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شکار با دموکراسیآ"تیوکرتاسی در رویارویی .٢٠

ھا . رویکرد٢١

امپراتوری اسالم در تصادم تضاد ھای درونی و تھدیدات خارجی. ١۴

- امپراتوری عثمانی، میراث خوار بخش ھای عربی زبان امپراتوری عرب - 

روایان جویی فرماـن تر  بر  حس  یات،  شکن ماـل مر  بار ـک اشی از  باران ـن عرب ـت راتوری  ھای امـپ ضاد  درونی ـت عامالت   ـت

اسیان ارثی عـب ادشاھی  اشی ـپ فرو ـپ ساز  نھ  بومی زمـی بر مـردمان  گانھ  حاکم و تحمـیل فرھـنگ بـی ساد گـسترده   عرب، ـف

قرارندگردید جوم و حمالت  مورد ـھ یز  گر ـن سوی دـی اعراب از دو  راتوری  اضمحالل، امـپ روند  این  با  زمان  ولی ھـم  ؛ 

قرن تا  سیزدھم  قرن  پس از  نتیجھ  خاور. در  صلیبی در  باختر و حمالت  ھا در  افزون مـغول   گـرفت: پیـشروی روز 

 شانزدھم، کھ قدرت ھای امپراتوری ھای اروپایی از طریق کشف راه ھای بحری بھ سوی ھند و امریکا ظھور کردند،

اسالم" در سھ امپراتوری بزرگ زمان – امپراتوری ھای عثمانی،  صفوی و مغول – منقسم گردیده و ھر یک  "جھان 

 از این امپراتوری ھا با مشخصات و ویژگی ھای بومی خودش و قسماً آراستھ با "اسالم گرایی تا ادعای خالفت" شکل

گرفتند. ولی در این تشکل جغرافیایی نقش امپراتوری عثمانی از یک نگاه مشخص تعیین کننده خوانده شده میتواند: 

تا زیاد –  کم و  نای  با پـھ وضع  -  ین  بود؛ ھـم زبان  عرب  ھای  سرزمین  مام  باً ـت رنده تقرـی ھا در برگـی مانی  راتوری عـث  امـپ

سقوط این امپراتوری در اوایل سال ھای بیستم قرن بیست و نفوذ روز افزون استعمار غرب در منطقھ دوام کرد. 

 اگر بر خرابھ ھای امپراتوری عرب در خاور، بھ ویژه در مصر و شمال افریقا بھ شمول اندلس حکم روایی ھای ویژه

  ما از جملھ شاھد حکم روایی ھای ھستیم، کھ گستره ھر کدام آن باباختراسالمی با ساز و برگ خودش شکل گرفتند، در 

 ویژگی ھای خودش در سرزمین خراسان بزرگ از فراسوی دریای آمو تا بحر ھند، از آن سوی دریای سند تا اصفھان و

فراتر از ان میرسید. 

 ولی اگر در پیوست تاریخی و جغرافیای زمانی ببینیم، ھمان طوری کھ از سرزمین بی آب و علف شبھ جزیره عرب در

 بین دو امپراتوری بزرگ جھان، بیزانس و ساسانی، امپراتوری عرب آراستھ با آیین اسالم بروز کرد، ھمین امپراتوری

مردم رزند  لک، زن و ـف مال و ـم ھا از  عرب  دست  ردیده،  تاریخی ـگ ھای  رویداد  اسی و  حوادث سـی خوش  دست   دوباره 

 کوتاه گردیده، و لی باز ھم تحت لوای "آیین اسالم" در خاور  و باختر ھمین سرزمین بادیھ نشینان گذشتھ و کاخ نشینان

بعدی، دو امپراتوری دیگر شکل گرفت: امپراتوری صفوی ھا و عثمانی ھا.

  بدون آنکھ بر نقش امپراتوری ھای دیگر اسالمی پس از انقراض حکم روایی عباسی ھا ارج کمتر قایل گردید، اھمیت

ھا) ھا)  و شیعھ (صفوی  مانی  بر ـبخش ـتسنن (عـث شده  بر "ادعای" خالفت، تـقسیم   این دو امـپراتوری را باـیست نـخست 

 سراغ کرد. از سوی دیگر ھمین دو امپراتوری بازھم مانند گذشتھ ھا در دو طرف شبھ جزیره عرب شکل گرفتھ و این

شکل گـیری ولی نـاشی از ھمـین تـعامالت  بھ قلـمرو پیـرامونی و پـوشالی مـبدل کـردند.  دوباره   خـطھ را  مانـند گـذشتھ 

قرن ـھیژده ام بذر شده بود، در  دوباره بھ سرزمین پیرامونی ـکشانده  عرب کھ  تازه دم، در شبھ ـجزیره  ھای   امپراتوری 



 نظری یک امپراتوری عربی در وجود ظھور وھابیت جوانھ میزند؛ آیینی کھ پس از تاسیس دولت آل سعودی در اوایل

قرن بیستم با ادعای برگشت بھ اسالم ناب بھ ھمھ چیز مھر کفر زده و زیرساخت بنیاد گرایی معاصر را آماده میسازد. 

 بخش بزرگ سرزمین ھای عرب زبان – بھ استثنای سودان و مراکش – جز امپراتوری عثمانی بوده و عالوه بر آن این

راتوری این امـپ بود. در  تھ  بر گرـف یز در  اروپا را ـن شرقی  آناتولی و ـجنوب  ھای  سطنطنیھ ـبخش  پایتخت ـق با  راتوری   امـپ

 زبان ترکی، زبان قشر حاکم اداری و نظامی بود کھ بخش زیاد آن "مسلمانان تازه" از قلمرو بالکان و قفقاز بودند.  ولی

نی و داشتھ و در  ـفضای دـی سلط  زبان عـربی ـت بر  کھ  ودند  فاوت ـب باری مـت ھای ـت شھ  مذھبی و حـقوقی آن دارای رـی شر   ـق

 مدارس استانبول آموزش دیده بودند. امپراتوری عثمانی، یک تشکل دفتر ساالری بود، کھ قلمرو ھای مختلف امپراتوری

]٩٨[را تحت یک "نظام واحد اداری و مالیاتی" با ھم پیوند زده بود. 

 ولی ھمین امپراتوری بھ نوبت خود آخرین افاده ادعای بزرگ منشی "جھان وطنی" اسالم بود. امپراتوری عثمانی - با

 وجود غیر عرب تباری – در حفظ و  صیانت قوانین اسالمی در خدمت امپراتوری تالش کرد، گستره این امپراتوری را

 بنام "اسالم" توسعھ داد و از اماکن مقدس اسالم در مکھ و مدینھ بھ مثابھ "خادم الحرمین" حفاظت کرد. ساالنھ کاروان

ساالر از قافلھ  ثابھ  بھ ـم ھا ـتحت ـنظر "امیراـلحج"  کاروان  این  عازم ـمکھ ـگردیده، و  مانی  فای عـث طرف خـل حج از   مـنظم 

 طریق خط تجاری استانبول-دمشق برای اھالی مکھ حامل ھدایا و تحفھ ھای گران بھا نیز بودند. خلفای عثمانی – با دز

 نظر داشت تجارب تاریخی از امپراتوری ھای اموی و عثمانی – از قشر فقھا بھ مثابھ مفسرین  "شریعت" بھ نفع ثبات

 امپراتوری استفاده ابزاری کرده و این قشر در وابستگی اقتصادی بھ مثابھ "جیره خوار دربار عثمانی " مبدل گردید.  از

   درباری تعیین میگردیدند.ینگاه رسمیت با پیروی از مذھب حنفی، قضات از طرف دربار در رابطھ تنگا تنگ با فقھا

 با در نظر داشت این سیاست، این قشر جیره خوار در کنار ارگان قدرتمند نظامی و دستگاه گسترده دفتر ساالری رکن

فتی ھا ـم دند و در راس آـن ین میگردـی سلطان تعـی دیوان  طرف  ھا از  فتی  ردید. ـم مانی محـسوب میـگ راتوری عـث اسی امـپ  اـس

 استانبول بھ مثابھ "شیخ اال سالم" قرار داشت؛ این شخصیت مذھبی در نقش مشاور خلیفھ از عھده مھم دولتی برخوردار

 بود. محمد دوم  و سلیمان،  خلفای عثمانی با تاسیس "مدارس علمیھ" و آموزش آیین اسالم و وابستگی این ارگان مھم با

  سیاسی ارثی" کھ دارا بودند،بینش ھا با "یدیوان خلیفھ، گام بزرگی در جھت ثبات امپراتوری برداشتند. ولی امپراتور

 تنھا با ھمکاری فقھا بسنده نکرده، بلکھ از قشر سادات، بھ مثابھ اوالد پیامبر اسالم  و قشر متنفذ با روحیھ ای قیام علیھ

 دستگاه حاکم نیز استفاده ابزاری کرده  و سادات را بنام "نقیب االشراف" در یک دفتر اداری ثبت کرده و طبق خواست

 ]٩٩[دیوان خلیفھ بھ شھرھا و واحد ھای اداری می فرستادند. 

   البتھ خلفای عثمانی با در نظر داشت "سر نوشت امپراتوری" قوانین مشخص طرح کرده و با تصدیق قشر متنفذ مذھبی

کرده و ـقضات در تدوین  مالی را  مدنی، ـجزایی و  ھای  رنده ـھمھ ـبخش  نامھ" و دربرگـی اسم "قانون  بھ  سادات)  ھا و   ( فـق

پیروی از آن عمل میکردند.    

 در قرن ھیژده ام روابط بین حکومت مرکزی و حکمرانان پیرامونی دست خوش دیگرگونی گردیده و در اکثر بخش ھای

ساختاری بھ امپراتوری -  از "خود مختاری" برخوردار گردیدند. نکات  امپراتوری حکمرانان محلی – با و جود پیوند 

بنیادی را کھ منجر بھ اضمحالل امپراتوری عثمانی از درون گردیدند، میتوان چنین ردیف کرد: 

گردید، کھ منجر بھ بحران اقتصادی و کم شدن درآمد ھای دولتی  افزایش جمعیت و رکود تولیدات زراعتی)١



بر جاـنشینی) ٢ مانی"  عالیھ عـث اندان  ھا از و مناـقشات درون "ـخ تن آـن اصلھ گرـف دیوان، ـف فا در جـلسات  شرکت ـنکردن خـل   

، عثمانیوذرانی ھای قشر  حاکم در قلمرگو خوشامت  مشکالت اقتصادی و اجتماعی

گسترش فساد اداری روز افزون، تحجّر دینی، انحطاط اندیشھ سیاسی و رکود اندیشھ پیشرفت و فن آوری، ) ٣

عدم امـکانات ۴ نھ امگ)  ارتش را درپـسترش داـم کھ بـیکاری  پـراتوری  مد  بھ  داشتھ و مـنجر  ارتش درای  افزون   خلھ روز 

.ردیدگامور دولتی 

قاره ویژه در  بھ  گر،  یادی دـی حوالت بـن زمان ـت یای  راتوری، در جغراـف مرزی امـپ رگونی درون  این دیـگ با  زمان   ولی ھـم

اسالمی وارد راتوری  رین امـپ این آـخ کر نـحیف  بر پـی کاری  ضربھ  ستم  قرن بـی اوایل  باالخره در  کھ  ردند  بروز ـک  اروپا 

گردید. در این راستا میتوان بھ این نکات انگشت گذاشت:

  تشتت سیاسی، رکود عوامل اقتصادی، گسیختن روابط اجتماعی و در اخیر تسلط آموزه ھای دینی در قلمرو عثمانی در

 رویارویی با ظھور امپراتوری ھای پویای اروپایی غرب؛ اروپایی کھ در مبارزه با دین گرایی پرچم سکوالریسم را بلند

 بر افراشتھ، در انقالب بزرگ فرانسھ نظام اقتدار گرای لویی را سرنگون کرده، جنگ ھای سی سالھ مذھبی را پشت سر

نی و ھای دـی آموزه  ید  سان از ـق بھ آزادی اـن جر  کھ مـن اسی  ھای سـی روشنگری  کری و  متر انقالب ـف ذشتھ و از ھـمھ مـھ  ـگ

 استبداد اقتدار گرایی سیاسی گردیده و در نتیجھ بھ خردگرایی و آزاد اندیشی منجر گردید. ھمزمان با این انکشاف ما در

اسی-اقـتصادی را ـبرھم زده و ھـمین ھای کـھنھ سـی عامالت نظام  بوده کھ ـت سرمایھ داری  اسبات ـنظام  بروز مـن  اروپا شاھد 

 برھھ ای مھم مصادف با  زمانی است کھ از اھمیت  راه ترانزیت تجارتی کھ  از قلمرو عثمانی تا بھ چین و ھند میرسید،

سرمایھ" در بدوی  اشت  کا" در "انـب قا-امرـی "اروپا-افرـی عدی  سھ ـب جارت  عامالت ـت قره و ـت غارت طال و ـن ردیده،  استھ ـگ  ـک

 اروپا نقش قابل مالحظھ بازی کرده است. ظھور ھمین قدرت ھای امپراتوری ھای اروپای غرب و سیاست ھای تسلط

 ھر چھ بیشتر آنھا بر سرزمین ھای دیگر، از جملھ بر سرزمین ھای عرب نشین باالخره منجر بھ آن گردید تا آخرین میخ

بر تابوت امپراتوری عثمانی کوبیده شود. 

این زبان و ـمـسلمان  عرب  نتیجھ ـبـسیاری از ـمـناطق  خورد؛ در   در ـجـنگ ـجـھانی اول امـپـراتوری عـثـمانی شـکـست 

 امپراتوری از قبیل کشور ھای المغرب، حجاز، سوریھ و عراق تحت تسلط بریتانیای کبیر و فرانسھ درآمدند. بخشی از

 کشور ھای اروپای شرقی کھ تحت تسلط امپراتوری عثمانی بودند،  آزاد گردیدند. حتی خود نظام عثمانی تحت خالفت

ھا، ترک  پدر  بھ مـعنی  اتاتورک  بھ  اشا، ـمعروف  مال ـپ زمان ـمصطفی ـک این  قرار ـگرفت. در  مورد ـتعرض   مـحمد ـششم 

سال  دست ـگرفت. در  رونی را در  ھاجم بـی ابل ـت دفاع در مـق یھ خالفت و  درونی عـل بش  ھوری ١٩٢٣رھبری جـن ظام جـم  ـن

فوذ با ـن زمان  یب ھـم این ترـت بھ  ردید؛  رپا ـگ شور ـب اشغال ـک یھ  بارز عـل ھای ـم گروه  سکوالر و  رایان  لی ـگ وسط ـم  مدرن ـت

 دامنھ ای خالفت اسالمی نیز چیده شد.  میالدی١٩٢۴ در سال گسترده کشور ھای اروپایی در شمال افریقا و خاور میانھ 

ھی" "حاکمیت اـل یھ  سم عـل یروزی مـبارزه سکوالرـی آغاز ـپ  ٌ تا توان عجاـل تاریخی را مـی رویداد عـمده  مراین  اسالم در قـل   

 خواند. با بروز دولت سکوالر توسط اتاتورک در ترکیھ بھ مثابھ "بدنھ اصلی امپراتوری عثمانی"، تشکل دولت ھای ملی

 پسا استعمار در سرزمین ھای عرب و نقش روزافزون رقابت ھای ناشی از جنگ سرد بین دو ابر قدرت، جھان عرب

 در کوره "ھویت سازی" دوباره با افت و خیز مواجھ گردید. ھمزمان با این تموّج سیاسی، تصورات بنیاد گرایی دینی بھ

گران رخاش  سر داده و ـپ مھ  دوباره نـغ اسالمی   راتوری  تاریخی" عـظمت امـپ "حافظھ  داشت  با در ـنظر  تر و  ند   سطح بـل

خواستار تعیین سرنوشت "امت اسالمی" گردیدند. جزییات این مکانیسم  تحت نکتھ بعدی بررسی میگردند.  




