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سال چهارم ،شماره  ،37مرداد 1401

بررسی و تبیین اقدامات اقتصادی ،فرهنگی و نظامی «محمدعلی پاشا» با تأکید بر
جنگ «نصیبین»
حسن

فضل 1

 1دانش آموخته دکتری تاریخ و تمدّن ملل اسالمی ،مدرّس مدعوّ مؤسسه آموزش عالی فردوس ،مشهد ،ایران

چکیده
یکی از نواحی بااهمیت تحت سلطه دودمان عثمانی ،منطقه مصر بوده است .این منطقه پس از فروپاشی و اضمحالل دولت
ممالیک ،در اختیار محمدعلی پاشا قرار گرفت .وی به روزگار حاکمیت خود ،تالشهای فراوان در زمینههای اقتصادی ،فرهنگی،
سیاسی و نظامی انجام داد .از طرف دیگر روحیه توسعهطلبی او باعث شد که درصدد گسترش قلمرو خویش برآید .فراست و
تدبیر وی در کنار تالشهای فراوان در جهت نیل به هدفهای بلند ،پیشرفتهای چشمگیری را برای او به دنبال داشت.
پژوهش پیش رو به اقدامات مهم او پرداخته و در این میان جنگ نصیبین را که میان وی و دولت عثمانی انجام شده است،
براساس مطالعه آثار متعدد تاریخی و با روش توصیفی -تحلیلی مورد بررسی قرار میدهد .نویسنده ضمن پرداختن به علل و
عوامل پدیدآمدن و تشریح این جنگ ،به تکاپوهای دولت های استعمارگر و تعامل آنها با دولت عثمانی و بستن قراردادهای
گوناگون فیمابین این دولتها برای کاستن قدرت رو به تزاید محمدعلی پاشا اشاره کرده ،به فرجام حکومت محمدعلی می-
پردازد .یافتههای پژوهش بیانگر تالشها و اقدامات وی در زمینههای گوناگون بوده و اینکه محمدعلی پاشا در حملههایی که به
شام و آسیای صغیر (ترکیه) داشته ازجمله در جنگ نصیبین ،توانسته است دولت عثمانی را یه سختی شکست دهد و دولت-
های بزرگ را به اقداماتی متوسل کند تا از ظهور و گسترش دولت قدرتمندی در مصر جلوگیری کنند.
واژههای کلیدی :مصر ،اقدامات محمدعلی پاشا ،محمود عثمانی ،دولتهای استعمارگر ،جنگ نصیبین (نزیب)
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مقدمه
یکی از مشهورترین حاکمان مصر پس از دوران شکوهمند حاکمیت فاطمیان ،ایوبیان و ممالیک ،محمدعلی پاشا (-1265
1220ق1805-1848/م) است .محمدعلی که تباری آلبانیایی داشته توانسته است در سایه تالشها و پشتکار خویش ،از طرف
دولت عثمانی ،حاکمیت مصر را به دست آورد .وی اقدامات علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و نظامی بسیاری در مصر انجام داد.
روحیه بلندپروازی و توسعهطلبی محمدعلی باعث شد که در برابر سلطان عثمانی قرار گرفته و موجبات برخوردهای نظامی
مختلف با آن دولت شود .یکی از این برخوردها ،جنگ نصیبین (نزیب) در سال 1255ه1839 /م میان دولت عثمانی (-1342
698ق1299-1924/م) و محمدعلی پاشا در مکانی به همین نام در جنوب ترکیه رخ داد .فرماندهی این نبرد را ابراهیم پاشا،
فرزند محمدعلی پاشا ،عهدهدار بود .این جنگ و رویاروییهای پیش از آن که در شام و آسیای صغیر (ترکیه) اتفاق افتاده بود،
شکست و هزیمت سپاه عثمانی را به دنبال داشته است.
پژوهش پیش رو با تکیه بر منابع تاریخی ،سیاسی ،تشکیالتی و نظامی معاصر که توسط پژوهشگران و خاورشناسان
مختلف نگاشته شده با رویکرد توصیفی -تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که محمدعلی پاشا چه اقدامات حائز اهمیتی
در مصر انجام داده است و علل و چگونگی بوجودآمدن یکی از این اقدامات نظامی که جنگ نصیبین است را تبیین کند؛ ضمن
اینکه نگارنده بر آن است تا با جستوجو در متون ،واکنشها و اقدامات دول استعمارگر را در برابر شکستهای دولت رو به افول
عثمانی ،بویژه در این جنگ مورد بررسی قرار دهد .به نظر میرسد که تمام این اقدامات دولتها بهویژه حمایت از دولت
عثمانی ،به منظور جلوگیری از ظهور دولتی نیرومند در مصر بوده است .احتماالً پدیداری این دولت میتوانسته در آینده
تاحدودی باعث بهمخاطرهافتادن منافع سیاسی و اقتصادی این کشورهای استعمارگر باشد.
به طور خاص در موضوع مقاله ،پژوهشی نگاشته نشده امّا در کتابها و متون مختلف تاریخی ،تراجم (زندگینامهها)،
تشکیالت و اسناد سیاسی و نظامی مربوط به دو کشور ترکیه و مصر و دودمان عثمانی و پاشاهای مصر ،به زندگی محمدعلی
پاشا ،اقدامات وی و جنگ نصیبین ،به طور اختصار اشاره شده است .کتاب اوروبا و مصیر الشرق العربی ،نوشته جوزف حجار که
توسط بطرس الحالق و ماجد نعمه به عربی ترجمه شده ،از نگاه اسناد و مدارک به تبیین نبردها ،و آن هم بهطور محدود،
پرداخته است .کتاب ذکری البطل الفاتح ابراهیم پاشا که به مناسبت یکصدمین سالگرد درگذشت این فرمانده بزرگ ،وسیله
جمعی از استادان و پژوهشگران از جمله عبدالحمید بطریق به رشته تحریر در آمده است ،به حیات سیاسی و رخدادهای زمان
فرماندهی ابراهیم ،فرزند محمدعلی پاشا پرداخته و بدین روی مطالب بیشتر و تخصصیتر داشته و دیدی آماری دارد .کتاب
أخطاء یجب أن تصحح فی التاریخ الدوله العثمانیه که توسط جمالعبدالهادی محمدمسعود و تنی چند از نویسندگان نگاشته
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شده ،نگاهی انتقادی به وقایع دوران عثمانی داشته و جنگ نصیبین نیز از نگاه منتقدانه نویسندگان این اثر سهجلدی دور
نمانده است .بیشتر منابع مورد اشاره و متون مستفاد ،منابعی کلی هستند و نگاهی گذرا و جزئی به این مطالب تاریخی داشته-
اند؛ از این رو پژوهش حاضر در نوع خود ،کاری جدید تلقی میشود.

 .1برآمدن محمدعلی پاشا

1

پس از لشکرکشی فرانسه به فرماندهی ناپلئون بناپارت (1804-1815م) به سال 1213ق1798/م به مصر و فتح این
کشور ،دیری نپایید که نیروهای انگلیسی و عثمانی در سال 1216ق1801/م توانستند آنها را از مصر بیرون برانند (هولت،
پیام و دیگران1390،ش .)504 :هرچند این جنگ دوام چندانی نیافت امّا تا حدودی به حکومت ممالیک در مصر خاتمه داد.
در پی آن سلطان عثمانی ،سپاهی تحت فرماندهی محمدعلی (1220-1226ق1805-1849/م) به آنجا فرستاد (پل رو،
1352ش .)190:محمدعلی ماجراجویی آلبانیاییتبار بود که در گذشته به فروش تنباکو اشتغال داشت ولی اینک رتبه افسری
کسب کرده بود .وی مردی جاه طلب ،باهوش ،بلندهمت و نستوه امّا در عین حال فردی بیسواد بود؛ بسیار میگفت که از
کتابها تنها عکس و تصویر افراد را میبیند (صبری1411 ،ق1991/م !)38 :محمدعلی در سال 1216ق1801/م وارد مصر
شد و به سال 1220ق1805/م خود را پاشا خوانده حاکمیت آنجا را به 2
دست گرفت (بورلو1386 ،ش( .)282-283 :تصویر

شماره )1

 . 1محمدعلی متولد سال 1183ق1769/م در قَوَلَه منطقهای میان تراقیه و مقدونیه است (اسکندری و سلیم1410،ق1990/م.)110:
 .2پاشا ،یک مقام باال در سیستم لشکری و کشوری امپراتوری عثمانی بوده که معموالً به فرمانداران و تیمسارها یا دیگر اشخاص بزرگ داده
میشد .این واژه تغییر یافته کلمه فارسی «پادشاه» است که از طریق زبان ترکی عثمانی به صورت «باشا» وارد زبان عربی نیز شده است
(دهخدا ،بیتا :ذیل پاشا).
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تصویر شماره  ،1محمدعلی پاشا
 .1-1اقدامات و اصالحات محمدعلی پاشا
همزمان و حتی پیش از اقدامات و اصالحاتی که توسط سالطین عثمانی در قلمروشان صورت میگرفت  ،محمدعلی پاشا
که خود مسلمانی تجددگرا بود در مصر اصالحاتی انجام داد .او برای نوسازی در قلمرو خود ،از دولت فرانسه و تعدادی از
مستشاران غربی از جمله «فون مولتکه» در این اصالحات کمک گرفت (عبدالرحیم مصطفی1418 ،ق1998/م .)192 :در زمینه
اصالحات نظامی محمدعلی پاشا با مراعات اصل اطاعت از باب عالی ،به تشکیل سپاهی منظم و تعبیه قوایی عظیم پرداخت؛ به

 .3با گسترش و توسعه روزافزون دولت عثمانی در دهه  1820میالدی ،این دودمان برای حفظ و صیانت از مناطق زیرمجموعه خود به
اقدامات زیادی دست یازیدند .از جمله :الف .تبدیل و اعالن رسمی اراضی موقوفه به عنوان ملک خزانهداری امپراتوری؛ ب .استخدام افسران
خارجی برای آموزش و تربیت نیروهای نظامی نوین؛ ج .برقراری مجدّد سلطه قدرت مرکزی در ایاالت و پایاندادن به حکومتهای محلی؛
د .انحالل سپاه «ینیچری» .البته این سلسله اقدامات ،طرفی نبست و مانع و رادعی برای ضعف و زوال دولت عثمانی نشد .حتی با گذشت
زمان ،شکستهایی را در جنگها برای سپاهیان عثمانی به دنبال داشت (آندرسون1358 ،ش .)56 :البته اصالحات در این دودمان در
سالهای بعد نیز ادامه یافت که طی مراحلی با عناوین «تنظیمات» در سال  1839و سپس «مشروطیت» به دوران عبدالحمید دوم انجام
شد (الحصری1960 ،م.)72-75 :
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طوری که مصر برای نخستین بار دارای ارتشی ملی شد که از جوانان روستایی تشکیل شده بود .این سربازان توسط افسرانی
آموزش میدیدند که خود بوسیله فرانسویان تربیت شده بودند و توانستند با گذشت روزگار رودرروی حکومت مرکزی عثمانی
ایستاده و ادعای استقالل کنند .به نظر میرسد که دوستی و رفاقت محمدعلی با مسیو «لیون» که یکی از تجار و نماینده
تجاری فرانسه در زادگاه او بوده و یادگیری آداب و رسوم فرانسوی از وی ،تأثیر زیادی بر توجه محمدعلی به فرانسه و
مستشاران این کشور داشته است (اسکندری و سلیم1410 ،ق1990/م .)110:
وی برای نخستینبار در مصر همزمان با جنگ با وهابیان عربستان ،ناوگان دریایی را افتتاح کرد و به سال
1245ق1829/م «دارالصناعه البحریه» را در اسکندریه تأسیس نمود .البته تأسیس دارالصناعه را پیش از این تاریخ هم یعنی به
سال 1224ق1810/م با پانزده کشتی و در دریای سرخ ذکر کردهاند( .طوسون1410 ،ق1990/م )62-63 :در سال
1248ق1832/م نیروی دریایی وی دارای سی فروند کشتی جنگی با یکهزار و سیصد عراده توپ بوده است (اسکندری و
سلیم1410 ،ق1990/م.)164 :
محمدعلی پاشا عالوه بر اصالحات نظامی ،در توسعه اقتصاد کشور نیز کوشید .صنایع شیشهسازی ،کاغذسازی ،فرآورده-
های پوست ،تولیدات شیمیایی مانند باروت از این جمله است (حجار1976 ،م .)25 :او صنایع بافندگی را با استفاده از
متخصصان فرانسوی راهاندازی کرد .محمدعلی ،کشاورزی را رونق و توسعه داد .از جمله اقدامات وی در این زمینه میتوان به
تقسیم اراضی بین روستاییان ،تهیه دفتر ثبت امالک ،گسترش تولیدات کشاورزی ،بازسازی سیستم آبیاری ،ایجاد کانالهای
آبی همچون «محمودیه» از نیل تا اسکندریه برای آب شرب و قایقرانی ،احداث پل و سد بر روی نیل ،غرس درختان گوناگون
بویژه توت و کشت نیشکر ،برنج و پنبه اشاره کرد .محمدعلی بر دانش و آموزش هم تأکید داشت؛ چاپخانهای ایجاد کرد و
دستور داد کتابهای غربی را به عربی ترجمه کنند و گروههایی از دانشجویان را برای تحصیل علوم جدید به اروپا اعزام کرد
(زمانی محجوب1389 ،ش112 :؛ بورلو1386 ،ش283 :؛ هولت ،پیام و دیگران1390،ش .)506 :در سال  1833میالدی تعداد
این دانشجوها بالغ بر یکصد نفر بوده است (صبری1411 ،ق1991/م .)55 :از اقدامات مهم دیگر وی تأسیس انجمن یا شوراهای
گوناگون در زمینههای نظامی و جنگ ،کشاورزی ،آموزش و دیگر امور تحت اشراف و نظارت مجلس و شورای حکومتی بود
(صبری1411 ،ق1991/م .)39 :تأسیس دواوین از جمله دیوان خدیو ،دیوان معارف و دیوان تجارت و ساخت مدارس گوناگون
از قبیل مدارس ابتدائی و مدارس ویژه همچون مدارس پزشکی از دیگر اقدامات و فعالیتهای ارزنده وی به شمار میرود
(اسکندری و سلیم1410 ،ق1990/م.)143-158 :
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در زمان او صادرات و واردات نیز از رونق خوبی برخوردار بوده است (صبری1411 ،ق1991/م .)54 :در کتاب «خاطرات
یونان» که توسط روزنامهنگاری به نام «لوفیرنی» هنگام حمالت سال  1825میالدی به یونان نوشته شده ،اعتراف شده که
پیشرفتهای اقتصادی محمدعلی پاشا در آینده بازارهای اروپا را تسخیر خواهد کرد (حجار1976 ،م :صص!)27-26
 .1-2حملههای محمدعلی پاشا پیش از جنگ نصیبین
محمدعلی با قدرت تمام به قلع و قمع و کشتار بازماندگان ممالیک ( 784-922ق) در فاصله سالهای -1330
4
راند ؛ ضمن اینکه به سال 5 1807میالدی هجوم انگلستان را از
1219ق1801-1811/م پرداخت و برخی ایشان را از مصر

حوزه حکومت خویش دفع نمود و توانست وهابیان عربستان را سرکوب کند (صبری1411 ،ق1991/م59 :؛ اسکندری و سلیم،
1410ق1990/م .)127-131 :در پی آن تصرفات خود را تا کشور سودان ادامه داد (اسکندری و سلیم1410 ،ق1990/م-138 :
( .)134تصویر شماره )2

 .4ابتدا در جمادی الثانی1220ق/اگوست 1805م تعدادی از ممالیک که قاهره و دولت را تهدید میکردند ،به قتل رسیدند .دیگربار در
جمعه پنجم صفر 1226ق/اول مارس 1811م حدود پانصد نفر از سران ممالیک که در قلعهای دعوت شده بودند ،قتل عام شدند (اسکندری
و سلیم1410 ،ق1990/م121-122 :و .)126
 .5در سال 1330ق1811/م ،رهبران ممالیک در قلعه قاهره قتل عام و بازماندگان ایشان در مصر علیا زندانی شدند( .هولت ،پیام و
دیگران1390،ش .)507 :یکی از نویسندگان آمار این کشتار را حدود چهار هزار نفر در قاهره و هفت هزار نفر در مناطق دیگر طی روزهای
بعد و نیز آوارهنمودن بیست هزار نفر از پایتخت عنوان میکند (عبدالرحیم مصطفی1418 ،ق1998/م.)190:
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تصویر شماره  ،2جنگهای محمدعلی پاشا

در سال  1822میالدی یونان ادعای استقالل کرد و باب عالی برای سرکوب فتنه از محمدعلی طلب کمک نمود .حتی
باب عالی به جهت تطمیع وی ،جزیره کرت را به سال 1239ق1823/م 6و موره را عالوه بر مصر در سال 1240ق1824/م ،به او
حاکمیت داد.

در برابر اعطای جزیره 7کرت و موره به محمدعلی ،وی از تصرفات سودان عقبنشینی کرد

. Crete
 .7محتمل است که همکاری و معاضدت محمدعلی با سلطان عثمانی از ابتدا به قصد حاکمیت بر شبهجزیره موره و جزیره کرت بوده است
(عبدالهادی محمدمسعود و دیگران1422 ،ه2002/م  ،ج .)99 :1عقیده دیگری نیز وجود دارد که محمدعلی پاشا با قول مساعد سلطان
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(صبری1411،ق1991/م .)62 :محمدعلی ،فرزندش ابراهیم پاشا را با هفده هزار سپاهی برای سرکوب استقاللطلبان یونان و
تصرف کرت و موره فرستاد .این مناطق و حتی آتن به تصرف ابراهیم درآمد (اسکندری و سلیم1410 ،ق1990/م166-168 :؛
صبری1411 ،ق1991/م( .)61-62 :تصویر شماره )3

تصویر شماره  ،3ابراهیمپاشا

در تاریخ 1243ق /بیستم اکتبر1827م در جنگ «ناوارن» یا «نافرین» ناوگانهای جنگی دولتهای 8استعمارگر انگلیس،
فرانسه و روس به بندر ناوارن حمله کرده و نیروی دریایی عثمانی و مصر را نابود کردند .در این جنگ سهمگین ،سی هزار نفر
کشته شدند (عبدالهادی محمدمسعود و دیگران1422 ،ه2002/م ،ج .)100 :1پس از این حمله دولتهای بزرگ ،سلطان

محمود دوم (1223-1255ق 1808-1839 /م) مبنی بر واگذاری ایالت سوریه به وی ،حاضر شده است تا مقابل شورش یونانیان قرار بگیرد
(زمانی محجوب1389 ،ش.)112 :
8

. Navarin
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عثمانی خواستار صلح شده و به پیماننامه «ادرنه» به سال  1829میالدی تن داد 9و یونان هم استقالل کامل را باز یافت .گفته
میشود پیش از آن باقیمانده سپاه ابراهیم پاشا از شبهجزیره موره عقبنشینی کرد (صبری1411 ،ق1991/م .)64 :به نظر می-
رسد معاهده ادرنه ،قدرت نفوذ را برای دو کشور انگلستان و فرانسه در شرق دریای مدیترانه و برای روسیه ،ضعف دولت عثمانی
و ادامه تحتالحمایگی را به دنبال داشته است.
پس از این رویداد محمدعلی پاشا از سلطان عثمانی خواست که به خاطر خسارت زیادی که در این نبرد متحمل شده
بود ،سوریه یا شامات را به او داده و پاشای آنجا گردد امّا سلطان عثمانی نپذیرفت .بدین روی محمدعلی خواست با جنگ ،آنجا
را تصرف کند (پل رو1352 ،ش191 :؛ یوسفبک آصاف1415 ،ق1995/م)118 :
 .1-3رویارویی محمدعلی پاشا و عثمانیها در شام

0

در سال 1247ق1831/م محمدعلی پاشا ،فرزندش ابراهیم پاشا را با سی هزار جنگجو از مسیر زمینی عریش به منطقه
شامات فرستاد (یوسفبک آصاف1415،ق1995/م119 :؛ فریدبک المحامی1408 ،ق1988/م .)449 :از سوی دیگر شانزده
کشتی جنگی و هفده کشتی تدارکات به فرماندهی عثماننورالدین پاشا از طریق دریا در این جنگ همراهی داشتند (طوسون،
1410ق1990/م .)73 :ظاهراً دیگربار در فوریه  1832میالدی محمدعلی از سلطان خواسته است تا والیت شام را به او دهد امّا
این بار هم سلطان عثمانی نپذیرفته و حتی او را از حاکمیت مصر خلع کرده و به فرماندهی حسین پاشا ،سپاهی را برای
سرکوب او فرستاده است که در صورت پیروزی ،جانشین او در مصر شود (صبری1411 ،ق1991/م .)66 :ابراهیم ،نخست سپاه
نابلس را 2تصرف کرد و شهر حیفا  31را 1
1
مقر
ترکان را در طرابلس شکست داد و در مسیر خود ،غزه  ،یافا  ،بیت المقدس و

نظامی خود قرار داد (فریدبک محامی1408 ،ق1988/م .)449 :عثمان پاشا با داشتن بیست هزار لشکر نتوانست با سپاه مصر
مقابله کند و ابراهیم پاشا با شکست لشکر عثمان پاشا (فریدبک محامی1408 ،ق1988/م ،)449 :عکا در ذی الحجه1247ق/

9

. Edirne

10

. Arish

11

. Gaza

12

. Jaffa

13

. Nablus

14

. Haifa

15

. Acre
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مه1832م ،دمشق در محرم 1248ق /ژوئن1832م و حمص و حلب را در صفر 1248ق/ژوئیه 1832م فتح کرد .با فتح بیالن
7

در ربیع االول 1248ق /ژوئیه 1832م سپاه ابراهیم پاشا مسیرش را به سوی آسیای صغیر (آناطولی) تغییر داد (اسکندری و
سلیم1410 ،ق1990/م.)174 :
سپاهیان مصری در بیستوهفتم جمادی اآلخر سال 1248ق /بیستویکم نوامبر1832م توانستند لشکر رشید پاشا

8

1
9
1991م67 :؛ اسکندری و سلیم،
اسارت بگیرند (صبری1411 ،ق/
(صدر اعظم) را در نزدیکی قونیه شکست داده او را به
0
بروسه (بورسه) 1را
1410ق1990/م .)178 :ابراهیم پاشا پس از عبور از کوههای توروس (طوروس)  ،اذنه (ادنه)  ،ازمیر و

در فوریه  1833میالدی تصرف کرد (صبری1411 ،ق1991/م67 :؛ اسکندری و سلیم1410 ،ق1990/م .)179 :تصرفات وی به
کوتاهیه و آستانه نزدیک شد .به نظر میرسد ابراهیم سودای ورود به استانبول ،مرکز دولت عثمانی ،را هم داشته است (یاقی،
1388ش.)114 :
ابراهیم همانند پدر ،روحیه توسعه طلبانه داشت .وی در پاسخ نماینده فرانسوی که او را از تصرفات بیشتر باز میدارد،
میگوید :آیا تاریخ خواندهای؟ زمانی را که رهبری پیروز شود ولی در مسیر توقف کند (حجار1976 ،م!)159 :

 .1-4واکنش دولتهای بزرگ به شکست عثمانی
این کنش محمدعلی ،واکنش دول بزرگ را در پی داشت .این دولتها بویژه روسیه ،از توسعهطلبی محمدعلیپاشا به
هراس افتاده و به دولت عثمانی پیشنهاد کمک کردند (یاقی1388 ،ش .)114 :ترس و واهمه دولتهای بزرگ از این فتوح به
دالیل زیر بوده است:
 . 1از مهمترین تنگههای کوه های طوروس میان شام و آناطولی که اسکندر هم از آنجا در فتوح خود بهره برده است (فریدبک محامی،
1408ق1988/م.)450 :
17

. Anatolia
 . 1تاریخ بیستویکم دسامبر هم ذکر شده است (هولت ،پیام و دیگران1390،ش507 :؛ بورلو1386 ،ش.)283 :

19

. Konya

20

. Taurus Mountains

21

. Adana

22

. İzmir

23

. Bursa
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الف .بههمخوردن موازنه اروپایی؛
ب .گسترش مرزهای دولت اسالمی در آسیا و افریقا؛
ج .تجدید خون خالفت و تأسیس دوباره دولتی قدرتمند و پایدار که مطامع آنها را در منطقه به خطر میانداخت؛
د .گسترش نفوذ محمدعلی از نیل تا فرات و واهمه انگلستان از ادامه نفوذ همپیمان او فرانسه در افریقا و آسیا.
احتمال دارد سلطان محمود ،شخصاً از روسیه طلب کمک کرده باشد .بههرروی روسیه قوای خود را متشکل از پانزده -
2
(پل رو2 1352 ،
هزار نفر به تنگه بسفر و صیانت از 4آستانه فرستاد 5
طرف دیگر دو دولت انگلستان و فرانسه از
ش .)191 :از

سلطان عثمانی خواستند تا با محمدعلی پاشا به تفاهم برسد (یاقی1388 ،ش.)114 :
2
امضا
در ذیالحجه 1248ق/مه1833م معاهدهای در «کوتاهیه» ترکیه و با همین نام ،میان 6دو دولت عثمانی و مصر به

رسید ،برخی از مفاد این قرارداد به قرار ذیل بود:
الف .محمدعلیپاشا از آناتولی و سلسله جبال طوروس خارج شود؛
ب .دولت عثمانی ،حکومت محمدعلی پاشا را تا پایان عمرش بر مصر به رسمیت بشناسد؛
ج .حکومت والیات چهارگانه شام (عکا ،طرابلس ،حلب و دمشق) و جزیره کرت به محمدعلی واگذار شده و پسرش
ابراهیم پاشا به فرماندهی اذنه گماشته شود (هولت ،پیام و دیگران1390،ش507 :؛ یاقی1388 ،ش.)114 :
مدتی از انعقاد این پیمان نگذشته بود که دولت روسیه بدون اطالع دولتهای بزرگ ،در تاریخ هجده محرم 1249ق/
هفت ژوئن1833م پیمانی دفاعی با عثمانی منعقد کرد .در این معاهده که «اونکیار اسکلسی» نامیده میشد ،روسیه

متعهد7

گردید که به مدت هشت سال از بالد عثمانی در برابر تهاجم مصر و سایر دول محافظت کند .در مقابل ،دولت عثمانی متعهد
8
دریایی همه دولتها ببندد (اسکندری 2و سلیم1410 ،ق1990/م180:؛ فریدبک -
شد که تنگه داردانل را در برابر ورود ناوگان

 .2تعداد این قوا دوازده هزار نفر هم عنوان شده است (اسکندری و سلیم1410،ق1990/م.)179:
25

. Strait of Bosphor

26

. Kutahya

27

. Unkhiar skelessi

28

. Dardanelles Narrows
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المحامی1408 ،ق1988/م .)451 :این در حالی بود که ناوگان روسیه اجازه داشت که برای دفاع از آستانه وارد تنگه بسفر
2

بشود (عبدالرحیم مصطفی9 1418 ،ق1998/م.)197 :
 .2جنگ نصیبین
 .2-1موقعیت مکانی نصیبین (نسیبین /نزیب)

نَصیبین یا نَسیبین و یا نَزیب نام شهری در جنوب کشور ترکیه در شرق شهر غازی عینتاب و در سمت غرب رودخانه

0

فرات (عبدالهادی محمدمسعود و دیگران1422 ،ه2002/م ،ج )105 :1واقع است .این شهر در استان غازیعینتاب قرار داشته و
3
َصیبین را نبایستی با شهر دیگر ترکیه یعنی نُصَیبین
اکنون نیزیب خوانده می شود و بیش از نود 1هزار جمعیت دارد .شهر ن
اثبات این مدّعا ،گزارشهای این 3
3
جنگ
اشتباه گرفت که در جنوب شرقی ترکیه و در استان ماردین واقع است .دلیل دیگر بر
است که به دره میان نزیب و بیرهجیک اشاره میکند .بیره جیک که 4در برخی متون عربی بالجیق 3
ذکر شده است (فریدبک -

المحامی1408 ،ق1988/م ،)453 :در شرق نیزیب قرار دارد .یاقوت حموی (د626.ق1228/م) از سه نصیبین یاد میکند و این
5
نصیبین میان عثمانیان و
نصیبین مورد نظر ما را که در نزدیکی فرات قرار دارد ،نصیبین روم میخواند( .تصویر شماره  )4نبرد

سپاه مصر در این مکان رخ داده است .منابع مختلف از این جنگ با نامهای گوناگون یاد کردهاند .نگاشتههای عربی بیشتر با
عنوان نصیبین (زورکر1993 ،م )65 :و برخی منابع و متون ،بویژه کتب خاورشناسان ،با نام نزیب به بررسی این جنگ
پرداختهاند (هولت ،پیام و دیگران1390،ش.)507 :
 .2محمد صبری در کتاب خود همه تنگههای ترکیه را در این معاهده میآورد که به نظر میرسد صحیحتر باشد (عبدالرحیم مصطفی،
1418ق1998/م.)70 :
30

. Gaziantep

31

. Nizip

32

. Nusaybin

33

. Mardin Province

34

. Birecik
 . 3نصیبین سوم در سوریه کنونی قرار داشته و در گذشته ،روستایی از روستاهای حلب بوده است (یاقوت حموی ،بیتا :ذیل نصیبین).

ابنجبیر ،جهانگرد مسلمان اندلسی (د614.ق) ،از قول ابونواس شاعر (د196.ق) درباره نصیبین مینویسد« :روزی مرا نصیبین ،دلپذیر آمد و
من به آن شهر در آمدم .کاش نصیب من از جهان نصیبین باشد» احتماالً منظور او نُصیبین جنوب شرقی ترکیه بوده که از دو نصیبین
دیگر بزرگتر و آبادتر است (ابنجبیر1370 ،ش.)292 :
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تصویر شماره  ،4موقعیت نصیبین (نزیب) در ترکیه
 .2-2عوامل شکلگیری
در این زمان ،سلطان محمود عثمانی دست به اقدامات و اصالحات نظامی زد .در سال1250ق1834 /م ،یعنی بیش از
یک سال پس از معاهده کوتاهیه و چند ماه پس از معاهده اونکیار اسکلسی ،عثمانیها درصدد حمله به سوریه برآمدند ا ّما فشار
شدید انگلستان و روسیه مانع بروز جنگ شد (جی .شاو و ازل کورال1370 ،ش ،ج .)100 :2عقیده دیگری هم وجود دارد که
سلطان عثمانی به تحریک انگلیسیها که نمیتوانستند نفوذ روسیه بر قسطنطنیه و تسلط فرانسه بر مصر را تحمل کنند ،به
جنگ با محمدعلی پاشا اقدام نموده است (پل رو1352 ،ش.)192 :
در سال 1251ق1835 /م سلطان محمود عثمانی طی یادداشتی به دولت انگلستان ،وضعیت خود را اینگونه توصیف
کرد« :باب عالی به اقتضای ضرورتهای الزمه ،مجبور به تجهیز لشکری از عثمانی در مقابل لشکر مصر شده و محال است که
جنگ و نزاع در میان آن دو لشکر بروز نکند( ».هامر پورگشتال1369 ،ش ،ج )3685 :5در مقابل ،محمدعلی پاشا همراه مطالب
تهدیدآمیز اظهار داشت« :حالت حالیه ،اسباب خرابی مملکت مصر است اگر والیاتی را که به موجب معاهده کوتاهیه در تصرف
دارد به طور وراثت به او واگذار نکند ،دم از استقالل و آزادی خواهد زد( ».هامر پورگشتال1369 ،ش ،ج)3685 :5
به سال 1252ق1835/م شورشهایی در طرابلس ،عکا ،منطقه کوهنشین لبنان و نابلس رخ داد که تابع والیت دمشق
3
7
توانست این
کردند .ابراهیم
بودند .به دنبال آن در رجب 1252ق/اکتبر1836م دروزیها و مارونیها علیه ابراهیم6پاشا قیام

 . 3دُروز یک انجمن یا فرقه مذهبی بر پایه علوم خفیه و یکتاپرستی است .سکونتگاههای اصلی پیروان آن ،کشورهای سوریه ،لبنان،
فلسطین و اردن میباشد.
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شورشها را بخواباند (اسکندری و سلیم1410 ،ق1990/م .)182 :محتمل است شورشیان از نظر مال و سالح از خارج کشور
تأمین میشدهاند تا شوکت و قدرت ابراهیم و محمدعلی را در هم شکنند (فریدبک المحامی1408 ،ق1988/م .)452 :ممکن
است عالوه بر دولت عثمانی ،دولتهای بزرگ ازجمله انگلستان هم در این قیامها دخیل باشند .دلیل بر این مدعا ،گفته سفیر
انگلستان در سوم مارس  1836میالدی در آستانه است« :محمدعلی فردی است که خود را سلطان قلمداد کرده و سلطان
عثمانی را به جنگ فرا می خواند .بنابراین بایستی از جایگاهی که باب عالی را تهدید میکند ،اخراج شود( ».صبری،
1411ق1991/م)72 :
در سال  1838میالدی محمدعلی ادعای استقالل از دولت عثمانی نمود و بدین ترتیب بر دولتهای بزرگ فائق آمد.
وجود اسناد و مکاتبات فراوان پیش از جنگ نزیب ،بیانگر این رویکرد جدایی و استقالل محمدعلی و زمینهسازی برای آفرینش
دولت نیرومند عربی در مصر دارد (حجار1976 ،م .)97 :پس از این اقدام ،انگلستان همچون قبل درصدد نابودی محمدعلی
برآمد« .پالمرستون» ،سفیر انگلستان ،در این باره مینویسد« :مصلحت ما این است که سوریه و حتی مصر را به سلطان عثمانی
برگردانیم( ».صبری1411 ،ق1991/م)72 :
در سال 1255ق1839 /م سلطان عثمانی ،محمدعلی پاشا و پسرش را خائن نامیده از همه امتیازات و مناصبی که باب -
عالی از روی اطمینان به او داده بود ،محروم کرد (هامر پورگشتال1369 ،ش ،ج .)3685 :5البته نظر دیگری هم هست که بعد
از معاهده کوتاهیه ،خطا توسط مصریان انجام شده و باعث بهوجودآمدن جنگ نزیب (نصیبین) شده است (نانته1379 ،ش:
 .)222همچنین خودداری محمدعلی از پرداخت خراج به باب عالی به سال 1254ق1838 /م و ادعای استقالل وی را از عوامل
مهم آغاز جنگ به شمار میآورند (کینگ1373 ،ش .)487 :به هر روی این عوامل دست به دست هم داده و سببساز جنگ
نصیبین شد.
 . 2-3رویارویی
به رغم کوششهای مداوم در آرامنگهداشتن عثمانیها و مصریها ،دو طرف برای جنگ آماده شدند .ابراهیم پاشا نیرویی
مرکب از پنجاه هزار سرباز در حلب آماده کرده و از سوریه تا فالت آناتولی ،استحکاماتی بنا کرد (جی .شاو و ازل کورال،
1370ش( .)101 :تصاویر شماره  5و )6

 . 3مارونیها گروهی قومی -مذهبی در سرزمین شام و عمدتاً در لبنان امروزی هستند که نام خود را از سن مارون مسیحی -آشوری
گرفتهاند.
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تصویر شماره  ،5ابراهیمپاشا در جنگ نصیبین

در مورخه 1255ق /مه1839م ،حافظ (حفیظ) پاشا ،سرلشکر عثمانی ،مأمور جنگ با مصریان شد .سپاه او در پنجم صفر
8

1255ق21 /آوریل 1838م به سوریه وارد شد (نانته1379 ،ش .)222 :این سپاه نخست در سیواس گرد آمده و سپس به
سوی جنوب پیش رفته در غرب رودخانه فرات و منطقه بیرهجیک مستقر شدند .زمانی که خبر به محمدعلی رسید ،سپاهی به
فرماندهی احمد پاشا (المنکلی) برای کمک فرزندش ابراهیم پاشا فرستاد (اسکندری و سلیم1410 ،ق1990/م.)185-186 :
نیروهای دریایی عثمانی هم از طریق دریای مدیترانه راهی شام شدند (کینگ1373 ،ش .)487 :گروهی از مستشاران پروس

38

. Sivas
 .3امپراتوری آلمان سابق (.)prosse
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از جمله «فون مولتکه» از طرف محمود

4

0

تصویر شماره  ،6آمار نیروهای سپاه مصر در جنگ نصیبین
عثمانی برای کمک اعزام گردیدند .تعداد لشکر ترک دوبرابر قشون مصری بودند امّا مصریها از جهت نظم و ترتیب و
رشادت رؤسای خود ،بر ترکها برتری داشتند .در حقیقت نیروهای عثمانی سپاهیان آموزشدیده نبوده بلکه از قبیلههای کرد و
ترک تشکیل شده بودند .عثمانی امیدوار بود که با حضور آنان در جبهههای نبرد سوریه ،قیامی عمومی علیه ابراهیم پاشا بر پا
40

. Helmuth von Moltke
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شود و بدینسان به رغم اخطارهایی که دولتهای بزرگ پیش از آن درباره ایجاد هرگونه برخوردی داده بودند ،بدون هیچ نزاعی،
سلطه عثمانی دیگربار احیا شود (جی .شاو و ازل کورال1370 ،ش .)101 :گفته میشود که پالمرستون وزیر خارجه انگلستان
علی رغم تنفر و انزجاری که از محمدعلی داشته و او را سرسپرده فرانسه میدانسته ،محمود عثمانی را از جنگ با ابراهیم پاشا،
پیش از آمادگی کامل نظامی ،برحذر میداشته است (عبدالرحیم مصطفی1418 ،ق1998/م.)197 :
در بیستوسوم ربیعاالول /هفتم ژوئن همان سال در بیانیهای ،دیگربار محمدعلی ،خائن به امپراتوری خوانده شد( .نانته،
1379ش )222 :در یازدهم ربیعاالخر /بیستوچهارم ژوئن ،نظامیان مصری و ترک در نزیب درگیر شدند

(صبری،

1411ق1991/م ،72 :فریدبک المحامی1408 ،ق1988/م453 :؛ اسکندری و سلیم1410 ،ق1990/م( .)186 :تصاویر شماره 7
و )8

تصویر شماره  ،7موقعیت جنگ نصیبین (نزیب)

 .4زمان جنگ بین یازده تا هفده ربیع االخر هم ذکر شده است ( جعفریان.)khabar online.ir ،
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تصویر شماره  ،8موقعیت جنگ نصیبین (نزیب)

2
میمنه بر عهده سلیمان پاشا،
در این نبرد تقریباً پنجاه هزار نفر از دو طرف شرکت داشتند .در بادی امر ،فرماندهی

میسره به فرماندهی فریقعثمان پاشا و قلب لشکر بر عهده احمد المنکلی بود (بطریق و دیگران1410،ق1990/م.)384 :
مصریها به فرماندهی ابراهیم پاشا ارتفاعات مشرف به ترکها یعنی درهای میان نزیب و بیرهجیک را اشغال کرده ،به روی آنها
آتش گشودند .پس از ساعتی نبرد ،توپخانه مصری ،آتشبارهای ترکان را از کار انداخته و راه را برای حمله سوارهنظام ابراهیم باز
کرده و حملههای بیپروای آنان سرنوشت سپاه ترکیه را به نابودی کشاند (لوتسکی1379 ،ش .)95 :نیروهای عثمانی با بیش از
چهار هزار کشته و مجروح ،دوازده تا پانزده هزار اسیر و بهجایگذاشتن بیست هزار قبضه تفنگ و حدود یکصدوپنجاه عراده
توپ منهدم شدند (نانته1379 ،ش222 :؛ بطریق و دیگران1410 ،ق1990/م)387-388 :؛ ضمن اینکه هزاران سند ،نقشه و
برنامه جنگی به دست نیروهای مصر افتاد .از سوی دیگر در این نبرد حدود سه هزار نفر از مصریان کشته و مجروح شدند
(بطریق و دیگران1410 ،ق1990/م )388 :و شمار اندکی از ترکان توانستند به آناتولی بگریزند .این برای دومین بار بود که راه

 .4سپاهیان مصری مرکب از  37673نفر پیادهنظام 6775 ،نفر سوارهنظام و  5625نفر مسؤول توپخانه و آتشبار بودند .مجموع این نفرات
 50073تن بودهاند (بطریق و دیگران1410،ق1990/م.)372-373 :
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پایتخت ترکیه عثمانی به روی ابراهیم گشوده میشد (لوتسکی1379 ،ش .)95 :در این جنگ دریاساالر احمدفوزی پاشا،
فرمانده ناوگان دریایی عثمانی ،خود را تسلیم محمدعلی پاشا کرد (زورکر1993 ،م65 :؛ نانته1379 ،ش .)222 :دو ساعت پس
از پیروزی ،ابراهیم پاشا نامهای به پدر نوشت و در این نامه وضعیت جنگ و پیروزی را اینگونه ترسیم کرد« :این کاغذ را از
چادر حافظ پاشا که مشحون به تجمالت و اثاث البیت است ،از برای شما مینویسم .توپخانه با تمام احمال و اثقال و غنایم
بسیار و اسرای بیشمار ،به تصرف ما در آمدهاند .من خواستم لشکر دشمن را تعاقب کنم لیکن در هیچ جا آنها را نیافتم .ما از
یک طرف که دشمنان ملتفت و منتظر نبودند به آنها حمله کردیم و ایشان چنان به سرعت فرار کردند که ما نتوانستیم به آنها
4
1410ق1990/م)387 :
برسیم( ».هامر پورگشتال1369 ،ش ،ج3686 :53؛ بطریق و دیگران،

سلطان محمود دوم عثمانی شش روز پس از جنگ و پیش از آنکه خبر شکست به او برسد ،در سن پنجاهوپنج سالگی
4
المحامی1408 ،ق1988/م .)454 :عبدالمجید شانزدهساله
درگذشت (عبدالرحیم مصطفی41418 ،ق1998/م198 :؛ فریدبک

پس از وی به سلطنت رسید (صبری1411 ،ق1991/م.)72 :
 .2-4عوامل شکست عثمانیها
اسباب و علل گوناگونی باعث شکست عثمانیها در جنگ نصیبین شد که برخی از آنها عبارتند از:
الف .فرار تعدادی از سربازان عثمانی در واکنش به رشوه و پرداخت طال توسط مصریان (کینگ1373 ،ش)487 :؛
ب .تسلیمشدن احمدفوزی پاشا ،فرمانده دریاساالر دولت عثمانی ،به محمدعلی؛
ج .عدم رضایت سپاه عثمانی از حاکمان (کینگ1373 ،ش)487 :؛
د .نبودن نظم و انسجام در سپاه ترکان و عدم اطالع کافی بر فنون نظامی در جنگ (هامر پورگشتال1369 ،ش ،ج:5
)3686؛
ه .نداشتن مدیریت در فرماندهی لشکر عثمانی (کینگ1373 ،ش)487 :؛

 . 4نامههای ارزشمندی در کشور مصر نگهداری میشود که برخی از آنها مربوط به جنگ نزیب میباشد .ازجمله این نامهها میتوان به نامه
اخبار پیروزی و اسارت سلیمان پاشا و نامه محمدعلی به ابراهیم و اظهار سرور و شعف او به خاطر پیروزی اشاره کرد (نامههای شماره
 5888و ( )5891رستم1986 ،م ،ج.)124-126 :4
 . 4هرچند برخی نویسندگان بر این باورند که محمود به سبب شکست عثمانیها در جنگ نزیب از دنیا رفته است (الموش1316 ،ش:
 )279اما به نظر میرسد این سخن حقیقت نداشته باشد چرا که اکثر مورخان بر مرگ او پیش از رسیدن خبر شکست نزیب اتفاق نظر
دارند.
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و .کافردانستن سلطان عثمانی از سوی عوام به سبب اجرای تنظیمات و استمداد از دولتهای بزرگ و رویآوردن این
مقدسمآبها به سپاه محمدعلی (عبدالرحیم مصطفی1418 ،ق1998/م.)198 :
ز .ناهمگونی سپاه عثمانی از منظر قومی ،فرهنگی و دینی؛ به طوری که لشکریان ،از اقوام گوناگون ترک و کرد تشکیل
شده بودند .همچنین تفاوتهای مذهبی و فرهنگی در میان سپاه مشهود بود .از طرف دیگر فرماندهان و صاحبمنصبان لشکر،
اروپایی بودند؛ حتی مستشاران پروسی از جمله فون مولتکه در این رخداد حضوری پررنگ داشتند (جی .شاو و ازل کوران،
1370ش.)101 :
 .2-5دستاوردهای جنگ نصیبین
شکست در جنگ نصیبین برای عثمانیها نتایج ناخوشایندی به همراه داشت:
الف .از دست دادن حاکمیت بر منطقه و سپاه امپراتوری عثمانی و فاتحشدن دیگربار مصر؛
ب .پیوستن کامل نیروی دریایی عثمانی به فرماندهی احمدفوزی پاشا به ابراهیم پاشا؛
ج .به رسمیت شناختهشدن دوباره حق موروثی خاندان محمدعلی در مصر و متصرفات آن؛
د .حاضرشدن به پذیرش همه شروط ابراهیم پاشا و محمدعلی توسط باب عالی (لوتسکی1379 ،ش.)95 :

 .3پیامدهای ناخوشایند جنگ نصیبین
هرچند جنگ نصیبین برای محمدعلی ،پیروزی درخشانی به دنبال داشت و بار دیگر قدرت و شکوه او را در برابر
امپراتوری بزرگ باقدمت عثمانی و دول استعمارگر نشان داد امّا نتایج نامطلوبی را هم برای او رقم زد:
 .3-1قیام لبنانیها علیه ابراهیم پاشا
در ماه مه 1840میالدی در لبنان قیامی وحشتناک صورت گرفت« .بازیلی» سرکنسول روسیه که شاهد 5عینی این قیام
بوده ،مینویسد« :شورش سراسر مناطق مسیحینشین لبنان را فرا گرفت .چند هزار نفر از ساکنان کوهستانها که نیمی از آنان
مسلح و نیمی دیگر بیل و چوبدستی داشتند ،به قصد تصرف بیروت از کوهها سرازیر شده اما در اطراف قصرها با سدی از آتش
روبهرو شدند .شورشیان کلیه خانههای اطراف قصرها را اشغال و شروع به کشتن سربازان و غارت اموال دولتی کردند ولی با
45
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82

4

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال چهارم  ،شماره  ،37مرداد 1401

اموال مردم کاری نداشتند .در اعالمیهای که از طرف شورشیان صادر شد ،آنها وفاداری خود را به سلطان عثمانی اعالم کردند.
ابراهیم به راحتی این قیام را فرو نشاند زیرا قیامی سازمانیافته نبوده و به مناطق مسیحینشین لبنان منحصر میشد.
6
(لوتسکی1379 ،ش.)96 :
روستاهای مناطق کوهستانی ،چپاول و سوزانده شده و رهبران قیام به سنّار در سودان تبعید شدند

 .3-2موافقتنامه فرانسه
فرانسه به دور از چشم چهار قدرت متحد و مخالف مصر ،ترکیه و مصر را وادار کرد که در ماه مه 1840میالدی
موافقتنامهای به امضا برسانند که بر طبق آن سلطان عثمانی حکومت محمدعلی را بر مصر و سوریه به رسمیت بشناسد .با
اطالع قدرتهای دیگر اروپایی ،ایشان درصدد برهمزدن این موافقتنامه برآمدند و از نارضایتی سوریه و فلسطین استفاده کردند
که تاکنون چندین بار علیه مصر ،دست به طغیان زده بودند (لوتسکی1379 ،ش.)96 :
 .3-3معاهده انگلستان
شکست عثمانیها در نزیب و سرکوب قیام لبنانیها توسط ابراهیم پاشا و قدرت رو به تزاید مصر ،رعب و وحشتی در دل
دولتهای بزرگ افکند و باعث جنبوجوش و دخالت آنها شد .آنها به سادگی نمیخواستند دولت رو به زوال و تا حدودی
مستعمره خویش ،یعنی دولت عثمانی را ،به سادگی از دست دهند و بدین روی در جهت صیانت از سلطنت عثمانی به هر
اقدامی دست یازیدند .در بادی امر این دول با ارسال نمایندگانی به قاهره و قسطنطنیه ،حاکمان را به صلح تشویق کردند .از
جمله این هیأتهای دیپلماسی ،میتوان به دو هیأت فرانسوی به سرپرستی «مارشال سولت» و «کومندان کولییر» اشاره کرد
(عبدالهادی محمدمسعود و دیگران1422 ،ه2002/م ،ج .)158-159 :1در پانزدهم یا شانزدهم جمادی االول 1256ق/پانزدهم
ژوئیه1840م معاهدهای به سرپرستی پالمرستون در لندن به امضای دولتهای انگلستان ،روسیه ،اتریش ،پروس و ترکیه رسید.
پالمرستون اعتقاد داشت که دولت علیّه عثمانی در امان نیست مگر اینکه صحرای سینا حد فاصل آن و محمدعلی 7باشد
(اسکندری و سلیم1410 ،ق1990/م .)188 :فرانسه به این مذاکرات ،دعوت نشده بود (نانته1379 ،ش .)223 :برخی معتقدند
که فرانسه با حمایت از ادعاهای محمدعلی علیه سلطان عثمانی و در واکنش به چیزی که منافع خود تلقی میکرد ،از همکاری
سرباز زده است (کینگ1373 ،ش .)487 :معاهده که در حمایت دولت عثمانی بسته شده بود ،با تهدید محمدعلی ،تغییر یافت
و بار دیگر پیشنهاد پاشایی موروثی مصر به صورت مادامالعمر و تحت قیومیت عثمانی به وی داده شد .به هر روی در نوزدهم
اوت  1840میالدی قدرتهای اروپایی از محمدعلی خواستند که شرایط قرارداد را به شرح زیر بپذیرد:
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الف .عقبنشینی از روسیه به جز پاشانشین عکا و سوریه جنوبی؛
ب .استرداد ناوگان دریایی ترکیه به باب عالی؛
ج .تعلق پاشانشین مصر به محمدعلی؛
د .استرداد بقیه متصرفات به سلطان عثمانی؛
ه .با گذشت ده روز ،چنانچه محمدعلی سرسختی نشان دهد ،تنها حکومت مصر به وی واگذار خواهد شد؛
ز .با گذشت ده روز دیگر اگر همچنان بیاعتنایی کند ،با اقدام دستهجمعی قدرتها سرنگون خواهد شد (نانته1379 ،ش:
223؛ کینگ1373 ،ش487 :؛ لوتسکی1379 ،ش.)97 :
 .3-4عزل پدر و پسر
پس از معاهده لندن ،تنها مصر برای محمدعلی پاشا باقی مانده بود .به سبب اینکه وی ،دستورهای دولتهای چهارگانه
را در مدتیکه تعیین شده بود ،نپذیرفت ،او را از پاشایی مصر عزل کرده و برای سومینبار از مذهب اسالم خارج و مرتد و ملعون
شمردند و عزتمحمد پاشای وزیر را حاکم مصر نامیدند (هامر پورگشتال1369 ،ش .)3694 :در لبنان هم تصمیم گرفته شد که
امیراالمرا ،به دلیل اخالص زیاد ،جایگزین ابراهیم پاشا شود (نانته1379 ،ش.)223 :
 .3-5جنگ متحدان و تسلیم محمدعلی پاشا
محمدعلی پاشا معتقد بود آنچه با شمشیر به دست آمده است ،با شمشیر نگهداری خواهد شد .با بیاعتنایی وی به
شرایط معاهده لندن و اخطار متحدان ،انگلستان و اتریش با همکاری ترکیه ،عملیات نظامی را آغاز کردند .ناوگانهای دریایی با
پیادهکردن نیروهای خود در شمال بیروت و مسلحکردن مردم آبادیهای کوهستانی لبنان ،علیه محمدعلی پاشا همدست شدند
(لوتسکی1379 ،ش .)97 :در دو عملیات متوالی ،استحکامات بیروت و عکا منهدم و نابود شد (کینگ1373 ،ش .)488 :این بار
فرانسه از کمک به محمدعلی پاشا سرباز زد .سربازان ابراهیم در سوریه از یک طرف در زیر آتش دشمن بودند و از طرف دیگر با
بیماری و گرسنگی دست و پنجه نرم میکردند .به تدریج شهرهای مختلف لبنان و سوریه به اشغال در آمد .نیروهای ابراهیم در
8
نوامبر1840
دهم اکتبر سال 1840میالدی در نزدیکی بیروت پراکنده شدند .پس از بیروت ،انطاکیه و اسکندرون و در سوم

میالدی ،مستحکمترین سنگر مصریها یعنی عکا و سپس بیتالمقدس سقوط کرد (لوتسکی1379 ،ش .)97-98 :در همین ماه
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ناپیر به محمدعلی اخطار داد که 5
0
همانند
اسکادران دریایی انگلستان به فرماندهی دریاساالر «ناپیر» به اسکندریه نزدیک شد.

بیروت و اکره ،آنجا را زیر آتش خواهد گرفت (کینگ1373 ،ش .)489 :عواملی چون قیام سوریه ،شکست ارتش مصر در آنجا و
فلسطین ،موضعگیری جدید فرانسه و تهدید انگلستان ،اراده آهنین محمدعلی پاشا را متزلزل کرده بود .بنابراین علی رغم میل
باطنی ،شرایط ناپیر را پذیرفت (لوتسکی1379 ،ش .)98 :بدین ترتیب سپاه ابراهیم با پنجاهوپنج هزار سرباز به همراه
یکصدوپنجاه عراده توپ و بجاگذاشتن هفتهزار اسیر عقبنشینی کردند .دولتهای متفق واسطه شدند که حکومت مصر را به
شکل وراثت به محمدعلی واگذار نمایند .باب عالی در بادی امر از قبول این مسأله امتناع نمود امّا به سبب خواهش امپراتور
روس پس از شش روز پذیرفت و حکم سلطان اعاده شد (بطریق و دیگران1410 ،ق1990/م.)398 :
در ذیالقعده 1256ق /دوازدهم ژانویه 1841م سلطان عثمانی ،سند حکومت مصر را به شکل موروثی برای محمدعلی -
پاشا امضا کرد (هامر پورگشتال1369 ،ش .)3695 :محمدعلی پاشا عالوه بر پذیرش بندهای معاهده پیشین ،بایستی به انجام
این امور هم متعهد میشد:
الف .تخلیه تمام سوریه و فلسطین و بازگرداندن آنجا به همراه جزیره کرت به حکومت باب عالی؛
ب .از سرگیری پرداخت خراج به سلطان؛
ج .کاهش نیروهای ارتش (کینگ1373 ،ش.)489 :
در همین سال یعنی 1257ق1841 /م معاهده دیگری در لندن به امضا رسید و بر طبق آن دولتهای بزرگ ،که اینک
شامل فرانسه هم میشد ،رسم ًا تنگههای داردانل و بسفر را به عنوان آبهای ترکی به رسمیت شناختند که در زمان صلح،
کشتیهای جنگی خارجی حق تردد نداشتند (کینگ1373 ،ش .)488 :حتی روسیه هم با روحیهای مسالمتآمیز همکاری
کرده و به خاطر حلوفصل مسأله ،پیشنهاد دا د که از حقوق انحصاری خود نسبت به عبور دریایی از داردانل دست بکشد
(کینگ1373 ،ش.)487 :
 .3-6فرجام مصر
قدرتهای بزرگ استعمارگر با شکست و تا حدودی نابودی سپاه و ناوگان دریایی مصر ،به نقشههای استقاللطلبانه
محمدعلی لطمه زده و این کشور را به مستعمره انگلستان تبدیل کردند .هرچند به ظاهر وابستگی مصر به بابعالی بیشتر شد
ولی در حقیقت باب عالی به سال  1841میالدی ،مصر را از دست داد و از آن پس ،این کشور تحت کنترل کامل انگلستان در
آمد (لوتسکی1379 ،ش .)99 :بدین ترتیب محمدعلی پاشا که توانسته بود سرزمینهای پهناوری را از ترکان بگیرد و با
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پیروزیهای نظامی خود ،در فاصله سالهای  1831تا  1841میالدی ،دولت امپراتوری عثمانی را به خطر اندازد ،سرانجام با
میانجیگری دولتهای اروپایی از متصرفات خود چشم پوشید (ووسینیچ1346 ،ش.)93-94 :

نتیجه گیری
با فروپاشی خلیفگان عباسی توسط مغوالن و پس از گذشت چند سده ،سالطین عثمانی در آسیای صغیر جایگزین آنان
شدند .ترکان عثمانی با فتوح گسترده ،بخشهایی از اروپا ،آسیا و آفریقا را تصرف کرده و امپراتوری نیرومند جدیدی را به وجود
آوردند .به مثابه این دولت ،دولتهای اروپایی همچون انگلستان ،فرانسه ،آلمان و روسیه نیز از قدرت کافی بیبهره نبودند و روز
به روز سیاستهای استعماری و توسعهطلبی آنها گسترش یافته و دخالت در امور کشورها برایشان امری اجتنابناپذیر گردید.
کاهش قدرت دول بزرگ رقیب و مخالف آنها همچون دولت قدرتمند عثمانی برای این دول خوشایند بود .به تدریج ضعف و
افول دولت عثمانی ،خودمختاری محمدعلی پاشا را که خود پیش از این ،دستنشانده عثمانیها در مصر بود ،به دنبال داشت .او
با اقدامات علمی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و نظامی توانسته بود گامهای زیادی در جهت توسعه و پیشرفت کشور و دولت
خویش بردارد .محمدعلی پس از احساس فتور در عثمانی ها دست به نبردهایی با آنان زد و در این برخوردها تقریباً پیروز میدان
بود .پیروزیهای فرزندش ابراهیم پاشا که فرمانده جنگهای او در شام ،آسیای صغیر و نصیبین (نزیب) بود ،رعب و وحشتی در
دل قدرتهای بزرگ استعمارگر بوجود آورد .دولتهای بزرگ هرگز برآمدن دولت قدرتمند دیگری را در منطقه برنمیتابیدند و
از این رو با ارسال هیأتهای دیپلماسی و رایزنیها از عثمانیها حمایت کرده با دخالتهای خود ،به انعقاد معاهداتی متوسل
شدند .حتی دولت فرانسه که همیشه حامی و پشتیبان حاکم مصر بود ،اکنون در کنار سایر دول و در برابر محمدعلی قرار
داشت .دولتهای بزرگ با دستمایهقراردادن تهدیدها ،معاهدات و در نهایت دخالتهای نظامیشان توانستند به هدف خود نایل
شوند و از برآمدن دولتی مستقل و تقریباً قدرتمند به رهبری فردی آرمانگرا ،بیباک و توسعهطلب یعنی محمدعلی پاشا،
جلوگیری کنند.
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