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مقدمه

بر جامعه و  طیمح یاثرگذار ةجیدرنت ،یدر جوامع بشر ها آرمانرفتارها و  یها واکنشو  ها کنشاز علل ظهور  یبخش

خود بسترساز  ساخت انسانو  یعیطب یها یژگیومتناسب با  ،ییایجغراف طیمح ،گریعبارت د. بهاست خیحکومت در طول تار

 یها آموزهو  ها یدئولوژیا، ها فرهنگظهور  نیادیبن لیاز دال یکیو اصوالً  شودیمگوناگون  یها آرمانو  هاظهور تفکر

 یمند قاعده توان یمکه یطورهب ؛(132: 1389 گران،ید و اینحافظ) ستها آنظهور  ،ییایجغراف طیمنتج از مح یانسان

علل ظهور  یبررس یها راهاز  یکی ،جهت نید. از اکر دایپ ییایجغراف طیمح یها یژگیوو  یخیحوادث تار ۀررا دربا یمشخص

. از ستها آنظهور  یفضا یربنایبا ز ها آنانطباق  ،ییایجغراف طیمح کیدر  یخیتار یدادهایو رو ها واکنشو  ها کنش

و  عتیطب ینیع ریهمچنان تأث ،دهش عتیانسان بر طب شتریسبب تفوق هرچه ب یفناور ۀندیفزا شرفتیاگرچه پ ،رو نیا

 ،یطورکل به است. مشاهده قابل یخوب به ها حکومتجوامع و  یها یژگیومشخص بر طور  بهبر انسان و  یرانتخابیغ یها یژگیو

مختلف  یدر قلمروها یاسیس یها دهیپدپراکنش  نییو تب یابیارز ،یاسیس یایجغراف یمطالعات یها حوزه نیتر مهماز  یکی

 ییفضا یهاقلمرو در کهیزمان اند،شمول جهان یها امیپ یحاو نکهیا رغم یعل ها یدئولوژیا ژهیو به ؛است ییفضا -یمکان

با  ،یابیارزپخش و  یچگونگ ،ییپراکنش فضا منظر از و زندسایم انیرا نما یمشخص یها تفاوت ،ابندی یممختلف اشاعه 

و  یحکومت ینهادها و ساختارها یها یژگیو ةمطالع ،جهت نیا از. اندمطالعه قابل شاناستقرار قلمرو یو انسان یعیابعاد طب

 .ستین یظهور آن کاف ییایبدون توجه به ظرف جغراف ،یحکمران یالگو ةارائ زیتجو

 ،یدار هیسرما برالیل یهمواره مدل حکومت ،ینظام دوقطب یپس از فروپاش ژهیو بهگذشته  ةدر چند ده ،نهیزم نیا در

: 1387 ،یمتقاست )ده ش و ملل جهان ارائه ها حکومتبه  یغرب یها قدرتکشورها و  یاز سو ،مطلوب یالگو عنوان به

مطلوب  یالگو کی عنوان به ینظر ثیاز ح کم دسترا  یمدل حکومت نیا زین ایدن یکشورها شتریب شیوب کم( و 135

 نیمخالف در ا یها واکنشو  تر آهسته ،ایدن ةیبق از انهیخاورم ةمنطقدر  یدموکراسهمواره سرعت رشد  اما ،اند هفتریپذ

بود که  نیتصور غالب پس از جنگ سرد ا ،قتیدرحقمناطق جهان بوده است.  ریاز سا تر یقومقوله  نیا دربرابرمنطقه 

 ریو در س (79: 2015 مسعود،کرد )حرکت خواهند  یستیبرالینظم ل یسو به زین ییایجغراف ۀحوز نیا یاز کشورها یاریبس

با  یغرب یستیبرالینظم ل ،مختلف نیامروزه به عناو اما ،وستیخواهند پ یستیبرالیل کیتیخود به ژئوپل یخیتکامل تار

که با  زینعراق  مانند ییدر کشورها یحت .(7: 2006 کگان،د )شو یمرو هروب انهیخاورم یمخالفت و مقاومت کشورها

ن ایمدر  ییواگرا کهیطوربه ؛ده استکرمدل چندان کارآمد عمل ن نیا ،رو هستندهروب زا برونو  یواردات یهایدموکراس

 یاسین اصحاب سایمتمرکز قدرت در  جادیبه ا لیم ،رو نیاو از  ردوجود دا یدائم صورت به یاسیس یها گروهاحزاب و 

و تداوم نهادها و  یداریپا یمعنابه همواره ،شدنکراتودم یندهایتحوالت و فرا ،نیبنابرا ؛دشو یممشاهده  یخوب به

 ایکه آ استمطرح  پرسش نیهمواره ا شمندانین اندایمدر  ،مبنانیبرا. است بودهن منطقه نیا در کیتدموکرا یساختارها

 یآمادگ ،مختلف ییایجغراف یفضاها ایآ تر،یکل طوربه. است انهیخاورم یو انسان یعیطب یها یژگیواز  یناش ،تعارض نیا

 ،یدار هیسرما برالیل یها آموزه ،نمونه یراب ؟را دارند کیدئولوژیو ا یمکاتب فلسف نیا یها مؤلفهاز  یریدر اثرپذ یکسانی

 طیمح یها یژگیو نیب ایو آ دردا را الزم ییکاراتا چه اندازه  انهیخاورم یو انسان یعیطب یایجغراف طیبا توجه به شرا

 رابطه وجود دارد؟ یمکاتب فلسف نیبا ا یریپذ سازش ةو درج ییایجغراف

. داشت انهیخاورم ییایبه کالبد جغراف یتر قیدقنگاه  دیبا ،دشذکر  تر شیپ کههمچنان ،هاپرسش نیپاسخ به ا یبرا

 با سهیمقا در ییایجغراف ۀحوز نیدر ا یفرهنگ یها واکنشو  ها کنش دیتول ییربنایاز عناصر ز یکی رسد یم نظربه

و  یعیطب طیاز شرا ،تمدن غرب ییایجغراف ۀحوزاز  ژهیو به ،ییایجغراف یفضاها گریاز د افتهیانتشار یفرهنگ یها دهیپد

و  یداریپا ییایجغراف یها چالش پژوهش نیدر ا ،مسئله نیا یبررس یبرا ،نیبنابرا ؛ردیگ یممنطقه سرچشمه  نیا یانسان

و  یابعاد فرهنگ قیدر تلف ینینو کردیرو ب،یترتنیبد ومطالعه  ،منطقه نیدر ا یحکمران یالگو ةمثاب به یدموکراساستمرار 

 .دشویم ارائه آن یاسیبا حکومت و نظام س انهیخاورم ةمنطق یعیطب
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پژوهشروش

 نیدر ا .است یلیتحل -یفیاطالعات توص لیتحل ۀویشو  یا کتابخانهو  یاسناد ،پژوهش نیاطالعات در ا یآور جمعروش 

 یبانو م ها دگاهیدبا استفاده از  سپس .شودیم نییتب کیتدموکرا یحکمران یالگو یکل یها یژگیونخست  ةدر درج ،راستا

 یبرا ازیموردن یها نهیزم شیپبا  انهیحاکم بر خاورم یو انسان یعیطب یایجغراف یها یژگیو قیو با تلف سمیبرالیل ینظر

 ندیفرا بودنیبطئ علل ةنیزمدر  دیجد ینظر ۀگزار ،لیتحل و استنتاج قیطر از ،یحکمران نظام نیا یداریاستقرار و پا

 .است دهش ارائه آن ییایجغراف یها یژگیو بریمبتن ،قلمرو نیدر ا یدموکراس



ینظریمبان

سمیبرالیمکتبلنیادیبنیهاآموزه.1

 قرن از که بود نیزممغربدر  یتفکر یفلسف یادهایبر بازار، بن یهمراه اقتصاد متکبه یندگیحکومت نما یاعتقاد به الگو

صفت بارز  ،یمطلوب هدف هر به لین یبرا یآزاد وجوب به اعتقاد. افتی گسترش جهان سراسر در بعد به نوزدهم

و  ها یآزاداست که به  ییتا جا یفرد یآزاد تیغا ،ها ستیبرالیل(. در نظر 4: 1380 رو،یشاپ) ستها دوره ةهمدر  سمیبرالیل

از  یغرض اصل ،ها ستیبرالیل دگاهی. از داستقانون  ،مسئله نیا حدود ۀکنند نییتعد و شووارد ن بیآس گرانیحقوق د

مدافع حق  سمیبرالیمکتب ل یطورکل به ،لیدلنیهم. بهاستشهروندان  ةهم تیو امن یبرابر ،یاز آزاد یحکومت، پاسدار

 یاسیس یدئولوژیا نی(. آنچه به ا210: 1381 دفام،یتوح) است یو خصوص یو اموال شخص هیو انباشت سرما تیمالک

 یخصوص تیانسان است که با مالک یفرد یها یآزادبه  رومندیاعتقاد ن ،بخشد یم یمشخص و اختصاص یها یژگیو

منافع خود  ،بازار که در آن افراد یروهاین یاعتقاد وجود دارد که دست نامرئ نیا ،یمکتب فکر نیممزوج شده باشد. در ا

 نی. در ااستو حفظ منافع آحاد مردم مؤثر  یاجتماع طیدر حفاظت از شرا مداخلهاز هر نوع  شیب ،کنند یم بیرا تعق

مشروع افراد جامعه قلمداد  یها یآزادو  تیخالق ۀکاهند ،یعموم یهرنوع دخالت ساختارها و نهادها ،یاسیس مکتب

رفاه  ،یفرد ییو سودگرا است دیمف زیجامعه ن یبرا ،فرد خوب است یاعتقاد وجود دارد که هر آنچه برا نیو ا دشو یم

 (.58: 1384 ،یئدارد )شکو یجامعه را در پ

تعادل عرضه و  برینتمبو اعتقاد به نظام اقتصاد آزاد  یخصوص تیمالک ،یدئولوژیا نیا در غالب میپارادا ،یطورکل به

 یدئولوژیا نیدر ا ،رگید عبارتبه. استآزاد افراد جامعه  یها اراده بریمبتنو حکومت  یدموکراستقاضا در بازار و اعتقاد به 

از طرف افراد  ها لیپتانسو  هااستعداد بروز امکان تا دنشو ایمه یطور دیباوجود دارد که جامعه و حکومت  ریتفس نیا

و  یاسیس یاعتقاد به برابر ،یدئولوژیا نیا در. استظهور عدالت در جامعه  ساز نهیزم ،مسئله نیو ا ردیجامعه شکل بگ

مالک و  ةطبق کیو از وجود  ستین یچندان قو جامعه در یاقتصاد مطلق یبرابر به اعتقادوجود دارد، اما  یفرهنگ

که البته شدت و ضعف آن در تفکرات  کند یم تیحما ،رساند یم فروش هب را خود کار یروین که کارگر ةطبقکارفرما و 

و  سمیبرالیل عنوان با ،یدئولوژیا نیا از برگرفته یاسینظام س ،راستا نیا در. استمتفاوت  گریکدیبا  سمیبرالیل رمجموعةیز

اصول  ،یدار هیسرما برالیل یدئولوژیدر ا ،نیبنابرا ؛شود یمشناخته  یدار هیسرما عنوان باحاصل از آن  ینظام اقتصاد

قوا( و اعتقاد به  کیتفک) یاسیس یقدرت در نهادها و ساختارها عیو توز یندگیشامل اقتصاد بازار، حکومت نما یفکر

 یحفظ قراردادها ،حکومت و قدرت فةیوظمعتقد است که تنها  سمیبرالی. لاست تیاکثر نظر اعمال یمعنابه یدموکراس

تنها شامل  سمیبرالی. لاستو اقتصاد آزاد  یدار هیسرمابراساس اصول  یاقتصاد یها استیسو  نیقوان نیو تدو یاجتماع

اجتماعات و مشارکت  ده،یعق یاز آزاد واست  معتقد نیدر چارچوب قوان یفرد یها یآزادشکل حکومت است که به 

از  تیو حما آورد یم شماربه گریکدیرا مالزم  تیو مالک یآزاد ،سمیبرالیل(. 301: 1385 عالم،کند ) یم تیحما یاجتماع
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 ،مفهوم نیکه در ا است ییفردگرا ،سمیبرالیل یاصل هستة ،نیبنابرا ؛آورد یم شماربه شرفتیرا شرط تداوم پ یفرد تیمالک

انسان و اخالق او  فینگرش به تکل ۀنحوبه  افتیدر نیواالتر دارد. ا یو ارزش است از آن تر یادیبنو  فرد مقدم بر جامعه

انسان  ۀارادبلکه به  ،یرونیب یاینه به دن ها ارزش ،یافتیدر نیچن با که معنانیابه ؛دساز یممتبادر  یخاص ییبار معنا

 .اندوابسته

 

یدئولوژیواایجغراف.2

در  ،رو نیا. از استخاص  یدئولوژیا کیاز  یبازتاب ایتفکر خاص  ۀویش کیاز  ینماد ،ییایجغراف طیهر مح ،یطورکل به

 یباورها ،یطورکل بهقدرت، توان و  زانیم بر ،ییایجغراف یها طیمحو  ها دهیپد نییو تب ریدر تفس ریاخ یها دهه

 گرفتهقرار  ییایجغراف یها لیتحلدر کانون مباحث و  دیو شناخت عقا شده دینظام حاکم تأک یاسیس ةفلسفو  کیدئولوژیا

 انگریب ،دنکه باش یاز هر نوع ،ییایجغراف یموجود در فضا یها دهیپد ،رگیدعبارت (. به48: 1384، یئ)شکو است

 ی. از سوهستند هاآنحاکم بر  یاسیس یساختارها و نهادها یو آرمان یخیتار ،یفرهنگ ،یکیدئولوژیا ،ینید یها صهیخص

و در چارچوب  یستیو ز یعیطب یها یژگیودر قالب  زین ییایجغراف یو فضا نیسرزم اتیمقتض ،یعیطب یا گونه به ،گرید

 ریجامعه تأث یاسیس ،یفرهنگ یها یژگیوبر  ،دنده یمو افراد جامعه قرار  ها حکومت اریکه در اخت یو امکانات ها تیمحدود

 ماتیو نامال ها مساعدت یطورکل بهکشور و  کیدر سطح  یستیمنابع و مواهب ز عیتوز یچگونگ ،نمونه یبرا ؛دنگذار یم

 یها فلسفهبر  یطیعوامل مح ریتأث زانیم تر قیدق یبررس ،نیبنابرا ؛است گذارریقطعاً بر نوع و شکل حکومت تأث ،یمیاقل

 را یاسیس یو ساختارها ها حکومت یها یژگیوبر  یطیعوامل مح میمستق یرگذاریتأث ،ها حکومت یکیدئولوژیا -یاسیس

 نیو همچن ها فرهنگو  ها تمدن، ها یدئولوژیاو گسترش  یریگ شکلدر  شمندانیاز اند یگروه ،یطورکل به. دهدیم نشان

 .دارند یادیز دیتأک یانسان و یعیطب یطیامل محوع بر ،یخیحوادث تار
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مطالعات و  بر یگرید یو فلسف یاز هر مکتب فکر شیب سمیبرالیل ج،یرا اتیدر ادب ریاخ ةدر سه ده ،گرید یاز سو

از  یکی عنوان به ،یحکمران یموضوعات و مطالعات مربوط به الگو ،آن تبع بهو  گذاشته ریتأث یاسیعلوم س قاتیتحق

مانند هر مکتب  ،مکتب نیرفته است. در ایپذ ریتأث کیدئولوژیمکتب ا نیا از ،حوزه نیمباحث مطرح در ا نیتر مهم

مطلوب درنظر گرفته  یحکومت یبه الگو یابیدست قیتنها طر عنوان به سمیبرالیل یها آموزهعمل به  ،یگرید کیدئولوژیا

کارآمد موجود نام برده شده  یدئولوژیتنها ا ای ها یدئولوژیا انیپا عنوان بهاز آن  ،شمندانیاز اند یعضبدر نظر  یشده و حت

 یو تبعات خاص خود را درپ راتییتغ ،ییایجغراف یتفکرات در هر فضا نیا رواجاست  یهیبد .(2: 2012 اما،یفوکواست )

درنظر داشت که مکاتب  دیبا گرید ی. از سوکردخواهد  جادیوابسته به خود را ا یخواهد داشت و نهادها و ساختارها

خود  یبرا یجهان یها عرصهو در  اندشدنیو فرامرز یگستر جهانخواهان  یو ذات یفطر طور به ،کیدئولوژیو ا یفلسف

از  کیهر ها، لیپتانسو  ها یکاست از فارغ که است یدرحال نیا(. 59: 1382 ان،یذاکرشوند ) یم قائل ریفراگ یرسالت

 حکومت یو ساختار یکارکرد یها یژگیو ییایجغراف طیمح
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 ،یداریپا ثیاز ح ،ندشو یم یمختلف جار ییفضا -یمکان یدر قلمروها کهیهنگام یاسیس یها یدئولوژیاو  ها شهیاند

 .شودتوجه  ییفضا لیتحل ثیاز ح هابه آن دیبا دارند که ییاهو تشابه ها تفاوت ،و استقرار رشیپذ



پژوهشقلمرو

 ةمنطق حیتشر ،یکار گرفته شد و منظور وهب ماهان آلفرد توسط یالدیم 1902بار در سال نیاول انهیاصطالح خاورم

آمد  یم شمار به خاور دورو نه  کیخاور نزد، نه شد یم ستهیاروپا به آن نگر ۀقاراز  آنجاکه ازفارس بود که  جیاطراف خل

د و ش تر روشندوم  یبعد از جنگ جهان ژهیو بهبعدها و  انهیخاورم ةمنطق ییای(. حدود جغراف20: 1386 ک،یو بل سدلیدرا)

و  رانیا قا،یاز شمال آفر یعیوس یها بخش ،انهیخاورم گاهیپا به معروف قاهره در نیمتفق ینظام گاهیبود که پا یآن زمان

 لیدالبه زین قایمنطقه، شش کشور شمال آفر نیپوشش داشت. گذشته از ا ریزشرق کانال سوئز را  ،یعرب یکشورها ةهم

 انهیخاورم ۀحوزاز  ،یو فرهنگ یخیاز نظر تار ،کشورها نیچراکه ا ؛ندشو یمقلمداد  انهیخاورم ةهمواره جزء منطق ،عمده

 است کینزد اریبس انهیبه خاورم زین ها آن یاسیس یها آرمانجامعه، حکومت و  یها یژگیو نکهیضمن ا .ستندین یجداشدن

نفت در جهان محسوب  ۀدکنندیتولاز مناطق  ،فارس جیمنطقه مانند خل نیا ،گرید یسو از(. 2: 1390 ،یو ثمر یحاتم)

اوپک( )نفت  ۀصادرکنند یسازمان کشورها ۀعمد یاز اعضا قا،یاتفاق شمال آفر به فارس جیخل ۀحوز یکشورها .دشو یم

 نیا یاسیس یو تداع یقلمروساز ،دشذکر  کههمچنان اما ،اندمهم اریغرب بس یانرژ تیامن یو برا روند یمشمار به

 از. (26: 2005 لگن،یب)صورت گرفت  غرب ینظام یایجغراف کارشناسان و هاستیبار توسط استراتژ نینخست یبرا ،منطقه

 یبرا یخارج یها قدرتتالش  ةجیدرنت نخست، ةدرجدر  ییایجغراف ۀمحدود نیا فیو تعر یقلمروساز ،جهت نیا

 .است بودهمنطقه  نیا درخود  کیتیحفاظت از منافع ژئوپل

الزاماً محدودشده  ،یو نه از جهت فرهنگ یکیزینه از نظر ف شد، ارائهکه از آن  یفیبق تعراطم ،انهیخاورم ةاگرچه منطق

شمار به شده تیتثب قیو از مصاد است جیکامالً را یمفهوم ،الملل نیبو روابط  یاسیس یایمطالعات جغراف ۀحوزدر  ،ستین

 یو کشورها ندیگو یم سخن «دیجد ةانیخاورم»از  شمندانیاز اند یا عده ،یشورو یاز فروپاش پس ،گرید ی. از سورود یم

ه است شدحاصل ن نظر اتفاق عیمورد در سطح وس نیدر ا اما ،آورند یمشمار به انهیجزء خاورم زیو قفقاز را ن یمرکز یایآس

 یمرکز یایو... جزء مناطق آس یاسیس یایو جغراف الملل نیبروابط  ،یاسیموجود علوم س اتیمناطق همچنان در ادب نیو ا

 (.16: 1388 ،یولدان یجعفرند )هستو قفقاز 



هاافتهیوبحث

فارغ  ،انهیغرب در خاورم یدموکراسدر مدل  تیامکان موفق نبوداز علل  یبخش شد، گفتهپژوهش  ةیفرضدر  کههمچنان

مربوط  ییایجغراف ۀحوز نیا یو انسان یعیطب یها یژگیوبه  ،منطقه و غرب نیتمدن حاکم بر ا نیب ینظر یاهاز تعارض

 برشمرد: ریدر قالب موارد ز توان یمرا  لیدال نیاست که اهم ا

 گر،یعبارت دبه. استکشورها نامتوازن  اغلبدر  یستیو ز یعیمنابع طب یپراکندگ ،انهیخاورم ییایجغراف یدر فضا .1

 ها آندر کشور ندارند و استقرار  یکسانی ییایجغراف عیتوز ،یلیو فس یعیمنابع طب ،حوزه نیا یکشورها شتریدر ب

 حوزه نیتمرکز قدرت در ا جادیبه ا لیتما دشو یممسئله سبب  نی. استکشورها نیاز ا یمحدود به مناطق خاص

محدود استقرار  یاهحوزدر  ،کشور کیقدرت و ثروت در  دیمنابع تول کهیزماندر  گر،یعبارت د. بهابدی شیافزا

عادالنه و  صورت بهمنابع را  نیآن را دارند که مواهب حاصل از ا تیمتمرکز قابل یها حکومتتنها  ،باشد افتهی

 ،یطیمح طیشرا نیوجود ا لیدلبه ،رو نیا. از کنند عیآن توز ۀپراکند یها تیجمعمناطق مختلف و  نیب کسانی
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 یادیتا حد ز انهیخاورم یهمچنان اقتصاد کشورها ،نقش دولت در اقتصاد لیدر تعد ها حکومتکوشش  رغم یعل

 .(316: 1388کامرا، ) استگردولت

 در زانیم نی. ادشو یمحاصل  یاتیمال یاز درآمدها ،دولت ةبودججهان، بخش اعظم  شرفتةیپ یکشورها شتریبدر  .2

درصد از  50از  شیب ،انهیخاورم یکشورها شتریاما در ب ،رسد یم زیدرصد ن 80 یبه باال یاز کشورها، حت یعضب

 یمحصول تکمنابع  گرید وها و مشتقات وابسته به نفت هوردآفر و نفت فروش از میمستق طوربه ها دولتدرآمد 

 و بافیقال) دارندکشورها  نیا ةساالن ةبودجدر  یزیسهم ناچ یاتیمال یدرآمدها ،یطورکل بهو  دشو یمحاصل 

ظاهر  یدر جوامع -نامند یم «سمیریرانت»که آن را  -و حکومت استیخاص س ۀویش نی(. ا38: 1390 گران،ید

دست  یمحصول تک و یلیو فس یبه ثروت و درآمد حاصل از فروش منابع کان یافتگی توسعهاز  شیکه پ شود یم

 ،ها دولتدر دست  یتجمع منابع درآمد ،گرید یسو از(. 166: 1386 ،یانیلوس ؛135: 1384 ،یرترابیماند ) افتهی

و  ندک یممحدود  یو مردم یاجتماع یرا در نهادها و ساختارها آن عیامکان بسط توز ،پرقدرت یابزار ةمثاب به

 ،نیبنابرا ؛(53: 1387 ،یرودیش ؛76: 1996 اسکاچپول،) دساز یمقدرت را در کشور محدود  ییایجغراف عیتوز

استقالل حکومت از جامعه و  شیبه افزا ،حکومتدر دست  حاصل از آن یو تمرکز درآمدها یمحصول تکاقتصاد 

در  وضوح بهمسئله  نی( و ا324: 1386 ،یسردارآباد) شودیممنجر در آن  یدموکراس ةتوسع ریمانع در مس جادیا

 ،حوزه نیمستقر در ا یها حکومت اغلب ،یاز نظر شکل ،رو نیا. از است مشاهده قابل انهیخاورم ییایجغراف ۀحوز

 .دارندگرا کانونو  طیبس یحکمران یالگو

 فاهدا، یمحصول تکو  یلیکالن حاصل از فروش منابع فس اًنسبت یدرآمدها ارداشتنیبا دراخت ها حکومت ،نیبنابرا

 یمل یها برنامهبه مشارکت شهروندان در طرح و  یازین ،یماهو طور بهو  اندکردهو اجرا  نیتدو ن،ییتع خودرا  یکالن مل

 یها دگاهید بهتنها  ،یریگ میتصمو  یزیر برنامهاغلب در امر  ،یجوامع نی(. در چن68: 1381پور، یمیکراند ) نداشته

 یعلم یها ارزش توانند یم یمعتقدند تنها کارشناسان دولت یدولت یها سازمانو  دشو یمتوجه  یدولت رانیکارشناسان و مد

 ینهادها یهادگاهیدراه کمتر به  نیو در ا کنندو آن را در عمل اجرا  تیرعا یزیر برنامهمنصفانه را در امر  یارهایو مع

در  ،یو خصوص یاجتماع ینهادها ،یطیشرا نیوجود چن لیدلبه یجوامع نیدر چن ،یطورکلبه. دشو یمتوجه  یاجتماع

 .دارندنقش  یکالن و راهبرد یاهمیاتخاذ تصم

و  یاز بعد قوم کشورها نیب یود انسجام کافنب ،انهیخاورم در کیتدموکراحکومت  یریگ شکلدر راه  گریمانع بزرگ د .3

 یها تنش کهنیا ضمناست.  یداخل یها تنشو  ها یریدرگ ۀکنند یتداع ،انهیدر خاورم تیقوم ۀواژ. است یفرهنگ

 ت،یبدون توجه به عامل قوم ،ها قدرت نیا کهیطورهب ؛است بوده زین یاستعمار یها قدرت استیس ةجیدرنت یقوم

مرز  کیدر  اجبار بهمختلف و بلکه معارض  یها گروه و کردند نییرا تع انهیدر خاورم دیجد یکشورها یمرزها

دچار  یا رهیعش و یمذهب ،یقوم ،یزبان یاهاشتراک جهتمنطقه از  لمل شتریب ،رو نیا ازقرار گرفتند.  یاسیس

. دشو یم انینما تمرکزم یها دولتدر قالب  هاتعارض نیحل ا ریکه تنها راه و مس اندبالقوه و بالفعل یتضادها

 یمنسجمنا ایپراکنده  لیقبا یو حت ها تیاقل ینطقه دارام یشورهاغلب کا ،یانسان یایجغراف ثیاز ح ،گرید عبارت به

منطقه  یخیتار ةتجرب .اند دادهرا از خود نشان  ییتشتت و واگرا تیقابل ،یکه در هنگام ضعف حکومت مرکز هستند

 بگذارندرا پشت سر  یو فرهنگ یقوم یها بحران نیا اند توانستهبهتر  متمرکز و طیبس یها حکومت دهدیم نشان زین

 کشور نیا مختلف لیقبا یجد تعارض شاهد یقذاف میرژ سقوط از پس یبیل مثال، یبرا ؛(118: 1381پور، یمیکر)

کشورها  نیثبات الزم را در ا ،ییاقتدارگرا قیاز طر ،منطقه نیدر ا یفعل یاسیس یها نظام ،نیبنابرا ؛بود گریکدی با

قدرت در  عیتوز یریناپذامکان در یمهم نقش زین عامل نیا و( 231: 1390 گران،ید و یرازیش) اند کرده جادیا

 منطقه داشته است. نیدر ا نیسرزم ییایجغراف یو فضا یاسیس یساختارها
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 ةمثاب بههمواره  ،گذشته ۀسددو  درکشور  نیا کهاست  شدهسبب  رانیدر ا یلیفس لیبد یبمنابع عمده و  وجود .4

 ۀگستردر  یعیمنابع طب نیا وجود گر،ید عبارتبهمطرح باشد.  یجهان یها قدرت یبرا نیآفررقابت یعنصر

 از یمهم بخش کهاست  شدهبر سر آن سبب  یجهان یها قدرت یها رقابت یریگ شکلو  رانیا ینیسرزم

فرهنگ  جادیاسبب  ،مسئله نیو ا ردیشکل بگ ها رقابت نیا ةجیدرنت ،رانیا یخیتار حوادث و یاسیس سرنوشت

 ؛(145: 2004 ن،یلیباست ) دهش یخارج یها قدرتو  روهاین با رفتار در ران،یمردم ا نایمدر  یخاص یاسیس

 ۀانگار یریگ شکلبه  ،دهش رانیحقوق ملت ا انگاشتندهینادکه اغلب موجب  ندهیفزا یها رقابت نیا که یطور به

 نیچن در نکهیا ضمن(. 3 -2: 1373 فولر،است ) دهکر یادیکمک ز رانیتوطئه در اذهان مردم و حکومت در ا

 توانند یمبهتر  اهمیو تصم ها اراده عیبا توجه به تجم یعیطب طور به طیمتمرکز و بس یها حکومت ،ییکشورها

 و یساخت تمرکز ،انهیخاورم یاسیفرهنگ س در ،جهت نیا از. نندکحفظ  ها قدرت نیمنافع کشور را در رقابت ب

 .است دهکرکاراتر عمل  زین گانهیب یها قدرتمقابله با  ثیاز ح ،قدرت ییفضا

که  اند هکردخود  یو خارج یداخل تیامن میخود را صرف تحک یاز منابع درآمد یبخش مهم زین ها حکومت ،جهیدرنت

 ةبودج سهم کهیطورهب ؛است دهکر تیتقو یتیرحاکمیغ یمدن یرا دربرابر نهادها یقدرت دستگاه حکومت زین هیرو نیا

 یکایدر آمر و 3/3 ایدر شرق آس ،2/2اروپا  ةیرقم در اتحاد نیا که یدرحالدرصد است؛  7/6 انهیدر خاورم یتیامن یدفاع

 .(147: 2004 ن،یلیب) استدرصد  4/1حدود  یو مرکز نیالت

 جیرا نیمذهب و د ،ییایجغراف ۀحوزحکومت و جامعه در هر  یها یژگیودر  رگذاریتأث ومهم  اریبساز عناصر  یکی .5

 و ساختارها و هادر ظهور کارکردها، نهاد یلیبد یبنقش  ینید یها آموزه گر،ید عبارتبه. استدر آن منطقه 

 یدارا کنونتا ظهور زمان از اسالم نید زین انهیورمخا ةمنطق در است یهیبد. دارندفضا  و معهجا کی یها فرم

 ریس یبررس ،رو نیابوده است. از  خیتار یطورکل بهحکومت، جامعه و  یها یژگیودر  ینیو ع قیعم یهاریتأث

 دنکرمنطقه بدون لحاظ نینوع مطلوب حکومت در ا ةنیزم در یپژوه ندهیآآن و  یها یژگیوتکامل حکومت و 

در  یدموکراسقوام و دوام  نبودعلل  یبررس یبرا ،نیبنابرا ؛ستین ریپذ امکاناسالم  نید یو کارکردها ها آموزه

 . دکر یبررس دقترا به یدار هیسرما برالیل یها آموزهمتقابل اسالم و  ةرابط دیبامنطقه 

شده است.  یغرب وارد تمدن اسالم یاسیفرهنگ س از تأثرماست که  یمیاز جمله مفاه یدموکراسمفهوم  ،یطورکل به

 «یدموکراس» ۀواژ نیقی بهنه،  ایسازگار است  یدموکراسعمل با  ای هینظراسالم در  نکهیاز ا نظر صرف ،نخست ةوهلدر 

 اسالم یاسیس اتیادب در که ستین معنابدان نیا البته. است نبوده یاسالم فقه در یسنت یاسیس اتیادب از یبخش هرگز

 غلبا ،ظلم و عدل مانند یموضوعات برعکس، .شود ینم دایحاکم پ یها یژگیو ایحکومت  طیشرا ۀدربار یمبحث چیه

 یشکل عنوان به یدموکراستوجه داشت که مبحث  دیبا اما ،است کردهجلب  به خودمسلمان را  شمندانیتوجه اند نیشتریب

مستقر  یها حکومتغالب  یژگیمسلمان مطرح نبوده و و شمندانیاند یاههیدر نظر یبوم صورت به گاه چیهاز حکومت، 

 طور به(. 125: 1388 ،یلشگراست )رهبران و حاکمان جامعه بوده  یفرد یاهمیتمرکز و اتکا به تصم ،در جهان اسالم

در قرن  نکهیتا ا نداشت یتیاهممسلمان  ةفالسف یبراو مضار آن،  ایو مزا یدموکراسدرمورد  بحثقرن نوزدهم  تاخالصه 

اروپا به جهان  یاسیتحوالت س از تأثرم ،آن از گرفتهالهام یها جنبش گریانقالب فرانسه و د یها آرمانو  میتعال ،نوزدهم

 واقع شد نو مورد توجه روشنفکران مسلما سر برآورددر جهان اسالم  یدموکراسمفهوم  ب،یترتنیبد. اسالم وارد شد

 یدموکراساز جمله  یغرب یها آموزهو  مینفوذ مفاه ،یاسالم جوامع در که نوزدهم قرن اواسط از(. 5: 1383 ثاقب،)

شکل گرفت که  یاسالم شمندانیاند انیمدر  میمفاه نیبه ا یمختلف و متفاوت یها دگاهیدو  مواضع افت،ی شیافزا

 :دکر میتقس یکل ةدستبه دو  را هاآن توان یم یطورکل به

مطلوب  یمدل حکومت کی عنوان به یدموکراساز  ،ریاخ یها دههدر  ژهیو بهمسلمان  شمندانیاند از ی( بعضالف
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 یدسته از علما و فقها نی(. ا78: 1384 بنارد،دانستند )اسالم  نید یها آموزهبا  قیتطبقابلو آن را  دندکر استقبال

 .کنند ایاح را «شورا» یاز گذشته مفهوم قرآن شیب ،یدموکراسکه در مواجهه با مفهوم  دندیکوش یاسالم

 و متعدد ریمشورت، همواره در طول زمان در معرض تفاس یها وهیششورا و  تیمربوط به ماه اتیجزئ ،حال نیباا

 متضاد قرار داشته است. گاه

 یها آموزه با یطورکل بهرا  یغرب یدموکراس یفلسف یادهایو بن ها شالوده ،یاسالم یاز علما و فقها گرید ةدست (ب

 در ،مسلمان لسوفیدو ف عنوان بهو ابن رشد  یفارابمثال،  یبرا ؛دانند یماسالم متعارض  نید یاجتماع -یاسیس

در نقد  ها آنگرفتند.  شیدر پ یدموکراس ۀدربار یانتقاد یدگاهیافکار افالطون، د به استناد با شان یاسیآثار س

انحراف از حکومت  یاز حکومت و نوع یشکل ناقص عنوان به یدموکراسافالطون، از  «تیجمهور»کتاب 

است  یحکومت، حکومت نیکه بهتر رفتندیرا پذ یسنت ۀآموز نیا ها آن(. 46: 1383)ثاقب،  کنند یم ادی لتیبافض

 (.الضاله نهیمددانند ) یمن حیصحرا  کیتدموکرا ومتحک رو،نیباشد و از هم میکه در آن حاکم، حک

حوزۀ مشورت کامالً  ،اعتقادند که در اسالم نیبر ا ،اند رفتهیپذرا  دگاهید نیاسالم که ا یعلما غلبا نه،یزم نیا در

 غلبا ،حکومت بحث کنند یاجزا فیو وظا نشیچ یاز آنکه بر چگونگ شیخود ب یاههیو در نظر است نیمشخص و مع

از آن خدا است  یواقع تیحاکم ،یکه در حکومت اسالم دارند یم انیب ها آن. اند داشته دیمطلوب حاکمان تأک صیبر خصا

 ؛دانند ینم مترادفدر جامعه  تیاکثر یرا الزاماً با رأ یدموکراس ،علما از دسته نیا. ندهستاو  طرۀیس ریزهمه  گرانیو د

در  یبرابر نیا که یدرحال ؛است گریکدیمردم با  ةهم یتمدن غرب، برابر یدموکراس یاصل یربناهایاز ز یکیمعتقدند  رایز

مؤمنان و کافران، فقرا و  انیم یریرناپذییتغو  ریناگز یها ینابرابر رایز دانست؛ احصاقابل توان ینم رااسالم  حینص صر

: 1384 س،یلوئسازد ) یمرا مخدوش  تیاکثر یو مقلدان در اسالم وجود دارد که رأ مجتهدانو  شوهران و همسران ا،یاغن

و به  شونددچار نقصان  دنتوان یمهم  تیاکثر رایز ؛ستین قتیحق دهندۀنشان همواره تیاکثر یرأ ،گرید یسو از(. 103

 یرأ به دادناصالت یمعنابه یغرب یدموکراسآنان مفهوم  دگاهید از نیبنابرا ؛(57: 1377 س،یلوئ) ندابی شیباطل گرا

اول درجهت محدودکردن  ةدر درج ،یدموکراس ندیاظهور فر ،در تمدن غرب ،گرید یسو از .است مردود جامعه تیاکثر

محدودکردن قدرت  یبرا خیدر طول تار یدر تمدن اسالم که یدرحال ؛دبو ها آناز انحراف  یریحاکم و جلوگ ةقدرت طبق

و  یحاکمان به برقرار شهیو هم است مطرح بوده« و اخالق یتقو»مفهوم  وارههم آن، از فساد یریحاکم و جلوگ ةطبق

 صورت به ها آنمحدودکردن قدرت  یبرا یدموکراسمفهوم  گاه چیه جه،یدرنت. اند شده هیو اخالق توص یاله حدودحفظ 

 یدر تمدن غرب با مفهوم آن در تمدن اسالم یدموکراس مفهوم سةیمقادر  ،یطورکل به خودجوش مطرح نشده است.

انسان  ،است. در منطق اسالم یو در اسالم غلبه با خدامحور یمحور انسانغلبه با  یغرب یدموکراسدر  گفت توان یم

دارد  فهیبلکه انسان وظ ؛آن را منسوخ کند تواند یم نه را بسازد و یقانون اله تواند یمنه  ،نیخدا در زم ةفیخل عنوان به

 (.142: 1379 داماد، محققکند )مستقر  نیزم درقرآن و سنت و در مشورت با امت  ةیرا در سا یحکومت اله

معتقدند از آنجاکه رابطة خدا و انسان، فرد و جامعه، شهروند و حکومت،  شمندانیاز اند یا عده ر،یتفاس نیهم ةیبرپا

 یدموکراس یبرقرار ،با هم تفاوت دارد نیادیبن طور به یو غرب یدر تمدن اسالم ،ها تیمسئولحقوق و  و اریو اخت یآزاد

 ،منطقه نیدر ا یساز ملت ندیکه قوام و دوام فرا کرداذعان  توان یم ،یطورکل بهدشوار است.  یاسالم یدر کشورها یغرب

 برالیل یدر تضاد با الگوها مسئله نیبوده است و ا یمنوط به وجود حکومت مقتدر مرکز ریاخ ۀسد کیحداقل در 

 غرب است. یدار هیسرما

 

یریگجهینتوبحث

 یها شهیاندو  ها یدئولوژیاو  یحکومت یبر ساختارها ،و کالبد ربنایز ةمثاب به ییایجغراف یفضا ،گفته شد کههمچنان



 385  انهیدر خاورم یظهور دموکراس ییایجغراف یها چالش یواکاو

 

 یها یژگیومتناسب با  ،یکشور و ییایجغراف یکه هر فضا کرداذعان  توان یم ،نیبنابرا ؛گذارد یم ریآن تأث ۀسازند یاسیس

اگرچه نگاه جبرگرا در  ،انیم نیا در. دارداز حکومت را در خود  یا ژهیونوع پرورش  استعداد اغلب ،خود یعیو طب یکالبد

از شواهد و مستندات موجود در  یا پارههمچنان  ،است ستمیقرن ب یمربوط به دوران ابتدا یانسان یایمطالعات جغراف

 قلمرو کی یو انسان یعیطب یها یژگیو یرانتخابیغ ایاز اثر ناخودآگاه  تیحکا ،یاسیاز بعد س ژهیو به یجوامع انسان

لحاظ بدون ،و مواهب ها یکاستبه علل ظهور  ایدر جغراف شناسانهبیآسو نگاه  دندار ها یژگیو نیدر ظهور ا ییایجغراف

 ،شدمطابق آنچه ذکر راستا،  نیا در .است یناکاف ها آندر ظهور  یانسان یها یژگیوو  یعیاختصاصات بستر طب دنکر

. است ییایو جغراف یابعاد کالبد یدارا ،یبر ابعاد نظرعالوه زین انهیخاورم ةمنطقدر  یدموکراساستقرار مدل  یاهتعارض

بسط  ینخبگان و حاکمان برا اریبس یها تالشو  ها کوشش رغم یعل زین انهیخاورم ییایجغراف ۀحوزدر  گر،یعبارت دبه

 ۀحوزحداقل در  یمدل حکومت نیا زیناچ تینشانگر موفق ،یخیبازخوردها و تحوالت تار ،کیتدموکرا یمدل حکومت

تا وانمود شود حکومت  شدهانجام  یظاهر راتییتغ یعضب ،ریاخ یها دههاکه در طول رچ ؛است انهیخاورم ییایجغراف

به  گاه چیه یتجربه نشان داده است که تحوالت مقطع اما ،پاسخگوتر شده است یاجتماع -یاسیدربرابر مطالبات س

 زین ریاخ ةده سهگذشت زمان در  یحت ده است.کرن کمک منطقه در کیتدموکرا یها رساختیزو تداوم نهادها و  یداریپا

 با اسیققابل کهیطورهب ؛است بوده کند اریبس انهیخاورم در کیتدموکرا یحکمران استقرار و یداریپا ندیفرا دهدینشان م

در  منطقه نیا ییایجغراف قلمرو یها یژگیواز  یناش ،نخست ةدرجدر  مسئله نیا .ستین نیالت یکایآمر و یشرق یاروپا

 .است یو انسان یعیطب ابعاد

پراکنش نامتناسب  ،زیحاصلخ خاک و نیریش آب رینظ یستیبر وجود فقر منابع زاول عالوه ةدرجدر  ،راستا نیا در

 ؛ده استشمنطقه  نیدر ا یریگ میتصم یو ساختارها ها حکومتتمرکز در  دیسبب تشد زین یستیز یادهایمواهب و بن

 نیرا ب یستیپراکنش نامتناسب ز یمنابع محدود و دارا توانند یممتمرکز و فردمحور بهتر  یها حکومتچراکه اصوالً 

بر درآمد حاصل از فروش منابع یمبتن یمحصول تک یاقتصادها ،گرید ینند. از سوک عیانبوه و پراکنده توز یها تیجمع

و  تمرکزگرا یحکومت یها مدل یخیدر دوام و قوام تار یا عمدهعامل  ،دشذکر  تر شیپ کههمچنان زین یو کان ینیرزمیز

 .اندبوده انهیخاورم در واحد تیریبه مد لیما

از  یکی زین یمذهب و یو زبان ینامتجانس قوم یبا ساختارها یو وجود کشورها یفرهنگ ادیزتنوع  ،گرید یسو از

اعتقاد به  ،یدموکراس یادهایاز بن یکی ،یطورکلبهمنطقه است.  نیدر ا کیتدموکرا یمهم ظهور ساختارها یها چالش

و  یا فهیطاوجود بافت  ةسابق کهاست  یدرحال نیاست. ا یتیو هو یفرهنگ یها تفاوتفارغ از  ،افراد جامعه یبرابر

حوزه  نیدر ا سمیبرالیل یدئولوژیا یناکارآمد لیاز جمله دال ،یمصنوع یوجود مرزها ژهیو به یمذهب و یزبان یها تفاوت

و  ییهمگرا ستا بودهقادر  بهترگرا متمرکز و کانون یحکومت ۀویش ،ییایجغراف قلمرو نیا در گر،یعبارت دبهبوده است. 

 خود تحقق بخشد. ینیمختلف سرزم یها بخش دررا  ییعدالت فضا تیمشترک و رعا تیهو
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 معتدل ییایغلب در عرض جغرافاحوزه  نیا دده یم نشان یدموکراسظهور  ییایجغراف ۀحوزدقت در  ،گرید یسو از

 ثیاز ح نیزم ریفق ییایجغراف یو تمرکزگرا در فضا تریتوتال یها حکومت ،ییایجغراف ۀحوزمقابل  ةنقط در. بود گرفته قرار

 و... قرار دارند. نیریآب ش ز،یشامل خاک حاصلخ ،یستیمنابع ز

در  اکهرچ ؛دانست ریناپذ خللحکومت را  یها یژگیوو  ییایجغراف طیمح طین شراایم ةرابط یمند قاعده توان ینم

 ادیز ریتأث ،یخیتار قیشواهد و مصاد ن،یا وجود با. دارند وجود کیتدموکرا یها حکومت زین یابانیو ب ییمناطق استوا

 دییرا تأ حکومت یها یژگیوخالصه مؤثر بر  طورهحکومت و ب یبر ساختارها و کارکردها ییایجغراف طیمح طیشرا

آن در  یتبع یو اقتصاد یفرهنگ یو ساختارها یدار هیسرما برالیبر لیمبتن یحکومت یساختارها ،نیبنابرا کنند؛ یم

حاکم بر منطقه  کیدئولوژیا یها آموزه نکهیا ضمن د؛ندار یکمتر و متزلزل داریناپا یستیمنابع ز ،ییایجغراف یها طیمح

 نیا از. ندارد تطابق -است کیتدموکرا یحکومت یحکمران یالگو بریمبتنکه  -قدرت یو ساخت ییپخش فضا ۀدیابا  زین

 منطقه، نیا در آن از گرفتنو فاصله افتهی یشتریب اتیتداوم ح یحکمران یالگو نیقلمرو، ا نیا یاسیدر فرهنگ س ،جهت

 یها شهیاندو  یحکومت یو ساختارها ها یژگیوبر  ییایجغراف طیمح یرگذاریتأث ،مبنانیبرا .است بوده یبطئ و کند اریبس

 انهیخاورم ةمنطق یخیتار ریدر س یخوب به ندیفرا نیا تیبوده و اهم یبررس قابل یا تازه یایهمچنان از زوا ،یاسیس

حد  تا حوزه نیمستقر در ا یاسیس یها نظام و ها حکومت یو کارکرد یساختار یها یژگیو ،یطورکل به .است مشاهده قابل

 یعینامتوازن طب یادهایو بن ها لیپتانسو  یستیز یو تنوع و ناهمگون یو زبان یمذهب ،یقوم یپراکندگ لیدلبه یادیز

 .اندداشته ینونو کا تمرکزگرا تیماه انهیخاورم منطقة
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