن نـادر        افروز خوشايند نبود و لذا دسيسه       سوداگران جنگ 

نـادر،  .  آغاز كردند  وم جنگ ايران و عثماني    ، و تدا  طلب ايران    رهبر جناح جنگ   به عنوان 
 مستقر بود، به مخالفـت آشـكار بـا           در هرات   ابدالي كه در اين زمان براي نبرد با افغانان       

   601. را آغاز كردپيمان صلح برخاست و بدگويي علني از شاه طهماسب دوم
 پيام داد كـه      و بغداد   به استانبول  از طريق نمايندگان عثماني   . ق1144 در رمضان    نادر

  يا عثمانيـان    مسترد شود  >تمامي واليات ايران  <مصالحه مورد قبول وي نيست و بايد يا         
 اي كه نادر براي اشتعال مجدد نائره جنگ بـا عثمـاني              معهذا، بهانه  602.آماده جنگ شوند  

 بـود   بلكه آزادي اسراي ايراني>تمامي واليات ايران<آن را دستاويز قرار داد، نه استرداد        
 603>با آب و تـاب تمـام      <او  .  به آن پرداخته نشده بود     انيكه در پيمان صلح ايران و عثم      

اين اقدام، عصياني آشكار از سوي يك سردار نظامي مـاجراجو           . اين مسئله را تقبيح كرد    
 و اهـالي    كالنتران<اي، خطاب به      نادر نامه . عليه دولت مركزي و قانوني متبوع خود بود       

  
 .71، ص 1، ج 1375 نا، يچاپ دوم، ب: تهران، هي در عصر افشارراني ايخ اجتماعيتار، يرضا شعبان . 599
 . 579، ص 1، ج 1366هما، : تهران، هي تا قاجار و جهان، از مغولرانيا، ين نوائيعبدالحس: د بهيبنگر . 600
 .3187، ص 4ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 601
 ، بـه  خ عصر نادرشاه  يتار: نادرهه  رد،  ي خان استرآباد  يرزا مهد ي؛ م 232، همان مأخذ، ص     ياسترآباد . 602

 .295-294، صص 1366، چاپ دوم، ي و فرهنگيانتشارات علم: ، تهرانيديد جعفر شهياهتمام س
ـ ابخانـه خ كت: تهران،  هي تا انقراض قاجار   از صدر اسالم  : رانيخ مفصل ا  يتار،  يانيعباس اقبال آشت   . 603 ام، ي

 .718، ص 1347
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    :  فرستاد و در آن چنين نوشت، به اصفهان> ممالك محروسهنو اعيا

ه كرا يم نقش بر آب و نمونه موج سراب دارند، زكن مصالحه در نظرها يالحق ا
ه مطلق به آن نپرداخته و آن امر مهـم          ك است   راني ا ي استخالص اسرا  يمقصد اصل 

ه به  كن است   يهم... وجود امثال ما بندگان   . ج نساخته است  را در ضمن صلح مندر    
ن را  يفان نموده، شر مخالف   ي ضع ياريه  يم مسئول عن رع   كلكم راع و    كلك يمقتضا

ه قفـل  كـ ن يـ م، نـه ا ينـ كت رفـع  كـ ن دفع و ماده فساد را از مـزاج ممل    ياز سر مسلم  
    . مين باشك خاطر خصم عهدشي دشمن و رضاجويابع رأ، تغفلت بر دل زده

استخالص <رد و، پس از استمداد    يپذ  يمان صلح را نم   يه پ كان اعالم نمود    ي در پا  نادر
 خـود  ي با قـشون تحـت فرمانـده   604،> و الثنايةه التحيعلالرضا  ين از موسي مسلم ياسرا

    .  شد خواهدي با عثمانعازم جنگ
بهره از سعادت و      ي و ب  يت عار يسوت حم كن امر داخل نباشد از      يس در ا  كهر  

 خـارج و معـدود و در         بوده، از حوزه اسـالم     ي و سزاوار لعن حضرت بار     ينداريد
     605.زمره خوارج خواهد بود

 منـدرج   عثمـاني  بـه    در اين نامه هيچ اعتراضي به انضمام اراضي آن سـوي رود ارس            
مقبوليتي در ميـان مـردم و بزرگـان          دهد كه داعيه فوق هيچگونه      اين امر نشان مي   . نيست
عبـارت   بـه . هاي خود بدل كند توانست آن را به پرچم ماجراجويي      نمي  نداشت و نادر   ايران

عثماني در فـضاي آن زمـان معقـول و          ديگر، قرار گرفتن مناطق آن سوي ارس در قلمرو          
كرد و به بهانه سستي چـون         مقبول بود وگرنه نادر آن را به دستمايه هياهوي خود بدل مي           

 بـا داعيـه      افشار  خان نادر قلي به اين ترتيب،    . جست  تمسك نمي  استخالص اسراي ايراني  
  . را آغاز كردد از دولت صفويوامفريبانه استخالص اسراي ايراني تمرّع

  
 هي بـه روسـ  يانيلچيا اي يلچي ا1728،606ه يژوئ يحوال./  ق1140، در اواخر سال     نادر
ل سـلطنت پطـر     يـ ان حادثه مربوط به او    يا.  شده بود  النيه گ يرده و خواستار تخل   كاعزام  
در آن  . ي در عثمـان   يم پاشا نوشـهرل   ي است و مقارن با اوج اقتدار ابراه       607هي بر روس  دوم

  
 .  در جلد هفتم سخن خواهم گفتقبل از تصرف قدرتهاي  سال در  نادريني ديها يبيدرباره عوامفر . 604
 .235-233صص جهانگشا، تاريخ ، ياسترآباد . 605
 )240، 116صص همان مأخذ، . ( بود در مازندرانزماني كهدر  . 606
ـ  تعلـق داشـت و از ا       )ك، هـانوور  يبرونـسو ( از جانب مادر به خاندان ولـف          دوم پطر . 607 ـ ن طر ي ق ي

← 
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ن يـي ئـت تع  ي، ه )1724 (يه و عثمـان   يان روسـ  يـ  م رانيـ م ا يمان تقس ي انعقاد پ  يزمان، در پ  

 23./ ق 1140االول    ي جمـاد  20ان بـرده و در      يـ ار خـود را بـه پا      كسرحدات دو دولت    
ام يـ ن پ يـ ه به ا  ي دولت روس  608. شده بود  يران قطع ين در ا  ي طرف يمرزها. م 1727دسامبر  
  . ردك نيينادر اعتنا

 سـخن    بـا دولـت شـاه طهماسـب دوم         واوانـو ي از رابطه حسنه دربـار آنـا ا        هارتكال
 بـه    جلوس طهماسب دوم   يا   با ارسال نامه   1730تبر  ك در ا  ه آنا كسد مل ينو  يد و م  يگو  يم

ر ي و سـا   النيد را از گـ     خـو  ي قوا هيه روس كر شد   ك گفت و متذ   يكتخت سلطنت را تبر   
ه در  ي، فرمانـده قـشون روسـ      ن زمان ژنرال لواشـف    يدر ا .  فراخواهد خواند  رانياالت ا يا
الن يه در گي روسيند و مناطق متصرفكران منعقد ي با دولت ايمانيه پ كالن، مأمور شد    يگ

 و در جنـگ بـا        در هـرات    نـادر  زمـاني كـه    در   609. را مسترد دارد   سترآباد و ا  و مازندران 
ه، و  ير روسـ  ي، سف روفي و شاف  ندگان شاه طهماسب  يان نما يرات م ك بود، مذا  ي ابدال افغانان

د و  يانجام.) م 1732ه  ياول فور ./  ق 1144 شعبان   3 (مان رشت ي به انعقاد پ   ژنرال لواشف 
   610.ندكه يالن را تخليه ظرف پنج ماه منطقه گكه متعهد شد يدولت روس

طور آشـكار عليـه        به ، سياست روسيه  و عثماني  معهذا، پس از انعقاد پيمان صلح ايران      
 در  يعنـ ي،  .ق 1144مه رمضان   ي ن يا در حوال  ي . دگرگون شد   نادر به سود  و   شاه طهماسب 

ران و  يـ مـان صـلح ا    يخالفت پرخاشـگرانه خـود را بـا پ         بود و م    نادر در هرات   زماني كه 
ه نادر  كمه شوال   يا در ن  ينمود،    ي م ييرد و علناً از شاه طهماسب بدگو      ك ي اعالم م  يعثمان

 يايـ  دريمنـاطق جنـوب  ه كـ ام دادند ي به او په آناكارگزاران دربار ملك 611د،ي رس به مشهد 
  

← 
 يآندر) 1730ه  ي ژانو 30 تا   1727 مه   7از  (در دوران سلطنت او     .  بود ايتاني بر يشاوند خاندان سلطنت  يخو

فرمانده كـل  ) 1728از سال  (ي آلمانخي بود و بوركهارد موني دولت ي عضو مقتدر شورا   ي آلمان اوسترمن
 .هيارتش روس

 .3125، ص 4ج همان مأخذ، ، هامر پورگشتال . 608
 . 404، همان مأخذ، ص الكهارت . 609
 . 577-576، صص 1، همان مأخذ، ج ينوائ . 610
ص  (ي نـادر  يخ جهانگـشا  يتاراو در   .  وجود دارد  ي آشفتگ ي خان استرآباد  يرزا مهد يت م يدر روا  . 611

ـ يا< بـود     در هـرات    كه نادر  ي اعزام شد و در زمان     هيد كه به روس   يگو  ي سخن م  >يلچيا<از  ) 240  يلچ
ـ  >.دنديقت حال را معروض داشته، به خدمت حضرت واال رسان         يمعاودت و حق   ص  (ه نـادره رد در   ي ول

ـ لچيضه ا يعر] مشهد[مقارن ورود موكب واال به ارض اقدس        <: سدينو  يم) 297  >...افـت يان وصـول    ي
قاعدتاً نادر بـا واسـطه    . شان ذكر نشده است   يرا نام ا  ي باشند ز  يرانيادر ا ان ن يلچين ا يرسد كه ا    ينظر نم   به

ت فـوق   ياحتماالً دو روا  .  به مذاكره پرداخته بود     با دربار ملكه آنا    راني حاضر در ا   يان خارج يماجراجو
← 
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ـ  ك يه م يرا تخل ) الني و گ  آستارا (خزر ـ    ينند ول  همچنـان در     خـزر  يايـ  در ي منـاطق غرب

 راني ا يها  ان دولت ي م مان رشت ي با توجه به انعقاد پ     612. خواهد ماند  يه باق يتصرف روس 
ام يـ ن پ يعلت ا . نندكام را به نادر ابالغ      ين پ يا ا ه  ه روس ك وجود نداشت    يليه، دل يو روس 

 در  انيـ ن زمـان عثمان   يـ ه در ا  كـ ل بـود    يـ ن دل ي به ا  يه بر حفظ مناطق غرب    يد روس كيو تأ 
ه بر منـاطق  كالن بليران را نه تنها بر گ    يت ا يمك حا  با دولت شاه طهماسب دوم     يا معاهده

 زمـاني كـه   ل،  ين دل ي به ا  613.رفته بودند يز پذ ي خزر ن  ياي در ه در غرب  يتحت اشغال روس  
 ي از وزرا  يكيالن،  يران بر گ  يت ا يمك و اعاده حا   مان رشت ي پ ي اجرا يشاه طهماسب برا  

ات را بـه  يـ ه واليـ تخل< او را به شهر راه نـداد و         خود را به رشت فرستاد، ژنرال لواشف      
دفتـر  ... جـان يدر صـفحات اله   < ناچـار   بـه نده شاه طهماسـب     ي نما >.الوقت گذاشت  دفع
  بازگـشت، لواشـف     نـادر از هـرات     زمـاني كـه    ي ول >.ديرسان  يرت روز را به شب م     يح
كند كـه     حوادث فوق روشن مي    614.ل داد يتحواو  الن را به    ي نزد او فرستاد و گ     يا  ندهينما

نماد شـيطاني نفـوذ     < ايشان را     حاكم بر روسيه، كه بزرگان روس       انگليسي -كانون آلماني 
 خـود در مقابـل       آلترنـاتيو  به عنـوان  طور جدي نادر را        اينك به  615دانستند،   مي >بيگانگان

    . دهد  مورد حمايت قرار ميدولت صفوي
] ريبكپطر  [نان تزار   يجانش... ردكدن  ي آغاز درخش  يعه اقبال دولت نادر   ي طل يوقت

 يـك وجـود   ... رفتنـد يب خـاطر پذ   يـ  را به ط   راني ا ياالت اشغال يه ا يدرخواست تخل 
 و دوام جـوالن     ا در شرق  ه  ش خاطر روس  ين آسا ي تأم يبرا.. .رومندي و ن  يران قو يا

ه كـ هـا نـشان داده بودنـد          يرانـ يچـه ا  . نمـود   ي مـ  ي ضرور ها در غرب    ش آن يو نما 
ن يريـ  د يهـا  يواسطه دشـمن    اند و به   ن صفحات يا در ا  ه  ك تر ي برا يهماوردان قابل 

  
← 

ـ     ي نادر در هرات بود و با پ       ماني كه زدر  : ا مربوط است  ه  ام روس يبه دو پ   كـرد،    يمان صلح مخالفـت م
ـ   نادر بـه مـشهد     زماني كه د و   ي به اطالع او رس    النيه گ ي تخل يه برا يم دولت روس  يتصم  د، لواشـف  ي رس
 .ل داديالن را به او تحويگ
 .297، ص ه نادرهرد، ياسترآباد . 612
 النيافت كه محال گ   ين انعقاد   يامر مصالحه چن  ] يعثمان[ه  ي و سرداران روم   ي دولت شاه  انيان اع يم< . 613

ـ كه ا از آنر محال آن طرف بعد    ي و سا   و دربند   بوده، بادكوبه  رانيان متعلق به ا   ين طرف سال  يتا ا   رواني
خ يتـار ،  ياسترآباد (>.ن دولت داده شود   يابد به تصرف ا   ي است انتزاع    هي كه در تصرف روم    ياتيو وال 

 ) 242-240صص جهانگشا، 
 .241-240صص همان مأخذ،  . 614
 . 412، ص 4ن كتاب، ج يهم . 615
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ا محـسوب   هـ    روس ي بـرا  يعي طب يمتحد]... يران و عثمان  يا[ن دو ملت    ايبرخاسته م 

شود به علت اعزام مهندس نظامي و تعدادي توپ براي درهـم              حال مي ... شوند  يم
 بهتر وقـوف يافـت و بـه اصـرار           هاي عثماني در آذربايجان     شكستن مقاومت ترك  

يابي آن براي مبـارزه      گيري حكومت قوتمند مركزي و توانايي       ا براي شكل  ه  روس
     616.آگاه شد] عثماني[با دشمنان غربي ايران 

،  پس از ورود به اصـفهان       نادر يي،ها  تيحماپيوندها و   ن  ي از چن  ي برخوردار به دليل 
رد، طفـل   كـ  را خلـع     شاه طهماسـب دوم   . م 1732 اوت   26./ ق 1145االول    عي رب 16در  

ـ  نام شاه عباس سوم     هفت ماهه او را با        خـود   بـه دسـت   د و قـدرت را      ي تخـت نـشان    ر ب
 پسر  يآقاس ياحمد خان تفنگچ  (  را يرينادر پس از خلع طهماسب، بالفاصله سف      . گرفت

 شـد؛ در  ي با عثمـان ي مرزي و خود عازم نواح617ردكگ اعزام پطرزبور به سن) زال خان 
 جنـگ بـا     1733ه  يـ در ژانو . ديـ  د ك را تدار   اردو زد و مقدمات محاصره بغداد      گانيگلپا
 بـه نـزد     يئت روسـ  ي ه يك به همراه  بعد، احمد خان     كي اند 618.ز سر گرفته شد    ا يعثمان

 ي، از اعضا  نيتسيچ گال يوويتري دم يئت را سرگ  ين ه ياست ا ير. نادر در اصفهان بازگشت   
 ژوئـن   14./ ق 1147 محـرم    12در  .  داشـت  بـه دسـت    619،نيتـس يخاندان قدرتمنـد گال   

  
 .501-499، صص 1 مأخذ، ج ، همانيشعبان . 616
 .504ص همان مأخذ،  . 617
 .3188، ص 4ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 618
 بودند كه در سده     يالدي در سده چهاردهم م    يتوانيداران ل   نيل و زم  ي در اصل از سران قبا     ها نيتسيگال . 619

 . تندافيهفدهم به اقتدار فراوان دست 
 وارد شـد و در دوران       ارهاي به جرگه با   1676در سال   ) 1714-1643 (نيتسيچ گال يوويلي واس يليواس
ـ  رابطـه نزد   انيباو با غر  . رفت يشمار م   ه مشاور اعظم او به    السلطن  بي نا يونايا آلكس ي سوف يزمامدار ك ي

ـ  بـا جـان سوب     1686 در سـال      و لهستان   با انگلستان  هي روس داشت و عالوه بر گسترش تجارت      ، سكيي
 را  پـر ي شـرق رود دن    يها  ني سرزم ي و تمام  ه بر كيف  يت روس يلهستان حاكم . پادشاه لهستان، متحد شد   

ـ  و ون  ه متعهد شد كه به لهستان و هابسبورگ       ي شناخت و در مقابل روس     به رسميت   اتحـاد   ياعـضا  (زي
 بـه خانـات     1689 و   1687 يهـا   ل، او در سـال    ين دل يبه ا .  رساند يراي يه عثمان يدر جنگ عل  ) مقدس

 و خلـع     پطـر اول   ي، با كودتـا   1689در اوت   .  شكست خورد  ي حمله كرد و هر دو بار به سخت        مهيكر
  . د شديز مغضوب و تبعي ننيتسي گاليلي، واسالسلطنه بي نايايسوف

-1654 (نيتـس يچ گال يوويس آلكـس  يبـور نام     به ن خاندان ي ا يگر از اعضا  يكي د ي،  در دوران پطر اول   
  ) 395 س صيرنوي، ز4ن كتاب، ج يهم: د بهيبنگر. (از اقتدار فراوان برخوردار بود) 1714

در سـال   . است) 1737-1665 (نيتسيچ گال يلووييخاي م يتريدمن خاندان   يت برجسته ا  يشخصسومين  
 بـود و بعـداً    پطـر هير مالي وز1722-1719 يها  اعزام شد و در سال   ايتالي به ا  يل نظام ي تحص ي برا 1697

← 
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 شـمال شـد و در مـاه         ي راهـ  ي جنگ با عثمان   ي برا يئت روس ي ه به همراه نادر  . م 1734

ــرب ــه عي ــهر گنج ــت االول ش ــره گرف ــه محاص ــسي گال620. را ب ــين و هيت ــت اعزام  از يئ
 و   و توپخانـه   يريـ گ لعـه ل ق يردند و وسـا   ك ياريها نادر را      ن جنگ يگ در ا  پطرزبور  سن
 در  ه آنـا  كگر مل   سهيان دس ي دربار 621.دادند  ار او قرار    ي در اخت  يارشناسان متخصص نظام  ك

ع سـلطنت   ش از خل  ي سال پ  يك و   622ي با عثمان  ه و هابسبورگ  ي روس 1736آستانه جنگ   
 را بـا    623مان گنجه يپ. م 1735 مه   21./  ق 1147 شوال   25 نادر، در    ي و تاجگذار  هيصفو
.  مسترد داشتند  راني را به ا    خزر ياي خود در غرب در    ي اشغال يردند و اراض  ك منعقد   نادر

ن پـس  يتـس يگال.  بودي او به جنگ با عثمانيكدر و تحرت نايز تقو يمان ن ين پ يهدف از ا  
 به عنـوان   624نكيالوشكنام     به يگ بازگشت و فرد   پطرزبور  ت به سن  ين مأمور ياز انجام ا  

  . ن شدييه در دربار نادر تعير روسيسف
  

  
← 

 شـد و در دوران      ي حكومت ي عضو شورا  ن اول ي در دوران سلطنت كاتر    نيتسي گال يتريدم. مغضوب شد 
 ي حكـومت ي، او شـورا  )1730(با مـرگ پطـر دوم       . رفت يشمار م    به هي روس ي واقع ي فرمانروا پطر دوم 

ـ . ه اعالم كنند  ي روس ي فرمانروا به عنوان ، را   ، دوشس كورلند  وانوواينا ا ه را مجبور كرد كه آ     يروس  يول
در سـال   . ن نمـود  ينـش  ن را خانه  يتسي را منحل كرد و گال     ي حكومت يدن شورا يآنا پس از به قدرت رس     

 ينـدگ يئت نما يس ه ي، رئ نيتسيچ گال يوويتري دم يسرگ.  بود يندانر شد و تا زمان مرگ ز      ي دستگ 1736
 ن دوم ين خاندان در دوران سلطنت كاتر     ي ا يم كه اعضا  يگفت. ، احتماال پسر اوست   ه در دربار نادر   يروس

ـ . (رفتنـد  يشمار م  ه به ي روس ي ماسون يندگان لژها از گردان ) رين كب يكاتر( ص ، صـ  4ن كتـاب، ج     يهم
420-421( 

ـ  جنگ با ا   به دليل  ي حمله كند ول   ك بود به لهستان   ي نزد ي عثمان 1734در سال    . 620 ـ  راني . ن نكـرد  ي چن
 )421، ص 1ان مأخذ، ج ، همشاو(
 .506، ص 1ج همان مأخذ، ، يشعبان . 621
 تـداوم   1739ور شد كـه تـا سـال            شعله شي و اتر  هي با روس  يجنگ عثمان .  ق 1149/ 1736 مه   2در   . 622
 .دي رسبه پايان مان صلح بلگراديافت و با پي
ـ     . م 1803 نوامبر   22./ ق 1218 شعبان   7 در   گنجه . 623  ژنـرال   ي بـه فرمانـده    هيبه محاصره ارتـش روس
 را يا كمال همكـار ه  ساكن شهر با روسارامنه. ا افتاده  روسبه دست شوال 2 درآمد و در   انوفيسيس

 نفر به اسارت درآمدند كـه       18000ن كشته شدند و     ي نفر از مدافع   7000در فاجعه سقوط گنجه     . داشتند
ا پـس   ه  روس. عام شدند    شهر پناه بردند و قتل      نفره از مردم به مسجد     500 يگروه. شترشان زن بودند  يب

 . ل كردندي تبدساير دادند و مسجد جامع را به كليي تغپل زابتير گنجه نام شهر را به الياز تسخ
624.  Kalouchkin  
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مان صلح را برافراشـت،     ي پرچم مخالفت با پ     در هرات  ه نادر كدرست در همان زمان     

 رمـضان   15ه در   كـ پـا شـد       مان به ين پ يه ا يطلبانه عل    جنگ يياهويز ه ي ن يدر دربار عثمان  
 علـي پاشـا    و صـدارت     625به عـزل توپـال عثمـان پاشـا        . م 1732 مارس   12./ ق 1144
 يطلب عثمان    جناح جنگ  يبهانه اصل . دي، انجام زير شرق و فاتح تبر    ك، سرعس واوغل  حكيم
 بـه   ه سلطان محمـود اول    ك بود   رانيز به ا  يسترداد شهر تبر  ، ا مان صلح ي مخالفت با پ   يبرا
   626.داد ي آن عالقه فراوان نشان مكتمل

ـ      جنـگ  يها  انونك به سود  اوم صدارت توپال عثمان پاشا    تد او در  .  نبـود  يافـروز غرب
ـ  بـه ا   زي و استرداد تبر   مان صلح بغداد  يوتاه صدارت خود نه تنها از پ      كدوران   ـ  حما راني ت ي

ز كي را با مار   يراتك او مذا  628.ظن فراوان نشان داد     ز حسن ي ن دولت فرانسه ه به   ك بل 627رد،ك
ه دولت  ي عل كي مشتر يمان دفاع يد تا با فرانسه پ    يوشكرد و   كر فرانسه، آغاز    ي سف 629،لنويو

 يقطعاً در سال بعد عثمـان     ماند    يدر قدرت م  توپال عثمان پاشا     اگر   .ندك منعقد   هابسبورگ
 قبل از عـزل،     كيعالوه، او اند    به. ردك ي وارد م  وراثت لهستان   فرانسه در جنگ   به سود را  

.  را داشت  يسيان انگل ي از ناخدا  يكيم  ، و اعدا  ايتانيد بر ير جد ي سف 630 ،نولكيه ارل   يقصد تنب 
  

او در جنگ بـا  ) 3191، ص  4 ، همان مأخذ، ج   هامر پورگشتال . ( بود يوناني و   عثمان پاشا اهل موره    . 625
پـس از عـزل از مقـام        . شهرت داشت ) لنگ(ل به توپال    ين دل يه پا مصدوم شده و به ا      ي از ناح  انيفرنگ

 در جنگ با نادر   .  م 1733ه  يژوئ./ ق 1146 منصوب شد و در صفر       ي قشون عثمان  يصدارت، به فرمانده  
 .كشته شد

 با حضور سـلطان     ي بزرگ ي مجلس شورا  دي، در كوشك مروار   مان به استانبول  يدن متن پ  يپس از رس   . 626
 در ي عثمانيني و دي و نظامياسيجال س از رياري و بس  ي و مفت   صدراعظم يتوپال عثمان پاشا  . منعقد شد 

مان قرائت  ي و متن پ   راني، و نامه دولت ا     بغداد يابتدا، گزارش احمد پاشا، وال    . ن مجلس حضور داشتند   يا
 از حـضار    ياري بـس  >.دينپـسند ... گذاشـتن آنجـا را    راد گرفـت و وا    ي ا زيدر خصوص تبر  <سلطان  . شد

 انعقـاد   به سـود  ل خود را    ي دال يبه اشاره عثمان پاشا، سرداران نظام     . مرعوب او شدند و سكوت كردند     
ـ  از سخنان سلطان حما    ي با چاپلوس  يسلطان پاسخ داد و مفت    . ان كردند يمان صلح ب  يپ  ت كـرد و علمـا     ي
 معزول  ن مجلس توپال عثمان پاشا    ي پانزده روز پس از ا     >.ق كردند ي را تصد  يتتماماً و متفقاً عرض مف    <

 )3178-3177صص همان مأخذ، . (شد
 . 3178ص همان مأخذ،  . 627
ـ ك سـفر در   يه در   ها جهت آن بود ك      درباره فرانسه   عثمان لنگ   صدراعظم يمحبت و مهربان  < . 628  يياي

ـ ك نفر از اهل فرانـسه او را خر        ير كرده بودند،    ي او را اس   يازنان مالت ي از در  يبعض  كـرده، آزاد    يداري
 )3182ص همان مأخذ،  (>.نموده بود

629.  Marquis de Villeneuve 

630.  George Hay, Earl of Kinnoull 

← 
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ـ تانيف مواضـع جبهـه متحـد بر       يا و تـضع   يتاني و بر  ي روابط عثمان  يرگين ماجرا به ت   يا ا و  ي

    . شد ي فرانسه تمام مبه سودد و يانجام ي مي و هابسبورگ در عثمانهيروس
 يهـا   يشتكـ  از   يكيه در   كرا  يسخت شد ز   يي مورد رسوا  سي دولت انگل  يلچيا
 ي مـست  ي از رو  يشتكـ تـان   ياپك دعوت شده بود،      صرف شام  يس شب از برا   يانگل

تان ياپك اصرار داشت    يبابعال. ردندك يك را شل  يشتكرد توپ   كم  كدر آن شب ح   
 اعظم سـه روز بعـد از آن صـدر         يمـال خوشـبخت   كن از   يكنـد، لـ   يز نما يـ آو را حلق 

     631.ار افتادندكمعزول شد و از صرافت آن 
بـا  < متنـاقض داشـت و      ياسـت يس، س كع  د، به ي جد ، صدراعظم واوغل  حكيم  پاشا يعل
ره بـودن روابـط     يـ ، ت  آن زمـان   ياسـ ي س ي فضا  در 632>.ا هر دو بد بود    ه  ها و روس   فرانسه

 بـا   اوغلـو   حكـيم  ي دشمن يامالً موجه بود ول   ك وانووايومت آنا ا  ك با ح  يصدراعظم عثمان 
 و  ي عثمـان  كت جبهـه متحـد دشـمنان مـشتر        يـ  آن تقو  ي نداشت و معن   يهيفرانسه توج 
هـم    بـه  ي صدراعظم عثمـان   به عنوان  اوغلو  حكيماقدامات مهم    اولين از   يكي. فرانسه بود 

ه مقدمات انعقاد آن در زمـان توپـال         ك است   ي فرانسه و عثمان   ك مشتر يمان دفاع يزدن پ 
ر ي، سـف  لنـو يز و كي را به مـار    يچنان شروط صدراعظم جديد   .  فراهم آمده بود   عثمان پاشا 

گـر   سهيـ ، دسژنـرال بونـوال   . ديـ مـان انجام  ين پ ي شدن ا  يه به منتف  كرد  كشنهاد  يفرانسه، پ 
مـان  ين پ يابه هم زدن     در   ي، نقش مهم  واوغل  حكيم پاشا   ي مشاور عل  به عنوان ،  يفرانسو
  633.داشت
  
 بـه صـدارت      است كـه در عثمـاني       جديداالسالمي يهودي اولين واوغل  حكيم  پاشا يعل

 معـروف    طبيـب  پسر نوح افنـدي   ،  هامر پورگشتال نوشته    او، به . شناسيم  رسيد و او را مي    
 شـهرت  اوغلـو  حكـيم  و بـه ايـن دليـل بـه        634>بود] ونيز [گويا از اهل ونديك   <بود كه   
طفي  مـص   پسر نوح افنـدي، طبيـب ونيـزي        به عنوان نيز از او      اسالم املعارف  ةدائر. داشت

  
← 

 خانـدان   ياعـضا .  بازگشت  به لندن  1736ز  ي شد و در پائ    ستانبول وارد ا  1730ل  ي در آور  ارل كينول 
 يامـروزه آرتـور هـا     . شـدند ) ر اسـكاتلند  يشـا  واقع در پـرت    ( ارل منطقه كينول   1633 در سال    يها

 . استن ارل كينوليپانزدهم
 .3183-3182صص همان مأخذ،  . 631
 .3182صص همان مأخذ،  . 632

633.  The Encyclopaedia of Islam, vol. I, p. 395.  
  .3178، ص 4 ، همان مأخذ، جهامر پورگشتال . 634
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دانيم كـه ايـن نـوح افنـدي،      ، مي طبق مندرجات كتاب هاري اوجالو635.كند ، ياد مي دوم

   636.، يهودي بودطبيب مخصوص سلطان مصطفي دوم
 و در   637دناآ ي وال 1722ا آمد، در سال     يدن  به. م 1689./  ق 1100 در سال    اوغلو  حكيم

 در  ي از فرمانـدهان عثمـان     يكـي  به عنـوان  ن سال،   ي شد و در هم     حلب ي وال 1724سال  
 سـاله افتخـار و      35 ياوغلـو   حكـيم  يز بـرا  يـ فتح تبر .  را فتح نمود   زيبر، ت رانيجنگ با ا  

 و  ياسـ ين رجـل س   ي از مقتـدرتر   يكـي  را در مقـام      يبه ارمغان آورد و و    شهرت فراوان   
 يگـ يگلربيبدر مقـام     اعطـا و     ير به و  ي عنوان وز  1725در سال   .  داد ي جا ي عثمان ينظام
در را   ي قـشون عثمـان    ين مقام فرمانـده   ياو در ا  . شدر شرق منصوب    ك و سرعس  يآناتول

از جمله اقدامات    638. برد به كار  >اري بس كي و سفا  يسخت<داشت و   به دست   ز  يمنطقه تبر 
. بـود .  م 1726./ ق 1139-1138 يها   در سال  ل شاهسون ين ا يوب خون ك سر اوغلو  حكيم

هـزار اوبـه خـراب،      يكهـا    اوغلو به شاهسون   مكيدر تهاجم قشون ح   ،  نوشته پورگشتال   به
. ق 1141-1140 يهـا    در سال  اوغلو  حكيم 639.ر شدند يسهزار نفر ا  يكشته و   ك نفر   6000
، ل قلنـدر  ي و اسـماع   ،داغ گ شاهـسون، خـان قـره      يـ ام عبـدالرزاق ب   يد ق يوب شد كبه سر 
ر يالت و عـشا   يـ ت ا يـ ه از حما  كـ ، دست زد    رده قراوالن خاصه شاه طهماسب دوم     كسر

ان يـ در جر . كردنـد   مـي  وارد   ي بر قشون عثمـان    يني و ضربات سنگ   همنطقه برخوردار بود  
خ يتــار طبــق منــدرجات 640. نفــر گــردن زده شــدند4200ام يــن قيــ اييست نهــاكــش

 مـردان را    جـان ي آذربا ير شـهرها  يان تـسخ  يـ  در جر  واوغل  حكيم  پاشا ي عل 641زاده، يچلب
ن يـ ا. برد  يگرفت و اموال را به غارت م        يان را به اسارت م    كودكرد، زنان و    ك يعام م   قتل
ئـت  ي ه يكد و به اعزام     يچي پ آوازه آن در استانبول   يع تا بدان حد گسترش يافت كه        فجا

 پاشـا بـه     ي در منطقـه و احـضار موقـت علـ          يت عثمان  از مقاما  ي و عزل تعداد   يبازرس
 صادر و فـروش     ي فرمان ي در سال بعد بابعال    642.ديانجام.) ق 1140اواخر سال   (استانبول  

  
635.  ibid, p. 395.  
636.  Ojalvo, ibid.  
637.  Adana  

  .  و درياي مديترانه مشرف بر خليج اسكندرونشهر و واليتي در جنوب آناتولي
  .3436، ص 5ج ، همان مأخذ، هامر پورگشتال . 638
 .3124-3123، صص 4ج همان مأخذ،  . 639
 .3136-3135صص همان مأخذ،  . 640
 . ق 1282مطبعه عامره، : استانبولزاده،  يخ چلبيتار، زاده ي چلبيل عاصم افندياسماع . 641
خ يمؤسسه مطالعات تـار   : تهران،  جانيخ، زبان و فرهنگ آذربا    ي درباره تار  يمطالعات،  يروز منصور يف . 642

← 
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 در  هكـ دهـد     ين فرمـان نـشان مـ      يـ ا. كرد را در استانبول ممنوع      يراني بزرگسال ا  ياسرا
ـ ي ا يان او اسـرا   يـ  و همتا  واوغلـ   حكـيم  پاشـا    يعل. ق 1141-1138 يها  سال  را در   يران

طبق روال متعارف در نيمـه اول سـده هيجـدهم،            643.فروختند  مي يشهرها و بنادر عثمان   
زمـان  آن  در  ا بودنـد كـه      هـ   ا و انگليـسي   ه  هلندياال  كن  ي ا يداران اصل يخرالقاعده،    علي
ومـت  ك در دوران ح   اوغلو  حكيم. رفتند  يشمار م    به ي غرب ي در اروپا   برده ن تجار يتر  فعال

ـ  ي اسـ  بـه عنـوان   ن شـهر را     يـ گران و معماران ا      از صنعت  يريثكگروه  ز  يخود بر تبر   ه ر ب
ـ ي ا ي و معمار  ن صنعت ابه مروج اسرا  ن  يابعدها،   .ردكاستانبول منتقل    ن ي در سـرزم   يران

    .  بدل شدنديعثمان
] رانيـ از ا[د يـ  جديهـا   شـد، عملـه  انيـ  دوبـاره مـسخر عثمان    زيه تبر كن  يبعد از ا  

 يت عثمـان كـ ران را در ممل   يع ا يردند و صنا  كم  ي دولت تقس  يها نهارخاكآورده، به   
 اشانك و   س قم ي نف يها ياشك مربع با    يها  درخشنده خشت  يها رنگ. رواج دادند 

     644.زدند ي ميالف رقابت و همچشم
 و در اوج    يم پاشا نوشـهرل   ي در دوران صدارت ابراه    يرانيران ا ي فروش اس  يرياز سرگ 
 دائـر   خـود را در اسـتانبول   مطبعـه م متفرقـه يه ابـراه كـ  است ي و مقارن با زماندوره الله 

ـ ز با يا ن ده ر ين پد يا. ردك يم ـ    يگـر از تـأث    ي د يكـي  بـه عنـوان   د  ي  بـر   يرات سـوداگران غرب
  بـرده  يي اروپـا   به تجار  يرانيران ا يه فروش اس  كم  يگفت. نيمك يابيدولتمردان دوره الله ارز   

  منـدس  يهـود ي يمپانك و در اوج اقتدار      رانيبه ا . م 1578./ ق 986م سال   از زمان تهاج  
 وقت  ظم، صدراع چيووك مال  پاشا ياوز عل يل سده هفدهم    يدر اوا  645 مرسوم شد،  يدر عثمان 

 ي پاشـا يـك  در زمان سـلطه      كنيرد، و ا  ك را ممنوع    زينكد و فروش غالم و      ير، خ يعثمان
  . افتي دوباره ي رواجن تجارتي اجانيتبار بر آذربا يهودي

 هـوادار سرسـخت     بـه عنـوان   ،   افـشار   خان ي قل ، همچون نادر  واوغل  حكيم  پاشا يعل
 بـه  ل با عزل توپال عثمـان پاشـا  ين دليه اشد و ب   ي شناخته م  ي و عثمان  رانيتداوم جنگ ا  
 عثمـاني    به صدارت نمادي از وضع يهوديـان       واوغل  حكيمصعود علي پاشا    . ديصدارت رس 

 وضع يهوديـان عثمـاني   ، در دوران سلطنت محمود اولنوشته اوجالو   به. در اين زمان است   
  

← 
 . 161-160، صص 1379، رانيمعاصر ا

 .167-166همان مأخذ، صص  . 643
 .3140، ص 4ج همان مأخذ، ، هامر پورگشتال . 644
 . 312، ص 4 ج  ن كتاب،يهم: د بهيبنگر . 645
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در ايـن  .  خواسـتار تابعيـت عثمـاني شـدند     چنان رونقي يافت كه برخي از يهوديان اتريش       

 646.پزشـكان سـلطان     و حكيم يوسف    دربار بود و اسحاق چلبي      صراف دوران يهودا باروخ  
دوران در  و  ،  افـت ي راه   يف به دربار عثمان    صرّا به عنوان ن زمان   يه از ا  ك يگري د يهودي

 ين در زمـان   يـ  ا 648. است 647عجمان يشايا  داشت،   ين مقام جا  يز در ا  ي ن يدو سلطان بعد  
 شـورش پاترونـا     بـه دليـل   ،  گر سلطان احمد سوم     سهي دس بيب، ط اكل فونس يه دان كاست  

. بـود رده  كـ  مهـاجرت    سي، به پار   عليه او  نفرت مردم برانگيخته شدن    و هراس از     ليخل
 داد و از دوستان ولتر      ين م  جوال  فرانسه يدر محافل اشراف  ) 1740(تا زمان مرگ    فونسكا  

   649.رفت يشمار م به
 22او در   . ديشكـ  حدود چهار سال به درازا       واوغل  حكيم  پاشا يعلصدارت  ه اول   دور

به  بعد   كي اند يشد ول د  ي تبع لنيتيره م يعزل و به جز   . م 1735ه  ي ژوئ 14./ ق 1148صفر  
ـ  1740در سـال    . دي منصوب گرد  ي بوسن ي وال عنوان  يگـ يگلربي ب1741 و در  مـصر  ي وال
. م 1742ل يـ  آور21./ ق 1155 صفر سـال  15 بار دوم در  ي برا اوغلو  حكيم.  شد يآناتول

 پـس از صـعود او، از سـال          ايـن بـار نيـز، انـدكي       ه  كـ ب است   يد و عج  يبه صدارت رس  
ه كـ ،  شاه افـشار نادر. افروخته شدبر  و عثمانيهاي ايران نائره جنگ . م 1743./ ق 1156

 650ده بـود،  يـ ربـارش رنج  ه بـه د   يـ پا ران دون ي و اعزام سـف    اوغلو  حكيم يياعتنا  يا از ب  يگو
 ين دوره از صدارت علـ     يا.  را به محاصره گرفت     و بغداد  رد و بصره  ك را اشغال    كوكرك

 1743 سپتامبر  20 در   651 از شورش مردم   يري جلوگ يد و برا  يي نپا يري د واوغل  حكيمپاشا  

  
646.  Ojalvo, ibid. 
647.  Adjiman Yeshaya 

648.  http://www.sephardichouse.org/gaon_a.pdf 

 در  يه رواج فراماسـونر   ي دوران اول  مقارن با ) 1740-1730 (سي در پار  ل فونسكا ي اقامت دان  يها  سال . 649
 فرانسه در سپتامبر    يشناخته شده ماسون  ن سازمان   يم كه اول  يگفت.  است ايتاني بر يگارشيله ال يوس   به فرانسه
 از رجـال فرانـسه را بـه         ي كـرد و تعـداد     به كـار   آغاز   سي در پار   در خانه دوشس پورتزموث    1734
 در  ولتـر . ن لژ درآمدند ذكر نشده است     يت ا يعضو  كه به  يانينام فرانسو .  درآورد يت فراماسونر يعضو

ـ  بعـد از طر يها س بازگشت و در سالي به پار   از سفر لندن   1728اواخر سال    ـ  ي  يق مـشاركت در برخ
ـ ز ولتر عل  يآم كتاب اهانت .  اندوخت يعامالت مشكوك ثروت  م ـ ه پ ي  1742در سـال    ) ص (امبر اسـالم  ي

 .ل فونسكا باشديداناز طريق د ي ولتر با اسالم باييآشنا. منتشر شد
 .3312، ص 5ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 650
ـ راني منتشر شد كه ا    در همان اوقات اخبار   < . 651  را محاصـره     و بـصره    را گرفتـه، بغـداد      كركـوك  اني

همـان   (>. بگرفتنـد  اوغلـو   حكيم يدن ملت، خاتم صدارت را دوباره از عل       يبه جهت منع شور   . اند  كرده
← 
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ل يرا مايه او داوطلبانه از مقام صدارت استعفا داد ز     ك است   كير حا گيت د يروا. عزل شد 

 در دوره اوغلـو  حكـيم  652. داشـته باشـد  به دست را   راني جنگ با ا   يبود شخصاً فرمانده  
ن در مـراوده   يكداد ل   يمتر از اوقات صدارت اول به خود راه م        كمردم را   <دوم صدارتش   

 در  653>. بودنـد مواظبـت مخـصوصه داشـت        م اسـالمبول  يه مق ك  اروپا ي دربارها يسفرا
 و حلـب  ) 1744 (يومـت بوسـن   ك چـون ح   ي در مناصب مهم   اوغلو  حكيم بعد،   يها  سال

  فرمانده كل قـشون عثمـاني در جنـگ بـا ايـران            به عنوان او سپس   . گرفت يجا) 1745(
پيمـان  . م 1746دسـامبر   ./ ق 1159ب شد و در اين مقام بود كـه در اواخـر سـال               منصو

 بـه دسـت   را  و طرابـوزان يومـت بوسـن  ك سـپس ح  يو. صلح با نادر شاه منعقد گرديـد      
ه يـ  فور 16./ ق 1168االول    ي جمـاد  4، در   سرانجام، در بدو سلطنت عثمان سوم     . داشت
 روز  53ن بار پس از     يا.  گرفت به دست  را   يبار زمام دولت عثمان   سومين   يبرا. م 1755

بهانـه  . ردك بسنده    به قبرس  يد و ي سلطان به تبع   ي بود به قتل رسد ول     يكعزل شد و نزد   
ـ     استانبول يسوز ت آتش ين مغضوب يا نـويس    سـيره ، پـسر و     ييايه ضـ  كـ   چنـان  ي بـود ول

مجبـور بـود بـه      <رده بودنـد و     ك او را احاطه     >مياد قد يان ز يآشنا< نگاشته،   ،اوغلو  حكيم
 مصر شـد و در      يگر وال ي بار د  1755 پاشا در سال     ي عل 654>.ار بدهد كا وعده   يار  كها    آن
 ي آنـاتول  يگيگلربي در سال بعد ب    655>.برد ربه كا ار  ي بس كي و سفا  يسخت<ز  ينمنصب  ن  يا

  .  به استراحت پرداختهيوتاهكناره گرفت و در ك بعد كي انديشد ول
او . درگذشـت  ي سالگ 70در  .  م 1758 اوت   14./ ق 1171حجه  ي ذ 9 در   اوغلو  حكيم

ـ ك در ح  اوغلـو   كـيم ح،  نوشـته هـامر پورگـشتال       به. ن وزرا بود  يرترين زمان پ  يدر ا   يمران
 656>.ز نداشـت  يـ  پـروا و پره    وجه  هيچ  بهها    ختن خون يدالعمل بود و از ر    يسخت و شد  <

به ،  )يم پاشا نوشهرل  يابراه (>طلب م صلح يابراه<نار  ك، در   اوغلو  حكيمپورگشتال از   هامر  
 ك را ادرا   اروپـا  يـك پولت<ه  كـ نـد   ك ياد مـ  ي آن عصر    ي از معدود رجل عثمان    يكي عنوان

   657>.نمودند يم
  

← 
 ) 3314ص مأخذ، 

652.  The Encyclopaedia of Islam, vol. I, p. 395. 
  .3314، ص 5ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 653
 . 3415ص  همان مأخذ، . 654
 .3436ص  همان مأخذ، . 655
  .همان مأخذ . 656
 .3234ص  همان مأخذ، . 657
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    و ماجراجويان نظاميبونوال

اسـت  ي در س   سـلطنت محمـود اول     يهـا   ه در سـال   كـ  ي مرموز يها گر از چهره  ي د يكي
 658كلـود آلكـساندر بونـوال     نام    به يداالسالمي جد يمود، فرانسو فا ن يمؤثر ا   نقش يعثمان

 مـشاور   به عنـوان   و ژنرال بونوال شهرت داشت و        659ز بونوال كيا مار ينت  كه به   كاست  
ن فـرد از    ينخـست <ونـوال را    ، ب استانفورد شاو . شد  ي سلطان محمود اول شناخته م     ينظام
هـا را بـا جهـان     ي عثمان ي دو قرن بعد   يست ط يبا يم<ه  كداند    ي م >يارشناسان فن كل  يخ

   660>.نندكمعاصر آشنا 
ه از گذشـته دور     كـ  661 تعلـق داشـت    ي فرانـسو  يمي خاندان قـد   يكبه  گويا   بونوال

 و سـپس    ينتكن  ياف وارد شدند و به عناو     جدهم به جرگه اشر   يه بودند، در سده ه    يشوال
ن خانـدان   يـ ن چهره ا  يتر  ساندر بونوال سرشناس  كلود آل ك. افتندي بونوال دست    يزكيمار

 به درجه   ي سالگ 26 درآمد و در      فرانسه يياي در يروي به خدمت ن   ياو در ده سالگ   . است
، اخـتالف   چهـاردهم يير جنـگ لـو  ي وز662،اريشل شامي با م 1701در سال   . دي رس يلنلك
 رفت، به خـدمت پـرنس اوگـن         ني به و  663.رد و مجبور شد از فرانسه خارج شود       كدا  يپ

 متعدد يها جنگدر . ديمنصبان او منصوب گرد  از صاحب  يكي به عنوان و  درآمد   يساوئ
 ي بـا عثمـان     در جنگ پتـرواردن    .كردت  ك شر ي و عثمان  سه و پاپ  ه فران ي عل ياوگن ساوئ 

، ظـاهراً   يپس از مـدت    664.حضور داشت  )1717 ( شد و در جنگ بلگراد     يزخم) 1716(
  

658.  Claude Alexandre Comte de Bonneval (1675-1747) 

اينترنتي ت  ي در سا  يشود ول   ياد م ي ماركيز   ي با عنوان اشراف    منابع از كلود آلكساندر بونوال     يدر برخ  . 659
 . اد شده استي از او با لقب كنت خاندان بونوال

 .415، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 660
 بونوال تعلـق    يها هيلرسد كه از گذشته دور ظاهراً به شوا         ي م يالدي م 930 به سال    قلعه بونوال  قدمت . 661

 . ، استن خاندان، ماركيز برنارد بونوالين قلعه امروزه در مالكيت وارث ايا. داشته است
 http://www.bonneval.com.br/html/q_somos/!_histing.htm: د بهيبنگر

662.  Michel Chamillard (1652-1721) 

 نزاع او با    نترنت، علت خروج بونوال از فرانسه     ي در ا  ندان بونوال  خا يت رسم يسادر مقاله مندرج در      . 663
راثـت  ، در آغاز جنگ و    1701ار تنها در سال     يشام. ده است ي زمان آن درج نگرد    ي ذكر شده ول   اريشام
ار و خروج او از فرانسه      يپس اختالف بونوال با شام    . ن سال استعفا داد   يجنگ بود و در هم    ر  ي، وز اياسپان

ـ ل( اسـالم    املعارف  ةدائر مندرج در    >احمد پاشا بونوال  <در مقاله   . ن سال است  يز در هم  ين ـ ، و دني ش يراي
 .  ذكر شده است1704زمان خروج بونوال از فرانسه ) 292، ص 1دوم، ج 

664.  The Encyclopaedia of Islam, vol. I, p. 292.  
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 كن را تريار گرفت و و قر نامدار هابسبورگياسي و رجل سيمورد غضب فرمانده نظام

نـتس  بونـوال ك  ه  كشود    ي گفته م  يدرباره علت اختالف بونوال با پرنس اوگن ساوئ       . ردك
ن، يـ ر فرانـسه در و    ي، سـف  هيز دو پر  كيگرفت و با مار     ، معشوقه اوگن، را به استهزا       يانيبات

ن، از  يـ  و كپـس از تـر     بونوال   665.ردكرون  ياه خود ب  رد و لذا اوگن او را از دستگ       كنزاع  
 خـود را    )يبوسنه سرا (وو  ي در سارا  1729او در سال    .  اقامت داشت  زي در ون  1727سال  

 كيد، نام احمد را بر خود نهـاد و انـد          ي گرو  به اسالم  . قرار داد  يدر خدمت قشون عثمان   
از ، كـه مـورخي بـسيار مطلـع اسـت،            هامر پورگشتال  666.دي اقامت گز   در استانبول  بعد

ه كـ دهـد     ير نـشان مـ    يـ ن تعب يـ  ا 667.نـد ك ياد م ي >شخص مجهول آواره  <بونوال با عنوان    
 خـود   ين اشـراف  ي بـه عنـاو     اورلئان كسلطنت دو  ابتينزمان   در   احتماالً خاندان بونوال  

د و فـروش    يـ ، از جملـه فرانـسه، خر      يي اروپـا  يدر آن دوران، در دربارها    . افتيدست  
 عنـوان شهـسوار     يه رمـز  يه شـوال  كـ ن زمـان بـود      يامالً مرسـوم بـود؛ در همـ       كـ القاب  
  .دي خود را خري عنوان بارونوكيمنتسواده  آورد و خانبه دستالزاروس را  سن

 بـه عنـوان   ،  ي و اوگن سـاوئ    اري با شام  ه درباره اختالفات بونوال   ك يصرفنظر از مطالب  
 نه چنـدان  يها نامهيشود، زندگ ي، گفته مشي و سپس اتر او از فرانسه  يها  علت مهاجرت 

  تمـام  يا   حرفـه  ي نظـام  ي مـاجراجو  يك ي سالگ 26ه او از    كند  ك يق بونوال روشن م   يدق
 ي نظـام ي مـاجراجو يـك  بـه خـدمت   ايل جنـگ وراثـت اسـپان   يبونوال در اوا . بودار  يع

 سـال، در خـدمت      25حدود  ،  ي طوالن ي مدت ي، درآمد و برا   يگر، اوگن ساوئ  ي د يا  حرفه
  و پيمانكـاران    ارتباطات نزديك اوگن ساوئي بـا ژنـرال جـان چرچيـل            به دليل  .اوگن بود 
 و شـركا و     بونـوال نيـز بـا اليگارشـي لنـدن         الصـول،   ا  علـي ،   اطالعـاتي  - نظـامي  يهودي

 در لنـدن و     پيمانكاران يهودي جان چرچيل و اوگن ساوئي، از جمله سِر سـولومون مـدينا             
هولـت اوگـن    ك در دوران    .، رابطـه داشـت     در ويـن    و ماركس شـلزينگر    سامسون ورتيمر 

ر يـ  درگ بـه شـدت     هابـسبورگ  ي امپراتور هير مال ي در مقام وز   يه و ك يزمان و در    يساوئ
 يكي به عنوان ه  ك ي، بندر زي بونوال در ون   668 بود، ي و معامالت تجار   يمالهاي    بندوبست

 بعد، در سال    كيد و اند  يشد، اقامت گز    ي آن عصر شناخته م    ياسي س -يز مهم مال  كاز مرا 

  
665.  http://www.bonneval.com.br/html/tour/!_qt_pachaing.htm 

  .416-415، صص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 666
 .3319، ص 5 ، همان مأخذ، جهامر پورگشتال . 667
 مـرد   زماني كـه   داشت و    يي دارا لدري گ 25 درآمد تنها    ني به خدمت دربار و    زماني كه  ياوگن ساوئ  . 668

 . لدر بوديون گيلي م25ثروتش در حدود 
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ن يـ ا.  سـاله بـود  55ن زمان يبونوال در ا  .  درآمد ي، به خدمت دولت عثمان    يالدي م 1729

 نامـدار  گـر و فراماسـون   سهيـ ، دسيو رمـز ي آنـدر يه به زندگي بونوال شبيدوره از زندگ  
ا و بـا    يت خود را در جنگ وراثـت اسـپان        يز فعال ي ن “پروتستان” يرمز. ، است ياتلندكاس

، دشمن دولـت    رد و سپس به خدمت اسقف فنلون      كل آغاز   يخدمت به ژنرال جان چرچ    
  .  شد“يكاتولك” جلب اعتماد او ي فرانسه، درآمد و برابوربن
 يهـا    امـروز، در سـال     داالسـالم يجدبونـوال   روز و احمـد     ي د ساندر بونوال كلود آل ك

 از يكـي  نـوان بـه ع ، م متفرقه ينار ابراه ك، در   )1735-1730 (اقامتش در استانبول   نخست
ل او در مراوده بـا      كي، و و  ان مجار ي، رهبر پناهنده شورش   يوتزكس دوم را  يان فرانس يكنزد

ان يـ اغي ي دائمـ  يحام<عنوان     از بونوال با     هامر پورگشتال . شد  ي شناخته م  يدولت عثمان 
گر نامدار  سهي و دسبي، طباكل فونسيه دانك است يانونكن همان ي ا669.ندك ياد مي >مجار

  .  داشتيكبا آن ارتباط نزد) 1730تا سال (ز در دوران اقامتش در استانبول ي، نيهودي
ـ      1732 از سال    ي عثمان ي در دستگاه دولت   صعود بونوال    پاشـا ي و در زمان صدارت عل

ر و مـشاور    ي مـش  به عنـوان   از بونوال    هامر پورگشتال . آغاز شد ر  تبا  يهودي ياوغلو  حكيم
بـه  اوغلـو در     مكيه بونوال در بدو صدارت ح     كم  يفت گ 670.ندك ياد م ياوغلو   مكي پاشا ح  يعل

ـ  عل ك مـشتر  يمـان دفـاع   ي انعقـاد پ   ي بـرا   و فرانـسه   يرات عثمـان  كمذاهم زدن    ه دولـت   ي
جاد يتوانست عالقه سلطان را به ا اوغلو حكيم قياو از طر. ردكفا ي اي نقش مهمهابسبورگ

ـ زانـد و مأمور   يبرانگ غربـي  ي اروپـا  ي نظـام  يروهـا ي تفنگدار مشابه بـا ن     يروي ن يك ت ي
بونوال طرحي نيز به سلطان ارائـه داد        .  گيرد به عهده  را   يچ  خمپاره يمي دسته قد  يبازساز

شـد و افـسراني كـه         كوچك تقسيم مي  ك به واحدهاي    يچر  كه طبق آن بايد قشون ينگي     
 مخالفـت   به دليـل   اين طرح    671.گرفتند  كرد در رأس اين واحدها قرار مي        وي تربيت مي  

چـي    اجرا نشد و خدمات بونوال به دسته خمپاره        اوغلو  حكيمك و عزل    يچر  قشون ينگي 
نوال مقام پاشايي و منصب سرتيپي فـوج   به بو 1735 در ژانويه    اوغلو  حكيم. محدود ماند 

  .چي شهرت يافت چي اعطا كرد و از اين پس وي به احمد پاشا خمپاره خمپاره
  

 و مقارن بـا     واوغل  حكيم  پاشا ي پس از صعود عل    كي، اند .م 1732./ ق 1145در سال   
 ي نظـام   و مأمور اصالحات    سلطان و صدراعظم   ي مشاور نظام  عنوانبه   ه بونوال ك يزمان

  
 .3145، ص 4ج همان مأخذ،  . 669
 .3195ص  همان مأخذ، . 670
 .416-415، صص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 671
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طـور     به چاپ رسيد كه در آن براي نخـستين بـار بـه             كتابي در استانبول  شد،    يده م يشكبر

اصـول  اين كتـاب    .  سخن گفته شده بود    ي غرب  و برتر   درباره علل انحطاط عثماني    مدون
ابـراهيم متفرقـه    .  بود  نام داشت و نويسنده و ناشر آن ابراهيم متفرقه         الحكم في نظام االمم   

در اين كتاب به بررسي علل انحطـاط دولـت عثمـاني پرداخـت و پيـدايش شـكل جديـد                     
 عامـل تفـوق     بـه عنـوان    را   ي جديد نظامي غربيان   ها  ها و روش   حكومت در غرب و شكل    

 عامل برتري ايـشان؛     به عنوان تأكيد ابراهيم متفرقه بر دانش غربيان بود        . ايشان مطرح كرد  
ست از  انتشار اين كتاب نمادي ا     672. انجاميد كه به اكتشافات دريايي    دانش جغرافيا ويژه    به

 سياسي عثماني و پيدايش فضايي نوين       دگرگوني در روانشناسي سياسي سلطان و نخبگان      
   .ساخت  را ممكن مي فرانسويكه صعود و اقتدار سريع ماجراجويي مشكوك چون بونوال

  
اد يـ  ي دولـت عثمـان    يي اروپـا  يمشاور نظام  اولين به عنوان  ن از ژنرال بونوال   يمورخ

نوشـته    بـه . ردكـ ، آغـاز    يي اروپـا  كشور، به سب  كن  ي را در ا   ي نظام ه اصالحات كنند  ك يم
 شـد و    يد عثمان ي جد نهل توپخا كيز بونوال مأمور تش   كي مار 1732، در سال    ف ماردن يشر
در .  گرفـت  بـه دسـت    ي عثمـان   مشاور وزارت خارجه   به عنوان  ين زمان نقش مهم   ياز ا 

ه كافت  يش  ي گشا خانه در استانبول    نام هندسه    به يا ه بونوال، مدرسه  ي، به توص  1734سال  
رده، كـ ز اشـاره    يـ ف مـاردن ن   يه شر ك معهذا، چنان  673. بود ين نظام يت مهندس يار آن ترب  ك

ار ي بس يا   از رابطه  كنيه ا كاو  .  محدود نبود  يبه امور نظام  وجه    هيچ  به بونوال   يها  تيفعال
 ياست خـارج ي با سلطان برخوردار بود، از همان آغاز به مداخله فعال در امور س            يكنزد

    .  پرداختيعثمان
رد، همـه   كـ  ي مـ  يكياالت پولت ي اوقات خود را مصروف خ     االتصال  يعل] بونوال[

ن يد و مهـاجر يـ د نمايـ  تجدي را بـا بابعـال  ه معاهـده سـوئد  كنمود    ير را م  يقسم تداب 
ب بدهــد و يــ فــوج مهنــدس ترتيــكاورد و يــ بيت عثمــانكــ را بــه مملپروتــستان

    674.اوردي بي به دولت عثماني اراضي را از خارج جهت مساحيعتخواست جما يم
كـرد و      عمـل مـي    در عثمـاني    غربـي اسـلحه     دالل تجـار   بـه عنـوان    بونوالدر واقع،   

    .ود براي خريد تجهيزات نظامي بيشتر از غربدستاويزي ببهانه و  “ نظامياصالحات”

  
672.  The Encyclopaedia of Islam, vol. VII, p. 997. 
673.  Mardin, ibid, p. 143.  

  .3319، ص 5 ، همان مأخذ، جهامر پورگشتال . 674
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 سـلطان را    يو. نـد ك يي راهنمـا  يه سـلطان را در امـور خـارج        كـ د  يوشك بونوال

 ي و نظــامي خــود را بــر اســاس تــوان اقتــصادياســت دفــاعيه سكــرد كــب يــترغ
 دربـار،   ي خـدمات فنـ    يوسـاز  بـه ن   كمكن در   ي همچن يو. ندك استوار   يامپراتور

رد كـ ت  يـ ار فعال ي بس يساز  و تفنگ  يساز  باروت يها ارخانهك،  يزير ارخانه توپ ك
 سـهم   ي تـوپچ  يها زن و دسته    نقب يها  به دسته  هاي جديد   ورود سالح و ظاهراً در    

     675.داشت
مقـارن بـا    ) 1746-1730 (سـتانبول  در ا  هـاي تكـاپوي بونـوال       توجه كنيم كـه سـال     

  .  است و عثمانيهاي ايران جنگ
 دسـامبر  16./ ق 1160ل محـرم  يـ  درگذشـت، در اوا   م متفرقـه  ي ابـراه  1745در سال   

 مـه   23 بعـد، در     كي و انـد   676افـت يان  ي پا ي و عثمان  راني ا يها  ن دوره از جنگ   ي ا 1746
مـشغول   يگـر  سهي به دس  ي سال در عثمان   16ه حدود   كبونوال  . فوت كرد  ، بونوال 1747
و پـسر   نهـاد    يز خود بـر جـا      ا يبده) سه آقچه كيده   (يدر زمان مرگ مبالغ هنگفت    بود،  
پ فـوج   يپـدر سـرت   به جاي    يالني م داالسالميمان آقا جد  ينام سل   او به ) حرامزاده (يعيطب

اسـت  ي شـد و ر    يفن پـدر متـو    يز جانـش  ي ن م متفرقه يم پسر ابراه  يابراه. ان شد يچ خمپاره
   677. گرفتبه دست را  استانبولمطبعه

  
 .417، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 675
) ك تهـران  ينزد (، در كردان ساوجبالغ   ير عثمان ي، سف ي افند يف مصطف ينظ. ق 1159 شعبان   17در   . 676

  هنـد ي از جواهر نشسته و خود را با جـواهرات غـارت       ينادر بر تخت  . افتي بار    شاه افشار  به حضور نادر  
 يحـسنعل (رالممالـك   يگ مع ي ب ي و حسنعل  ير عثمان يان سف يپس از پنج جلسه مذاكره م     . نت داده بود  يز

ـ ندگان ا ي، نما   )اكبر  يمال عل  (يو مال باش  ) يرباشيخان مع   16./ ق 1160 اول محـرم     ي، در روزهـا   راني
 سـلطان   ي بـرا  يا  نامـه  ي افنـد  يف مصطف يله نظ يوس  نادر به . نامه امضا شد   متن مصالحه .  م 1746دسامبر  
 محـرم   10در  .  شده بود  يي بدگو يل صفو ي شاه اسماع  ي مذهب >يها بدعت< فرستاد كه در آن از       يعثمان
ـ خـود، م  ي منـش به همـراه ، را   خان شاملو  ي خود، مصطف  يميار صم ينادر مشاور اعظم و     . ق 1160 رزا ي
ـ  ن يدولت عثمان .  فرستاد س به استانبول  ي نف ياي با هدا  يئت مفصل ي، در رأس ه   ي خان استرآباد  يمهد ز ي
، ياسترآباد. (د كه نادر كشته شده بود     يران رس ي به ا  يئت زمان ين ه يا. ران اعزام كرد  ي به ا  يئت مفصل يه

، يشـعبان : 3341-3339، صـص    5 ، همان مأخـذ، ج    هامر پورگشتال ؛  531-525صص  جهانگشا،  تاريخ  
 )116-115، صص 1همان مأخذ، ج 

  .3344، ص 5ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 677
او در  .  داشت ي جا ي سال در مقام كاتب اسرار دولت      20ب به   ي، قر هم متفرق ي، پسر ابراه  يم افند يابراه

ر ي، به اتهام ارتباطـات پنهـان بـا سـف    هي روسن دوم ي با كاتر  ين جنگ عثمان  ي، در آستانه اول   1768سال  
 )3506-3505صص همان مأخذ، . (ه عزل شديروس
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 يـك او به  عملكرد  .  نبود ي در عثمان  نده دولت فرانسه  ي نما ج، بونوال يبرخالف تصور را  

ـ  انگل ياكشـر  و   سـوداگران يهـودي   ه  ك وابسته به شب   يا  گر حرفه   سهيماجراجو و دس    -يسي
ـ  عال ي دارا ي فرانـسو  است نه به يك   ه  يشان شب ي ا ياتلندكاس  بـا   ياسـ ي س يونـدها يق و پ  ي

اي  كنـد حـضور ماجراجويـان حرفـه       اين نظـر را مـستندتر مـي       چه    آن. دولت متبوع خود  
مـزدوران  < از   چـي  اندازي دسـته خمپـاره      او براي راه  .  در پيرامون بونوال است    بريتانيايي
 سه افسر جوان فرانسوي استفاده كرد كـه ماننـد خـود             به همراه  > و اسكاتلندي  ايرلندي

   678. بودندوي جديداالسالم
اسـت كـه بـه     و آوارهاالصـل   اي مجهول شاخص از ماجراجويان حرفه  اي     نمونه بونوال

هـاي شـرقي بـه         منتسب بودند و از سده شانزدهم ميالدي در سـرزمين          هاي اروپايي  مليت
اي و آواره از  ماجراجويـان حرفـه  گونـه   ه ايـن  گفتيم ك . دسيسه و سوداگري اشتغال داشتند    

و در دوران سـلطنت    تأثير فراوان بر جـاي نهادنـد      بر سرنوشت روسيه   زمان ايوان مخوف  
تـأثير ايـن سـوداگران و       .  دسـت گرفتنـد    درطور كامـل       حكومت روسيه را به    آنا ايوانووا 

افراد ين  ا. يست ن از روسيه و عثماني   تر   كم اي بر سرنوشت تاريخي ايران      ماجراجويان حرفه 
نـان  ي، حضور فعـال داشـتند و هم        شاه افشار  ژه در دستگاه نادر   يو  جدهم، به يران سده ه  يدر ا 

شـمار  نيـز  ران سده نوزدهم يدر ا. ختندي برانگ به هندوستانيشكركه نادر را به لش كبودند  
  به دولـت قاجـار  ي مشاور نظامبه عنوانآواره اي و    حرفهان  يماجراجو نياز ا  قابل توجهي 

   .ردندك يخدمت م
  

  سده هيجدهم، ماننـد ايـران      شود، در عثماني    ناميده مي    گرايي اي كه امروزه غرب     پديده
 و سـفيران اعزامـي بـه غـرب          مأموران وزارت خارجه  له  وسي  بهنخستين بار   سده نوزدهم،   

 و م متفرقـه ي، مانند ابراهيي اروپاداالسالماني از جد  يديپ جد ين سده ت  يدر ا . ترويج شد 
 اروپائيـان ن  يشيـ  پ يهـا   ه، بـرخالف نـسل    كافتند  ي حضور   ي، در عثمان  بونوالاحمد پاشا   

 يري غرب و ضرورت الگوپذ    ي و نظام  ياسي س يها   دانش و روش   ي برتر يمسلمان، مناد 
 يهـا  ان گـزارش ين ميدر ا. افتي ادامه   يندكجدهم به   يسده ه در  ن روند   يا. از آن بودند  

زاده پـسر      چلبـي  .را داشـت  و تـأثير    ت  ين اهم يشتري ب از فرانسه  679زاده محمد سعيد چلبي  

  
 .416، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 678
 1721-1720./  ق 1132در مأموريت سال    .)  م 1761./  ق 1174متوفي   (زاده  محمد سعيد افندي چلبي    . 679
 منـشي بـود و بعـد، در         شت، مدتي در ديوان همـايون     پس از بازگ  .  همراه او بود   پدرش در فرانسه  . م

 1169در سال   .  و فرانسه اعزام شد    به عنوان سفير به به سوئد     .  م 1742-1741./  ق 1155-1154هاي    سال
← 
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     .استالذكر  فوق زكس يرمي ي محمد افنديچلب

ه كعلق دارد   ، ت دي، محمد سع  ينه به پسر محمد چلب    ين زم يتر در ا   ار ارزنده ياثر بس 
 در فرانـسه    يو. رده بـود  كـ احت  يروسـ ي س تخت فرانسه يشتر از پدرش در پا    يار ب يبس

حات و مجالس   يده و در تفر   ي را د  يادي ز يرده بود و تئاترها   كدا  ي پ ياديدوستان ز 
ه بـه زبـان     كـ  بود   ي عثمان كن تر ي نخست يو. رده بود كت  ك شر ياري بس ينينش شب

 يد در بازگشت از فرانسه مقـدار      يمحمد سع . بود آشنا شده    ياديفرانسه تا حدود ز   
ب مـردم بـه     يـ ه در ترغ  كـ  آورد   به همراه ل خانه   ي و وسا  ي فرانسو يها  تاب، لباس ك

     680. مؤثر افتاديي غريها وهيانتخاب ش
و عـدم تكـوين    از يكـسو،   عثماني-هاي نيرومند فرهنگ اسالمي  بنيانبه دليلمعهذا،  

 بـه معنـاي كامـل آن،        گرايـي  تـوان از غـرب      ، هنوز نمـي    از سوي ديگر   نهايي تمدن غرب  
 سياسـي عثمـاني سـده    سده نـوزدهم رواج يافـت، در ميـان نخبگـان         اول  كه در نيمه     چنان

توان تيپ جديـدي از نخبگـان         اين گروه را از نظر فرهنگي بيشتر مي        .هيجدهم سخن گفت  
 يهـا   يژگـ يتواند و   يه م ك است   يياي نمونه گو  ي افند ي مصطف يحاج . دانست دو زيستي 

  .ان سازدي را نمايد عثماني از نخبگان جديجدهميپ سده هين تيا
 ي باشـ  يبـا دختـر طـاوقچ     . متولـد شـد    مناماي گ   هخانواد در   ي افند ي مصطف يحاج

بـه  . ن صنف شد  يس ا يرئپس از فوت پدرزن     رد و   كازدواج  ) فروشان س صنف مرغ  يرئ(
 بـا منـصب     1730در سـال    . ديـ  گرد هيل علم مشغول شد و وارد خدمت اداره مال        يتحص

در <. ديـ د را اعـالم نما   يـ ن جد  مأمور شد تا جلوس سلطا     ني دوم به سفارت و    يدفتردار
رت ي بـص  ي از رو  ي دولت يارهاكرد و بعد از آن در       كل  يامالً تحص ك را    اروپا يكآنجا پولت 

 بـود و    يل مختار دولت عثمـان    كي و شيره صلح با اتر   ك در مذا  >.نمود  ينان اقدام م  يو اطم 
 يهـا    متعدد با دولـت    يها مانياز آن پس در انعقاد پ     . د او منعقد ش   يمان صلح با امضا   يپ

در . داشـت  ، نقش مؤثر  هيمان صلح با روس   ي و پ  مان با فرانسه  يد پ ي، از جمله تجد   يياروپا
د و در سـال     ي اقامت گز  سپس در استانبول  . ن شد ينش  خانه اواخر عمر معزول و در ادرنه     

  
← 
او، كه اينك بـه مقـام       .  شد  ماه و نيم صدراعظم    5م، به مدت    ، در زمان سلطنت عثمان سو     . م 1756./ ق

از وي ديـوان    .  شد و در منصب اخير درگذشت       و مرعش   و آدنا  پاشايي رسيده بود، سپس حاكم مصر     
زاده بـه     محمد سعيد پاشا چلبـي    . بر جاي مانده است   فوايد المفردات   نام    اشعار و كتابي درباره داروها به     

بـه  .  م 1727./  ق 1140 است كه در سـال        در استانبول   تركي  باني اولين چاپخانه   راه ابراهيم متفرقه  هم
تأسيس شدمفرمان سلطان احمد سو  . 

 .407ص همان مأخذ،  . 680
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 و  هكـ  و اسـتانبول و م      در بلگـراد   ي افنـد  يحاج مـصطف  . درگذشت. م 1749./ ق 1162

ه كـ ه هر ساله به مكرد كن ي معياديجاد نمود و مبلغ زيار ايها و مدارس بس  چشمه نهيمد
    . بفرستند

 و  يال بـوده، در شـوخ     يـ الخ عياللـسان و وسـ     قيطلان و   يالب حيار هوشمند و فص   يبس
ربط و اطـالع    ... كي و تر  ي و فارس  ي عرب يها  امل داشت و در زبان    كمزاح مهارت   

رت همـه بـود و زبـان        يـ ه ح يـ  او با ادبا در نظم و نثـر ما         يها   داشت و صحبت   يافك
به اخـذ  .  بودي و بريبر و نخوت عاركاز . ردك يلم مك و تسلط ت   ي را به تند   يعرب

شـد ذخيـره    لـيكن هـر چـه بـه او داده مـي         . اندازه داشـت    دراهم و دنانير حرص بي    
كـرد بلكـه همـه را بـه مـصرف          از براي لذايـد جـسماني نيـز خـرج نمـي           . كرد  نمي

 را از  هـاي عيـسويان     رسانيد و پـول     عمارات خيريه و ابنيه كه فوايد عامه داشتند مي        
   681.كرد  خرج ميبراي تربيت و مدنيت عثمانيان

   
ش از ي پكيه تا اندكن آن، ي پسيها   و جنگ  راني به ا  ي عثمان 1723 سال   يتجاوز نظام 

خرب بود و چنـان     ار م يز بس ي ن ي عثمان يه برا كران بل ي ا يافت، نه تنها برا   ي ادامه   قتل نادر 
 از  ي را در بابعـال    رانيـ شه جنگ با ا   يد اند ي مد يها  مدتتا  ه  ك به بار آورد     ينيتبعات سنگ 

نـادر  . م 1747 ژوئن   23./ ق 1160 يالثان  ي جماد 11ه در   ك يزمانبه اين دليل،    . ان برد يم
نـه مـساعد و   يران و زم يـ  در ا  ي داخلـ  يهـا   رغم بروز آشـوب     د، به ي به قتل رس   شاه افشار 

مان صلح  يه پ ك با دقت مراقب بود      ي عثمان يزك دولت مر  682ز،يآم يك اقدامات تحر  يبرخ
ن يـ  از ا  683.ندكران تجاوز ن  يه از سرحد ا   كرد  كد  كي تأ  بغداد ي نقض نشود و به وال     1746

   684. بودي عاديران و عثمانيط ارواب) 1775-1746(ب به سه دهه يپس، قر
  

 .3370-3369، صص 5ج همان مأخذ، ، الپورگشتهامر  . 681
 بـه   يا  ، نامـه  ر نادر در اسـتانبول    ي، سف  خان شاملو  ي، مصطف  پس از قتل نادر    راني ا يها  ام آشوب يدر ا  . 682

 را مسخر ني و قزو و اصفهان   و همدان  له آن كرمانشاهان  يوس   تا به   شد ي نوشت و خواستار لشكر    يبابعال
نـام   ز بهي نيگروه. ن نامه اعتنا نكردي به ايبابعال. ن مناطق حكومت كند   ي بر ا  يو از طرف دولت عثمان    
 ينامـه اهـال   .  شـدند  ي عثمـان  يگي نوشته و خواستار تحـت الحمـا       ييها  نامه جانيمردم اصفهان و آذربا   

.  به آن اعتنـا نكـرد  ي عثمان صدراعظمي برد ول الـروم  نةارز به    خان يجان را رضا خان پسر فتحعل     يآذربا
 ) 3401، 3381-3380همان مأخذ، صص (
 .3402ص همان مأخذ،  . 683
ران ي در ا   زند كريم خان ، در دوران سلطنت     .م 1775./ ق 1188 در سال    ي و عثمان  راني ا يجنگ بعد  . 684

 . و تصرف آن آغاز شد، با تهاجم خان زند به بندر بصرهين در عثماد اوليو سلطان عبدالحم
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  در روسـيه   هـا، مقـارن اسـت بـا حكومـت اليزابـت پطروونـا               بخش مهمي از اين سال    

كـشور   بر ايـن     گرا  و دولتمردان غرب   “آلماني”گران   كه به سلطه دسيسه   ) 1741-1761(
طلبانـه پطـر    ه و توسعه گرايان  ها، روسيه سياست نظامي    در اين سال  . ان داد موقت پاي طور    به

جنـگ بعـدي    . دسـت نـزد     و ايـران   عثمـاني با   را ترك كرد و به جنگ         و آنا ايوانووا   اول
 و اعاده اقتدار ماجراجويان مـشكوك غربـي         )كبير (م كاترين دو  روسيه با عثماني در زمان    

تهاجم روسيه بـه ايـران نيـز در واپـسين سـال      بعدي و طرح ) 1768(در روسيه آغاز شد     
   .در شرف تحقق بود كه به علت مرگ او متوقف ماند) 1796(سلطنت كاترين 

 بـود و عـدم      ي نعمت راني ا ي برا هي در روس  زابت پطروونا يه سلطنت ال  ست سال يدوره ب 
  از جنگ وراثت نادر    ي ناش يها   شدن آشوب  يه پس از سپر   ك اجازه داد    يمداخله خارج 

 سـاله   22دوره  . ابـد يران استقرار   ي در ا  زندان  كريم خ  يوفاكسرانجام دولت باثبات و ش    
، بـه   1768 در   هيران تا آغاز جنگ با روس     ي با ا  1746مان صلح   يز، از پ  ي ن يصلح در عثمان  

 ودي انحطـاط تـا حـد      فراينـد  داد تا به اصالح امور خود بپردازد و از           يشور مجال كن  يا
  . اهدكب

ي مـشابه در    فراينـد هـاي فـوق مقـارن بـا            در دهـه    و عثماني  ترميم ساختارهاي ايران  
  بر ويرانه دولت گوركاني    هاي اود و حيدرآباد دكن و ميسور         و ظهور دولت   هندقاره   شبه
كند كه فروپاشي ساختارهاي سياسي شرقي و سـيطره           اين مقايسه بار ديگر ثابت مي     . ستا

ناپذير نبود و اگر دوران انحطاط در عثماني و ايران            غربي يك جبر اجتناب    نهايي استعمار 
 فراينـد هـاي غربـي       شد، و دسيـسه كـانون       و هند با عصر اقتدار استعمار غربي مقارن نمي        

گونـه    كـرد، وضـع بـه       ها مختل و منقطع نمي       بازسازي و ترميم را در اين سرزمين       عمومي
  .يافت ديگر جريان مي

   يو عثماني گر ، نظاميريبك يكفردر
ن يست و پنجمـ   يـ  در مقـام ب    عثمان سوم نام    به او   كوچك، برادر   پس از مرگ محمود اول    

ها، اسـحاق     ن سال يدر ا .  گرفت يجا.) م 1757-1754./ ق 1171-1168 (يسلطان عثمان 
 .ف دربـار   صرّا ايشاي سلطان بودند و عجمان      يهوديان  ك همچنان پزش  وسفيم  كي و ح  يچلب

فرمـان خـود دسـتور بـستن         اولـين او در   .  و متشرعانه داشت   ي سنت كيعثمان سوم سلو  
رد و خواننـدگان و     كـ  را صـادر     ي عمـوم  يهـا  ها و منع گردش زنان در تفرجگاه       خانهيم

 كپس از گذشـت انـد        نداشت؛ يرين فرمان تأث  يا.  اخراج نمود  نوازندگان را از حرمسرا   
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شـد و زنـان همچنـان بـه تفـرج             يدوفروش مـ  يـ انـه خر  ي مخف يلـ ك مـشروبات ال   يمانز
 از اسالف خود، دوست داشت بـا لبـاس مبـدل و             ي عثمان سوم، مانند برخ    685.رفتند  يم

    . دي مراوده نمايند و با مردم عادكابان گردش يوچه و خكناشناس در 
ر و  يـ  پـست حق   يايـ ومت خودش را بسته بـه صـحبت رعا        كر ح قرا] عثمان سوم [

م تازه صـادر    كن اوقات ح  يدر هم . رده بود كافه مردم   يسوت و ق  كمحدود به قانون    
 ياز بـرا  اال  نـد   يارايد خـود را ب    يها نبا  د زن ي مج ه به موجب فرمان قرآن    كرده بود   ك

ننـد و   كف باشد اجتنـاب     ه از الوان مختل   كلهذا در باالپوش تنگ     . شوهر خودشان 
     686.نديقه لباس خود را بلند ننماي

./ ق 1187-1171(د  ي به سلطنت رس   مصطفي سوم نام    ، برادر او به   با مرگ عثمان سوم   
پزشـكان  ان  همچنـ  حكـيم يوسـف    و   اسـحاق چلبـي   ها نيز     در اين سال  .). م 1757-1774
 يد به گروهـ   ين سه، با  يعالوه بر ا   687.ف دربار  صرّا عجمان يشايا  سلطان بودند و     يهودي
رد ك بودند و عمل   يه در خدمت دربار و دولتمردان عثمان      كرد  ك اشاره   >يفرنگ< ياز اطبا 
شان يـ ن ا يتـر   سرشـناس . ردكـ  يل مـ  يـ مك را ت  يهـود ي ي اطبـا  ياپوكـ تشان  ي ا ياطالعات

 بـا   يـك ه از رابطـه نزد    ك، است    صدراعظم ي مخصوص راغب پاشا   بي طب 688،ايپسيالنتي
فـا  ي ا  و پروس  ي عثمان ي دوست ماني در انعقاد پ   ي برخوردار بود و نقش مهم     سير انگل يسف
 در دوران ي مستقر در عثماني فرنگباني طبيرد اطالعاتك درباره عمل  هامر پورگشتال . ردك

    :سدينو ي ممصطفي سوم
تـرجيح  ] بـر اطبـاي مـسلمان   [ را معالجـه اطبـاي فرنـگ     ] دربـار [در داخله سراي    

دادند و چون اين اشخاص در خدمت سلطان و اهالي سـراي بـه جهـت رجـوع                 مي
 طالـب دوسـتي     كردند، وزراي مختار دول اروپا      معالجه يك نوع محرميت پيدا مي     

چنانچـه  . دش   منجر مي  ها به وكالت و جاسوسي      رفته عمل آن   شدند و رفته    ها مي   آن
، از براي يـك عمـل دولتـي          سلطان بود  ، كه طبيب  در همين اوقات كارو نام ناپلي     

.  او آمـد   به جـاي   نام آلماني  689]گوبيس[ شد، بعد از آن غوبيس       مأمور دربار ناپل  
  

 .3413-3412صص همان مأخذ،  . 685
 .3418ص همان مأخذ،  . 686
 . اعدام شد در زمان مصطفي سومايشايعجمان  . 687

http://www.sephardichouse.org/gaon_a.pdf 

688.  Ipsilanti  
689.  Ghobis 
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سلطان كمـال     هاي سلطان را معالجه كرده بود،       ترين زن   چون عزيزترين و محبوب   

     690.اطمينان و التفات را درباره او داشت
هـا بـا لبـاس مبـدل در شـهر گـردش                داشت و شب   ي سنت كيز سلو ي ن مصطفي سوم 

 يهـا    از الگوهـا و روش     يريرپـذ ياله او تأث   معهذا، در دوران سلطنت هفده س      691.ردك يم
 آغاز شده بـود،  جدهم و در دوره اللهيل سده هيه از اواك، در غرب گري  حكومتد  يجد

  . افتيادامه 
  

صـدراعظم مـصطفي     اولـين  و    عثمان سـوم   م آخرين صدراعظ  692،محمد راغب پاشا  
 در سده هيجـدهم مـيالدي        سياسي عثماني  ترين نخبگان    يكي از برجسته   به عنوان ،  سوم

 و در مقابـل     داخله را امن كرد   <) 1763-1757(او در دوران صدارتش     . شود  شناخته مي 
 693>.نحو مناسب سلوك نمود و از ارباب علم و ادب حمايت كرد             هاي خارجي به    دولت

اي مـؤثر     هايش تـا انـدازه     خواند كه فعاليت     را تنها وزيري مي     راغب پاشا  استانفورد شاو 
 پورگـشتال  هـامر    694>.نـد اگر چه حتي او نيز نتوانـست تحـولي پايـدار ايجـاد ك             <بود؛  
    :نويسد مي

ل يرا تحـص  ] يصـوقلل  [يولك افتخـارات سـو    ه راغب پاشا  كن  يست در ا  ي ن كيش
تـر   او عـالم ... معهذا،.  را حاصل ننمود  اول يها يليوپركرد و شأن و رتبه دو نفر        كن

 ين زمـان در دولـت عثمـان   يـ ه تـا ا كها بود   ست نفر از صدراعظم   ي از دو  تر و فاضل 
خ اسـم او    ين تـار  يـ ه در ا  ك] است [ين شخص بزرگ  ين آخر ياند و ا    ردهكصدارت  

الــشعرا و   او را ســلطانيس وزرا و مــورخ دولتـ ينـو  نامــه رتيســ. شـود  يور مــكمـذ 
    695.اند الوزرا نوشته سيرئ
ان يـ  بن ه در دوره اللـه    كـ  بـود    يد دولتمرد يتب جد كافتگان م ي  از پرورش   پاشا راغب

  
  . 3496، ص 5 ، همان مأخذ، جرگشتالهامر پو . 690
 .2444-3434ص صهمان مأخذ،  . 691
ـ ژانو./ ق 1170 يالثان  عي، در رب   ده ماه قبل از فوت عثمان سوم       راغب پاشا  . 692 ، بـه صـدارت     .م 1757ه  ي

ـ      اش  كتابخانـه  يكه بنـا     اندكي پس از آن    1763ل  ي آور 8د و در    يرس  ي سـالگ  65د در   ي بـه اتمـام رس
 )3459ص همان مأخذ، . (اش است قبر او در جوار كتابخانه. درگذشت

 .3425-3424صص همان مأخذ،  . 693
 .426، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 694
 .3462، ص 5ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 695
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 بـا    بونـوال  يهـا   ق آموزش يه از طر  ك بود   ين فرد از نسل نخبگان    يتر  نهاده شد و شاخص   

    .  را فراگرفتنديپلماسيد دي آشنا شدند و فنون جد> اروپايكپولت<
 در دول خارجه به توسط اشخاصي بروز كرد كه در           نفوذ كامل پولتيك عثماني   

 تربيــت شــده بودنــد و در گفتگوهــاي مــصالحه و هــاي دربــار دول اروپــا ســفارت
 دانش و بينش حاصـل  هاي تعيين سرحدات مخصوصاً از تعليمات بونوال    مأموريت

 بود كـه يـك سـال صـدارت          از آن جمله موقوفاتچي محمد ترياكي      .كرده بودند 
خواسـت     بـود كـه مـي      دولت را داشت و يكي ديگر مصطفي افنـدي ايلچـي ويـن            

 بـود كـه     ح دول اروپا قرار دهد و محمـد راغـب پاشـا           دولت عثماني را واسطه صل    
 كـه    را فراهم آورد و محمد سعيد چلبي        و ايران   و اتريش  اسباب صلح دول روسيه   

سيه به سفارت رفته بود و بعد از آن وزير داخله شـد و               و رو   و سوئد  به دول فرانسه  
در دوران  ... [ كه در اين وقت رئـيس افنـدي بـود و ايـن سـه شـخص                 نايلي عبداهللا 

696.به رتبه صدارت رسيدند] مسلطنت عثمان سو    
  و اشـغال بنگـال     يجنـگ پالسـ   مقارن است بـا     ) 1757ه  يژانو (آغاز صدارت راغب  

 .شود شناخته مي  در شرقايتاني بريه سرآغاز استقرار امپراتورك ويالكسِر رابرت  دست   به
 را  يي اروپـا  يها  گر قدرت ي، بار د  ي و مستعمرات  ياسي س يها د رقابت يها تشد   ن سال يدر ا 

. د آورد يرا پد ) 1763-1756 ( اروپا رد و جنگ هفت ساله    كم  يبه دو جبهه متخاصم تقس    
و   فرانـسه   بوربن يها  اش، دولت   يمينار دشمن قد  ك در   ن جنگ، دولت هابسبورگ   يدر ا 
 در زابت پطروونايومت الك و ح697 داشت ي، جا  پروس يا، حام يتانيبردر مقابل   ، و   اياسپان
. رفـت  يشمار مـ     به )ريبك ( دوم پروس  يك دوست فرانسه و خصم سرسخت فردر      هيروس

، ريـ بك يـك م و فردر  يـ ا  سخن گفته  تر  پيش آن   يخيگاه تار يدرباره جنگ هفت ساله و جا     
 يبـازو < به عنـوان  ، را   )ايتانيپادشاه بر (ن جنگ و خواهرزاده جرج دوم       ي و قهرمان ا   يبان

 يهـا   ومتكه ح يشان عل ي ا ياك و شر   و خاندان هانوور    لندن  ماوراءبحار يگارشي ال ينظام
ار يبـس <ا يـ تاني بري جهانيس امپراتوري شناخته و سهم او را در تأس      >بوربن و هابسبورگ  

   698.ميا ردهك يابي ارز>يمهم و اساس

  
 .3410ص همان مأخذ،  . 696
،  ترز ي، دختر مار   آنتوانت يازدواج مار . دي كش يرگي به ت   و لندن  ني و ه رابط 1756م كه از سال     يگفت . 697

  و پـروس   ايتانيه بر ي و فرانسه عل   شي و اتحاد اتر   ياسيد س يش جد ين آرا ي نماد ا   فرانسه  شانزدهم ييبا لو 
 . بود

 .458 ، ص4ن كتاب، ج يهم . 698
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 را در   ي به عثمـان   يكياست نزد ي س  و پروس  ايتاني بر ، صدارت راغب پاشا   يها  در سال 

ش، از  يدشـمنان خـو   بـر ضـد      ي عثمـان  يك تحر ي پردامنه را برا   يوششكش گرفتند و    يپ
انون كبه  تانبولگر اسينسان، بار د  يبد.  بردند به كار ،  زابت پطروونا يومت ال كه ح يجمله عل 
 يه از نفـوذ كشان بدل شد   ي ا ي آلمان -يهودي ياك و شر   لندن يگارشي ال يها  سهيفعال دس 

 يها سهي، دس نوشته هامر پورگشتال    به. قابل توجه در دستگاه راغب پاشا برخوردار بودند       
 بـا   ي را بـه دشـمن     يد بابعـال  يوشك يه م كافت  ي ياهش نم كا،  يتانير بر يسف 699،مز پورتر يج
بـه  ار  كـ  نيـ  مخصوص راغب پاشا، در ا     بيطب  ،يالنتيپسيزاند و ا  ي برانگ  و فرانسه  شياتر

، موفق شـدند    يالنتيپسي سرانجام، پورتر و ا    700.ردك ي عمل م  سير انگل يار سف ي دست عنوان
مـان،  ين پ يـ ا. برانگيزاننـد   پـروس  ريـ بك يك با فردر  يمان دوست يراغب پاشا را به انعقاد پ     

نـده پـروس    ينما.  منعقـد شـد    1761ل  ي آور 2 در   ،هيش و روس  ي اتر يرغم تالش سفرا    به
ه قبل از ورود به دستگاه دولت پـروس  ك بود 701زنكنام ر  به يمان فرد ين پ ي انعقاد ا  يبرا

ايـن پيمـان     704.ردكـ  يار مـ  ك 703نام هوبش   به ي آلمان  تاجر يك ي نام داشت و برا    702هدن
 پروس و بريتانيا؛ كه اگر بـه        به سود  اي بود براي ورود عثماني به جنگ هفت ساله          مقدمه

 و  رسيد متضمن مخاطرات فراوان نه تنها براي عثماني بلكـه بـراي كـل منطقـه                 فرجام مي 
الش بريتانيا و پروس و كارگزاران ايشان بـه  ، ت فوت راغب پاشابه دليل.  بودويژه ايران   به

  . نداز مهلكه نجات يافتايران نتيجه فوق نرسيد و بدينسان عثماني و 
ن عمـل   يتـر   مهـم < را   ريـ بك يـك  با دولـت فردر    يمان دوست ي انعقاد پ  هامر پورگشتال 

    : ديافزا يداند و م ي م راغب پاشا>يكيپولت
خواست از قوه به فعـل بيـاورد،           مي اين معاهده را كه سي سال بود دولت پروس        

در آخر اين معاهده دوستي را منجـر  ... عمل آورد   شد و راغب آن را به       ممكن نمي 
 تمـام   بـه شـدت   فردريك پادشـاه پـروس      كرد كه     يك اتفاق حمله و دفاعي مي     به  

لـيكن  . كوشيد   زياده از حد در تقويت آن عمل مي        طالب آن بود و دولت انگليس     

  
699.  James Porter  

  . را ترك كردي عثمان1762 مه 24 شد و در  وارد استانبول1747ه ي فور11در پورتر 
 .3429، ص 5ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 700

701.  Rexin 

702.  Hauden 

703.  Hubsch 

  .3454-3453صص همان مأخذ،  . 704
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     705.اجل به راغب مهلت نداد كه اين خياالت وسيعه را به انجام برساند

ن يـ م گذاردن ا  ي در عق  يو شخص سلطان سهم مهم     ير دولتمردان عثمان  يمقاومت سا 
 ي و فرمـانروا   ارل شـشم  كـ ، دختـر     تـرز  يومـت مـار   ك با ح  مصطفي سوم . نقشه داشت 
 و   پـروس  يـك نـه فردر  ين و پرهز  ي، رابطه حسنه داشت، ورود به جنگ خـون        هابسبورگ
مقابلـه   پاشـا طلبانـه راغـب       الت جنگ يد و با تما   يپسند ي را نم  شياتربر ضد   متحدانش  

ار كـ ن  يـ سـر ا  در  <مانـد     يه اگر راغب زنده م    كداند    ي محتمل م  هامر پورگشتال . ردك يم
پـس از مـرگ راغـب       لـذا    و   ،اسـت ن  ي چنـ  706.گرفت  ي قرار م  >استيمورد غضب و س   

 ينـام علـ     ر و محـرم او، بـه      كاز جمله، ناظر و نـو     . ان او مجازات شدند   يكاز نزد گروهي  
از يك كرور پولي كه     ا  ريد ز يد شد و سپس به قتل رس      ي تبع ره قبرس ي، ابتدا به جز   يرانيا

 گرفتـه و     رشوه ي مبالغ  در راه انعقاد پيمان با عثماني خرج كرده بود،         فردريك دوم پروس  
ف او را نيـز، كـه بايـد        صـرّا  >.ده بـود  يوشك يليدر انعقاد معاهده پروس خ    < آن   يدر ازا 
   707.در اين ماجرا كشتندمشاركت به جرم  باشد، يهودي
، پـس از مـرگ      )1786-1740 ( پادشاه پروس  ،)ريبك (فردريك دوم ومت  ك ح يالگو

ــان  ــب در عثم ــيراغ ــدي معرف ــديدر ذ.  ش ــه ./ ق 1176ه قع ــك. م 1763م ــاني ي  يون
 بـه عنـوان    709 بـود،  ني در و  ير عثمان ي سف تر  پيشه  ك 708،احمد رسمي نام     به داالسالميجد
ت  پـس از بازگـش     ياحمـد رسـم   . ديـ  دوم، اعزام گرد   يكتخت فردر ي، پا ني به برل  يلچيا

نه كن و سـ   يف بـرل  يوص، ت است پروس يل س ي تحل به دليل ه  كرد  ك عرضه   يسفرنامه مفصل 
 مـورد توجـه فـراوان قـرار         ي و عثمان  ي غرب يگر در همان زمان در اروپا     يآن و مسائل د   

 و   دوم يـك  فردر گـري   حكومت يها   خاص به روش   يوجه، ت ن سفرنامه ي در ا  710.گرفت
   711.شده استوه نظم دادن او به دولت و ارتش پروس معطوف يژه شيو به

  
 .3453ص همان مأخذ،  . 705
 . 3465 ص همان مأخذ، . 706
 .3468، 3455صص همان مأخذ،  . 707
.  زاده شد  يوناني يني از والد  در كرت . م 1700./ ق 1112 در سال    يم معروف به رسم   ياحمد بن ابراه   . 708

اوت ./ ق 1197در شـوال    .  درآمد يد و به خدمت بابعال    ي گرو رفت، به اسالم    به استانبول  1733در سال   
 .درگذشت. م 1783

 اعزام شد و پـس از بازگـشت سـفرنامه خـود را              نيبه و  1757اكتبر  / 1171 در صفر    يرسماحمد   . 709
 .نوشت

710.  The Encyclopaedia of Islam, vol. I, pp. 294-295.  
  .3475، ص 5ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 711
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 بـه دسـت    توصيفي بسيار همدالنه و اغواگرانه از فردريك و درباريان او            احمد رسمي 

 به پيامبري را    ]ص[محمد  ] رسالت[مأموريت  < داد و حتي مدعي شد كه دولتمردان برلين       
 بــشوند خجالــت نماينــد و از اظهــار ايــن كــه ميــل دارنـد داخــل مــذهب اســالم  رد نمـي 

 بعـدها مـأمور     713فراوان داشـت،  شهرت   ه به اخذ رشوه   ك،  ي احمد رسم  712>.كشند نمي
   .شد هي با روسنارچهي قكوچوكمان يانعقاد پ

 در بازگشت از    ي عالقه داشت و احمد رسم     ينيب  و طالع  بهي به علوم غر   مصطفي سوم 
 سه مـنجم  : طان به ارمغان آورد    سل ي برا  پروس  دوم يكر از فردر  ي چشمگ يا هي هد نيبرل

با شناختي كـه از شخـصيت و         714.ردندك آغاز   يار خود را در بابعال    كه بالفاصله   ك يآلمان
 . او بـدانيم    بايد اين سـه مـنجم را مـأموران اطالعـاتي           715 داريم، هاي فردريك كبير    روش
 دربـاره  716.ردكـ ه ي هدمصطفي سومن به يب  منجم و طالعيكز ي ن بعد، سلطان فاس   يمدت

، شك در مـرا  تولـدانو و منـدس  يهـا    خانـدان  يژه اعضا يو   و به  يهودياقتدار زرساالران   
ن يلذا، ا . ميا شهرت داشت، سخن گفته      )ي مخف انيهودي (بهشت مارانوها ه به   ك ينيسرزم

 يهودي بانيد طب ين مجموعه با  يبه ا . مياش بدان  ياران آلمان كد از جنس هم   يبانيز  منجم را   
 و ي نـاپل ياروكـ ، يالنتيپـس ي، اوسـف يم كـي  و ح يبـ  چون اسـحاق چل    - دربار يو فرنگ 

 اشـتغال   يگـر  سهيـ  و دس  يه طبق سنن آن عصر بـه جاسوسـ        ك را افزود    -يس آلمان يگوب
  . داشتند

   كريمهتجزيه و  طرح يوناني
ـ   هيوالي توسـعه  ) كبير (كاترين دوم ) 1796-1762(در دوران سلطنت      بـار   ي روسـي  طلب

 نيز، چون آنـا  كاترين.  را هدف گرفت، عثماني سابقه  ديگر، و اين بار در ابعادي عظيم و بي        
 ايشان به قدرت رسـيد       و شركاي يهودي    بريتانيايي -، با دسيسه سوداگران آلماني    ايوانووا

  
 .3548ص همان مأخذ،  . 712
 .3609ص همان مأخذ،  . 713
 .3513ص همان مأخذ،  . 714
ـ  دني اطالعـات يهـا  انگـذاران سـازمان  يكـي از بن ي به عنـوان  را  ك دوم يفردركا  يتانيبر . 715   غـرب ياي
ـ     ي را در ساختار و آموزش نهادها      >ي اساس يها  ينوآور< يشناساند و برخ    يم  .دانـد   ي فوق مرهون او م
 )461، ص4همين كتاب، ج (
 .3595، ص 5ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 716
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به كودتاي ايـن     717نژرم  نت سن كگران نامدار يهودي چون        و توطئه  و مأموران اطالعاتي  

 يـاري   ، و صـعود او بـه سـلطنت روسـيه          آلماني عليه همسرش، پطر سـوم     بدكاره  دوشس  
ن كه اينـك، پـس از       وط  از سوداگران و ماجراجويان جهان    اي    ه به هم بافته   شبك .رسانيدند

، بار ديگر دربار روسيه را به كنام خـويش بـدل            بيست سال فترت دوران اليزابت پطروونا     
ـ   هاي نظـامي     طرح نموده بودند، با صعود كاترين     افروزانـه خـود را آغـاز         ه و جنـگ   گرايان

، رو  و ديـده   ويـژه ولتـر     پردازان متنفذ آن عصر، به       پيوند با برخي از انديشه     آنان در . كردند
اي جديـد پـيش      عثماني مسلمان را بار ديگر و در لفافـه        بر ضد     صليبي آرمان كهنه جنگ  

 و امپراتـور    ، پسر ماري تـرز    مهاي انعقاد پيمان مخفي كاترين با جوزف دو         كشيدند، زمينه 
اي را پي ريختنـد      طلبانه  ، را فراهم آوردند و استراتژي توسعه      )1790-1765 (هابسبورگ

، اين طرح تصرف عثمـاني هدف از . موسوم است 719 يا طرح بزرگ  718يونانيپروژه  كه به   
، و استقرار كنـستانتين،     )استانبول ( به مركزيت قسطنطنيه    بيزانس أسيس مجدد امپراتوري  ت

ـ   در مقام امپراتور جديـد بيـزانس       نوه كاترين،  ن يتـر   ز از سرشـناس   يـ  جـوزف دوم ن    .ود ب
بارون جوزف  ر از مشاورش،    يه به تأث  كجدهم است   ي سده ه  ي اروپا امهكان خود يفرمانروا

ـ    موسوم بـه اسـتبداد روشـنگرانه       گري  حكومتروش  ،  فن سونفلس  .  گرفـت  شي را در پ
  . ميا  آن عصر سخن گفتهشير او بر اتري و تأث720تبار يهودين بارون سونفلس يدرباره ا

  
ن ژرمـ   نت سـن  ك كشف كرد كه      فرانسه  اسناد وزارت خارجه   بر اساس ) 1807-1730 (بارون برتول  . 717

 فرانـسوا   . است 1704 و متولد    ل ولف ي او دان  ي، نام واقع   ساكن استراسبورگ  يهودي بيك طب يپسر  
ـ   ,Francois Bournand, Histoire de la Franc-Maçonnerie( خـود  يخ فراماسـونر يتـار  در انبورن

1896, p. 106 (نـام ولـف     بـه يهوديب يك طبين را پسر ژرم كند و كنت سن يد ميين مطلب را تأيا
ـ    يداند ول   ي ساكن استراسبورگ م   يهوديك  يز او را پسر     ي ن يماركيز كركو . داند  يم  او را   ي نـام واقع
 .كند ي ذكر ممون ولفيس

http://www.geocities.com/antiqillum/TLSix-001.htm 

ـ   نه كنت سن  يشي شناخت پ  ين منبع برا  يتر  موثق به عنوان د  يبرتول با دو  گزارش بارون    ـ  ژرم  ين تلق
 ر فرانـسه  ي سف ن دوم ي و كاتر  زابت پطروونا يبرتول در دوران ال   .  فعال و مطلع بود    يپلماتيرا او د  يشود ز 

 اعـزام شـد و در سـال    شي و اتـر    و ناپل  ه سوئد  ب  شانزدهم يير لو ي سف به عنوان  بود و سپس     هيدر روس 
  . گرفتي فرانسه جاهير مالي در مقام وز1784

718.  Greek Project 

719.  Grand Design  
ـ سونفلس نوه  . 720 ـ  موراوك حاخـام ي  ,The Jerusalem Post, Thursday, November 25. ( بـود يياي

1999( 
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 ايتانيت فعال دولت بر   ياز حما ) 1774-1768 (يعثمانبا  جنگ خود    اولين در   نياترك

گـر    سهيـ ه دس كن جنـگ، شـب    يدر بروز ا  .  برخوردار بود  ني برل - لندن يو سوداگران نظام  
ه در دوران   كـ  را   يات خود توانست بذر   يك نقش مؤثر داشت و با تحر      يمستقر در عثمان  
منعقد شـد   . م 1767./ ق 1181ال  نطفه جنگ در س   . ندكشته بود، درو    ك صدارت راغب 

 آغـاز    بـه لهـستان    ي تهاجم نظـام   ي خود را برا   ياپوكن ت ياتركه  ك است   يزماندر  ن  يو ا 
 هي را به جنگ بـا روسـ       ي عثمان به شدت   در استانبول  ر پروس ين هنگام، سف  ي در ا  721.ردك

 722.داد  ي قرار م  يار بابعال ي را در اخت   >ياخبار جعل < و   >ها واع افسانه ان<رد و   ك ي م يكتحر
. نه فعال بود  ين زم يز در ا  يا، ن يتاني بر 724>اريدان هوش  يكپولت<د  ير جد ي سف 723،يجان مورا 

دربـاره اختالفـات     منعقد شد و پس از بحث        يي مجلس شورا  1768ه  يسرانجام، در ژانو  
ر يوف، سـف  كر را بـه اوبرسـ     يـ ام ز يـ  پ ي عثمـان  ه صدراعظم كه و لهستان، مقرر شد      يروس
    : دي، ابالغ نماهيروس

 بـه ضـمانت دول اربعـه        كه دولت روسيه    برقرار ماندن صلح منحصر است بر اين      
باشند متعهد شود كه بعد از   كه با او متفق ميو سوئد   و انگليس  پروس و   دانمارك

 ننماينـد و در مباحثـات مـذهبي كـه اسـباب             اين مداخله در انتخاب پادشاه لهستان     
 را از   اختالف اهالي اين واليـت اسـت خـود را داخـل نـسازند و لـشكرهاي خـود                  

    . عيب و نقص در آزادي لهستان وارد نياورندوجه هيچ بهلهستان بيرون برده 
 را صـادر    هي جنـگ بـا روسـ      يز فتـوا  يـ  ن يم عثمان االسال  خياپوها، ش كن ت يوران ا كدر  

ر جنـگ   يـ  خـود را درگ     دفـاع از لهـستان     ي بـرا  يه عثمان كن بار است    ين دوم ي ا 725.ردك
ت يه به حما  ك بود   وپرولوك سده قبل در زمان اقتدار محمد پاشا         يك حدود   ياول. ردك يم

د و بـا    يشكـ ر  ك لش يوتزكه جرج دوم را   ي، پادشاه لهستان، عل   )ريميازكجان  (از جان دوم    
  . ردكن اقدام خود استقالل لهستان را حفظ يا

 و  افروز حاكم بر بريتانيـا      هاي جنگ    به دامي وارد شد كه كانون      عثمانيبه اين ترتيب،    
  

 .3497، ص 5ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 721
 . 3500ص همان مأخذ،  . 722
 را تـرك    يتخـت عثمـان   ي پا 1775ه  ي ژانو 27 شد و در      وارد استانبول  1766 ژوئن   2 در   يجان مورا  . 723

هـا     است كه سال    احتماالً پدر دوك چهارم اثول     يجان مورا .  درگذشت زي در ون  1775كرد و در اوت     
 .  بود) اثولگراند لژ ( انگلستاني باستانگراند لژاستاد اعظم 

 .3567ص همان مأخذ،  . 724
 .3503-3500ص صهمان مأخذ،  . 725
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 روسـيه بـه   تهـاجم كـاترين دوم  . گسترده بودندآن ام   براي انهد   و روسيه   و اتريش  پروس

سـطوح عـالي سـاختار سياسـي         و فـساد مـالي    خواري   عثماني در زماني رخ داد كه رشوه      
 از  يثمان ع 726. را نداشتند  عثماني را فلج كرده و دولتمردان فاسد و نااليق توان اداره جنگ           

 زانسي ب ي امپراتور ياي و اح  ي انحالل عثمان  ي برا يگر غرب   سهي دس يها  انونك يونانيطرح  
اطـالع بـود،      بـي   هابسبورگ ه و جوزف دوم   ين دوم روس  ياتركان  ي م يمان سرّ يو انعقاد پ  

، تسيونكـ نـت   كرد و   كـ  ي هابسبورگ تالش م   ي امپراتور ي جلب دوست  يلوحانه برا   ساده
 يه و عثمـان   يان روسـ  ين دولت در مناقشه م    يه ا كداد    ينان م ي جوزف دوم، اطم   صدراعظم

 دوم  يـك و فردر  بريتانيـا سـوم    جـرج    يهـا   ومـت ك در جنگ فوق، ح    727.طرف است  يب
 يه و عثمـان ي و واسطه صلح روسيانجي مبه عنوانسالوسانه داشتند و  سلوكي  ز  ي ن پروس
  . ردندك يعمل م
  

، و  ويـژه اتـريش     ، به هاي غربي    موجي از تنفر ديني عليه اتباع دولت       از آغاز اين جنگ   
 آغاز شد كه در تاريخ عثمـاني سـابقه   ، در استانبولويژه يونانيان ، به  تبعه عثماني  مسيحيان
  . نداشت

 از  ي خـانواده و تعـداد     ي، و اعضا  شير اتر ي سف 728، بروگنارد 1768در اواسط مارس    
 بودند، مورد حمله    ي مراسم ي سرگرم تماشا   از محالت استانبول   يكيه در   كارانش،  كهم

 احـساسات  يـك  تحرين مراسـم بـرا   يـ ا.  قرار گرفتند   از اوباش  يو ضرب و شتم گروه    
. دنـد يگردان يها مـ   را در محله  ) ص (امبر اسالم يلَم منسوب به پ    مردم بر پا شده و ع      ينيد

ش و همراهـانش  ير اتـر يسـف . شان بوديان اي در م>فارك<بهانه اوباش اعتراض به حضور    
 خانه و محله ين استانبول پناه بردند ول ينش ي در محله ارمن   ي ارمن يكختند و به خانه     يگر

  . ب شديحمله قرار گرفت و تخرز مورد ينفوق 
  

 عالوه بـر    يو.  بود كه معزول و مقتول شد      ن پاشا ين جنگ محمد ام   ي دوران ا  يها كي از صدراعظم  ي . 726
ـ  را كه با   ي از پول  ون غروش يلي م 25ت،  يري و سوءمد  ي كامل از امور نظام    ياطالع  يب ن يد صـرف تـأم    ي

 ، از تجـارت   وسـف ي كه پدرش،    يون غروش يلياضافه ده م    ن مبلغ را به   يا. ده بود ب ز يشد به ج    يآذوقه م 
ـ  يدو صـدراعظم بعـد    .  پسر به ارث گذارده بـود، مـصادره شـد          ي كسب كرده و برا    هند  پاشـا   ي، عل

ن صدراعظم زمان جنگ محمد پاشـا       يآخر. ق بودند يار ناال يز بس ي ن زاده، وضيل پاشا ع  ي و خل  يمولدوانچ
مان كوچـوك   ياست در انعقاد پ   ي از س  ياطالع  يل مفرط به انعقاد صلح و ب      ي م به دليل  بود كه    زاده محسن

 )3609، 3528-3526صص همان مأخذ، . ( شد>زيانگ  شوم غمياهاخط< مرتكب نارچهيق
 . نوه او ازدواج كردخي همان است كه بعدها مترنتسيكنت كون. 3508-3507ص صهمان مأخذ،  . 727

728.  Brognard 
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ه بـه حـد جنـون       كـ جـان آمـد     ي به ه  ي طور  در قلوب مسلمانان   انيسويعداوت ع 

ه همـه  كـ ر به آن بـود وارد آمـد، بل        يه سف ك يا  ها نه تنها به خانه      نه آن كيد و اثر    يرس
 داشـت بـه   يسيـ ن حـضرت ع يوچه تعلق بـه سـاجد     كه در آن    كن  كياكها و د    خانه

اده بـر صـد نفـر       يـ ردنـد و ز   كن را غـارت     كياكـ د. معرض خطر و صدمه درافتادند    
     729.شته و صد نفر زخمدار شدندك

     :سدينو ي ميشي اتره هامر پورگشتالك است سابقه بيب و ين حادثه چنان عجيا
عمل    ملت اين رفتار وحشيانه در حق سفرا به        تا اين وقت هرگز از طرف لشكر و       

: گويند  اند مي   رعايت حقوق اشخاص را خوب به خاطر سپرده        نيامده بود و اتراك   
 يج تعصب مـذهب   يت از نتا  كن حر ي و ا  . نبايد اذيت و آزار كرد     وجه  هيچ  بهسفرا را   

ه كـ ن بار آخـر نبـود   ي اياز بدبخت. جان آمده بوديم مقدس به هلَواسطه ع ه بهكبود  
شان مـورد طعـن و ضـرب و         يـ سـفرا و زنـان ا     ] ي و عثمـان   هيان جنگ روس  يدر جر [

     730.الناس شدند دشنام عوام
هيم و آن پيدايش و      مواج  عثماني بدينسان، با بدعتي جديد در عرف و اخالق مسلمانان        

 و اهانـت و ضـرب و شـتم           عثماني  و حتي مسيحيان    غربي گسترش نفرت از اتباع اروپاي    
  .ايشان است

  
ه در خـدمت  كـ  ي مـزدور انيـ انوني هزار نفـره  15ده، گروه   ين پد يهمزمان با ظهور ا   

 دست ي عثمانه مسلمانان يز عل يآم يكب و تحر  ي عج يعي بودند، به فجا   ريبكن  ياتركقشون  
 آوردند،  عمل   را به  يگر  ي و وحش  رحمي  بي يمنتها< 731سترايزي مثال، در م   يبرا. زدند  يم

ن انداختـه نـرم     يهـا بـر زمـ       منـاره  يردند، اطفال را از بـاال     ك را خفه    كچهار صد نفر تر   
ان بـه   كودكده شد، زنان و     يشكها به آتش      ، خانه ان فتح شهر بندر   يا در جر  ي 732>.نمودند

دند و  يرسـ ت  كـ  آتش گرفته بـه هال     يها  ر آوار خانه  يا در ز  يشته شدند   كر  يضرب شمش 
هـا در     پـرده نـاموس آن    <شتند تـا    كـ  از شوهران و پدران زنان و دختران خود را           يبعض

 جاد و گسترش نفرت ضـد     ين اقدامات ا  ي بازتاب ا  733>.ده نشود يافران پاره و در   كدست  
  

  .3512ص همان مأخذ،  . 729
 .3514ص همان مأخذ،  . 730

731.  Misistra 

  .3536ص همان مأخذ،  . 732
 .3544 صهمان مأخذ،  . 733
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 بـزرگ  يعيجـا گـران بـه ف   سهيـ  دس يـك ه بـا تحر   ك بود   يان مسلمانان عثمان  ي در م  يوناني

. ها را سوزاندند    رده اجساد آن  كعام    ان را قتل  يوناني همه   يپوليدر تر < مثال،   يبرا. ديانجام
   734>.ردندكد ين عمل را تجدي همدر پاتراس

،  عثماني آميز فوق و ايجاد نفرت متقابل ميان اتباع مسلمان و مسيحي           اقدامات تحريك 
 كه تا آن زمان در كنار هم و در چارچوب دولتي واحد همزيستي داشتند، بخش اطالعـاتي          

بعد، با فشار نظـامي      نهاد كه در سده    ي را بنيان مي   فرايندداد و      را تشكيل مي   طرح يوناني 
 همپاي اين اقدامات، ژنرال     .انجاميد) 1829 (، به استقالل يونان    و روسيه  رانسه و ف  بريتانيا

، فرمانده قشون روسـيه، مـردم يونـان را بـه قيـام عليـه دولـت عثمـاني                    آلكسي اورلف 
    . خواند فرامي

ر يسـا     نوشـته،  ياغيـ  انيوناني در خصوص فتوحات     يا  نامه  اعالن  اورلف يسكآل
 خـود  ينـ ي و ملحق شـدن بـه بـرادران د         كد اطاعت اترا  يردن ق كان را به رها     يوناني

نـد و از فتوحـات   يت نما يـ  خـود را حراسـت و حما       ين و آزاد  يـ دعوت نمود تـا د    
     735.داد يها اطالع م ز به آنين... روس

  و اقدامات مشابه پسين به غليان تعصب كور ديني    استانبول 1768حادثه زشت مارس    
ت داريـم، بايـد      در دس  شود، ولي امروزه با شناختي كه از ابعاد طرح يوناني           نسبت داده مي  

ي همان كانوني منتسب كنيم كه از يكسو در پي تقويت           هاي اطالعات   اين موج را به دسيسه    
 و از سـوي      بـود   روسـيه   با كاترين دوم    هابسبورگ هر چه بيشتر اتحاد پنهان جوزف دوم      

 را   و مقدمات شورش و تجزيـه يونـان         از دولت عثماني   ديگر سياست ايجاد نفرت يونانيان    
  . كرد دنبال مي

گذشت و فرقه مخفي       مي  شابتاي زوي  بيش از يك سده از موج بزرگ جديداالسالمي       
 تـشكيل    سـالونيك  ساكن بنـدر يونـاني      يهودي  خانوار 600آن را   اوليه  ، كه هسته    دونمه
فرقـه   736. گـسترده بـود     شهرهاي بزرگ عثماني    و ساير  شبكه خود را در استانبول     داد،  مي

 و با كاركردهاي مشابه، حدود يك دهه پيش         رازآميز ديگري، كه به تبعيت از فرقه دونمه       
  آغاز كرد، فرقه فرانكيست     به عثماني كار خود را در شرق و مركز اروپا          از تهاجم كاترين  

  
 .3536ص همان مأخذ،  . 734
 .3537ص همان مأخذ،  . 735
، بود كه با نام     كي، ساكن سالون  )1721 (ا روسو ي با باروخ   فرقه دونمه  يجدهم، رهبر يل سده ه  يدر اوا  . 736

.  گرفـت  به دست است فرقه را    ير) 1781 يمتوف(با مرگ او پسرش     . شد  يته م  شناخ  عثمان بابا  ياسالم
)Judaica, vol. 6, p. 149( 
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گفتيم كه منبعـي    . ، بنيان نهاد  ، رئيس شاخه فرقه دونمه در لهستان      است كه ياكوب فرانك   

ها به تأسيس يـك       كرد و او از طريق اين كمك        ناشناخته ياكوب فرانك را تغذيه مالي مي      
سران دو فرقه فرانكيست و دونمه رابطه نزديك داشتند         . امي مسلح دست زد   نظ  نيروي شبه 

كردند   ويژه به بندر سالونيك، سفر مي       طور ناشناس به عثماني، به      و اعضاي فرقه فرانك به    
پراتـور  ، امو نيز گفتيم كه ياكوب فرانـك بـه جـوزف دوم   . گرفتند  تماس ميها و با دونمه  
هايي از سرزمين عثماني را  وسيله سازمان سرّي خود بخش     ، قول داده بود كه به     هابسبورگ
 1775با دربار هابسبورگ تا بدانجا تعميق يافت كه در مـارس            فرانك   پيوند   .تجزيه كند 

اين سفر حدود .  رفت و از سوي جوزف دوم و وليعهدش مورد پذيرايي قرار گرفت     به وين 
 صـورت    و انعقاد پيمـان كوچـوك قينارچـه        هفت ماه پس از پايان جنگ عثماني و روسيه        

 از رهبر شياد يـك فرقـه بـدنام و مـتهم بـه               تجليل نامتعارف امپراتور روم مقدس    . گرفت
 او در    و خرابكارانـه    سپاس از خدمات اطالعـاتي     به عنوان توان     را تنها مي   جنسيهرزگي  

  . جريان جنگ روسيه و عثماني ارزيابي كرد
 و بحـران    ي نظـام  يهـا   ستكـ  نبسته و ش   ي طرف هيه از جنگ با روس    ك يدولت عثمان 

ـ              يش پد ي برا يمي وضع وخ  يداخل  يد آورده بود، خواسـتار صـلح شـد و سـرانجام در پ
 يانجي م به عنوان  رسماً   شي و اتر   پروس يها  ، دولت  و جوزف دوم    دوم يكمالقات فردر 

 يهـا    گـزارش  به دليل ،  ي و دولتمردان عثمان   مصطفي سوم ه  كم  ي گفت 737.وارد عمل شدند  
م يو گفت . ن بودند يب  خوشيك  ، نسبت به دولت پروس و فردر      ني از سفر برل   ياحمد رسم 

در .  اطـالع نداشـت    يونـان يزف دوم و طـرح       و جو  نياترك از اتحاد محرمانه     يه بابعال ك
مان محرمانه متعهد   ي پ يك ي ط يالن برد و عثمان   ك يش سودها ين وساطت، اتر  يان ا يجر

 كمـ كن دولـت    ي به ا  738)آقچه(د  يسه پول سف  كيست هزار   يش ب ي اتر يه بابت دالل  كشد  
ن يشان را تـأم   يت ا يات معاف دارد و امن    ي را از مال    تابع دولت هابسبورگ   جار، ت ندك يمال
ه حاضر بـه  كرده بود ك اعالم  ي به بابعال  يا   نامه ي ط نياتركه  ك است   ين در زمان  يا. دينما
، ايـ تانير بر ي، سـف  ين زمـان جـان مـورا      يـ  در ا  739.ستيـ  ن رش وساطت دولت فرانسه   يپذ

    .ردك ي ميك را به ادامه جنگ تحريعثمان
ن ي از دولت  ينان بابعال يردن و سلب اطم   ك در بدگمان    سي انگل يلچين وقت ا  يدر ا 
 يس افنـد  يرئـ ... ردكـ  يم فروگذاشت ن  يري و تزو  يريچ تدب ي از ه  شي و اتر  پروس

  
 .3548، ص 5ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 737
 . ني هزار فلور250ون و يليازده ميبرابر با  . 738
 .3554-3553صص همان مأخذ،  . 739



218  آريستوكراسي مالي و فروپاشي نظام سنتي
هـا را بـه بـارون         ه آن ك متنفر شد    يقدر  رات او به  ياز تحر ] يام سلطنت كسنده اح ينو[

ه كـ ب اسـت  يار غريبس: س گفته شدي انگليلچي نشان داد و در جواب ا      740توغوت
گـر بـا   ي طرف واسـطه صـلح بـشود و از طـرف د        يكخواهد از     يس م يدولت انگل 

شه يـ د اند ي با 741.ديافزا  ي م  دولت روس  يها  يشتك خود به قوت     يگ جن يها  يشتك
 يه بـر رو   كـ  نباشـد    يا ف واسـطه صـلح شـدن او پـرده         يـ لكه ت كن  ي ا يرد از برا  ك

 صـدق و    يس از رو  يد دولـت انگلـ    يبا. شدك خود بخواهد ب   يها يعداوت و دشمن  
ف خـود را    يلك ت يلند تا بابعا  كان  ينون خاطر خود را ب    كچ و خم م   ي و بدون پ   يراست

     742.د باشديه با آن دولت در چه مقام باكس بفهمد و بداند يبا دولت انگل
 ريـ بك يكگاه فائقه فردر  ي و جا  743ي با فراماسونر  ي خاندان مورا  يوندهايبا توجه به پ   

د هماهنگ بـا سـازمان      ي را با  يرد جان مورا  كن زمان، عمل  ي ا ي ماسون ي در نهادها  پروس
رد كـ  يابيـ  ارز 744پرووكاسيونات گسترده   ي از عمل  ي بخش به عنوان  و   يك فردر ياطالعات

. ان بـود  يـ  در بـاتالق جنـگ در جر       يثمانشتر ع ي فروبردن هر چه ب    ين زمان برا  يه در ا  ك
ردند، ك يب مي ترغهي را به ادامه جنگ با روسيه عثمانكا،  ه  ي از لهستان  يات گروه يكتحر

 تانن زمـان لهـس    يه در ا  كم  ينكتوجه  . داد  يون را سامان م   ياسكن پروو ي از ا  يگريبخش د 
 ي عثمـان   و طالب   علما يني احساسات د  يكتحر.  بود كوب فران كايگر    سهينام فرقه دس  ك
 مـؤثر   بـه شـدت   شان را به پرچمداران لجوج تداوم جنگ بـدل سـاخته بـود،              يه ا كز،  ين

  
 . ي و عثمانهي صلح روسيانجي و مشير اتري سفبارون توگوت . 740
 .  بودني كاتريياي دريروي از فرماندهان ني اسكاتلندنستونياساالر جان الفين جنگ دريان ايدر جر . 741
 .3552-3551ص صهمان مأخذ،  . 742
 ) اثـول  گراند لژ  ( انگلستان ي باستان گراند لژ  استاد اعظم     دوك سوم اثول   -ين زمان جان مورا   يدر ا  . 743

 .بود
744.  provocation 

واژگان سياسي در .  كردن استيك كردن و عصبان   يختن، تحر ي برانگ يه معن  در لغت ب   ونيپرووكاس
فرد يا گـروه  ختن يگردد كه هدف از آن برانگ   ي اطالق م  يا شده يزير  ز و برنامه  يآم كيبه اقدامات تحر  
ـ   .شده است   يش طراح ي از پ  ييبه ماجرا ايشان  و وارد كردن     معمـوالً از   هـاي سياسـي       وني در پرووكاس

ـ  ي برانگيا  حادثه و اغفال نخبگان  يغاتيا بمباران تبل  ياسات عوام   ك احس يق تحر يطر شـود كـه    يختـه م
 و  ي عثمـان  1768 مـارس    يماجرا. برد  يت از موج، به كام خود فروم      يز، ناخواسته و به تبع    يگران را ن  يد

 اسـت   ييهـا  وني از آن دسته از پرووكاس     ي نمونه بارز  شيك اتر يپلماتيئت د ي ه ي به اعضا  حمله اوباش 
 ي، مـاجرا  رانيخ معاصر ا  ينمونه مشابه در تار   . رديگ  ي صورت م  ينيختن احساسات د  يكه در قالب برانگ   

 . است.) م 1924./  ق1342 (يمبري و قتل ماژور رابرت ايخ هاديسقاخانه آش
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رات صـلح   ك سه سال پس از آغاز مـذا       هيون، جنگ با روس   ياسكن پروو ي ا به دليل  745.بود

 را متـصرف شـوند و   يشتريـ ا منـاطق ب هـ  ه روسكـ ن تعلل سـبب شـد     يافت و ا  يادامه  
   746.كنند وارد يت عثمانت بر قشون خسته و متشي فراوانيها ستكش

  
ه دولـت  كـ  يي، آغاز شد در فضاهي و روسيرات صلح عثمانك مذا1771 ژوئن   10در  
به شان  ي ا يارگزاران داخل كطلبانه    ات جنگ يك و تحر  يگران خارج  سهي در دام دس   يعثمان
 و شي را اتـر يگـر  يانجيـ ره شده و نقـش م ي ت با فرانسه  يرابطه عثمان .  گرفتار بود  شدت
در . شـان بودنـد     ياكن منافع خود و شـر     يدنبال تأم   ع به ه در واق  ك داشتند   به دست  پروس

ش ي مختـار پـروس و اتـر       ي خرج وزرا   هزار غروش  300ب به   يرات قر كن مذا يان ا يجر
ه يـ  ژوئ21 و سرانجام، در     747>.دي نگرد يد بابعال يشان عا يده از وجود ا   ي فا يناريد<شد و   
افـت و بـه جنـگ       ي انعقـاد    748)ينارچاي قا كوچوك (كوچوك قينارچه مان صلح   ي پ 1774

 يعثمـان .  روسيه فـاتح و عثمـاني مغلـوب بـود          ،شكلي آشكار   به  در اين پيمان،    . ان داد يپا
 ي و اراضـ   رچكـ  آزوف و    يهـا   پرداخت، قلعـه   ي غرامت جنگ  ون روبل يليمعادل چهار م  

 اتبـاع   يت نظـام  يـ  را از حما   يه دولـت عثمـان    كـ  ينحو  ه واگذار شد به   ي به روس  يعيوس
 و ي نظـام يهـا  يشتكـ ن بـار   ي نخـست  يرد، برا ك ي محروم م  مهيرك شبه جزيره ش در   يخو
 تهـاجم  ينـسان راه بـرا  يننـد و بد ك  تـردد اهي سـ يايـ افتنـد در در   يه اجازه   ي روس يتجار

بـه  ه  يان روسـ  يـ  فرمانروا ي هموار شد، لقـب پادشـاه بـرا         به استانبول  ي روس يها ناوگان
 ي جـا  ي عثمـان  سكع ارتد  و اتبا  وناني يسايلكم  ي در مقام ق   نياتركشناخته شد،   رسميت  

وت ك سـ يلـ ك  جنـگ بـود، بـه     يه علـت اصـل    ك،   درباره مسئله لهستان   يگرفت، و عثمان  
ل يـ  م بـه دليـل    وقـت،    ، صـدراعظم  زاده مان، محمد پاشا محسن   ين پ ي در انعقاد ا   749.ردك

 شـوم   يخطاهـا <ب  كـ ، مرت يگـر   ياست و نظام  ي از س  ياطالع  ي ب مفرط به انعقاد صلح و    
 احمـد   ي عثمـان  يمـان صـلح از سـو      يل مختار اول و مأمور انعقـاد پ       كيو.  شد >زيانگ غم
ه كـ  كوك مـش  يگزاراركم؛  يا اش سخن گفته   ه درباره ك، بود   يوناني داالسالمي، جد يرسم

  
 .3600ص همان مأخذ،  . 745
 .3605ص همان مأخذ،  . 746
 .3580ص همان مأخذ،  . 747

748.  Küçük Kaynarca 

  .  رود خروشان استي به معنينار چايقا
 .3607-3606صص همان مأخذ،  . 749
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   750>. معروف عموم مردم بوددر گرفتن رشوه<

 تمامي  هاي پاياني سده هيجدهم ميالدي عثماني       ، در دهه  پس از پيمان كوچوك قينارچه    
ت داد و در موضـعي فرودسـت و خـوار قـرار              از دسـ    اروپا اعتبار پيشين را در ديپلماسي    

.  افـول و مـرگ عثمـاني   فرايندعطف ديگري است در     پيمان كوچوك قينارچه نقطه   . گرفت
 بر پيشروي عثماني در قاره اروپا نقطه پايان نهاد ولي اين دولـت              اگرچه پيمان كارلوويتز  

 فرمانروايي نامدار چـون پطـر كبيـر       ) 1711 (قدر قدرتمند بود كه با پيمان پروت        هنوز آن 
 نگاشـته  ولي پيمان اخير، كه مفـاد آن تمامـاً بـه امـر كـاترين كبيـر       . را تحقير كند  روسيه
  . به معني ناقوس مرگ عثماني بود 751شد،

  
 فـوت   مصطفي سـوم  ،  نارچهي ق كوچوكمان  ينعقاد پ ش از ا  ي پ كي، اند 1774ه  يدر ژانو 

قـدرت رسـيد و      بـه    عبدالحميد اول ، با نام    مسون پسر احمد    يتر  كوچكرد و برادرش،    ك
د يـ  عبدالحم  هامر پورگـشتال   .كردسلطنت   ).م 1789-1774./ ق 1203-1187( سال   15

 يامـل از جهالـت و نـادان   ك يا بهره از هنر و تجربه و دانـش و نمونـه    ي ب ياول را سلطان  
بـه  د  يـ  مطلـوب از عبدالحم    يريصو، تـ  سكع  ، به  استانفورد شاو  752.توصيف كرده است  

 در  753.خوانـد   ي م >جدهميب قرن ه  طل  لطان اصالح ن س يمقتدرتر<دهد و او را       ي م دست
 حضور داشـتند    ي همچنان در دربار عثمان    يهودي بانيد اول، طب  يدوران سلطنت عبدالحم  

   754.ان مخصوص سلطان بودندكزش، پ)يكاهل سالون (وهنكم كيوسف و حيم كيو ح
 است كـه شـمار وسـيعي از مـشاوران نظـامي              نخستين سلطان عثماني   عبدالحميد اول 

 بگرونـد يـا پوشـش و         باشـند بـه ديـن اسـالم        وظـف كـه م     گرفت بي آن   به كار  را   غربي
تـوان مرحلـه گـذر بـه          دوران عبدالحميد اول را مي    . هاي زندگي عثماني را بپذيرند      وشر

ـ    غـرب  هاي جديد اصـالحات    شيوه دانـست كـه در سـده نـوزدهم كـامالً متـداول              هگرايان
شكست در  .  آغاز شد   با بونوال  1730 ي است كه از دهه    فراينداين ادامه همان     755.گرديد

 عامل مهمي بود كه راه را براي رشد          و پيمان تحقيرآميز كوچوك قينارچه     جنگ با روسيه  

  
 .3609ص همان مأخذ،  . 750
 .3607ص همان مأخذ،  . 751
 .3596ص همان مأخذ،  . 752
 .433، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 753

754.  Ojalvo, ibid. 
  .433، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 755
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  . ساخت  هموار فراينداين 

بـارون فرانـسوا دو     نـام      به ين دوران فرد  ي در ا  ي دولت عثمان  ين مشاور غرب  يتر  مهم
 پرداخـت،  به كار  در توپخانه و   پناه برد    او به فرانسه  .  بود ه در اصل مجار   ك است   756تات

 ي را فراگرفت و مـدت     كي رفت، زبان تر   ر فرانسه به استانبول   ي سف به همراه  1755در سال   
در سال  . ردكخدمت  ) ترانهيشرق مد  ( سفارت فرانسه در لوانت    ينده تجار ي نما به عنوان 

 اعزام شـد و خـدماتش بـه         مهيركا به   ه   روس يطلب   به مقابله با توسعه    كمك ي برا 1767
و در مقـام    ا .ردكـ  را جلـب     مـصطفي سـوم   ه توجه   كز بود   يآم  تيمه چنان موفق  يركخان  

 ي، طبـق الگـو    د توپخانـه  يـ ل دسته جد  كي گرفت و مأمور تش    ي سلطان جا  يمشاور نظام 
 دو تات . افتي ادامه   1776ت تا سال    ين مأمور يا. ، و آموزشگاه علوم هندسه شد     يياروپا
بـه   فرانـسه     وزارت خارجـه   ي از سـو   1777ن سال بـه فرانـسه رفـت و در سـال             يدر ا 

 فرانـسه   ن به مستعمره  ي سرزم نيل ا ي تبد يها   اعزام شد تا راه    مصردر  ت محرمانه   يمأمور
 يسيـ ان انگل ي، ماجراجو ز، مانند دسته بونوال   ي در دسته بارون دو تات ن      757.ندك يرا بررس 

ه كـ  اسـت    مپبلكفه  ي از طا  يشان فرد ين ا يتر  معروف. داشتندفعال   حضور   ياتلندكو اس 
انگليـز   را بر خود نهاد و بـه         ي نام مصطف  ،دي گرو اران خود به اسالم   كشتر هم يبرخالف ب 
   758.افتي شهرت مصطفي

  
 از سـال    . بود هي و الحاق آن به روس     مهيركه  ي تجز نارچهي ق كووچكمان  يامد پ يپ اولين

تاتارسـتان   (خانات كريمه در نياتركات يكحر، ت ي عثمان ييست نها ك و مقارن با ش    1771
. دي رسان به قدرت  را   ين گرا ين شاه ياتركسه دربار   يآغاز شد، شش سال بعد دس      759)مرق

  
756.  Baron François de Tott (1730-1793) 

  :  به چاپ رسيد، در آمستردام1785 در زمان حياتش، در سال خاطرات بارون دو تات
Baron de Tott, Memoires, Amsterdam 1785. 

757.  “Napoleon in Egypt: A Short Account”,  

http://www.geocities.com/Athens/Styx/3776/Nap.html 

  .435-434، صص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 758
، در   مغولـستان  ي مـرز  يرسد كه در نـواح      ي م يالدي متعلق به سده هشتم م      بهيكت  به نه نام تاتار  يشيپ . 759

كـي از   يدر آن زمان، تاتار بـه       .  معروف است   آمده و به كتيبه اورخون     به دست ،  ه رود اورخون  يحاش
هاي بعد نيز نام تاتـار         سده در منابع چيني  .  بود شد كه متحد قبايل اوغوز      ل شورشي منطقه اطالق مي    يقبا

 ديـوان لغـت التـرك     در  ) يازدهم ميالدي / سده پنجم هجري   (شغريمحمود كا . مكرر ذكر شده است   
 . ساكن بودند نام برده كه هنوز در نواحي چين يكي از قبايل تركبه عنوانخود از تاتارها 

← 
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 خواسـت بـه زور      يعثمـان . ه قـرار داد   يت روسـ  يـ مه خود را تحت حما    يركد  ين جد خا

] از[ پـر    يهـا  با مشت < ه در استانبول  ير روس ي سف يمه شود ول  يرك يي مانع از جدا   اسلحه
شـبه   1783 در سـال     ،سـرانجام . مانع شد هاي كالن      و پرداخت رشوه   >كوك مس يزرها

  در شرق اروپا    دژ استوار مسلمانان   ي متماد يها   سده يه ط كمه،  يركن  ينش   مسلمان جزيره
جزيـه كريمـه    ت،  ايكـ تانيبرنوشـته     بـه . ه منضم شد  يرفت، رسماً به دولت روس      يشمار م   به

، 1786 سـه سـال بعـد، در اواخـر           . بـود   بيزانس توري احياي امپرا  بخشي از طرح يوناني   
ـ   يـ له و تزو  يآن ح ] تصرف [ياز برا <ه  كمه،  يرك در   نياترك ش از ضـربت تـوپ و   ير را ب

ن سـفر، در دربـار      يـ در ا . احت پرداخت ي، با جالل فراوان به س     > برده بود  به كار ر  يشمش
 گروه گروه بـه  ييام و اشراف اروپا ك هزار نفر حضور داشتند و ح      200به  ب  يار او قر  يس
مه رفـت و از     يركن به   ياتركدار با   ي د يز برا ي ن امپراتور جوزف دوم  . شتافتند يدارش م يد
  760.>هيراه قسطنطن<: ه بر آن نوشته شده بودك رد شد ير طاق نصرتيز

 خبـر   ي تهاجم مجدد به عثمـان     ي بزرگ برا  كي از تدار  مهيرك به   نياترك يشيسفر نما 
ن يـ در ا . ور شد   شعله   )1792-1787 (ين با عثمان  ياتركن جنگ   ي بعد، دوم  كياند. داد  يم

نار نهـاد و رسـماً      كسالوسانه را   ي  طرف ي، نقاب ب  ، امپراتور هابسبورگ   جوزف دوم  ،جنگ
از  ( اورانـژ  -نت ناسو ك، مانند   ي غرب يا  ان حرفه يو ماجراجو گرفت   ين جا ياتركنار  كدر  

  
← 

P.B. Golden, “Tatar”, The Encyclopaedia of Islam, Leiden, CD-ROM Edition, 1999.  
ـ  بودند كه در صفوف قشون چنگ      يليزدهم، تاتارها از قبا   يدر سده س    حـضور داشـتند و در       ز خـان  ي

 را كـه در     ييهـا   ني سرزم ي تمام ييسندگان اروپا ياز سده چهاردهم، نو   . تهاجم به غرب شركت كردند    
ـ يشود، به غلط سرزم   يده م ي نام انهي م يايا آس ي ر تركستان ي اخ يها  سده ـ ا. خواندنـد  ين تاتارها م ن واژه ي
ـ  روني و سپس لـرد بـا      ستوفر مارلو يبعدها، كر . شد  يز شامل م  ي را ن   و خزر   قبچاق يها   ترك يحت  ي حت
ز كـاربرد داشـت كـه    ين ، واژه تاتار به شكل تارتاراروپائيانان يدر م. ز تاتار خواندندي را ن  مور لنگ يت

  .اند  نبردهبه كارن نام را يچگاه ايغلط است و مردم منطقه ه
H. B. Paksoy, “Crimean Tatars”, Modern Encyclopedia of Religions in Russia and Soviet 

Union, Academic International Press, 1995, Vol. VI. pp. 135- 142.  
هـا سـروكار داشـتند         پـانزدهم و شـانزدهم بـا آن        يها   را كه در سده    ي خانات يا سكنه تمام  ه  روس

مه را تاتـار    يز مردم كر  ي ن انيعثمان. شناختند  يبا عنوان عام تاتار م    ) يبري و س  ، استراخان ، غازان مهيكر(
، 1376تـوس،   : ، تهران ينيترجمه غفار حس  ،  انهي م ياي آس يها  خ ترك يتار،   بارتولد يليواس. (دندينام يم

 )201ص 
 .3621-3620، صص 5ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 760
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   761.ن حضور داشتندياترك زمره فرماندهان ، در)مرانان هلندكخاندان ح

  
ن سـال   يـ در ا : بـست مواجـه شـد       ن با بـن   ياترك يستيالياست امپر ي س 1790در سال   
 يدهاي تهدبه دليل، ، لئوپولد دوم)1792-1790 (يرد و امپراتور بعدك فوت جوزف دوم

رد يـ ش گ ي را در پ   ي با عثمان  ياست صلح و دوست   يح داد س  يرج، ت ب فرانسه  از انقال  يناش
  .  دست زديبا عثمان) 1791اوت  (762ستوايمان صلح سيو لذا به انعقاد پ
، با ارسال يادداشـتي      دولت بريتانيا  ، رئيس وقت  )كوچك( ويليام پيت    1791در مارس   

.  شـد  ، به عثمـاني   كريمهجز    به،   خواستار استرداد تمامي متصرفات كاترين     به دولت روسيه  
 اين سياست پيـت، هـر چنـد در زمـان خـود بـا مخالفـت شـديد بخـشي از دولتمـردان و                        

، مواجه شد كـه نـسبت بـه          و ادموند برك   انديشمندان سياسي بريتانيا، مانند چارلز فوكس     
  و احياي امپراتـوري    هاي او شيفتگي فراوان داشتند و تحقق طرح يوناني          كاترين و سياست  

 خواندند، ولي اندكي بعد در پايه استراتژي شرقي بريتانيـا       مي > بشريت به سود < را   بيزانس
ـ   و سـپس ديزرائيلـي     قرار گرفت و به دكترين رسمي پالمرسـتون        طبـق ايـن    . دل گرديـد   ب

دكترين جديد، اينك تهديد اصلي براي منافع بريتانيا از جانب روسيه بـود نـه عثمـاني؛ و                  
از ايـن    763.ي روسـيه ضـرورت داشـت      طلب  حفظ عثماني ضعيف براي پيشگيري از توسعه      

 فعـال در    لبـه شـك   زمان، بريتانيا سياست نفوذ در عثماني و تسخير اين دولت از درون را              
  . پيش گرفت

متر از گذشته به جنـگ ادامـه داد و          ك ي با شور  نياترك 1790از سال   به اين ترتيب،    
 ،مـان ين پ يـ در ا . دادان  يـ پابـه ايـن جنـگ       ) 1792ه  ي ژانو 9 (764ياسيمان  يسرانجام با پ  

 مـرز دو    بـه عنـوان    ستريرود دن شناخت،  به رسميت   را   هيروس به   مهيركانضمام   عثماني
   765.ردك را بنا ن در مدخل رود فوق شهر اودساياتركد و ين گردييشور تعك

 به   از دست رفت و عثماني     ، آخرين بقاياي فتوحات سليمان قانوني     با انعقاد پيمان ياسي   
  .مرزهاي اوايل سده شانزدهم ميالدي عقب نشست

  
 .3623-3622صص همان مأخذ،  . 761

762.  Sistova, Svishtov 

  . 112، ص 3ن كتاب، ج يهم: د بهيبنگر . 763
764.  Jassy   ي است در مولداوي محل

  .3630، ص 5ج  همان مأخذ،، پورگشتالهامر  . 765
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   ن در عثمانيگرايا ظهور دومين گروه غرب

ــعبدالحم ــتانه د اولي ــين  در آس ــگ دوم ــجن ــ آور7 درگذشــت و در نياترك  1789ل ي
 1222-1203 (ي در مقام سلطان عثمان    سليم سوم ، با نام    مصطفي سوم سر  ، پ اش برادرزاده

 الهامي ؛ عالقه فراوان داشت   يفيم به شعر و موس    يسل.  گرفت يجا.)  م 1807-1789./ ق
اسـحاق فرسـكو   نـام      بـه  يهـود ي.  شهرت داشـت    قلندر ليمسلطان س تخلص او بود و به      

و  767، سـلطان  بيـ ن طب  همچنـا  حكيم كوهن سالونيكي   ،اش بود  يقي معلم موس  766رومانو
   769.ي مقتدر دربارباش  صراف768نير عجما مه

 يشورهاكـ  دائـم در     يها س سفارتخانه يه به تأس  كاست  ني  ن سلطا ينخست سليم سوم 
 از  يكـي  1792-1791 يهـا   در سـال  او  . دست زد ) ني و برل   لندن ،سي، پار نيو (يياروپا

راتـب در   . ن فرسـتاد  يـ ر بـه و   ي سـف  بـه عنـوان    را   ير راتب افند  كنام ابوب   معلمان خود به  
 ي مطالب ي غرب ي اروپا ي و نظام  ي ادار يها   خود درباره سازمان   يا   صفحه 500نامه   سفارت

ن يـ  تمـام ا   يشرفت و توسعه دولـت عثمـان      ي تحقق پ  يبرا<ه  كرد  كنوشت و خاطرنشان    
 ين، احمـد عزمـ    ي در و  ي همزمان با سفارت راتب افند     >.رنديد الگو قرار گ   يها با   سازمان

 نوشت و يا نامه ز سفارتياو ن. افتيت ين مأموري در برل  1791ه تا دسامبر    ي از فور  يافند
 ياحمـد عزمـ  . ردكـ  ي معرف>شرفتيرومند و در حال پي نيردانوهما< را  اروپائياندر آن   

 برابر آنـان از     اموزند تا بتوانند در   ي را ب  يي اروپا يها وهيش<د  ي با انيه عثمان كز معتقد بود    ين
ـ يگرا  ي از ساختار نظام   ي مانند احمد رسم   ي عزم 770>.نندك يشتن پاسدار يخو  ه پـروس  ان
 يياراكـ  و   ي و نظـام   ي ادار يها  ق از سازمان  ي دق ي داد و گزارش   به دست   مطلوب ييالگو

ـ   كـ  يسانكـ  ي شد بـرا   ين گزارش منبع مهم   يا.  پروس ارائه نمود   يدستگاه دولت   يه در پ
 يوسف آقا افند  ينام     به ي فرد 1793در سال   .  بودند ي قشون عثمان  يد سازمان نظام  يتجد

 بـه دربـار   يه عثمـان كـ  اسـت  يريسـف  اولـين او .  عازم لندن شـد ير عثمان ي سف به عنوان 
  .ردك ي اعزام مانگلستان
د يـ  و تجد  از بـه اصـالحات    يـ احـساس ن  گر  ي، بار د  هياز روس تحقيرآميز  ست  كدو ش 
. ردكـ دار  يـ  ب ي را در دولتمردان عثمـان     ي غرب ي اروپا ي طبق الگو  ي نظام يروهايسازمان ن 

  
766.  Isaac Fresco Romano  
767.  Ojalvo, ibid.  
768.  Meir Adjiman 

769.  Judaica, vol. 16, pp. 1552-1553.  
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س ي دعوت شـدند و بـه تأسـ        ه از غرب  ك صورت گرفت    يارشناسانكله  يوس  ن اقدام به  يا

دومـين  به اين ترتيـب،     . شد  خوانده مي  نظام جديد ه  ك دست زدند    يا قشون ده هزار نفره   
وسـيله كارشناسـان    ان نظامياني پديد آمد كه بـه  در عثماني در مي    گرا گروه اجتماعي غرب  

هـايي بودنـد كـه از        گـروه ديپلمـات    اولينم،  يه گفت ك چنان. شدند  غربي نظام جديد تربيت     
هاي غربي مقـيم عثمـاني از        هاي ديپلماتيك در غرب يا مراوده با ديپلمات         طريق مأموريت 

، هكيـ  تر ي، دولتمـرد معاصـر جمهـور      تورگوت اوزال . تحوالت جديد غرب تأثير گرفتند    
    : سدينو يم

  اصـالحات  يه سـرآغاز واقعـ    كـ ت است   ين نظر حائز اهم   ياز ا  سليم سوم دوران  
شـدند    يت مـ  ي ترب  فرانسه كمكه به   ك يافسران جوان . رود  يشمار م   به هگرايان  غرب

 يكيآموختند و حداقل با  ي آنان زبان غرب. ل دادندكي را تشگرا گروه غربدومين 
ز، ماننـد  يـ د نيـ ن گـروه جد يـ ه اكـ ر بـود  مقـد .  غـرب آشـنا شـدند    ياز ابعاد زندگ  

     771.ديفا نمايانده ي مهم در اصالحات آيها، نقش پلماتيد
  از نخبگانيان بخشي را در م   ي غرب يد زندگ ي جد ي الگوها ي غرب ين مشاوران نظام  يا
    : دادند ي رواج مي و مردم عثمانياسيس

ي ديرينـه خـود     طور كامل اما تا حـدودي از انـزوا           اگر نه به   در اين زمان عثماني   
 بلكـه بـسياري از افكـار و    خارج شد و نه فقـط دسـتاوردهاي نظـامي و فنـي اروپـا             

... هـا را ميـسر كـرده بـود بـه جامعـه عثمـاني راه يافـت         عقايدي كـه ايـن پيـشرفت    
 از  هـا و فنـون اروپـايي         روندي بود كـه طـي آن سـالح         ترين كانال نفوذ غرب     مهم

هاي جديـد و مـدارس        طريق افسران و كارشناسان فني در ميان جوانان عضو دسته         
اين گروه اخير نخستين گروه اجتماعي غربي بود كه تـا           . جديد نظامي متداول شد   

هـا محـدود كنـد در     اي كه روابط آنان را با عثماني      آن زمان بي هيچ مقررات ويژه     
كه كارشناسـان فنـي تنهـا امـر آمـوزش             در حالي . جامعه عثماني رخنه كرده بودند    

هاي جـوان تحـت تعلـيم آنـان از الگوهـاي فكـري و                 فنون اشتغال داشتند، عثماني   
عـالوه، ايـن مـشاوران        به. گرفتند  ناپذير تأثير مي   اي اجتناب   گونه  رفتاري اروپايي به  

گـروه جديـد،     .تري از جامعه عثماني را نيز تحت تأثير قرار دادند          فني بخش وسيع  
ــر ــد  ب ــه نبودن ــشين، دور از جامع ــايي پي ــشاوران اروپ ــكارا در  . خالف م ــان آش آن

كردنـد كـه برخـي از         هايي برگزار مي   همانييآمد داشتند، م    و  هاي شهر رفت    خيابان
  

771.  Turgut Ozal, “Turkey in Europe and Europe in Turkey”, 

http://www.mfa.gov.tr/grupe/eg/eg05/15.htm 
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توانـستند از نزديـك بـا         كردند و بدينسان آنان مـي       ها نيز در آن شركت مي       عثماني

 غربـي، كارشناسـان فنـي و        بازرگانـان . خانه و شيوه زندگي اروپـايي آشـنا شـوند         
هــاي پايتخــت بــا اتبــاع ســلطان برخــورد  خانــه  و قهــوهســربازان در خيابــان، بــازار

 نيـز از هنرپيـشگان اروپـايي دعـوت          شود كه خـود سـليم       چنين نقل مي  . كردند  مي
وي در شـعر و موسـيقي       . را اجـرا كننـد    هـايي     كرده اسـت تـا در قـصر نمـايش           مي
 تقليـد كنـد و بـراي اسـتفاده شخـصي خـود تابلوهـايي از         اروپائيـان كوشـيد از      مي

     772.كرد تصاوير انسان از اروپا وارد مي
 چنـان   ان مـسلمانان  يـ  در م  يماندگ  ل سده نوزدهم هنوز احساس عقب     يمعهذا، در اوا  

د حالـت   ي مثـال، محمـد سـع      يبرا. د سازد ي را پد  ييگرا رومند از غرب  ي ن يوجه م كنبود  
ان ي م يا سهين مقا ي بود، چن  سي در پار  ير عثمان ي سف 1806-1802 يها  ه در سال  ك،  يافند

    :  داده استبه دستان يمردم خود و فرانسو
 هـا و مـردم اسـالم        ان آن يـ ه فرق م  كشان چنان است      ه ذهن و فهم   كداند    يخدا م 

ــ  ــرق ب ــد ف ــكن يمانن ــاي ــقران و دبي ق ــداب. ت ماســتكــران در مملي  و ير جنگــيت
 در ياركـ  قـصد  يه حتـ كـ  قبـل از آن .  نـدارد يچگونـه ظرافتـ   يشـان ه    يها  استيس
ن يــا. هنــد انجــام دهنــدخوا يه چــه مــكــد يــتــوان فهم يرشــان خطــور بنــدد مــكف

. ت خود ماسـت   ي از فقدان حم   ياند تنها ناش     آورده به دست ها    ه آن ك ييها  تيموفق
 ما ندارند و افسران ي مانند وزرايريا وزي به شجاعت سرباز ما و يها سرباز   چه آن 
د دانـ   يخـدا مـ   . ستي جز حرف ن   يزيها چ   ه آن يسرما. ترند  قيها ال    ما از آن   توپخانه

سه كيـ  25000 يا چهار سال  ي هر سه    ي اضطرار ي اقدام به عنوان ه من معتقدم اگر     ك
بـه   ينياغذ، بلور، پارچه و چك و هي انف يارخانه برا كنار گذارده شود و پنج      ك آسپر
گـر  يل د  پنج سـا   يس شود، آنوقت ط   ي تأس ايها و جغراف     زبان ي برا يا   مدرسه همراه

ه اسـاس تمـام     كـ را  يـ ه بـه آن متوسـل شـوند ز        ك نخواهد بود    ي باق يز خوب يچ چ يه
ت بـه   يـ  حم يه خداونـد قـدر    كـ  يالهـ . اال اسـت  كن پنج   يها هم    آن ي جار تجارت

     773.نيآم. دياربابان ما اعطا فرما

  
  .459-458، صص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 772

  : ن نموده استي تدو سليم سوم درباره اصالحاتي كتاب مستقلدكتر استانفورد شاو
Stanford J. Shaw, Between Old and New: The Ottoman Empire under Sultan Selim III, 

1789-1807, Harvard University Press, 1971. 
773.  Lewis, ibid, p. 69.  
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زبـان    كان تر ي از فرانسو  يا   جامعه در اثر انقالب فرانسه   معتقد است كه     سيبرنارد لو 

 عالقمند  ي انقالب ه نسبت به فرانسه   كد شد   ي پد يتخت عثمان يزبان در پا    وي فرانس انكو تر 
گرانـه    تيت هـدا  راي تأث ل به غرب  يان متما كد تر ي نسل جد  برن گروه   ين بود و ا   يو خوشب 
) ي لبنـان -يسور (ي لوانتيها ن ادعا را تنها درباره گروه يا  شريف ماردن  774.نهادبر جاي   

ارزيـابي   ك انـد  يبـر عثمـان   را  ر انقالب فرانسه    يماردن تأث . داند  معتبر مي  ن استانبول كسا
او . دانـد   منحـصر مـي    مهكحااز هيئت    يمحافلبه   غرب را    اتريتأثطور كلي     كند و به    مي
    : افزايد يم

 يمحافـل دربـار   گويد بـه      سخن مي از آن   پروفسور لويس   ه  ك “يسميوالركس”
.. .ر ننهـاد  يار تـأث  ك قدم و محافظه     مسلمان ثابت  يها  بر توده  چگاهيو ه ... محدود بود 

ه بـه سـازمان     كـ  بود   ي متجل كيوچكار و در محفل     رات غرب در درب   يأث، ت در واقع 
ه شـاخص   كـ  ي اجتماع يز به آن نوع زندگ    ي و ن  يت غرب يري مد يها   و روش  ينظام

    775. بود عالقه داشتند اروپايمحافل دربار
ن يـ  پـس از اشـغال ا      يهـا    در سـال   ان بر جامعـه مـصر     ي فرانسو ير فرهنگ يدرباره تأث 

 در مـصر  يدر آن زمـان، فرهنـگ اسـالم      . ردكـ د اغراق   يز نبا ي ن له ناپلئون يوس  ن به يسرزم
ا از سر   ، ي  در مصر   فرانسه ين فرمانده نظام  ي آخر 776،ژنرال ژاك منو  ه  كچنان استوار بود    

د، نـام   يـ  گرو  صدق، بـه اسـالم      و از سر   يراست  ا به يومتش و   ك حفظ ح  يمصلحت و برا  
 ازدواج هيديده الرشـ يـ نـام زب   مطلقه بهي با زن1799 مارس 2عبداهللا را بر خود نهاد و در        

 مصر  ي از شهرها  يكيداران   س صنف حمام  يده رئ ي، پدر زب  االهرامنامه    نوشته هفته   به. ردك
  777. منوكمان مراد ژاينام سل  ماند بهي بر جاي و همسرش پسر منوكبود و از عبداهللا ژا

  ايتاني بريها سهيدس و يهاي ناپلئون جنگ
پـاول  .  آغـاز شـد    هي در روسـ   طنت پـاول   درگذشـت و سـل     ن دوم ياترك 1796در نوامبر   

ردن روابـط  كـ  يـك نار گذاشت و تالش خود را بر نزد  كارانه گذشته را    كش تجاوز يگرا<

  
774.  Bernard Lewis, “The Impact of the French Revolution on Turkey: Some Notes of the 
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تـوار در   كرين سـال د   ي در همـ   778>.ردك بر اساس منافع متقابل معطوف       يه با بابعال  يروس

 ي نوپـا  ي بناپـارت، ژنـرال جـوان جمهـور         گرفت و نـاپلئون    دستبه   قدرت را    فرانسه
 1798  سـال  در. ردكـ  آغـاز    ترانـه ي و منطقه مد   ايتالين خود را در ا    يهاجم سهمگ ، ت فرانسه
صر پيامـد طرحـي اسـت كـه         اشـغال مـ   .  به اشغال ناپلئون درآمد    ن مصر ي از سرزم  يبخش

 کـا يتانيبراملعـارف     دائرة. داد ارائه   1796 سال   ، وزير خارجه حكومت ديركتوار، در     تاليران
قـدرت   خ فرانـسه بـه  يه در طـول تـار  كـ داند  ي ميومتكن حيتوار را احتماالً فاسدتر  كريد

 و  يگـر مـال     سهيـ س د يهـا   انونكـ  او با    كوك مش يوندهايران و پ  يدرباره تال . ده است يرس
  . ميا  سخن گفتهايتاني بريسازمان اطالعات

ش نفـوذ   ي، افـزا  له فرانـسه  يوسـ    به ترانهي مد ياير در ي و جزا  م اشغال مصر  يامد مستق يپ
ران يـ  و فرانـسه قطـع شـد، وز        ي رابطـه عثمـان    1798در سپتامبر   .  بود ي در عثمان  ايتانيبر

 ي دولـت فرانـسه در سراسـر عثمـان         ي امـوال تجـار    ،ل به فرانسه به زندان افتادنـد      يمتما
 يند و بـرا   ك عبور    و داردانل   بسفور يها افت از تنگه  ي اجازه   هيمصادره شد، ناوگان روس   

در .  ملحق شـود   ي به ناوگان عثمان   يكاتي آدر يايا در در  ه  يه فرانسو ي عل كات مشتر يعمل
 ي را بـرا   ا تهاجم ناپلئون  يتاني ناوگان بر  كمك  به ي عثمان يياي در يروي ن 1799مارس و مه    

ان يد تا مانع صلح م    يوشك يا به جد م   يتانير، ب ها  ن سال ي در ا  779.ردك دفع   اكتصرف قلعه ع  
ه يـ  ژانو 24ن ناپلئون در مصر، در      ي جانش 780،لبرك ژنرال   زماني كه .  و فرانسه شود   يعثمان

ـ    ا قـرارداد    يـ تانيرد، بر كمان صلح منعقد    ي پ ي عثمان  با صدراعظم  1800 اعتبـار    يفـوق را ب
د يلبر به قتل رس   كشش ماه بعد    .  خود در مصر ادامه داد     ارانهكدانست و به اقدامات خراب    

 ي بـه قـوا    1801 اوت   31، سـرانجام در      منـو  كن مسلمان او، ژنرال عبـداهللا ژا      يو جانش 
  . م شديا تسليتاني و بري عثمانكمشتر

 بود كه    مملوك  كشتار نخبگان   به مصر   و تهاجم ارتش فرانسه    يگر طرح تاليران  پيامد د 
 مماليـك  گفتـيم كـه      . بر اين سرزمين هموار كـرد      راه را براي سلطه بعدي محمدعلي پاشا      

  داشـتند و در جنـگ بـا ارتـش فرانـسه            بـه دسـت   ري مبارزه با تهاجم خـارجي را        رهب
هـا    فرانسوي به دست تعداد مملوكاني كه    . طرزي وحشيانه به قتل رسيدند      شان به  بسياري

گل < ايشان را     هزار نفر گزارش شده است كه سِر والنتين چيرول         20كشته شدند حدود    
،  و بريتانيـا    در جريـان اتحـاد ضـد فرانـسوي عثمـاني           .دانـد    نخبگان مصر مـي    >سرسبد
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780.  Jean- Baptiste Kleber (1753-1800) 
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 را بـه     توانـست اعتمـاد بابعـالي      ،اه   برخورداري از حمايت انگليسي    به دليل  ،محمدعلي

 مقتـدرترين نيـروي   بـه عنـوان   خروج نهايي فرانسه از مـصر  خود جلب كند و در زمان    
  781 .سياسي و نظامي منطقه ظاهر شود

 يطلبـ  هيـ مـرج و تجز     و   گـسترده از هـرج     ي، مـوج  هـا، عـالوه بـر مـصر         ن سال يدر ا 
علـي  ر سـلطه    يـ  در ز  ي و آلبـان   ي شمال وناني : را فراگرفته بود   ي عثمان ي غرب يها  نيسرزم
 توطئـه   يونير ا يا در جزا  ه  يزيون. برد  يا بهره م  ه  يسيت انگل يه از حما  ك بود   782 يانينا پاشا

ـ     يـ  ن 783عثمان پاشا پساون اوغلو   . ردندك يم  و   و صربـستان    بلغارسـتان  يز در شـمال غرب
ه سلطان مبـارزه    يار عل كطور آش   عثمان پاشا به  .  را برافراشته بود   ي پرچم خودسر  يواالش

 يهـا   سهيـ ات و دس  يكـ تحر. وسـتند يپ يم به او مـ    ي مخالف سل  يها  چريك  ينگيرد و   ك يم
 نـاپلئون .  مـؤثر بـود    بـه شـدت   مـرج     و  ن هرج يش و گسترش ا   يداي در پ   و فرانسه  ايتانيرب

مـسلم شـد    <ش  ي عاقبت برا  يند ول كت  ينا را تقو  ياني پاشا   يخواست عل   يبناپارت ابتدا م  
ـ     >ا وابـسته اسـت    يـ تانيش از اندازه به بر    ي پاشا ب  يه عل ك ت عثمـان پاشـا     يـ ه تقو  و لـذا ب

  
 . 79-56، صص 3همين كتاب، ج  . 781

782.  Ali Pasha Tepelena (1740-1822) 

بـه خـدمت دولـت      .  تعلق داشـت   ي ساكن جنوب آلبان   تبار ك خانواده ثروتمند ترك   ي به    پاشا يعل
ن يتـر    بـزرگ  1787 سـال    ي از حـوال    از انقالب فرانـسه    ي از اوضاع آشفته ناش    يريگ  درآمد و با بهره   

مركز .  گسترد وناني و بخش عمده     يشكيل داد و حكومت خود را بر سراسر آلبان         را ت  يگ عثمان يپاشال
ـ تاني بر يها  با دولت . ونان، بود ي، واقع در شمال     ناياني پاشا در شهر     يحكومت عل  ـ    و فرانـسه   اي  هي و روس

 پاشـا را    يعل. ديرسان  ي م ياري ي عثمان يه دولت مركز  ي عل انيوناني از   ي شورش گروه  رابطه داشت و به   
بـه   حضور فعال داشـتند، از او        يسيدر دربارش مأموران انگل   . اند  ف كرده يرحم، آزمند و مزور توص      بي

 رونيلرد با .  را ساختند  »نايانير  يش«ب  ش لق يكردند و برا    ي استفاده م  ي اهرم فشار بر دولت عثمان     عنوان
 وارد  1814 پاشـا در     يعل. ش او سرود  ي در ستا  يست و اشعار  ي پاشا ز  ي در دربار عل   ي مدت 1809ز در   ين
ستوه آورد و آنان      ونان را به  ي و   ياقدامات آزمندانه او مردم آلبان    . ه فرانسه شد  يا عل يتانيمان اتحاد با بر   يپ

سـرانجام، محمـود    .  پاشا خالص كند   يشان را از شر عل    ي فشار فراوان وارد ساختند تا ا      يعثمانبر دولت   
ن شـهر   ي ا 1822ه  ي تا ژانو  1820اوت  از  و  نا حمله برد    ياني هزار نفره به     20 ي او را خلع كرد؛ قشون     دوم

و در معـرض    بردنـد     اسـتانبول  سـر او را بـه     . دي پاشا در جنگ به قتل رس      يعل .را به محاصره گرفت   
 ي جـا  ي پاشا را در مقام قهرمان استقالل آلبان       ي عل ين غرب ي مورخ يبعدها، برخ .  عموم گذاردند  يتماشا

كي از اشعارش، از زبـان  يرون در يبا.  كردنديونان معرفيشتاز جنگ استقالل    ي پ به عنوان دادند و او را     
  >.ده نشده استي پاشا ديزتر از علي افتخارآميسي، رئامبر ماياز زمان پ<: ديگو ين مين، چمسلمانان

783.  Osman Pasha Pasvanoglu 

  .س كرده بودي تأس در بلگراديگ مستقلي پاشال1807-1791 يها عثمان پاشا در سال
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   784.د بستياوغلو ام پساون

 ژوئـن  25، در ان جنگ مصري پس از پاكي عالقمند بود، اند   ه به فرانسه  ك،  سليم سوم 
مـان فـوق، امـوال مـصادره شـده و           يدر پ . ردكن دولت را منعقد     يمان صلح با ا   ي پ 1802
 بـه عنـوان    را    نـاپلئون  يده شد، سلطان عثمـان    ين به فرانسه بازگردان   يشيازات پ ي امت يمتما

 و سلطان    چهاردهم يي لو 1740 مه   28مان  ي شناخت و مفاد پ    به رسميت امپراتور فرانسه   
رغـم تحريكـات      ياستي مدبرانه در پيش گرفـت و بـه        عثماني س . ديد گرد يي تأ محمود اول 

ن زمـان  يـ  از ا. گرفتـار كنـد    حاضر نشد خود را در دام جنگ با فرانـسه نـاپلئوني            بريتانيا
ق برقـرار   يده و دق  يچي موازنه پ  ينوع< يي اروپا يها  ن قدرت يان ا يد در م  يوشك ي م يعثمان

   785>.ه منجر به جنگ شود اجتناب ورزدك قاطع ي از اقدامند وك
ب يشور مـصا  كـ ن  يـ  ا ي بـرا  ي ضـد نـاپلئون    يها   در جنگ  يانه عثمان طرف  بياست  يس
 در  ايـ تانير بر ي سـف  786،چـارلز آربوتنـوت    1806 سـپتامبر    22در  .  به ارمغان آورد   يديجد
ونـدها را داشـت،     ين پ يتـر   يك نزد  لندن يهودي  و زرساالران  يه با خاندان ولزل   ك يعثمان

 اجـازه  يهبـه روسـ  ند و ك قطع  روابط خود را با فرانسه يه عثمان كرسماً خواستار آن شد     
.  وارد كنـد    به دريـاي مديترانـه      و داردانل  بغازهاي بسفور از  هاي خود را      دهد كه كشتي  

تبـر  ك ا 14 (انـا ي در جنگ     بر پروس   ناپلئون يروزي پس از پ   يرفت ول ي در آغاز پذ   يعثمان

  
 .463، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 784
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786.  Charles Arbuthnot (1767-1850) 

ـ  وام لـد ي هزار پونـد از ناتـان روچ   12 مبلغ   1820 است كه در سال      ي همان كس  چارلز آربوتنوت  ا ي
 بـا شـرق     ، به تجـارت   آربوتنوتن خاندان، جرج    ي ا ياين) 466 ، ص 2ن كتاب، ج    يهم. ( گرفت رشوه

ان يز در زمره ماجراجو   ين خاندان ن  ي ا ي بعد يها  نسل.  درگذشت ني در چ  1733اشتغال داشت و در سال      
ه مجلس  ندي نما 1795چارلز آربوتنوت از سال     .  فوت كردند  شان در هند  ي از ا  ي بودند و برخ   يمستعمرات

 كيين برونسو يمه كارول يهمسر اولش ند  . ي در عثمان  ايتانير بر ي سف 1807-1804 يها  عوام بود و در سال    
ـ  بـا هر   1814آربوتنوت در سال    .  درگذشت بود و در استانبول   ) ي بعد همسر جرج چهارم  ( ، دختـر   تي

ـ چـارلز و همـسرش از نزد      . ، ازدواج كرد   و برادرزاده ارل نهم وستمورلند     ني ف يژنرال هنر  ن يتـر   كي
 بـود كـه در      يمي صـم  نگتونيچارلز چنان با دوك ول    . بودند) نگتونيدوك ول  (يدوستان آرتور ولزل  

  ) http://www.arbuthnottt.freeserve.co.uk/i.htm. (ستيز ي عمرش در كاخ او مياني پايها سال
  :ده استي در دو جلد به چاپ رست آربوتنوتي روزانه هريها ادداشتي

Journal of Mrs. Arbuthnot 1820-1832, London, 1948, 2 vols. Edited by Francis Bamford.  

  . استام آربوتنوتيلين خاندان سِر وي ايوارث كنون



231  استعمار غرب و فروپاشي عثماني 
رد و  ك را اشغال    ين مولداو يه سرزم ي روس 1806جه، در دسامبر    يدر نت . ردكامتناع  ) 1806

، در برابـر خطـر      مي حفظ دوسـت خـود، سـلطان سـل         يه برا ك شد   ي مدع ساندر اول كآل
مـان  يه سـلطان تعهـدات منـدرج در پ        كن  يست زده و به محض ا     ن اقدام د  ي به ا  بناپارت

 ، بعـد  كيانـد . ردكـ ه خواهـد    ي را تخل  يرد مناطق اشغال  ي، را بپذ  ن، پاول يشيخود با تزار پ   
 ناوگـان   يشتر بر عثمان  ي فشار ب  يا برا يتانيردند و دولت بر   كز اشغال   ي را ن  يا واالش ه  روس

 در برابـر    1807ه  يـ در فور  وارد شد و     عبور داد، به درياي مرمره     ود را از تنگه داردانل    خ
سليم وانمود كرد كه با روسيه و بريتانيا در حال مذاكره است ولي            .  لنگر انداخت  استانبول

اش   امكانـات دفـاعي    زمـاني كـه    آماده كـرد و      مخفيانه نيروي خود را براي جنگي بزرگ      
فراهم شد رسماً به بريتانيا و روسيه اعالن جنگ كرد و خواستار انعقاد پيمان دفاعي ميـان                 

ـ      كيار خطرنا يبسوضع   در   يسيناوگان انگل  .عثماني و فرانسه گرديد    ش ي قرار گرفـت و پ
خـت  ي گر ترانهي مد يايشود با عجله به در    ه راه خروج آن از تنگه داردانل مسدود         ك از آن 
ه فـشار   كـ ا  ه  يسي بعد، انگل  كياند.  لنگر انداخت   در سواحل مصر   1807 مارس   16و در   

خـود را از مـصر خـارج        نظامي   يروي ن يدند، به آرام  يد  ي م ك را خطرنا  يشتر بر عثمان  يب
   787. سپردند پاشاي محمدعلبه دسته را ردند و زمام امور منطقك

  
، در ي قاباقچينام مصطف  بهي فرديرهبر ه، بناچريك ينگي از  ي گروه 1807 مه   25در  

 ميسـل . نـد ردكد، شـورش را آغـاز       ي جد يها فورميدن اون ي و پوش  دياعتراض به نظام جد   
 از مـشاورانش، از     يه برخ ي به توص  يند ول كوب  كان را سر  ي شورش به سادگي توانست    يم

ت يـ ان از موقع  يشورش. ش گرفت ي، راه مصالحه را در پ     يم عطاءاهللا افند  االسال  خيجمله ش 
 كـي مك يروهـا ين(ها  اماقي مه 27در .  به راه انداختند ي بزرگ يسوز رده و آتش  كاستفاده  
 و  هـا، علمـا    چريـك   ينگيردند و هزاران تن از      كت  ك حر  استانبول يسو  به) كيچر  ينگي

د بـا   يوشكم  يدند سل يان به قصر رس   ي شورش زماني كه . وستنديشان پ يبه ا ) طالب (ها فتهس
قبـال  ه اسـالف خـود در       ياو طبق رو  . ندكشان را آرام    يد ا ياعالم انحالل قشون نظام جد    

 از رجـال    يرد و افراد  كم  يان تسل ي از دولتمردان را به شورش     يها، گروه   شورشگونه    اين
ان را  يم شورشـ  ي سـل  ينينـش   عقـب . ن را منـصوب نمـود     اچريكـ   ينگيمورد قبول علما و     

 و سـنت    ر بـا اسـالم    يم را مغـا   ي سل ه اصالحات ك گرفتند   ييرد و سرانجام فتوا   كتر   يجر
    : سدينو ي مسي برنارد لو788.دانست يرد و خلع سلطان را مجاز مك ياعالم م

  
 .471، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 787
 .473-472صص همان مأخذ،  . 788
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 يبـه مفتـ  ك يچر ينگي از افسران يئتي، ه هيماني در سل  ي متالطم يياز گردهما بعد  

ه يـ ه بـا اعمـال مقـرراتش عل    كـ  يا سـلطان  يـ آ<: ردندكرده و سئوال    كاعظم مراجعه   
 بـه   > تواند به سلطنت ادامـه دهـد؟       يرده م كرده اقدام   كن  ي مع ه قرآن ك ينياصول د 

  و خانـدان عثمـان     ن مـسلمانان  يـ ب خلع سلطان به خاطر منافع و مـصالح د         ين ترت يا
     789.مسجل شد

 . شدي زندانيناره گرفت و در قصرك يم به آرامي سل1807 مه 29در 
  

گرايـان عليـه     واكنش سنتسومسليم بر ضد در تاريخنگاري جديد، معموالً شورش    
اين روايـت   . شود   عنوان مي  ويژه تأسيس قشون نظام جديد      ه او و به   گرايان  غربقدامات  ا

ر  از سوي دولتمـردان و دربـا       ميزان اقتباس الگوهاي غربي   . گوياي تمامي داستان نيست   
كننده دانست كه مقاومـت و شـورش         توان تا بدان حد بارز و تحريك        سليم سوم را نمي   
 نيز به آن توجـه كـرده و نوشـته           اي است كه استانفورد شاو      اين نكته . مردم را برانگيزاند  

 تقليد كنند اما    كوشيدند كه در مواردي از اروپا       اگر چه سلطان و اطرافيان وي مي      <: است
حـوادث بعـدي و قيـام        790>.اي نبود كه بتوان آن را چندان مهـم تلقـي كـرد              اين مسئله 

  براي اعاده سلطنت سليم، كه حمايت بخش كثيري از مردم عثمانيعلمدار مصطفي پاشا
 اي مالحظه  و پايگاه اجتماعي قابلدهد كه سليم از محبوبيت  داشت، نشان مي  به همراه را  

برخوردار بود و لذا شورشي كه به خلع وي انجاميد بيانگر خواست اكثريـت يـا بخـش                  
دهـد سـوداگران      عالوه، قرائني در دست است كـه نـشان مـي            به 791.بزرگي از مردم نبود   

آميـز    توطئـه كلي مـشكوك و        در شورش نقش داشتند و اين امر حادثه فوق را به           يهودي
سـخنان  <علمدار مصطفي پاشا    : چنين آمده است   هود ي املعارف  ةائرد در. سازد  گر مي   جلوه

كنند   ن توطئه مي  چريكا   ينگي به همراه  ثروتمند پايتخت ايراد كرد كه       تندي عليه يهوديان  
   792>.نمايند ايشان حمايت مي] شورش[و از 

  
789.  Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 70.  

 .460، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 790
 كه  سليم سوم <: ، نوشتم ، تنها با تكيه بر مندرجات كتاب استانفورد شاو        )61-60صص  (در جلد سوم     . 791

، در اثر شورش مردم سقوط      1807مه   بعد، در    ي داشت كم  يي اروپا يكردي رو ياسي و س  ياز نظر فرهنگ  
ن سـاده   ي سليم سوم را چن    ي سرنگون يتر، ماجرا  قي دق ي اكنون، با بررس   >.دي بعد به قتل رس    يكرد و مدت  

 .نميب ينم
792.  Judaica, vol. 16, p. 1538. 
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سـليم  . برانگيـز اسـت    ، تأمل زار روسيه ، ت  با سرنوشت پاول   ت سليم سوم  تشابه سرنوش 
 رابطه حسنه داشـت و در   ساله سلطنتش با بريتانيا   18 سال از دوران     12سوم طي حدود    
ولي مانند پـاول، درسـت در       .  متحد نظامي بريتانيا بود    وسيله فرانسه    به زمان اشغال مصر  

، اعـالن   همان زمان كه عليه بريتانيا و متحد آن، روسيه تحت فرمانروايي آلكـساندر اول             
گفتـيم كـه بخـش    .  كرد، نه زودتر و نه ديرتر، با شورش مواجه شد و خلع گرديد     جنگ

او از  . سال و نيمه سـلطنت پـاول نيـز در پيونـد بـا بريتانيـا گذشـت                 عمده دوران چهار    
 12فرانسه دگرگون كرد و در   به سود  سياست خود را عليه بريتانيا و        1800تابستان سال   

 را صـادر نمـود ولـي دو          بريتانيا در هند    دستور حمله نظامي به مستعمرات     1801ژانويه  
. با كودتاي پسرش، آلكساندر اول، مواجه شد و به قتل رسيد          ) 1801مارس   23(ماه بعد   

   793.، سفير بريتانيا، در اين كودتا شركت داشتگفتيم كه چارلز ويتورث
 1803 سـال    يهاجم نظام ، ت گ و قتل تزار پاول    پطرزبور   در سن  1801 مارس   يودتاك
ـ  و اشتعال نـائره جنـگ اول ا         به قفقاز  هيسرو  در  1807 و شـورش مـه       794هي و روسـ   راني

 واحـد رخ داد و      يخي مقطـع تـار    يكه در   ك است   يا   سه حادثه  سليم سوم  و خلع    استانبول
بـر  ه  ك است   يفرايندن سه حادثه انقطاع     ي ا كجه و فصل مشتر   ينت. سان داشت يك يامدهايپ

ـ ه، ا ي روسـ  -يومت بـزرگ شـرق    ك در سه ح   ي ناپلئون  فرانسه به سود  و   ايتانيبرضد   ران و  ي
ا اگر همزمان يتانيه بري عليران و عثمانيه و ايچرخش مواضع روس .  آغاز شده بود   -يعثمان
ران و شورش   ي در ا  يهاجم خارج ، ت هيودتا در روس  ك( نامنتظر   يوست و حوادث  يپ يوقوع م  به

ـ توانست موقع   يساخت، م  يآن را منقطع نم   ) يدر عثمان  ـ تانيت بر ي  بـه   يطـور جـد     ا را بـه   ي
  

  .432، ص 4ن كتاب، ج يهم: د بهيبنگر . 793
ـ  زمـام دولـت ا     ه قاجـار  شـا   يسلطنت فتحعل اوليه   يها  در سال  . 794  مقتـدر از    يا  دسـت شـبكه   بـه    راني

، بـود كـه بـا       )يرازي خاندان قوام ش   ياين (م خان اعتمادالدوله  ي ابراه به رهبري ،  يهودي داالسالمانيجد
 1801ل يمه آوري، در نك ماه پس از قتل تزار پاول     يحدود  . ندك داشت ي رابطه نزد  ايتاني بر ومت هند حك
اسـت  ي در س  ين حادثه سرآغاز چرخش   يا. قمع شدند   و   خلع شد و وابستگان او قلع      م خان صدراعظم  يابراه

 به   انضمام گرجستان  ي برا ن زمان تالش آلكساندر اول    ياز هم .  است  فرانسه به سود و  ا  يتانيه بر يران عل يا
 مـشتعل    را هيران و روس  يد و اندكي بعد جنگ اول ا      ي به فرجام رس   1802ل  ي آغاز شد كه در آور     هيروس

مـان  يه اعالن جنگ كـرد، پ     يا و روس  يتانيه بر ي عل  كه سليم سوم   ي، مقارن با زمان   1807 مه   4در  . ساخت
. رفـت  يشمار م   ران به هند به   ي ا ي لشكركش ي برا يا  ران منعقد شد كه مقدمه    يان فرانسه و ا   ي م نينكنشتيف

ـ  و وابستگاه بـه ا     يرازي خاندان قوام ش   يافت و اعضا  يا بهبود   يتاني و بر  راني روابط ا  1811در سال    شان ي
ج   ؛435-421، صـص    2ن كتاب، ج    يهم: د به يبنگر.  گرفتند ي جا ي حكومت يگر در مناصب عال   يبار د 

 . 434-433، ص 4
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  . مخاطره اندازد

  
  از نـاپلئون   795جنگ فريدلند  در   هي روس 1807 ژوئن   14، در   مي پس از خلع سل    كياند

پيمـان  ه  يـ  ژوئ 7در  . م بـه صـلح گرفـت      ي تـصم  ساندر اول كـ  سخت خورد و آل    يستكش
ان دو دولـت    يـ  بـه جنـگ م     1812 تا سال    هكه منعقد شد    ي و روس  ان فرانسه ي م 796تلسيت

 شـناخت و    بـه رسـميت    فتوحـات نـاپلئون را       ساندر اول كـ ل، ا مانين پ يدر ا . خاتمه داد 
در . نـد ك عمـل    ان او و انگلستان   ي صلح م  يانجي م به عنوان ساندر  كه آل كرفت  يناپلئون پذ 

 و روسـيه    كه براي انعقاد پيمان صـلح ميـان عثمـاني         بخش سرّي پيمان، فرانسه متعهد شد       
 روسيه عليه عثماني وارد جنگ شـود        به همراه تالش كند و اگر اين تالش به نتيجه نرسيد          

ا خـارج   هـ    را از يوغ سـلطه تـرك       هاي عثماني در اروپا     تمامي ايالت <و دو دولت مشتركاً     
اپلئون در عرصه ديپلماتيك به پيروزي بزرگي دست يافت ولـي بـه             ، ن ينسانبد 797>.كنند

  798. عثماني-بهاي خيانت به متحد خويش
  

 بـه   مـصطفي چهـارم   بـا نـام     ) د اول يـ پسر عبدالحم  (شي، پسرعمو سليم سوم با خلع   
 را  يه و ك يسانكاند در دست      ردهكف  ي توص يا چهيا باز  چهارم ر  يمصطف. ديسلطنت رس 

نش بخـش   كـ  وا سـليم سـوم    و خلـع      استانبول 1807 شورش مه    799.دنديرسانقدرت  به  
نـام علمـدار     بـه يخت و فردي را برانگي عثمان ي و نظام  ياسي س  از مردم و نخبگان    يريثك

) 1808-1750 (علمدار مـصطفي پاشـا    .  گرفت به دست  مخالفان را    ي رهبر  پاشا يمصطف
ان جنـگ   ي و در جر   مصطفي سوم ه در زمان    ك بود   800ك شهر روسچو  اني از اع  يكيپسر  

 در مقـام    1806ا علمـدار ملقـب شـد و در سـال            يرقدار  ي به ب  ،ديس به شهرت ر   هيبا روس 
  

795.  Battle of Friedland 

796.  Tilsit 

  : د بهي بنگرتيمان تلسي با متن كامل پيي آشنايبرا . 797
http://www.napoleonseries.org/reference/diplomatic/tilsit.cfm 

  .475-474، صص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 798
  .473ص همان مأخذ،  . 799

800.  Roustchouk, Rustchuk, Ruse, Rousse 

 احداث شد و بـه      ي در دوره عثمان   روسچوك. ه رود دانوب  ي واقع در حاش    در شمال بلغارستان   يشهر
ـ    1877در سال   . دي منطقه بدل گرد   ي و نظام  يكي از مراكز مهم تجار    ي  درآمـد و بـه      هي به تصرف روس

 .ل داده شديدولت بلغارستان تحو
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م، علمـدار   يدنبال خلع سل    به.  گرفت ي جا ر منطقه دانوب  ك و سرعس  801ايستريلي س يپاشا

. ردكـ د خـود را آغـاز        نـشناخت و تمـرّ     به رسميت  را   يد عثمان ي زمامداران جد  يمصطف
بـه   را همچنـان     سليم سـوم  ه  كد  ي بدل گرد  يسانك ي به پناهگاه تمام   كنسان، روسچو يبد

مقـام مخلـوع      ، قـائم  ار پاشا ي ط 1808در ژوئن   . شناختند  يش م ي خو ي سلطان قانون  عنوان
 يا  م نقـشه  يهـواداران سـل   . وسـت ي پ ي پناه برد و به مـصطف      كز به روسچو  ي، ن صدراعظم

 معـروف   كميتـه روسـچوك   ه به   كل دادند   كي تش ي مخف يردند و سازمان  ك ي طراح دهيچيپ
شان را قـانع  يـ  شدند و ا   يك چهارم و صدراعظم او نزد     ي از آنان به مصطف    يگروه. است

ن يد وفادار است و بهتر يعات به سلطان جد   ي پاشا برخالف شا   يه علمدار مصطف  كردند  ك
 يمـصطف . تخـت اسـت   يت در پا  يـ طلبان و اعاده نظم و امن       مرج و  وب هرج ك سر يفرد برا 

ن بـا قـشون   يوب متمردك سريه براك پاشا دستور داد يانه به علمدار مصطفيچهارم مخف 
 علمدار در رأس قشون بزرگ خـود وارد         1808ه  يدر اول ژوئ  .  استانبول شود  يخود راه 

 و  ي مفتـ  يشت و عطـاءاهللا افنـد     كـ ان، را   ير شورش ، رهب  يقاباقچ يمصطفاستانبول شد،   
  . ردكنار كده بودند بري رسانياري سليم سومه به خلع ك را يسانك از ياريبس

ن روز، او قصر سلطان را يدر ا.  رخ داد1808ه ي ژوئ28 در    پاشا يام علمدار مصطف  يق
 >امبريـ  و سـنن پ  ن شـرع  ي قـوان  يايـ  اح بـه منظـور   <ه  كـ رد  كبه محاصره گرفت و اعالم      

ه كـ  چنان به هراس افتاد       چهارم يمصطف.  به سلطنت است   سليم سوم خواستار بازگشت   
 تنها به عنوانرد تا  ك را صادر     ساله خود، محمود،   23، و برادر    ميش، سل يدستور قتل عمو  

 به دسـت  وتاه  ك يا  پس از مبارزه   سليم سوم . ابدي از مرگ نجات     عثمان ور آل كبازمانده ذ 
 يخت و خود را به علمدار مـصطف       يبام گر    محمود از راه پشت    يد ول يجالدان به قتل رس   

  . پاشا رساند
  پاشـا  ي گرفت و علمدار مصطف    ي جا يد عثمان ينسان، محمود در مقام سلطان جد     يبد

 ي پاشا فرمـانروا   ين دوران، علمدار مصطف   ي در ا  802.ردك منصوب    صدراعظم به عنوان را  
درتمند قاو رهبري قشوني چنان     ،  نوشته استانفورد شاو    به. رفت يشمار م    به ي عثمان يواقع

هاي اخير عثماني هرگز مشابه آن را به خود نديده             داشت كه در سال    به دست و پرشمار را    

  
801.  Silistria, Silistra 

 بـه   1877در سـال    .  منضم شد  ي به قلمرو عثمان   يالدي م 1388در سال   . ه رود دانوب  ي در حاش  يبندر
 منضم شد و در سـال       ي به رومان  1913در سال   . ل شد ي تحو  درآمد و به دولت بلغارستان     هيتصرف روس 

 . مجدداً در قلمرو بلغارستان قرار گرفت1940
802.  The Encyclopaedia of Islam, vol. VII, p. 719;   477-476، صص 1، همان مأخذ، ج  شاو
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سـليم   ي بـرا  يوهكع جنازه باش  يي پاشا تش  ي و علمدار مصطف    سلطان محمود دوم   803.بود
. گـران دسـت زدنـد      ان و توطئه  يد و اعدام شورش   يوب و تبع  كب دادند و به سر    ي ترت سوم

  .  اعدام شد1808 نوامبر 18 در  چهارميمصطف
  

ـ    اصالح ي را صدراعظم   پاشا يعلمدار مصطف  ـ ب و ق  طل ـ ام او را عامـل اح     ي  موقـت   ياي
 مجلـس   يوتـاه صـدارت او برگـزار      كن اقدام دوره    يتر  مهم. دانند  ي م ياقتدار دولت عثمان  

 در  1808 سـپتامبر    29ه در   كـ  بـود    يت پهنـاور عثمـان    ك ممل )انياع( از بزرگان    يسراسر
ه كن منشور، يدر ا. افتيان ي پايتبر با صدور منشور   ك ا 7رد و در    ك به كار  آغاز   استانبول

خـود گرفـت، نحـوه         بـه  يم صورت شرع  االسال  خي ش ي معروف است و با فتوا     ند اتفاق به س 
ـ ت و حـدود اخت    ك ممل ي و اقتصاد  ياسي ساختار س  يبازساز ـ  يارات نهادهـا  ي  و نـوع  ي محل

 يه برخـ كـ د تـا بدانجاسـت   ن سـن يت اياهم. ن شده بود  ييز تع كشان از مر  يت ا يرابطه و تبع  
 در اين اجتماع تنها معدود پاشاهايي       .اند  دهينام 804>ي عثمان يارتاك مگنا< ن آن را  يمورخ

، حـضور    و محمدعلي پاشـاي مـصر      كه داعيه خودسري داشتند، چون علي پاشاي يانينا       
   805.نيافتند

 ، مانند احمد جودت پاشايگروه .دارند يدگاه ابراز مي دو دسند اتفاقن درباره  يمورخ
ش ي، افـزا  يزكـ ومـت مر  كت ح ي تقو ين منشور در راستا   يه ا ك، معتقدند   ف ماردن يو شر 

، ي و برخـ   806. بـود  >ز مـدرن  كـ دولت متمر < يك يسو   به يقدرت سلطان و تطور عثمان    
 بـود   انيـ اع بـه سـود    يازات بزرگ ي امت يه سند اتفاق حاو   ك، برآنند   يكنالچيل ا يمانند خل 

شان يـ  شناخت و بـه ا به رسميت را ي محلي موروثيها ومتك و ح ياسي س يرا نهادها يز
در . ندك يد مييه هر دو نظر را تأك مندرج است    ي در سند فوق فقرات    807. داد ياقتدار قانون 

ننـد و   ك ي مـ  ي نسبت به سلطان ابراز اطاعت و وفـادار        يمواد اول و چهارم، بزرگان محل     
شناسـند؛ در مـاده دوم متعهـد          ي مـ  بـه رسـميت   نده مطلق او    ي نما به عنوان  را   صدراعظم

نند؛ در مـاده پـنجم      كن  ي را تأم  يزكاز دولت مر  يقشون مورد ن  الزم  ه در زمان    كشوند    يم

  
  .22، ص 2ج همان مأخذ، ، شاو . 803
 . 232-231، صص 3ن كتاب، ج يهم: د بهي بنگرخ انگلستانيگاه آن در تاريدرباره مگناكارتا و جا . 804
 .24-23، صص 2ج خذ، همان مأ، شاو . 805

806.  Ahmed Cevdet Pash, Tarih-i Cevdet, Istanbul: Ucdal N., 1974, v. 9, p. 6; Mardin, ibid, p. 

148. 
807.  Halil Inalcik, “Sened- ittifak ve Gülhane Hatt-Hümayunu”, Belleten 28, 1964, p. 608. 
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ه كـ دهند    ينند؛ و در ماده ششم قول م      كومت  كه در مناطق خود با عدالت ح      كرند  يپذ  يم

ه سـلطان و اصـالحات او       يـ رده و با هرگونه شـورش عل      كت  ي سلطان حما  از اصالحات 
ه اگر صدراعظم بـه     كوردار شدند   ن حق برخ  ي از ا  يطور قانون   ان به يضمناً اع . نندكمقابله  

. نندك خلع او اقدام     يرد، برا ك دست زد و از قدرت خود سوءاستفاده         يرقانونياقدامات غ 
بـه   را   ي محل يها  ومتكه ح كشود    يگر، در مواد پنج و هفت سلطان متعهد م        ي د ياز سو 

ات يـ طور عادالنه و منـصفانه مال       شان به يت قرار دهد و از ا     ي شناسد و مورد حما    رسميت
 و هـم سـلطان و       ي عثمـان  ي محلـ  ياسـ ي س ينسان، هم بزرگان و نهادها    يبد. ندكوصول  

 د، محمود دوم  يم د يه خواه ك  چنان 808.ردنداعطا ك  به طرف مقابل     يازاتي امت يزكدولت مر 
وب كاستوار ساخت بـه سـر     كامالً   اقتدار خود را     زماني كه ن منشور وفادار نماند و      يبه ا 

  . ، دست زدي غربيز، طبق الگوك متمريومت استبدادك حيكس ي و تأسي محلينهادها
 شـورش   ي قربان  پاشا ي اجتماع فوق، علمدار مصطف    ي ماه پس از برگزار    يكمتر از   ك
، در اواخـر رمـضان      كوكن شـورش مـش    يـ ان ا يـ در جر .  شد  استانبول  از اوباش  يگروه
  . آتش جان باختشعله ان يده شد و در ميشكخانه او به آتش . م 1808نوامبر ./ ق 1222

   ب غرگري حكومتالگوي اخذ  و محمود دوم
خ معاصر، در   ين مقاطع تار  يتر  از حساس  يكي داشت و در     ي طوالن يومتك ح محمود دوم 

.) م 1839-1808./ ق 1255-1223( سـال    31 به مـدت  ،  يالديمه اول سده نوزدهم م    ين
 اعـاده   بـه سـود    گسترده   يامي ق يدر پ محمود دوم   سلطنت  ديديم،  ه  ك چنان. ردكسلطنت  

ن يـ ا.  آغاز شد  ن سند اتفاق  ي و تدو  اني اع يل مجلس سراسر  كيش و با ت   يت عثمان يمكحا
وند يرد، پك را اعاده يزكومت مركت حيگر اقتدار و مشروعيه بار دك مهم است يا حادثه

ان يـ  بـه جر   يدر عروق دولت عثمـان     تازه   يت نمود و خون   ي تقو ي محل يآن را با نهادها   
هـاي غربـي، كـه حـضور          دنياي جديد و اقتدار روزافزون دولت     تحوالت  ،  معهذا. انداخت

 دولتي كه در طول سه سده اخيـر تهديـدي جـدي بـراي               - را يك قدرت مسلمان اروپايي   
زد و ايـن   رقم مـي تابيدند، مرگي گريزناپذير را براي عثماني   برنمي-موجوديت ايشان بود 

 سرا  نكـي  لرد   .خيزش تنها توانست سرنوشت محتوم آن را براي يك سده به تأخير اندازد            
    : نويسد مي

  
808.  Mustafa Gokcek, “Centralization during the Era of Mahmud II”, 

http://www.geocities.com/gokcek/docs/centralizationundermahmud.htm 
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ده يرس آن را در سر پروران      شيه پ يال تجز ي خ ساندرك و آل  ه ناپلئون ك يامپراتور

ن در دوران محمـود     يكلـ . هـا دوام آورد     آن ر دو گر پـس از هـ     ي قرن د  يكبودند،  
، امعـاء و احـشاء خـود را حفـظ           يرغم فساد درون    به. سرحدات آن دائماً آب رفت    

تـر    وتـاه ك آن از هـر سـو        يها دست و پـا      يجه ناآرام يه در نت  كرد، در همان حال     ك
  809. بودونانيه از آن جدا شد ك ين عضوينخست. شد يم

  
.  اسـت  ايتاني با بر  ي ناپلئون  مقارن با رقابت فرانسه    ه سلطنت محمود دوم   ي اول يها  سال
 مواجـه شـد كـه از يكـسو           بـا اروپـايي    ، عثمـاني   و شكست نهايي ناپلئون    1815از سال   

داشـت و از سـوي      فائقه   رهبر جبهه پيروزمند ضد ناپلئوني، در آن نقش          به عنوان يتانيا،  بر
. شـود    شناخته مي  رفت كه با نام آريستوكراسي مالي      شمار مي   ديگر موطن قدرتي جديد به    

به ثروتي انبوه دسـت يافـت و در   ي هاي ناپلئون اين نيروي اجتماعي جديد در دوران جنگ      
هـاي   از طريق مانور و بندوبست سياسـي و سـود بـردن از جنـگ              <نيمه اول سده نوزدهم     

 تـا   1793، از سـال     بريتانيكـا نوشـته     به 810>.ها بدل شد    به قدرتي فوق دولت    داخلي اروپا 
 صـرف    ميليـون پونـد اسـترلينگ      650ا يك ميليارد و     بريتاني) 1815ژوئن   (جنگ واترلو 

 به دست از طريق استقراض    )  ميليون پوند  5/412( درصد آن    25جنگ با فرانسه كرد كه      
خانـدان   بـه رهبـري   ،  سـوداگران يهـودي    و    لنـدن  م را صرافان  يه عظ ين سرما ي ا 811.آمد
ا را بـه    يـ تاني دولـت بر   ي نـاپلئون  يهـا   ب جنـگ  يـ ن ترت يـ  فراهم آوردنـد و بـه ا       ،لديچرو

 اقتـدار و    فراينـد  در جلـد سـوم       812. بـدل نمـود    ي مال يراسكستويرآ كارن بده يتر  بزرگ
  . ميا داده سده نوزدهم شرح ي را در اروپاي ماليراسكستوي آرياسيت سيمكحا

داد    شكل مي  نام زرساالري يهودي    نيرويي كهن به    را قلب و روح آريستوكراسي مالي    
 زرساالري يهودي نه تنها با عثماني     . كه از قدمت و تجربه تاريخي طوالني برخوردار بود        

از اوايل سده شانزدهم تا پايـان سـده هيجـدهم            (طي سه سده اخير   حداقل  بيگانه نبود بلكه    
بـر بنيـاد   ، سده هفـدهم از اواخر   ويژه    بهسازمان خود را در اين مملكت گسترده و         ) ميالدي

 مـاني ي عث سـاالر   ديـوان در درون   قدرتمند  اي    شبكهاز  ،   شابتاي زوي  موج جديداالسالمي 
) هـا  دونمه( مأموريت شابتاي زوي و پيروان او  اي گفتيم كه ناتان غزه   . برخوردار شده بود  

  
  .454ص  ،1373كهكشان، : ، تهراني، ترجمه پروانه ستاريقرون عثمان س،را كينلرد  . 809
 . 469، ص 2ن كتاب، ج يهم . 810

811.  “United Kingdom, History of England and Great Britain”, Britannica CD 1998. 
  . 467، ص 2ن كتاب، ج يهم . 812
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    : را چنين بيان كرده است

 در برابر او تـسليم شـده         وارد شده؛ ظاهراً   به قلمرو خليفه  ]... شابتاي زوي  [مسيح
ولي در واقع در حال انجام واپسين و دشوارترين بخش مأموريت خود است و آن               

او براي انجام اين مأموريت مانند يك جاسوس عمل         . تسخير خليفه از درون است    
اي در درون سـرزمين    ايـن مبـارزه  ؛كند كه بـه درون سـپاه دشـمن اعـزام شـده            مي

  813 . استشيطان
  

، همپاي گسترش جهانشمول خـود، جايگـاهي        ، امپراتوري بريتانيا  از دوران محمود دوم   
   . كسب كرد كه پيش از آن سابقه نداشتچنان بزرگ در امور داخلي عثماني

، بـا حمايـت     كانينـگ .  در پيونـد اسـت     اسـتراتفورد كانينـگ   سِـر   اين تحـول بـا نـام        
  به عضويت وزارت خارجه    1807، در سال    )وزير خارجه وقت   (پسرعمويش جرج كانينگ  

، بـه    و عثماني   ميانجي صلح روسيه   به عنوان بار،   اولين درآمد و در سال بعد براي        بريتانيا
متنفـذترين ديپلمـات    ) 1880 اكتبـر    14(او از اين زمان تا پايان عمـر         .  سفر كرد  استانبول
سـوداگران  ن  وطـ   شبكه جهان  .رفت  شمار مي    در رابطه با دربار و دولت عثماني به        اروپايي
ها و   در عثماني آن نيروي متنفذي است كه سِر استراتفورد كانينگ و ساير ديپلماتيهودي

وند خانـدان   ي درباره پ  . بريتانيا اقتدار خود را بر بستر آن بنا كرده بودند          مأموران اطالعاتي 
 ، بـا زرسـاالران    نـگ يانكاسـتراتفورد   سِـر    و   گنيانك و دو چهره نامدار آن، جرج        نگيانك
دولت بريتانيا در زمان كانينـگ در       ه  كم  يم و گفت  يا   سخن گفته  لدي و خاندان روچ   يهودي

، و بـه تعبيـر ريچـارد         يهوديـان   بر شـبكه اطالعـاتي     طور جدي   امور مربوط به عثماني به    
ن اقتـدار از    يـ  ا . ايشان، متكـي بـود     >خدمات< و   >المللي روچيلدها   شبكه بين <ر  ، ب ديويس

د، از يـ م دي خـواه كه چنان او آغاز شد و،  انهيگرا  غرب  و با اصالحات   دوران محمود دوم  
  .دي به اوج خود رسماتي و دوره تنظد اوليزمان عبدالمج

  در عرصه تجارت    سلطنت محمود دوم   يها  سال در   ي در عثمان  ايتاني بر سابقه  بينفوذ  
  را از  يا بـه عثمـان    يـ تاني سـاله صـادرات بر     13وتـاه   ك دوره   يـك افـت و در     يز بازتاب   ين

 هكـ د  ي رسـان  1825پونـد در سـال       633،147  به 1812 در سال    نگيپوند استرل  311،029
 سـلطنت   يهـا    در دهه بعد، مقارن بـا سـال        814. بود يا   پنبه  منسوجات پوند آن  482،355

د و  يز رسـ  يـ  ن رانيـ  بـه ا   سي انگلـ  يا ورش منـسوجات پنبـه    يـ ، دامنـه    محمد شاه قاجـار   
  

 . 345-344ص ، ص2ن كتاب، ج يهم . 813
 . 250، ص 1ن كتاب، ج يهم . 814
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  . را به ارمغان آورديراني اع و تجاري از صاحبان صنايريثكل ي خيستگكورش

  
ايـن نـوع    . شـود    شناخته مي   عثماني > نوين بنيانگذار اصالحات < به عنوان  محمود دوم 

ه سـالطيني چـون          جديدي از اصالحات است كه نه به تجربه و سن          ن تاريخ عثماني و رويـ
  بلكـه بـه الگوهـاي اروپـاي     و دولتمرداني چون كوپرولوهـا     و مراد چهارم   سليمان قانوني 

تـوان     جديد مـي    غرب گري  تحكومهاي    كرد با اقتباس روش      نظر داشت و تصور مي     غربي
 بـا توجـه بـه ايـن تفـاوت           .براي دردهاي جامعه عثماني درماني معجزآسا و سريع يافـت         

  . شود  متمايز ميبنيادين در شيوه نگرش است كه اين نوع اصالحات از اصالحات سنتي
  : ر استيشرح ز  به محمود دوم اصالحاتياصلرئوس 

  ؛ كيچر ينگيقشون و انهدام  انحالل -1
  ؛ قمع ايشان و  و قلع)اعيان( بزرگان محلياهش قدرت ك -2
  ؛ يني دي و نهادها علماياسي و سياهش اقتدار و نقش اجتماعك -3
  ؛ يزكش قدرت دولت مري افزا-4
  . ي عثمانيساالر ديوانگرا در  غربجديد ن اساالر ديوان صعود -5

ز ميـان بـردن آن   اول، حذف و ا :  معطوف به دو هدف اصلي بود       محمود دوم  اصالحات
 به دست ها و كاركردهاي مهمي        نقش نهادهاي سياسي مياني كه در ساختار پيچيده عثماني       

رفتنـد؛ دوم گـسترش اقتـدار دولـت           شـمار مـي     داشتند و واسطه ميان حكومت و مردم به       
يجـدهم وجـود    سـده ه كه در غـرب   چنان-اليد مركزي و تبديل سلطان به حكمران مبسوط   

 پيمـوده بـود و، همزمـان بـا           در روسـيه   اين مسيري است كه در گذشته پطر كبيـر        . داشت
در واقـع، محمـود دوم از        .كـرد    آن را تجربـه مـي       در مـصر   محمود دوم، محمدعلي پاشـا    

نويـسد، دوسـت      س مي را  كه لرد كين   ثر بود و، چنان   شخصيت و الگوي پطر كبير بسيار متأ      
   815.داشت به او به ديده پطر كبير عثماني بنگرند

  ن چريكا انحالل و انعدام ينگي
ك و انحـالل آن بـود؛       يـ چر   سركوب خـونين قـشون ينگـي       ترين اقدام محمود دوم     مهم

   >. بودموجب وحشت اروپابه قدمت قرون كه زماني < ،به تعبير برنارد لويس ،نهادي
اين . و چريك، به معني قشون نو است      ) نو( مركب از دو واژه ينگي       816،كيچر  ينگي

  
 .451ص راس، همان ماخذ،  كين . 815
 در  حـسن بيـگ روملـو     . نويـسند   نيـز مـي   ) Yenicheri(چـري      ينـي  به صـورت  ك را   يچر  نگيي . 816

← 
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 و اروج بيـگ     عاشق پاشازاده  817.ر سده چهاردهم ميالدي ايجاد شد     نهاد نظامي در اواخ   

 خـود زمـان پيـدايش قـشون         عثمـان  تـواريخ آل  ، در   ، مـورخين متقـدم عثمـاني      اِدِرنَوي
-763هـاي     و در حـوالي سـال     ) پـدر بايزيـد اول     (ا در دوران مـراد اول     ك ر يـ چر  ينگي
شود كه ايـن قـشون را يكـي از فرمانـدهان              گفته مي . دانند  مي. م 1364-1361./ ق 766

 818. خـان ايجـاد كـرد      ي بـا تـصويب سـلطان مـراد        رستم قرامان  نام قره   نظامي داوطلب به  
دادنـد كـه،       تشكيل مي   منطقه بالكان  ك را جوانان مسيحي   يچر  اعضاي اوليه قشون ينگي   

قشون . مدندآ گرويدند و به خدمت حكومت عثماني درمي      مي ا، به اسالم  ه  مانند دوشيرمه 
هـاي    رشـادت در صـحنه  به دليـل هاي پانزدهم و شانزدهم ميالدي        ك در سده  يچر  ينگي

 يـك نهـاد سياسـي نيـز از نفـوذ            به عنوان  آورد و    به دست نبرد احترام و شهرت فراوان      
 رده تقـسيم    اين قشون از انضباط شديد برخـوردار بـود، بـه سـه            . فراوان برخوردار شد  

شمار اعـضاي ايـن قـشون در اوج قـدرت و             819. لقب داشت  آقاشد و رئيس قشون       مي
از سـده هفـدهم     .  هـزار نفـر بـود      12،  شوكت عثماني، يعني در دوران سـليمان قـانوني        

ك يـ چر  عداد اعضاي قـشون زبـده ينگـي       ، ت سست شد اوليه  ميالدي، ضوابط سختگيرانه    
بـه  .  هزار نفر رسـيد    50سرعت افزايش يافت و در حوالي نيمه سده هفدهم به حدود              به

 فساد و خودسري نيز در اين نهـاد نظـامي توسـعه             ،كاهش انضباط رشد كمي و    تبع اين   
  . يافت

فـت و آن شـورش عليـه    ك كـاركردي جديـد يا  يـ چر در سده هفدهم، قشون ينگـي   
 و قتل او    عثمان دوم بر ضد    1622 با شورش    فراينداين  . سالطين و دولتمردان فاسد بود    

 را نهادينه   يكش  سلطاننام     سنتي به  دلي ابراهيم قتل  خلع و   و   1648آغاز شد و با شورش      
ك يـ چر  ز حوالي نيمه سده هفدهم در سطوح باالي قشون ينگي         رغم فسادي كه ا     به. كرد

، ويژه در ماجراي شورش عليـه سـليم سـوم           كه در مواردي، به     اينرغم    و به ،  رواج يافت 
ن نفـوذ كننـد و از       چريكا  توانند در صفوف ينگي     گر مي   هاي دسيسه   روشن شد كه كانون   

 اهداف خود بهره گيرنـد، معهـذا ايـن          به سود تحريك احساسات ديني و شورش ايشان       
  

← 
 تـر آن بـه فارسـي     نگارنده شكل نزديك  .  ينگي چري آورده است    به صورت اين نام را    التواريخ    حسنا

 شناخته Janissary به صورتانگليسي  اين نام در زبان. دهد چري ترجيح مي ك را بر يني   يچر  نگيييعني  
  . شود مي

817.  “Janissary”, Britannica CD 1998. 
818.  Birge, ibid, pp. 47-48. 
819.  Birtannica, ibid.  
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هـا و    و پاسدار ارزشقشون را بايد در مجموع نهادي ارزيابي كرد كه مايه اقتدار عثماني        

بـه   مردمـي آن،     - سرشت ديني  به دليل ك،  يچر  نهاد ينگي .  مردمي آن بود   -سنن اسالمي 
هاي مردم در برابر حكومت، كاركرد نظـارتي مفيـدي در سـاختار                سخنگوي توده  عنوان

انـداخت و     سياسي عثماني يافته بود كه سالطين و دولتمـردان فاسـد را بـه هـراس مـي                 
 ، مـشاور نظـامي انگليـسي   سر آدولفوس اسليد. كرد هاي ايشان را محدود مي  خودكامگي

ن توجـه كـرده و      چريكـا   دولت عثماني در اوائل سده نـوزدهم، بـه ايـن كـاركرد ينگـي              
هـا غالبـاً      زيـرا آن   بودنـد    ن تا حدودي شبيه به مجلس نماينـدگان       چريكا  ينگي<: نويسد  مي

، اين نهاد بـه  در زمان محمود دوم 820>.كردند خود را مجبور به تعويض وزرا مي    حكومت
جويانـه    اصالح نياز داشت ولي كاري كه صورت گرفت انحالل و انعدام خونين و انتقام             

  . آن بود
  

يـك  با  كردن آنان   جايگزين   و   ،هاي محلي   قشونك و   يچر   انحالل قشون ينگي    وسوسه
ز نيمـه اول سـده هيجـدهم        ا،  منطبق بـا الگـوي غربـي      اي سراسري     متمركز و حرفه  قشون  

قريـب  گذشت پس از و  آغاز شد  و احمد پاشا بونوال وسيله كساني چون ابراهيم متفرقه      به
  . به ثمر نشست.  ق1241ذيحجه ./  م1826به يك سده در ژوئن 

سـادگي صـورت نگرفـت و در پـي تمهيـدات و               بـه   ك  يـ چر  انحالل قـشون ينگـي    
 انحـالل قـشون     يه بـرا  كـ دانـست     يمـ  دوممحمـود   . تحقـق يافـت    هاي پيچيـده    توطئه
بـدون  از اوائل سـلطنتش،     از دارد و لذا     يوفادار ن كامالً   ي نظام يروي ن يك به   كيچر  ينگي
ش حقـوق و    يق نصب فرماندهان وفادار بـه خـود و افـزا          ياز طر ن،  چريكا  ينگي يكتحر
 از  يكي.ردكت ي از قشون موجود تقوييان واحدهاي را در ميشگاه خويپا، شاني ايايمزا
دسـته  قـرار گرفـت     محمـود   براي تحقق اين هدف مورد توجه       ه  ك يين واحدها يتر  مهم

 بـراي سـلطه بـر قـشون         بود؛ همان واحدي كه پس از شكست طرح بونوال         يچ خمپاره
هـاي نخـستين      در ماه .  غربي بازسازي شد    نظامي وسيله او و ماجراجويان     ك به يچر  ينگي
 برگـزار كـرد و      يمتعدد جلسات محرمانه    ي دولت رتبه  عاليمحمود با مقامات     1826سال  

سرانجام، زماني كه محمـود     .  به مذاكره پرداخت    نيروهاي نظامي عثماني   دربارة نوسازي 
 ژوئـن شـورش     14در شـب    ك را اعـالم كـرد،       يـ چر  يد سازمان قشون ينگـي    طرح تجد 

  .  گرد آمدند821ندايم  در اتكيچر ينگيهزاران و ن آغاز شد اچريك ينگي
  

820.  Lewis, ibid, p. 123.  

821.  Et Meydan  
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از پيش طراحي شـده     دقيق و   نقشه  مبتني بر   و  فته  يا  اين شورش يك تحريك سازمان    

 محمود و صـدراعظم    .بودن  چريكا  عام ينگي   و قتل ك  يچر  براي انهدام كامل قشون ينگي    
الف خويش نه تنها غافلگير نشدند بلكه بـراي         برخالف اس  ،يم محمد پاشا بندرل   ياو، سل 

 يسـرا  ي و تـوپچ   يچـ   خمپـاره  يهـا   دسـته بالفاصله،  . مقابله با آن آمادگي كافي داشتند     
 اني سه هزار نفره از نظام     يگروهو   را مورد حفاظت قرار دادند       ،قصر سلطان  822،يتوپقاپ

ن و  ي رده پائ  ي تن از علما   3500حدود  . ن را به محاصره گرفتند    دايم مود ات به مح وفادار  
يتوپقـاپ سـراي   ن بـه    اچريكـ   ينگـي ت از سلطان و جنگ با       ي حما يبرا) طالب( ها فتهس 

 .ردنـد كق  يتـشو بـه حمايـت از سـلطان        مردم را   ها    اباني در خ  وعاظو گروهي از    آمدند  
 از  ت علمـا  يـ مشاهده حما . يافته بود  تمامي اين اقدامات از قبل سازمان     روشن است كه    

. ننـد كبه قصر حمله    با قاطعيت   ه  كرد و مانع شد     كجاد تزلزل   ين ا اچريك  ينگيسلطان در   
 يسـو   بـه  يك شـل  ،امـل درآمدنـد   كن به محاصره    ايكچر   ينگي زماني كه چند ساعت بعد،    

در زير آتش گلوله بـه  ي كردند؛ بسيار نيمقاومتهيچگونه  ن  اچريك  ينگي. شان آغاز شد  يا
دسـتگير و   نده شده بودند،    كخته و در سطح شهر پرا     يه گر كشان  ي ا يايبقاو   قتل رسيدند 

 823.ك اعـالم شـد    يچر  در اين روز انحالل قشون ينگي     . م شدند  اعدا 1826 ژوئن   15در  
    : نويسد  ميهامر پورگشتال. اند ك را هزاران تن ذكر كردهيچر رقم مقتولين ينگي

. ردكـ ن  يتوان ده هزار نفـر تخمـ        ي را در روز اول م     كيچر  ينگي يها  شتهكعده  
تمـام  . گر مشغول قتل آن جماعـت بودنـد       ي چند د  ي آن روز و روزها    ين فردا يكل

 كيـ چر  ينگي اسم   يم سلطان ك ح يكر معدوم و منهدم شدند و       كجماعات آن لش  
     824.زا فرمودن و ناسيرا مستوجب لعنت و نفر

افزايد كـه     داند و مي    نفر مي  4000 را   ك در استانبول  يچر  رقم مقتولين ينگي   ججان بر 
 و   محمـود دوم   825.دنديل رسـ   بـه قتـ    ي عثمـان  يشهرهاساير  در  ك نيز   يچر  ينگيهزاران  

اين حادثه شـوم را     ه بودند،   ترين قشون خصم ظفر يافت      دولتمردان او، كه گويي بر بزرگ     
 اسـعد افنـدي  نـام   مورخي بـه  ناميدند و “واقعه خيريه”ميمون و فرخنده شمردند، آن را       

  
822.  Topkapi palace 

  : د بهيها بنگر چريك نگييعام  درباره انحالل و قتل . 823
Howard A. Reed, “The Destruction of the Janissaries by Mahmud II in June 1826”, Ph.D. 

dissertation, Princeton University, 1951.  
  .3668، ص 5، همان مأخذ، ج هامر پورگشتال . 824

825.  Birge, ibid, p. 77.  
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 در  1828در سـال    اُس ظفـر،    نـام     كتاب او، بـه   . ين حادثه را بنگارد   مأمور شد كه تاريخ ا    

تور يكو. گونه ديگر بود    ن به چريكا   تلقي مردم از كشتار ينگي     826.استانبول به چاپ رسيد   
حـضور داشـت، ابـراز       اسـتانبول  در   1826سال  در  كه   يفرانسودان    جغرافي 827،هيفونتان

    : او نوشت. كرد همدردي و عالقه مردم به ايشان را مشاهده مي
غريـزي  طـور     بـه هـا     آن. كردند  ها همدردي مي   چريك  مردم در مجموع با ينگي    

كردند كه تنها پناه ايشان در مقابل قدرت مطلقـه از ميـان رفتـه اسـت؛                   احساس مي 
ته و ساليان سال طول خواهد كشيد تا منافع تمـدن بتوانـد             ها از دست رف     آزادي آن 

     828.اين ضايعه را جبران كند
هـاي     رواج فـساد در رده     به دليل ك،  يچر  در اوائل سده نوزدهم ميالدي، قشون ينگي      

 انحالل فرازين آن و نفوذ عناصر مشكوك به صفوف آن، قطعاً به اصالح نياز داشت ولي
نوشـته    بـه .  نبـود   عثمـاني  به سود آن، هم از نظر سياسي و فرهنگي و هم از نظر نظامي،             

    ،هامر پورگشتال
مـذهب و  .  بودندن مظهر قوت و قدرت اسالم    چريكا  مدت چهار صد سال ينگي    

هـا    انهـدام و انعـدام آن     . ك را مبـارك و محتـرم كـرده بـود          يچر  افتخار اسم ينگي  
 را افـسرده و خـاموش كـرد و          آخرين شراره آتش غيـرت و جنگجـويي عثمانيـان         

     829.پذير نبود پيش انداخت ظهور پريشاني دولت را كه عالج
 سياسـي موسـوم بـه عثمانيـان     -ر سخنگويان جنبش فكري، و سايبعدها، نامق كمال  

 بـه دليـل    را    نيمه اول سـده نـوزدهم عثمـاني         و دولتمردان غربگراي   ، محمود دوم  جوان
با انحـالل  زعم ايشان،  به. ترين انتقادها قرار دادند  سختك آماج يچر  انحالل قشون ينگي  

اي در صحنه سياست عثماني بـاقي نمانـد           نيروي اجتماعي نهادينه شده   <چريكي    نهاد ينگي 
 عثمانيان جـوان معتقـد   >.ن دولتي موازنه ايجاد كند    اساالر  ديوانكه بتواند با قدرت و نفوذ       

طي دوراني طوالني كاركرد منعكس كردن رنجش و خشم توده          <ها   كچري  بودند كه ينگي  
ن اچريك  ينگيز از   يآم  شير ستا ين تعاب ي چن >.نمودند  آميزي ايفا مي     موفقيت به شكل مردم را   

  
826.  A. Levy, “Mahmud II”, The Encyclopaedia of Islam, Leiden, CD-ROM Edition. 1999. 
827.  Victor Fontanier  
828.  Mardin, ibid, p. 165.  

  .3669، همان مأخذ، ص لهامر پورگشتا . 829
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   830.استفراوان ان جوان ي عثمانيها در نوشته

 >چريكـي   ينگـي روحيـه   < چـه را كـه شـريف مـاردن          آنك،  يچر  قشون ينگي انحالل  
مشروع دانستن قيـام عليـه      اين روحيه عبارت بود از      . طور كامل از ميان نبرد      خواند به   مي

ــداف عظمــت اســالمي  ــه اه ــاني ك ــاني-حكمران ــي عثم ــال نم ــك  را دنب ــه < .دردن روحي
 ي جد ياسيت س ك حداقل چهار بار به حر      جوان انيعثمانجنبش  تا ظهور    >چريكي  ينگي

در . وب شـد  كشف و سـر   ن ك چريكا  ينگي ياي اح ي برا يا   توطئه 1837در سال   . بدل شد 
 يه بابعـال يـ  علم اسـتانبول  مـرد 1853در سـال  . وب شـد ك سري توطئه مشابه1840سال  

  سـال  درو  .  زبـون و خـائف اسـت       هيردند در برابر روسـ    ك يرا گمان م  يردند ز كشورش  
 معـروف اسـت و بـر جنـبش          حادثـه كـوللي   ه به   كافت  يسازمان      ي توطئه چهارم  1859
ان يـ  وزرا، خلع سـلطان و پا      يناركن توطئه بر  يهدف ا . م نهاد ير مستق ي تأث ان جوان يعثمان

  831.بودي هاي غرب در برابر قدرت يدادن به انفعال عثمان

  گرا غربن اساالر ديوانصعود  و  سنتينخبگانحذف 

اجتمـاعي  گـروه    طور عمده سه    به عثماني  سياسي نخبگانتا اوائل سده نوزدهم ميالدي،      
را ) ن و نظاميان  اساالر  ديوان (تي دول كارگزاران و )بزرگان محلي  (اعيان ،)روحانيون (علما

مـؤثر،  بـسيار   واقعـي و    كـامالً   ، طبـق يـك سـازوكار        علمـا  و   اعيـان . دادنـد   تشكيل مـي  
آن تـرين      داشتند كـه مهـم     به عهده در ساختار سياسي بغرنج عثماني      اساسي   هايكاركرد

كـارگزاران دولتـي     سلطان و    جلوگيري از خودكامگي  حكومت مركزي و    تحديد قدرت   
 فـراوان دسـت يافتـه       اين دو گروه اجتماعي در نيمه دوم سده هيجدهم بـه اقتـدار            . بود

قـدرت  تصميم گرفت كه    الگوي حكومت متمركز غربي      براي تحقق     محمود دوم  .بودند
  . كند محدود ايشان را حذف يا

  
را و بومي   خودمختار محلي   نهادهاي سياسي    و بزرگان و     اعيانمبارزه با   دا  ابتمحمود  

از  ومدافع و ستايشگر اين سياست محمود است     ،  ، مورخ يهودي  سيرنارد لو ب. آغاز كرد 
ايـن  ،  نوشـته شـريف مـاردن       بـه  832.ندك ياد م ي >انحالل فئوداليسم <تبليغاتي  آن با عنوان    

اسـتبداد  < اشـرافيت كهـن،      ي از طريق امحا   ،گرفت كه انجام   طبق الگوي فرانسه  حركت  
  

830.  ibid, p. 133.  
831.  ibid, pp. 205-206. 
832.  Lewis, ibid, p. 89.  
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   833. را مستقر ساخت>حاكميت فاقد نظارت يك فرد< و >نظامي

دهـي   سـامان شد، نقـش مهمـي در    شناخته مي با نام اعيان  پرشماري كه   اجتماعي  گروه  
از  چنـان پهنـاور كـه اداره آن          يداشت؛ قلمـرو    و حفظ اقتدار و كيان آن      عثمانيمملكت  

رفتنـد و    ميشمار    بهاعيان از يكسو نماينده مردم      . ممكن بود ناي متمركز   ساالر  ديوانطريق  
در جايگـاه نهـاد     حكومت بودند و اين موقعيت دوگانـه ايـشان را           بِ  واز سوي ديگر منص   

از سويي بـه دولـت اجـازه        زوكار  اين سا . قرار داده بود  ميانجي و واسط مردم و حكومت       
امـور منـاطق دورافتـاده را        عريض و طويل و پرهزينـه        يساالر  ديواندور از     بهه  داد ك   مي

پناهگاهي بـراي مـردم در      اعيان و نهادهاي سياسي محلي را به        يگر  اداره كند و از سوي د     
نيـز   صـفوي  اين ساختاري است كه در ايـران        . ساخت   بدل مي  برابر ستم كارگزاران دولتي   

عالوه بر حفظ امنيت اعيان  .يافت تجلي مي كالنتر چوننهادهاي سياسي   وجود داشت و در     
بـراي دفـاع از     را  وظيفه سازماندهي و تدارك قشون و نيروي نظامي مردمي          مناطق خود،   

 در زمان مواجهه بـا      يااين امر در زمان جنگ      . داشتند به دست و تماميت عثماني    حكومت  
 كه هزينه سـنگين  آن  بيبخشيد هاي داخلي به دولت عثماني توان نظامي شگرفي مي   شورش
بـه تبـع ايـن    . تحميـل كنـد  او را بر اي  يك ارتش بزرگ دائمي و حرفه نگهداري  حفظ و   

،  علمـدار مـصطفي پاشـا   به رهبري ،اعيانسده نوزدهم ميالدي،    آغاز  در   ،كاركرد بود كه  
تداوم  رسانيدند و   را به قدرت   نجات دادند، محمود دوم   از مرگ قطعي    دولت مركزي را    

  . سبب شدندديگر سده حيات عثماني را براي بيش از يك 
  

 را آغاز كـرد و       از بدو سلطنت تالش براي كاهش قدرت بزرگان محلي         محمود دوم 
در منطقـه  . قهرآميز، هر دو، بهره جستآميز و  هاي مسالمت براي تحقق اين امر از روش 

شان يـ  از ا  يكي زماني كه  :افتياهش  كز  يآم  طور مسالمت    به انيقدرت اع ) روملي (انكبال
مقامـات  شـد بلكـه       اش داده نمـي     فرزندان و اعضاي خانواده   رد، منصب او به     ك يفوت م 

در منطقه  شدند و وراث فوق       يام م ومت منطقه اعز  ك ح ي تصد ي برا  از استانبول  يديجد
با اتخاذ اين روش، در دوران سلطنت محمـود دوم بـسياري از             . گرفتند  منصب مي ديگر  
هـاي   را از دست دادنـد و طـي سـال   د هاي متنفذ محلي اقتدار و پايگاه بومي خو    خاندان
 ي از واالشي و بخش مهمنوب، سواحل دا هي مقدون 834، مناطقي چون تريس   1814-1820
بـا  محمود  ميسر نبود،   ن اقدام   يه ا ك يدر موارد . م سلطان قرار گرفت   ير اداره مستق  يدر ز 

  
833.  Mardin, bid, p. 149.  
834.  Thrace 
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بـسياري  . ردك  استفادهبزرگان محلي   وب  ك سر يبراي نظامي   روياز ن رحمي    قساوت و بي  

امل محمود  ك اقتدار   1817ان برداشته شدند و در سال       يماز  اين روش    با   يان آناتول ياعاز  
   .ن شديتأمفوق بر سراسر منطقه 

بـه تعبيـر چـارلز      ، كـه    آنـاتولي پاياني بود بر دوران سعادت سـكنه        قدامات محمود   ا
آميـزي   هـاي باثبـات محلـي زنـدگي سـعادت           در سـايه قـدرت    تا اين زمان    ،  نفارلي  مك

 و   مصر  بزرگان محلي  ي نيز به كشتار و امحا     در همين دوران، محمدعلي پاشا     835.داشتند
، همچون محمدعلي محمود دوم .  خويش مشغول بود   استقرار حكومت متمركز و خودكامه    

ايـن اراضـي بـه      .  محلي را به مِلك شخصي سلطان بدل نمود        تعلق به اعيان  پاشا، امالك م  
 ي به ادعا  يبود ول  >نندهكوس  يمأ< ياز نظر مال  جه  ينتهر چند   . شد  كشاورزان اجاره داده    

سِـر  هـم   اين در حالي است كـه        836.ش داد ياالت افزا ي تسلط سلطان را بر ا     سيلوبرنارد  
هـاي    مـضار سياسـت   كه در كتـب خـود        838،نفارلي  و هم چارلز مك    837دياسلوس  ولفآد

 انـد،    محلي را سخت نكوهش كرده    و بزرگان    اعيان   يويژه امحا   محمود را برشمرده و به    
اين ناامني را از    گويند و     سخن مي  يدر سراسر آناتول   راهزنهاي قدرتمند     اقتدار دسته از  

   839.دانند تبعات سياست محمود مي
  

هـاي     گـروه اجتمـاعي اسـت كـه آمـاج سياسـت            دومـين  عثمانيمسلمان   روحانيت
  .  قرار گرفتمحمود دومه گرايان غرب

ي علمـا ، بـه تمـايزات درونـي         محققـين يهـودي    841،يگدور لوي  و آو  840اوريل هيد 

  
835.  ibid.  
836.  Lewis, ibid, p. 91.  
837.  Sir Adolphus Slade, Record of Travels in Turkey, Greece, etc... in Years 1829, 1830, and 

1831, 2 vols. London: 1832 (2nd ed. 1854); Sir Adolphus Slade, Turkey and the Crimean 

War, A Narrative of Historical Events, London: Smith and Elder, 1867.  

838.  Charles MacFarlane, Turkey and its Destiny, London: John Murray, 1850. 

839.  Mardin, ibid, p. 165.  
840.  Uriel Heyd, “The Ottoman Ulema and Wes1ternization in the time of Selim III and 

Mahmud II”, Scripta Hiero-solumitana (Studies in Islamic history and civilization), 

Jerusalem: vol. IX (1960) pp.63-96. 
  : مقاله فوق در كتاب زير تجديد چاپ شده است

A. Hourani, P. S. Khoury, & M. C. Wilson [ed.], The Modern Middle East: A Reader, 

← 
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 و  >اشـرافي <در اوائل سده نوزدهم ميالدي توجه كرده و ايشان را به دو گـروه                عثماني

در ميان تـوده     علما هاي پائيني   لوي معتقد است كه تنها اليه     . اند   تقسيم كرده  >فرودست<
از نظـر علمـي     طبقاتي  گرايانه    مطلقهاي    بندي  گونه تقسيم   اين. مردم اعتبار و نفوذ داشتند    

مـيالدي،  هيجـدهم   شانزدهم تـا    هاي    در طول سده  روشن است كه    . چندان معتبر نيست  
ها و نهادهاي اجتماعي و سياسي عثماني، در ميان علما نيز فساد              همپاي انحطاط ساخت  

در ميـان   را  انحطـاط   ايـن   هاي متعـددي از       در پژوهش حاضر نمونه    .رشد كرد  و تحجر 
هاي مياني    علماي بزرگ بلكه در اليه    ميان  نه تنها در    ولي اين امر    . ايم  داده به دست علما  

داراي كاركردهاي مفيد در ساختار     رشد فساد در يك نهاد      . شد  و پائيني علما نيز ديده مي     
ايـن   .دهـد   به دسـت نمـي    ميان برداشتن آن    براي حذف و از     را   كافي   توجيهدليل و   جامعه  

كمـر همـت بـه امحـا يـا          ، نهادهايي كـه محمـود       ن و اعيان  چريكا  فساد به علما و ينگي    
را نيـز در بـر       بابعـالي  و   اختصاص نداشت و كارگزاران دولتـي     بسته بود،   آنان  تضعيف  

  .  يك پديده عام بود،عبارت ديگر  به.گرفت مي
ف بـا   يـك گـروه اجتمـاعي مخـال     بـه عنـوان   تـوان، در كـل،         را نمـي   علماعالوه،    به

ف يشـر . را توجيه كـرد   عليه ايشان    اقدام محمود    اين طريق  ارزيابي كرد و از      اصالحات
تمايل علما به اصالحات و عالقه برخي از ايشان به گسترش           از  در پژوهش خود     ماردن

در را آنـان   و مـؤثر  ي از حـضور جـد    ي متعـدد  يهـا   و نمونـه  گفتـه   سخن  علوم جديد   
   842.كرده استر كذاصالحي  گوناگون يها عرصه

آغـاز   علمـا  و   ن، اعيان چريكا  از نيمه اول سده نوزدهم عليه ينگي      در واقع، حركتي كه     
اين سه گـروه اجتمـاعي       كه   گرا ن غرب اساالر  ديوان از سوي طبقه جديد   است  شد تهاجمي   

گـر غربـي و    هـاي دسيـسه   د؛ تهاجمي كه از سوي كـانون     ديدن  ميد   خو را مانع خودكامگي  
و هدف غايي آن انهـدام      شد     تحريك و تقويت مي    استراتفورد كانينگ  مشاوراني چون سِر  

  .  بودكامل عثماني
  

 نفوذ فـراوان ايـشان در       به دليل  ،علما براي كاهش قدرت     محمود دوم برنامه سلطان   
 و انهـدام قـشون      1826تـا سـال     محمود   .محتاطانه و زيركانه بود   بسيار  ميان توده مردم،    

  
← 

London: Tauris, 1993, pp.29-59. 
841.  Avigdor Levy, “The Ottoman ulema and the military reforms of Sultan Mahmud II”, 

Ulama in Modern History: Studies in Memory of U. Heyd, Jerusalem, 1971, pp.13-39. 
842.  Mardin, ibid, p. 217.  
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ند و از هر اقـدامي      كسب  كت  ي طبقات علما محبوب   يان تمام يدر م تا  كوشيد  ك  يچر  ينگي

 ينـ يطور منظم در مراسم د      بهاو  . منجر شود پرهيز نمايد   كه به نارضايي و شورش ايشان       
او حتي  . كرد   مي زد و امالك خود را وقف       دست مي  افت، به احداث مساجد   ي يحضور م 
ه كـ ن امـر نمـود      يرد و به والـد    ك صادر   يت علما فرمان  ي جلب حما  ي برا 1824در سال   

گونـه اقـدامات محمـود        نيـ ا. ننـد كخارج ن ) تبكم (ييفرزندان خود را از مدارس ابتدا     
ت فـراوان   يـ ز از محبوب  يان توده مردم ن   يه در م  كان علما بل  ي نه تنها در م    يه و كسبب شد   

ن اچريكـ   ينگـي م بـا    ي مستق ييارويه در رو  ك ش از آن  ينسان، محمود پ  يبد .برخوردار شود 
 يمحلـ  و بزرگان    اعيان اقتدار   ؛ ساخت زك را در دست خود متمر     يافكقدرت  رد،  يقرار گ 
 و انهـدام    “واقعـه خيريـه   ” در   ،به اين دليل   .ت علما را جلب نمود    يو حما  ان برد يرا از م  

ن نـشدند و    چريكـا   ينگـي كه ديديم، علما حاضر به حمايت از          ك، چنان يچر  قشون ينگي 
نيـروي  جريـان تأسـيس     محمـود در    . حتي بخشي از ايشان به دفاع از سلطان برخاستند        

 ايجاد شد، جلب حمايت علمـا را الزم         كيچر   قشون ينگي  به جاي  كه    نيز، نظامي جديد 
ايـن  . ن جديد يك امام جماعت منـصوب نمـود        ديد و به اين دليل در هر واحد از قشو         

 بـه    عمامـه  بـه جـاي    را   )فينـه  (فـس  كه خواست كـاله      1827رويه ادامه يافت و در مه       
هـاي    ادگـان  در پ   بدل كند، باز به علما امتياز داد و بـه انتـصاب وعـاظ              سرپوش نظاميان 
  . اصلي دست زد

  
 دو ابزار اصلي در اختيار داشتند كه ارتبـاط ايـشان را بـا               ، علما در زمان محمود دوم   

 پهناور و مفصلي موقوفاتعالوه، علما بر  به. مساجدو  نظام آموزشي: كرد مردم تأمين مي
   .داد در اختيار ايشان قرار ميرا اي  ردند كه از نظر مالي امكانات گستردهك نظارت مي
 از خارج كـردن موقوفـات    براي  تالش   ،براي كاهش قدرت علما   محمود  اقدام   اولين

و در  ك  يچر  قشون ينگي اين اقدام پس از انهدام      . و سپردن آن به دولت بود     ايشان  دست  
تثبيت كرده  طور كامل     بهآغاز شد؛ در زماني كه محمود قدرت مطلقه خود را            1830دهه  
 پيوند ايـشان بـا علمـا، سـالطين          به دليل ن حضور داشتند،    چريكا  ينگيه  ك يتا زمان . بود

نـام    براي اداره موقوفـات نهـادي بـه        .ندجرئت دست زدن به موقوفات را نداشت       عثماني
.  دنبال كرد گسترده در دوره تنظيماتبه شكلكه كار خود را  تأسيس شد    اوقافوزارت  

. انـد   توصـيف كـرده   كانون غيرقابل مهار فساد مـالي      به عنوان را  اوقاف  مورخين وزارت   
ن اقدام محمـود را  ير اوقاف بود، اي وزيه خود زمان ك ي، مورخ عثمان   پاشا ي نور يمصطف

موقوفات بان  يد پشت يبا   هك<سد وزارت اوقاف    ينو  يوهش قرار داده و م    ك مورد ن  به شدت 
ه كـ رسـيد   ييچپاول موقوفات به جا   تنظيمات،  ه   در دور  >.ننده آن شد  ك رانيوخود  باشد  

ز محـروم   يـ  مرمـت ن   يهـا   نـه ي از هز  ي حتـ  ي واقعاً مذهب  يادهاي و بن   از مساجد  ياريبس<
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فـساد و تخريـب موقوفـات را در         داسـتان    ،نفارلي   چون مك  ،سياحان غربي  843>.ماندند
 و رجـال     دوم  اين سياست محمود    جوان خود ثبت كرده و عثمانيان    هاي    و سفرنامه كتب  

   844.ندا هتنظيمات را آماج انتقادهاي سخت خود قرار داد
  

وسـيله رجـال      اي را بنـا نهـاد كـه بـه           شـالوده   در قبال علما   هاي محمود دوم    سياست
، بـه فرجـام نهـايي       آتاتورك پي گرفته شد و سرانجام يك سده بعد، در دوران            تنظيمات

. كـرد   كه گفتيم، با احتياط كامـل عمـل مـي           علما، چنان برابر  ولي خود محمود در     . رسيد
ناچار براي تـدريس از علمـا اسـتفاده           حتي در مدارس جديدي كه محمود بنيان نهاد، به        

افـسران   بـراي آمـوزش      هيـ ريتـب علـوم خ    كنام م    به ي آموزشگاه 1834سال  در  . شد  مي
ن يـ  ا يئت علم يازده عضو ه  ي از   1837در سال   . ، تأسيس شد  جديد، طبق الگوي فرانسه   

 آمـوزش داده    ياضـ ي و ر  ايـ خ و جغراف  ين مدرسه تـار   يدر ا . مدرسه ده نفر از علما بودند     
در  1838 فرانـسه در سـال       يه وابـسته نظـام    كـ  م بر مدرسه، چنان   كفرهنگ حا  شد و   يم

 مـدارس جديـد     1830 در دهـه     . بـود  يهمچنان اسالم   رد،كد خود مشاهده    يان بازد يجر
 ي مدرسـه عـال    ،)هيتب شاهانه طب  كم (كي پزش يمدرسه عال ديگري نيز ايجاد شدند مانند      

) وني هما يخانه برّ  مهندس (يني زم ي آموزشگاه مهندس  ،)هتبكون م ي هما يكموز (يقيموس
ــ  ــگاه مهندس ــ دريو آموزش ــدس (يياي ــر  مهن ــه بح ــايخان ــام). وني هم ــ ايدر تم ن ي

 دو مدرسـه    1838در سـال     .حضور داشـتند  س   مدر به عنوان د علما   ي جد يها آموزشگاه
س علـوم   يه مختص تدر  كه  يتب معارف ادب  كه و م  يتب معارف عدل  كم: ردكس  يگر تأس يد
انـات  ك از ام  يز بخـش مهمـ    هنـو در پايـان حكومـت محمـود،         بنابراين،.  بود ينير د يغ

هنـوز  نيز  مردم   يشخصخانوادگي و   امور  همچنان در دست علما بود و       شور  ك يآموزش
ن يـ هـر چنـد ا     ،كچـ ك گو يمـصطف نوشـته     به .كردند  تابع قوانيني بود كه علما تعيين مي      

ـ       يمدارس همچنان در ز     و  والرك آمـوزش سـ    يبـذرها < ير نظارت علما قرار داشـت ول
ن مـدارس   ي و گسترش ا   ين غرب ي معلم يريگكار به 845.شت شد كن مدارس   ي در ا  >مدرن

  .افتيمات تحقق يپس از مرگ محمود در دوره تنظ
قـانون ايجـاد    ،  1838در سـال    . بـود  مدارس رشديه س  يتأس،  دومگر محمود   ياقدام د 

 اولـين ولـي   .  به تصويب رسيد   نام رشديه در مجلس واال      ه به مدارس جديد هشت كالس   
  

843.  Lewis, ibid, pp. 91-92.  

844.  Mardin, ibid, p. 166.  
845.  Gokcek, ibid. 
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ن يـ ا. كـرد بـه كـار     ، يك سال پس از مرگ محمود، آغـاز          1840 در سال    مدرسه رشديه 

ان يـ هـا بـه پا   خانه تبكم  را درييالت ابتدايه تحص ك بود   يمدارس مخصوص بزرگساالن  
ن مدارس،  يس ا يدر تأس . ادامه تحصيل دهند   ينير مدارس علوم د   برده و قصد نداشتند د    

مـدارس  تأسـيس    846. نقـش مـؤثر داشـت      )مال پاشـا  كبعدها   (يمال افند كنام     به يعالم
 جامعـه   ونيزاسـ يوالركساساسي در جهـت      يگام ،مدارس علوم ديني   در مقابل    ،هيرشد
 ي آموزشـ  نظـام د سـازمان    يـ  مـأمور تجد   يون دولتـ  يسيمك 1845در سال   . است يعثمان
 ، بـه ايـن ترتيـب      .گرديـد س  ي تأسـ  ي وزارت معارف عثمان   1847 شد و در سال      يعثمان

 خارج و در زير      شد يعني از دست علما     طور كامل سكوالر    آموزش و پرورش عثماني به    
وتاه كرا  ن اقدامات   ياهدف اصلي از     شريف ماردن  847.ن قرار گرفت  اساالر  ديواننظارت  

طـور   بـه  و متوسطه ييدر سطوح ابتداداند كه  ميردن دست علما از آموزش و پرورش  ك
   848.شد وسيله ايشان اداره مي كامل به

ن اسـاالر   ديـوان وسـيله      بنيانگذار حركتي است كه بعدها بـه       محمود دوم به اين ترتيب،    
 يـك   به عنوان  ، را علما پي گرفته شد و در نيمه دوم سده نوزدهم اقتدار             عثماني غربگراي

  . كاهش داد به شدت ،ينهاد مؤثر در حيات سياسي عثمان
  

و ي متمركـز  سـاالر  ديـوان  معطوف بـه ايجـاد    بخش ديگري از اقدامات محمود دوم     
  . بود گرا  جديد غرببركشيدن نخبگان

از سـوي   و  جاد شـد    ي ا 849اداره ترجمه نام     نهادي به   در وزارت خارجه   1833در سال   
هـاي حيـات    در واپـسين سـال  . قـرار گرفـت  حمايت و تقويـت     مورد   به شدت محمود  
در  گـرا   جديـد غـرب    نخبگـان  يارتقـا پـرورش و    اصـلي   مركـز   به  اداره ترجمه   محمود،  

ارگردانان ك،  فؤاد پاشا  و   عالي پاشا ،   پاشا مصطفي رشيد  .بدل گرديد  ي عثماني رساال  ديوان
ر ي سـف  به عنـوان  معموالً  جمه   اداره تر  ياعضا. شاغل بودند ن اداره   ي، در ا  ماتي تنظ يبعد
 وزارت خارجه عثمـاني     1836محمود در سال    . شدند  ي منصوب م  يي اروپا يشورهاكدر  

  
846.  Mardin, ibid, p. 218.  

 و با مدارسي آغاز شد كه        نيم قرن پس از عثماني      كردن آموزش و پرورش در ايران       سكوالر فرايند . 847
، بـه ابتكـار ميـرزا علـي خـان           . م 1898./  ق 1316در سال   . شدند  يبه تقليد از عثماني رشديه خوانده م      

 و  )رشـديه ( تشكيل شد كه در آن افرادي چون ميـرزا حـسن             ، انجمن معارف  )صدراعظم(ه  الدول  امين
 . ي عضويت داشتندآباد دولتميرزا يحيي 

848.  ibid, p. 225.  
849.  Tercume Odas e 
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 به خارجيه ناظري تغييـر كـرد و         تابكال  رئيسرا تجديد سازمان داد؛ نام وزير خارجه از         

ديپلمـات و   به كانون فعال حـضور نخبگـان جديـد          ) خارجيه نظارتي (وزارت امور خارجه    
شود كـه مـصطفي رشـيد         گفته مي . ي عثماني بدل شد   ساالر  ديوانورود ايشان به ساختار     

سلطان  بر    بيش از صدراعظم    وزير خارجه محمود دوم    به عنوان پاشا در دوران خدمتش     
وزارت (ه  يـ نظارت عدل : س شد يتأسنيز  د  يدو وزارتخانه جد   1836در سال   . تأثير داشت 

عنـوان صـدراعظم بـه       1838 سال   در). ييوزارت دارا  (هيو نظارت امور مال   ) يدادگستر
باش وكيل تغيير يافت و مقررات پيشين كه تصدي منصب فوق را تنها براي يـك سـال                  

داخلـه  (خلـه  ر دايـ بـه وز نيـز  مقام صدراعظم  منصب قائم 850.دانست ملغي شد  مجاز مي 
س يد تأسينهاد جدسه د پاشا ي رشيشنهاد مصطفيبه پدر همين سال، . ل شديتبد) يناظر
 ، بـود  >هيـ ريمـات خ  يتنظ< يه هـدف از آن بررسـ      كـ  هيـ ام عدل كـ  اح يمجلس واال : شد

  . هيركس عي و دارالشوراي بابعاليدارالشورا
ظـواهر زنـدگي    ها محـدود نبـود و         به تغيير اسامي وزارتخانه    اقتباس الگوهاي غربي  

  و پطـر كبيـر    لهـستان  اگوستوس قوي  الگويي است كه  اين  .  را نيز در بر گرفت     عثمانيان
و  خود را با تغييـر پوشـاك سـنتي           “اصالحات”و  قرار داده    دومفراروي محمود    روسيه

بـه ايـن   . بودنـد آغاز كـرده    غربيو تأسي به ظواهر شيوه زندگي اروپاي   تراشيدن ريش   
با كوتاه كردن ريـش محمـود دوم و لبـاس           <نيز   ه عثماني نگرايا  ترتيب، اصالحات غرب  

 عالقه داشـت،    محمود به شيوه زندگي غربي    ر واقع،   د 851. آغاز شد  > پوشيدن او  اروپايي
پذيرفت و در زمان او براي  ميهمانان اروپايي را بر اساس تشريفات غربي، نه عثماني، مي      

  .بار در عثماني به تقليد از اروپاي غربي عكس سلطان در ادارات نصب شد اولين
، مانند تأسيس مدارس جديد، از نيروهـاي نظـامي آغـاز شـد و               تغيير لباس عثمانيان  

قـشون جديـد     مقرر شـد كـه       1828ك در سال    يچر  بالفاصله پس از انهدام قشون ينگي     
هـاي     به جنبه  برنارد لويس .  غربي بپوشند  نظامياناونيفورم  با  پيراهن و شلوارهايي مشابه     

 مورد نمادين و رواني اين تحول توجه كرده و جايگاه پوشاك را در جنگاوري مسلمانان   
 مزايـاي عمامـه   مربوط به    و احاديث    او به اصل عدم تشبه به كفار      . تأكيد قرار داده است   

جـز لبـاس      ، به  را  هيچ نوع پوشاكي   اسالمقانون  <كه    رغم اين   بهويسد  ن  ميكند و     اشاره مي 
تر از آن     لباس و مهم  ] دوران اسالمي [ولي از آغاز    < ،> منع نكرده  ،]براي مردان [ابريشمي  
اي بود كه يك فرد از طريق آن تعهد دينـي و منزلـت اجتمـاعي         وسيله] عمامه[سرپوش  

  
850.  ibid, p. 151. 

  . 47، ص 3ج  همان مأخذ، ا،ني رئيس . 851
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كرد خود    مسلمانان را موظف مي   شماري وجود داشت كه       سنن بي ... داد  ميان  خود را نش  

 ين سـنت  ير ز ييتغ اقدام ديگر محمود     852>.را، حتي در ظاهر، از غيرمسلمانان متمايز كنند       
د، ي اسـل وسآدولفـ  سِـر .  بـود يين اروپـا يبه زو تبديل آن    ي سواره نظام عثمان   يها  اسب

    : سدينو يم ،ي عثمانيياي دريرويمشاور ن
ر روش سـوار شـدن در       ييـ  از اشتباهات بزرگ سلطان محمود ماننـد تغ        يكچ  يه

ه سـوار  ك داشت ينقص ي بيها ني قبالً زيسواره نظام عثمان.  نبود كسواره نظام تر  
 نظـم بـود تـا       يمـ كرد و تنهـا محتـاج       كـ  يب مـ   بـر اسـ    ي عـال  يرا قادر به فرمانـده    

 ي دارا ييسواره نظام اروپـا   ... ندكن اسب   يتر  ل به منظم  يها را تبد    ن اسب يتر  نامنظم
ه الزم است   كرد  ك ير م كفمحمود  ن،  يبنابرا.  بلند بود  يها  ابك صاف و ر   يها  نيز

 يياده نظـام اروپـا    يـ  پ . داشـته باشـد    ييهـا   نيـ ن ز يناً چن يز ع يتا سواره نظام خودش ن    
امالً كـ ورانه  كوركد  ين تقل يا. د شد يناً تقل يع.  تنگ و سرپوش بسته داشت     يها  تك
     853.شد ي مي جسمانيسبب ناراحتعالوه  بهده بود و يفا يب

 و محمـود دسـتور داد كـه         افتي يز تسر يان ن يرنظامير لباس به غ   يي تغ 1829  سال در
،  و شمال آفريقا   كاله بومي مردم مراكش    )كاله پوستي (و شوبارا     عمامه به جاي  عثمانيان

 بـه   مجـاز تنهـا علمـا   طبـق ايـن فرمـان،       . ، را بر سر بگذارند    )فينه(معروف به كاله فس     
هـاي    عبا و نعلين نيز جاي خود را بـه كـت و شـلوار و پـوتين                . استفاده از عمامه بودند   

، هـر چنـد   نوشته برنارد لـويس     به. ها نيز كوتاه شود     چرمي سياه داد و مقرر شد كه ريش       
به محمود فينه را جايگزين عمامه كرد ولي همين كاله چنان بومي شد كه يك سده بعد                 

   854.قرار گرفتيا دفاع  مورد حمله  و اسالميعثمانيگرايي  سنت نماد نوانع
 اعتباري به ارمغان نياورد و ناظران غربـي، چـه در آن             اين اقدامات براي محمود دوم    

د يـ ويد. انـد   ستهزمان و چه بعدها، به اقدامات ظاهرگرايانه محمود با نظـر تحقيـر نگريـ              
دولتمـردان  تـالش   ،  1830 در دهـه     ي در عثمـان   ايـ تانير متنفذ سفارت بر   ي دب 855،هارتكار

 > جاهـل  ياقـدامات عجوالنـه گروهـ     <شور را   كن  ي ا >ردنك يياروپا< ي برا يعثمانوقت  
امـل  كق ت يه از طر  كگانه بل ي ب يقتباس نهادها ق ا ي نه از طر   يه عثمان كو معتقد بود     ديد  يم

  
852.  Lewis, ibid, p. 98.  

853.  ibid, pp. 98-99. (Slade, Record of Travels in Turkey, vol. ii, pp. 210-211) 

854.  ibid, p. 100.  
855.  David Urquhart, The Spirit of the East, London: Henry Colburn, 1838.  
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 856،يپـانزونب لـرد   . نـد كشرفت  ي پ  غرب يتواند همپا   يه م كش است   ي خو ي بوم ينهادها

حاميـان  و   نـگ يانك استراتفورد   يهارت بود ول  كدگاه ار يز متأثر از د   ين،  ايتانيبروقت  ر  يسف
، بـه عنـوان نماينـده سياسـي         ها  آن .ديگر به تحوالت عثماني داشتند    نگاهي  قدرتمندش  

بركشيدن سياست  لذا  چشم داشتند و    عثماني  غارت  به  ،  بازار لندن  و   آريستوكراسي مالي 
تـوان    ي مـ  ،هيـ ن زاو يـ از ا . بردنـد   ش مـي  پيرا   اگر  غربن  اساالر  ديوانت فعال از    يحماو  
 پرچمـدار آن     جـوان  انيـ ه بعـدها عثمان   كـ  دانـست    يدگاهيهارت را مشابه د   كدگاه ار يد

 فراينـد  سـرآغاز    بـه عنـوان   گروهي از متفكران عثماني نيز اقدامات محمود را          857.شدند
 1329در سـال    مثال،  براي  . اند  قرار داده سخت   مورد انتقاد  سطحي از ظواهر غربي   تقليد  

    : چنين نوشتاجتهاد  در نشريه اسماعيل حامي. ق
 يـك د اسـت، بـه      يـ نجا قابل تقل  يشود در ا    يده م ي د ه هر چه در اروپا    كن اشتباه   يا

، يوسـ  ر يهـا   فـورم يون، ا  مثـال  يبـرا . ل شـده اسـت    يان مـا تبـد    ي در م  ياسيسنت س 
 و يسيـ  انگليرهاي، شمـش  ي مجـار  يهـا   نيـ ، ز كي تر يها  الهك،  يكي بلژ يها  فنگت

ايـم كـه      ما ارتش جديدي آفريده   . ميده  ي را همزمان رواج م    ي فرانسو يمشق نظام 
     858. از اروپا استك مضحيديتقل

بـالقوه  داخلـي   دشـمنان    بـا    صورت گرفت كه عثمـاني    زماني  در   محمود   اصالحات
عـالوه، از سـال    بـه .  مواجـه بـود  محمدعلي در مصر  و   در نجد  وهابيونسهمگيني چون   

مفهـوم  و   860ه آغـاز شـد    نـان شـورش يو   859هاي غربي،   كانونآشكار  با مشاركت   ،  1820
مـسئله  ”منظـور از     .ه بود وارد كرد ديپلماتيك  به واژگان   را   861مسئله شرق نام    به يجديد

  
856.  John Ponsonby (c. 1770-1855) 

857.  Mardin, ibid, pp. 247-248.  

858.  Lewis, ibid, p. 231. 

براي مثـال، طبـق نوشـته    . گرانه اندك نيست ، حوادث مشكوك و دسيسه   در ماجراي شورش يونان    . 859
ـ علتوطئـه   ، به اتهام    يوناني يساي كل اركيوس، پاتر يگرگور 1821در آوريل   ،  الوهاري اوج  ه دولـت   ي

سـه  او را كـشتند و جـسدش را         ،  ، صـدراعظم  ي پاشا بندرل  ير عل وبه دست  . محكوم به اعدام شد    يعثمان
يونان رسيد و خشم و شورش مـردم آتـن را عليـه             ن خبر به    يا. ا انداختند ي حمل كرده و به در     يهودي

 . سبب شديهوديان
-534، صص   2همين كتاب، ج    :  بنگريد به   در شورش يونان   يگارشي بريتانيا براي آشنايي با نقش ال     . 860

535 .  
861.  Eastern Question 
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   862.ريگ عثماني بود بر سر تقسيم مرده  مسيحيبزرگ اروپايهاي  قدرترقابت  “شرق

 را از ميـان بـرد و بـدين ترتيـب دولـت              كوران اين حوادث، محمود اقتدار اعيان     در  
و ســپس بــا انهــدام  هــاي محلــي ايــشان محــروم كــرد قــشونحمايــت را از مركــزي 

بـا انحـالل قـشون      . نمـود قطـع   نيـز    را   مقتدرترين بازوي نظامي عثمـاني     ناچريك  ينگي
كـرد و   ايجـاد   ه  ير منصور محمد  كعسنام    به يدي جد ي نظام يرويمحمود ن ك،  يچر  نگيي

جنگ عثمـاني و     در همين زمان  .  سازمان دهد  آن را طبق الگوي ارتش فرانسه     تا  كوشيد  
در محمـود   . رسـيد بـه پايـان     عثماني  و سريع   تحقيرآميز  شكست   درگرفت كه با     روسيه

 شـناخت بلكـه     بـه رسـميت    را   نه تنها اسـتقالل يونـان     ) 1829 سپتامبر   14 (پيمان ادرنه 
 1829-1828 جنگ.  به روسيه داد   لي و شرق آناتو   دماغه رود دانوب  مهمي را در    مواضع  

حـد  ك تـا چـه   يـ چر محلي و قشون ينگـي   نظامي   -انهدام نهادهاي سياسي  نشان داد كه    
اندكي بعد، در   . كاهش داده است  ميزان  را تا چه    عثماني  بوده و قدرت نظامي     آميز    فاجعه
، آغـاز    امير لبنـان   863،بشير شهاب دوم  و  ،  ، والي مصر  پاشامحمدعلي  شورش  ،  1832سال  

  
مناقشه ديپلماتيكي كه در سده نـوزدهم       <: كند   را چنين تعريف مي    >مسئله شرق <) 1998 (بريتانيكا  . 862

هر . ، جريان داشت و بر كنترل قلمرو سابق عثماني مبتني بود          ثمانيو اوائل سده بيستم، همپاي تجزيه ع      
شد كـه هـر        مي هاي اروپايي   گونه تغيير داخلي در مستملكات عثماني سبب بروز تنش در ميان قدرت           

مسئله . گيرديك از آنان هراسان بود كه ديگري از اين فروپاشي سياسي براي افزايش نفوذ خود بهره                 
، در معارضـه     يونـان  1820هاي    طور متناوب در سده نوزدهم بروز كرد؛ در دوران انقالب سال             به شرق

نـگ  ، و در ج  بوسـني  1908، در بحران     بالكان 1878-1875هاي    ، در بحران سال   )1856-1853 (كريمه
در طـول ايـن سـده      : شرح زير بـود     هاي عثماني به    تقسيم نهايي سرزمين  .  بالكان 1913-1912هاي    سال
 يـا يكـي از      هاي مستقل پديدار شدند كه اغلب در زير نفوذ روسـيه             دولت به عنوان هاي بالكان     ايالت
 را اشـغال كـرد و        مـصر  1882 و در سال      قبرس 1878 در سال    بريتانياهاي بزرگ ديگر بودند؛       قدرت

  و لبنـان    سوريه 1920 را به دست آورد؛ و در سال          و عراق   قيموميت فلسطين  پس از جنگ اول جهاني    
بـه   مستقل    جمهوري به عنوان  1923، قلب دولت عثماني، در سال       تركيه.  قرار گرفت  در اختيار فرانسه  

 >. شناخته شدرسميت
در اواخـر سـده هفـدهم،       . ب و امير لبنان   شها  رئيس طايفه بني  ) 1850-1767 (امير بشير شهاب دوم    . 863

 شهاب اصالتاً اهل حجاز     بني.  لبنان را به دست گرفتند     ن رياست دروزيان  مع  ب به جاي بني   شها  طايفه بني 
شهاب بر دروزيان لبنان تا اواسط سده نوزدهم ميالدي ادامه            رياست بني . بودند و ظاهراً از طايفه قريش    

او ابتدا .  امير لبنان بود1840-1788هاي    است كه در سال    نامدارترين ايشان امير بشير شهاب دوم     . يافت
وي بـه دليـل     . ، بود ولي سپس اقتدار فراوان يافت و خودمختـار شـد           ، والي عكا  تابع احمد پاشا الجزّار   

 تبعيـد شـد و در تبعيـد          خلـع و بـه مالـت       1840 در سال    شورش شيوخ دروزي مورد حمايت بريتانيا     
 .درگذشت
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و اسـارت   ) 1832 دسـامبر    21 (قـشون محمـود در قونيـه      بـار     خفتشد كه به شكست     

در اين زمان، تنها عـاملي كـه مـانع از اشـغال             . ، انجاميد  او، رشيد محمد پاشا    صدراعظم
، تـزار    اول  محمـدعلي پاشـا شـد دخالـت نظـامي نـيكالي            به دست  آناتولي و استانبول  

يعهـد  با توجه به چنين حوادثي است كـه عبـاس ميـرزا، ول            . عثماني بود  به سود روسيه،  
    :ه، نوشتشا اي به پدرش، فتحعلي ، در نامهايران

ي را از هـم ريخـت، هنـوز نظـام           چـر   كه اساس ينگي    بعد از آن  ... دولت عثماني 
 دعوا برداشت و اين همه ضرب خورد و مملكت بر بـاد              را كامل ننموده سر    جديد
    864.داد

ي چون مـصطفي  نادرنيافت و مشاوررا  حوادث  ن  ايعلل واقعي   هيچگاه  محمود  ولي  
بدينـسان،  . كردنـد   عنوان “اصالحات”را ناكافي بودن    هاي فوق     شكستعلل    پاشا رشيد

را ادامـه    در يك ارتش واحـد       متمركز كردن نيروهاي نظامي عثماني    محمود تالش براي    
شـد كـه قـشون      ثابت  نه تنها در عمل     .  به فرجام رسيد   1838اين برنامه در مارس     داد و   
جديـدي  از كارايي نيروهاي نظامي سنتي عثماني برخوردار نيست بلكه بار مـالي             جديد  

، يعنـي آغـاز تأسـيس قـشون         1827در سـال    تنهـا   . افزودلت مركزي   دودوش  را نيز بر    
   .بود هزار كيسه 34قشون معادل اين  هزار نفره 12هزينه اعضاي جديد، 

   و استبداد غربيسلطانيسم، ماكس وبر
اقتصاد و  ، در كتاب خود،     يپرداز سياسي آلمان    ه انديش 865،ماكس وبر  را   مفهوم سلطانيسم 

 پيش از وبر واژه     868. مطرح كرد  867پاتريمونياليسمترين شكل      به عنوان افراطي   866،جامعه
عـام فرمـانرواي يـك      طـور     بـه  و   سلطان، عالوه بر معني آن به عنوان فرمانرواي عثماني        

.  كـاربرد داشـت     غربـي  هاي اروپاي   در زبان نيز  حكمران مستبد   معني  ، به   الميكشور اس 
 و مستبد را در      پيشينه كاربرد واژه سلطان به معني فرمانرواي خودكامه        فرهنگ آكسفورد 

  
  .31، ص 2، ج 1346، يچاپخانه فردوس: ، تهراناستگران دوره قاجاريس، ياحمد خان ملك ساسان . 864

865.  Max Weber (1864-1920) 

866.  Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie (1922). 

867.  Patrimonialism 

868.  Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Edited by 

Guenther Roth and Claus Wittich, Berkeley: University of California Press, 1978, pp. 227-

241, 1006-1070. 
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 واژه سلطانيـسم را معـادل       فرهنـگ وبـستر    و   869دانـد    مـي  1648 از سـال     زبان انگليسي 

   870.كند ذكر مي) دسپوتيسم(استبداد 
  

  و در قـرآن    871 به معني سخت و قوي آمـده اسـت         سلَطَهواژه  باستان،   عربيزبان  در  
 و غلبـه و  872)خداونـد و پيـامبران    در مـورد    ( به معني دليل و حجـت        سلطان واژه   كريم

 آغاز كـاربرد واژه سـلطان       874. رفته است  به كار  873)در مورد ابليس  (سلطه مبتني بر اغوا     
در برخي اوراق عربي متعلـق بـه سـده اول           . به معناي فرمانروا و حكمران روشن نيست      

 نـشان   >المـال الـسلطان     بيـت < و   >خراج الـسلطان  <هفتم ميالدي تعابيري چون     / هجري
نوشـته     بـه  875.به معني دولت يا حاكم كاربرد داشت      سلطان  در آن زمان واژه     كه  دهد    مي
 بـه اميراالمـرا و      از سوي خليفـه   .)  م 767./  ق 187مقتول در    (ن، جعفر برمكي  خلدو  ابن

الدوله   سلطانعنوان   .) م 1055-945/ . ق 447-334(ه  بوي  در دولت آل  . سلطان ملقب بود  
ـ   الدوله ابوشجاع حكمران آل     رواج داشت مانند سلطان    ./  ق 415متـوفي    ( در فـارس   هبوي

تمنـد و   سلطان در اين كاربرد هنوز بـه معنـي فرمـانرواي قدر           واژه   معهذا،   876.). م 1024
./  ق421متـوفي   (كاربرد اين لقب در معناي فوق از زمان محمود غزنوي        . مستقل نيست 

متعلـق بـه نيمـه اول سـده شـشم           ،  خ و القصص  يالتوار مجملدر  . رواج يافت .)  م 1030
 كر خلـف، ملـ    يـ و نخست نام سـلطنت بـر پادشـاهان از لفـظ ام            <: آمده است هجري،  

 آورد گفت محمود سلطان است و       نيفت چون محمود او را بگرفت و به غزن         ر ،ستانيس
  بـه محمـود غزنـوي   ر، خليفه القادراثي نوشته ابن به 877>.ن لقب مستعمل شد   ياز آن پس ا   

محمود به سلطان معروف بود ولي معلـوم نيـست كـه ايـن لقـب را از              . دادلقب سلطان   
  

869.  The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1984, vol. II, p. 2185.  
870.  Webster's Third New International Dictionary, 1986, p. 2289. 
871.  J. H. Kramers, “Sultan”, The Encyclopaedia of Islam, Leiden, CD-ROM Edition, 1999. 

  .)45مؤمنون، (ثُم اَرسلنا موسي و اَخاه هارونَ بĤياتِنا و سلطانٍ مبين  . 872
  ).42-39حجر، (اِنَّ عِبادي لَيس لَك عليهم سلطانٌ االّ منِ اتَّبعك مِنَ الغاوينَ  . 873
-290، صـص    3، ج   1361دارالكتب اسالميه، چاپ سوم،     : تهران،  قاموس قرآن ،  اكبر قرشي   سيد علي  . 874

293 .  
875.  Mounira Chapoutot-Remad, “Saltana”, The Encyclopaedia of Islam, Leiden, CD-ROM 

Edition, 1999. 
876.  Kramers, ibid.  

  .12098، ص 8، ج 1373مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،   :، تهراننامه دهخدا لغت . 877
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تنها از زمان ابـراهيم     . هاي خود آن را ضرب نكرده است        خليفه گرفته باشد زيرا بر سكه     

هـاي خـود      است كه فرمانروايان غزنوي در سكه     .)  م 1099./  ق 492متوفي   (بن مسعود 
 در ميان سالجقه >سلطان اسالم<در اين زمان كاربرد عنوان .  بردندبه كارلطان را لقب س

طغـرل  . كردند، رايج بـود      حكومت مي   و مصر  ، كه بر شمال آفريقا     و خلفاي فاطمي   روم
 را  >الـسلطان المعظـم   < خـود عنـوان       بر سكه .)  م 1063./  ق 455متوفي   (بيگ سلجوقي 

، نوشـته بارتولـد    بـه 878.بردند  ميبه كار پيشين القاب ملك و شاه را      سالجقه. ضرب كرد 
بنـابراين،   879.>اسـالم سلطان  <خواندند و بعد      ي م >شاهنشاه< نخست خود را     انيسلجوق
/  لقب فرمانروايان مقتدر و مستقل مسلمان از نيمه اول سده پنجم هجـري             به عنوان سلطان  

فرمـانروايي اسـت كـه بـه ايـن عنـوان            اولين   يازدهم ميالدي رواج يافت؛ محمود غزنوي     
   . بردبه كارست كه رسماً اين لقب را فرمانروايي ااولين  معروف شد و طغرل سلجوقي

ر اثي  ابن. سيزدهم ميالدي لقب سلطان كامالً مرسوم بود      / در نوشتار سده هفتم هجري    
 بدون واسطه سلطان بر آن      كند كه خليفه    اي ياد مي     و پيرامون آن به عنوان ناحيه      از بغداد 

 بغداد نيز لقـب سـلطان، و تركيبـات آن            از خالفت عباسي   ر دوران پس  د. راند  فرمان مي 
. ، در ميان فرمانروايان مسلمان رواج داشـت >السلطان العادل< و  >السلطان االعظم <مانند  

نت آنـان، طبـق سـ     .  با عنوان سلطان شـهرت كامـل داشـتند          مصر در اين دوران مماليك   
 بغداد، مدعي بودند كه تنها خليفه حـق اعطـاي لقـب سـلطان را دارد و                  خالفت عباسي 

الـسلطان االسـالم و     < داشـتند خـود را        قـاهره  چون چنين مجـوزي از خلفـاي عباسـي        
قـب سـلطان در   چهـاردهم مـيالدي ل  /  در سده هشتم هجري   880.خواندند   مي >المسلمين

لجـايتو خـان خـود را       و، مرسوم شد؛ ا   ، پس از تشرف به اسالم      ايران ميان ايلخانان مغول  
/ در سـده نهـم هجـري      .  ناميـد   خواند و شـهر خـود را سـلطانيه         سلطان محمد خدابنده  

خواندنـد؛ ماننـد سـلطان ابوسـعيد و            نيز خود را سلطان مـي      پانزدهم ميالدي گوركانيان  
  . سلطان حسين بايقرا

ي خـويش ايـن     هـا    كه خود را سلطان خواند و در سـكه         نخستين فرمانرواي عثماني  
دومـين   و   ، پسر عثمان اول   .) م 1360./  ق 761متوفي   ( برد اورخان بيگ   به كار عنوان را   

 از آن پس كاربرد عنوان سلطان در ميان فرمانروايان عثمـاني،            881.فرمانرواي عثماني، بود  

  
878.  ibid.  

  .125ص  همان مأخذ، ،بارتولد . 879
880.  ibid.  
881.  ibid.  
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اي    در نامـه   ال، سلطان احمد جالير   براي مث . چون ساير فرمانروايان مسلمان، معمول بود     

ملك الملوك و السالطين، السلطان االسالم      <: كند   او را چنين خطاب مي     به ايلدرم بايزيد  
 لقب فرمانروايان عثماني بـه سـلطان منحـصر       882>...السلطان يلدرم بايزيد  ... و المسلمين 

 ايلـدرم بايزيـد را چنـين        اميـر تيمـور گوركـاني     . نيز كـاربرد داشـت    نبود و ساير القاب     
قباب، ملـك الحكـام فـي الزمـان، بايزيـد            مĤب سلطنت   مملكت جناب  عالي<: خواند  مي

اي بـه     ، در نامه  )وقويونل  انگذار دولت آق  بني (عثمان  ، پسر قره   يا علي بيگ   883.>بهادر خان 
، سلطان سالطين العـرب و العجـم      <: كند  گونه خطاب مي    سلطان مراد خان دوم او را اين      

، فرمانفرماي اقاليم جهان، داراي قيصر خدم، فغفور جمشيد          و توران  خديو ممالك ايران  
   884>...حضرت پادشاهي... شمح

سـلطان  . بردنـد    مي به كار  لقب سلطان را براي ساير فرمانروايان مسلمان نيز          عثمانيان
، ايـشان را چنـين خطـاب        اي بـه حكمرانـان ايـران        ، در نامـه   ، پسر مراد دوم   محمد فاتح 

 مقدار  ين نامدار و پادشاهان روزگار و شهنشاهان عال       يار و خواق  كامكن  يسالط<: دكن  مي
گان يخـدا <او را    وقويونلـ   اي بـه جهانـشاه قـره        و در نامـه    885>...عت شعار ي شر كو ملو 
، داراي قيصر خدم، فغفور     لمي و الد  كن التر ي رقاب سالط  ك، مال  و العجم  ن العرب يخواق

 نـام سـليمان      در تواريخ عثماني   886.خواند  يم >شاهي  حضرت ابوي جهان  ... جمشيد جم 
از نيمه  ). سلطان سليمان خان  ( رفته است    به كار تر با دو لقب سلطان و خان           بيش قانوني

اول ســده شــانزدهم مــيالدي و دوران ســليمان قــانوني اســت كــه اطــالق ســلطان بــر 
 مثابـه   بـه  نيـز ايـن واژه       فرمانروايان عثماني بيش از ساير القاب كاربرد يافت و در غرب          

هـر چنـد در   ايـران   فرمانروايـان صـفوي  . عنوان خاص فرمانروايان عثمـاني رايـج شـد     
 شـناخته   شـاه پادتـر بـا عنـوان         لي بـيش  بردند و    مي به كار هاي خود لقب سلطان را        سكه
در . شدند و لذا اين واژه در غـرب بـه عنـوان لقـب فرمانروايـان ايـران رواج يافـت                      مي

  
  . 81 ص، اسناد و مكاتبات تاريخي ايران، نوائي . 882
  . 115همان مأخذ، ص  . 883
  . 458همان مأخذ، ص  . 884
  . 425 صهمان مأخذ،  . 885
  . 500همان مأخذ، ص  . 886

الـسالطين    منشĤت .بود و گاه به عربي    ي عموماً به فارس   ين عثمان ي سالط ياتبات رسم كمدر آن زمان    
 تـا    حاوي تعداد زيادي از مكاتبات رسمي فارسي پادشاهان عثماني، از عصر تيمور            فريدون بيگ منشي  

، الهامـه مفتـاح   : علق سالطين عثماني به زبان و ادب فارسي بنگريد بـه          براي آشنايي با ت   . ، است صفويه
  .216-188، همان مأخذ، صص وهاب ولي
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 سده نوزدهم معموالً منظور از سلطان فرمانرواي عثمـاني بـود و منظـور از شـاه                  اروپاي

  .نفرمانرواي ايرا
  : كند كه روشن ميبحث فوق 

/  نداشت و از سده پـنجم هجـري  عنوان سلطان اختصاص به فرمانروايان عثماني     -1
  .رفت  ميبه كار به معني حاكم و فرمانرواي مستقل يازدهم ميالدي در جهان اسالم

) شاهنـشاه، پادشـاه  (بـات آن  اين عنوان در كنار ساير عناوين، ماننـد شـاه و تركي      -2
  . فرمانروايان مسلمان نبودفرد  به منحصركاربرد داشت و عنوان 

اين عنوان فاقد هر گونه معنايي بود كه بر اسـتبداد و حكومـت مطلقـه فـردي و                   -3
  .  فرمانروا داللت كندخودكامگي

بـه    به عنوان فرمانرواي مستبد و خودكامـه        واژه سلطان را    غربيان زماني كه در واقع،   
هـاي شـرقي و    نگريـستند كـه دولـت      مـي  887بردند، از همان منظر اروسنتريـستي        مي كار

 فاقــد ســاختارهاي بغــرنج مــديريت سياســي، نهادهــا و ســاختارهاي مــدني،  اســالمي
در اين باره در مجلدات سوم و       . شد  ي حكمران انگاشته مي   غيرقانونمند و تابع اراده فرد    
  . ام چهارم به تفصيل سخن گفته

  
كـه در مباحـث    چنـان  بـه دسـت داده،       ، طبق تعريفي كه ماكس وبر     مفهوم سلطانيسم 

ـ انطبـاق    هـاي تـاريخ عثمـاني       با واقعيت پيشين ديديم،    اكس وبـر پيـرو سـنت    مـ . داردن
 و سـاير     و كـارل مـاركس     پردازي سده نوزدهم است يعني، مانند اگوسـت كنـت           نظريه

دانــاي كــل بــه صــدور مفــاهيم عــام و  پــردازان بــزرگ ايــن قــرن، از جايگــاه انديــشه
 و در   زند كه با آن تاريخ بـشر، در همـه اعـصار              چنان كالن دست مي    888هايي  فراروايت

 و سرشـت  اخـالق پروتـستاني  كـه در كتـاب     خورد و، چنان    ها، قالب مي    تمامي سرزمين 
بيند كه ايـن مفـاهيم و         ملزم نمي حتي  خود را   روشني نمايان است،       او به  889يدار  سرمايه

مـاكس وبـر   . دتـاريخي مـستند كنـ   و دقيـق  خُـرد  هـاي   و فاكتها  احكام عام را به داده   
 انگـاره او از     .آشـنايي جـدي نداشـت     نيـز   دان نبود و با تاريخ و فرهنگ عثمـاني            تاريخ

  
887.  Eurocentrism 

888.  Meta- narrative 

889.  The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. 

براي آشنايي با اين كتاب و تمايز آن با نظريه          .  نگاشت 1905-1904هاي    وبر كتاب فوق را در سال     
  .242-229، صص 2همين كتاب، ج :  و دوست وبر، بنگريد به، انديشمند نامدار ديگر آلمانيسومبارت
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آميزي شكل گرفت كه در      هاي كهن و تعصب      بر بستر پيشداوري   عثماني و شرق اسالمي   
 منـادي آن  سده هيجدهم منتسكيو و در ، در سده هفدهم بوسوئهسده شانزدهم ماكياولي  

نگريـستند و      زمان خـود مـي     پردازاني كه با شيفتگي به نظام سياسي غرب         بودند؛ انديشه 
بنابراين عجيب نيـست    . ديدند  قانوني مي    و بي  شرق را يكسره مهد استبداد و خودكامگي      

اسي عثماني را كامالً شبيه به تصويري بيـابيم كـه چهـار    كه انگاره ماكس وبر از نظام سي     
    : سده پيش ماكياولي به دست داده است

كند و سايرين نـوكران       را يك فرمانروا اداره مي    ] عثماني [سراسر مملكت ترك  
تقـسيم كـرده و كـارگزاران    ] واليات[ها  او هستند، و او مملكت خود را به سنجاق     

. كند  فرستد و هر گاه كه مايل باشد آنان را عزل و نصب مي              ختلفي را به آنجا مي    م
انـد كـه مـورد قبـول و            را جمعي از اشراف كهـن احاطـه كـرده          ولي پادشاه فرانسه  

باشـند   اند و داراي قلمرو و امتيازات موروثي خاص خود مـي      محبوب اتباع خويش  
حكومـت  ... رات جدي اين امتيازات را سـلب كنـد        تواند بدون مخاط    و پادشاه نمي  

كـافي بـود    بـود و لـذا      ] عثماني[ نيز مشابه حكومت ترك       در ايران  ]سوم[داريوش  
پـس از   .  نخست او را براندازد و سپس مملكـت وي را تـصاحب كنـد              كه اسكندر 

بـراي  ] هخامنـشي [اليـل فـوق، سراسـر مملكـت         د  كه داريـوش كـشته شـد، بـه          اين
   890.اسكندر امن شد

  
 فرهمنـد  891، قانونمنـد  -عقالنـي را به سـه گونـة       ) رهبري سياسي ( اقتدار   وبرماكس  

بر حاكميت قانون مبتني است      اقتدار عقالني . كند   تقسيم مي  893سنتي و   892)كاريزماتيك(
و در جوامعي وجود دارد كه احترام به قانون به يك رويكرد اخالقي بدل شده يا قـانون                  

در اين جوامع زمـاني از حكمـران اطاعـت          . شود  مبناي مشروعيت حكومت انگاشته مي    
طبق تعريف وبـر، اقتـدار عقالنـي بـر          . شود كه نشان دهد تابع و مجري قانون است          مي

اقتـدار  عنـوان      مبتنـي اسـت و بـه ايـن دليـل از آن بـا                 894)يسـاالر   نديوا (بوروكراسي
  

890.  Nicolo Machiavelli, The Prince, Translated by W. K. Marriott, 1998, The Project 

Gutenberg Etext,  

http://www.mega.nu:8080/ampp/prince.txt 

891.  Rational- Legal Authority 

892.  Charismatic Authority 

893.  Traditional Authority  
894.  Bureaucracy 
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اشتغال بر اساس تخـصص،     عبارت است از    بوروكراسي  . كند   نيز ياد مي   895بوروكراتيك

ه ترين را كارآمـد از ديد وبر، بوروكراسي     .  و تبعيت بر مبناي قانون     نظارت بر بنياد دانش   
، كارگزاران از نظر شخصي آزادنـد، در        در نظام بوروكراتيك  . براي حاكميت قانون است   

شـده   اند، در عرصه تخصصي تعريـف        يافته  سلسله مراتب داراي تعريف روشن سازمان     
اند، اشتغال ايشان آزادانه و مبتني بر قرارداد متقابـل اسـت، بـر اسـاس تخـصص                    شاغل

يابنـد، و     هاي ارشديت يا موفقيت، يا هر دو، ارتقـا مـي            اند، بر اساس مالك     دهگزينش ش 
  . مند هستند تابع نظم اكيد و سامان

 قانونمنـد قـرار دارد و فـارغ از قيـود     - در تعارض بـا اقتـدار عقالنـي    اقتدار فرهمند 
اين نوع اقتدار بر مختصات برجسته فردي رهبر و پيروي مـشتاقانه            . ي است ساالر  ديوان
تواند شاه موروثي، رهبر پدرساالر،       اين رهبر فرهمند مي   . از او مبتني است   ) پيروان(اتباع  

، گذشـته را نفـي      اقتدار فرهمند، برخالف اقتدار سنتي    . رهبر ديني يا قهرمان نظامي باشد     
هـاي بـزرگ    شود و گاه در پايـه انقـالب      يك نيروي انقالبي پديدار مي     به عنوان  ؛كند  مي

اقتدار فرهمند ممكن است در درون ساختار بوروكراتيك يا سنتي پديـدار            . گيرد  قرار مي 
 دست زنـد، ولـي پايـدار و دائمـي       - مثبت يا منفي   -شود و به تحوالت بزرگ و انقالبي      

  . اقتدار سنتي يا اقتدار عقالني بدل خواهد شدنيست و سرانجام به يكي از دو گونة
 در فقـدان    اقتـدار عقالنـي    از   اقتـدار سـنتي   ، وجه تمايز اصلي     در انديشه ماكس وبر   

 بيـان  بوروكراتيـك اي كه در تعريف اقتـدار   گونه  مند است به     واقعي و سامان   بوروكراسي
شناسد و پنج     را به عنوان اوج اقتدار سنتي مي      ) رهبري موروثي  (پاتريمونياليسموبر  . شد

 كـه   اقتـدار سـنتي بـدوي     : كنـد    پاتريمونيـال، را متمـايز مـي       -نوع اقتدار سنتي، يا سنتي    
 كـه حكومـت در      896سـفيدي   نظام ريش است،  ) رئيس قبيله (حكومت در دست يك فرد      

يـك فـرد    وسـيله     به كه قدرت سياسي     897نظام پدرساالر دست گروهي از بزرگان است،      
 به  سلطانيسمشود بدون وجود دستگاه اداري واقعي،         معين و به شكل شخصي اعمال مي      

نظـام  و  ) اتريمونيـال پ(و موروثي   ) پاترياركال(ترين شكل اقتدار پدرساالر       عنوان افراطي 
 در دوران ماقبـل      غربـي  ساالر، ساختار سياسي اروپاي     منظور از نظام طبقه    898.ساالر  طبقه

  
895.  Bureaucratic Authority 

896.  Gerontocracy 

897.  Patriarchalism 

898.  Estates system (ständische Herrschaft) 

ها يا طبقات اجتماعي يا سياسي مهم داراي قـدرت سياسـي             شود كه در آن گروه      به نظامي اطالق مي   
← 



263  استعمار غرب و فروپاشي عثماني 
ويژه اشراف،    هاي سياسي معين، به     ي است كه در آن طبقات اجتماعي و گروه        دار  سرمايه

برخـوردار بودنـد و از طريـق        ) پادشـاه (فرمانرواي موروثي   از استقالل سياسي در برابر      
  .  در اداره دولت مشاركت داشتندنهادهايي چون پارلمان

)  مـوروثي  -سنتي(گونه از اقتدار سياسي پاتريمونيال         آن طبق تعريف وبر، سلطانيسم   
ران و فـارغ از قيـود و        است كه قـدرت بـه شـكل كـامالً شخـصي و طبـق اراده حكمـ                 

و )  و چـه بـه شـكل قـانون عرفـي           چه به شـكل شـرع     (هاي ناشي از قانون       محدوديت
و حتـي سـنت اِعمـال       ) مانند مجمع بزرگان يا پارلمـان     (ي و نهادهاي مدني     ساالر  ديوان
رهبـري مـوروثي حكمـران و خانـدان او          در اين ساختار، نظام سياسي بر بنياد        . شود  مي

يابد، تمايز روشني ميان دولت و اعـضاي خانـدان حكمـران وجـود نـدارد و                   سامان مي 
كارگزاران تابع و مطيع و وفادار به شخص فرمانروا هستند نه به دولت و نظام سياسـي،                 

 بـرخالف (كارگزاران حكومتي غيرآزادند و از پايگاه مستقل سياسي برخـوردار نيـستند             
 كه اشـراف فئـودال از پايگـاه و بـه تبـع آن از اسـتقالل سياسـي                    ساالر غرب   نظام طبقه 

 فئـودالي  -سـاالر   بـرخالف نظـام طبقـه     (، حكومـت كـامالً متمركـز اسـت          )برخوردارند
، دستگاه اداري فاقد ساختار منظم مبتني بر سلـسله مراتـب اسـت،      )غيرمتمركز در غرب  

دهنـد و بـر    وظايف خود را انجام مي مند  دلبخواه و ناسامانكارگزاران حكومتي به شكل 
با حكمران مشابه رابطه    شان    شود و از آنجا كه رابطه       يافته اعمال نمي    آنان نظارت سازمان  

طور يكجانبه و بدون موافقت فرمانروا از شـغل خـود             بنده با ارباب است قادر نيستند به      
بر اصل وفاداري بـه حكمـران مبتنـي اسـت و             فرد   يدر اين ساختار، ارتقا   . كناره گيرند 

كــارگزاران طبــق ســليقه و عالقــه شخــصي او، نــه شايــستگي و ارشــديت، بركــشيده  
   899.شوند مي

  
← 

هـا در مجمـع       و قـدرت آن   ) مانند لردهاي روحاني و لردهاي فاني و عوام در انگلـستان          (معين هستند   
فرهنـگ  . (يابد  ن، تجلي مي   و پارلمنت در انگلستا     در فرانسه  ، مانند پارلمان  )estates(نمايندگان ايشان   

  )وبستر
899.  Weber, Economy and Society, ibid, pp. 220-221; Max Weber, Wirtschaft und 

Gesellschaft, part III, chap. 6, pp. 650-678,  

http://www2.pfeiffer.edu/~lridener/DSS/Weber/ BUREAU.HTML; R. J. Kilcullen, “Max 

Weber: On Bureaucracy”,  

http://www.humanities.mq.edu.au/Ockham/y64l09.html; Ben Stavis, “Notes on Max 

Weber's Patrimonial System”, September 1999, 

← 
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 كـاربردي كـم و بـيش         مـاكس وبـر    در نوشتار سياسي امروزين، مفهـوم سلطانيـسم       

   :گسترده يافته است
 انطبـاق   در دومينيكن900حكومت تروخيلومفهوم را بر    اين    خوان لينز  1973در سال   

بــر برخــي از تــر شــد و   گــستردهكــاربرد مفهــوم سلطانيــسمتــدريج، دامنــه   بــه901.داد
 در  903سـوموزا در كوبا،    902باتيستاهاي    مانند حكومت  - ديگر نيز  هاي خودكامه   حكومت

در دهـه    906. انطباق يافـت   -نپي   در فيلي  905 و ماركوس   در هائيتي  904، دوواليه نيكاراگوئه
شـد بـه معنـي         اطـالق     در روماني  907 ميالدي اين مفهوم به حكومت چائوشسكو      1980

هـاي    در سـال  ). كمونيـستي (اقتدار اعضاي يك خانواده در چارچوب نظام ايدئولوژيك         
 بـر نظـام سياسـي       908مفاهيم سلطانيسم و نئوسلطانيسم   ،  پس از فروپاشي اتحاد شوروي    

 909، منطبق شد و حتي حكومـت يلتـسين      ويژه ازبكستان   ، به هاي سابق شوروي    جمهوري
طبـق اراده رهبـر خودكامـه عمـل         دولـت   <زيرا  شد   نيز با اين عنوان ارزيابي       در روسيه 

   910>.دان  او به غارت كشور و منابع طبيعي آن مشغولكند و خانواده و شركاي تجاري مي

  
← 

 http://nimbus.ocis.temple.edu/~bstavis/442patrimonial-system.htm 
  :  بنگريد به بر تاريخ عثمانير ماكس وببراي آشنايي با نحوه انطباق مفهوم سلطانيسم

Halil Inalcik, “Comments on `Sultanism`: Max Weber's typification of the Ottoman polity”, 

Princeton Papers in Near Eastern Studies, 1992, 1, pp. 49-72.  
900.  Rafael Trujillo (1891-1961) 

، 1380شـيرازه،  : ، تهـران ، ترجمه منـوچهر صـبوري  هاي سلطاني نظام،  و خوان لينز  هوشنگ شهابي  . 901
  : اي است از  كتاب فوق ترجمه.16-14صص 

H. E. Chehabi and Juan J. Linz [ed.], Sultanistic Regimes, Baltimore: The Johns Hopkins 

University Press, 1998. 
902.  Fulgencio Batista y Zaldívar (1901-1973)  

903.  Anastasio Somoza (1925-1980) 

904.  François Duvalier (1907-1971) 

905.  Ferdinand Marcos (1917-1989) 

  .بنگريد به مقاالت مندرج در كتاب شهابي و لينز . 906
907.  Nicolae Ceauşescu (1918-1989) 

908.  Neosultanism  
909.  Boris Nikolayevich Yeltsin (b. 1931) 

910.  Anatol Lieven, “Post- Communist Sultans on the Caspian”, 

← 
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  در صربـستان   911 بر حكومت ميلوسوويچ   هاي اخير انطباق مفهوم سلطانيسم      در سال 

. ه است نيز تسرّي يافت913 و حتي به ايران  912 و دامنه كاربرد آن به نيجريه      هنيز مرسوم شد  
 و  هـاي اوج قـدرت مطلقـه رضـا شـاه            سالتنها  ،  ، استاد دانشگاه بوستن   هوشنگ شهابي 

    : داند ميرژيم سلطاني مصداق پسرش در ايران را 
مـن  <: دهـد    فرمول مشروعيت خود را چنين ارائـه مـي          در كتيبه بيستون   داريوش
 بنـابراين، پادشـاه تـابع قـوانين و          >. شاه شـدم    هستم و به فرمان اهورامزدا     هخامنشي

اش   كند زيرا در اينصورت مشروعت سنتي       ها عمل نمي    اصول دين است و عليه آن     
 و همـه پادشـاهان سلـسله صـفوي بـراي            شاه اسماعيل صفوي  . دهد  را از دست مي   

 نفـي    هـم توسـط روحانيـت      حتي پادشاهان قاجار  . اند  خود مشروعيت مذهبي قائل   
  ...  و پادشاه وجود داردشوند و در حكومت توازني بين قدرت علما نمي

اه و دوره دوم حكومـت      شـ ] محمدرضا[ در رژيم    42 خرداد   15هاي بعد از      سال
در واقـع، رضـا     .  دانست توان رژِيم سلطاني    ، و نه چند سال اول آن، را مي        رضا شاه 

دارد تـا خـود را     را وامـي رسـاند و نيـز داور    را به قتل مـي    شاه زماني كه تيمورتاش   
بـرد، در دهـه     كارهاي خود را پيش مـي  و علماعتنايي به مجلس ا  بكشد و بعد با بي    

 هم بعد از رژيم محمدرضا پهلوي. آورد وجود مي آخر حكومتش رژيم سلطاني به    
شود و ايـن وزارت كـشور          كه مجلس كامالً فرمايشي مي     42 خرداد سال    15واقعه  

 باشـد، بـه سـمت        يا سـمنان   گيرد كه چه كسي نماينده كاشان       است كه تصميم مي   
 خـرداد حـداقل قـشري سياسـي وجـود           15قبـل از    ... رود  سلطاني شـدن پـيش مـي      

 و درخشش و اللهيار صالح و اسداهللا علـم و حـسين   افرادي نظير علي اميني . داشت
 خرداد سـال  15اما بعد از ... تابيدند اي را بازمي     بودند كه باالخره منافع طبقه     عاليي

سياسـتمداران گذشـته از صـحنه خـارج         . تـوان ديـد      ديگر چنين چيزي را نمـي      42
با وجه    هيچ  بهگيرند كه     ها را مي     جاي آن  امثال هويدا و جمشيد آموزگار    . شوند  مي

  
← 

http://www.eurasianet.org/departments/culture/articles/eav110800.shtml 

911.  Slobodan Milošević (b. 1941) 

912.  O. J. B. Ojo, “Patrimonialism, Sultanism and Nationbuilding in Nigeria”, Scandinavian 

Journal of Development Alternatives, 6 ii-iii, 1987, pp.191-210. 
، تاريخ معاصـر ايـران  ، > ايراني و سلطانيسم1299كودتاي سوم اسفند    <،  عباس منوچهري : بنگريد به  . 913

، شـهابي و    > در ايران  نظام پهلوي <،  همايون كاتوزيان ؛  18-9، صص   1376، زمستان   4سال اول، شماره    
  .412-369لينز، همان مأخذ، صص 
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     914.سياستمداراني كه قائم به ذات باشند، نظير علي اميني، قابل مقايسه نيستند

بـه معنـاي    ،   را تـا مفهـوم نظـام سـلطاني       كوشـند     مـي معهذا، گروهي از نويسندگان     
 ساختارهاي مدني، به سراسر     العنان و شخصي فرمانروا و فقدان نهادها و         حاكميت مطلق 

) بزرگان ( ميان گروه اجتماعي اعيان    براي مثال، جواد طباطبايي   .  تعميم دهند  تاريخ ايران 
كنـد كـه بـرخالف      تمايز بنيادين قائـل اسـت و تـصور مـي         در ايران و اشراف در غرب     

ايـن گـروه اجتمـاعي در برابـر         ،  هـاي اسـالمي      در ايران، و ساير سـرزمين       غربي اروپاي
    . فرمانروا اقتدار و استقالل نداشت

 نيـستند، ايـن اسـت كـه     اشـراف  در دوره گذار تـاريخ ايـران     اعيانكه    سبب اين 
ين و در عين حال واپسين فرد خاندان خـود هـستند و در واقـع                اغلب بزرگان نخست  

هاي اعيان وجودي مستقل از اقتدار سياسي مطلقـه پادشـاه كـه بـه                 در ايران خاندان  
كنـد،    اي نيـز خانـداني را نـابود مـي           كشد و به هـر بهانـه        ها را برمي    دلخواه خود آن  

د كه از پادشاه در ايران بـه        با توجه به اين وجه از اقتدار سياسي در ايران بو          . ندارند
تعبير كرديم زيرا در شرايط قدرت مطلق تنها زماني كـه پادشـاه مقتـدر و                 نهاد  شاه

توانستند عمل كنند، اما       در رأس امور بود نهادهاي احتمالي ديگر نيز مي         خودكامه
ياسي مطلق در درون اقتدار س . توانستند داشته باشند    نميبه هر حال وجودي مستقل      

توانـست مـستقل از       توانست به وجود بيايد و نه در صورت وجود مـي            نه نهادي مي  
تبديل اقتدار سياسي مطلق به نهادهاي مـستقل مـستلزم محـدود            . نهاد عمل كند   شاه

شدن قدرت سياسي خودكامه و مشاركت اشـرافيت در قـدرت سياسـي بـود و در                 
آمـد و     وجود مي   نهاد به   به دلخواه شاه   ايران دوره گذار اشرافيتي جز طبقه اعيان كه       

     915.توانست وجود پيدا كند شد، نمي نابود مي
، حتـي در دوره     طباطبايي بدون شناخت كـافي و عميـق از تـاريخ و فرهنـگ ايـران               

. اردهاي نظري بر تاريخ ايران تمايل د        ، به ابداع مفاهيم كالن و انطباق فراروايت       قاجاريه
و هـاي نظـري       فرض  و پيش   دوران پهلوي  از تجربه نزديك خودكامگي   تر    بيشاين تلقي   

  .  تا تفحص در تاريخمتأثر استرايج تبليغات سياسي 
  

  
، 85شـماره   كتاب هفتـه،    ،  >هاي سلطاني در گفتگو با دكتر هوشنگ شهابي         پيدايي و سقوط رژيم   < . 914

  . 10، ص 1381 مهر 27شنبه 
، 1380نشر نگاه معاصـر، چـاپ دوم،     : ، تهران اي بر نظريه انحطاط ايران      ديباچه،  سيد جواد طباطبايي   . 915

 .200ص 
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 كنـيم،    از انـواع اقتـدار و رهبـري سياسـي تعمـق            ماكس وبر  916يشناس  اگر در گونه  

وبر در . يابد گرايانه و دوقطبي تنزل مي يابيم كه در نهايت به يك الگوي سادة مطلق      درمي
هايي مطلق به دست      كند و مدل     اين الگوسازي را توجيه مي     917گونه آرماني قالب مفهوم   

آرمـاني  در اين الگوسـازي، گونـه       . دهد كه به اذعان خود او با واقعيت منطبق نيست           مي
غايت  سازد كه نه تنها در تقابل فاحش با قطب به         منفي را مي  غايت    به قطب   نظام سلطاني 

قـرار دارد بلكـه حتـي، بـه دليـل فقـدان             ) سـاالر   ديوان - قانونمند -نظام عقالني (مثبت  
 - مــوروثي- غيردولتــي و تمركــز شــديد، از نظــام ســنتي-ســاختارهاي سياســي مــدني

طـور     بـه   اسـالمي  ماكس وبر خاورميانه  . متمايز است  كلي   نيز به   غربي االر اروپاي س  طبقه
 در واقع به    بر و .بيند   مي >مهد كالسيك نظام سلطاني   <طور اعم را       به اخص و جهان اسالم   

 شناخته  ترين نماد جهان اسالم      زمان او هنوز به عنوان مهم       نظر دارد كه در غرب     عثماني
 را بر اسـاس نـامي كـه فرمانروايـان عثمـاني در غـرب بـدان                  او واژه سلطانيسم  . شد  مي

خود به عنوان نمونه    عثماني را در طول تاريخ      سازد و بدينسان      مي) سلطان(شهرت دارند   
 خـود را بـه شـكل         در مقابل، ماكس وبر مدينه فاضله      .نماياند  كالسيك نظام سلطاني مي   

هـر چنـد وبـر      . كند   عرضه مي  ساالر  ديوان - قانونمند -ارائه گونة آرماني از نظام عقالني     
 هاي باستاني نظـام بوروكراتيـك        را به عنوان نمونه     و چين   باستان و امپراتوري روم    مصر

وبـر  . بينـد  ي جديـد غـرب مـي   دار ترين تحقـق آن را در سـرمايه   كاملكند ولي    مطرح مي 
 است و ساالر وانديترين شالوده اقتصادي براي مديريت  ي عقالنيدار سرمايه<: نويسد مي

 با توجـه بـه چنـين نگـرش          >.ترين شكل خود فرارويد     سازد تا به عقالني     آن را قادر مي   
: نويـسد   ، مـي  ، يكـي از نامـدارترين وبرشناسـان آلمـان         اي است كه اشـلوختر      جانبدارانه

 اوست و لذا    سنتريستيمحكوم به تجربه شخصي ارو    ] در زمينه اديان  [مطالعه تطبيقي وبر    <
  

916.  Typology  
917.  Ideal Type  

باشـد ولـي   تواند با واقعيت عيني و موجود منطبق ن      مي) آل  تيپ ايده  (در انديشه وبري، گونه آرماني    
ي آرمـاني  دار مثالً، تيـپ سـرمايه  . توان به مقايسه واقعيت دست زد توصيفي است كه بر اساس آن مي  

)Ideal Capitalism( طبق اين الگو، مالكيت خصوصي . رود  ميبه كار در نوشتار علوم اجتماعي فراوان
ولي در  . كند  دارد و دولت در اقتصاد مداخله نمي      ها رقابت وجود      بالقوه سودآور است، در ميان كمپاني     
ترين جامعه   پيشرفتهبه عنوان، كه   حتي در اياالت متحده آمريكا    . واقعيت، اين تيپ آرماني وجود ندارد     

قوه سـودآور چنـگ     هـاي بـال     شود، دولت فدرال يا محلي بـر فعاليـت          ي جهان انگاشته مي   دار  سرمايه
هاي بزرگ قرار دارد، و در         تابع رقابت آزاد نيست و در زير سلطه كمپاني         اندازد، بسياري از بازارها     مي

  .زند برخي سطوح دولت، گاه، به تنظيم اقتصاد دست مي
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 چه وبر به آن عالقه داشت پديده فرهنگ غربي     آن. رود  نميشمار    به فرهنگي جامعي     تحليل
  918>.بود

  
 قدرت مطلقه فرمـانروا در اوج خـود اسـت،           ، در نظام سلطاني   طبق تعريف ماكس وبر   

و در راه منافع و اميال است  حكمران   >ابزار كامالً شخصي  <ي و نيروي نظامي     ساالر  ديوان
تمايز . گردد   معموالً از قوه قهريه براي برداشتن موانع استفاده مي         .شود   گرفته مي  به كار او  

گرايش حكمران است بـه فـارغ        موروثي،   هاي خودكامه   اساسي نظام سلطاني با ساير نظام     
  . تر اقتدار فردي شدن از قيد سنت و اعمال هر چه بيش

 ، از جمله دولت گوركانيان    هاي اسالمي    و ساير دولت   بررسي ساختار سياسي عثماني   
 اسـت و ثابـت      اضر عرضه شد، نـاقض نظـر مـاكس وبـر          حجلد اول كتاب    ، كه در    هند
 قابـل اطـالق بـر       ،قـانون    و بـي   >كـامالً شخـصي   <كند كه اين الگوي سلطه قاهرانه،         مي
اين الگو ساخته ذهـن وبـر اسـت و بيـانگر      . هاي مسلمان نيست    هاي سياسي دولت    نظام

طور تخصصي به بررسـي نظـام        بسياري از پژوهشگراني كه به    . او از تاريخ  عدم شناخت   
، وريدخـ مجيـد   . كننـد   اند تصوير وبري را تأييد نمي       هاي اسالمي پرداخته    سياسي دولت 

 919>نوموكراسي<هاي اسالمي را با عنوان        نظام سياسي دولت  ،  استاد دانشگاه جان هاپكينز   
قانون برتر از دولـت اسـت و بنيـان          < كند از آنرو كه در اسالم       تعريف مي ) ريساال  قانون(

 اسـتانفورد   921. نيز بر همـين نظـر اسـت         شريف ماردن  920>.سازد  انسجام اجتماعي را مي   
درسـتي بـه      او بـه  . وري و ماردن هم نظـر اسـت       دخ با   ، دانشگاه پرينستون  استاد 922،شاو

  
918.  Toby E. Huff and Wolfgang Schluchter [ed.], Max Weber and Islam, New Brunswick, 

NJ: Transaction Publishers, 1999, p. 64. 
919.  Nomocracy 

920.  Majid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam, Baltimore: John Hopkins Press, 

1955, p. 16. 
921.  Mardin, ibid, p. 83. 
922.  Stanford J. Shaw (b. 1930) 

سازمان و توسـعه مـالي و اداري        :  است  تاريخ عثماني   عنوان كتاب در زمينه    9 مؤلف   استانفورد شاو 
نظامنامـه مـصر احمـد      : مصر عثماني در سده هيجدهم    ،  )1962پرينستون،   (1798-1517:  عثماني مصر

بودجـه مـصر    ،  )1964هـاروارد،    (مصر عثماني در عصر انقالب فرانـسه      ،  )1962هاروارد،   (سزار پاشا 
، )1971هـاروارد،    ( عثمـاني در دوران سـليم سـوم        امپراتوري: ميان كهنه و نو   ،  )1968الهه،   (عثماني

 يهوديـان ،  )1977-1976،  دو جلـد، كمبـريج     (1807-1789:  جديـد  تاريخ امپراتوري عثماني و تركيه    
← 
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 شـاو  .كنـد   تمايز بنيادين ميان اختيارات نظري و عملي نهاد سلطان در عثماني توجه مي            

    : نويسد ميدرباره اختيارات نظري سلطان 
 همــه ير مــذهب و رهبــي همــه اتبــاع امپراتــوريويــرهبــر دن... ين عثمــانيســالط
ننـد و   ك ي را در همه ابعـاد آن رهبـر        يه امپراتور كافتند  يقدرت آن را    ... مسلمانان

 ه از ك يارك جامعه واحد گرد آورند؛      يك را در    ي و مذهب  ي قوم يها   گروه يتمام
ن يـ سـلطان بـا سـود جـستن از ا         . آنان سـاخته نبـود    جز    به يگريا گروه د  يچ فرد   يه

ــود يسكــحقــوق تنهــا  ــ ام و فرمــانكــق صــدور احيــه از طركــ ب توانــست  يهــا م
شـد و در      ي خود او صادر نم    يماً از سو  يها مستق    اگر فرمان  يحت. ندك يگذار قانون

ار يـ ه سـلطان بعـدها اخت     كـ  بود   يگرانير اعظم و د   ي، وز يوان عال يمات د يواقع تصم 
و ابـالغ  ا انـش  ينحـو  رد، بـاز بـه   كض  يها تفو    و صدور فرمان را به آن      يريگ  ميتصم

مقام سلطنت و رابطه آن با دولت و قانون از .  استي فرمان سلطان  ييه گو كشد    يم
ه چگونـه   كـ ن  يـ م مطلق و ا   ك درباره حا  كي و تر  يا انهي خاورم -ي اسالم يها  آرمان

 به كار  چون و چرا     يست ب يبا يم... ن سلطان را همه   يفرام. ردك ي م يرويد باشد پ  يبا
ن ين فرام يا ر از اطاعت  ي مقدس ناگز  ر شرع ير و تفس  يز در تعب  ي ن  علما يحت. بستند يم

وضـوح تمـام    ه بـه ك ي آنان سلطان در مقام امام بود مگر در موارد        يرا برا يبودند ز 
مخالفـت  م به صـراحت بـا آن قـانون    ك طبقه حا يه اعضا كتوانستند نشان دهند      يم

 يه و كـ  مطلق ارتش را بر عهـده داشـت هـر چنـد              يسلطان فرمانده . ردكخواهند  
. ردكـ  ين مـ  يز چنـ  يـ نـد و گـاه ن     كض  ي تفـو  يگـر يتوانست قدرت خود را بـه د        يم

 يهـا   تيم را به فعال   ك طبقه حا  ي نه تنها اعضا   يردست و يشخص فرمانروا و افراد ز    
. نندكا خلع   يد  ييز تأ ي را ن  923ها توانستند رهبران ملت    يه م كگماردند بل  يومت م كح

     924.باً از قدرت مطلق برخوردار بودي سلطان تقربه لحاظ نظرين، يبنابرا
 اختـصاص   فرمـانروا بـه دنيـاي اسـالم       نظري از اختيارات    گونه تلقي     ايندر گذشته،   

 -شـاه <ره  ، انگـا  >حـق الهـي سـلطنت     <درباره مفهـوم    .  نيز رايج بود   نداشت و در غرب   
ديديم كه  . ام  در غرب در جلد سوم به تفصيل سخن گفته         >پاپي -سزار< و نظام    >خدايي

  
← 

مطالعـاتي در   ،  )1993ميالن،    مك (تركيه و هالوكاست  ،  )1992ميالن،    مك (عثماني و جمهوري تركيه   
بخـش ملّـي      جنـگ رهـايي   : از امپراتوري تا جمهوري   ،  )2000استانبول،   (باب تاريخ عثماني و تركيه    

  ).2001آنكارا،  (1923-1918: تركيه
  . شدند ي ملت خوانده ميهاي دين  اقليتر عثمانيد . 923
  .286-285، صص 1ج   همان مأخذ، ،شاو . 924
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 بعدها، مسيحيت . شد  انگاشته مي  925> خدا در زمين   خليفه<نيز فرمانروا    قديم   يدر اروپا 

حكمرانـان   بر  و قانون مسيحيگامي به پيش برداشت و با اعمال نظارت و سيطره كليسا    
جـدي  مبـارزه   هفـدهم   ولـي از سـده      .  قدرت آنان را مـشروط و محـدود كـرد          اروپايي

 و كليـسا    پـاپ و فـارغ از نظـارت       و نامشروط    قدرت مطلق حكمرانان براي دستيابي به     
تومـاس  . ساختپديد   در تاريخ اروپا   را   استبداد روشنگرانه موسوم به   آغاز شد و دوران     

بـر ضـد    ، كـه    لوياتاناو در   . اين موج بود  پرداز    زيست، نظريه   اين سده مي  ، كه در    هابس
بـار ديگـر   نگاشـته،  اروپا  شاهان خودكامگياستقالل و  به سوديسا و كلنظارت اقتدار و  

    : نويسد هابس مي. كند ميتفويض شاهان به  را >حق الهي سلطنت<
 آشـكار   از اين تثبيـت حـق سياسـي و حـق كليـسايي بـراي حكمرانـان مـسيحي                  

گونـه     خـود برخوردارنـد؛ آن     هـا از همـه گونـه اقتـداري بـر اتبـاع              شود كـه آن     مي
ها تفويض كرد، هم  انسانبيروني اقتداري كه بتوان به انسان براي حكومت بر امور      

ترين قـوانيني را كـه        توانند مناسب   ها مي   و آن . در حوزه سياست هم در حوزه دين      
زيرا از آنجا كـه     . دهند، براي حكومت بر اتباع خود، وضع كنند         خود تشخيص مي  

 جاي  هم در مقام دولت و هم در مقام كليسا        ] حكمرانان مسيحي [حد  هايي وا   انسان
     926.توانند هم قوانين دولتي و هم قوانين كليسايي وضع كنند دارند مي

اعتراض برخي از متفكـران آن عـصر         مسيحي فرمانروايان   دفاع هابس از خودكامگي   
 و رئـيس    انگليس مورخ و متفكر سياسي    927،)ارل كالرندون ( رد هايد ادوا. را برانگيخت 

ترين نقـد بـر        نوشت كه تا به امروز معروف      لوياتاناي در باب      رساله،  دانشگاه آكسفورد 
هابس را به الگـوگيري از نظـام سياسـي          خود  در نقد   هايد  . رود  شمار مي   س به كتاب هاب 

  
925.  God vicar on earth 

) رسـون ف  ويرايش مـك  ( آن    را بر اساس متن انگليسي      هابس لوياتاننگارنده، در جلد سوم، بررسي       . 926
در اين ترجمه جمله فوق     . انتشار يافته است   بر اساس همان متن،      ، لوياتان اخيراً ترجمه فارسي  . انجام داد 

 بـه ايـن معنـا       از تلفيق و ادغام حق سياس و حق مذهبي در حكام مـسيحي            <: به شكل زير آمده است    
اي كه براي اعمـال حكومـت بـر اعمـال ظـاهري                هر نوع قدرت و سلطه     شود كه ايشان از     آشكار مي 

آدميان، چه در حوزه سياست و چه در حوزه مذهب، به آدمي قابل تفويض باشـد، برخوردارنـد و بـر                     
ترين قوانين تـشخيص      توانند قوانيني را كه خود مناسب       اند؛ و ايشان مي     اتباع خويش از هر حيث حاكم     

و اين كار را هم به عنوان دولت و هـم بـه             . مت بر اتباع خويش وضع كنند     دهند براي اعمال حكو     مي
ترجمه لوياتان،  توماس هابز،    (>.دهند؛ زيرا دولت و كليسا يكي و يكسان هستند           انجام مي  عنوان كليسا 
  . ترجمه فوق دقيق نيست) 452، ص 1381نشر ني، : ، تهرانحسين بشيريه

927.  Edward Hyde, 1st Earl of Clarendon (1609-1674) 
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و  به حكمـران     يچنان قدرت و اقتدار   لوياتان   در   هابسآقاي  : كرد و افزود   متهم   عثماني

چنـين قـدرتي   هيچگـاه   نيـز   ) سلطان عثمـاني   (928>ترك بزرگ <دهد كه حتي      دولت مي 
    : نوشترساله فوق  در پايان يدها. نداشته است

 مـسيحي الزامـات   مطمئناً اگر رساله آقاي هابس محصول عقل سـليم و متـأثر از              
به عنوان بهترين فيلسوف و به اتبـاع او         ] سلطان عثماني [ بزرگ   بايد به ترك  باشد،  
    929.ست نگري بهترين مسيحيانبمثابه

 در مقـام    سلطان عثمـاني  قتدار  اكه  اند    نكردهتوجه  و ديگران     ماكس وبر  ،هايدادوارد  
در حوزه نظري برخوردار بودند و       اروپاييحكمرانان  عمل بسيار كمتر از قدرتي بود كه        

ن اچگاه چنـ  يهتئوري،  حوزه  پراتيك نه در    عرصه  لطان، در   س. كردند  اعمال مي عمالً نيز   
كـرده  او را چنان محصور     ي و عرفي    شرعو ساختارهاي قانوني    نداشت و نهادها    قدرتي  
نمـوده   بـدل    >نخـستين بـرده قـانون و عـرف        <به  ،  ژوزف زربو ي را، به تعبير     وبود كه   

     :سدينو ي سلطان ميارات عملي درباره اختاستانفورد شاو 930.بود
اي بود كه     گونه   در واقع به   ماهيت نظام عثماني  . اما واقعيت امر بسيار متفاوت بود     
ز دامنـه قـدرت سـلطان بـه         يـ  قبـل از هـر چ      .كرد  قدرت سلطان را بسيار محدود مي     

ام كـ ، گسترش نهادها و آداب و اح      ي از ثروت امپراتور   يبردار  ل بهره ي از قب  يامور
 و دفـاع از آن و       ي، گـسترش قلمـرو امپراتـور      يان اتباع امپراتـور   ير اد ي و سا  اسالم
هـا،    هيـ ، اتحاد ه اصـناف  كـ ها بل  ه تنها ملت  ، ن نيبنابرا. شد  يت محدود م  ي امن يبرقرار
 را   صـنفي جامعـه عثمـاني      زيرسـاخت ه  كـ  ييهـا   ر گروه ي و سا  ي مذهب يها  انجمن

ه كـ  آزاد بودنـد تـا بـه هـر نحـو             يآوردند، در ابعـاد گونـاگون زنـدگ         يوجود م   به
 نظام نظارت بر    يدگيچين پ يم ه مك در داخل طبقه حا    يحت. نندكخواهند عمل     يم

 نفـوذ   ي ظاهراً مستقل و دارا    يه و ك هر چند    - هر فرد  يات الزم را برا   ي جزئ يتمام
توانست  يات فرد چگونه م ين جزئ ي وقوف بر ا   يرد و ب  ك ياندازه دشوار م    ي ب -باشد
ا از انجـام    يـ نـد   كخواهد ملـزم      يه خود م  ك ياركارمندان خود را به انجام همان       ك
 پس ايـن مطلـب كـه سـلطان در ميـان همـه عناصـر جامعـه                   .ن امور مطمئن شود   يا

 كرد، بيشتر از ايـن كـه از يـك مـديريت كـامالً فعـال                 عثماني همبستگي ايجاد مي   
  

928.  Great Turk 

929.  Edward, Earl of Clarendon, A Survey of Mr. Hobbes His Leviathan,  

http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/hobbes/clarend 
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     931.ناشي شده باشد، جنبه نمادين داشت

 بـه  سازوكار مديريت سياسي در عثماني در تالش خود براي شناخت       استانفورد شاو 
شـناخت  بـراي   ه  كـ رسـد     يمـ  >يا   جامعه خاورميانه  )يا صنفي  (زيرساخت دروني <مفهوم  

زيـر  ن  يـ  ا انهي در جوامع خاورم   .برخوردار است اساسي  ت  ياز اهم   شرق ياسيسازمان س 
  آنر ي و تـاث يياراكـ دامنـه  شت و م امور جامعه به عهده دا     ي را در تنظ   ينقش اصل  ساخت

 ير و دگرگـون ييـ دسـتخوش تغ گاه ه كبود هايي  حكومت و  يزكفراتر از دولت مر   يار  بس
     .مدام بودند

رد در  كـ  يجـاد مـ   يه سـلطان ا   كـ  ي و نظـر   يتعهدات ظـاهر  جز    به ياملپس چه ع  
 يرويــن نيتــر يواقعــ و حفــظ آن ســهم داشــت؟ يتحقــق وحــدت جامعــه عثمــان

 ك مـشتر  يهـا   تيـ ه بر اساس فعال   ك بود   زيرساخت صنفي جامعه  ،  ننده نظام كمتحد
طـور   رمسلمانان را بـه ي و غ، مسلمانان ك و منافع مشتر   ي اقتصاد يها  و تالش ... اتباع
نهادهـاي اجتمـاعي كـه طـي        ا  يـ  جامعه   يدستاوردها. ردك يسان با هم متحد م    يك
نـد، منـافع و    كن  ي همه مردم را تأم    يازهاي تا ن   تكامل يافته بود   ها در خاورميانه    قرن
 هرگز نـه    ي عثمان ياسي س يه ساختارها كوند زد   ي با هم پ   يا  گونه  متضاد را به   قيعال

ن يـ  ايامـدها ي از پيكـي .  برآمدنـد ين امـر ي انجام چنيردند و نه در پكبدان اقدام  
 ي چـون عثمـان    ييهـا   ي امپراتور ياسي س ي ساختارها يه فساد درون  كن بود   يتحول ا 

ر ين است تصور شـود تحـت تـأث        كه مم كچه    متر از آن  كار  ي نظام را بس   يها  تيفعال
ه بـه  كـ  يباً به همه امـور يجاد شده بود تا تقريمنظور ان يرا نظام خود بد   يقرار داد ز  

     932.نفع همگان و مورد عالقه عموم بود سروسامان دهد
 منـشاء ايـن سـازمان سياسـي بغـرنج، نـامتمركز، كـارا و ديرپـا را در                    شاواستانفورد  

سـرزمين  ر  دطـي هـزاران سـال       دانـد كـه       كهنـي مـي   ، نهادها و مفاهيم سياسـي       ها  ساخت
 به  ديوانيان ايراني  از طريق    ، رسيد  ساساني اين ميراث به ايران   .  تكوين يافته بود   خاورميانه

نظري اين   يانمب.  گسترده شد  در سراسر تمدن اسالمي   سپس   انتقال يافت و     خالفت عباسي 
امـام محمـد    و  ي  طوسالملك    نظاممتفكراني چون خواجه     يها   در نوشته  ياسيسازمان س 

 مي نعـ يمـصطف  .د داشـتند كيتأجامعه ت در يعدالت و امنبه برقراري شده كه    بيان   يغزال
چرخـه  <بـه صـورت     اين فلسفه سياسي را      ميالدي،   هفدهمسده   يعثمانمورخ   ،)نعيما(

 حفـظ و    -2. تواند برقرار باشد   يبدون سپاه نم  ) دولت( كل م -1: كند   مطرح مي  >عدالت
  

 .286، ص 1ج  همان مأخذ،  ،شاو . 931
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 مـردم   -4. شـود   يسب مـ  كـ  ثـروت از مـردم       -3.  سپاه مستلزم ثـروت اسـت      ينگهدار

 عدالت برقرار نخواهد    -5. ه عدالت يابند مگر در سا   ي و رفاه دست     توانند به سعادت    ينم
و حفـظ    دولت   يبرقراربه منظور   د ثروت   يسب و تول  كن،  يبنابرا. شد مگر در پناه دولت    

تلقـي  دولـت   عملكرد  سازمان و   اصول اساسي   ان مردم از    ين عدالت در م   يو تأم مملكت  
   933.شد مي

دانـد و     ي مـ  ايراني -اسالميراث  ي را متأثر از م    ي عثمان ياسي س نظامنيز   ف ماردن يشر
خواجـه   اخالق ناصـري و  امير عنصرالمعالي نامه قابوس، كالمل  خواجه نظام  نامه  سياست

 مباحـث   اديـ بـر بن  . شمرد  ميار مؤثر   ي بس ي عثمان ياسيشه س ي را در اند   ين طوس يرالدينص
، يالديمـ و شـانزدهم  پـانزدهم  هـاي   سـده سياسي  ر  ك، دو متف  مطروحه در اين سه كتاب    

 هزاد  علـي قنـالي   الـدين   عالء و   .) م 1502-1427./  ق 908-830 (يدوانمحمد  الدين    جالل
 و  اخـالق جاللـي   خـود،   نامـدار   ، از طريق دو كتـاب       .) م 1572-1510./  ق 916-979(

   934.بر جاي نهادندعميق  تأثير ي عثمانياسينظام سنظري ن يوكدر ت، اخالق عاليي
  

 بـساطت و بـدويت      ام سلطاني نظصلي  يكي از مشخصات ا   ،  طبق تعريف ماكس وبر   
 تـصويري  بررسـي سـازمان سياسـي عثمـاني    . اسـت  ي يا فقدان بوروكراسيساالر  ديوان

  . دهد كلي متفاوت با تلقي وبر به دست مي به
ن يـ ا. كنـد اداره  آن را    فـرد    يـك ه  كتر از آن بود      جبغرنبسيار   ي عثمان يوانيساختار د 

ران در  يـ وز. شـد   يران اداره مـ   يوزوسيله    بهه  ك برخوردار بود    يساختار از سازمان مفصل   
اسـت  ي را بـر خـود داشـت و س         ديوان همـايون   يه نام فارس  كردند  ك يت م ك شر يجلسات

هيئـت دولـت    اين همـان نهـادي اسـت كـه امـروزه            . ردك  و هدايت مي  ن  ييتعرا  مملكت  
ي بـود  ا  نيز يك نهاد سياسي كهن خاورميانه     ) هيئت دولت (ديوان  . شود   خوانده مي  )كابينه(

يد و از    بـه اوج رسـ      شكوفا شد، در تمـدن اسـالمي        پيش از اسالم   كه ميراث آن در ايران    
/ بـراي مثـال، در سـده دهـم مـيالدي          .  راه يافت   اسالمي و عثماني به غرب     طريق اندلس 

 سه ديوان اصلي وجود داشـت كـه هـر يـك را              چهارم هجري در خالفت اموي اندلس     
يـا ديـوان    (، ديـوان الماليـه      ديوان الرسـائل و الكتابـه     : كرد  فردي با عنوان وزير اداره مي     

نام    نه تنها ساختاري به    غربيان 935).ديوان الجيش، ديوان العساكر   (و ديوان الجند    ) الخراج
  

 . 204ص همان مأخذ،  . 933
934.  Mardin, ibid, pp. 98-101.  

935.  “Diwan”, Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition, 1999. 
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 انـدلس و عثمـاني آموختنـد بلكـه در بـسياري از سـنن و                 هيئت دولت را از مـسلمانان     

 ي بـرا يزيـ ر برنامـه بـراي مثـال،   . را اخذ كردنـد  شرقنهادهاي سياسي ديگر نيز ميراث      
 يله ترخـونچ  يوسـ   بـه . ق 1063./ م 1652در سال   در عثماني   بار  اولين  بودجه سال بعد    

  .هاي بعد در غرب متداول گرديد  وقت، مرسوم شد و در سده، صدراعظماحمد پاشا
 داشـت   به دسـت   را   ونيوان هما يدجلسات  است  ي سلطان ر  ،يل دولت عثمان  يدر اوا 

يعنـي از سـده      ،)فـاتح (زمان سلطان محمـد دوم      از   ،ده شدن امور  يچي با پ  ،تدريج  به يول
 مصـدراعظ متوقـف شـد و      همـايون   حضور سلطان در جلسات ديوان      پانزدهم ميالدي،   

بـر  ،  )فاتح( سلطان محمد دوم     نامه  قانوندر  . رياست جلسات را به دست گرفت     شخصاً  
. دقيقاً تعريف شده اسـت    ، ترتيب جلسات و تركيب و وظايف ديوان         پيشينيانسنن  بنياد  

در اين جلسات صدراعظم، سـاير وزرا، سـرداران،         . جلسات ديوان همايون هر روزه بود     
حتـي مكـان    . كردنـد   شركت مـي  ) كاتبان قانون (ها    و نشانچي ) ساي خزانه رؤ(دفترداران  

مثالً، اگر نشانچي در مقـام وزيـر يـا بيگلربيگـي جـاي              . اعضاي جلسه نيز مشخص بود    
بيـگ بـود فروتـر از         نشست و اگر در مقام سـنجاق        داشت، در باالي دست دفترداران مي     

تـر    شانزدهم ميالدي ديوان همايون گسترده    / يدر سده دهم هجر   . گرفت  ايشان جاي مي  
به دليل افزايش اهميت نيـروي دريـايي، فرمانـده          براي مثال،   . تر شد  و وظايف آن بغرنج   

در سده شانزدهم، ديوان همـايون چهـار   .  نيز عضو ديوان شد936)قاپودان پاشا(اين نيرو  
بح، ديوان بـه روي     در ص . جلسه داشت ) شنبه  شنبه، يكشنبه، دوشنبه و سه    (روز در هفته    

كرد و بعد از ظهـر بـه امـور         مردم گشوده بود و به شكايات و عرايض آنان رسيدگي مي          
هـاي    تـوان يافـت كـه در سـده           را نمـي   هيچ دولت اروپايي   937.نمود  دولتي رسيدگي مي  

مـنظم و قانونمنـدي     ي  سـاالر   ديـوان چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم مـيالدي از چنـين           
ياد داشته باشـيم كـه تـا     به.  سخن گفتيمسلطان محمد فاتحنامه   قانوناز  . برخوردار باشد 

 و نـه در سـاير كـشورهاي اروپـايي هيچگونـه              ميالدي نه در بريتانيا    1770پيش از دهه    
 938.د نداشت مكتوبي وجوقانون اساسي

  
رهنـگ  ف. اند يا بالعكس     گرفته ا از عثمانيان  ه  ا و انگليسي  ه  واژه كاپيتان را يا فرانسوي    . كاپيتان پاشا  . 936

دهد به سـده شـانزدهم تعلـق          هايي كه از كاربرد واژه كاپيتان به دست مي          ترين نمونه    كهن آكسفورد
 . دارد

937.  B. Lewis, “Diwan-i Humayn”, Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition, 1999. 

938.  Nicholas Henshall, The Myth of Absolutism: Change & Continuity in Early Modern 

European Monarchy, London: Longman, 1992, p. 120. 
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دسـتگاه  به عنوان رئيس    ) وزير اعظم  (عالوه، بايد به اقتدار و اختيارات صدراعظم        به
عظم را   صدرا نامه  قانوندر   فاتحسلطان محمد   .  توجه كرد  ي عثماني ساالر  ديوان و   يدولت

االختيـار    نماينـده تـام   صـدراعظم    939. تعريف كرده اسـت    >رئيس وزرا و امرا   <به عنوان   
از اختيـارات بـسيار گـسترده    و عمـالً  رسـماً  رفـت و      شمار مـي    بهسلطان  ) وكيل مطلق (

ر اين اقتدا، حتي در عهد مقتدرترين سلطان تاريخ عثماني، سليمان قانوني     . برخوردار بود 
ـ بـه سـفير     ،  صـدراعظم نامـدار سـليمان     ابراهيم پاشـا،    . صدراعظم پا بر جا بود     ور امپرات

    : گويد  چنين ميهابسبورگ
ه من انجـام بـدهم همـان اسـت     كهر چه . ن دولت منظم با من است    ياداره امور ا  

االت را  يـ ا. نمك ين م ييها را من تع     تيمأمور. ن است  قدرت در دست م    يرا تمام يز
ه رد  كـ چه را      است و آن   ينم قطع كب  يهر چه را من تصو    . نمك ي م يبند  ميمن تقس 

سلطان بزرگ اگر قصد احـسان داشـته باشـد و بخواهـد             .  چون و چراست   ينم ب ك
جنـگ و صـلح،        ز،يـ را همه چ  يز. ردينم انجام نگ  كد ن ييند اگر من آن را تأ     كرام  كا

     940.من است ثروت و قدرت، در دست
نوشـته شـريف      بـه . شدتر    افزوندامنه اين اقتدار    نيمه دوم سده شانزدهم ميالدي،      از  
سلطان به عنوان يك قـدرت بالفعـل حكـومتگر از           < مسواز دوران سلطنت مراد     ،  ماردن

مـستقيم در دسـت     طـور     مملكـت بـه   و هدايت امور     >رفت كنار   صحنه سياست عثماني  
ايشان و  ان  طور غيرمستقيم در دست وزير خارجه و وزير داخله و معاون             و به  صدراعظم

 نفر  24 متمركز شد كه در آغاز سده نوزدهم تعداد ايشان           رتبه  عاليگروهي از كارگزاران    
   941.بود

، از اوائـل سـده     ب غـر  گـري   حكومـت الگـوي   به تأثير از     يعثمانبر   ياسياستبداد س 
، دو   و برنارد لـويس    استانفورد شاو . استيال يافت  نوزدهم و در زمان سلطان محمود دوم      

     :نويسد  مياستانفورد شاو. كنند  اين نظر را تأييد مي،غربسرشناس س شنا عثماني
 در واقـع     بـود كـه كـشور عثمـاني        ها در قرن نوزدهم و در نتيجـه نفـوذ غـرب           تن
 بود دسـت     از ديرباز آن را اتخاذ كرده      نوعي حكومت مطلقه و متمركز كه اروپا        به

  942.يافت
  

939.  M. Kunt, “Sadr-i A’zam”, Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition, 1999. 

 .384، ص 2ج همان مأخذ، ، ياوزون چارشل . 940
941.  Mardin, ibid, p. 139.  

 .286، ص 1ج  همان مأخذ،  ،شاو . 942
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 ي نظـام اسـتبداد    يكاقدامات محمود را در جهت استقرار       ،  ، چون شاو  سيبرنارد لو 

     . سابقه نداشتيه در گذشته عثمانكداند  يمهار م يب
نـه  ] دولـت مركـزي   [ حكومت   در واقع، در طول سده نوزدهم قدرت استبدادي       

تمـامي موانـع كهـن در مقابـل         . يافت بلكـه در حـال افـزايش بـود           تنها كاهش نمي  
: از ميان رفته بودنـد ، كه در تجربه كارايي خود را نشان داده بودند،     استبداد سلطان 

بـه هويـت و حقـوق    ك بـا امتيـازات ديـرين و اعتقـاد ژرف     يـ چر جات ينگي  دسته
 در  و اقتـدار اعيـان    هـا     بيـگ   درهمحلـي   هـاي     خاندان فئودال،   سپاهيانجمعي خود،   

 در نظــارت بــر قــانون و امــور دينــي و آمــوزش و  ايــاالت، قــدرت مــستقل علمــا
بـه شـدت    ا  ز ميـان رفتـه يـ      امياني ديگـر    هاي    ها و همه قدرت     تمامي اين ... پرورش

هـيچ چيـز    ] حكومـت مركـزي   [براي مهار كردن اقتدار سـلطان       . تضعيف شده بود  
     943.فرامين خود اوانبوه ي از هايطومارجز  وجود نداشت به

 بـه عنـوان    از محمـود دوم    است كه كه او نيز       اين نظر مورد تأييد مصطفي گوكچك     
 نوشـته   بـه . ردكـ  خـود را مـستقر       يت فـرد  يـ مكحاكند كـه     ياد م ي يسلطان عثمان اولين  

ردنـد  ك يه بر اعمال سلطان نظـارت مـ  ك وجود داشتند ييدر گذشته ساختارها  گوكچك،  
 يچ نهـاد  يگـر هـ   يه د كـ افـت   يش  ي اقدامات محمود اقتدار سلطان چنان افزا      يدر پ ولي  

ئوريزه كردن اين نظام حكـومتي نيـز        محمود به ت   944.ردك ي او را محدود نم    يقدرت فرد 
در توجيـه    دستور داد كتـابي      ،م خود االسال  شيخ،  هزاد  دست زد و به عبدالوهاب ياسينچي     

خالصـةالربهان  نام    زاده كتابي نوشت به      ياسينچي . بنويسد ي و گري  حكومتشيوه جديد   
ايـن كتـاب    .  چـاپ شـد    در استانبول .  م 1831./  ق 1247سال  در   كه   فی اطاعة السلطان  

 بود كه ضرورت تبعيـت و اطاعـت         )ص ( حديث منسوب به پيامبر اسالم     25مشتمل بر   
  945.كرد مطلق از حكمران را ثابت مي

 در پـيش    روسيه) كبير (بود كه يك سده پيش پطر اول       پيرو همان راهي     محمود دوم 
 گـري   حكومـت فقدان پيـشينه و سـنن        تفاوت محمود با پطر را در        برنارد لويس . گرفت

فرمـانروا  ودكننده قدرت   نهادهاي محد ساختارها و   سنن و    و اقتدار     در عثماني  خودكامه
    : نويسد او مي. بيند مياين كشور در 

بايـد خـود چنـين       محمـود    يم مطلق بـود ولـ     كحا به قدرت رسيد     زماني كه پطر  
  

943.  Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, pp. 131-132.  

944.  Gokcek, ibid. 

945.  Mardin, ibid, p. 149.  
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بر مقاومت سنن كهن    ] براي تحقق آن  [كرد و      كسب مي  يشجايگاهي را براي خو   

يافتـه   ولت و مخالفت طبقات خوب سامان در جامعه و د عثماني دار اسالمي   و ريشه 
     946.كرد غلبه مي... و مورد حمايت مردم، هم در پايتخت هم در اياالت،

 سخن گفتـيم و ديـديم       "استبداد روسي " در جلد چهارم درباره پيشينه و سير استقرار       
كم بالمنازع نبود هر چنـد قطعـاً        از قبل حا  ،  كه حتي پطر نيز، برخالف نظر برنارد لويس       

عـصر پطـر     از روسـيه  تـر     گـسترده بسيار  را   نهادهاي مدني در جامعه عثماني    بايد اقتدار   
  . ارزيابي كرد

  
 مـردم كـامالً     ، حقـوق   و ساير جوامع اسالمي    ، مانند ايران  در سازمان سياسي عثماني   

 يكـش   سـلطان تسجيل و نهادينه شده بود و در تداوم اين فرايند حتي به پيـدايش سـنت                 
انجاميد يعني شورش مردم و خلع و اعدام سلطان، طبق نظـر مجمـع بزرگـان و فتـواي                   

، خلع و قتل عثمان دومدر ماجراي   . د، را به يك نهاد سياسي بدل كر       )ماالسال  شيخ (مفتي
ان پابرهنه در گوش سلطان     يد، شورش ي مردم به قتل رس    به دست ه  ك يسلطان عثمان اولين  

    : زدند ياد ميفرچنين ر ياس
ن قلعـه را    يـ ا ا يـ آ. ردنـد كهـا بـر پـا        ن دولـت را بـه زور سـگبان        ي ا ياجداد تو بنا  

ه درآمـده  يـ عثمـان بـه گر    ... ا مـا؟  يـ  شـما گرفتنـد      ي از برا  ها يها و مصر   يبوستانچ
 را  يفيثكل  يبعد از آن مند   ... ستم؟يگر من پادشاه شما ن    ، م اه ملعون ي روس يا: گفت

د اگـر از  يمرا ببخـش : نان گفتك هيده و گر  يشكه بر سر او گذاشته بودند از سر بر        ك
دشاه شما بودم، امروز لخـت و       روز من پا  يد.  شما را رنجاندم   ي جهالت و نادان   يرو

     947.ام برهنه مانده
    : سدينو يم اتباع عثماني ي درباره حقوق فرداستانفورد شاو

... ردكـ  ين مـ يـي ه حدود و چارچوب آن را سنت و قـانون تع ك يدر جامعه عثمان 
 يـك ار نزد يوند بس ي پ ي روابط فرد  ي شخص ا مرز ي افراد با مفهوم حد      يرفتار شخص 

 از عوامل گونـاگون از جملـه        يا   مجموعه يشخص مرز و ن حد ين ا ييدر تع . داشت
ن چـارچوب   يـ در ا . بقه و درجه و ثروت دخالت داشـت       ، ط ذهب، م قام، م خانواده

 و  يه رفتار سـنت   ك يمواردجز    به،  يتيچ محدود ي ه يباً آزاد بود تا ب    ي تقر يفرد عثمان 

  
946.  Lewis, ibid, p. 101.  

 .1823-1822، صص 3ج همان مأخذ، ، پورگشتالهامر  . 947
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ن محـدوده فـرد     يـ امـا فراتـر از ا     . ندكل خود عمل    يطابق م ، م ردك يل م يقانون تحم 

    948.ندكگران تجاوز يه به حد دكن ي انجام دهد مگر اياركتوانست  ينم
 آشنايي عميـق داشـت و شـاهد         ، كه با فرهنگ و جامعه عثماني      سر آدولفوس اسليد  

 را در جهت سـلب       سده نوزدهم بود، اقدامات محمود دوم      تحوالت تراژيك عثماني در   
    : او نوشت. ديد هاي فردي مي حقوق و آزادي

هـاي   امتيازات انساندترين  طور سنتي، از برخي از ارجمن       به،  انيزمان عثمان اين  تا  
 آن بــراي دســتيابي بــه هــاي مــسيحي ملــتآزاد برخــوردار بودنــد؛ امتيــازاتي كــه 

جـز ماليـات معتـدلي بـراي زمـين       بـه  تبعه عثماني. مبارزه كردند  طوالني   هاي  مدت
كـرد و     اي پرداخـت نمـي      او عـشريه   ...پرداخـت   نمـي كشاورزي چيزي بـه دولـت       

تبعـه  . كـافي بـود   ] انيونروحـ [  براي تأمين مالي خـادمين اسـالم       عايدات موقوفات 
هـيچ كارمنـد   كـرد و   خواسـت بـدون گذرنامـه سـفر مـي          عثماني به هر جا كه مـي      

دان   كرد و دستان كثيفش را بـه درون جامـه           گمركي با چشمانش او را برانداز نمي      
كرد و به مكالمات وي گوش        ، هيچ پليسي حركت او را كنترل نمي       برد  او فرو نمي  

پـسرانش را هيچگـاه از كنـار او بـراي سـربازي دور              .  مقدس بود  اش  خانه. داد  نمي
آرزوهـاي او را    . شـدند    بـراي جنـگ فراخوانـده مـي        زماني كـه  جز    كردند به   نمي

تـرين خاسـتگاه تعلـق        اگر به پـائين   او  . كرد  حصارهاي تولد و ثروت محدود نمي     
يـن گـستاخي    توانست آرزو داشته باشد كه به مقام پاشايي برسـد و ا             ميداشت،  

و اين ذهنيت، كه محصول     .  نيز شود  توانست صدراعظم   اگر سواد داشت مي   . نبود
بخـشيد و وي را   به روح او نجابت ميشمار پيشين بود،  هاي بي  مورد تأييد نمونه  

ي نيـست كـه     آِيا اين دستاورد  . وارد مشاغل عالي شود   البال    تا فارغ كرد   قادر مي 
تـصدي  آِيا مستثي كـردن مـردم در   كنند؟   ان مباهات فراوان مي   بدهاي آزاد     ملت

      نشد؟مناصب عالي منجر به انقالب فرانسه
موجـب بيـزاري    < را از ميان برد و به تعبيـر اسـليد            محمود اين حقوق مردم عثماني    

  949>.اتباعش شد
 بـه سـود   اي را      تبليغـات گـسترده    ، مطبوعـات غـرب    در دوران سلطنت محمود دوم    

 اصـالحات < كردنـد كـه گويـا در عثمـاني     بردند و چنين عنوان مـي  پيش مي اقدامات او   
د دانـد و محمـو      گونه ادعاها را مردود مي      اين ف ماردن يشر.  در جريان است   >دمكراتيك

  
 . 287، ص 1ج همان مأخذ، ، شاو . 948

949.  Lewis, ibid, p. 123. (Slade, ibid, vol. i, pp. 275-276.) 
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كـه در دوران    افزايد    و مي كند     در عثماني معرفي مي    را به عنوان بنيانگذار نظام استبدادي     

او بسياري از رجال و ثروتمندان عثماني، كه مطلوب درباريان محمود نبودند، زنداني يـا       
   950.شان مصادره شد اعدام شدند و اموال

، كه فروپاشـي     سوي استقرار يك نظام متمركز استبدادي       به بدينسان، حركت عثماني  
 آغـاز   نهايي اين دولت را سبب شد، از نيمه اول سده نـوزدهم و از زمـان محمـود دوم                  

براي تحقق اين هدف، محمود از سويي به سركوب دولتمردان مستقل و صاحب . گرديد
تحميل اراده خود بر تمـامي      < در جهت    ه سنن سياسي عثماني،   وفادار ب رأي و انديشه و     

گـرا   ن غرباساالر ديواناي جديد از      دست زد و از سوي ديگر طبقه       951،>ها  گيري  تصميم
بـه   يـي گرا  غرب ن زمان نخبگان  ياز ا . راه حاكميت ايشان را هموار ساخت     بركشيد و   را  

، در د دوميـ  از دوران عبدالحميبخـش جـز   بـه ،  يات عثمان يان ح يه تا پا  كدند  ي رس قدرت
دوره ابتـدا    گـرا  غـرب ن  اسـاالر   ديـوان   جديـد  هاين طبق ظهور و گسترش    . قدرت بودند 

ل ك را شـ   هكي تر يجمهورانحالل عثماني و تأسيس      يها  انيد و سپس بن   ي را آفر  ماتيتنظ
  .داد

   بكتاشيو طريقت  يهوديان مخفي
 1826ك، در نيمـه دوم ژوئـن    يـ چر  سركوب و انحالل قشون ينگـي      پس از    محمود دوم 

عنـوان  ن  چريكا   با ينگي  علت اين اقدام پيوند بكتاشيان    .  را نيز منحل كرد    طريقت بكتاشي 
  . شد مي

هاي   و سران فرقهمحمود براي تحقق اين هدف اجتماع بزرگي را از علماي استانبول          
 گرد آورد و ايـن جمـع بـه تكفيـر             نقشبنديه، مولويه، خلوتيه، سعديه و قادريه      دراويش
 ينچيقـا  - دستگير شدند؛ سه تـن از ايـشان        بالفاصله، سران بكتاشي  . ا نظر داد  ه بكتاشي

در .  به قتل رسيدند و ساير رهبران طريقت تبعيد شـدند -زاده بابا و صالح بابا      يبابا، آقاس 
 تـاش ك ب يجل حـا  كيـ و بـه عنـوان    نيز حضور داشـت كـه        ميان اين تبعيديان ابراهيم بابا    

 اين سركوب بر اساس سلسله مراتب در فرقه بكتاشـي نبـود بلكـه تنهـا              .شد  يشناخته م 
عالوه، برخـي از كـساني        به. ترين ايشان   عناصر نامطلوب اعدام و تبعيد شدند نه برجسته       

احمـد   .گري گرفتار و تبعيد شدند كه اصوالً به اين فرقه تعلـق نداشـتند     به اتهام بكتاشي  
 داده است از افرادي كه به ايـن اتهـام آزار           به دست ي  خ خود فهرست  ي در تار  جودت پاشا 

  
950.  Mardin, ibid, pp. 156-158.  

951.  ibid, p. 147.  
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 بهرروي، فرقه بكتاشي منحل شـد و        952.كه به فرقه بكتاشي تعلق نداشتند       ديدند حال آن  

 در اختيـار    954 و اموال و امالك پهنـاور آن در سراسـر عثمـاني            953ها  شبكه گستردة تكيه  
تـرين پـژوهش در       ، كه كتـاب او مهـم      ججان كينگزلي بر  .  قرار گرفت  طريقت نقشبندي 

بـه  شمار اعضاي اين طريقت را در زمـان انحـالل آن          رود،    شمار مي   گري به   زمينه بكتاشي 
نويـسد كـه فرقـه     داند و بـر ايـن اسـاس مـي     ر مي حدود هفت ميليون نف   محمود دوم  دست

بكتاشي هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي در تاريخ عثماني از اهميت فـراوان برخـوردار                   
، مورخ بكتاشي، بر اساس اسناد و آمارهاي آن زمان فرقه، شـمار              علي ترابي بابا   955.است

داند كه هفت ميليون نفر از ايشان          نفر مي  7،370،000اعضاي آن را در زمان محمود دوم        
 و  هـزار نفـر در اسـتانبول و بقيـه در عـراق           120،  ، يكصد هزار نفر در آلباني     در آناتولي 

   956.زيستند ، ميويژه در بالكان  و ساير مناطق عثماني، به و مقدونيهكرت
  

 منسوب است كه در سـده هفـتم          ولي حاجي بكتاش نام     به عارفي به   طريقت بكتاشي 
در حوالي   ،بود  خراسان حاجي بكتاش اهل نيشابور   . زيست  سيزدهم ميالدي مي  / هجري

 62 مـيالدي، در     1270مهـاجرت كـرد و در سـال         ) آسياي صـغير   (ل سالگي به روم   چه
، عارف سـده    ا، تبار حاجي بكتاش را به شيخ احمد يسوي        ه بكتاشي. سالگي، درگذشت 

. رسـانند    مـي  )ع( به امام موسـي كـاظم        اين طريق دي، و از    دوازدهم ميال / ششم هجري 
 ،)نامـه   واليـت  (مناقـب حـاجي بكتـاش     روايات مندرج در منابع كهن بكتاشي، از جمله         

هايي است كه دربارة ساير عرفاي سده هفـتم           دربارة زندگي حاجي بكتاش مشابه افسانه     
اي داراي كرامـات    يـك چهـره اسـطوره   بـه عنـوان   ر  تـ    و او را بيش    شتهجري رواج دا  

ها، مداركي در دست است كه وجـود      رغم اين افسانه    به. سازد  گر مي    جلوه 957العاده  خارق
  

952.  Birge, ibid, pp. 77-78.  
 فاصله هر تكيـه بـا تكيـه    ؛ داراي تكيه هستندعثمانيمملكت ا مدعي بودند كه در سراسر    ه بكتاشي . 953

. اي آرميـد    عثماني سفر كرد و شب را در تكيـه        در سراسر   توان    ميبعدي تنها شش ساعت راه است و        
)ibid, p. 83( 
 مالكيـت بخـش    به سلطنت رسيد، فرقه بكتاشـي  سليم سومزماني كهدر اوائل سده نوزدهم ميالدي،       . 954

  . شد  درآمد هنگفتي نصيب آن ميريقاين ط داشت و از به دست را  عثمانيمهمي از معادن نمك
955.  Birge, ibid, p. 15.  
956.  Anthony Weir, “The Bektashi Order of Dervishes”, 

http://www.beyond-the-pale.co.uk/albanian4.htm 

رفت، كورها را بينـايي و   گفت، بر دريا راه مي    شد، با پرندگان و حيوانات سخن مي        بر شير سوار مي    . 957
← 
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تـرين اشـاره بـه نـام حـاجي            كهن. كند  ثابت مي نام حاجي بكتاش را       شخصيتي واقعي به  

از نگاشـته شـده و در آن   .  م1295 /. ق695اي اسـت كـه در سـال       نامه  بكتاش در وقف  
متعلق بـه   است يگرينامه د وقفسند بعد، .  استاد شدهي >يتاش ولك بيمرحوم حاج <

 يـاد شـده     > قدس سـره   يتاش ول ك ب يحاج< كامالكه در آن از     .  م 1297./  ق 697سال  
خ ين تاريش از ا يپدر  حاجي بكتاش   ن سند گواه بر مرگ      ي در ا  >قدس سره <ر  ي تعب .است

ونتش بـوده و    ك متمول و معروف در منطقه محل سـ        ي فرد يه و كدهد    يو نشان م  است  
 يهـا    سال يه در حوال  ك ،كيافالن  يالعارف  مناقبدر  . شهرت داشته است  نام او      به ييروستا
 ين رومـ يالد  است درباره موالنا جاللييها  شده و مجموعه داستان   نگاشته   1318-1353

متـوفي  (لـوي   موياد شده كه معاصـر       يتاش خراسان ك ب ينام حاج    به ي، از عارف  )يمولو(
 سند بعدي، شعري است از      958. بود اهللا   بابا رسول  و جانشين و خليفه   .) م 1273./ ق 672
اي اسـت از      سروده شـده و گويـا ترجمـه        1409كه در سال    ،  ك، شاعر تر  اوغلويب  خط

ابـراز   اسـت و     برخي مباحـث عرفـاني     يو حاو ي؛  تاش خراسان ك ب يحاج عربيمقاالت  
 يگرين منابع، و منابع د    يا. )ع (و دوازده امام   )ص (اسالمامبر  يعالقه فراوان به خاندان پ    

نـام     بـه  يعي شـ  يعـارف كند كـه واقعـاً        ثابت مي  تعلق دارند،    يالديه به سده شانزدهم م    ك
بـه   وجود داشته و از نيمه دوم سده سيزدهم ميالدي           يخراسان نيشابوريتاش  ك ب يحاج
   959. داشته استيروانير پي صغيايدر آس باباييقت ير طري پنعنوا

 در سـرزمين    هاي چهاردهم و پانزدهم ميالدي نيز حـاجي بكتـاش           بنابراين، در سده  
م نـا   شهرت و احتماالً مريداني داشت، ولي اين امر به معنـي وجـود طريقتـي بـه               آناتولي
 يك طريقت منـسجم     به عنوان سرآغاز واقعي فرقه بكتاشي،     . نيستزمان   در آن    بكتاشي

 بالِم سلطان نام    شانزدهم ميالدي و به فردي به     / يافته، به اوائل سده دهم هجري       و سازمان 
دربـارة   960.معـروف اسـت    پير ثـاني    به رسد كه در ميان بكتاشيان      مي.)  م 1516متوفي  (

  
← 

  . بخشيد ي ميمردگان را زندگان
 از   مغـول  ، قلندري است كه گويا در زمان يورش هالكـو خـان           اهللا  بابا اسحاق، معروف به بابا رسول      . 958

او در سـال  .  پديد آورد را عليه سالجقه روم مهاجرت كرد و شورشي بزرگ بابائيان به آماسيه خراسان
براي آشنايي با فضاي سياسي و فرهنگي آن دوران و          . در آماسيه به دار آويخته شد     .  م 1240./  ق 638

اي از  زندگاني، فلسفه، آثار و گزيده: ينالد موالنا جالل،  عبدالباقي گولپينارلي : شورش بابائيان بنگريد به   
 .51-23، صص 1363مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، : ، تهران ترجمه توفيق سبحانيها، آن

959.  Birge, ibid, pp. 33-45.  
960.  R. Tschudi, “Bektashiyya”, The Encyclopaedia of Islam, vol. I, p. 1162. 
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  صـفوي   و شـاه اسـماعيل اول       عثماني زندگي بالم سلطان، كه معاصر سلطان بايزيد دوم       
بنيانگـذار  ، بـالم سـلطان را       ججـان بـر   . بود، اطالعات مستند تاريخي در دسـت نيـست        

دو دهـه نخـستين     در   معهذا،   961.داند   مي >سازمان منسجم بكتاشي به معني دقيق كلمه،      <
 -آن عـصر  ييسندگان اروپاينو. وزن و اهميتي نداشت يتاشكفرقه بهنوز  سده شانزدهم   
 در مان اولي و سـل م اوليسلو  د دوميزيه در دوران با  ك 963،نوي و مناو  962يمانند اسپاندون 

ـ    ردهكاد  ي >قلندران< و   >دراويش<از   -964يياليكالس ن يكست، و ن  يز  ي م يعثمان  ياند ول
  965.شناختند يا را با نام نمه يتاشكب

ك را بـه زنـدگي حـاجي        يـ چر  ، پيدايش قشون ينگـي     و بكتاشي  برخي منابع عثماني  
م، يديـ  د هكـ  ، چنان تواند صحت داشته باشد زيرا       اين ادعا نمي   966.كنند   مربوط مي  بكتاش

ك در نيمه دوم سده چهاردهم ميالدي پديد شد يعني يك قرن پـس از               يچر  قشون ينگي 
حتي در شـورش بـزرگ سـال        .  درگذشته بود  1295حاجي بكتاش كه قطعاً قبل از سال        

 967 بكتاش و فرقه بكتاشـي در ميـان نيـست؛    نيز نامي از حاجي آناتوليشيعيان.  م 1511
  

961.  Birge, ibid, pp. 57-58.  
962.  Spandoni [Spandugino] (d. 1511) 

963.  Menavino 

964.  Nicholas Nicholai 

965.  ibid, p. 70.  
966.  ibid, p. 46.  

 آن عـصر، شـيخ      در سده پانزدهم و اوائل سده شانزدهم مـيالدي، در ميـان شـيوخ اهـل تـصوف                  . 967
، بيشترين نفوذ معنوي را در مـردم        ، نياي خاندان صفوي   ). م 1334./  ق 735 متوفي(ي  الدين اردبيل   صفي

 13شود در فاصله سه ماه تنها در يك مسير            اعتبار شيخ صفي تا بدانجا بود كه گفته مي        .  داشت آناتولي
ـ   بـه  ري صغيايهزار نفر از آس  تأسـيس حكومـت صـفوي و    )Birge, ibid, p. 64(. دزيـارت او رفتن

تأثيرات عميق در مردم آناتولي بـر جـاي         .)  م 1501./  ق 907 ( در تبريز  تاجگذاري شاه اسماعيل اول   
 نت بايزيـد دوم   سابقه بخشيد و در واپـسين سـال سـلط            را در اين سرزمين اوجي بي      نهاد، جنبش تشيع  

در، يخ ح ي بود كه پدرش از شاگردان ش      يبا فرد ين قيام   رهبر ا .  را سبب شد   قيام بزرگ شيعيان  ) 1511(
. را بر خود نهاد   ) غالم شاه  (يل خواند و نام شاه قل     ينده شاه اسماع  ياو خود را نما   . ، بود ليپدر شاه اسماع  

.  بروسـه شـد    ي را شكست داد و راه     ي آناتول يگيگلربيبشاه قلي   . خواندند  ي م ي قل طاني او را ش   انيعثمان
طـي آن هـم      كه   ، سخت ي مفصل به مقابله با او رفت و در جنگ         ي، در رأس قشون   صدراعظم  ، پاشا يعل
 بـه   در سـال بعـد، سـليم اول       . سركوب شـدند   يعيان ش يشورشبه قتل رسيدند،     يشاه قل هم   پاشا و    يعل

وسيله جاسوسانش فهرسـتي      او به . سلطنت رسيد و تصميم گرفت خود را از شرّ اتباع شيعي خالص كند            
كرد كه مشتمل بر چهل هزار نفر بود و سپس تمامي ايشان را اعدام              از شيعيان هفت تا هفتاد ساله تهيه        

← 
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 و گــسترش آن در ميــان  در آســياي صــغيركــه ايــن زمــان اوج جنــبش تــشيع حــال آن

) .م 1514 اوت   23/ . ق 920رجب   2(  در جنگ چالدران   م اول يسل: ن است چريكا  ينگي
كـه قـشونش      او در حـالي   .  بود نچريكا  در ميان ينگي   يعي ش يها  شي نگران گرا  به شدت 

ترسـيد كـه      سرعت فرمان حمله را صادر كرد زيرا مـي          تازه از راه رسيده و خسته بود، به       
 بـه دليـل   و سرانجام،   . ا شود ه  زلباشها سبب جلب عالقه ايشان به ق       چريك  توقف ينگي 

ن و بروز ناآرامي در ايـشان بـود كـه           چريكا  هاي شيعي در ميان ينگي      رشد همين گرايش  
 در جنـگ    يروزيـ  پ يدسـتاوردها  را ترك كرد و نتوانست از        سرعت خاك ايران    سليم به 

 دوري از وطن و فقـدان       به دليل اين ناآرامي   <: نويسد   مي برج 968.بردكافي  چالدران بهره   
  969>.هاي دشمن بود ن به آموزهچريكا  تعلق پنهاني ينگيبه دليلغنيمت جنگي نبود، بلكه 

 933، در سـال  ا، بيش از يك دهه پس از جنگ چالـدران       ه ترين شورش بكتاشي    مهم
 قلندر چلبـي  نام    رهبري اين شورش را فردي به     .  رخ داد  در واليت قرامانيه  .  م 1527./ ق

 مورخين شـورش قلنـدر      970.خواند   مي  داشت كه خود را از تبار حاجي بكتاش        به دست 
 به اعماق قـاره     دانند كه در زمان تهاجم سليمان قانوني        رشي مي ترين شو   چلبي را سخت  

ك و دو   يـ چر   سه هزار ينگي   به همراه  ابراهيم پاشاي صدراعظم  .  رخ داد   در آناتولي  اروپا
 براي دفع اين شورش راهي منطقه شد و قلنـدر چلبـي در جنـگ بـه قتـل                    هزار سپاهي 

 لجـوج   شيدراو<ش از چند صد نفر از       يار ب كدر اواخر   ،  نوشته هامر پورگشتال    به. رسيد
ز بيـانگر عـدم پيونـد       ايـن شـورش نيـ      971.نبودنـد چلبـي   رامـون قلنـدر     ي در پ  >بدبخت

  
← 

  )ibid, p. 66؛ 833، ص 2، همان مأخذ، ج پورگشتال. (يا حبس ابد نمود
را قلـم او    يل بود ز  ي اسماع يروز واقع ي پ در جنگ چالدران  < :سدينو  ي، م ، مورخ ترك  گيد ب يبهاء سع  . 968
ـ ش عل يم جنگ خـو   يسل<: سدينو  ي م ج جان بر  >.م بود ير سل يرومندتر از شمش  ين ـ ه ا ي ـ     راني  ي را بـا تالش

 ي قدرت كالم شـفاه    يول. دي تدارك د  “يعيكفر ش ” باورمندان به    ي نابود كردن تمام   يافته برا ي سازمان
م خـود شـاعر بـود و بـه          يسل. ه او بود  يشود، هماره عل    يرفته م ي كه با شور پذ    يمانيرت ا و مكتوب، قد  

 به كـار  عامه مردم را ل زبان تركيي اسماعيول.  بودي دربار عثمان  يگفت كه زبان رسم     ي شعر م  يفارس
 ،ن ابـزار  يا. گرفت  ي م يجا] زبانان  ترك[  عماق قلب شد كه در ا     يان م ي ب ي او به زبان   يها  آموزه. گرفت

 يحت<: افزايد   برج مي  >.آن باشد مانع  توانست    ي نم يچ قدرت ماد  يداد كه ه    ي را چنان اشاعه م    يم و يتعال
 يم و ن نا ين كه جاعل  يهم   م،يل ندان يرا از شاه اسماع   ] تخلص شاه اسماعيل اول   [ يي اشعار خطا  ياگر تمام 

  )Birge, ibid, pp. 68-69 (>.گواه بر نفوذ اوستخود اند  دهي اشتهار اشعار خود برگزيرا برا
969.  Birge, ibid, p. 67.  
970.  ibid, p. 69.  

  .1000-999صص ، 2  همان مأخذ، ج ،هامر پورگشتال . 971
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اعـزام  < :سديـ نو  ي مـ  يدرست   به هاسلوك.  تا اين زمان است    ن با فرقه بكتاشي   چريكا  ينگي

دهد كـه در آن زمـان ميـان فرقـه      دراويش شورشي بكتاشي نشان مين عليه  چريكا  نگيي
دربارة شـورش قلنـدر چلبـي        972>.ك پيوندي وجود نداشت   يچر  يبكتاشي و قشون ينگ   

پيشروي سـليمان قـانوني در اروپـا        سخن گفته و آن را از عواملي دانستيم كه سبب شد            
  .  منحرف گردد صفويمتوقف شود و سمت و سوي تهاجم او عليه ايران

تدريج گسترش يافـت و        به اي هفدهم و هيجدهم ميالدي طريقت بكتاشي      ه  در سده 
 در آسـتانه سـده      973، و ميـراث جنـبش صـفوي        آنـاتولي   علويـان  بر بنياد تعلقات شيعي   

، در همـين دوران    974. بـدل گرديـد    اني در عثم  نوزدهم به پرشمارترين فرقه اهل تصوف     
ن چريكا ن گسترش يافت، بسياري از ينگي    چريكا  تدريج طريقت بكتاشي در ميان ينگي       به

 بكتاشـي در مقـام      به عضويت اين طريقت درآمدند و از اوائل سده هيجـدهم دراويـش            
در اواخـر سـده     . ك جـاي گرفتنـد    يـ چر  ي و پيشنماز واحدهاي قـشون ينگـي       مرشد دين 

 در دومـين  ن با طريقت بكتاشي بدانجا رسيد كه سليم سـوم   چريكا  هيجدهم، پيوند ينگي  
و ) يحـاجي بكتـاش اوغـوللر      (>پسران حاجي بكتاش  <ن را   چريكا  سال سلطنتش ينگي  

   975.كرد خطاب ) يحاجي بكتاش كوچيكلر (>مريدان حاجي بكتاش<
  

، طريقـت  ، چه پيش و چه پس از پيدايش فرقه دونمـه        مستقر در عثماني   يهوديان مخفي 

  
972.  F. W. Hasluck, Christianity and Islam under the Sultans, Oxford: 1929, vol. 1, p. 163.  

شاه اسماعيل، كـه بـا تخلـص          اشعار تركي  ،اند  احترام فراوان قائل   اولا براي شاه اسماعيل     ه بكتاشي . 973
 ذكر  شعراي بكتاشي  و نام وي را در زمره        مورد عالقه فراوان است   ايشان  ، در ميان     شده خطايي سروده 

دهنـد كـه از       دانند و آن را به توبه شاه اسـماعيل نـسبت مـي              خطايي را از خطا مي    برخي نام   . كنند  مي
تعلقات قبلي و  ا اين خطا را به توبه او از         ه بكتاشي. كرد و تخلص فوق را برگزيد     خطاهاي خود استغفار    

 در سـفر خـود در روسـتاهاي         يوسـف ضـياء بيـگ     . دهند  نسبت مي بكتاشي  طريقت  ي به   گروش و 
ترين اشـعار در      اشعار خطايي محبوب  يابد كه     در مي   در ازمير   و روستاهاي تختاجي   ن آناتولي نشي  علوي

 )Birge, ibid, pp. 66-68. (ان توده مردم استمي
در  رهبـران هـر دو گـروه         ود كـه در دوران عثمـاني      ش   به دو گروه رقيب تقسيم مي      فرقه بكتاشي  . 974

دي با عنوان چلبي قـرار  در رأس يك گروه فر. مستقر بودند، ، از توابع قير شهر   روستاي حاجي بكتاش  
گـروه  . دانـد   و رهبر مشروع فرقـه مـي      ) بِل اوالده (دارد كه خود را از اعقاب جسماني حاجي بكتاش          

نام دده    آنان از رهبراني به   . نيستجسماني  معتقدند كه حاجي بكتاش داراي فرزند       ا  ه پرشمارتر بكتاشي 
  .رود شمار مي به) يل اوالده(ند معنوي حاجي بكتاش كنند كه فرز پيروي مي

975.  Birge, ibid, p. 74; Weir, ibid.  
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ويـژه سـلطه بـر         را ابزاري مناسب براي تأثيرگـذاري بـر سياسـت عثمـاني و بـه               بكتاشي
ـ چر  تدريج قشون ينگـي     آنان از طريق نفوذ در فرقه بكتاشي به       . ن يافتند چريكا  ينگي ك را  ي
از رابطه نزديك سران فرقه      يهود   ارفاملعةدائر .سوي نابودي و انحالل نهايي سوق دادند        به

، محقـق   و گرشـوم شـولم    گويـد     ا سـخن مـي    هـ  با بكتاشي ) پيروان شابتاي زوي   (دونمه
    :نويسد ، مييهودي

 فروپاشي امپراتـوري    بكتاشي تعدادي از دراويش  ] ، زوي در زمان ظهور شابتاي   [
نامـه مـورخ   ... بيني كردند    او را پيش   به دست و اعاده سلطنت يهود     ] عثماني [ترك
 مؤيـد ايـن امـر اسـت آنجـا كـه             آمـستردام  بـه    وبياس كوهن ط  حاخام 1666ژوئيه  

 از ايـن    اند و مقامـات تـرك        به شابتاي گرويده   دهد برخي از مسلمانان     گزارش مي 
    976.كنند امر احساس خطر مي

ـ  -هـاي يهـودي     تواند ناشي از تأثير عميق آمـوزه         هم مي  »بيني  پيش« اين  بـر   االيي كاب
  .  در فرقه فوق باشد و هم ناشي از نفوذ يهوديان مخفيطريقت بكتاشي

بـا عنـوان    ،   در ايـاالت متحـده آمريكـا       ، رهبر فرقـه دونمـه     ياكوو ليب هاكوهن  مقاله  
 بـا طريقـت     هـا  ة پيوند دونمـه   ، حاوي نكات مهمي دربار    >بازبيني انتقادي شابتاي زوي   <

طـور عمـده بـر         شـابتاي زوي بـه      براي اثبات رسالت مـسيحايي     هاكوهن.  است بكتاشي
ابراهيم (او به پژوهش پروفسور آوراهام الكايام   . كند  تأكيد مي گري    يبكتاشتأثيرات او بر    

 بـا  كند كه طبق آن شابتاي پس از گروش بـه اسـالم      ، استناد مي   محقق يهودي  977،)القائم
نكتـه  . يافـت    مناسك ايشان حضور مي    فرقه بكتاشي رابطه نزديك برقرار كرد و غالباً در        

 پس از شـابتاي، بـه فرقـه بكتاشـي           ، رهبر فرقه دونمه   باروخيا روسو مهم ديگر، پيوستن    
ا بـه  هـ  رستان بكتاشيشد و در گو  شناخته ميعثمان بابا بكتاشي -است كه با نام اسالمي   

 در اين نـام بيـانگر جايگـاه بلنـد باروخيـا روسـو در فرقـه                  باباعنوان  . خاك سپرده شد  
 يهودي بر طريقت بكتاشـي را نيـز مـورد توجـه             هاكوهن تأثير كاباليسم   978.بكتاشي است 

  
976.  Gershom Scholem, Sabbatai Sevi: The Mystical Messiah, Princeton University Press, 

1978, pp. 631- 632. 
977.  Avraham Elqayam [Ibrahim al-Qa'im] 

ه مراتب دروني اكيدي است كه محققـين آن را بـسيار شـبيه بـه سلـسله                   داراي سلسل  فرقه بكتاشي  . 978
 كـه در   استاولين رتبه در فرقه بكتاشي عاشق. دانند   مي  و طريقت شهسواران معبد    مراتب فراماسونري 

طـي مراسـم خاصـي بـه        است كه   عاشقي  او  .  است رتبه دوم محب  . شود  واقع هوادار فرقه محسوب مي    
خود را وقف فرقه    زندگي  اي    طور حرفه   درويش به . است درويشرتبه  سومين  . آيد  درميعضويت فرقه   

← 
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شـمرد و ايـن امـر را عامـل             را برمي  ي و كابااليي  هاي بكتاش    آموزه  دهد، مشابهت   قرار مي 

شـابتاي زوي پـس از گـروش بـه     . داند مهمي در پيوند فرقه دونمه و طريقت بكتاشي مي     
 ، كه با وسـاطت موشـه آبرابانـل        )1666سپتامبر   (اسالم در حضور سلطان محمد چهارم     

ايـن  . باشـي منـصوب شـد        قاپچي به عنوان  صورت گرفت،    )زاده  صطفي حياتي محكيم  (
جنبه به  هاكوهن  .  بود به معني رئيس نگهبانان دروازه      منصبي تشريفاتي در دربار عثماني    

ا نيـز امـام موعـود       هـ   بكتاشي نويسد كه   ميكند و     توجه مي نمادين و كابااليي اين عنوان      
باشي   زعم هاكوهن، تشابه عنوان قاپچي      به. شناسند  مي >نگهبان دروازه < به عنوان خود را   

ا دعاوي شـابتاي زوي را بپذيرنـد و او را           ه با نماد فوق سبب شد كه گروهي از بكتاشي        
  .  مسيح موعود دين يهود مورد تكريم قرار دهندنوانبه ع

 نه از سـر تـرس،        به اسالم  گيرد كه گروش شابتاي زوي       نتيجه مي   ليب هاكوهن  ياكوو
 از برنامـه   او بـود و بخـشي  >سـناريوي مـسيحايي  <بلكه نقشه از پيش طراحـي شـده در          

شابتاي در اين مأموريت    . >برافروختن اخگرهاي خاموش شده در ميان كفار      <شابتاي براي   
 در مسير فروپاشـي قـرار گرفـت و اعـضاي            زيرا اندكي بعد امپراتوري عثماني    بود  موفق  

 نفـوذ كردنـد،     به درون ساختار سياسـي عثمـاني      < از اين فرصت بهره جسته       فرقه بكتاشي 
 به نوعي كودتاي بدون خونريزي      اين طريق سلطه خود را بر دستگاه اجرايي گستردند و از          

  979>.دست زدند
ان يـ  در م  ي جنـس  يهرزگفساد اخالقي و    اشاعه  ل  يدل به   1673 در سال    شابتاي زوي 

ها   سال در اين    . در اين سرزمين درگذشت    1676 تبعيد شد و در سال       به آلباني  مسلمانان
ظاهراً از اين زمان گروهي     . شتافتند   او در كسوت مسلمانان به زيارتش مي       پيروان يهودي 

 1930 در روستاهاي آلباني اقامـت گزيدنـد و بـه ايـن دليـل در دهـه               از يهوديان مخفي  

  
← 

. اين زمان ثابت نيـست . شود پس از ده سال يا بيشتر خدمت در فرقه درويش مي       معموالً محب . كند  مي
يـك ناحيـه    در  فرقه  تكيه و امالك    و  شود     درويش طي مراسم خاصي بابا مي      . است بابارتبه  چهارمين  
بر فعاليت باباهاي يك منطقه نظـارت     كه   است   پنجمين رتبه خليفه  . گيرد  مالكيت بابا قرار مي   معين در   

ا در  ه در تكيه مركزي بكتاشي    در دوران عثماني  در رأس اين سلسله مراتب دده جاي دارد كه          . كند  مي
 دده شـوراي    بـه همـراه    هشت بابا حضور دارنـد كـه         ، در پيرامون دده   .زيست   مي قريه حاجي بكتاش  

  ) Birge, ibid, pp. 162-166( .دهند اجرايي فرقه را تشكيل مي
979.  Reb Yakov Leib HaKohain, “A Critical Re-Assessment of Sabbatai Zevi”, 

http://www.donmeh-west.com/re-evaluation.shtml 
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 در آلباني، براي يافتن اين جوامع        سفير يهودي اياالت متحده آمريكا     980،رمن برنشتاين ه

آرامگـاه نمـادين    اكنـون     هـم اينجاست كه   تر    جالب 981. به تالش پرداخت   مخفي يهودي 
ا، هـر دو،    هـ    و دونمـه   اهـ   زيارتگاه بكتاشي  به عنوان  آلباني   982شابتاي زوي در شهر برات    

   983.شود شناخته مي
، تداوم نيافـت و انـدكي بعـد         1826، پس از انحالل سال      سركوب و پيگرد بكتاشيان   

 يچگـونگ <: سديـ نو  ي مـ  جبرجان  .  سر گرفت  طور مخفي فعاليت خود را از       اين فرقه به  
د يـ شان جد يـ شـان و جـذب درو       يها  هكي ت يا از اختفا و شروع بازساز     ه يتاشكخروج ب 
 از  يتاشـ ك، فرقـه ب   هيري سال پس از واقعه خ     23، يعني   1849  در سال  984>.ستيروشن ن 
گـزارش سـفر سـال       نيفارل  ك چارلز م  1850در سال   .  قابل توجه برخوردار بود    ياقتدار
 يتاشك دو تن از سران فرقه ب      يكين سفر با    ياو در ا  . ردك را منتشر    ي خود به عثمان   1847

و جلگه  در شهر   ن  فارلي مك. مشاهده كرد عينه    بهگسترش سريع فرقه را     و  ارتباط داشت   
رغم تالش فراوان نتوانست دربـارة ايـن          ديد ولي به  ا را   ه يتاشكب تعداد زيادي از     بروسه

   985.فرقه اطالع زيادي كسب كند
كـرد و    ي عمـل مـ    ي سـرّ  به شـدت  ن  زما سا يكسان     به يتاشكبطريقت  زمان  ن  يدر ا 

  
980.  Herman Bernstein 

، ، پادشـاه آلبـاني     در ارتبـاط بـا شـاه زاغ        ، هرمن برنـشتاين   هاي پيش از جنگ دوم جهاني       در سال 
 Jewish( > آلبـاني يهوديـان <نـام   برنشتين در مقاله خود به. برد تكاپويي مرموز را در آلباني پيش مي

Daily Bulletin, April 17 and 18, 1934(خوانـد كـه در آن   ، آلباني را از معدود كشورهاي اروپايي 
تا قبل از اشغال آلبـاني، شـاه زاغ و هـرمن برنـشتاين صـدها      .  وجود نداردهاي ضد يهودي  پيشداوري

 و ساير شهرهاي آلباني اسكان دادند و در زمان اشغال نيز             را در تيرانا    و آلمان  يهودي مهاجر از اتريش   
بنابراين، جمعيت يهوديان آلبـاني در      . ه اين يهوديان در آلباني باقي بمانند       پذيرفتند ك  مقامات ايتاليايي 

  بخش مهمـي از يهوديـان آلبـاني بـه اسـرائيل            1991در سال   . دوران جنگ دوم جهاني افزايش يافت     
  . مهاجرت كردند

Haroey Samer, “Rescue in Albania”, http://www.juedisches-archiv-

chfrank.de/kehilot/albania/alban-resc.htm 

981.  Samer, ibid. 
982.  Berat 

983.  ibid. 
984.  Birge, ibid, p. 79.  
985.  Charles MacFarlane, Turkey and its Destiny, London: John Murray, 1850, vol. I, 

pp. 496-507.  
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نـور   در مقدمه خود بر رسـاله        گيعقوب قادر ب  ي. بودم  ك بر آن حا   ياركد پنهان كياصول ا 

هـا عنـصر     چريك  ينگيه از زمان انحالل     كسد  ينو  يم.)  م 1923 ./ ق 1339: استانبول(بابا  
ن يـ  ا جبرجان  . بدل شد بكتاشي   فرقه   ي اصل يها   از شاخص  يكيبه  ) تيسرّ (ياركپنهان

دهد و ايشان را به      براي حفظ جان نسبت مي     تالش بكتاشيان را به   شديد  ت  ياختفا و سرّ  
 هـيچ   ز واقعه خيريه  پذيرفتني نيست زيرا پس ا    ن ادعا   يا 986.كند   اوليه تشبيه مي   مسيحيان

. نوع تهديد جدي متوجه بكتاشيان نبود كه اين ميزان از سرّيت و اختفا را موجـه سـازد                 
 در اين دوران پيوندي ژرف ميان طريقت بكتاشي و نهـاد نوپديـد فراماسـونري              عكس،    به

پيونـد  . كامـل برخـوردار بـود   سـيطره   ي عثمـاني از     الرسـا   ديوان ايجاد شد كه در      عثماني
 از فرقـه    گري با فراماسونري تا بدانجا گسترش يافت كه منابع رسـمي ماسـوني              بكتاشي

، مـورخ   رابـرت فـرك گولـد     . كننـد    يك سازمان شبه ماسوني يـاد مـي        به عنوان بكتاشي  
    : نويسد ، ميس ماسونسرشنا

 يتاشـ كه بـه فرقـه ب   ك خاص خود بودند     ي مخف يها   انجمن يا هماره دارا  ه  كتر
چ يت دارند و ه   يشود در صفوف آن هزاران مسلمان عضو        يموسوم است و گفته م    

 ي بـرا يتاشـ كفرقـه ب . دهـد  ي بـه درون خـود راه نمـ   ي واقعـ مسلمانانجز   بهس را   ك
تواننـد    يق آن مـ   يـ ه از طر  كـ  اسـت    يي شناسا يم و رمزها  ي عال ي خود دارا  ياعضا

     987.ص دهنديادان ولگرد تشخي را از ش“يبرادران واقع”
از خـود    فراماسـونري املعارفةائرد، نيز در  ، محقق نامدار ماسون   كيماآلبرت گاالتين   

 گفتـه گولـد     988.كنـد    يـاد مـي    عثماني ي بوم ي سازمان ماسون  يك به عنوان  يتاشكفرقه ب 
نظـر     بـه درون فرقـه بكتاشـي صـحيح بـه           > واقعـي  غير مـسلمانان  <دربارة عدم راهيابي    

    : گويد  به اين فرقه سخن ميمسيحيان از پيوستن حسن حالقعكس،  به. رسد نمي
، از  هاي مسيحي    ديني تبديل شد و گروه     - به يك حركت سياسي    بعدها بكتاشيه 

ديدنـد، بـدان       را ممكن مي   يحيت و مس  آنجايي كه در اين حركت جمع بين اسالم       
  989.پيوستند

  
986.  Birge, ibid, p. 79.  
987.  Robert Freke Gould, The History of Freemasonry, [1885] London: Caxton Publishing 

Company, vol. VI, p. 322.  
988.  Albert G. Mackey, Encyclopedia of Freemasonry, New York: Macoy Publishing and 

Masonic Supply Company, 1966, vol. 2, p. 1061.  
ترجمـه   از سـلطنت،  حميـد المللـي در خلـع سـلطان عبدال    هاي بين نقش يهود و قدرت ،  حسن حالق  . 989

← 
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  .  نيز نافذ است به درون فرقه بكتاشياين نظر حالق درباره رسوخ يهوديان مخفي

 يـك فرقـه   بـه شـكل  بار ديگر، و اين بـار   نه تنها يتاشكمه سده نوزدهم فرقه ب  يناز  
. افـت فـراوان ي  ز نفوذ   ي ن ي عثمان ي عال يه در نهادها  كگسترده شد بل  ،  شِبه ماسوني مخفي  

 يسربه مقـام شـامخ همـ      رسيدن  ،  عبدالمجيد اول ، مادر   عالمبزم  ،   گارنت ينوشته لوس   به
، در  يوكـ  ونيـ ا در مرد  هـ  يتاشـ كه ب كيتدانست كه در      ي مي  سنگ كون تبر يسلطان را مد  

ـ      بـه  يتاشكن ب ي از مقدس  يكينار مقبره   ك، در    استانبول يكينزد قـرار    چـاووش  ينـام عزب
، نيـز بكتاشـي بـود و        ، مـادر سـلطان عبـدالعزيز      پرتو عـالم  ،  بكتاشيانگفته    به 990.داشت

 اقتدار فرقه بكتاشي در     991.هوادار فرقه شد   ،ن بابا يامنام    يكي از رهبران فرقه، به    له  يوس  به
از : ديـد توان    روشني مي   ر انتشار كتب ايشان به     ميالدي را در سي    1870 و   1860هاي    دهه

انتشار تعداد زيادي از كتب بكتاشي، به شكل قانوني و آشكار،           .  م 1867./  ق 1284سال  
توانـست بـدون      دهد، انتشار اين كتـب نمـي         توجه مي  جكه جان بر   گونه  همان. آغاز شد 

و نامـه     واليتعروف است كه    م 992.حمايت مقامات عالي حكومت عثماني صورت گيرد      
با حمايـت پنهـان     .  م 1871./  ق 1288دو كتاب اصلي فرقه بكتاشي، در سال        نامه،    عاشق

بـا سـرمايه    .  م 1876./  ق 1293در سـال     املقاصـد ةمرآ  منتـشر شـد و     پرتو عالم سـلطان   
 ، صـدراعظم  ايـن مـوج در دوره زمامـداري عـالي پاشـا         993.شخصي وي به چاپ رسيد    

اقتدار فرقه  . و بنابراين حمايت از بكتاشيان محدود به مادر سلطان نبود         ، آغاز شد    ماسون
رغـم   بـه . توان دريافـت   بكتاشي در نيمه دوم سده نوزدهم را از وسعت امالك آن نيز مي            

را  قريـه    362اين فرقه    اوائل سده بيستم     ، در 1826مصادره امالك فرقه بكتاشي در سال       
  994.شد تقسيم مي) دده و چلبي(درآمد آن ميان دو رهبر رقيب فرقه در تملك داشت كه 

  
هـا     نقش مؤثر داشت و به اين دليل تا مدت          در فروپاشي دولت عثماني    فرقه بكتاشي 

، هـاي دراويـش     رفت كه، بـرخالف سـاير فرقـه          اميد مي  پس از استقرار جمهوري تركيه    
  

← 
 80، ص   1380مؤسـسه مطالعـات تـاريخ معاصـر ايـران،           : ، تهـران  اهللا جودكي و احمد درويش      حجت

  ). زيرنويس(
990.  Lucy Garnett, Mysticism and Magic in Turkey, London: 1912, p. 73.  
991.  Birge, ibid, p. 80.  
992.  ibid.  
993.  ibid, p. 81.  
994.  ibid, p. 82.  
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گري به ايدئولوژي رسـمي جمهـوري         حتي برخي مدعي بودند كه بكتاشي     . منحل نشود 

 قـانون    مجلس عالي جمهوري تركيـه     1925 نوامبر   20معهذا، در   . تركيه بدل خواهد شد   
 ها و تكايا    هاي دراويش منحل، زاويه     كرد كه طبق آن تمامي فرقه      را تصويب    677شماره  

 و دده و چلبي ممنوع تعطيل، و داشتن عناويني چون شيخ و بابا و سيد و مرشد و خليفه
هـا     تكيه زماني كه تا  <اول، زمامداران جديد معتقد بودند      : اين اقدام دو علت داشت    . شد

 دوم، با توجـه     >.پا بر جا هستند، تمدن هيچگاه به كشور ما وارد نخواهد شد           ها    و تربت 
، هماره اين   به تجربه تاريخ عثماني و با توجه به ساختار ديني طريقت هاي اهل تصوف             

هاي دراويش، از جمله فرقـه بكتاشـي،          احتمال وجود داشت كه عناصر ناراضي در فرقه       
 در اين زمان تعـداد اعـضاي فرقـه    995. ضد حكومت بشورانند حضور يابند و مردم را بر     

   996.شد  ميليون نفر تخمين زده مي5/1بكتاشي حدود 
 انتقـال يافـت و       به آلبـاني   ، مركز فرقه بكتاشي    در تركيه  هاي دراويش   با انحالل فرقه  

 ديكتاتور و   997،)احمد زاغولي (زاغ شاه   . اني قرار گرفت  مورد حمايت حكومت وقت آلب    
فرقـه بكتاشـي را شخـصاً       ددِه  پادشاه آلباني كه خود به فرقه بكتاشـي گـرايش داشـت،             

 هـزار  200 تـا    150در آلبـاني    ) 1937 (جدر زمان تدوين كتاب جان بر     . كرد  منصوب مي 
 در  998.دادنـد    درصد جمعيت اين كشور را تـشكيل مـي         20 تا   15يستند كه   ز  بكتاشي مي 

 به   در اياالت متحده آمريكا     در آلباني، شهر ديترويت    دوران استقرار حكومت كمونيستي   
ـ        . مركز فرقه بكتاشي بدل شد      بـه دسـت    999ا ركـسب  در اين دوران، رهبري فرقـه را باب

تكيـه   اولين مهاجرت كرده و      از آلباني به اياالت متحده آمريكا      1944داشت كه در سال     

  
995.  ibid, pp. 83-85. 
996.  ibid, p. 16.  
997.  Ahmed Bey Zogolli [King Zog] 

جمهور و ديكتاتور آلباني شـد         رئيس 1924 بود كه در سال       از سران قبايل آلباني    احمد بيگ زاغولي  
 گرايش داشت و به شـاه       او به طريقت بكتاشي   . ن كشور را به دست گرفت      سلطنت اي  1928و در سال    

 آلباني   ارتش موسوليني  1939در سال   .)  و به معني نوعي كالغ است      زاغ واژه فارسي  . ( معروف بود  زاغ
  . پناهنده شد و سپس به بريتانيارا اشغال كرد و زاغولي به يونان

998.  ibid, pp. 85-86.  
 درصد مردم ايـن     75 مذهب را غيرقانوني اعالم كرد،        آلباني ، كه حكومت كمونيستي   1967در سال   

  درصد مسلمانان  85. اتوليك درصد مسيحي ك   10 ارتدوكس و     درصد مسيحي  15كشور مسلمان بودند،    
  .  بودند درصد بكتاشي15 و سني حنفي

999.  Baba Rexheb (1901-1995)  
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 جمعيــت آلبــاني 2002 در ســال 1000.بكتاشــي را در ايــن كــشور تأســيس نمــوده بــود

 و   ارتـدكس   درصد مـسيحي   20 درصد مسلمان،    70 نفر تخمين زده شد كه       3،544،841
مـذهب و بقيـه     آلباني بكتاشي يك پنجم مسلمانان  . باشند   مي  درصد مسيحي كاتوليك   10

   1001. هستنداهل تسنن

   در فلسطين اعيانو سركوب  فساد مالياشاعه 
 و  ترانـه ي مد  در شـرق   ي عثمـان  يزك اقتدار دولت مر   تدريج  بهجدهم  يمه دوم سده ه   يندر  

دس المقـ     تيـ  در ب  يهـود يحدود سه هـزار     اين زمان،   در  . افتي اهش  ك هين سور يسرزم
ت يـ ل جمع كـ . (دادند  يك پنجم تا يك چهارم جمعيت شهر را تشكيل مي         ه  زيستند ك   مي
ز كر نظارت مر  يدس در ز  المق    تي ب يهوديجامعه   ). هزار نفر بود   15 ي ال 12س  المقد  بيت

  . ردك يعمل م، ، مستقر در استانبولي عثمانيهوديجامعه 
 يرزنـان يرمـردان و پ   يب از پ  كـ طور عمده مر    به) اورشليم(دس  المق    تي ب يودهيجامعه  

. ردنـد ك ي مهاجرت م  1002>ليارض اسرائ <هولت به   كن  ي در سن  يني د يها  زهيه با انگ  كبود  
ه در  كـ بودنـد   ) يهوديـان سـفاردي   ( اير از اسـپان    مهـاج  انيـ هوديشان از اعقـاب     يشتر ا يب

گـروه  . دس موقت بود  المق    تيها در ب    اقامت آن . ده بودند ي اقامت گز  ي عثمان يها  نيسرزم
ز يـ  ن ونيـ قرائ. بودنـد سـاكن   دس  المق    تيدر ب ز  ين) آلماني( ينازكان اش يهودي از   يكوچك

  .  بودي جامعه سفارديكدس در اساس المق  تي بيهوديمعهذا، جامعه . حضور داشتند
يـك   اسـتانبول  يـان يهودن زمـان    يـ در ا  ،يهوديمحقق  ،  ييوب برنا كايطبق پژوهش   

وام  عثمـاني مبالغ هنگفتي را بـه دولـت و دولتمـردان           و  سازمان منسجم مالي ايجاد كرده      
از ايـن   مهمـي   س بخـش    المقد  جامعه يهودي بيت  . كردند  دادند و بهره آن را دريافت مي        مي

 يـك  بـه عنـوان   دس در عمـل     المق    تي ب يهوديجامعه  : نويسد  رنايي مي ب .مالي بود شبكه  
ن ك ساانيحي و مسان از مسلمانانيهودي عالوه بر  يررسمي غ كن بان يا. ردك ي عمل م  كبان
 از مقامـات    ي برخـ  يحتـ . پرداخـت   يشان بهره مـ   ياگرفت و به      يز پول م  يدس ن المق    تيب

گـذاران    هين سـرما  يبهره ا . دادند  يار آن قرار م   يز اندوخته خود را در اخت     ي ن ي عثمان يدولت
 پول يميدس مبالغ عظالمق  تي ب يهوديجدهم، جامعه   يدر سده ه  . شد  يانه پرداخت م  يسال

  
1000.  “Baba Rexheb: Albanian Bektashi Leader”, 

http://www.frosina.org/infobits/baba.shtml 

1001.  “Alabnia”, Microsoft Encarta Reference Library 2003. 
1002.  Eretz Israel 
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گـذاري، دريافـت    ، به عنوان صدقه يا سـرمايه يدهويان سراسر جهان و از زوار     يهودياز  
شان اجـازه  يـ  بـه ا يهـود يه هنگفت انباشته شده در دست سران جامعـه   ين سرما يا. كرد
 از  يبخـش . نندك اهدا   يومتكبه مقامات ح  كالني   ياي و هدا  طور منظم رشوه    ه به كداد    يم

بـه  و بخـشي    گرفـت     يه قـرار مـ    ار مـردم منطقـ    يـ  وام در اخت   به عنوان اين بانك   ه  يسرما
ا مخـارج  يـ د ارگزاران خـو كـ ه بـا آن حقـوق   كـ شد    يداده م وام   ي عثمان ي دولت ينهادها
عالوه، سران جامعه يهودي با اتكا بر پشتوانه مالي  به. ردندك ين مي را تأمي عمومينهادها
  .كردند ياجاره م ازاي پرداخت رشوه، ، دراز متوليان اوقافرا مسلمانان  موقوفاتفوق 
 در سده هيجـدهم درسـت        اورشليم نظر من جامعه يهودي     به<: ديافزا  ي م ييوب برنا كاي

ـ  يـ ه در ا  كـ  يسانكـ  از   يبخـش مهمـ    >.كـرد    واقعـي عمـل مـي      مانند يك بانك    كن بان
 1776در سـال  . انيحيتـر مـس    كوچـ ك بودند و بخش     ردند مسلمانان ك ي م  يگذار هيسرما

گذاران خود، اعـم      هي به سرما   هزار غروش  43دس حدود   المق    تي ب يهودي جامعه   يالديم
 درصد در سـال بهـره   20 تا 10 آن   ه بابت كار بود   ك، بده يحي و مسلمان و مس    يهودياز  
  . شد ي مي مختلف شرعيها ن بهره با روشيا. پرداخت يم

ت يـ  توانـستند موقع   انيـ هوديجدهم  يمه دوم سده ه   يدر ن با اتكا بر اين پشتوانه مالي،       
دس هر روزه بـا     المق    تيب يهوديسران جامعه   . نندك استوار   نين فلسط يخود را در سرزم   

، ييوب برنـا كايـ نوشـته   به. ار داشتندك در سطوح مختلف سرو  يها تن از مقامات دولت      ده
بـه   اسناد   >.نيازمند برنامه، استراتژي و تاكتيك و صرف پول بود        <ن ارتباطات گسترده    يا

طـور مـنظم مبـالغ     شان بـه يـ ه اكدهد  يدس نشان مالمق  تي بيهودي مانده از جامعه    جاي
. ردندك ين شهر پرداخت م   يبه متنفذ يا عناوين ديگر      مساعده و رشوه   به صورت  يهنگفت
 ، از مخـارج    و علما  انيمختلف، مانند تولد پسر اع    هاي    به مناسبت  ينيريپرداخت ش مثالً،  

 يـك ه  كـ م گرفتنـد    يان تصم يهودي 1760در سال   . دس بود المق    تي ب يهوديعمده جامعه   
ن زمان به مدت سـه سـال        ياز ا . نندكدس احداث   المق    تي در ب  1003ي بزرگ تلمود  سهينك

  . شد ي پرداخت مي رشوه به مقامات عثمانيمبالغ هنگفت
 را در اني و اعيي و قضا ي از مقامات دولت   ياري بس انيهوديه  كدهد    ين دفاتر نشان م   يا
 از  ياريردنـد و بـس    ك ي با خـود همـراه مـ       ق پرداخت رشوه  ي از طر  دمشقس و   المقد  بيت
ز در منطقـه از     يـ  ن ي مأموران جزء دولتـ    يحت. شان بودند ير ا يبگ ران منطقه مواجب  ارگزاك

. ردنـد ك يافـت مـ   ي و رشـوه در    يدس مواجب منظم مخف   المق    تي ب يهوديرهبران جامعه   
  .  جامعه بوديامور مال اداره ي برايارآمدكها راه  ن رشوهي، اييوب برناكاينوشته  به

  
1003.  Talmud Torah Synagogue 
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دس جالـب  المقـ   تيـ  بيهـود ي سـران جامعـه   يها در دفتر مخف ن رشوهينحوه ثبت ا  

  تاجراتك بريبه حاج<: ن ثبت شده است   ي علت پرداخت رشوه چن    ييمثالً در جا  . است
  رشوه به عبـدالوهاب     غروش 15<: آمده است ديگر چنين    ي در جا  >.ش بستن دهان  يبرا
 ي بـرا  زمـاني كـه     بستن دهان غفـار    ي غروش برا  40<  يا ،>]پرداخت شد  [يطور مخف   به
  >.ديآ ي مزتيون افتن بني

دس صـرف   المقـ     تيـ  ب يهـود يه جامعـه    كالن را   ك يها  ن پول ي منبع ا  ييوب برنا كاي
ن يـ رد خـود ا كـ  عمليگريداند و د    ير مناطق م  ي سا انيهودي ي مال يها  كمك يكيرد  ك يم

 ان را جـذب   يـ هوديريان و غ  يـ هودي يهـا  ه اندوختـه  كـ  بزرگ   ك بان يك به عنوان جامعه  
هـاي مختلـف حكومـت       يهوديان از جنگ قدرت در ميان گروهبندي      : افزايد  او مي . ردك يم

كوشـيدند بـا تمـامي ايـن         و حكومت محلي اطالعات بسيار داشتند و مـي         مركزي عثماني 
 محلي  عياندس با مقامات و ا    المق    سران يهودي بيت  . ها رابطه حسنه داشته باشند     گروهبندي

. اي فراتر از حكام و اتباع ايـشان بـود           رابطه بسيار نزديك و دوستانه داشتند و اين رابطه        
برقرار نيز  منطقه  مسلمان  متنفذ  واده  ناي با صدها خا    سران يهودي رابطه نزديك و صميمانه     

شـان    وادگيبردند و از جزئيات زندگي شخصي و خان         براي ايشان هداياي نفيس مي    ،  كردند
  . كامالً مطلع بودند

سه يـ نكه به   كدس وجود داشت    المق    تي در ب  سهينك يكنها  ي، ت الديدر سده هفدهم م   
سه را گسترش دادنـد و در جنـب         ينكن  ي ا انيهوديجدهم  يدر سده ه  . بزرگ معروف بود  

 يهـا  سهيـ نكعـداد   ، ت جـدهم يدر اواخـر سـده ه     . ا احـداث نمودنـد     ر يسه تلمود ينكآن  
 مجتمـع بـزرگ را      يـك نار هم واقـع بودنـد و        كه در   كد  يدس به چهار عدد رس    المق    تيب
و ) ق پرداخـت رشـوه  يـ از طر ( موقوفـه يد اراضيق خرين اقدام از طر   يا. دادند  يل م كش

 به مقامات استانبولرشوه  يالنك و بندوبست با مقامات و پرداخت مبالغ يص شخياراض
، طبـق دفـاتر دخـل و        ييوب برنـا  كايـ نوشته    به.  صورت گرفت  دسالمق    تي و ب  و دمشق 

، ي قـانون يها  پرداختبه صورت پول ان غروشت المقدس، هزار ي ب يهوديخرج جامعه   
  . ن مجموعه احداث شوديه خرج شد تا ايرشوه و هد

به پرداخت  س در سده هيجدهم،     المقد   بيت بازمانده از جامعه يهودي    از اسناد    يبخش
ه پرداخـت   يـ ه جز كـ دس  المقـ     تيـ  ب انيودهي تعداد   1761در سال   .  اختصاص دارد  جزيه

ه ك يتعداد مردان .  بود  غروش 1872شان  يه ا يه جمع مبلغ جز   ك مرد بودند    450ردند  ك يم
افـت  ي در ي عثمـان  يمقامات دولتـ  يا  ه  كدهد    ين نشان م  ياد بود و ا   يپرداختند ز  يه نم يجز
دس المقـ     تيـ ن ب كان سا يهوديق از شمار    يا اطالع دق  يدانستند و     يندان مهم نم  چ را   هيجز
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   1004.خوردند يب مينداشتند و فر

 ،س در نيمه دوم سده هيجـدهم مـيالدي        المقد   بيت اسناد مالي بازمانده از جامعه يهودي     
نـشان   فـساد مـالي   را بر اساس سازوكار      در منطقه    اقتدار يهوديان تحكيم  فرايند  از يكسو   

از وضع يهوديـان   مورخين يهوديگاه غايت منفي را كه  از سوي ديگر تصوير به  دهد و     مي
منـد و   رهاتبـاع بهـ  كند كه ايشان  عكس ثابت مي كند و به دهند نفي مي  به دست مي عثماني

دولـت مركـزي و      با   محليو بزرگان    بيش از اعيان  حتي  عثماني بودند و    دولت  برخوردار  
  . نمونه بارزي از اين پيوند است  خاندان فرحي.ي عثماني پيوند داشتندساالر ديوان
  

ايـن خانـدان از      اعضاي   . است هاي كهن و سرشناس يهودي      از خاندان  يخاندان فرح 
بودند و در نيمه اول سده نوزدهم مـيالدي در           عثمانيهاي سرشناس    فها و صرّا   حاخام

كـشيد و راه  را به آشـوب      و فلسطين  سوريهسرزمين  جاي گرفتند كه    هايي    مركز دسيسه 
  .  بر اين منطقه هموار كرد غربرا براي سلطه استعمار

 ه در كـ رسـد     ي م 1005كاركاسون ير مي  مهنام     به يهودي  حاخام يكن خاندان به    يتبار ا 
ن خانـدان در    يـ  ا ي، اعـضا  يالديدر سده چهـاردهم مـ     . ستيز  ي م يالديزدهم م يسده س 

. ، حضور داشـتند    اروپا يز بزرگ صراف  ك، مر بندر فلورانس در  و   اسالمي اندلسشهرهاي  
 “يفرحـ  موشـه هـا   ”بـه   سـاكن بـود و       فلورانس    موشه در بندر   ينام رب   ر به ي  مه ينوه رب 

شه فلـورا   يو با نام فلورانس، از ر     گُل   است منسوب به     ي واژه عبر  يفرح. شهرت داشت 
بـه   ي فرحـ  يشتورينام ا   ل سده چهاردهم، پسر موشه به     يدر اوا . ا است  معن يك، به   )لگُ(

ان يدر جر .  مشغول بود  ي به رباخوار   فرانسه  در بندر پرونس   يهودي صرافانر  ي سا همراه
، در سـال    ي غرب ي در اروپا  يالديل سده چهاردهم م   ي اوا يرباخواربزرگ مبارزه با    موج  
 25 ي فرحـ  يشتوري، از جمله ا   انيهودين  ي، به اخراج ا   و، پادشاه فرانسه  كيپ ن يلي ف 1306

  
1004.  Jacob Barnai, “The Jerusalem Jewish Community, Ottoman Authorities, And Arab 

Population in The Second Half of The Eighteenth Century”, Jewish Political Studies 

Review, Volume 6: 3-4 (Fall 1994). 

ـ چ فوق  اي  صفحه 21مقاله  .  است يم اورشل ي پژوهشگر دانشگاه عبر   ييوب برنا كاي  اسـت از  يا دهكي
ـ  . نگاشته اسـت   يالديجدهم م يسده ه متعلق به   دس  المق    تي ب يهوديه بر اساس دفاتر جامعه      ك يتابك ه  ب

  :  دست يافتتوان ميمقاله برنايي از طريق آدرس زير 
http://www.jcpa.org/jpsr/f94-jb.htm 

1005.  Meir MiCarcasson 
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 1006.قمـع نمـود     و   را منحـل و قلـع      ساله، دست زد و در سال بعد فرقه شهسواران معبـد          

 سـرانجام در    ،ردكـ  مهـاجرت    ه مصر سپس ب او  .  در فلورانس بود   ي مدت ي فرح يشتوريا
از سـده   . ديـ  سرشـناس بـدل گرد     ي مستقر شد و در اواخـر عمـر بـه حاخـام            اكبندر ع 

 ي و عثمـان   قـا ي از انـدلس بـه شـمال آفر        ي خاندان فرحـ   ير اعضا ي، سا يالديشانزدهم م 
 بعد، يها در طول سده.  مستقر شدنديك و سالونريژه در بنادر ازميو ردند و بهكمهاجرت  

 ، مصر، عـراق   لبنان،  هي، سور ونس، ت هي، روس ي، رومان  در بلغارستان  ي خاندان فرح  ياعضا
 از  يگروهـ .  خـود را گـستردند     وطني  جهانه  ك شب يها  ز مستقر شدند و شاخه    ي ن رانيو ا 

ردنـد و شـاخه     ك مهـاجرت     و سپس به دمشق    ر به صور  ين خاندان از بندر ازم    ي ا ياعضا
بـه   ي خاندان فرحـ   ياعضا ميالدي   1740 از دهه    .ن نهادند ايه بن يخاندان فوق را در سور    

ومـت  ك ح يشـدند و از سـو       ي شـناخته مـ    دوني و ص  اك بزرگ دمشق و ع     صرافان عنوان
شان يـ ، در دسـت ا    هك سفر حجاج به م    ي، مانند سازمانده  ي بزرگ يها   دمشق پروژه  يمحل
   .بود

افائل و ، ر است و پسران اوشائول فرحي ن خاندان در دمشقيچهره سرشناس ااولين 
. رفتنـد   يشمار م    بزرگ دمشق به   ، صرافان يمان فرح يشان سل  ي پسرعمو به همراه وسف  ي

، از  )موشـه  (ي موسـ  ،گـرش ي بـرادر د   به همراه  1007فرحيحييم  نام    ول، به ن پسر شائ  يسوم
و تا پايان عمر احمـد       ، درآمد اك ع ي وال ،الجزّاراحمد پاشا    به خدمت    1790 سال   يحوال

  حيـيم فرحـي    قريب به سه دهه اقتدار    بدينسان،  . او جاي گرفت   پاشا در مقام وزير ماليه    
تـالش    اسـتانبول انيـ هوديق ي از طريم فرحييبا مرگ احمد پاشا، ح    . در منطقه آغاز شد   

در مقـام   را   العـادل مان پاشـا    يسـل  توانست   فراواني انجام داد و با اعمال نفوذ در بابعالي        
ا دوران گـسترش    كـ مان پاشـا بـر ع     يومت سـل  كدوران ح . منصوب كند ا  كد ع ي جد يوال
ـ   ي سل زماني كه  در   . منطقه است  يهودي  و زرساالران  يت خاندان فرح  يفعال  يمان پاشا وال

ومـت  ك سپس به صعود عبداهللا پاشا به ح       يم فرح ييح.  تداوم يافت  اين پيوند دمشق شد   
  شرق يهودي ف و حاخام  ن صرّا يمقتدرترها، حييم فرحي      در اين سال  . دي رسان ياري اكع
در فرحـي   حيـيم   .  شهرت داشـت   المعلم و در ميان يهوديان به       رفت يشمار م    به ترانهيمد

ستند و يـ ز  ي در دمـشق مـ     -مان، رافائل و موشه   ي سل - سه برادرش   مستقر بود و   بندر عكا 
ي در اوائـل    ، حييم فرح  املعارف يهود   دائرةنوشته     به .ن شهر بودند  يان ا يهودين  يثروتمندتر

  
  . 156-155، صص 4ن كتاب، ج يهم: د بهيبنگر . 1006

1007.  Haim b. Shaul Farhi (1760-1822) 
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جايگاه حييم فرحـي در تـاريخ        1008>.رفت يشمار م   م منطقه به  كحا<عمالً  سده نوزدهم   

 صفحات متعددي از كتاب خود را بـه او          است كه نائوم سوكولو   بزرگ   چنان   صهيونيسم
   1009.اختصاص داده است

  
 بـه عنـوان مقتـدرترين    ،)1804-1775 (اك عي وال1010،رااحمد پاشا الجـزّ مورخين از  

 در اواخر سـده هيجـدهم و اوائـل سـده نـوزدهم مـيالدي يـاد                  حكمران شرق مديترانه  
كـرد كـه از دوران جنـگ اول      او به عنوان والي عكا بر سرزميني حكومـت مـي          . كنند  مي

 ن و تجـار   دارا  در دوران حكومـت او، توجـه سـرمايه        .  شهرت يافـت    به فلسطين  جهاني
 بـه    و پنبه  غربي به منطقه شرق مديترانه به عنوان يكي از مراكز مهم كشت و صدور غله              

 از سـوي ديگـر آغـاز شـد و بـه              ارزان اروپـايي    قماش و بازار  از يكسو    بازارهاي اروپا 
ايـن همـان    .  و اروپـايي در بنـادر منطقـه انجاميـد          حضور گروه كثيري از تجار يهـودي      

تـرين كـاالي      م شـرق مديترانـه را بـه مهـ         فرايندي است كه در اوائل سده نوزدهم پنبـه        
بازارهـاي منطقـه را چنـان بـه روي قمـاش             بـدل كـرد و در مقابـل          صادراتي به بريتانيا  

و منطقـه    مـصر هـاي نـساجي    گشود كـه بـه ورشكـستگي كارگـاه    قيمت انگليسي  ارزان
   1011.انجاميد

ـ كحرا  ر  الجـزّا ، احمد پاشـا     ايفرنيالك، پژوهشگر دانشگاه    يبشاره دومان   مقتـدر   يمران
 1790از سـال   الجـزّار .  رابطه حسنه داشـت ي عثمانيزكبا دولت مر كند كه     توصيف مي 

 منطقـه    و غلـه    پنبـه  شت و تجارت  ك بر   يي اروپا ه سلطه سوداگران  ي را عل  يديمبارزه شد 
تازگي كـار خـود را        ، كه به  يم فرح ييح. رون راند ي ب اك را از ع   ي فرانسو رد و تجار  كآغاز  

ظاهراً با اين سوداگران سروسري داشت زيرا مورد غاز كرده بود، در دستگاه احمد پاشا آ 
. ده شـد  ياش بر  يني ب كور و نو  ك چشم   يكاز   يور وال به دست قرار گرفت،   الجزّار  غضب  

احمـد  در دستگاه    هير مال يوزبه عنوان    از مقام خود معزول نشد و همچنان         يمعهذا، فرح 
هاي كالني دانست     را بايد به دليل پول    الجزّار  دستگاه  بقاي فرحي در     1012.باقي ماند پاشا  

  
1008.  Judaica,vol. 6, pp. 1181-1182.  

مؤسسه مطالعات تاريخ معاصـر     : ، تهران داوود حيدري  ترجمه   ،يسمتاريخ صهيون ،  ناهوم سوكولوف  . 1009
  .109-99، صص 1، ج 1377ايران، 

1010.  Ahmad Pasha al-Jazzar [al-Djazzar] 

 . 451، ص 2؛ ج 252-250، صص 1همين كتاب، ج  . 1011
1012.  Beshara Doumani, Rediscovering Palestine: Merchants and Peasants in Jabal Nablus, 

1700-1900, Berkeley: University of California Press, 1995.  
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طبـق منـدرجات    . دادنـد    منطقه براي نفوذ در دستگاه والي در اختيار او قرار            يهوديانكه  

، يعني اوائل حضور حييم فرحـي در دسـتگاه          1791، در سال    دفاتر مالي يهوديان دمشق   
   1013.پرداخت شده استوالي عكا ه بيشترين پول ب، الجزّار

ف يف توصـ  ي ضـع  يمرانك، را ح  )1819-1805 (اك ع ي بعد ي، وال سليمان پاشا العادل  
 در منطقـه پـس از        و نفوذ سوداگران غربـي     بنابراين، اقتدار واقعي حييم فرحي    . ندنك  مي
 14در دوران   . تحقق يافت و جانشينانش   و در دوران حكومت سليمان پاشا        الجزّاررگ  م

ض شده بـود و     ي تفو ي به سه مشاور و    يارات وال ي اخت ي تمام سليمان پاشا ومت  كساله ح 
 يفرحـ م  يـي مقام، ح   قائم) مسلمان ( پاشا يعل: ردك يشان دخالت نم  يار ا كمان پاشا در    يسل
 . بودنـد  ي وال ياتب و منش  ك) يحيمس(م عوره   يف، و ابراه   و صرّا  يارگزار مال ك) يهودي(
 مـسلمان    پاشـا از تجـار     يعلـ .  داشـتند  يكوند نزد ي منطقه پ  يعه تجار ن سه تن با جام    يا

مان يها، سل  ن سال يدر ا . يحي و عوره از تجار مس     يهودي از تجار    يرد، فرح ك يت م يحما
شان يـ ات ا يـ  عمـل فـراوان داد و از مال        ي، بـه تجـار آزاد     يم فرحـ  يـي ه ح يپاشا، به توصـ   

 فـراوان در    ياسـ يار ثروتمنـد و از نفـوذ س       ي بـس  يم فرحـ  حيـي ،  ن زمان ي در ا  1014.استك
 بـه عنـوان   تـوان از او       ي اعقـابش، مـ    يه، بـه ادعـا    ك برخوردار بود تا بدان حد       استانبول

ه را با نظـر او      ي سور ي پاشاها ي عثمان يزكدولت مر    رد؛كاد  ي >هي سور ي واقع يفرمانروا<
ايـن اقتـدار     1015.داد  ي را در منطقه بدون اطالع او انجـام نمـ          ياركچ  يرد و ه  ك ين م ييتع

خ يتـار كتـاب خـود،     ، كاتب مسيحي سليمان پاشا، است كه در         ابراهيم عوره مورد تأييد   
كند   معرفي مي  حكومت سليمان پاشا     >شريك<حييم فرحي را     ،مان پاشا العادل  يسلية  وال
  . شد د كه تمامي امور دولتي و اقتصادي و نظامي به دستور فرحي انجام ميافزاي ميو 

 همچنان در مقـام     يم فرح ييح) 1832-1819( عكا به حكومت    با صعود عبداهللا پاشا   
انـت و فـساد     يبـه خ  ،  1822سال  اندكي بعد، در    گرفت ولي    يا جا ك مقتدر ع  هير مال يوز
مقتـدرترين  اينك  كه  ، برادران او،    يم فرح يي قتل ح  يدر پ . دي متهم شد و به قتل رس      يمال

 يهـود ي ونـد بـا زرسـاالران     يدر پ  1016رفتنـد،   شـمار مـي      بـه  رجل مالي و سياسي دمشق    
  

1013.  Barnai, ibid.  

1014.  Doumani, ibid. 
1015.  http://www.farhi.org/ps03/ps03_141.htm 

كتـاب  «ار داشت كه به يت را در اخيالدي متعلق به سده چهاردهم م  قيعهد عت  از   يا   نسخه يم فرح ييح
ن نسخه امـروزه  ي، اي خاندان فرحينترنتياسايت نوشته  به. معروف است) Farhi Bible (»يمقدس فرح

  . استدر تملك خاندان ساسون
1016.  Judaica, ibid.  
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بخـور  بـا واسـطه     ها،    آن .ردندكه عبداهللا پاشا آغاز     ي را عل  يا  ات گسترده يكحر، ت استانبول

، از  يمقامـات متنفـذ عثمـان     از   يت برخ يحما،  ف بزرگ استانبول  صرّا و   حاخام،  نااكارم
 مان پاشـا  يپـول سـل   كردند و بـا بـذل       م وقت، را جلب     االسال  خي و ش  يجمله حالت افند  

ا كـ  بـه ع   يشكرك، را به لش    حلب ي پاشا، وال  ي، و مصطف   بود  دمشق يوالكه اينك   ،  العادل
 بـه دسـت   ل را   ي اداره امور منطقه جل    ي برادران فرح  ،يشكركن لش يان ا يدر جر . ندشتوادا
، 1822ل  يـ  بعـد، در آور    كيانـد .  به محاصـره درآمـد     اكقلعه ع . ارگزاران خود سپردند  ك
 پاشا محاصره ي مسموم شد، مصطفيت خاندان فرحي درگذشت، و به روايمان فرح يسل

ز بـه  يـ  نيمان پاشـا و رافائـل فرحـ       يرد و به حلب بازگشت و در ماه ژوئن سل         ك كرا تر 
م و  االسال  خين آشوب پرداخت، ش   ي علل ا  ي به بررس  محمود دوم سلطان  . دمشق بازگشتند 

، بـه قتـل     1822 بعـد، در نـوامبر       كي اند يافندحالت  . ردكد  ي را عزل و تبع    يحالت افند 
   1017.ندك ياد مي > يهوديحامي بانكداران< به عنوان ي از حالت افند اوجالويهار. ديرس

ان يـ ن سـال، در جر    يـ در ا . افـت ي ادامـه    1831 تا سال    اكومت عبداهللا پاشا در ع    كح
 ،در آن نقش مؤثر داشتند     يو عثمان غرب   يهودي ه زرساالران كساز     سرنوشت ييويرسنا

 28 حملـه بـرد، در   ني، به فلسط  م پاشا ي پسرش ابراه  ي، به فرمانده   پاشا يارتش محمدعل 
. ردك منتقل  عبداهللا پاشا را به اسارت گرفت و به مصر       ، را به تصرف درآورد    اكمه قلعه ع  

  . درگذشتدر مصر عبداهللا پاشا اندكي بعد 
ي بـا   در جلد سوم، در فصل     .افتي بعد تداوم    يها   در سال  ي خاندان فرح  يها  سهيدس
، تحركات مشكوك محمـدعلي پاشـا      درباره ،>ا و آغاز مسئله فلسطين    ه  انگليسي<عنوان  

يم كـه در    كن  يادآوري مي .  سخن گفتيم   مديترانه  در شرق  ، و سوداگران يهودي   والي مصر 
 طرح تجزيه فلسطين و تأسـيس يـك دولـت    هاي زرساالر يهودي غرب كانونزمان اين  

 رخ  مـاجراي دمـشق   در كوران اين تحركـات      . كردند  يهودي را در اين سرزمين دنبال مي      
 3 ( به سـواحل فلـسطين و اشـغال عكـا          داد و بهانه الزم را براي تجاوز ناوگان انگليس        

 در شـرق     بـه اولـين پايگـاه بريتانيـا        به اين ترتيب، قلعه عكا    . فراهم آورد  )1840نوامبر  
   1018.مديترانه بدل شد

  
االت ي به ايز عثمان اي خاندان فرح  ي از اعضا  ياريبسميالدي  در اواخر سده نوزدهم     

 يطبق اطالع . ردندك مهاجرت   ييقاي آفر يشورهاك ي و برخ  ي غرب ي، اروپا ايكمتحده آمر 
  

1017.  Ojalvo, ibid. 
  . 92-79، صص 3همين كتاب، ج  . 1018
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انـدان در   خايـن    يهـا   دهد، امروزه شـاخه     ي م به دست  ي خاندان فرح  ينترنتيگاه ا يه پا ك
االت متحـده  ، ايـ نيرائكـ ، اوري، الجزا، آلماني، آلباننيآرژانت: ر حضور دارند ي ز يشورهاك

، ، فرانـسه  يلي، شـ  هي، سـور  ري، زئ ي، رومان هي، روس ونس، ت هكير، ت ، بلغارستان راني، ا ايكآمر
 يشورها بـا اسـام    كن  ي آنان در ا   1019.يوگسالوي،  مني،  ، مصر شكرا، م ، لبنان وباك،  ايلمبك
ه نام  ك ييها  اغلب خاندان <به ادعاي مأخذ فوق،      1020.شوند  ي شناخته م  >يفرح<ه به   يشب

 1021>.انـد  دهيـ ان گرو يـ ر اد يه بـه سـا    ك هستند   يانيهوديدر اصل     را بر خود دارند    يفرح
ـ ي ا يها ، نام انيهودير  يران، مانند سا  ي در ا  ي خاندان فرح  ين مأخذ، اعضا  ينوشته ا   به  يران

 كد ژا يـ وي نمونـه د   يـك  1023.انـد    معروف 1022>فرحي<نام    بهشتر  ي ب ياند ول   بر خود نهاده  
خـود را   ) 2000 ژوئـن    10 (وسـترن   نـورث  يلـ يده  ي به نـشر   يا  ه در نامه  ك است   فرحي

 يانيـ راني معهـذا، ا   1024.كند  ميمعرفي  ا  يكاالت متحده آمر  يدر ا بزرگ شده    يراني ا يهودي
ـ   ي فرح يهودي با خاندان    يچ نسبت يه ه كز هستند   ين ج يـ  را ي از نـام خـانوادگ     ي ندارند ول

   1025.نندك ي استفاده مفرهي/ فرحي
 متنفـذ   ترانـه يرق مد در شـ  همچنـان    ي خاندان فرحـ   يستم اعضا يمه اول سده ب   يدر ن 
ل طب  ي به تحص   و لندن  روتيا آمد، در ب   يدن   به  در دمشق  1026هيلل بن يعقوب فرحي   . بودند

  در قاهره  ي دربار ك پزش به عنوان   فاروق ك و مل  پرداخت و در دوران سلطنت فؤاد اول      
 ييزبان توانـا   ي و شاعر عرب   ي به زبان عرب   ي و فارس  ي آثار عبر  او مترجم .  پرداخت به كار 
 منتـشر   1931ه در سال    ك است   يبه عبر  اميات عمر خ  ياز جمله آثار او ترجمه رباع     . بود
. ن خاندان است  ي ا يز از اعضا  ي، ن يهودي، مؤلف سرشناس    اسحاق بن سليمان فرحي   . شد

 در  سيالت در پـار   يه پـس از اتمـام تحـص       ك است   نوري فرحي ن خاندان   يگر ا يعضو د 
  

1019.  http://www.farhi.org/ps03/ps03_141.htm 

1020.  Fari, Farji, Farje, Farkic, Farchy, Farhis, Farhie, Farry 

1021.  http://www.farhi.org/ps04/ps04_372.htm 

1022.  Farahi  
1023.  http://www.farhi.org/ps01/ps01_014.htm 

1024.  http://www.dailynorthwestern.com/daily/issues/2000/10/06/forum.htm 

1025.  http://www.farhi.org/fhistory.htm 

ارجاع داده شده، از مقاالت     هود  ي املعارف  دائرةه به   ك يمواردجز    به،  ياطالعات مربوط به خاندان فرح    
  :ر اخذ شدي زين خاندان به نشاني اينترنتيگاه ايمندرج در پا

http://www.farhi.org 

1026.  Hillel ben Jacob Farhi (1868-1940) 
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ه يندرك اس انيهوديخ  يتار مؤلف   ي فرح ينور.  مشغول شد  ن و به تجارت   ك سا هيرندكاس
يوسـف داوود   ،  ستميمه اول سده ب   ين خاندان در ن   يگر ا يعضو سرشناس د  . است) 1945(

  1028. داشتدستبه روت را ي بيهودياست جامعه يه رك است 1027فرحي
 بـه   از دهه پاياني سده هيجدهم، يعني از زمان ورود حييم فرحـي             يهودي زرساالران

 فلـسطين در حكومـت محلـي   فـراوان  ر، از فرادسـتي و اقتـدار    دستگاه احمد پاشا الجزّا   
تـا  ) 1822( قتـل حيـيم فرحـي    ، ازساله 9دوران يك  جز    اين اقتدار، به  . برخوردار بودند 

وسيله محمـدعلي     ، در دوران اشغال فلسطين به     تداوم يافت  ،)1831 (سقوط عبداهللا پاشا  
 در  سـي دولـت بريتانيـا     اولين نماينـده سيا   با استقرار   تحكيم شد و    ) 1840-1831 (پاشا
  . اوج گرفت) 1838(س المقد بيت

) اعيـان ( بـومي    هـاي نخبگـان     دار و كهن محلي و خانـدان        ساختارهاي سياسي ريشه  
منطقـه  در   و شبكه زرساالري يهـودي  غربمانع در راه اقتدار كامل استعمار    ترين    بزرگ
سلطان محمود  به همين دليل، درست در همان زمان كه         . رفتند  شمار مي   به  مديترانه شرق
قمـع    و  لـع ساختارهاي سياسي محلـي و ق     سياست انهدام   ي او   گرا   و كارگزاران غرب   دوم

والـي   ،بردنـد    پـيش مـي    ساير نقاط عثمـاني    و    و روملي  اعيان را در آناتولي   هاي    خاندان
) 1811( ايـن سـرزمين      نخبگـان مملـوك   عام     به قتل  ،محمدعلي پاشا ،  متمرد او در مصر   

داري   هـاي متنفـذ و ريـشه        س نيز خانـدان   المقد  در اوائل سده نوزدهم در بيت     . ددست ز 
هاي حسيني، خالدي، جاراهللا، جمـاعي، عـالمي، دجـاني، لطيـف،              خاندان. وجود داشتند 

در  س و فلسطين  المقد  بيتهاي    ترين خاندان    به عنوان سرشناس   ابوالسعود، امام و بديري   
  . شوند نيمه اول سده نوزدهم شناخته ميسده هيجدهم و 

عـضاي ايـن    ا. اي برخوردار بـود      از اهميت ويژه   در اين ميان خاندان سادات حسيني     
متـولي  (الحـرم     آنان هم شـيخ   : سه منصب مهم شهر را به دست داشتند       خاندان از ديرباز    

خانـدان  .  شـهر  حنفـي و هـم مفتـي  ) شهردار(االشراف  نقيب هم  ، بودند ) االقصي مسجد
شـاخه اول از تبـار حـسن        : شـد  مـي م   به دو شـاخه تقـسي      1760 از حوالي سال     حسيني
اعقاب او در مقـام مفتـي حنفـي         ، عالم سرشناس حنفي سده هيجدهم، بود كه         الحسيني

 كـه مـذهب حنفـي بـه مـذهب مـورد عالقـه               1785از سال   . س جاي داشتند  المقد  بيت
اعـضاي  . افـزايش يافـت  حسيني  شاخه از خاندان  بدل شد، اهميت اينسالطين عثماني 

 در . شـهرت داشـتند  >نقبـا <بـه  االشراف شهر بودند و       شاخه ديگر خاندان حسيني نقيب    
  

1027.  Joseph David Farhi (1878-1945) 

1028.  Judaica, vol. 6, p. 1183.  
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 را در   ينقـش اصـل   ، خاندان حسيني     پاشا يله محمدعل يوس  دس به المق    تياشغال ب دوران  

 و بـه ايـن دليـل آمـاج          فا نمـود  ي غاصب ا  يه پاشا يقه عل شورش مردم منط  برانگيختن و   
 يانگ. و،   پالمرستون ، در زمان وزارت خارجه    1838در سال   . توطئه و تفتين قرار گرفت    

يانـگ از    1029.س منصوب شد  المقد   در بيت  به عنوان اولين نماينده سياسي دولت بريتانيا      
ژه خانـدان  يـ و بـه شـهر،   انيـ ه اعيـ  را عل يديات شد يكتحر سالمقد  بدو استقرار در بيت   

 تـا  1843اين شـورش از تابـستان   . به شورش بزرگ مردم انجاميد    ه  كرد  ك آغاز   ،ينيحس
 و تبعيد پنج تـن      هاي بريتانيا و فرانسه     ار كنسول  ادامه يافت و سرانجام با فش      1844پائيز  

سـرآغاز احـساسات خـصمانه مـردم        مورخين شورش فوق را     .  يافت خاتمهاز اعيان شهر    
گونه تحريكات ادامه     پس از خروج يانگ از منطقه نيز اين       . دانند   مي غربيان عليه   فلسطين
به پيروي از    ،)1862-1845(دس  المق    تيا در ب  يتانيبربعدي  نسول  ك 1030،نجيمز في . يافت

دولـت  بـه   طـور مـدام       بـه و  ا .كرد  خاندان حسيني عمل مي   عليه  همچنان  سلف خويش،   
بـه  ه  كـ  ،نيف 1031.زد  تهمت مي بر ايشان   كرد و     ايشان شكايت مي  بر ضد   مركزي عثماني   

 يخنگـار ي در تار  ،شـود   ي شـناخته مـ    سميوني هوادار صه  يسيلتمردان انگل  سلف دو  عنوان
بـه   تصويري مطلوب از جيمز فين        يهود املعارف  ةدائر. د فراوان است  ي مورد تمج  لياسرائ
 ياد  > در ارض اسرائيل   پيشاهنگ استقرار مجدد يهوديان   <دهد و از او با عنوان          مي دست
   1032.كند مي

  
 . 91، ص 3همين كتاب، ج : بنگريد به . 1029

1030.  James Finn (1806-1872) 

1031.  Illan Peppe, “The Rise and Fall of the Husaynis, 1840- 1922”, Jerusalem Quarterly 

File, Issue 10, 2000, 

http://www.jqf-jerusalem.org/journal/2000/jqf10/husseinis.html  
. دنيا آمد    به  در بغداد  1940او در سال    . است فيصل الحسيني  آخرين شخصيت برجسته خاندان حسيني    

ـ  اسـت    ني مـردم فلـسط    يا  رهبـر اسـطوره    ،ينيعبدالقادر الحس پدرش،    در جنـگ    1948ه در سـال     ك
 ي آزاد يوسـت و مبـارزه بـرا      ين پ ي بـه جنـبش فلـسط      ي سالگ 17صل از   يف. دي به قتل رس   دسالمق    تيب

گـر بـه    ي د يني هـزاران فلـسط    به همراه  ،پس از اشغال غزه   ،  1967در سال   . ردكرا آغاز   سرزمين خود   
ـ  در م  ينيشامخ خاندان حس  جايگاه   به دليل  .پيوست اسر عرفات ي يرهبر  به سازمان فتح  ، انينيان فلـسط  ي

ـ  د خـو  ين احتمـال  يب و جانش  ي به چشم رق   ينگران او بود و به و     عرفات هماره    ـ نگر  ي م فيـصل  . ستي
 مه  31او در   .  را فرا گرفت   يزبان عبر اين دوران   در  سر برد و      به ليائاسرهاي    زندانها در     سالالحسيني  

  .  درگذشت در كويت2001
1032.  Judaica, vol. 6, p. 1300.  
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س در المقد  و بيت و سوريهدر مصريهوديان اقتدار   اشاره كرده،    گونه كه برنايي    همان

 دو   دوران محمـود دوم    در.  بـود  نيمه اول سده نوزدهم مكمل اقتدار ايشان در اسـتانبول         
سـلطان  يهـودي   ان  ك پزش 1034،حكيم الياس پاشا كوهن    و   1033حكيم اوزيل  يهودي،   طبيب
. رفـت   شـمار مـي      استانبول بـه    متنفذ يهوديان  حاخام 1036چلبي بخور كارمانا   و   1035بودند
 ي انـدلس   تعلق داشت و به شهر كارمانـا        به يك خانواده يهودي مهاجر از اسپانيا       كارمانا

بـود و   ) شـاپچي باشـي   ( زاغ    صنف تجـار    رئيس ، داشت “چلبي”او عنوان   . منسوب بود 
دو صراف بـزرگ يهـودي      و   كارمانا   .هاي عثماني    دربار و متصدي وصول ماليات     صراف
. دادنـد    شبكه مقتدري را تشكيل مـي      1038،آيزايا عجمان  و   1037ازقل گباي استانبول،  ديگر  

ي باشـ    صـراف  او.  به خاندان يهودي بغـدادي گبـاي تعلـق داشـت           بايازقل بن راحل گ   
دار قــشون  عجمــان سررشــته. يهوديــان اســتانبول) ناســي(محمــود دوم بــود و رئــيس 

، در ازاي بهره، از او وام       براي پرداخت مواجب  فرماندهان اين قشون    ك بود و    يچر  ينگي
 كـه كارمانـا و گبـاي و         ياين فرماندهان در سـود    ،  هودياملعارف    دائرةنوشته    به. گرفتند  مي

ن در سـال    چريكـا   عـام ينگـي     در ماجراي قتل  . آوردند شريك بودند    عجمان به دست مي   
محمود دوم، كه بـراي كارمانـا احتـرام         سلطان  مادر  .  سه صراف فوق اعدام شدند     1826

. علت اين حادثه روشن نيست    . اش تحويل داد    قائل بود، جنازه وي را به خانواده      فراوان  
 كارمانـا را بـه مـشاركت در شـورش     ارمنـي از رقبـاي   يبه ادعـاي منـابع يهـودي، يكـ       

مادر سـلطان محمـود دوم      تبار   1039.ن و حيف و ميل اموال دولتي متهم كرد        چريكا  ينگي
 1040.ها بـود   بودن او بر سر زبان دال بر فرانسوي يرواياتبه اين دليل    شن نيست و    رونيز  
 بـود و سـپس همـسر وي         عبدالحميـد اول  نام داشت، ابتدا معشوقه      دل نقشدانيم كه     مي
ـ  خاندان ساسـون  مهاجرت تاريخي    1041.شد  و تأسـيس     و سـپس بـه بمبئـي       ه بوشـهر  ب

  . ازقل گباي رخ دادقتل در شرق اندكي پس از  يهوديان بغدادي امپراتوري تجاري
  

1033.  Uziel 

1034.  Elias Pasha Cohen 

1035.  Ojalvo, ibid. 
1036.  Bekhor Isaac David Carmona (1773-1826) 

1037.  Ezekiel Gabbai 

1038.  Isaiah Ajiman 

1039.  Judaica, vol. 5, pp. 190-191; vol. 16, p. 1538.  

1040.  Lewis, ibid, pp. 75-76.  

1041.  Osmanli Web Site, http://www.osmanli700.gen.tr/english/miscel/wife.html  
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   و استيالي طبقه جديد تنظيماتعصر 

 1277-1255 ( سلطان عثماني  اولعبدالمجيد  ام   او با ن     ساله 16پسر   ، دوم با مرگ محمود  
، مانند پدر،    سالگي 38 سال سلطنت كرد و در       22عبدالمجيد  . شد.)  م 1861-1839 ./ق

  .درگذشتبه بيماري سل 
 ، از محمـدعلي از شكست عثمانيپس يك هفته بسيار دشوار،  وضعي  عبدالمجيد در   

چهـار مـاه    ، به قدرت رسيد و      )1839 ژوئن   24 (1042، در جنگ نزيپ    متمرد مصر  پاشاي
 شـريف   خـط او،  مـور خارجـه     وزيـر ا  ،   پاشـا  ، مصطفي رشـيد   . م 1839 نوامبر   3 بعد، در 
در اين سند تـاريخي،      .قرائت كرد  مقيم استانبول غربي  هاي    براي ديپلمات  را   1043گلخانه

تداوم سياسـت پـدر و      براي  را  عزم خود   سلطان  شهرت دارد،   نيز   فرمان تنظيمات به  كه  
از تـاريخ عثمـاني آغـاز       ساله   37بدينسان، دوراني   . كرد اعالم   >تنظيمات خيريه <اجراي  

مبـداء ايـن    . معروف است .)  م 1876-1839./  ق 1293-1255 (عصر تنظيمات شد كه به    
خلـع  و پايـان آن     در نخستين سـال سـلطنت عبدالمجيـد         تنظيمات  صدور فرمان    دوران

مقـدار قابـل    <اين دوراني است كـه طـي آن         . است ،، برادر عبدالمجيد  سلطان عبدالعزيز 
ان يـ  جر ي عثمـان  ي در امپراتـور    ملهم از غرب   ي و اجتماع  ياسي س  اصالحات يا  مالحظه

   1044>.افتي
  

 اني، تحـوالت عثمـ   نيز، مانند دوران محمود دوم     دوران تنظيمات در   مطبوعات غرب 
صـدور  پـس از    ،  يعثمـان  در   “اصالحات”نه  يغات در زم  يتبل .كردند  را با عالقه دنبال مي    

انديـشمند سياسـي     1045،نـت ك اگوسـت    يه حت ك شد چنان گسترده    ،گلخانهشريف  خط  
 هكـ د  يد  ي م ي و اجتماع  ياسيشگاه س يآزما< را   يعثماناو  . ، را نيز به شوق آورد     فرانسوي
ه بـه   كـ انـد      نـشان داده   يمرانـان عثمـان   كحاگوست كنـت،    از ديدگاه    >.ش بود يدر آرزو 

له يوس  ه به ك در حال تحقق است      يشورك يدر عثمان  و    عالقمندند >يكاصالحات انرژت <

  
1042.  Nizip, Nezib 

 فرمـان   پاشامصطفي رشيد. شد ميق  اطال به دستخط سلطان عثماني“خط همايون” يا “خط شريف ” . 1043
ميـدان  .  شهرت يافت  “خط شريف گلخانه  ” قرائت كرد و به اين دليل به          را در ميدان گلخانه    تنظيمات

، محل سكونت سلطان، و در حاشيه        استانبول شرق سراي توپقاپي  هايي است كه در       گلخانه بخشي از باغ   
  .  واقع استدرياي مرمره

1044.  Mardin, ibid, p. 3. 
1045.  August Comte (1798–1857) 
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   1046.شود ي اداره م>تيمذهب انسان<

 در عـصر    ي عثمـاني  گـرا   ن غـرب  اسـاالر   ديـوان  مورد ادعـاي     “اصالحات”در واقع،   
ي عثماني را جبران نكرد و پيشرفت و ترقي براي اين كشور            ماندگ   نه تنها عقب   تنظيمات

سـابقه    به ارمغان نياورد بلكه حركـت آن را در مـسير انحطـاط و فروپاشـي شـتابي بـي                   
صـرف  جنبه نمايـشي    آغاز شد  خط شريف گلخانه  با   كه   “اصالحاتي”از  رخي  ب. بخشيد
 مساوات تمامي اتباع عثماني در برابر قانون، صرفنظر         براي مثال، در خط گلخانه    . داشت

هاي   درباره حقوق گسترده اقليت   . يك حركت نمايشي بود   اين صرفاً   . از دين، اعالم شد   
هـاي   بنابراين، اقليت. ايم تر سخن گفته    ، پيش  غربي يسه با اروپاي  ي در عثماني، در مقا    دين
حتي اين امر . ي فاقد حقوق قانوني نبودند كه فرمان تنظيمات ايشان را برخوردار كند   دين

قوانين و <: نويسد ميخط گلخانه ارزيابي مفاد ر د است آنجا كه    مورد تأييد برنارد لويس   
تـساهل و حمايـت در قبـال اتبـاع     ، سياسـت و عملكـرد دولـت عثمـاني،           سنن اسالمي 

قائل استقالل فراوان   كرد و براي آنان در اداره امور داخلي خود            غيرمسلمان را تجويز مي   
 لغو شد و انحـصار خـدمات        زيه، ج 1855در تداوم اين سياست، بعدها در مه         1047>.بود
 ياتيـ توانـستند مال    يرمسلمانان مـ  يغالبته  . ، ملغي گرديد   بود ه مختص مسلمانان  ك ،ينظام
  .  معاف شوندينام بدل بپردازند و از خدمت نظام به

در جهـت اقتبـاس     و   محمـود دوم   “اصـالحات ”در تـداوم    برخي از ايـن اقـدامات       
تـرين ايـن      مهـم . بـود   غربـي  ساختارها و نهادهاي سياسي و حقوقي و فرهنگي اروپاي        

هاي سـلطنت   در واپسين سالكه گفتيم،  ، چنان كه بودنهادها، مجلس واالي احكام عدليه    
 ايـن نهـاد     در فرمـان تنظيمـات    .  تأسيس شد   پاشا ه پيشنهاد مصطفي رشيد   محمود دوم ب  

در تـداوم   . تري شد و وظايفي شبيه به قوه مقننه به آن محول گرديـد              شامل اعضاي بيش  
ه بـا الگـوي     همين سياست، مصطفي رشيد پاشا نظام جديـدي را بـراي واليـات، مـشاب              

 بر كارمنـدان     استانداري، ارائه داد و به اين ترتيب اداره مملكت پهناور عثماني           فرانسوي
 خدمت  ،براي نخستين بار در عثماني    ،  و نيز  .مبتني گرديد اعزامي از سوي دولت مركزي      

دوره خـدمت    سـال و     5مـدت خـدمت اجبـاري سـربازي         . اجباري سربازي ايجاد شد   
 مبتنـي   يي عظيم ساالر  ديواندر پيامد اين اقدامات، دولت عثماني به        .  سال بود  7احتياط  

هاي سنگين جديدي را بر اقتـصاد         هزينهكرد و    مي كه توده بيكاران را به خود جلب         شد

  
1046.  ibid, pp. 154-155.  

1047.  Lewis, ibid, p. 105.  
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   1048.نمود ميتحميل كشور بحراني 

 را عميقـاً دگرگـون      اختار اجتماعي و سياسي عثمـاني      س هاي عصر تنظيمات    سياست
انتقـادات شـديدي را بـر منـشور         ،   جـوان  پرداز عثمانيـان    ، نظريه بعدها، نامق كمال  . كرد

 به دولت   كمك يدر ازا بود كه    يازيفرمان گلخانه امت  از ديدگاه او،    . تنظيمات وارد نمود  
نوشته نامق    به. هاي بزرگ غربي داده شد      به قدرت   پاشا يد محمدعل ي در رفع تهد   يعثمان

ـ يهـا  خواست به قـدرت  يسلطان م كمال،   ه واقعـاً متوجـه وضـع    كـ  نـشان دهـد   ي غرب
 به شكلي آشكار جايگاه قـوانين شـرعي را          اين فرمان . ش است ي خو يحيشهروندان مس 

  مـصطفي رشـيد    در حيات سياسي و اجتماعي عثماني كاهش داد، راه را بر خودكـامگي            
كارآمـد از   و بـه تأسـيس مقلدانـه كاريكاتورهـايي نا          و رجال تنظيمات هموار كرد،       پاشا

 انجاميد كه تنها ثمره آن نابودي نهادها و سنن مديريت سياسـي شـورايي               نهادهاي غربي 
   1049.عثماني بود
تخريـب سـاختار سياسـي و اجتمـاعي كهـن           عالوه بر   ،  هاي عصر تنظيمات    سياست

هـاي عثمـاني را       وازهدري ناكارآمد و فاسد به جاي آن،        ساالر  ديوان و ايجاد يك     عثماني
سـيل جديـدي از     <بدينـسان،   . هاي غربـي گـشود      كاالها و سرمايه  به روي   طور كامل     به

ايـن   ي راهـ  >ديـ ازات جد يـ امت< و   >ديـ  جد يها   از فرصت  يبرخوردار<براي   >اروپائيان
 جديـدي  قـوانين تجـاري  وضـع   در پي   اين هجوم سوداگران غربي    1050.شدند  يمكشور  

 براي توسعه اقتصاد عثماني عنوان      هدف از آن جلب سرمايه خارجي     كه  صورت گرفت   
 شـهري، كـاهش ثـروت    افزايش سريع جمعيـت    اين سياست    هايپيامداز جمله   . شد  مي

طـور    بود كه به   ها   و واسطه  از دالالن ثروتمند و مقتدر    مسلمان و پيدايش يك طبقه      اتباع  
س پيامـدهاي ايـن سياسـت را چنـين          را  لرد كين . ي تعلق داشتند  هاي دين   عمده به اقليت  

    : كند ارزيابي مي
افت يش  ي افزا ينحو بارز    به تجارت. ن خود رها شدند   يشيود پ ي از ق  ي خارج تجار

ــ عــصر جدو ــصاديدي ــاز شــد ييوفاك و شــي از رشــد اقت ــاهم.  تجــارت آغ ت ي
 بـه عنـوان   و  اروپاي صنعتيها   فرآورده ي برا ي بازار به عنوان  ي امپراتور يقلمروها

 هكيـ تر. افـت يش  ير مـواد خـام افـزا      ي و سـا   يشاورزكـ  مـواد    ي بـرا  يمنبع صـادرات  
گـر  يمـه و د   ي ب يهـا   تكها، شـر    ك، بان ي تجار يها  تكس شر يشاهد تأس ] عثماني[

  
1048.  Mardin, ibid, p. 167.  

1049.  ibid, pp. 163-166.  

 .491ص س، همان مأخذ، را كين . 1050
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وچ كـ ق  يـ  از طر  يت شـهر  يـ جمع. ديـ ن گرد ي اقتـصاد نـو    يـك  مـشابه در     ينهادها
ش ي افـزا  ييگر و روسـتا     به ضرر طبقات صنعت   ...  رو به توسعه   ي به شهرها  يعموم

ت يـ  برابر شده بـود بـا جمع   چهاري عمده سه و حت ي نسل شهرها  يكظرف  . افتي
ــا ــزرگ اروپ ــوانتييب ــريه طبقــات تجــاركــ ي و ل ــستغرق ك ت ــود، كــ را م رده ب

ن بود ثمره نفوذ    يچن. ردكتر    عيرمسلمان و مسلمان را وس    ين غ ياف ب كب ش يترت  نيبد
     1051.يياقتصاد آزاد اروپا

تمــامي رغــم  ، بــهي در عثمــانيي اروپــايســفرا، ديســلنوشــته ســر آدولفــوس ا بــه
ه ك ،>ديم جد يرژ<القول بودند كه سياست اقتصادي       نظرهاشان، در يك امر متفق      اختالف

ـ  ياالك هر نوع    ي را به رو   ي عثمان ي درها ك عوارض اند  يدر ازا   گـشوده اسـت،     ي غرب
 اين   جوان بعدها، عثمانيان  1052.خواهد كرد  بدل   >مستعمره< يكت به   ي را در نها   يعثمان

زعم ايشان،    به.  را نيز مورد نقادي جدي قرار دادند       عصر تنظيمات هاي    بخش از سياست  
، شد   انگليسي ويژه منسوجات   عثماني قرباني صنايع اروپايي، به    ع  يصنادر دوره تنظيمات    

 بـر   فراينـد ن  يـ ا. ميان رفـت  ز از   ي ن ي و صنوف عثمان   ي تجار يها  هيآن اتحاد به همراه   و  
، و به همراه آن نهادهـاي   و تجارتصنعترا ي نهاد زيرات ژرف بر جا   ي تأث يجامعه عثمان 

در . متمادي محور اصلي حيات جامعـه شـهري عثمـاني بـود           هاي    ، طي سده   مربوطه صنفي
ن يـ ا. ارمنـد دولـت   ك صنف بود نـه      يك عضو   >يوار عثمان   شهروند نمونه < يكگذشته،  

مـورد  كمتـر    يخ عثمان يرامون تار ي در پ  ي غرب يها  يه در بررس  كار مهم   ي است بس  يا  تهكن
ا يـ ه گو كـ نند  كوانمود  ن  يل دارند چن  يتمامعموالً   ين غرب يرا محقق يرد ز يگ  يتوجه قرار م  

رمـسلمانان  ي غ بـه دسـت   هماره   يجارت عثمان ، ت اهل صنعت و تجارت نبودند     مسلمانان
 .چنين نبـود  . ردندك ين را اداره م   ين سرزم ي ا يق دستگاه دولت  يتنها از طر  مسلمانان  بود و   

 يـه خيره  كـ وجـود داشـت     مـسلمان    راز تجا پرشمار   يا  آغاز سده نوزدهم طبقه   حتي در   
 يعثمان بازرگانان ي از دو گروه اصل    يكي رياج تُ اروپانار  كشدند و در      يده م ي نام رياجتُ

د يـ  ناپد يصـحنه جامعـه عثمـان     امـل از    كطـور      بـه  هيرين تجار خ  ي ا 1860از دهه   . بودند
   1053.شدند
  

 ايـن كـشور و      سـقوط شـديد ارزش پـول      ، با    در عصر تنظيمات   عثمانيسريع  زوال  
  

 .496ص همان مأخذ،  . 1051
1052.  ibid, p. 166.  

1053.  ibid, p. 167.  
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 اگر از < : نوشت حريتروزنامه   در   ضياء پاشا  1869در سال   . ورشكستگي مالي توأم بود   

، حركت عثماني در راه زوال مانند درشكه دو اسبه بـود           . ق 1255 سال   تا . ق 1000سال  
ضـياء پاشـا     1054>.سرعتي معادل قطار راه آهن پيدا كـرد       .  ق 1285تا  1255هاي    در سال 

زماني كه  همان   فرض كرده است يعني از       ماز زمان مراد سو   سقوط مالي عثماني را     آغاز  
ت ارزش پول عثماني چهار تا پنج برابر  ونيز   و موسي بن    نسيم “ مالي اصالحات”به دليل   

هاي بعد ادامه يافت  رويه قلب پول براي مقابله با كسري بودجه در سده        1055.سقوط كرد 
ـ  اصـالحات غــرب و از دوران   اوج ويــژه در عـصر تنظيمــات   و بـه محمــود دوم  هگرايان

انـدكي كمتـر از يـك    عثماني كه در سده هفـدهم  ) پياستر (غروشيك . سابقه گرفت  بي
 بـه   1839  غروش در برابر يك پوند و در سال        23 به   1814در سال    بود،   پوند استرلينگ 

   1056.كاهش يافت غروش در برابر يك پوند 104
  

و  يغربهاي بزرگ     قدرتسابقه    مداخله بي  ماتيعصر تنظ هاي مهم     شاخصيكي از   
، سـر اسـتراتفورد كانينـگ   در اين ميـان  . بود هاي ايشان در امور داخلي عثماني   ديپلمات

در اقـدامات او    ؛ سـفيري كـه      فـرد برخـوردار اسـت       از جايگاه منحصربه  ،  >ايلچي كبير <
ل يـ خل .شـود   ي شـناخته مـ    مـات يعـصر تنظ  در   >گرايـي  موتور غـرب  < به عنوان عثماني  

    : سدينو ي، مك، مورخ تريكنالچيا
. سابقه يافـت   ابعادي بي در تمامي شئون عثماني نفوذ انگلستان  در دوره تنظيمات  

 بـه دسـت   اي در سرزمين عثماني        گسترده  امتيازات تجاري  1838انگلستان با پيمان    
رآغاز ايــن ســ.  موســوم بــه تنظيمــات برخاســتآورد و بــه حمايــت از اصــالحات

 را در تمـامي شـئون        تـداوم يافـت و نفـوذ بريتانيـا         1878اي است كه تا سـال         دوره
    1057.عثماني به اوج رسانيد

بـزم   براي پيشبرد اقدامات خود از حمايت مادر عبدالمجيـد، والـده سـلطان               كانينگ
كنـد كـه از    را زن مقتدري توصـيف مـي     والده سلطان    نارد لويس بر. ، برخوردار بود  عالم

  
1054.  Lewis, ibid, pp. 168-169.  

 . 314، ص 4همين كتاب، ج : بنگريد به . 1055
1056.  ibid, p. 109.  
1057.  Halil Inalcik, “Turkey and Europe: A Historical Perspective”, Journal of International 

Affairs, March- May 1997 Volume II, Number 1. 
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وارث ، عالوه بر سيطره مادر بر او،        عبدالمجيد 1058.نفوذ فراوان بر پسرش برخوردار بود     

 طبقـه  گفتيم كـه در دوران محمـود دوم      . و اسير ساختاري بود كه پدرش بنيان نهاده بود        
خـود   را بـه دسـت       زمام امور عثماني  سر بركشيده و     گرا ن غرب اساالر  ديواناز   يجديد

،  پاشـا د مصطفي رشي-ي عثمانيگرا در رأس اين گروه سه رجل نامدار غرب    . گرفته بود 
 جاي داشتند كه بر سرنوشت تاريخي عثماني تاثيراتي عظـيم بـر    - و فؤاد پاشا   عالي پاشا 

 و از  پيونـد عميـق و اسـتوار داشـت    اين گروه سه نفره با اليگارشي بريتانيا . جاي نهادند 
سـلطان  همانـان بودنـد كـه       . برخـوردار بـود     سر استراتفورد كانينـگ    دوستي و حمايت  

سلطان از  س  را  كينلرد  گفتيم كه   . اي در دست كانينگ بدل كردند       نوجوان را نيز به مهره    
: ديـ افزا ينـد و مـ    ك ياد مـ  يـ  نـگ يانكاسـتراتفورد     سِـر  >شـاگرد < بـه عنـوان    ديعبدالمج

 يكر و   ي سف يكن  يه ب كد بر هم زد     ي با عبدالمج  يكار نزد ينگ رابطه بس  يانكاستراتفورد  <
 1059>. او داشـت   يهـا  اسـت ي بـر س   ياستراتفورد از ابتدا نفوذ فراوان    . پادشاه نامتداول بود  

خواند و    راده و منويات مصطفي رشيد پاشا مي      سلطان عبدالمجيد را اسير ا     شريف ماردن 
 زماني سـلطان عبدالمجيـد را در        :نويسد   مي عبدالرحمن شرف تاريخ معاصرين   نقل از     به

كند كه او را  زند و به درگاه خداوند استغاثه مي كاخش ديدند كه سر خود را به ديوار مي    
  1060.از دست رشيد پاشا نجات دهد

  
 در عثمـاني را ي يـ گرا نام غرب  اي به   ات پيشين، سير ظهور و گسترش پديده      در صفح 

اين فرايند از نيمـه  .  را به عنوان سرآغاز آن شناختيممورد بررسي قرار داديم و دوره الله     
در اوائـل سـده      يك سير طوالني و بطئـي        پس از اول سده هيجدهم ميالدي آغاز شد و        

 >اهـل قلـم   < از كارگزاران حكومتي انجاميد كه خـود را          نوزدهم به ظهور طبقه جديدي    
 يشد و هم علما     ي اطالق م  يطور عام به هر فرد فاضل       ن واژه در گذشته به    يا. ناميدند  مي
ـ . گرفت  ي را دربرم  يومتك و هم مقامات فاضل ح     ينيد د منظـور از    يـ  جد ي در معنـا   يول
 همپاي اقتدار اين طبقه     . بود رتبه  عالين  اساالر  ديوان و   يرروحانيارگزاران غ ك >اهل قلم <

 ايـن   1061. علماي ديني نقش پيشين خود را در اداره امور دولـت از دسـت دادنـد                جديد
 بودند و به تبـع       محمود دوم   گرايانه  و غرب هاي تمركزگرايانه     گروه عامل اصلي سياست   

  
1058.  Lewis, ibid, p. 104.  

  . 85، ص 3همين كتاب، ج  . 1059
1060.  Mardin, ibid, p. 108.  

1061.  ibid, pp. 139-140.  
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و غيردولتـي   ، كه به حـذف يـا تـضعيف نهادهـا و سـاختارهاي سياسـي                 ها  اين سياست 

اقتـدار  در اواخـر سـلطنت محمـود        انجاميـد،    خودكامهي متمركز و    ساالر  ديواناستقرار  
، ي دولتـ  رتبـه   عـالي نان  كاركدر طول سده نوزدهم تمامي       .أمين كردند خويش را ت  مطلقه  

 و  شـدند   يمنصوب مـ  اين گروه اجتماعي جديد     ان  ي از م  ،رهي و غ  يران، وز يرانان، سف يوال
. نقش مهمي بـه عهـده نداشـتند       ، برخالف گذشته،    هاي حكومتي   عرصهر  د  و اعيان  علما

فرايندي است كـه در طـول سـده نـوزدهم            ناساالر  ديوانجديد  طبقه  گسترش  ظهور و   
ن اسـاالر   ديـوان ايـن    .رخ داد ،  ، از جملـه ايـران     ميالدي در تمامي كشورهاي خاورميانـه     

بسط كاركردهاي   به   پنداشتند و   گري را حرفه تخصصي و انحصاري خويش مي         حكومت
و حذف نهادها   طور سنتي خارج از حيطه وظايف دولت بود           هايي كه به    در حوزه دولت  

ــد  ــد بودن ــده قــدرت دولــت عالقمن ــه جــد  و در ايــن راه و ســاختارهاي محدودكنن ب
بـه عنـوان تعـارض      گـاه   از آن   در تاريخنگاري ايران    ي كه   ا  بنابراين، پديده . كوشيدند  مي

ظهور طبقـه  شود، مولود تحوالت سده نوزدهم ميالدي و       ياد مي  “اعلم”و   “دولت”ميان  
سيطره تـام و تمـام      راه سيطره روزافزون اقتدار دولت و       ن جديدي است كه     اساالر  ديوان

  . كردند بر جامعه دنبال ميرا آن 
  
در نقـش   ده نـوزدهم، كـارگزاران حكـومتي         سـ  در عثمـاني  ،  نوشته شريف ماردن    به

بـه  شان  يـ از نفوذ ا  تر    پيشه  ك ،در رابطه با علما   نه تنها   ظاهر شدند    كيوچك يها  دسپوت
  پاشا دي رش ي نمونه، مصطف  يبرا .لكه حتي در رابطه با نهاد سلطنت      ب،  دنديترس  ي م شدت
دهـد و     ي مـ  به دست  زشت   يري تصو سلطان محمود دوم  از   با پالمرستون خود  دار  يدر د 

چ يسـلطان هـ   <: ديـ گو  يد مـ  يرشـ . نـد ك ي م ي معرف ي عثمان ير واقع ي مد به عنوان خود را   
خـود  سـپس    او   >. اداره امور الزم است    يه برا ك ييها   ندارد تا چه رسد به مهارت      يدانش
 پاشـا  و فؤاد     پاشا يعال.  را دارد  >اداره امور < ييه توانا كند  ك ي مطرح م  ي فرد  عنوان بهرا  
 كوچك گروه   يكله  يوس  د به ي با يه امور عثمان  ك داشتند و معتقد بودند      ين نگرش يز چن ين

 پاشا يه در دوران اقتدار عالك ي، مورخ جودت پاشا احمد  نوشته    به. اداره شود  از نخبگان 
:  گفـت  ي صـحبت خـصوص    يـك  پاشـا در     يعالداشت،   ي جا يومتكدر مناصب مهم ح   

ن افـراد  يـ ا. رده اسـت كـ ا شش نفر محول يت دولت را به پنج      يت تمش يخداوند مسئول <
اد پاشـا هـر   فـؤ <: ديـ افزا ي جودت پاشا م>.نندكد سرنوشت دولت را اداره  يه با كهستند  

   1062>. داشتيدگاه مشابهيز دي او ني پاشا مستبد نبود وليچند مانند عال
  

1062.  ibid, pp. 111-112.  
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يـك نظـام سياسـي بوروكراتيـك،         را به اسـتقرار       نيز رجال تنظيمات    جوان عثمانيان

    : نويسد  ميرد لويسبرنا. كردند  متهم ميناكارآمد و خودكامه
ــهــا عل  آنياتهــام اصــل  يوه خودســرانه و اســتبدادي شــمــاتيه دولتمــردان تنظي

و له قـانون    يوسـ   ه بـه  كـ  يهنـ كوازن  ، تـ  هنك يها  نيتصم. شان بود ي ا گري  حكومت
ــ  ــراهم م ــد يســنت ف ــسوخ ...آم ــ من ــود ي ــدرت محدو. ا حــذف شــده ب ــده كدق نن

از ميـان   ،  ديد  ي م ي مجلس مسلح مردم   ي آن را نوع   مالكه نامق   كها،   چريك  ينگي
 ين غربـ ي از قـوان  ياتوريكـ اركشـد و      ي مـ  كا هتـ  يـ ده  يـ  ناد يقـانون الهـ   . رفته بود 

انـه  يگرا  رواقـع ي غ  و هـم   ي بود نه اسـالم    يه در واقع نه غرب    كن آن شده بود     يگزيجا
. رده بـود  كـ رهـا   كـامالً   و اقتدار سلطان را از هر گونه نظارت         ،  ارآمدكبود و هم نا   

چ ي هـ  يرد ولـ  كـ جـاد   ي ا يرات در گردش امور ادار    يي تغ يگرانه برخ   ن اصالح يفرام
     1063.ت خودسرانه انجام نداديمكحابرابر در از مردم انت ي صي براياقدام
 از دولتمــردان كيوچكــحلقــه  را عــضو  و فــؤاد پاشــا عــالي پاشــان جــواعثمانيــان

شان يـ بـه دوش ا ] يعثمـان  [مار اروپـا ي مرد بيع در نابوديت تسر يمسئول<ستند كه   دان  يم
حكومـت فـردي، در پـيش گـرفتن         <كردنـد بـه      و اين دو را متهم مـي       >.قرار گرفته بود  

زيستند، و تأسيس يك اليگارشي       هاي نادرست از درون برج عاجي كه در آن مي           سياست
    : افزايد  مي شريف ماردن1064>.از چاپلوسان

ه كـ  >يامگكـ خود<ه آن   كـ ن اسـت    يـ  ا يعـ يوقـع طب  ، ت يخ عثمان ي تار يدر بررس 
ننـد، منبعـث از عمـل       ك يوه مـ  كه آن ش  ي از آثار خود عل    ياري جوان در بس   انيعثمان

 ان جـوان يـ م لبه حمله عثمان  يابيه در كز است   يانگ  رتيار ح ينرو بس ياز ا . سلطان باشد 
ن ايـ عثمان. ستيـ ه نهـاد سـلطنت ن     يـ چگاه عل يه شخص سلطان است و ه     يندرت عل   به

ن احترامـات خـود را ابـراز        يتـر   قيـ  همـاره عم   يجوان نسبت به نهاد سلطنت عثمـان      
ه در جهت ك را   يزيچ چگاهيتا به امروز سلطان ه    <: سدينو  ي م مالكنامق  . اند  داشته

 نـه   ان جـوان  يـ  آماج انتقاد عثمان   >.رده است كغ ن يرود در   يمنافع مردم از او انتظار م     
 يعني در آن عصر ي عثمانين دستگاه اداركژه دو ريو ه دولت بود و به  كسلطنت بل 
 بـه عنـوان    از آنـان     هكيـ تر جمهـوري ] كتـب درسـي   [ه در   ك  پاشا ي و عال  فؤاد پاشا 

 يهـا   انيـ ردنـد و بن   كرا مـدرن    عثمـاني    يه امپراتـور  كـ شود   ياد م ي >يافراد خوب <
ه يـ ن عل يان جـوان همچنـ    يـ لبه حمله عثمان  . ختندي ر يه را پ  كين تر ي نو يدستگاه ادار 

  
1063.  Lewis, ibid, p. 167.  

1064.  Mardin, ibid, p. 11.  
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شان گـرد   يرامون ا يه در پ  ك ي دولتمردان كوچك بود و حلقه     ياران فؤاد و عال   كهم

    1065.بودند را به انحصار خود گرفته ي دولتيآمده و مناصب عال
انـدوزي     ثـروت   در عصر تنظيمـات    اگر   جديد غرب  حكومت نخبگان گر  يشاخص د 

 و تمركز ثروت در دست ايشان است كه از اين طريـق تمـامي               گسيخته، فساد مالي    لجام
نوشته  به. كرد تأمين مي را براي ايشان  بوروكراتيكبورژوازي يدطبقه جديك مختصات 

ه يـ  رو،مـات ي و عصر تنظدي از آغاز سلطنت عبدالمجيعني،  1839از سال    ،شريف ماردن 
 در زمـان مـرگ      يومتك ح رتبه  عالي به ثروت مقامات     ينه حسابرس يدر زم  عثمانيرين  دي
ن بزرگ  اساالر  ديوان از   يجه، برخ يدر نت . ترك شد   به خزانه  يشان و استرداد اموال دولت    يا

مـات  ينظ، ت نسانيبد. ندوزندي ب يا   توانستند ثروت قابل مالحظه     پاشا ديرشمصطفي  عصر  
ز يـ ع ثـروت را ن    يـ ه توز كـ ان داد بل  يـ  پا ياسـ يع قـدرت س   ي به توز  يطور ناگهان   نه تنها به  
 دسـت   ييهـا    به ثروت  >دين وضع جد  يمندان خوشبخت ا    بهره<فرزندان  . ردك يانحصار

 1066فرانتس فن ورنر  . داد  يندان دولت قرار م   ارمك فراتر از    يشان را در موضع   يه ا كافتند  ي
    : نوشت 1878پلمات در سال يد

 مانند يوانيدستگاه د ... ماند  ي بسته م  يا   به جامعه  يارگزاران دولت عثمان  ك يايدن
شتر از يـ ه ب كـ نـد بل  ك ين نمـ  ي عمده خـود را تـأم      يروي ن يگذشته از سراسر امپراتور   

  1067.ندك يرو مي مستخدم دولت جذب نيها  محافل بسته خانداندرون

   تنظيمات، معمار  پاشامصطفي رشيد
-1800 ( پاشا  رشيد مصطفياز   معاصر،   س يهودي شنا  ترين عثماني   ، برجسته برنارد لويس 

 يـاد   > در سـده نـوزدهم مـيالدي        عثمـاني  معمـار واقعـي اصـالحات     <به عنوان   ) 1858
 در  گرايانـه  هاي غـرب   سياست>معمار واقعي<مصطفي رشيد پاشا، به عنوان      1068.كند  مي

 عثماني و دو رجل نامدار پرورش يافته مكتب         گذاران فراماسونري عثماني و يكي از بنيان    
جريان فكـري و    . ، داراي تاثيراتي فراتر از عثماني زمان خودند        و فؤاد پاشا   او، عالي پاشا  

 و  سپهـساالر سياسي كه رشيد نماينده سرشناس آن بود، از طريـق ميـرزا حـسين خـان                 

  
1065.  ibid, p. 108.  

1066.  Franz von Werner 

1067.  ibid, p. 122.  

1068.  Lewis, ibid, pp. 103-104.  
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  .  نيز تأثيرات بزرگ بر جاي نهاد، بر سرنوشت ايراناي از دولتمردان ايراني حلقه

در ده  رشـيد    . بود د دوم يزيسلطان با  موقوفات از   يكير  يمد مصطفي رشيد پاشا  پدر  
، تكفـل او را بـه عهـده          اسپارتالي اش، سيد علي پاشا     سالگي پدر را از دست داد و دايي       

 نـشد يعنـي     »اجـازه « پرداخـت ولـي موفـق بـه اخـذ            »مدرسـه «به تحـصيل در     . گرفت
بـه عنـوان كاتـب و    سيد علي پاشا،   به كمك    از سنين نوجواني،  . تحصيالتش ناتمام ماند  

سـيد علـي     هـردار  م  يونان 1821 در جريان شورش سال      .منشي وارد خدمت دولت شد    
پس از  .  را براي سركوب شورشيان به دست داشت       عثمانيقشون  پاشا بود كه فرماندهي     
 به عنوان نويـسنده     تر بابعالي ادفيكي از   در  و سپس   شد  دتي بيكار   عزل سيد علي پاشا م    
، به عنوان منشي    ، در جريان جنگ عثماني و روسيه      1828در سال   . شغلي به دست آورد   

 توجـه  داشـت،  هايي كه از وضع جبهه ارسال مـي  گزارش. در قشون عثماني خدمت كرد 
در زمـان   خـود در بابعـالي ادامـه داد و          دفتـري   كار  به  .  را به او جلب نمود     محمود دوم 

در ايـن دوران،    . منـشي هيئـت عثمـاني بـود       ) 1829( با روسـيه     انعقاد پيمان صلح ادرنه   
 1069پرتو پاشا . بود) 1837-1785 (پاشامحمد سعيد   پرتو   مصطفي رشيد از اعضاي حلقه    

شد و بـه مـدت      ) وزير امور خارجه  (الكتاب    رئيس.  م 1827مارس  ./  ق 1242در شعبان   
 يـاد  از پرتو پاشا به عنوان يكي از رجال عثماني هوادار بريتانيـا . دو سال در اين مقام بود 

برنـد    داشت و گمـان مـي    >رابطه نزديك <، سفير وقت بريتانيا،     پانزونبيكنند كه با لرد       مي
 پرتو  1830 در ژوئيه    1070.جلب شد  هواداري از انگليس  به سياست   كه رشيد از اين طريق      

نيـز   افندي    مصطفي رشيد  . اعزام شد  ،علي، پاشاي متمرد مصر   پاشا براي مذاكره با محمد    
 پس از بازگشت از اين سفر، پرتو پاشا دستيار و معـاون صـدراعظم             . عضو هيئت او بود   

 رشيد قرار گرفـت كـه اينـك بـه           شد و مسئوليت امور مربوط به شورش مصر به عهده         
تحـت   گفتيم كه سياست بريتانيا و فرانـسه      .  مصر شهرت داشت   عنوان كارشناس مسائل  

در  1071>. محمـدعلي بـود    بـه سـود   تـر     افزونكسب امتيازاتي هرچه    < لويي فيليپ فرمان  
، مصطفي رشيد افندي رياست هيئت مذاكره كننده بـا ابـراهيم پاشـا، پـسر                1833مارس  

  
يكي پرتو پاشاي فوق اسـت و ديگـر   . شناسيم  مي دو رجل نامدار با نام پرتو پاشا     در تاريخ عثماني   . 1069

ها فرمانده نيروي دريايي و فرمانـده         وزير و سردار عثماني در نيمه دوم سده شانزدهم ميالدي كه مدت           
اهـل  ( بود و پرتو پاشـاي سـده شـانزدهم هرسـك             پرتو پاشاي سده نوزدهم تاتار    . ن بود چريكا  ينگي

 ). هرزگوين
1070.  E. J. Zürcher, “Reshid Pasha, Mustafa”, Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition, 

1999. 

  .81، ص 3همين كتاب، ج  . 1071
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در .  را بـه تـصرف درآورده بـود         گرفت كه در اين زمان سـوريه       ، را به دست   محمدعلي

 و ، عالوه بر حكومت دمشقخودسرانهدنبال اين مذاكرات منعقد شد، رشيد     پيماني كه به  
 را نيز به ابراهيم پاشا      1072، جنوب آناتولي  ، در ، منصب گردآوري ماليات منطقه آدنا     حلب

پا كرد و سلطان فرمان قتل رشيد را صـادر             غوغايي به  اين اقدام در استانبول   . محول كرد 
  . او را بخشيدحاميان رشيد ساير ولي با وساطت پرتو پاشا و نمود 

ان اصلي مجرييكي از  را به عنوان شيدطور كامالً روشن بايد مصطفي ر از اين زمان به
ايـن عملكـرد    . ارزيـابي كـرد    عثمانيدر   اليگارشي زرساالر غرب  هاي    سياستها و     طرح

هـاي     در ساختار سياسي عثماني اسـت، در سـال         سابقه بريتانيا   مرموز، كه بيانگر نفوذ بي    
به عنوان سفير ويژه براي مذاكره با حكومت لويي         رشيد  ،  1834در سال   . دامه يافت بعد ا 
 بـا    شـد و در مـسير خـود در ويـن            راهي پـاريس   به اشغال الجزاير   و پايان دادن     فيليپ
تـوفيقي  در اين مأموريـت     رشيد  طبعاً  . نيز مذاكره كرد  ،  اتريشمقتدر   ، صدراعظم مترنيخ
 ي از طريق شـركا    لندن هاي زرساالر   اشغال الجزاير در اساس طرحي بود كه كانون       . نيافت

بـه   تـاليران وسـيله     ايـن طـرح اولـين بـار بـه         . خود در پاريس پيش بردند    مالي و سياسي    
 آغاز شد    با اشغال بندر الجزيره    وسيله پرنس پوليناك     به 1830از سال   شد،  ديركتوار ارائه   

 درباره پيوندهاي عميق تـاليران و       .اوج گرفت   پالمرستون -پس از انعقاد پيمان تاليران    و  
   1073.ايم سخن گفته لندناليگارشي  غرب و راسي ماليآريستوكپوليناك با 

. كـرد    رشيد را همراهي مي    )مترجم (دراخمان به عنوان    يالدين افند   روحدر اين سفر    
 كـه   ، اسـت  دراخمـان بابعـالي   ،  زاده  ي بلغـار  ي نـاج  يـي حيي پـسر    ين افنـد  الـد   اين روح 
به را  او  ،  )1877: گيپزيال(د  ي جد هكي و تر  استانبولتاب  ك، در   ي مورخ آلمان  1074،مورتمان
احمد نام    ي، به الدين افند   بعدها، پسر روح   1075.ندك ي م ي معرف داالسالمي جد يهودي عنوان

ايـن  مقتـدر    و دولتمرد و صـدراعظم ي عثمانيكي از بنيانگذاران فراماسونري،  وفيق پاشا 
  . كشور شد

 بازگشت ولي سه ماه بعد مجـدداً،         به استانبول  1835 افندي در مارس     مصطفي رشيد 
ت رشيد در دربـار لـويي   سفار.  اعزام شداالختيار، به پاريس   و اين بار به عنوان سفير تام      

  
] بندر[محصلي  < سمت فوق را      كتاب استانفورد شاو   بر اساس ترجمه فارسي   ) 81ص   (سومدر جلد    . 1072

 . كه اشتباه استام كرده ذكر >عدن
 . 56-55 ، 39، 19، صص 3همين كتاب، ج  . 1073

1074.  A. D. Mordtmann 

1075.  J. Deny, “Ahmad Wafik Pasha”, Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition, 1999. 
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 چون بارون جيمز روچيلد   نامداري  سياسي  مالي و   گران    ، كه به عنوان كنام دسيسه     فيليپ

 است كـه     غرب و گسترده او با اليگارشي مالي      سرآغاز پيوندهاي عميق     شود،  شناخته مي 
   . جاي دادسرانجام وي را در مقام مقتدرترين رجل سياسي عثماني

 در  ثمـاني سـفير ع   به عنوان    1835، در سال     پس از يك سال اقامت در پاريس       رشيد
بـه  ،  )وزيـر خارجـه بريتانيـا      (المرستوناو در اين زمان، در پيوند با پ       .  منصوب شد  لندن

از گـر غربـي    هاي دسيـسه  بدل شد كه كانون اي    سناريوي پيچيده بازيگران اصلي   يكي از   
به ظاهر موفق شد حمايت لندن را در رشيد . كردند  اجرا مي  شورش محمدعلي پاشا  طريق  
، بـه عنـوان ديپلمـاتي       جلب كند و از اين طريق     و عليه محمدعلي پاشا     ني   دولت عثما  سود

گفتيم كه در اين دوران لندن و . تقرب فراوان يابداعتبار و در نزد سلطان  خبره و كارساز،    
و شـد    يمحمـدعل سرسـخت    ي حام پيلي ف ييلو: اي را آغاز كردند     ي دوگانه پاريس باز 

تثبيت از يكسو   پيامد اين بازي    .  ظاهر گرديد   و مصر  ي عثمان يانجيمدر نقش   پالمرستون  
 و از سوي ديگر هموار كـردن راه         حكومت موروثي محمدعلي و خاندانش در مصر بود       

از ايـن   <،  )ليـدن  (ف اسالم املعار  دائرةنوشته    به 1076.ترقي رشيد در ساختار سياسي عثماني     
   1077>.در پيوند تنگاتنگ با دولت بريتانيا كار كردا پايان عمر، رشيد زمان ت

هـا و فـراز و        پـس از چـالش    .  كارسـاز بـود    بـا اليگارشـي لنـدن      رشـيد پيوند عميق   
عـاكف  محمـد   ت   و سپس بركنـاري و مغـضوبي       هايي كه به عزل و قتل پرتو پاشا         نشيب
 1837در ژوئيـه    او  .  راه براي صـعود رشـيد همـوار شـد          1078، رقيب پرتو، انجاميد،   پاشا

  
 . 86، ص 3همين كتاب، ج  . 1076

1077.  Zürcher, ibid.  

نام ويليام     به در اين زمان يكي از اتباع انگليس      .  بود  وزير خارجه عثماني    عاكف پاشا  1836در سال    . 1078
لـرد  . پسري را زخمي كرد و عاكف به اين جرم چرچيـل را زنـداني نمـود                در جريان شكار     چرچيل
به دليل فشار دولت بريتانيا، چرچيـل آزاد        . ، خواستار آزادي فوري چرچيل شد     ، سفير بريتانيا  پانزونبي

عاكف پاشـا نيـز     . دا گرديد شد و عالوه بر دريافت غرامت از سوي سلطان قطعه الماسي نيز به وي اه              
 در مقام وزير امور خارجـه جـاي گرفـت و سياسـت هـواداري از بريتانيـا و                    بركنار شد و پرتو پاشا    

عاكف پاشا بيكار ننشست و اندكي بعد موفق شد بـا ارائـه             .  را از سر گرفت    خصومت شديد با روسيه   
 5 تبعيـد شـد و در   پرتو پاشا عزل و بـه ادرنـه  .  پاشا را فراهم آوردهايي زمينه بركناري پرتو  گزارش
بـه دليـل اعمـال نفـوذ        . جا به فرمان سلطان به قتل رسـيد          در همان  1837 دسامبر   3./  ق 1253رمضان  

سفارت بريتانيا، اندكي بعد عاكف پاشا نيز بركنار شد و رشيد، به عنوان وارث سياسي پرتو پاشـا، در                   
 . قام وزير امور خارجه جاي گرفتم

جريـده  نـام      آغـاز كـرد بـه      اي را در استانبول      انتشار نشريه  1840الذكر از سال       فوق ويليام چرچيل 
← 
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 قام از لنـدن بـه اسـتانبول        براي تصدي اين م    ، منصوب شد  عنوان وزير خارجه عثماني    به

از زمان رياسـت رشـيد   . ي نيز دست يافت  به مقام پاشاي   1838بازگشت و در اوائل سال      
 عثماني، اين دستگاه به متنفذترين نهاد در ساختار سياسـي عثمـاني و              بر وزارت خارجه  

ـ .  بـدل شـد     هگرايان   غرب به كانون اصلي اشاعه و ترويج اصالحات        املعـارف اسـالم     رةدائ
هـاي    ويـژه فـشار ديپلمـات       به<افزايش نقش اروپائيان،     علت اصلي اين اقتدار را    ) ليدن(

   1079.داند مي، >اصالحات< به سود >انگليسي
 لنـدن  بار ديگر به  1838در اوت   شد،    ميخوانده   پاشا مصطفي رشيد  ، كه اينك  رشيد
 عليـه   بريتانيـا با  انعقاد پيمان دفاعي     از اعزام او به اين سفر        محمود دوم هدف  . سفر كرد 

دولت بريتانيا حاضـر بـه انعقـاد        . درآمدآب   از   ديگرچيز   بود ولي نتيجه     محمدعلي پاشا 
 16در  هاي ظاهري و لفظي بسنده كرد، ولي          حمايتاعالم  پيمان دفاعي نشد و به برخي       

طـور     بـه   را با رشيد امضا كرد كه طبق آن بازارهـاي عثمـاني             پيماني تجاري  1838اوت  
انحـصار دولتـي عثمـاني در       شد و هـر گونـه          گشوده مي  كامل به روي كاالهاي انگليسي    

سـابقه در عثمـاني       اقتـداري بـي   به  بريتانيا  بدينسان،  . گرديد   خارجي لغو مي   زمينه تجارت 
وان  را به عنـ     يانگ پالمرستونرشيد در لندن بود كه      . چهار دهه دوام آورد   دست يافت كه    

 و در پي سـفر سـر موسـس          س منصوب كرد  المقد  اولين نماينده سياسي بريتانيا در بيت     
 با   و مذاكراتي كه براي خريد اراضي فلسطين       ، به مصر  ه، باجناق ناتان روچيلد   فيور  مونت

دولت مركزي عثمـاني  بر ضد مصر ياغي پاشاي دومين لشكركشي  انجام داد،  محمدعلي
، محمد فوزي پاشا   ،به دليل خيانت فرمانده نيروي دريايي عثماني       ،اين شورش . آغاز شد 

مرگ ) اول ژوئيه (يك هفته بعد    و  ) 1839 ژوئن   24( نزيپ   به شكست عثماني در جنگ    
 نيـز رفـت و      به پـاريس  ،  1839، در سال    رشيد در جريان اين سفر    . محمود دوم انجاميد  

سيلوسـتره  ، در پاريس بـا      نوشته برنارد لويس    به.  اقامت گزيد  مدتي در دربار لويي فيليپ    
 آموخت و از طريق      نزد او زبان فرانسه    ،دوست شد ،  فرانسويس  شنا   شرق 1080،دوساسي

  
← 

 مشتري  اين روزنامه در آغاز   . رود  شمار مي    به عثماني) غير دولتي (روزنامه خصوصي    كه اولين    حوادث
هاي چرچيل از جنگ سبب شهرت         اهميت يافت و گزارش    چنداني نداشت ولي در زمان جنگ كريمه      

ي عثماني، از همكاران چرچيل در اين نشريه        گرا  نگار غرب   ، ديپلمات و روزنامه   مصطفي سامي . آن شد 
  . بود

1079.  ibid.  

1080.  Antoine Isaac, Baron Silvestre de Sacy (1758-1838) 

  . كرد  معرفي مي>شيادي ماهر<را ) ص ( بود و پيامبر اسالم داراي نگرش منفي به اسالمدوساسي
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با رسيدن خبر مرگ سلطان، رشيد در لنـدن          1081. مالقات كرد  >هاي مهم   شخصيت< با او

ريخي خـود راهـي    با پالمرستون مالقات مهمي انجام داد و سپس براي ايفـاي نقـش تـا              
   1082. شداستانبول

 نوجوان به شدت در زير نفوذ مادرش، والده سلطان بزم           گفتيم كه سلطان عبدالمجيد   
عامـل  .  را هموار كرد پاشامصطفي رشيداقتدار ، قرار داشت و همين زن بود كه راه        عالم
.  بـود  تهديد محمدعلي پاشـا   نام    اي به   يافته  سناريوي سازمان ،   در تأمين اقتدار رشيد    ديگر

رن  و مـد   حكـومتي ليبـرال   ،  مانند پاشاي مـصر   < ،شد كه اگر دولت عثماني      چنين القا مي  
ـ     قـدرت  و سـاير      و فرانـسه   بريتانيااز حمايت    1083،>مستقر سازد  ي برخـوردار   هـاي غرب
  . ؛ و تنها مرد اين ميدان مصطفي رشيد پاشاستخواهد شد

 جاي   عثماني  در مقام صدراعظم   1084محمد خسرو پاشا  هر چند   ،  با صعود عبدالمجيد  
. رفت شمار مي بازيگر اصلي به بازگشته بود، گرفت ولي رشيد، كه به سرعت به استانبول

او از اين جايگاه    . طور كامل در دست خود داشت       اينك رشيد زمام سلطان نوجوان را به      
 12(  اندكي بعد در كنفرانس لندن     .)1839 نوامبر   3( را اخذ و اعالم كرد       فرمان تنظيمات 

 منعقـد شـد و      ، پيمـان صـلح بـا محمـدعلي پاشـا          پالمرسـتون رياست   به   ،)1840ه  يژوئ
 رسميت يافـت؛    ه و مشكوك و خاندانش در مصر      الهوي  حكومت اين ماجراجوي مجهول   

هـاي    در سـال   رشـيد . حكومتي طوالني كه سرنوشتي فجيع را براي مردم مصر رقـم زد           
نيز دسـت زد و     خود  مقتدر  رقباي  ، به تالش براي حذف      اوليه پس از مرگ محمود دوم     

 1085.اشـا را از منـصب صـدارت بركنـار كنـد           خـسرو پ   1840از جمله موفق شد در مه       

  
1081.  Lewis, ibid, p. 104.  

1082.  Mardin, ibid, p. 158.  

1083.  Lewis, ibid, p. 105.  

 و رقيـب     و عبدالمجيد اول    از رجال سياسي و نظامي برجسته دوران محمود دوم         محمد خسرو پاشا   . 1084
كننـد     ياد مي   جديد در عثماني   مي نظا از او به عنوان يكي از معماران اصالحات       .  بود  پاشا مصطفي رشيد 
 اعـزام كـرد و       چهار تن از فرزندان مستخدمين خود را با هزينه شخصي به پاريس            1830زيرا در سال    

دو تـن از  . ، تربيت شدندس فرانسويشنا ، شرق(Amedée Jaubert) ها در زير سرپرستي آمده ژوبر آن
 بـراي    غربي  جوان به اروپاي   150 طرحي براي اعزام     1830او در سال    .  شدند اين افراد بعدها صدراعظم   

راي فراگيري فنون نظـامي بـه   موج اعزام محصل ب. اين طرح اجرا نشد.  داد ارائـه فراگيري فنون نظامي    
 .  آغاز شد1834 از سال  و پاريس و وينلندن

./  ق 1256االول     متهم كرد و در جمـادي       را به دريافت رشوه     سپس خسرو پاشا    پاشا مصطفي رشيد  . 1085
در سال بعد، بـا سـقوط رشـيد،         .  گرفت حكم تبعيد او را از مجلس واالي احكام عدليه        .  م 1840ژوئيه  

← 
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  . رفت شمار نمي ، مانع جدي براي رشيد بهصدراعظم جديد، محمد امين رئوف پاشا

 ، يعني گشودن كامل بازارهاي عثمـاني      “آزادي تجارت ” در زمينه    هاي رشيد   سياست
، بخش مهمي از مـردم عثمـاني را بـه     انگليسيويژه منسوجات  روي كاالهاي غربي به  به

 سـلطان تـسليم شـد و او را بـه            . به تكفير رشيد دست زدند     در نتيجه، علما  . خشم آورد 
 ايـن ترتيـب، اولـين مقاومـت جـدي در       به.  اعزام كرد  عنوان سفير به دربار لويي فيليپ     

 جديد،  صدراعظم. طور موقت به پيروزي رسيد      به رشيد    گرايانه  هاي غرب   مقابل سياست 
ـ  كها و اف    يبه خاطر نفرتش از خارج    <س،  را  گفته لرد كين    به،  عزت محمد پاشا    >يار غرب

سرعـسكر  درترين چهره اين گروه رضا پاشا بـود كـه بـه عنـوان             مقت 1086.شهرت داشت 
 يمطلع شد ول  پاشا   رضا   ياز فساد مال   نگيانكاستراتفورد  گويا سر   . منصوب شد  عثماني

در  نمـود و سـرانجام       يبـردار   هـره  خود از آن ب    يها   نقشه به سود  ،وت گذارد كآن را مس  
   1087.شداو ردن كموفق به ساقط  1845سال 

 بازگشت و زمام     از فرانسه  د پاشا يگر رش ي، بار د  نگيانكار  كبا سقوط رضا پاشا، به ابت     
رشـيد،  . ن شـد  يتأم “يلچي كبير ا”و   ايتانيبردولت   ي گرفت و خشنود   به دست دولت را   

، بـراي  1846كه اينك تمامي دولتمردان قدرتمند را از ميدان به در كرده بود، در سپتامبر             
 ژانويـه   7(او از اين پـس تـا زمـان مـرگ            .  جاي گرفت  نخستين بار در مقام صدراعظم    

 .ر به عنوان صدراعظم منـصوب شـد      شش با جمعاً   بود و    مرد عثماني مقتدرترين  ) 1858
بـا اسـتراتفورد كانينـگ      <، رشيد در تمامي اين دوران       )ليدن (املعارف اسالم   دائرةنوشته    به

اين رابطه صـميمانه بـا سـفير بريتانيـا سـبب شـده بـود كـه                  همكاري نزديك داشت و     
تعلـق   1088>.سـوءظن بنگرنـد  ده ديه هاي خارجي به وي ب نمايندگان سياسي ساير دولت  

بود كه در آخرين دوره صدارتش كشتار مردم آشكار   بريتانيا تا بدان حد       به استعمار  رشيد
  . تبريك گفت يسي به استعمارگران انگلرا رسماً  هندوستان1857در جريان انقالب  دهلي

از برگرفتـه    در جهت تأسـيس نهادهـاي        يها اقدامات    در اين سال    پاشا مصطفي رشيد 
  

← 
ولـي  .  شـد  سرعـسكر عثمـاني   به جاي رضا پاشـا 1846 بازگشت و در ژانويه خسرو پاشا به استانبول  

 شد، خسرو پاشا را بركنار كرد و از آن پـس             در همين سال، مصطفي رشيد پاشا صدراعظم       اندكي بعد، 
 1855 مـارس    3./  ق 1271الثاني     جمادي 13خسرو پاشا در    . گيري مجدد او شد     به شدت مانع از قدرت    

 .در استانبول فوت كرد. م
 . 492 همان مأخذ، صس، را كين . 1086
  . 493ذ، ص همان مأخ . 1087

1088.  Zürcher, ibid. 
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اش، ميـرزا حـسين خـان     ، از زمان صدارت خلـف ايرانـي  اندكي بعد انجام داد كه    غرب

در سـال   براي مثال،   .  قرار گرفت  ن ايراني اساالر  ديوان طبقه جديد مورد تقليد   ،  سپهساالر
 بـود،    را وضع كرد كه عيناً برگرفته از قانون تجارت فرانـسه           قانون جديد تجارت   1850

را  “انجمـن دانـش   ”وزارت معـارف و      1852در سـال    ،   را گـسترش داد    ديهمدارس رش 
آرشـيو اسـناد دولتـي      ،   باشـد  اين انجمن قرار بود آكادمي علوم عثماني      كه   ، كرد تأسيس

ن دسـت كـه   از ايـ ديگري و ناكارآمد  و اقدامات نمايشي  بنيان نهاد “ اوراق خزانه”نام    به
بـومي عثمـاني و اقتبـاس    و سـنن سياسـي    تماماً در جهت حـذف نهادهـا و سـاختارها           

گونه اقدامات مصطفي رشـيد پاشـا و          در بررسي اين  . كاريكاتورهايي از غرب جديد بود    
 شود كه گويا عثمـاني و ايـران         ايراني او، معموالً مسئله چنان عنوان مي      عثماني و   پيروان  
 - و قـضايي   قوانين سياسي و تجـاري    ها و ساختارها و     نهادحضور  پيشينه   گونه   فاقد هر 
گونـه نهادهـا و       با ابـداع ايـن    ن جديد   اساالر  ديوانبودند و    آموزشي   - و فرهنگي  حقوقي

 براي مثال، برنارد لويس   . مؤسسات جديد به رشد مدنيت در جامعه خود خدمت كردند         
، به ابتكار مصطفي رشيد پاشا،       را 1846 در سال    ين محل يس مجلس معتمد  يتأسماجراي  

 مشورت  ين محل يسلطان با معتمد  بود كه   بار  اولين  دهد كه گويا اين       اي شرح مي    گونه  به
    : سدينو ياو م. ردك يم

 بعـد، در همـان      يمـ كه  ك بود   ر ارتباط دادن مردم با اصالحات     كن ف يدنبال هم   به
خطرناك، كه همـان مـشورت كـردن بـا          قوه  سابقه و بال    بي يسال، سلطان به اقدام   

ن مردم مورد احترام و ياز ب<ت دو نفر يه از هر والكمقرر شد . دست زدمردم بود، 
 ولبـه اسـتانب    واال مجلـس    بـا  مـشورت    به منظـور   >...اعتماد و باهوش و با معلومات     

    1089.شونداعزام 
 و ، چه در دوران محمود دومعثمانين اساالر ديوان طبقه جديدو  پاشا رشيدمصطفي  

مردم و توسعه مشاركت مـردم اعتقـاد و          و پس از آن، هيچگاه به        چه در عصر تنظيمات   
عكس تمامي اقدامات آنان در جهت كاهش نقش نهادهاي مـدني در         اعتماد نداشتند و به   

دولـت مركـزي، يعنـي       خودكـامگي بسط يد و    سياست عثماني و هموار كردن راه براي        
  . بود ،ايشانخود 

  و طبقـه جديـد      پاشـا   مـصطفي رشـيد     شناخت انديشه سياسـي    ترين سند براي    مهم
-1807 (رفعـت پاشـا   محمد صـادق     1090.است ر رفعت اآلثا  منتخب ن عثماني اساالر  ديوان

  
1089.  Lewis, ibid, p. 110.  

ـ تچيويوس د يتات: استانبول،  اآلثار رفعت   منتخب] ،محمد صادق رفعت پاشا   [ . 1090  ايـن   .1870/ 1290ان،  ي
← 
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كـه در    بـود     در وزارت خارجه    پرتو پاشا  ، مانند رشيد، از اعضاي حلقه انگلوفيل      )1857

هاي او عليه عـاكف، مغـضوب و بركنـار            ، پس از كشف توطئه    دوران اقتدار عاكف پاشا   
 در مقام وزير خارجه قرار گرفت و بالفاصله رفعت را بـه عنـوان            بعد، رشيد اندكي  . شد

رفعت پاشا بعدها به مقامات عالي حكومتي دست يافت و وزير           .  اعزام كرد  سفير به وين  
.  شـد  رئـيس مجلـس عـالي تنظيمـات          و نايـب   خارجه، رئيس شوراي عدليه، وزير ماليه     

داننـد كـه در        را يكي از اعضاي اصلي حلقه مصطفي رشيد پاشـا مـي            صادق رفعت پاشا  
پيوند رفعت با رشيد از طريـق وصـلت         . هاي تنظيمات نقش مؤثر داشت      تدوين سياست 

رفعـت  . به زنـي گرفـت    ، پسر رشيد، دختر رفعت را       نيز تحكيم شد و احمد جالل پاشا      
از اين طريق  برقرار كرد و بنابراين دوران سفارت در وين رابطه نزديك با مترنيخاز  پاشا  
، بر رجال تنظيمات قابـل      >عامل روچيلدها < و    مترنيخ ، مشاور يهودي  بارون گنتس تأثير  

طـور مـشروح دربـاره پيونـدهاي گنـتس بـا متـرنيخ و                 ر جلـد دوم بـه     د. پيگيري است 
   1091.ايم روچيلدها سخن گفته

. از اهميت ويژه برخوردار است    >رساله احوال اروپا  <  پاشا صادق رفعت در ميان آثار    
هـايي را در زمينـه        طـرح آن  و در    نگاشـت     در ويـن   1837در سال   رفعت اين رساله را     

 1838 اندكي بعـد بـا قـرارداد تجـاري        كرد كه    مطرح   تجارتآزادي   اداري و    اصالحات
از زمـان   فعـت پاشـا،     رصادق  نوشته    به.  تحقق يافت   و فرمان تنظيمات    عثماني -انگليس

 را در اروپـا     يديـ ستم جد ي س يي بزرگ اروپا  يها  ، قدرت ي ناپلئون يها  جنگپيروزي در   
شان يـ عزم ا< است بر يخواند، مبتن ي م>تمدن<ه رفعت آن را  كن نظام،   ي ا .اند  ردهكجاد  يا

 جنـگ و    يهـا   ان بردن خـسارت   يها، از م    ان دولت يوستانه م ز و د  يآم  بر حفظ رابطه صلح   
ردن طـرح خـود، آن را در جامـه          كـ  مقبـول    ي رفعت برا  >.اين رفاه رعا  ي تأم يتالش برا 

ت بهـره   ي، نها >عدالت<، مانند    اسالم ياي دن ياسي س يم سنت يپوشاند و از مفاه     ي م ياسالم
، در >شـود  ي سلطنت را سبب مييوفاكش<ه ك را، >تيرفاه رع<اق ين سيبرد و بر ا    يرا م 

عامـل رشـد    ساختار سياسي سـنتي عثمـاني را        رفعت  . دهد  يش قرار م  يخونظريه  هسته  
ـ  يـ شان بـه انباشـت ثـروت و در نها         يل ا يا و عدم تما   يان رعا يت در م  يعدم امن   يت خراب

ت را  يـ امنوجـود    و   يت مردم را عامل انحطاط عثمان     يعدم امن او  . كند  معرفي مي ت  كممل
 چـون   ينـد و دربـاره مفاسـد      ك ي م يمعرف  غربي ياروپادر  ثروت  انباشت  عامل رشد و    

  
← 

 . م و منتشر كرد، تنظي، پسر صادق رفعت پاشاكتاب را محمد رئوف پاشا
  . 505-501، صص 2همين كتاب، ج  . 1091
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عنـصر  و ثـروت  بدينـسان، امنيـت   . دهـد  يسـخن مـ    ره داد يـ  و فشار بر مردم و غ      رشوه

ـ  و تأمين اين ثروت     يت  محوري در انديشه رفعت است ولي وظيفه استقرار اين امن          ه نه ب
اين همـان   . است متمركز   يساالر  ديوانبلكه با   مدني  نهادهاي سياسي   ها و     ساختعهده  

 نيـز مرتـب     دوران قاجار  ايرانين  گرايا  مضمون آشنايي است كه در نوشتار سياسي غرب       
. دهـد    تشكيل مي  >اهل قلم <از  دريغ او     بيروح انديشه رفعت را حمايت      . ودش  تكرار مي 

ا گر ن غرباساالر ديوان درباره اين مفهوم، كه در سده نوزدهم براي اطالق به طبقه جديد
  . ايم رفت، سخن گفته  ميبه كار

  را بايـد بـه عنـوان منـشور طبقـه جديـد              پاشـا  رفعـت هـاي صـادق       طرحبدينسان،  
بالمنـازع  تئوريك زمينه اقتـدار      ارزيابي كرد كه از نظر       ي عثماني گرا  ن غرب اساالر  ديوان
صـادق  نظـرات    شريف مـاردن  . ختسا  ميفراهم  را  ي ايشان   ها  و تحقق آرمان  طبقه  اين  

، ماننـد    غربي ن بزرگ اروپاي  اساالر  ديوانگري متمركز     انديشه حكومت به  رفعت پاشا را    
انديـشه   يماردن برا .  اروپا 1830دهه  طلبان    همشروطداند نه به نظريات       ، شبيه مي  مترنيخ

تمامـاً در جهـت اسـتقرار       ست و سرشـت آن را       يـ  قائـل ن   >يبراليل<مضمون  رفعت پاشا   
   1092.كند  در عثماني ارزيابي ميو خودكامهز كدولت متمر

 
 

  
1092.  Mardin, ibid, pp. 179-181; E. J. Zürcher, “Sadik Rifat Pasha, Mehmed”, Encyclopaedia 

of Islam, CD-ROM Edition, 1999.  

 را به معنـاي جديـد مـردم و اتبـاع     >ملت< است كه واژه  اولين انديشمند عثماني   صادق رفعت پاشا  
 بـه معنـي اعـضاي       >ملـت <تا آن زمان در عثمـاني واژه        . ، به كار برد    فرانسه nationدولت، معادل با    

  (Mardin, ibid, p. 189). رفت هاي ديني به كار مي گروه



 

  روسيهانحطاط و   كريمهجنگ،  بريتانياستعمارا

 در توسـعه    يعطـف مهمـ     نقطـه <را  ) 1856-1853 (مـه يرك  جنـگ  د تامسون يويتر د كد
، ايـ تاني بر يفوق قطع ، ت ن اروپا ينو ياسي س ياي جغراف يريگ لك ش 1.داند  ي م >دي جد ياروپا

د و  يـ  جد يايـ  قـدرت برتـر دن     بـه عنـوان   ،  سونك انگلوسا سمياليتر امپر  عير وس يو به تعب  
شـمار    اول اروپـا بـه   درجـه ي قـدرت نظـام  مـه يركه در آستانه جنگ   ك،  هيف روس يتضع

 هه همزمـان اسـت بـا دور   كـ ن حادثه، يا. مه بوديركم جنگ  ي مستق يامدهايرفت، از پ    يم
ايـن   بـر  اگـر  ن غـرب اساالر ديوانبالمنازع طره ي سي شد برايي، مبداي در عثمان  ماتيتنظ

امل آن ك ي به فروپاشيه در جنگ اول جهانك رقم زد ي عثماني را برايسرنوشتكشور و 
.  نيز بر جاي نهاد    جنگ كريمه و پيامدهاي آن تأثيرات عظيم در سرنوشت ايران         . ديانجام

، مأمور بلندپايه اطالعـاتي     جي هاتريا پيامد مستقيم جنگ كريمه براي ايران، استقرار مانك       
 در  سازمان فراماسونرياولين و آغاز فعاليت شبكه گسترده او، پيدايش    ، در تهران  بريتانيا

هـاي شـرقي و جنـوبي      بريتانيا به سـرزمين وسيله همين كانون و تهاجم استعمار      ايران به 
   . بودايران و تجزيه هرات

  "روسيهخطر " و اليگارشي بريتانيا
 يينـده فرمـانروا   ي از اقتـدار فزا    ايتاني بر يگارشيد هراس ال  ي را با  مهيرك  جنگ يعلت اصل 
 نيكالين فرمانروا   يا. كرد  مي قاره بدل    ي برتر اروپا  ي را به قدرت نظام    هيه روس كدانست  

ل ا،  ه پس از برادر ارشدش    ك بود   لاوبـر  ) 1855-1825(ال   سـ  ي س به مدت ،  لكساندر او
 را بـه اوج      پـاول  انـه يگرا ل سـنن روس    او ياليكن. ردكومت  كه ح ين پهناور روس  يسرزم

  
1.  David Thomson, Europe Since Napoleon, London: Penguin Books, 1984, p. 245. 
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ر دوران  ه د كـ ه،  ي دولتمـردان روسـ    ليـ  و انگلوف  گـرا   جناح غـرب   ين امر برا  يد و ا  يرسان

  2.ساندر اول از اقتدار فراوان برخوردار بودند، مطلوب نبودك آليزمامدار
 يتـ ي ترب ي از تفـاوت فـضا     يل ناش  او ياليك و ن  ساندر اول كه آل يتفاوت فاحش روح  

بـه  ، را   نينستانتكو   آلكساندر   ،اش  ت دو نوه  ي ترب ريبكن  ياتر، ك مي گفت كه  چنان. ن دو بود  يا
ـ   سزار الهـارپ  نام     به  فراماسون يسي سو يك خود گرفت و     دست . ردكـ شان  يـ  ا ي را مرب

ه كـ اجازه داد   ) اي و گراند دوشس مار     پاول كگراند دو (عهد و همسرش    يمعهذا، او به ول   
تـر از      سال بزرگ  17 و   19ن  ينستانتكساندر و   ك آل 3.تر را نزد خود نگهدارند    كوچكفرزند  

تـر   كوچكه دو سال كل يخائيم: ز شديگر ني دو فرزند د يبعدها پاول دارا  .  بودند ياليكن
ـ كيودكه از ك)  هلند يه بعد كمل( بود و آنا     ياليكاز ن  شـمار    بـه ياليك دوست و همدم ن
 هي روسـ  ي درگذشت و پاول فرمانروا    نياترك،  ياليكم بعد از تولد ن    يسه ماه و ن   . رفت  يم

رد كـ ، فرزند محبوبش،    ياليكت و آموزش ن   ي را مسئول ترب   ين زمان ژنرال  يپاول از ا  . شد
ـ نـسان يبد. ه پـرورش دهـد  ينده روسـ ي تزار آ نبه عنوا تا او را      بـا  ي از خردسـال ياليك، ن
 يهـا    زبـان  يريـ افت و عـالوه بـر فراگ      يد پرورش   كيرانه و ا  ي سختگ ي آموزش يها  برنامه
ن يـ بـه ا  . ز آشنا شـد   ي ن يد نظام يضباط شد  با ان  يوناني و   نيت، ال يسينگل، ا ، فرانسه يروس
 نياترك دربار   يگرا  غرب يافته فضا ي ه پرورش ك،  نينستانتكساندر و   كب، برخالف آل  يترت

اليزابـت  دربـار    او در    كيودكـ ت  يـ ه محـصول ترب   كـ  پـاول،    يگـرا   بودند، فرهنگ روس  
 مارس  23(ساندر و قتل پدر     ك آل يودتاكدر زمان   . افتي انتقال   ياليك بود، به ن   4اپطروون
 5  صـورت گرفـت،    )هي در روسـ   ايـ تانير بر يسـف ( تـورث يت چارلز و  كه با مشار  ك،  )1801

  . سال داشت5 ياليكن
  

ـ  1825 در اول دسـامبر      ساندر اول كآل مرگ نابهنگام  . د آورد يـ  پد هي در روسـ   ي بحران
ه بر آن شدند تا نـامزد مطلـوب خـود،           ي روس يگرا  و دولتمردان غرب   اني از نظام  يگروه

ن يـ ا.  بـود مران لهـستان كه در آن زمان ح كد  ، را به سلطنت رسانن    نينستانتك كگراند دو 
ر بود بـه    ان قر ياتركگر دربار    سهي دس يها  انونك ه طبق طرح  ك است   يسكن همان   ينستانتك

  
ـ    :د به ي بنگر  و آلكساندر اول    پاول ي با دوران زمامدار   يي آشنا يبرا . 2 -428، صـص    4ن كتـاب، ج     يهم

438 . 
 . 439-438، صص 4ن كتاب، ج يهم . 3
 . 428، 416، صص 4 ج  ن كتاب،يهم  :د بهيبنگر . 4
 . 432 ، ص4ن كتاب، ج يهم: د بهيبنگر . 5
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، هيت قـسطنطن  يـ زك، بـه مر   زانسياشده ب ي اح يدر رأس امپراتور  و   بدل شود    يفاتح عثمان 

 از  ي نافرجـام گروهـ    يودتـا كرغـم     ن رقـم نخـورد و بـه       يخ چن يار، ت  معهذا 6.ردي گ يجا
گـران    توطئـه <شان را   يـ اا  يكـ تانيبره  ك،  )1825 دسامبر   14 (گرا  و غرب  ان فراماسون ينظام

ن يـ ا. دي رس به قدرت  لي و دولتمردان اسالوف   ا بر نخبگان  كا ات  ب ياليكنامد، ن   يم 7>براليل
ه در  كـ  يغـات يرغـم تبل    به.  معروف است  ها شورش دكابريست ه به   ك است   ييهمان ماجرا 

، رديـ گ  ي صورت مـ   امهك خود يمرانك ح به عنوان  ياليكه ن ي عل  غرب ي رسم يخنگاريتار
 ستيـ ان چارت ي بـا شورشـ    نگتـون ي ول ك دو كا با سـلو   ه  ستيابركسه برخورد او با د    يقام
 نفـر  289ان يـ ا از مهـ  ستيابرك ديدر ماجرا.  دهدبه دست  يتر  منصفانه يتواند داور   يم

ه در  كـ   حـال آن   8د شـدند،  يـ  تبع يبريبـه سـ   نفر   31اعدام و   نفر  رشدگان تنها پنج    يدستگ
خته شدند و تنها در     يها، صدها نفر به دار آو       ن سال ي در هم   انگلستان يها  ان شورش يجر

ه كـ م  ينـ كز توجـه    يـ  و ن  9. شـدند  ي نفر زخم  400شته و   ك نفر   11و  عام پاترل    قتل يماجرا
ان بود و ي نظامي از سويگرانه دربار سهي دسيودتاك يكه يا در روسه ستيابركشورش د
 ابعاد  ي و دارا  ايتاني بر ين طبقات اجتماع  يتر  فرودست ي از سو  ياميها ق  ستيچارت  شورش
ـ         :سدينو  يم،  يسيورخ انگل ، م واتسون ستون. يه ملّ گسترد  بـا   ياليكهـر چنـد سـلطنت ن

ـ   ك يا زنـدان  يـ ان را اعـدام     ي مجبور شـد شورشـ     ي آغاز شد و و    يشورش نظام   ينـد، ول
امات هـر يـك از   ا اعمال شد، اگر در مقايـسه بـا اقـد          ه  هايي كه بر دكابريست     محكوميت<

  10>. آن عصر بسنجيم، شديد نبودهاي اروپايي حكومت
افته با روح   يند پرورش   ك يف م ي توص ي استوار يحيل را مس   او ياليك ن واتسون ستون

رش قدرت مردد بـود،     ي در پذ  1825هر چند او در دسامبر      : سدينو  ي و م  سكمذهب ارتد 
 ي است محول شده از سو     يا  فهين وظ يه ا كرد  كد ن يد ترد يه به سلطنت رس   ك ين زمان يكل

. نمود يومتكف ح ي وظا امل خود را وقف   كطور    به و لذا    هي حفظ روس  يخداوند به او برا   
 از  يكـي دانـست و بـه        ي خود را خادم وفادار قـانون مـ        ياليكن<،  نواتسو  ستوننوشته    به

 دولـت را  ي ساختار و دستگاه ادار  يه تمام كمن آرزو دارم    : اش گفته بود    ياران اصل يدست

  
 . 424-423، صص 4كتاب، ج ن يهم  :د بهيبنگر . 6

7.  liberal conspirators 

  . 439 ، ص4ن كتاب، ج يهم  :د بهيبنگر . 8
 . 467 ، ص2ن كتاب، ج يهم: د بهيبنگر . 9

10.  Hugh Seton-Watson, The Russian Empire, 1801-1917, Oxford: University Press, 1988, 

p. 200.  
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ـ  ن حـال  ي در عـ   >.نمكـ  يامل قانون مبتنـ   كبر اقتدار     ريـ بك خـود را وارث پطـر        ياليك، ن

، ني بنـابرا 11.ه با پطر آغاز شده بود ادامـه داد كه را ي روسونيزاسيدانست و روند مدرن    يم
به ل   او ياليكه در دوران ن   ي روس ياسيه گاه از ساختار س    ك ياهيو س    انهيگرا  ر مطلق يصوت

  . قابل پذيرش نيستشود،  ي داده مدست
ـ  اولـين انگـذار و    ي و بن  ييايكـ پلمات آمر ي د 12،تيسون وا يكو د يآندر س دانـشگاه   ي رئ

نـد و او را     ك يه مـ  يشب، تـ  تـر ي، آپولـو و ژوپ    يا ان اسطوره يل را به خدا    او ياليك ن 13،رنلك
ن ي در زمان مرگ به فرزندانش چنـ       ياليكن. داند  ي م >ن مرد اروپا  يباتريد، ز يچ ترد يه  يب<

گـر در   يز د يـ ه از هـر چ    يه پـس از روسـ     كنم  ك ي و شما دعا م    هي روس ينون برا كا<: گفت
ـ >.دينكه خدمت  يبه روس . ديزتري من عز  يجهان برا   بـا  1817ه يـ  ژوئ13ل در  اوياليك ن

لهلـم  ي و يـك رد و فردر  كـ ، ازدواج    پادشاه پـروس   لهلم سوم ي و يك، دختر فردر  رلوتشا
ـ  يتعلـق عـاطف   .  برادرزنش بـود   ،)1861-1840( پادشاه پروس    ،چهارم ل بـه    او ياليك ن

ه يــگــر از عوامــل مــؤثر در روحي ديكــي پــروس، را يانــدان زنــش، خانــدان ســلطنتخ
  14.دانند يل م اوياليك نانهيگرا ينظام

  
ف يختــه توصــياردان و فرهكــ را ياليكارگزاران نــكــ از وزرا و يارين بــسيمــورخ

ساندر كـ ه در زمـان آل    كـ  ، را ر نامدار روس  ك و متف  طلب  اصالح 15اسپرانسكياو  . اند  ردهك
ان ي استفاده شـا ي ويها  يياز توانا <د و   يشكگر بر ي مغضوب و مطرود شده بود، بار د       اول
در رأس اداره    كيرد، اسپرانـس  كـ  وضـع    ياليكه ن ك يدي جد يواني در ساختار د   16>.ردك

 1833ن نهاد در سـال      يار ا كثمره  .  شد هين روس ين قوان ي گرفت و مأمور تدو    ي جا 17دوم
  

11.  ibid, pp. 200-201.  
12.  Andrew Dickson White (1832-1918) 

13.  Cornell University 

 .460-459، صص 4ن كتاب، ج يهم: د بهي بنگر دولت پروسانهيگرا يدرباره ساختار نظام . 14
  . 438 ، ص4ج  همين كتاب،  :د بهي بنگردرباره اسپرانسكي . 15

16.  ibid, p. 201.  
ر نظر شخص يشد كه ز    يم م يا دپارتمان تقس  يل به چند اداره      او يكالير زمان ن   د هي روس يوانيساختار د  . 17

ن ين قـوان يت تـدو ياداره دوم مـسئول .  تزار بـود يرخانه شخصياداره اول دفتر و دب. كردند يتزار كار م  
ه يري خ ي نهادها ياداره چهارم متول  . ت كشور بود  يم و امن   مسئول نظ  اداره سوم .  داشت به عهده كشور را   

ـ  اداره پـنجم ن    1835در سـال    . س شده بـود   ي تأس يكاليله مادر ن  يوس   بود كه به   يا  و مدارس دخترانه   ز ي
 .بود) ها سرف (ي امور دهقانان دولتي كار كرد و متوليس شد كه مدت كوتاهيتأس
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ن و ي قـوان ين اثر شامل تمـام يا. منتشر شده ي روسين امپراتوريامل قوانكمجموعه با نام   
به جموعه ن ميانتشار ا .  صادر شده بود   1833ه  ي تا اول ژانو   1649ه از سال    ك بود   ينيفرام

ـ  يگـر از وزرا   ي د يكـي . شود  ي شناخته م  كين ثمره عمر اسپرانس   يتر   مهم عنوان  ،ياليك ن
ر آمـوزش و پـرورش بـود،        يـ وز) 1849-1832(ه شانزده سال    كاو را،   .  بود 18اوواروف

 19فيوكيسل.  سطح فرهنگ مردمش بود    يه واقعاً دلواپس ارتقا   كدانند    يخته م ي فره يمرد
 به عنـوان بود، ) اه سرف (ي امور دهقانان دولتيمتصد) 1856-1834(ست سال يه بكرا،  

 و ي نظـام بـوم  يـك  ه نظـام سـرواژ  كـ م ي گفت تر  پيش 20.شناسند  ي م >براليب ل طل  اصالح<
، بـه  مسووان يمه سده پانزدهم، در دوران اي نيواله از حكه نبود بليبرخاسته از سنن روس 

ا، بـه   ه  يسي انگل ي تجار يكوست و شر  ، د )مخوف(وان چهارم   يافت، بعدها ا  يه راه   يروس
 دسـت زد و سـرانجام در        نيشنيـ نـام آپر    ه به ي روس يشاورزك در   ي بخش دولت  يكجاد  يا
 ي بـه نظـام رسـم      ، سـرواژ  ل رومـانوف  يخائيمه اول سده هفدهم، در دوران سلطنت م       ين

 سرواژ از زمـان     يرانساني نظام غ  ي الغا ي تالش برا  21.ه بدل شد  ي روس يشاورزكم بر   كحا
 ي سازمان اطالعـات   ي رؤسا ياليكسلف، ن كي يها  شد و عالوه بر تالش    غاز   ل آ  او ياليكن

ـ   يبد. ردكـ ن امـر    يـ  ا ي، را مـأمور بررسـ      و اورلـف   فرندوكخود، بن  ل  او ياليكنـسان، ن
 سـرواژ   يرانساني نظام غ  يسم به لغو ر   1861ه سرانجام در سال     ك است   يتكانگدار حر يبن

  . ديانجام
 موسـوم  يتي و امنيس سازمان اطالعاتيد به تأس يل با  او ياليكگر اقدامات مهم ن   ياز د 

 23،ينار سـازمان ژانـدارمر    كر  ، د ن سازمان يا. ردكاشاره  ) 1826ه  يوئ ژ 3 (22به اداره سوم  
. شور را به عهـده داشـت      كت  يت حفظ نظم و امن    يس شد، مسئول  ي تأس 1836ه در سال    ك
ف آن بـه    يرد و وظـا   كـ  سـازمان فـوق را منحـل         ساندر دوم ك، آل 1880ر سال   ، د بعدها(

ن سـازمان در    يـ  ا 24.ا اوخرانـا  يـ ا  ك موسوم به اوخران   شور انتقال داد  ك در وزارت    يواحد
  

18.  Count Sergey Semyonovic Uvarov (1786-1855)  
19.  Pavel Dmitriyevich Kiselyov (1788-1872) 

20.  ibid, p. 201.  
  . 406-405ص ، ص4ن كتاب، ج يهم: د بهيبنگر . 21

22.  Tretye Otdeleniye [Third Department; Third Section of His Imperial Majesty's Own 

Chancery in Russia] 

23.  Corps of Gendarmes 

24.  Okhranka [Otdeleniye Po Okhraneniyu Obshchestvennoy Bezopasnosti I Poryadka; 

Department for Defense of Public Security and Order] 
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  .) ور دولت موقت منحل شدبه دست هي روس1917ه يان انقالب فوريجر

 ياست ژاندارمر يه بعدها ر  ك 25 بود كنت آلكساندر بنكندورف   سومس اداره   ي رئ اولين
. ه بـود  يس مقتـدر روسـ    يس پل يرئ) 1844( گرفت و تا زمان مرگ       به دست ز  ي را ن  هيروس

ز يـ  ن ياسي و س  ي اجتماع يها  ، به پژوهش  يتي و امن  يف اطالعات يعالوه بر وظا  سوم،  اداره  
 مختلف جامعـه    يها  ا درباره وضع گروه   ها ر   ليگونه تحل   نيندورف ا كاشتغال داشت و بن   

 و  >ان و اشراف  يعدم عالقه به دربار   <ها را     ن گزارش يروح ا . داد  يبه شخص تزار ارائه م    
 و  جـار ، ت نـداران يزم< يعنـ يشود،    يده م ي نام >طبقه متوسط <ه  ك نسبت به آنچه     يهمدرد

شتر در  يه ب ي در مردم روس   ياسي س يتيقات، نارضا يقن تح يطبق ا . اند  ردهك عنوان   >اهل قلم 
تـصويري   يارمندان دولتـ  كها از     ن گزارش يدر ا .  ساله رواج داشت   25 تا   17 يگروه سن 

ار كهـا افـراد درسـت       ان آن يـ در م <: ن آمـده اسـت    يشان چنـ  ي عرضه شده و درباره ا     يمنف
 26>.اسـت شان  يـ ار ا كـ سب و   كـ ر قـانون    يقلب و تفس  ، ت غارت. شوند  يافت م يندرت    به

    : سدينو ي منواتسو ستون
شابه ، تـ  ميـ  در ذهـن دار    يتي سازمان امن  يكس  يه از رئ  ك يريندورف با تصو  كبن

ه گـاه نـام   كـ ا بدان حد ، تجيار گي گرم و مهربان بود و بس  ياو مرد . چندان نداشت 
ود ردستانش ب ي بر دوش ز   يسين پل يار سنگ كبخش عمده   . ردك يخود را فراموش م   

ازده يـ در مدت   <: ن گفت ي چن 1837تزار در سال    .  به او اعتماد داشت    ياليك ن يول
رده ك ن يسكر نزاع با    يچگاه مرا درگ  يدر سمتش است، ه   ] ندورفكبن[ه او   ك يسال

     27>. داده استي از مردم آشتياريو مرا با بس
ـ    يتر  يك نزد به عنوان   28فيلدمارشال پاسكويچ نار  كندورف در   كاز بن   ياليكن افراد به ن

  
او در دوران سـلطنت     .  شركت داشـت    در توطئه قتل تزار پاول     1801تبار در سال      ي آلمان بنكندورف . 25

 ايـن طريـق   ا شركت فعال داشـت و از        ه  ستيدر سركوب شورش دكابر   . ده شد يبركش آلكساندر اول 
، 436 صـص ( در جلـد چهـارم       هي روس ي او با فراماسونر   يوندهايدرباره پ .  را جلب كرد   يكالياعتماد ن 

 . ام سخن گفته) 442
26.  ibid, p. 207.  
27.  ibid, p. 201.  
28.  Count Ivan Fyodorovich Paskevich (1782-1856) 

ـ  در جنگ دوم ا    هي فرمانده قشون روس   به عنوان ،  چيپاسكوايوان  نام   ـ   راني ـ و نا  يه و روس الـسلطنه    بي
ـ ، كه با القاب كنـت ا      چيپاسكو. وند است يران در پ  يخ معاصر ا  يالت تار ، با تحو  قفقاز  و پـرنس    رواني
بـه   چ در دوران حكومت آلكـساندر اول      يپاسكو.  بود يكالين فرد به ن   يتر  شود، محرم   ي شناخته م  ورشو
چ ي پاسـكو  ي بـرا  يكالين. رفت  يمشمار    قطار او به  كرد و هم    يه خدمت م  ي در قشون روس   يكالي ن همراه

← 
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ـ 29آلكـسي اورلـف    1844ندورف، در سال    كپس از مرگ بن   . برند  يل نام م  او س اداره ي رئ

  
← 

 سـال از    14چ  يپاسـكو . (كرد  ي خطاب م  >پدر فرمانده <ش او را    يها  ت احترام را قائل بود و در نامه       ينها
ـ  در سركوب شـورش دكابر     يكاليچ به ن  يپاسكو.) تر بود    بزرگ يكالين ـ   ستي ـ (ا  ه و ) 1825امبر  دس

ه در قفقـاز    ي فرمانفرما و فرمانده كل قشون روس      به عنوان  1827در سال   د و   ي رسان ياريشان  يمحاكمه ا 
چ بـه منطقـه     يورود پاسكو . غاز شده بود    آ هيران و روس  ي، جنگ دوم ا   )1826(اندكي قبل   . منصوب شد 

ـ روان را تصرف كرد و بـه ا       ي قلعه ا  1827 اكتبر   13او در   . در دا ييه تغ ي روس به سود صحنه جنگ را     ن ي
 يهـا  يروزيپ. ه درآمديز به اشغال قشون روسي نزيچند هفته بعد تبر. روان ملقب شد يمناسبت به كنت ا   

 نخجوان.) م  1828ه  ي فور 22./ ق  1243 شعبان   5( يچا  مان تركمن يپچ سبب شد كه طبق      ي پاسكو يبعد
 آغـاز   يه و عثمان  ي روس 1829-1828 بعد، جنگ    يكم. ه منضم شود  يبه روس ) راني ا ارمنستان(روان  يو ا 

مـان  يه را قـادر سـاخت تـا پ        ين امر روس  ي را تصرف كرد و ا     ي از عثمان  يچ مواضع مهم  يشد و پاسكو  
 و شـرق     از دماغـه رود دانـوب      يمان، مناطق ين پ يطبق ا .  منعقد كند  يرا با عثمان  ) 1829 (انوپوليآدر
او در ژوئـن    . ارتقا يافت  يلدمارشاليچ به درجه ف   ين سال پاسكو  يدر ا . ه منضم شد  ي به روس  ري صغ يايآس

ـ    بـه دسـت   ن  ين سـرزم  يه را در ا   ي روس يروهاي ن يانده رفت، فرم   به لهستان  1831 ان ي گرفـت، شورش
السلطنه   بي نا به عنوان  سپس   يو. گرفتن مناسبت پرنس ورشو لقب      ي را سركوب كرد و به ا      يلهستان

ـ   ين كشور حكومت كرد و س     ي بر ا  1856-1832 يها   در سال  ،لهستان منصوب شد   كـردن    ياسـت روس
  انقـالب مجارسـتان  1848در مارس . ش گرفتي در پ،ي و هم از نظر ادارير فرهنگهم از نظ  را،  منطقه  

 يروهايچ در رأس ن   ي پاسكو 1849در ژوئن   .  خواست يه كمك نظام  ي از روس  شيآغاز شد و دولت اتر    
ـ      يرغم لطمات سنگ    به.  به مجارستان حمله برد    يروس چ، ي بـد پاسـكو    ي و فرمانـده   هين بـر قـشون روس
ـ سه بـا اتر ي چون، در مقاي سران شورش 1849 اوت   13ان سرانجام سركوب شدند و در       يشورش هـا،   يشي

 از ياو در دوران كوتـاه  . م كردنـد  يچ تـسل  يا داشتند خود را به پاسـكو      ه   را از روس   يتوقع رفتار بهتر  
ـ          ي قشون روس  يفرمانده) 1854ل تا ژوئن    يآور (مهيجنگ كر   يه در جبهه غرب را به عهده داشـت ول

  .خلع شد) 1854 ژوئن 8 (ايستريلي در سيپس از شكست از عثمان
29.  Prince Aleksey Fyodorovich Orlov (1786-1861) 

، از  يگـور يودور اورلف و برادرش، گر    يف.  است ودور اورلف ي پسر نامشروع كنت ف     اورلف يآلكس
ن ي اورلف معشوق نامدار كـاتر     يگوريگر. دندي را به سلطنت رسان    ن دوم ي بودند كه كاتر   يگران سهيدس

 بنكنـدورف در    به همـراه  اورلف  . لفل اور يخائينام ژنرال م     داشت به  ي برادر  اورلف يآلكس. دوم بود 
 از  يو. افـت ي كنت دسـت     به عنوان پاس آن     فا نمود و به   يا نقش مؤثر ا   ه  ستيسركوب شورش دكابر  

ـ  ينـدگ يئت نما ياست ه ي ر 1829 بود و در سال      هي روس يه نظام يمقامات بلندپا   صـلح   مـان يه در پ  ي روس
 ين زمـان بـود كـه و       يدر ا .  شد يه در عثمان  ير روس ي سف 1833 داشت، در سال     به دست  را   انوپوليآدر
پس . دي گرد ايتاني و بر  ه با فرانسه  ي را منعقد كرد كه موجب وخامت روابط روس        ي با عثمان  يمان دفاع يپ

 بـه   زماني كـه  .  شركت كرد  سي در كنفرانس صلح پار    1856، در   مهيه در جنگ كر   ياز شكست روس  
 ي دولت يس شورا يملقب كرد و در مقام رئ      ، او را به پرنس    د، آلكساندر دوم  يه بازگشت، تزار جد   يروس

← 
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رم و مـشاور متنفـذ       مح به عنوان ز  ياورلف ن . ن سمت بود  ي در ا  1856شد و تا سال      سوم

  . شود ي شناخته مي و خارجيل در مسائل داخل اوياليكن
ن رجال دوران يد، منفورتريشك را بركي چون اسپرانسيستگانيه شاك ي در حال ياليكن
نـيكالي بـه    . ردكـ نـار   ك را بر  32،خي و رون  31كيتسي ماگن 30ف،يچك، مانند آرا  ساندر اول كآل

. گ باز گردد و او را مورد تكـريم قـرار داد           پطرزبور   تبعيدي اجازه داد كه به سن      پوشكين
ام من ارج   او به اله  <: گفت  پوشكين قدردان اين لطف نيكالي بود و به دوستانش چنين مي          

  33>چرا نبايد از صميم قلب ستايشش كنم؟. نهاد و آزادي انديشه را برايم تأمين نمود
  
 دگرگون شد   ايتاني بر ستيالي امپر يها  انونكاست  ي س تدريج  به 1780دهه  ه از   كم  يگفت

ـ  ي در استراتژ  يساس ا يبه عنصر  “خطر روسيه ”و   آن . ديـ ا بـدل گرد   يـ تاني بر يالمللـ   ني ب
 يايـ  اح -يونـان ي طـرح    يرا متحـد خـود در اجـرا       ) ريـ بك (ن دوم ياتركـ ه  ك ييها  انونك

 -)يعثمـان  (“فـار مـسلمان   ك” از سـلطه      اروپـا  انيحي مـس  “نجـات ” و   زانسي ب يامپراتور
 بـا   تـدريج   بـه نمودنـد،     يب م ي ترغ يات عثمان كه مستمل يدانستند و او را به تهاجم عل        يم

ن يـ اردن  كـ اسـت مهـار     ي س يي ابرقـدرت اروپـا    يكه به   ي روس يياحساس خطر از فرارو   
دكتـرين تـوازن قـواي      در   1790ل دهه   ين تحول از اوا   يا. ردندكقدرت نوخاسته را آغاز     

ه را  ين زمان روسـ   يه تا ا  كا را،   يتاني بر ي سنت يپلماسيافت و د  ي تبلور   )كوچك(ويليام پيت   
 >ي وحـش  - مـسلمان  يعثمـان <ه  يـ  خود عل  يعيو متحد طب    >ييت متمدن اروپا  قدر< يك
د بـر ممانعـت از گـسترش    يـ  جدين اسـتراتژ  يـ شـالوده ا  . انگاشت، دگرگـون نمـود      يم

  
← 

ت لغـو   ي گرفت كه مسئول   به دست  را   يا  تهياست كم ي ر 1858در سال   . ران منصوب نمود  ي وز يراو شو 
  . بودنظام سرواژ

30.  Count Aleksey Andreyevic Arakcheyev (1769-1834) 

  . 1825-1801 يها سال در هي و رجل مقتدر روس آلكساندر اوليمشاور و فرمانده نظام
ـ ها سبب شده كـه دهـه پا         ن سال ياقتدار او در ا    ـ دوران آراكچ < سـلطنت آلكـساندر اول       ياني  >في

)Arakcheyevshchina (ش گرفت و   ي در پ  يا است خشن و سركوبگرانه   ين دوران س  يدر ا . ده شود ينام
ك سوم  ي دست زد و حدود      ي نظام -يكشاورز يها  يس كلن ي به تأس  1821-1816 يها  از جمله در سال   

ـ . هـا اسـكان داد      ين كلن يه را در ا   يارتش روس  ـ ل در آور   او يكالين ـ  آراكچ 1826ل  ي ـ ف را از كل   ي ه ي
  .ن كردينش مناصبش بركنار و او را خانه

31.  M. L. Magnitsky (1778-1855) 

32.  D. P. Runich (1778-1860) 

33.  ibid, p. 201.  
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 از انقـالب  ي تحـوالت ناشـ  34.ف آن اسـتوار بـود  ي تضع يه و تالش برا   ي روس يامپراتور
ت يـ  موجود ي بـرا  يد اصل ي تهد به عنوان ،   بناپارت لئونناپنام     به ييوالي و ظهور ه   فرانسه
 يه را موقتاً به محـاق فراموشـ       يف روس ي مهار و تضع   يا، استراتژ يتاني بر ي جهان يامپراتور
بـه  خت و   ا بدل سا  يتاني بر يكه، را به متحد نزد    ي روس ليزار انگلوف ، ت ساندر اول كبرد و آل  

 را بـه ارمغـان      نـاجي اروپـا   ش لقـب    يبرا) 1814 (سيت فعال او در فتح پار     ك مشار دليل
  . آورد

ن يـ  در ا   روس سميـ ونالي سـنن ناس   يايل و اح   او ياليكبا صعود و اقتدار روزافزون ن     
 را حـس    خطـر روسـيه   تر از گذشته،     ين بار جد  يگر، و ا  ي بار د  ايتاني بر يگارشيشور، ال ك

دوران محمود ن تحول مقارن با ي ا36.ختي را برانگ35ياوبروسوف از يموجاين امر نمود و  
. اسـت  عثمانيسابقه بريتانيا در      ي و نفوذ بي   گراي  گيري فرايند انحطاط و غرب       و اوج  دوم

    شـد و      بريتانيا تلقي مي   ل تهديدي واقعي براي امپراتوري    بنابراين، اينك روسيه نيكالي او
هاي  سان سده   نه تنها، به  ا  گر  فاسد و غرب   و تحت سلطه رجال      در مقابل عثماني روبه زوال    

 اي بزرگ براي اليگارشي زرساالر غرب شد بلكه طعمه  خطر شناخته نميبه عنوانگذشته،  
 يفراينـد  شـروع    ه در جنوب اروپا   ي روس يطلب  وسعه، ت نوشته تامسون    به .رفت  شمار مي   به

 از  ين امر ناشـ   يا. ندك قاره بدل    ي اروپا يشور را به سرور واقع    كن  يتوانست ا   يه م كبود  
ه به سمت جنوب و تـالش او        ي بود و فشار روس    انك در منطقه بال   ينده عثمان يضعف فزا 

ن مالحظـات   ي با توجه بـه چنـ      >.انكه بال  منطق  اسالو يها  م ملت يق<ل خود به    ي تبد يبرا
 يطلبـ   ل در برابـر توسـعه     يدولت حا <ده  ي به د  يا به عثمان  يتانين زمان بر  ي، از ا  يكاستراتژ
ه كـ فـت   اي ي تجلـ  توازن قواي پالمرستون  ن  يتركن تحول در د   ي ا 37.ستينگر  ي م >هيروس

ه بـه   ي روسـ  يطلبـ   مهار توسعه  يف و مهارشده برا   ي ضع ي و عثمان  شيحفظ اتر <طبق آن   
  38>.ز قاره اروپا ضرورت داشتك جنوب و مريسو

 را به   ياليكش داد، ن  ير افزا ي چشمگ يطرز   را به  هي اعتبار روس   اروپا 1848 يها  انقالب
 را بـه ارمغـان      “ژانـدارم اروپـا   ” او لقب    ي قاره بدل نمود و برا     ين فرمانروا يقدرتمندتر

شان رخ    يها  نيه انقالب در سرزم   ك بودند   يي اروپا يشورهاك تنها   ايتانيه و بر  يروس. آورد

  
 . 426-424، صص 4، ج 431-430، صص 3ن كتاب، ج يهم: د بهيبنگر . 34

35.  Russophobia   نفرت توأم با ترس از روسيه
  . سخن خواهم گفت رانير آن بر اين تحوالت و تأثيدرباره ادر جلد هفتم  . 36

37.  Thomson, ibid. p. 243.  
 . 112، ص 3ن كتاب، ج يهم . 38
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    ، رايافت زي فرد منحصربهگاه يل جا اوياليكه نيان روسين ميدر ا. نداد

] نسان،يبد. [ را نجات دادرد و اروپاك يستادگيا] انقالب[ تنه در برابر توفان   يك
. ديـ دل گرد  بـ  ي به دشمن اصل   هي روس يي اروپا يها  اليكا راد يها    برالي ل ي تمام يبرا

 بـه عنـوان  گذاشـتند و او را واقعـاً    ي به او احترام م  يه نفرت داشتند ول   يآنان از روس  
هنوز هـم تـزار و هـم دشـمنان او دربـاره             . شناختند  ي م يين قدرت اروپا  يتر  بزرگ

    39.ز داشتنديآم  اغراقيه تصوريقدرت روس
فردريك ه كچنان ثروتمند بود ، ه عنوان فرمانرواي روسيه  ، ب ل او ياليكن زمان ن  يدر ا 
   40.خواند ي م> پادشاهان مستبد رو به زواللدِيروچ< او را انگلس
  
 بودنـد از     عبـارت   قاره اروپـا   ي پنج قدرت اصل   1850، در آغاز دهه     نوشته تامسون   به
ه و فرانسه   يروس.  در شرق  روسيهز و   ك در مر  پروس و   اتريش،   در غرب  فرانسه و   بريتانيا
ـ    يي اروپا يشورهاكن  يتر  تيپرجمع  و  يرت بـزرگ صـنعت    ا تنهـا قـد    يـ تاني بر ي بودنـد ول
ون تـن   يـ لي م 57ا  يتانيد زغال سنگ بر   يول، ت  مثال يبرا. رفت  يشمار م    قاره اروپا به   يتجار

 يشورهاكـ رد و   كـ  يد مـ  يـ ون تـن زغـال سـنگ تول       يلي م 5/4ه فرانسه تنها    ك بود حال آن  
ون تن سنگ   يليا دو م  يتانيبر. ردندك يد م يون تن تول  يلين در مجموع تنها شش م     ينش  يآلمان

ـ ن زمانيدر ا. ون تنيليم ميمتر از نكرد و فرانسه ك يد ميآهن تول   از تنـاژ  يمـ يش از ني، ب
از نظـر   معهـذا،   . ا تعلـق داشـت    يـ تاني جهان بـه بر    يمايپ  انوسي اق يها  يشتك يها  محموله

شد و تنها كـشوري       محسوب مي  مسلح روسيه نيرومندترين كشور اروپايي       نيروي انساني 
ن يـ از ا. توانست بيش از يك ميليون انسان را در صفوف ارتش خود گرد آورد           بود كه مي  

 در ييان پـنج قـدرت بـزرگ اروپـا    يدر م.  بودييشور مقتدر اروپاكن يمنظر، فرانسه دوم  
 41>ر اولموتز يتحق< به دليل شان بود و    ين ا يتر  كوچك يتي پروس از نظر جمع    1851سال  

   42.رفت يشمار م ز بهيشان نين اياعتبارتر مك
  

ز يـ د به دو عامل مهم ن     ي آن با  يخي تار يامدهاي و پ  مهيرك علل وقوع جنگ     يدر بررس 
  در عـصر نـيكالي     سعه چشمگير و فزاينده نيروي دريـايي روسـيه        تو،  نخست: ردكتوجه  

  
39.  Seton- Watson, bid, p. 216.  

 . 101، ص 3ن كتاب، ج يهم . 40
 . 521، ص 2ن كتاب، ج يهم: د بهيبنگر . 41

42.  Thomson, ibid, pp. 240-241.  
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م، خطر نزديكي و اتحاد روسيه و عثمانياول؛ دو .  

ـ : سنديـ نو  ي مـ  هي روسـ  ييايـ  در يرويخ ن يتار در   ن روس يمورخ ل از بـدو     او ياليكن
ش ي بار ب  97ومتش  كدر دوران ح  ژه داشت و    ي اهتمام و  يياي در يرويت ن يسلطنت به تقو  

او دو سال   . ردكدن  ي د يياي در يرويت افسران ن  يه از دانشگاه ترب   يمرانان روس كر ح ياز سا 
 بـه عنـوان    را   43ايـوان كروزنـشترن   نـام     سته به ي شا ياساالريدن، در ي رس به قدرت پس از   

. ر فـراوان داشـت  ين نهـاد تـأث  يـ ه در بهبود وضع ا   كرد  ك  منصوب ييايس دانشگاه در  يرئ
ه در ي ساخت روسـ يها يشتكمه سده نوزدهم يه در ن  كل سبب شد     او ياليك ن اصالحات

 از  اهي سـ  يايـ ه در در  ي جهـان شـناخته شـوند و ناوگـان روسـ           يها  يشتكن  يف بهتر يرد
 وزارت 1842در ســال .  قابــل توجــه برخــوردار گــرددي نظــاميوانمنــدزات و تيــتجه
 را در   44درياساالر پطر ريكورد  رد و   كس  ي بخار را تأس   يها  يشتكته  يمكه  ي روس ياداريدر

 بـر   45درياساالر آلكساندر منـشيكوف   است  يز دوران ر  ، ا ن روس يمورخ. رأس آن گمارد  
 يرويـ  ن ين زمان روند نوسـاز    يدر ا : سندينو  ينند و م  ك ي م يتي ابراز نارضا  يياي در يروين

 بخار سرعت الزم را از دسـت        ي جنگ يها  يشتكر افتاد و ساخت     يه به تأخ  ي روس ييايدر
 1851 در سـال     منشيكوف بود،   يشتكن  ين مهندس ي تواناتر يه دارا يه روس ك يدر حال . داد

ر سـال   ، د معهـذا .  سـفارش داد   سازان انگليسي  ساخت موتورهاي جديد كشتي را به كشتي      
 موتورهـاي فـوق را، كـه        كرد و دولت بريتانيـا      عليه روسيه اعالن جنگ     انگلستان 1854

راي نيـروي دريـايي خـود تـصاحب         ، ب به اتمام رسيده بود   ساخت آن با پول دولت روسيه       
  و پـروس   ك جنـگ دانمـار    يژه در ماجرا  يو  ه به يش روس ي رو به افزا   ييايقدرت در . كرد
 وارد عمل شد و پروس را مجبـور         ك دانمار به سود ه  ي روس يياي در يرويه ن كان شد   ينما

ه ي روسـ يياي دريروي ن1853 در سال 46.ردك) 1850امبر   نو 29(به انعقاد معاهده اولموتز     
 در خدمت داشت و از نظر شـمار         ي انسان يروي ن يي بزرگ اروپا  يها  ر قدرت يش از سا  يب
   47.گرفت ي ميجا  ا،يتانيس از بر، پف دوميها در رد يشتك

ن يـ ه اگـر ا   كـ داد    ي نشان مـ   يروشن   بود و به   ايتاني بر ي برا يزنگ خطر فوق  تحوالت    
 ييايـ  قـدرت در   يـك هـا بـا      انوسي در اق  يزود  ا به يتاني بر يياي در يروي، ن ابديروند ادامه   

  
43.  Ivan Kruzenstern 

44.  Peter Rikord 

45.  Knyaz Aleksandr Sergeyevich Menshikov (1787-1867) 

46.  “The History of Russian Navy”, http://www.neva.ru/EXPO96/book/chap8-1.html 

47.  ibid, chap8-2.html 
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 در  بـه جـد  1840ا از دهه يتانيل، برين دليبه ا. مقتدر و همسنگ خود مواجه خواهد شد     

هـا    انوسيـ  آن به اق   يابي و راه  هي روس يياي در يرويه مانع توسعه ن   ك بود   يجاد موانع ي ا يپ
شـد و    جنگ تمام عيار دريايي در تـاريخ روسـيه محـسوب مـي            اولين جنگ كريمه . شود

ل در دوران حكـومتش      او كه نيكالي قدرتمندي  اي بود براي آزمون نيروي دريايي         عرصه
اين آزمون با فروپاشي اقتدار دريايي روسـيه بـه پايـان      . ان ايجاد كرده بود   با پشتكار فراو  

   .رسيد
  

ـ  يها   در برابر قدرت   يل با دولت عثمان    او ياليكاتحاد ن  ن بـود و هـم      كـ  هـم مم   ي غرب
ـ ن پد يا. ن بالفعل شود  يوانست در اوضاع مع   ت  يه م كرفت    يشمار م    بالقوه به  يعنصر  يا  دهي
. رده بودك احساس به شدت بار خطر آن را  يكگر غرب حداقل      سهي دس يگارشيه ال كاست  

ـ  مصرشورشي   محمدعلي، پاشاي    زماني كه ،  1833در سال    ا اتكـا بـر حمايـت پنهـان         ، ب
هديد كرد كه پايتخت عثمـاني را اشـغال         ، ت  لويي فيليپ   و پشتيباني آِشكار فرانسه    بريتانيا

 ناوگان روسيه در درياي     . وارد عمل شد    سلطان محمود دوم   به سود  وسيه، ر خواهد كرد 
 ناوگـان جنگـي     1833 پياده كرد و در مـه        روي نظامي در سواحل بسفور     ده هزار ني   سياه

 حمايت خود را از سلطان عثماني       48مفصل روسيه به فرماندهي دريادار ميخائيل الزارف      
ايـن عامـل   .  شـد  مـره  بـه دريـاي مر     اعالم داشت و مانع ورود ناوگان محمـدعلي پاشـا         

ي محمدعلي بود و پاشاي يـاغي مـورد حمايـت           طلب  كننده در پايان دادن به توسعه       تعيين
گفتـيم كـه    . گر غربي را مجبور كرد با سلطان عثماني به مذاكره پردازد            هاي دسيسه   كانون

   وجوديت دولت عثمـاني را نجـات داد و سـقوط نهـايي آن را               م<ل  اين اقدام نيكالي او
ل بـود كـه در       اين دين به نـيكالي او      به دليل  49>.قريب به هشت دهه به تأخير انداخت      

 وارد دريـاي    روسـيه اجـازه داد از طريـق داردانـل          به نيروي دريايي      بابعالي 1833سال  
ز نظـر   ا،  واتـسون  ستوننوشته    به. اين امر قطعاً براي بريتانيا خوشايند نبود      .  شود ترانهمدي

اگـر عثمـاني    <اي روسيه بسيار خطرناك بود و         بريتانيا گسترش بيش از پيش اقتدار منطقه      
دريـايي خطرنـاك در     شد، اين دولت در مقام يك قـدرت           به يكي از اقمار روسيه بدل مي      

   50>.گرفت  مديترانه جاي ميشرق
  ميالدي جنگي الزم بود تـا روسـيه        1850با توجه به مطالب پيشگفته، در اوايل دهه         

  
48.  Mikhail Lazarev 

 .  80، ص 3ن كتاب، ج يهم . 49
50.  Seton- Watson, ibid, p. 321.  
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ل را سرجاي خود بنـشاند و ثابـت كنـد كـه نقـش فائقـه در سياسـت                    او دوران نيكالي 

اين طرحي اسـت كـه بـا جنـگ          .  نيمه دوم سده نوزدهم با بريتانياست نه روسيه        ياروپا
  . تحقق يافتكريمه

  ي افروز جنگفريبكاري و : لندناليگارشي 
ز يـ و ن  (هيروسـ  يخير آن بـر سرنوشـت تـار       ي آن را، از منظـر تـأث       ايكـ تانيبره  ك يا  حادثه
ـ  يـ  ح يها  ن سال ي در واپس  51خواند،  ي م >مهيرك  جنگ يتراژد<،  )يعثمان ل  او ياليكات ن

 هاي پيچيده و هدفمندي كه تقابـل و تـضعيف روسـيه و             دسيسهر از   ي، به تأث  يرخ داد و و   
، ن روس يمـورخ . ردكـ  را آغـاز     مـه يركسـوز     ، جنگ خانمان  طلبيد عثماني، هر دو، را مي    

    : سندينو يدانند و م ين جنگ مقصر ميل را در شروع ا اوياليكن
 و متأسـفانه    ش گرفـت  ينانـه در پـ    يب وتـه ك ياسـت ي س ايـ تانيات بر يكاو در برابر تحر   

تــزار و . نــدك حــل  را تنهــا بــا زور اســلحهيد تــا اختالفــات خــود بــا عثمــانيوشــك
 بـود،   ا و فرانـسه   يـ تانيت بر يـ ه مورد حما  ، ك  را ي عثمان يمشاورانش قدرت امپراتور  

     52.م گرفتندكدست 
، لـويي بناپـارت   1850از سـال  . غـاز شـد    آي بـه بهانـه مـسائل مـذهب    مـه يركجنگ  

 بـر  يـك اتولك يسايـ لكه هنوز امپراتور نـشده بـود، خواسـتار نظـارت     ك يجمهور  سيئر
ن منطقـه   يـ ن ا ك سـا  نيان الت يحيت مس يموميو ق ) نيفلسط (>ن مقدس يسرزم< يساهايلك

 دولـت   1852ه  يـ ، در فور  ييايـ د حملـه در   ي و تهد  يكپلماتيپس از دو سال فشار د     . شد
ه كـ ن سـال رسـماً اجـازه داد         يان ا يرد و در پا   كن  كي تم  در برابر خواست فرانسه    يعثمان

بـه  امـل   كطـور     را بـه   بيت لحـم   واقع در    53حي زادگاه مس  يسايلك اداره   يكاتولك يسايلك
  . ردي خود گدست

ـ       در برابـر فـشار فرانـسه       يم عثمان يتسل او . خـت يا برانگ ل ر  او ياليك طبعـاً خـشم ن
رد كـ  مستقر   ي و مولداو  ي واالش ين عثمان ي دو سرزم  ي خود را در مرزها    ي نظام يروهاين

العـاده بـه      ر فوق ي سف به عنوان  را   وفيكساندر منش كاز آل ينكاساالر  ي در 1853ه  يو در فور  
 بـر اتبـاع     سك ارتـد  يسايـ لك و   هيروسـ دولت  ت  يموميو خواستار ق   اعزام نمود    استانبول

  
51.  “Crimean War”, Britannica CD 1998. 
52.  http://www.neva.ru/EXPO96/book/chap8-2.html  
53.  Church of the Nativity 
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زماني  54.ون نفر بود  يلي م 12شان در حدود    ين زمان شمار ا   يه در ا  ك شد   يس عثمان كارتد
ان يوب شورشـ  ك در حـال سـر     ي عثمـان  ي نظام يروهاينبول شد ن   وارد استا  وفيك منش كه
ز يـ نگرو را ن    از مونته  يوف خواست خروج قشون عثمان    يكمنش.  بودند نگرو  مونته يحيمس

  .  تزار افزوديها بر درخواست
كـه اينـك ويـسكونت اسـتراتفورد دو         ،   سِر اسـتراتفورد كانينـگ     1853 آوريل   5در  
گرانه را پيش برد  اي مرموز و دسيسه  بازگشت و نقشهشد، به استانبول  خوانده مي ردكليف

سد يـ نو  ي مـ  واتـسون  ستون. ن آورد  را به ارمغا    جنگ كريمه  كه به تعبير آكادميسين تارله    
 يهـا   انجـام برنامـه   <را بـه     عبدالمجيـد  چون نتوانـسته بـود سـلطان         نگيانكاستراتفورد  

، اسـتراتفورد  ي بهـررو  55. خارج شده بود   ي از عثمان  1852ند در ژوئن    ك وادار   >ياصالح
 ين دعوي طرفيانجي مبه عنوان بازگشت و ي به عثمان وفيكنگ در زمان حضور منش    يانك

ـ  كن  كي تم هيه در برابر خواست روس    كل بود   يد ابتدا ما  يعبدالمج 56.وارد عمل شد    يند ول
وف يك منـش  1853 مـه    21در  . وف پاسخ رد دهـد    يكه به منش  كرد  كق  ينگ او را تشو   يانك

ها نظـر خـود را عـوض          يدوار بود عثمان  يه هنوز ام  ك يرد در حال  ك ك را تر  يمان عث كخا
ل، عامـل    او منشيكوف در زمان بازگشت به روسيه، در گزارش خود بـه نـيكالي             57.نندك

كـه بـه لبـاس      < اعالم كـرد     >مهارت شيطاني آن ضدمسيح   <شكست مأموريت خويش را     
ــده اســــتاي انگليــــسي زاده اشــــراف ــور منــــش 58>. درآمــ ن يــــوف از ايكمنظــ

  . نگ استيانكاستراتفورد  >حيضدمس<
  
 علل اشتعال نـائره  يه در بررسك است  يگري عامل مهم د   ايتانيبرگرانه   خدعهاست  يس
ر شدن بـا جبهـه متحـد        يل قصد درگ   او ياليكن. رديد مورد توجه قرار گ    ي با مهيرك جنگ
 جبهـه   يكا در   يتاني و بر  ه فرانسه كبرد   ي را نداشت و گمان نم     يي بزرگ اروپا  يها  قدرت

 ييان لـو  يـ ق م يـ  عم يونـدها يانگر عدم شـناخت او از پ      ي ب ين تلق يا. رندي گ يه او جا  يعل
ردن نقـش   كـ  مطلـق    بـه دليـل   ه معموالً   ك ي بود؛ عدم شناخت   ايتاني بر يگارشي و ال  اپارتبن

ها    انسان ي و فرامل  ي فرد يوندهايده گرفتن پ  يها و ناد    است دولت ين س يي در تع  يمنافع ملّ 

  
54.  http://mars.wnec.edu/~grempel/courses/russia/lectures/19crimeanwar.html 

55.  Seton- Watson, ibid, p. 318.  
 . 505-504، صص مأخذس، همان را كين: د بهيبنگر . 56

57.  http://british-forces.com/fkac/conflicts/1800-1914/crimea.html 

 . 507ص همان مأخذ،  . 58
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    ، ين شوروينوشته مورخ به. شود يد ميپد

ل  او ، نـيكالي  هـاي دانـوب      و سـرزمين    در اتريش  1848س از شكست انقالب     پ
  در منطقـه بالكـان     تصميم گرفت كه به تالش ديگري بـراي تقويـت نفـوذ روسـيه             

تـوان در     ديد كـه در زمـان مناسـب مـي            مي > بيمار يمرد< را   نياو عثما . دست زند 
 بـه   هاي نفـوذ بـا بريتانيـا        تزار كوشيد تا بر سر تقسيم حوزه       .شريك شد اش    دارايي

 كـه  اي فرانـسه :  نبـود هاي بزرگ اروپايي نيكالي دلواپس ساير قدرت . توافق رسد 
 1849 كـه در سـال        لـرزه بـر انـدام او انداختـه بـود و اتريـشي              1848حوادث سال   

 بـورژوازي . ولي او دچار اشتباه محاسـبه عظيمـي شـد   . وسيله روسيه نجات يافت  به
 در مخيلــه داشــت و  جــدي بـراي منطقــه خاورميانـه  هـاي اســتعماري  بريتانيـا نقــشه 

     59.خواست كه رقيبي نيرومند چون روسيه در آن منطقه حضور داشته باشد نمي
ابتـدا  : ند داشـت  ي جـا  ايـ تانير در رأس دولت بر    يوز  دو نخست  مهيركدر دوران جنگ    

رد و پالمرستون   كن جنگ را آغاز     يابرد. رستونپالمو سپس   ) 1855ه  يتا ژانو ( بود   ابردين
 و خانـدان     لنـدن  يهودي يگارشيوندها را با ال   ين پ يتر  يك برد؛ و هر دو نزد     به پايان آن را   
 در  مـه يركان جنـگ    ه در شروع و در بخش عمده دور       كن،  يدرباره ابرد .  داشتند لديروچ

 به خانـدان    ني ارل چهارم ابرد   60.ميا   سخن گفته  تر  پيش داشت،   يا جا يتانيرأس دولت بر  
 پدر و مـادرش را از       كيودكدر  . علق داشت  ت ،ريشا ني ابرد ي گوردون، لردها  ياتلندكاس

 ليـ ونت ملو كسي و 61،هنري دونداس و   )كوچك(ويليام پيت   ت  ير حما يدست داد و در ز    
اهميـت   62.ستيز يت مي در خانه پ ي، بزرگ شد و مدت    اتلندكت در اس  ينده پ ي و نما  يبعد

  
59.  History of the USSR, Moscow: Progress Publishers 1977, vol. I, pp. 229-230.  

  . 444-443 ص، ص3ن كتاب، ج يهم . 60
61.  Henry Dundas, 1st Viscount Melville (1742-1811) 

ـ   به عنوان  كه از او      در اسكاتلند  ت كوچك يام پ يليالحكومه مورد اعتماد و     بينا وتخـت   تـاج  ي شاه ب
ـ  عضو مجلس عوام شد و به پ       1774ا آمد و در سال      يدن  به در ادنبورگ . كنند  ياد م ياسكاتلند   ـ رو پ ي ت ي
.  بودايتانير جنگ بر  ي وز 1801-1794 يها  ر كشور و در سال    ي وز 1794-1791 يها  در سال . ديبدل گرد 

ـ  ن ، دونداس 1801ت در   يبا سقوط پ  .  كرد ي را طراح  ه ناپلئون يا عل يتانين حمالت بر  ير اول يدر مقام اخ   ز ي
 به عنـوان  ) 1806-1804(ت  ين دولت پ  يدر آخر .  ملقب شد  ليسكونت ملو ي به و  1802استعفا داد و در     

.  تبرئه شـد   يب قرار گرفت ول   يبه اختالس متهم شد و تحت تعق      .  به دولت بازگشت   ياداريلرد اول در  
ـ     1790 س و از سال   يرئ  بي نا 1779از سال    در ادنبـورگ   .  بـود   اسـكاتلند  س بانـك  ي تا زمان مرگ رئ

  .، وارث اوست)1937متولد  (ليسكونت نهم ملويامروزه، رابرت دونداس، و. درگذشت
62.  E. Royston Pike, Britain's Prime Mininsters, from Walpole to Wilson, London: Odhams 

← 
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 يافته خاندان پيت    پرورش به عنوان م پيت در زندگي ابردين چنان است كه او را           نقش ويليا 
   63.كنند معرفي مي

ه او را   كـ  بـود    ي از عـوامل   يكين  يظن فراوان داشت و ا       حسن نيل به ابرد   او ياليكن
 64،ايـ تانير خارجـه بر يـ ز، و لرد جان راسـل   ل با    او ياليك ن 1853ل سال   ياز اوا . ب داد يفر

ـ    ي غنا يكا را شر  يتاني بر ييشنهادهايد با ارائه پ   يوشكرد و   ك را آغاز    يراتكمذا    يم جنـگ آت
ر ي سـف  65،سِر هاميلتون سيمور   با   1853ل  يه تا آور  يژانو از   ياليكن. ندك يش با عثمان  يخو
مـرد  < را   يدارها عثمـان  يـ ن د يـ  از ا  يكـي او در   . انجام داد دار  ي، چهار د  هيا در روس  يتانيبر
ل خود را به اتحـاد بـا        ياو تما . >خرس در حال احتضار   <گر  يدار د ي خواند و در د    >ماريب
 را بـه  ست اسـتانبول يـ ل نيان داشت و گفت ما   ي ب ي عثمان يراتورم امپ يا بر سر تقس   يتانيبر

  بزرگ اروپـا   يها  ر قدرت ين شهر به تصرف سا    يه ا كدهد    ي اجازه نم  ياشغال درآورد ول  
 يه در قلمـرو عثمـان     كـ  (و بلغارسـتان   صربستان: او افزود . دي درآ يونانيا دولت مقتدر    ي

 بدل شـوند و  >ت منيموميدر تحت ق< ي مستقليها د به دولت ي، با ي، مانند رومان  )بودند
 رات را بـه لنـدن     كن مذا يمور ا يس. ا واگذار شود  يتاني، به بر  رتكد  ي، و شا  در مقابل، مصر  

: مور گفـت  ين بود، به س   ير خارجه دولت ابرد   ي وز كنيه ا ك،  الرندونك يرد، ول كگزارش  

  
← 

Booka, 1968, p. 241.  
جـان    الت خـود را در مدرسـه سـن        يرغم خست پدر بزرگش، تحـص      ، به تيام پ يلي به اصرار و   نيابرد . 63

 به 1804در سال . ن شد ي ابرد ي با مرگ پدربزرگش وارث مقام ارل      1801در سال   .  برد به پايان  جيكمبر
 بناپـارت،   را با ناپلئونافت كه شاميدر فرانسه افتخار آن را  .  سفر كرد   و استانبول  وناني،  ايتالي، ا فرانسه

ـ گراونان  ين زمان كنسول اول بود، صرف كند و در          يكه در ا    يهـا   در سـال  . افـت ي يليشات هلنـوف  ي
 ر انگلـستان ي به عنوان سـف 1813در سال .  بودسي انگلي در مجلس لردهانده اسكاتلند ي نما 1806-1812
در . فا كـرد  يه ناپلئون ا  ي، به اتحاد عل   شي، امپراتور اتر  اول فرانتس    در جلب  ي رفت و نقش مهم    نيبه و 

 ي آن نقش مهمين مرزهاييونان و تعير خارجه شد و در استقالل      ي وز نگتوني در دولت ول   1828-1830
ـ در دولت دوم رابرت پ    .  شد ر مستعمرات ي وز لي در دولت سِر رابرت پ     1834در  . فا كرد يا -1841(ل  ي

ن گروه  يا. ل را به دست گرفت    ي جناج پ  يل، رهبر ي با مرگ پ   1850در سال   . ر خارجه بود  يوز) 1846
 شـناخته   بـرال ين ل كـارا  د شد و بـه عنـوان محافظـه        ي پد ي بود كه از درون حزب تور      يدي جد ياسيس
ـ وز ن نخـست يها ائتالف كردنـد و ابـرد   ي و تورها يلي پ 1852در  . شدند يم ـ تـا ژانو . ر شـد ي  1855ه ي

پس از مرگ همسرش    . بود)  ابركورن يها  دوك(لتون  ي از خاندان هام   يهمسر اول و  . ر بود يوز نخست
 . ازدواج كردلتونيسكونت هاميوه ويبا ب

 . 446-438، صص 3ن كتاب، ج يهم  :د بهي بنگردرباره لرد جان راسل . 64
65.  Sir George Hamilton Seymour (1797-1880) 
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 و ابـراز    ؛ نـدارد  يات عثمـان  ك بـه مـستمل    ي و طمع  >ستي ن ييشورگشاك يا در پ  يتانيبر<

 يت ارضـ  يـ اً در جهـت حفـظ اسـتقالل و تمام         كه مـشتر  يا و روس  يتانيبر<ه  كرد  كل  يتما
ـ     يمور و توصـ   يالرندون به س  كپاسخ   66>.نندك تالش   يعثمان ل دال بـر     او ياليكه او بـه ن

  . ار بودي تمام عي سالوسيك ي عثمانيت ارضيحفظ تمام
ه ك پدرنامشروع ملبه عنوانه ك است يسكاو همان  . ميشناس  ي را م  ارل كالرندون ن  يا
 نـاپلئون   يدوسـت شخـص   < بـه عنـوان   هرت دارد و از او      ، ش ون سوم مسر ناپلئ ، ه ياوژن
ونـد  ي و پ  )رزيـ خانـدان ول  (الرنـدون   ك ارل   ينه خـانوادگ  يشيـ درباره پ . شود  ياد م ي >سوم
كالرنـدون   67.ميـ ا  سـخن گفتـه  لديبا خاندان روچ) رزيچارلز ول(ش كوچك برادر  يكنزد
 را به شخص لويي      و پاريس   لندن  يهودي  و زرساالران  اي است كه اليگارشي بريتانيا     حلقه

 كند و حضور او در ايـن مقطـع حـساس در رأس ديپلماسـي     همسرش وصل مي و  بناپارت
اي   اي را آشكار كند كه مسبب واقعي فاجعه        هاي پنهان عملكرد شبكه    تواند اليه   بريتانيا مي 

 فراوانـي را    هـاي كريمـه      بودند و از آن زمان تا به امروز آتش جنـگ           نام جنگ كريمه    به
  . اند افروخته
پلمـات  ي و دو د يهـود ي ه زرسـاالران  ك در اقدامات خـود از خـدمات شـب         الرندونك
 ارل كاولي  يدومو   است   ستراتفورد كانينگ اسِر  ،  ياول. برد  يگر بهره م    سهيه و دس  يبلندپا

او ) جيمبـر ك(ا  يتاني بر ياست خارج يخ س يتاره  ك،   در فرانسه  ايتانير بر ي، سف )ي ولزل يهنر(
ـ     . خوانـد   ي مـ  >مؤثرترين سـفير در تـاريخ معاصـر بريتانيـا         <را    و  يدربـاره خانـدان ولزل
 و دوسـت و     ين عضو خاندان ولزل   يز درباره ا  ي و ن  يهوديشان با زرساالران    ي ا يوندهايپ

 و   و انگلـستان   رانيـ ان ا يـ  م سي پـار  1857مـان   ي و نقش او در انعقاد پ      لدهاي روچ يكشر
  68.ميا  سخن گفتهه هراتيتجز

ـ يمهمنقش  الرندونك و   نيارانه ابرد كبيواضع فر مبهرروي،   ل و  اوياليك در اغفال ن
    : سدينو ي منواتسو نستو. ايفا نمود مهيركاشتعال جنگ 

 را   اگـر تـزار نهادهـاي بريتانيـا        . را گمراه كرد    نيكالي مواضع ترديدآميز ابردين  
 نقش بـارزتري در تـصدي سياسـت     پالمرستون 1853شناخت و يا در سال        بهتر مي 

     69.تانيا داشت، احتماالً سير حوادث به گونه ديگر بودخارجي بري
  

66.  Seton- Watson, ibid, p. 317.  
  . 188، 139ص ، 3 ج ن كتاب،يهم . 67
 . 131، ص 3ن كتاب، ج يهم . 68

69.  ibid, pp. 220-221.  
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ـ  الرنـدون ك و   ني ابرد >مواضع ترديدآميز <گر،  يعبارت د   به ل را بـه عـدم       او ياليك، ن
 يرد و او را در اقدام خـود مـصمم و جـر            ك مطمئن   ي و عثمان   از فرانسه  ايتانيت بر يحما

ـ     يا م يتاني در رأس دولت بر    ينيد ابرد ي با 1853در سال   در واقع،   . ساخت  ياليكبود تـا ن
قهرمـان  <از بود تا به ي نيند و سپس به پالمرستون  كب  ي ترغ يه عثمان يل را به تهاجم عل    او

بـا توجـه بـه ايـن         70. بـدل شـود    >امـه كتزار خود <ه  يچمدار مبارزه عل   و پر  >ايتانيروز بر 
د دان   را دامي مي    را صائب شمرد كه جنگ كريمه      ايد ديدگاه آكادميسين تارله   ، ب توضيحات

  .ل پهن كرده بودبراي نيكالي او > بريتانيابورژوازي< كه
  
م ي در تقـس   ايـ تانيت بـا بر   ك شرا يو حت ي  طرف  بي به   ينيب  ل، عالوه بر خوش    او ياليكن
 و  يعثمـان بـا   ه در جنـگ     كـ رد  كـ ب شد و تصور     كز مرت ي ن يگريشتباه د ، ا يم عثمان يغنا

 هيان اتحاد روسـ كز، مانند اميان نكن اميا.  خواهد گرفتي در جبهه او جا   شي اتر فرانسه
 واتـسون  سـتون .  از آن وحشت داشت    ايتاني بر يگارشيه ال ك بود   يا ، خطر بالقوه  يو عثمان 

 نگـران  ش فرانتس جوزفيل و اتر   او ياليكه ن ي روس يكيبت به نزد  ا نس يتانيبر  :سدينو  يم
ه و اعـاده اتحـاد      يش و روسـ   يان اتـر  ي م يم عثمان يتقس<وند به   ين پ يه ا كد  يترس  يبود و م  
   71.بيانجامد >يكا در خاورنزديتانيه منافع بري علمقدس

 بـه دو گـروه هـوادار و          و پـروس   شي اتـر  ياسـ ي س يروهـا ي، ن مهيركدر آغاز جنگ    
ه انقالب  يه عل ي خود با روس   يدر پروس، پادشاه از همبستگ    . م شدند ي تقس هيمخالف روس 

ات كژه در مـستمل   يـ و   بود به   نگران انقالب  به شدت ز  ي ن فرانتس جوزف . گفت  يسخن م 
ه با ك داشت ي اهدافانكمعهذا، هابسبورگ در منطقه بال   . )لومباردي (ايتالي در ا  هابسبورگ

 ي نـاپلئون يها عالوه، در دوران پس از جنگ    به. گرفت  يه در تعارض قرار م    ياهداف روس 
ن امـر   يـ رفت و ا    يشمار نم   ش به ي اتر ييايتاليات ا ك مستمل ي برا يديتهدهنوز  ز  ي ن فرانسه

 1854ل ي آور20 ماندند و در طرف بيش يه پروس و اتركن بود يچن. ردكش را خام   ياتر
.  و فرانـسه بـود     ايـ تاني بر بـه سـود    در واقـع     يطرف  بين  ي ا يول. ردندك با هم امضا     يمانيپ

ـ  يهـا    و قدرت  ي عثمان به سود ش  يسرانجام، اتر   ژوئـن  14دان شـد و در    يـ  وارد م  ي غرب
ش ي و اتـر ي عثمانكله قشون مشتريوس  بهيه طبق آن واالشكرد ك امضا ي با عثمان  يمانيپ

ـ    . شد  يش اشغال م  يله قشون اتر  يوس   تنها به  يو مولداو  ن اقـدام   يـ ل، ا  او ياليكاز منظـر ن
،  مجارستان1849 شورش سال    ي، در ماجرا  يه و ك ي پادشاه ي بود از سو   يانتيش خ ياتر

  
 . 112-109، صص 3ن كتاب، ج يهم: د بهي بنگرنامه پالمرستونيشتر با زندگي بيي آشنايبرا . 70

71.  ibid, p. 319.  
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    ه در آن زمان، كم ي گفت72.اج و تخت او را نجات داده بودت

، در اعمـاق    هيزار روسـ  ، تـ   اول ياليك ن ي به مداخله نظام    زرساالر لندن  يگارشيال
س بـا   كـ ع ست و به  ينگر  يده خصومت م  ي به د  با شوارزنبرگ وند آن   ي و پ  قاره اروپا 

ه تـداوم اقتـدار     كـ ل  يـ ن دل يـ  داشـت؛ قطعـاً بـه ا       ي همدل رهبران استقالل مجارستان  
 و اتحـاد آن بـا     ي و شـرق   يزك مر ي از اروپا  ي در بخش مهم    هابسبورگ يامپراتور

 يـك  به حضور    ايتاني بر يل امپراتور يعالوه بر عدم تما   . ديپسند  يل را نم   او ياليكن
 انباشـت و    يز بـرا  يـ  زرسـاالر اروپـا ن     يهـا  انونكـ ب در منطقـه،     يقدرت بزرگ رق  

 و ي موجـود اجتمـاع  ي سـاختارها يزيـ ر مشتر ثروت خـود بـه بهـ      يش هر چه ب   يافزا
     73.از داشتند و لذا از اقدامات شوارزنبرگ خشنود نبودندي نياسيس

گـذاران    هي، سـرما  يهـود ي ر از نفـوذ زرسـاالران     يتواند به تأث    ي م شي اتر يطرف  بين  يا
ر و بازنشسته هنوز زنده     ي پ خين دوران مترن  يدر ا .  باشد ني، در دربار و   مهيرك جنگ   ياصل

وند داشـت   ي پ يهودي يگارشي ال ير اعضا ي و سا  لدهايو متنفذ بود و چون گذشته با روچ       
 بـه تبـع     .دندين رابطه را تداوم بخش    ي ا ن،يچارد، و دخترش، پائول   يو پس از او پسرش، ر     

دار كـ ن بان يلـدها همچنـان متنفـذتر     ي روچ ، در دوران فـرانتس جـوزف      ييوندهاين پ يچن
  بـزرگ  ي اشـتباه  مـه يرك، فرانتس جوزف در جنـگ       ي بهررو 74.ش بودند ي اتر يامپراتور

 مـشابه   يا سهيـ  دس ي بعد قربـان   كي اند  و فرانسه  ايتانيش بر بر  ياك ات به دليل ب شد و    كمرت
  .  را از دست داد هابسبورگي امپراتور ي و آلمانييايتاليات اكشد و مستمل

  
.  جعـل شـد    مـه يرك جنـگ    يز برا ي ن يكدئولوژيهات ا يوج، ت ينيز د يعالوه بر دستاو  

اشـاعه  < ايـ تاني بر ي اسـتعمار  يهـا   اسـت ي س  پالمرسـتون   تبشيري ديپلماسيه در   كم  يگفت
 يهـا   ومـت كس ح يه تأسـ  كـ  بـود    ياستين نام رمز س   يا. شد  يده م ي نام > و تمدن  ليبراليسم
ا يتاني بر ياسيل مدل نظام س   ي و تحم  لي انگلوف دن نخبگان يشكق بر يا را از طر   يتانيهوادار بر 

ه كـ بانـه بـود     ياسـت عوامفر  ين س يـ  ا يريـ گي پ به دليـل  و  . ردك يشورها دنبال م  كر  يبر سا 
گري  گري خطرناك، مداخله   دسيسه< به عنوان  پالمرستون را    يي از دولتمردان اروپا   ياريسب

ا خود را مـدافع     يتانيز بر ي ن مهيرك در جنگ    75.شناختند ي م >توز آشوب   سمج و مروج كينه   
  

72.  ibid, p. 322.  
 . 520، ص 2ن كتاب، ج يهم . 73
 . 527-524، ص 2ن كتاب، ج يهم  :د بهيبنگر . 74
 .111 ، ص3ن كتاب، ج يهم . 75



340  آريستوكراسي مالي و فروپاشي نظام سنتي
رده كـ نه سـپر    ي سـ  يوز تـزار   و متجا  امهكه در برابر نظام خود    كخواند    يم  و تمدن  يآزاد
 آغـاز   وان مخـوف  يوند با ا  ياست خود را در شرق در پ      ي و س  ه تجارت ك يانگلستان. است

 ييايـ تاني بر76فا نمـود، ي اي روسيطلب نام توسعه   به يا  دهيش پد يداي در پ  يرد و نقش اصل   ك
ـ يگرا   باستان يوستالژنج  يق ترو يروز از طر  يه تا د  ك  مـرده   ي امپراتـور  يايـ ه گـاه بـه اح     ان
، نظـر   هيت قـسطنطن  يـ زك و به مر   نينستانتك كا گراند دو  ي ن دوم ياترك به رهبري ،  زانسيب

ــاه  ــونيومــت ولكدر دوران ح(داشــت و گ ــرچم ) نگت ــا برافراشــتن پ ــانيب  يدوســت ون
ـ  ي، و در اتحاد با هم     )سميليهلنوف(  - مـسلمان  يعثمـان <ه  يـ اسـت تجز  يل، س  او ياليكن ن

 در  ي عثمـان  يت ارضـ  يـ اسـتقالل و تمام   حافظ   خود را    كني ا 77برد،  يش م ي را پ  >يوحش
نامـه لـرد پالمرسـتون      يزندگ در   هربـرت بـل   . ردكـ  ي مـ  يمعرفـ  >يتوحش روسـ  <برابر  

    : سدينو يم
 بـر   ي عثمان يبرتر< و   هيم بر قسطنطن  ك حا >ي مترق برالينظام ل < درباره   پالمرستون

 يحيشتر اتبـاع مـس    يـ نوشـت و از حقـوق ب        ي مـ  >ي از ابعـاد تمـدن     ياري در بس  هيروس
ه، سـخن   يبـا مـردم روسـ     سه  يـ ، در مقا  >تكيـ  و مال  يت فـرد  يـ امن<نه  يسلطان در زم  

  78.گفت يم

   مهيرك و جنگ يهودي زرساالران
ه كـ ،  يت لحـم  ب ي مذهب ك بر سر نظارت بر مناس     سك و ارتد  يكاتولك يسايلكرقابت دو   

 يا   را سبب شد، بهانـه     مهيركافت و جنگ    ي بازتاب   هي و روس   فرانسه يخارج  استيدر س 
 يرويـ  آن ن  بـه عنـوان    و فرانـسه را      ايتاني بر ي و تجار  ي مال يها  ن گروه يمورخ. ش نبود يب

 آتـش جنـگ   يي بزرگ اروپـا يها  ر خود بر دولت   يق تأث يه از طر  كشناسند    ي م يقدرتمند
رقابـت  ) فلـسطين ( مقـدس  نيدر سرزم   :سدينو  ي م د تامسون يويد.  را برافروختند  مهيرك

از . ان بـود  يـ ه در جر  يا و فرانـسه و روسـ      يتانيان بر ي م يدي شد ياسي و در باطن س    يمذهب
) ترانـه يشـرق مد   ( با منطقه لوانت   يا   گسترده يا و فرانسه روابط تجار    يتاني بر 1815سال  

   79.ن منطقه نبودنديه در ايت مواضع روسيرده بودند و خواستار تقوكبرقرار 
  زرسـاالران  يهـا  يگـذار  هين سـرما  يتـر    از بـزرگ   يكي به عنوان د  ي را با  مهيركجنگ  

  
 .284-277، صص 4ن كتاب، ج يهم  :د بهيبنگر . 76
 . 535-534ص ، ص2ن كتاب، ج يهم  :د بهيبنگر . 77
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ن يـ تنهـا بـا شـناخت نقـش ا    . ، شناختلدي خاندان روچبه رهبري سده نوزدهم،  يهودي
. افتي دست   مهيرك جنگ   يامدهاي جامع از علل و پ     يريتوان به تصو    يه م كانون است   ك
 تـا بـه امـروز       زابـت ي در عـصر ال    ايـ تاني بر يگارشيوند با ال  يه از بدو پ   ك است   يانونكن  يا

ش بدل  ي خو ياپوك ت ي انحصار يها  از عرصه  يكي مرگ را به     ي و سوداگر   يافروز جنگ
  . ساخته است

  
ـ  ي از مختصات شخـص    يكي  غرب ي رسم يخنگاريتار ل را نفـرت او از       او ياليكت ن

ـ   ي تلق به علت  كيودك از   يه و كشود    يگفته م . ندك ي عنوان م  انيهودي  ينات پرستارش، زن
 آزار فـراوان     ورشـو  1794 سـال    يها  ان آِشوب يه در جر  ك 80ونين ل ينام ج    به ياتلندكاس
اش   ي دوران زنـدگ   ين نفرت در تمام   يان نفرت داشت؛ ا   يهوديا و   ه  يده بود، از لهستان   يد

ز يـ ن) 1817ل  يـ  و اوا  1816اواخـر    ( به انگلستان  ي سفر چهار ماهه و    يپابرجا بود و حت   
ـ   ين سـفر م   ي در ا  81.ان برد ينتوانست آن را از م     آرتـور   (نگتـون ي ول ك دو ياليكهمانـدار ن

 سـخن   يهـود ي ق او و خانـدانش بـا زرسـاالران        يـ  عم يونـدها يه درباره پ  ك بود   )يولزل
شود را در     ياد م ي >انيهوديل از    او ياليكنفرت ن <عنوان    ه از آن با     ك يا  دهي پد 82.ميا  گفته

ن يرد و همـ كـ ر يـ  آن عصر تعب يهوديه مقتدر زرساالران    كد به استقالل او از شب     يواقع با 
 هـود املعـارف ي  دائـرة . انون متنفذ بدل نمـود   كن  ي توطئه ا  ي را به آماج اصل    يه و كامر بود   

    : سدينو يم
ه كـ دانـست     يو مضر م  ] هياز جامعه روس  [گانه  ي ب ي را گروه  انيهوديل   او ياليكن
ل يه مـستح يامـل در مـردم روسـ   كطـور   ه بـه كان برد يشان را چنان از م يد اتحاد ا  يبا

ابتـدا وضـع قـانون      . ن مقصود به اقدامات متعـدد دسـت زد        يل به ا  ي ن ياو برا . شوند
 او در   يهـا   اسـت ي س يه بـر تمـام    كـ ) 1827(ان بود   يهودي ي برا يفه اجبار ينظام وظ 

ه در مـدارس    كـ ردنـد   ك ي را مجبور مـ    يهوديان  كودك. ان اثر گذاشت  يهوديقبال  
 يمنـاطق مـرز   .  بـود  يحي مـس  ينيه با روح د   كنند  ي بب يماتيان تعل كودكژه  ي و ينظام
ــو ــهوديژه ي ــ 83اني ــهوديافــت و ياهش ك ــ يان از شــهرهاي  و ف، سواســتوپولكي

  
80.  Jane Lyon 

81.  “Crimean War”, Britannica CD 1998. 
  . 446-408، صص 2ن كتاب، ج يهم: د بهيبنگر . 82

83.  Cherta osedlosti (Pale of Settlement) 

ـ  و از شـمال بـه در       اهي س ياي كه از جنوب به در     هي روس ي غرب ي در مرزها  يژه پهناور يمنطقه و   ياي
← 
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 ي ورسـت  50ان تا عمـق     يهوديه استقرار   كشنهاد شد   ي پ يحت.  اخراج شدند  فياليكن

ه كـ رد كـ  يق ميان را تشويهوديولت ، دگري دياز سو. شوده ممنوع   ي روس يمرزها
ل از  اوياليكومــت نــكح. ننــدكه مهــاجرت ي جنــوب روســيشاورزكــبــه منــاطق 

رد و  كـ  يت مـ  يـ  حما سكان ارتـد  يهوديدر مقابل   ] يهوديروشنگران   [84ميلكيماس
 دولـت   1840در دهـه    .. .نمـود  يان اعمال م  يهودي يها  تابك را بر    يديسانسور شد 

ن يـ در ا .  را گـسترش دهـد     يهـود ي يه مدارس دولت  كه شب كم گرفت   يه تصم يروس
ان يدر پا . دنديد  يآموزش م ] يهودي يروشنگر [االكان با روح هاس   كودكمدارس  

 ياليكومـت نـ   كدر اواخـر ح   . ان ممنوع شـد   يهودي ي استعمال البسه سنت   1840دهه  
و ) يشاورزكـ ارگران كـ گـران و      صـنعت    ،تجار (>ديمف<ان به دو گروه     يهوديل  او
 در نظـر    >ديرمفيغ<ان  يهوديه  ي عل ي سخت يهيم شدند و اقدامات تب    ي تقس >ديرمفيغ<

     85.ن طرح شدي ايل سبب توقف اجرا اوياليكمرگ ن. گرفته شد
ـ  يـ ه عل كـ  است   يت اتهامات ي ماه ياي گو يروشن  ت فوق به  جمال ل عنـوان    او ياليكه ن

تواند به    ي م يومتكه هر ح  ك است   يازي امت ي مرز يژه تجار ياستقرار در مناطق و   . شود  يم
د از  يـ ان مد ي سال ي ط هي روس انيهوديند و   كسلب  از آنان   ا  يش اعطا   ياتباع خو گروهي از   

ان نبـود و    يـ هوديز خـاص    يـ ن) يسرباز (يفه اجبار ينظام وظ . نده بود از بهره برد  ين امت يا
آمـوزش  . ه عمـل نـشود  ير اتباع روسـ يسان سا شان بهينه با اين زميه در ا  ك نداشت   يليدل
ـ   يـ ز دليـ  ني در مدارس دولت  االكروح هاس  با   يهوديان  كودك ل از  اوياليكل بـر نفـرت ن
 يهـا    از خانـدان   ياريه بـس  كـ  است   ي محترم ياال جنبش روشنگر  كهاس. ستيان ن يهودي

  
← 

 اجازه دادند   1791 در سال    ي، مقامات روس  )1772(ه  ي به روس  پس از انضمام لهستان   .  محدود بود  كيبالت
 همجـوار   يها  ني با سرزم  بمانند و به تجارت   ) محدوده فوق ( سابق خود    ي در مناطق مسكون   انيهوديكه  

ن ي تأم ي فراوان ي و مال  يات تجار شان امكان ي ا يان بود و برا   يهودي ي برا يا  ژهياز و ين قطعاً امت  يا. بپردازند
 را از محـدوده     ن كورتلنـد  ي سـرزم  1829او در سـال     . ستم را محدود كرد   ين س يل ا  او يكالين. كرد  يم

ـ  را ن  ي شمال  و قفقاز   استراخان يها  ني سرزم 1835ان خارج كرد و در سال       يهودي يژه تجار يمنطقه و  ز ي
ـ  يلي ما33ان تا عمق يهودي دستور داد كه تجارت 1843 در سال    يكالين.  كرد يمستثن ه بـا  ي مـرز روس
ـ  نان در شهر كيـف يهودي استقرار ي براييها تي محدود1827در سال .  ممنوع شود شي و اتر  پروس ز ي

ـ      به يك مركز مهم تجار   يه بود و    ي روس ين شهر جنوب  يتر  كيف بزرگ . وضع شد  در . رفـت   يشـمار م
ان ثروتمند اعطا   يهودي از   ي مجددًا به گروه   يژه تجار ياز استقرار در مناطق و    ي امت دوران آلكساندر دوم  

 . شد
 . سخن خواهم گفت ميدرباره جنبش ماسكيلدر جلدهاي بعد  . 84

85.  Judaica, vol. 12, pp. 1137-1138.  
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ـ  يبنـد   در طبقـه  . رو آن بودنـد   يـ ختـه پ  ي سرشناس و فره   يهودي  انيـ هودي<  ل، او ياليك ن
د ي و تول  يدار خانهي، م ي چون رباخوار  يه به مشاغل واقعاً مضر    ك بودند   يسانك >ديرمفيغ

ان يـ ه در م  كـ  ي و اشاعه فحشا اشتغال داشتند؛ مشاغل      ي و دالل  يلكو فروش مشروبات ال   
خالف جمالت رب، املعارف يهود  دائرة 86. رواج فراوان داشت   ان لهستان يهودي از   ييها  گروه

دانست، در جمالت     ي م > مضرّ يگروه<ان را   يهوديل   او ياليك است ن  يه مدع ، ك نخست
 را  يشاورزكـ و    و صـنعت   ان شـاغل در تجـارت     يـ هودي ياليكه ن كن معترف است    يپس
ان شـرق   يـ هودي ي مشاغل سـنت   يت برا يمحدودجاد  ي، ا يبهررو. كرد  ارزيابي مي  >ديمف<

ه بـه ارمغـان     ي و مردم روس   ياليك ن ي را برا  مهيركه جنگ   ك بود   ي نابخشودن ي گناه اروپا
 و  امـه ك خود يمرانك ح نبه عنوا ل را    او ياليك نام ن   غرب ي رسم يخنگاريآورد و در تار   

 اقـدامات   يرغـم تمـام      به ،ل را  او ياليكن يخنگاريتب تار كن م يا. ديمستبد به ثبت رسان   
ـ    ي نمـ  >مـصلح < بـه عنـوان    ،شور خـود  ك ملت و    يسترگش در راه اعتال    ، يشناسـاند ول

 يهـا  افـت وام  يپـاس در     به -ا، ر ل او ياليكارث ن ، و ساندر دوم كد، آل يم د ي خواه كه  چنان
  . ندك ي مي معرف>رگ تزار اصالح< به عنوان، يهودي الن از زرساالرانك

  
 يگـر  سهيـ ه دسكات شـب ك و تحري در دولت عثمانلينفوذ و اقتدار دولتمردان انگلوف 

 علل وقوع يه در بررس  ك است   يگريامل مهم د  ع،  ردك يت م ي هدا استراتفورد كانينگ ه  ك
ئه ارا از   سيويچارد د يه ر كم  ي گفت تر  پيش. ردي قرار گ  يد مورد توجه جد   ي با مهيرك جنگ

 دربـار و دولـت      ي بـرا  لـدها يد روچ يـ  مف يردهاكارك از   يكي به عنوان  خدمات اطالعاتي 
 يها  در دوران جنگ   >لدهاي روچ يه اطالعات كشب< يياراكند و با اشاره با      ك ياد م ي ايتانيبر

    :سدينو ي ميناپلئون
ا كـ ار قابل ات  يه بس ك نه تنها ثابت شد      در اروپا  شبكه گسترده اطالعاتي روچيلدها   

 بـدل   ايـ تاني دولـت بر   ي ارتبـاط  يانـال رسـم   كش بـه    يش از پـ   يه هر روز بـ    كاست بل 
ر امــور خارجــه، يــ، وزنــگيانك جــرج 1826تبــر ك ا20 نمونــه، در يبــرا. ديــگرد

 از طريق گزارشي كه ديـروز از قـسطنطنيه        <: نوشت] جرج چهارم [محرمانه به شاه    
 با تمـامي تقاضـاهاي       رسيده تأييد شده كه دربار عثماني      به بنياد روچيلد  ] استانبول[

     >. موافقت كرده استروسيه
 ي عوامـل متنفـذ    ي در دربار عثمـان    لدهايه در آن زمان روچ    كند  ك ين سند روشن م   يا

  
  . 95-94، صص 2 ج  ن كتاب،يهم  :د بهيبنگر . 86
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رمينيـوس  آ،   نمونـه  يـك .  گـزارش دهنـد    ن مهم را بـه لنـدن      ي چن يه اطالعات كاند    داشته

 در  يت وامبـر  يـ مأمور. ، است ايتاني بر سيجنس سرو ينتلي و مأمور ا    مجار يهودي،  وامبري
 يان و مـشاوران مـصطف     يكـ  نزد  از يكـي  در مقام    ي آغاز شد و و    1854 از سال    استانبول

    : سدينو ي منواتسو ستون 87. گرفتي جا مخصوص فؤاد پاشاي و منش پاشاديرش
... نـوز مـورد مناقـشات حـاد اسـت     ه] مهيركدر اشتعال جنگ     [نقش استراتفورد 

 88يتـاب تمپرلـ   ك يسيـ  مورخ انگل  يكله  يوس  ن موضوع به  ي در ا  ين بررس يتر  جامع
، مورخ سرشناس شوروي  ). 1936 (مهيرك: يك و خاورنزد  انگلستاناست با عنوان    

كلـي    خود ديـدگاهي بـه  89جنگ كريمه در كتاب تارله.  وي.مرحوم پروفسور اي  
 5در [او مدعي اسـت كـه اسـتراتفورد     . متفاوت با ديدگاه تمپرلي ارائه كرده است      

 تارلـه ...  بازگشت به عثمانيبا هدف ترتيب دادن جنگ عليه روسيه    ] 1852آوريل  
گويـد كـه اسـتراتفورد را         خوانـد و مـي       مـي  >دروغ نابخردانـه  <نظرات تمپرلـي را     

 بـود و   به عثماني اعزام كرد كه در اين زمان وزير كشور دولت ابـردين         پالمرستون
] هوزيـر خارجـ   [تمامي امور خارجي دولت را در دست خود داشت و كالرندون <

مپرلـي تعمـداً نقـش بـازي        ، ت نظـر تارلـه      بـه  >.رفت  شمار مي   بهدست او   اي در     مهره
طلبانـه ابـردين و       ديـدگاه صـلح   . دوگانه پالمرستون و ابردين را ناديده گرفته است       

اين دو نقش خـويش     . نگرش تجاوزكارانه پالمرستون تنها يك تظاهر استادانه بود       
شـان فريـب دادن تـزار و كـشانيدن او بـه               فكردند و هد    را در توافق با هم ايفا مي      

     90.بار بود عرصه جنگي فاجعه
صـراحت   ز بهي، نييايك، مورخ آمراستانفورد شاو.  تعلق ندارددگاه تنها به تارله   ين د يا

     :داند ي منگيانكار كل را  اوياليكمخالفت با درخواست ن
، ا تن در داد اما همين كه سفير بريتانيا        ه  هاي روس   سلطان در آغاز به درخواست    

  
  . طور مشروح سخن خواهم گفت  بهدر جلدهاي بعد درباره وامبري . 87

88.  Harold William Vezeille Temperley (1879-1939) 

ج و  ي كمبـر  يهـا   خ دانـشگاه  ي و استاد تـار    جيل دانشگاه كمبر  يالتحص فارغ. يسيمورخ سرشناس انگل  
ـ تانيئت بر ي عضو ه  به عنوان  بود و    ايتاني عضو ستاد ارتش بر    يدر دوران جنگ اول جهان    . هاروارد ا در  ي

ـ تاني مشاور دولت بر    اروپا يدر امور مربوط به جنوب غرب     . شركت كرد ) 1919 (سيركنگره صلح پا   ا ي
؛ خ صربـستان  ي؛ تـار  مهيكر: كي و خاورنزد  صر جوزف؛ انگلستان  يك و ق  يفردر : او يفات اصل يتأل. بود
  ].ياول جهان[ا درباره علل جنگ يتانيس؛ اسناد بريخ كنفرانس صلح پاريتار

89.  E. V. Tarle, The War of Crimea, Moscow-Leningrad, 1950, 2 vol. 
90.  Seton- Watson, ibid, p. 318.  
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، مراجعـت كـرد، سـلطان را واداشـت كـه مـصطفي              يعني استراتفورد دو ردكليف   

 را به مقام وزارت امور خارجه بازگرداند و سپس وي را به مخالفـت بـا                  پاشا رشيد
    91. برانگيختتقاضاهاي روسيه

 در دوران جنـگ     يهودي است زرساالران ياخص س ، ش يسي، محقق انگل  ي الفر يآنتون
 > به سوي بالكان    به مسدود كردن راه روسيه      و پاريس  تمايل روچيلدهاي لندن  < را   مهيرك
در <ه  كـ  اسـت    ي مـدع   در گزارش خود به پادشـاه پـروس        كسماري هر چند ب   92.داند  يم

را ] لـد يروچ[است خانـدان    ي س ي جز مالحظات ناب مال    يگري موارد مالحظات د   يبرخ
ـ    لدهاياست روچ يه س كرد  كد تصور   ي نبا ي ول 93،>ندك ين م ييتع ل تنهـا    او ياليك در قبال ن

 انيـ هودي ي دفـاع از حقـوق شـهروند   يشان و بـرا ي اي فرهنگ-يني ديها زهياز انگملهم  
ن عنصر  ي را داشت و ا    ي نقش اصل  ي مال يها سهيها و دس   ين ماجرا، باز  يدر ا . ه بود يروس
 زرسـاالر  يهـا  انونكـ  يبـاز   را به صحنه بزرگ بورس  مهيرك جنگ   يويل سنار كه  كبود  
  . نمود ي غرب بدل مي و تجاريمال

ه كـ م است   ي تا بدان حد عظ    مهيرك در جنگ    سي و پار   لندن يلدهاي روچ  يگذار هيسرما
ـ  با پـول ا    هي معارض روس  يها  قدرتادعا كرد كه    توان    يمبه صراحت    ن جنـگ را بـه      شاي

 يلـدها ي و روچ  نگيون پوند اسـترل   يلي م 16 لندن   يلدهاي، روچ 1855در سال   . ان بردند يپا
 يهـا   ار دولـت  يوام در اخت  ) نگيون پوند استرل  يلي م 30معادل   (كون فران يلي م 750س  يپار
ـ تاني بر يهـا   ا ضمانت دولت  ، ب ن سال يم قرار دادند و در ه      و فرانسه  ايتانيبر  5  ا و فرانـسه،   ي
ـ  ن 1856در سال   .  گذاردند يار دولت عثمان  يون پوند در اخت   يليم  لنـدن دو    يلـدها يز روچ ي

ـ تانيار دولت بر  ي در اخت  يون پوند يلي م 5 و   9فقره وام    ، گـر يعبـارت د   بـه 94.ا قـرار دادنـد    ي
  يگـذار  هي سـرما  مـه يركنگ در جنـگ     يون پوند استرل  يلي م 65وع   در مجم  لدياندان روچ خ
 ي برا 95.رفت  يشمار م    به يميه عظ ي سرما يالديمه سده نوزدهم م   ي ن ين رقم در حوال   يا. ردك

  
 . 241ص ، 2شاو، همان مأخذ، ج  . 91

92.  Anthony Allfrey, Edward VII and his Jewish Court, London: Weidenfeld & Nicolson, 

1991. p. 65. 
93.  Virginia Cowles, The Rothschilds, A Family of Fortune, London: Weidenfeld and 

Nicolson, 1973, p. 130.  
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ه در  كـ م  ينكد توجه   يمه با يرك در جنگ    لدهاي روچ  يگذار هيز سرما يانگ  رتيشناخت ابعاد ح  

  يگـذار  هيه شـامل سـرما    كـ  -ي و خـصوص   يعم از دولت  ، ا ايتانيه بر ي سرما لك 1854سال  
شـد   ين زده مـ يون پوند تخمـ  يلي م 550شور حدود   كن  ير خارج از ا   ، د شود  يز م ي ن انيهودي
   96.ون پوند سود داشتيلي م30انه حدود يه سالك

   مهيرك جنگ يامدهايپ
 يخي تـار  يمانـدگ   ز بـود و عقـب     يـ آم   سـخت فاجعـه    هيروسـ  ي بـرا  مـه يركامد جنگ   يپ

    : سدينو ي منواتسو ستون. شور را سبب شدكن ير ايناپذ جبران
 بـراي قريـب بـه يكـصد          در قاره اروپا    سبب شد كه موضع روسيه     جنگ كريمه 

 بــه عنــوانروســيه ] ســال شكــست نــاپلئون [1815در ســال . ســال دگرگــون شــود
 قاره ظهور كرد كه در رده بعد از آن، با فاصـله بـسيار               نيرومندترين قدرت اروپاي  

 كـه روسـيه بـر سـاير         رسـيد   نظـر مـي      بـه  1848پـس از    .  قرار داشت  اندك، اتريش 
. تفوق روسيه بدل شد بـه سـلطه روسـيه         : هاي زميني اروپا برتري يافته است       قدرت

در  . تنـزل داد    روسيه را به يكي از چند قدرت بـزرگ اروپـايي           ولي جنگ كريمه  
  امپراتوري 1870  سال از. ، و حتي اتريش، با او همسنگ بودند       هاي بعد فرانسه    سال

گ پطرزبور  سن ا زماني كه تزارها در    ، ت از آن پس  .  از روسيه برتر شد    جديد آلمان 
     97. نياوردبه دست را 1815كردند، روسيه هيچگاه تفوق سال  سلطنت مي

ز از  يـ  ن هي روسـ  يوانيـ  د -ياسـ ي سـاختار س   يخته و انحطاط و فروپاش    يگس  فساد لجام 
     . بودمهيرك جنگ يامدهايپ

ستم حمـل و نقـل      يـ  بودن س  يافكنا. اعتبار شد   ي ب به شدت  هي روس يدستگاه دولت 
قـاً بـه فـساد آلـوده شـد؛          ي عم ي و اقتـصاد   ياسيساختار س . ار شد كامالً آش كه  يروس
ب يـ  خـود بـه ج     يهـا   ماني را بابت پ   ي از پول هر واحد نظام     يداران درصد   ررشتهس
 ي نظـام  يروهـا ي بنجـل و آذوقـه فاسـد بـه ن          ياالهـا كق فـروش    يـ زدند و از طر     يم

     98.بردند يالن مك يسودها
ن جنگ بـه    ي ا انيپا. ز بود يآم ز فاجعه ي، ن عثماني،  “روزمنديپ” طرف   ي برا مهيركجنگ  

  
96.  Thomson, ibid, p. 257.  
97.  Seton- Watson, ibid, p. 331.  
98.  ibid.  
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 سـلطان   سينگـره پـار   كدر  .  بدل شد  ايتاني بر  به استعمار  ي عثمان ي در وابستگ  يعطف  نقطه

 فوريـه   18 (ونيرفت و خـط همـا     يا را پـذ   يـ تاني مطبوع بر  “اصالحات” انجام   ديعبدالمج
از آن پس رجـال     . رده بود كته  يك د نگيانكه استراتفورد   ك يرد؛ منشور كرا صادر   ) 1856

 فراينـد  خـود پرداختنـد و       يهـا   اسـت ي س يشتر به اجـرا   ي ب ي با آسودگ  ي عثمان فراماسون
    . دنديشتر بخشيشور شتاب بكن ي را در اي و فروپاشييگرا غرب

شـان در     يهـا    بـا خـانواده    ي از افـسران و سـربازان خـارج        يعيحضور شـمار وسـ    
رد و  كـ  آشـنا    يي اروپا يوه زندگ ي را با ش   يت بوم يژه جمع يو   به  استانبول يها  ابانيخ
هـا    نيتضم. ردكتر   ار آسان ي بعد بس  يها   سال يشان را ط     و فؤاد و دوستان    يار عال ك

ز بـه مـردان   يـ  اعالم شده بـود، ن  ي خارج يها   قدرت يه از سو  ك ينان خاطر يو اطم 
 ي تمـام يالوقوع خـارج  بي از حمله قر  يميچگونه ب ي ه يه ب كداد    ي توان م  ماتيتنظ

     99.رندي گبه كار شده ينيب شي پ اصالحاتي خود را در راه تحقق تماميمساع
 اسـت   يخي مراسم تـار   ماتي و رجال تنظ   دي سلطان عبدالمج  يسي انگل يوندهاياوج پ 

طان  را بـه سـل      نـشان بنـدجوراب    ايتوريكه و ك مل ي از سو  نگيانك آن استراتفورد    يه ط ك
به عضويت فرقه   مسلمان  فرمانرواي   يكن بار   ي نخست ينسان برا يو بد ) 1859(رد  كاعطا  

   100.ختيج را به گردن آوجر  سنيروبان آبدرآمد و  حيشهسواران مس
  
شـده از    تـه يك د يها  استيار شوم بود و س    ي بس ي عثمان ي برا ايتاني با بر  يوند دوست ين پ يا
رات مخـرب   ي نـه تنهـا تـأث      مـات يا و رجـال تنظ    يتاني بر ي مال يها  انونك دولتمردان و    يسو

ـ ه ا كـ  در بر داشت بل    يساختار ار ك بـده  بـه شـدت   ،  هيشور را، درسـت ماننـد روسـ       كـ ن  ي
تـا زمـان    <: سدينو  ي، م يهودي، مورخ   سيبرنارد لو . ردك ي غرب ي اروپا يهودي زرساالران

 شـروع بـه     1854 از سال    ي نداشت ول  ي خارج يچ نوع بده  ي ه ي دولت عثمان  مهيركجنگ  
برانـداز بـود و سـرانجام بـه           ت خانمـان  كـ  ممل يه برا ك يطايرد با شر  ك استقراض از اروپا  

ـ نو  ي مـ  ف مـاردن  يشر 101>.دي انجام يامل مال ك يفروپاش  از سـال    يومـت عثمـان   كح: سدي
ـ ار شـد و ا    كوپـا بـده    بـه ار   به شدت ) 1861 (دي تا زمان مرگ سلطان عبدالمج     1854 ن ي

  
  . 247، ص 2، همان مأخذ، ج شاو . 99

 . 519س، همان مأخذ، ص را كين . 100
  .بود) 1873 (رشاه قاجا نيافت كرد ناصرالدي را در كه نشان بندجورابي مسلمانين فرمانروايدوم

101.  Lewis, ibid, p. 168. 
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ـ  در پا  102.شـد   يتر پرداخت م    نيون سنگ يرش د يق پذ يقروض تنها از طر    ان سـده نـوزدهم     ي

 103.گرفـت   ين دولـت را دربرمـ     ي درصد درآمد ا   30 ي دولت عثمان  يها  ي بهره بده  يالديم
 را سـرآغاز   نيز ديدگاهي مشابه با لـويس و مـاردن دارد و جنـگ كريمـه     استانفورد شاو 

    : داند هاي سنگين خارجي عثماني و فروپاشي كامل مالي اين دولت مي بدهي
 بـر  ياديـ رات زيأث، تـ ه متعاقب آن منعقـد شـد  ك ي و قرارداد صلح   مهيركجنگ  

د يـ  جد  خزانـه  ي مـال  ينگناهـا ، ت ي منفـ  ياز نظرگاه .  داشت ي عثمان ينظام امپراتور 
 بـا نـرخ سـود       يه به اسـتقراض خـارج     كرد  ك را مجبور    يومت عثمان ك ح ماتيتنظ

 انجـام شـده پـس از آن،         ي مال رغم همه اصالحات    ه به ك آورد   ي رو يچندان گزاف 
 يه ط ك يالتك؛ مش  شد يا  رقابل محاسبه ي غ يالت اقتصاد ك و مش  يون مال يگرفتار د 

     104. ماندينحل باقيمانده قرن همچنان الي باقيها سال
 بـه    ميليون پونـدي بنيـاد روچيلـد       5 با وام    اين موج استقراض خارجي   كه گفتيم،     چنان

ن وام  يـ  ا ي در اعطـا   لـدها يه روچ ك  است ي مدع سيويدريچارد  .  آغاز شد  دولت عثماني 
ر يه آنهـا مقـاد    كح است   ين صح يزعم او، ا    به. ردندك ي خاص را دنبال نم    ياسيچ نفع س  يه

 دولت  يها   انجام خواست  ين اقدام برا  ي ا يار انداختند ول  كن منطقه به    ي پول در ا   يميعظ
    : سدينو ي مسيويد. لدهاي بود نه روچايتانيبر

سـال  ] يون پوند يليپنج م [ا وام   ي مهيركه جنگ   كند  كتواند ادعا     يس نم كچ  يه
.  بـود لـدها ياسـت روچ يه سبب توسعه آن جنگ شـد، س ك، ي به دولت عثمان 1855

 در برابر آنچـه     يان، به عنوان سد   كا سرحد ام  ، ت ات مقتدر و باثب   ي عثمان يكجاد  يا
شـد،   ي مـ ي تلقـ انـه ي در خاورم ايـ تاني بر ياتيـ ه منـافع ح   ي عل هيد روس يش تهد يه افزا ك

ز، يـ ن زمـان، و در واقـع بعـدها ن         يـ در ا . ا بـود  يـ تاني بر ياست خـارج  ي س يهدف اصل 
    105.ا بوديتانيه به خاطر دولت بركبه خاطر خودشان بللدها نه يت روچكمشار

ه كـ م داد   يد و نـشان خـواه     يم سـنج  ي را خـواه   سيويچارد د ي ر ين ادعا يار ا يعبعداً  
 خاص خود را دنبـال      ياسيشه، منافع س  يانند هم ، م زي ن مهيرك در جنگ    يهودي زرساالران

  .  منطبق بودايتاني برياست رسمي موارد با سياريه البته در بسكردند ك يم
  

102.  Mardin, ibid, p. 107.  
103.  Geoffrey Jones, Banking and Oil: The History of The British Bank of the Middle East, 

London: Cambridge University Press, 1987, p. 51. 
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105.  Davis, ibid, p. 141.  
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ـ ي، مورخ ا  ي ساسان كاحمد خان مل   ز شـوم   يـ  ن فرانـسه  ي را بـرا   مـه يرك، جنـگ    يران

    : ددان يم
 چـه ده    يپـس بـرا   ! چيچ، هـ  يچ، هـ  يها چه استفاده بردند؟ ه       فرانسه ن جنگ يدر ا 

    ردند؟ ك خرج كون فرانيليشتن دادند و پنجاه مك را به هزار نفر از فرزندان فرانسه
 بـه   بناپـارت يي لـو نِيـ  در جنـگ را دِ ت فرانـسه ك علـت مـشار  ي ساسـان كخان مل 

    .داند يا مه يسيانگل
ــ ه از خــانواده كــ، يولي اســپانژو ي دومــونتيبعــد از مزاوجــت بــا مــادموازل اوژن

 شده بود، ناپلئون    س فرانسه يمه و سابقه امپراتر    دفعه بدون مقد   يك بود و    كيوچك
ون يرده، خود را مـد    ك ي معرف ايتوريكه و ك برده به مل    زنش را برداشته به لندن     سوم

مـال  كت  ين وضـع  يـ  هـم از ا    پالمرسـتون . ردك اعالم   سي دولت انگل  يها  مساعدت
د و آن خـسارت     يشانكـ  او را بـه دنبـال خـود          مـه يركاستفاده را نمـوده در جنـگ        

  . العاده به فرانسه وارد شد فوق
: سديـ نو  ي م ق در شر   و روس  سيانگلتاب  ك 188 در صفحه    سوناولين ر يسِر هنر 

 ياسيچ نفع س  ي در آن ه   س با روس بود و فرانسه     ي انگل يياي جنگ آس  مهيركجنگ  
ن يگفتند ا   ي م يعنين جنگ بود    يز برخالف ا  ي فرانسه ن  يار عموم ك اف يحت. نداشت

ا هـ   يسيـ نگلامـا چگونـه ا    . باشـد   يس مـ  ي است و نفع آن متوجه انگلـ       ييايجنگ آس 
 ي معمـا  يـك ن  يـ ن جنگ نموده بودنـد ا     ي را داخل ا    ناپلئون سوم  يدولت امپراتور 

، در جلـد    مهيرك، مورخ جنگ    ري ي بزرگ را دوالژون گ    ين معما يا  . است يبزرگ
مـه فقـط بـرد      يركدر جنگ   <: سدينو  يرده م ك حل   456  صفحه يخ عثمان يتاردوم  

ا معاونت فرانـسه بـود،      ه  يسيسمت انگل . س بود و باخت با فرانسه     ي و انگل  يبا عثمان 
خـون  . ردكرا فرانسه خرج    ها   پول. ه را داشتند  يها همان سمت نعش تعز      ياما عثمان 

 داشت ادا   ه به پالمرستون  ك را   يمه ناپلئون سوم وا   كخت  ين ر ي ا يفرزندانش را برا  
ا هـ   ه روس كن شد   يجه ا ينت. ردك ي را باز  شوتكيقت فرانسه رل دن     يدر حق ... ندك

    106>.ردندك كمكها   به آلمان1870 شوم يدر روزها
 يبـود و بـرا     ي مـال  يراسكستويـ  و آر  ي استعمار يها  انونك به سود  تنها   مهيركجنگ  

ا يـ تانيها هزار تـن از مـردم بر     جان ده  ين جنگ به بها   يا.  نداشت يسود نيز   بريتانياملت  
 هزار نفـر    250هاي جان    به ب  بريتانيكانوشته     جنگي خونين بود و به     جنگ كريمه . تمام شد 

  
 .29-28، صص 1ج  همان مأخذ، ،يخان ملك ساسان . 106
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د و اشـاعه    ي شد يسرماوسيع  شتار  كن  يعلت ا  107.از هر يك از طرفين متخاصم تمام شد       

 يهـا   ه در جبهـه   ك يسي پرستار انگل  108،نگليتيداستان فلورنس نا  .  بود ي مسر يها  يماريب
، شـد بدل  ا  يتانين همت گمارد و به قهرمان روز جامعه بر        يوحمار مجر يمه به ت  يركجنگ  

، در  ي و عثمـان   هيز روسـ  يـ ، و ن  ا و فرانـسه   يتاني بر انينظام ك وضع اسفنا  ياي گو يروشن  هب
  . مه استيرك جنگ يها جبهه

ن جنگ هـر   يا.  نبود ايتاني جامعه بر  ي برا مهيرك تنها ثمره جنگ     يتلفات مدهش انسان  
  غـرب  ي مال يراسكستويا و منافع آر   يتاني بر ي استعمار يكچند خواست و اهداف استراتژ    

 يروز هي و سـ   يقتـصاد د فـشار ا   ي جز تشد  ي ثمر ي مردم عاد  ي برا يل، و ردك ين م يرا تأم 
ا يـ تاني بر سميـ اليخ امپر يرامـون تـار   ي در پـژوهش خـود پ      نزكين و هـاپ   كـي .  نداشت يماد
    : سندينو يم

 ي بـزرگ بـرود و بـده   يها ر بار وامي ز ايتانيه دولت بر  ك سبب شد    مهيركجنگ  
اهش داد و   كـ شور را   كـ  يره طـال  يـ ن جنـگ ذخ   يمخـارج سـنگ   . ابديش  ي افزا يملّ

 ي نظام يروهاين مخارج ن  ي تأم يبرا. ردك  را نگران حفظ ارزش پول     يجامعه تجار 
   109.افتيش يها افزا اتيها و مال كبهره بان

   ي و غارت روسيهيگرا ، غربشكست كريمه
 فكـري و    هـاي پـسين نخبگـان       دهـه طـي    ضربه سهمگين رواني بود كه       شكست كريمه 
.  را تحت تأثير قرار داد و مصائبي بيشتر براي اين كشور بـه ارمغـان آورد                سياسي روسيه 

 و اسـتقرار نظـام      1917 توان انقـالب بلـشويكي       است كه مي   عميق حد   اين تأثير تا بدان   
  .  خواند در روسيه را نيز از پيامدهاي رواني و فرهنگي شكست در جنگ كريمهشوروي

  
107.  “Crimean War”, Britannica CD 1998; Britannica, 1977, vol. III, p. 243. 
108.  Florence Nightingale (1820-1910) 

ـ   مهيبا شروع جنگ كر   .  تعلق داشت  يسيك خانواده ثروتمند انگل   يبه    دربـاره وضـع     ي اخبار فراوان
 38 بـه همـراه   نگـل   يتي نا 1854در سال   . ن كشور درج شد   ي در مطبوعات ا   يسين انگل ياسفناك مجروح 

س و دوسـتان متنفـذش توانـست بـه          ي شد و با كمك دولت انگل      ي عثمان ي راه سيپرستار ارتش انگل  
 بـه عنـوان   بازگشت و  به انگلستان1856در اوت .  دست زندي جنگيها ارستانمي در وضع ب   ياصالحات

  .  درگذشتي سالگ90در . افتيثارگر پرستار شهرت فراوان ينماد زنان ا
109.  P. J. Cain and A. G. Hopkins, British Imperialism, London: Longman, 1993, vol. 2, 

p. 450.  



351  استعمار بريتانيا، جنگ كريمه و انحطاط روسيه 
ه بـر   كـ بـود    يمانـدگ   باحـساس شـديد عقـ      هي روس ي برا مهيرك جنگ   يامد فرهنگ يپ

بـه   مـه يركه در جنـگ     يست روسـ  كش.  شد يشور مستول كن  ي ا ياسي و س  يرك ف نخبگان
ت كونـد و شـرا    ي پهنـاورش و پ    ثـروت مـستعمرات    رانيكـ  بر منابع ب   ايتاني بر ياتكا دليل
 آن در فنـون     ي و برتـر   ي و تجربـه غنـ     يهـود ي نوطـ   جهـان  يرسـاالر اش بـا ز    يخيتار
 دوره  يـك امـد   يا پ يـ تانين عناصـر در بر    يـ تبلور ا . تحقق يافت  ينيچ  و توطئه  يگر سهيدس
 يا   تـوده  ي قدرتمنـد و انـرژ      نـاپلئون  يه حتـ  كـ  اسـت    ييروين ن يا.  بود ي طوالن يخيتار

روز شد  يمه پ يركا در جنگ    يتانيبر. ز به زانو درآورد   ي را ن  ر فرانسه يبكه در انقالب    آزادشد
ه توانـست بـا مهـارت       كل  ين دل يه به ا  كرد بل ك را تصرف    ه سواستوپول كل  ين دل ينه به ا  

ن جنـگ مقهـور     يه در ا  يز روس يو ن . رانده بگست ي روس يمه را فرارو  يركنام جنگ      به يدام
آلكساندر ن او،   يل درگذشت و جانش    او ياليك، ن 1855ر مارس   ، د وران آن كرا در   يشد ز 
 يرغم تمام   به. رفتيست را پذ  كرد و رسماً ش   كن  كين تم يدر برابر خواست متفق     110،دوم
ه مرگ نابهنگام   كد گفت   يا، ب شود  يه عنوان شده و م    يست روس كاره علل ش  ه درب كچه    آن
ه او  كـ  ياسـ ي و س  يان فرهنگـ  يـ ان رفـتن عـزم و اراده او، و آن جر          يـ ل و از م    او ياليكن

ه كـ  بـود    ي عامـل مهمـ    ،ه به قدرت فائقه قـاره اروپـا       يل روس ي تبد ينده اش بود، برا   ينما
 از يلـ ك ن عزم بهيساندر دوم اكبا صعود آل. مه سبب شديركه را در جنگ    يست روس كش
. رفتنـد يست خـود پذ كـ  شبه عنوان سقوط سواستوپول را     ديان رفت و دولتمردان جد    يم

  . خورد يگر رقم ميگونه د مه بهيركد سرنوشت جنگ يماند شا ي زنده مياليكاگر ن
 را بـه    مـه يرك در جنـگ     هيست روسـ  كـ ه ش كـ از آن زمان تا به امروز مرسوم اسـت          

  
110.  Alexander II (1818-1881) 

ـ     . 1881 تا   1855 از   هيتزار روس   هـسه  ي بـا پرنـسس مـار    1842در  . ل او يكاليپسر بزرگ تـزار ن
ـ  ي پدر متوفا  ي، به جا  مهي جنگ كر  ي، در اثنا  1855ه  ي فور 18در  .  ازدواج كرد  دارمشتات  يش حكمران

 و  دوك ادنبـورگ  (ك داشت و آلفرد     ي رابطه نزد  ايتاني بر يبا خاندان سلطنت  .  گرفت به دست ه را   يروس
 او را   مـه ي جنگ كر  يامدهايپ. ، تنها داماد او شد    ايكتوري، پسر ملكه و   )گراند دوك ساكس كوبورگ   

 با صدور فرمان    1861ه  ي فور 19ه از   يروس “عصر اصالحات بزرگ  ” عالقمند كرد و     به انجام اصالحات  
ـ تزار آزاد” لقب ي وي آغاز شد كه برا يدار لغو نظام سرف   ـ . رمغـان آورد  را بـه ا “بخشي  آن، يدر پ

د، و به   يه استقالل بخش  ييها و قوه قضا      دست زد، به دانشگاه    هي روس ي در نظام مال   يآلكساندر به اصالحات  
ـ ا.  اعطا كرد  يه خودمختار ي پهناور روس  ي امپراتور يها  التيا ـ ن اصـالحات، بـرخالف تـصور اول       ي ه، ي
 از جنـبش    ين فضا موج  يدر ا .  شد  روشنفكران يدياورد و موجب نوم   ي به ارمغان ن   هي روس ي برا يشرفتيپ

 اراده خلـق    كيي سـازمان نـارودن    بـه دسـت     آلكساندر دوم  1881در اول مارس    . د آمد ي پد كيينارودن
 . دي به قتل رس)ايا ولينارودنا(
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شور نـسبت   كـ ن  ي ا ياسي و نظام س   ي و ساختار اقتصاد   ينولوژك و ت   صنعت يماندگ  عقب
 و تـالش  ييگرا رومند از غربي نيه موجيها در زمان خود در روس ليگونه تحل   نيا. دهند
ـ    كـ  يا هيروسـ . ديـ  آفر ي غرب ي اروپا ك به سب  “اصالحات” و   ي نوساز يبرا ش از  يه تـا پ

 و  يشرفتگيـ ، احـساس پ   اش در قاره اروپـا     گاه برجسته ي جا به دليل ژه  يو  ، به مهيركجنگ  
 خـارج شـد و      يمانـدگ   مه با احساس مـدهش عقـب      يركوران جنگ   كرد، از   ك ياقتدار م 
 و ي به منقـدان سرشـناس و متنفـذ نظـام اجتمـاع         111آلكساندر هرزن  چون   يرانكروشنف

 ي اروپـا  يهـا   شرفتيـ طور مدام پ     به ياسي و س  يرك ف نخبگان. ه بدل شدند  ي روس ياسيس
 بـرال ي ماننـد هـرزن و هـم مـشاوران ل          يهم منقدان . دنديشك ي را به رخ م    ايتاني و بر  يغرب
 چـون   ياتق اصـالح  يـ ه از طر  كردند  ك ين تصور م  ي چن 112،ميليوتين، مانند   ساندر دوم كآل

در ) رانكروشـنف  (113اينتليجنتـسيا دن  يشكن و بر  آه  ه راه ك و توسعه شب    نظام سرواژ  يالغا

  
111.  Alexandr Ivanovich Herzen (1812-1870) 

. شود  يشناخته م  هي روس ستيالي سوس ين متفكر جد  ي اول به عنوان  )هرتسن، گرتسن  (آلكساندر هرزن 
 ي روشـنفكر  يهـا   انگذاران حلقـه  يكي از بن  ي به   ياز جوان . زاده ثروتمند بود    ك اشراف يپسر نامشروع   

 1839 و   1834 يها  در سال . ه پرداخت ي روس ي برا ي غرب ي رشد اروپا  يج الگو يه بدل شد و به ترو     يروس
ه هنگفت او بـه     ي پدرش درگذشت و هرزن با ارث      1847در سال   . د شد يه تبع ي روس ي به شمال شرق   يمدت

 سـاكن شـد و در        در لندن  1852در سال   . ستيان عمر در آنجا ز    ي مهاجرت كرد و تا پا     ي غرب ياروپا
نامـه    دوهفته 1867-1857 يها   منتشر كرد و در سال     را يستاره قطب  يه روس ي نشر 1862-1855 يها  سال

 و  يشـد و بـر محافـل روشـنفكر          يه م يطور قاچاق وارد روس     ه به ين دو نشر  يا. را) ناقوس (كولوكول
 .  درگذشتسي در پار1870ه ي ژانو21در . نهاد ي مير فراوان بر جاي تأثياسيس

112.  N. A. Milyutin (1818-1872) 

113.  Intelligentsia 

ـ 1860 است كه در دهـه  نيشه التي ري دارا يواژه روس ) روشنفكر (ايجنتسينتليا ـ يالدي م  هي در روس
-1836 (كينين بـار پتـر بوبـور      ين واژه را اول   يا. افتي راه   يي اروپا يها  ر زبان يباب شد و سپس به سا     

ـ كين از ا  يبوبـور .  بـرد  بـه كـار   ،  سنده روس ي، نو )1921 ان و  ين مفهـوم محافـل نوخاسـته دانـشجو        ي
 موجـود  ي را مد نظر داشت كه به مخالفت با نظـم و سـنن اجتمـاع               ييها و ادبا    الن دانشگاه يالتحص  فارغ

ـ      .  داشتند يفتگي ش ي غرب ي اروپا يبرخاسته و نسبت به الگوها     ه روشـنفكر بـه     يدر آن زمـان، در روس
رامون يا طبقه خود نبود بلكه در پ      ي يشان به حرفه تخصص   ي ا يشد كه تعلق اصل     ي گفته م  ي محافل ياعضا
 ي و اجتمـاع ياسي از نظم سيتي، ابراز نارضاسمياليرم و ماتسيئ اعتقاد به آته(ن ي معيها  ها و انگاره    آرمان

ـ ي اروپـا ياسي و سي و فرهنگي اجتماعي از الگوها يا برخ ي ي نسبت به تمام   يفتگيموجود و ش   ) ي غرب
ـ  متعدد خود، از جمله      يها  مانكين در ر  يبعدها بوبور .  و اشتراك داشتند   يهمگون شـود   ياو خردمندتر م

 ين مأخذ بـرا   يمعهذا، بهتر .  پرداخت > دمكرات يايجنتسينتليا<گونه    نيت ا يف شخص يص، به تو  )1890(
← 
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گـر از   ي د يگروهـ . ا بـدل خواهـد شـد      يـ تاني همسنگ بر  يه به قدرت  ي، روس يساالر  ديوان
ـ ياصـالحات ل  <د از   يـ  نوم 114،نيكالي چرنيشفسكي شان  ي در رأس ا   ، و رانكفروشن  >يبرال
 را سميد بستند و راه مبارزه با تزاري نظم موجود امي و برانداز  يه انقالب اجتماع  ، ب هرزن
شـود    ي خوانده م  سميه نارود ك است   يگر  يز انقالب  ا ين سرآغاز موج  يا. ش گرفتند يدر پ 

ـ  ي اروپـا  يستياليشه سوس يه، در تعامل با اند    كن بستر است    يو از درون ا    ، جنـبش   ي غرب
  . ه زاده شدي روسيستيسكمار

 هيخ روسـ  ي در تار  يدياز دوران جد  سرآغ به   شكست در جنگ كريمه   به اين ترتيب،    
 رانكد تـا از روشـنف  يوشك دومساندر كآل. دي نامگرايي دوران غرب د آن را    يه با كبدل شد   

اين ،  تر تامسون كوشته د ن به. شور خود بهره برد   ك ياسيد سازمان نظام س   ي تجد ي برا براليل
هـا و فرهيختگـان       التحـصيالن دانـشگاه     گروه، كه بطور عمده مركب از دانشجويان و فارغ        

  
← 

ـ وان تورگن ين اثر ا  يتر  برجستهپدران و فرزندان،     يد اجتماع يپ جد ين ت يشناخت ا  . ، اسـت  )1862 (في
كرده دهه    ليحصد و پرخاشگرانه جوانان ت    ي جد يستارهاين رمان تعارض خلق و خو و ا       يف در ا  يتورگن
ـ ا بـه    يجنتـس ينتليبعـدها، واژه ا   . ان داشته است  ي ب ييبايه را با نسل گذشته به ز      ي روس 1860 ك مفهـوم   ي
ـ در ا . دي اطالق گرد  ي فكر يها  شاغل در حرفه   ي اجتماع يها   بدل شد و به همه گروه      يشناخت  جامعه ن ي

ـ معهذا، تـا بـه امـروز ن       . شوند  يناخته م  ش ين گروه روشنفكر  يتر  كهن به عنوان  ونيمعنا روحان  ز واژه  ي
 معترض اسـت و     ي روشنفكر يها  گاه مراد از آن گروه    . رود  ي م به كار روشنفكر در هر دو مفهوم آن       

ه مد نظر است و گاه منظـور مفهـوم          ي روس 1860 دهه   يايجنتسينتلي مشابه با ا   يپ اجتماع ين معنا ت  يدر ا 
ايـن   يياو در جا  . است رفته   به كار ز واژه فوق در هر دو معنا        ي ن نيدر آثار لن  .  آن است  يشناخت  جامعه
ـ كردگـان     لي تحص ي عام، تمام  يدر معنا <:  داده است  به دست ا  يجنتسينتلياز ا را  ف  يتعر كـه    ا، چنـان  ي
 ي بـرا  >.شـوند   يز م ي متما يدين معنا از كارگران     ي جامعه كه در ا    ينامند، كارگران فكر    يا م ه  يسيانگل
ـ  ا ين روشـنفكر  ي تكـو  يخير تـار  يس<،  يعبداهللا شهباز    :د به يشتر بنگر ي ب ييآشنا ـ    >راني  ي، محمـد تق

 . 183-169، صص 1380 ها،  تمدني گفتگويالملل نيمركز ب: تهران، قرن روشنفكران، يقزلسفل
114.  Nikolai Gavrilovich Chernyshevsky (1828-1889) 

ـ       سنده سرشناس روس  ي و نو  ياسيشمند س ياند ـ  ي و متفكر برجسته جنـبش انقالب ـ پـسر   . هي روس ك ي
وسـت كـه    ي پ يل كرد و به جرگه روشنفكران     يگ تحص پطرزبور  در دانشگاه سن  .  بود ش ارتدكس يكش

ـ انيتاريليوتي متـأثر از     ياسيشه س يدر اند . ه بودند ي روس كردن يخواستار غرب  ـ  جـان اسـتوارت م     سمي ، لي
دنبـال     بـه  1862در سـال    .  بـود   و هـرزن   نـسكي ي، بل هي فور سمياليسوس و   رباخيگ فو ي لودو سمياليماتر

را نوشـت كـه بـه        د كرد يچه با مان معروف   ر شد و سال بعد در زندان ر       ي دستگ يي دانشجو يها  آشوب
بـدون  . ه و سراسر جهان بـدل شـد  ي روسستيالي و عمل جوانان سوسي زندگ يكتاب محبوب و راهنما   

 افت كـه بـه شـهر زادگـاهش، سـاراتوف،          يد شد و تنها در اواخر عمر اجازه         ي تبع يبريمحاكمه به س  
  . ق نهادير عمي، تأثني از جمله لنه،يون روسي انقالبي بر نسل بعدشفسكيي چرنيشه و زندگياند. بازگردد



354  آريستوكراسي مالي و فروپاشي نظام سنتي
ي روسيه و از توده مردمي كه در فقر ساالر ديوانبودند، خود را به شكلي قاطع از اكثريت   

 بـود و بـه       غربي  آنها اروپاي  >وطن معنوي <. دانستند  خوردند ممتاز مي    و جهل غوطه مي   
 اتحاد  ي برا يبيآنان نامزدان عج  < .كردند   احساس تعلق مي   هاي غرب و مركز اروپا      انديشه
ت بـه   دار نـسب    نيت زم يگر نداشت؛ اشراف  يچاره د دوم  ساندر  ك آل ي ول > بودند سميبا تزار 

 يه از او تـوقع    كـ ار بـود    كـ   چنـان محافظـه    سك ارتد يسايلكتفاوت بود و      ي ب اصالحات
  115.دنديشياند يز تنها به قدرت ميم نكن حااساالر ديوانرفت،  ينم

 دال بـر  كيشفـس ي و چرن هـرزن يجوهره آرزوها چگاهي هر چند هيطلب  ن موج اصالح  يا
 ي به بـستر فرهنگـ     يد ول يا تحقق نبخش  ، ر ي غرب يمسنگ اروپا ، ه شرفتهي پ يا هيجاد روس يا

 ونيزاسـ ي مدرن يهـا   اسـت يس.  غـرب بـدل شـد      ي مال يراسكستوي چپاول آر  ي برا يمساعد
 به شدت ه را   ي روس 1860در اواخر دهه      او براليارگزاران ل ك و مشاوران و     ساندر دوم كآل
 آن عـصر،    ن صـراف  يتـر    بـزرگ  يسو  به يدكدست ت آنان  رد و   ك يه خارج يازمند سرما ين
 69 مبلـغ    لـدها يروچ) 1875-1870( دوره پنج سـاله      يك يط.  دراز كردند  ،لدياد روچ يبن
ون يلي م 16ن دوران   يلدها در هم  يروچ. (ه قرار دادند  يار دولت روس  يون پوند وام در اخت    يليم

، لـد يتـور روچ  يك، دوست لـرد و    سيويچارد د يردكتر  .)  وام دادند  شيز به دولت اتر   يپوند ن 
ـ تاني بر يهـا   استيه در تعارض با س    ي روس يها  استي س زماني كه لدها از   يروچ: سدينو  يم  اي

اي است كه در دهـه   اين همان روسيه 116.ردندكه را قطع    يقرار گرفت پرداخت وام به روس     
  .  بود>پادشاهان رو به زوال اروپا] منبع تأمين مالي[روچيلد <  به تعبير انگلس1840

ن يـ ن اآهـ   ه راه ك صرف توسـعه شـب     هيه دولت روس  ي از وام فوق و سرما     يبخش مهم 
ن يـ ا. ن احـداث شـد    آه  لومتر راه كي 10600ش از   يه ب ي در روس  1870در سال   . شور شد ك
 يفـا كجامعه بـسته و خود    . ندكه وارد   يجامعه روس اقتصاد پولي را به      بود تا    يافكه  كشب

در غـرب  . ه شـد ي از غرب روانـه روسـ  يخارج  هيل سرمايد و سيه فروپاش ي روس يدهقان
ت شـتاب   يـ ، رشـد جمع   )ريـ م (يي اقتصاد روستا  ي سازمان سنت  يفروپاشل  يه، به دل  يروس

نه ك پهناور همچنان فاقـد سـ      ي، مناطق يبري و س  فقاز، ق در شرق كه    حال آن فراوان گرفت   
 يانه گروه معتنابه  يسال) 1861(  نظام سرواژ  ين دهه پس از الغا    يلذا، در نخست  .  بود يافك

 ي بود ول  يرقانونين اقدام غ  يدر آغاز ا  . ردندك يه به شرق مهاجرت م    ينه غرب روس  كاز س 
ب يـ  قر1874تـا  . ردك ي را قانون  يبريه مهاجرت به ققفاز و س     ي دولت روس  1866از سال   

  
115.  Thomson, ibid, pp. 330-331.  
116.  Davis, ibid, p. 156.  
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  117.ردندك مهاجرت يبري هزار نفر به س250به 

ن يتـر  ه مهم ك احداث نمودند    يهودي ارانكماني را پ  هين روس آه ه راه كبخش عمده شب  
به ه  ك شد   انيهودي از   يريثكاپو سبب اشتغال گروه     كن ت يا.  بود ساموئل پولياكوف شان  يا

. ردنـد ك ين عمـل مـ  آهـ  اران عمـده راه كـ ماني پ يورسـاتچ يار و س  يارگزار، دسـت  كـ  عنوان
گـذاري    سـرمايه را به    يهوديان غرب اروپا  ه  ي روس يهودين  دارا  هير سرما يوف و سا  كايپول
، گرسون  كسا. روننبرگ، ج كچون لئوپولد    زرساالراني و    كردند ه جلب ين روس آه  راهدر  
ايـن   118.ه دسـت زدنـد    ين روسـ  آه   در راه   يگذار هي به سرما  شرودر و برادران شولزباخ   يبل

 را به دست آورد و بر        در ايران  امتياز احداث بانك   1890است كه در سال     كانوني  همان  
  .  را تأسيس نمودبانك استقراضي ايران و روسيهبنياد آن 

    در روسيهجنبش نارودنيكي
 و در فضاي سرخوردگي     1860 شود كه از دهه      به جنبش انقالبي اطالق مي     119سمينارود

طور عمده جوانان دانشجوي متـأثر از         ا به ه  نارودنيك.  پديد آمد  از شكست جنگ كريمه   
 منبـع انقـالب مـورد       بـه عنـوان    را    بودند، توده دهقانان روسـيه     هاي سوسياليستي   آرمان

تـرين و فاسـدترين و       مانده   عقب به عنوان  روسيه را    دادند و نظام تزاري     ار مي ستايش قر 
 و  ئيـسم   و آتـه   در زمينه فلسفي ماترياليسم   . شناختند   مي ترين نظام سياسي اروپا    ارتجاعي
هــاي اساســي انديــشه   روســيه از شــاخص ارتــدكس سرســختانه بــا كليــسايتمخالفــ

  .  بودنارودنيكي
  : ردكم يتوان به چهار مرحله تقس ي را مهي روسيكيخ جنبش نارودنيتار
بر بـستر   ) 1860دهه   (هي در روس  يكي نارودن يها  شهيش اند يداين و پ  يوك دوران ت  -1

انگـذاران  ي بن كيشفـس ي چرن ياليك و ن  ساندر هرزن كآل). ايجنتسينتليا (رانكمحافل روشنف 
 يدار  هير سرما يا به راه رشد غ    ه  يك نارودن .ن مرحله بودند  ي در ا  يكي جنبش نارودن  يركف

ل به جامعه   ي ن ي برا ي غرب ي اروپا يها  ستيالي برخالف سوس  يعنيه باور داشتند    يدر روس 
  

117.  Thomson, ibid, pp. 333-335. 

  . 151، ص 3ج   ن كتاب،يهم . 118
119.  Narodism (Narodnichestvo = Populism) 

ـ  معـادل پوپول   يـي گرا  خلـق  ي به معن  سمينارود. )توده مردم  ( خلق ي به معن  ياز واژه نارود روس     سمي
روان يپ. است) mob( مردم   يها ز توده يآم ش مبالغه ي ستا يان فكر ين جر ي ا يشاخص اصل .  است يسيانگل
  . شوند يده ميك نامي نارودنياسي و سين جنبش فكريا
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دانستند و    ي را ضرور نم   يدار  هي سرما -يه از مرحله صنعت   ي گذر روس  يستيالي سوس يآرمان
تـوان   ي مـ 120ي مشاع دهقانيا بر نهادهاك و با اتيق انقالب دهقانيه از طرك بودند  يمدع
. ردكـ  گذر   يستيالي، به نظام سوس   يدار  هي مرحله سرما  ي، بدون ط  يالماً از نظام فئود   يمستق

  .ردندك يان مي ب121وفي اوگارياليك و نكيشفسيه هرزن، چرنك است يدگاهين ديا
 يـك ه  ك نام داشت    122)اي ول يا ا يملز (زمين و آزادي   يكي نارودن ي سازمان مخف  اولين

 توانـست   1858او در سال    . ردكجاد  ي ا 123چي سولووو -نام سرنو   ه به يپا ارمند دولت دون  ك
 دوسـتانه   يند و پاسخ  كم  ي تقد  دال بر ضرورت اصالحات    يا ضهيدر زمان تفرج تزار عر    

 ك را تـر   ي اختالف با مقامات مافوق شغل دولتـ       به علت  در سال بعد     يول. افت دارد يدر
 اقتـصاد خوانـد و در اواخـر         يدت، مـ  ردك مالقات    با هرزن  در لندن .  رفت رد و به اروپا   ك

اتبـات  ك بعد مي مدت>.ي گروه مخفيكس يا هدف تأس ب< بازگشت   هي به روس  1861سال  
د شـد و در سـال   يـ  تبعيبرير و به سـ    ي دستگ 1862ه  يدر ژوئ . شف شد كرمز او با هرزن     

 - ســرنويري پــس از دســتگ124.دي بــه قتــل رســيبري نــامعلوم در ســيلك بــه شــ1866
گر   و توطئه  يستير محفل ترو  يكه او و هرزن بنا نهادند       ك يچ، از درون سازمان   يوسولوو

 فـراوان   ير منفـ  يه تـأث  ي روس ياسي س يه با اقدام نافرجام به ترور تزار بر فضا        كد آمد   يپد
سندگان يـ ه نو يعل يريان دولت و مردم و سختگ     يدر م  ايجنتسينتلي به ا  ينينهاد و رشد بدب   

 در سـال    ،وك سـاله دانـشگاه مـس      23 ي دانشجو 125،نيشوتيا.  را سبب شد   رانكو روشنف 
 يستيـ  تروريهـا  شي با گرايا درآمد و دو سال بعد محفل  ي ول يا ا يت زمل ي به عضو  1863

ه قـبالً  كـ  126وزوفكاراكـ نـام    ساله بـه 26 يجوان  ن محفل،ي اي از اعضا  يكي. ردكجاد  يا
 ساندر دوم كـ ه آل يـ  به ترور نافرجـام عل     1866ل  ي آور 4 بود، در     دانشگاه قازان  يدانشجو

 ي سـرگ  1869 در سـال     127.د شد ي تبع يبرين به س  يشوتيوزوف اعدام و ا   كاراك. دست زد 
. ردكجاد  ي را ا  129)ا راسپراوا ينارودنا (قصاص خلق  يستي و ترور  ي سازمان مخف  128فينچا

  
120.  Obshchina 

121.  Nikolai Ogaryov (1813-1877) 

122.  Zemlya i Volya 

123.  N. A. Serno-Solovevich (1834-1866) 

124.  Seton- Watson, ibid, p. 367.  
125.  N. A. Ishutin (1840-1879) 

126.  D. V. Karakozov (1840-1866) 

127.  Seton- Watson, ibid, p. 369.  
128.  Sergei G. Nechaev (1847-1882) 
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. ورانه اعضا از رهبران اسـتوار بـود       كوركت  يت مطلق و تبع   يزكن سازمان بر مر   يساختار ا 

 > اغـواگر  به شدت  يتي شخص ي و دارا  يدو، ب ودخواه، خ شنه قدرت ، ت مستبد<ف را   ينچا
ـ   ك،  نيونكخود و با   كاو در رساله مشتر   . نندك يف م يتوص ه آن  كـ  130 ،يتاب مقدس انقالب

ن يداننـد، چنـ     يفـراوان مـ   فكـري   ر  ي تـأث  ي و دارا  ها ستي آنارش ي بعد يها  نسل ليرا انج 
    : نوشت

  نـدارد، نـه    يچ نـوع تعلـق شخـص      ياو هـ  . يوم به نـابود   ك است مح  ي فرد يانقالب
در .  از آن خود   ي نام يت و نه حت   كيه رابطه، نه مال   ، ن ، نه احساس  ي خصوص يزندگ

: ل شـده  ي احـساس، مـستح    يـك شه، در   يـ  اند يـك  تعلـق، در     يـك ز در   يـ او همه چ  
     131.انقالب

پطر  132،ميخائيل باكونين : ي جنبش انقالب  يك به عنوان  سمي دوران گسترش نارود   -2
ن مرحلـه   يـ  در ا  يكران نارودن كن متف يتر   برجسته به عنوان  134پطر تكاچف  و   133الوروف
دانست و جوانـان      ي م > مادرزاد ستياليسوس< را   هين دهقان روس  يونكبا. شوند  يشناخته م 

ت كيـ  مال -ه سـه دشـمن    يـ عل   يا  دهالوقـوع تـو     بيـ  انقالب قر  يه برا كرد  ك يرا دعوت م  
ها  ان توده ي در م  يغيار تبل كه  كگفت    ي م الوروف.  آماده شوند  -سايلكولت و   ي، د خصوص

ـ    ي و پرورش اخالق   يكو آموزش تئور    اسـت؛ و    يام عمـوم  يـ  مقدمـه ق   ي جوانـان انقالب
  فرانـسه  يستكيـ  و بالن  يوبنكـ  را از سـنن ژا     يستيه و ترور  گران   توطئه يها   روش اچفكت

  . ردك وارد يكي نارودنياسيشه سياخذ و به اند

  
← 

129.  Narodnaya Rasprava 

130.  Revolutionary Catechism 

  :  آدرس زير در دسترس استمتن كامل رساله فوق در
http://www.marxists.org/reference/archive/bakunin/works/1866/catechism.htm 

احترام و عشق به بشريت جايگزين پرسـتش خـدا   <: شود چنين آغاز مي كتاب مقدس انقالبي    رساله  
ن عـدالت اسـت، و      كنيم كه عقل انسان تنها معيار حقيقت است، وجدان انـسان بنيـا              ما اعالم مي  . شود

  >.آزادي فردي و جمعي تنها منشاء نظم در جامعه است
131.  Peter Marshall, Demanding the Impossible: A History of Anarchism, London: Fontana 

Press, 1993, pp. 283-284.  
132.  Mikhail Bakunin (1814-1876) 

133.  Peter L. Lavrov (1823-1900) 

134.  Peter N. Tkachov (1844-1885) 
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 يس گروهـ  ي بـه تأسـ    135كيوفـس يكنام چا    به روان الوروف ياز پ  ، يكي ن مرحله يدر ا 

ن محفـل   يـ  ا ياعـضا . شـود   ي شناخته م  “كيوفسيكمحفل چا ”نام    ه با   ك دست زد    يمخف
بـه  . ردنـد كان دهقانان، مطرح    ي در م  يغيار تبل ك ي را، به معن   “ها ان توده يرفتن به م  ”شعار  

افت و صدها پسر ي رواج “ها ان تودهيرفتن به م ”   موج گسترده  1873ز سال   ، ا بين ترت يا
ردند كت ن ي حما ين خلق ين مبلغ يدهقانان نه تنها از ا    .  روستاها شدند  يو دختر جوان راه   

 هيس روسـ  ي پلـ  1877-1873 يهـا    سـال  يط. ل دادند يس تحو يشان را به پل    ياريه بس كبل
س يطبـق آمـار پلـ     .  درصدشـان زن بودنـد     15ه  كـ رد  كر  ي را دستگ  يمبلغ خلق  نفر   1611
 “هـا  ان تـوده  يـ رفتن به م  ” به اتهام    1877-1873 يها   سال يه ط ك يسانكان  يز م ، ا هيروس
ارمنـد  ك نفـر    117ن  ي تعلق داشتند؛ والـد    ي اشراف يها   نفر به خانواده   279مه شدند،   كمحا

   136. بودند نفر تاجر33 و يهودي نفر 68ش، يشك نفر 197دولت، 
 يكينـده نـارودن   ك پرا يهـا   ها و گروه    ، سازمان “ها ان توده يرفتن به م  ”ست موج   كبا ش 

سـازمان   1875ل  يـ  و اوا  1874ردند و در اواخـر      كر را احساس    ي حزب فراگ  يكاز به   ين
ـ   ن مقطـع، الوروف   يدر ا . س نمودند ي را تأس  137سوسيال انقالبي سراسر روسيه     ياليك و ن

 يرويـ  نبـه عنـوان   ، را   ي، نه تـوده دهقـان     )ايجنتسينتليا(ران منقد   كمتف 138،كيلوفسيخائيم
ه از جلـب    كـ هـا،    يـك  نارودن يشه بـرا  يـ ن اند يا. د مطرح ساختن  يامل اجتماع كه ت كمحر
شان بـه   يـ  ا ايش گـر  يبخـش بـود و راه را بـرا          ت دهقانان سرخورده بودنـد، الهـام      يحما
  .  هموار ساختسميترور
ــ ســازمان جد1876در ســال : ي انقالبــسميــش و گــسترش تروريدايــ پ-3  در يدي
را بـر  ) ايـ  ول يا ا يـ زمل (زمين و آزادي   يميه نام سازمان قد   كس شد   يگ تأس پطرزبور  سن

 مؤسس يز اعضا، اهي روسسميسك مار يپرداز بعد   شهي اند 139، پلخانف يگئورگ. خود نهاد 
 آن  نيه بعدها لن  كرد  كجاد  ي و منضبط ا   زك چنان متمر  ين گروه سازمان  يا. ن سازمان بود  يا

 بعد در سازمان فوق اختالف يمدت.  خواند>وني همه انقالبي براييالگو< و >وهكباش<را  
 بـه مبـارزه     سميـ ه تزار يـ د عل يـ ه با كـ دند  يجه رس ين نت يا به ا  ه  يكثر نارودن كرد و ا  كبروز  
 1879جـه، در اوت  يدر نت. ش گرفـت  ي را در پ   >يترور انقالب   <  و روش  م دست زد  يمستق

  
135.  N. V. Chaikovsky (1850-1926) 

136.  Seton- Watson, ibid, pp. 422-423.  
137.  All-Russian Social Revolutionary Organization  
138.  Nikolai K. Mikhailovsky (1842-1904) 

139.  Georgi V. Plekhanov (1856-1918) 
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تقـسيم   و   140)ايـ ا ول يـ نارودنا (اراده خلق : ا به دو سازمان مستقل منعشب شد      ي ول يا ا يزمل
 از  145روفيخومي و ت  144كياتوسيوك 143لوف،يخائي م 142ابوف،ي ژل 141.)دل  پره يچرن (سياه

 از رهبـران    148سلرودكـ  و آ  147چي ورا زاسول  146من،كرهبران گروه نخست و پلخانف، آپت     
دل به    پره يش گرفت و چرن   ي را در پ   يسم انقالب يا راه ترور  يا ول ينارودنا.  دوم بودند  گروه
  .  وفادار مانديغي و تبليك تئوريها روش

ات يــ هــشت فقــره عملايــا وليــ نارودنايــيتــه اجرايمك 1881-1880 يهــا در ســال
 موفق به قتل   1881رد و سرانجام در اول مارس       ك ي طراح ساندر دوم كه آل ي عل يستيترور

ـ     ي سازمان دستگ  يها تن از رهبران و اعضا       ده. او شد   يس تـزار  ي پلـ  ير و اعدام شدند ول
ا در  يـ ا ول يـ س، نارودنا يگـرد پلـ   ي مقابله با پ   يبرا. ن سازمان نشد  يامل ا ك يموفق به نابود  

 مـستقل   يهـا   د؛ به گـروه   يز را برگز  كرمتمري غ ي روش سازمانده   خود 1885نگره سال   ك
.  شدت بخـشد   هيت خود را در جنوب روس     يه فعال كم گرفت   يم شد و تصم   ينده تقس كپرا

 پطـر  بـه رهبـري  گ پطرزبـور   شاخه ترور سازمان فـوق در سـن  1886در اواخر دسامبر  
 ياعـضا . ار خود را از سرگرفت    ك) نيبرادر بزرگ لن   (انوفيساندر اول ك و آل  149روفيشو
ساندر كـ ن گروه قصد تـرور تـزار آل       يا.  بودند يستيسك مار يها  شهين گروه متأثر از اند    يا

. مـه شـدند   كل محا ير و در آور   يه دستگ  گرو ي اعضا 1887در اول مارس    .  را داشت  سوم
روف و  يوم بـه مـرگ شـدند، از جملـه شـو           كـ ن دادگـاه مح   يـ ه در ا  ك ي نفر افراد  14از  
، در زمـان دادگـاه    .  بودنـد  گپطرزبـور    سـابق دانـشگاه سـن      ي نفر دانـشجو   9  انوف،ياول
   150. ساله بودند20) نفر دوم گروه (انوفي ساله و اول23روف، رهبر گروه، يوش

  
140.  Narodnaya Volya 

141.  Chernyi Peredel 

142.  A. I. Zheliabov 

143.  A. D. Mikhailov  
144.  Kviatkousky 

145.  L. N. Tikhomirov  
146.  Aptekman  
147.  Vera Zasulich (1849-1919) 

148.  Pavel Axelrod (1850-1928) 

149.  Peter Shevyrev  
150.  Anatoly Ivansky, Comet in the Night: The Story of Alexander Ulyanov’s Heroic Life and 
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 يدئولوژيـ سم بـه ا   يـ سك مار 1890از دهـه    : يكي بر جنبش ناردون   سميسك غلبه مار  -4

حـزب سوسـيال    نگـره   ك اولـين  1898 بدل شـد و در مـارس         يكيغالب بر جنبش ناردون   
 يدئولوژيـ امل به ا كطور    ن حزب به  يا. دي برگزار گرد  151راسر روسيه دمكرات كارگري س  

 خـود،   يهـا   ه، در رسـاله   يسم در روسـ   يسكانگذار مار ي، بن پلخانف. سم وفادار بود  يسكمار
 به نقـد    خي تار يستيامل نگرش مون  كتو  زات ما؛   ي؛ تما ياسي و مبارزه س   سمياليسوسمانند  
 چـون   ييها ز با انتشار رساله   ي ن نيبعدها لن .  دست زد  سمي و عمل نارود   يدئولوژيد ا يشد
 يجنگنـد؟؛ سرشـت اقتـصاد      يها م   راتكدم اليانند و چگونه با سوس    كي “دوستان خلق ”

بـه مبـارزه   ه ي در روسـ يدار  هيرشـد سـرما   و  ؛   استروه يقاتاب آ كسم و نقد آن در      ينارود
،  وفـادار ماندنـد    يكيه بـه جنـبش نـاردون      كـ  يسانك. سم برخاست ي با نارود  يكدئولوژيا
. اس (نقالبـي  احزب سوسياليستس ي به تأس1902 در سال 152،تور چرنوفيك و يرهبر هب
شور، در  كر  ي وز 154،وه قتل پله .  را از سر گرفتند    يستيات ترور ي دست زدند و عمل    153.)ار

حـزب  . ن حـزب بـود    يـ  از اقـدامات ا    1905 در سـال     ي سرگ ك و گراند دو   1904سال  
 طبقه يستقرار جامعه ب  ، ا يم تزار ي رژ ي شعار سرنگون  1906 در سال    يست انقالب ياليسوس

 حـزب فـوق از اقتـدار        1917در زمان انقـالب     .  را مطرح ساخت   نيم عادالنه زم  يو تقس 
 برخـوردار   ي و دهقـان   يارگركـ  ي و شوراها  كيرنسكساندر  كفراوان در دولت موقت آل    

 يشاورزكـ ر  يـ  وز به عنوان  چرنوف.  داشت به دست  را    پطروگراد يت شورا يثركبود و ا  
اقتدار خود را از دسـت داد و        ، اين حزب    ها يك بلشو يروزيبا پ . عضو دولت موقت بود   

  155.امل منحل شدكور  بط1922در سال 

  
151.  Russian Social Democratic Labour Party (RSDLP) 

152.  Viktor M. Chernov (1876-1952) 

153.  Socialist Revolutionary Party (SR) 

154.  V. K. Plehve 

 بزرگ  املعارف  ةدائر مقاله مندرج در     يطور عمده بر مبنا      به هي روس كيي جنبش نارودن  يخچه اجمال يتار . 155
ها  در متن به آن استفاده شد كه  يو منابع ) 342-339، صص   17الن، ج   يم   مك يسيترجمه انگل ( يشورو

  . ارجاع شده است



 

   آشوب در ايتاليا و ، فراماسونرياليگارشي لندن

، آريستوكراسي مـالي  سابقه    هاي روزافزون و بي     توطئه، دوران   پس از جنگ كريمه   دوران  
،  و سـوداگران يهـودي   بريتانيـا  عنوان ثمره اتحاد بزرگ تاريخي اليگارشي اسـتعماري       به

ها قرار    توطئهاين   كه آماج    ، سومين قدرت بزرگ اروپايي     و روسيه  پس از عثماني  . است
 و نماينده سياسـي آن،      ي اتريش گرا   كه اشرافيت سنت    بود اتوري هابسبورگ گرفت، امپر 

 از هـا بـا حمايـت فعـال لنـدن       اين توطئـه 1.، زمام آن را به دست داشتفرانتس جوزف 
 بـه حيـات سـلطنت       جنـگ اول جهـاني    بـا    آغاز شـد و      ايتاليا و   مجارستانهاي    شورش

     :  چنين گفتيم1850درباره سياست بريتانيا در آغاز دهه تر  پيش. هابسبورگ پايان داد
، تـزار   لاو ياليك نـ  يه نظـام   بـه مداخلـ     زرسـاالر لنـدن    يگارشـ ين زمان، ال  يدر ا 
 فـرانتس   اولين صـدراعظم  [ وند آن با شوارزنبرگ   ي و پ  ، در اعماق قاره اروپا    هيروس

 ا رهبران اسـتقالل مجارسـتان     س ب كست و به ع   ينگر  يده خصومت م  يبه د ] جوزف
 در بخـش     هابسبورگ يه تداوم اقتدار امپراتور   كل  ين دل ي داشت؛ قطعاً به ا    يهمدل
عالوه . ديسندپ  يرا نم ل  او ياليك و اتحاد آن با ن     ي و شرق  يزك مر ي از اروپا  يمهم

ب در منطقـه،    يـ  قـدرت بـزرگ رق     يـك  به حضور    ايتاني بر يل امپراتور يبر عدم تما  
شتر ثـروت خـود بـه       يش هر چه ب   ي انباشت و افزا   يز برا ي زرساالر اروپا ن   يها انونك

از داشـتند و لـذا از اقـدامات         يـ  ن ياسـ ي و س  ي موجود اجتمـاع   يساختارها يزير  بهم
 در قبال وحدت     لندن يگارشيه ال ك است   ياستين س يا.  نبودند شوارزنبرگ خشنود 

ن دو  يـ جـاد ا  يق ا يـ  از طر  ،ل بـود  يـ را ما يـ گرفت ز   ي م يز پ ي ن  و وحدت آلمان   ايتاليا
    2.رگ محدود و مهار شود هابسبوي، اقتدار امپراتوريا قدرت منطقه

  
 . 527-518، صص 2همين كتاب، ج : بنگريد به . 1
  . 520، ص 2همين كتاب، ج  . 2
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 ويكتـور   به رهبري ،  وحدت ايتاليا  حمايت از    دوران پس از جنگ كريمه    بنابراين، در   

امپراتـوري  در برابـر    ،  ، بـه رهبـري ويلهلـم اول       و تقويـت دولـت پـروس      ،  امانوئل دوم 
اين فرايندي است كه    . رفت  شمار مي    به  بريتانيا  از محورهاي اصلي ديپلماسي    هابسبورگ

  . شود  از آن ياد مي>فروپاشي نظم كهنه<در تاريخنگاري جديد با عنوان 

    كاتوليككليسايپايان اقتدار  و شورش ايتاليا
 را ضــرور  هابــسبورگ كــه تــضعيف و در نهايــت انحــالل امپراتــورييعامــل ديگــر

بـسبورگ وارث  دولت ها.  بود كاتوليككليسايساخت، پيوند عميق و تاريخي آن با       مي
 تأسيس شـد  وسيله شارلماني  ميالدي به  800 بود كه در سال      امپراتوري روم مقدس  سنن  

، بـازوي قدرتمنـد   ، در زيـر فـشار نـاپلئون   1806و تا زمان انحالل رسـمي آن در سـال        
  . رفت شمار مي به سياسي و نظامي كليساي رم

 بـه دسـت     3يوس نهـم   پ اپپرا   كاتوليك  رهبري مسيحيت  1878-1846هاي    در سال 
پارسا و زاهـد مـورد احتـرام        رهبري  به عنوان   هم در زمان خود و هم امروزه        كه  داشت  

يكي از   با    كاتوليك هاي رهبري پيوس نهم كليساي      در سال . استن   جها عميق مسيحيان 
موجوديت خـود مواجـه شـد و مـورد تهـاجم شـديد نيروهـاي                هاي    دوراندشوارترين  

نـه تنهـا لـويي      . خواندنـد    مـي  > جديـد  نماينده اروپـاي  <سياسي قرار گرفت كه خود را       
بـه   با دسيسه اليگارشي لندن   كه   كاربوناريمخفي  عضو سازمان    ،)ناپلئون سوم  (رتبناپا

مـورد   و   همگي عضو لژهاي ماسـوني    ، كه    نيز شورش ايتاليا رهبران   بلكه   4قدرت رسيد، 
پيوس نهم را هدف حمالت شديد خود قرار دادنـد و او             بودند،   لندناليگارشي  حمايت  
ايـن وضـع    .  شـهرت يافـت    >زنداني واتيكـان  <به  محصور و منزوي كردند كه      را چنان   

گ استقالل واتيكان را به رسميت شناختند،       هاي بزر   ، كه قدرت  1929 تا سال    كليساي رم 
  . ادامه يافت

  
طـور     بـه  طـور اعـم و مـسيحيت        ، دين به   رم  بر كليساي  پيوس نهم هبري  در دوران ر  

 در برابر ايـن     بود و پاپ  شديد  مورد تهاجم   ضد ديني   هاي جديد     اخص از سوي انديشه   
را مخالف   پيوس نهم    لويي بناپارت كه   از اينروست . اتخاذ كرد ناپذير    اي آشتي   رويهموج  

بـا ايـن    سازش  را به عدم    او  خواند و      مي > و تمدن جديد   هاي مترقي، ليبراليسم    انديشه<
  

3.  Giovanni Maria Mastai– Ferretti, Pope Pius IX (1792-1878) 
 . 120-114، صص 3 ج همين كتاب،: بنگريد به . 4
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    : نويسد  مي ديويد تامسون5.كرد ميمحكوم متهم و ها  انديشه

ت يـ موجودهـاي     دورانن  ي از دشـوارتر   يكي با   يكاتولك يسايلكها    سالن  يدر ا 
 در  كسماريـ  ب يستيـ والركاسـت س  ي بـه علـت س     سايـ لك در آلمان . خود مواجه بود  

و دولتمـردان   سـوم  ي مورد تهـاجم جمهـور  موضع ضعف قرار داشت و در فرانسه    
داده تحت اداره خود را از دست هاي  سرزمينسا يلك ايتالي در ا. آن بود  يسايلكضد

 يهـا   شهيـ  و اند  والرك گسترش فرهنگ س   ... نام گرفته بود   "انيك وات يزندان" و پاپ 
 ينيد ضدگري   انقالبي و اشاعه    يدار  هيد سرما يوه تول ي و ش  يستيالي و ماتر  يستيانتيس
 يـك اتولك يسايـ لكه  يـ  آن همه و همـه عل      يستيالي و سوس  يستي آنارش يها  لكر ش د

    6.بود
در ،  1864 دسـامبر    8اي است كه در       بيانيه وس نهم ي پ پاپات  ترين اقدام   مهميكي از   

بـا عنـوان     بـود،    مت نوخاسـته ايتاليـا    زماني كه در زير شديدترين فشارها از سوي حكو        
طـور     را بـه   >هـشتاد خطـاي اصـلي زمانـه مـا         <صـادر كـرد و در آن         7خطاهـا، خالصه  
جديـد از اهميـت     و سياسي   اين بيانيه، كه در تاريخ انديشه ديني        . نمودبيان  وار    فهرست

 و  ي، ناتوراليـستي  ئيـست  پانتـه <هـاي     به مقابله با ديـدگاه    فراوان برخوردار است، در آغاز      
خداوند را با طبيعت و هستي يكسان و تابع         <كه  ؛ ديدگاهي   پردازد  مي >گرايي مطلق   عقل

ا منكر  ر >جاري و ساري بودن اراده الهي بر بشر و جهان         < ،>ديد  اصل تغيير و تحول مي    
ه قوانين الهي، تنهـا معيـار شـناخت خـوبي و            عقل بشر، بدون نياز ب    <بر آن بود كه     بود،  

حقيقـت ديـن ناشـي از نيـروي درونـي عقـل             < ،>بدي، خير و شر، و وضع قانون است       
تواند بـه تمـامي حقـايق         وسيله آن مي    عقل معيار نهايي است كه انسان به      بشري است و    

طـور مـدام تكامـل      وحي ناكافي است و بايد همپاي تكامل عقل بـشر بـه           < ،>دست يابد 
، >ايمان ديني در تقابل با عقل بشر قرار دارد و براي ترقـي انـسان مـضر اسـت                  <،  >ابدي
ها و معجزاتي كـه در كتـاب مقـدس بيـان شـده، محـصول كـار شـاعران و                       پيشگويي<

عقل و ديـن در يـك پايـه     <،  > خود يك افسانه است    پردازان است و عيسي مسيح      افسانه
هـا و     روش<،  >هاي علوم فلسفي رفتار كـرد       وم ديني بايد با روش    قرار دارند و لذا در عل     

بردند با نيازهاي زمانـه        مي به كار علوم ديني   اصولي كه متألهين كهن مدرسي براي تبيين        
توان با علم يا فلـسفه و    را ميتمامي مباني دين مسيح  < و   >و پيشرفت علم منطبق نيست    

  
5.  Jean Boorsch, “Napoleon III”, Americana, vol. 19, pp. 702-704. 

6.  Thomson, ibid, pp. 327-328. 

7.  Syllabus errorum.  
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ترين ايـن اصـول از طريـق عقـل دسـت               به جوهر انتزاعي   با عقل بشري سنجيد و حتي     

دنبـال تثبيـت      كشد كه از سويي بـه       را به نقد مي   كساني  پيوس نهم سپس نظرات      >.يافت
 بودند و از سوي ديگر با       >شكل ديگري از دين حقيقي مسيحي     < به عنوان    پروتستانتيسم

 كوشيدند تا تمامي اختيارات و اقتدارات سياسي و مدني كليساي            مي ترويج سكوالريسم 
 حق ندارد و نبايـد بـدون        روحانيت<: ها چنين بود    ملخص اين ديدگاه  .  را سلب كنند   رم

 حق به دست آوردن و نگهـداري        كليسا<،  >اجازه دولت مدني اقتدار خود را اعمال كند       
تمـامي محـاكم    <،  >بايد از تمامي مشاغل دنيوي بركنار شوند       روحانيون<،  >ثروت ندارد 

، >بايد مانند ساير مردم به خـدمت نظـامي برونـد          روحانيون  <،  >كليسا بايد تعطيل شوند   
حكومـت  <،  >ارددولت منشاء تمامي حقوق است و اختيارات آن هيچ حد و مرزي نـد             <

اگـر  <،  >تواند امور دينـي را اداره كنـد         مدني، حتي اگر به دست حكمران كافر باشد، مي        
اداره <،  >ميان قوانين الهي و قوانين مدني تعارض صورت گيرد، قانون مدني معتبر است            

جز مدارس ويـژه روحـانيون، بايـد بـه حكومـت مـدني                امور تمامي مدارس عمومي، به    
حكومـت  <،  >مورد خوشايند صاحبان قدرت و حكمرانان باشـد       تفويض شود و دروس     

شاهان و فرمانروايان نـه تنهـا       <،  > حق دارد مقامات روحاني را عزل و نصب كند         الئيك
كليسا بايد از دولت و دولـت       <،  >هستندفارغ از نظارت كليسا بلكه مافوق دين و كليسا          

 و حقوق مدني بايـد از حـوزه اقتـدار كليـسا             فلسفه و اخالقيات  <،  >از كليسا جدا باشند   
عدم اطاعت از فرمانروايان مشروع و حتي شورش بر ضد ايشان مجـاز             <،  >خارج باشند 

توانـد حكـم      اجراي مراسم ديني براي ازدواج الزم نيست و قـانون مـدني مـي             <،  >است
:  هشتادمين و آخرين خطا، در بيانيه پاپ پيوس نهـم، ايـن اسـت              >.طالق را جاري كند   

 آشـتي    و تمـدن جديـد     تواند و بايد خود را با اصول ترقـي، ليبراليـسم             مي كليساي رم <
   8>.دهد

  
لـين   پرداخـت و از او     مبارزه با فراماسـونري   به  اسالف خود   بيش از    پيوس نهم  پاپ

در محكوميـت   فرمـان   شـش   ) 1878(تـا زمـان مـرگ       ) 1846(نيل به مقـام پـاپي       سال  
 پـاپ لئـو سـيزدهم     در وضعي مشابه بـا      پيوس نهم   از اين نظر،    . فراماسونري صادر كرد  

 را به دست داشـت و        كاتوليك رهبري كليساي  1903-1878هاي    در سال جاي دارد كه    
  

  :  مطالعه كردتوان مي را در آدرس زير يوس نهمپ پاپسيالبس ارروم متن كامل  . 8
Pope Pius IX, Syllabus of Errors,  

http://www.catholic-pages.com/documents/pius_9/syllabus.htm 
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مبـارزه  هـا در واقـع مقابلـه بـا      اين بيانيه 9.عليه فراماسونري صادر نمود   هاي متعدد     بيانيه

نوئل ويكتور اما ، و   ، كاوور ، گاريبالدي مازيني -ايتالياشورش   رهبر   چهارشديدي بود كه    
اين .  كاتوليك در پيش گرفته بودند     حيت و مسي  بر ضد كليساي رم   ها    و اخالف آن   -دوم

نقـش  . هاي فراماسونري ايتاليا بودنـد      شبكهاصلي  گردانندگان  در زمان خود از     چهار نفر   
در منـابع   حتـي   م است كه    مسلّروشن و    تا بدان حد     فائقه فراماسونري در شورش ايتاليا    

 شورش ايتاليـا را     پل فيشر  10.شود  ، نيز بر آن تأكيد مي     املعارف بريتانيکا   دائرةرسمي، مانند   
جوزپـه  (افزايد كـه رهبـران ايـن جنـبش          خواند و مي     مي >انقالب كالسيك ماسوني  <يك  
هـاي    ماسـون <همـه   ) زيني، جوزپه گاريبالدي، كاميلو كـاوور و ويكتـور امانوئـل دوم           ما

   11>. بودندعمالً تمامي قهرمانان آزادي ايتاليا ماسون<و  بودند >پرشور
  

در سـال    گفتيم كـه  . آشنا شديم   در ايتاليا  هاي ماسوني   آغاز فعاليت با  در جلد چهارم    
، فرانتس استفن ،  ، دو تن از بنيانگذاران فراماسونري     ارل چسترفيلد  و   دكتر دزاگوليه  1731
. درآوردنـد  )الهـه ( شـهر هـاگ      ، را به عضويت لـژ ماسـوني       لورنمنطقه   ساله   23دوك  

، وارث   بـا مـاري تـرز      1736 در فوريـه     ايـن دوك لـورن    . دزاگوليه استاد ايـن لـژ بـود       
 سـال در  .  شد  گراند دوك توسكاني   1737اج كرد و در سال      ، ازدو وتخت هابسبورگ   تاج

 ماري ترز در رأس امپراتوري هابسبورگ قرار گرفت و شوهرش، با نـام فـرانتس                1740
سلطنت ماري ترز و فرانتس     هاي    سال.  شريك او شد   ، به عنوان امپراتور روم مقدس     اول

ي زرسـاالر و شـكوفايي    دوران اقتـدار     ،ملـد دو   و لئوپو  مجـوزف دو  شان،    و پسران اول  
  12.، و به تبع آن در سراسر امپراتوري هابسبورگ، است در دربار وينيهودي

 در سـال    فندانند كه فرانتس اسـت       را لژي مي   ماسوني ايتاليا نهاد  ، اولين   منابع ماسوني 
ا تأسيس شد و يكي از اشراف       ه  اين لژ به كمك انگليسي    .  ايجاد كرد  توسكانيدر   1737

  
در سـال   .  را محكوم كـرد    ، بدون ذكر نام، فراماسونري    1738 در سال     كلمنت دوازدهم  اولين بار پاپ   . 9

 پيوس  1830، در سال     لئو دوازدهم  1825، در سال     پيوس هفتم  1821، در سال     بنديكت چهاردهم  1751
ي هـا   ، و در سـال     لئـو سـيزدهم    1902-1881هاي    ، در سال   پيوس نهم  1873-1846هاي    ، در سال  هشتم
هاي   بينيم، در بخش عمده سال      كه مي   چنان.  به محكوميت فراماسونري دست زدند      پل ششم  1964-1965

 . در برابر فراماسونري سكوت پيشه كردند رمسده بيستم ميالدي رهبران كليساي
10.  Britannica, 1977, vol. 9, p. 1155.  

11.  Paul A. Fisher, Their God is the Devil, American Research Foundation, 1991, pp. 17-18.   

 .44-42، صص 4همين كتاب، ج  . 12



366  آريستوكراسي مالي و فروپاشي نظام سنتي
 عليـه    كلمنت دوازدهم  با صدور فرمان پاپ   .  استاد آن بود   13ارل وينستون نام     به انگليسي

 تابع پـاپ ممنـوع      هاي ايتاليايي   هاي ماسوني در دولت     كليه فعاليت ) 1738 (فراماسونري
دان يـ  م ي ماسـون  ياهـ  تيـ بـه فعال  ،   رم رغـم كليـساي     ، به ايتاليمعهذا، شاهان ا   .اعالم شد 

) 1765-1737( و فرانتس استفن در تمامي دوران حكومت خود بـر توسـكاني              دادند مي
  با فعاليت يك لژ يوناني     1750 از سال    ناپلهاي ماسوني در      فعاليت. ها بود   حامي ماسون 

انون كـ تـرين   فعـال .  كردبه كار غاز   آ  محلي ناپل و سيسيل    گراند لژ  1764آغاز شد و در     
در ري  ماسـون فرات  يـ فعال. بـود  سـارديني دولـت   ا در قلمـرو     يـ تالي ا ي فراماسونر ياپوكت

، استاد موندي لرد را  1739ا آغاز شد و در سال       ه يسيله انگل يوس  به 1739از سال   سارديني  
 يمحلـ  گرانـد لـژ    را در سمت استاد اعظـم        14ماركيز دومارشه ،  انگلستان گراند لژ اعظم  
 فراماسونري سـارديني، بعـدها، بـه دليـل نقـشي كـه              .ردك منصوب   دمونتي و پ  يساوو

ايتاليا و تأسـيس پادشـاهي واحـد        اشغال سراسر   رديني، در   ، شاه سا  ويكتور امانوئل دوم  
   15.ايتاليا ايفا كرد اهميت فراوان يافت

در  زيـرا  دگرگـون شـد       در قبال فراماسونري   از اوائل سده نوزدهم، رويه دولت وين      
و دولتمـردان   ،  )1835-1792 ( و هابسبورگ  ، امپراتور روم مقدس   فرانتس دوم اين زمان   

بـه  فـرانتس دوم  . بودنـد بدبين  ر  گ  سياسي توطئه سازمان  به عنوان يك    فراماسونري  به  او  
 روم  يقلمرو امپراتـور   در   ي ماسون يها تيدستور داد به فعال   تابع خود    يآلمانحكمرانان  

 يلژهـا متوقـف كـردن فعاليـت       او موفق بـه     هر چند   ،  نوشته گولد   به. ان دهند يمقدس پا 
هـا   ت ماسون ي فعال شياتركشور  در  توانست   ينشد ول خود   ي در قلمرو امپراتور   يماسون
 مقامات  يه طبق آن تمام   كرد  كوضع   ي مقررات 1801سال  در  فرانتس دوم   . ندكل  يرا تعط 
. بودنـد دال بر عدم عـضويت در لژهـاي ماسـوني            يا تعهدنامهبه امضاي    موظف   يدولت

، گولـد  . نداشـت  يز نگاه مثبت به فراماسونر    ين اتريش،   امپراتور، آخرين   فرانتس جوزف 
نون كش مـرد و تـا  ي در اتـر  ياسونرنسان، فرام يبد<: نوشت 1885در سال   مورخ ماسون،   
   16>.زنده نشده است

بر بنيـاد   معروف است،   ) تجديد حيات، طغيان   (17ريسورجيمنتو، كه به    شورش ايتاليا 

  
13.  Earl of Winston 

14.  Marquis des Marches 

15.  Gould, ibid, vol. 6, pp. 299-302.  

16.  ibid, p. 288.  

17.  Risorgimento 
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آغـاز شـد كـه در اوائـل سـده           ي  رگ  ئهي توط هاي مخف   و سازمان  تكاپوي لژهاي ماسوني  

، در شـبه جزيـره       عليه نـاپلئون   هاي اطالعاتي بريتانيا    نوزدهم ميالدي، در جريان فعاليت    
در جلد  .  بودند مافيا و   كامورا،  كاربوناريها    انترين اين سازم    مهم. ايتاليا ايجاد شده بود   

  مـالي  -را بـا عمليـات اطالعـاتي      هـا     آندوم درباره اين سه سازمان سخن گفته و پيوند          
 18. مورد توجه قرار داديم     ناپلئوني  عليه فرانسه  جان چارلز هريس   و   شبكه ناتان روچيلد  

هاي مخفـي ايتاليـا بـر          شبكه ي، فعاليت خرابكارانه  هاي ناپلئون   هاي پس از جنگ     در سال 
 خـود را     تمركز يافت و فراماسونري     رم ويژه بر ضد كليساي      و به  هابسبورگدولت  ضد  

، كـه در    ديزرائيلـي .  نمايـان سـاخت     كاتوليـك  دشمن مـسيحيت  توزترين    كينهبه عنوان   
سراسـر جهـان نقـش      ايتاليـا و در     در  ر  گـ   هـاي توطئـه     شـبكه هدايت اين   سازماندهي و   

هـاي    سـازمان واقعـي   هدف    در مجلس عوام بريتانيا    1856 ژوئيه   14برجسته داشت، در    
    : ي ايتاليا را چنين بيان كردمخف

. شـود   درباره آن سخن گفته مي    ندرت    بهدر اين مكان     قدرتي است كه     در ايتاليا 
ولي بدون مالحظه و درك او ما هيچگاه نخواهيم توانست به درستي وضـع ايتاليـا                

بيهوده است انكار كنيم كـه      ... استي  مخفهاي    منظور من انجمن  . را ارزيابي كنيم  
، از بقيـه     و بخـش بزرگـي از آلمـان        ، سراسر ايتاليا و فرانـسه     بخش بزرگي از اروپا   

قـرار  ي  مخفـ هاي    اي از اين انجمن     گويم، در زير پوشش شبكه      كشورها سخن نمي  
. ده شـده اسـت  ن پوشـي آهـ  گونه كه امروزه سطح كره زمين با شبكه راه       دارد همان 
هـا    آن. كوشـند تـا اهـداف خـود را پنهـان كننـد              هـا نمـي     ها چيست؟ آن    هدف آن 

خواهنـد،    ها حكومت مشروطه نمي     تر نيستند، آن    مطلوبسياسي  خواستار نهادهاي   
هـا يـك      آن. شـان   ها نه خواستار شوراهاي ايالتي هستند نـه ملحـوظ شـدن رأي              آن

ها از     و بعضي از آن    ]ديني [ كليسايي نهادهايحاكميت  پايان دادن به    : هدف دارند 
     19.روند اين نيز فراتر مي

روح < از   به اسقف يكي از شهرهاي برزيـل        در نامه  به اين دليل است كه پيوس نهم      
 و آمريكـاي التـين     در ايتاليـا  گـري      سخن گفت كه در كار آشوب       فراماسونري >شيطاني
و افراطي   و فرهنگي ضد كليسايي      كات سياسي و تروريستي   ي در واقع، اين تحر    20.است

  
 . 538-533، صص 2همين كتاب، ج  . 18

19.  Nesta Webster, Secret Societies and Subversive Movements, London: Boswell Publishing 

Co., 1924. 

20.  “Papacy and Freemasonry: Speech made by the late Monseigneur Jouin on December 8, 

← 
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آنـان  اقدامات   پيوس نهم را به مخالفت با        ر ايتاليا بود كه پاپ    گ  ي توطئه هاي مخف   انجمن

اتحـاد  با اتحاد ايتاليا مخالف نبود بلكـه از هـواداران جـدي             تنها  برانگيخت وگرنه او نه     
در چـارچوب  از عالقه پيوس نهم به اتحـاد ايتاليـا         تاريخي  منابع  . رفت  شمار مي   ايتاليا به 

گويند و تـالش او بـراي پايـان دادن بـه هـر گونـه مداخلـه                    سخن مي يك كنفدراسيون   
كننـد    ب و فرهيخته ياد مـي     طل   و از او به عنوان پاپي اصالح       ؛ جزيره شبهاين  خارجي در   

 در شبه جزيره ايتاليا به كار       كه هر چه در توان داشت براي جلوگيري از آشوب و جنگ           
  . ها كشيد برد و در اين راه سختي

تا نيمه دوم در سده پنجم  م غربيوپراتوري رامفروپاشي  از زمان   ايتالياتوجه كنيم كه    
ايـن  . يـك دولـت واحـد نبـود     هيچگـاه  سـال،    1400سده نوزدهم ميالدي، يعني به مدت       

 لومبـارد  21،اوسـتروگوت سرزمين از سده پنجم تا سـده يـازدهم در زيـر سـلطه قبايـل                 
در سـال   . قـرار داشـت    23)901-774( هاي كارولنژي   فرانك و سرانجام    22،)568-774(

 بـود، تـصرف    را، كه در قلمرو دولت بيزانس   جزيره سيسيل   شمال آفريقا   مسلمانان 965
دو دولـت    سيسيل و جنوب ايتاليا را اشغال نمودنـد و           24اه  اننورم 1060در سال   . كردند
 -از سـده يـازدهم در شـمال ايتاليـا شـهر           . را تـشكيل دادنـد    ) پادشاهي ناپل  (25سيسيل
شبه جزيـره   . هاي مستقل ظهور كرد كه هماره با يكديگر در رقابت و جنگ بودند              دولت

 آن كـارل پـنجم   1550 قرار گرفت و در سال يتاليا در سده پانزدهم مورد تهاجم فرانسه     ا
 بر ايتاليـا    هاي اسپانيا   از آن پس مدتي هابسبورگ    . كرد منضم   به امپراتوري هابسبورگ  را  

 شـمال و شـمال      هـاي اتـريش     جـدهم هابـسبورگ   در نيمه اول سده هي    . حكومت كردند 
 توانست استقالل خود را بـه        ونيز شرقي ايتاليا را به قلمرو خود افزودند؛ ولي جمهوري        

  
← 

1930”,  

http://www.catholicism.org/pages/jouin.htm 

 . 77، ص 4؛ ج 148، ص 2همين كتاب، ج : بنگريد به . 21
 . 253، ص 3همين كتاب، ج : بنگريد به . 22
 . 174-173، صص 4همين كتاب، ج : بنگريد به . 23
 . 272، ص 3همين كتاب، ج : بنگريد به . 24

25.  Two Sicilies 

 را در بـر     شـد و جنـوب شـبه جزيـره ايتاليـا             اطالق مـي   هاي سيسيل و ناپل      به سرزمين  دو سيسيل 
، بـود كـه در       اسپانيا ، از خاندان بوربن   فرانسيس دوم ) 1861-1859 (آخرين شاه دو سيسيل   . گرفت  مي

  . فت به تبعيد روسيله گاريبالدي پي اشغال اين سرزمين به



369  اليگارشي مالي، فراماسونري و آشوب در ايتاليا 
 اشـغال شـد و در       وسـيله نـاپلئون      به 1790شبه جزيره ايتاليا در اواخر دهه       . دست آورد 

 به استقالل جمهـوري ونيـز نيـز         1797ناپلئون در سال    . امپراتوري او قرار گرفت   قلمرو  
، بار ديگر در سرزمين ايتاليا گروهي  يهاي ناپلئون   ، با پايان جنگ   1815در سال   . پايان داد 
جزيره ايتاليا از نظر شبه در اين زمان،  . هاي كوچك و بزرگ مستقل پديد آمدند        از دولت 

، كه شـهر بـزرگ      )ناپل (پادشاهي دو سيسيل  : شد  تقسيم مي اصلي  سياسي به چهار بخش     
اي از    شـاخه در زير حاكميت    گرفت و     و جزيره سيسيل را در بر مي      ناپل و جنوب ايتاليا     

منـاطق  شـامل   در شـمال غربـي ايتاليـا،         26پادشاهي سـارديني  بود،   اسپانيا خاندان بوربن 
پادشـاهي  شـد،     اداره مي  28خاندان ساووي وسيله    كه به ،   و سارديني  ي و ساوو  27دمونتيپ

  
26.  Sardinia 

27.  Piedmont, Piemonte 

 يني سارد ، واقع است و    و فرانسه  سي، مشرف به سو   ايتاليره ا ي شبه جز  ي در شمال غرب   دمونتيپمنطقه  
 بـا غـرب   شبه جزيره ايتاليا    باط  دمونت محور ارت  يپدر سده نوزدهم     .در جنوب آن   بزرگي است     رهيجز

.  و جنـوا   شهرهاي مهم پيدمونت عبارتنـد از تـورين       . رفت  شمار مي   بود و ثروتمندترين بخش ايتاليا به     
ا تفاوت  يتالي ا ير نواح يدمونت با سا  ي پ 1861ا در   يتاليجاد سلطنت واحد ا   ي پس از ا   يحت،  نوشته تامسون   به

ـ   و مناطق تحت اداره پـاپ      يانك، توس ي با لومبارد  يبارز داشت و از نظر ثروت ماد        تفـاوت   ا ناپـل  ي
ر وجـود داشـت و بـه دو    يز تفاوت چشمگيا از نظر فرهنگ ن   يتاليان شمال و جنوب ا    ي م .فاحش داشت 

هاي   جنگه به   ك،  يطلبانه و محل    ييجداهاي    گرايش لذا،   . متفاوت، تعلق داشتند   يه زندگ ويا، به دو ش   يدن
ـ تاليا ملّيگذشت دو سه نسل وحدت      پس از   رومند بود و تنها     يد، ن يز انجام ي ن يداخل  واقعـي   طـور   بـه ا  ي

  (Thomson, ibid, pp. 290-292). تأمين شد
28.  House of Savoy [Savoia, Savoie] 

 است، از حوالي نيمه سده يازدهم مـيالدي         ، كه احتماالً از تبار سران قبايل بورگوندي       خاندان ساووي 
. كرد  ي، حكومت مي   كنون  و سويس   و ايتاليا  ، در محل تالقي مرزهاي فرانسه      جبال آلپ  در منطقه غرب  

در .  فوق، را به مقام دوكي ارتقـا داد     آمادئوس هشتم، رئيس خاندان    1416 در سال    امپراتور روم مقدس  
، را بـه    دوك سـاووي  هاي بزرگ ويكتور آمادئوس دوم،        ، قدرت ، در پيمان صلح اوترخت    1713سال  

 منطقه تحت فرمان خود را تعـويض كـرد و شـاه             1720او در سال    .  منصوب كردند  عنوان شاه سيسيل  
در .  را به قلمرو خـود افـزود    ، بندر جنوا   ويكتور امانوئل اول، شاه سارديني     1815در سال   .  شد سارديني

 به عنوان پادشاه ايتالياي واحـد تاجگـذاري كـرد و تـا زمـان مـرگ           ويكتور امانوئل دوم   1861سال  
 در سـده پـنجم      او اولين پادشاه ايتاليا پس از سقوط امپراتـوري روم غربـي           . در اين مقام بود   ) 1878(

 به 1900 به سلطنت رسيد كه در سال پس از ويكتور امانوئل دوم، پسرش، اومبرتوي اول   . ميالدي است 
در دوران  . ، پسر اومبرتوي اول بود    پادشاه بعدي، ويكتور امانوئل سوم    .  كشته شد  دست يك آنارشيست  

وزيـر     را بـه عنـوان نخـست        موسـوليني  1922وي در اكتبر    .  در ايتاليا اوج گرفت    او جنبش فاشيستي  
بـا  . ور داشـت منصوب كرد و در تمامي دوران اقتدار موسوليني به عنوان پادشاه تشريفاتي ايتاليا حـض            

← 
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 آن  هايترين شـهر     و ونيز مهم   در شمال و شمال شرقي ايتاليا، كه ميالن         ونيز -لومباردي

، كـه قلـب     مناطق مركـزي ايتاليـا و شـهر رم        . بود خاندان هابسبورگ در قلمرو   و  بودند  
 تابع پـاپ   ميالدي   756از سال   رفت،    شمار مي    به فرهنگي ايتاليا و سراسر جهان كاتوليك     

  . شد  گفته مي29پهاي تابع پا دولتو خودمختار هاي كوچك  دولتاين به . بودند
بـراي ايجـاد كنفدراسـيون       30،، و وزير تواناي او پلرينو رسي       طرح پيوس نهم   ،بنابراين

رفت و راهي كه رهبران  شمار مي   ترين راه براي وحدت ايتاليا به       ترين و معتدل     معقول ايتاليا
 حكومت خاندان سـاووي    يعني تحميل    ،دنبال كردند ها     آن  و حاميان انگليسي   ريسورجيمنتو

تـرين و     و مخـرب  تـرين     نـامعقول ،  شورشو  جنگ  لشكركشي و   بر سراسر ايتاليا از طريق      
 نبود بلكه ايستادگي     نيز به دليل تحجر     با ليبراليسم  مخالفت اين پاپ  . بودترين راه     خونين

هـداف  پيـشبرد ا  ي بـه عنـوان ابـزار        هاي مخف   بود كه انجمن   و نظرياتي    در برابر شعارها  
  

← 
 به نفـع پـسرش، اومبرتـوي        1946 مه   9، ويكتور امانوئل سوم در      شكست ايتاليا در جنگ جهاني دوم     

 ميليون نفري كـه     25 رفراندوم برگزار شد و از حدود        1946 ژوئن   2در  . ، از سلطنت كناره گرفت    دوم
) توانستند در انتخابـات شـركت كننـد          در صد از كساني كه مي      89(پرسي شركت كردند      همهدر اين   

ويكتـور  . سه روز بعد اومبرتوي دوم كشور را ترك كـرد         .  رأي دادند   در صد به نظام جمهوري     3/54
.  درگذشت  در بندر اسكندريه   1947 دسامبر   28 زندگي كرد و در       و مصر  امانوئل سوم مدتي در پرتغال    

 را پـسر    اكنـون رياسـت خانـدان سـاووي         هـم .  فوت كرد   در ژنو  1983 مارس   18اومبرتوي دوم در    
از زمان انحالل نظام سلطنتي     . ، به دست دارد   )1937متولد   (نام ويكتور امانوئل چهارم     اومبرتوي دوم، به  

 دولت سيلويو برلوسكوني  . ، طبق قانون، ديدار اعضاي خاندان ساووي از ايتاليا ممنوع بود          1946در سال   
اولـين بـار بـه     دسامبر ويكتور امانوئل چهارم براي 23 اين قانون را لغو كرد و در  2002 نوامبر   10در  

  . ايتاليا سفر نمود
29.  Papal States, Church States, Stati Pontifici, Stati Della Chiesa 

30.  Pellegrino Rossi (1787-1848) 

، اعـاده نظـم و اسـتقرار        هوادار وحدت، اصالحات  . ديپلمات، اقتصاددان و دولتمرد برجسته ايتاليايي     
) 1846( در اوائل صعودش به مقام پـاپي   پيوس نهم بود و به اين دليل پاپ مشروطه در ايتاليا  حكومت  

رو و توانـا       ميانـه  انتصاب پلرينو رسـي   . او را بركشيد و اندكي بعد به عنوان وزير عدليه منصوب نمود           
رسـي ماننـد پيـوس نهـم از اتحـاد ايتاليـا       . جناح راست و چپ افراطي را برانگيخـت      ناراحتي هر دو    

وقفـه او بـراي       برنامه رسي و تـالش بـي      . هاي محلي   كرد ولي با حفظ خودمختاري دولت       طرفداري مي 
 نـوامبر   15حكـوم كننـد و در       ر وي را به مـرگ م      گ  ي توطئه هاي مخف   تحقق آن سبب شد كه سازمان     

.  ناميـد  >شـهيد راه انجـام وظيفـه      <پاپ پيوس نهم با شنيدن خبر قتل رسي او را           .  به قتل رسانند   1848
 ,U. Benigni). رود شـمار مـي   اوست كه يك متن كالسيك بـه اقتصاد سياسي ترين كتاب رسي  مهم

“Pellegrino Rossi”, Catholic Encyclopedia)  
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، مورخين خانواده پيوس نهم، خاندان مستايي     . بردند   مي به كار خود  گرانه   آشوبسياسي  

نحـوي كـه      بـه شناسـند     فرهيخته و آزادانديش ايتاليا مي    هاي    وادهرا به عنوان يكي از خان     
در خـانواده   <كـه   ه بـود    كرد  ، زماني گاليه     وزير پاپ گريگوري شانزدهم    31،المبروچيني

مطبوعـات  و اين در حالي اسـت كـه          32>!شان  هاي   هستند حتي گربه    همه ليبرال  مستايي
 و پـست  واشـنگتن ، فايننـشال تـايمز  ، زتـايم  مانند - و اياالت متحده آمريكا  متنفذ بريتانيا 

شدند، به شدت به پـاپ پيـوس     اداره مي يهوديوسيله زرساالران   كه به  - تايمز نيويورك
، >زقماربـا <،  >زنباره< با عناوين زشتي چون      شالوم كردند و نشريه يهودي     نهم حمله مي  

  33.كرد  و غيره از او ياد مي>بيرحم<

  تروريستيجديد هاي  جنبشو  فراماسونري
 -هـاي پوپوليـستي     ، كه سـيره و انديـشه او بـر جنـبش           ترين رهبر شورش ايتاليا     برجسته

جوزپـه  هم و بيستم مـيالدي تـأثيرات عميـق بـر جـاي نهـاد،                هاي نوزد    سده تروريستي
در تاريخنگـاري جديـد معمـوالً مـازيني بـه عنـوان يكـي از                .  اسـت  34مازيني) جوزف(

ايتاليـا  جنبش اتحـاد    اصلي   يكي از رهبران     ،ترين انقالبيون سده نوزدهم ميالدي      برجسته
معرفي خواهي سرسخت     و جمهوري )  و ويكتور امانوئل دوم    ر، كاوو در كنار گاريبالدي  (

بـه مـازيني از منظـر       ولـي   .  كه تا دم مرگ حاضر به پذيرش نظام پادشاهي نشد          شود  مي
مـاجراجويي افراطـي و     مازيني بـه عنـوان      در اين تصوير،    . توان نگريست   ديگري نيز مي  

 و شـبكه زرسـاالري      شود كه بـا اليگارشـي لنـدن         ر و تروريستي قهار شناخته مي     گ  توطئه
اش در جهـت اهـداف ايـن          در تمامي دوران زندگي سياسي     ،شت پيوند تنگاتنگ دا   يهودي
 تحميـل سـلطنت ويكتـور       خواهي در عمـل راه      رغم ادعاي جمهوري    كرد، به   ها عمل     كانون

شـمار    هـا و مـصائب بـي        بر سراسر ايتاليا را هموار كرد و خونريزي        را   و مافيا امانوئل دوم   
رهبـر مافيـاي ايتاليـا و       نـه تنهـا     مـازيني   منظر،  از اين   . براي مردم ايتاليا به ارمغان آورد     

رود بلكـه     شـمار مـي      در سـده بعـد بـه        و ديكتاتوري موسـوليني     ايتاليايي پيشگام فاشيسم 
اواخـر سـده بيـستم و اوائـل سـده           كـه در    است  ي  گران مشكوك   نمونه تاريخي توطئه    پيش

  
31.  Lambruschini 

32.  Mark Fellows, “Apologia Pro Pio Nono”,  
http://www.catholictradition.org/cfn-pionono.htm 

33.  ibid.  

34.  Giuseppe Mazzini (1805-1872) 
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رهبر گروه تروريـستي    (ن  الد  ، بن )ديكتاتور افغانستان (ن  اهللا امي   و يكم ميالدي حفيظ    بيست
   .آنان بودندو مؤثرترين ترين  از جنجالي) ديكتاتور عراق (و صدام حسين) القاعده
  

ـ  طبيبپدرش . دنيا آمد بهاي مرفه  در خانواده  در بندر جنوا   مازيني ود و از پزشـكان  ب
 جنواتحصيالتش را در دانشگاه     مازيني   .رفت  شمار مي   به دربار و خاندان سلطنتي بريتانيا    
بـه سـازمان    ،  1827دوران دانشجويي، در حوالي سال      در  در رشته حقوق به پايان برد و        

هاي تخريبي سه ماه   به دليل شركت در فعاليت1830ل در سا.  پيوست كاربوناريمخفي  
مازيني در . مهاجرت كرد) فرانسه (به بندر مارسي 1831فوريه بازداشت شد و سپس در 

نـام     سـازماني بـه    1832 را گرد آورد و در سـال         بندر مارسي گروهي از جوانان ايتاليايي     
 ايتاليـا شمال   از   هدف اين سازمان اخراج نيروهاي اتريشي     .  تأسيس كرد  35ي جوان ايتاليا

از طريـق    واحد سراسري عنوان شده بـود        هاي ايتاليايي به يك جمهوري      و تبديل دولت  
را بـه   ايثـار   شناسـي و      ترقـي، وظيفـه   سه اصل   مازيني  . شورشايجاد  آگاه كردن مردم و     

 نه شاه، تنها خدا و     ،نه پاپ <: و اعالم كرد   سازمان خود قرار داد   اعضاي  عنوان پايه عمل    
را ايتالياي جـوان  نام  اي به مازيني انتشار نشريه >.تواند راه آينده ما را هموار كند       خلق مي 

ازمان مخفيانـه در جنـوا و سـاير شـهرهاي           اوراق تبليغاتي اين س   نشريه و   . نيز آغاز كرد  
نحوي كـه     به سرعت گسترش يافت به    مخفي ايتالياي جوان    سازمان  . شد  ايتاليا توزيع مي  

 طرح مازيني بـراي     1833در سال   .  هزار نفر رسيد   60يك سال بعد شمار اعضاي آن به        
  او اعدام شدند، يكي    تن از اعضاي سازمان      12 ؛ كشف و خنثي شد    شورش در پيدمونت  

: اعالم كـرد  مازيني پس از اين حادثه      . خودكشي كرد و مازيني غياباً به مرگ محكوم شد        
 چند مـاه بعـد،      >.كند  زماني كه انديشه با خون شهيدان آبياري شود به سرعت رشد مي           <

   . گريختاو گرفت و مازيني از مارسي به سويسپليس فرانسه تصميم به دستگيري 
بـرادري جهـاني    < انديشه خود را گسترش داد و آرمـان          پس از اين شكست، مازيني    

در دوران اقامـت در     .  را مطـرح كـرد     > كنفدراتيو جهاني  جمهوري< و تأسيس    >ها  انسان
م سويس، مـازيني سـازمان       مقي ، بر اساس اين انديشه و به كمك جوانان اروپايي         سويس
هاي مشابه را براي برخي از كـشورهاي اروپـايي تأسـيس كـرد                 و سازمان   جوان اروپاي
 مازيني در سويس سه سال      اقامت.  و غيره   جوان لهستان،  سويس جوان ،   جوان آلمانمانند  

 به همراه گروه كوچكي از پيروان وفادارش به         1837به درازا كشيد و سرانجام در ژانويه        
 >وطـن دوم  < انگلـستان آمريكانا،  از اين زمان تا پايان عمر، به تعبير         .  مهاجرت كرد  لندن

  
35.  Giovine Italia 
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هـاي مقتـدر و       يت مالي و سياسـي كـانون       مازيني، كه از حما    36.رفت  شمار مي   مازيني به 

 تأسيس كـرد،    اي براي تربيت نوجوانان ايتاليايي      مرموزي برخوردار بود، در لندن مدرسه     
نـام   بخشي از رساله معـروف خـود بـه     به راه انداخت و      37حواريون خلق نام    اي به   نشريه

تومـاس  هـا او بـا        ايـن سـال    در. را در ايـن نـشريه منتـشر نمـود          درباره وظايف انـسان   
كاراليل، جـين   ، دوست صميمي بود و با همسر        اتلندي مورخ و نويسنده اسك    38،كاراليل

رابطـه  فرهنگي فعال بـود،     مطبوعاتي و   هاي    كه چون شوهرش در جريان     39،ولشبايلي  
 اش پـاتوق نويـسندگان      زيـست و خانـه       مـي  اراليل در محلـه چلـسي     ك. داشتعاشقانه  

مـازيني بـه يكـي از       بدينـسان،   .  بـود   و جان استوارت ميـل     40چون لي هانت  سرشناسي  
ن  نامدار سياسـي و از مـديران سـازما         پرداز   انديشه 41،جان استوارت ميل  دوستان نزديك   

ميـل عـضو    جـان اسـتوارت     گفتيم كـه    .  بدل شد  42،رقي بريتانيا  ش  كمپاني هند  اطالعاتي
 در  .رفـت   شمار مي   به، عضو كلوپ فوق،      بود و از دوستان دوك ولينگتون      كلوپ آتنائوم 

و فرانـسيس   ، اسحاق   ناتان روچيلد  -تاريخ بريتانيا  نامدار   گران يهودي   اين كلوپ دسيسه  
 -فيـوره   ، و موسـس مونـت     )زرائيلـي پـدر بنجـامين دي    ( اسـرائيلي    اسـحاق د  ،  گلداسميد

، نيز عـضو    تايمزفذ  ، سردبير روزنامه متن   توماس بارنز  و   لرد پالمرستون . عضويت داشتند 
   43.ندبودآتنائوم كلوپ 

 1844 كرد و در سال      احيا در پاريس  را    سازمان ايتالياي جوان   1840در سال    مازيني
. انجاميـد اي ديگر     ام عده ان داد كه به شكست و اعد      سازم ي ايتاليا شورشي را در كاالبريا   

شهرت فـراوان   به عنوان انقالبي     ،، به يمن تبليغات مطبوعات بريتانيا     از اين زمان مازيني   
اينـك مـازيني چهـره      .  را تأسـيس كـرد     44قالمللي خل   اتحاديه بين  1847يافت و در سال     

رفت و تأثيرات بزرگ فكري و عملي        شمار مي    ايتاليا به  شاخص و الگوي جوانان انقالبي    
  

36.  Americana, vol. 18, p. 554.  

37.  Apostolato popolare 

38.  Thomas Carlyle (1795-1881) 

39.  Jane Baillie Welsh 

40.  Leigh (James Henry) Hunt (1784-1859) 

  . شاعر و منقد نامدار انگليسي
41.  John Stuart Mill (1806-1873)  

 . 274، ص 1همين كتاب، ج : بنگريد به . 42
 . 487-486، صص 2همين كتاب، ج  . 43

44.  People's International League 
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 بـه ايتاليـا     1848او در جريـان انقـالب       . نهاد   بر جاي مي   بر جوانان انقالبي سراسر اروپا    

بازگشت ولي به سرعت اعتبار خود را از دست داد و پس از مدت كوتاهي مجبور شـد                  
، عـضو ديگـر سـازمان       دانيم كه در همين زمان لـويي بناپـارت          مي.  بازگردد به انگلستان 

در ر لندن   گ  هاي توطئه   با حمايت كانون   به پاريس بازگشت و      ، از لندن  كاربوناريمخفي  
نيـز   مـازيني  45. جـاي گيـرد   نوخاسته فرانـسه  توانست در رأس جمهوري 1848دسامبر  

، با تدارك و حمايت مالي كافي، به ايتاليا بازگشت، به كمك            1849اوائل  اندكي بعد، در    
. نمـود  را اعـالم     جمهـوري رم   شورشي بر پا كـرد و موجوديـت          ، در شهر رم   گاريبالدي
 رم بـود، رم دوم رم       زعـم او، رم اول امپراتـوري        به. گفت   سخن مي  >رم سوم < مازيني از 

رياست اين جمهوري را مازيني به دست        1849در فوريه   . >رم خلق <ها و رم سوم      پاپ
 ارتـش   .خواست كمـك كـرد    در جهان   هاي كاتوليك   از حكومت  پيوس نهم پاپ  . گرفت
 حكومـت   1849در ژوئـن    و   ،پيشدستي نمود، به سرعت وارد خاك ايتاليـا شـد          فرانسه

حفاظت از پاپ   نام   بدينسان، لويي بناپارت به      . ساقط نمود  مازيني و گاريبالدي را در رم     
 پايـان حكـومتش بـه       رم مستقر كرد و تا    نيروهاي نظامي خود را در       كاتوليك   و كليساي 

مـاجراي فـوق   اوليـه،  برخالف تصور .  سال شهر رم و پاپ را به اسارت گرفت        21مدت  
ر سـازمان كاربونـاري هـيچ       گـ   چندان پيچيده نيست و ميان عملكرد اين دو عـضو توطئـه           

 شورش مازيني اقدامي سازمان يافتـه بـود كـه         . توان يافت   تناقض واقعي، نه صوري، نمي    
كرد و سـرآغازي       تأمين مي   و كليساي كاتوليك   را بر رم   46>ناپلئون صغير <بايد حاكميت   

 اي كـه بعـدها بناپارتيـسم    منطقه؛ پديدهه او در گرايان شد بر نقش ماجراجويانه و نظامي      مي
روشـن اسـت كـه اگـر دخالـت          . ر لندن نيز همين بود    گ  هاي توطئه  هدف كانون . نام گرفت 

توانـست دوام آورد و بـه    نبـود، جمهـوري مـازيني نمـي      هم در كار    نظامي لويي بناپارت    
  .  ولي به دست نيروهاي دولت هابسبورگكرد سرعت سقوط مي

 1851 مـستقر شـد، در سـال          بار ديگـر در لنـدن      وريت پس از انجام اين مأم     مازيني
 ادامـه   هابسبورگامپراتوري   تأسيس كرد و به تحريك عليه        دوستان ايتاليا نام    سازماني به 

در سـال   مـازيني   . ه خاص و عـام بـود      شهر >اه  رئيس تروريست <به عنوان   اينك  او  . داد

  
 . 119-118، صص 3ن كتاب، ج همي . 45

46.  Napoléon le Petit 

خواند و كتابي به ايـن نـام            >ناپلئون صغير < را    به تحقير لويي بناپارت    1852 در سال    ويكتور هوگو 
  . نوشت
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تركيـب ايـن دو واژه،       47.انديشه و عمل  نام    روزنامه ديگري در لندن منتشر كرد به       1858

ايـن تلقـي بـود كـه         بيـانگر    كه بعدها در قاموس انقالبيون افراطي رواج فراوان يافـت،         
 ، در سـال   انـدكي بعـد   .  منجـر شـود    >عمـل <به  است كه    تنها زماني ارزشمند     >انديشه<

جنـگ   و با حمايـت سياسـي بريتانيـا        ناپلئون سوم نظامي   به كمك    كاووركاميلو  ،  1859
 در جنوب ايتاليـا     مازيني در دوران كوتاه ديكتاتوري گاريبالدي     . را آغاز كرد   عليه اتريش 

بـه   پادشاهي ايتاليـا بـه لنـدن بازگـشت زيـرا         با تأسيس  1861 در سال    نزد او رفت ولي   
 بـا   شپيونـد شـد و      شـناخته مـي    خـواه اروپـا     ليدر سرشناس انقالبيون جمهـوري    عنوان  

 نماينـدگان   1864در سال   . برد  اين وجهه را از ميان مي     نوخاسته ايتاليا   حكومت سلطنتي   
اتحاديه نام    در شهر لندن گرد آمدند و تأسيس سازماني به        اروپا   يهاي سوسياليست   سازمان

در .  معروف شدانترناسيونال اول اين سازمان بعدها به     .  را اعالم كردند   48جهاني كارگران 
لندن بودند،  مقيم  سه  مازيني، كه هر    جوزپه   و   ين، ميخائيل باكون  اين زمان، كارل ماركس   

نبـرد سـختي    شان    اين سه تن و پيروان     ميان   .رفتند  شمار مي   رهبران فكري انترناسيونال به   
ابتدا مازيني و هوادارانش    . انجاميدو پيروانش   به پيروزي ماركس    در نهايت   كه  درگرفت  

و پيـروانش نيـز از       آنارشيـست  بـاكونين    1872 در سـال  و  از انترناسيونال اخراج شدند     
  . انترناسيونال اخراج شدند

طور عمده در جهت بـرانگيختن آشـوب در    به هاي مازيني   توطئه 1860دهه  در طول   
بـا اشـغال ونيـز      . منضم نشده بودنـد     بود كه هنوز به پادشاهي ايتاليا       و رم  شهرهاي ونيز 

 .بـه پايـان رسـيد     اين فعاليـت نيـز       كاووركنت  وسيله نيروهاي     به) 1870(و رم   ) 1866(
 در شـهر    1872 مـارس    10در  و  د   را منتشر كر   49م خلق ردر اواخر عمر روزنامه     مازيني  

دسـت بـود و در        اي چيـره    مـازيني نويـسنده   . هيچگـاه ازدواج نكـرد    او  .  درگذشـت  پيزا
بهـره فـراوان   ، كه بعدها به وسعت رواج يافـت،        پوپوليستي نوشتارش از مفاهيم تهييجي   

   50. منتشر شده است جلد به انگليسي6در مازيني مجموعه آثار . برد مي
 و   ايـاالت متحـده آمريكـا       انديشمند سياسي يهـودي    ،نوشته دكتر بنجامين گينزبرگ     به

  
47.  Pensiero ed azione 

48.  International Workingmen's Association (The First International) 

49.  Roma del popolo 

50.  Joseph Mazzini, The Life and Writings of Joseph Mazzini, London: Smith, Elder & Co., 

1891. 
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بخـش مهمـي از اعـضاي جنـبش      51،رئيس مركز مطالعات دولتي دانـشگاه جـان هـاپكينز         

 را ايجاد كردند، يهودي بودند و مازيني        1830هاي دهه     ، كه شورش   مازيني ايتالياي جوان 
 هاي مالي قابل توجهي از يهوديان        كمك در شهر تورين   52از طريق مؤسسه مالي تودروس    

 بعـدي    حاخام 54،لوپلردوستان و حاميان مازيني،     ترين    يكي از نزديك   53.كرد  دريافت مي 
 و خويــشان و ســليخانــدان رو ســاير اعــضاي  56پلرينــو رســلي 55.شــهر تــورين، بــود

هـاي فـراوان در اختيـار         ، نيـز كمـك    خاندان ناتـان  ويژه اعضاي     ، به شان در لندن    شركاي
خاطر برخورداري از دوسـتي       از خداوند به  <دادند تا بدان حد كه مازيني         مازيني قرار مي  

 مازيني در خانه پلرينـو رسـلي و همـسرش، جيانتـا              بعدها، >.اين خانواده شكرگزار بود   
به اين مناسبت خانه فوق به صـورت مـوزه نگهـداري           و   فوت كرد    در شهر پيزا   57،ناتان
هـايي دربـاره       نويـسنده كتـاب    58،نام نلو رسـلي     يكي از پسران پلرينو رسلي، به     . شود  مي

ديـن  <به عنوان   نلو رسلي در آٍثارش يهوديـت را        .  است مازيني و شورش ريسورجيمنتو   
   59.كرد  معرفي مي>آزادي

زيـست، ايـن شـهر كنـام انـواع ماجراجويـان و                مـي   در لنـدن   در دوراني كه مازيني   
  يهـودي  و زرساالراني مورد حمايت اليگارشي لندنها  گران سياسي و تروريست     آشوب

ل  او هـاي مقتـدر نـيكالي       طور عمده در كار خرابكاري و تـضعيف حكومـت           بود كه به  
يكي ديگر از تبعيديان نامدار سياسـي مقـيم         .  بودند  هابسبورگ  و فرانتس جوزف   روسيه

 1848 رهبـر شـورش      60،لـويي كوشـوت   نزديـك مـازيني،     لندن در اين زمان و دوست       
اعضاي  هزار نفر از     20 نوشته دكتر گينزبرگ     عليه دولت هابسبورگ، بود كه به      مجارستان

  
51.  Center for Governmental Studies, Johns Hopkins University 

52.  Todros  

53.  Benjamin Ginsberg, The Fatal Embrace: Jews and the State, Chicago: University of 

Chicago Press, 1993. 

54.  L’Opler 

55.  “Italy”, JewishEncyclopedia.com 

56.  Pellegrino Rosselli  

57.  Giannetta Nathan  

58.  Nello Rosselli (1900-1937) 

59.  Judaica, vol. 14, p. 314.  

60.  Lajos (Louis) Kossuth (1802-1894) 
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 در لنـدن را  روسـيه جـوان   سـازمان   61.دادنـد    تـشكيل مـي    قشون شورشي او را يهوديـان     

از هـرزن بـه      وبستر تـارپلي  . تر با او آشنا شديم      كرد كه پيش     رهبري مي  آلكساندر هرزن 
ستاره  نشريه او،    دوهر  افزايد كه     برد و مي     نام مي   پاريس عنوان عامل بارون جيمز روچيلد    

تـرين هـوادار      سرشـناس  62.كـرد    اداره مـي   ، را سرويس اطالعاتي بريتانيـا     ناقوس و   قطبي
ـ  63لوئيز ولـف  نام     به ، يك يهودي  مازيني در انترناسيونال اول     از  1865ود كـه در بهـار       ب

 بـوده   مأمور نفوذي پلـيس مخفـي انگلـستان       بعدها فاش شد كه     انترناسيونال اخراج شد و     
 بـود كـه اداره      65ارنـستو ناتـان   ترين دوسـتان مـازيني در لنـدن،           يكي از نزديك   64.است

مبلـغ  بـه  و   مستقر شد     در رم  1871از سال   ناتان  . را به دست داشت   او  م خلق   رروزنامه  
 1913-1907هـاي     ر سـال  او د . بدل گرديـد  ) سكوالريسم(پرشور جدايي دين از دولت      

به عنـوان اولـين     ناتان  از   املعارف يهود   دائرة. ، بود  كاتوليك ، مهد كليساي  رمشهر  شهردار  
   66. شد ايتاليا دو بار استاد اعظم فراماسونريارنستو ناتان. كند شهردار يهودي رم ياد مي

 توجـه بـه حرفـه        در سراسر عمرش، بـا      با يهوديان  با توجه به پيوندهاي عميق مازيني     
رابطـه  با توجه بـه  تر به يهوديان اختصاص داشت،  ، كه در آن عصر بيش)طبابت(پدري او   

 ميـسر    ايتاليـايي  ، كه قطعاً براي هـر طبيـب       نزديك پدر مازيني با خانواده سلطنتي بريتانيا      
 كه از ديرباز مـأواي يهوديـان مخفـي        ) بندر جنوا (ن خانواده مازيني    با توجه به موط   نبود،  
هاي بغرنجي كه از عملكرد يهوديان مخفي در اين كتاب به دسـت               و با توجه به نمونه    بود،  

 توان اين فرضيه را مطرح كرد كه احتماالً خـانواده مـازيني و خـود                داده و خواهيم داد، مي    
  .  بودندوي از يهوديان مخفي مستقر در ايتاليا

و  67> ايتاليـا  اسـتاد اعظـم فراماسـونري     <بـه عنـوان      مـازيني  از   منابع رسمي ماسوني  

  
61.  Ginsberg, ibid. 

  . 522-521، صص 2همين كتاب، ج : بنگريد به
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Multicultural Zoo”, The Executive Intelligence Review , April 15, 1994. 

63.  Louis Wolff 

64.  “On Mazzini’s Attitude to The International Working Men’s Association”, 
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65.  Ernesto Nathan (1845-1921) 

66.  Judaica, vol. 12, p. 851.  

67.  Mackey, ibid, vol. 2, p. 657. 
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هـاي    مازيني و پيروان او داراي گـرايش      . كنند   ياد مي  68> ايتاليا گراند اوريان اعظم   استاد<

 و  بعـد از پالمرسـتون    <: نويـسد    مـي  وزشديد ضد كليسايي بودند و به اين دليل مارك فال         
 ر بر ضد كليـساي گ ترين دشمن و توطئه ، بايد مازيني را به عنوان سرسخت   خاندان روچيلد 

ابداع و  مازيني در   برجسته   نقش   هبايد ب و سرانجام،    69>. در سده نوزدهم شناخت    كاتوليك
توجـه   جديد   ه و تروريستي  گران  آميز و عمليات توطئه     هاي خشونت   انديشهمفاهيم و   ترويج  

به منبع الهـام و الگـوي       ، مستقيم يا غيرمستقيم،     هاي پسين او را     در طول دهه  د كه   كيد كر ا
و نيز هستند محققيني كه  .نمودبدل  در سراسر جهان     اه  گران و تروريست    بسياري از توطئه  

ـ    مورد توجـه قـرار داده      بر ظهور فاشيسم  انديشه و عمل مازيني را      تأثير    لوسـين رادل  . دان
 ظهـور    و جيمـز ويـسكر     70دانـد   انديشه مازيني را يكي از منابع اصلي فكري فاشيسم مي         

   71. را تحقق آرزوهاي مازيني در آلمانفاشيسم در ايتاليا و نازيسم
   

گاريبالدي از نظر تئوريك    . است 72گاريبالديجوزپه   رهبر نامدار ديگر شورش ايتاليا    
ي هاي چريك  نيست و تنها به عنوان فرمانده نظامي جنگسياسي قابل مقايسه با مازيني  و  

وه گاريبالـدي و گـر    . شـود   گـرا و مـاجراجويي نـاآرام شـناخته مـي            گري عمل   و آشوب 
ايتاليا و تأسيس پادشاهي واحـد      هاي    شورش نقش مهمي در     73،قرمزها پيراهنمسلحش،  

  . ندايتاليا ايفا نمود
. ده سال ملوان بودبه مدت  و    تعلق داشت  به يك خانواده ماهيگير و تاجر      گاريبالدي

 1833نافرجـام سـال    در شـورش  ، قرار گرفـت ر مازينيتأثي  تحت1830از اوائل دهه    او  
هـاي    در سـال  .  گريخت و غياباً به مـرگ محكـوم شـد           به فرانسه  ، شركت كرد  پيدمونت

و ريابتدا به خدمت جمهوري تازه تأسيس       . مأوا گزيد   در آمريكاي جنوبي   1836-1848
پـس از شكـست     .  بـود   درآمد كه در پي استقالل از امپراتوري برزيـل         74گرانده دو سول  

  
68.  Coil, ibid, p. 411.  

69.  Fellows, “Apologia Pro Pio Nono”, ibid.  
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هاي    درآمد و در جنگ     به خدمت دولت اروگوئه    1846نيروهاي اين جمهوري، در سال      

در همـين زمـان بـود كـه گـروه پيـراهن             .  شـركت كـرد    اين دولت عليه دولت آرژانتين    
اهميت به پيروزي رسيد      اين گروه در نبردي كوچك و كم      . قرمزهاي خود را تشكيل داد    

ي  بـرا   و ايتاليـا    اروپـا  هـاي ماسـوني      و سـازمان   و همين كافي بود تـا مطبوعـات لنـدن         
سـازي بـراي      اين تبليغات زمينه  . گاريبالدي و گروه مسلحش شهرتي فراوان پديد آورند       

بازگشت او و گروهش به ايتاليا و آغاز عمليات چريكي او در اين جبهـه جديـد، عليـه                   
  . ، بود رم و كليسايامپراتوري هابسبورگ

  
ــديمــشا ــهركت گاريبال ــان حرف ــازينيعــضو اي   و ســاير ماجراجوي  در ســازمان م
 در  آريـستوكراسي مـالي   اسـت كـه      منطبق با همان سياستي      هاي آمريكاي التين    شورش

در جلـد دوم دربـاره      . در پيش گرفتـه بـود      و مركزي  شرقي    و اروپاي  جزيره ايتاليا  شبه
 در ايـن     و اياالت متحده آمريكـا     هاي بريتانيا    و نقش دولت   هاي آمريكاي جنوبي    شورش

بـا هـدف    اوائل دهه دوم سده نـوزدهم مـيالدي         از  ها    شورشاين  . حوادث سخن گفتيم  
آغاز شـد و بـه تأسـيس          و پرتغال  فروپاشي آخرين بقاياي امپراتوري ماوراءبحار اسپانيا     

 مخفـي، ماننـد   و يهوديـان ها  در زير سلطه ماسونهمگي هاي جديدي انجاميد كه    دولت
قـرار گرفتنـد و مـردم خـود را بـه      ،  بنيانگـذار جمهـوري برزيـل   مانوئل فونـسكا  ژنرال  
آينده به  در 75. بدل نمودند ترين بدهكاران آريستوكراسي مالي و زرساالري يهودي        بزرگ
ـ   هاي كالن بنيـاد روچيلـد       گذاري  سرمايه  و  ستوكراسي مـالي در آمريكـاي جنـوبي        و آري

اي چـون     حتي نويـسنده  . هاي نوپديد اشاره خواهيم كرد      هاي عظيم اين دولت     بدهكاري
 ، از ديرباز در قبضه روچيلدها      نيز به صراحت برزيل را، مانند مصر       دكتر ريچارد ديويس  

   بـا سياسـت    هاي آريستوكراسي مالي در آمريكـاي التـين         در آن زمان، طرح    76.خواند  مي
، وزير خارجـه     جرج كانينگ  . منطبق بود  هاي وقت بريتانيا و اياالت متحده آمريكا        دولت

، هدف بريتانيا را    هاي آمريكاي التين    رش و باني شو   بريتانيا در اوائل سده نوزدهم    نامدار  
: گفـت   و به صـراحت مـي  خواند  آمريكاي التين مي > كردن انگليسي< و   >نظم نو <ايجاد  

  
 و  هـاي آمريكـاي جنـوبي        و نقش ايشان در شـورش       يهودي هاي زرساالران   ي آشنايي با دسيسه   برا . 75

، 2همـين كتـاب، ج      :  بنگريد بـه    و مكزيك  هاي برزيل    و امپراتوري   و پرتغال  تحوالت سياسي اسپانيا  
 .550-543صص 

76.  Davis, ibid, p. 219.  
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   77.>من دنياي نو را براي اصالح نظم كهنه فراخواندم<

 بـود، كـه در تركيـب آن         يگارشي مستعمرات  با ال  آمريكاي التين هاي    رهبري شورش 
 بـه عنـوان      فراماسـونري  و ماننـد ايتاليـا     جايگاه فائقه داشتند،     هاي يهودي مخفي    خاندان

، دو  سـيمون بوليـوار    و   يسكو ميراندا فرانس. شد  شناخته مي ها    اين شورش  >مادر معنوي <
 بودند و   ، فراماسون  و گاريبالدي  ، همانند مازيني  هاي آمريكاي التين    رهبر نامدار شورش  

 و ايـاالت متحـده      گر مالي و سياسي بريتانيا      هاي دسيسه   خود را با حمايت كانون    فعاليت  
   78.آغاز كردند

، كـه از او بـه       ، ميرانـدا  دانـشگاه پنـسيلوانيا   پژوهشگر  ،  يس هس ر گيلرمو دال نوشته    به
 1796 در سـال     شود،   ياد مي  طلبانه آمريكاي التين    هاي استقالل   غز متفكر شورش  عنوان م 
 طـرح برانـدازي حكومـت       79 و تشكيل لژ خود     شد و قبل از عزيمت به ونزوئال       ماسون
 اين لژ، كـه ميرانـدا و بوليـوار        .  مطرح كرد  هاي لندن  را در لژ    در آمريكاي جنوبي   اسپانيا

 سيطره خود را بر     ايجاد كردند، به سرعت ابتكار عمل را به دست گرفت و در كاراكاس            
 در  1807 و در سـال      بوليوار در اسپانيا به سه درجه ماسـوني       . جنبش استقالل تأمين كرد   

درجات آئين اسكاتي او در مـوزه       .  دست يافت  طريقت اسكاتي عالي   به درجات    پاريس
از رهبـران   يكـي ديگـر      80ن،مـارتي   سـن خـوزه دو    .  موجـود اسـت     نيويـورك  گراند لـژ  
او در لندن به لژ ميراندا پيوست و . يكاي جنوبي، نيز ماسون بود    هاي استقالل آمر    شورش

   81.سپس لژ ماسوني خود را در آمريكاي جنوبي ايجاد كرد
ن، رهبـر جنـگ     مـارتي   ژنرال سن <: نويسد   بلندپايه، مي  ، ماسون خوان كارلوس آلوارز  

س تأسيس كـرد و ايـن       آير  بوئنوسدر   را   82 الئوتارو  لژ 1812، در سال    تيناستقالل آرژان 
 او  >. بدل شد   گسترده به يك نيروي سياسي قدرتمند در آرژانتين و شيلي          شبكه ماسوني 

 نوعي ارتباط وجود    آمريكاي جنوبي ] شورش[ترديدي نيست كه ميان رهبران      <: افزايد  مي
 تقريباً همزمان، در حوالي سال       در قاره آمريكا    اسپانيايي داشت زيرا شورش در مستعمرات    

  
 . 529-528، صص 2همين كتاب، ج  . 77
 . 539-538، صص 2همين كتاب، ج  . 78

79.  Protectora de las Virtudes Lodge 

80.  Jose de San Martin (1778-1850) 

81.  Guillermo De Los Reyes, “Architecture and Scottish Rite Masonry: A Latin American 

Perspective”,  

http://mailweb.udlap.mx/~rich/papers/pcaaca99/guillermotalk.html 

82.  Lautaro Lodge 
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  83>.، آغاز شد1811

 درجه سي و دوم، نيز سخنراني خود را در يكي از مجامع             ، ماسون ئل گاخاردو سامو 
    : كند  چنين آغاز ميماسوني

ــاره آمريكــا   ــارزان اســتقالل در تمــامي كــشورهاي ق ــد جــرج -تمــامي مب  مانن
ــنگتن ــرانكلين واش ــامين ف ــت ، بنج ــاركيز الفاي ــدا ، م ــسكو ميران ــوزه ، فرانسي ، خ

 -و ديگـران  ] رهبر شورش اكـوادور    [84، آنتونيو سوسره  ن، سيمون بوليوار  مارتي  سن
 خــوزه 86، خــوزه ميگوئــل كــاررا85،، برنــاردو اوهيگينــزدر شــيلي.  بودنــدماســون

     89. و بسياري ديگر ماسون بودند88 خوان گرگوريو الس هراس87،ايگناسيو زنتنو
 اين ارزيابي را     در آمريكاي التين   نقش فراماسونري از   املعارف جديد کاتوليک    دائرةو  

    : دهد به دست مي
ان افراطـي    هماره خود را بـه شـكل يـك جريـ           در آمريكاي جنوبي   فراماسونري

هـاي     از تمـامي عرصـه      كاتوليك  براي اخراج كليساي   ضد كليسايي نشان داده كه    
در برخـي از    . كنـد   آموزش و پرورش، عمل اجتماعي و حيات عمومي تالش مـي          

نـصب  كه اكثـر مـردم كاتوليـك هـستند، م           كشورهاي آمريكاي جنوبي، در حالي    
برخـي از قهرمانـان و      . سـت  بـوده ا   هـا   جمهـوري همـاره بـه دسـت ماسـون           رياست

رهبـر  [ برنـاردو اوهيگينـز   و    مانند سيمون بوليـوار    ،انقالبيون نامدار آمريكاي التين   
 ، عـضو لژهـاي ماسـوني      ]رهبـر شـورش مكزيـك      [90و بنيتو خوارز  ] شورش شيلي 

 پرشـمارترين سـازمان      كوبـا  گرانـد اوريـان    ،پيش از انقالب فيدل كاسترو    ... بودند
ولـي امـروزه شـيلي در مقـام اول جـاي           رفـت     مـي شمار    به ماسوني آمريكاي التين  

هاي مكزيك براي چند دهه ايـن كـشور       رقابت ميان دو گروه ماسون    . گرفته است 
  

83.  Juan Carlos Alvarez, “Masonry in Latin America”,  

http://www.geocities.com/pietre-stones/juan2.html 

84.  Antonio Jose de Sucre (1795-1830) 

85.  Bernardo O'Higgins (1776/78-1842) 
86.  Jose Miguel Carrera (1785-1821) 

87.  Jose Ignacio Zenteno 

88.  Juan Gregorio Las Heras 

89.  Samuel l. Gajardo, “Freemasonry: From Chile to USA” 
http://www.scottishriteknox.xtn.net/consistorians.doc 

90.  Benito (Pablo) Juárez (1806-1872)  
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  91.هاي داخلي فروبرد را به كام آشوب

  
در آوريـل    ،آمريكاي جنوبي هاي    جنگشهرت در   تجربه و    پس از كسب     ،گاريبالدي

 مـستقر شـد و      ، در ميالن   بازگشت خود به ايتاليا  چريكي   عضو گروه    60 به همراه    1848
گيري   با بهره او بار ديگر،    .  انجاميد نبردي را آغاز كرد كه به شكست و فرار او به سويس           

 را  ايتاليـا بازگـشت، شـهر رم      به همراه گروه خود به      ،  اروپا 1848انقالب  هاي    از آشوب 
، اعـالم    رم را، بـه رياسـت مـازيني        جمهوريموجوديت   1849در فوريه   تصرف كرد و    

گاريبالـدي  در ژوئن مازيني و     رم شدند و     راهي   لويي بناپارت در آوريل نيروهاي    . نمود
 تبليغـات بـه سـود گاريبالـدي را شـدت            لنـدن اين زمان مطبوعات    در  . راندندرا بيرون   

. ملقب نمودنـد  >قهرمان دو جهان<بخشيدند، شهرت او را دو چندان كردند و وي را به           
او .  اقامـت گزيـد    جزاير پرو  و سپس در     مدتي در نيويورك   رفت و    گاريبالدي به آمريكا  

 به ايتاليا بازگـشت، جزيـره       1854كه پيش از عزيمت به آمريكا ثروتي نداشت، در سال           
، ، را خريد و بـه خـدمت كنـت كـاوور    در شمال جزيره سارديني واقع   92،كاپرراكوچك  
شهرت گاريبالدي سبب شد كـه      .  شاه سارديني، درآمد   وزير ويكتور امانوئل دوم     نخست

انـدكي  . طلـب شـوند     خواه مازيني به او بپيوندند و سـلطنت         بسياري از پيروان جمهوري   
 آغـاز شـد كـه بـه          عليـه اتـريش    ، جنگ مشترك سارديني و فرانسه     1859بعد، در سال    

گاريبالدي با درجه سرلشكري ارتش پادشاهي سارديني در اين         . ميدشكست اتريش انجا  
 آغـاز شـد،     1860حركت بعدي گاريبالدي و گروهش، كه از مـه          . جنگ شركت داشت  
،  و ناپـل جنـوب ايتاليـا بـود كـه بـه اشـغال سيـسيل          دولـت بـوربن   تهاجم مسلحانه به    

بدينسان، گاريبالدي زمام جنوب ايتاليـا را       . يتالياي آن روز، انجاميد   ترين شهر ا    پرجمعيت
، منـصوب از سـوي ويكتـور امانوئـل      >ديكتاتور دو سيسيل  <و خود را     گرفت،   به دست 

او پس از به پايان بردن اشغال سراسـر جنـوب ايتاليـا بـا ويكتـور امانوئـل                 . ، خواند دوم
گاريبالـدي اولـين    . خطاب كـرد  ر او را پادشاه ايتالياي واحد       مالقات كرد و در اين ديدا     

 نوامبر شاه جديد    7در  . اين عنوان را براي ويكتور امانوئل دوم به كار برد         كسي است كه    
. كه گاريبالدي در كالـسكه سـلطنتي در كنـارش بـود             پيروزمندانه وارد ناپل شد در حالي     

در .  بازگـشت  قديم كرد و به جزيره كاپررا     متصرفاتش را به ويكتور امانوئل ت     گاريبالدي  
 به گاريبالدي پيشنهاد كرد كه به آمريكـا بـرود و فرمانـدهي               آبراهام لينكلن  1861ژوئيه  

  
91.  “Freemasonry”, New Catholic Encyclopedia, Volume 6, pp. 132-139. 

92.  Caprera 
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آوريـل  او در   . گاريبالـدي نپـذيرفت   .  به دست گيرد   قشون او را در جنگ داخلي آمريكا      

ي قـرار گرفـت كـه مقامـات دولتـي و             به لندن سفر كرد و مورد استقبال باشكوه        1864
 فرمانـدهي قـشوني را بـه        1866گاريبالدي در سال    . مطبوعات لندن فراهم آورده بودند    

نمود و   منضم  را اشغال كرد و آن را به قلمرو ويكتور امانوئل          ونيزبندر  دست داشت كه    
يك دهـه پـس از   گاريبالدي .  دست زددر سال بعد نيز به حمالتي به بقاياي قلمرو پاپ 

در دهه پاياني عمر بـه علـت ابـتال بـه     او .  درگذشت1882 ژوئن 2مازيني زيست و در  
تـرين مقـام      بـه عنـوان عـالي     لـي   كـرد و    اش زنـدگي مـي      بيماري روماتيـسم در جزيـره     

  . فراوان برخوردار بوداقتدار  ايتاليا از احترام و فراماسونري
 را  گراند اوريان پـالرمو 1860 در سال ، گاريبالديلي کواملعارف ماسونی   دائرةنوشته    به

تعـدادي از    پـس از ادغـام       ،1864 مـه    23در  . تأسيس كرد و خود استاد اعظـم آن شـد         
 و ايجاد يك گراند اوريان واحـد، گاريبالـدي در مقـام اسـتاد             هاي ماسوني ايتاليا    سازمان

هـاي ماسـوني      فعاليـت <: افزايـد   كويل مـي  . العمر آن جاي گرفت     اعظم افتخاري و مادام   
ن مقاله قابـل درج     اش، چنان گسترده است كه در اي        هاي نظامي   گاريبالدي، مانند فعاليت  

 بـه   ،بـه گاريبالـدي   را   خود مقالـه مفـصلي       املعارف ماسونی   دائرة نيز در    ماكي 93>.ستني
نقـل از خـاطرات كـورتيس          اختـصاص داده و بـه      ، ايتاليا عنوان استاد اعظم فراماسونري   

: نويـسد    مي پل فيشر  95.سخن گفته است  او  هاي ماسوني     اره فعاليت  درب  آمريكايي 94گيلد
حكومت <  و نابودي روحانيون    بود تا بر ويرانه كليسا     سرنگوني پاپ گاريبالدي خواستار   

 به ديكتاتوري اعتقـاد  گاريبالدي عميقاً  بريتانيكا،نوشته    به 96. مستقر شود  >حقيقت و خرد  
در دهـه پايـاني عمـر خـود را          او  . دانـست    را ناكارآمد و فاسد مي     داشت و نهاد پارلمان   

 مـردود    را  ايـن ادعـا     و هم ميخائيل بـاكونين      خواند ولي هم كارل ماركس     سوسياليست
  97.شمردند 

  
  

93.  Coil, ibid, p. 270.  

94.  Curtis Guild (d. 1911)  

و سـفير    استاندار ماساچوست دوم،   درجه سي و      و ماسون  ، عضو فرقه شهسواران معبد    كورتيس گيلد 
  .  بود در روسيهاياالت متحده

95.  Mackey, ibid, vol. 1, p. 387. 

96.  Fisher, ibid. p. 18.  

97.  Denis Mack Smith, “Garibaldi, Giuseppe”, Britannica CD 1998; Britannica, 1977, vol. 7, 

p. 910. 
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  ناسيوناليـسمي >اي قهرمانـان اسـطوره  < و >پيـامبران < به عنـوان   و گاريبالدي  مازيني
 و   نوزدهم و اوائل سـده بيـستم مـيالدي سرنوشـت اروپـا              شوند كه در سده     شناخته مي 

 ، درست در همان زمان كه امپرياليـسم       اين ناسيوناليسم .  را رقم زد    و آسيا  آمريكاي التين 
 و   عثمـاني  هـاي كهـن اروپـايي        در كار گسترش خود بود، بـا فروپاشـيدن دولـت           غرب

، و مستملكات ايشان در آمريكـاي التـين    و پرتغال اسپانيادر  ايجاد آشوب    و   هابسبورگ
بـه رهبـري دولتمـردان و       با مرزهـاي جديـد جغرافيـايي        كوچك و ضعيف    كشورهايي  

.  بودنـد  كه همگي يا بـسياري از ايـشان فراماسـون          پديد آورد  سياسي نوخاسته    نخبگان
 كارايي شگرف خود را در همـوار كـردن راه توسـعه و اسـتيالي                بدينسان، فراماسونري 

، 1860در حوالي نيمـه دهـه       .  بر سراسر جهان به ثبوت رسانيد      امپرياليسم انگلوساكسون 
عثمـاني شـد و      و نخبگان    گروهي از روشنفكران  بخش     مازيني الهام   جوان جنبش اروپاي 

.  اثر گذارد بر ايرانيان انجاميد و از اين راه     جوان تركانبعدها    و  جوان عثمانيانبه پيدايش   
چـي   سِر چون   ، از طريق كمپرادورهايي   هاي ترياك   در تداوم جنگ  كه خواهيم ديد،      چنان
رسـيد   نيز   ه اين ناسيوناليسم به چين    دامندر اواخر سده نوزدهم     ،  سون يات سن  و   هوچي

بـه حيـات     1912در سـال     گران يهودي   با مشاركت آشكار قاچاقچيان ترياك و توطئه      و  
  .پايان داددو هزار ساله اين دولت 
در قـاره    نظـم جديـد   استقرار  ، در پي     و پالمرستون  ، به پيروي از جرج كانينگ     مازيني

نويس مـازيني، او را       ، بيوگرافي به اين دليل است كه گريفيث     بود و   ،  ، منهاي بريتانيا  اروپا
هـاي    اين نظمي اسـت منطبـق بـا اميـال و خواسـت            98.خواند  مي > جديد پيامبر اروپاي <
آن  سأدر ر رفـت و      شـمار مـي     بـه مهـد و سـنگر آن       بريتانيـا   كه   يا   نوخاسته يرژوازبو
د سـازمان   يـ تجد. داشـت  جـاي    و در قلـب آن زرسـاالري يهـودي         ي مال يراسكستويآر
 يهيچ توجيان آورد، ه مردم آن به ارمغيت را برايها فقر و محروم  ه دهه كاروپا،  هزينه  پر

چ مرز  يبه ه عمالً و واقعاً    ه  ك ي مال  جهانوطن يراسكستويآراين  منافع  تأمين  نداشت مگر   
افـزايش  زد زيـرا بـراي        دسـت مـي   قومي   ولي به تحريك احساسات       اعتقاد نداشت  يمل

مرزهاي مستقر و جاافتاده و ايجاد      و ساختارهاي سياسي    ثروت خود به فروپاشي مرزها      
مـوجي كـه آريـستوكراسي مـالي، بـا          . نيازمنـد بـود   و صعود دولتمـردان جديـد       جديد  
 به راه   نام ناسيوناليسم   پروا، به   ه آشكار و بي   گران  هاي توطئه   گذاري كالن و با روش      سرمايه

كـرد     واحد تكلم مي   يانانداخت مفهومي نژادي داشت و هر جماعت انساني را كه به زب           
 يولي اين ناسيوناليسم تعريـف روشـن      . خواند  به استقالل و تأسيس دولت مستقل فرامي      

  
98.  Gwilym Griffith, Mazzini: Prophet of Modern Europe, New York: Howard Fertig, 1970. 
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بـه  . شـد  هاي آريستوكراسي مالي تبيين مـي  نداشت و در عمل بر اساس منافع و سياست     

ت نيافتند بلكه   نه تنها به استقالل دس    و غير اروپايي     اين ترتيب، بسياري از اقوام اروپايي     
پيامـد ايـن    .  بودنـد  طعمه ديگران شدند؛ ديگراني كـه مـورد حمايـت اليگارشـي لنـدن             

طلبانه   استقاللهاي نظامي     و شورش هاي سياسي     از جنبش بزرگ  سيلي  سياست، پيدايش   
هـا    سـران ايـن جنـبش     . افزودند  ميخود  سازمان  نام  بر  را   “جوان”پسوند  بود كه عموماً    

به ايـن دليـل اسـت كـه وبـستر      . بدل ساخته بودند  مركز فعاليت خود    ندن را به    همگي ل 
فرهنگـي   وحـش چنـد     بـاغ <، لنـدن نيمـه سـده نـوزدهم را           ، نويـسنده آمريكـايي    تارپلي

    : كند  را چنين توصيف مي>وحش باغ<تارپلي اين .  خوانده است>پالمرستون
در . ام   ايـستاده   در محله وستمينـستر لنـدن      سايه ديوار كاخ پارلمان   من اكنون در    

 و جـان    لنـدن ديكنـز   . سـت در اطراف من لندن عصر ويكتوريا     . 1850حوالي سال   
 ترين امپراتوري استعماري    اين شهر مركز بزرگ   . اس كاراليل  و توم  استوارت ميل 

امپراتوري كه يك پنجم كل جمعيـت       . است كه جهان تاكنون به خود ديده است       
وسـيله    كـه بـه  -ولي در عمل ساير نقاط جهان نيز. گيرد و اراضي جهان را در برمي 

 اداره   و دانمـاركي   ، بلژيكـي  ، هلنـدي  ، پرتغـالي  ، اسـپانيايي  استعمارگران فرانـسوي  
هر چنـد رهبـري ايـن امپراتـوري بـا ملكـه           . است  اقمار امپراتوري بريتانيا   -شود  مي

ست ولي بريتانيا در واقع يك حكومت پادشاهي نيست، يـك حكومـت             ويكتوريا
 در ايـن    قدرتمندترين رهبر اليگارشي بريتانيـا    .  آن است   از نوع ونيزي   اليگارشيك

رسـتون درگيـر نبـردي اسـت        پالم...  است ، لرد پالمرستون  1850ها، در حوالي      سال
خواهـد جهـان را بـه         او مـي  . براي تبديل لندن به مركز يك امپراتوري جديـد روم         

هـاي     را تسخير كردند؛ و تمامي ملـت       ا هند ه  همان روشي تسخير كند كه انگليسي     
نبـرد لـرد پالمرسـتون    .  بريتانيا بدل كنـد   نشانده سياست استعماري    ديگر را به دست   

گويد تبعه بريتانيـا      كند و مي     بيان مي  او آن را به صراحت در پارلمان      . مخفي نيست 
به هر جاي جهان كه برود بايد به خـود ببالـد كـه قـانون و ناوگـان بريتانيـا حـامي                       

 بخش مهمي از جهان غيراروپايي را       يهاي ناپلئون   بريتانيا در دوران جنگ   ... اوست
، هاي فرانسه    حكومت 1815پس از سال    . جز اياالت متحده آمريكا     تصرف كرد به  

 ولي هنـوز در اروپـاي     . نشانده لندن بودند    ، دست  و بناپارت   و اورلئان  اعم از بوربن  
 كـه قدرتمنـد و       و روسـيه   هايي وجود داشتند مثـل اتـريش         دولت مركزي و شرقي  

 >هـاي خودكامـه     قـدرت <ها را     پالمرستون دوست داشت اين دولت    . مستقل بودند 
 شـروع    را عليه عثماني    انقالب يونان   لرد بايرون  1820از زماني كه در دهه      ... بنامد

ي عليــه هــر يــك از ايــن هــاي ملّــ كــرد، سياســت بريتانيــا بــازي بــا كــارت جنــبش
  ... هاي رقيب بود توريامپرا

جـز انقالبـي كـه     كـرد بـه    از هر انقالبي حمايت مي   ، بريتانيا در دوران پالمرستون  
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اي كـه بـه عنـوان انقالبـي در اختيـار سـرويس                ترين مهره   عليه خودش بود؛ و مهم    
...  تمام عيار  يك تروريست :  نام داشت  جوزپه مازيني  بود   مخفي علياحضرت ملكه  

 مازيني مدتي در سـازمان كاربونـاري      .  بود  پدر ملكه ويكتوريا   پدر مازيني پزشك  
 تأسـيس  اي جـوان  نـام ايتاليـ      سازمان مخفـي بـه     1831فعاليت كرد و سپس در سال       

جمهـور و     ، رفيق سابق او در سازمان كاربانوري كه بعداً رئيس         لويي بناپارت . نمود
 Dio e Popolo: شعار مازيني اين بود. فرستاد  شد، برايش مقاله ميامپراتور فرانسه

وسـيله    بـه ايـن ترتيـب، بـه       .  خـداي جديدنـد    در واقع، يعنـي مـردم     ). خدا و مردم  (
كـرد كـه دوران       مازيني تبليغ مـي   .  به يك دين جديد تبديل شد      مازيني، پوپوليسم 

 و دوران فرديت ديگر سپري شده و از ايـن پـس بـازيگر تـاريخ نـه فـرد                مسيحيت
 كـه آزادي نفـي هـر        گفـت   و مـي  . آزادي: داد  مـازيني شـعار مـي     . بلكه خلق است  

 >آرمـان جمعـي ملـت     <قدرتي نيست بلكه نفي هر گونه قدرتي است كه نماينـده            
بعـدها،  ... از ديد مازيني، روح جمعي جايگزين روح فردي انسان شده بـود           . نباشد

ي را  بـسياري از سـخنان مـازين   هـاي ايتاليـايي     و فاشيـست   در سده پسين، موسوليني   
  . تكرار كردند

 رسـالت بريتانيـا   :  دارد >رسـالت <كرد كه هر ملت مـدرني يـك            فكر مي  مازيني
 اسـت،   رهبري جهان اسـالو  است، رسالت لهستان   و مستعمرات  حفاظت از صنعت  

  و رسـالت آلمـان     >عمـل <  است، رسالت فرانسه    متمدن كردن آسيا   رسالت روسيه 
 هـيچ رسـالتي قائـل نبـود زيـرا از            ولي مازيني براي ملت ايرلند    .  است >انديشيدن<

از يـك   خـواه در جهـان تنهـا          مـازيني جمهـوري   . كرد  استقالل ايرلند حمايت نمي   
توانيد   مي. گفت كه ريشه در اعماق مردم خود دارد         كرد و مي    سلطنت حمايت مي  

  ! سلطنت ملكه ويكتوريا: حدس بزنيد
رم < بـود و رم دوم       >رم سـزارها  <رم اول   . گفـت    سخن مي  > سوم رم< از   مازيني

 اخـراج    بود؛ و براي تحقق ايـن رم بايـد پـاپ           >لقرم خ <رم سوم مازيني    . >ها  پاپ
را  پيـوس نهـم   پـاپ   باندهاي مسلح سازمان ايتالياي جـوان     1848در نوامبر   . شد  مي

 بـه همـراه   1849مازيني از مارس تا ژوئـن      .  بگريزد مجبور كردند كه از رم به ناپل      
در اين  .  بودند هر سه اين حكام فراماسون    . ديكتاتور ديگر بر رم حكومت كرد     دو  

برخـي از كليـساها     . هاي مرگ در رم و سـاير شـهرها پديـدار شـدند              دوره، جوخه 
 ملّـي  او در ايـن زمـان قـصد داشـت كليـساي     ... غارت يا بـه آتـش كـشيده شـدند         

  .، ايجاد كند خود را، به سبك كليساي انگلستانايتاليايي
 بـه دسـت داشـت كـه در           را جوزپه گاريبالـدي     در رم  دفاع از جمهوري مازيني   

ولي ارتشي كه لـويي     .  مازيني پيوسته بود    به جنبش ايتالياي جوان    1830اوائل دهه   
، اعـزام كـرد مـازيني و گاريبالـدي را از رم             ، شمشيرزن ديگر پالمرسـتون    بناپارت

حكومت مازيني در رم بسيار بهتر از هر حكـومتي          <: پالمرستون گفت . بيرون كرد 
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   >.ه بودندها به خود ديد ها در طول قرن بود كه رمي

ــازيني  ــون م ــدناكن ــسبوري،    در لن ــلي، ارل شافت ــرد اش ــت ل ــت و از حماي   اس
ارتباط مازيني با دولت    .  است  متعصبي كه داماد پالمرستون     پروتستان 99برخوردار؛

شود؛ يكي از مقامات نيروي دريـايي          تأمين مي  100 از طريق جيمز استانسفلد    بريتانيا
 در سـال قبـل      استانـسفلد . سـت رتبه سرويس اطالعـاتي بريتانيا      كه از مأموران عالي   

پـدر زن استانـسفلد،     .  تأمين كـرده بـود      مازيني در رم   مقداري پول براي جمهوري   
  وزارت خارجـه   102جـان باورينـگ   .  حامي مازيني اسـت    101،ويليام هنري اشرست  

 را باورينگ همان كسي اسـت كـه جنـگ دوم تريـاك           . حامي ديگر مازيني است   
پـرداز سـرويس اطالعـاتي        ، نظريه باورينگ دستيار جرمي بنتام   . پا كرد    به عليه چين 

 دوسـت ديگــر   در وزارت امـور هندوسـتان   جـان اسـتوارت ميــل  103.، بـود بريتانيـا 
، نيـز دوسـت     ، نويـسنده شـبه فاشيـست      مـازيني بـا تومـاس كاراليـل       . مازيني است 

  . نزديك است و با زن كاراليل سروسرّي دارد
 بـه   مازيني.  را تضعيف كند    بود تا اتريش    آشفته كردن ايتاليا   سياست پالمرستون 

. كرد ر به اين هدف پالمرستون خدمت ميگ  و آشوبو تروريست عنوان آدمكش
فرستاد و خـود       به كام مرگ مي    او فدائيان خود را براي اجراي عمليات تروريستي       

در سـال   . مازيني يك شبكه ترور در اختيار داشت      . تياف  شد و نجات مي     پنهان مي 
، ايتاليـا را   پيـوس نهـم    ، وزير بـسيار قابـل پـاپ       سيپلرينو ر رفت كه     مي اميد   1848

  
هاي شافتـسبوري و نقـش        درباره خاندان ارل  . ، است  هفتم يوپر، ارل شافتسبور  ك ي اشل يآنتونمنظور   . 99

  . ام و سوم به تفصيل سخن گفته در جلدهاي دوم گرانه ارل اول شافتسبوري دسيسه
100.  James Stansfeld 

101.  William Henry Ashurst 

102.  Sir John Bowring (1792-1872) 

در .  بـود   دستيار جرمي بنتام   1824از سال   .  در عصر ويكتوريا   ديپلمات و نويسنده سرشناس انگليسي    
در .  به شدت هواداري كـرد      آزاد  نماينده مجلس عوام شد و از سياست تجارت        1840 و   1830هاي    دهه

 فرمانـدار   1854در  .  شـد   بـا چـين     و سرپرست تجارت ترياك     در بندر كانتون    كنسول بريتانيا  1849
تـا سـال    .  رفت و پيماني را با پادشاه اين كشور امضا كرد          )تايلند(گ شد و سال بعد به سيام        كن  هنگ
مجموعه آثار  .  رفت  به عنوان نماينده دولت بريتانيا به ايتاليا       1861گ بود و در سال      كن   در هنگ  1859

 2(پادشاهي و مـردم سـيام   ترين كتاب باورينگ     معروف. جلد زير نظر او چاپ شده است       11بنتام در   
. ، پنج سال پس از مرگ باورينگ، خاطرات او را منتشر كرد           1877پسرش در سال    . است) 1857جلد،  

  .دتر آشنا خواهيم ش  با باورينگ بيشدر جلدهاي بعد، در بررسي تجارت ترياك چين،
 . 409، 47-45، صص 3همين كتاب، ج :  بنگريد بهبراي آشنايي با جرمي بنتام . 103
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به اين ترتيب، تأسـيس يـك       .  را به شكلي سازنده حل نمايد      متحد كند و مسئله رم    

ولي عمال مـازيني، اعـضاي      .  پاپ در حال تحقق بود     به رهبري اسيون ايتاليا   كنفدر
 سـفير   104،قاتل با لرد مينتـو    . سي را به قتل رسانيدند    ، پلرينو ر  سازمان ايتالياي جوان  

  ...ستون در ايتاليا، در ارتباط بودپالمر
ولي در واقع مازيني هر كـاري كـه         . قهرمان وحدت ايتالياست   گويند مازيني   مي

 متحد شـد، بـه      و زماني كه ايتاليا   . آمد كرد تا اين وحدت سرنگيرد       از دستش برمي  
هـا جـاي      يك حكومـت بـسيار متمركـز بـدل گرديـد كـه در رأس آن فراماسـون                 

 و  105ودند مانند دپرتيس  وزيران ايتاليا عمال مازيني ب      براي سي سال نخست   . داشتند
  

104.  Gilbert Elliot-Murray-Kynynmond, 2nd Earl of Minto (1782-1859) 

 روني دست يافتند و لـرد منطقـه مينتـو          در سده هفدهم به عنوان با       اليوت اعضاي خاندان اسكاتلندي  
 و   و بـرلين    در مـونيخ   سفير بريتانيا ) 1830-1752(  هيو اليوت  نام  يكي از اعضاي اين خاندان، به     . شدند

-1751 (سِر گيلبـرت اليـوت    ). هند ( حكمران مدرس  1820-1814هاي    و در سال   بود    و ناپل  كپنهاك
 و  سر گيلبرت اليوت از جناح ويگ     . اولين عضو اين خاندان است كه به مقام ارلي دست يافت          ) 1814

 1797در سـال  .  به او كمك كرد بود و در ماجراي افشاي وارن هستينگزكدوست صميمي ادموند بر 
در .  در اين سمت بـود     1813 فرمانفرماي هند شد و تا اكتبر        1806در اواخر   . بارون مينتو لقب گرفت   

  گيلبرت اليـوت،   ، دوم مينتو  ارل .پايان اين مأموريت و اندكي پيش از مرگ به مقام ارلي دست يافت            
 متنفذ جناح ويگ و هـاي  چهره و از بريتانيا فرمانده نيروي دريايي    ها  مدتاو  . پسر ارشد ارل اول است    
 بـه عنـوان    رسي مينتو همان كسي است كه در زمان ترور پلرينو           دومارل  .  بود پدر زن لرد جان راسل    

 از  سـر چـارلز اليـوت     نام    هاي ارل اول مينتو به      يكي از نوه  .  حضور داشت  نماينده سياسي بريتانيا در رم    
او همـان كـسي     . نقش مهمي ايفا كرد     با چين  1840فرماندهاي نيروي دريايي بريتانيا بود و در جنگ         

سر چارلز اليوت بعـداً فرمانـدار       . گ را جزء قلمرو بريتانيا اعالم نمود      كن   هنگ 1841است كه در سال     
  ارل مينتو  سومين) 1891-1814( ويليام مينتو    نام  به،  دومپسر ارل   .  شد هلنا  جزاير برمودا، ترينيداد و سن    

، در )1914-1845 (، گيلبـرت جـان اليـوت      ارل چهارم مينتـو   . است و چهارمين ارل مينتو پسر اوست      
 شركت كرد و مـدتي منـشي        در تحت فرماندهي لرد رابرتس قندهار     ) 1879-1878 ( افغان دومجنگ  

 1898 با مرگ پدر به مقام ارلي دسـت يافـت، در سـال               1891او در سال    . خصوصي لرد رابرتس بود   
بـه  ، ارل مينتو    1905 در سال    اي لرد كرزن  با استعف .  در اين سمت بود    1904 شد و تا     فرمانفرماي كانادا 

در ايـن مقـام     ) 1910( منصوب شد و تا زمان بازنشستگي         و فرمانفرماي هندوستان   السلطنه  نايب عنوان
  .وارث اين خاندان است) 1928متولد  (، ارل ششم مينتو1974از سال . ماند

105.  Agostino Depretis (1813-1887) 

هاي پس از تأسيس ايتاليـاي   در دولت.  بود از عناصر افراطي دوران شورش ايتاليا    اگوستينو دپرتيس 
 سـال، مقتـدرترين رجـل       11وزير شد و تا زمان مرگ، به مدت            نخست 1876واحد وزير و در مارس      

 را بـا اشـتياق دنبـال        هاي استعماري   او سياست . وزير بود   تر اين دوران نخست     شسياسي ايتاليا و در بي    
← 
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هـا حاضـر بـه        ، كاتوليـك  پهاي تـابع پـا       به دليل انحالل خشن دولت     106.كريسپي

  107.شركت در سياست نبودند و لذا ايتاليا ضعيف، فقير و متفرق باقي ماند

   ايتالياواحد دولت  و تأسيس بنياد روچيلد، كنت كاوور
از شوند، ولي  شناخته مي ريسورجيمنتو “قهرمانان” به عنوان  و گاريبالديهر چند مازيني

شود كه با سياست و تـدبير خـود و جلـب              مي  به عنوان دولتمردي نام برده     كنت كاوور 
 را محقـق  تأسيس پادشاهي واحد ايتالياتوانست )  و فرانسهبريتانيا(هاي خارجي    حمايت

   .زدسا
االصـل و     بـه خانـداني جنـوايي       شـهرت دارد،   108كنت كاوور كاميلو بنسو، كه با نام      

 سـاووي سـلطنتي   خانـدان    تعلق داشت كه از سده شـانزدهم در خـدمت            مذهب كالوني
  ثروتش را از دست داد ولي در دوران        پدر بزرگ كاوور در جريان انقالب فرانسه      . بودند
.  مجدداً ثروتمند شـود     اول پدر كاوور توانست از طريق رابطه با خانواده بناپارت          ناپلئون

اني نينـام آنـا ژوسـتي       بـه  جنـوا  عاشق يكي از زنان ثروتمنـد        1830كاميلو كاوور در سال     
 بود و از اين طريق      كاربونارياش پاتوق اعضاي جمعيت مخفي       ه خانه  شد ك  109شيافينو

نيـز   110سـورينو كاسـيو   بارون  نام    بهافسري  با   در جنوا او  . به عضويت كاربوناري درآمد   
 و مطالعـه  نگليـسي او را بـه فراگيـري زبـان ا      بر وي تأثير فراوان نهـاد و        دوست شد كه    

  
← 

  .  بود كاتوليككرد و در سياست داخلي به شدت ضد كليساي مي
106.  Francesco Crispi (1819-1901)  

در .  او نقش داشـت   گرانه آشوب و    كه در بسياري از عمليات تروريستي       افراد مازيني  ترين  نزديكاز  
. وزير   نخست 1887 وزير كشور شد و پسر از مرگ دپرتيس در اوت             در دولت دپرتيس   1877دسامبر  

 بـه دليـل   1891 او در سال   اولدولت  . اشت د به دسـت   و وزارت كشور را نيز       همزمان وزارت خارجه  
 گرفت و با قساوت     به دست  رياست دولت را     مجدداً 1893در دسامبر   .  سقوط كرد  فساد و بحران مالي   

 توسعه به دنبـال در سياست خارجي، مانند دپرتيس،  . ، زادگاهش، را سركوب كرد    شورش مردم سيسيل  
 در جنگ با منيلـك دوم،        شكست قشون ايتاليا   به دليل  1896در مارس   .  بود  در قاره آفريقا   مستعمرات

  .، دولت او سقوط كرد)اتيوپي(پادشاه حبشه 
107.  Tarpley, ibid.  

108.  Camillo Benso, Conte di Cavour (1810-1861) 
109.  Anna Giustiniani Schiaffino 

110.  Severino Cassio 
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در  اولين كتابش را نوشـت كـه         1834كاوور در سال    . زبان تشويق كرد    نشريات انگليسي 

 و لندن سفر كرد، به محافل  به پاريس در اين سال  او  .  به چاپ رسيد   در لندن همين سال   
هايي قـرار گرفـت       تباط مستقيم با كانون   سياسي و اشرافي اين دو شهر راه يافت و در ار          

سـفر كـاوور در     . كردنـد    آن روز را هـدايت مـي       اروپايو اقتصاد   كه فرهنگ و سياست     
ي و  بـاز    به عنوان كـانون پرتكـاپوي سـفته        لويي فيليپ زماني صورت گرفت كه پاريس      

 و لنـدن    111شـد   شناخته مـي   و جوالنگاه بارون جيمز روچيلد    مالي و سياسي    ري  گ   توطئه
 از سـفر پـاريس و       1835ر سـال    دكـاوور    112.بود،  “شاه يهود ”،  كنام ناتان ماير روچيلد   

.  بسيار ثروتمند شـد    مالي و تجاري   از طريق برخي معامالت   از اين زمان    لندن بازگشت و    
 تـاليران شباهت به ثروتمند شدن  لندن بيپاريس و   كاوور پس از سفر     سريع  ثروتمند شدن   

، ميـرزا حـسين خـان       كـاوور  خلف ايراني  و ثروتمند شدن     113در دوران سفارتش در لندن    
   114. نيستبمبئيدر جريان مأموريت ، سپهساالر

متفكـر نيـز    نويـسنده و     بـه عنـوان      كـاوور ،   و لندن  از زمان بازگشت از سفر پاريس     
پرداخـت   در ايتاليا  و نوسازي  هايي در زمينه اصالحات      و به ترويج انديشه    شهرت يافت 

پـردازي و تبليغـات       آغـاز نظريـه   . داد  ن تشكيل مـي   آه  كه جوهره آن را توسعه شبكه راه      
 ن در ايتاليا مقارن با زماني است كه روچيلـدها آه سياسي كاوور به سود توسعه شبكه راه  

. كرده بودنـد  هاي عظيم خود را در اين عرصه شروع           گذاري  سرمايهه و   گستردهاي    طرح
 را آغـاز كـرده      ن بلژيـك  آهـ   گذاري در راه     سرمايه 1834 لندن از سال     ناتان ماير روچيلد  

 را  ن شمالي قيـصر فردينانـد     آه   كمپاني راه  1835 در سال    ين و سالومون روچيلد  115بود،
 ژرمـن    سـن  - پاريس در همين سال احداث خط پاريس        و جيمز روچيلد   116تأسيس كرد 
   117.را آغاز نمود
 بـار    به قدرت رسـيد و پالمرسـتون        در بريتانيا   دولت لرد جان راسل    1846ه  در ژوئي 

نيـز   ستاره اقبال كاوور  . سياست خارجي امپراتوري بريتانيا را به دست گرفت       زمام  ديگر  
زمـاني كـه    : نويـسد   مـي  زواتـاگ بـر   مون. سياسي او آغـاز شـد     سريع   و رشد    طلوع كرد 

  
 . 52-51، صص 3همين كتاب، ج  . 111
 .  493-492، صص 2همين كتاب، ج : بنگريد به . 112
 .41، ص 3همين كتاب، ج : بنگريد به . 113
 . طور مشروح سخن خواهم گفت ه در جلد هفتم بدرباره زندگي ميرزا حسين خان سپهساالر . 114
 . 150، ص 3همين كتاب، ج  . 115
 . 149-148، صص 3همين كتاب، ج  . 116
 . 159، ص 3همين كتاب، ج  . 117
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 ي مـردان بزرگـ    يبه مشاور و راهنمـا    <ر خارجه شد    يپالمرستون در دولت لرد راسل وز     

ــدل گرد ــب ــرايه آزادكــد ي ــتالي اي را ب ــداي ــه ارمغــان آوردن ــازيني118>. ب   منظــور او م
ي براوز نقش پالمرسـتون را در شورشـ   .  است “بطل  سلطنت”و كاوور    “خواه  جمهوري”

د تنهـا  يو شـا تـرين   عـالي <: افزايـد  داند و مي   برجسته مي كه مازيني و كاوور برانگيختند      
ا بـه دسـت     يـ تالي ا يا در جنـبش آزاد    يتانير را از نقش بر    ين تصو يتواند بهتر  يه م ك يمنبع

تـاب  كدر مدعا ن يثبات ا  ا ي از آن برا   يافكه تعداد   كاتبات لرد پالمرستون است     كدهد، م 
  يهودي نقش زرساالران  120>.نامه پالمرستون، مندرج است   يسنده زندگ ي نو 119،اولين اشلي 

سياســي انديــشمند ، مــورد تأييــد دكتــر بنجــامين گينزبــرگ نيــز در بركــشيدن كــاوور 
 مؤسسات بانكي يهـودي   : نويسد  او مي . ، است استاد دانشگاه جان هاپكينز   و  ر  كا  نومحافظه
اني مـالي قـرار      اقـدامات كـاوور را مـورد پـشتيب         122)تدچي(و تدسكو    121، بندي روچيلد

 در حلقه دوستان صميمي كاوور جايگاه برجسته داشتند، به سود او تبليغ        دادند؛ يهوديان   مي
كاوور از آغاز فعاليت سياسي خود هوادار سرسـخت         . كردند و اعضاي كابينه او بودند       مي

نـام    بـه حيات سياسي كاوور يهـودي دوران در بخش مهمي از  123. بود >آزادي يهوديان <

  
118.  Montagu Burrows, The History of the Foreign Policy of Great Britain, London: William 

Blackwood and Sons, 1895, p. 345. 

119.  Anthony Evelyn Melbourne Ashley (1836-1907) 

ـ خو. دومين پسر ارل هفتم شافتـسبوري     كنـتس  .  پالمرسـتون ي خـصوص ي و منـش يـك شاوند نزدي
، زرسـاالر نامـدار      و از جانب مادر نوه سر ارنست كاسـل          از جانب پدر نوه اولين اشلي      باتن برمه   مونت
  : اولين اشلي مؤلف زندگينامه رسمي پالمرستون است با مشخصات زير. ، استيهودي

Evelyn Ashley, The Life of Henry John Temple Viscount Palmerston 1846- 1865, With 

Selections from his Speeches and Correspondence, London: Bentley, 1876, 2 vols. 
120.  Burrows, ibid, p. 344. 

121.  Bendi 

122.  Tedesco, Tedeschi  

 را  مؤسسه نام اين دو     گينزبرگ.  بودند  در ايتاليا   از كارگزاران روچيلدها    بندي و تدچي   هاي  خاندان
تدسكو يـا تـدچي بـه    .  را كمرنگ كندنام روچيلدها ذكر كرده تا اهميت نقش بنياد روچيلد       در كنار   

.  ايتاليـا بودنـد    هاي يهوديـان    در سده نوزدهم برخي از اعضاي اين خاندان حاخام        .  است معني اشكنازي 
  : بنگريد به

Judaica, vol. 15, pp. 897-898.  

123.  Ginsberg, ibid.  
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  . او بودو منشي  محرم اسرار 124اسحاق آرتوم

و عضو   125ريسورجيمنتوتازه تأسيس    روزنامهسردبير  به عنوان    كاوور 1847از سال   
 و جنـگ بـا   دولت واحـد ايتاليـا  اي را به سود تشكيل       تبليغات گسترده   سارديني پارلمان
 آغـاز كـرد و روزنامـه او بـه منـادي اصـلي               ،>يك ضرورت تاريخي  <، به عنوان    اتريش

هايش شيفتگي خـود را       كاوور در نوشته  .  سياسي و اقتصادي در ايتاليا بدل شد       ليبراليسم
كرد، در زمينه اقتصادي از سياست بازار          پنهان نمي  ،>مهد ليبراليسم <ه عنوان   ب،  به بريتانيا 

.  بـود   رم فرهنگ مخالف سرسخت كليساي   حوزه سياست و    نمود و در       حمايت مي  آزاد
تحـوالت  تـأثير     تحـت  به شدت    ه در سفر به انگلستان    كاوور،  ك: نويسد  تامسون مي دكتر  
ا يـ تالي ا>نردك يغرب< را  د رسالت خو  > معتقد براليل< يكد قرار گرفته بود، به عنوان       يجد
تنهـا راه سـعادت     <  را ي و موسسات تجار   كارخانه، بان كن،  آه  راهاحداث  و  انگاشت    مي
ي ايتاليـا توسـعه شـبكه       مانـدگ   كاوور براي غلبه بر عقب    گفتيم كه    126>.دانست  يا م يتاليا

، اين همـان خواسـتي اسـت كـه آريـستوكراسي مـالي      . كرد به شدت تبليغ مين را آه  راه
، به عنوان صادركننده اصلي زغـال سـنگ و          بريتانيااليگارشي  ، و   ويژه خاندان روچيلد    به

بـه  آهن، در پي آن بودند و به اين دليل، از طريق نويسندگان و دولتمرداني چون كاوور،       
شـد كـه    چنين القا مي  . دامن زدند  نقاط جهان     و ساير   و آمريكا  در اروپا  >نآه  راهجنون  <

هاي اجتماعي از ميان خواهد رفـت و سـاير            ماندگي  ن تمامي عقب  آه  گويا با تأسيس راه   
به دسـت كـاوور   اين خواست مقدر بود كه . سان بريتانيا پيشرفته خواهند شد    كشورها به 
   127.دهن ايتاليا را در انحصار بنياد روچيلد قرار دآه هاي راه احداث شبكهد و وتأمين ش

  سـارديني  1849  سال جنگ رگ  توطئهي  هاي مخف   و تحريكات سازمان   تبليغات كاوور 
به شكست سارديني و تحميل غرامتـي سـنگين بـر ايـن             به ارمغان آورد كه      را   با اتريش 

بـا دريافـت    هدايت مذاكرات مالي با اتريش را به دست گرفت و           كاوور  . دولت انجاميد 
ويكتـور  پـاس ايـن خـدمت          بـه  128.در اين غرامت را تأمين كـ       لندن وام از بنياد روچيلد   

  
124.  Isaac Artom (1829-1900) 

.  نقش فعالي به عهده داشت     1848هاي شهري و دانشجويي سال         در سازماندهي شورش   اسحاق آرتوم 
 معـاون وزارت    1876-1870 هـاي   سـال آرتوم در   .  شد  منشي مخصوص كاوور   رسماً 1858او در سال    

  (Judaica, vol. 3, pp. 661-662).  سناتور شد1877 بود و در سال  ايتالياخارجه
125.  Il Risorgimento 

126.  Thomson, ibid, p. 289. 

 .148-147، صص 3همين كتاب، ج : بنگريد به . 127
 و نـام ايـن      كنـد   مـي  اشاره   > انگليسي يك بانك <تنها به دريافت وام از      آمريكانا   در   سالوادوري. م . 128

← 
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ويكتـور امانوئـل،    . منصوب نمود وزير  به عنوان   را  كاوور   1850اكتبر   در   129امانوئل دوم 

 بـه سـلطنت رسـيده بـود، از طريـق            130،چارلز آلبـرت  كه اخيراً در پي استعفاي پدرش،       
 لندن رابطه نزديك برقرار كرد و به اين دليل به نـامزد آنـان                يهودي كاوور، با زرساالران  

 1855، در سفري كه در سال       نوشته آنتوني الفري    به. براي رهبري ايتالياي واحد بدل شد     
، ، پرنس آلبرت  هماندارشي او و م   ي برا د سالومونز يويسِر د ويكتور امانوئل به لندن كرد،      

سـر ديويـد سـالومونز از وابـستگان خانـدان روچيلـد و               131.ب داد يوه ترت ك باش يافتيض
   132. كه شهردار لندن شد بود و اولين يهودي لندن و وستمينستربنيانگذار بانك

 و  دولـت پيـدمونت   و گرداننـده واقعـي      ه اينك مقتـدرترين عـضو دولـت         ، ك وروكا
 بـا انعقـاد     ،او. خـود را آغـاز نمـود      اقتـصادي   هـاي     رفت، سياسـت    شمار مي    به سارديني
دمونت را به منطقه آزاد يدر پابن و ساير جنوا ،يك و بلژفرانسهو   با انگلستان ييقراردادها

در شـمال   ن  آهـ   راههاي    شبكه احداث   بدل كرد و با دريافت وام از بنياد روچيلد         يتجار
رغـم    ، به كي بعد اندس دولت شد و     ي رئ 1852در نوامبر   كاوور  . را آغاز نمود   غربي ايتاليا 

سارديني را بـه عنـوان   ، حمايت ويكتور امانوئل دومجلب اش، با    مخالفت اعضاي كابينه  
 ،ان جنـگ  يـ پـس از پا   . كـرد ) 1856-1853 ( و فرانسه وارد جنـگ كريمـه       متحد بريتانيا 

پرداخـت و    ينيساردپيدمونت و   بنادر  توسعه  ن و   آه  اهه ر كبه گسترش شب  مجدداً  اوور  ك
پررونـق  انون  كـ ا به   يتالياغربي  شمال  بدينسان،  . نمود متصل   اين كشور را كامالً به غرب     

در ايـن ميـان نقـش اصـلي بـا بنيـاد       .  بدل شدآريستوكراسي مالي ياپوك تي برا يگريد
 در دست است     لندن روچيلدبارون ليونل ناتان    اي از كاوور به       نامه محرمانه . چيلد بود رو

دهد كه دولت او در       كاوور در اين نامه خبر مي     . دارد  كه روابط نزديك اين دو را بيان مي       

  
← 

  (M. Salvadori, “Cavour, Conte di”, Americana, vol. 6, P. 111). گذارد ميبانك را مسكوت 
129.  Victor Emmanuel II [Vittorio Emanuele II] (1820-1878) 

130.  Charles Albert [Carlo Alberto] (1798-1849) 

 حكومت  رغم  به نفرت داشت و     از اتريش . از خاندان ساووي  ) 1849-1831 ( پيدمونت -شاه سارديني 
 پـاپي   وانبه عنـ  ،   پيوس نهم  با صعود پاپ  . پنداشت  مي اش خود را محبوب مردم سراسر ايتاليا        استبدادي
در پي  .  گيرد به دست  و هوادار اتحاد ايتاليا، تصميم گرفت خود رهبري جنبش وحدت را             بطل  اصالح

 مارس شكست 23 دست زد، در  به جنگ با اتريش 1849 مارس   12، در   طلـب   جنگتحريك نيروهاي   
  .  درگذشتاندكي بعد در پرتغال. پسرش شد به نفع گيري كنارهخورد و مجبور به 

131.  Allfrey, ibid, pp. 18-19. 

 . 398-397، صص 2همين كتاب، ج : بنگريد به . 132
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ن هزينـه كـرده و ده       آه  هاي راه   ه ميليون فرانك در زمينه احداث شبك      60ژانويه اين سال    

  133.ميليون فرانك ديگر نيز در اين زمينه صرف خواهد كرد
گراي   آرمان يكي از اعضاي     .رخ داد اي عجيب و مشكوك       حادثه 1858 ژانويه   14در  

اقـدام بـه    كه قبالً كـشيش بـود،        134،ينياورسنام فليچه     ، به  مازيني سازمان ايتالياي جوان  
در ايـن حادثـه،     . ردكـ ت او بـه اپـرا،       كـ ر حر ي، در مس  سوم ناپلئون   يپرتاب بمب به سو   

 ينياورس فوريه   9در  . يدندبه قتل رس   گناه  بي از مردم    يا  عدهنديد ولي   ب  يآس “امپراتور”
 به سرنوشت   ي و يتفاوت  ينوشت و علت اقدام خود را ب      سوم  ن   به ناپلئو  يا  از زندان نامه  

رد و خواسـتار آن     كعنوان   از شمال ايتاليا      براي اخراج اتريش   و عدم تالش فرانسه    ايتاليا
و تـاب    بـا آب     يني نامه اورسـ   . رساند ياري >ايتالي و اتحاد ا   يآزاد< به   >امپراتور<ه  كشد  

حادثـه   ايـن    .را پـذيرا شـد    خود  اورسيني به شكلي قهرمانانه مراسم اعدام       . افتيانتشار  
. فـراهم سـاخت   در ايتاليـا     بناپـارت    ي نظـام  يي مـاجراجو  ي را بـرا   يافك يغاتيه تبل يتوج

 ، نـاپلئون سـوم، در     بدينسان، مازيني بار ديگر راه مداخله عضو ديگر سازمان كاربوناري         
بود كـه مـازيني بهانـه       ) 1849 ( رم اولين بار در ماجراي جمهوري    . نمودايتاليا را هموار    

  .  فراهم آوردوسيله لويي بناپارت به را مركز جهان كاتوليكاشغال 
. اي منعقـد نمـود       ديدار كرد و قرارداد محرمانه     با ناپلئون سوم   كاوور 1858در ژوئيه   

 و  فرانسهيها ه دولتكردند كموافقت  دو عضو سازمان كاربوناري  اين  ،   فوق در مالقات 
 ه آن منطقـ   يننـد و در ازا    ك بيرون   لومباردي را از    شياترنيروهاي   هم   كمك به   ينيسارد
پيمـان   اين توافـق را، كـه بـه          تامسونديويد  . منضم شود  به فرانسه    سينبندر   و   يوساو

سـده  خ  يتـار  ياسـ ي پنهان س  >ين زدوبندها ي از منفورتر  يكي<  معروف است،  135پولمبيره
 آريستوكراسي مـالي  سلطه  هدف كاوور از اين پيمان، گسترش        136.داند  ي م نوزدهم اروپا 

 بـر مـردم ايـن        از طريق تحميل سلطنت خاندان ساووي       بود بر سراسر شبه جزيره ايتاليا    
  و پروس  هيه عدم مداخله روس   ك پنهان،   ياسي س يسله زدوبندها  سل يكپس از    .سرزمين

نش يت متحد ينان به حما  يش را با اطم   ين حال اتر  يرد و در ع   كن  يش تضم يرا به سود اتر   
 . جنگ را فراهم ساخت    يها  نهيش پرداخت و زم   يه اتر ي عل يكاوور به تحر  كاغفال نمود،   

  
133.  “Note confidentielle pour Mr le baron de Rothschild”,  

http://www.camillocavour.com/Scritti/Note.html 

134.  Felice Orsini (1819-1858) 

135.  Plombières Pact  

136.  Thomson, ibid, p. 301.   
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ننده ك ش را به عنوان شروع    ياترمشهور است،    “يات دفاع يكرتح”ه به   ك ،است او ين س يا

جنـگ در آوريـل     . اوور بـود  كـ  جنـگ    يآغازگر واقع كه    حاليدر  نمود  جنگ وارد عمل    
.  آغاز شد و در ژوئيه همان سال با پيروزي فرانـسه و سـارديني بـه پايـان رسـيد                    1859

  .  به فرانسه داده شد و نيسگرفت و ساوويلومباردي در قلمرو دولت سارديني قرار 
 را بـه اشـغال درآورد و بـه كمـك         در مركز ايتاليـا    پهاي تابع پا    سپس دولت  كاوور
 بـر ايـن منطقـه    رف شد و به حكومت خاندان بوربن جنوب ايتاليا را نيز متص  گاريبالدي
و افت  يش  ي گشا نيتورشهر  ا در   يتالي ا ي سراسر ن پارلمان ي اول 1861ه  يدر ژانو . پايان داد 

 در مقـام    ويكتور امانوئـل دوم   . كرداعالم  را  تأسيس كشور پادشاهي ايتاليا       مارس 17در  
انـدكي بعـد،   كاوور . وزير ايتاليا جاي گرفتند پادشاه ايتاليا و كاوور در مقام اولين نخست 

  از تصرف اتريش    بندر ونيز  1866در سال   . درگذشتدر شهر تورين    ،  1861 ژوئن   6در  
 نيـز بـه    شـهر رم 1870ال خارج شد و به پادشاهي واحد ايتاليا منـضم گرديـد و در سـ              

 سـال   1114بدينـسان،   . اشغال درآمد و به عنوان پايتخـت پادشـاهي ايتاليـا اعـالم شـد              
 طبـق   ،يـا تاليا  >نكـرد   غربـي <،  نوشته ديويد تامـسون     به. يافتحكومت پاپ بر رم پايان      

 كاوور، پس از مرگ او نيز ادامه يافت و مردم ايتاليا بهاي سنگيني براي               ي ليبراليسم الگو
يعنـي  ،   و فرانـسه   سيانگل بانكدارانبه  هاي ملّي     بدهيو  ها    ماليات ينيسنگ. آن پرداختند 

 را به ارمغان آورد و فـساد     1870 بحران سخت اقتصادي و سياسي دهه     ،  لديروچخاندان  
  137.نظير رسانيد ي را به سطحي كمساالر ديوان

  يهـودي زرساالران،  و اعقاب ايشانو كاوور در دوران حكومت ويكتور امانوئل دوم   
 حـضوري چـشمگير     ايتاليـا دولـت واحـد      و سـپس     ساردينيدولت  ختار سياسي   در سا 

 آبرامـو   1858 اكتبـر    17در  : يشان به جرگه اشرافيت ايتاليا راه يافتند      برخي از ا  داشتند و   
 يـاكوب  1960 دسـامبر    29در  . ملقب شد   بارون فرانچتي  ، به  يهودي صراف 138فرانچتي،

 1830او همان كسي است كـه از دهـه          . ملقب شد  به بارون تودروس   139آبرام تودروس 
 دوناتو سالومونه   1863ئيه   ژو 26در  . كرد   را تأمين مي   گرانه مازيني  هزينه عمليات آشوب  

 داويد لئونينوي   1864 ژانويه   14در  . شد بارون،   پسر ساموئل مونتل اسكندريه    140مونتل،

  
137.  Thomson, ibid, pp. 290-292. 

138.  Abramo Franchetti (1805-?) 

139.  Jacob Abram Todros (1791-1867) 

140.  Donato Salomone Montel 
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 بـه بـارون     1876 دسـامبر    6مقـام اشـرافي او در       .  لقب گرفـت   لئونينوبارون   141جنوايي

 و  143 جيـاكومو جئورجيـو لـوي      1864 آوريـل    10در  .  رسـيد  142جوزپه ساموئل لئونينو  
 جيـاكومو   1866در  .  شـدند  ، بـارون   اهـل ونيـز     يهوديان 144برادرش آنجلو آدولفو لوي،   

 موسـه زكـوت لـوي دي        1892در اول دسـامبر     . ، بـارون شـد     اهل ليورنو  145،لومبروسو
 پسر اسـرائيل،  147 آلساندرو آرتوم،1927 آوريل 14در .  شد ، بارون  اهل تورين  146ويالي،
   148.، منشي و محرم اسرار كاوور، بوداسحاق آرتومنوه او . ن شدبارو

  
141.  Davide Leonino 

142.  Giuseppe Samuele dei Baroni Leonino 

143.  Giacomo Giorgio Levi 

144.  Angelo Adolfo Levi 

145.  Giacomo Lumbroso of Livorno 

146.  Moise Zecut Levi di Veali 

147.  Alessandro Artom (1867-1927) 

148.  “Jewish Families Ennobled by the Savoy Kings”,  

http://www.regalis.com/reg/jewish.htm 
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187 ،190 ،192 ،202 ،205 ،211.  
، 26، 20-19  ] آسياي صغير، روم[ي آناتول

33-34 ،44-45 ،86 ،94 ،101 ،105 ،108 ،
115 ،120 ،122 ،193 ،195 ،246-247 ،
 آسياي ←. 313، 300، 280-284، 255

  . صغير؛ روم
  .375، 369 ،363 ،357 تم، آنارشيسسيآنارش
  .208  )ملكه فرانسه(ي مارت، آنتوان

  .63، 59-57  آنتورپ
  .120  اراكآن

  .285  ] القائمميابراه[ اميآوراهام الكا
  .136  نيديآ

  الف
، 107، 27   يه، ابخازي، آبازهابخاز

 آبازه احمد پاشا؛ آبازه حسن ←. 147
پاشا؛ آبازه سياوش پاشا؛ آبازه محمد پاشا؛ 

  .آبازه ملك احمد پاشا
  .187، 185  )قبيله(ي ابدال
 ،54 ،28 )سلطان عثماني] (دلي ابراهيم [ميابراه

88 ،90 ،96، 99-100 ،103- 106 ،113 ،
241 .  

  .201)  متفرقهميپسر ابراه(افندي  ميابراه
  .279  باباميابراه
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  .258) يسلطان غزنو( بن مسعود ميابراه
-312، 298 )ي پاشاپسر محمدعل( پاشا ميابراه

313 .  
)  سلطان محمد چهارمصدراعظم(ابراهيم پاشا 

  .  قره ابراهيم پاشا←
) صدراعظم سلطان محمود اول (م پاشايابراه

  . م پاشايقاباقوالق ابراه ←
 ،26)  سليمان قانونيصدراعظم( پاشا ميابراه

45 ،275 ،283 .  
  .101  ) داخلهريوز( پاشا ميابراه
] داماد ابراهيم پاشا[ي  پاشا نوشهرلميابراه
 ،169-164  )صدراعظم عثماني(

172، 174، 176-181، 186 ،194 ،196.  
  )صدراعظم قاجار (م خان اعتمادالدولهيابراه

       233.  
  .172، 165  دار  خزانهميابراه
  . 297   عورهميابراه
، 175، 172-169، 51   متفرقهميابراه

194 ،199-203 ،242.  
] گوردون-جرج هاميلتون[ابردين، ارل چهارم 

     335-338 ،344.  
  . 335  ر  ابردين شاي

  103، 41  )تجارت (ابريشم
  ) صدراعظم عثماني ( پاشاي مصطفريابش

    111 ،116 ،120 .  
  .258-257   اثير، عزالدين علي بن محمد ابن
  .48  الدين احمد ، تقيهيميت ابن
  .257الدين عبدالرحمن   ، وليخلدون ابن
  .57      عزرا ابن

  .175    اسحاق، ابواَب
  .175    عقوبابواَب، ي
   .300    )خاندان (دابوالسعو

  .77  )ي عثماناالسالم خيش(ابوالسعود 
  . 118، 72     )خليفه اول (ركابوب

  .224    يابوبكر راتب افند

  .258   )سلطان(د بهادر خان يابوسع
  .61  )ر غرناطهيام (ابوعبداهللا محمد

  .50  .نجال م، نيابوعزالد
  .57  )خاندان (ايابوالف

، 151، 133  ]اتحاد بزرگ [اتحاد اوگزبورگ
153.  

  .  اتحاد اوگزبورگ←اتحاد بزرگ 
، 344، 335، 264، 16  يشورواتحاد 

350 ،360.  
  .338، 189، 143، 141  اتحاد مقدس

  .373    خلقيالملل ني بهياتحاد
) انترناسيونال اول ( كارگراني جهانهياتحاد

  375 ،377 .  
 ،70-69، 29 ،26 ،15    ، اتريشياتريش
74، 79 ،86 ،88 ،113 ،119 ،125-126، 

138 ،140 ،143-145 ،154 ،156 ،162 ،
165 ،167 ،173 ،176 ،184-185 ،190 ،
195 ،198 ،203 ،208-210 ،212 ،214-
215، 217-219 ،287 ،313 ،327 ،329-
330 ،335-336 ،338-339 ،342 ،346 ،
354 ،361 ،366 ،368، 372، 375 ،382 ،
385 ،387 ،392-395.  

  .243، 242  دانيم ات
-217، 213   ]يجان مورا[سوم  كاثول، دو
218.  
  .213  ]يجان مورا[ چهارم كاثول، دو

  .92  رياجم
  .115  ياحتساب آقاس

  .53  زاده ياضي بياحمد افند
، 86-83، 28  ) سلطان عثماني (احمد اول

90 ،96 ،99 ،132 .  
  .152، 150، 102 )سلطان عثماني(احمد دوم 

، 146، 27   )سلطان عثماني (سوم احمد 
158-159 ،164-165 ،167 ،175 ،178-
179 ،195 ،203 ،220.  
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  .  زاغ شاه←ي  زاغولگياحمد ب

  .27 احمد پاشا 
   ) سلطان ابراهيمصدراعظم(احمد پاشا 
      101 ،104 .  
 بالتاچي ←) صدراعظم عثماني(احمد پاشا 

  . احمد پاشا
 ترخونچي ←) صدراعظم عثماني(احمد پاشا 

  . احمد پاشا
  . احمد پاشا آبازه ←احمد پاشا 
  .  الجزّار، احمد پاشا←الجزّار احمد پاشا 

 بونوال، كلود ←چي  احمد پاشا خمپاره
  .آلكساندر

  . كوپرولو، احمد پاشا←احمد پاشا كوپرولو 
، 183-181  ) والي بغداد(احمد پاشا گرجي 

191  .  
  . 104) صدراعظم عثماني(احمد پاشا هزار پاره 

  . ملك احمد پاشا←احمد پاشا، ملك 
  . 319  احمد جالل پاشا

  .259  )سلطان (رياحمد جال
  . 309، 279، 236  احمد جودت پاشا
  . 189  يآقاس ياحمد خان تفنگچ

  .224، 219، 217، 211-210 ياحمد رسم
  .172   قياحمد رف

  .268  احمد سزار پاشا
  .224  ي افندياحمد عزم
  .50  يياحمد نما
  .313   پاشاقياحمد وف

اتي و امنيتي روسيه سازمان اطالع(سوم اداره 
  .328، 326-324) در عهد نيكالي اول

، 96، 94، 77، 62، 44   ]آدريانوپول[ ادرنه
120 ،147 ،149 ،156-157 ،161-162 ،
176 ،203 ،255 ،312 ،314 .  
  . 351، 335  ]ادنبورو [ادنبورگ

  .63  )پادشاه انگلستان (ادوارد ششم
  .59-58، 41  )تجارت (هيادو

  .359، 351)سازمان] (اي ولايانارودن[اراده خلق 
، 219، 148، 136) مذهب، كليسا(  ارتدكس
291 ،323-333 ،340 ،342 ،353-355.  
، 90، 62، 49،60-46، 26  ، رشوهارتشا

97 ،103-104 ،107، 109 ،123 ،128 ،
142 ،161 ،177 ،210-211 ،214 ،220 ،
230 ،292-293 ،316 ،320.  

  .185، 176، 72  لياردب
  . لواني ترانسي←اردل 
  .183، 181  اردالن
  .204، 152، 124، 118، 94، 90، 75  الروم ارزنة

  .20  )نياي خاندان عثماني (ارطغرل
  . 253    ديويد، هارتكار

  .327، 99، 72    ارمنستان
، 190، 170 ،27-26  ) قوم (منهمني، اراار

214 ،302 .  
  .اكثر صفحات  ، اروپايي اروپا

  . 267، 260  ] اروسنتريسم[اروپامحوري 
  . 384، 372   جوانياروپا
، 339، 134، 128، 33  ي شرقياروپا

361، 379، 385 .  
، 30-29 ،21 ،19، 10   ي غربياروپا

32-34 ،36-37 ،41-42 ،48 ،54 ،57-59 ،
83 ،87 ،126 ،129-130 ،164 ،166 ،172 ،

174 ،180 ،194 ،199 ،210 ،215 ،224 ،
240 ،252 ،256 ،262 ،266-267 ،294 ،
298 ،304، 316 ،319-320 ،347 ،352 ،
354-355.  
، 339 ،145 ،134، 33  ي  مركزياروپا

361، 379، 385.  
  . 241  ي اِدِرنَوگياروج ب
  . 138   مرزيفونيگياروج ب
  .  اروپامحوري←يسم اروسنتر
  . 379  اروگوئه

  .183-182  هياروم
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  . 89  )قوم (كازب
  . 264  ستانكازب
  . 295، 284، 95، 57، 52  ريازم

  . 133  اسرائيل   ده بنياسباط گمش
  .312   پاشاي علديساسپارتالي، 

  . 282  ياسپاندون
، 33، 21، 11   ، اسپانيايي، اسپانيولياياسپان

35 ،37-38 ،57 ،59-60 ،62 ،64-65 ،70 ،
73-74 ،79 ،82-83، 88 ،91 ،100 ،102-

103 ،125 ،130-134 ،136 ،151 ،184 ،
197-198 ،208 ،291 ،302 ،368، 349، 
379-380 ،384-385.  
  .328، 324چ يلوويخائيل ميخائي م،كياسپرانس

  .67، 61   )خاندان] (هاي فرارا دوك [استا
  . 91  )ايل (استاجلو

  .144  ، فناستارهمبرگ
-47، 44-43، 38، 29  ] اسالمبول [استانبول

49 ،51 ،53 ،57-58 ،62-66 ،69-72 ،75-
76 ،78 ،82-83 ،86 ،89 ،91-92 ،95-96 ،

101 ،103-104 ،111-112 ،118 ،120-
121 ،123-124، 129، 135-136 ،140 ،
146 ،148 ،155 ،157 ،159 ،161-162 ،
164 ،167-171 ،174-176 ،178 ،185 ،
191-194 ،196 ،198-201 ،203-204 ،
209-210 ،212-214 ،216 ،219 ،221-
222 ،227 ،229-231 ،233-234 ،236-
237 ،239 ،243 ،245-246 ،256 ،276 ،
279 ،288-289 ،291 ،293 ،295 ،297-
298 ،302-303 ،313-318 ،333-334 ،
  .  قسطنطنيه←. 347، 343-344، 336

  . 15  )كمپاني (لياستاندارد او
  .387  ، جيمز استانسفلد

  .174، 162  آبراهام، انياستان
  .184  )پادشاه لهستان ( اولسالوياستان

  .270، 212، 130  استبداد روشنگرانه

  . 310، 279، 276، 237، 183، 9)نظام(ي استبداد
  .187  استرآباد
-185، 182  ي، ميرزا مهدي خان استرآباد
188 ،201.  
  .45  ي دفع خطر عثمانياستراتژ
  .223  ايتاني بري شرقياستراتژ

 ←، ويسكونت فياستراتفورد دو ردكل
  .كانينگ، استراتفورد

،176 ] طرخان، هشترخانيحاج [استراخان
  222 ،342.  

  .212  استراسبورگ
  .33، 30  اياسترال

  .147  استرنجه
  .360  استروه
، 84-83، 36، 33، 30، 19، 16، 11   استعمار
102 ،114 ،137 ،150 ،205 ،294 ،300 ،
317 ،321، 335 ،339، 347 ،349-350 ،
361 ،385 ،388.  
  .23  )يشاه بوسن(استفن 

  .348  ياستقراض خارج
، 51-49، 40  ] شيخ استواني[ي افندي استوان

53-54 ،117 .  
  .25  ] استوكربرام[آبراهام ، استوكر
   . 135  )خاندان(اسحاق 

  .55  اسحاق تاجر
  . 211، 206-205، 195  ياسحاق چلب

  .291  )ارض (لياسرائ
  .43  )نيپدر بدرالد( لياسرائ

  . 301، 287   )دولت(اسرائيل 
 373  اسرائيلي، اسحاق د .  

  .62  ياسطوره آوارگ
  .243، 46ي اسعد افند
، 199 ،192 ،184، 138   سكاتلندي، ااسكاتلند
202 ،218 ،221 ،335-336، 341 ،373 ،
388 .  
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  .261  )پادشاه مقدوني (اسكندر

  .82    يگ منشيندر بكاس
  .193    )خليج (اسكندرون
  .78، 75    ]اليزار[با اسكندري، ا

  .31    ي، ايرجندركاس
  .395، 370، 300    هيندركاس

  .35    . اكو← اسكودو
  . فحات اكثر ص  ، مسلماناسالم
  .386، 329 ،323 ،32، 22  اسالو
  .323  لياسالوف
 ،80-79، 74، 45، 12   ، تجارت اسلحهاسلحه

115، 130-131، 158 ،163 ،200 ،222 ،
  .  سوداگري نظامي←. 333
، 247، 242  )سر (دولفوساسليد، آ
253 ،278 ،306.  
، 265، 201   )پادشاه ايران ( اوللياسماع

  282-284.  
  .89  )دشاه ايرانپا (ل دومياسماع
  .193   قلندرلياسماع
  .159  ماركساسور، 

  .102    هيلياشب
  .90  )اكراد(ي اشت

  .143، 71، 68-67، 56  اشراف لهستان
  .387 ي هنراميليواشرست، 
  .391، 291، 85، 72، 67-66، 55  ياشكناز

  .  85، 72    اشكنازي، بوال
، 67-66، 55] سليمان طبيب[ مانيسلاشكنازي، 

69-72 ،75 ،82-83 ،85 ،102.  
  . 85، 72  اشكنازي، ناتان

  .267  ، ولفگانگاشلوختر
  . 391  اشلي، آنتوني اولين ملبورن 

  .62    ، الياساشمول
، 186، 182-181، 175، 171، 91   اصفهان
189 ،204.  

، 49 ،52، 45 ،40-39، 35، 29، 12  اصالحات

93 ،96-97 ،100 ،106 ،109-110 ،114 ،
116-117 ،120-122 ،124 ،137 ،149 ،
154 ،156 ،160 ،164 ،180 ،199-200 ،
220 ،224-226 ،231 ،236 ،239-240 ،
248 ،252 ،254 ،256 ،278 ،303-304 ،
307 ،311 ،315-316 ،318-319 ،324-
325 ،331، 343، 347-348 ،351-352 ،
354 ،356، 368، 370 ،390 ،393.  

  .97، 39  اصالحات آمرانه
  .303  كياصالحات انرژت

  .110-109   احمد پاشاي ترخونچاصالحات
اصالحات   ←. 240  ياصالحات سنت
 احمد ياصالحات ترخونچ؛ مراد چهارم

  . اصالحات كوپرولوها؛ پاشا
 ،225، 220، 180، 164 انهيگرا اصالحات غرب

239-240 ،252، 303، 307 ،315 ،352 .  
، 149، 137، 128-114  اصالحات كوپرولوها

154 ،156 ،180   .  
  .  106، 97-96، 93 مراد چهارماصالحات  
  .351، 149، 106، 100  ياصالحات مال
  .316، 200، 199  ياصالحات نظام

    .  صنف←اصناف 
  . 31  اضافه ارزش
  . 28-27  تياضافه جمع
  . 12  هياضافه سرما

، 45، 42  يها تيها و فعال ، سازمانياطالعات
52 ،63-65 ،67 ،96 ،113 ،131 ،133 ،

135 ،159 ،198 ،211-212 ،216-217 ،
سازمان (سوم اداره  ←. 367، 343، 239

اطالعاتي و امنيتي روسيه در عهد نيكالي 
؛ اوخرانا؛ سازمان اطالعاتي كمپاني )اول

ا يتاني بريسازمان اطالعاتهند شرقي بريتانيا؛ 
  . ]سيجنس سروينتليا[

  .35  )پارچه(اطلس 
  . عرب←اعراب 
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  .86  اعزاز

، 234، 188، 186، 138، 81، 62   انياع
236-237 ،240 ،245-249 ،255 ،266 ،
276 ،291-294 ،300-301 ،309.  
، 185، 181، 171، 9  ، افغانستان افاغنه

187 ،372 ،388 .  
  .90  افان
   . 135  )خاندان( ميافرائ
 ،41 ،34-33، 30-27   تي جمعشيافزا

54 ،305 .  
  .194، 186، 184-183، 181 )ايل (افشار
  . 185  )خاندان، دولت (هيافشار

  .  واالشي←افالق 
  .281  الدين احمد ي، شمسافالك

  .185  ي، عباسانياقبال آشت
  .262  كياقتدار بوروكرات

  .262  ياقتدار سنت
  .262-261  ياقتدار عقالن

  .262  اقتدار فرهمند
  .305-304، 269  يني دياه تياقل
  .33   آرامانوسياق
  .33   اطلسانوسياق

  .200  يياياكتشافات در
  .72  بوالاكساتي، 

، 88، 35-34  ) واحد پول] (اسكودو[اكو 
100 ،103 ،152  .  
  .381    اكوادور

 يكفردر) [پادشاه لهستان(دوم اگوستوس 
، )يسونك ساكدو(اول اگوستوس 

 ،164، 159-158، 154 ]ياگوستوس قو
167 ،171، 173 ،184 ،252.  

  .  اگوستوس دوم←ي اگوستوس قو
  .388  ]نتوي مهاي  ارل) [خاندان(وت يال

  . 388  )سر(اليوت، چارلز 
  .  مينتو، ارل اول←) سر(اليوت، گيلبرت 

  .388   اليوت، هيو
  .313، 299    ريالجزا
  . 313    رهيالجز

  .393، 345  يآنتونالفري، 
  .218  )اساالريدر(، جان نستونيالف

  .257  )خليفه عباسي (القادر
  .372  )سازمان (القاعده
 ،171، 167، 164 ي، الگوهاي غربيريالگوپذ

173 ،177، 202 ،207 ،210 ،221 ،224 ،
232 ،237 ،242 ،252 ،275 ،352 .← 
گرايي، غربي كردن؛ تغيير لباس؛  غرب

ساالران  گرايانه؛ ديوان اصالحات غرب
  .  گرا غرب

  .153 ) عثمانيصدراعظم(الماس محمد پاشا 
  .21 )خليفه عباسي ( اهللا سومي عل لكمتوال
  .وكسيدا، فرانسيم دال←و دا كسيدا، فرانسيالم

  .136  ]چاوش احمد[الوا، دكتر 
  . سليم سوم←ي الهام
فرمانرواي ] (زابت تودوريال[زابت اول يال

، 69 ،65-64، 58، 45 )رلنديانگلستان و ا
74 ،79، 341.  

 )هي روسفرمانرواي(زابت پطروونا يال
  205 ،208-209 ،212 ،322 .  
  .  گنجه←اليزابت پل 

 ،84، 17ليگارشي لندن ، اايتاني بريگارشيال
163 ،198 ،209 ،313-314، 321، 333-
335، 338-339 ،361-362، 371 ،376 ،
385 ،392.  

  . 314، 12  ي ماليگارشيال
   .300  )خاندان (امام

، 32، 29-28، 23، 20، 12-11، 9 ي امپراتور
37 ،45 ،54 ،57-58 ،68-69 ،79-80 ،94 ،

111 ،113-114 ،124-125، 130، 134 ،
136 ،138-140 ،142 ،144 ،154 ،165 ،
167 ،172-174 ،198 ،201 ،212 ،214 ،
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222-223 ،268-269 ،271 ،305 ،310 ،
323 ،328-329 ،333 ،336 ،339 ،346 ،
362 ،374 .  

، 321، 223، 16-9امپرياليسم، امپرياليست 
328 ،350 ،384.  

  .384   انگلوساكسونسمياليامپر
  .9     معقولسمياليامپر
  .9    يحش وسمياليامپر
، 44-42 ]مور لنگيت [يانكمور گورير تيام

222 ،259 .  
  .86  ردكر قاسم يام
  .98  يراني گونه خان اريام

  .372  اهللا ظيحفامين، 
  .251   خاني علرزايم، الدوله نيام
  .289     بابانيام

  .265   يعلاميني، 
  .31  هي سرمايانباشت بدو

  .  اتحاديه جهاني كارگران←انترناسيونال اول 
  .251  من معارفانج
  .  عهد جديد← ليانج

  .302، 294، 273، 102، 61، 22  اندلس
  .130  ياندونز

  .357، 353، 318، 273، 48، 16 ياسي سشهياند
  .47، 30-29  تيانفجار جمع

  .226، 100  هيانف
  .382، 374، 335، 329    اروپا1848انقالب 
  .317   هندوستان1857انقالب 

  .350، 17  ي روسيهكيانقالب بلشو
  .52  ي انگلستانتانيانقالب پور
  .356  يانقالب دهقان

  .64   انگلستانانقالب شكوهمند
  .158  يانقالب صنعت
  .326  هي روس1917 هيانقالب فور

، 226، 223، 130، 9   فرانسهكبير انقالب 
229 ،268 ،278 ،329، 351، 389.  

  .170  انقالب كتاب
  .158  يانقالب مال
  .171، 131-129  يانقالب نظام

  .269  >يي خدا-شاه<ره انگا
  .354، 330   ، فردريكانگلس

  .اكثر صفحات  ، انگليسيانگلستان
  .384، 321، 80  انگلوساكسون

  .343، 339، 329، 322، 319  ليانگلوف
  .221  ي مصطفزيانگل

  .237، 218، 214، 148  اوباش
  .213  اوبرسكوف

  .133  )خاندان (مرياوپنها
  .143، 133  ساموئل، مرياوپنها
، 254 ،194-193، 98، 95، 44ري ، هااوجالو

298.  
سازمان اطالعاتي روسيه ] (اوخرانكا[اوخرانا 

  . 325   )تزاري
  . 205، 114    اود 
  .223    اودسا

  .179  اودونچو احمد 
  .55    نياود

، 135، 133، 64، 52    اورانژ
150-151 ،154 ،222.  
) سلطان عثماني] (اورخان غازي [گياورخان ب
142 ،258.  
  .394  چهيفلي، نياورس
  .المقدس تي ب←م ياورشل

  . 385، 163  )خاندان (اورلئان
 كپ دوم اورلئان، دويليف [كاورلئان، دو
   ) پانزدهمييالسلطنه لو بينا] (شارتره

163-164 ،166-167 ،169 ،173-174 ،
177 ،198 .  
، 325، 216  )ژنرال(، آلكسي اورلف

327-328  .  
  . 327  )كنت(ودور يفاورلف، 
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  . 327  يرگويگراورلف، 
  . 327  )ژنرال، كنت(ل يخائيماورلف، 
  . 36  )پادشاه هند (بيز اورنگ

  . 55     ي حتياياور
  .225    تورگوتاوزال، 

-38، 26، 20  ي، اسماعيل حقي اوزون چارشل
40 ،49-51 ،53-54 ،58 ،71 ،104 ،110 ،

118 ،120 ،124-126 ،136-139 ،144-
150 ،152-154 ،275 .  

  .126، 66، 44  )ونلوقوي شاه آق (اوزون حسن
  . 302   )حكيم (لياوز
ملكه ] (ژو يدومونتاوژني [دو مونتيخو  ياوژن

  .349، 337      )فرانسه
  .187، 184    يآندر، اوسترمن

  . 368    )قبيله (اوستروگوت
  . 221، 20    ]اوقوز[اوغوز 
  .  وقف←اوقاف 

، 141، 138، 127، 71  ، اوكرائيني نيرائكاو
155 ،299.  
  .356  يكالين، وفياوگار

  .151  اوگزبورگ
، 131 )پرنس] (اوژن دو ساووا [ياوگن ساوئ

133 ،153 ،162 ،165 ،197-198.  
  .27   پاشا ييحياوالد 
لخان يا] (سلطان محمد خدابنده[تو خان ياولجا
  . 258 )رانيا

  .359  آلكساندراوليانوف، 
  .126  ستياومان

  .369  )ايتاليپادشاه ا( اول ياومبرتو
  .370  )ايتاليادشاه اپ( دوم ياومبرتو

  .381    برناردو، نزيگياوه
  .325)كنت(، سرگي سميونوويچ اوواروف
  . جزيه←. 22  ، اهل كتاباهل ذمه
  .265  اهورامزدا

  .75، 26  )صدراعظم عثماني (از پاشايا

) كشور، دولت، مردم(  اكي متحده آمراالتيا
10-15، 58، 61 ،93 ،126 ،148 ،267 ،

285 ،287 ،290 ،298-299 ،324 ،344 ،
371 ،375 ،379 ،382-383 ،385   .  

، 61، 58-56، 44، 32، 22 )رهيجز شبه (يبريا
65 ،102 ،132 ،159 ،170 ،175.  

  .211، 209، 206  يالنتيپسيا
، 55، 41-40، 38، 35، 17 ،11، ايتاليايي ايتاليا

57 ،61 ،67، 69 ،126 ،130 ،135-137 ،
159، 170، 189 ،228 ،287 ،336 ،338-
339، 361-363 ،365-375 ،377-380 ،
382-383، 386-395.  

، 373-372  )سازمان(  جوانيايتاليا
376 ،386 ،388 ،394.  

   . 135  )خاندان( كيتزيا
  .106 )يخدمتكار كاخ سلطنت(اوغالن  چيا
، 42-41، 38، 35-33، 21-19، 16 ، ايرانيرانيا

45 ،62 ،69 ،72-73 ،75 ،78 ،86 ،88-89 ،
91-92 ،98 ،100، 111-114 ،133 ،153 ،

156 ،158، 162، 171-172 ،174-179 ،
181 ،183-188 ،190-191 ،193-195 ،
201-202 ،204-205 ،208-210 ،218 ،
233 ،239 ،246 ،251 ،256 ،258-259 ،
261 ،265-266 ،272-273 ،277 ،283-
284 ،295 ،299 ،309 ،312 ،318، 320-
321 ،326 ،329 ،337 ،345 ،349 ،353 ،
355 ،384 ،390 .  

  .386، 202، 158، 151، 25، ايرلندي رلنديا
  .326، 188، 183، 177-176، 100-98 روانيا
 ]يكاتولكزابل ي اول، ايزاباليا[زابل يا

  .102   )لياستك فرمانرواي(
  .356    . ا. ، ننيشوتيا
 )دولت، خاندان] (انيوئكهال[ران يلخانان ايا

114 ،258 .  
  . 42  يلخانيا



408    و فروپاشي نظام سنتيآريستوكراسي مالي
  .218   ]ماژور ايمبري[رابرت ايمبري، 

  .307، 236، 34  ليخل ،كينالچيا
  .  روشنفكران← ايجنتسينتليا
  .144، 140، 133  )پاپ (ازدهمي نوسنيا
  . 325، 44  )تزار روسيه(سوم  وانيا
   )تزار روسيه] (مخوفايوان [م  چهاروانيا

    68 ،202 ،325 ،340 .  
  .89  )خاندان، دولت(ي وبيا
  .229، 162    )جزاير(ي ونيا

  ب
  .281  ]اهللا بابا رسول[بابا اسحاق 
  .290     بابا ركسب

  .281       انيبابائ
، 166، 74، 68، 51) دولت عثماني (يبابعال

174 ،176 ،192-193 ،200 ،204 ،209-
211 ،213 ،217 ،219 ،227-228 ،245 ،
248 ،252 ،295 ،312-313 ،332.  
  .139 ،86، 81-80، 70-68  استفني، باتور

  . 81  ازاربالتباتوري، 
  .72، 70  سمونديگيزباتوري، 
  . 70، 68  ستوفريكرباتوري، 
  . 86، 70  گابورباتوري، 

  .139 ) امير مجارها( يانيبات
  .198  )نتسك(ي انيبات
  .264   ، فولگنسيوستايبات

  .188  ]باكو [بادكوبه
  .66  )خاندان (باربارو
  .66  )ويال (باربارو

  .66 ]جوزفاتو باربارو[جوزپه باربارو، 
  . 67-66  ويمارك آنتونربارو، با

  .66  كولوينباربارو، 
  .258، 222  ، واسيليبارتولد

  .72  ادواردبارتون، 
  . 58  ]برشلونه [بارسلونا

  .373  توماسبارنز، 
  .201، 134، 130، 69، 57  باروت

  .195  هوداباروخ، ي
  .167  )معماري( كبارو
 ،117 ،115 ،109-107، 105، 39 ،15 بازار

179 ،226، 267، 296.  
  . 392  بازار آزاد
  .  تاجر←. 306، 226  بازرگان

  .23    ليباز
  .340  ييگرا باستان
  .55  )خاندان( يباسو
  .84  )خاندان (بافو
  . بادكوبه←. 15  باكو
  .383، 375، 357  ، ميخائيلنيباكون

  . 27 )صدراعظم عثماني(بالتاچي احمد پاشا 
  )صدراعظم عثماني( پاشا  محمديبالتاچ

      160-161.  
  . 342، 119، 32  كيلتبا

، 280، 255، 246، 241، 94، 22   بالكان
329 ،335 ،338 ،345 .  

  .281  ]پير ثاني [بالِم سلطان
  .48  ريسيكيبال

  .15  )خاندان (بامبرگر
 ،134 ،84، 58، 56، 15  -14بانك، بانكداري 

150 ،291-293، 298، 335 ،355 ،392-
393 ،395.  

  .355  هي و روسراني ايبانك استقراض
  .335  بانك اسكاتلند
  .150  بانك انگلستان

  .393  نستريبانك لندن و وستم
  .151، 145-144  ايباوار

  .387  جانباورينگ، 
  .189، 25  )بزرگان سنتي(ها اريبا
رون، بارون يجرج گوردون با [)لرد(رون يبا

  .385، 229، 222  ]رون ششميبا
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  . 75، 64، 45  )ي قانونمانيپسر سل( ديزيبا
)سلطان عثماني] (ديزي بالدرميا[ اول ديزيبا

  20 ،26 ،41-44 ،241 ،259.  
، 61، 44   )سلطان عثماني ( دومديزيبا

111 ،282 ،312.  
  . 55  شبع  بت
  .119 ، اتين بتلن

  .139، 119، 92، 86-85  گابوربتلن، 
، 86، 82، 47، 37، 35  ي بحران مال
100 ،148 ،150 ،389.  
  .24  بخارست
  .44-42  ) شيخ (نيبدرالد

  .201، 148، 117، 88، 54، 50-48، 40 عتبد
  .89  سيبدل

  .89  )امير بدليس (شرف خانبدليسي، 
  .89  )امير بدليس (نيالد شمسبدليسي، 

  .89  )امير بدليس( عبدل خاني، سيبدل
  .300  )خاندان(ي ريبد

  .287  برات
  .141، 119، 24  براندنبورگ

  .23  )شاه صرب( چيبرانكوو
  .73  كويتبراهه، 
  .390  نتاگمو، براوز

  .135  يموسبربري، 
  .135  هوداي، يبربر

  .212  )بارون(برتول 
  . 52  اسپنسر، برتون
، 283-282 ،280 ،243  ي نگزليجان كبرج، 

287-290.  
  .151، 130  ي نظاميبردگ
، 36، 34-33، 31-30 يدار برده، )تجارت(برده 

56 ،83-84، 103 ،130 ،151 ،158 ،163 ،
194 .  

  .379-378، 367، 175، 65  ليبرز
  .56  برسالو

  .44) مصرسلطان ( ني الدفيالظاهر سبرقوق، 
  . 388، 223  برك، ادموند

  .293  ، حاجياتكبر
  .92   )خاندان (بركلي

  .370  ويلويسي، برلوسكون
  .388، 224، 217، 213، 211-210  نيبرل

  .173  )سر( ايزايآبرلين، 
  .257  جعفربرمكي، 
  . 388  ) جزيره (برمودا

  .163، 135  ساموئلبرنارد، 
  .65  سيبرنال لو

  .302، 294-291  وبكايي، يبرنا
  .287  هرمن، نيبرنشتا
  .287    بروسه
  .32  )قوم(ي بروس
  .63، 60، 58    سلكبرو
  .156، 149، 77  ، كارللمانكبرو

  .214    بروگنارد
  . 184  ارنست، برون

)خاندان] (ولف، هانوور[ كيبرونسو
  ).خاندان( هانوور ←. 142  

  . تاكثر صفحا  ايانتيبر
  .32  )قوم (تونيبر

، 249، 247-245، 240، 236 يبزرگان محل
  .  اعيان←. 294

  . 316، 307، 289  سلطانبزم عالم 
  .332، 230، 228، 168    بسفور

  .255  )امير لبنان ( شهاب دومريبش
  .270  نيحس، هيريبش

  .204، 195    بصره
، 138، 115، 107، 100، 98، 62، 21  بغداد

181 ،183-185 ،189 ،191 ،195 ،204 ،
258 ،301.  
  .  مولداوي←بغدان 

  .52 تاش آقاكب
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  .286، 284-279  بكتاش ولي، حاجي 

  .290-279، 44  ي، بكتاشيانبكتاش
  .98، 47  يمصطفبكري، 

  .340  هربرتبل، 
  .357    يستيبالنك
، 390 ،385، 254 ،168  ، بلژيكيكيبلژ

393.  
  .360   ها كيبلشو

، 295، 235-234، 229، 94، 41، 22   بلغارستان
299 ،336.  
  .129  بلفاست
، 151، 149، 146، 125، 86، 83   بلگراد

153-154 ،162 ،190 ،197 ،204 ،229.  
  .58  )خاندان(بلمونت 

  .355  گرسون، شرودريبل
  .353 ي، ويساريون گريگوريويچنسكيبل

  .390، 302  يبمبئ
  . 307، 79  ، موسي ]مندس[ زتيبن ون

  .389    )خاندان (بناپارت
، 231، 229-227 ]ناپلئون اول[ناپلئون بناپارت، 
233-234 ،237-238، 319، 329 ،335-
336، 338، 343 ،346 ،351 ،362 ،367 ،
369، 385، 389.  

 )امپراتور فرانسه] (ناپلئون سوم [ييبناپارت، لو
333-334 ،337، 349، 362 ،374-375، 
382 ،385-386، 394.  
  .374    سميبناپارت
  .387  يجرمبنتام، 
  . 391  )خاندان(بندي 
  .52-51  )سر( ، توماسشيبند
  .365  )پاپ( چهاردهم كتيبند

  .326-325  )كنت (آلكساندر، بنكندورف
  .208  بنگال
  .372  ، اسامهالدن بن
  .58-57  )خاندان (زتيون بن

  .  82  )طبيب سلطان محمد سوم(ونيزت  بن
  . 293    زتيون بن
  . 59  ير ونيزت، مه بن
  . نصر  بني←احمر  بني
  . 174، 133 لياسرائ يبن
  .255، 124  )طايفه (شهاب يبن
  . 255، 124، 50  )طايفه (معن يبن
  .61  ]احمر يبن[نصر  يبن

  .82  ليگابر، بوئناونتورا
  .380  رسيآ بوئنوس
  .352  پتر، نيكيبوبور
  .146  نيبود

، 199، 184، 173، 141 )خاندان، دولت (بوربن
208 ،368-369 ،382 ،385 ،395.  
  .384، 338، 335، 10،311   يبورژواز
  .311  كي بوروكراتيبورژواز
  .345، 158، 14  بورس

  .43  يبوركلوجه مصطف
  . 369، 41، 32  )قوم، منطقه(ي بورگوند

  ).سِر(ام يليل، ويسي س← )لرد( يبورل
  .212  فرانسوا، بورنان
  .273، 262-261  يراسكبورو
  .119  آدا بوزجه
  .265  بوستن
 ،85 ،83، 27-26، 23  ي، بوسنيايي بوسن

115، 195 ،255.  
  .261  ، ژاكبوسوئه
  .302  بوشهر

  .92  بوفورت، دوك 
  .71  نايبوكاو
  .23-22   ها ليبوگوم

  .121  يمصطفبولوي، 
  .381-380  مونيس، واريبول
 ،168 ،166  ) ماركيز(، ژان لويي كبونا

174 ،176-177.  
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  .197  )قلعه (بونوال
  .198-197  )خاندان (بونوال

  . 197  ]بونوالماركيز [بونوال، برنارد 
ماركيز بونوال، احمد [بونوال، كلود آلكساندر 

، 208، 202-197، 192، 175] پاشا بونوال
220-221 ،242.  

  .56، 41   )پاپ (س نهميفيبون
  .36  مال عبدالغفاربوهره، 
  .133، 90، 73، 25  بوهم
  .112)صدراعظم عثماني(ي محمد پاشا ريا نويبو

  .283  گيد بيبهاء سع
  .53-51، 40  ي افنديبهائ

  .134  ، لفمنبهرندز
  .20  ) ايل (اتيب

  . زاده  احمد افندي بياضي←زاده  بياضي
  .98  يانكيب
برس ين بيالد نكر [، الملك الظاهربرسيب

  . 21   )سلطان مصر] (يبندقدار
  .340، 333     لحمتيب

، 174، 44  ] مياورشل[المقدس  بيت
291-294 ،300-302 ،315.  

  . 135 هارونبير، 
  .53، 48  يمحمد افند ي،ويرگيب
  .299  روتيب
  ). يامپراتور (ي روم شرق←زانس يب
  .265  ستونيب
  .363، 345  ، اتو فنكسماريب
  .98   نيالنهر نيب

  پ
، 126-125، 102، 91، 56، 41، 23   پاپ

133 ،140-141 ،143-144 ،197 ،270 ،
362-366 ،368-370 ،372 ،374 ،383 ،
386-387 ،389 ،393 ،395.  
  .216  پاتراس

  .195، 181، 178  ليپاترونا خل
  .254، 137    كاريپاتر
  .262، 256  سمياليمونيپاتر

  .152-151  ) لرد(، ويليام پاجت
  .136   سوموسيپارتن

  .65  مويجرانپاردو، 
  .129  يجئوفرپاركر، 
  .395، 392، 385، 383، 263، 31  پارلمان

، 177، 172، 169-166، 63، 61، 30   سيپار
195 ،224 ،226 ،299 ،313-316 ،327 ،
329 ،337 ،344-345 ،347 ،352 ،373 ،
377 ،380 ،390.  
  .145    پاسائو

  .162  ]پاساروفچه [تزيپاساروو
كنت، (، ايوان فيودورويچ چيپاسكو

  . 326  )فيلدمارشال
  .151، 133    تينيپاالت

  .383    پالرمو
، 223 ] جان تمپليهنر [)لرد(پالمرستون 

301 ،309 ،313-316 ،329 ،335 ،337-
340 ،344 ،349 ،373 ،378 ،384-387 ،
390- 391.  

  .363  يستيئ پانته
  .314، 312، 254  )لرد(ي، جان پانزونب
-321، 233-231، 227  ) تزار روسيه (پاول

322 ،326.  
  .134  پتاس
  .74-73، 70  پراگ
  .192  ريشا پرت

، 45، 38-37، 35-33  ، پرتغالي پرتغال
52 ،57-60 ،63-65 ،74، 76 ،83 ،87، 

131-132 ،136، 159، 175 ،370 ،379 ،
384-385، 393.  

  )صدراعظم عثماني(، محمد سعيد پرتو پاشا
     46 ،312 ،314 ،319.  
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  .289    پرتو عالم سلطان
  .27    پرتو محمد پاشا 

  .382    پرو
، 79، 73 ،31، 24-23 ، پروتستانسميپروتستانت

83 ،85-86 ،119-120 ،123، 126، 131-
132، 139 ،142 ،171 ،199-200، 260 ،
364، 387.  
، 159، 142، 135، 130، 120، 32   پروس

206 ،208 ،209-211 ،213-214 ،217-
219 ،224 ،230 ،324 ،330-331 ،338 ،
342 ،345 ،362 ،394.  
  .294  )بندر (پرونس

  .218  ونيپرووكاس
  .198  )زيكمار(پريه 

، 66-64 ،61، 59، 55، طبيب پزشكپزشكي، 
69 ،72-73 ،75، 78 ،82 ،85، 87، 98، 

101، 128، 135 ،150 ،153 ،159 ،174-
175 ،177 ،192 ،195 ،199 ،206 ،209، 
211-212، 220، 224، 250 ،299، 302 ،
372 ،377 ،386 .  

  .229  عثمان پاشا، پساون اوغلو
  .64    وميگپستل، 
   )تزار روسيه] (پطر كبير[ اول پطر

138 ،154-155 ،158 ،164 ،167 ،171، 
173، 175-176 ،184، 188-189 ،205، 
220 ،240 ،252، 276 ،324 .  
  .190، 186  )تزار روسيه (پطر دوم

  .212  )تزار روسيه(سوم پطر 
    . پطرزبورگ  سن← پطروگراد
  .365    )پاپ(پل ششم 
، 34-33، 30     يارك  پالنت،پالنت
36-37 ،54 ،158.  
  .360-358  ، گئورگي والنتينوويچ  پلخانف

  .360    .ك. ، ووه پله
  .296، 239، 76    هپنب

  .266-265  )خاندان، دولت(ي پهلو
  .265  )پادشاه ايران (رضاپهلوي، 
  .265 )پادشاه ايران (محمدرضاپهلوي، 

  .55    ر، كارل پوپ
  . 386، 375، 371، 355   م، پوپوليستيسيپوپول
  .155، 128-127  ايپودول

  .209  مزيجپورتر، 
روال، بارونس ك ز دوييلو[پورتزموث، دوشس 

 ]ينيرهام، دوشس اوبينتس فكلد، يپترزف
195.  

  .   هامر پورگشتال، جوزف فن← پورگشتال
  .16  ، محمدپورهرمزان

  .31     تانيپور
  .103  )تجارت( پوست
  .328  ، آلكساندرنيپوشك
، 106، 103، 100، 45، 35 ارزش پولپول، 

149 ،306 ،350.  
  .55  )خاندان (پوالك

  .355  ساموئل، اكوفيپول
  .313  )رنسپ(، اگوست ناكيپول

-35، 31، 29  ) واحد پول (نگيپوند استرل
36 ،106 ،109-110 ،130 ،158 ،238-239 ،

307 ،345 ،348.  
  .56  )خاندان (استيپ
    . غروش← استريپ
  .77   پاشااليپ

  ).ص( محمد ←) ص(پيامبر اسالم 
  .336  )خاندان (تيپ

، 328، 223 ] كوچكتي پاميليو [اميليوپيت، 
335-336 .  

  .393، 378، 372، 369، 366  دمونتيپ
  .378   قرمزهاراهنيپ
 جمعيت،] (لر زاده يقاض [زاده ي قاضروانيپ

، 54-53، 49-48، 40-39 )جريان فكري
117.  
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  .376-375    زايپ
  .32  )قبيله ( كتيپ
  .336  )سر (رابرت، ليپ
  .336  )حزب (ها يليپ
  .73  هيمان آماسيپ
، 176، 161  انوپوليآدر، پيمان  ادرنهمانيپ

  255 ،312 ،327 .  
  .155   استانبولمانيپ
  .369   اوترختمانيپ
  .163، 151   اوگزبورگمانيپ
  .337  )1857 ( و انگلستانراني امانيپ
  .187 ،100، 98 ،91  ي و عثمانراني امانيپ
  .139  يسرا  باغچهمانيپ
  .191 ،187 ،185-182     بغدادمانيپ
  .190  مان بلگراديپ
  .176، 165-162  تزي پاساروومانيپ
  .220، 161   پروتنمايپ
  .394  رهي پولمبمانيپ
  .327  يچا مان تركمنيپ
  .187، 176   راني امي تقسمانيپ
  .234  تي تلسمانيپ
  .188-187   رشتمانيپ
  . 154-153، 151، 133  كيسوي رمانيپ
  .140، 128   زوراونومانيپ
، 125، 113، 88-87   تواتوروكي زمانيپ

156 .  
  .223  ستواي سمانيپ
  .315  ايتانيبرعثماني و  مانيپ
  .209، 206   عثماني و پروس مانيپ
  .192  فرانسهعثماني و  مانيپ
  .233    نينكنشتيمان فيپ
  .100-99    نيري قصرشمانيپ
، پيمان كارلوفچه تزي كارلوومانيپ

  133 ،152 ،155 ،156، 163، 220.  
، 214، 211   نارچهي كوچوك قمانيپ

217 ،219-221.  
  .190   گنجهمانيپ
  .139، 125  )نبرگزيآ( وسوار مانيپ
  .223  ياسي مانيپ
، 95 ،88  ، 57، پيمانكاري نظامي اركمانيپ

130-131 ،133، 135 ،159 ،163 ،198 ،
355 .  

  .365  )پاپ( هفتم وسيپ
  .365  )پاپ( هشتم وسيپ
، 370، 367، 365-362  ) پاپ ( نهموسيپ

374 ،386-387 ،393.  

  ت
  .221  )بارون(فرانسوا دو تات، 
  .312، 221، 127، 53  ) قوم (تاتار

  .127  ]مهيرك[تاتارستان 
  .53 ]يا فهك ي افندنيحس[ يتاتار امام

 ،69، 64-63، 60-58، 56-55، 52  -51 تاجر
78، 84 ،92، 134 ،162-163، 194 ،200 ،

209 ،217 ،239 ،293، 296-297 ،302 ،
305-306 ،326 ،342، 358 ،378 .← 

  . تجارت؛ بازرگان
  .385، 377  وبسترتارپلي، 

  . 344، 338 ،334  . وي. ، ايلهتار
  .343، 341، 323، 142، 21 ي رسميخنگاريتار

  .115  )كوه (تاشان
، 313، 228 )پرنس(س دو يران، شارل موريتال

390.  
 ،363 ،353 ،340 ،330 ،321 ، ديويدتامسون
369، 394-395.  

، 182، 181، 178، 176، 99، 72، 44   زيتبر
183 ،191 ،193 ،194 ،282 ،327.  

 ،41-40، 37، 35-33، 30، 12، 10   رتتجا
52، 54 ،56-59 ،65 ،69 ،79-80 ،83-84 ،
87، 92، 102-103، 111، 119، 126 ،132 ،
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137، 158 ،162 ،189 ،194، 198، 214، 
219 ،221، 226 ،228 ،230، 234، 239 ،
264 ،296-297، 300، 302 ، 305-307 ،
315 ،317-319، 325 ،330، 340 ،342-
343 ،345 ،350 ،387 ،390 ،392-393 .← 

داري؛ ادويه؛ ابريشم؛ برده؛  تاجر؛ برده
  .   پوست؛ ترياك؛ بازرگان

  .387  تجارت آزاد
  . 173، 169  ييگرا تجمل
  .370، 248، 54، 48، 40 انديشي  ، خشكتحجر

  . 96، 49،51، 39تحريم استعمال تنباكو و توتون
  .284  )روستا(ي تختاج
  .91   استاجلويوزباشيگ يتخته ب

  . 391   )خاندان] (يتدچ[تدسكو 
-80، 71-70 ،68، 24  ] اردل[ي لوانيترانس

81 ،86 ،92 ،119-120 ،122-123 ،125 ،
139 ،142.  

  .118، 112، 108  ترخان سلطان
، 27 )صدراعظم عثماني ( احمد پاشايترخونچ
29 ،39 ،52 ،109-110 ،112-113 ،117 ،

274.  
، 173، 165  )فرمانرواي اتريش(ي مارترز، 

208 ،210 ،212 ،365.  
، 55-54، 50، 43 ،38، 26 ،24 ،20 )قوم( كتر

90 ،117 ،132، 142، 156، 168 ،171-
172 ،188 ،203 ،215-216، 221-222 ،
227 ،229 ،234، 253، 259، 261 ،271 ،
281 ،283 ،285 ،288 ،307 ،384.  

-170، 169، 153، 127، 29، 24) زبان(ي ترك
171 ،173 ،180 ،203-204 ،221 ،254 ،
269 ،283 ،284.  

  .117، 54، 50   احمدكتر
  .384  تركان جوان

  .222    تركستان
  .182، 112، 19   تركمانتركمن، 

، 166، 160، 87، 48، 43، 35، 21-20 هيترك
172 ،177 ،225 ،255 ،268 ،279 ،289-
290 ،299 ،305 ،310 ،313.  
  .264  ، رافائللويتروخ

  .358  يترور انقالب
، 367، 360-356 ،17 توريسم، ترسيترور

371 ،374 ،376 ،378، 386-387 ،389.  
  .387، 384 ،208 ،38  كايتر
  .216  يپوليتر
  .246  سيتر
  . 388  ) جزيره (دادينيتر

  .360-358 ،355-353، 340  يسمتزار
  .291، 99  تسنن
  .284-281، 99، 86 ،76، 45 ،42، شيعيعيتش

  .290، 284، 282، 51، 44  تصوف
  .45 )استسي(ي  مالليتعد

  . 216، 112، 54  ينيتعصب د
 الگوپذيري، ←. 252، 167، 157  تغيير لباس

  . الگوهاي غربي
  .183، 176    سيتفل
  .360  ني زمميتقس
  .359  ]دل  پرهيچرن[ اهي سميتقس

  .357  پطر، تكاچف
  . 135  )خاندان( رايتكز

  .290، 117    يهكت
  .293-292    تلمود
  .344  ي، هارولدتمپرل

  .  273-272، 48، 21، 19  يتمدن اسالم
-131، 129، 42، 29   ديتمدن جد
132 ،139 ،166 ،362 ،364.  

  .27   پاشا يعل تمر
، 96، 93، 54، 51، 49، 40-38   تنباكو

تحريم استعمال تنباكو  ←. 117، 109، 100
  .و توتون

، 279 ،252-249، 239، 180، 157   تمايتنظ
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303-307 ،310-311 ،316 ،318-319 ،
321 ،347-348.  

  )صدراعظم عثماني (توپال عثمان پاشا
    191 ،192 ،194.  

، 190 ،185 ،144، 115  ، توپچي توپخانه
200 ،221 ،226.  
  .303، 243، 169   )سرا، قصر(ي توپقاپ

  . 96    توتون 
  .32  )قبايل(ي توتون

  . 376   )خاندان(تودروس 
  .395]بارون تودروس[ آبرام اكوبتودروس، ي

  .259، 42    توران
  .179  لي اسماعتورشوچو

  .353  ، ايوانفيتورگن
178، 100، 37، 28    متور.  

  .336  )حزب(توري 
  .396، 395، 376، 369    نيتور

-175، 138، 42، 21، 11  ي طلب  توسعه
176 ،211 ،221 ،223 ،329 ،332 ،340.  
  .340، 211  ي روسيطلب توسعه
  .369، 365، 79، 70-69    يتوسكان
، 371-370، 368-366 ،357 ،121 يگر توطئه

374 ،378، 384 ،390، 392.  
-139، 133   )امير مجارها (مرهياتوكولي، 

141 ،155.  
  .218  )بارون (وتگتو

  .211  )خاندان (تولدانو
  .176  )سفير پطر در عثماني(ي تولستو
  .345  )واحد پول (تومان
  .299، 295، 132  تونس
  .321، 201  تهران

  .359  روفيخوميت
  .287  رانايت
  .90  فوسيت
  . يانكمور گورير تي ام←ر لنگ مويت

  .265  مورتاشيت
  .97  ولداريت

  ج 
  .101، 73، 67     جادو
  .300  )خاندان (جاراهللا
، 206 ،154 ،134 ،96، 75 ،65، 63  ي جاسوس
ها و  ، سازماني اطالعات←. 211
  .يها تيفعال
  .151  ها تيجاكوب
  .360  طبقه يجامعه ب

  .86  والد اوغلوپجان 
  .87-86   ردكجان پوالد 
  .144-143  )يحاكم ساكسون(جان جرج 
) پادشاه مجارستان] (جان اول[ يايجان زاپول

  60.  
شاه پاد( ]جان دوم[ يايسموند زاپوليگيجان ز

  .68، 60) مجارستان
  . 71، 68  )پادشاه سوئد (واساسوم جان 
) پادشاه لهستان (]دومجان [كازيمير جان 

119 ،127 ،143 ،213 .  
  .41  رزوِجان نِ
 ،136-135، 128، 98 ،74 ،26 االسالمديجد

148 ،169 ،175،192 ،197، 199 ،201-
202 ،210، 216، 219 ،233 ،238 ،313.  

  .158، 36) پادشاه انگلستان(اول هانوور جرج 
  . 208، 184)پادشاه انگلستان(هانوور جرج دوم 
  .214 )پادشاه انگلستان(هانوور جرج سوم 
، 54  )لستانپادشاه انگ( هانوور جرج چهارم

230 ،343.  
-295، 255  ) والي عكا(الجزّار، احمد پاشا 

297 ،300.  
  .77  يهادي، ريجزا
  . اهل ذمه، اهل كتاب←. 304، 293، 22 هيجز

  .250، 226، 200، 110  ايجغراف
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، 94، 86، 82، 51، 26   )هاي شورش( يجالل

108 ،116 .  
  .305  ي خارجهيجلب سرما

   .300  )خاندان(ي جماع
  .  افزايش جمعيت، انفجار جمعيت← جمعيت
، 228، 225، 172، 126، 35، 14، 9  ي جمهور
255 ،279 ،310 ،363 ،368 ،370 ،372 ،
374 ،387 ،394.  
  .363   سوم فرانسهيجمهور
  .87  )خاندان (جنبالط
  .106، 101   خواجهيجنچ

-41، 37، 30، 25، 17، 15، 13، 9   جنگ
42 ،52 ،64 ،67 ،69 ،73-74 ،76-80 ،82، 
84-92 ،102-104 ،111-113 ،116 ،118-

120 ،123 ،126-127 ،131 ،141 ،145-
146 ،148 ،150 ،154 ،161 ،186 ،191 ،
212 ،214 ،233 ،238 ،315 ،321 ،331 ،
333-334 ،343 ،349 ،368.  

  .74  جنگ آرمادا
  .13  پين   و فيليكايجنگ آمر

] جنگ اتحاد بزرگ [جنگ اتحاد اوگزبورگ
133 ،151 ،153.  

  .380  نينگ استقالل آرژانتج
  .150  جنگ اسالنكامن

  .74  جنگ انگلستان و هابسبورگ
  .187  افغانايران و جنگ 
  .327-326، 233  هي و روسرانيجنگ ا
، 88، 86، 78  ، 45ي  و عثمانرانيجنگ ا
91، 98 ،113 ،160 ،178، 181-185 ،190 ،

193-196، 201، 204 ،283 .  
  .255  انكجنگ بال

  .158  يجنگ بزرگ شمال
  . 162  جنگ بلگراد 

  .301  المقدس  تيجنگ ب
  . 197، 162  پترواردن   جنگ

  .210  پروس و اتريشجنگ 
  .208    يجنگ پالس

  . 388-387، 384  اكي تر جنگ
، 321، 296، 255، 142  ي اول جنگ جهان

344 ،361.  
  .287،370    دوميجنگ جهان

  .283  جنگ چالدران
  .383    كاي آمريجنگ داخل
  .52   نگلستان ايجنگ داخل

  .388     افغاندومجنگ 
  . 120، 68  روسيه و لهستان جنگ 

  .153، 133      جنگ زنتا
  .393-392  شياترو  ينيجنگ سارد

، 119، 113، 90، 86، 30   سالهيجنگ س
134 ،141.  

  .139  يجنگ شانزده ساله عثمان
  .151    اميليجنگ شاه و

  ).جنگ، تحريكات( صليبي ←ي بيصلجنگ 
  .120،142   يلوانيانسترو  يجنگ عثمان

، 160-159 ،139، 127 هيروسعثماني و جنگ 
201، 205 ،213-215، 217-220 ،234 ،
255 ،312 .  
  .128-127 ، 91 لهستانعثماني و جنگ 

-79، 74-73، 57  و هابسبورگيجنگ عثمان
80، 82 ،84-87 ،131 ،133 ،138 ،143 ،

151 ،164 ،176 ،190 .  
  . 25  عثماني و واالشي جنگ 

-102 ،88 ،77 ،67 ،52  زي و ونيگ عثمانجن
103 ،111 ،118 ،126، 136-137 .  
  .234  دلنديجنگ فر

  .126، 112، 104  جنگ كرت
، 327، 321، 315، 17   مهيجنگ كر

330 ،332-335 ،337-340 ،343-351 ،
353 ،355 ،361-362 ،393.  

  .181  جانيجنگ كور
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  .140، 119  سوئدلهستان و جنگ 

  .230، 228   جنگ مصر
  .303  پيجنگ نز
  .41، 25  سيكوپوليجنگ ن

  .238  جنگ واترلو
  .23  جنگ والوا و هابسبورگ

، 197، 134-133، 130  ايجنگ وراثت اسپان
198.  

  .191، 184  جنگ وراثت لهستان
  .205  جنگ وراثت نادر

  .126  جنواو  زيجنگ ون
  .64  جنگ هشتاد ساله
  .209، 208، 130  جنگ هفت ساله

  .230  انايجنگ 
، 319، 238 ،230 ،227  ي  ناپلئونيها جنگ

338 ،343 ،367 ،369 ،385.  
، 372، 369، 165، 126   ، جنواييجنوا

377 ،389 ،393 ،396 .  
  .289  اهللا  حجتجودكي، 

   .56   آبراهامجوردانيس، 
  . 56  لياسرائجوردانيس، 
  . 56  جردن جوردانيس، 
   .56  كنعانجوردانيس، 
  . 56  وكويلجوردانيس، 
  .134-133 )مپراتور روم مقدسا (جوزف اول

امپراتور روم مقدس، شاه بوهم و (دوم جوزف 
، 217-216، 214، 212  )يهنگر
222-223 ،365.  
  .159   ]يوزلموسس [موسس جوزفز، 

  .259 )پادشاه ايران (ونلويقو جهانشاه قره
  .92   )شاه هندپاد(ر يجهانگ
  .384، 351، 239، 212، 184  وطن جهان

  . 92، 74  ) انگلستانپادشاه (مز اوليج
  .151  )پادشاه انگلستان (مز دوميج

  چ
، 171-169 ،139، 137 ،43 ، مطبعهچاپخانه
194 ،201 ،203 .  
  .323    )جنبش (ستيچارت

  . 393  )ينيشاه سارد(چارلز آلبرت 
  .52  )پادشاه انگلستان (چارلز اول
  .84، 52  )پادشاه انگلستان (چارلز دوم

  136.    چاوش احمد
  .72   خانيقل يمهدچاوشلو، 

  .358   )محفل(ي كوفسكيچا
  .358    . و. ي، نكوفسكيچا
  .36    )سر(، جوسيا لديچا

  .264    ، نيكاليوكچائوشس
  .96، 39      چپق
  .150    )خاندان (ليچرچ

  ]دوك اول مارلبورو [جانچرچيل، 
     131 ،150 ،198.  

  .314  اميليو، ليچرچ
  .360  ، ويكتورچرنوف

  .355-353 ي، نيكاليشفسكيچرن
پ دورمر استانهوپ، يليف[ ارل چهارم ،لديچسترف

  . 365     ]لرد استانهوپ
 يچلبسكز،  يرمي ← زكس يرمي محمد يچلب

  .يريزاده ازم يمحمد افند
  .193  يل عاصم افندياسماعزاده،  چلبي
  . 208، 202  ي افندديمحمد سع، زاده يچلب
  .373  )محله(ي چلس

  .9  ، جوزفنيچمبرل
  .222   مغولز خانيچنگ
  .115    ورومچ
  .228  ، والنتينروليچ

  . 25  بارباراچيلي، 
  .388-387، 384، 267، 230، 221، 33 نيچ
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  ح

  .  استراخان←حاجي طرخان 
  .182  )بلوك (لويحاج

، 295-294، 285، 212، 95، 61، 57   حاخام
298 ،302 ،376.  

  . 298، 226  ديمحمد سعي، حالت افند
  .254  لياسماعحامي، 
  .389  ]يوپيات[حبشه 
  .111  حج

  .255  حجاز
 ،94، 85-84، 82، 79 ،61 ،49، 47-45 حرمسرا
101، 108 ،112 ،146 ،159، 180، 205.  

  . 117، 98، 35  ) پارچه (ريحر
 سراسر ي دمكرات كارگراليحزب سوس

  .360  هيروس
  .360 .)ار. اس (ي انقالبستياليحزب سوس

  .181  )شيخ(حزين، محمدعلي 
  .27  )منيحاكم (حسن پاشا 

  .86 ) عثمانيصدراعظم(فروش  وهيشا محسن پا
  .99  حسن صباح

 خان يحسنعل[رالممالك يگ معي بيحسنعل
  .201     ]يرباشيمع
پادشاه ] (شاه سلطان حسين صفوي [نيحس

  .181      )ايران
پادشاه ] (سلطان حسين بايقرا [قراي بانيحس

  .258      )ايران
  .50  اوغلو  معن گي بنيحس
  .86  ن پاشا جان بوالد اوغلويحس
  .148    ي فتواجنيحس

  .300    حسنحسيني، 
  .222    ي، غفارنيحس
  .301-300    )خاندان(ي نيحسال

  .301    الحسيني، عبدالقادر
  .301    ي، فيصل نيالحس

  .43  ، ناظم حكمت
)  صدراعظم عثماني( پاشا يعلاوغلو،  حكيم

153 ،181 ،183-184 ،191-195 ،199.  
  .289-288  حسنحالق، 
، 196، 193، 124، 121-120، 86  حلب

298 ،313.  
  .136  ]جهوداوغلو[ احمد يل حلب

  .88  رزايحمزه م
  .61  )نام مكان (حمون
  .61  )خاندان (حمون

  .  78، 62-61  اسحاقحمون، 
  .62   لئوحمون، 
  .61  يموسحمون، 
  .62  اميليوحمون، 
  .62  هارون بن اسحاقحمون، 
  . 62-61  وسفحمون، ي

  .14  ) خاندان (حنا
  .300، 290، 105  يحنف
  .105  زاده ينفح
  .183  زهيحو
  .  آبرابانل، موشه رافائل←، مصطفي زاده ياتيح
  . 62    .اود، يح
  .282  )شيخ (دريح
  . 72   رزايدر ميح

  . 205، 114  حيدرآباد دكن 
  .296  داوودحيدري، 

  خ
   .300  )خاندان(ي خالد

  .  ميرزا محمد مؤمن خان←خان خانان 
  . 349  ي، احمدخان ملك ساسان

  .107  خانقاه
، 269، 267، 103، 41، 33-32، 29  انهيخاورم

272-273 ،309 ،335 ،348.  
  .268  ي، مجيدخدور
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  .281، 280، 20  خراسان
، 106، 103، 100، 97، 95، 90، 36   خزانه

109 ،115 ،122 ،173 ،178 ،274 ،311 ،
318 ،348.  

  .222، 188، 43  ) قوم، دولت (خزر
  .  محمد خسرو پاشا←خسرو پاشا 
، 27) صدراعظم عثماني( بوسنيايي خسرو پاشا
  115 .  

  .27   جعفر پاشايخص
  .26 )صدراعظم عثماني ( پاشاماني سليخص

-303، 152   ]خط همايون [خط گلخانه
304، 347.  

  .328  هيخطر روس
  .281   اوغلوبيخط

  .21  يخالفت اسالم
  .273   اندلسيخالفت امو
  .272، 258، 21، 19  يخالفت عباس
  .21  يخالفت عثمان

  .257  )ستاني سامير(خلف 
  .258  ي فاطميخلفا
، 270، 258-257، 238، 53، 21   فهيخل

281 ،286 ،290.  
  .27 )صدراعظم عثماني(ي ل پاشا ارمنيخل

  .243، 242، 202، 199   يچ خمپاره
، 135، 127، 119، 71  ي، بوگدان تسكيخملن

138 ،140 ،142.  
  .139  جرجي، تسكيخملن

  . 127  )شهر(خملنيك 
، 104، 100، 94-93، 85، 49، 47   هخواج

 آغا؛ قزلر ←. 146، 112، 108، 106
  . آغاسي
ن يرالدي نص← ين طوسيرالديخواجه نص
  .يطوس

  .، خواجهكالمل  نظام← كالمل خواجه نظام
  .381  تويبنخوارز، 

  .20  )دولت، خاندان (انيخوارزمشاه
  .73، 60  )ملكه كاستيل (وانهي ديخوانا
-247 ،245 ،212، 154 ،105 ،9ي امگكخود

248، 256 ،260-261، 264 ،266 ،268، 
270، 276، 305، 309-310، 318 ،320 ،
323 ،338 ،340 ،343 ،385.  

  .176    يخو
  .46  يشاوندساالريخو

  .299    خيام، عمر
  .  هندلي، استر←خيراي يهوديه 

  .306  ي تُجارهيريخ

  د
  .252  هيرك عسيدارالشورا
-230، 228 ،118، 112، 108، 103   داردانل
232.  
  .91  داروغه

  .265  )پادشاه ايران( اول وشيدار
  .261  )پادشاه ايران ( سوموشيدار

  .176      داسكو
  .175  انويمانوئل لوسداسيلوا، 
  . 183، 176      داغستان
  .126      زيداگ ون
  .59    وكواسداگاما، 
  .59    سكويفرانسدالميدا، 

  270.، 10    دانشگاه آكسفورد
  .129    ينويليدانشگاه ا

  .265    اه بوستندانشگ
  .268    نستونيدانشگاه پر
  .380    ايلوانيدانشگاه پنس

  .391، 376، 268  نزيدانشگاه جان هاپك
  .372    دانشگاه جنوا
  .359  پطرزبورگ دانشگاه سن
  .10     هاالملديدانشگاه شف
  .294، 62، 57-56 مي اورشليدانشگاه عبر
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  .356    دانشگاه قازان

  .43  دانشگاه كارل ماركس
  .296    ايفرنيالدانشگاه ك

  .324    دانشگاه كرنل
  .344، 129    جيدانشگاه كمبر
  .129    نيدانشگاه كوئ
  .10    دانشگاه لندن
  .356    دانشگاه مسكو
  .44    خيدانشگاه مون

  . 344، 268    هاروارددانشگاه 
، 159، 135، 119 ،73 ،60، دانماركي دانمارك
175 ،213 ،331 ،385 .  
، 246، 235، 234، 41  )رود، منطقه (دانوب

255 ،327 ،335.  
  . 265     اكبر داور، علي

  . 55     )هوديشاه (داوود 
  .170    اسيداوود بن نحم
  .27     داوود پاشا

  .389-388    ، اگوستينوسيدپرت
  .300    )خاندان(ي دجان

  .313      دراخمان
  . والد سوم دراكول← دراكول

  .25    )داستان(وال كدرا
  . والد چهارم دراكوال← دراكوال
، 279، 117، 107، 104، 51-50، 48  ش دراوي

282-285 ،289-290.  
  .281    ييبابادراويش 

  .117    ي جلوتشيدراو
  . 279، 117، 50  يخلوتدراويش 

  .279    سعدي شيدراو
  . 117    ي شمسيشودرا
  .279    قادري شيدراو
  .279، 117، 107، 104  يش مولويدراو
  .  280-279    ي نقشبندشيدراو
  .188، 176      دربند

  .183    نگدرت
  . 265   ، محمددرخشش

  .174    نگيدرل
  .183    درن
  .255، 50  )طايفه(ي دروز
  .88-87 )صدراعظم عثماني ( پاشاشيدرو
  .111 )صدراعظم عثماني(  محمد پاشاشيدرو

  .289    احمددرويش، 
  .228    كياتيآدردرياي 
  . 190، 188، 177  خرزدرياي 

-155، 141، 100، 71   اهي سيايدر
156 ،219 ،331-332 ،341.  

  .332، 303، 231، 112   مرمرهيايدر
  .365 )تركد(لوس ي جان تئوف،هيدزاگول

  .130     شهر-دژ
  .257    سميدسپوت

  .99  دشت زهاب
  .327-326، 323  ها ستيدكابر
  .329، 223   پالمرستونتوازن قواي  نيدكتر
  .223  يليزرائيدتوازن قواي  نيدكتر
  .328  تي پاميليوتوازن قواي  نيدكتر
  . 35، 13   )واحد پول( دالر

  .380  لرمويگ، سي دالس ره
  .93-92  )صدراعظم عثماني (دالور پاشا

سلطان ] (دلي ابراهيم [ميابراه ←دلي ابراهيم 
  .)عثماني

  .112 )صدراعظم عثماني ( حسن پاشايدل
  .117  ي مصطفيدل

، 293-292، 124، 116، 61، 49   دمشق
295 ،297-299 ،313.  

  .132  ني دروغيتريدم
  .349  شوتيكدن 

  .171  )ايل(دنبلي 
  .135  )خاندان( سيدن

  .382، 369-368  ) دولت (ليسيدو س
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  .273   محمدنيالد جاللدواني، 

  . 177  )كاردينال(دوبوا، گيوم 
  .328    فيدوران آراكچ
  .29    يدوران ناصر

  .40    دورانت، ويل 
-171 ،168-167 ،164-163، 158   دوره الله
175 ،177-178 ،180-181 ،194 ،207 ،
308.  
  .139-138، 128-127  تريپ، وكدوروشن
  .315  لوسترهيسي، دوساس

  .374  )سازمان (ايتاليدوستان ا
  . 241، 172، 115 ،94 ،26  رمهيدوش
، 37 ،35-34  ) واحد پول] (دوكات [اكدو

60 ،67-68 ،70-71 ،76، 79، 95، 100 ،
102-103، 120، 131، 179.  
  .27  اوغلو نيدوكاچ

  .62  شارلدوگل، 
  .251  ييحي رزايمي، آباد لتدو

  .180، 170  ي، اسماعيلدولتشاه
  .395، 389، 370   تابع پاپيها دولت

  .296  بشارهدوماني، 
  .264    نكينيدوم

  .335 ]ليسكونت نهم ملويو[رابرت دونداس، 
  .335 ]ويسكونت اول ملويل[، هنري دونداس

  .92  ) ماركيز اول(دونشاير 
-216، 137-136، 45  ) فرقه (دونمه

217، 238 ،284-285 ،287 .  
  .264  ، فرانسواهيدووال
  .15   بانكچهيدو
  .317، 36  يدهل
  .120  ركاربيد
، 339، 337، 328، 220، 208، 135  ي پلماسيد

362.  
  .339  يري تبشيپلماسيد
  .290  تيترويد

  .212  ، دنيسرو دهيد
، 367، 223، 72، 9،11   ي، بنجامينليزرائيد

373.  
  .385  ، چارلزكنزيد
  .259  لميد
  .9  وزي نيليد
  . 274-273، 202  وني هماوانيد
، 251 ،248، 245، 180 گرا  غربساالران وانيد

304، 308 ،321 .  
، 97، 82، 47، 28 ساالران وانيد، يساالر وانيد

104 ،110 ،121-122، 130، 135 ،165 ،
180 ،182 ،238 ،240، 244-246 ،248 ،
251-252، 254، 261-263 ،268 ،273-
275، 279، 288 ،294 ،304-305، 308-
309 ،311 ،318 ،320-321، 353-354 ،
395.  

  .379، 354، 348، 343، 239 چاردي، رسيويد

  ر
)صدراعظم عثماني (نيمحمد ام، رئوف پاشا
  317.  

  .252، 224 ،179 ،44-43 ، رحيماين سيرئ
  .388    )لرد (رابرتس قندهار

  .130-129    كلي ما،رابرتس
  .224    يراتب افند

  .129    فورديكل، راجرز
  .378    نيلوسرادل، 
  .390، 388، 336  )لرد(جان راسل، 
   ) صدراعظم عثماني( پاشا، محمد راغب

182 ،206-210 ،213.  
  .176    يرافض

  .15-14  )خاندان (راكفلر
  . 119  ) خاندان(راكوتزي 
، 170، 142 ،120-119   جرج دومراكوتزي، 

213.  
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  .170  س اوليفرانسراكوتزي، 
، 170-169   س دوميفرانس راكوتزي،

175، 199 .  
  .355  يدار هي سرماريراه رشد غ

، 390، 367، 355-354، 352، 13   آهن راه
392-394.  

  .349  )سر(ي هنر، نسونيراول
  .366    )لرد (مونديرا
  .343، 294 ،61 ،56، 37  ، رباخواري ربا

  .  گلنوش سلطان←ربيعه سلطان 
  .95   رجب پاشا

  .182  مسعودنيا،  رجب
، 62، 46، 27  )يصدراعظم عثمان(ستم پاشا ر

79.  
  .160  رستم قراچورلو

  .376  )خاندان(ي رسل
  .376    نلوي، رسل

  . 388-387، 376، 370   نويپلررسي، 
  .188-187، 185    رشت
  .318، 251-250  )مدارس (هيرشد
  .251   حسنرزايم، هيرشد
  .102، 59-57  )يشاهزادگان داوود(گلوتا  رش

  .  ارتشا←رشوه 
، 251) صدراعظم عثماني( پاشا، مصطفي ديشر

256 ،303-305 ،308-309 ،311-319 ،
344-345 .  

  .256   محمد پاشاديرش
  .186  )]ع(امام رضا ) [ع(رضا 

  .317    رضا پاشا
  .204  ) خانيپسر فتحعل(رضا خان 
  .82  ليمحمد اسماعرضواني، 

  .320-318   پاشا، محمد صادقرفعت
  .63، 24  ونيرفورماس

  .209  ]هدن [زنكر
، 370، 365، 133-132، 66، 23-22     رم

374-375 ،377 ،379 ،382 ،386،-388 ،
392 ،394-395.  

  .59  لوكاسرم، 
  .67    يرمال
  .199-198، 163] شواليه رمزي [ويآندري، رمز

  .20  محمود، زاده رمضان
  .23  رنسانس فرانسه

  . 94، 92-91  )سر (توماس، رو
  .219، 161  )واحد پول (روبل

  .45  ديويدروبني، 
، 230، 58، 16-15) خاندان، كمپاني (لديروچ

238-239 ،314-315، 319، 330 ،335 ،
337، 339، 341 ،343 ،345-346، 348 ،
354 ،367 ،373 ،377-379 ،389-393 ،
395.  

  .390، 377، 314 )بارون( مزيجروچيلد، 
  .390  ، سالومونلديروچ

  .393  )بارون( ناتان ونليلروچيلد، 
  .  390، 373، 367، 315، 230 انناتروچيلد، 

  .354  )لرد(، ويكتور لديروچ
  .313  ي افندنيالد روح

  .89  بابا مردوخروحاني، 
  .  علما← تيروحان

  .186، 183، 176   رود ارس
  .221  رود اورخون

  .21    رود دن
  .189، 139، 127  پريرود دن
  .223، 71  ستريرود دن
  .71   رتيرود س

  .19    رود فرات
  . 176     كررود

  .115  وپروكرود 
  .86  )جزيره( رودز

)امپراتور هابسبورگ (رودلف دوم
  70 ،73-74 .  
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  .184  )لرد(ي روزبر

  .14  ، تئودور روزولت
  .235-234   كروسچو
  . 322-321  ييگرا روس

  .285 ،216] عثمان بابا[ ايباروخروسو، 
  .329  ]ترس از روسيه [ايروسوفوب

  .377  )سازمان ( جوانهيروس
  . ثر صفحاتاك  يه، روس روس

-355، 353-351] اينتليجنتسيا [روشنفكران
356، 358، 384.  
  . 171  فورت روشه

  .62، 47-46  ] خرم سلطان [روكسالنه
  .167  )معماري (وكوكرو
  . 267، 142  )امپراتوري (روم
 ←. 280، 188، 94، 26 ] يآناتول[ ، روميهروم

  .آسياي صغير؛ آناتولي
، 20)اتوريامپر] (، بيزنطيهزانسيب[ يروم شرق

22 ،44 ،94 ،212 ،214 ،222-223 ،323 ،
328 ،340 ،368 .  
  . 385، 369-368 )امپراتوري(ي روم غرب

، 73، 70، 68، 25-23) امپراتوري (روم مقدس
133-134 ،140 ،144 ،176 ،217، 362، 
365-366 ،369.  
  .224   اسحاق فرسكورومانو، 
  .138    )خاندان (رومانوف

، 295، 264، 235، 71، 25-24، 15   يرومان
299 ،336.  
  .240، 43  گيحسن بروملو، 
  .300، 246، 94، 44   ي، رومليهرومل
  . 328  . پ. ، دخيرون
  .89      ير

  .35  )واحد پول(ريال 
، 370، 366-365) شورش ايتاليا (منتويسورجير

376 ،389 ،392.  
  .141  )كاردينال (لويشير

  .331  )اساالريدر(، پطر كوردير
  .378  )جمهوري (سول گرانده دو وير

  ز
  .299    ريزئ

  . 359  ، وراچيزاسول
) شاه آلباني] (احمد بيگ زاغولي [زاغ شاه
287 ،290.  

  .27  زال محمد پاشا 
  .143  )خاندان(ي سكيزامو
  .227  هيدي الرشدهيزب

  .271  ژوزفزربو، 
  .اكثر صفحات   زرساالرزرساالري، 

  .168  )خليج (نيزر
  .139  )امير مجارها(ي، نيكالس نيزر

  . 396  زكوت لوي دي ويالي، موسه
) سازمان] (اي ولي اايزمل[ ي و آزادنيزم

  356 ،358 .  
  .381    ويگناسيخوزه ا، زنتنو
  .114  )خاندان، دولت (هيزند
  .16    خيزور

، 136، 45] عزيز محمد افندي[زوي، شابتاي 
137 ،216 ،238 ،285-286.  

  .76   يديز
  . 25-24 )امپراتور روم مقدس (سمونديگيز
  .41  )شاه مجارستانپاد(سموند يگيز
) پادشاه لهستان( اگوستوس  دومسمونديگيز

  55 ،67-68 .  
) پادشاه لهستان(سوم  سمونديگيز

  71 ،81 ،91 ،119.  
  .143 )خاندان( يولكوسكيز

  ژ
  .33   ژاپن
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  .357  يژاكوبن

  .63، 60-59  )پادشاه پرتغال(سوم ژان 
  .359    ابوفيژل
  .370     ژنو
  . 316   آمده، ژوبر
  .324  )اي روم خداي اسطوره (تريژوپ

  س
  .34  )جزيره( سائوتم
  .163-161  )سر (رابرت، ساتون

  .353    ساراتوف
  .198  ]يبوسنه سرا[ وويسارا
  .395-392، 382، 369، 366  ي نيسارد

 ] سيجنس سروينتليا[ا يتاني بريسازمان اطالعات
64-65 ،321 ،344 ،367 ،377 ،386-387 .  

 ايتاني بري هند شرقي كمپانيسازمان اطالعات
  373 .  
هي سراسر روسي انقالباليسازمان سوس
  358.  
  .301  سازمان فتح

-367، 288، 62ي مخفهاي  و انجمنها  سازمان
368، 370 ،392.  
  .89،272   )دولت، خاندان(ي ساسان

  .302، 297  )خاندان (ساسون
  .111  )شاعر( يساق

  .355    .جساك، 
  .351  ساكس كوبورگ

  .184، 158، 154، 151، 144، 143  يساكسون
  .392  .ي، مسالوادور
  .393 )سر (ديويد، سالومونز

 ،224 ،220، 216، 135، 95-94، 57   كيسالون
295.  
  .315  يمصطفسامي، 

  .201    ساوجبالغ
  .394، 370-369  )خاندان(ي ساوو

  .395-393، 389، 370-369، 366، 151ي ساوو
  .281  قيتوفسبحاني، 

، 82، 45، 39، 29] يقپوقلنظام  سواره[ي سپاه
94 ،99، 100 ،104، 106 ،107 ،109 ،110 ،

111 ،115 ،276 ،283 .  
  .390، 318، 311  خانني حسرزايم، سپهساالر

، 334، 332، 326، 323، هيو واتسون ستون
337-338، 344 ،346.  

  .31   سرخپوست
 ← 340، 333، 133   مقدسنيسرزم

  .؛ فلسطين)ارض(اسرائيل 
-351، 328، 325-324  ]اژسرو[ي دار فسر

352 ،354  .  
  .360 )گراند دوك(سرگي 
  .354، 15  يخارج  هيسرما
  .31  ي صنعتيدار هيسرما
، 31، 16 ،13-12، 10دار  ي، سرمايهدارِ هيسرما

34 ،36، 132 ،260 ،263 ،267 ،296 ،355-
356 ،360 ،363 .  

)صدراعظم عثماني ( پاشايسرنازن مصطف
  112.  

  .356  .  آ.، نچي سولووو-سرنو
ها و  ، سازماني اطالعات← يس اطالعاتيسرو

  . يها تيفعال
س يسرو[زابت يه الك مليس اطالعاتيسرو

 سازمان ←] هكاحضرت ملي عليمخف
  . ايتاني برياطالعات

  .74  وسيجولسزار، 
  .62  ه گائونيسعد

  .291    يسفارد
 ،105 ،94 ،86 ،39 ،28  ] طلبه [سفته

117 ،121 ،218، 231 ،243.  
  .390  يباز سفته

  .218  يخ هاديسقاخانه آش
، 142-141   ونيزاسيوالركسيسم، والركس
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250-251 ،363-364 ،377 .  
  .65    ايسگوو
  .20  )سلطان (سلجوق

  .258، 169، 20)  خاندان، دولت(سلجوقي 
  .281، 258، 142، 20   ان روميسلجوق

  . تو خاني اولجا←سلطان محمد خدابنده 
)هيبو ن آلمراكح(الدوله ابوشجاع  سلطان

  257.  
)صدراعظم عثماني (محمد پاشا، زاده سلطان

  101 ،115.  
  . 277، 241، 104، 93  يكش سلطان

  .35  )واحد پول(سلطاني 
، 260، 256  ) نظام سلطاني (سميسلطان

262-268،273 .  
  .258    هيسلطان
  .48   يگر يسلف
، 46-45 ،26 ،21) سلطان عثماني(اول  ميسل

61 ،78 ،86 ،282-283.  
-47، 34، 27  ) سلطان عثماني(دوم م يسل

48 ،61-64 ،75-77 ،83 ،102.  
سلطان ] (الهامي، سلطان سليم قلندر[سوم  ميسل

، 268، 241، 236-230، 226-224) عثماني
280 ،284 .  

 )صدراعظم عثماني(ي  محمد پاشا بندرلميسل
  243.  

  .118  )شيخ (ي مغربميسل
  .55  )شاه يهود (مانيسل

  .  اشكنازي، سليمان← سليمان اشكنازي
  .108    آغامانيسل
  .201  يالني مداالسالمي آقا جدمانيسل
مان محتشم، ي، سليمان قانونيسل[مان اول يسل

] مان خانيوه، سلطان سلكمان باشيسل
، 28-26، 23، 21، 19   )يسلطان عثمان(

44-46، 61-62، 64، 66 ،75-76، 86، 89 ،
123، 125 ،144 ،152 ،162 ،223 ،240-

241 ،259 ،275، 282-283.  
، 128، 102  ) سلطان عثماني ( دوممانيسل

147-149.  
  .  مندس، آلوارو←سليمان بن يائيش 

  .111  )عثمانيصدراعظم ( پاشا مانيسل
-297، 295  ) والي عكا ( پاشا العادلمانيسل

298.  
  .19  )عثمانخاندان  ياين(مان يسل
)پادشاه ايران] (شاه صفي دوم) [شاه (مانيسل

  182.  
  .231  هيمانيسل

  .49  سماع
  .43  سماون
  .265  سمنان

  .27   پاشا يعل زيسم
) صدراعظم عثماني( چغال اوغلو سنان پاشا

  27 ،71 ،74-75 ،78-81 ،86 ،88  .  
، 190-189  ] پطروگراد [پطرزبورگ سن

233 ،328 ،346 ،353 ،358-360 .  
  .347  جرج سن

  .237، 236  سند اتفاق
  .212  )تكن] (دانيل ولف [ژرمن سن
  . 381-380  خوزه دو، نيمارت سن
  . 388  ) جزيره (هلنا سن
، 119، 113، 71، 68  ، سوئدي سوئد

123 ،125، 134-135 ،140 ،142 ،151 ،
158-161 ،200 ،202 ،208 ،212-213.  

  .351، 342-341   سواستوپول
  . 52  اسحاق لوپزسواسو، 

  .143  )خاندان( يسكيسوب
) شاه لهستانپاد] (جان سوم[سوبيسكي، جان 

  128 ،140-145 ،189.  
  .140  ماركي، سكيسوب

، 158 ،131-130، 71، 57سوداگري نظامي 
  .  اسلحه، تجارت اسلحه←. 213
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  .92، 36  )بندر (سورت
، 291، 255 ،227 ،121، 116، 86   هيسور

  .  شام←. 313، 302، 299، 297، 294-295
  .381  ويآنتونسوسره، 

-355 ،353-352، 16 تم، سوسياليسسياليسوس
357 ،360، 363 ،374، 383.  

  .189 ) روسيهالسلطنه بينا(ونا يسكا آليسوف
  .296  نائومسوكولو، 

، 27) صدراعظم عثماني(سوكولي، محمد پاشا 
45 ،66-68 ،69 ،74 ،76-78 ،128 ،207 .  

  .260، 174، 134، 34  ، ورنرسومبارت
  .264   ، آناستازيوسوموزا
  .384   سناتيسون 

  .212  )بارون( فن جوزفسونفلس، 
  .372  )سازمان ( جوانسيسو
  .382، 372، 369    سيسو
  .387  ]لنديتا[ اميس
  .  آبازه سياوش پاشا←  پاشااوشيس
  .356، 354-353، 323، 222  يبريس
  .257  ستانيس
  .190  )ژنرال (انوفيسيس
  .389، 382، 369-368، 366، 65  ليسيس
  .65 )خاندان] (يسبوري ساليلردها[ ليسيس
   . 65 ]يلرد بورل) [سِر(ام يليول، يسيس

  .155  نيمارتسيكر، 
  .175  )خاندان (لوايس
  .327، 234    ايستريليس
  .336  )سر (لتونيهام، موريس
  .116    واسيس
  .ي افنديخي شديعبدالمج ← ي افنديواسيس
  .143، 131، 69، 57    ورساتيس

  .181  راجرسيوري، 

  ش
  .144  )دوك لورن(شارل پنجم 

  .67، 23  )انسهپادشاه فر (شارل نهم
  .362  )ها امپراتور فرانك(ي شارلمان
  .324  )ملكه روسيه (شارلوت
  .ي اشلي آنتون،وپرك ←ي، ارل شافتسبور

  .187    روفيشاف
، 192، 124، 122-120، 112، 49 ]هيسور[ شام

  .  سوريه←. 336
  .178  خان يرضاقلشاملو، 
  .204، 201   خانيمصطفشاملو، 

  . 198-197  شليم، اريشام
  .282 )رهبر قيام شيعيان آناتولي(ي لشاه ق

  . 193، 171   )ايل(شاهسون 
  .221  )خان كريمه(ي  گرانيشاه

  .اكثر صفحات  استانفوردشاو، 
  .46  يساالر ستهيشا

  .269، 263، 235، 49، 38  شرع
  .308  عبدالرحمن، شرف
  .316-315، 42  يشناس شرق

  .177-176، 72، 34  شروان
  .59-58  يششت ناس
  .201، 190-189، 185  رضاشعباني، 

  .163، 76، 37، 34    ركش
  . 72    شكي 

  .  كمپاني شل←شل 
  . مارگوليوت←. 134  )خاندان (نگريشلز
  .198، 165، 134  ، ماركسنگريشلز

   .183    يشماخ
، 253، 159، 33، 11   قايشمال آفر

258 ،295 ،368.  
  .152  يزيشمس تبر

  .170  اسي بن نحمليشموئ
  .266-264  هوشنگشهابي، 
  .215    ندرشهر ب

ي، ابوالفتح محمد بن ابوالقاسمشهرستان
  153.  
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)فرقه] (جان سنشهسواران [شهسواران پرستار 

  41.  
  .32    يشهسواران توتون

  .شهسواران پرستار ← جان سنشهسواران 
  .347  )فرقه (حيشهسواران مس

  .383، 295، 285 )فرقه (شهسواران معبد
  .185  د جعفريسشهيدي، 
  .14    شواب

  .361، 339  )پرنس( فليكس ،شوارزنبرگ
  .253  )ياله پوستك(شوبارا 
  . ريسورجيمنتو← ايتاليشورش ا

  .69، 57    شوره
  .355  )برادران (شولزباخ
  .285  گرشومشولم، 

  .137   پيليوهان في ،شونبورن
  . 359    پطر، روفيشو
  .163    يپ يس يسي مياديش
  . 389  يانينيآنا ژوست، نويافيش
-51، 47-46 ،44 ،40   ، مفتياالسالم خيش

53 ،77، 85 ،87، 104 ،106 ،121 ،147 ،
152 ،157 ،169 ،179 ،191 ،213 ،231 ،
235-236 ،276-277 ،298 ،300 .  

  .45    يزيست عهيش
  .15    اكوبشيف، ي

  .381-380، 299    يليش
  .35    )واحد پول (نگيليش

  ص
  .279    صالح بابا

  . 265   ارياللهصالح، 
  .264  منوچهرصبوري، 
  .372  نيصدام حس
  . اكثر صفحات  ) نهاد (صدراعظم

  .16، 12، 11  هيصدور سرما
  .302، 224  يباش صراف

  .391     صرافي بندي
  .391  ]يتدچ[تدسكو صرافي 
  .376    تودروسصرافي 
، 92، 63، 58، 56-55، 14ي، صراف صراف

134 ،158 ،163 ،195 ،205 ،206 ،210، 
238، 294-295 ،297-298 ،302 ،354 ،
395.  
 ،154-153، 42، 27، 23 ب، صرصربستان
157، 162 ،229 ،265 ،336 ،344.  
 ،114، 91، 89، 44) خاندان، دولت(ي صفو

170-171 ،175-176 ،181-183 ،186 ،
188، 190، 201 ،246 ،259 ،265 ،282 ،
284.  

  .99  )پادشاه ايران ( اوليصف
  .282  )شيخ(ي لي اردبنيالد يصف
]اعتمادالدوله[تركمان  خان يقل يصف

  182.  
  .84، 81   بافوي ونيزي سلطانهيصف
، 32، 25، 23  )  جنگ، تحريكات(ي بيصل

41 ،45 ،56 ،71 ،80 ،125 ،132-133 ،
136-137 ،141 ،212.  

  .87  ياهللا افند صنع
  .386، 352، 343، 306، 194، 170، 15 صنعت
  .271، 109، 101  صنف 

  .169  صنف خطاطان و كاتبان
  .301، 296    سميونيصه
  .295    صور
  .27   پاشاي عليفصو
  .107-106، 104   محمد پاشايصوف
  .133، 49، 44    انيصوف
  .295    دونيص

  ض
  .149، 79، 56، 45    ضرابخانه

  .307     پاشااءيض
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  .196    ييايض

  ط
  .22  اديطارق بن ز

  .178، 73، 48، 28    طاعون
  .211    ينيب طالع

  .266  جوادطباطبايي، 
، 308، 303، 279، 248، 180، 134 ديطبقه جد
311 ،318 ،320.  

  .326، 12  طبقه متوسط
  .  پزشك← بيطب

  .118    طرابلس
  .196، 116    طرابوزان
  .137    طرح مصر

 -216، 214 ،212-211  ي ونانيطرح 
217 ،222-223 ،328.  

  .24   اژدهاقتيطر
  .380  ي اسكاتقتيطر

  .258  ي سلجوقگيطغرل ب
، 98، 79، 70، 68-67، 60، 37، 35، 31 طال

100 ،102-103 ،106، 117 ،125 ،131 ،
143 ،161 ،179.  

  . سفته← ينيطالب علوم د
  .89  )پادشاه ايران( اول طهماسب

، 178، 176  )پادشاه ايران(دوم طهماسب 
181-182 ،185 ،187-189 ،193.  

  .43    طورالغ كمال
  .235، 100   پاشامحمد  اريط

  ع
  .241    عاشق پاشازاده

  .285      عاشق
  .111    يني حسيعاشورا

  .319، 314    ، محمداعاكف پاش

  .300  )خاندان(ي عالم
  .311-308، 289، 251، محمد امين  پاشايعال

  .72  )همسر پيامبر اسالم(عايشه 
  .181  )نيبرادر شاه سلطان حس(عباس 

پادشاه ] (شاه عباس كبير[عباس اول، شاه 
  .98، 91 ،88 ،78، 72) ايران

  .189  )پادشاه ايران(سوم عباس 
  . 256، 171  ) ايرانوليعهد (رزايعباس م
  .89  محمدعباسي، 
، 220، 204  )سلطان عثماني ( اولديعبدالحم
224 ،234 ،302.  
  .288، 279) سلطان عثماني(دوم  ديعبدالحم
  .104  ي افندميعبدالرح

  .171  يگ دنبليعبدالرزاق ب
  .193   شاهسونگيعبدالرزاق ب

  .303  )سلطان عثماني (زيعبدالعز
  .300، 297، 295   عبداهللا پاشا
 منو، ژاك فرانسوا ←  منوكعبداهللا ژا
    . دو بارون

  .182  محمدرضا خان، لو عبدال
، 289، 239) سلطان عثماني( اول ديعبدالمج
303 ،308، 311، 316 ،334 ،347.  
]ي افنديواسيس[ ي افنديخي شديعبدالمج

  40 ،53 .  
  .293   عبدالوهاب

  .301، 299، 294، 62،170) زبان(ي عبر
  .72  )ه سومخليف(عثمان 
، 99، 46، 21-20) خاندان] (عثمان آل[عثمان 
105 ،152 ،232 ،235 ،241.  

  .258، 20 )سلطان عثماني (عثمان اول
، 47-46، 38، 26 )سلطان عثماني (عثمان دوم

90-93 ،96 ،98 ،241 ،277.  
-205، 203، 196 )سلطان عثماني(سوم عثمان 
208.  
    .ي، عثمانيان  اكثر صفحاتعثمان
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-305، 254، 250، 245-244  جوانانيثمانع

306 ،310 ،384.  
  .  روسو، باروخيا← عثمان بابا

  . 259    عجم
  .302  ايزايآعجمان، 
  .224  ري مهعجمان، 

  .313    عدن
  .177، 89   عراق عجم

  .372، 295، 280، 255، 183، 99، 20 عراق
 ،87، 62، 49، 35 )زبان(ي عرب، )قوم(عرب 

157 ،160 ،204 ،257 ،259 ،281 ،299.  
  .132، 76، 75، 21    عربستان
  .301  اسرعرفات، ي

  .289   چاووشيعزب
  .317 )صدراعظم عثماني (عزت محمد پاشا

  . 181    زيكامبعزيزي، 
  .231، 48    يعطاءاهللا افند

  . 298-295، 255  )بندر (عكا
  .265  عالء، حسين 

  .265   اسداهللاعلم، 
، 97، 94، 92-91، 53، 39-38) روحانيت (علما

104-105 ،107 ،109 ،121 ،147-149، 
156-157 ،180 ،191 ،218 ،231 ،240 ،
243 ،245، 247-251 ،253 ،265 ،269 ،
276، 278، 292 ،309 ،317 ،353 ،364 ،
  .  فقه، فقها؛ سفته←. 383

)صدراعظم عثماني ( پاشايعلمدار مصطف
  232 ،234-237 ،246.  
  .211، 67   بهيعلوم غر

  .284    انيعلو
  .77  )]ع(امام علي  [)ع( يعل
  .164 )ينوشهرلابراهيم پاشا پدر ( آقا يعل
  .210     يراني ايعل
  .259     قويونلو آق گي بيعل

  . 86   )پسر جان پوالد كرد(علي پاشا 

  . 282  ) صدراعظم عثماني(علي پاشا 
  . 297       علي پاشا

 اسپارتالي، سيد علي ←علي پاشا اسپارتالي 
  . پاشا

  .254 ) عثمانيصدراعظم( ي پاشا بندرليعل
اوغلو،   حكيم←اوغلو  علي پاشا حكيم

  .پاشا يعل
  .  يانينا، علي پاشا← ناياني پاشا يعل
  .280     باباي ترابيعل
  .86    بوالد اوغلو  جان يعل
  .29  يزكي،  مازندرانيآباد يعل
  .181 )والي لرستان( فيلي مردان خانيعل

  .253-252، 249، 157  عمامه
  .72  ) خليفه دوم(عمر 

  . 357، 22   عهد جديد، انجيل
  .297، 61، 22     عهد عتيق

  .111     نوروزديع
  215، 204، 136، 78    انيسويع
  .  363، 215، 136  )ع(مسيح  يسيع
) صدراعظم عثماني (ل پاشايخل، زاده وضيع

214.  

  غ
  .222  غازان
  .اكثر صفحات  ، غربيانغرب
، 164، 158، 138گرايي، غربي كردن  غرب

169 ،180 ،202-203 ،205 ،220 ،224-
227 ،232 ،244 ،247 ،252 ،254 ،279 ،
300 ،304 ،307-306 ،311 ،315 ،320-
323 ،329 ،350 ،352-353 ،392 ،395 .← 

  .  الگوپذيري، الگوهاي غربي
  . 102، 61  ]گرانادا[غرناطه 
، 100، 35، 29] واحد پول] (پياستر [غروش
103 ،106 ،109 ،179 ،214 ،219 ،292-
293 ،307.  
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  . 272    امام محمدغزالي، 
  . 257  ) خاندان، دولت(غزنوي 

  .257      نيغزن
  .301، 238      غزه
  .293      غفار
  .183 )ايل( ]ييزا ، غلچهييغلجا[  ييغلزا
  .296، 143       غله

  ف
  .299  )پادشاه مصر (فؤاد اول
  .344، 311-308، 251   ، محمدفؤاد پاشا

  . 356، 245      سميفئودال
  .257، 42      فارس
، 72، 66، 62، 35، 32، 29، 16 )زبان(ي فارس

87 ،89 ،160 ،167 ،170-171 ،204 ،240 ،
259 ،270 ،273 ،283 ،290 ،299 ،313.  
  .299  )پادشاه مصر(فاروق 
  . مراكش←. 211  فاس

  .387، 371، 369   ستيفاشفاشيسم، 
  .56  لياسرائفالكن، 
  . 56  ديويدفالكن، 
  .329   سيفتح پار

  .20  هيفتح قسطنطن
  .256، 233  )پادشاه ايران(شاه  فتحعلي
  . 50  ) امير لبنان(ن دوم يفخرالد
  .67، 62-61 ،49  )منطقه (فرارا

  )خاندان( استا ←هاي  فرارا، دوك
، 199، 195، 190، 184ري، فراماسون فراماسون
212 ،218 ،285 ،288-289 ،311 ،313 ،
321 ،326 ،361-362، 364-367 ،371 ،
377 ،379-381 ،383-384.  

دوك لورن، ] (فرانتس استفن[فرانتس اول 
  . 366-365، 336) امپراتور اتريش

  .366  )امپراتور اتريش (فرانتس دوم
، 339-338 )امپراتور اتريش (فرانتس جوزف

361 ،366 ،376.  
  .395 ]يبارون فرانچت[ آبرامو ،يفرانچت
، 30-28، 24-23، 12-11، 9 ، فرانسويفرانسه
32 ،35 ،38 ،41 ،57 ،60-63 ،66-68 ،70 ،

113 ،119-120 ،123 ،125-126 ،130 ،
133-137 ،140-141 ،144 ،150-151 ،
153-154 ،163 ،166-169 ،171-177 ،
184 ،191-192 ،195 ،197-200 ،202-
203 ،208-209 ،212 ،216-217 ،219 ،
221 ،225 ،227-230 ،233-234 ،238، 
244-245 ،250 ،255 ،261 ،263، 274، 
294، 296، 299 ،301-304، 312 ،315-
318 ،320 ،322 ،327 ،330 ،332-340 ،
345-346 ،349-351 ،357 ،363 ،367-
369 ،372 ،374 ،378 ،382 ،385-386 ،
389 ،393-395.  
  .63، 61-60، 23 )پادشاه فرانسه ( اوليفرانسوا
    .23  )پادشاه فرانسه ( دوميفرانسوا
  .368  )ليسيشاه دوس( دوم سيفرانس
  .174    )فرقه (كنسيفرانس
  .60    ي آراگونوكسيفرانس
)گراند دوك توسكاني( اول يسكويفرانس

  69-70.  
  . 368، 32    ) قبيله(فرانك 
  . 349، 345    )واحد پول(فرانك 
  .218-217    ، ياكوبفرانك
  .381    نيبنجام، نيفرانكل
  .216    )فرقه (ستيفرانك
  .299-297، 295-294  )خاندان(ي فرح

  . 299  مانياق بن سلاسحفرحي، 
  .294    يشتوريافرحي، 
  .300، 297-295  مييحفرحي، 
  .299  ك ژاديويدفرحي، 
  .298، 295  رافائلفرحي، 
  .298، 295  مانيسلفرحي، 
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  .295  شائولفرحي، 
  .295-294  موشهفرحي، 
  .299  ينورفرحي، 
  .299  عقوبي بن لليهفرحي، 
  .295   وسففرحي، ي
  .300   داوودوسففرحي، ي

 )يسونك ساكدو(اول گوستوس  ايكفردر
   .)پادشاه لهستان(دوم اگوستوس  ←
) يسونك ساكدو ( اگوستوس دومكيفردر
  . 184 ])پادشاه لهستان(اگوستوس سوم [

پادشاه ] (فردريك كبير[فردريك دوم 
 ،211-208، 205، 130    )پروس

214، 217-218.  
امپراتور روم  ( دوم هوهنشتاوفنكيفردر

  .32   )مقدس
   )پادشاه دانمارك و نروژ( چهارم كيفردر

  159.  
  .324 )پادشاه پروس(سوم  لهلمي وكيفردر
)پادشاه پروس ( چهارملهلمي وكيفردر

  324.  
ننده يبرگز[زولرن  لهلم هوهني ويكفردر
 ) پروسكم براندنبورگ و دوكحا] (ريبك

120-121 ،141 .  
  .73  )دوكيآرش (ايناند استوريفرد
  .73، 60 )ر هابسبورگامپراتو (ناند اوليفرد
  .86 )امپراتور هابسبورگ (ناند دوميفرد
  .133 )امپراتور هابسبورگ(سوم ناند يفرد

، 185، 172، 168، 101، 27-26 ، فرنگيفرنگ
191 ،206 ،211.  

  .81، 27   )صدراعظم عثماني( فرهاد پاشا
، 101، 50، 48، 46القاب و مناصب فروش 
104-105 ،152  .  

  .259  ي منشگي بدونيفر
  .65  )خاندان (ريفر
  . 65  ، النور ريفر

  .65    پتر، ريفر
  .61  آبراهام، زوليفر

  .  فينه←) كاله(فس 
  .122، 109، 47   يفساد ادار
، 149، 106، 100، 95، 48، 46-45  يفساد مال
214 ،249 ،291 ،294 ،297 ،311 ،317.  

. 128، 112 ،105 ،53، 48، 39، 38  ، فقهافقه
  .  علما←
  .13    نيفالح

  .378  ماركفالورز، 
، 298، 296، 294، 292-291، 255 نيفلسط

 سرزمين ←. 340، 333، 315، 300-301
  ).ارض(مقدس؛ اسرائيل 

  . 168  فلمنگ
  .294، 126  فلورانس

  .217، 143، 134، 60  )واحد پول (نيفلور
  .199  )اسقف (فنلون

  . 135  ساموئل، فورست
  .353  ، شارلهيفور
  .315  ، محمد پاشايفوز
  .223  چارلزس، فوك
  .244  توركيو، هيفونتان
  .167    بلو فونتن

  .159،175   )خاندان] (ابواَب[فونسكا 
، 177، 175-174، 159   ليدانفونسكا، 
195 ،199.  
  .379  )ژنرال(، مانوئل فونسكا

  .353    گيلودوفويرباخ، 
  .383، 365    ، پلشريف
  .157-156، 152  ي اهللا افند ضيف

  . 181  ) ايل(فيلي 
 كدو] (پ خوشگليليف[ول اپ يليف

  . 60   )لياستك، شاه يبورگوند
، 64، 60، 37  )پادشاه اسپانيا ( دومپيليف

73-74 ،82.  



432    و فروپاشي نظام سنتيآريستوكراسي مالي
  . 132، 74-73  )پادشاه اسپانيا(سوم پ يليف
  .41 )يدوك بورگوند(پ جسور يليف
  .294  )پادشاه فرانسه( كوي نپيليف
  .184    )ناخدا(، جان پسيليف
  .264، 13    نيپ يليف

  .301   مزيجفين، 
  .230  )ژنرال(، هنري نيف
  .253، 249، 157  )كاله(، فس نهيف

  ق
  . 235، 231  يمصطفي، قاباقچ

   )صدراعظم عثماني (م پاشايقاباقوالق ابراه
181 .  
 ،185 ،29  )ايل، خاندان، دولت (قاجار

202 ،233 ،239 ،265-266 ،320 ،347.  
  .63، 37    قاچاق

  .113   قاسم معمار
 ]زاده كوچوك قاضي[افندي ، محمد زاده يقاض

39-40 ،48-51 ،53 ،97 ،107 ،109 ،117 ،
121.  

  . زاده  پيروان قاضي← لَر زاده يقاض
  .35      راني ايقال

  .299، 258، 52، 44، 21    قاهره
  .279    باباينچيقا
  .20-19   )قبيله(يي قا

  .222    قبچاق
  .32  )دولت(قبچاق 
، 210، 196، 118، 78-76، 67، 54، 34 قبرس

255.  
  .323  عام پاترلو قتل
  .178، 30    يقحط
  .291    ونيقرائ

  . 177، 72    قراباغ
  .  پيمان←قرارداد 
  .283    هيقرامان

  .257، 232، 206، 127، 48  كريمقرآن
  .257    اكبر ي علديسقرشي، 
  .102    قرطبه
، 108، 94، 85 ) حرمسراسيرئ (ياسغقرلزآ

  .  آغا؛ خواجه←.146
  .  كريمه←قرم 

  .147 )صدراعظم عثماني (پاشا ميقره ابراه
  .105، 97  ي افندزيعبدالعز، زاده يقره چلب

 ،107، 88) صدراعظم عثماني (قره مراد پاشا
110-111.  

 مرزيفوني، قره ←قره مصطفي پاشا مرزيفوني 
  .مصطفي پاشا

  .193    داغ قره
  .241  يرستم قرامان قره
)قويونلو بنيانگذار دولت آق(عثمان  قره

  259 .  
  .42   )ايل، دولت( نلوويقو قره
  .42  )پادشاه ايران( وسفي قره
  .255    )طايفه (شيقر

  .138، 127   شيقم ي ساريها قزاق
  . 283، 72    قزلباش

  .94  يقزلر آغا مصطف
  .353  يمحمد تقي، قزلسفل
  .204، 181، 89  نيقزو

، 132، 66، 42، 22، 20  ] استانبول [هيقسطنطن
   . استانبول←. 343، 340، 323، 222، 212

)سازمان] ( راسپراوااينارودنا[قصاص خلق 
  356.  

  .100-99   نيريقصرش
، 326، 233، 177، 98، 86، 78، 73  قفقاز

342 ،354.  
  .  وين←. 144  بچقلعه 

  .139  نيقلعه چهر
  .25  قلعه دراكوال

  .298، 228    قلعه عكا
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  .127      هيقلعه قند

  .72     قلعه نهاوند
  .282      قلندر

  .86      قلندراوغلو
  .283     ي چلبقلندر
  .194، 89        قم

  .296، 35      قماش
  .273  ي علنيعالءالد، زاده يقنال

  .388، 175      قندهار
  .226، 96، 54، 51، 49، 40-38  قهوه
  .96، 39  خانه قهوه

  .233   )خاندان(ي رازيقوام ش
  .53     قورد محمد

  .179      يقوطوجو حاج
  .101    نيصدرالدي، قونو
  .256، 120، 75    هيقون
  .284    هر شريق

  ك
  .286-285، 137، 44، كاباليست كاباال
  .382  )جزيره (كاپررا

  .16، 14   سميتاليكاپ
  .110  ]حاجي خليفه[ي كاتب چلب

نيكاتر) هي روسفرمانرواي(ن اول ياترك
  161 ،190.  

 فرمانرواي] (ريبكن ياترك[ن دوم ياترك
، 322، 224-211، 205، 201، 190 )هيروس
327-328 ،340 .  
  .265  ونيهمان، كاتوزيا
 ،78، 70، 68، 26-23  )مذهب (كيكاتول

85، 102 ،120 ،131-132 ،139 ،142 ،
199 ،290-291 ،333 ،340 ،362-364 ،
367 ،370 ،374 ،377-378 ،381 ،389 ،
394.  

  .168  اخ سعدآبادك

  .167-166  ياخ ورساك
  .183    كاخت

  .380    كاراكاس
  .356  . و. ، دكاراكوزوف

، 374، 372، 367، 362  )سازمان(ي كاربونار
386 ،389 ،394.  
   .183  يكارتل
  .381  گوئليخوزه م، كاررا

، 245، 136، 124، 97  يارگزاران دولتك
246 ،248.  

  .25-24 )هابسبورگامپراتور (كارل چهارم 
، 63، 60، 37) هابسبورگامپراتور (ارل پنجم ك

73 ،368.  
، 165، 134) امپراتور هابسبورگ (كارل ششم

167 ،173 ،184 ،210.  
  .119  )پادشاه سوئد (ارل دهمك

  .159  )پادشاه سوئد (ازدهميكارل 
  . 161-159  )پادشاه سوئد(كارل دوازدهم 

  .387، 385، 373  توماسكاراليل، 
  .154  )روستا (]كارلوفچه[كارلوويتز 

  .302، 298    )چلبي (بخوركارمانا، 
  . 211، 206      ناپليكارو

  .52    ويآنتونكارواخال، 
  . 368  ) قبيله، خاندان(ژي كارولن
  .230 )ملكه انگلستان(ي كين برونسويكارول

  .381    دليفكاسترو، 
  .102      ليكاست

  .391    )سر (ارنستكاسل، 
   . 135    )خاندان( رريكاس
  .56 )پادشاه لهستان(ر يكبسوم ر يميكاس

  .389  )بارون( نويسوركاسيو، 
  .265، 194    اشانك

  .221  محمودي، كاشغر
  .373    ايكاالبر
  .174 وسيكورنل، كوئن كال
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  .190     نيكالوشك
  . 171، 23    جانكالون، 
  .24   سموسي تورك-كالونو
  . 389، 24    )مذهب(م سيكالون

  . 174، 162-161، 151) كنت( اكوبكالير، ي
  .367    )سازمان (كامورا
  .388    كانادا
  .387  )بندر (كانتون

  .239  )خاندان (نگيانك
ونت كسيو[) سر(نگ، استراتفورد يانك

، 254 ،248، 239 ]فيلكاستراتفورد دو رد
307-308، 317، 334 ،337 ،343-345 ،
347  .  

  .384، 379، 343، 239  ، جرجنگيكان
  .55    كاهال

  .56  كاهال كراكو
  . 377   ]ي ولزليسِر هنر[ارل ، ياولك

  .95  هودا، يكاوو
، 371، 365  ]كاميلو بنسو[كاوور، كنت 

375 ،382 ،389-390 ،392-395.  
  .182    كبودرآهنگ

  .61   اي بن اليموسي، پسالك
  .73    وهانس، يكپلر

  .388      كپنهاك
  .221     اورخونبهيكت

  .143 ،134 ،69-68، 66، 56-55  كراكو
  .156      ربالك
، 127-126، 112-111، 104، 102  رتك

137 ،146 ،210 ،280 ،336.  
  . 219    ) قلعه(كرچ 
  .  201، 90-89، 87-86، 53)  قوم(كرد 

  .53      د مالرك
  .89      ردستانك
  . 388 ]رزنكل يجرج ناتان [)لرد(رزن ك

  .195      كركوك

  .212  )زيمارك(كركوي 
  .175    كرمان

  . 204، 183، 181، 176  كرمانشاه
  .360  آلكساندركرنسكي، 

  .34    كره
  .27-26  سي، كرواتكروا

  .331  )درياساالر(، ايوان كروزنشترن
  .181، 171  ي، يوداس تادئوسكنسيروسك

  .63    توماسكرومول، 
  .61    )واحد پول (رونك

  .355    كروننبرگ، لئوپولد
  .389    ي، فرانسيسكوسپيكر
  .119  )فرمانرواي سوئد (نايستيرك
  .60 )كدانمارپادشاه (ان دوم يستيرك
  .159 )پادشاه دانمارك (ان پنجميستيكر
  .205-204  )پادشاه ايران ( خان زندميكر
، 139، 127، 125، 46 ]تاتارستان قرم[ مهيكر

141 ،160 ،189 ،211 ،219 ،221-223 ،
255 ،321 ،333 ،335 ،337 ،339-341 ،
344-346 ،348-352.  
  .179، 117، 108-107    كسبه

  .43  ، آرتورستلرك
  . 44    نگيكسل
  .33  ي شرقييشورگشاك

  .  271-270] ادوارد هايد[كالرندون، ارل اول 
] جرج وليرز[، ارل چهارم كالرندون

  336-338 ،344 .  
  .246، 185    كالنتر
  .208  )سر (رابرت، ويكال
  .228  )ژنرال (كلبر
  .86    لس ك

  .102، 31-30  ستفيكركلمب، 
  .299، 153، 141    ايلمبك

  .133  )پاپ (كلمنت نهم
  .133  )پاپ (كلمنت دهم
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  .366-365  )پاپ (كلمنت دوازدهم

  .69    ، جوزفكلمنتس
، 190، 148، 136، 133، 23-22، 13 سايكل

219، 254 ،270 ،333 ،340 ،354-355، 
357، 362-367 ،374 ،377-379 ،381 ،
383 ،386 ،389 ،392.  

  .386   انگلستانيسايكل
-362، 136، 133، 23   ، واتيكان رميسايكل

367 ،379 ،392.  
  .333  حي زادگاه مسيسايكل
، 374، 364-362 ،340 ،333 كياتولك يسايلك

377 ،381 ،389.  
  .251  ]مال پاشاك[ يمال افندك

)صدراعظم عثماني ( پاشايكمانكش قره عل
  93.  

صدراعظم  ( پاشايكمانكش قره مصطف
، 115، 110، 104 ،101-100، 35 )عثماني

117.  
  .344، 337-336، 268، 34، 24، 20 جيمبرك

  .84  موتي پليكمپان
  .84، 31   ماساچوستجي خليمپانك

  .84   هودسنجي خليكمپان
  .390 ناندي فردصري قيآهن شمال  راهيكمپان

  . روچيلد←كمپاني روچيلد 
  .15     كمپاني ساموئل

  .84 ايتاني برييقاي آفري سلطنتيكمپان
  . 15   كمپاني شل

  .79، 52   لوانتيكمپان
  .69، 58  لندني تجاراني ماجراجويمپانك

  .80    ي مسكويكمپان
  ).خاندان، كمپاني( مندس ←كمپاني مندس 

  .84    اينيرجي و يكمپان
، 83، 80، ،36-35 بريتانيا ي هند شرقيكمپان

158 ،373 .  
  .83   دانماركي هند شرقيكمپان

  . 84-83، 35   هلندي هند شرقيكمپان
  .221  )طايفه (كمپبل

  .384    كمپرادور
  . 290، 264، 43، 25  تم، كمونيسسيكمون
  .235   روسچوكتهيكم
  .303، 260  ، اگوستنتك

  . 340، 322، 212 )گراند دوك (نيكنستانت
  .327   سيح پاركنفرانس صل

  .316    كنفرانس لندن
  .347، 344    سيكنگره پار

  .13    كنگو
  .293-292    سهينك

  .174   ، يانكوئن
  . 153  ايگلند، اسرائيل كوئن
  .132  )فرقه (كواكر

  .381، 299، 264    وباك
 ي، ارل شافتسبورياشللرد  [ي اشلي آنتون،وپرك

  .387     ]اول
 يتسبورارل شافلرد اشلي،  [ي اشلي آنتون،وپرك

  . 391، 387     ]هفتم
  .116، 115  ]كوپري [وپروك

-114، 27  ) خاندان] (كوپريلي [كوپرولو
115 ،124-125، 138، 147-149، 154، 
 اصالحات ←. 240، 207، 180، 159

  . كوپرولوها
فاضل احمد پاشا، احمد [كوپرولو، احمد پاشا 

، 121، 102) صدراعظم عثماني] (پولتيك
124-128 ،137-140 ،146 ،154 ،157.  

،  پاشانيحسعموزاده  [ پاشانيحسكوپرولو، 
  . 157-156، 154-153، 125 ]حسين عاقل

  .160   پاشاعبداهللا، كوپرولو
 ،112، 53] رحم محمد بي[، محمد پاشا وپرولوك

114-121 ،124-126 ،137-138 ،146-
148 ،154 ،157 ،213 .  
فاضل مصطفي پاشا، [ي پاشا مصطف، كوپرولو
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، 150-149، 147، 125 ] دامنمصطفي پاك

154 ،157 ،159 .  
) صدراعظم عثماني (نعمان پاشا، كوپرولو
159-161.  
  .196، 76-75    هيكوتاه

  . 342، 190    ورلندك
  .82  موشه، نايكور

  .191  ديكوشك مروار
  .376  ييلوكوشوت، 

  .245  )حادثه(ي كولل
  . 52، 12    ومنولثك
  .89    نايومولجك

  .126  )خاندان(كونتاريني 
  .126  وزيآمبروي، نيكونتار
  .126  ايآندري، نيكونتار
  .126  يووانيجي، نيكونتار
  .126  كويدومني، نيكونتار
  .126  )كاردينال(ي، گاسپارو نيكونتار
  .126  ماركوي، نيكونتار

  . 214 )نتك( ونزل آنتون ،تسيونك
  .174    انويليكون

  .174  )خاندان (كوهن
  .224  )حكيم(ي كيكوهن سالون

  .302  )حكيم ( پاشااسيال، كوهن
، 159، 153  )حكيم(، طوبياس كوهن

220 ،285.  
  .15  كوهن لوئب

  .359  ياتوسكيكو
  .301    تيوك
  .۳۸۳   لسوني ويل، هنريوك

  .29  ديجمشفر،  كيان
  .184  )ژنرال لرد(، جيمز تيك
  .325    ، پاولفيوسليك
  .342، 189، 139    فيك

 ير عنصرالمعاليام[ر ياووس بن وشمگكيك

ندر بن قابوس بن كساووس بن اكيك
  .273   ]ريوشمگ

  .73   اگرانيميك
  . 350، 10     ، پيترنيك
، 308، 305، 240، 238-237 )لرد (راس نيك

317 ،334 ،347.  
  .192    نوليك

  .170  نيمجدالدكيواني، 

  گ
  .381  ساموئل، گاخاردو
  .92  )خاندان(گارارد 

  .289  يلوسگارنت، 
 ،375-374، 371، 368، 365 ي، جوزپهبالديگار

378-380 ،382-384 ،386 ،389 ،395.  
  .189  )خاندان (نيتسيگال

  .189  چيوويسكس آليبورگاليتسين، 
  .190-189   چيلووييخايمي تريدم، نيتسيگال

  .190-189  چيوويتري دميسرگگاليتسين، 
  .189  چيوويليواسي ليواس، نيتسيگال
  . 302  ازقلي، گبا
  .78، 42    گبر

  .29    گراتس
  .163  ديويدگراديس، 

  .  غرناطه←رانادا گ
  .378  ايتالي اانيگراند اور
  .381   كوباانيگراند اور

  .69 يگراند دوك توسكان
]گراند لژ اثول[ انگلستان يگراند لژ باستان

  213 ،218.  
  .380  وركيويگراند لژ ن
-107، 98، 78، 72، 27  ، گرجيگرجستان

108 ،181 ،233.  
  .63  )سر (، توماسگرشام
  .92  )سر (، جانگرشام
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  .92  يمارشام، گر

  .254  يوسيگرگور
  .384    ثيفيگر
  .371  )پاپ ( شانزدهميگوريگر

  . 32   )قبايل(گل 
  .189    گانيگلپا

  . 373  گلداسميد، اسحاق 
   .373  سيفرانسگلداسميد، 

   . 135  كسيبند، تيگلداشم
  .131  )واحد پول (گلدن

مه پيكر ربيعه گلنوش، ربيعه  [گلنوش سلطان
  .159-158، 152، 146 ]سلطان

  .319  ) بارون (ش فني فردر،گنتس
  .190، 177      گنجه
  .134، 56      گندم
  .211، 206     ي آلمانسيگوب

  .29  وهان ولفگانگيگوته، 
  .150    يدنيس، نيگودولف
)خاندان] (ري شاني ابرديلردها [گوردون

  335.  
، 258، 205، 114 )خاندان، دولت(ي گوركان
268 .  
، 101-99، 97، 94-93، 90، 85 سلطانگوزم 

104-106 ،108 ،116.  
)پادشاه سوئد (گوستاووس آدولفوس واسا

  119.  
  .276، 250  يمصطف ،كچكگو
  .281  يعبدالباقي، نارليگولپ
  . 366، 288  رابرت فرك، گولد

   . 135  )خاندان(گومپرز 
   . 135  ليگابر، گومز

  .20  گون خان
  .267  يگونه آرمان

  .267  يشناس گونه
  . 13، 11  )سر (رابرت، فنيگ

  .188-187، 186    النيگ
  .383  سيكورتگيلد، 

  .198، 131  )واحد پول (لدريگ
  .391، 376-375  ، بنجاميننزبرگيگ
  .349  دوالژون، ري يگ

  ل
  .365  )پاپ(لئو دوازدهم 

  .365-364  )پاپ (زدهميلئو س
-133، 125 )امپراتور هابسبورگ(اول لئوپولد 
134 ،139-141 ،143-144 ،151 ،155.  
  .13  )كيپادشاه بلژ ( اوللئوپولد

  .365، 223 )امپراتور هابسبورگ (لئوپولد دوم
  . 396  ) بارون (جوزپه ساموئل، نويلئون
  .396  ]نويبارون لئون( ديداو، نويلئون
  .381-380، 352، 322، 127، 35  نيالت

  .332  )اداريدر( ليخائيمالزارف، 
  .381  ويخوان گرگور، الس هراس

  .381  )زيمارك(الفايت 
، 181، 177-176، 174، 170الرنس رت، الكها

187.  
  .371  ينيالمبروچ

  .322  سزارالهارپ، 
  .  هاگ←الهه 
  .188    جانياله

  .163    جانالو، 
  .358-357  ، پطرالوروف

  .61  )قبيله(ي الو
، 137 )بارون(لهلم يد ويتس، گاتفرين بيال

165.  
  .313، 43، 31، 16-15  گيپزيال

  .299، 295، 255 ،227 ،124، 87، 50 لبنان
  .183، 181، 72 لرستان

  .380   الئوتارولژ 
  .42  ، گيلسترنج
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  .26  )صدراعظم عثماني( پاشا يلطف
  .300  )خاندان (فيلط
  .87، 85 )صدراعظم عثماني (له محمد پاشا ل
-75، 27 )صدراعظم عثماني ( پاشايله مصطف ل

78.  
  .143      لمبرگ

  .32    رافائل، نيكلم
  .178، 161، 119  ) جزيره (لمنوس
، 92، 78، 76، 69، 65-64، 58، 52، 17، 9 لندن

158 ،162-163 ،175 ،192 ،195 ،198 ،
208-209 ،213 ،224 ،230 ،238 ،254 ،
299 ،313-316 ،333 ،335-337 ،339 ،
344-345 ،349 ،352 ،356 ،361-362 ،
371-372 ،374 ،376 ،379-380 ،382 ،
385 ،387 ،390 ،392-393.  

  .144  )روستا( لنز
، 353، 43، 16-15، 10  ، والديمير ايليچنيلن

358-360.  
-80، 70-67، 63، 57-55، 32 ، لهستانيلهستان
81 ،91، 101 ،108، 119-120 ،123 ،127 ،

132 ،134-135 ،140 ،142-145 ،149 ،
154 ،158-160 ،164 ،166-167 ،171 ،
173 ،184 ،189-191 ،213 ،217-219 ،
252 ،322 ،327 ،342-343 ،372 ،386.  

  .372  )سازمان (لهستان جوان
  .159، 154، 135  ، بهرندلهمن

  .188-187، 185  )ژنرال (لواشف
  .340 ،227 ،221، 79    لوانت
   . 135  اسحاق، لوپز
  .376    لوپلر

  .24  نيمارتلوتر، 
  .142    لوتوس
  . 365، 145-144  )منطقه (لورن

 ،338، 25 ) قبيله، منطقه(، لومباردي لومبارد
368-369 ،370 ،394 .  

  .370  )دولت (زي ون-يلومبارد
  .396    اكومويج، لومبروسو

  . 153، 150    )حكيم(ي لو
  .58-57    )خاندان(ي لو

  .396     آنجلو آدولفولوي، 
  .247    گدوريآولوي، 
  .396   وي جئورجاكومويجلوي، 

، 245، 240، 231، 226، 155، 87برنارد لويس، 
247 ،252-253 ،275-277 ،304 ،307 ،
310-311 ،315 ،318 ،347.  

  .35    )واحد پول (ييلو
  .56) پادشاه مجارستان(ر ي اول كبييلو
  .60  )پادشاه مجارستان( دوم ييلو
  .70  )پادشاه فرانسه (زدهمي سييلو
، 126، 123  )پادشاه فرانسه ( چهاردهمييلو

133 ،135 ،137 ،140 ،144 ،150-151 ،
153 ،163 ،171 ،197 ،230.  

  .177، 166، 163 )انسهپادشاه فر ( پانزدهمييلو
، 208، 130 )پادشاه فرانسه ( شانزدهمييلو

212.  
، 315-312، 163 )پادشاه فرانسه (پيلي فييلو

317 ،332 ،390.  
، 325، 323 ،320 ،316، 10 يسم، ليبرالبراليل

336، 339-340 ،352-354، 362 ،364 ،
370-371 ،392 ،395.  

   . 135  ژوست، بمنيل
  .189 ،135، 132، 57    يتوانيل
  .317، 315-314، 197    دنيل
  .35  )واحد پول (رهيل
  .65    سبونيل
  .264   خوان، نزيل
  .382  آبراهام، نكلنيل
  .141  )واحد پول (وريل
  .78    ورپوليل
  .396، 148     ورنويل
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  .341 نيجليون، 

  م
  .363، 355، 353-352    مسياليماتر
  .138  آرتامان، فيماتوو
  .  74-73   )امپراتور هابسبورگ (اسيمات

  .298   دمشقيماجرا
  .133  )قوم، دولت (ماد

 ←. 211، 137، 83، 65، 60-58 هامارانو
  . يهودي مخفي

، 236، 227، 200، 180، 178 فيشرماردن، 
245 ،248 ،251 ،268 ،273 ،275 ،278 ،
308-311 ،320 ،347.  
  .372    يمارس

  .366  )زيمارك(مارشه 
  .383، 375، 260، 43، 31 ، كارلسكمار

، 353، 43، 16-15 ستيماركسسم، ماركسي
358-360.  

  .62  ماركوس، سيمون
  .264  ، فرديناندماركوس
  . 134، 55  )خاندان] (نگريشلز[ وتيمارگول

  .134    يمردخامارگوليوت، 
  .222    ستوفريكرمارلو، 

  .351  )هسه دارمشتاتپرنسس ( يمار
)م هلندكحاملكه مجارستان، ( يمار

  60-61 ،73 .  
  .322   )گراند دوشس(ماريا 
  .133، 73) ملكه هابسبورگ(ا آنا يمار

  .187-186    مازندران
، 382، 380-371، 365  ي، جوزپهنيماز

384 ،386-389 ،391 ،394-395.  
  .383، 84  ماساچوست

  .342  ميليماسك
  .371، 367  )سازمان (ايماف
، 58 )امپراتور هابسبورگ(دوم  انيليميزكما

68 ،70 ،73.  
  .  383، 288   نيآلبرت گاالتماكي، 

  .261    ي، نيكولوولايكما
  . 328    . ل. ي، متسكيماگن

  .133      ماالبار
  .255، 126، 191    مالت

) صدراعظم عثماني(مالكوويچ، ياوز علي پاشا 
  83 ،85 ،194 .  

  .43    ي اشتراكتيمالك
، 198، 189، 148، 116، 94، 79، 75، 45 هيمال

203 ،212 ،252 ،295-297 ،319.  
  .15    مانتاشف

  .321  اي هاتريكجمان
  .175، 59  )پادشاه پرتغال (مانوئل ثروتمند

  .19    ماهان
  .137    نزيما

  .313، 299، 171، 160، 67، 29  مترجم
  .339  نيپائولمترنيخ، 
  . 339  چارديرمترنيخ، 

-319، 313، 214 )پرنس(لمنس كخ، يمترن
320 ،339.  

، 68، 60، 56، 41 ،27 ،24 ، مجارمجارستان
73-74 ،80 ،86 ،88، 101، 132-134 ،

139-140 ،155-156، 169-170 ،175، 
199 ،221، 254 ،327 ،338-339، 344، 
361 ،376.  
  ،  237-236، 110 بزرگان عثمانيمجلس 

  .141  ]تي يد[مجلس بزرگان لهستان 
  .133    مجلس بزرگان مجار

  .213، 120، 109  مجلس شورا
  .290  هي تركي جمهوريمجلس عال

  .367    ايتانيمجلس عوام بر
  .336   بريتانيا يمجلس لردها
  .181    يمجلس مشورت

  .242    ندگانيمجلس نما
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  .318، 251     مجلس واال
  .316، 304، 252 هيام عدلك احيمجلس واال

  .336    براليكاران ل محافظه
  .285    محب
) صدراعظم عثماني( محمد پاشا، زاده محسن

214 ،219.  
، 111، 77، 50-49 ]پيامبر اسالم) [ص(محمد 

117 ،127 ،132، 195 ،211 ،229، 235 ،
276 ،281، 315.  

  .147    زاده  دباغيمحمد افند
  .91       محمد آقا 
  .214 )صدراعظم عثماني (ن پاشايمحمد ام
سلطان ] (يچلبسلطان محمد [اول محمد 

  .44-43    )عثماني
سلطان ] (فاتحسلطان محمد [محمد دوم 
، 259، 136، 111، 42، 23، 20) عثماني

274-275.  
  .132، 84-81، 28 )سلطان عثماني(سوم محمد 

، 85، 53، 50، 26) سلطان عثماني(محمد چهارم 
88، 96، 102 ،106 ،108 ،113 ،116 ،118 ،

120 ،123 ،128 ،135 ،137 ،146-147، 
152، 158 ،286.  
  .27     گيمحمد ب

  .112  ) عثمانيصدراعظم(محمد پاشا 
-316) صدراعظم عثماني (محمد خسرو پاشا

317.  
  .319    محمد رئوف پاشا

  .239  )پادشاه ايران( قاجار محمد شاه
  .168   )شيخ(ي زار محمد الله
، 231، 228  )والي مصر(ي پاشا محمدعل
240 ،247 ،255 ،298 ،300-301، 303، 
305، 312، 314-316 ،332.  
  .258-257  )سلطان غزنوي(محمود 

، 191، 183-181) سلطان عثماني ( محمود اول
194 ،197 ،205 ،230.  

، 235، 229، 157 )سلطان عثماني (محمود دوم
237-240 ،242-253 ،275-276 ،278-
280 ،298 ،300 ،302-304 ،307-309 ،
312 ،315-316 ،318 ،329 ،332.  

  .181، 176-175، 171  ييمحمود غلزا
  . 35  )پارچه(مخمل 

، 52، 41-40، 35، 21 )دريا، منطقه (ترانهيمد
79 ،193 ،221 ،228 ،230-231 ،291 ،

295-296 ،298-300 ،332 ،340.  
  . 70، 67، 23    )خاندان(ي چيمد

  .67، 23  )ملكه فرانسه( نيكاترمديچي، 
  .70  )ملكه فرانسه(ي مارمديچي، 

  .198، 150، 135 )سر (سولومون، نايمد
  .204، 179      نهيمد
  .267     فاضلهنهيمد

  .241، 142، 56 )سلطان عثماني (مراد اول
، 47، 42، 26-25 )سلطان عثماني (وممراد د

259.  
 ،47، 35-34، 28 )سلطان عثماني(مراد سوم 

68، 72 ،76 ،78 ،79-81 ،83-84، 89 ،96، 
102 ،275 ،307.  

-39، 35، 28-27 )سلطان عثماني (مراد چهارم
40 ،47 ،49-50 ،86 ،93-94 ،96-100 ،

106 ،109 ،113 ،115 ،240 .  
  .88، 86 )م عثمانيصدراعظ(ي وچيمراد پاشا قو

  .139  )مهيخان كر( يمراد گرا
  .فاس ← .299، 253، 211، 132 مراكش

  .289  يكو ونيمرد
  . 138، 115    فونزيمر

صدراعظم (مرزيفوني، قره مصطفي پاشا 
  . 165، 147-144، 141-138، 115 )عثماني
  .36    مرشدآباد
  .203    مرعش

نزي دانشگاه جان هاپكيمركز مطالعات دولت
  376.  
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  .43    يكدمز

  .255-254   مسئله شرق
  .371  )خاندان(يي مستا

  .21  )خليفه عباسي (باهللا مستعصم
  .21  )خليفه عباسي (مستنصرباهللا

، 124، 117، 105، 104 ،94 ،77، 50-49 مسجد
179 ،190 ،249-250 ،300.  
  . 105، 49  ي صوفازيمسجد ا
  .179  ديزيمسجد با

  .  مسجد اياز صوفي←  هياصوفيمسجد جامع ا
  . 124، 117    سجد سلطان محمدم

  .77  هيميمسجد سل
، 44-43 )اميرنشين(، مسكوي )شهر (مسكو
79-80، 132 ،356.  

، 133-132، 45] يح ماشي[اگرايي، مسيح حيمس
137 ،238 ،285-286 .  

 ،27، 26-22 ،20 ،16، 13مسيحيت، مسيحيان 
32 ،43-44 ،57 ،59 ،70 ،78 ،80-81 ،84 ،
87، 89، 102 ،115 ،123 ،125 ،132 ،134 ،

140-142، 144-145، 149، 157، 169، 
214-216 ،241 ،255 ،270-271 ،278 ،
288 ،290-292 ،297 ،305 ،323، 328، 
333-334 ،340-341، 362-365 ،367 ،
386 .  

  .343، 206  يمشروبات الكل
  .188-187، 50    مشهد
، 75، 61، 52، 45-44 ،40 ،35، 21، 13 مصر

78 ،83 ،90 ،111-112 ،137 ،160 ،195 ،
203 ،221 ،227-231 ،233 ،236 ،240 ،
247 ،254-255 ،258 ،267-268 ،277 ،
295-296 ،298-300 ،302-303 ،312 ،
314-316 ،332 ،336 ،370 ،379.  
  . 64، 45  )ي قانونمانيپسر سل( يمصطف
  .208  )نيودر  يلچيا( ي افنديمصطف
)خويش ابراهيم نوشهرلي (ي افنديمصطف

  164.  
  .179  )نهي مديقاض (يافند يمصطف
  .203  )حاجي(ي  افنديمصطف
-93، 90، 39  )سلطان عثماني ( اوليمصطف
94 ،98.  
-152، 146  )سلطان عثماني ( دوميمصطف

153 ،156-158 ،163 ،179 ،193.  
، 207-206  )سلطان عثماني ( سوميمصطف

210-211 ،217 ،220-221 ،224 ،234.  
  .236-234  )سلطان عثماني ( چهارميمصطف
  .298  ) حلبيوال( پاشا يمصطف
  .157     پاشا دالتابانيمصطف
  .100، 98    حداري پاشا سليمصطف

 مرزيفوني، ←مصطفي پاشا مرزيفوني 
  .مصطفي پاشا قره
  .86   جان بوالد اوغلويمصطف

  .  رشيد پاشا، مصطفي←مصطفي رشيد پاشا 
  .250، 26  ]كآتاتور[مال پاشا ك يمصطف
  .105  )چريك ينگي (نيالد مصلح
  .104    ي افندنيالد مصلح

  .  پيمان←معاهده 
  . معن  بني←معن 
  .177    مغان
  .43    ايسيمغن

، 185، 114، 32، 21-19  )قوم، دولت (مغول
258 ،281.  
  .221    مغولستان

  . 259، 160  الهامهمفتاح، 
  . االسالم  شيخ←مفتي 
  .280، 246    هيمقدون

  .171  يسينو المهكم
  .381، 379    كيمكز
  .287 ،250 ،247  چارلز، نيفارل مك
  .270  فرسون مك

  .295، 204، 111، 77  هكم
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  .236     مگنا كارتا

  .201  ]اكبر يمال عل[ يمال باش
  .57    )خاندان (مالمد

  .107، 89، 27 )حاكم وان(ملك احمد پاشا 
، 113، 112، 109، 104، 101، 49  ه مادركمل

118.  
، 228، 181، 45-44، 21، مملوك كيممال

258 ،300 .  
  .181   مماليك گرجي

  .144، 142-141  حيمملكت مس
  .282    نويمناو
]ونداك دو سييشارل لو[و، بارون كيمنتس

  198 ،261.  
  .211، 73    منجم
، 59-58 ،55، 38، 34) خاندان، كمپاني (مندس
62-63 ،80 ،83-84 ،194 ،211.  

سليمان بن يائيش، سليمان [آلوارو مندس، 
، 79-78، 75-74، 72، 70، 65-64] طبيب

81-83 ،85 ،102.  
  .63، 59-58    وگويد، مندس

  .59     مندسييرومندس، 
  .62، 60     نايرمندس، 
  .59    سماحمندس، 
  . 60-59     وكسيفرانسمندس، 

  .317، 306، 239    منسوجات
، 331) درياساالر، كنياز(، آلكساندر كوفيمنش

333-334 .  
  .193    ي، فيروزمنصور
  .46  )خان كريمه ( اولي گرايمنگل

] عبداهللا ژاك منو[منو، ژاك فرانسوا بارون دو 
227-228.  

  .227   ك مراد ژامانيسلمنو، 
  .265    ي، عباسمنوچهر

  .389  )پادشاه حبشه(دوم  لكيمن
  .62  )سالنهكدختر رو(مهرماه 

  .90   سلطانروزيف مه
  .65-64  چارلز، رزي مه

  .43  يمحمدعلموحد، 
  .12  توماسمور، 
  .212    ايموراو
  .218  )انخاند(ي مورا

  .174  )كنت(مورپا 
  .313  .د. ، آمورتمان
  .148  )خاندان (مورگان

  . 14-13  رپونتي يجان پمورگان، 
  . 191، 162  )جزاير (]پلوپونزي[موره 
  . 135  اكوب، يايموساف
  . 386، 371، 369، 290  ي، بنيتونيموسول
  .44  ي چلبيموس
  . 280   ، امام)ع( كاظم يموس

  .164  )روستا] (مشقا[موشقره 
  .181      يموصل

  .208  ياكي محمد تريموقوفاتچ
  . وقف←موقوفه 
  .43    ليموالنا خل
  .45    سولومونمولخو، 

، 223، 141، 119، 81-79، 71] بغدان[مولداوي 
230 ،333 ،338.  

  . 214 ) عثمانيصدراعظم( پاشا يعلمولدوانچي، 
  . 281، 152] الدين رومي موالنا جالل[مولوي 
  .94      ريموناست

  .162  يادوارد ورتل، مونتاگ
  .  هاليفاكس، ارل←مونتاگ، چارلز 

  .162   ي ورتلي مار،مونتاگ
  .391  )كنتس (باتن برمه مونت
  .43    ، توماسمونتسر
  . 373، 315  )سر (موسس، ورهيف مونت
  . 395 ]بارون مونتل [دوناتو سالومونه، مونتل

  .395    ساموئلمونتل، 
  .334      نگرو مونته
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  .خوي دو مونتيژن او← يخو، اوژنيمونت
  .388      خيمون

  .187، 184    بوركهاردمونيخ، 
  .195    )جزيره (لنيتيم
  . 81، 70 )حاكم ترانسيلواني ( جسورليخائيم

  .325  )تزار روسيه(ميخائيل رومانوف 
  .127 )پادشاه لهستان( يكسيويزني وليخائيم
  .359     لوفيخائيم
  .358  يكاليني، لوفسكيخائيم
  .303     گلخانهدانيم
  .354) روستايي روسيه يسازمان سنت(ير م
  .381-380    ، فرانسيسكوراندايم
  .93 )صدراعظم عثماني ( پاشانيرحسيم
  .156 ]خان خانان[رزا محمد مؤمن خان يم
  .215      سترايزيم

  .205، 114      ميسور
  .294    ري مه، كاركاسون يم

  . ناسي، يوسف←ميكاس، خوان 
  . 85   يآوراهام لو، گاسيم

  .  ناسي، يوسف←ن ميگوئر، ژا
  .  ناسي، ساموئل← نوي اگوست،]اسكيم[ گوئزيم
  .  ناسي، ساموئل← بي طبگوئزيم

  .387، 385، 373، 353  جان استوارتميل، 
  .382، 370      النيم
  .265     چيلوسوويم
  .352    .آ. ، ننيوتيليم
  .388    )منطقه (نتويم

  . 388  ] گيلبرت اليوت[مينتو، ارل اول 
  .388  ]وتي اللبرتيگ[دوم ، ارل نتويم

  . 388  ] ويليام اليوت[مينتو، ارل سوم 
  . 388 ]وتي جان اللبرتيگ [، ارل چهارمنتويم

  . 388] گيلبرت ادوارد اليوت[مينتو، ارل ششم 
  .182    ريميوالدي، نورسكيم

  .172    يمجتبمينوي، 

  ن
، 382، 369-368، 366، 212-211، 206  ناپل

386 ،388.  
  .ناپارت، ناپلئون ب←ناپلئون بناپارت

  .ييبناپارت، لو  ←سوم ناپلئون 
  .376    )خاندان (ناتان

  .238    يا ناتان غزه
  . 377    ارنستو، ناتان
  .376    انتايج، ناتان
  .363    يستيناتورال
] نادر قلي بيگ، نادر خان افشار[ شاه افشار نادر
-183، 181-180، 160، 17 )پادشاه ايران(

187 ،189-191 ،194-195 ،201-202 ،
204- 205.  
  . قصاص خلق←  راسپراوااينارودنا
  .  اراده خلق← اي ولاينارودنا

، 358-355 ،353 ،351 ها ناروديسم، نارودنيك
360.  
  .138    )خاندان (نيناروشك

  . 378، 32    يسم، نازيناز
  .222    )كنت ( اورانژ-ناسو

  .59    )خاندان(ناسي 
)] ميكاس(اگوستينو ميگوئز [ناسي، ساموئل 

59، 62  .  
  .65-58] ، حنا دو لوناسيبئاتر[ناسي، گراسيا 

  . 62    ساي الچايگراسناسي، 
، 34] ژان ميگوئر، خوان ميكاس [وسفناسي، ي
38 ،58-61 ،63-66 ،70 ،75-77 ،102.  

  .384، 329   سميوناليناس
  .329   روسسميوناليناس

  . 90-89، 86، 35-34    ناصح پاشا
  .90   ن پاشايحس، زاده  ناصح
  .90    محمد، زاده ناصح

  . 44 )سلطان مصر(، الناصر  فرجنيناصرالد
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  .347، 29 )پادشاه ايران (شاه قاجار نيناصرالد

  .63    ، دوكسوسكنا
  .310، 305، 244   نامق كمال

  .  76، 65-64  ) دكتر(، هكتور نانز
  .350  فلورنس، نگليتينا
  .208  )صدراعظم عثماني(  عبداهللايلينا

  .254    نجد
  .156  نجف اشرف

  .356  ، سرگيفينچا
  .170    اسينحم

  .311، 255  گرا  غربدينخبگان جد
  .203  يستينخبگان دو ز
  .245  ينخبگان سنت

، 200، 172، 142، 89، 46-45، 26 نخبگان
203 ،207 ،218 ،225 ،228 ،234 ،245 ،
251 ،279 ،300 ،309 ،311 ،323 ،339 ،
350-352 ،384.  
  .327، 183، 89    نخجوان
  .159    نروژ
  .296    يجنسا
  .36، 34-32    يكش نسل
  .307، 79    مينس

  .347  نشان بندجوراب
، خواجه محمد بن محمد بن ين طوسيرالدينص

  . 273    حسن
  .267، 262  كيراتكنظام بورو
  .256، 232-231، 225) قشون(  دينظام جد

  .269  ي پاپ-نظام سزار
  .  سلطانيسم←ي نظام سلطان
  .342-341  ي اجبارفهينظام وظ

 ي حسن بن علي، ابوعلي طوسكالمل نظام
  .273-272   )خواجه(
، 148-147، 96-95، 91، 82، 39، 28 انينظام

171 ،243 ،245 ،249 ،252 ،322 ،350.  
، 131-129 ،74 ،71، 67  ، 17، 14ي گر ينظام

140 ،158، 171 ،183-184 ،205 ،212، 
219، 224، 324، 374.  

  .201    ي افنديف مصطفينظ
  .272، 51    ]نعيما[ي مصطف، مينع

  .85     بن منصورينفتال
  . 97    ينفع
، 117، 107، 100، 98، 79، 37، 35، 31 نقره

149.  
  .302     سلطاندل نقش

  .185    ]شياتر[نمسه 
  .280، 56      نمك
  . 259، 187، 185، 43-42 نيعبدالحسي، نوائ
  .15    )خاندان (نوبل

  .192، 153   ينوح افند
  .75، 47    سلطاننور بانو
  .368  )لقباي (نورمان

  .249  يمصطف،  پاشاينور
  .53  عبداالحدنوري، 
  .390، 352، 331، 242، 201، 49  ينوساز
  .340    ينوستالژ
  .164  ]موشقره[نوشهر 

  .391  كار نومحافظه
  .268  ينوموكراس

  .265    هيجرين
  . 395-394  )بندر (سين
  . 281-280    شابورين
  .264   كاراگوئهين
، 345-321، 256 )تزار روسيه(ي اول كالين

351 ،355 ،361 ،376.  
  .342    فيكالين
  .282  يي، نيكالسكالين
  .42-41، 25  سيكوپولين
  .142  لوفر خاتونين
  .31    وانگلندين
  .382، 371    وركيوين



445  فهرست اعالم
  و

  .116   پاشايواردار عل
  .143، 127، 119   )خاندان (واسا

  .25 )امپراتور روم مقدس (واسالو چهارم
  . 381، 103    ، جرج واشنگتن

  .112     چنارواقعه 
  .288-287، 249، 243  هيريواقعه خ
  .25    واالش

، 136، 119، 81-80، 44، 24] افالق[واالشي 
141 ،155 ،162 ،229 ،231 ،246 ،333 ،
338 .  
  .184، 158، 54   )سر(، رابرت والپول
  .9      .، جوالتون
  .65-64 )سر (سي فرانس،نگهاميوالس
  .23    )خاندان (والوا
  . 344، 25    وسينيآرمي، وامبر
  .89    )درياچه (وان

  .32    )قبيله ( واندال
  .324  كسوني دويآندر، تيوا

-267، 264، 262-260، 256، 132 ماكسوبر، 
268 ،271 ،273.  
  .151    )ژنرال(ي وتران

  .198، 165، 143، 134 سامسونورتيمر، 
  .341، 326، 55    ورشو

  .135    اكوبورمز، ي
  . 43    ارنست، ورنر
  .311    فرانتس فن، ورنر

، 239، 221، 212، 202، 200 وزارت خارجه
251 ،301 ،315 ،319 ،387 ،389 ،392.  

  .  جوزفز، موسس←وزلي، موسس 
  .27     پاشاي مصطفريوز

  . 230    ارل نهم، وستمورلند
  .385    )محله( نستريوستم

، 249، 129، 94، 43وقف، موقوفه، اوقاف 

278 ،281 ،292-293 ،312 ،323 .  
  ]والد تپس، قازقلو بيگ[ل والد سوم دراكو

   24.  
  .25    والد چهارم دراكوال

  .119، 71 )پادشاه لهستان ( چهارمسالويوالد
  . 212، 195    ولتر، ژان فرانسوا

  .337، 230    )خاندان(ي ولزل
 ]نگتون، پرنس واترلوي ولكدو[، آرتور يولزل

230، 236، 323، 340-341 ،373.  
  .373    يلي بانيجولش، 
)خاندان] (، هانووركيبرونسو[ولف 

  ). خاندان( هانوور ←. 186  
  ). كنت (ژرمن سن ←ولف، دانيل 

  ).كنت (ژرمن سن ←مونيسولف، 
  .377    زيلوئولف، 
  .259، 160، 39  وهابولي، 

  .  كالرندون، ارل چهارم←وليرز، جرج 
  . 337    وليرز، چارلز 

  .، آرتوري ولزل← كنگتون، دويول
  . 380    ونزوئال

، 58، 52، 35-34، 27ونيزي ، ]ونديك[ونيز 
61-63 ،66-67 ،69-70 ،72 ،77 ،81 ،84 ،
88 ،98 ،100 ،102-103، 108، 111-112 ،

118 ،123 ،126-127، 131 ،136-137 ،
140-141 ،144 ،153-154 ،161-162، 
165 ،175-176 ،189 ،192 ،198 ،213، 
229، 370 ،368 ،375 ،383، 385، 395-
396.  

  .254     )فرقه(ي وهاب
  .322، 233    چارلز، تورثيو
  .84، 30      اينيرجيو
  .143  )خاندان( يكسيويزنيو

  .378    مزيجويسكر، 
  .32    )قبيله ( گوتيسيو
)يدوك ساوو( آمادئوس دوم كتوريو
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  369.  

  .383، 369) شاه سارديني( اول  امانوئلكتوريو
-365، 362 )پادشاه ايتاليا ( امانوئل دومكتوريو

366 ،369 ،371 ،382 ،393 ،395.  
  .369 )ايتاليپادشاه ا( امانوئل سوم كتوريو
 )ي خاندان ساووسيرئ( امانوئل چهارم كتوريو

370.  
 )فرمانرواي بريتانيا، امپراتريس هند (ايكتوريو

347 ،349 ،351 ،385-387 .  
  .388    )حزب (گيو

  .192-191    )زيمارك(ويلنو 
  .362  )پادشاه پروس(  اوللهلميو
  .64 ] خاموشاميليو[نژ  اول اورااميليو
 )تانپادشاه انگلس] (ام اورانژيليو [سومام يليو

52 ،64 ،135 ،150-152 ،154-155 ،162 .  
  .130  كاسل  نهم هسهاميليو
، 131، 125، 119 ،88-86، 73، 29، 21 نيو

133-134 ،138 ،144-146 ،151 ،154-
156 ،162 ،165، 170، 172 ،197-198 ،
203 ،208 ،210 ،217 ،224 ،313 ،316 ،
319 ،336 ،339 ،365-366، 390.  

  .9    نداميو
  . 366  ، ارل نستونيو

  ه
  .264، 31      يتيهائ

  . 271-270    توماسهابس، 
، 57، 37، 23، 21 )خاندان، دولت (هابسبورگ

60 ،63-64 ،68 ،70 ،73-74 ،79-82 ،84-
88 ،90-92 ،113 ،119 ،123 ،125 ،131-

134 ،136 ،138-145 ،149-150 ،153-
155 ،159 ،162-165 ،170-171 ،173-
174 ،176 ،184 ،189-191 ،198-199 ،
208 ،210 ،212 ،214 ،216-217 ،222 ،
275 ،338-339 ،361-362 ،365-368 ،

374 ،376 ،379 ،384.  
  .16-10  ، جان اتكينسونهابسون
  .350    .، آنزيهاپك

  .  مانكجي هاتريا←هاتريا، مانكجي 
  .151    )سر (اميليو، هاربورد

  .79، 70-69    اميليوهاربورن، 
  .101    يهوديهارون 

  . 135    هارون، اسرائيل
  .81، 79، 71    ، امانوئلهارون
  .342      هاسكاال
  .284    .، فهاسلوك

  .61    سكها
  .286-285    بي لاكوو، يهاكوهن

  .365    ]الهه[هاگ 
  .269     استكهالو
  .150  ]چارلز مونتاگ[ ارل ،فاكسيهال

  .63 ،58-57، 15    هامبورگ
 ]جوزف هامر[هامر پورگشتال، جوزف فن 

26 ،28-29 ،38-40 ،46-47 ،50-53 ،66-
68 ،70-72 ،74-79 ،81-88 ،90-94 ،96-
97 ،99-100 ،102-103 ،105 ،107-108 ،

110-113 ،115 ،118 ،122 ،124 ،127-
129 ،136-138 ،140 ،146 ،148-149 ،
152 ،157 ،159-160 ،162-163 ،165 ،
168 ،174-179 ،181-183 ،185 ،187 ،
189 ،191-196 ،198-201 ،204 ،206-
207 ،209-211 ،213 ،215 ،217 ،220 ،
222-223 ،243-244 ،277 ،283.  

، 138) خاندان] ( ابركورنيها دوك[لتون يهام
336.  
  .373      يلهانت، 
 )، دولتخاندان] (يكولف، برونسو[هانوور 
54 ،134 ،142 ،158-159 ،184 ،208.  
  .11      ييهاوا

] آرتور هاي[ كينول، ارل ←هاي، آرتور 
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  191-192.  

  .  كالرندون، ارل اول←هايد، ادوارد 
  .173    ها داماكيها

  .140، 138، 127    هتمان
  .265، 261  )خاندان، دولت(ي هخامنش
  .337، 321، 191، 188-187، 185  هرات
  .27    اوغلو  هرزك

  . 312، 162، 27  هرزگوين، هرسك 
  .286 ،217  ي جنسيهرزگ

-352] هرتسن، گرتسن[آلكساندر هرزن، 
356 ،377.  

  .  هرزگوين←) اهل هرزگوين(هرسك 
  .61  ) فراراكدو(ول اول كهر
  .61  ) فراراكدو(ول دوم كهر

  .367    جان چارلزهريس، 
  .388    وارن، نگزيهست

  .351    هسه دارمشتات
  .130      كاسل هسه
  .281 ،42 ،21  )ايلخان ايران (و خانكهال
، 84-83، 64، 60، 58-57، 52، 35، 15  هلند

131-135 ،137 ،140 ،150-151 ،155 ،
159 ،161-162 ،165-166 ،174 ،176، 
194، 223 ،322 ،385 .  

  . دوستي  يونان←هلنوفيليسم 
  .204، 183-182، 176    همدان
  .30  )جزاير(ي هند غرب

-50، 40، 36-35، 31، 21، 13، هندوستان هند
51، 80 ،83 ،92 ،114 ،158-159 ،201-

202 ،205 ،214 ،230 ،233 ،268، 317، 
373 ،385، 387-388.  

، 79] خيراي يهوديه، استر خيرا[ي، استر هندل
82 ،83 ،136.  
  .67، 24-23 )پادشاه فرانسه(دوم  يهنر
، 23) فرانسهپادشاه ] (هنري والوا[سوم  يهنر

67-68  .  

  .70  )فرانسهپادشاه ( چهارم يهنر
  .35  )انگلستانشاه پاد( هفتم يهنر
، 60، 58، 12 )پادشاه انگلستان ( هشتميهنر

63.  
  .151      هنسكركه

  .88      يهنگر
  .388-387    كنگ هنگ

  .182، 180-179  جونسهنوي، 
  .384    )سر(ي، چي هوچ

  .145  )سواره نظام لهستان(هوسار 
  .171      هوگنوها
  .374    كتوريو، هوگو
  .141  )خاندان، دولت (زولرن هوهن

  .  265    ميرعباس، ادايهو
  . 247     لياورهيد، 

   . 135    )خاندان( شزنيندريه

  ي
  .142      ارحصاري
  .98    يراني خان ايارعلي
  .276  عبدالوهاب، زاده ينچياسي
  .68    )خاندان (اگلوني
  .43    نيالد شرف، ايالتكاي

  . 315، 301      .ويانگ، 
  .229      ناياني

  . 236، 229      پاشايعليانينا، 
 مالكوويچ، ياوز ← چيووك مال پاشايعلياوز 

  . علي پاشا
  .313  زاده ي بلغاري ناجييحي

 يريزاده ازم ي محمد افنديچلبسكز،  يرمي
166-167 ،169 ،172-173 ،177 ،203.  
  .280    )شيخ (احمديسوي، 

  .206-205، 195  يشايا، عجمان
  .62  وسف طاووسيعقوب بن ي
  .98  ي اوغلو موسس عباعقوبي
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  .288    گي قادر بعقوبي
  .264    ، بوريسنيلتسي
  .44    فيرئي، لكنجي
  .299، 172، 78، 75، 27 مني
 ،92، 86، 79، 71، 45 ،39، 29-28ي چر ينگي

94-95 ،99-100 ،104-108، 110-111، 
113 ،115، 137، 147، 148 ،157 ،160-
161، 178، 180، 199 ،231-232 ،240-
245 ،248-249 ،252 ،255-256 ،276 ،
279 ،282-285، 288، 302 ،310 ،312 .  

 -285، 284، 279، 136 ،59 ،52 يمخفي هودي
  .  مارانوها←. 380، 377، 289 ،287

  .اكثر صفحات  ي، يهوديان هودي
  .302  ي بغدادانيهودي
  .135-134، 83  ي دربارانيهودي
  .353  سميانيتاريليوتي
  .214  ) پاشانيپدر محمد ام(وسف ي
  . 220، 211، 206-205، 195 )حكيم (وسفي
  .146      آغاسفوي
  .224    ي آقا افندوسفي
  .284    گي باءي ضوسفي
  .160    خاي و زلوسفي
  .299     يوگسالوي
-101، 94، 90، 85 ،43 ،27-26  ، يونانيوناني

102 ،119 ،142 ،146، 156 ،170، 191 ،
210-212 ،214-217 ،219 ،222-223، 
229 ،238، 254-255 ،290 ،312 ،322، 
 طرح ←. 385، 366 ،340 ،336، 328

  . يوناني
  .340، 336  ]سميليهلنوف[ يدوست وناني
  .15      دلزيي
  .27     پاشا ي مصطفالقيي
  

  


