
 ٤ 

 
 
 
 

 فھرست مطالب
 
 
 

 ۷···        پیشگفتار
 ۱۱···        پیش درآمد

 
 فصل اول

 ۲۷···        پیش از مسیحیت
 

 فصل دوم 
 ٤۱···        پیش از ظھور اسالم

 
 فصل سوم

 ٥۹···        ارتش امپراتورى ایران
 

 فصل چھارم
 ٦۷···        نیروى دریایى ایران

 
 فصل پنجم

 ۸۷···        پگاه و نیمروز اسالم
 

 فصل ششم
 ۱۰۷···        امپراتورى عباسیان

 
 فصل ھفتم

 ۱۱۹···        نشینخیزش مردمان دشت
 

 فصل ھشتم
 ۱۳۷···        دوران پیش از مغول



 ٥ 

 فصل نھم
 ۱٤۹···        ھاى خودكامھ مدرنباروت سیاه و دولت

 
 فصل دھم

 ۱۷٥···        دولت
 

 ھمفصل یازد
 ۱۸٥···        اقتصاد خاورمیانھ

 
 فصل دوازدھم

 ۲۰٥···        گزیدگان دیوانى
 

 فصل سیزدھم
 ۲۲۱···        فرھنگ

 
 فصل چھاردھم
 ۲٤٥···        چالش مدرنیتھ

 
 فصل پانزدھم

 ۲٦۱···        استحالھ
 

 فصل شانزدھم
 ۲۷٥···        سرخوردگى و واكنش

 
 فصل ھفدم

 ۲۸۱·     ··   ھاى جدیدآرمان
 

 فصل ھجدھم
 ۲۹۷···        پایانجنگ بى

 
 فصل نوزدھم

 ۳۱٥···        از  آزادى تا رھایى
 

 فصل بیستم



 ٦ 

 ۳۲۱···        سیاست در خاورمیانھ
 ویكفصل بیستم

 ۳۲۹···        ھابرخورد تمدن
 

 ۳۲۹···        مقایسھ جمعیت، توان نظامى، تولید ... كشورھاى خارومیانھ
 ۳٦۳···        ر وقایع سیاسى و اجتماعى خاورمیانھسالشما

 ۳۷۳···        فھرست اعالم
 ۳۹۳···        براى مطالعھ بیشتر

 



 ۷ 

 
 



 ۸ 

 
 
 

 پیشگفتار
 
 
 
 

 انگیز اواخر سده بیستم ظھور بنیادگرایى در میان مؤمناناز جملھ پیشامدھاى شگفت
 آور است. آنانعناصر گاه حیرتجوى ادیان بزرگ بود. نحوه ابراز وجود و تجلى آین ستیزه

 ھاى سقط جنین را ازكشند، پزشكان و پرستاران كلینیكعابدان را در مسجد بھ تیغ گلولھ مى
 ھا را از اریكھ قدرتكنند و حتى حكومتآورند، رؤساى جمھورى را ترور مىپاى درمى

 زنندھایى مىىآفرینكشند. ھر چند شمار بنیادگرایانى كھ دست بھ چنین وحشتزیر مىبھ
 برند، چراترین آنان نیز در سرگشتگى بھ سر مىشناسناچیز است، اما صلحجوترین و قانون

 ترین مظاھر جامعھ مدرن سر ناسازگارى دارند. بنیادگرایانكھ حتى با بسیارى از باارزش
 مجال و فرصت پرداختن بھ مقوالتى چون دمكراسى، پلورالیسم، بردبارى مذھبى، حفظ

 ت، آزادى بیان، جدایى كلیسا و حكومت و جز آن را ندارند. بنیادگرایان مسیحى،امنی
 سفر«پذیرند و معتقدند شناسى و فیزیكى در باب منشأ زندگى را نمىكشفیات زیست

 ابواب علم را بر روى ھر موضوعى گشوده است. در ایامى كھ بسیارى زنجیر» پیدایش
 گشایند، بنیادگرایان بیش از ھر زمان دیگر بھ قوانیناسارت گذشتھ را از دست و پاى خود مى

 آورند.منزل خویش روى مى
 بنیادگرایى منحصر بھ پیروان ادیان توحیدى نیست. بنیادگرایى بودایى، ھندو و حتى

 كنفوسیوسى ھم وجود دارد كھ فھم و درِك نھ چندان آسان بھ دست آمده در مقوالت
 م دین، جنگ و خونریزى را رواج دھد و مقدمات حلولكند، تا بھ نالیبرالیسم را طرد مى

 مقدسات را بھ قلمرو سیاست  و اختالفات قومى و ملى فراھم سازد.
 بازگشتشد كھ سكوالریسم راھى بىھاى میانین سده بیستم، چنین تصور مىدر سال

 ایفا را پیموده و ایمان مذھبى ھرگز قادر نخواھد بود بار دیگر نقش مھمى در حوادث جھان
 اند و ازھاى دینى و آئینى را وانھادهتر شده و آموزهھا منطقىرسید انساننماید. بھ نظر مى

 اندشان را محدود بھ احوال شخصیھ و زندگى خصوصى خود كردهاین كھ حوزه فعالیت
 بنیادگرایان َعلم طغیان بر ضد چنین ھژمونى ۱۹۷۰خشنود ھستند، اما در اواخر دھھ 

 برافراشتند و مذھب منزوى را بار دیگر بھ صحنھ بازگردانیدند. آنان در انجامسكوالریستى 



 ۹ 

 این كار موفقیت شایانى كسب كردند. اینك مذھب مجددا مبدل بھ قدرتى شده است كھ
 اعتنایى بھ آن نیست. دین و مذھب اینكھیچ حكومتى بھ آسانى قادر بھ نادیده گرفتن و بى

 ھا ورا گرفتھ است و نقش مھمى در سیاست داخلى دولتھایى از دنیاى مدرن را فبخش
 اىالمللى بھ عھده دارد. بنابراین درك و فھم مقولھ بنیادگرایى از اھمیت ویژهامور بین

 اى چنین گسترده با مدرنیتھ بھ چالش برخاستھبرخوردار است و این كھ چرا و چگونھ در پھنھ
 است.

 استفاده كردند.» بنیادگرایى«بودند كھ از واژه ھاى آمریكایى نخستین كسانى پروتستان
 ھاىھاى اولیھ سده بیستم خود را بنیادگرا نامیدند تا از پروتستانشمارى از آنان در دھھ

 كردند اعتقادات مسیحى آنھا بھ بیراھھ رفتھ است.لیبرال مسلكى دورى گزینند كھ تصور مى
 سنت مسیحى نداشتند كھ» بنیادھاى«این گروه از مؤمنان دوآتشھ، ھدفى جز بازگشت بھ 

 ھاى اصیل بود. در نتیجھ مقصود از واژهو دیگر آموزه كتاب مقدسبرگرفتھ از تفسیر دقیق 
 چیزى جز اصالح باورھاى دینى و بازگردانیدن آنھا بھ مسیر راستین نبود. ھمان» بنیادگرایى«

 كار ھستند وبھ شدت محافظھتوان دریافت، بنیادگرایان مى» بنیادگرایى«گونھ كھ از واژه 
 ھاىشیفتھ گذشتھ، ھر چند كھ شكل و صورت عقایدشان مدرن و امروزى است. پروتستان

 ھاىگیرى از شیوهھاى خود را با بھرهآمریكایى كھ قصد بازگشت بھ گذشتھ را داشتند، آموزه
 واندتھاى موجود مسیحى دیگر نمىكردند. آنان معتقد بودند انگارهمدرن مطرح مى
 طلبانھ مورد عالقھ مسیحیان باشد. بنیادگرایانھاى اساسى و اصالحپاسخگوى جنبش

 یھودى و مسلمان، برخالف مسیحیان، چندان دلمشغول آرا و عقاید نیستند. از آنجایى كھ
 نامند اطالعى از اسالم و علم اصول ندارند، دربسیارى از غربیان فعال كھ خود را بنیادگرا مى

 شوند.ژه بنیادگرایى دچار گمراھى مىكاربرد وا
 اند كھ با مدرنیتھ زماندر ھر عصر و زمانھ و در ھر سنتى، ھمیشھ مردمانى بوده

 اند. ھر چند كھ بنیادگرایان زمان معاصر با اسالف خودخویش بھ چالش برخاستھ
 پسھایى دارند. اینان دانش و فرھنگ سكوالر را كھ نخست در غرب پدیدار شد و ستفاوت

 طلبند. جھان غرب بنیانگذار تمدنى بودهھاى دیگر سرایت كرد بھ مبارزه مىبھ سرزمین
 شناسیم، از این روى واكنش مذھبى نسبت بھ آن نیزاست كھ در تاریخ بدیلى براى آن نمى

 ھاى بنیادگرایانھ زمانھ ما با مدرنیتھ روابط گریزناپذیر دارد. بھ سخنھمانند است. جنبشبى
 زنند، اما حاضر بھ دورى گزیدن ازیادگرایان از پذیرش علوم عقلى غرب سر باز مىدیگر بن

 شوند، چراور مىآن نیستند و  مانند دیگران از دستاوردھاى علمى و اجتماعى غربیان بھره
 اى قادر بھ بازگشتكھ تمدن غرب چنان دنیا را دگرگون ساختھ است كھ ھیچ مرحلھ و مقولھ

 نیست. بھ وضعیت سابق خود
 در عھد باستان نیز استحالھ مشابھى، از  ھفتصد تا دویست پیش از میالد رخ داد كھ
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 خوانند. این دوران خودمورخان بھ علت توسعھ اندیشھ انسانى آن را عصر محورى مى
 ھاىمحصول ھزاران سال رشد اقتصادى و در نتیجھ تكامل اجتماعى و فرھنگى بود كھ ریشھ

 مریان در جنوب غربى ایران و مصر بستھ شد. مردمان ھزاره چھارم وآن در امپراتورى سو
 سوم پیش از میالد، بھ جاى كشت ساده محصول در حد نیاز عاجل خود، توانستند مواد

 ترى جھت مبادلھ و كسب درآمد اضافى تولید كنند. اقدامى كھ آنھا را موفقكشاورزى افزون
 تر و قدرتمندتر مانندھنرھا و جوامع مدنى گستردهھا، ابداع انواع بھ برپایى نخستین تمدن

 ھا ساخت. قدرت در جوامع كشاورزپیشھ انحصارا درشھرھا، دولت شھرھا و امپراتورى
 اختیار شاه یا كاھن نبود، بلكھ دست كم بخشى از آن در محل دادوستد، یعنى سرچشمھ

 و تحول دریافتند كھ آیین یافت. مردم در این ھنگامھ تغییرغناى مادى و فرھنگى تبلور مى
 تواند راھگشاى مشكالت دوران خود آنھاپرستى كھ در خدمت آمال اسالفشان بود، نمىبت

 باشد.
 ھاى عصر محورى موفق بھ كسب دانش و بینش بیشترىاھالى شھرھا و امپراتورى

 نان بھرسید. آفكرانھ بھ نظرشان مىھاى قدیمى اینكھ محدود و كوتھشدند، تا جایى كھ كیش
 عوض جستجوى خداوند در شمارى از الھگان گوناگون، بھ پروردگارى واحد، آسمانى و

 سرچشمھ تقدس روى آوردند. مردم در این زمان فراغت بیشترى یافتند و قادر بودند زندگى
 ترى براى خود فراھم كنند و در پى آیین و روحانیتى باشند كھ چندان با اشكال رایج ومرفھ

 ترین مسائل جوامع كشاورزى بود ونداشت. فقدان عدالت اجتماعى از مھمرسمى بستگى 
 استثمار زارعانى كھ از فرھنگى متعالى برخوردار نبودند. این چنین بود كھ پیامبران و

 ھا آموختند كھ ترحم و دلسوزى بھ حال دیگران رامصلحان قدم بھ صحنھ نھادند و بھ انسان
 توان درر دانست و این كھ تقدس و روحانیت را مىبایست اساس زندگى روحانى بشمى

 زده راھایى كھ كمك و مراقبت از آدمیان درمانده و مصیبتچھره ھر انسانى دید. آموزه
 دانست. در ھمین روال و در گذار از عصر محورى بودآزمایشى براى اثبات ایمان واقعى مى

 ھاى ھند ومدن ظھور كردند: آیینكھ ادیان شھودى بھ قصد راھنمایى نوع بشر در جھان مت
 باورىبودایى در ھند، كنفوسیوسى و تائوئیسم در شرق دور، یكتاباورى در خاورمیانھ و عقل

 ھاى ادیان عصرمحورى، از وجوه مشتركدر اروپا. بھ رغم وجود اختالفات اساسى در آموزه
 دند تا فكر تنزه جھانى وفراوانى نیز برخوردار بودند. آنان ھمگى با اتكا بر سنت قدیم كوشی

 معنوى را تكامل بخشند و رواج دھند. 
 ھاىما نیز در روزگار خویش در حال گذار از دوران مشابھى ھستیم كھ ریشھ در سده

 شانزدھم و ھفدھم عصر جدید دارد. از آن ایام مردمان اروپاى غربى اقدام بھ برپایى جامعھ
 ھ تولید محصوالت كشاورزى، متكى بھ تكنولوژىاى كردند كھ بھ جاى وابستگى بھ اضافتازه

 ھاى اقتصادى چھارصد سال اخیر، انقالبات اجتماعى، سیاسى وبود. توأم با دگرگونى
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 فكرى عظیمى رخ داد كھ باعث تكوین و ترویج افكار و علوم كامالً متفاوتى گردید. تحولى كھ
 دریافتند در شرایطى كھ نیازمند دگرگونى بنیادى مذھبى بود. مردم در سرتاسر جھان

 ھاى قدیم دیگرآورى شده است، آیینھا دستخوش تغییرات شگفتوضعیت زندگى آن
 راھگشا نیست. الجرم زنان و مردان معاصر ما در اندیشھ یافتن راھى جدید براى تعمید

 خویش ھستند. آنان براى ھدایت راھیان تازه، ھمانند پیامبران و مصلحان عصر محورى،
 اند، بر اساس الھام از گذشتھ براى آینده و بھ سوى جھانھ ایجاد گذرگاھى گرفتھتصمیم ب

 نھند. بنیادگرایى ـ ھر چند بھ صورت پارادوكس ومدرن، دنیاى نوى كھ خود بنیان مى
 ھا است كھ تاریخ تحول آن را از عصر محورى تا عصرآمیز ـ یكى از ھمین گذرگاهتناقض

 م.خوانیمدرن در این كتاب مى
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 پیش درآمد
 
 
 
 

 ۱٥۹۳مصطفى افندى سالونیكى مورخ عثمانى ورود سفیر انگلستان بھ استانبول را در سال 
 ضبط كرده است. آنچھ او را شیفتھ خود كرد، جالل و جبروت ورود سفیر نبود، بلكھ ھیبت

 باشكوه كشتى انگلیسى حامل سفیر بود. او نوشت:
 
 عجیبى بھ خود ندیده است. این كشتى با طى كردنبندر استانبول تاكنون چنین كشتى «

 میل دریایى و داشتن ھشتادوسھ توپ و سایر تجھیزات... یكى از ۳۷۰۰مسافتى برابر 
 »عجایب زمانھ است و نمونھ مشابھ آن تا بھ حال بھ ثبت نرسیده است.

 
 اى شده بود كھ ازچرا این مورخ فرھیختھ استانبولى تا بھ این حد دلباختھ كشتى

 آمد؟ پى بردن بھ علت حیرت و تعجب مصطفى افندى براىاى تقریبا ناشناختھ مىجزیره
 ھا دماغھكسى كھ اطالعاتى از وقایع آن روزگار داشتھ باشد، كار مشكلى نیست. پرتغالى

 ھا ووجوى منافع خود بودند. ھلندىھاى شرقى در جستامیدنیك را دور زده و در آب
 ترین وھا نھادند. پرتغال در مقام كوچكد سر در پى آنھا ھم اندكى بعانگلیسى

 ترین كشور اروپاى غربى توانست سیطره نیروى دریایى و سلطھ بازرگانى خویشجمعیتكم
 ۱ھاى مسلماِن را در آسیاى جنوبى بگستراند و امپراتورى

 ایران و عثمانى و امپراتورى مغوالن٤ران، 
 برانند یا مانع فعالیت آنھا شوند. ھا را پسدر ھند نتوانستند پرتغالى

 یكصد سال بعد كھ سده ھفدھم در حال افول بود، فرمانروایان امپراتورى عثمانى ـ آن
 انگشت نشانھ خویش را بھ سوى اروپا -جوى خاورمیانھ و سپر و شمشیر اسالم قدرت چیره

 اندقد برافراشتھ دانستند در ماوراى مرز شمال غربى، كشورھایىدراز كردند. اینك آنان مى
 برند. این چنین بود كھ عثمانیان وبھ سر نمى» كفر«و » جھالت«كھ دیگر در وادى ظلمات 

 بست اروپاى مركزى بھ خونخواھىونیم در لُجھ بندشمنان مسیحى آنان بھ مدت یك قرن
 برخاستند.

 ىگشوده شد، و ماحصل آن برا ۱٦۸۳بست در دومین شھر بندان وین در سال این بن
 نشینى بود. لشكریان ترك در مدت این جنگ براى نخستین بارھا شكست و عقبعثمانى
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 اى بود كھنامھاولین تفھیم ۱٦۹۹متحمل تلفات سنگینى در صحنھ كارزار شدند و عھدنامھ 
 ھا تحمیل كرد.دشمن پیروز بر عثمانى

 د؛ جایىنموشد: سرزمینى كھ خطرناك مىاینك غرب بھ دیده دیگرى نگریستھ مى
 شد احتماالً از آن الھام گرفت و سرمشق آموخت. فرماندھان نظامى عثمانى بھ زودىكھ مى

 دریافتند در دیار غرب چیزھایى وجود دارد كھ ملزم بھ فراگرفتن آن ھستند. عثمانیان در این
 اى ابزار وھاى غربى و دستیابى بھ پارهراه و بھ خصوص بھ منظور ایجاد توازن با ارتش

 گیرى، خریدن، گدایى كردن و دزدیدن آنسلیحات، خود را ناگزیر از اقتباس، تقلید، وامت
 ترین جایگاه آموختندیدند. پیش از این گفتیم كھ میدان جنگ مؤثرترین و قابل فھممى

 ھاى مربوط بھ دگرگونى اجزاى ھر تمدنى است. عناصر دیگر بھ نسبت پس ازنخستین درس
 شود.بھ و گنگ مطرح مىآن و گاه بھ صورت مشت

 ھااى كھ از عثمانىطلبان عثمانى و سایر فرمانروایان مسلمان خاورمیانھاصالح
 كردند در پى چھ چیزى بودند؟ كدام یك از عناصر مدرنیتھ غربى از طرف آنانروى مىدنبالھ

 ط بھوجدل درباره این فرایند و تصمیمات مربوپذیرفتھ شد و گستره آن تا چھ حد بود؟ بحث
 توان گفت درھا، از سھ سده پیشین تاكنون در خاورمیانھ رواج داشتھ و مىفراگرد نیازمندى

 تر بوده است.آفرینتر و جنجالاین دیار، از ھر سرزمین دیگِر خارج از دنیاى غرب، طوالنى
 نویسد:مى در میان مؤمنانوى.اس. نایپول در كتاِب 

 
 ن بھ علم و صنعت غرب بھ مثابھ كاالھاى موجودبسیارى از فرمانروایان جدید مسلما«

 توانند وارد آن شوند و با پرداخت پول،نگرند، جایى كھ مىدر یك فروشگاه ملكوتى مى
 ھاى مفید بھ حال خود را خریدارى كنند و بھ آنچھ كھ دوست ندارند اعتنایىفرآورده

 »نكنند و آن را پس بزنند.
 

 بیان حق انتخاب در انتقال علم و صنعت و موازینكھ در اینجا براى » پس زدن«كلمھ 
 اى جنبھ استعارهاجتماعى از طرف فرمانروایان یاد شده بھ كار رفتھ است، دست كم تا اندازه

 چیزى باشد كھ» پس زدن«گذارى و سپس دارد. شاید نخست بھ معنى بررسى و ارزش
 كھ بدنى ممكن است معنى فیزیولوژیكى ھم دارد، ھمچنان» پس زدن«عرضھ شده است. 

 در خاورمیانھ شاھد این بحث و جدل». پس بزند«یك عنصر پیوندى یا بیگانھ را نپذیرد و 
 گرایىتمام ناشدنى ھستیم كھ آنچھ كشورھاى منطقھ بھ آن احتیاج دارند تجدد بدون غرب

 ھاى فرھنگ مادى غرب و احتماالً علم واست. بھ سخن دیگر، پذیرش یا كسب فرآورده
 ھاى كاذب و ھمچنین شیوهشود، فارغ از بار فرھنگى و ارزشى كھ باعث تولید آنھا مىصنعت

 ھاى مادى.زندگى حاكم بر آن فرآورده
 روش علمى در مجموع نسبى است. براى پرداختن بھ مسائل یاد شده، انجام چند

 یندویكم چندان خوشارسد، ھر چند كھ در این آغاز سده بیستمقایسھ ضرورى بھ نظر مى
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 بایست غرب و خاورمیانھ را در آستانھ عصر مدرنیتھ خود با یكدیگر مقایسھنباشد. ما مى
 كنیم و خاورمیانھ را قبل از نفوذ غرب در آن مورد مطالعھ قرار دھیم؛ و در نھایت با توسل بھ

 ھاى بسیار آموزنده، خاورمیانھ را با سایر نواحى خارج از جھان غرب بسنجیم كھ تحتشیوه
 اند.ھاى غربى قرار گرفتھأثیر آموزهت
 
 
 

 نمایى غرباى است از خصلت درازمدت قدرتآن كشتى كھ وارد بندر استانبول شد، نمونھ
 و ھمچنین سیرت تحقیق و كاوش در آن دیار كھ واپسین مرحلھ آن اینك حضور انسان در كره

 دات ذیروح است.سازى موجوھاى فضایى در آن سوى منظومھ شمسى و شبیھماه و كاوش
 ھا و ھمین طور سلطھھا و پرتغالىھا، ھلندىبیان دالیل اصلى توان بریتانیایى

 ھاى دوردست كار مشكلى نیست. آنھا ناگزیر بودند كھ باامپریالیستى آنھا بر سرزمین
 ھااقیانوس آرام دست و پنجھ نرم كنند و بھ مصاف رقباى اروپایى خویش بروند. مراكشى

 د با اقیانوس آرام بھ چالش برخیزند، اما حیطھ آنان از سواحل حول و حوشمجبور بودن
 ھا وھا، اسپانیایىھا، فرانسوىھا، ھلندىرفت. انگلیسىسرزمین خودشان فراتر نمى

 ھاى دریایى یكدیگر شدند. كشورھاى یادھا خود باعث افزایش بیش از پیش مھارتپرتغالى
 با نصب تسلیحات افزایش دادند و قدرت تحرك وھاى خود را شده توان رزمى كشتى

 ھاى مسلمان در اختیار داشتند.ھایى نبود كھ قدرتآورى آنھا قابل مقایسھ با كشتىرزم
 ھاى مدیترانھ، دریاى سرخ،ھاى امپراتورى شرقى براى استفاده از آبكشتى
 تر،ھاى مقاومتھا كشتىشد. ھیچ یك از امپراتورىفارس و اقیانوس ھند ساختھ مىخلیج

 ھاى مسلمانانتر از آنچھ در اختیار داشتند، نساختند. كشتىقیمتتر و در نتیجھ گرانبزرگ
 ھاى عظیم بادبانى كھ براى مقابلھ با امواج دریاى شمال و تندبادھاىدر مقایسھ با كشتى

 ھاىرسید. كشتىاقیانوس آرام ساختھ شده بود كوچك، شكننده و جاسنگین بھ نظر مى
 ھاىھاى ساده و نفرات و خدمھ ناجور و ناھماھنگ امپراتورىظریف، سبك اسلحھ، با دكل

 كردند.ترى حمل مىشرقى قادر بھ رقابت با قراقیرھا نبودند كھ تجھیزات بسیار سنگین
 شد.ونقل بازرگانى محسوب مىھاى اروپایى عامل مھمى در حملبرترى كشتى

 ترى را با سرعترك زیادتر، قادر بود محموالت حجیمھاى پُرگنجایش، با قدرت تحكشتى
 توانستند از این مزایا بھره گیرند. در سدهبیشتر و ھزینھ كمتر جابھ جا كند. مسافران نیز مى

 ھیجدھم بسیارى از زایران مسلمان ھند و جنوب شرقى آسیا براى سفر بھ اماكن مقدس در
 كردند.ھاى اروپایى استفاده مىغرب عربستان از كشتى

 آمدند ازتر از بقیھ بھ حساب مىھا كھ پیشرفتھمردمان خاورمیانھ و بھ خصوص ترك
 این كھ شاھد برترى غرب در میادین كارزار و در بازارھاى دادوستد بودند، احساس نگرانى
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 كردند.مى
 ناپذیرھاى پى در پى سربازان شكستگر شكستھا كھ پیش از آن، نظارهاىخاورمیانھ

 م بودند كھ از سوى لشكریان غربى بھ آنھا تحمیل شده بود، اینك شاھد سلطھاسال
 آلود بازرگانان غربى بر بازارھاى خود بودند. براى وارسى دالیل گسترش موفقیتشتاب

 درخشان بازرگانان غربى در خاورمیانھ، بار دیگر بھ پدیده محبوب مصطفى افندى، یعنى
 سفیر الیزابت اول ملكھ ۱كھ حامل ویلیام ھاربورن گردیمبازمى» سوزان لندنى«كشتى 

 انگلستان بھ دربار سلطان عثمانى مراد سوم بود. ھر چند ھاربورن استوارنامھ از طرف ملكھ
 در دست داشت، اما منصوب او نبود و پولى بابت حقوق و مخارج سفارتخانھ از ملكھ

 لُوان) كھ یك شركت سھامى بھ ثبت رسیده در لندن بھ گرفت، بلكھ مؤسسھ لِوانت (یانمى
 ھا را بھ عھده داشت. ھیچ یك از پادشاھان سده شانزدھممنظور تجارت در شرق بود، ھزینھ

 انگلستان حاضر نبودند خود را دچار دردسر كنند و مخارج تأسیس یك سفارتخانھ در
 كار خود قدم پیش گذاشت و استانبول را بپذیرند. اما شركت لوانت براى گسترش كسب و

 ھاى چنین مأموریتى را متقبل گردید. با این حال، مقر اسمى دولت انگلیس كھ بعدھاھزینھ
 سفارتخانھ بریتانیا خوانده شد، در واقع بھ عنوان اقامتگاه فرستادگان شركت لوانت تا

 ده گیرد، بھ كارھاى ناپلئونى كھ دولت پادشاھى بریتانیا مصلحت دید اداره آن را بھ عھجنگ
 خویش ادامھ داد.

 بردارى از قدرت اقتصادى بود،اى از بھرهھاى بزرگ بازرگانى اروپا كھ نمونھتعاونى
 روابط آنھا با حكومت و شكل عملكرد و مدیریت پیچیده در مناطقى گسترده و بھ خصوص

 ھاى اولیھدر تحرك بخشیدن و بسیج سرمایھ، در مجموع چنان گسترده بود كھ براى فعالیت
 آمد.انگیز بھ حساب مىاقتصادى، حیرت

 شباھت بھ حیرت غرب ازاثرات این پیوند مركانتیلیستى حكومت و بازرگانان، بى
 اند نبود.ھاى شرق دور در چند سال اخیر بھ آن دست یافتھآنچھ كھ دولت

 بھگذشتھ از این، شركت لوانت یك مجمع آزاد و اختیارى بود. گروھى از مردم كھ 
 ھا، منافع و مقاصد خویش گرد آمدهمشىدالیل گوناگون و از جملھ اعتقادات، اھداف، خط

 بودند. روابط افراد در چنین مجامعى، چھ با تعھد اجبارى محكوم بھ حاكم و چھ با وفادارى
 اجبارى اعضاى وابستھ با طایفھ، خاندان، فرقھ و قبیلھ تفاوت دارد. در بیشتر جوامع

 ھا اساسا یكاى تا مدتیا غیرغربى الیھ میانى وجود نداشت. ظھور چنین الیھ اىخاورمیانھ
 ھاىھاى اختیارى و خودجوش مانند اتحادیھآمد. انجمنپدیده غربى بھ حساب مى

 ھاى كارگرى، مدارس آزاد،بازرگانى، احزاب سیاسى، كلیساھاى غیررسمى، اتحادیھ
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