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چکیده
بی شک بخشی از دالیل وقوع انقالب مشروطه را باید در خاار از مرزهااا ایاران جساتوو رارد .در ایا زمنهاه،
استعمار اروپایی عامل مهمی بود اما استعمار ،فقط مسأله ایران و ایراننان نبود بلکاه اساتعمار را بایاد پدیاده رالنای
دانست ره همه رشورهاا اسالمی را در بر گرفت اما آنچه پنوند استعمار با جهان اساالم را پررنا تار مای رارد،
ویژگی ها یا همان ناتوانی هاا سناسی رشورهاا اسالمی بود ره راه را براا استعمارگران گشود و ایا گشاودگی
بنش از ای ره هدفش ایران باشد ،جهان اسالم بود ره مهور باه واوادب بسانارا از جملاه مشاروطه در ایاران و
فروپاشی خالفت در عثمانی شد از ای رو ،بررسی چنستی رابطه اساتعمار ،سناسات و وعاد دننااا اساالم در دوره
مشروطه از یک سو سئوال نوشتار واعر و از دیگر سو ،ارائه پاسخ به آن هدف مقاله واعر به شمار می رود راه باه
روشی توصنفی دستنابی به آن دنبال می شود.
کلیدواژگان :استعمار ،دنناا اسالم ،سناست ،مشروطنت و ایران
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 6931

 دانشیار ،پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق(ع) ،قم ،ایران
رایانامهdshirody@yahoo. com :
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مقدمه
اولیویه و برونیه در گزارشی به دولت فرانسهه در سها  4971نوشهند " :مها در
ایران کسی را ن ی یم که از اتفاقات بزرگ اروپا اطالعی داشنه باش  . . .همگهی در
بی اطالعی کامل اتفاقات خارج از کشور خود می باشهد  4" .تأسه

بهار ایهه کهه

شاهان بی خبری چون ناصرال یه شاه فرق بیه کلم پیچ و بروکسل را نمی دانسند
و تأس

بارتر آن که او و دیگر پادشاهان قاجار "عالقه ای نیز به آگاه ش ن به ایهه

وقایع[اتفاقات بزرگ اروپا ]" از خود نشان نمی داند  .اگرچه ایه گونه توصی
از پادشاهان قجری ،غلو آمیز به نظر می رس اما پهییر

ها

بششهی از آن مهی توانه

وقایع تلخ دوران قاجار را تحلیل نمای  .به بیان دیگهر ،شهاهان قاجهار اغلهر بهرای
جدگ آن هم به ن رت ،پاینشت را ترک می کردن و لیا خبهری از مدهاطم مشنله
کشههور از جملههه غههر

(کردسههنان) ،شههرق (بلوچسههنان) ،جدههو

(خوزسههنان) و

شما (خراسان) کشور ن اشند و اغلر بر اساس زور نه بر پایهه آگهاهی ،حکومهت
می کردن  .به نظر می رس که آگاهی ان ک آنان از لد ن ،پاریس ،مسکو و هامبورگ
با توجه به سفرهای خارجی شاهان قاجار(ناصرال یه ،مظفراله یه شهاه و برخهی از
دربار و سفرا) بیشنر از کردهای سدد ج ،بلهو ههای زاهه ان ،اعهرا

خرمشه ر و

ترکمه های گدب بود.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 6931

ورود و گسترش استعمار در ایران و جهان اسالم
همپای توسعه اسنب اد در ایران ،سیطره اسنعمار نیز ،تعمیم یافت .دلیل گسنر
همزمان آن دو به افزایش ارتباط سیاسی – اجنماعی بیه اسهنب اد و اسهنعمار برمهی
گردد .از قرن نوزدهم ،از یک سو ،دولت ههای ملهی بهه ج هت نهاتوانی در تهأمیه
نیازهای مردم و فراهم آوری توسهعه اقناهادی و سیاسهی ،بها کهاهش روبهه رشه
 .4احم عربلو ،گوشه هایی از روابط خارجی ایران(ت ران :م رسه ،4 31 ،ص .)4
 .آبراهامیان ،یروان  ،ایران بیه دو انقال ؛ درآم ی بر جامعه شداسی سیاسی ایران معاصر ،ترجمه
احم گل محم ی و محم ابراهیم فناحی ولیالیی(ت ران :نشرنی ،4 33 ،ص.)79
 .عربلو ،همان.
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مشروعیت مواجه گردی ن و برای باقی مان ن بر اریکه ق رت ،بهه حمایهت دولهت
های ق رتمد محناج ش ن و از سوی دیگر ،ق رت ههای اسهنعماری بهرای یهافنه
بازارهای فرو

ج ی و کسر سود بیشنر و نیز ،با ه ف کاهش هزیده های تولیه

از طریم دسنیابی ارزان به مواد اولیه و کارگران بومی به همکاری دولت ههای ملهی
نیازمد تر ش ن  .ایه نیاز منقابل ،گسنر

اسهنب اد و اسهنعمار را در ایهران و ج هان

اسالم به همراه آورد که دو مف وم غر

زدگهی را تأسهیس و ته وام

گرایی و غر

بششی .
به بیان دیگهر ،اسهنعمار دو دوره را طهی کهرده و ایدهک در دوره فرانهو اسهت.
اسنعمار نوع او  ،ق یم است که در آن ق رت های بزرگ به اشغا سرزمیدی دسهت
می زند و بع هم آن را اداره می نماید اما با افزایش آگهاهی مهردم ،اسهنعمارگران
قادر نبودن ایه رو

اسنعماری را ادامه دهد بهه عهالوه ،هزیدهه نگ ه اری نیهروی

نظامی و تلفات انسانی را بر آنهان تحمیهل مهی کهرد از ایهه رو ،اجانهر وارد دوره
ج ی ی از اسنعمار ش ن که ویژگی آن اجیر کهردن و بهه خه مت گهرفنه عداصهر
سرسپرده برای به دست گرفنه مق رات یک کشور ب ون حضور سهربازان بهود .در
ایه رو  ،اسنعمارگران نه با واکدش ج ی افکار عمومی مواج ه مهی شه ن و نهه
هزیده مالی و تلفات انسانی می پرداخند  .در ایه دوره ،با دو پ ی ه غر
غر

گرایهی و

زدگی روبرو ش ه ایم:
غر

گرایی یا  Westerniztionگرایش به فرهدگ و تم ن غر

زدگی یا  Westernismطرز تفکر خاص و ویژه ایی است که به پییر

است اما غهر
هرچه غربی

است ،مدجر می شود و از هرچه سدنی و شرقی است ،بیزار است 4 .بررسهی غهر
گرایی و غر

زدگی ،تاویری از گسنر

نفوذ اسنعمار را نشان مهی دهه و نیهز،

مطالعه توسعه اسنکبار در م م تریه کشورهای مسلمان ،مبهیه رشه امپریالیسهم در

استعمار ،سناست
و دنناا اسالم در
عصر مشروطنت
( 7تا )93

ج ان اسالم خواه بود.
 .4علی محم نقوی ،جامعه شداسی غر

گرایی؛ تاریخ و عوامل غر

گرایهی در کشهورهای اسهالمی،

ج(4ت ران:امیرکبیر ،4 99 ،ص.)39
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غرب گرایی در سه کشور عثمانی ،ایران و مصر :آغاز غر
اسالم با توق

گرایی در ج هان

پیشروی قوای نظامی امپراتوری عثمانی در خاک اروپا (اواخهر قهرن

هف ه میالدی) و به ویِزه با سقوط مار توسط ناپلئون بداپارت در اواخر قرن هجه ه
میالدی ،همراه است .در پی ایهه ناکهامی هها و شکسهت هها ،مسهلمانان در صه د
برآم ن با به کارگیری ابزارهای غربی که غر

را به پیشهرفت و پیهروزی رسهان ه

بود ،به اصالح نظام جدگی ،اداری و آموزشی خود بپیردازن تا از ایه طریم ،بنوانده
در مقابل غر  ،مقاومت کدد و وضهعیت نابسهامان خهود را در مقایسهه بها غهر
اصالح نماید  .فرآید ایه مواج ه در سه کشور عثمانی دیروز و ترکیه امروز ،ماهر
و ایران ،با شباهت ها و تفاوت های زیر همراه بوده است:
اولیه شوکی که به امپراتوری عثمانی وارد ش  ،شکست نظامی در اشهغا ویهه
به سا

 413بود ،پس از آن ،شکست های امپراتوری ادامه یافهت و سهرانجام ،بها

اشغا مار منعلم به عثمانی ها توسط ناپلئون بداپارت به سا  ،4973به اوج خهود
رسی  .ماری های امپراتوری عثمانی با مشاه ه شکست خود و با مشاه ه زنه گی
غربی ها که هم ایدک به اجبار در کدار آنان ،زنه گی مهی کردنه  ،بهه ضهع
نظامی و اجنماعی خویش در برابر غر

پی بردن و برای رفع آن به اصالحات بهه

سبک غر  ،روی آوردن  .آغازگر اصالحات غر
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 6931

ههای

گرایانهه در امپراتهوری ،سهلطان

سلیم سوم بود که در سا  4311میالدی ،در اولیه گهام بهه سهوی اصهالحات ،بهه
اصالحات نظامی دست زد زیرا بیشنریه ضع

ها ،در بشش نظامی احساس میش

که حاصلش ،شکست های پی در پهی بهوده اسهت .اصهالحات در دوره حکومهت
سلطان محمود دوم و با فرمان معروف تدظیمات ( ،)43 7با شه ت بیشهنری ادامهه
یافت .م م تریه انگیزه ها در دست زدن به ایهه اقه امات اصهالحی ،جلهوگیری از
ادامه شکست های نظامی و م م تر از آن ،تج یه عظمهت مسهلمانان ،عدهوان مهی
گشت  .ابزارهایی که برای اصالحات به کار می رفت ،از فرهدگ غر

بهه عاریهت

گرفنه می ش  ،یکی از موثرتریه ایه ابزارها ،تأسیس م ارس بهرای تربیهت نیهروی
انسانی ماهر به مدظور اجرای اصالحات بود ،در ایه راسنا ،م رسهه گاتتاسهرای ،در
سا  4391تأسیس ش که توسط فرنسوی ها اداره و مه یریت مهیگردیه  .تدظهیم
01

01

قانون اساسی غهر

گهرا در سها  4391از دسهناوردهای تربیهت شه گان م رسهه

گاتتاسرای است .دوره غر

 47که ماادف اسهت

گرایی ترکان عثمانی تا سا

با ق رت یابی ترکان جوان ،طو کشی  .اصالحات در ایهه دوره  4 1سهاله ،اغلهر
توسط دولت و دولنی ها صورت می گرفت و آنهان ههیچ مهانعی بهر سهر راه خهود
ن اشند اما در عوض ،توفیقات ان کی به ارمغان آوردن .
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شکست شاه اسماعیل در جدگ چادران از قوای عثمانی ،اولیه طبل های ضع
نظامی و لزوم ب بود بششی آن را در دوره صفویه به ص ا درآورد اما شکسهت ههای
ایران در جدگ با روس ها در سا

 43و سا های پس از آن ،هرگونه تردیه در

ضعی

بودن نسبت به دشمدان خارجی را به کداری ن اد ،از ایه رو ،عباس میهرزا از

سا

 43به اق امات اصالحی در ابعاد نظامی همت گماشت .او نشست با کمهک

گیری از غربی ها ،یک کارخانه تولی نظامی در خوی ایجاد کرد .اصهالحاتی را کهه
عباس میرزا بدا ن اد ولی عمر ان کش ،ادامه آن را منوق

ساخت توسط چ ره هایی

چون امیر کبیر اما در ابعاد وسیع تر پی گرفنه ش  .انگیهزه اصهالح گهران ایرانهی از
اجرای اصالحات غر

گرایانه ،رویارویی با غر

نمی خواسند با اننشا

راه های درون زای ،به جبران عقر مان گی ههای بپردازنه

بلکه راهی را غر

با سالح غر

بود .آنان به ظاهر

با اطمیدان سپری کرده بود را برگزی ن  .حوادث م مهی در ایهه

دوره از تاریخ ایران به وقوع پیوست که حکایهت از دنبالهه روی ،تبعیهت و تسهلیم
پییری ایرانیان از غر

داشت از جمله اعطای کاپینوتسیون بهه روس هها در سها

( 43 3معاه ه ترکمانچای) و بع ها بهه دیگهر کشهورهای غربهی ق رتمده و نیهز،
تأسیس م رسه دارالفدون در سا
اصالحات غر

 439است .در ایران هماند امپراتهوری عثمهانی،

گرایانه همواره با مشالفت های ج ر مواجه بود .روحانیهت شهیعه

در ایران م م تریه مشال

نظری و عملی اصالحات غر

م ارانهه بهه شهمار مهی

رفت .به همیه ج ت ،در حهوادثی چهون گریبایه وف و تدبهاکو ،روحانیهت شهیعه

استعمار ،سناست
و دنناا اسالم در
عصر مشروطنت
( 7تا )93

پیشقراو ض یت با حاکمیت اجانر به ب انه اصالحات ش  .به ههر روی ،رویکهرد

 .4همان .غالمعباس توسلی و دیگران ،جامعه شداسی کشورهای اسالمی(ت ران:جامعه شداسان،4 37 ،
ص.)1 -11
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غربی اصالحات از زمانه صفویان آغاز ش ه و در دوره عباس میرزا و امیر کبیر اوج
گرفت و پس از  93سا در سا  4711و در پی انقال
بع ها در دوره پ لوی افزایش پی ا کرد.

مشروطه ،کهاهش یافهت و

4

اشغا مار توسط ناپلئون در سا  ،4973نقطهه شهروع غهر

گرایهی آن دیهار

است .در ابن ا ،فرانسوی ههای بهه اصهالح امهور سیاسهی  -اجنمهاعی ماهر و بهه
فرانسوی کردن مار دست زدن اما بع ها ،اصالحات از سوی ماری هایی چهون:
محم علی پاشا دنبا ش  .تأسیس چاپشانه و بدیاد مار برای تغییر فرهدگ اسهالمی
ماری ها ،از نشسنیه اق امات ناپلئون برای دگرگون سازی جامعه ماری و غربهی
سازی آن به شمار می رود ،اما محم علی پاشا گامی بلد تر و اساسی تر از آن برمی
دارد و آن ،اعزام دانشجو به فرانسه در سا  4317بود .اصالحات غر

گرایانهه در

مار تد ا توسط کارگزاران دولنی همراه نیست بلکه چ ره های غیردولنهی برجسهنه
ایی چون :شیخ عطار با عدوان شیخ اتزهر ماهر ،در اجرایهی کهردن اصهالحات در
مار به چشم می خوردن  .اصالح طلبان ماری کوشی ن با ایجاد م ارسهی چهون
دارالعلوم در سا

439به سبک غر

عوامل پیشهرفت جامعهه غربهی را بهه ماهر

مدنقل نماید  .ه ف آنان هم از رویکردهای غر

گرایانه ،تهرمیم اوضهاع نابسهامان

مار و احیای عظمت فرو رفنه مسلمانان بود .ماری ها چونان ایرانیهان و عثمهانی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 6931

ها خود را در نیل به عوامل رش و توسعه غر  ،ناچار دی ن کهه کاپینوتسهیون را
بپییرن تا از ایه طریم ،بنواند راحت تر به رمهز و راز پیشهرفت غربهی هها دسهت
یابد  .آنان تاور می کردن اعطای کاپینوتسیون می توان مسنشهاران بیشهنری وارد
کشور نمای تا رون اصالحات را ه ایت کدد  .آن ها به درخواسهت غربهی هها بهه
ویژه به خواست فرانسوی ها ،به اقلیت های میهبی امنیهازات منعه دی دادنه و در
ایه راه ،پا را از امنیاراتی که اسالم برای اقلیت های میهبی قائل است ،فراتر ن ادن ،
همیه اق ام در باره مسیونرهای مسیحی که برای تبلیغ مسهیحیت در مدهاطقی چهون
شامات بسیار ،فعا بودن صورت می گرفت در حالی که آزادی دادن به اقلیت های
 .4همان .توسلی و دیگران ،همان.
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میهبی و مسیونرهای میهبی ،کمک چد انی به توسعه و پیشرفت ماهر نمهی کهرد،
ماری های از ایه موضوع آگاه بودن ولی ،تد ا به دلیل خشدود سهازی غهر  ،بهه
رفنارهای فوق مبادرت می ورزی تا از طریم آن بنوانه بهه ابزارههای غربهی بهرای
پیشرفت مار و احیای عظمت مسلمانان دسنرسی پی ا کد .

4

خالصه ایه که :در هر کشور عثمانی ،مار و ایران:
اوالً ،اصالحات در ابعاد نظامی آغاز شه و سهپس بهه امهور اداری و آموزشهی
رسی  .اصالحات در ایه ابعهاد ،اسهنعمار را سهریع تهر بهه اهه افش در کشهورهای
اسالمی می رسان  .به دیگر بیان ،آن ها از ایه ج ت از اصالحات آغاز کردن تها بها
اعنمادسازی به اه اف پلی خود دست یابد .
ثانیاً ،آغازگران اصالحات ،اغلر کارگزاران دولنی بودن  ،کسانی کهه اغلهر بهه
دتیل مشنل  ،سر در دامه غر

داشند و در حقیقهت جهاده صهاف کهه اهه اف

اسنعماری در کشورهای خود به شمار می آم ن .
ثالثاً ،کار اصالحات آموزشی با اعزام دانشجو شروع ش و و بعه بها اسهنش ام
اسنادانی از غر

پایان پییرفت .ب یه سان ،اسنعمار از دو ناحیه اه اف خود را هم

زمیده سازی می کرد و هم از دو ج ت آن را دنبا می نمود.
رابعاً ،اقلیت های میهبی و مسیونرهای مسیحی به درخواست کشورهای غربهی
رش فراوانی یافند  .اغلر ایه ها خواسهنه و ناخواسهنه در اخنیهار پیشهبرد اهه اف
اسنعماری غر
خامساً ،غر

قرار داشند .
گرایی در هر سه کشور تقریبا در تاریخ یکسانی خاتمه پی ا کهرد،

زمانی که اسنعمار به صورت آشکار و پد ان ریشه دوانی ه بود.
بر خالف ایه شباهت ها ،تفاوت هایی در جریان غهر

گرایهی در سهه کشهور

وجود داشت ،از جمله:

استعمار ،سناست
و دنناا اسالم در
عصر مشروطنت
( 7تا )93

اوالً ،در ایه سه کشور ،اصالحات از ش ت و رخوت منفاوتی برخوردار بود لیا
وابسنگی آنان به غر  ،منفاوت بود.
 .4همان .توسلی و دیگران ،همان.
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ثانیاً ،غر

گرایی در مار بر خالف ایران و عثمانی ،به غهر

زدگهی شهباهت

بیشنری داشت و دست نشان گی افزون تری را دامه زد.
ثالثاً ،غر

گرایی در ایران و عثمانی ،صهبغه صهدعنی داشهت ولهی در شهامات

منعلم به مار ،از جدبه فرهدگی برخودار بود اما تفاوتی در ماهیت ن اشت.
رابعاً ،در شامات ،در کدار کارگزاران دولنی ،تجار اروپایی و نشبگهان محلهی در
امر اصالحات پیشق م بودن  ،اصالحاتی کهه ریشهه در فرهدهگ و تمه ن داخلهی و
بومی ن اشت و لیا تأثیرات مدفی برجای گیاشت.
ننیجه ایه که :غر
ویژگی های زیر است:

گرایی در سه کشور عثمهانی ترکیهه ،ماهر و ایهران ،دارای
4

 -اقنباس با تششیص ناقص و غیرمقل انهه از اسهنعمار غهر

در کدهار تهال

نافرجام برای پاس داشت فرهدگ خودی
در ح اسنفاده از آن برای تم ن سازی که ناکهام

 دلبسنگی به اسنعمار غرباقی مان .
 -غر

با اسنفاده از ابزارهای غربی که بی ننیجه رهها

سنیزی با اسنعمار غر

ش .
 اقنباس مح ود از غرفصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 6931

و اغلر هم در زمیده علمی

 ترکیر کردن اسنفاده از غر -جاری ش ن غر

با وطه پرسنی

گرایی در سطح دولنی ها

غرب زدگی در سه کشور ترکیه ،مصر و ایران :غر

کارگزاران دولنی و به میزان کمنری در سطح نحبگان محلی باقی مان و آن ها نیهز،
برداشت سطحی از غر

ارائه می کردن  ،اما غر

را فراهم آورد .در واقع ،غر

.)39
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گرایی ،زمیده های غهر

زدگی پاسشی به ناتوانی غهر

 .4علی خالقی افکد  ،امام خمیدی و گفنمان غر

01

گرایی گرچهه در سهطح
زدگهی

گرایهی در اصهالح و

(ت ران :انجمه معارف اسالمی ایران ،4 97 ،ص-39

زدگهان در آغهاز تاهور مهی کردنه بها

نجات جامعه بوددر حالی که غهر
کردن(تقلی ) از نظام آموزشهی غهر

Copy

و(Pasteجهایگزیه) آن در شهرق ،اوضهاع بهه

ب بودی می گرای  ،آیا چدیه اتفاقی افناد؟ پاسخ به ایه سئوا مدوط به بررسی رونه
غر

زدگی در ایه سه کشور است.
در ترکیه ،حلقه اتاا غر

ایه معدا که :غر
برای غر

4

گرایی و غر

زدگی ،دوره تدظیمهات اسهت  ،بهه

گرایی دوره اصالح گری تدظیمات ،عداصهری قهوی و مهوثری را

زدگی فراهم می آورد و ایه امر ،به دلیل فق ان برخورد ج ی بها غهر

گرایی به ویژه در عثمانی و مار تش ی شه  .عهالوه بهر آن ،تهال

ههای عوامهل

داخلی وابسنه به جدبش های ص یونیسنی و ق رت های امپریالیسهنی چهون اقلیهت
های میهبی مسیحی و عداصر خارجی چون :ص یونیست ها و امپریالیست ها و نیز،
تال

های به ظاهر علمی اما در واقع ،سیاسی – اجنماعی م ارس به سبک غربی و
م ار ،دیگر زمیده های غر

مطبوعات غر

زدگی را سبر گردیه  .غهر

زدگهی،

ناسیونالیسم ترکی را توسعه داد و در پی آن ،تعلم خاطر به نهژاد تهرک و سهرزمیه
ترک ها افزایش ،در عوض ،میهل بهه آمهوزه ههای دیدهی و مهیهبی کهاهش یافهت.
همچدیه ،غر

زدگی ،موجبات ج ی افزایش خود باخنگی دیدی و ملی را دامه زد

و عالقه مد ی به ارز

های درونی و داخلی را کمنر نمهود و نیهز ،زمیدهه را بهرای

تغییر خط عربی به خط تتیه ،مساع تر کرد ،افزون بر آن ،سقوط خالفت اسهالمی
را تسریع کرد و به تغییر پوشش مردان و زنان از پوشش ملهی و بهومی بهه پوشهش
غربی و خارجی کمک کرد .غر
بودن در حالی که در غر

گرایی ،طبقات باتی بوروکراسی دی ه مهی شه ن  ،لهیا

می توان ننیجه گرفت که :غر
کش

حجا

زده ها اغلر از طبقهات منوسهط بهوروکرات هها
زدگی از دامده وسیع تر و گسنره عمیهم تهر(مانده

در مقابل تغییر لباس یا اصالت یافنه تکلم به زبان خهارجی در برابهر

 .4جال آ احم  ،غر

استعمار ،سناست
و دنناا اسالم در
عصر مشروطنت
( 7تا )93

زدگی(ت ران:رواق ،4 14 ،صفحات مشنل ).

 .دوره تدظیمات از  43 7و با فرمان سلطان عب المجی شروع ش و طی سا های بع ادامهه یافهت .ر.
ک :آننونی بلک ،تاریخ ان یشه سیاسی اسالم ،ترجمهه محمحسهیه وقهار(ت هران :اطالعهات،4 39 ،
ص.)113-199

01

اسنفاده از لغات غر

در زبان) برخوردار بود و فراگیری بیشنری پی ا کرد اما بهروز

چد واقعه ،به تسریع و سپس تسریع غر
فروپاشی خالفت اسالمی در سا

زدگی انجامی از جمله م م تریه آن ها،

 ،47عرضه کنا

اتسالم و اصو الحکهم اثهر

عب الرازق در  47 9و جایگزیه ش ن جم وری به جهای آن بهود ،ولهی بها کهاهش
اعنبار عمومی حز

آتاتورک در دهه 4711و بروز انقال

اسالمی در ایران و تهثثیر

آن بر ترکیه و ظ ور اسالم گرایی و اسهالم گرایهانی چهون :نجهم اله یه اربکهان و
عب اهلل گل و  . . .که منأثر از انقال

اسالمی در دهه  4711بهوده و هسهند  ،غهر

زدگی باافو و رکود ج ی مواجه ش ه است.
غر
های غر

4

زدگی در مار ،جریانی دیگری دارد ،زیرا ،غهر

زدگهی در پهی ناکهامی

گرایان ماری ،رو بهه توسهعه گیاشهت و سهرانجام در دوره حکومهت

خ یو محم سعی در سا  4391و بع از آن ،رو به اوج ن اد .م م تهر از آن ،بایه
به اشغا مار توسط فرانسوی ها اشاره کرد .علت تب یل سریع تر غر
غر

گرایی بهه

زدگی در مار ،اشغا مار توسط فرانسوی ها و حضهور عیدهی تهر آنهان در

محیط سیاسی – اجنماعی مار و سا های حاکمیت مسنقیم و غیرمسنقیم آنان بهر
مار است ،نزدیکی جغرافیایی ماهر بهه فرانسهه و افهزایش آمه و شه ها منقابهل
ماریان و فرانسویان نیر مزی بر علت است.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 6931

طه حسیه برجسنه تریه چ ره در ترویج و تال
در مار است که بر آن بود ،سلطه غر

برای ن ادیدگی غهر

زدگهی

بر مار ،نوعی بازگشهت بهه خویشهنه را

فراهم می کد زیرا او چون برخی از نشبگهان و اصهالح گهران مسهلمان ،غهر

را

مکانی می دی که برخی از آموزه های دیدی ماند نظم در آن ،ن ادیدهه شه ه اسهت.
م ارس بسیاری که فرانسویان با کمک و همیاری کارگزاران دولنی و نشبگان بهومی
در مار ایجاد کردن  ،در سوق دادن دولنیان و مردمان به غر  ،نقش بارزی داشهنه
ان  ،م رسه پروتسنان در لبدان که بع ها بهه دانشهگاه آمریکهایی بیهروت و م رسهه
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01

یسوعیه در سوریه که بع ها به دانشگاه سه ژوزف تب یل ش  ،از جملهه مه ارس و
مراکز آموزشی ان که با تربیت دانش آموزان و دانشجویان ماری در توسعه غهر
زدگی موثر بوده ان .
در هد هم غر

4

زدگی رون ی مشابه به مار را طی کرد به آن دلیل که هد نیز

چون مار ،تحت اشغا یکی دیگهر از کشهورهای غربهی (انگلهیس) بهوده اسهت.
انگلیس های به ماند فرانسوی ها و بیشنر از آنان بر مق رات کشور هد طهی دههه
های منمادی ،حاکم بوده ان  .در هد  ،چ ره شاخص غر

زدگی ،سهی احم خان و

امیرعلی و فرقه احم ی یا قادیانیسم است .ایه فرقه از آن ج ت از مروجیه غهر
زدگی در هد به شمار می آی که ج اد علیه انگلیس را ملغی اعالم نمهود و سهلطه
انگلیس بر هد را از الطاف بزرگ ال ی خوان .
حلقه واسط غر

گرایهی و غهر

زدگهی در ایهران ،دارالفدهون اسهت .گرچهه

دارالفدون با انگیزه کاربست دسناوردهای غر

در تم ن سازی ایران راه ان ازی ش

اما به دلیل شکست در برنامه هایش که بششی از آن به مسائل سیاسی زمانه مربهوط
می شود ،راه را بر شیفنگان غهر
تاویری غیرواقعی اما جیا
اس

گشهود .نوشهنه ههای ایرانیهان خهود باخنهه کهه

از غر

ارائه می کردنه  ،بهه عهالوه ،مقایسهه وضهع

بار ایران در سفرنامه هایی که اروپائیان از ایران ت یه کرده بودن فعالیت ههای

با برنامه انجمه های سری و فراماسونری که آگاهانه و ناآگاهانه شهوق غهر

را در

بیه مردم ،کارگزاران و نشبگان برمی انگیشنه ان  ،تاهویری کهه نشبگهان وابسهنه و
مسنقل ایرانی از غر
دیگر دتیل ترویج غر

ارائه می دادن و دانشجویانی و بازرگانان ایرانهی در اروپها از
زدگی در ایران به شمار می آی  .ه ف عم ه غر

زدگهان

ایرانی ،سنیز با اسالم در همه زمیده ها ،نفهی شحاهیت سهدنی شهرقی و مبهارزه بها
روحانیت بوده زیرا غر

زدگان اسالم ،سدت و روحانیت را سه عامل بازدارنه ه در

ترویج و ن ادیده سازی غر

استعمار ،سناست
و دنناا اسالم در
عصر مشروطنت
( 7تا )93

زدگی در ایران می دی ن .
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غر

زدگان ایرانی علی رغم همه موانع موجهود در ایهران ،بهه موفقیهت ههای

م می دست یافند  .تأسیس مجلس شورا که نامش از همان آغاز کار ،از اسالمی بهه
ملی تغییر یافت ،تاویر قانون اساسی کهه برگرفنهه از قهوانیه اساسهی کشهورهای
غربی بود و بوروکرتیک ش ن نظام اداری در ایران بهه سهبک و سهیاق غهر  ،تد ها
بششی از آن بوده است .از چ ره های بارز و برجسنه غر

زدگی در ایران می توان

از میرزاملکم خان نام برد که با شعار ضرورت ترکیهر دیانهت شهرقی و عقالنیهت
بهر ایهران بهود .بهه

غربی پا به می ان ن اد ولی آنچه انجام داد گسنردن نفهوذ غهر

عالوه ،شوسنر آمریکایی و بالت آلمانی و دولهت ههای په ر و پسهر( پ لهوی هها)
تش ی کدد ه غر

زدگی در ایران بوده ان  .سرانجام غر

زدگی که بهه طورعمه ه

از مشروطه آغاز ش با بروز اسالم گرایی در دهه  ،4 11فروکاسنه آغاز نمود.
خالصه ایه که :غر

زدگهی چهون غهر

گرایهی دارای مششاهات واحه ی

درکشورهای ترکیه ،مار ،هد و ایران است ،به دیگهر بیهان ،پیهام غهر
کشورهای میکور یکسان است اما غر

زدگهی در

زدگی در ایه کشورها از ج ت مکانی و از

لحاظ طو دوره ،منفاوت است ولی از ج هاتی چهون :زمهانی و نهوع تأثیرگهیاری
منفاوت است .غر
است .امنزاج غر
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 6931

زدگی در مار ،کمی منفاوت با غر
زدگی و غر

ننیجه ایه که :ویژگی های غر

زدگی در ایران و ترکیهه

گرایی در مار ،بشنر است.

4

زدگی در کشورهای میکور را می توان به ایهه

صورت برشمرد :تحقیر تاریخ و فرهدگ خودی ،طرد دیه به صهورت کامهل و گهاه
اصالح آن در قالر پروتسهنانیزم اسهالمی ،تبلیهغ جه ایی دیهه از سیاسهت ،تقلیه
کورکورانه از ان یشه ها و ای ه های غربی ،تال

بهرای ایجهاد وابسهنگی کامهل بهه

غر  ،اصرار بر زشت بودن سدت های شرقی ،الیداسیون ش گی نسبت به فرهدگهی
بومی و ع م پویایی فکری و تعلم به طبقه منوسط بوروکراتیک.

 .4همان.
 .الیداسیون به فرآید ی اطالق می شود که طی آن فرد یا افراد در مواج ه با فرهدگ غیر چدان
خودباخنه می شون که سر از پا نمی شداسد .

08

08

ویژگی سیاسی کشورهای اسالمی در سده نوزدهم
استبداد داخلی

در ج ان اسالم قرن نوزدهم چون گیشنه ،از مشارکت سیاسهی خبهری نیسهت.
حرص و آز مسنب ان و اسنعمارگران ،بر جامعه سایه افکده ه اسهت .روح و هویهت
ملی و دیدی در مردم و حاکمان مرده است .علم سیاست و حقوق سیاسی تد ا لغلغه
زبان سیاست م اران است .احزا

واقعی و مردمی وجود ن ارن و احزا

موجهود،

کورکورانه و نه از روی برنامه ،از فرامیه رهبری خویش حمایهت مهی کده  .بهرای
مردم ،نام سیاست م اران تد ا یادآور ظلم و سنم های فراوان است .بدابرایه میتوان
گفت :م م تریه معضل گریبان گیر ج ان اسالم ،اسنب اد است.

4

اولیه مانع توسعه و رش در کشورهای اسالمی ،اسهنب اد اسهت ،زیهرا :اسهنب اد
اسنع ادها را نابود کرد ،ششایت ها و شایسنگی ها را کوبی و انسهان هها را بهرده
خویش ساخت .مسنب ان ج ان اسالم ،خود را برتر از دیگران می دی ن  .تد ا خهود
را محور و سکان اداره جامعه دانسند و فقط به خود اجازه قانون گیاری و اجهرای
آن را دادن  .واضعان قانون و مجریان آن ،خود را در مقابل مردم مسئو نمی دی نه
و اظ ار می کردن  ،مداو

خ اید و بای به او در صحرای محشر پاسخ دهده  .در

چدیه وضعی ،حاکمان ،خون مردم می مکی ن و بازار تملم و چاپلوسی ،به شه ت
گرم بود .مردم نسبت به اسنب اد خو گرفنه بودن و کمنریه اعنراضی به آن از خود،
نشان نمی دادن  .مسنب ان برای موجه نشان دادن خویش از دیه ب هره مهی بردنه و
در ایه راه ،وعاظ درباری و شعرای حکومنی آنان را حمایت می کردن  .از ایهه رو،
پادشاه در هر شرایطی مشروع بود چه زمانی که به ع

رفنار مهی کهرد ،تمجیه

می نمودن و چه هدگامی که ظلم روا می داشت ،در حقش دعا به جا می آوردن .

استعمار ،سناست
و دنناا اسالم در
عصر مشروطنت
( 7تا )93

کواکبی ترسیم جالبی از ویژگی های جامعه اسنب اد زده دارد:
«خو گرفنه ایم که کوچکی را اد

بشماریم و فروتدی را لطه

و چاپلوسهی را
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 .داود فیرحی ،فقه سیاسی اسالم(قم:دانشک ه باقرالعلوم)4 91 ،ص.4 1

09

فااحت و لکدت زبان را سدگیدی و ترک حقوق را بششهش و قبهو اهانهت را
تواضع و رضا دادن به ظلم را اطاعت  . . .و جسنجوی امور عامه را فضهولی و
نگریسنه به سوی فردا و تأمل در عاقبت امور را طو آرزو و اق ام را ،ت هور و
حمیت را حماقت ،جوانمردی را ب خویی و آزادی سشه را بی حیایی و آزادی
فکر را کفر و حر وطه را دیوانگی می انگاریم».

4

استعمار خارجی

سلطه اسنعمار ،بشش دیگری از سیمای سیاسی ج ان اسالم را تاویر می کده
البنه اسنب اد و اسنعمار را نمی توان مسنقل از دیگری مورد بررسی قهرار داد ،زیهرا:
اسنب اد نویه و اسنعمار ج ی  ،همزاد هم ان  .اسنب اد ق یم با ورود به قرن نوزدهم،
یارای مقاومت در مقابل افکار عمومی رو به رش ج هان اسهالم را ن اشهت .افکهار
عمههومی از طریههم مسههافرت ششاههی ،اعههزام دانشههجو ،هیههأت هههای دیپلماتیههک،
ح انگردان غربی و نظایر از وضع رو به پیشرفت غر
همواره با ایه سئوا مواجه می دی که:چرا غر

آگاهی می یافت و خهود را

پیشهرفت کهرده و ج هان اسهالم

عقر مان ه است؟ صریح تریه و کوتاه تریه پاسخ به سهئوا پهیش گفنهه ،نهاتوانی
حاکمان سیاسی و بی کفاینی دولت مردان بود .به ت ریح و با افزایش آگهاهی ههای
مردم ،شاهان مسنب ج ان اسالم با کاهش مشروعیت سیاسی مواجه ش ن  .آنان کهه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 6931

تا دیروز با توسل به خرافات و ناآگاهی مردم ،بر گرده شان سوار بودن  ،دیگر نمهی
توانسند به ایه وضع ،ادامه دهد اما مایل هم نبودن ق رت را ترک نماید .
ننیجه ایه که ناتوانی در کسر حمایت از مهردم جهای خهود را بهه توانهایی در
کسر حمایت از ق رت های خارجی داد .دو بیگانه هم کهه بهه دتیهل منعه د از
جمله نیاز آنان به مدابع زیرزمیدی ،یافنه بازارهای ماهرف و ب هره بهرداری از ایهه
تولی ات به دنبا رخده و نفوذ در ج ان اسالم بودن  ،ایه فرصت را مغندم شمرده و
بساط اسنعمارگری را به لعا

خیرخواهی و کمک به پیشرفت کشهورهای اسهالمی

 .4عب الرحمه کواکبی ،طبایع اتسنب اد ،ترجمه عب الحسیه میرزا(ت ران ،بی نا )4 91 ،ص.471
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پ ه کردن  .ق رت های بز رگ در آغهاز بهه نهوعی از اسهنعماری پرداخنده کهه بهه
اسنعمار ک ه معروف است .در ایه نوع از اسنعمار ،اسنعمارگران پس از بسنرسازی
های بسیار ،خود به تااحر سرزمیه های اسالمی چهون هد وسهنان ،ماهر و . . .
دست زدن و م ت های م ی ی با نیروی نظامی بهه اداره ایهه کشهورهای مشهغو
ش ن  .بع از آن نیز ،اسنعمار در قالر نویه و فرانویه ادامه یافت .آنهان بها اعطهای
کمک های پزشکی ،اعزام هیأت های تبشیری ،انجام فعالیت های آموزشی و مانده
آن ،زمیده اشغا ممالک اسالمی را فراهم آوردن و به آن ت اوم بششی ن .
ناسیونالیسم

ملی گرایی یا ناسیونالیسم ،بشش دیگری از سیمای سیاسی ج ان اسهالم اسهت.
ناسیونالیسم در دو سطح سیاست م اران و ان یشمد ان .ه ف آن دو ،کدار زدن دیه
از عرصه اجنماع بود .آنان تبلیغ می کردن که دیه مانعی برای کسر پیشرفت است
و بای به تأسی از غر

پیشنرفنه ،دیه را کدار ن اد تا پیشرفت رخ نمایان  .زمانی که

دیه از عرصه اجنماعی به کدار ن اده ش  ،ناسیونالیسهم بهه عدهوان مقهوم اجنمهاعی
جایگزیه آن گردی اما قوام بششی اجنماعی ناسیونالیسم به پای دیه که قرن هها در
جوامع شرقی جهاری و سهاری بهود ،نمهی رسهی  .بهه عهالوه ،سیاسهت مه اران و
ان یشمد ان شرقی که منأثر از غر
که غر

یا دست نشان ه آنان بودن  ،خهود مهی دانسهند

از قبل دیه و میهر (مسیحیت-پروتسنان) به پیشرفت نائل آم ه است اما

با فریر کاری ،دیه که می توانست به عامل ترقی کشورهای مسلمان تبه یل گهردد
را از صحده خارج کردن و ب یه سان کشورهای خود را به نفع دو غربهی در فقهر
نگاه داشند  .ایه گونه ناسیونالیسم که راه به جایی نبرد را می توان بازدارن ه و مدفی
نامی  .نبای فرامو

کرد ،علی رغم همه تال

ناسیونالیسم ،اسهالم در بافهت تهوده

استعمار ،سناست
و دنناا اسالم در
عصر مشروطنت
( 7تا )93

های مردم حضور خود را حفظ کرد.
ناسیونالیسم و گرایش به غر

و گاه اسالم ،نحله های مشنلفی را پ ی آورد که

تأثیرات بسیاری بر جای گیاشت .از جمله ایه نحله ها و تأثیرات آن ،عبارتد از:
الف) غرب گرایی :سر مدشا غر

گرایی را می توان از خود دولهت عثمهانی و

فرسنادن افرادی ج ت یادگیری اصو نظامی از غر

پس از شکسهت ههای اولیهه

10

عثمانی و پس از عق قرارداد پارساروتیز (سها  )4943مشهاه ه کهرد امها بایه بهه
موضوعات دیگر هم توجه کرد ،به طوری کهه پهس از حملهه نهاپلئون بهه ماهر و
نشان ن محم علی پاشا به جای زورمد ان محلی دولت عثمانی ،می توان گفت کهه
پایه های شکل گیری پیروی از تم ن غربی آغاز ش و کم کم کار به جهایی رسهی
که ان یشه های ج ی ی شکل گرفت 4که از میان آن می توان به مهوارد زیهر اشهاره
کرد:
 .4ط طاوی ماری که بر ایه عقی بود که پیشرفت مار در زمیده فرهدگهی بهه
ایه صورت انجام می گیرد :با توجه به تغییرات حاصله در زنه گی مهردم و
حکومت ،بای  ،مردم و افراد از عقل ب ره جویده و در کدهار تربیهت دیدهی،
تربیت سیاسی در ج ت ایجاد شداخت اوضاع جامعه و تامیم گیری درباره
آن ،می بایست صورت بگیرد .
 .طه حسیه هم معنق بود :پیشرفت مار در زمیده فرهدگی در گرو پیهروی از
غر

است اما با ج ا کردن اصو دیهه مسهیحی از آن .او چهون برخهی از

ان یشمد ان مسلمان عر  ،پیروی از غر

را به آن ج ت موجه می دی که

علوم داده ش ه اسالم و مسلمیه به غر

را باز پس بگیرن و هیچ ک ام باور

ن اشند که تحت اسنعمار غربی قرار گرفنه ان .
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 6931

ب) عرب گرایی :با ورود ان یشه های غربی در دولت عثمهانی ،عهر
هم گسنر

یافت ولی با ایه وجود نمهی تهوان تهاثیرات حهوادثی چهون :تأسهیس

انجمه ادبی بیروت با ه ف اخراج عثمانی و جریان حمله به میراث عربهی و ورود
واژگان ج ی غربی همچون وطه پرسنی را در گرایش عهر
عر

ههای ان یشهمد بهه

گرایی را نادی ه گرفت  .از افراد م م در ایه جریان فکری می توان از کواکبی

نام برد که قومیت عربی را باتتر از سایر قومیت ها ( ترک ) می دی  .عهر
بع ها اشکا مشنل
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گرایهی

یافت از جمله:

گرایهی

 .4عر
غر
 .عر

گرایی لیبرا  :مقاود از عر

گرایی لیبرا  ،عر

گرایی با نگهر

بهه

است که از سا  4713شکل گرفت و تا سا  4713ادامه یافت.
گرایی تد رو  :ایه نوع از عر

گرایی از سا  4713شکل گرفت و تا

جدگ شش روزه ژوئه  4719اعرا

و اسهرائیل ادامهه یافهت .در مجمهوع

عر

گرایی تد رو از لحاظ محنوایی به سهه دسهنه عهر

عر

تفکیک می شود.

گرایی بعث و جدبش ملی عر

گرایهی ناصهری،

ج) اسالم گرایی :ه ف از ایجاد اسالم گرایی ایه بود که به مردم بف مانه کهه
حوادث ،رخ ادها و جریان های فوق باعث چالش در تفکرات اسالمی مدجر شه ه
است .که در ایه میان ،می توان از سی جما اس آبادی یاد کرد که می گفت :دیهه
مشال

با ایجاد تم ن و پیشرفت نیست بلکه برای نائل ش ن به تم ن بای از دیهه

به درسنی مطلع بود تا مبادا ایه گرایش به سمت تم ن و پیشرفت باعث انحراف به
مادیات گردد .محم عب ه از دیگر چ رهای اسالم گرا به شمار می رود .در عوض،
برخی دیگر از ان یشمد ان اسالم گرا راه حل خروج از به بست های ج ان اسهالم
را تد ا در تشکیل حکومت اسالمی ترسیم می کردن  .از ان یشمد ان ایه گهروه مهی
توان به محم رشی رضا و حسه البداء اشاره کرد.

4

دنیای اسالم در عصر مشروطیت
هده در دوره گورکانیههان و ماهر در عاههر خه یوان در کدهار ترکیههه در زمانههه
عثمانیان ،سه حوزه جغرافیای م م در دنیای اسالم ان که تبیهیه آن سهه ،تاهویری

استعمار ،سناست

کلی از همه ج ان مسلمانان را عرضه می کد  .مطالعه دو سرزمیه گورکانیان هده و

و دنناا اسالم در

خ یوان مار نشان می ده که اوضاع مشابه ایهران در همهه دنیهای اسهالم وجهود
داشت.

عصر مشروطنت
( 7تا )93

بابر که خود از نوادگان چدگیز بود پس از تارف افغانسنان و سپس هد وسهنان
در سا  4913دولت گورکانیان مسلمان هد را تأسیس کرد .همایون پسر بابر پهس
 .4توسلی و دیگران ،همان.
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از شکست از افغان ها به دربار صفویه پداه برد و به کمک آن و پس از  49سا بهر
ممالک از دست رفنه ،سلطه یافت .هد وسنان در دروه زمام اری جال ال یه محم
اکبر به پیشهرفت ههای در عرصهه اقناهادی(معمهاری) ،فرهدگهی(توسهعه اسهالم)،
حقوقی(اعطای حقوق ش رون ی به هد وها) و  . . .دسهت یافهت امها مسهلمانان از
اق امات شاه در س یم کردن م اراجه ها در قه رت سیاسهی ،گمهاردن زردتشهنی و
بودایی ها در مداصر دولنی ،ارائه عقای ج ی برای نزدیک ش ن به ادیان دیگر و .
 . .ناراضی بودن  .جانشیدان جال اله یه محمه اکبهر (ج هانگیر و ج هان) فهردی
ناتیم ،خو

گیران ،اسراف گر ،بی فکر و نام ربان با مردم بودن  .اورنگ زیر که

با برکدار کردن پ ر (شاه ج ان) به سلطدت رسی  ،قلمرو گورگانیهان را بهه وسهیع
تریه ح خود رسان  .ب رفناری با سیک ها ،برقراری مالیات هده وها ،مشالفهت بها
میاهر دیگر و  . . .از جمله سیاست ها او بود.

4

امپراتوری گورکانی بع از اورنگ زیر ،رو بهه ضهع

ن هاد .قبایهل داخلهی و

دشمه خارجی به ت ریج بر آن چیره ش ن  .هد وها و سیک ها ق رت یافند و علیه
دولت مرکزی دست به شور

های پی در پی زدن  .نادرشاه با شکست محم شهاه

گورکانی دهلی را به تارف در آورد و سپس آن را رها ساخت .احم خان درانی از
سالطیه افغان ،بشش های شما هد وسنان را به اشغا درآورد اما م م تریه خطهر
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 6931

ایه دوران ،کمپانی هد شرقی انگیس بود .ایه کمپانی کهه در سها  4111تأسهیس
ش به ت ریج به بسط نفوذ خود در هد وسهنان و کدهار زدن رقبهای اروپهایی خهود
پرداخت و با در اخنیار گرفنه انواع تجارت ها و کسر امنیازات مشنل  ،به ق رتی
دست یافت که زمیده ت اجم نظامی آن به امپراتوری گورکانیان را رقم زد اما فرانسهه
هم علی رغم مشالفت و ممانعت انگلیسی ها از موقعیت تجاری و سیاسی مطلهوبی
در هد وسنان برخوردار ش ن  .کم کم رقابت فرانسه و انگلیس مدجر به جدهگ بهیه
آن دو ش که م م تریه آن به م ت هفت سا در سا ههای  4991تها  491روی

 .4آرزو صادقی ،تاریخ ج ان اسالم در قرن بیسنم ،ترجمه ابراهیم توفیم (ت ران :پژوهشک ه مطالعات
فرهدگی و اجنماعی ،4 37 ،ص.)91
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داد که که به حیف فرانسوی ها در هده انجامیه  4.انگلیسهی هها پهس از ایهه ،بها
شکست دادن حاکمان محلی وابسنه به امپراتوری گورکانی از جملهه تیپوسهلطان در
 ،4977سلطه خود را افزایش دادن  .پس از ایه نیز ،انگلیسهی هها بها کمهک رشهوه
دادن ،دسیسه بازی ،ایجاد جدگ ههای خهانگی ،اسهنفاده از خیانهت حکهام هده ی،
برتری سالح نظامی طی  411سا بع حضور خود را در هد وسنان حفظ و توسعه
دادن به گونه ای که در اواخر قرن هج هم ،هد وسهنان کهامال در چدگها انگهیس
اسیر گشت.
کمی قبل از شکست تیپو سهلطان ،کمپهانی هد شهرقی ،مهأمورانی را بها عدهوان
فرمان ار کل به بدگا و هد اعزام مهی کهرد .فرمانه اری کهل کمپهانی در  4341بها
شکست سیک ها فنوحهاتی را در پدجها

بهه دسهت آورد .کمنهر از ده سها بعه ،

فنوحات انگلیس در مداطم برمه و شما هد  ،توسعه چشمگیری پی ا کرد به گونهه
ای که دولت انگلیس بر اساس قانون دولت هد که به تاویر مجلس ایهه کشهور
رسی  ،رسما کدنر هد را از سا  4393در اخنیار گرفهت و پهس از آن ،بهه جهای
فرمان ار کل ،نایر السطده های انگلیسی به هد اعزام می ش ن  .انگلیسی هها بهرای
تثبت سلطه خود به انواع اق امات در هد دست زدن که تأسیس مؤسسات فرهدگی
از قبیل م ارس ،مراکز آموز

زبان ،اننشهار روزنامهه و  . . .و اجهازه ایجهاد دوایهر

اداری وابسنه ماند ارتش نویه ،مجلس مقدده و کدگره ملی هد از آن جملهه اسهت.
همه ایه اق امات کدنر ش ه به تحکیم ق رت انگلیسی ها انجامی .
سرنوشت مار بی شباهت به هد نبود .مار که جزیی از امپراتوری عثمانی بهه
شمار می رفت در سا  4973به اشغا فرانسه(نهاپلئون) درآمه  .مهردم ماهر علیهه
فرانسوی ها بپاخاسند اما به ش ت سرکو

ش ن  .ان کی بع  ،فرانسهه از انگلهیس

ها که به حمایت عثمانی آم  ،شکست خورد و مار را ترک کرد .انگلهیس نیهز بهر
اثر توافم با فرانسه در سا

استعمار ،سناست
و دنناا اسالم در
عصر مشروطنت
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 431از مار بیرون رفهت و پهس از آن ،ماهر صهحده
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کشمکش بیه اشراف طرف ار انگلیس و فرانسه با دولهت عثمهانی گردیه  .ههرج و
مرج ناشی از ایه وضع ،مهردم را بهه سهنوه آورد و آنهان را علیهه اشهراف شهوران .
محم علی پاشا قیام مردم علیه اشراف را به پیروزی رسان و نیز ،دولهت عثمهانی را
با خود همراه ساخت .از عوامل م م رضایت عثمهانی هها بها حاکمیهت محمه علی
پاشا ،دفع حمله انگلیسی ها در سا  4319در مار بود.

4

خلع ی از زمیه داران بزرگ ،اولهیه اقه ام اصهالحی پاشها بهود کهه بهه رونهم
کشاورزی انجامی در عوض ،کشهاورزان بایه چده مهاه در سها را بهرای دولهت
بیگاری می کردن  .اصالحات در ارتش ،اق ام بع ی پاشا را تشکیل می داد که مدجر
به توسعه کمی و کیفی قوای مسلح گردی  .اصالح امور اداری و مهالی ،نظهارت بهر
صادرات و واردات ،گسنر

راه ها و شبکه های ارتباطی و اعزام دانشجو به خارج

از کشور و نظایر آن از اق امات بع ی پاشا را در بر می گرفت .پاشا اصالحات را با
کمک فرانسه و با الگوگیری از آن کشور ،اجراء می کرد .موفقیت های پاشا ،دولهت
عثمانی را بر آن داشت او را در سرکو
کمک پسر

و طی یک دوره ده ساله توانست به طور نسبی وهابی ها را سهرکو

و بر جزیره العر
در سرکو
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
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تابستان 6931

فنده وهابیت( )4344به کار گیرد .پاشها بهه

مسلط شود .پس از آن ،پاشا بششی از سودان را اشغا کرد ولی

شورشیان یونانی مشال

عثمانی ،ناکام مان .

پس از شکست در یونان ،اخنالف پاشا بها عثمهانی اوج گرفهت ،زیهرا ،عثمهانی
خواهان دریافت مالیات سالیانه مار بود در حهالی کهه پاشها بهر آن بهود ،ماهر بهه
تقاضای عثمانی وارد جدگ با یونان ش و از ایه رو می خواست ،دولت یا عثمهانی
خسارت جدگ را بپردازد یا آن را به جای مالیات قرار ده  .مشالفت عثمانی با ایهه
تقاضا ،باعث ش پاشا درخواست کد سوریه ،لبدان و فلسطیه در اخنیهار وی قهرار
گیرد تا بنوان مالیات دولت را بپردازد .با رد تقاضای او ،قوای پاشها ،شهامات را بهه
تارف درآوردن و منوجه پاینشت عثمانی در آنهاتولی شه ن  .عثمهانی بهرای دفهع
خطر پاشا به روسیه روی آورد و روسیه در قبا اخی امنیهاز اسهنفاده از تدگهه ههای
 .4همان ،ص.474
 .همان ،ص.479
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بسفر و داردانل در معاه ه "خونکار اسکله سی" به حمایهت از عثمهانی پرداخهت.
فرانسه و انگلیس که مشال

اعطای ایه امنیهاز بهه روسهیه بودنه دولنهیه ماهر و

عثمانی را تحت فشار قرار دادن  .ه ف آنهان ،ایجهاد گسسهت در قه رت عثمهانی،
ممانعت از افزایش ق رت مار و کاهش اقن ار روسیه بود .ننیجه تهال
انگلیس ،پییر
بود.

فرانسهه و

حاکمیت پاشا بر شامات از سوی عثمانی و اطاعت پاشا از سهلطان

4

پس از چد ی ،پاشا که از دخالت های دولت عثمانی به سنوه آم ه بود ،خواهان
اسنقال از عثمانی گردی  .دولت های اروپایی در کدهار عثمهانی قهرار گرفنده و بها
شکست دادن پاشا و خارج کردن شامات از تملک آن ،او را مجبور کردن بهه یهک
مدطقه کوچک تر و به یک ارتش مح ودتر ،بسد ه نمای  .پاشا بع از ایه شکسهت،
ق رت را به پسر

ابراهیم واگیارد ولهی او بهه همهراه پاشها در  4313درگیشهت.

ق رت به عباس نوه پاشا رسی  .او سیاست مغایر با پ ر و پ ر بهزرگش را در پهیش
گرفت .با عثمانی و دو اروپایی طرح دوسنی ریشت .سهعی جانشهیه عبهاس ،بهه
خاطر دوسنی با فرانسوی ها ،امنیاز اح اث کانا سوئز را با آنان داد و نیز ،پییرفت
کارگر رایگان و آ

شیریه در اخنیار فرانسوی ها قرار ده البنه ایه تع ات پهس

از م تی ،با تحریک انگلیس و مشالفت عثمانی ،لغو گردی و پاشای مار بابهت آن،
مجبور به پرداخت خسارت بهه فرانسهه شه  .پاشهای ماهر پهو خریه سه م 11
درص ی خود در پروژه کانا سوئز را با اخی وام از فرانسه ،به دست آورد اما چون
مار از بازپرداخت اصل و سود وام های دریافنی ناتوان مانه سه م خهویش را بهه
فرو

گیاشت که انگلیس آن را خری و بها فرانسهه در اداره کانها شهریک شه .

فرو

س ام کانا  ،مشکالت مالی دولت را بر طرف نسهاخت لهیا ،اسهماعیل پاشها

پیشد اد دو انگلیس و فرانسه را مبدی بر اداره مالی مار توسط نماید گان انگلهیس

استعمار ،سناست
و دنناا اسالم در
عصر مشروطنت
( 7تا )93

و فرانسه برای بازپرداخت ب هی های مار از محهل عایه ات را پهییرفت و به یه
سان ،مار در اخنیار بیگانگان قرار گرفت.
 .4همان.
 .همان.
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ادامه و بسط نفوذ و سلطه اروپایی ها که تا ح انناا

خارجی هها بهه عدهوان

وزاء پیش رفت ،نارضاینی مردمی را برانگیشت .افشاء گری های سهی جما اله یه
نیز ،به مشالفت ها افهزود .اسهماعیل پاشها در تهأمیه خواسهنه ههای مهردم ،وزرای
خارجی را برکدار کرد اما دولت عثمانی تحت فشار انگلیس و فرانسه و علهی رغهم
اسنقبا مردم از اق ام پاشا ،وی را برکدار و به اینالیا تبعی نمود .پاشهای ج یه کهه
آلت دست بیگانگان بود نارضاینی را در نظامیان ،دهقانان و روحانیون تشه ی کهرد.
4سرانجام یکی از مری ان س جما (عرابی پاشا) و از نظامیان ماری با تشکیل یهک
گروه مشفی و سپس گسنر

آن به حز

وطدیون به بسیج مردم علیه دولت دست

زد که ننیجه آن ،تغییر نشست وزیر بود .نشست وزیر ج ی  ،به انجام اصالحاتی به
نفع مردم مبادرت ورزی اما خ یو و اجانر ،مشال

ایه اق امات بودن  .انگلیس از

طریم ایجاد بلوای داخلی و اق امات نظهامی در صه د کدنهر اوضهاع برآمه ولهی
همچدان افزایش مجبوبیت مردمی عرابی پاشا مانع کار بود تها ایهه کهه انگلهیس در
نبرد تل الکبیر در سا

 433عرابی پاشا را شکست داد و وی را بهه سهیالن تبعیه

کرد .در پی آن ،انگلیس با پییر

حاکمیت فرانسه بر مراکش ،رضایت آن کشور را

برای اشغا و ادره کامل مار به دست آورد .ب یه سان ،مار به م م تهریه پایگهاه
انگلیس در آفریقا تب یل ش که نشسنیه اثر آن اشغا سودان از طریم خهاک ماهر
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بود.
در طو حاکمیت اسنعمار انگلیس ،ماری ها از پای ندشسند بلکه با گسهنر
فعالیت های فرهدگی و پییر

و توسعه افکار محم عب ه و عب الرحمان کهواکبی،

روح اسنقال طلبی خویش را حفظ کردن و نیهز ،فعالیهت ههای سیاسهی از جملهه
احزا

و تشکل ها را افزایش دادن  .با توسهعه وسهائل ارتبهاط جمعهی و افهزایش

اق امات آگاهی بشش روحانیون ،افکار عمومی بی ارتر ش در حه ی کهه در اوایهل
قرن بیسنم ،ماریان شعار تأسیس حکومت مشروطه و ت ویه قانون اساسی را سهر
می دادن .
 .4همان.
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نقش بی ب یل سی جما ال یه در دنیای اسالم دوره مشروطیت را نمی تهوان و
نبای نادی ه گرفت .سی جما در سا  ،43 9بدا بهه دسهنور شهیخ اناهاری عهازم
هد وسنان ش و ضمه آشدایی بها علهوم ج یه  ،سهعی کهرد تها مهردم و خاوصها
مسلمانان را علیه اسنعمار انگلسنان بسیج کد  .در مار بها اسهنقبا برخهی مقامهات
دولنی روبهرو شه و شهروع بهه ته ریس و تبلیهغ کهرد .بسهیاری از نویسهد گان و
روشدفکران مار از او ب ر ه بردنه و شهیخ محمه عبه ه مفنهی بهزرگ ماهر او را
همچون اسناد خود برگزی  .سی در تحوتت سیاسی مار نقش مهوثر داشهت و بهه
همیه دلیل پس از م تی به تبانی نماید گان خارجی که مدافع خود در مار به شرط
حضور سی  ،در خطر میدی ن او را از مار بیرون کردن  .او به هد رفت .م تی او
را در کلکنه زیر نظر حکومت انگلیسی هد نگاه داشند و بع به وی اجازه دادن از
راه دریای سرخ به اروپا رفت.

4

در لد ن و پاریس مورد توجه مقامات سیاسی اروپا بود .در پاریس بها همکهاری
شیخ محم عب ه به اننشار روزنامه عروه الوثقی مبادرت نمود .که فقط  43شماره از
آن مدنشر ش  .با نشر مقاتت ان یشههای خود در مورد اتحاد اسهالم را مهیپراکده .
باتخره به حجاز سفر کرد و از بوش ر به ایران وارد ش و به ت ران رفت و در خانه
حاجی محم حسه امیهالضر

ساکه ش  .چد بار با ناصرال یهشاه مالقهات کهرد

و از ضرورت قانون گفت ولی شاه سشدان او را نپسهد ی و پهس از مه تی امهر بهه
اخراج او از ایران کرد .از راه مازن ران به قفقاز و بع به مسکو و پنرزبهورگ رفهت.
در سفری که به مونیخ داشت با ناصرال یهشاه و امیهالسهلطان مالقهات کهرد و بهه

استعمار ،سناست

دعوت آنان دوباره به ایران بازگشت .م تی در شاهعب العظیم بود که باز بهه دسهنور

و دنناا اسالم در

شاه او را از ایران بیرون کردن  .به بغه اد و باهره سهپس بهه اروپها رفهت .سهلطان
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عب الحمی او را بهه اسهنانبو دعهوت کهرد و امیه وار بهود از نفهوذ او بهرای اداره
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کشورهای اسالمی امپراتوری عثمانی ب ره گیرد .در اسنانبو میرزا آقاخان کرمانی و
شیخ احم روحی و خبیرالملک به تشویم او به نشهر مطالهر علیهه شهاه و اتابهک
 .4مرتضی م رسی چ اردهی ،سی جما ال یه اس آبادی(ت ران:مجله ماه نو)4 1 ،صفحات مشنل .
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پرداخند  .پس از کشنه ش ن ناصرال یهشاه به دسهت میهرزا رضهای کرمهانی کهه از
مری ان او بود ،دولت ایران خواسنار تحویل او ش ولی مقامات عثمهانی نپییرفنده .
او پس از م تی از چشم سلطان افناد ،مواجبش قطع ش و با فقر زن گی میکهرد تها
ایهکه در زن ان جان سپرد اما تأثیرات خود را بر ج ان اسالم دوره خهود و پهس از
خویش بر جای گیاشت.

4

از خواسنه های م م سی برای ج ان اسالم که در افغانسنان ،مار ،ایهران و بهه
ویژه در عثمانی به شکل کامل به ارائه پرداخت ،تأسیس حکومت اسهالمی بهود .در
واقع ،طرح ن ایی سی در با

حکومت ،از انجمه ام القرایی است کهه بدها بهود در

مکه تشکیل شود ،قابل درک است .در ایه انجمه ،همه نماید گان مسلمان هها گهرد
می آم ن  .ایه مجلس ،بهرای تمهام مسهلمانان ج هان ،یهک سهلطان در اسهنانبو (
اسالمبو ) یا کوفه تعییه می نمود .یک اعلم ،توسط مجلس نماید گان ،اننشا
ش و در مکه مسنقر می گردی و تکالی

مهی

شرعیه مردم را با کمک مجلس و پادشهاه

مششص می ساخت .سلطان کل یا خلیفه ،کشور را با کمهک امیراتمرهها ،اداره مهی
کرد .زرگری نژاد با اعنماد به گزار

ناظماتسالم ،ارکان ایه حکومهت سهی جمالی

را نشان داده است:رکه او  :مجلس شورای عالی مسلمیه ج هان کهه از نمایده گان
تمام مسلمانان در کلیه ممالک اسالمی تشکیل می ش  .رکه دوم  :قوه اجرایی عالی
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در سرزمیه های اسالمی که وظیفه امضاء و اجرای ماوبات مجلس قهانون گهیاری
مسلمیه را به ع ه می داشت .رکه سهوم :مقهام نظهارت عهالی ماهوبات مجلهس
شورای عالی ،که همواره یک اعلم از دنیای اسهالم در رأس آن قهرار مهی گرفهت و
ماوبات مجلس قانون گیاری با امضای او رسمیت مییافت .رکه چ ارم :حکومت
های محلی و ملی که تابع قوه اجرایی عهالی خواهده بهود .وظهای

کلهی مجلهس

شورای عالی مسلمیه به قرار زیر بهود .4 :قهانون گهیاری وتعیهیه تکهالی
مسلمیه براساس قرآن و اصو دیه اسالم . ،تعییه واننشا

قهانونی

یهک سهلطان بهرای

 .4همان.
 .غالمحسیه زرگری نژاد" ،کاوشی در ان یشه سیاسی سی جما ال یه اس آبادی "،مد رج در:
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تا ی ریاست عالیه قوه اجرائیه واح اسالمی . ،تعییه و اننشا

یک اعلم ،ج ت

نظارت علمی و دیدی بر ماوبات مجلس قانون گهیاری .1 ،تعیهیه پاینشهت بهرای
حکومت مرکزی دنیای اسالم ،با ترجیح مکه بر سایر نقاط.

4

تاویر سی از حکومت ،نه حکومت به معدهای گیشهنه اسهت و نهه بهه معدهای
ج ی  ،بلکه ترکیبی است از مف وم ج ی و ق یم اما با رنگ و بوی خالفت .دکنر
حمی عدایت در تأیی چدیه ادعایی نوشنه است":سهی جما و عبه ه بها تأکیه بهر
آزادی و اخنیار انسان و نیز اجن اد دیدی و . . .بدیهان ههای فکهری بهرای اقنبهاس از
الگوی دموکراسی غربی را به دست دادهان  ".به هر روی ،،سی بر شکل حکومهت
اصرار نمی ورزد ولی آرزو می کد :قرآن بر همه آن ها و دیه ،ج ت وحه ت آنهان
باش  .به همیه ج ت ،الگوی خالفهت عباسهی را برمهی گزیده و بهه تأسهی از آن،
امیراتمیرهای دنیای اسالم را تابع خلیفه قرار داد اما ،اوت :تمام ق رت را در مجلس
شورای عالی مسلمیه می ن  .ایه مجلهس ،مظ هر اراده ملهت اسهالم اسهت .ثانیها:
سلطان یا خلیفه تمام مسلمانان یا ریاست عالیه قوه مجریه ،اننشابی اسهت نهه مانده
خلفای عباسی و عثمانی ،انناابی یا موروثی .ثالثا :سالطیه و امرای محلی ،با تأییه
قوه قانون گیاری و امضای خلیفه ،تعییه می گردن و ق رت آن ها نیز ،زائی ه اراده
عمومی است ،در حالی که حکومهت ،ت هی از آمهوزه ههای دیدهی اسهت ،در درون
مرزهای سرزمیدی تعری

می شود ،اغلر از وجه تمام دموکراتیک برخوردار اسهت

و کمنر سلطدنی است.
استعمار ،سناست
و دنناا اسالم در
عصر مشروطنت

 .4همان.
 .در یکی از اسداد انگیسی ها آم ه که سی قا داشت یک خالفت اسالمی بهه مرکزیهت نجه وجهود

( 7تا )93

آورد .ر .ک :ترجمه گزی ه ای از اسداد وزارت خارجه انگلیس در باره سهی جما اله یه اسه آبادی ،بهه
کوشش سی هادی خسروشاهی(ت ران:کلبه شروق )4 97 ،ص.41
 .حمی عدایت ،ان یشه سیاسی در اسالم معاصر ،ترجمه ب اءال یه خرمشاهی(ت ران  :خوارزمی،4 1 ،
ص - 1

).
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نتیجه
از ننایج زمانه مورد بررسی ،رش افکار عمومی یا بی ار ش ن مردمی است .پیش
از ایه ،مردم در ایران و دیگر سرزمیه های اسالمی ،رعینی بیش نبودنه و اجهازه و
نیز ،صالحیت ن اشند که وارد عرصه سیاست شون  .بششی از ایه اتفاق ،به توسعه
وسائط ارتباط جمعی و بشش دیگر ،به تش ی کهم سهابقه اسهنب اد شهاهان ،برمهی
گردد ،شای به دلیل تضاد مردم آگاه یافنه با اسنب اد بهود کهه دولهت ههای مسهلمان
هوشیاری و بی اری مردم را ت ی و نه فرصنی علیه خود برمهی شهماردن  .جالهر
ایه که اغلر ایه دولت ها ،ادعای پیروی از غر

برای جبران عقر مان گی هها را

مطرح می کردن اما از کاربرد نقش آگاهی مردم کهه مدجهر بهه پیشهرفت در غهر
گردی  ،اجندا

می ورزی ن  .بی اعندایی دولت به مردم ،بهه سهکوت آنهان در برابهر

ظلم نش بلکه اسنمرار حضور آنان حوادث درخشانی چون انقال

مشهروطه را بهه

همراه آورد.
نتیجه گیری
از رنسانس تا قرن نوزدهم ،ایران و کشورهای اسهالمی ،بها حهوادث سه مگیدی
مواجه بوده ان  .ایه وقایع تلخ ،از سوی غربی کهه در فرایده رشه و توسهعه ایهه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 6931

دنیایی قرار گرفنه بود ،بر ایران و ج ان اسالم تحمیل ش  .برخورد غر

بها دنیهای

اسالم از ماهیت اسنعماری برخهوردار بهود و از ایهه رو ،حضهور اسهنعمارگران بهه
صورت مسنقیم(اسنعمار ق یم) و غیرمسنقیم(اسنعمار نهویه) بهه عقهر نگ اشهنه
مسلمانان از دسنیابی به توسعه انجامی البنه مشکالت داخلی چون اسهنب اد را نبایه
در عقر مان ن مسلمانان از غافله تمه ن بشهری نادیه ه گرفهت امها بشهش اعظهم
نابسامانی های کشورهای شرقی ،معلو اسنعمار ق یم و ج ی است کهه اغلهر در
دو قواره غر

گرایی و غر

زدگی ظاهر ش  .هم غر

گرایی و هم غر

معضالت بسیاری را برای جوامع اسالمی پ ی آوردن که البنه ص مات غر

زدگهی
زدگی

بیش از آن دیگری بوده است.
11

01

از ننایج زمانه مورد بررسی ،رش افکار عمومی یا بی ار ش ن مردمی است .پیش

از ایه ،مردم در ایران و دیگر سرزمیه های اسالمی ،رعینی بیش نبودنه و اجهازه و
نیز ،صالحیت ن اشند که وارد عرصه سیاست شون  .بششی از ایه اتفاق ،به توسعه
وسائط ارتباط جمعی و بشش دیگر ،به تش ی کهم سهابقه اسهنب اد شهاهان ،برمهی
گردد ،شای به دلیل تضاد مردم آگاه یافنه با اسنب اد بهود کهه دولهت ههای مسهلمان
هوشیاری و بی اری مردم را ت ی و نه فرصنی علیه خود برمهی شهماردن  .جالهر
ایه که اغلر ایه دولت ها ،ادعای پیروی از غر

برای جبران عقر مان گی هها را

مطرح می کردن اما از کاربرد نقش آگاهی مردم کهه مدجهر بهه پیشهرفت در غهر
گردی  ،اجندا

می ورزی ن  .بی اعندایی دولت به مردم ،بهه سهکوت آنهان در برابهر

ظلم نش بلکه اسنمرار حضور آنان حوادث درخشانی چون انقال

مشهروطه را بهه

همراه آورد.

استعمار ،سناست
و دنناا اسالم در
عصر مشروطنت
( 7تا )93
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