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نقش استعمار در واگرایی  هویت های قومی جهان اسالم1
عبدالرسول یعقوبی2

چکیده
بــا عنایــت بــه مفاهیم کلیدی مســئله، ســه مفهــوم واگرایی، جهــان اســالم و هویت، 

ــه بررســی های  ــه ب ــا توج ــری، ب ــدل نظ ــه م ــتیابی ب ــت دس ــده اســت. جه تعریف ش

انجام شــده، مــدل تحلیــل ســطوح، مــدل قابــل قبــول بــرای تبییــن عوامــل تأثیرگــذار 

بــر واگرایــی در جهــان اســالم و ازجملــه عامــل اســتعمار تشــخیص داده شــد. در ایــن 

ــت شــروع می شــود  ــی در پیوســتاری از طبیعــت واگــرای هوی ــل واگرای ــدل، عوام م

ــا عوامــل تأثیرگــذار در ســطح  ــط بیــن هویــت، ب و ضمــن تأثیرگــذاری عوامــل رواب

ــان  ــی جه ــذار در واگرای ــل تأثیرگ ــن عوام ــی از مهم تری ــد. یک ــه می یاب ــی خاتم جهان

ــق، عامــل  ــه مــدل انتخاب شــده و مســئله تحقی ــا توجــه ب اســالم، اســتعمار اســت. ب

ــان  ــذار جه ــزرگ و تأثیرگ ــوم ب ــی دو ق ــای قوم ــش آن در واگرایی ه ــتعمار و نق اس

ــای  ــر قوم گرایی ه ــج تفک ــاد و تروی ــش، ایج ــن پژوه ــد.3 در ای ــی ش ــالم، بررس اس

عربــی و ترکــی، دخالت هــا و تجاوزهــای نظامــی اســتعمار، حضــور عوامــل نفــوذی 

اســتعمار و اغفــال نیروهــای تأثیرگــذار درون جهــان اســالم در هــر یــک از دو قــوم 

مذکــور، جداگانــه بررســی شــده اســت. 

واژگان کلیدی: واگرایی، استعمار، قوم گرایی عربی و قوم گرایی ترکی؛

ــی ص .  ــی المصطف ــان اســام، پژوهشــگاه بین الملل ــی در جه ــای واگرای ــه  ه ــل و زمین ــروژه عوام 1  مســتخرج از پ
ــرش: 1395/11/25 ــخ پذی ــت: 1395/11/5  تاری ــخ دریاف تاری

   gmail.com@karshenasi1   :2  عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
3  . در مطالعه دیگری از همین نویسنده، نقش استعمار در واگرایی هویتی قوم فارس بررسی شده است.

mailto:العالمیه:%20karshenasi1@gmail.com
mailto:العالمیه:%20karshenasi1@gmail.com
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مقدمه

وفــاق و تعــارض، دو روی یــک ســکه هــر جامعــه ای اســت و ایــن دو تــا حــدی 

کــه موجــب پیشــرفت جامعــه گردنــد، الزم هســتند؛1 امــا اگــر بُعــد تعــارض، تضــاد 

و کشــمکش در جامعــه ای غلبــه یابــد، موجــب واگرایــی در آن جامعــه خواهــد بــود. 

ــی  ــه جهان ــر جامع ــادی را ب ــای زی ــالم هزینه ه ــان اس ــی در جه ــون، واگرای هم اکن

ــل تأثیرگــذار در واگرایی هــای جهــان  ــرده اســت. شــناخت عوام ــل ک اســالمی تحمی

اســالم، می توانــد در بازدارندگــی تأثیــر ایــن عوامــل یــا اجتنــاب نیروهــای اجتماعــی 

از همراهــی بــا عوامــل یــا عامــالن آن نقــش مهمــی ایفــا کنــد. 

طبیعــی می نمایــد کــه ایــن منازعــات بــدون ســبب و علــت صــورت نمی گیــرد. 

بخشــی از عوامــل ایــن منازعــات – بــه طــور صریــح و مســتقیم –از زمینــه هویت هــای 

قومــی، مذهبــی، ایدئولوژیــک و ســایر عوامــل هویتــی در جهان اســالم ناشــی می شــود. 

حتــی در مــواردی کــه عامــالن اصلــی منازعــات، درواقــع، اهــداف سیاســی و اقتصادی 

خاصــی را دنبــال می کننــد، هویت هــای اجتماعــی و فرهنگــی از اصلی تریــن  

دســتمایه ها و بهانه هــای ایجــاد منازعــه و واگرایــی هســتند. به راســتی چــرا در جهــان 

ــی و ارزشــمند  ــای دین ــم اصالت ه ــای اجتماعــی و فرهنگــی، علیرغ اســالم، هویت ه

بــودن ارزش هــای اســالمی کــه بــر همزیســتی و وفــاق تأکیــد دارنــد، بــه جدایــی از 

ــی در  ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــان هویت ه ــی می ــد؟ واگرای ــش می یابن ــر گرای یکدیگ

ــوان  ــه عن ــوان از آنهــا ب جهــان اســالم، از عوامــل متعــددی ناشــی می شــود کــه می ت

ســطوح مختلــف تأثیرگــذار بــر واگرایــی در جهــان اســالم نــام بــرد. شــخصیت های 

ــه  ــا و از هم ــان هویت ه ــرای می ــط واگ ــا و رواب ــرای هویت ه ــت واگ ــرا، طبیع واگ

مهم تــر و در باالتریــن ســطح، عوامــل جهانــی، بــه مثابــه عامــل بیرونــی، نقــش مؤثــری 

ــد. ــی در جهــان اســالم دارن در واگرایی هــای هویت

1  . همبستگی اجتماعی.
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بــا عنایــت بــه گســتردگی هویت هــای اجتماعــی – فرهنگــی، ایــن مقالــه فقــط بــه 

ــی در جهــان اســالم خواهــد پرداخــت.  نقــش اســتعمار در ایجــاد واگرایی هــای قوم

نگارنــده بــا تکیــه بــر رهیافتــی تاریخــی کــه البتــه بــرای امــروز جامعــه جهانــی اســالم 

ــرده  ــن ک ــالم تبیی ــان اس ــای جه ــتعمار را در واگرایی ه ــش اس ــت، نق ــوز اس درس آم

ــا رونمایــی از تاریــخ و فرهنــگ  اســت. ترویــج و اشــاعه تفکــر قوم گرایــی، جعــل ی

ســه قــوم بــزرگ جهــان اســالم، دخالت هــای اســتعماری و القــای ایــن تفکــر کــه راه 

برون رفــت از مشــکالت، قوم گرایــی اســت، از مهم تریــن نقش هــای اســتعماری 

غــرب در ایجــاد واگرایــی در جهــان اســالم اســت. آخریــن پــرده از ایــن قوم گرایــی، 

ــم و  ــالش صهیونیس ــکا و ت ــتعمار آمری ــوذ اس ــا نف ــه ب ــود ک ــردی ب ــی ک قوم گرای

ظرفیت ســازی برخــی شــخصیت ها و روابــط واگــرای کــردی – عربــی  اجــرا شــد و 

البتــه ناموفــق بــود.

مفاهیم و بنیاد های نظری

الف( مفهوم شناسی

مهم تریــن مفاهیمــي کــه در عنــوان ایــن تحقیــق بــه کار رفتــه اســت، عبارت انــد 

از: ســه مفهــوم واگرایــی و جهــان اســالم، اســتعمار و هویــت. 

1. واگرایی

ــر  ــد تغیی ــد، و فراین ــای متباع ــه  معن ــی   ب ــت فارس ــای لغ ــی در فرهنگ ه  واگرای

و تحــول و دور شــدن، مثــل دور شــدن گویش هــا و زبان هــا از یکدیگــر، معنــا 

ــی  ــف آن، یعن ــوم مخال ــه مفه ــان ک ــی(؛ همچن ــل واژه واگرای ــت )لغت نامــه دهخــدا، ذی ــده اس ش

هم گرایــی، بــه همســویی، تقــارب و فراینــد تغییــر و تحــول و شــبیه شــدن گویش هــا 

ــه یکدیگــر تعبیــر شــده اســت. و زبان هــا ب

ــادل  ــن واژه مع ــی)The Oxford English Dictionary-Volume III( ای ــای انگلیس در فرهنگ ه
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Divergence   بــه  معنــای دور شــدن از یکدیگــر و حرکــت در جهــات مختلــف از یــک 

نقطــه یکســان و مشــترک )Same and Common point( معنــا شــده اســت؛ بــه  گونــه ای 

کــه فاصلــه دو امــری کــه از یکدیگــر دور می شــوند، پی درپــی افزایــش یابــد. مفهــوم 

مخالــف واژه Divergenc واژه Convergence  اســت؛ بــه  معنــای نزدیــک شــدن دائمــی 

بــه یکدیگــر از دو نقطــه مختلــف بــه  ســمت یــک نقطــه یکســان.

2. جهان اسالم

ــان  ــم از جه ــة  االقالی ــی معرف ــیم ف ــن التقاس ــاب احس ــی در کت ــر مقدس ابی بک

اســالم بــه اقالیــم اســالم تعبیــر کــرده اســت )ابی بکــر املقدســی، عنــوان روی جلــد(. نیــز ابن حوقــل 

النصیبــی در کتــاب المســالک و الممالــک، از جهــان اســالم بــه بــالد االســالم1 و قلمــرو 

اســالم )کراچکوفســکی، 1379، ص161(2 تعبیــر کــرده اســت. »داراالســالم« تعبیــر دیگــری اســت 

کــه در متــون فقهــی از آن ســخن بــه میــان آمــده اســت )عمیــد زنجانــی، 1373، ج3، ص425 – 427(.

دانشــنامه جهــان اســالم، بــا معیــار قــرار دادن جنبــه جغرافیایــی جهــان اســالم، آن 

را چنیــن تعریــف کــرده اســت:

 »جهــان اســالم، منطقــه  ای ]اســت[  مشــتمل  بــر مجموعــه  فضای  پیوســته  از کشــور 

ــا  ــا شــبه قاره  هنــد و آســیای  مرکــزی و از قزاقســتان ت مغــرب در آفریقــای شــمالی  ت

مشــرق  آفریقــا و چنــد قســمت  ناپیوســته  در جنــوب  و جنــوب شــرقی  آســیا و اروپــا و 

ــان « )حــداد عــادل ، 1382، ج11، ص451(. ــای  کوچــک  مسلمان نشــین  جه حوزه  ه

ــر ســایر شــاخص ها ترجیــح داده   ــه جمعیتــی جهــان اســالم را ب ــز جنب برخــی نی

ــان،  ــف جه ــق مختل ــه در مناط ــور هایی ک ــه کش ــد: »مجموع ــف آن گفته ان و در تعری

1  . »صــوره االرض و صفــه اشــکالها ... و اقالیــم البلــدان و محــل الغامــر منهــا و العمــران مــن جمیــع بــاد االســام« 
)ابوالقاســم ابــن حوقــل النصیبــی، المســالک و الممالــک، صورتــه االرض( )مشــخصات منبــع تکمیــل شــود(

2  . قلمــرو اســام را اقلیــم بــه اقلیــم و ناحیــه بــه ناحیــه و والیــت بــه والیــت بیــان داشــتم و از دیــار عــرب آغــاز 
کــردم... از فــارس ســخن آوردم؛ زیــرا دریــای فــارس بیشــتر دیــار فــارس را بــه بــردارد. 

http://wikifeqh.ir/اسلام
http://wikifeqh.ir/جهان
http://wikifeqh.ir/قزاقستان
http://wikifeqh.ir/آسیای_مرکزی
http://wikifeqh.ir/شبهقاره_هند
http://wikifeqh.ir/آفریقا
http://wikifeqh.ir/مغرب
http://wikifeqh.ir/اروپا
http://wikifeqh.ir/آسیا
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اکثریــت جمعیتشــان مســلمان باشــد، جهــان اســالم را شــکل می دهنــد« )ســتوده و جمعــی 

ــگران، 1392، ص 68(. از پژوهش

عمیــد زنجانــی بــا تکیــه بــر برخــی آیــات قــرآن1 مــرز جهــان اســالم را بــا مرزهای 

عقیدتی مشــخص میکنــد )عمیــد زنجانــی، 1373، ج3، ص 228 – 229(.

اختــالف در تعریــف جهــان اســالم را می تــوان این گونــه تحلیــل کــرد کــه برخــی، 

ــد،  ــا شــرایط حداکثــری تعریــف کرده ان ــا شــرایط حداقلــی و برخــی دیگــر ب آن را ب

باوجودایــن نمی  تــوان دو شــاخص مهــم را در تعریــف آن نادیــده گرفــت:

1. بعد جغرافیایی جهان اسالم که واژه »جهان« به آن اشاره دارد؛ 

2. بعد عقیدتی و ایمانی مفهوم جهان اسالم که واژه »اسالم« بر آن داللت دارد.

بــا توجــه بــه ایــن دو شــاخص می تــوان گفــت جهــان اســالم، همــه قلمرو هــای 

جغرافیایــی اســت کــه مســلمانان بــه  صــورت جمعــی، ضمــن التــزام بــه آموزه هــا و 

ــد. ــت می کنن ــا زیس ــالمی، در آنه ــای اس باور ه
تعریف هویت2

هویــت، چیــزی اســت کــه کیســتی و چیســتی فــرد بــا آن شــناخته می شــود )الطائــی، 

1382، ص33 - 34(. هویــت کوتاه تریــن پاســخی اســت کــه در جــواب پرســش از کیســتی 

ــروی، 1391، ص 6(. ــد )خ می آی

در نــگاه عرفــی دقیــق، هویــت، هــم بــر تشــابه داللــت دارد و هــم بــر افتــراق. 

هویــت یــک جامعــه، حقایــق ثابــت و پایــدار مشــترک میــان اعضــای یــک جامعــه 

ــد.  ــه وجــود ندارن ــر آن جامع ــد و در غی ــه وجــود دارن ــه در آن جامع ــتند ک هس

ــراق آن  ــا شــاخصه افت ــع ی ــا ســایر جوام ــه ب ــرز جامع ــوان آن  را م ــن می ت بنابرای

1  . ســوره طــه، آیــه 57، ســوره بقــره، آیــه 243، ســوره ال عمــران، آیــه 195 و ســوره ممتحنــه، آیــه 9. در ایــن آیــات 
تعبیراتــی ماننــد ارضکــم، ارضنــا، دارکــم، دیارهــم، و دیارکــم وجــود دارد کــه مفهــوم جغرافیایــی کشــور یــا مفهــوم 

حقوقــی قلمــرو ارضــی کشــور در اصطــاح سیاســی بــه وضــوح بــه دســت می آیــد.  
2  . Identity.
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جامعــه از ســایر جوامــع نامیــد )گــودرزی، 1385، ص 18 – 19(. 

هویــت از ایــن  جهــت کــه بــر افتــراق از هویت هــای دیگــر داللــت دارد، مــالزم بــا 

واگرایــی نیســت و زمانــی عامــل واگرایــی می گــردد کــه بــه موضوعــی بــرای افتخــار 

و بــه عاملــی ایدئولوژیــک بــرای تصمیم گیــری و تضــاد منافــع تبدیــل شــود. 

عوامــل هویتســاز متعددنــد. زبــان نــژاد، مذهــب، قــوم، ملــت، جنــس و ایدئولــوژی 

اجتماعــی و  از مهم تریــن هویت هــای  مهم تریــن عوامــل هویت ســاز هســتند. 

ــی هســتند. ــی و مذهب ــت قوم فرهنگــی، هوی

3. هویت قومی

 قوم1)ســاطع الحــری، القســم االول، ص9( یــا پادونــد، یــک گــروه انســانی - نــژادی اســت کــه 

ــان و فرهنــگ و ســبک زندگــی و تمنیــات گروهــی ویــژه ای  در چارچــوب آن، از زب

برخــوردار اســت. برداشــت ایــن اســت کــه بــه یــک گــروه، زمانــی قــوم یــا پادونــد 

گفتــه می شــود کــه اعضــای آن، دارای نیــای مشــترک باشــند. بــا توجــه بــه ناخالصــی 

ــن نمــادی  ــده اســت، مهم تری ــه وجــود آم ــای انســانی ب ــر گروه ه ــه در اکث ــژادی ک ن

ــر  ــان و فرهنــگ اســت. ب ــا آن، یــک قــوم از قــوم دیگــر شــناخته می شــود، زب کــه ب

ایــن پایــه، هویــت قومــی،2 مجموعــه مشــخصات اساســی اجتماعــی، فرهنگــی، روانی، 

تاریخــی و نفســانی اســت کــه در یــک گــروه انســانی – نــژادی ظهــور پیــدا می کنــد 

ــی، 1382، ص 158(.  ــازد )الطائ ــز می س ــا متمای ــایر گروه ه ــروه را از س و آن گ

ب( بنیان های نظری مطالعه عوامل واگرایی

ــد،  ــه منازعــه و ســتیزه جویی می انجام ــوارد ب وجــود واگرایی هــا کــه در برخــی م

1  . Ethnic grouph 
»اّن الوطنیــه، هــی االرتبــاط بقطعــه مــن االرض تعــرف باســم الوطــن، والقومیــه: هــی ارتبــاط الفــرد بجماعه من البشــر 

تعــرف باســم االمه«. 
2  . Ethnic identity.
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نظریه پــردازان را بــرای کشــف عامــل یــا عوامــل آن بــه تکاپــو واداشــته اســت. 

ــی  ــته اند؛ برخ ــراز داش ــی اب ــای متفاوت ــردازان، آرا و نظر ه ــورد نظریه پ ــن م در ای

ــد و برخــی  ــراد انســانی درون هویت هــا کرده ان انگشــت اتهــام را متوجــه طبیعــت اف

ــته، از  ــومین دس ــی؛ س ــا زبان ــی ی ــی، مذهب ــای قوم ــت هویت ه ــه طبیع ــر متوج دیگ

ــه  ــز توج ــی نی ــن قوم ــط بی ــه رواب ــه و ب ــی یافت ــا ر های ــت هویت ه ــر طبیع ــود ب جم

ــا را در محــور مطالعــات خــود  ــن دســته اگرچــه طبیعــت هویت ه ــد؛ چهارمی کرده ان

ــای  ــا طبیعــت هویت ه ــراد انســانی ی ــا از طبیعــت اف ــد، به درســتی، نه تنه ــرار داده ان ق

قومــی، بلکــه از روابــط بیــن هویتــی نیــز فراتــر رفتــه، بــه تأثیــر عرصــه جهانــی بــر 

ــد.  ــق نشــان داده ان ــی توجــه عمی ــای هویت واگرایی ه

 نظریه های سطوح تحلیل هویت 

نظریه هــای ســطوح تحلیــل هویــت بــر ایــن ایــده متمرکــز اســت کــه تحلیــل دقیق 

و واقع بینانــه از هــر پدیــده، تبییــن بهتــر تمــام عوامــل و روابــط موجــود میــان اجــزای 

ــردی  ــای کارب ــرای توصیه ه ــی ب ــاد توانای ــن ایج ــک موضــوع، و همچنی ــر در ی درگی

قابــل اتــکا و مؤثــر، در صورتــی ممکــن اســت کــه ســطوح مختلــف درگیــر بــا پدیــده، 

ــده، صرف نظــر از عوامــل روان شــناختی  ــن ای ــای ای ــر مبن ــان مطالعــه شــوند. ب هم زم

ــتاری  ــی در پیوس ــل واگرای ــا(، عوام ــم اول از نظریه ه ــی )قس ــای هویت ــر در واگرایی ه مؤث

ــط  ــل رواب ــت، شــروع می شــود و ضمــن تأثیرگــذاری عوام از طبیعــت واگــرای هوی

بین هویــت، بــا عوامــل تأثیرگــذار در ســطح جهانــی خاتمــه می یابــد. ویژگــی کــه در 

ــا  ــی ب ــاط  دادن واگرایی هــای هویت ــر مالحظــه شــده اســت، ارتب ــات دســته اخی نظری

جغرافیــا، در چهــار ســطح محلــی، ملــی، منطقــه ای و جهانــی اســت. 

ــی از  ــتفاده ترکیب ــر اس ــه ب ــتند ک ــانی هس ــه کس ــز ازجمل ــت ان. والت ــنگر و کن س

ــواردی موجــب  ــد: آنچــه در م ــز می گوی ــد. والت ــد دارن ــل تأکی ــطوح تحلی ــه س نظری
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ــط  ــا هویت هــای قومــی و رواب ــراد ی جنــگ و منازعــه می گــردد، طبیعــت انســانی اف

بین قومــی نیســت، بلکــه افــزون بــر آنهــا »ماهیــت نظــام بین الملــل و انتظــار خشــونت 

ــف، 1389، ص19(. ــوردل و ول ــود« ) ک ــر می ش ــگ منج ــه جن ــه ب ــت ک در درون آن  اس

عامل استعمار در سطح جهانی

ــی،  ــطح جهان ــی، در س ــی و مذهب ــای قوم ــاد واگرایی ه ــل ایج ــن عام عمده تری

ــا  ــکا، ب ــی و آمری ــای اروپای ــژه دولت ه ــد، به وی ــور های قدرتمن ــت. کش ــتعمار اس اس

ــرای فروپاشــی  ــی، ب ــع فرامل ــان و کســب مناف ــف جه ــوذ در مناطــق مختل هــدف نف

ــر  ــلط ب ــی از تس ــتعماری وقت ــای اس ــد. دولت ه ــدام کرده ان ــی اق ــی و مل ــع دین جوام

ــی -  ــای قوم ــاد واگرایی ه ــا ایج ــند، ب ــوان باش ــتقل نات ــد و مس ــور های قدرتمن کش

ــوام و مذاهــب، کشــور هایی کوچــک و  ــان اق ــی و ایجــاد مرز هــای تصنعــی می مذهب

ــه  ــا یکدیگــر ب ــا مذاهــب متخاصــم ب ــر ایدئولوژی هــای قومــی ی ضعیــف و متکــی ب

ــد.  ــن باش ــان و ممک ــیار آس ــا بس ــوذ در آنه ــلط و نف ــه تس ــد ک ــود می آورن وج

مهم تریــن ابــزار اســتعمار در ایــن مــورد، بهره جویــی از اندیشــه های سیاســی مبتنــی 

بــر حــّق حاکمیــت، لیبرالیســم و دموکراســی، ناسیونالیســم و اصالــت  دادن بــه اندیشــه 

پلورالیســم، بــرای اقــوام، نژاد هــا و مذاهــب اســت. اســتعمار ایــن تفکــر را بــا اســتفاده از 

رســانه های جمعــی و بــا  عنــوان بیــداری هویت هــای متمایــز قومــی، نــژادی، مذهبــی و 

زبانــی، در قالــب ســازمان های بین المللــی، رادیــو آزادی، بی بی ســی و دیگــر رســانه ها 

ازجملــه نشــر کتــاب دنبــال می کنــد. مالحظــه عباراتــی از کتــاب قوم شناســی سیاســی 

ــرده اســت در پوشــش  ــالش ک ــه ت ــه او چگون ــون نشــان می دهــد ک ــای روالن برت آق

ــی را  ــوام، قوم گرای ــک اق ــی ژنتی ــی و حت ــت عناصــر فرهنگــی، زیســتی و حقوق اهمی

ــک  ــرمایه ژنتی ــی س ــا و حت ــا، دانش ه ــوام، فرهنگ ه ــا، اق ــر زبان ه ــد: »تکث ــج کن تروی

انســانی، میراثــی اســت کــه بایــد در حفــظ آن تــالش کــرد. ... تنــوع قومــی، پایــه پویایی 
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قومــی، و قــوم پیدایــش دائــم و خودانگیختــه اســت و در ورای ایــن دل نگرانــی مقطعــی 

نســبت بــه اطالعــات، ایــن امــر ضمانتــی اضافی اســت تــا آفرینندگــی پیوســته فرهنگی، 

همچــون در هــر موجودیــت زنــده و اجتماعــی بــر تنــوع فزاینــده شــکل ها، و نــه بــر 

کاهــش شــمار ســبک ها و الگوهــا، ادامــه یابــد« )برتــون، 1387، ص 217 – 218(. ایــن نویســنده 

ــف اســت،  ــگاه واق ــوع ن ــن ن ــز ای ــه و خصومت آمی ــای واگرایان ــه پیامد ه ــه خــود ب ک

ــن  ــد: »ای ــه می ده ــن رو ادام ــد؛ از همی ــرای آن بیاب ــبی ب ــه مناس ــد توجی ــالش می کن ت

ــی  ــد سیاس ــکل گیری های جدی ــا و ش ــی  یافتن ه ــاری، آگاه ــی ج ــم های قوم مکانیس

ــه  ــوند، بلک ــتار ها می ش ــبب کش ــد و س ــد می کنن ــان را تهدی ــح جه ــه صل ــتند ک نیس

مقاومت هــا یــا تصمیمــات کورکورانــه برخــی دولت  هــای موجــود کــه بــه  شــکل های 

نهادینــه منســوخ چســبیده اند، ســبب ایــن مســائل می شــوند. حقــوق مــردم و حقــوق 

اقــوام هنــوز پایه گــذاری نشــده اســت. باوجودایــن گروهــی از اصــول پایــه ای، روشــن 

ــک از  ــر ی ــود ه ــه وج ــد ک ــاب می کن ــز ایج ــر چی ــش از ه ــول پی ــن اص ــتند: ای هس

گروه هــای قومــی )و مذهبــی( حقــوق آنهــا در دســتیابی بــه زمیــن، مدیریــت بــر ســرزمین، 

ــه  ــر توصی ــه  رســمیت شــناخته شــوند« )هــان(. اگ ــوم، ب ــان آن ق ــگ و زب ــظ فرهن حف

آقــای روالن، مبنــی بــر حــق دســتیابی بــه زمیــن و مدیریــت بــر ســرزمین را بــرای همــه 

اقــوام مســّلم فــرض کنیــم، در ایــن صــورت – بــا توجــه بــه واقعیت هــا - بــرای هــر 

یــک از کشــور های آســیایی و آفریقایــی،1 مجموعــه ای موزائیکــی از اقــوام متخاصــم و 

کشــور های ضعیــف خواهیــم داشــت کــه بهره برداری هــای اســتعماری از آنهــا، بلکــه 

بلعیــدن آنهــا، بســیار آســان خواهنــد بــود. 

ایــن برداشــت، مــورد توجــه  نویســنده کتــاب االســالم و القومیــه نیــز قــرار گرفتــه 

ــودی وحــدت امــت  ــرای ناب اســت. او تأکیــد می کنــد: »قوم گرایــی، جــز وســیلهای ب

1  . ایــن وضعیــت بــرای هــر یــک از کشــورهای اروپایــی نیــز وجــود دارد، ولــی متأســفانه ایــن نســخه ای اســت کــه 
معمــوالً بــرای کشــورهای آســیایی و آفریقایــی پیچیــده می شــود.
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ــی را در  ــتکبار جهان ــح اس ــه مصال ــالم ک ــان اس ــاد جه ــرای اتح ــی ب ــالمی و مانع اس

معــرض تهدیــد قــرار داده اســت، نیســت« )نقــوی، 1404، ص 14(.

ــته  ــه نیکســون آن را نوش ــی اســت ک ــوان کتاب ــگ عن ــدون جن ــروزی ب ــاب پی کت

اســت و در آن، همــه اقداماتــی را کــه الزم بــود آمریــکا انجــام دهــد تــا بــه اهدافــش در 

پیــروزی بــدون جنــگ با شــوروی برســد، بررســی کــرده اســت. ازجملــه ایــن اقدامات 

کــه نیکســون پیشــنهاد می دهــد، پیگیــری خــط واگرایی هــای قومــی، مذهبــی و نــژادی 

ــت  ــه رقاب ــد دامن ــن بای ــا همچنی ــد: »م ــت. او می نویس ــوروی اس ــاد ش در درون اتح

ــدف  ــد: »ه ــانیم«. او می افزای ــوروی بکش ــاد ش ــود اتح ــل خ ــه داخ ــالمت آمیز را ب مس

مــا بایــد تشــویق و ترغیــب عــدم تمرکــز قــدرت در اتحــاد شــوروی باشــد«. نیکســون 

ــن  ــی زمی ــوری چندملت ــن امپرات ــر آخری ــد: »مســکو ب ــن هــدف می گوی در تشــریح ای

ــد.  ــکیل می دهن ــت را تش ــی از کل جمعی ــختی نیم ــا به س ــد. روس ه ــت می کن حکوم

نیــم دیگــر اکراینی هــا، ازبک هــا، روس هــای ســفید، قزاق هــا، تاتارهــا، آذربایجانی هــا، 

ترکمن هــا، گرجی هــا، مولداوی هــا، تاجیک هــا، لیتوانی هــا، ارمنی هــا، قرقیزهــا و 

ــوروی  ــاد ش ــک در اتح ــت کوچ ــد مل ــش از یک ص ــود. بی ــر می ش ــوم دیگ ــا ق ده ه

وجــود دارد«. البتــه نیکســون می دانــد کــه »بســیاری از آمریکایی هــا ایــن کار را نوعــی 

اقــدام خصمانــه تلقــی می کننــد...«؛ بنابرایــن پاســخ می دهــد: »... امــا  اینطــور نیســت«. 

توجیــه نیکســون از پیگیــری ایــن خــط کــه قطعــاً بــه اقدامــات خشــونت آمیز قومــی و 

ــل«  ــوق بین المل ــاع از »حق ــد، دف ــی در درون مرز هــای اتحــاد شــوروی می انجام مذهب

ــه  ــار و اطالعــات ب ــد از پخــش اخب ــاالت متحــده نبای ــد: »ای ــن رو می گوی اســت. ازای

ــم  ــا حــق داری ــل، م ــوق بین المل ــد. تحــت حق داخــل اتحــاد شــوروی خــودداری کن

ایــن کار را انجــام دهیــم و بایــد از ایــن حــق خــود اســتفاده کنیــم. اگــر مــا در جنــگ 

اندیشــه ها یــک سیاســت خویشــتن داری یک جانبــه اتخــاذ کنیــم، یکــی از مؤثرتریــن 

امکانــات خــود را در رقابــت آمریــکا – شــوروی از دســت خواهیــم داد« )نیکســون، 1389، 
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ــرای ایجــاد واگرایــی را  ص178 – 179(. نیکســون در ایــن کتــاب، شــیوه و مســیر نفــوذ ب

نشــان می دهــد: بــا پشــتیبانی حقــوق بین الملــل، راه بــرای مطــرح  کــردن ویژگی هــای 

ــه هیجــان درآوردن  تاریخــی، تمدنــی- فرهنگــی اقــوام اتحــاد شــوروی و درنتیجــه ب

احساســات و عواطــف قومــی، زبانــی و مذهبــی، همــوار می شــود و ســپس بــا تمرکــز 

بــر بی عدالتــی، تمرکــز قــدرت و فقــدان دموکراســی، بهانه  هــای بســیار خوبــی بــرای 

ــردد.  ــم می گ ــزی فراه ــدرت مرک ــا ق ــل ب ــی و تقاب ــی و مذهب ــاد تعارضــات قوم ایج

ــدون  ــت ب ــن مل ــوان بزرگ تری ــه  عن ــی را ب ــون اکراین ــاه میلی ــود پنج ــون وج نیکس

ــه  ــه مــردم مســلمان آســیای مرکــزی، نظری کشــور، ظلــم تاریخــی اتحــاد شــوروی ب

خصمانــه و ســرکوبگر کمونیســم، بدگمانــی بــه نفــوذ جهانــی تجدیــد حیــات اســالم!، 

ــان، و  ــی و مذهبی ش ــی، فرهنگ ــتراکات قوم ــه اش ــتان و مالحظ ــردم افغانس ــتار م کش

ــه  ــرای جــار زدن و پیشــبرد برنام ــوه ای ب ــر و رکــود اقتصــادی را ظرفیت هــای بالق فق

فروپاشــی اقــوام و مذاهــب موجــود اتحــاد شــوروی می دانــد: »ایــن خاطــرات تاریخــی 

ــوه  ــروی بالق ــک نی ــه ی ــزی را ب ــیای مرک ــردم آس ــی، م ــی کنون ــای سیاس و واقعیت ه

ــد« )هــان، ص180(. ــل می کن ــالمت آمیز تبدی ــر مس ــرای تغیی ب

ــای  ــتفاده از بنگاه ه ــت، اس ــده اس ــاب ش ــور انتخ ــن منظ ــرای ای ــه ب ــی ک قالب

ــت مســالمت آمیز )ایجــاد  ــا در رقاب ــر شــدن م ــرای درگی ــا راه ب ــن اســت: »تنه خبرپراک

واگرایی هــای مذهبــی و قومــی( در داخــل اتحــاد شــوروی، از طریــق برنامه هــای ســخن پراکن 

ــد  ــا... بای ــخن پراکنی م ــای س ــت. برنامه ه ــی اس ــه فرهنگ ــی و مبادل ــی خارج رادیوی

مســئله ملی گرایــی )هویت گرایــی( را مــورد توجــه  قــرار دهــد و ایــن مــردم را بــه تــالش 

بــرای کســب حقــوق ملــی خود تشــویق کنــد. اگــر رهبــران کرملیــن در نتیجــه بیداری 

ملــی فزاینــده مــردم غیــر روس در ایــن مبــارزه امتیــازی بدهنــد، درهــا بــرای تغییــر 

ــش  ــد پخ ــا بای ــد: »م ــد« )هــان، ص181(. او می افزای ــد ش ــاز خواه ــی ب ــالمت آمیز مل مس

ــن  ــا همچنی ــم. م ــر کنی ــرای داخــل شــوروی دو براب ــی خــود را ب ــای رادیوی برنامه ه
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ــد اســتقرار یــک  ــا بای ــم. م ــه بهــره گیری ــازه در ایــن زمین ــوژی ت الزم اســت از تکنول

ماهــواره را کــه بتوانــد برنامه هــای تلویزیونــی بــرای سراســر شــوروی پخــش کنــد، در 

ــو آزادی آغــاز  ــم«1 )هــان، ص182(. رادی ــرار دهی ــل از 1999 هــدف خــود ق ســال های قب

خوبــی اســت... ســخن پراکنی های رادیویــی مــا بایــد ایــن مــردم را بــه زبان هــای ملــی 

آنهــا خطــاب کنــد و اطالعاتــی را دربــاره مناطــق و تاریخشــان کــه دولت تحت ســلطه 

روس هــا حاضــر بــه پخــش آن نیســت، در اختیارشــان قــرار دهــد )هــان، ص 179 و 182(.

ــرح  ــل، مط ــوق بین المل ــن حق ــکا از به خدمت گرفت ــه آمری ــیار روشــن اســت ک بس

کــردن حقــوق اقــوام و مذاهــب، و مخالفــت بــا ظلــم و بی عدالتــی کــه بــر مــردم غیــر 

ــه  ــا را علی ــی آنه ــی و مذهب ــات قوم ــات و هیجان ــا احساس ــود ت ــل می ش روس تحمی

حکومــت مرکــزی بــه حرکــت درآورد، قصــد خدمــت بــه قــوم قــزاق و تاجیــک و تاتــار 

را نــدارد. همــه ایــن تالش هــا، همان گونــه کــه نیکســون تصریــح کــرد، یافتــن راهــی 

بــدون هزینــه بــرای پیــروزی بــر اتحــاد شــوروی و حفــظ منافــع حیاتــی آمریکاســت. 

ایــن همــان حقیقــت اســتعمار اســت و اگــر ایــن برنامــه در اتحــاد شــوروی جــواب داده 

اســت، چــرا در مناطــق دیگــری کــه آمریــکا بــه  دنبــال تأمیــن منافــع حیاتــی اش اســت، 

تکرارشــدنی نباشــد؛ جنــوب شــرقی آســیا باشــد، یــا آفریقــا و یــا جا هــای دیگــر. 

ــه  نکتــه مهمــی کــه تذکــر آن الزم اســت، ایــن اســت کــه اســتعمار و اســتکبار ب

ــه و  ــدون هزین ــروزی ب ــرای پی ــا ب ــد ت ــالش می کنن ــان، ت ــع و طبیعتش ــای طب اقتض

ــل  ــان اســالم تحمی ــر جه ــی را ب ــراوان واگرای ــای ف ــه اهدافشــان، هزینه ه دســتیابی ب

ــد  ــد، نبای ــاره ش ــی اش ــوب مفهوم ــری و چارچ ــدل نظ ــه در م ــا همچنان ک ــد؛ ام کنن

نقــش منفــی شــخصیت ها، هویت هــای واگــرا و روابــط واگرایــی را در ایجــاد 

ــاز سیاســی )گاس  ــر فضــای ب ــی ب ــای گورباچــف مبن ــا برنامه ه ــفانه ب ــکا متأس ــرزی آمری ــای برون م 1  . برنامه ه
نوســت( همــراه شــد و آمریکایی هــا بــا اســتفاده به موقــع از ایــن برنامه هــا، فروپاشــی شــوروی را محقــق کــرده، 

بــه اهــداف خــود رســیدند.
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ظرفیت هــای مناســب بــرای دســتیابی اســتعمار بــه اهدافــش، نادیــده بگیریــم. 

ــی و  ــای مذهب ــان هویت ه ــرا می ــط واگ ــرا و رواب ــخصیت های واگ ــر ش ــتی اگ به راس

قومــی جهــان اســالم نبــود، آیــا اســتعمار امــکان بهره بــرداری می یافــت. بــر ایــن مبنــا، 

نقــش اســتعمار در ایجــاد واگرایــی میــان جهــان اســالم محکــوم اســت، امــا بــه همــان 

انــدازه، بلکــه بیشــتر، نگــرش و رفتــار کســانی محکــوم اســت کــه بــرای تأمیــن منافــع 

شــخصی یــا قومــی ـ مذهبــی خــود، بــه کمــک اســتعمار آمــده، بــر طبــل واگرایــی در 

ــد.  ــالم می کوبن ــان اس جه

نقش استعمار در واگرایی های قومی جهان اسالم

ــان اســالم،  ــی جه ــای قوم ــت« واگرایی ه ــل هوی ــه ســطوح تحلی ــر »نظری ــی ب مبتن

تحــت  تأثیــر بســیار شــدید عوامــل فرامنطقــه ای، ازجملــه اســتعمار کشــور های 

فرامنطقــه ای اســت. تأثیرگــذاری عامــل اســتعمار بــر واگرایی هــای قومــی جهــان اســالم، 

در مــورد هــر یــک از قومیت هــای عــرب، فــارس و تــرک، مســتقل بحــث خواهــد شــد.

نقش استعمار در  واگرایی های عربی 

ــی  ــوان برخ ــود و می ت ــوردار ب ــی برخ ــای قوم گرای ــرب از ظرفیت ه ــت ع قومی

ــری  ــه رهگی ــژه در دوره بنی امی ــرب را، به وی ــوم ع ــی ق ــرای تاریخ ــای قوم گ جریان ه

کــرد؛ امــا آن ظرفیت هــا و جریان هــای قومــی محــدود، تــا اواخــر قــرن نوزدهــم، بــه  

شــکل گیری قوم گرایــی منســجم و گســترده قــرن نوزدهمــی، بــه نحــوی کــه توضیــح 

داده خواهــد شــد، منتهــی نشــد. 

ــرن  ــر ق ــی از اواخ ــد عرب ــتگی جدی ــی و هم بس ــرور قوم ــاس غ ــع احس درواق

ــه وجــود آمــد: نفــوذ فکــری غــرب، و فعالیت هــا  نوزدهــم و تحت تأثیــر دو عامــل ب

ــرب.  ــتعمار غ ــای اس و دخالت ه
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الف( نفوذ و ترویج اندیشه قوم گرایی 

فراینــد نفــوذ و ترویــج اندیشــه قوم گرایــی را در دو مرحلــه می تــوان توضیــح داد: 1. 

مرحلــه تولــد و ظهــور قوم گرایــی در اروپــا کــه اروپــا را خاســتگاه قوم گرایــی جدیــد، 

معرفــی می کنــد؛ 2. پیونــد و ارتبــاط روشــنفکر عــرب بــا خاســتگاه غربــی قوم گرایــی. 

اروپا، خاستگاه قوم گرایی

ــای  ــر مبن ــی، ب ــازل از ملت گرای ــیار ن ــه ای بس ــتان مرحل ــان باس ــهر های یون دولت ش

یــک امــر مشــترک )محــل یــا شــهر( بودنــد. بــا ظهــور اندیشــه های رواقــی و ســپس توســعه 

دیــن مســیح در قــرن چهــارم میــالدی، اندیشــه جهان وطنــی )کاسموپولیتیســم( جــای اندیشــه 

تعلــق فــرد بــه مــکان را گرفــت. بــر مبنــای اندیشــه رواقی، هــر فــرد، عضو جامعــه جهانی 

و بــر مبنــای دیــن مســیح، عضــو جامعــه مســیحی محســوب می شــد. بنابرایــن نــژاد و 

زبــان و هیــچ عامــل دیگــری، جــز دیــن، در هم گرایــی یــا واگرایــی نقشــی نداشــت.

بــا ظهــور رنســانس، در اواخــر قــرون باســتان، احساســات وطن دوســتانه 

ــال آن، نهضــت اصالحــات  ــه  دنب ــد و ب ــان باســتان تقویــت گردی دولت شــهر های یون

ــی،  ــای محل ــه زبان ه ــل ب ــه انجی ــمردن ترجم ــاز ش ــق مج ــم، از طری و پروتستانتیس

ــاد هم بســتگی  ــه نم ــن ک ــان التی ــب زب ــرد. به این ترتی ــت ک ــی را تقوی ــای محل زبان ه

ــای دیــن مســیح محســوب می شــد، اهمیــت خــود را از دســت داد. از  ــر مبن ــی ب دین

ــه  ــد ک ــاله ای  ش ــی س ــی س ــای مذهب ــب نزاع ه ــم، موج ــر، پروتستانتیس ــرف دیگ ط

ــای  ــر مبن ــد. ب ــتفالیا )1648م( پیشــنهاد گردی ــح وس ــرارداد صل ــا، ق ــی از آنه ــرای ر های ب

ــه  ــور های مطلق ــاد دولت کش ــور، ایج ــای مذک ــت از نزاع ه ــرارداد، راه برون رف ــن ق ای

ســکوالر تشــخیص داده شــد. پیدایــش چنیــن دولت هــای متمرکــز و غیرمذهبــی کــه 

ــه ناسیونالیســم  ــته اولی ــود، هس ــان ب ــا زب ــک از آنه ــر ی ــتراک ه ــل اش ــن عام مهم تری

قومــی و در تعبیــری دیگــر قوم گرایــی بــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه اروپــا را زادگاه 

قوم گرایــی و ناسیونالیســم خوانده انــد )وینســنت، 1385، ص 51 – 52(. بــا فروپاشــی دولت هــای 
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فئــودال در اواخــر قــرن هجــده و اوایــل قــرن نــوزده کــه آغازگــر آن،  انقــالب فرانســه 

ــا را فراگرفــت ) کاتــم، 1371، ص 59(.  ــود، موجــی از ناسیونالیســم سرتاســر اروپ )1789م( ب

 پیوند روشنفکر عرب با خاستگاه قوم گرایی

ــز  ــا و نی ــت، و عرب ه ــی اس ــکار غرب ــول اف ــاً محص ــم اساس ــده ناسیونالیس پدی

ــه  ــد ک ــانی بودن ــدند، کس ــنا ش ــکار آش ــن اف ــا ای ــار ب ــه اول ب ــی ک ــا و ایرانیان ترک ه

کامــاًل محتــوای فرهنگــی غــرب را درک کــرده بودنــد )هــان(. ریچــارد کاتم، این ســخن 

ــدارد و  ــه آن ن ــا  اختصــاص ب ــه اســت، ام ــران گفت ــی در ای ــاره منشــأ قوم گرای را درب

ــان اســالم،  ــخ معاصــر جه ــی در تاری ــی و ملت گرای ــه قوم گرای ــن اســت ک بیانگــر ای

بــه  شــکلی کــه بــرای ســه قــوم بــزرگ تــرک، عــرب و فــارس اتفــاق افتــاد، ره آورد 

غــرب اســت. روشــنفکران غرب گــرای جهــان اســالم، در فراینــد آشــنایی بــا وجــوه 

ــود، دو دســته شــدند: عــده ای  ــکار غــرب و ناسیونالیســمی کــه منشــأ آن غــرب ب اف

ــه روشــنفکران غرب گــرا، معتقــد بودنــد تمــدن قدیمــی به هیــچ روی قــادر  موســوم ب

بــه رقابــت بــا تمــدن نــو و پرتــوان غــرب نیســت؛ تمــدن قدیمــی و گذشــته تاریخــی 

را بایــد دور انداخــت و تمــدن جدیــد غربــی را دربســت پذیرفــت. بقیــه هــم نظریــه 

افراطــی مخالــف آن را ابــراز می داشــتند؛ عظمــت تاریخــی - تمدنــی فــارس، عــرب 

ــوده  ــا فرهنگ هــای کم اصل ونســب تر، آل ــا تمــاس ب ــه ب ــد ک ــرک ایجــاب می کن ــا ت ی

نشــود؛ ایرانــی، عــرب و تــرک بایــد هــر چیــز خارجــی جــز افــکار ناسیونالیســتی را 

رد کنــد و دوبــاره ارزش هــای اصیــل فرهنگــی - تمدنــی خــود را زنــده گردانــد )هــان(.

روشــنفکر قوم گــرای جهــان اســالم، اصــل فکــر را از منشــأ غربــی آن اخــذ کــرد، 

ــت.  ــد داش ــود تأکی ــی خ ــژه زبان ــی و به وی ــژادی، تمدن ــی، ن ــت تاریخ ــر اصال ــا ب ام

ــه   ــه ب ــارس، - ک ــرب و ف ــرک، ع ــای ت ــک از قومیت ه ــر ی ــی ه ــای قوم ظرفیت ه

عنــوان ســطح اول تحلیــل عوامــل قوم گرایــی بــه آن پرداختــه شــد - شــرایط مناســبی 

ــه احســاس  ــم ب ــا ه ــر آنه ــه ب ــا تکی ــا ب ــرد ت ــم می ک ــرا فراه ــنفکر قوم گ ــرای روش ب
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افتخــار دســت یابــد و عقــده حقــارت خویــش در برابــر تمــدن غربــی را برطرف ســازد 

ــه  ــین در جامع ــرام و تحس ــزاوار احت ــود را س ــد، خ ــم می گوی ــه کات ــور ک و همان ط

جهانــی بدانــد )هــان(؛ و هــم بــه  زعــم خــود، از ظرفیت هــای آن بــرای برون رفــت از 

مشــکالت خویــش ابزارســازی کنــد. 

ــان  ــخ جه ــی در تاری ــم قوم گرای ــم بگویی ــه نمی  خواهی ــت ک ــح اس ــیار واض بس

اســالم وجــود نداشــته اســت. آنچــه درصــدد بیــان آن هســتیم ایــن اســت که خاســتگاه 

قوم گرایــی جدیــد در جهــان اســالم، غــرب اســت و اینکــه ایــن ایدئولــوژی از طریــق 

روشــنفکران وابســته بــه تفکــر غــرب، بــه قومیت هــای درون جهــان اســالم راه پیــدا 

ــل از آن  ــی قب ــالم را از قوم گرای ــان اس ــر جه ــخ معاص ــی تاری ــه قوم گرای ــرد. آنچ ک

ــه سکوالریســم منحــط  ــه ب ــی اســت ک ــق قوم گرای ــرده، یکــی الیه هــای عمی جــدا ک

ــذاری  ــه تأثیرگ ــتردگی و دامن ــری، گس ــده؛ و دیگ ــی  انجامی ــه بی دین ــواردی ب و در م

ــل  ــه عام ــه به مثاب ــای اســالمی را ک ــادات و ارزش ه ــه اعتق ــه ای ک ــه گون آن اســت؛ ب

ــی  ــات واگرای ــرد و موجب ــیه ب ــه حاش ــرد، ب ــل می ک ــالم عم ــان اس ــتگی جه هم بس

عمیــق و پیوندناپذیــر آن را فراهــم کــرد. قوم گرایــی جدیــد، به مثابــه راهبــردی 

ــان  ــزرگ جه ــای ب ــی قومیت ه ــی و خارج ــت های داخل ــار سیاس ــک، معی ایدئولوژی

اســالم و عامــل واگرایــی میــان آنهــا گردیــد. همچنیــن قوم گرایــی -بــا توجــه بــه اینکه 

ــت  ــتعداد آن را داش ــد- اس ــزرگ نمی  شناس ــک و ب ــوم کوچ ــت، ق ــف قومی در تعری

ــه  ــر تجزی ــای کوچک ت ــه قومیت ه ــالم را ب ــان اس ــر جه ــای بزرگ ت ــه قومیت ه ک

ــر و واگرایی هــای  ــی، دولت کشــور های کوچک ت ــوان ناسیونالیســم محل ــه  عن کــرده، ب

جدیدتــر ایجــاد کنــد؛ ایــن در حالــی  اســت کــه در خالفت هــای بــزرگ اســالمی، از 

ــی، عامــل اصلــی در تعییــن راهبرد هــای  ــا اواخــر خالفــت عثمان خالفــت عباســی ت

درونــی و خارجــی، اســالم بــوده اســت، نــه قومیــت. 

نفــوذ تفکــر و اندیشــه ناسیونالیســم اروپایــی در میــان عرب هــا نیازمنــد دو عنصــر 
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ــد  ــج دهن ــا تروی ــان عرب ه ــی را در می ــه اندیشــه سیاســی قوم گرای ــی ک ــود: معلمان ب

ــود  ــد؛ وج ــا کردن ــی ایف ــی به خوب ــی اروپای ــونر های مذهب ــش را میس ــن نق ــه ای ک

ــان عرب هــا کــه ایــن معلم هــا مذکــور بتواننــد آموزه هــای  پایگاهــی اجتماعــی در می

قوم گرایــی را بــه میــان عرب هــا انتقــال دهنــد. مســیحیان ســوری و لبنانــی بیشــترین 

ــش  ــان نق ــد. آن ــی دارا بودن ــار قوم گرای ــت و انتش ــرای دریاف ــت را ب ــن قابلی و بهتری

کاتالیــزر را در ترویــج ناسیونالیســم اروپایــی ایفــا کردنــد. 

ــرد،  ــاز ک ــام ب ــه ش ــی را ب ــای غرب ــی و دولت ه ــای مذهب ــای گروه ه ــه پ آنچ

ــود را  ــم، خ ــرن هجده ــر ق ــه از اواخ ــود ک ــرب ب ــرب و غیرع ــیحیان ع ــود مس وج

ــی  ــای مذهب ــد. رقابت ه ــرار داده بودن ــی ق ــای غرب ــی دولت ه ــر حمایت ــر چت در زی

ــا  ــیحیان ب ــی مس ــای مذهب ــق، هم گرایی ه ــن مناط ــلمانان ای ــیحیان و مس ــان مس می

اروپاییــان و نیــز درس آمــوزی مســیحیان لبنانــی و ســوری از ناسیونالیســم بالــکان کــه با 

حمایــت غــرب، به تازگــی از امپراتــوری عثمانــی جــدا شــده بودنــد، شــرایط مناســبی 

ــغ  ــای مبل ــاع از مســیحیان، گروه ه ــا ضمــن لشکرکشــی غــرب در دف ــرد ت ــم ک فراه

مذهبــی آمریکایــی و فرانســوی، در ســوریه و لبنــان امــکان جــوالن یابنــد و اندیشــه 

ــرب،  ــن »گرچــه اندیشــه های سیاســی اجتماعی غ ــد. بنابرای ــج کنن ــی را تروی قوم گرای

همــراه بــا تجــاوز نظامــی فرانســه در مصــر آغــاز شــد، امــا  در شــرق جهــان عــرب و 

ــر  ــد، تأثی ــه شــمار می آین ــان و ســوریه کــه مهــد ناسیونالیســم عــرب ب ــژه در لبن به وی

ــای  ــای هیئت ه ــا فعالیت ه ــراه ب ــل هم ــی، ب ــا تجــاوز نظام ــه ب ــرب ن اندیشــه های غ

ــت  ــروع حرک ــوس، ش ــد« )احمــدی، 1369، ص91(. انتونی ــاز ش ــرب آغ ــیحی غ ــی مس مذهب

قومــی عــرب را از ســال 1847 می دانــد؛ از منطقــه شــام و توســط جمعیتــی انــدک در 

ــد )انطونیــوس، 1980، ص71(. او در مــورد  ــر پرچــم آمریــکا فعالیــت می کردن بیــروت کــه زی

ظهــور ناسیونالیســم قومــی در جهــان عــرب، بــه دو عامــل اساســی اشــاره می کنــد: 1. 

حضــور نظامــی فرانســه و انگلیــس در مصــر کــه بــه ایجــاد تفکــر امپراتــوری عربــی 
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توســط ابراهیم پاشــا و فرزندانــش منجــر شــد؛ و 2. نیازمنــدی بــه عاملــی جدیــد – غیر 

از دیــن اســالم – کــه بتوانــد میــان مســیحیان و مســلمانان و نزاع هــای طایفــه ای کــه 

ــی  ــد همــان قومیت گرای ــل جدی ــد. عام ــود، هم بســتگی ایجــاد کن ــان عــرب ب در جه

عربــی بــود کــه میســیونر های مذهبــی در میــان مســیحیان عــرب و از طریــق تأســیس و 

رونــق مــدارس ایجــاد کردنــد. انطونیــوس ضمــن توضیــح تاریــخ حضــور گروه هــای 

مذهبــی آمریکایــی و فرانســوی در لبنــان و ســوریه، اضافــه می کنــد کــه فعالیت هــای 

ــرای حرکــت قومــی ـ  سیاســی  ــات عــرب، راه را ب ــه ادبی گروه هــای تبشــیری در زمین

ــرد )انطونیــوس، 1980، ص 94 - 95 و 99 – 109(. همــوار ک

ــی،  ــوی و یونان ــی، فرانس ــی، روس ــی آمریکای ــیونر های مذهب ــای میس فعالیت ه

ــا مســیحیان  ــن اســتادان و معلمــان خارجــی ی ــه کار گرفت ــا ب ــان ب ــود. آن روشــمند ب

ــوری  ــتان س ــه پروتس ــد مدرس ــی مانن ــا عناوین ــدد، ب ــدارس متع ــیس م ــرب و تأس ع

ــف  ــهر های مختل ــویان، در ش ــط فرانس ــوعیه توس ــه یس ــان، مدرس ــط آمریکایی توس

ــر،  ــهر های کوچک ت ــا ش ــه ت ــب گرفت ــق و حل ــروت و دمش ــوریه، از بی ــان و س لبن

نبـــ آمــوزش اندیشــه های سیاســی را در دســت گرفتنــد. بــه  همیــن مناســبت اســت 

کــه پیش گامــان رهبــران جنبــش ناسیونالیســم عــرب، از مراکــز میســیونری مســیحی 

ــی  ــره عموم ــن کنگ ــران، 1369، ص 91 و 92(. اولی ــه های بح ــدی، ریش ــدند )احم ــل ش فارغ التحصی

قوم گرایــان عــرب در پاریــس برگــزار شــد )1913( و گرداننــدگان اصلــی اش، مســیحی و 

در حمایــت فرانســه بودنــد )الطائــی، 1369، ص 79 – 87(. تأثیــر آنهــا در حــدی بــود کــه حمیــد 

عنایــت می گویــد: »نخســتین کســانی کــه بــرای بیــدار کــردن وجــدان قومــی عــرب 

ــر گروه هــا و جمعیت هــا،  ــان مســیحیان عــرب برخاســتند. عــالوه ب کوشــیدند، از می

مردانــی ماننــد بطــرس بســتانی، نجیــب عــازوری، نصیــف یازجــی، ابراهیــم یازجــی، 

ــاض،  ــس فی ــون، جرج ــمعان کله ــحاده، س ــل ش ــل، مخائی ــلیم نوف ــل، س ــل نوف نوف

رســالن دمشــقیه و بســیار کســان دیگــر کــه بــه احیــای زبــان و ادب عــرب و پیشــرفت 
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ــد  ــان همــت گماشــتند و بعدهــا کســان دیگــر بودن ــان عرب زب ــون در می ــوم و فن عل

کــه چــه از میــان مســیحیان و چــه مســلمانان عــرب )و بیشــر مســلانان( بــر بنیــاد کار ایــن 

ــه  ــا ملت پرســتی عــرب را  ب پیش گامــان جنبــش فرهنگــی عــرب، مســلک قومیــت ی

ــد« )عنایــت، 1385، ص22(. ــا کردن  معنــای سیاســی امــروزی آن بن

میســیونر های مذهبــی اندیشــه قوم گرایــی را ترویــج می کردنــد، درحالی کــه 

طبــق قاعــده الزم بــود بــر اندیشــه جهان وطنــی مســیحی تأکیــد کننــد، نــه قوم گرایــی . 

ایــن ترویــج قوم گرایــی، حاکــی از طــرح و نقشــه قبلــی بــرای فروپاشــی امپراتــوری 

ــرزمین های  ــی در س ــذر قوم گرای ــال ب ــت. به هرح ــوده اس ــالم ب ــان اس ــی و جه عثمان

عربــی پاشــیده شــده بــود و از آن پــس، بــه احساســات قومــی در میــان روشــنفکران 

قومــی عــرب، جمعیت هــا و حتــی مــردم عــادی دامــن زده  شــد و از آن، ابــزاری بــرای 

هم بســتگی عربــی ســاخته شــد کــه نتیجــه اش، بــر واگرایی هــای قومــی میــان اقــوام 

ــرای هم گرایــی میــان خــود و  بــزرگ جهــان اســالم و کاهــش هم بســتگی اســالمی ب

مقابلــه بــا تهدیدهــای جهــان اســالم، تأثیــرات شــگرف داشــت.

ــان  ــه جه ــی ب ــا همــان ناسیونالیســم اروپای ــی ی ــی اروپای ــال قوم گرای ــالن انتق عام

عــرب، منحصــر بــه میســیونر های مذهبــی نبــود؛ بلکــه برخــی دســت پروردگان فکــر 

و فرهنــگ غربــی )پرورش یافتــگان دانشــگاه های غــرب( نیــز در ایــن مــورد نقــش داشــتند. نجیــب 

ــوان او را نمــودار  ــد و می ت ــدر ناسیونالیســم عــرب لقــب داده ان ــه او را پ ــازوری ک ع

ــرن بیســتم دانســت، یکــی از  ــی در آغــاز ق همــه امیدهــا و ناکامی هــای جنبــش عرب

ایــن افــراد اســت. او در ضدیــت بــا ترک هــا بــه قــدری افــراط کــرد کــه بــرای نابــودی 

ــد:  ــت می نویس ــدی، 1369، ص 98 - 99(. عنای ــد )احم ــگان ش ــت بیگان ــتار حمای ــا، خواس آنه

»جــرج آنطونیــوس کــه خــود از قوم گرایــان مســیحی اســت، در کتــاب بیــداری عــرب/ 

یقظــه العــرب کــه از کتاب هــای معتبــر عــرب در زمینــه قوم گرایــی عربــی محســوب 

ــود و  ــه ب ــگ بیگان ــرورده فرهن ــون پ ــه چ ــه ک ــب گرفت ــازوری عی ــر ع ــود، »ب می ش
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می خواســت از پایتختــی بیگانــه و بــه زبانــی بیگانــه، جنبــش قومــی عــرب را رهبــری 

ــه  ــا اســتناد ب ــا ب ــع الهــام آن منحــرف شــد«. خضــوری نیــز می کوشــد ت کنــد، از مناب

ــه  ــری صــادق، بلک ــه رهب ــه او ن ــد ک ــت کن ــت فرانســه ثاب ــا دول ــازوری ب ــط ع رواب

ــوده اســت« )عنایــت، 1385، ص 35 و  ــزرگ ب ــای ب ــت دولت ه ــوبگری ســودجو در خدم آش

233(. اتــکا بــر قــدرت بیگانــه و سرســپردگی بــه آنــان بــرای رهبــری جنبشــی کــه امیــد 

ــار و اوج حماقــت  ــه دارد، نشــانه تناقـــ در رفت ــی از قــدرت بیگان اســتقالل و ر های

ــان دهنده  ــود، نش ــه نش ــر گرفت ــرای آن در نظ ــی ب ــا مصلحت ــه ی ــر توجی ــت و اگ اس

ماکیاولیســم اســت.

طهطــاوی نیــز همچــون عــازوری از کســانی اســت کــه نظریاتــش در زمینــه ملت و 

میهن پرســتی، و اشــتیاق شــدید او بــه تمــدن درخشــان باســتانی مصــر، متأثــر از دوران 

اقامتــش در پاریــس و آگاهــی از آثــار منتســکیو و سلوســتر دو ساســی اســت. ســفر او 

بــه فرانســه اثــری ژرف بــر روحیــه اش داشــت )هــان، ص 35 و 27(.

ــود؛  ــران فکــری نب ــه رهب ــی، منحصــر ب ــرب در اشــاعه قوم گرای ــه غ وابســتگی ب

بلکــه رهبــران سیاســی قوم گــرا نیــز در رهبــری قوم گرایــی، مرتکــب همــان تناقضــی 

ــی  ــش قوم ــران جنب ــی از رهب ــل، یک ــی کام ــد. مصطف ــازوری ش ــه ع ــدند ک می ش

ــت،  ــه اس ــرورش یافت ــوی ها پ ــش و ادب فرانس ــه دان ــرد ب ــراف می ک ــه اعت ــر ک مص

ــتان  ــت انگلس ــا دول ــت ب ــه در ضدی ــت فرانس ــه حمای ــود ب ــت خ ــد و چشمداش امی

ــه  ــا صراحــت اعــالم می کنــد: »مــا امیــد اســتوار داریــم کــه فرانســه کــه مــا را ب را ب

دانــش و ادب خــود پرورانــده اســت، ترجمــان خواســت های میهنــی مــا شــود و بــه 

سراســر اروپــا نشــان دهــد کــه مــا می توانیــم بــر خــود حکومــت کنیــم« )هــان، ص 35 و 

ــان عــرب،  ــرای جه ــران ملی گ ــار رهب ــد در رفت ـــ را ســال ها بع ــن تناق ص 199(. همی

چــون جمــال عبدالناصــر در نادیــده  گرفتــن حضــور اســتعمار فرانســه در الجزایــر و 

ــرب و  ــای غ ــر زمینه چینی ه ــس )هــان، ص 99 – 100(، و ســران حــزب بعــث، در براب تون



21
سالم

عان ا
م می  و

ر عاو 
ار یو ی 

و ا هت ا و
جمار ق 

اه ش ا
لس

ــم.  ــر شــوروی می بینی ــر نیرو هــای اتحــاد جماهی ــکا ب ــا ات زورگویی هــای اســرائیل، ب

تاریــخ ثابــت کــرد کــه »چگونــه امیــد کســانی چــون عــازوری بــه پشــتیبانی یکدالنــه 

فرانســه از مســلمانان، همچــون امیــد ســیدجمال و مصطفــی کامــل پیــش از او بی پایــه 

از آب درآمــد و چگونــه فرانســه بــه زودی نقــاب از چهــره برداشــت و بــا انگلســتان در 

تــاراج اســتعمارگرانه جهــان اســالمی همبــاز شــد« )هــان، ص 234(.

ب( دخالت های استعمار )فعالیت های استعماری(

1. تجاوز های نظامی استعمار غرب به جهان عرب 

تجــاوز نظامــی غــرب بــه جهــان عــرب، آغــاز رخنــه فرهنگــی غــرب بــه جهــان 

اســالم و پیدایــش زمینه هــای ناسیونالیســم قومــی عــرب بــود کــه بــا حملــه ناپلئــون 

بــه مصــر در اواخــر قــرن هجدهــم، اشــغال الجزایــر در ســال 1830 و اشــغال تونــس 

در ســال 1881 از ســوی فرانســه و ســرانجام اشــغال مصــر در ســال 1882 از ســوی 

انگلســتان، بــه  عنــوان بخش هایــی از امپراتــوری عثمانــی، اتفــاق افتــاد. تجــاوز نظامــی 

ــه اوالً اعــراب را متوجــه  ــد را داشــت ک ــن پیام ــا ای ــه مصــر و شــمال آفریق غــرب ب

خطرهــای ناشــی از حضــور سیاســی، اقتصــادی و فرهنگی غــرب در منطقه عرب نشــین 

کــرد و ثانیــاً اندیشــه های ســنتی ـ مذهبــی عــرب را تضعیــف کــرد. ضعــف و ناتوانــی 

حاکمــان امپراتــوری عثمانــی در دفــاع از ســرزمین های عربــی، »روشــنفکران عــرب را 

بــه ایــن بــاور راســخ کــرد کــه تنهــا راه نجــات ســرزمین های عــرب از ســلطه سیاســی 

و اقتصــادی غــرب، هم بســتگی عربــی و رســیدن بــه اســتقالل سیاســی اســت« )احمــدی، 

ــر از  ــه بدت ــی، بلک ــم تجــاوز نظام ــد آن را در حک ــه بای ــری ک ــل دیگ 1369، ص90(. عام

ــرب در  ــق غ ــودی در فلســطین و تواف آن محســوب داشــت، حضــور اشــغالگران یه

ــان غاصــب صهیونیســتی اســت. ایــن  ــه یهودی تصــرف ایــن ســرزمین و تقدیــم آن ب

عامــل »حــس خودآگاهــی قومــی را در میــان ســاکنان فلســطین )و بعــداً کلیــه اعــراب( بیــدار 
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کــرد« )عنایــت، 1385، ص 35 و 238(. متأســفانه مســلمانان، بــرای مقابلــه، بــه  جــای تمرکــز بــر 

ارزش هــای اســالمی، بــر ارزش هــای قومــی تأکیــد کردنــد.

 باوجودایــن جنبش هایــی ماننــد جنبــش محمدعلی پاشــا کــه تحــت نفــوذ 

ــه  ــد، بیشــتر جنب ــه وجــود آم ــه نظامــی فرانســه ب ــا رخن ــی ی ــم سیاســی اروپای مفاهی

ــرای  ــع ب ــع آن. درواق ــیع و جام ــوم وس ــه مفه ــی ب ــا قوم گرای ــتانه داشــت ت وطن پرس

ظهــور قوم گرایــی عربــی شــرایط مناســب دیگــری الزم بــود کــه حضــور مســیحیان در 

لبنــان و ســوریه و ارتباطــات میســیونر های مذهبــی اروپایــی بــا آنهــا، ایــن شــرایط را 

ــدی، 1369، ص 90 و120(. ــرد )احم ــن می ک تأمی

2. وعده استعمار درباره استقالل اعراب 

ــناختی  ــد جهان ش ــای جدی ــای نگاه ه ــر مبن ــه ب ــرب ک ــتعمارگر غ ــای اس دولت ه

ــد.  ــال می کردن ــود را دنب ــع خ ــتند، مطام ــتعمارگر هس ــاً اس ــان، ذات و انسان شناختی ش

عامــل بازدارنــده دراین میــان، دولــت عثمانــی بــود کــه بــا تکیــه بــر ارزش هــای دینــی، 

توانســته بــود یکپارچگــی نســبی میــان دو قومیــت بــزرگ تــرک ـ عــرب ایجــاد کنــد. 

ــی از یــک  ــت عثمان ــاره دول ــی درب ــن فعالیت هــای اســتعماری دولت هــای اروپای تبیی

ــان دهنده  ــد نش ــر، می توان ــوی دیگ ــی از س ــت عثمان ــده دول ــش بازدارن ــرف و نق ط

چرایــی اهتمــام اروپــا بــه وعــده اســتقالل بــه اعــراب و ایجــاد واگرایــی میــان دو قــوم 

بــزرگ تــرک و عــرب و در نهایــت متالشــی شــدن جهــان عــرب باشــد.

الف( مطامع استعماری

بــا انقــالب صنعتــی و رشــد و شــکوفایی صنعــت در اروپــا کــه هم زمــان بــا آغــاز 

زوال دولــت عثمانــی بــود، هــر یــک از کشــور های اروپایــی، اهــداف اقتصــادی، فرهنگی 

و سیاســی خــود را بــا نظرداشــت رقابت هــای درونــی، دنبــال می کردنــد )د. حمــزه املنصــور، 

2008، ص 79 و 86(.
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1. دولــت انگلیــس فقــط بــه تأمیــن امنیــت راه هــای ارتباطــی بــه هنــد )شــام، عــراق، 

خلیــج فــارس، مــر و دریــای رسخ( و نیــز جلوگیــری از نفــوذ روســیه بــه منطقــه بالــکان فکــر 

ــه چگونگــی  ــا توجــه ب ــی، ب ــال کشــور عثمان ــن رو سیاســتش را در قب ــرد.1 ازای می  ک

ــرای  ــرد. ب ــم می ک ــد تنظی ــا هن ــی ب ــت مســیر های ارتباط ــظ امنی ــع و حف ــن مناف تأمی

انگلســتان فرقــی نمی  کــرد کــه تأمیــن امنیــت کمپانــی هنــد شــرقی از طریــق حفــظ 

ــژه  ــق فروپاشــی آن. اهتمــام وی ــا از طری ــن شــود ی ــی تأمی یکپارچگــی کشــور عثمان

ــود.  ــره ب ــداد و بص ــژه بغ ــراق و به وی ــه ع ــی ب ــوری عثمان ــق امپرات ــا در مناط بریتانی

انگلســتان در عــراق دارای مراکــز تجــاری، خطــوط حمــل و نقــل و تلگــراف بــود کــه 

ــد  ــی هن ــه کمپان ــه پاکســتان و از آنجــا ب می توانســت انگلســتان را از جهــت شــرق ب

شــرقی، و از جهــت غــرب بــه اســتانبول و عمــق اروپــا متصــل ســازد؛ 

2. صهیونیســم جهانــی، به مثابــه یــک جریــان قومــی، در قــرن نــوزده ظهــور کــرد. 

هرتــزل را مهنــدس حقیقــی صهیونیســم جهانــی می داننــد. هــدف اساســی صهیونیســم 

جهانــی، تشــکیل دولــت مســتقل یهــودی بــود. مســئله صهیونیســم در ابتــدای تشــکیل، 

ــود کــه دولــت مســتقل یهــودی می بایســت در آن تشــکیل می شــد.  ــی ب تعییــن مکان

ــن و فلســطین  ــه، ماوراءالنهری ــن، مقدونی ــدا، آرژانتی ــورد، کشــور های اوگان ــن م در ای

پیشــنهاد شــد. درنهایــت، فلســطین بــه ایــن منظور، مــورد تصویــب صهیونیســم جهانی 

قــرار گرفــت و از همــان زمــان اقنــاع ســلطان عثمانــی، پیشــنهاد مســاعدت بــه دولــت 

عثمانــی و پرداخــت دیــون در جهــت حــل مشــکالت مالــی، رشــوه و مهم تــر از همــه 

فشــار سیاســی و نظامــی از ســوی دولت هــای اســتعمارگر، بــه  عنــوان راه هایــی بــرای 

ــات،  ــد )بی ــری گردی ــودی پی گی ــت یه ــان و تشــکیل دول ــردن مهاجــرت یهودی عملی ک

2003، ص 449 و نیــز د. النعیمــی، 2006م – 1427 ه، ص 150(؛

1  . دولت های اروپایی، به ویژه اتریش و روسیه، به استقالل خواهی کشورهای بوسنی 
هرزگوین و بلغارستان، به بهانه حمایت از شهروندان مسیحی دولت عثمانی، دامن می زدند. 
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3. تــالش دولــت فرانســه، بــه تعمیــق و گســترش دامنــه نفــوذ خــود در ســوریه 

و منطقــه شــامات، گســترش مؤسســات آموزشــی و دفــاع از مســیحیان کاتولیــک در 

ــق و  ــن دمش ــی بی ــوط ریل ــاد خط ــز ایج ــان، و نی ــای لبن ــام و مارونی ه ــرزمین ش س

ــود. ــروت، معطــوف ب ــدری در بی ــات بن ــروت و امکان بی

 ایــن کشــور همچنیــن بــه  دنبــال توســعه ســلطه خــود بــر برخــی ســرزمین های 

دولــت عثمانــی در شــمال قــاره آفریقــا و بــه  طــور خــاص در الجزایــر و تونــس بــود؛

4. امــا  روســیه کــه بــه  واســطه تســلط بــر مناطــق محیــط بــر دریــای ســیاه، بــه  دنبال 

دســتیابی بــه آب هــای گــرم دریــای مدیترانــه بــود، ایــن هــدف را از طریــق تســلط بــر 

اســتانبول و تنگه هــای بوســفور و داردانــل، و نفــوذ در منطقــه بالــکان بــا هــدف تأســیس 

دولــت بــزرگ اســالمی امکان پذیــر می دانســت )املنصــور، 2008، ص 149 - 150(؛

5. دولــت صلیبــی اســتعماری پرتغــال در اوایــل قــرن شــانزدهم، اهداف اســتعماری 

خــود را از طریــق تســلط بــر دریــای ســرخ، اقیانــوس هنــد و تســلط بــر اماکــن مقدس 

مســلمانان و نیــز خلیــج فــارس دنبــال می کــرد )احمــد یاقــی، 1385، ص 195(.

ب( نقش بازدارندگی دولت عثمانی

کشــور عثمانــی بــا همــه ضعف هایــی کــه داشــت، در مقابــل طمع ورزی هــا و اهداف 

سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی کشــور های اروپایــی، قدرتمنــد بــود. این دولت ها کشــور 

ــد. امــام خمینیــره  ــه اهدافشــان می دیدن ــع و مزاحــم خــود در رســیدن ب عثمانــی را مان

ضمــن اشــاره بــه بی لیاقتــی بیشــتر حاکمــان عثمانــی و وجــود فســاد در برخــی ســران 

آنهــا )امــام خمینــی ره، 1388، ص 36( دولــت عثمانــی را بــه دلیــل کارکــردش در حفــظ وحــدت 

میــان جوامــع مســلمان، شایســته تمجیــد می دانســتند؛ چراکــه مانــع نفــوذ اســتعمار بــه 

ــت  ــد: »دول ــان می فرمودن ــود. ایش ــده ب ــی آن ش ــه و فروپاش ــی و تجزی ــرو عثمان قلم

عثمانــی  یــک دولــت اســالمی بــود کــه ســیطره اش گرفتــه بــود تقریبــاً از شــرق تــا غرب 
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را. آنهــا دیدنــد کــه بــا ایــن دولــت اســالمی بــه ایــن قــوی ای نمی شــود چــاره ای کــرد؛ 

نمی شــود ذخایــر را بــرد. بعــد از اینکــه در آن جنــگ- بــا آن بســاط- غلبــه پیــدا کردنــد، 

تجزیــه کردنــد دولــت عثمانــی  را بــه دول بســیار کوچــک کوچــک. بــرای هــر یــک از 

ــرار  ــا رئیس جمهــوری ق ــد ی ــرار دادن ــا ســلطانی ق ــد ی ــرار دادن ــری ق ــا امی آنهــا هــم ی

دادنــد؛ آنهــا در قبضــه مســتعمره چي ها و ملــت بیچــاره در قبضــه آنهــا. بــا ایــن وضــع، 

یــک دولــت عثمانــی  بــا آن مجــد را زمیــن زدنــد« )خمینــی، 1389، ج1، ص375(.

بنابرایــن دولــت عثمانــی عامــل اصلــی بازدارنــده در مقابــل فعالیت های اســتعماری  

دولت هــای اســتعماری اروپایــی بــود. در ادامــه بــه مهم تریــن فعالیت هــای بازدارنــده 

ایــن دولــت اشــاره می شــود: 

ــت  ــی: دول ــای صلیب ــه پرتغالی ه ــر نقش ــریفین در براب ــن ش ــت از حرمی 1. حمای

پرتغــال درصــدد ورود بــه دریــای ســرخ و تصــرف حجــاز و نابــودی مراکــز مقــدس 

ــگاه دریایــی یمــن، ایــن کشــور را در  ــق پای ــی، از طری ــود. دولــت عثمان مســلمانان ب

ــاکام گذاشــت )احمــد یاقــی، 1385، ص 195(؛ ــه اهدافــش ن دســتیابی ب

2. حمایــت از اعــراب شــمال آفریقــا در برابــر نفــوذ دولت هــای صلیبــی پرتغــال و 

اســپانیا کــه بــه  دنبــال تشــکیل کشــور مســیحی در شــمال آفریقــا بودنــد؛

ــر  ــوذ تفک ــل از نف ــی: قب ــای عرب ــان والیت ه ــی می ــدت فرهنگ ــاد وح 3. ایج

ــن  ــا، دی ــتگی آنه ــظ هم بس ــای حف ــن پایه ه ــراب، مهم تری ــان اع ــی در می قوم گرای

ــان عربــی بــود. ایدئولــوژی دولــت عثمانــی  اســالم، فرهنــگ عربــی ـ اســالمی و زب

ــرام  ــاخصه های آن، احت ــه از ش ــود ک ــالمی ب ــگ اس ــت و فرهن ــه خالف ــر پای ــز ب نی

ــان ترک هــا و  ــه دوگانگــی و واگرایــی می ــی اســت. ازایــن رو هیچ گون ــان عرب ــه زب ب

ــاره ترک هــا نداشــتند.  عرب هــا احســاس نمی  شــد. عرب هــا نیــز تصــور قومــی درب

بنابرایــن همــه جوامــع و اقوامــی کــه تحــت ســیطره دولــت عثمانــی بودنــد، خــود 

را از رعایــای دولــت عثمانــی قلمــداد، و بــر مبنــای قوانیــن و ارزش هــای دینــی بــا 
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ــور، 2008، ص 53 - 61(؛ ــان، ص 198؛ و املنص ــد )ه ــل می کردن ــر تعام یکدیگ

ــی از  ــرزمین های عرب ــتعمار: س ــم اس ــوذ و تهاج ــی از نف ــع عرب ــظ جوام 4. حف

قــرن شــانزدهم تــا اوایــل قــرن بیســتم، بــه مــدت چهــار قــرن، در مدتــی کــه دولــت 

ــوذ و  ــد. نف ــون ماندن ــا مص ــوذ آنه ــتعمار و نف ــاوز اس ــود، از تج ــد ب ــی نیرومن عثمان

ــه  ــی ب ــت عثمان ــه دول ــد ک ــاز ش ــی آغ ــی از زمان ــع عرب ــه جوام ــتعمار ب ــم اس تهاج

ــیبی  ــی، در سراش ــی عرب ــی ترک ــی از قوم گرای ــای ناش ــتعمار و واگرایی ه ــطه اس واس

ضعــف و انحطــاط قــرار گرفــت. ســرزمین های عربــی در قــاره آســیا و آفریقــا هــدف 

تهاجــم اســتعمارگران مســیحی قــرار گرفتنــد: فرانســه، بــه الجزایــر دســت اندازی کــرد 

و توانســت آن را در ســال 1830 اشــغال کنــد. همچنیــن پنجــاه ســال بعــد، در ســال 

1881 فرانســه، تونــس را و در ســال 1882 انگلســتان، مصــر و بــه دنبــال آن ســودان را، 

و در ســال 1911 ایتالیــا طرابلــس و برقــه را تحت الحمایــه خــود قــرار دادنــد. بعــد از 

جنــگ جهانــی هــم کــه مناطــق عربــی میــان کشــور های پیــروز جنــگ تقســیم گردیــد 

ــی، 1385، ص 202 – 203(. ــد یاق )احم

5. ممانعــت از مهاجــرت یهودیــان بــه ســرزمین ســینا و فلســطین و ایجــاد کشــور 

ــت  ــی، مقاوم ــت عثمان ــارات دول ــی از افتخ ــالمی: یک ــرزمین های اس ــودی در س یه

سرســختانه و غیرتمندانــه در مقابــل درخواســت کشــور های اســتعمارگر بــرای پذیــرش 

یهودیــان در فلســطین و تشــکیل کشــور یهــودی بــود. 

ــه  ــان ب ــرت یهودی ــا مهاج ــی ب ــخ عثمان ــول تاری ــام ط ــی در تم ــالطین عثمان س

ــلیمان  ــلطان س ــلیم اول و س ــلطان س ــد. س ــت می کرده ان ــطین مخالف ــرزمین فلس س

قانونــی فرمان هایــی صــادر کرده انــد کــه حاکــی از اعــالم خطــر مهاجــرت یهودیــان 

ــه بعــد  بــه ســرزمین ســینا بــوده اســت. صرفــاً از زمــان ســلطان مــراد 1596/1005 ب

اســت کــه یهودیــان، بــا اســتفاده از ضعــف و فســاد ســالطین عثمانــی، فرصت مناســبی 

ــد و  ــدا کرده ان ــینا پی ــرزمین س ــور در س ــهر ط ــه ش ــده ب ــای پراکن ــرای مهاجرت ه ب
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البتــه زمانــی کــه آنهــا بــه آزار مســیحیان پرداختنــد، دولــت عثمانــی فرمــان اخــراج و 

ــد  ــژه ســلطان حمی ممانعــت از بازگشــت آنهــا را صــادر کــرد )هــان، ص 203 - 205(. به وی

ــرد تــا کوچک تریــن امتیــازی  ــه کار ب ثانــی، بیشــترین مقاومــت، تدبیــر و تــالش را ب

واگــذار نکنــد کــه عنصــر یهــود را بــر عنصــر عــرب مســلط ســازد )د. النعیمــی، 2006م / 

1427ق، ص 167(؛ بــه  گونــه ای کــه هرتــزل بعــد از مالقات هــای مکــرر بــا ســلطان حمیــد 

اعــالم کــرد: »مــن امیــدم را در مــورد تحقــق آرزو هــای یهــود در فلســطین از دســت 

دادم. یهــود تــا زمانــی کــه ســلطان عبدالحمیــد در حاکمیــت اســت، هرگــز نمی  توانــد 

داخــل در ارض موعــود شــود« )هــان، ص 167 - 168(.

وقوع جنگ جهانی اول

وقــوع جنــگ جهانــی اول و قــرار گرفتــن کشــور عثمانــی در صــف کشــور های 

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــرد ت ــم می ک ــتعمار فراه ــرای اس ــب را ب ــرایط مناس ــق، ش متف

ــر از  ــد. صرف نظ ــالش کن ــود، ت ــق آن ب ــع از تحق ــی مان ــت عثمان ــه دول ــی ک اهداف

ــا اعــراب و  اقدامــات نظامــی بــرای شکســت دادن دولــت عثمانــی، طــرح دوســتی ب

جــدا کــردن آنهــا از تــرکان، بهتریــن راه حــل دســتیابی بــه اهــداف یادشــده محســوب 

ــا در  ــه ترک ه ــراب علی ــد: »شــورش اع ــر« می گوی ــه »ژان پی ی ــه ک می شــد؛ همان گون

ــه[ اســتقرار  ــی را تضعیــف می کــرد و در درازمــدت، ]زمین کوتاه مــدت، قــدرت عثمان

ــگ، 1368، ص 18(. ــاخت« )درین ــم می س ــی فراه ــیای غرب ــس را در آس انگلی

وعــده اســتقالل بــه اعــراب و قــول حمایــت از جنبش رو به گســترش ناسیونالیســم 

ــران عــرب، می توانســت  ــه رهب عــرب و تحریــک احساســات قوم گــرا و جدایی طلبان

ــه راه  ــا ب ــردن آنه ــراب و وادار ک ــزه در اع ــاد انگی ــرای ایج ــب ب ــزار فری ــن اب بهتری

 انداختــن جنــگ بــر ضــد تــرکان دولــت عثمانــی باشــد. وعــده اســتقالل بــه اعــراب، 

بــا توجــه بــه نفــوذ اندیشــه قوم گرایــی عربــی و تفکــرات ناسیونالیســتی در میــان آنهــا، 

ــود. وعــده ای جــذاب و دوست داشــتنی ب
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ــن منظــور، کســی جــز شــریف حســین،  ــرای ای ــز شــرایط ب ــرد مســتعد و حائ ف

شــریِف مکــه نبــود. اولیــن مالقــات رســمی میــان کیچنــر )کتــر( انگلیســی و عبــداهلل، 

فرزنــد شــریف حســین و عضــو مجلــس کشــور عثمانی، در مســیر ســفر به قســطنطنیه 

ــد  ــات، بع ــن مالق ــی انجــام شــد. در ای ــگ جهان ــل از شــروع جن در ســال 1914، قب

ــرر شــد موضــع  ــزل شــریف حســین در مکــه، مق ــداهلل از وضــع متزل از گــزارش عب

ــالع  ــا اط ــا و عرب ه ــان ترک ه ــه می ــورت منازع ــراب در ص ــاره اع ــتان را درب انگلس

دهــد )انطونیــوس، 1980، ص205 -206(. ایــن مالقــات و مالقــات دوم کــه همگــی قبــل از ورود 

رســمی کشــور عثمانــی بــه صــف متفقیــن بــود، به ویــژه بــه علــت اینکــه انگلســتان 

ــل نفــوذ ســایر  ــه ســدی در مقاب ــان به مثاب ــن زم ــی را در ای یکپارچگــی کشــور عثمان

ــی  ــوس منته ــه ای ملم ــه نتیج ــت، ب ــد می دانس ــه هن ــوذ ب ــی در نف ــور های اروپای کش

ــرای  ــتان ب ــرداری انگلس ــتای بهره ب ــد در راس ــی بلن ــا گام ــد )هــان، ص 139 و 347(؛ ام نش

ــود. ــدی ب ــتفاده های بع اس

ــت  ــمی دول ــرکت رس ــا ش ــد ب ــه بع ــش هفت ــی در اوت 1914 و ش ــگ جهان جن

ــار ایــن کیچنــر بــود کــه خواســتار تعییــن موضــع شــریف  عثمانــی آغــاز شــد. این ب

ــی از دو راه  ــاب یک ــین در انتخ ــریف حس ــخ ش ــد. پاس ــگ ش ــال جن ــین در قب حس

حمایــت از ترک هــا یــا شــورش علیــه آنهــا و دســتیابی بــه آزادی و اســتقالل قومــی، 

قاطــع بــود: »بــه شــرط اینکــه بریتانیــا قــول حمایت مؤثــر بدهــد، )اعــراب( را در شــورش 

ــه  ــر ب ــر 1914 کیچن ــرد« )هــان، ص210 – 212(. در اکتب ــد ک ــری خواه ــا رهب ــه ترک ه علی

شــریف حســین نوشــت: انگلســتان حمایــت از عرب هــا را در برابــر هرگونــه تجــاوز 

خارجــی، و کمــک بــه آنهــا را بــرای دســتیابی بــه آزادی و اســتقالل، تضمیــن خواهــد 

ــوق  ــا تمــام حق ــام شــریف مکــه، ب ــای شــریف حســین را در مق ــن بق ــرد. همچنی ک

ــتیبانی  ــه پش ــا، مشــروط ب ــه اینه ــه هم ــد و البت ــن می کن ــه دارد، تضمی ــی ک و امتیازات

ــر  ــان، س ــان، ص 213(. هم زم ــود )ه ــد ب ــا خواه ــل ترک ه ــتان در مقاب ــراب از انگلس اع
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هنــری ماکماهــون، کمیســر عالــی مصــر و ســودان، بــه همــراه اســتورس )ســتورز( و ج. 

ف کالیتــون کــه از عوامــل دولتــی انگلســتان بودنــد، وارد قاهــره شــدند و بــا رهبــران 

ــا  ــاره مکاتبشــان ب ــی و رشــیدرضا، درب ــز عل ــا عزی قوم گــرای عــرب و در صــدر آنه

شــریف حســین، مذاکــره کــرده، آنهــا را بــر اســتقالل عــرب از تــرکان و تضمیــن آن 

مشــتاق  یافتنــد )هــان، ص 245 – 246(. انگلســتان در همیــن اثنــا، انتهــای ســیادت ترک هــا 

بــر مصــر را اعــالم کــرد )هــان، ص 235(.

تــا ژوئیــه 1915، شــریف حســین، ضمــن ســرگرم نگــه داشــتن رؤســای دولــت 

عثمانــی، حمایــت قوم گرایــان ســایر ســرزمین های عــرب را نیــز جلــب کــرد و بعــد 

از اطمینــان از حمایــت آنهــا، میــان شــریف حســین و ســر هنــری ماکماهــون دربــاره 

شــرایط توافــق کــه پیش تــر، قوم گرایــان منطقــه شــام بــه فیصــل – فرزنــد شــریف – 

اعــالم کــرده بودنــد، مکاتباتــی صــورت گرفــت )هــان، ص 252 – 257(. انطونیــوس: تعییــن 

ــر مســلمانان،  ــی ب ــه  رســمیت  شــناختن خالفــت عرب ــی، ب حــدود ســرزمین های عرب

ــن دو از  ــت ای ــرب و حمای ــان ع ــازات اقتصــادی جه ــه انگلســتان در امتی ــت ب اولوی

ــی و  ــتقالل کشــور های عرب ــظ اس ــت حف ــوای مهاجــم در جه ــل ق ــر در مقاب یکدیگ

ــاع از اولویــت منافــع انگلســتان. )هــان، ص 243 و ص 252 و ص 545 – 546( دف

بــا بــه توافــق رســیدن اســتعمار انگلیــس و قوم گرایــان عــرب، قیــام اعــراب بــر ضــد 

عثمانــی در ســال 1916 شــروع شــد. اعــراب بــا کمک هــای نظامــی و مالــی انگلســتان 

و رهبــری نظامــی لورنــس1 )گودویــن، 1383، ص 54 – 55( جــده و مکــه را تصــرف، و بعــداً بــا 

1  . تــی. ای. لورنــس )T.E.Lawrence( در جنــگ جهانــی، جاســوس و رایــزن نظامــی انگلیــس در میــان رهبــران 
عــرب حجــاز بــود. لورنــس در عربســتان، فرهنــگ و ادبیــات اعــراب را مطالعــه کــرد و نه تنهــا زبــان عربــی را 
به خوبــی فراگرفــت، بلکــه حتــی لهجــه قبایــل مختلــف را هــم آموخــت. از پوشــیدن لبــاس عربــی و زندگــی مثــل 
مــردان قبایــل بیابانــی احســاس غــرور می کــرد و بــه همیــن دلیــل هــم لقــب »لورنــس عربســتان« بــه او داده شــد. 
او بــا بســیاری از رهبــران عــرب روابــط نزدیــک داشــت، امــا هــدف نهایــی اش پیشــبرد اقدامــات نظامی انگلســتان 

بــود. بــه همیــن دلیــل، نگــرش او بــه جهــان عــرب، ریاکارانــه و در جهــت منافــع اســتعمار انگلیــس بــود. 
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کمــک نیرو هــای انگلیســی، دمشــق را نیــز از چنــگ نیرو هــای تــرک خــارج کردنــد.

ــان عــرب، از اســتعمار شکســت خــورد و  ــا کارشــکنی قوم گرای ــی، ب دولــت عثمان

دولت هــای اســتعمارگر انگلیــس، فرانســه و روســیه، بــه اهــداف خــود دســت یافتنــد. 

اینــک نوبــت ایــن کشــورها بــود کــه بــه وعــده خــود عمــل کننــد؛ امــا  علنــی  شــدن 

قــرارداد محرمانــه کشــور های اســتعماری انگلســتان، فرانســه و روســیه )در 1917( نشــان داد 

کــه ایــن دولت هــا، قبــاًل هم زمــان بــا اصــرار بــر وعــده اســتقالل اعــراب، در قــراردادی 

موســوم بــه ســایکس – پیکــو )بهــار 1916(، دربــاره چگونگــی تقســیم کشــور عثمانــی میان 

خــود بــه توافــق رســیده بودنــد )انطونیــوس، 1980، ص 350( و وعــده اســتقالل، از اســاس، ناقـ 

تعهــدات داده شــده، دروغ و صرفــاً محملــی بــرای فریــب قوم گرایــان عــرب بــوده اســت 

ــه  ــطین ب ــذاری فلس ــر واگ ــور )1917( ب ــه بالف ــق اعالمی ــر از آن، مطاب )هــان، ص 348( و بدت

ــرت  ــود و حی ــه ب ــداف خــود دســت یافت ــه اه ــتعمار ب ــتند. اس ــا اصــرار داش یهودی ه

عــرب از خیانــت اســتعمار )به ویــژه در مســئله فلســطین( و اعتــراض قوم گرایــان عــرب و غیــر 

ــرب،  ــاده لوح ع ــان س ــدن قوم گرای ــکار نامی ــه خیانت ــت؛ کمااینک ــده ای نداش ــا فای آنه

توســط ترک گرایــان عثمانــی، بــدون دلیــل بــود )هــان، ص 375(.

ــه جدایــی  ــا انگلســتان، در ظاهــر ب ــا یکدیگــر و ب ــان عــرب ب همــکاری قوم گرای

قومیــت عــرب از قومیــت تــرک یــا همــان اضمحــالل دولــت عثمانــی انجامیــد؛ امــا 

ــایکس–  ــه س ــد در موافقت نام ــی را بای ــی عرب ــی قوم گرای ــای اصل ــع پیامد ه درواق

ــد  ــتعماری منعق ــای اس ــان دولت ه ــه می ــه مخفیان ــرد ک ــت وجو ک ــو)1916م( جس پیک

ــی،  ــوری عثمان ــای امپرات ــن بخش ه ــه، »بهتری ــن پیمان نام ــاس ای ــر اس ــود.1 ب ــده ب ش

بیــن بریتانیــا، فرانســه و روســیه تقســیم می شــود و غنیمــت مختصــری بــرای 

ــق  ــن تواف ــات ای ــتان جزئی ــی و سیمپســن، 1378، ص 107(. انگلس ــد« )نایتل ــی می مان ــراب باق اع

 Gorge Picot عضــو پارلمــان و معــاون وزیــر کابینــه جنگــی انگلســتان و Sir Mark Sikes 1  . مشــتق از نــام
کنســول فرانســه در بیــروت. 
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ــا اینکــه  ــان عــرب و ازجملــه شــریف و فیصــل مخفــی نگــه داشــت ت را از قوم گرای

بلشــویک های روســی، همــراه ســایر معاهــدات ســّری، آن را نیــز افشــا کردنــد. نگرانــی 

ــا و  ــدد ترک ه ــی مج ــرس از هم گرای ــی و ت ــات پنهان ــان از توافق ــریف و قوم گرای ش

عثمانی هــا، موجــب شــد بریتانیــا ضمــن تکذیــب خبــر مزبــور، بــر وفــاداری خویــش 

بــرای ر هایــی عرب هــا از یــوغ تــرکان تأکیــد کننــد )هــان(. امــا خبــر واقعیــت داشــت. 

جهــان عــرب نه تنهــا از ترک هــا، بلکــه بــه  صــورت مناطــق تحــت نفــوذ کشــور های 

ــر نفــوذ  ــر، فلســطین، زی ــود و از همــه مهم ت ــاره شــده ب انگلســتان و فرانســه، تکــه  پ

ــد. ــه یهودی هــا واگــذار گردی ــه بالفــور، ب ــر اســاس اعالمی صهیونیســم، ب

ــی وی را مســتحق  ــرک عثمان ــران ت ــود و رهب ــب خــورده ب شــریف حســین فری

ــل  ــه فیص ــه ب ــا در نام ــد. جمال پاش ــت کردن ــه خیان ــم ب ــتند و مته ــرزنش دانس س

نوشــت: او و پــدرش بــه وســیله بیگانــگان گمــراه شــده اند و بــا دل خــوش  کــردن بــه 

ــام  ــری اســالم قی ــه ســیادت و برت ــه اســتقالل اعــراب، علی ــه بهان ــوچ، ب وعده هــای پ

ــوریه و  ــر س ــه ب ــوده و فرانس ــوه نم ــز جل ــاي فریب آمی ــون وعده ه ــا اکن ــد؛ ام کرده ان

بریتانیــا بــر عــراق و جامعــه بین الملــل بــر فلســطین مســلط شــده اســت )احمــدی، 1369 

ــا  در ایــن مالمــت و ســرزنش،  ــد؛ ام ــی درســت می گفتن ــران تــرک عثمان ص151(. رهب

پیــش و بیــش از آنکــه رهبــران قومــی عــرب، مســتحق ســرزنش باشــند، خــود ترک هــا 

مســتحق ســرزنش بودنــد؛ زیــرا قوم گرایــی ترکــی و بی توجهــی بــه درخواســت های 

ــلمان  ــیحی و مس ــرب مس ــان ع ــار قوم گرای ــه الزم را در اختی ــراب، بهان ــی اع طبیع

ــود.  ــرده ب ــاده ک ــرداری اســتعمارگران آم ــرای بهره ب ــود و شــرایط الزم را ب گذاشــته ب

ــراض  ــی اعت ــود؛ ول ــراض ب ــرب اعت ــان ع ــی قوم گرای ــش طبیع ــب واکن به هرترتی

ــم از  ــرب، اع ــان ع ــایر قوم گرای ــل و س ــالش فیص ــال ت ــت. دو س ــده ای نداش فای

نامه نگاری هــا، مالقــات بــا ســران اروپایــی، شــرکت در کنفرانــس پاریــس، برگــزاری 

ــاه  ــه الفت ــان جمعی ــا هم ــی« ی ــتقالل العرب ــزب »االس ــط ح ــی توس ــای عموم کنگره ه
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ــم  ــب عال ــه قل ــوریه ک ــی در س ــرکات قوم ــژه تح ــا، به وی ــار قطعنامه ه ــابق، انتش س

عربــی محســوب می شــد، هیچ کــدام اثربخــش نبودنــد )انطونیــوس، 1980، ص385 - 419(؛ زیــرا 

اســتعمار هیچ گونــه تعهــدی بــه تعهــدات مکــرر! نداشــت و از طــرف دیگــر، واگرایــی 

ــی  ــی، موضوع ــرزمین های عرب ــدن س ــاره ش ــز تکه پ ــا و نی ــا و عرب ه ــان ترک ه می

نبــود کــه بــه آســانی قابلیــت بازگشــت بــه هم گرایــی قابــل قبــول میــان حاکمــان و 

اندیشــمندان قوم گــرا را داشــته باشــد. مطابــق نتایــج کنفرانــس »ســان رمــو«1 منطقــه 

ــای  ــت دولت ه ــت قیمومی ــران، تح ــای ای ــا مرز ه ــه ت ــای مدیتران ــان دری ــع می واق

اروپایــی قــرار  گرفــت؛ بــا ایــن توضیــح کــه ســوریه به ســه قســمت فلســطین، لبنــان و 

آنچــه از ســوریه باقــی مانــد، تقســیم  شــد؛ ســوریه و لبنــان تحــت قیمومیت فرانســه، و 

عــراق و فلســطین تحــت قیمومیــت انگلســتان قــرار  گرفــت و ایــن بنــد اضافــه شــد که 

اعالمیــه بالفــور در فلســطین اجرایــی شــود. بنابرایــن چنان کــه در یقظــة العــرب آمــده 

ــای  ــگ خانمان ســوز و دادن قربانی ه ــن در جن ــم فرورفت ــوم عــرب ـ علیرغ اســت، ق

فــراوان و نیــز جنــگ بــا هم کیشــان کــه بــا تکیــه بــر وعده هــای دول متفــق صــورت 

گرفــت – نه تنهــا بــه وحــدت عربــی نرســیده بــود، بلکــه اســتقاللش را نیــز از کــف 

داده بــود. شــاید آنچــه مایــه امیــدواری بــرای اعــراب بــود، آگاهــی و شــعور عــرب بــه 

ــزم عــرب  ــی و ع ــای دول غــرب و ایجــاد احساســات قوم عهدشــکنی ها و خیانت ه

بــرای رســیدن بــه وحــدت و اســتقالل بــود )هــان، ص 419(؛ دو امــری کــه اولــی اساســًا 

تحقــق نیافــت و دومــی نیــز صرفــاً بــا جــا گذاشــتن ســرزمین مقــدس فلســطین ممکن 

شــد. البتــه فیصــل بــه حکومــت عــراق و عبــداهلل بــه حکومــت اردن رســید؛ امــا بیچاره 

شــریف حســین کــه آرزوی حاکمیــت بــر امپراتــوری عــرب را داشــت، بعــد از اتهــام 

خیانــت توســط همگنــان خــود، مغضــوب انگلســتان واقــع شــد و توســط هم پیمــان 

1  . ایــن کنفرانــس بــرای رفــع اختــاف دربــاره مفــاد توافقنامــه ســایکس – پیکــو و صلــح پاریــس، میــان ســران 
متفــق – بــدون روســیه تــزاری – بــه صــورت محرمانــه تشــکیل شــد.
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ــه  دیگــر انگلســتان، ابن ســعود کــه در منطقــه نجــد حکومــت می کــرد، ســرکوب و ب

قبــرس تبعیــد گردیــد.

نقش الرنس عربستان

ــس  ــه الرن ــس، معــروف ب ــه اعــراب، عملکــرد الرن در ماجــرای وعــده اســتقالل ب

ــرب،  ــرک – ع ــی ت ــاد واگرای ــس را در ایج ــتعمار انگلی ــش اس ــی نق ــتان، به خوب عربس

آشــکار می ســازد. الرنــس، چهــره ای عجیــب و مرمــوز در قضیــه شــورش اعــراب اســت 

کــه در مقــام مأمــور اطالعاتــی انگلســتان و بــا هــدف بــه اجــرا در آوردن سیاســت های 

کشــورش در غــرب آســیا، توانســت اعتمــاد اعــراب را بــه خــود جلــب کــرده، آنهــا را به 

 ســوی پیــروزی بــر ترک هــای عثمانــی رهبــری کنــد )نایتلــی و سیمپســن، 1378، ص3(. الرنــس، 

نه فقــط بــه  عنــوان یــک رهبــر نظامــی، بلکــه در مقــام یــک افســر سیاســی وابســته بــه 

فیصــل )فرزنــد رشیــف حســین(، توانســت بــا اعمــال نفــوذ بــر او، خط مشــی سیاســی بریتانیــا 

را در خاورمیانــه از طریــق تحریــک طغیــان عرب هــا علیــه ترک هــای عثمانــی، تثبیــت 

کنــد )هــان، ص10 و510(. او بــرای اجــرای سیاســت های انگلســتان، بــه اعــراب وعــده داد تــا 

آنهــا را در رســیدن بــه اســتقالل یــاری کنــد. اعــراب بــه او اعتمــاد کردنــد و همه هســتی 

خــود، اعــم از جــان و ثروتشــان را در اختیــار وی نهادنــد؛ امــا  او بــه اعرابــی کــه بــه وی 

اعتمــاد کــرده بودنــد، خیانــت کــرد و درواقــع آنهــا را فریــب داد تــا بتواند برای دو نســل 

از مــردم انگلســتان، بــه ســمبل یــک قهرمــان دوران عظمــت امپراتــوری بریتانیــا تبدیــل 

گــردد. الرنــس در نامــه ای خطــاب بــه شــارلت شــا می نویســد: »مــن خطــر فریــب  دادن 

]اعــراب[ را پذیرفتــم. مــن بــر ایــن بــاور بــودم کــه کمــک و همــکاری اعــراب بــرای 

ــه یــک پیــروزی ســریع و کم خــرج ضــروری اســت و کســب پیــروزی در  دســتیابی ب

شــرق میانــه به مراتــب بیــش از وعده هایمــان بــه اعــراب ارزش دارد« )هــان، ص3(. خیانــت 

آشــکار او بــه اعــراب موجــب شــد تــا همــواره در اعمــاق وجــود خــود احســاس گنــاه 

کنــد و همیــن امــر دلیــل اصلــی نپذیرفتــن ســود حاصــل از فــروش کتابــش به نــام هفت 
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ســتون خــرد بــود: »ایــن بخشــی از کفــاره جنایتــی بــود کــه مرتکــب شــده و بــا فریــب  

دادن اعــراب، وادارشــان کــرده بــودم ثــروت خــود را در راه ماجراجویی هــای )خیانت هــای( 

مــن از کــف بدهنــد«1 )هــان، ص10(.

نقش استعمار در  واگرایی ترکی

زمانــی کــه ترک هــای جــوان در ســال 1908 در قالــب کمیتــه اتحــاد و ترقــی، علیــه 

ســلطان عبدالحمیــد انقــالب کردنــد، همــه پیــروان ادیــان، اعــم از مســلمان، مســیحی و 

یهــودی و همــه اقــوام، اعــم از تــرک و عــرب، از قانــون اساســی و حکومــت مشــروطه 

ــن دوره  ــول همی ــی محص ــی العثمان ــاء العرب ــة االخ ــکیل جمعی ــد. تش ــتقبال کردن اس

اســت. درســت یــک ســال بعــد، ترک هــای جــوان بــا کنــار زدن ســلطان عبدالحمیــد، 

بــا تأکیــد بــر اصالــت نــژادی تــرک، اصــل اخــوت و بــرادری را کــه بــر هم بســتگی 

دینــی تأکیــد داشــت، نادیــده گرفتنــد و بــا تکیــه بــر ایدئولــوژی پان ترکیســم، واگرایــی 

عــرب  - تــرک را کلیــد زدنــد.

 اکنــون ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه چــرا جمعیــت اتحــاد و ترقی، حتــی برخالف 

ــه تنهــا راه  حــل حفــظ هم بســتگی  عقالنیــت سیاســی، اســالم را کــه می توانســت به مثاب

جوامــع امپراتــوری عثمانــی و مقاومــت در مقابــل توطئــه ترویــج ایدئولوژی هــای قوم گــرا 

عمــل کنــد،2 نادیــده گرفته، خــود، بــا ترویــج قوم گرایــی و برخــورد ایدئولوژیــک قوم مدار 

بــا عرب هــا، بــه آن دامــن زد و زمینه هــای فروپاشــی عثمانــی را فراهــم ســاخت.

1  . باوجودایــن نامــه دیگــری از الرنــس در دســت اســت کــه او می گویــد: »مــن از کارهایــی کــه کــرده ام پشــیمان 
ــه نمی  کنــم« )نایتلــی و سیمپســن، 1378، ص508(. نیســتم و توب

2  . درســت اســت کــه اســتبداد ســلطان عبدالحمیــد، از عوامــل بیــداری عــرب بــود، امــا اوالً مســلمانان این اســتبداد را 
کمتــر احســاس می کردنــد؛ ثانیــًا بیــداری اعــراب در ایــن دوره، شــکل واگرایــی جدایی طلبانــه بــه خــود نگرفتــه 
بــود. ترک هــا بعــد از بــه قــدرت رســیدن، ایــن امــکان را داشــتند تــا بــا تأکیــد بــر ارزش هــای دینــی، اعــراب 
ــم و  ــه پان ترکیس ــا ب ــش آنه ــار، گرای ــاف انتظ ــا خ ــد؛ ام ــوق دهن ــی س ــی دین ــمت هم گرای ــه س ــلمان را ب مس

ــدی، 1369، ص 112(. ــوق داد )ر. ک: احم ــی س ــی عرب ــوی هویت گرای ــه س ــا را ب ــم، عرب ه پان تورانیس
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یــک جــواب - مطابــق بــا ذوق قوم گرایــان – ایــن اســت کــه تمایــل بــه برتــری 

ــًا  ــی اســت و اساس ــری طبیع ــود، ام ــا، در ذات خ ــایر قومیت ه ــر س ــرک ب ــت ت قومی

نیازمنــد ســؤال و جــواب نیســت )انطونیــوس، 1980، ص181 – 182(؛ یــا ممکــن اســت جــواب 

دهیــم میراثــی کــه جمعیــت اتحــاد تحویــل گرفــت، در دوره ای بــود کــه آنهــا را بــه 

ــب  ــای جدایی طل ــه نیرو ه ــا ک ــن معن ــه ای ــرد؛ ب ــور ک ــم مجب ــی پان ترکیس قوم گرای

ــت  ــی، در پش ــای اروپای ــز دولت ه ــد و نی ــدرت بودن ــه ق ــکان در قل ــه بال در منطق

ــای  ــن، آرزو ه ــی ممک ــا در فرصت ــد ت ــن بودن ــی، در کمی ــازک دیپلماس ــای ن دیواره ه

شــوم خــود را محقــق کننــد؛ چنان کــه جمعیــت اتحــاد، قبــل از اینکــه فرصتــی بــرای 

ــود؛ در  ــدور نب ــش مق ــا برای ــران آنه ــه جب ــد ک ــی مواجــه ش ــا فجایع ــد، ب ــدام بیاب اق

مدتــی کوتــاه تمــام والیت هــای اروپایــی دولــت عثمانــی )غیــر از ترکیــه رشقــی( )1908( از ایــن 

دولــت جــدا گردیــد؛ در ســال 1911 ایتالیــا بــه لیبــی تعــدی، و شــهر های طرابلــس و 

بنغــازی را تصــرف کــرد و بدتــر از آن، خزانــه داری ترکیــه زیــر بــار هزینه هــای نظامــی 

کمــر خــم کــرده بــود )هــان، ص 180 – 181(.

ــری  ــای دیگ ــی، واقعیت ه ــاس و نپذیرفتن ــای بی اس ــن جواب  ه ــار ای ــا در کن ام

وجــود دارد کــه کســانی مثــل انطونیــوس، از پرداختــن بــه آنهــا امتنــاع کرده انــد؛ مثــل 

نفــوذ و حضــور اســتعمار و جریــان صهیونیســم در جمعیــت اتحــاد و ترقــی و تــالش 

ــی و درنتیجــه  ــت عثمان ــه  ســمت فروپاشــی دول ــت ب ــن جمعی ــرای ســوق  دادن ای ب

دســتیابی بــه اهــداف اســتعماری – صهیونیســتی.

اندیشمندان اروپایی و بنیان گذاری قوم گرایی ترکی 

ــرداری و شبیه ســازی از قوم گرایــی  برخــالف قوم گرایــی عربــی کــه نوعــی گرته ب

ــای  ــه ترک ه ــد، ن ــان نهادن ــان بنی ــود اروپایی ــی را خ ــی ترک ــود، قوم گرای ــی ب اروپای

اصیــل ترکیــه. عجیب تــر اینکــه بــه قوم گرایــی عربــی، مســیحیان منطقــه شــام دامــن 
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ــاً یهــودی منطقــه  ــد؛ امــا نظریه پــرداز قوم گرایــی ترکــی، متفکــران اروپایــی اصالت زدن

شــرق اروپــا بودنــد. در کتــاب اصــول التاریــخ العثمانــی آمــده اســت: »از امــوری کــه 

ــی  ــندگان اروپای ــدادی از نویس ــود تع ــود، وج ــر ب ــی مؤث ــر قوم گرای ــش تفک در پیدای

بــود کــه اولین بــار در بررسی هایشــان در مــورد ترکیــه، بــه اکتشــاف پیرامــون گذشــته 

ترک هــا و نقــش تمدن ســاز آنهــا در آســیای میانــه و نقــش زبــان و فرهنــگ آنهــا در 

ــد  ــخن گفتن ــرک س ــی ت ــای زبان ــن از گروه ه ــا عالوه برای ــد. آنه ــدام کردن ــخ اق تاری

کــه در خــارج از امپراتــوری عثمانــی در آســیای میانــه، منطقــه ولــگاه، قفقــاز و ایــران 

زندگــی می کننــد« )مصطفــی، 1418ق/ 1998م، ص 260 – 261(. به این ترتیــب نویســندگان اروپایــی 

اولیــن کســانی بودنــد کــه در ایجــاد خودآگاهــی ترکــی و القــای تفکــر قومــی در میــان 

ــر داشــتند. ــان نقــش مؤث ترک زبان

برنــارد لوئیــس، خاورپــژوه، ســه یهــودی اروپایــی را از پایه گــذاران تفکــر قوم گرایــی 

ــور  ــری2 )1832 – 1918(، و آرت ــوس وامب ــن1 )1841 - 1900(، ارمینی ــون کاهی ــد: لی ــی می دان ترک

ــی در  ــس، 1380، ص 9(. مصطف ــل از: لوئی ــه نق ــاهی، 1384، ص 16، ب ــد3 )1832 - 1911( )سلطانش ــی دیوی لومل

کتــاب اصــول التاریــخ العثمانــی افــراد دیگــری از ملیــت فرانســوی، آلمانــی، انگلیســی و 

دانمارکــی اضافــه کــرده اســت )مصطفــی، 1418ق/ 1998م، ص 260(. النعیمــی بــا اســتناد بــه کتــاب 

ــر تورانیگــری امــری واضــح اســت و  ــر یهــود ب ــد: »تأثی ــا می گوی المعاصــره فــی ترکی

یهــود اروپایــی و یهــود محلــی در دولــت عثمانــی در دو قــرن نوزدهــم و قــرن بیســتم، 

نقــش عمیــق و گســترده ای در ایجــاد جریــان قوم گرایــی تورانــی ایفــا کردنــد. علمــای 

یهــودی غربــی مثــل لوملــی دافیــد، کاهــون و ارمینیــوس وامبــری، کتاب هــای متعــددی 

در مــورد تفکــر قومــی تورانــی تدویــن کردنــد؛ کمااینکه یهودیــت محلــی )در دولــت عثانی( 

مثــل کراســوا )قراصــو( و موئیــز کوهیــن و ابراهــام غاالنتــی، نقــش مهمی در جمعیــت اتحاد 

1  . L.Cahun
2  . Arminius Vambery.
3  . Lumley David.
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ــه ســرنگونی عبدالحمیــد موفــق گردیــد و  ــه مجــرد اینکــه ایــن جمعیــت ب داشــتند. ب

بــه قــدرت رســید، صهیونیســت ها هــدف خــود، مبنــی بــر ایجــاد کشــور فلســطین بــه  

عنــوان وطــن یهــودی را مطــرح کردنــد« )د. النعیمــی، 2006م/ 1427ق، ص 175 – 176(.

ــود کــه در کتابــش، در مقدمــه ای  لیــون کاهیــن، نویســنده یهــودی فرانســوی ب

ــخ  ــول تاری ــان در ط ــژادی آن ــتگی ن ــرکان و برجس ــری ت ــیا، از برت ــخ آس ــر تاری ب

ــرک اســتوار  ــژاد ت ــر شــانه های ن ــی ب ــود تمــدن اروپای ــد ب ــت. او معتق ســخن گف

ــوده  ــی ب ــی و چین ــان دو تمــدن ایران ــزار اتصــال می ــرک اب ــژاد ت گشــته اســت و ن

ــی، 1418ق/ 1998م، ص260(. ــت )مصطف اس

ــت  ــم نهض ــش پان ترکیس ــودی، الهام بخ ــن یه ــت: ای ــد اس ــس معتق ــارد لوئی برن

تــرکان جــوان بــود کــه انقــالب 1908 را بــه وجــود آوردنــد. ضیــاء گــوک الــپ، از 

ــد.  ــی می دان ــی ترک ــر در قوم گرای ــل مؤث ــن را از عوام ــاب کاهی ــت ها، کت پان ترکیس

کاهیــن عــالوه بــر نوشــتن کتــاب، بــه تأســیس تشــکل های ضــد عثمانــی از ترک هــای 

جــوان و عرب هــای مصــری در فرانســه، به مثابــه یکــی از قرارگاه هــای اصلــی 

ــاهی، 1384، ص 23(. ــرد ) سلطانش ــدام ک ــوان، اق ــای ج ترک ه

وامبــری، شــخصیتی مرمــوز داشــته اســت. او فــردی لنــگ و درعین حــال جهانگرد، 

متبحــر در دوازده زبــان، پنــج دیــن، متهــم بــه جاسوســی بــرای ســرویس جاسوســی 

انگلســتان، مرتبــط بــا یهودیــان، و از دوســتان و مشــاوران ســلطان عثمانــی)!( معرفــی 

شــده اســت. هرتــزل او را  یــک یهــودی مجــار، جاســوس ترکیــه و انگلیــس، مــردی 

ــق  ــد )هــان، ص21و23(. محق ــی می کن ــم معرف ــداف صهیونیس ــت اه ــد و در خدم ثروتمن

معــروف، جیکــوب النــدو، در مــورد وی می گویــد: »ظاهــراً فــردی کــه بیــش از همــه 

و بــرای نخســتین بار مســئولیت مشــهور ســاختن مفهــوم تــوران و پان ترکیســم را بــه 

 عهــده داشــت، ارمینیــوس )هرمــن( وامبــری، ســیاح و شرق شــناس یهــودی – مجــاری 

بــود. ... او اســتدالل می کــرد کــه تمــام گروه هــای ترکــی بــه یــک نــژاد تعلــق دارنــد« 



38

1395
ستان 

م ز و ز
یی ششم،  پا شماره  می         

سال ی ا
ن نسا م ا

علو انهم  
هش  ژپو

ــرک را  ــوری پان ت ــک امپرات ــاب دیگــرش، طــرح کالن ی )النــدو، 1386 ص21 – 22(. او در کت

ــی،  ــای آناتول ــه ترک ه ــامل هم ــخ، ش ــب و تاری ــترک، مذه ــان مش ــای زب ــر پایه ه ب

ــد:  ــورد می گوی ــن م ــدو در ای ــار، پیشــنهاد داد. الن ــز و تات ــی، ترکمــن، قرقی آذربایجان

وامبــری توانســت تصویــری از یــک امپراتــوری پان ترکــی در دســترس همــه کســانی 

ــک  ــط نزدی ــن مســیر رواب ــد و در ای ــرار ده ــد ق ــداری از آن بودن ــه طرف ــل ب ــه مای ک

ــا از  ــداری آنه ــاالً در طرف ــوان احتم ــای ج ــران ترک ه ــن از رهب ــد ت ــا چن ــری ب وامب

اصــول پان ترکیســم نقشــی اساســی داشــته اســت )هــان(.

ــی های  ــا بررس ــه ب ــت ک ــی اس ــودی انگلیس ــک یه ــد، ی ــی دیوی ــوم، لمل ــر س نف

ــرای  ــر عرب هــا، در خودآگاهــی ترک هــا ب ــژادی ترک هــا ب ــری ن خــود در مــورد برت

ــوی، 1360، ص 34(. ــل از: نق ــه نق ــاهی، 1384، ص 23 – 24، ب ــود )سلطانش ــر ب ــی، مؤث قوم گرای

روشنفکران ترک و ترجمه قوم گرایی ترکی 

افــرادی نظیــر فــؤاد و جودت پاشــا )1823 - 1898( بــا هــدف نشــر افــکار آرتــور لملــی 

ــی ســاوی جــزوه ای  ــد و عل ــان ترکــی ترجمــه کردن ــه زب ــد، نوشــته های او را ب دیوی

ــا  ــاء گــوک آلــپ ی ــود. ضی ــار دیویــد برگرفتــه شــده ب ــاً از آث منتشــر کــرد کــه تقریب

ــل  ــپ یهودی االص ــن آل ــال )1840- 1888( و تکی ــق کم ــا )1825 - 1880(، نام ــان ضیاء پاش هم

ــد؛ همگــی آنهــا نوشــته های  ــز از همیــن دســت نویســندگان رونویــس تــرک بودن نی

ــد:  ــس می گوی ــه لوئی ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــی می کردن ــودی را رونویس ــان یه اروپایی

»بدین ســان تــرکان ملیــت خــود را در غربیــان یافتنــد و نوشــتار های آنهــا را رونویســی 

نمودنــد« )سلطانشــاهی، 1384، ص 23 و 24 و ص 27 – 34، بــه نقــل از: نقــوی، 1360، ص 34 – 35(. ایــن در حالــی 

ــی ســخن  ــان ترک ــه زب ــه، ب ــا، بااینکــه در ترکی ــم، ترک ه ــرن نوزده ــا ق ــه ت اســت ک

می گفتنــد، خــود را مســلمان دانســته، بــه اســالم و آل عثمــان وفــاداری کامــل داشــتند. 

ــا  ــان ترک ه ــی در می ــه آگاهــی قوم ــود ک ــودی ب ــان یه ــای اروپایی ــا انتشــار کتاب ه ب
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وجــود آمــد؛ به ویــژه ترک هایــی کــه از ســلطه روس فــرار کــرده و بــه دولــت عثمانــی 

ــده کــه بســیاری از آنهــا نیرو هــای روشــنفکر  ــد. ترک هــای پناهن ــده شــده بودن پناهن

بودنــد و توانســته بودنــد در حیــات فکــری پررونــق روســیه مشــارکت داشــته باشــند، 

ــتند  ــی داش ــش فعال ــاد، نق ــت اتح ــرای جمعی ــازی ب ــی و زمینه س ــی ترک در قوم گرای

)مصطفــی، 1418ق/ 1998م، ص262(.

یهود سالونیک، هویت اصلی جریان قوم گرایی ترکی

ــان  ــر جری ــتعمار ب ــم و اس ــر صهیونیس ــکار تأثی ــانه های آش ــر از نش ــی دیگ یک

ــت  ــه« در جمعی ــان دونم ــده »یهودی ــازع و تعیین کنن ــور بالمن ــی، حض ــی ترک قوم گرای

اتحــاد و ترقــی اســت. در اینکــه رهبــران جمعیــت اتحــاد و ترقــی از یهودیــان دونمــه1 یا 

شــاگردان آنهــا، و حامــالن اندیشــه و اجراکننــدگان برنامه هــای ایــن جمعیــت بوده انــد، 

ــان نویســندگان ایــن حــوزه اتفــاق نظــر وجــود دارد )د. النعیمــی، 2006م – 1427ق، ص 177(. می

»دونمه« هــا یهودیانــی بودنــد کــه بــه پیــروی از شــابتای زوی )1626-1676( )با اصالــت اســپانیایی، 

ــه اســالم  ــر ب ــر، به ظاه ــا از ســر تدبی ــار ی ــی به اجب ــت مســلمان عثمان ــر( در دول ــد ازمی متول

گرویدنــد، امــا بــا اســتفاده از تجربــه موفــق مارانــو2 در باطن یهــودی ماندند. شــابتای زوی، 

خــود در بنــادر غربــی عثمانــی ظهــور کــرد. وی نخســت ادعــا کــرد کــه مســیح اســت، 

ولــی مدتــی بعــد در زنــدان عثمانــی، ادعــای خدایــی کــرد و کمــی بعــد بــه اســالم گروید. 
پیــروان یهــودی شــابتای، بــه بــازار او رونــق می دادنــد )سلطانشــاهی، 1384، ص 44 - 45(.3

یکــی از مراکــز پرجمعیــت دونمه هــا شــهر ســالونیک دولــت عثمانی بود. این شــهر 

1  . در زبان ترکی به معنای گروندگان یا مرتدان از دین یهود.
2  . مارانــو یهودیانــی بودنــد کــه در قــرون وســطا بــرای پیشــرفت و نفــوذ در جامعــه مســیحی آن روز، به ظاهــر بــه 

مســیحیت گرویدنــد، امــا در باطــن یهــودی ماندنــد.
 Encyclopaedia Judaica. Vol 6.1971. by cater publishing house :ــل از ــه نق 3  . ب

Ltd. Jrusalem. p. 148
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بــه  دلیــل کثــرت جمعیــت اروپایــی اش )نصــف جمعیــت(1 از حوزه هــای نفــوذ کشــور های 

ــه شــمار می رفــت )مصطفــی، 1418ق/ 1998م، ص 263 – 264(. ســالونیک کــه امــروزه  اروپایــی ب

بخشــی از کشــور یونــان اســت، خاســتگاه اصلــی جمعیــت قوم گــرای تــرک اتحــاد و 

ترقــی و نیــز خاســتگاه مصطفــی کمال پاشــا، مشــهور بــه »آتاتــورک«2 اســت. النعیمــی 

می گویــد: از زمــان تأســیس ایــن جمعیــت، حتــی یــک نفــر از اعضــای ایــن جمعیــت 

دارای اصالــت ترکــی نبــوده اســت. انورپاشــا فرزنــد یــک لهســتانی، جاویــد از یهودیان 

ــلمانان  ــت از مس ــالونیک، طلع ــت س ــفاردینی از والی ــان س ــه، قره صــو از یهودی دونم

بلغــار، و احمدرضــا، رئیــس جمعیــت، متعلــق بــه پوزیتویســم فلســفی مکتــب کنــت و 

مرتبــط بــا جمعیــت یهــودی مصــر بــود )د. النعیمــی، 2006م – 1427 ه، ص 178 – 179(.

شــهر ســاالنیک، فقــط بــه  لحــاظ خاســتگاه یهــودی و اروپایــی اش، بــر جمعیــت 

ــق و  ــد عمی ــز در پیون ــونیت3 نی ــان ماس ــه جری ــود؛ بلک ــذار نب ــی تأثیرگ اتحــاد و ترق

ــع انســانی،  ــع ریشــه ها و مناب ــه درواق ــت ک ــود. یهودی ــت ب ــن جمعی ــا ای ریشــه دار ب

فکــری و مالــی جریــان ماســونی محســوب می شــوند، بــه مناســبت حضــور پرتعــداد 

ــودی  ــت یه ــت اتحــاد، هوی ــه جمعی ــه ب ــر اینک ــالوه ب ــالونیک، ع ــان شــهر س یهودی

می دادنــد، هویــت ماســونی ایــن جمعیــت را نیــز ســامان دادنــد )هــان، ص196 و 201(. در 

شــهر ســالونیک محافــل ماســونی متعــددی وجــود داشــت4 کــه بســیاری از اعضــای 

ــل قره صــو، یهــودی ســالنیکی در رأس  ــد. ایمانوئ جمعیــت اتحــاد، عضــو آنهــا بودن

محفــل مقدونیــه کــه وابســته بــه لــژ اعظــم ایتالیــا بــود، فعالیــت می کــرد )هــان، ص197(. 

1  . برخــی منابــع ایــن نســبت را هفتــاد درصــد ذکــر کرده انــد؛ هفتــاد هــزار یهــودی از مجمــوع صــد هــزار جمعیــت 
شــهر ســالونیک )ر. ک: النعیمــی، 2006م – 1427 ق، ص 196(

2  . به گواهی مورخین و محققین، مصطفی کمال پاشا یک دونمه است؛ یعنی یک یهودی است.
3  . که خود ریشه در یهود کاباال و تورات تلمودی دارد.

4  . فقــط در اســتانبول، 45 نماینــده ماســونی از لژهــای اعظــم کشــورهای اروپایــی وجــود داشــت کــه بــه همــه آنهــا 
ــد. ــی )The Grand Orient Ottoman( اطــاق می کردن ــژ اعظــم عثمان ل
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ــة و الیهــود حضــور جمعیــت ماســونی فرانســه و انگلیــس در  ــة العثمانی کتــاب الدول

جغرافیــای دولــت عثمانــی و عضویــت برخــی از دولت مــردان در ایــن جمعیت هــا را 

از زمــان ســلطان احمــد ســوم )1717( رهگیــری کــرده اســت. عــدد ترک هــای ماســونی 

در ســال 1882 بــه ده هــزار نفــر می رســید )هــان، ص183 – 184(. بســیاری از افــراد کــه بــه 

ــت داشــتند و انقــالب ترک هــای جــوان  ــی عضوی ــت اتحــاد و ترق نحــوی در جمعی

)1908( را رهبــری کردنــد، در ایــن آمارنــد و اســامی آنهــا بــه  عنــوان اعضــای جمعیــت 

ماســونی ثبــت شــده اســت )هــان، ص196(. النعیمــی، افــراد و محافــل ماســونی متعــددی 

ــا،  ــد فؤادپاش ــتند؛ مانن ــت داش ــی فعالی ــاد و ترق ــت اتح ــه در جمعی ــرد ک ــام می ب را ن

مدحت پاشــا )چهــره شــاخص مروطه خــواه(، نامــق کمــال )شــاعر معــروف قوم گــرا(، ضیاء پاشــا )نویســنده 

و اندیشــمند ترک هــای جــوان(، انورپاشــا )وزیــر جنــگ دولــت اتحــاد(، کمال پاشــا )معــروف بــه آتاتــورک و اهــل 

ــک  ــواوی، رمزی ب ــی س ــادبیک، عل ــک، رش ــا، نوری بی ــی فاضل پاش ــالونیک( مصطف س

ــون،  ــالم، ساس ــد(، س ــلطان عبدالحمی ــه س ــی علی ــات نظام ــده عملی ــانیک و فرمان ــت س ــه از والی ــودی دومن )یه

ــت  ــز دول ــه در مراک ــری ک ــل دیگ ــا محاف ــالنیک ی ــا در س ــل ریزوت ــی و محف فارچ

ــت داشــتند )بیــات، 2003، ص464؛ و نیــز النعیمــی، 2006م – 1427ق، ص184(. درحقیقــت  ــی فعالی عثمان

ــونی ســالنیک، تحــت  ــل ماس ــی، در اصــل از محاف ــت اتحــاد و ترق سرمنشــأ جمعی

ــا  ــان ب ــان ماســون ها و یهودی ــاط می ــد: ارتب ــژ اعظــم ایتالیاســت. او می افزای اشــراف ل

جمعیــت اتحــاد، بــه حــدی اســت کــه ایــن حرکــت را بیشــتر از اینکــه ترکــی باشــد، 

ــرار داده اســت )النعیمــی، 2006م – 1427ق، ص 201 و 202(. ــودی ق یه

جمعیــت االتحــاد و ترک هــای جــوان، عــالوه بــر هویــت یهــودی و ماســونی، بــه 

ــت اســتعماری  ــژه دول ــز وابســتگی سیاســی داشــت. به وی ــا نی ــز اســتعماری اروپ مراک

ــرار داشــت، از  ــر مســتقیم تفکــر ماســونی ق انگلســتان کــه سیاســت هایش تحــت  تأثی

مســاعدت بــه جمعیــت اتحــاد دریــغ نمی  ورزیــد. عالوه برایــن دولــت انگلســتان کــه بــه 

دلیــل اشــغال مصــر، کشــتار ارامنــه و نیز هویــت اســالمی جامعه عثمانــی، مناســبات تیره 
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بــا دولــت عثمانــی داشــت، مســاعدت بــه جمعیــت قوم گــرای اتحــاد را ابــزار مناســبی 

بــرای فشــار بــر دولــت عثمانــی تشــخیص داده بــود )هــان، ص 213 – 214(؛ چنان کــه ســلطان 

ــراک  ــه خــود را »االت ــت کســانی ]را[ ک ــخ، ماهی ــه زودی تاری ــد: »ب ــد می گوی عبدالحمی

ــد: »از  ــد، آشــکار خواهــد کــرد«. ســپس می افزای ــاة«1 می خوانن ــة الفت ــا »ترکی الشــبان« ی

خــالل تحقیقاتــم بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه تقریبــاً تمامــی آنهــا منتســب بــه محفــل 

ماســونی انگلیــس می باشــند... دریافت هــای مالــی آنهــا از همیــن محفــل اســت و تاریــخ 

نشــان خواهــد کــه آیــا ایــن کمک هــا بــه انگیزه هــای انســانی صــورت گرفتــه اســت یــا 

انگیزه هــای سیاســی؟« )هــان، ص214، بــه نقــل از: عبدالحمیــد، 1978، ص 49(.

ــوان  ــای ج ــاد و ترک ه ــت اتح ــونی، جمعی ــودی و ماس ــل یه ــا و محاف جمعیت ه

ــتعد و مناســب  ــزی مس ــه مرک ــود، به مثاب ــه ب ــونی یافت ــودی و ماس ــی یه ــه هویت را ک

ــوران  ــذب مأم ــا، ج ــری از فرقه ه ــر، عضوگی ــات تصمیم گی ــوذ در مؤسس ــرای نف ب

ــد  ــلطان عبدالمجی ــرنگونی س ــت، س ــندگان، و درنهای ــفرا و نویس ــی و وزرا و س دولت

یافتنــد و تــالش کردنــد از طریــق مســاعدت های مالــی، ایــن جمعیــت را در راســتای 

اهــداف صهیونیســتی خــود کــه درنهایــت خلــع عبدالحمیــد و فروپاشــی امپراتــوری 

عثمانــی بــود، حمایــت کننــد )النعیمــی، 2006م – 1427ق، ص 196، 199، 120 و 220؛ همچنیــن بیــات، 2003، 

ــرادی  ــه اف ــود ک ــی ب ــودی در فلســطین، هدف ــت، ایجــاد کشــوری یه ص464(. درحقیق

نظیــر وامبــری و هرتــزل بــرای تحقــق آن، تالشــی همــراه بــا اقنــاع و تطمیــع را شــروع 

کــرده بودنــد، امــا در آن موفــق نشــدند؛ بــه  دلیــل تــرس از احتمــال کشــتار یهودیــان - 

آنچنان کــه بــرای ارامنــه اتفــاق افتــاد – نیــز یهودیــان نمی  توانســتند از گزینــه نظامــی 

در ســرزمین امپراتــوری اســتفاده کننــد؛ بنابرایــن از طریــق فراینــد دیگــری کــه تشــکیل 

1  . ترک هــای جــوان، جمعیــت دیگــری در کنــار جمعیــت اتحــاد بــود کــه مرکزشــان در پاریس بــود و همچــون جمعیت 
ســانیک، اکثریــت اعضــای آن، ماســون و یهــودی بودنــد. شــعائر و اهــداف هــر دو جمعیــت، یکســان بــود و قره صــو، 

یهــودی ماســون، از ترکیــب آن دو، جمعیــت اتحــاد و ترقــی را پایه گــذاری کــرد )بیــات، 2003، ص 464(.
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جمعیــت اتحــاد و ترقــی بــود، بــه هــدف خــود دســت یافتنــد.

بــه  عبــارت دیگــر، هرتــزل و وامبــری تــالش کردنــد از طریــق گفت وگــو و قانــع  

کــردن ســلطان عبدالحمیــد یــا تطمیــع و ارتشــا، بــه هــدف خــود برســند،1 امــا  در ایــن 

مســیر موفــق نبودنــد. همچنیــن هرتــزل اقــدام بــه هرگونــه برخــورد نظامــی را – کــه 

نوری بــک، قنســول تــرک ســوئدی االصل پیشــنهاد داده بــود- به دلیــل احتمــال ایجــاد 

کشــتار یهودیــان، مــردود اعــالم کــرد. هرتــزل چهــار مــاه بعــد از مالقــات بــا نوری بک 

از دنیــا رفــت. درنتیجــه مقاومــت ســلطان، آرزو هــای صهیونیســتی شکســت خورده و 

عقیــم می نمــود؛ امــا اخــالف هرتــزل بیــکار ننشســتند و روش خــود را تغییــر دادنــد. 

ــکان  ــه بال ــیج منطق ــی بس ــد: یک ــرار دادن ــود ق ــتور کار خ ــه را در دس ــان دو برنام آن

ــه تأســیس  بــر ضــد دولــت عثمانــی، و دوم اقــدام یهودیــان ماســونی و اســتعماری ب

ــود.  ــر ب ــدام، مؤث ــود کــه هــر دو اق ــی )بیــات، 2003، ص 264 – 265( ب ــت اتحــاد و ترق جمعی

وقتــی قــوای نظامــی جمعیــت اتحــاد، قصــر ســلطان را تصــرف کــرد، چهــار نفــر بــر 

او وارد شــدند تــا عــزل او را از حکومــت اعــالم کننــد. یکــی از آنهــا قره صــو یهــودی 

ــت  ــام خالف ــا مق ــن یهــودی را ب ــرد: ای ــه او، ســؤال ک ــود. ســلطان ضمــن اشــاره ب ب

چــکار؟! )و مــا شــان هــذا الیهــودی فــی مقــام الخافــه؟!(

ــد. وی در آنجــا  ــل کردن ــدگاه خــود در ســالنیک منتق ــه تبعی ــد را ب ســلطان حمی

ــی در آن  ــت عثمان ــش از حکوم ــت خلع ــه عل ــت ک ــود  نوش ــتاد خ ــه اس ــه ای ب نام

به روشــنی بیــان شــده اســت: »جمعیــت اتحــاد، اصــرار پیاپــی داشــت تــا بــر تأســیس 

ــم  ــا  به رغ ــم؛ ام ــت نمای ــود در »االراضــی المقدســه« )فلســطین( موافق ــی یه وطــن قوم

اصــرار و پافشــاری آنهــا بــا ایــن درخواســت موافقــت نکــردم. اخیــراً 150 میلیــون لیره 

طــالی انگلیســی وعــده دادنــد. ایــن پیشــنهاد را نیــز بــه  صــورت قطعــی مــردود اعــالم 

ــد – چــه  ــه مــن بدهی ــا را از طــال ب ــم اگــر تمــام دنی ــه گفت ــه آنهــا قاطعان کــردم و ب

1  . صهیونیست ها از آن پس سلطان عبدالحمید را السلطان االحمر لقب دادند )بیات، 2003، ص 463(.
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برســد بــه 150 میلیــون لیــره – هرگــز درخواســت شــما را نخواهــم پذیرفــت ... . بعــد 

از جــواب قاطعانــه ام، بــر خلــع مــن از حکومــت اتفــاق کردنــد. ... اکنــون خــدا را بــر 

اینکــه دولــت عثمانــی و جهــان اســالم را بــه ایــن ننــگ ابــدی، آلــوده نکــردم، ســتایش 

می کنــم« )بیــات، 2003، ص 264 – 265(.

ــداف  ــه اه ــا صهیونیســم و اســتعمار ب ــت؛ ام ــد درســت می گف ســلطان عبدالحمی

خــود کــه فروپاشــی دولــت عثمانــی و تأســیس دولــت یهــود در فلســطین، از طریــق 

ــود.  ــه ب ــود، دســت یافت ــی ب ــای تفکــر قوم گرای الق

نتیجه گیری

ــی  ــای مذهب ــدی از واگرایی ه ــه جدی ــم وارد عرص ــرن هجده ــالم، از ق ــان اس جه

ــده در  ــن پدی ــار و پیامدهــای خســارت بار ای ــان، از آث و قومــی شــده اســت و از آن زم

ــن، بررســی تاریخــی واگرایی هــای جهــان اســالم نشــان  ــوده اســت. باوجودای ــان نب ام

ــای  ــر اصالت ه ــه ب ــا تکی ــت ب ــرده اس ــالش ک ــالم ت ــان  اس ــرگاه جه ــه ه ــد ک می ده

ــده از  ــن پدی ــد، ای ــدن از مشــکالت خــود بیاب ــارج ش ــرای خ ــی ب ــی، راه برون رفت دین

ــن مهــم، نشــان دهنده  ــت شــده اســت. ای ــه ای، تشــدید و تقوی ــل فرامنطق ســوی عوام

ــان  ــی در جه ــع خــود و هم گرای ــان مناف ــنی می ــارض روش ــتعمار تع ــه اس آن اســت ک

ــه  ــالم، به مثاب ــان اس ــی در جه ــی و مذهب ــای قوم ــد. واگرایی ه ــاهده می کن ــالم، مش اس

راهــی بــدون هزینــه برای دســتیابی اســتعمار بــه اهــداف اســتعماری اش، در دوره انقالب 

ــی اســالم اســت،  ــه جهان ــت از مشــکالت جامع ــرای برون رف ــی ب ــه تالش اســالمی ک

ــا بهره گیــری از ظرفیت هــای قومــی جهــان  تشــدید شــده اســت. غــرب اســتعمارگر ب

اســالم کــه متأســفانه شــخصیت های واگــرا یــا روابــط واگــرای هویت هــا آن را ایجــاد 

کرده انــد، بــه اهــداف خــود دســت می یابــد. به یقیــن غــارت منابــع اقتصــادی و نابــودی 

ظرفیت هــای فرهنگــی، سیاســی، انســانی و اقتصــادی جهــان اســالم از مهم تریــن اهــداف 
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اســتعمار و صهیونیســم جهانــی اســت و ایــن خــود مســلمانان هســتند کــه می تواننــد 

ــردن ظرفیت هــای روابــط واگــرا،  ــا نادیــده گرفتــن شــخصیت های واگــرا و از بیــن ب ب

اســتعمارگران را از دســتیابی بــه اهدافشــان محــروم ســازند.    
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طباطبایــی، محمدحســین، 1374، ترجمــه تفســیر المیــزان ، ترجمــه محمدباقــر موســوی همدانــی،  -

قــم، دفتــر انتشــارات اســالمی جامعــه  مدرســین حــوزه علمیــه قــم، چ5.

____________، 1348، شیعه در اسالم، قم، مؤسسه بوستان کتاب.  -

ــالمی  - ــارات اس ــر انتش ــم، دفت ــرآن ، ج18، ق ــیر الق ــی تفس ــزان ف _____________،   1417ق ، المی

ــه قــم ، چ5. جامعــه  مدرســین حــوزه علمی

طباطبایــی، محمــد حســین، 1374، ترجمــه تفســیر المیــزان، ، قــم، دفتــر انتشــارات اســالمي )وابســته  -

بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم( .  

عبدالحمید، محمد حرب، )مترجم(، 1978، مذکرات السلطان عبدالحمید، قاهره.  -

عمید زنجانی، عباسعلی، 1373، فقه سیاسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ2. -

عنایت، حمید، 1385، سیری در اندیشه سیاسی عرب، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چ6.  -

کاتم، ریچارد، 1371، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه فرشته سرلک، تهران، نشر گفتار، چ1.  -

یــخ نوشــته های جغرافیایــی در جهــان اســالمی،  - کراچکوفســکی، ایگناتــی یولیانوویــچ، 1379، تار

ترجمــه ابوالقاســم پاینــده، تهــران، انتشــارات علمــی و فرهنگــی، چ1.

کــوردل، کارل، و اســتفان ولــف، 1393، منازعــات قومــی، ترجمــه عبداللــه رمضــان زاده، تهــران، نشــر  -

ــی، چ1. فرهنگ شناس

گودرزی، حسین ، 1384، جامعه شناسی هویت در ایران، تهران، انتشارات تمدن ایرانی، چ1. -

__________، 1385، مفاهیم بنیادین در مطالعات قومی، تهران، انتشارات تمدن ایرانی، چ1. -

گودوین، ویلیام، 1383، عربستان سعودی، ترجمه فاطمه شاداب، تهران، انتشارات ققنوس، چ1.  -

ــد  - ــه حمی ــری، ترجم ــوی الحاقگ ــرن در تکاپ ــک ق ــم، ی ــوب، 1386 ش، پان ترکیس ــدو، جیک الن

ــی، چ2. ــر ن ــران، نش ــدی، ته احم
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ــز  - ــر مرک ــران، نش ــی، ته ــت اویس ــه بهمن دخ ــا، ترجم ــورد فرهنگ ه ــارد، 1380، برخ ــس، برن لوئی

ــرزان.  ــش ف ــر و پژوه ــا و نش ــی تمدن ه بین الملل

یــخ العثمانی، قاهره، نشــر دارالشــروق،  - مصطفــی، احمــد عبدالرحیــم، 1418ق/ 1998م، اصــول التار

ــة الثالثه.  الطبع

ــطو  - ــه ارس ــتان، ترجم ــس عربس ــی لورن ــی پنهان ــن، 1378، زندگ ــن سیمپس ــپ و کولی ــی، فیلی نایتل

ــی، چ1. ــی و فرهنگ ــارات علم ــرکت انتش ــران، ش آذری، ته

نقوی، علی محمد، 1360، اسالم و ملی گرایی، تهران، نشر دفتر فرهنگ اسالمی.  -

نیکســون، ریچــارد، 1389، پیــروزی بــدون جنــگ، ترجمــه فریــدون دولتشــاهی، تهــران: انتشــارات  -

ــات، چ6. اطالع

یه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی، چ5. - وینسنت، اندرو، 1385، نظر

هابز، توماس، 1389، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی، چ6. -

 - Encyclopaedia Judaica. Vol 6.1971. by cater publishing house Ltd. Jrusalem. Israel p. 148
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The Role of Colonialism in Divergence of Ethnic 

Identities of the Islamic World1

Abdul Rasul Yaghoubi2

 Abstract
Given the key concepts of the problem, three concepts of divergence, 

the Islamic world and identity are defined. In order to achieve the 

theoretical model, according to the studies, the level analysis model 

was an acceptable model for explaining the factors affecting divergence 

in the Islamic world, including the colonial factor. In this model, 

the divergent factors begin in the continuum of the divergent nature 

of identity, and, with the influence of the factors of the relationship 

between identities, end with influential factors in a universal domain. 

One of the most influential factors in the divergence of the Islamic 

world is colonialism. Considering the chosen model and the research 

question, colonialism and its role in the ethnic divergences of the two 

large and influential ethnic groups of the Islamic world was studied3. In 

this research, the creation and promotion of the thinking of Arab and 

Turkish ethno-religions, colonial military interference and aggression, 

the presence of colonial influence and seduction of influential forces 

1. Extracting the project of the divergence factors of the Islamic world, Al-Mustafa 
International Research Center, Received: 11/5/1395 Accepted: 25/11/1395

2. Faculty Member of Al-Mustafa international university, karshenasi1@gmail.com 
3. In another study by the same author, the role of colonialism in the 

divergence of the identity of the people of Fars was studied.
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within the Muslim world in each of the two ethnic groups have been 

studied separately.

Keywords: divergence, colonialism, Arabic ethnicity, Turkish ethnicity


