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نظر گذرا به 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 عربھای بادیه نشین ٣

. شھر مکه، زادگاه پیامبر اسالم  در واحه ای پھناور حجاز۴

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

-  نخستین سنگبنا ھای امپراتوری عرب _

. "پیامبر اسالم، بانی تیوکراسی و پایه گذار امپراتوری عربھا۶

. "غارت و باج گیری" به مثابه زیرساختھا برای گسترشِ "حاکمیت الھی مدینه" ٧

. فتیشیسم "بکارت" و تبعیض جنسیتی ٨

. توجیه قرآنی "تیوکراسی اسالم" – رابطه "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  قبیله قریش -بغداد محور-١٢

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

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

. فروپاشی امپراتوری عثمانی و تاثیر ملموس آن بر جھان اسالم١۵

. روند مسخ شده فورماسیونِ «ملت-دولت» در جھان عرب١۶

. گفتمان بنیاد گرایی از مدرسه دیو بندی تا جنبش اخوان ١٧

. ابعاد فرایند تراژیدی تاریخی جھان عرب١٨
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. بھار عربی: از یک جرقه حریق بر می خیزد ١٩

دموکراسی در مبارزه چند بعدی با ایدولوژی ھای اقتدار گرا  پس گفتار:  .٢٠

. رویکرد ھا٢١

بخش یست و دوم 

بھار عربی: از یک جرقه آتش بر می خیزد. ١٩

ربی" ھار ـع سترده ای"ـب ھای ـگ مایی  ودجوش و راه پـی راضات ـخ توده ای، اعـت ھای  یزش  به ـخ   

 از گردیدند و  نظر به ویژه آغ٢٠١٠مدنی در کشور ھای عربی اطالق میگردد که در اواخر سال 

ادامه ھم  نوز  رھه، ـھ این ـب تاریخی  آزمون  اشی از  ھای ـن کار  یر راه  با تغـی خودش  و  ھای   گی 

دارند.  

 این خیزش مدنی در پی خود سوزی محمد بو عزیزی  در اعتراض به فساد و بد رفتاری پلیس

دسامبر ١٨تونس در  ردید.  ٢٠١٠ام  شرایط] ١٣٩ [آغاز ـگ سبی و  گونی ـن ھم  به عـوامل  ظر   ـن

من، یبی، اردن، ـی راکش، ـل صر، ـم زایر، ـم ھای الـج به زودی در ـکشور  این جـنبش  نه   ـمشابه، داـم

 بحرین، سوریه و عربستان سعودی کشانده شد. روزھای اوج اعتراضات اکثراً بنام "روز خشم"

یاد گردیده و اعتراض کنند گان خواھان "اسقاط"، برکناری رژیم بودند.   

ھای یزه  یادی و انـگ وامل بـن ھای سـیاسی، اقـتصادی و اجـتماعی، ـگستره ـع وجود پیـچیدگی   با 

تعیین کننده این خیزش مدنی را میتوان چنین خالصه کرد: 

شر از قض حـقوق ـب مدنی و ـن ھای  سرکوبی آزادی  با  توام  گرا  تدار  اسی اـق ھای سـی  ساختار 

 یکسو، رکود اقتصادی ناشی از انحصار منابع تحت تسلط یک قشر کوچک حاکم با پیآمد ھای

سوی دـیـگر و در اـخـیر ـعـلل دموگراـفـیک از قـبـیل دیـگـرگونی  بـیـکاری و ـگـسترش داـمـنه ـفـقر از 

فن آوری به  حاکم در محـیط اجتـماعی و  دستـرسی  سال جمعـیت، اختـناق  سن و   ساختار 

 معاصر با بکار برد شدید شبکه ھای اجتماعی، به ویژه تویتر و فیس بوک؛ و در اخیر این ھمه

این امور داـخلی  غرب در  مداخالت ـمستقیم  پر ـکاستی  و  استراتژی  با  زدیک  وند ـن وامل در پـی  ـع

کشور ھا. 

 با وجود خواست ھای مشخص و قسماً متفاوت در ھر کشور، در خیزش بھار عربی به خوبی

ماعی و عدالت اجـت اصل  با  آزادگی را  اسی  آرمان سـی گان  ند  اعتراض کـن که  گردد   ـمشاھده مـی

ھای ساختن نیازـمندی  برآورده  یدی را در ـجھت  نابع توـل برداری از ـم ھره  نان ـمشارکت در ـب  ھمـچ

 اولیه با ھم پیوند زده و خواھان یک زندگی با کرامت انسانی و رفاه گسترده اقتصادی بودند. به

صیانت خوب و  راسی، ـحکومت داری  ابات آزاد، دموـک واھان انتـخ گان ـخ ند  اعتراض کـن  این ترـتیب 
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اھانه از ھای انقالبی، آـگ ذشته  برخالف ـگ مدنی،  یزش  این ـخ گاه،  این ـن ودند. ار  شر ـب قوق ـب  ـح

دست ھا،  ذشته  برخالف ـگ بازھم  کرده و  خودداری  امت"  یا  لت و  "مردم، ـم ھای  شعار   دادن 

آتش به  ایاالت مـتـحده امرـیـکا را  یا  اسراییل و   اندرکاران جـنـبش ـپـرچم ـھـیچ ـکـشور بـیـگانه،  

  در نقش  سخنرانان ورزیده برآمد سیاسی کرده و آن ھم اکثراً درجوانان دلیرنکشانده و اکثراً 

]١۴٠[غیاب سیاست مداران حرفوی و چھره ھای سرشناس سیاسی. 

 اعتراض کنند گان ھرگز به فکر تصاحب قدرت سیاسی نبوده، بلکه آنھا در جھت ایجاد محیط باز

رخورد این ـب ته  ردند. الـب راسی تالش میـک آزادگی و دموـک ھای  شعار  کردن  یاده  برای ـپ  سـیاسی 

گان اشند  اسی ـب دموگرافی و سـی ساختار  رگونی در  خود زاده دیـگ نوبت  به  گان  ند   اعتراض کـن

شتر از ذشته – بـی سل ـگ به ـن ظر  جوان – ـن سران  دختران و ـپ نانچه  بود. ـچ عرب  ھای   سرزمین 

شبکه مراه،  فن ـھوشمند و ـھ یل تـل وسایل جـمعی از قـب ریق  بوده، از ـط رخوردار  اصر ـب  دانش مـع

آگاھی ھای جـھان بیـشتر  اوضاع و دیگـرگونی  ستالیت از  ھای   ھای اجتـماعی  و تلویـزیون 

 داشته و دیگر حاضر نبودند تا وفا داری ھای ناشی از ساختار ھای سیاسی دولتی و یا حتی

خانواده بزرگ را    – بدون چون و چرا بپذیرند. این ـقشر درtop downباال به پاین – از تشکیالت 

 کل بدون جزم گرایی سیاسی از قماش گروه ھای دین گرا و یا سکوالریست ھای اقتدار گرا،

 تبارز کرده و خواست ھای مشخص آزادگی را پیشکش کردند. به این ترتیب این جنبش مدنی

رآمده، از ھای عـربی ـب شور  حاکم در ـک گرا و  تدار  سکوالر اـق ھای  ظام  طرف در رد ـن یک   اگر از 

سوی دیگر و ھمزمان دست رد بر سینه تمامیت گرایان، به ویژه پرخاش گرایان دینی زدند. 

ساختار به  عرب – ـنـظر  سکوالر و ھمـچـنان دـیـنی در ـجـھان  گرای  حاکم اـقـتدار  ھای   ـنـظام 

ھا را نـداشتند. چـنانچه در این خـواست  شدن  برآورده  شان – تـوانایی   سیـاسی و اقتـصادی 

ھای  سال  اعراب در  تا  ٢٠٠٢گزارش "انـکشاف اجـتماعی  یرود"  ٢٠٠٩  ھایتذکر ـم که ـنظام   ، 

 حاکم در اکثر کشور ھای عربی – با وجود منابع مالی – نتوانستند که از گسترش "بی عدالتی

 گرچه که در دھه اول قرن بیست و یکم در] ١۴١[اجتماعی" و "فقر اقتصادی" جلوگیری کنند.  

این ولی  دند،  یاده گردـی تدوین و ـقسماً ـپ زیاد سـیاسی   کم و  اصالحات  ھای ـعربی   اکثر ـکشور 

راسی ھای دموـک ظام  اسیس ـن به ـت جر  که مـن ستند  بوده و نتواـن سطحی  اکثراً  اصالحی   تدابیر 

 Freedom -  و آزادی ھای مدنی گردند. چنانچه نھاد "participatory democracyمشارکتی -  

Hausگ سال " امرـیـکایی در  استثنای٢٠١١زارش  به   عرب را –  جامعه  ھای ـعـضو   ، ـکـشور 

ردیف کرده  که ھای  "غیر آزاد"  نان و کویت با آزادی ھای ـنسبی- در جمله ـکشور   ـمراکش، لـب

]١۴٢ [در آن فقدان  آزادی ھای مدنی و نقض حقوق بشر حاکم می باشد. 

 اکنون، پس از سپری شدن چند سال از آغاز جنبش بھار عربی، ترازنامه ای این جنبش مدنی

یاس و به  تونس -  استثنای  به  اسی -  یادی سـی رگونی بـن آرمان دیـگ ید و  است: اـم امل  ابل ـت  ـق

 ناامیدی تبدیل گردید.  در ازای  دموـکراسی و آزادی، در بـیشتر این ـکشور ھا مانند گذشته ھا

 استبداد، جنگ ھای درون مرزی و پرخاشگری جھادی ھا بیداد میکنند. جنگ ھای نبابتی، در

سعودی ایران (ـنظام والیت فـقیه) و عرـبستان  اخوان الـمسلمین)،  تاثر از  یه (ـم ین ترـک  گام اول ـب
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به کا  ایاالت مـتحده امرـی ویژه  به  بزرگ،  ھای  ردیده  و ـکشور  به روز بـیشتر ـگ وھابیت) روز  ین   (آـی

اوضاع نتیجه  ند. در  خوانی میکـن رجز  ھا  ذشته  شتر از ـگ یج بـی گرای خـل تدار  ھای اـق شور  فع ـک  ـن

 اقتصادی و اجتماعی این کشور ھا وخیم تر گردیده است؛ اکثر کشور ھای اقتدار گرا، به ویژه

تدار ردند؛ اـق اوضاع ـمسلط ـگ بر  وتاه  له ـک یک مرـح پس از  تا  ستند  یج تواـن ربی خـل ھای ـع  ـکشور 

ھراس، ـقـسماً ترس و  تا از ـطـریق ـقـسماً تطـمـیع اقـتـصادی و ـقـسماً اـیـجاد   ـگـرایان تواـنـستند 

 اصالحات سطحی  و قسماً با بکار برد نرم افزار ھای اطالعاتی و تدابیر سخت امنیتی شبکه

 ھای روابط اجتماعی را مختل ساخته و تحت کنترول در آورند، جنبش سیاسی مخالفین را، که

 غیر آن ھم متجانس  نبود،  چند پارچه ساختند؛ در نتیجه این جنبش مدنی عجالتاٌ  فرو کش

کرد.

یز از ـگستره و گرا ـن یاد  احزاب بـن گروه  و  عرب،  ھان  گرای ـج تدار  ھای اـق ند ـحکومت   درست ماـن

احزاب که  تونس  زایر، و  من، الـج سوریه، ـی صر،  دند. در ـم غافلگیر گردـی ربی  ھار ـع  ـعمق ـخیزش ـب

نی ھای فـعالیت عـل نه  بودن زمـی به مـحدود  ظر  اسی مـخالف، ـن احزاب سـی به مـثابه  گرا  یاد   بـن

خدمات ـیه  ـیل تـھ توده ای از قـب ـارھای  ـنه ـکـنش ـحـزبی را بـیـشتر در ـبـخش ـک ـاسی، داـم  سـی

 اجتماعی گسترش داده، تا در پیوند با عقاید دینی مردم در بین توده ھا نفوذ کرده باشند. حزب

که ـپیش ـکسوتان ھای ـعربی،  گر ـکشور  حزب در دـی این  ھای  شبکه   اخوان الـمسلمین ـمصر و 

این با  کرده، و  آنرا درک  بزودی اھمـیت  دند،   عاملین خـیزش بـھار عـربی محـسوب نـمی گردـی

عدالت ھای آزادی و  شعار  نار  که در ـک شد  دیده  نانچه  دند. ـچ گام گردـی صف دوم ھـم  جـنبش در 

 اجتماعی به ندرت شعار ھای مشخص اسالمی ار قبیل "هللا اکبر" دیده میشد. جنبش اخوانی

این ـخیزش مودن  کش ـن فرو  ترس از  تاریخی –  ربه  به تـج ظر  که را– ـن واست  داشته و ـنمی ـخ   

 قربانی یک "خیزش خود جوش و آنی" گردد. گروه ھای اسالمی مانند القا عده که پرخاشگری

  قرار داشت، نه تنھا با این جنبش مدنی و صلح آمیز رابطه نداشت، بلکه تااندر دستور کارش

ھنوز ھم به عمق آن پی نبرده است. 

 نـخست از ھمه این جنبش مدنی عدم کارایی راه کار ـپرخاش گری گروه ھای ھراس افکن را

 برمال ساخت؛ بنیاد گرایی با اتخاذ راه کار تکفیر و ھراس افکنی نتوانست تا دست کم یکی از

 نظام ھای حاکم را به زانو درآورد؛ ولی یکی ار علت بنیادی فرو کش کردن این جنبش مدنی را

رنامه ثابه ـب به ـم ماعی  ساند اجـت صادی و ـت رفاه اقـت برای  رنامه ای ـمشخص  قدان  ـب  باـیست در ـف

ندای گرا،  یاد  ھای بـن گروه  کار  برخالف راه  دید.  شین   بدیل در مقـابل اقـتدار گـرایان کـرسی ـن

 آزادیخواھی در چارچوب جنبش مدنی و با پشتیبانی توده ھای وسیع، کاخ ھای ظلم و ستم

ست طه باـی این راـب داشت. در  شینی وا  به عـقب ـن شینان را  رسی ـن عداد از ـک کان داده و ـت  را  ـت

ھای ساختار  که  ردند  ھره ـب زمانی ـب این جـنبش در  یری از  گرای تکـف یاد  ھای  بـن گروه  که   افزود 

ھراس برای  شتر  نه ای تخـریب بـی دند و زمـی ھا متالشی گردـی این کـشور  یتی در   دولتی و امـن

 افکنان آماده گردید. یکی دیگر از مشخصات خیزش بھار عربی در این اصل افاده میشود که به
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سادگی به  آنرا  توان  بوده، ـنمی  این جـنبش ـمشخص "اسالمی" ـن مایه  که درون   ـھمان پـیمانه 

]١۴٣ ["برخالف اسالم" با خوانش نرمش پذیری و شیوه زیست سنتی نیز خواند.

ھار عـربی ندهبا خـیزش ـب خود را نماـی گرا  ھای اقـتدار  که حـکومت  ھم شکـست  سم  این طـل   

رانان و ـکنش خالف بـینش حکـم ھر ـحرکت ـم ردند، و  رفی میـک حافظ "عالیق ـملی" مـع  "مردم" و 

 رسمی را برچسب بیگانه زده و منافی خواست ملی میخواندند.  

 گرچه که خیزش بھار عربی منجر به دیگرگونی ساختاری به نفع مشارکت بیشتر نیروھای آزاد

چالش به  گرا را  شک کـرسی نـشینان اقـتدار  بدون  این جنـبش  ولی گـستره   مـنش نگـردید، 

تدار ھای اـق ساختار  که  ردید،  ته خالصه ـگ این نـک واند. واـکنش ـکرسی ـنشینان در   تاریخی فراـخ

 گرایی را با تا حد ممکن حفظ کرده، تا در  مناسبات تولیدی و توزیع دوباره منابع تغییری بنیادی

 رو نما نگردد.  در این  راستا تدابیر کرسی نشینان دولت ھای عربی خالصه میگردد به تطمیع

]١۴۴[اقتصادی، رفو رم ھای سطحی و سرکوبی ھای سیاسی.  

 عضو تدابیر "تطمیع اقتصادی" طوری که انتظار  آن ھم میرفت، نخست از ھمه در کشور ھای

ھای درآمد  مزد،  ـزایش  ـرنده اـف تدابیر دربرگـی این  ـردید.  ـیاده ـگ ـیج" ـپ ـکاری خـل  "شورای ھـم

  –٢٠١١بازنشستگی و یارانه بود. از جمله در عربستان سعودی در یک فرمان - در اوایل سال 

  میلیارد دالر١٣٠زاری و افزایش خدمات احتماعی دولتی در حدود گ سرمایه گیک برنامه بزراز 

به ـنفع دالر  یارد  که در حدود ـپنج میـل به نوبت خود تـعھد سپرد  یرود. شیخ ـنشین کویت   تذکر ـم

 باشند گان آن کشور، از طریق تادیات نقدی و یارانه در بخش مواد غذایی به مصرف میرساند.

به زودی  دولتی مـعاش در قـطر  صد و مـعاش نظامـیان آن کـشور ۶٠کارمـندان  صد١٢٠ در    در 

 اضافه گردید. در لیبی و الجزایر به نوبت، غرض کم ساختن بار کمر شکن کرایه خانه و باال رفتن

نوبت   به  غذایی  مواد  ھای  یارد  ٢۴قـیمت  ظر ۵٠ و میـل دالر در ـن یارد  شدگ میـل ته   ـحکومت . رـف

 عراق، برخالف اعالمیه افزایش قیمت نفت، اعالم کرد که برق رایگان در اختیار شھروندان قرار

 میدھد. ھمچنان کشور ھای عربی با منابع کمتر، از قبیل سوریه، یمن، اردن و مراکش نیز پس

 از سقوط رژیم زین العابدین این علی در تونس  با تدابیر ریاضتی پایان داده، مزد و معاش را بلند

]١۴۵[برده و خدمات اجتماعی را بیشتر ساختند. 

سرنگونی ـکرسی ـنشینان به  ھا مـنجر  ھار ـعربی در بـعضی ـکشور  که ـخیزش ـب این   ولی ـعلت 

 گردید، و لی در  برخی کشور ھای دیگر رژیم ھای اقتدار گرا به صورت نسبی جان به سالمت

 بردند، ناشی میگردد از چگونگی روابط خارجی این کشور ھا، به ویژه با غرب و در این جمله با

 ایاالت متحده امریکا. در این جا به طور نمونه، یکی از علت بنیادی که رژیم اقتدار گرای لیبی

یک قـشر طفـیـلی ـمـرفه بروز  استبداد سـیـاسی و  مرزی  ساختار درون  کرد، در ـکـنار   سقوط 

 اقتصادی، بایست در روابط نا ھنجار معمر قذافی، رھبر خود خوانده آن کشور را با جھان غرب

 دید. مداخله مستقیم اروپا، به ویژه فرانسه و حتی فرستادن ھواپیما ھای جنگی از طرف قطر

تار و قذافی را  به  وفادار  روھای ـنظامی  به زودی نـی یبی  روھای ـل یه نـی امارات مـتحده ـعربی عـل  و 

ولی در سوریه که بشار دست خوش ـچند پارچگی سیاسی ساخت.   مار کرده و آن ـکشور را 
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 اسد، مانند قذافی با دنیای غرب میانه خوب نداشت، اگر در کنار ایران و حزب هللا لبنان، روسیه

 به داد رژیم سوریه نمی رسید، بشار اسد مانند صدام حسین و قذافی  - توسط نیروھای بنیاد

این آمد. در  زانو در مـی به  بزودی  ھای ـعضو "شورای ھـمکاری خـلیج" –  با ـپشتیبانی ـکشور   گرا 

گر اندـیشان در راضات دـی بال اعـت غرب در ـق وعات  که مطـب اضافه ای آن  به  شود  می  دیده   راستا 

 کشور ھای عربی خلیج از خویشتن داری کار گرفته، پایگاه ھای نظامی امریکا در بحرین و قطر

رژیم ضد  دندان ـمسلح) جـنبش  به  تا  شور  ستان (دو ـک ربی و عرـب حده ـع امارت مـت به ـکمک   و  

  در مورد عدم پیروزی اخیرر دھای وفادار به امریکا را در نطفه به خفه کردن تھدید میکند. ولی

:  یک نکته دی�ر مھم را نیز بایست افزودجنبش مدنی نوع بھار عربی

جوان ـنقش کاربران ـقشر  با  ماعی  ھای اجـت شبکه  این ـخیزش،  شده، در  که ـمشاھده   طوری 

 بارزی بازی نموده اند. باوجود آنکه برقراری روابط در جھت سمت دھی و بسیج از طریق شبکه

اسی و دستاوردھای سـی برای  سنده نـیست.  ھایی ـب به تـن ولی  است،  ضروری  رنتی   ھای اینـت

ھای مدنی و شـخـصیت  ـعال  ـادھای ـف ـخواه، نـھ احزاب سـیـاسی آزادـی ـھایی ـنـقش  ـیروزی ـن  ـپ

 سیاسی با ھویت ھای آزادگی و عدم آلودگی به فساد، تعیین کننده است. خیزش بھار عربی

پذیرش گروه عدم  این ـطریق  یاد گرای دـینی، و از  ھای بـن گی گروه  رنامه  بی ـب  اگر از یک طرف 

حاوی این خـیزش  زمان  ساخت، در حـین  روشن  مردم  طرف   ھای ـتـصلبی و پرخـاشگر را از 

فراخوان سیاسی خوانده می شود که  تاثیر گذاری آن فراتر از سرزمین ھای عربی می باشد:

  این خیزش خود خوش به شکل چشم گیر بر آزادی تایید کرده، بر دموکراسی صحه گذاشته و

پرچم عدالت اجتماعی را به شکل چشم دید بلند کرد. 

 تداوم امپراتوری اسالم در وجود قدرت ھای منطقه ای

 این جنبش در عین حال روشن ساخت که غرب تنھا در زمانی از دموکراسی و آزادی پشتیبانی

 میکند، که گزندی متوجه نظام ھای اقتدار گرای وفادار به غرب متصور نباشد. از سوی دیگر با

اگر  از نگاه اسد در سوریه  –  پذیری بر ـنظام ـبشار   سقوط رژیم ھای صدام و قذافی و آسیب 

ضعیف ـگـردید. در اـخـیر ـپـویایی و اسراییلی منـطـقه  ضد  ھم ـبـاشد – ـجـناح   اعـتـرافات لـفـظی 

 مکانیسم در منطقه منجر به قطب بندی تازه گردیده که در آن سه کشور بزرگ اسالمی خاور

میانه ایران، ترکیه و عربستان سعودی در کارزار سیاسی-نظامی به مثابه رقیب بروز کرده اند. 

با وقت  مه  شتر از ـھ ریاض بـی ند در  ھد قدرتـم شاھزاده و ولیـع سلمان،  ابن  مد  کارزار مـح این   در 

اسراییل سر سازش گذاشته و به امریکا تکیه میکند. 

 از ھمه مھمتر این که ما امروز با ھمین ردیف بندی سیاسی-تاریخی، با "تباین و تبانی" سه

وجود صفوی در  ھای سـاسانی و  راتوری  خوران امـپ به مـثابه مـیراث  خاور مـیانه  بزرگ   کـشور 

 جمھوری اسالمی ایران با خط والیت فقیه، امپراتوری بیزانس و عثمانی در وجود ترکیه اخوان
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   اموی ھا و عباسی ھا در وجود عربستان سعودی، پیرو وھابیت ھایالمسلمین  و امپراتوری

 مواجه می باشیم.؛  ھر سه آنھا با ادعای "اسالم"، ولی با گزینش استراتژی نفوذی و تعرضی

تالش دارند تا سرنوشت منطقه را به زعم خود شان رقم بزنند.   
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