
دکتر سید موسی صمیمی

Political Economy

Promoting dialogue and discourse

samimy@aol.com

۲۰۱۸می سال 

پرخاشگری دینی 

 در گستره ای امپراتوری اعراب- -

نظر گذرا بھ تاریخِ  فراز و فرود  امپراتوری عرب

- از ظھور پیامبر اسالم تا جنبش "بھار عربی" –



. پیش گفتار: "امپراتوری معاصر"  در تضاد با ساختار  "دولت-ملت" ١

.  اوج و زوال امپراتوری ھای ساسانی و بیزانس: دو امپراتوری مقتدر زمان٢

. زیرساخت مادی و پیوند ھای اجتماعی عرب ھای بادیھ نشین ٣

. شھر مکھ، زادگاه پیامبر اسالم  در واحھای پھناور حجاز۴

. ھجرت پیامبر  اسالم، ساختار  "دولت-شھر مدینھ" ۵

-  نخستین سنگ بنا ھای امپراتوری عرب _

. "پیامبر اسالم، بانی تیوکراسی و پایھ گذار امپراتوری عرب ھا۶

. "غارت و باج گیری" بھ مثابھ زیرساخت ھا برای گسترشِ "حاکمیت الھی مدینھ" ٧

. فتیشیسم "بکارت" و تبعیض جنسیتی ٨

. توجیھ قرآنی "تیوکراسی اسالم" – رابطھ "حاکمیت الھی" با شمشیر  ٩

. بحران جانشینی پیامبر اسالم: جدال زعامت میان «مھاجران و انصار» ١٠

. امپراتوری اموی ھا: نظام موروثی „اشرافیت قریش"  - دمشق محور –١١

. امپراتوری عباسی ھا: انتقال قدرت سیاسی در درون  قبیلھ قریش -بغداد محور-١٢

. فروپاشی امپراتوری عرب: "فرسودگی تاریخی"، اوج فرقھ گرایی و  فساد١٣

. امپراتوری اسالم در رویارویی با تضاد ھای درونی و تھدیدھای خارجی ١۴

 پس از فرو پاشی امپراتوری عثمانیجھان عرب عوامل تاثیر گذار بر . ١۵

. مسخ فرایند فورماسیونِ « دولت – ملت » در جھان عرب١۶

. گفتمان بنیاد گرایی از مدرسھ دیو بندی تا جنبش اخوانی ١٧

. ابعاد فرایند تراژیدی تاریخی جھان عرب١٨

. بھار عربی: از یک جرقھ حریق برمیخیزد ١٩

"تیوکرتاسی در رویارویی آشکار با دموکراسی.٢٠

. رویکرد ھا٢١

بخش پانزدھم

پس از فرو پاشی امپراتوری عثمانی جھان عرب عوامل تاثیر گذار بر . ١۵



 نزول امپراتوری عثمانی کھ با اضمحالل تاریخی خالفت و نفوذ روز افزون غرب ھمراه و ھمزمان بود، منجر بھ یک

با افراد را  طھ  سو راـب یک  کھ از  ھای  ردید؛ دیگـرگونی  عرب ـگ ھای  سرزمین  ماعی در  ھای اجـت  سری از دیگـرگونی 

 قدرت ھای حاکم امپراتوری سخت متاثر ساختھ و از سوی دیگر بھ  تشخیص و تعریف دوباره ای درون مایھ این روابط

 در چارچوب تصورات "ملت-دولت" منتج گردید. در اخیر ما در سرزمین ھای عرب از یک طرف شاھد روابط حاکم

 امپراتوری بوده و از سوی دیگر در عین مبارزه با این تشکل سیاسی-تاریخی، ما در مناسبات متضاد روند شکل گیری

تد جدال  مـم یر  اشیم. در اـخ اسالم" میـب ھان وـطنی  یت "ـج با ذھـن اسالمی"  سم،  و "امت  یھ سکوالرـی با روـح  "دولت-ـملت" 

 ھمین  سھ اصل ( روابط امپراتوری، تالش ھای سکوالر دولت-ملت و جھان وطنی اسالمی) و کاستی ھای ناشی از راه

 کار آنھا کھ نتوانستند با معضل دموکراسی بھ مثابھ یک اصل مشارکت گروه ھای دیگر اندیش پاسخ در خور قناعت گفتھ

بھ بر ـل گام  بھ  گام  اسالمی را  ھای   شور  زبان و ـک عرب  سرزمین  سازند،  برآورده  ھا را  توده  یھ  ھای اوـل ندی   و  نیازـم

پرتگاه سیاسی-اجتماعی کشاند.  

کبیر و فرانـسھ مـبدل بھ منطـقھ نـفوذی بریتانـیای  شمال افریـقا و خاورمـیانھ  فت عثـمانی،  قلـمرو   پس از فروپـاشی خال

باھم در فوذ  سترش ـن اسی و ـگ رقابت سـی اروپایی در  راتوری  این دو امـپ ھانی،  ین دو ـجنگ ـج کھ در ـب حالی  دند. در   گردـی

 تباین و تبانی دیده میشوند، پس از جنگ جھانی دوم، ایاالت متحده امریکا بھ مثابھ قدرت پیروز در جنگ و رو بھ فراز

 از یکسو، و در فضای "جنگ سرد" با اتحاد جماھیر شوروی از سوی دیگر بھ نوبت خویش در شکل دھی رویداد ھای

سیاسی منطقھ  از نقش روز افزون برخوردار گردید .

 بودند، از نگاه رسمیت اروپایی در میانھ دھھ ای پنجاه یک سری از کشور ھای عربی کھ تحت نفوذ و  استعمار مستقیم 

 ر جوش وھم در الجزایر حضور داشت ولی با یک جنبش پ و روابط حقوق بین الملل بھ استقالل رسیدند. فرانسھ ھنوز

بود. خروش  مواجھ  بوداستقالل طـلبی  فذ  عرب متـن ھای  شین  شیخ ـن خش  ویژه در ـب بھ  کبیر  یای  ستانبریتاـن  ه و در عرـب

ویژه ای ـبرخوردار با آل سعود از اھـمیت  کا  ایاالت مـتحده امرـی روابط  مان  اسیس پـی تازه ـت یک ـکشور  ثابھ  بھ ـم  سعودی، 

 بود. در رابطھ ای تنگ با این روابط سیاسی، یک سری از رویداد ھای بنیادی دیگر جغرافیای سرزمین ھای عرب را

پس از جنگ جھانی دوم  رقم میزنند: 

 تشکیل سازمان ملل متحد در رابطھ با "پیمان ویست فالیا" از یک سو و "پیمان سایکس_پیکو" از سوی دیگر،اول:

سالدوم: اسراییل بھ مثابھ "خار چشم" دنیای عرب، و بھ ویژه شـکست اعراب ـتوسط اسراییل در جنگ  دولت    تشکیل 

١٩۶٧،

  چگونگی جنبش ھای آزادی بخش در رابطھ با جزم گرایی ھای ھواداران نظام ھای مختلف سیاسی، بھ ویژه تشکلسوم:

"، "ناصریسم" و  "دولت ھای ملی" در تباین و تبانی با "پان عربسم"؛ اصلی کھ در چارچوب ایدولوژیک  "سوسیالیسمِ

ین ندی ـکلی سـیاسی ـب عرب  در  ـقطب ـب اسی ـجھان  ین نخـبگان سـی قدرت در ـب برای ـکسب  بارزه  اسی ـم  "بعثـیسم" روند سـی

"سکوالریسم" و "تیوکراسی" از اھمیت زیاد برخوردار تلقی میگردد.  

 کھ قطب بندی ھای سیاسی جھان عرب را بیشتر برمال ساخت.ملی شدن کانال سوئز  چھارم:

جم: ھای عـربی، از جمـلھ جـمالپـن رھبران کـشور  رخی از  کھ در آن ـب ھد"  ھای غـیر  متـع شور  بش ـک یری "جـن شکل ـگ   

عبدالناصر نقش پیش آھنگ را بازی میکردند.



سال  کھ در  اسیس ۵١ـتوسط  ١٩۴۵سازمان ـملل مـتحد  بات ـگردید، ـکشور ـت راستای ـث کھ در  گام تـلقی مـیگردد   ـمھم ـترین 

 کشور١٩٣امروز بخشیدن روابط بین المللی و تحکیم  مناسبات ناشی از جنگ جھانی دوم برداشتھ شد.  این سازمان کھ 

اشند می ـب ھان ـعضو آن  بھـج لت"  "دولت-ـم ثابھ  بھ ـم لی  ین المـل گاه ـب کھ از ـن اشد  می ـب ھای  مام ـکشور  رنده ای ـت  ، در برگـی

 رسمیت شناختھ شده اند؛ از این نگاه در سازمان ملل میتوان اصل نھادینھ شدن "پیمان وست فالی" را مشاھده کرد. این

سال ١۶۴٨ تا ١۶١٨پیمان پس از جنگ ھای سی سالھ مذھبی (   توسط ـکشور ھای اروپایی میالدی ١۶۴٨میالدی) در 

فالی وست  مان  بود، در پـی حاکم  ین الـملل  روابط ـب زمان در  تا آن  کھ  راتوری  ساختارھای امـپ داشت  با در ـنظر   ـبستھ شد. 

مورد جدی ـمطرح و  شکل  بھ  ھا  نھ تـن ـلت-دولت"  ثابھ "ـم بھ ـم اسی ـمستقل  واحدھای سـی نوان  بھ ـع ھا  رابر ـکشور   ـحقوق ـب

 پذیرش قرار گرفت، بلکھ برای نخستین بار در تاریخ در منشور سازمان ملل بھ "دولت-ملت" تسجیل گردید.  نظر بھ این

]١٠٠[پیمان، کشور ھای مستقل از حق تعیین سرنوشت برخوردار بوده  و حق مداخلھ در امور ھم دیگر را ندارند. 

روابط شاھد  زبان  عرب  ھای  سرزمین  ما در  ارایھ گـردید –  صل  طور مـف بھ  کھ  طوری  داشت اینـکھ –   با در نـظر 

زرگترین فالی ـب وست  مان  اشی از پـی "دولت-مـلت" ـن اصل  بھ  آن  طھ  سازمان مـلل و در راـب اسیس  بودیم، ـت راتوری   امـپ

 انگیزه تاریخی بود در جھت تشکیل دولت ھای مستقل عربی؛ بھ ویژه نظر بھ این کھ سرزمین عرب زبان، واحد ھای

 غیر متجانس ـبودند کھ دین اسالم با خوانش  مختلف در آنجا تحمیل گردیده بود. ولی در روند تشکیل "دولت-ملت" در

 سرزمین ھای عرب زبان، یک عنصر دیگر ھم بھ نوبت خویش نقش مھم بازی کرده است؛ این عنصر عبارت می باشد

 ".Sykes–Picot Agreement از "پیمان سایکس-پیکو

 منعقد شد.  برای تقسیم امپراتوری عثمانی ١٩١۶ این پیمان توافق سری میان بریتانیای کبیر و فرانسھ بود کھ در سال 

 مطابق بھ این توافق نامھ از جملھ لبنان، سوریھ و شمال عراق تا موصل بخش نفوذی فرانسھ شناختھ شد و  اردن، بغداد،

 و بصره تا خلیج فارس بخش نفوذی  بریتانیای کبیر. گرچھ کھ سرزمین ھای شمال افریقا شامل پیمان سایکس-پیکو نبود،

 ولی مصر تحت نفوذ بریتانیا بوده و فرانسھ بر المغرب (تونس، الجزایر و مراکش) تسلط پیدا کرد. این پیمان نخست در

  بھ اعراب داده١٩١٠خفا و بدون اطالع اعراب تھیھ شده بود. دوم این کھ، پیمان مخالف تعھدات بود کھ بریتانیا در سال 

 ]١٠١[بود، مبنی بر این اگر اعراب علیھ امپراتوری عثمانی بجنگند، با سقوط این امپراتوری بھ استقالل خواھند رسید. 

ھای آزادی ـبخش و تاریخی (تاسیس سازمان ملل و پیمان وست فالی ) میتوان  ریشھ   گرچھ کھ  در  دو  رویداد بزرگ 

 استقالل طلبی سرزمین ھای عربی را بھ مثابھ کشور ھای مستقل ملی  سراغ کرد، ولی پیمان سایکس-پیکو بھ نوبت خود

 بیانگر تقسیم "از من در آوری" قدرت ھای امپراتوری غرب خوانده شده  کھ با خود در نطفھ  تضاد ھای چندی را حمل

بدون کھ  کرد،  اشارت  وشت کـردھا  با سرـن عراق و در رابـطھ آن  دولت  بر معـضل تـشکیل  توان   میـکرد.  از جمـلھ مـی

 الزامات موجھ تاریخی در چھار کشور  (سوریھ ترکیھ، عراق و ایران) بھ فقدان ھویت "دولت-ملت" محکوم گردیدند.

بھ خـاندان خانھ اردن را  کھ بخـشی از رود  بوده  کبیر  یای  است بریتاـن اشی از سـی دولت اردن ھـاشمی ـن شکیل   ھمچـنان ـت

 ھاشمی کھ در مکھ و مدینھ با خاندان سعود در کشمکش بود، واگذار کرد.

 با تاسیس "اسراییل" در سرزمین فلسطینی ھا کھ تحت قیمومیت بریتانیای کبیر قرار داشت، بھ مثابھ "خار چشم" اگر از

ثابھ مشـخصھ ـمھم در ـبسیاری ـجھات بھ ـم سوی دـیگر این رویداد  اعراب ـگردیده، از  یر سـیاسی"  بھ "تحـق سو مـنجر   یک 

 رمینھ سازی ھای ھمبستگی و اتحاد را بین کشور ھای عربی فراھم ساخت؛ البتھ بھ نوعی کھ بازیگران عمده سیاسی در

 بالک ھای مختلف از این رویداد بھ نفع مواضع سیاسی خود بھره کشی کرده و "جنبش آزادی بخش فلسطین" را بھ ابزار



 از، زمانی کھ ایاالت متحده امریکا ١٩۵۶سیاسی  برای براورده ساختن خواست ھای خود شان میدل کردند.  در سال 

 ورزید، مصر تحت رھبری جمال عبدالناصر از یک اسوان بر رودخانھ نیل اجتناب ب بندآسدادن امداد مالی جھت تاسی

بر پـیکر ھد"  یر متـع ھای ـغ بش ـکشور  قویت "جـن با ـت سوی دـیگر  سوئز  زده و از  انال  کردن" ـک لی  اقدام "ـم بھ  دست   سو 

ھای ـمھم منـطقھ را، از ضربھ وارد ـگردید. ـچنانچھ در این پـیمان امرـیکا و انگـلیس ـکشور  غداد  - سنتو –   پـیمان ـنظامی ـب

سترش شوروی از ـگ حاد  ماھیر اـت فوذ" ـج سد ـن است  با "سـی تا  گرد آورده،  باھم  ستان را  ایران و پاـک عراق،  یھ،  لھ ترـک  جـم

 "کمونیسم" در منطقھ جلوگیری گردد. از آن جای کھ با  "ملی ساختن" کانال سوئز منافع فرانسھ و بریتانیای کبیر مستقیم

 با خطر مواجھ گردید. در نتیجھ این رویداد منجر بھ عقد یک پیمان مخفی بین این دو قدرت اروپایی با اسراییل گردید، تا

 بر مصر توسط یک حملھ نظامی، جمال عبدالناصر را  از صحنھ ای سیاسی بدور سازند.  گرچھ کھ جمال عبدالناصر از

رسم سم"، راه و  ولی "ناصرـی ردید،  بدل ـگ عرب" ـم مردم  رمان  ھره "قـھ بھ ـچ رآمد، و  یروز ـب تاریخی ـپ آزمایی   این زور 

دید با  یج  ھای عـربی خـل شور  سعودی و ـک ستان  لھ عرـب گرای منطـقھ، از جـم پس  ھای  کومت  اصر را ـح مال ـن است ـج  سـی

 انتقادی دیده و واکنش توده ھا را ناشی از این جنبش تھدید برای بقای نظام ھای اقتدار گرای دینی خود میدیدند. در این

روند شکل گیری نظرات و مبارزات مداوم سیاسی اصل "جنبش غیر متعھد" نیز نقش بھ سزای بازی میکند.

 ، کشور ھای باھم گرد آمدند کھ قسماً تازه از قید١٩۵۵در کنفرانس کشور ھای اسیایی- افریقایی در باند ونگ در سال 

اساس "جنبش کشورھای غیر متعھد" را گذاشتند. موازی و ھمزمان با این قطب  استعمار  آزاد گردیده بودند، در نتیجھ 

قرار دستور روز  ھای انـکشاف در  یوری  بر ـت استوار  ماعی  است انـکشاف اقـتصادی-اجـت مؤلفھ سـی ظامی،  اسی-ـن ندی سـی  ـب

 گرفت. از سوی دیگر رھبران کشور ھای اسالمی کھ در جبھ غرب قرار نگرفتھ بودند، از پشتیبانی سیاسی این جنبش

رشد راه ـغیر سرمایھبرخوردار گردیدند. اما   پیامد "گسترش ـفقر" در درون این ـکشورھا ھمچنان گزینش " انـکشاف و 

 تاثر از جنبش "کنفرانس باند ونگ" – با وجود دست آورد ھای کم و زیاد در بخش ھای خدماتداری" در کشور ھای م

اجتماعی و فرھنگی –  بھ بن بست گرایید.

 ولی محبوبیت جمال ناصر کھ ھمزمان با جنبش آزادی بخش در الجزایر و شکستن طلسم نظام ھای قدرت گرا در کشور

سال  بود، در  اسراییل "شش روزه" گ در ـجن١٩۶٧ھای دـیگر ـعربی  با  با  اسراییل  این ـجنگ  ردید. در  دشھ دار ـگ   ـخ

شرق ـبیت ا سینا،  صحرای  غزه،  رانھ  لھ ـک ھای ـعربی را، از جـم خاک  سوریھ و اردن ـقسمتی از  ارتش ـمصر،   شـکست 

عراق، ند  این جـنگ  کـشورھای عـربی ماـن کرد.  در  اشغال  گوالن را  ھای  ندی  باختری رود اردن و بـل  لمـقدس، کـرانھ 

این امد  شتافتند. پـی سوریھ  یاری ـمصر، اردن و  بھ  کویت  یبی و  زایر، ـل راکش، الـج سودان، ـم تونس،  سعودی،  ستان   عرـب

 " بسیار تاثیر گذار بود. منطقھ ژئو پلتیک جنگ کھ حیثیت سیاسی-نظامی اعراب را سخت خدشھ دار ساخت، بر "ساخت

ین شـکست سکوالر ـعربی، ھـم ھای  ضعف ـکشور  نده  شا کـن ثابھ اـف بھ ـم خود مـنجر   نوبت  بھ  یادگ  قویت بـن بھ ـت  راییگـردید 

 پرخاش گر اسالمی. از آنچایی کھ غرب بھ نوبت خود بھ اسالم بنیاد گرا بھ مثابھ ابزار کاربر علیھ "ایدئولوژی ملی و

سزای یاد گرایی دـینی ـنقش بھ  مالی بھ رشد و ـتقویت بـن ھای   کمونـیسم" نگاه میکرد، از طریق تدابیر سـیاسی و ـپشتیبانی 

 بازی کرد.  

بارزه ـبین سکوالرـیسم و داشت ـم با در ـنظر  عرب –  اسالمی  ھای  اسی، اجـتماعی و ـنظامی ـکشور   در نتیجھ انـکشاف سـی

 تیوکراسی – فرآورده ھمین عوامل بوده کھ از یک سو منجر بھ بن بست رسیدن نظام ھای اقتدار گرای سکوالر گردیده

 و از سوی دیگر دامنھ فقر در ھمین کشور ھا– بھ صورت نسبی بھ استثنای کشور ھای خلیج با منابع خدا داد نفتی و گاز

آتش آن عرب در  ساز ـخیزش پرـخاشگری دـینی ـگردیده کھ امروز نھ تنھا جھان  نھ  یافت؛ این روند خود زمـی  – ـگسترش 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87


 میسوزد، بلکھ این پدیده با یکی از عوامل کلیدی منازعھ بھ سطح جھانی مبدل گردیده است. بر جزییات این فرایند  در

مبحث بعدی بیشتر روشنی انداختھ میشود.  


