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مقدمه
بخشی از علل ظهور کنشها و واکنشهای رفتارها و آرمانها در جوامع بشری ،درنتیجة اثرگذاری محیط بر جامعه و
حکومت در طول تاریخ است .بهعبارت دیگر ،محیط جغرافیایی ،متناسب با ویژگیهای طبیعی و انسانساخت خود بسترساز
ظهور تفکرها و آرمانهای گوناگون میشود و اصوالً یکی از دالیل بنیادین ظهور فرهنگها ،ایدئولوژیها و آموزههای
انسانی منتج از محیط جغرافیایی ،ظهور آنهاست (حافظنیا و دیگران)132 :1389 ،؛ بهطوریکه میتوان قاعدهمندی
مشخصی را دربارۀ حوادث تاریخی و ویژگیهای محیط جغرافیایی پیدا کرد .از این جهت ،یکی از راههای بررسی علل ظهور
کنشها و واکنشها و رویدادهای تاریخی در یک محیط جغرافیایی ،انطباق آنها با زیربنای فضای ظهور آنهاست .از
اینرو ،اگرچه پیشرفت فزایندۀ فناوری سبب تفوق هرچه بیشتر انسان بر طبیعت شده ،همچنان تأثیر عینی طبیعت و
ویژگیهای غیرانتخابی بر انسان و بهطور مشخص بر ویژگیهای جوامع و حکومتها بهخوبی قابلمشاهده است .بهطورکلی،
یکی از مهمترین حوزههای مطالعاتی جغرافیای سیاسی ،ارزیابی و تبیین پراکنش پدیدههای سیاسی در قلمروهای مختلف
مکانی -فضایی است؛ بهویژه ایدئولوژیها علیرغم اینکه حاوی پیامهای جهانشمولاند ،زمانیکه در قلمروهای فضایی
مختلف اشاعه مییابند ،تفاوتهای مشخصی را نمایان میسازند و از منظر پراکنش فضایی ،چگونگی پخش و ارزیابی ،با
ابعاد طبیعی و انسانی قلمرو استقرارشان قابلمطالعهاند .از این جهت ،مطالعة ویژگیهای نهادها و ساختارهای حکومتی و
تجویز ارائة الگوی حکمرانی ،بدون توجه به ظرف جغرافیایی ظهور آن کافی نیست.
در این زمینه ،در چند دهة گذشته بهویژه پس از فروپاشی نظام دوقطبی ،همواره مدل حکومتی لیبرال سرمایهداری،
بهعنوان الگوی مطلوب ،از سوی کشورها و قدرتهای غربی به حکومتها و ملل جهان ارائه شده است (متقی:1387 ،
 )135و کموبیش بیشتر کشورهای دنیا نیز این مدل حکومتی را دستکم از حیث نظری بهعنوان یک الگوی مطلوب
پذیرفتهاند ،اما همواره سرعت رشد دموکراسی در منطقة خاورمیانه از بقیة دنیا ،آهستهتر و واکنشهای مخالف در این
منطقه دربرابر این مقوله قویتر از سایر مناطق جهان بوده است .درحقیقت ،تصور غالب پس از جنگ سرد این بود که
بسیاری از کشورهای این حوزۀ جغرافیایی نیز بهسوی نظم لیبرالیستی حرکت خواهند کرد (مسعود )79 :2015 ،و در سیر
تکامل تاریخی خود به ژئوپلیتیک لیبرالیستی خواهند پیوست ،اما امروزه به عناوین مختلف ،نظم لیبرالیستی غربی با
مخالفت و مقاومت کشورهای خاورمیانه روبهرو میشود (کگان .)7 :2006 ،حتی در کشورهایی مانند عراق نیز که با
دموکراسیهای وارداتی و برونزا روبهرو هستند ،این مدل چندان کارآمد عمل نکرده است؛ بهطوریکه واگرایی در میان
احزاب و گروههای سیاسی بهصورت دائمی وجود دارد و از اینرو ،میل به ایجاد تمرکز قدرت در میان اصحاب سیاسی
بهخوبی مشاهده میشود؛ بنابراین ،تحوالت و فرایندهای دموکراتشدن ،همواره بهمعنای پایداری و تداوم نهادها و
ساختارهای دموکراتیک در این منطقه نبوده است .براینمبنا ،در میان اندیشمندان همواره این پرسش مطرح است که آیا
این تعارض ،ناشی از ویژگیهای طبیعی و انسانی خاورمیانه است .بهطور کلیتر ،آیا فضاهای جغرافیایی مختلف ،آمادگی
یکسانی در اثرپذیری از مؤلفههای این مکاتب فلسفی و ایدئولوژیک را دارند؟ برای نمونه ،آموزههای لیبرال سرمایهداری،
با توجه به شرایط جغرافیای طبیعی و انسانی خاورمیانه تا چه اندازه کارایی الزم را دارد و آیا بین ویژگیهای محیط
جغرافیایی و درجة سازشپذیری با این مکاتب فلسفی رابطه وجود دارد؟
برای پاسخ به این پرسشها ،همچنانکه پیشتر ذکر شد ،باید نگاه دقیقتری به کالبد جغرافیایی خاورمیانه داشت.
بهنظر میرسد یکی از عناصر زیربنایی تولید کنشها و واکنشهای فرهنگی در این حوزۀ جغرافیایی در مقایسه با
پدیدههای فرهنگی انتشاریافته از دیگر فضاهای جغرافیایی ،بهویژه از حوزۀ جغرافیایی تمدن غرب ،از شرایط طبیعی و
انسانی این منطقه سرچشمه میگیرد؛ بنابراین ،برای بررسی این مسئله ،در این پژوهش چالشهای جغرافیایی پایداری و
استمرار دموکراسی بهمثابة الگوی حکمرانی در این منطقه ،مطالعه و بدینترتیب ،رویکرد نوینی در تلفیق ابعاد فرهنگی و
طبیعی منطقة خاورمیانه با حکومت و نظام سیاسی آن ارائه میشود.
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روشپژوهش
روش جمعآوری اطالعات در این پژوهش ،اسنادی و کتابخانهای و شیوۀ تحلیل اطالعات توصیفی -تحلیلی است .در این
راستا ،در درجة نخست ویژگیهای کلی الگوی حکمرانی دموکراتیک تبیین میشود .سپس با استفاده از دیدگاهها و مبانی
نظری لیبرالیسم و با تلفیق ویژگیهای جغرافیای طبیعی و انسانی حاکم بر خاورمیانه با پیشزمینههای موردنیاز برای
استقرار و پایداری این نظام حکمرانی ،از طریق استنتاج و تحلیل ،گزارۀ نظری جدید در زمینة علل بطئیبودن فرایند
دموکراسی در این قلمرو ،مبتنیبر ویژگیهای جغرافیایی آن ارائه شده است.


مبانینظری
آموزههایبنیادینمکتبلیبرالیسم
 .1

اعتقاد به الگوی حکومت نمایندگی بههمراه اقتصاد متکی بر بازار ،بنیادهای فلسفی تفکری در مغربزمین بود که از قرن
نوزدهم به بعد در سراسر جهان گسترش یافت .اعتقاد به وجوب آزادی برای نیل به هر هدف مطلوبی ،صفت بارز
لیبرالیسم در همة دورههاست (شاپیرو .)4 :1380 ،در نظر لیبرالیستها ،غایت آزادی فردی تا جایی است که به آزادیها و
حقوق دیگران آسیب وارد نشود و تعیینکنندۀ حدود این مسئله ،قانون است .از دیدگاه لیبرالیستها ،غرض اصلی از
حکومت ،پاسداری از آزادی ،برابری و امنیت همة شهروندان است .بههمیندلیل ،بهطورکلی مکتب لیبرالیسم مدافع حق
مالکیت و انباشت سرمایه و اموال شخصی و خصوصی است (توحیدفام .)210 :1381 ،آنچه به این ایدئولوژی سیاسی
ویژگیهای مشخص و اختصاصی میبخشد ،اعتقاد نیرومند به آزادیهای فردی انسان است که با مالکیت خصوصی
ممزوج شده باشد .در این مکتب فکری ،این اعتقاد وجود دارد که دست نامرئی نیروهای بازار که در آن افراد ،منافع خود
را تعقیب میکنند ،بیش از هر نوع مداخله در حفاظت از شرایط اجتماعی و حفظ منافع آحاد مردم مؤثر است .در این
مکتب سیاسی ،هرنوع دخالت ساختارها و نهادهای عمومی ،کاهندۀ خالقیت و آزادیهای مشروع افراد جامعه قلمداد
میشود و این اعتقاد وجود دارد که هر آنچه برای فرد خوب است ،برای جامعه نیز مفید است و سودگرایی فردی ،رفاه
جامعه را در پی دارد (شکوئی.)58 :1384 ،
بهطورکلی ،پارادایم غالب در این ایدئولوژی ،مالکیت خصوصی و اعتقاد به نظام اقتصاد آزاد مبتنیبر تعادل عرضه و
تقاضا در بازار و اعتقاد به دموکراسی و حکومت مبتنیبر ارادههای آزاد افراد جامعه است .بهعبارت دیگر ،در این ایدئولوژی
این تفسیر وجود دارد که جامعه و حکومت باید طوری مهیا شوند تا امکان بروز استعدادها و پتانسیلها از طرف افراد
جامعه شکل بگیرد و این مسئله ،زمینهساز ظهور عدالت در جامعه است .در این ایدئولوژی ،اعتقاد به برابری سیاسی و
فرهنگی وجود دارد ،اما اعتقاد به برابری مطلق اقتصادی در جامعه چندان قوی نیست و از وجود یک طبقة مالک و
کارفرما و طبقة کارگر که نیروی کار خود را به فروش میرساند ،حمایت میکند که البته شدت و ضعف آن در تفکرات
زیرمجموعة لیبرالیسم با یکدیگر متفاوت است .در این راستا ،نظام سیاسی برگرفته از این ایدئولوژی ،با عنوان لیبرالیسم و
نظام اقتصادی حاصل از آن با عنوان سرمایهداری شناخته میشود؛ بنابراین ،در ایدئولوژی لیبرال سرمایهداری ،اصول
فکری شامل اقتصاد بازار ،حکومت نمایندگی و توزیع قدرت در نهادها و ساختارهای سیاسی (تفکیک قوا) و اعتقاد به
دموکراسی بهمعنای اعمال نظر اکثریت است .لیبرالیسم معتقد است که تنها وظیفة قدرت و حکومت ،حفظ قراردادهای
اجتماعی و تدوین قوانین و سیاستهای اقتصادی براساس اصول سرمایهداری و اقتصاد آزاد است .لیبرالیسم تنها شامل
شکل حکومت است که به آزادیهای فردی در چارچوب قوانین معتقد است و از آزادی عقیده ،اجتماعات و مشارکت
اجتماعی حمایت میکند (عالم .)301 :1385 ،لیبرالیسم ،آزادی و مالکیت را مالزم یکدیگر بهشمار میآورد و حمایت از
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مالکیت فردی را شرط تداوم پیشرفت بهشمار میآورد؛ بنابراین ،هستة اصلی لیبرالیسم ،فردگرایی است که در این مفهوم،
فرد مقدم بر جامعه و بنیادیتر از آن است و ارزشی واالتر دارد .این دریافت به نحوۀ نگرش به تکلیف انسان و اخالق او
بار معنایی خاصی متبادر میسازد؛ بهاینمعنا که با چنین دریافتی ،ارزشها نه به دنیای بیرونی ،بلکه به ارادۀ انسان
وابستهاند.
.2جغرافیاوایدئولوژی

بهطورکلی ،هر محیط جغرافیایی ،نمادی از یک شیوۀ تفکر خاص یا بازتابی از یک ایدئولوژی خاص است .از اینرو ،در
دهههای اخیر در تفسیر و تبیین پدیدهها و محیطهای جغرافیایی ،بر میزان قدرت ،توان و بهطورکلی ،باورهای
ایدئولوژیک و فلسفة سیاسی نظام حاکم تأکید شده و شناخت عقاید در کانون مباحث و تحلیلهای جغرافیایی قرار گرفته
است (شکوئی .)48 :1384 ،بهعبارت دیگر ،پدیدههای موجود در فضای جغرافیایی ،از هر نوعی که باشند ،بیانگر
خصیصههای دینی ،ایدئولوژیکی ،فرهنگی ،تاریخی و آرمانی ساختارها و نهادهای سیاسی حاکم بر آنها هستند .از سوی
دیگر ،بهگونهای طبیعی ،مقتضیات سرزمین و فضای جغرافیایی نیز در قالب ویژگیهای طبیعی و زیستی و در چارچوب
محدودیتها و امکاناتی که در اختیار حکومتها و افراد جامعه قرار میدهند ،بر ویژگیهای فرهنگی ،سیاسی جامعه تأثیر
میگذارند؛ برای نمونه ،چگونگی توزیع منابع و مواهب زیستی در سطح یک کشور و بهطورکلی مساعدتها و نامالیمات
اقلیمی ،قطعاً بر نوع و شکل حکومت تأثیرگذار است؛ بنابراین ،بررسی دقیقتر میزان تأثیر عوامل محیطی بر فلسفههای
سیاسی -ایدئولوژیکی حکومتها ،تأثیرگذاری مستقیم عوامل محیطی بر ویژگیهای حکومتها و ساختارهای سیاسی را
نشان میدهد .بهطورکلی ،گروهی از اندیشمندان در شکلگیری و گسترش ایدئولوژیها ،تمدنها و فرهنگها و همچنین
حوادث تاریخی ،بر عوامل محیطی طبیعی و انسانی تأکید زیادی دارند.

ویژگیهای کارکردی و ساختاری حکومت

محیط جغرافیایی

یهایمحیطجغرافیاییوساختارحکومت
شکل.1رابطةمتقابلویژگ 

از سوی دیگر ،در سه دهة اخیر در ادبیات رایج ،لیبرالیسم بیش از هر مکتب فکری و فلسفی دیگری بر مطالعات و
تحقیقات علوم سیاسی تأثیر گذاشته و بهتبع آن ،موضوعات و مطالعات مربوط به الگوی حکمرانی ،بهعنوان یکی از
مهمترین مباحث مطرح در این حوزه ،از این مکتب ایدئولوژیک تأثیر پذیرفته است .در این مکتب ،مانند هر مکتب
ایدئولوژیک دیگری ،عمل به آموزههای لیبرالیسم بهعنوان تنها طریق دستیابی به الگوی حکومتی مطلوب درنظر گرفته
شده و حتی در نظر بعضی از اندیشمندان ،از آن بهعنوان پایان ایدئولوژیها یا تنها ایدئولوژی کارآمد موجود نام برده شده
است (فوکویاما .)2 :2012 ،بدیهی است رواج این تفکرات در هر فضای جغرافیایی ،تغییرات و تبعات خاص خود را درپی
خواهد داشت و نهادها و ساختارهای وابسته به خود را ایجاد خواهد کرد .از سوی دیگر باید درنظر داشت که مکاتب
فلسفی و ایدئولوژیک ،بهطور فطری و ذاتی خواهان جهانگستری و فرامرزیشدناند و در عرصههای جهانی برای خود
رسالتی فراگیر قائل میشوند (ذاکریان .)59 :1382 ،این درحالی است که فارغ از کاستیها و پتانسیلها ،هریک از
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اندیشهها و ایدئولوژیهای سیاسی هنگامیکه در قلمروهای مکانی -فضایی مختلف جاری میشوند ،از حیث پایداری،
پذیرش و استقرار ،تفاوتها و تشابههایی دارند که باید به آنها از حیث تحلیل فضایی توجه شود.


قلمروپژوهش
اصطالح خاورمیانه اولینبار در سال  1902میالدی توسط آلفرد ماهان بهکار گرفته شد و منظور وی ،تشریح منطقة
اطراف خلیج فارس بود که از آنجاکه از قارۀ اروپا به آن نگریسته میشد ،نه خاور نزدیک و نه خاور دور بهشمار میآمد
(درایسدل و بلیک .)20 :1386 ،حدود جغرافیایی منطقة خاورمیانه بعدها و بهویژه بعد از جنگ جهانی دوم روشنتر شد و
آن زمانی بود که پایگاه نظامی متفقین در قاهره معروف به پایگاه خاورمیانه ،بخشهای وسیعی از شمال آفریقا ،ایران و
همة کشورهای عربی ،شرق کانال سوئز را زیر پوشش داشت .گذشته از این منطقه ،شش کشور شمال آفریقا نیز بهدالیل
عمده ،همواره جزء منطقة خاورمیانه قلمداد میشوند؛ چراکه این کشورها ،از نظر تاریخی و فرهنگی ،از حوزۀ خاورمیانه
جداشدنی نیستند .ضمن اینکه ویژگیهای جامعه ،حکومت و آرمانهای سیاسی آنها نیز به خاورمیانه بسیار نزدیک است
(حاتمی و ثمری .)2 :1390 ،از سوی دیگر ،این منطقه مانند خلیج فارس ،از مناطق تولیدکنندۀ نفت در جهان محسوب
میشود .کشورهای حوزۀ خلیج فارس بهاتفاق شمال آفریقا ،از اعضای عمدۀ سازمان کشورهای صادرکنندۀ نفت (اوپک)
بهشمار میروند و برای امنیت انرژی غرب بسیار مهماند ،اما همچنانکه ذکر شد ،قلمروسازی و تداعی سیاسی این
منطقه ،برای نخستین بار توسط استراتژیستها و کارشناسان جغرافیای نظامی غرب صورت گرفت (بیلگن .)26 :2005 ،از
این جهت ،قلمروسازی و تعریف این محدودۀ جغرافیایی در درجة نخست ،درنتیجة تالش قدرتهای خارجی برای
حفاظت از منافع ژئوپلیتیک خود در این منطقه بوده است.
اگرچه منطقة خاورمیانه ،مطابق تعریفی که از آن ارائه شد ،نه از نظر فیزیکی و نه از جهت فرهنگی ،الزاماً محدودشده
نیست ،در حوزۀ مطالعات جغرافیای سیاسی و روابط بینالملل ،مفهومی کامالً رایج است و از مصادیق تثبیتشده بهشمار
میرود .از سوی دیگر ،پس از فروپاشی شوروی ،عدهای از اندیشمندان از «خاورمیانة جدید» سخن میگویند و کشورهای
آسیای مرکزی و قفقاز را نیز جزء خاورمیانه بهشمار میآورند ،اما در این مورد در سطح وسیع اتفاقنظر حاصل نشده است
و این مناطق همچنان در ادبیات موجود علوم سیاسی ،روابط بینالملل و جغرافیای سیاسی و ...جزء مناطق آسیای مرکزی
و قفقاز هستند (جعفری ولدانی.)16 :1388 ،

افتهها
بحثوی 
همچنانکه در فرضیة پژوهش گفته شد ،بخشی از علل نبود امکان موفقیت در مدل دموکراسی غرب در خاورمیانه ،فارغ
از تعارضهای نظری بین تمدن حاکم بر این منطقه و غرب ،به ویژگیهای طبیعی و انسانی این حوزۀ جغرافیایی مربوط
است که اهم این دالیل را میتوان در قالب موارد زیر برشمرد:
 .1در فضای جغرافیایی خاورمیانه ،پراکندگی منابع طبیعی و زیستی در اغلب کشورها نامتوازن است .بهعبارت دیگر،
در بیشتر کشورهای این حوزه ،منابع طبیعی و فسیلی ،توزیع جغرافیایی یکسانی در کشور ندارند و استقرار آنها
محدود به مناطق خاصی از این کشورهاست .این مسئله سبب میشود تمایل به ایجاد تمرکز قدرت در این حوزه
افزایش یابد .بهعبارت دیگر ،در زمانیکه منابع تولید قدرت و ثروت در یک کشور ،در حوزهای محدود استقرار
یافته باشد ،تنها حکومتهای متمرکز قابلیت آن را دارند که مواهب حاصل از این منابع را بهصورت عادالنه و
یکسان بین مناطق مختلف و جمعیتهای پراکندۀ آن توزیع کنند .از اینرو ،بهدلیل وجود این شرایط محیطی،
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علیرغم کوشش حکومتها در تعدیل نقش دولت در اقتصاد ،همچنان اقتصاد کشورهای خاورمیانه تا حد زیادی
دولتگراست (کامرا.)316 :1388 ،
 .2در بیشتر کشورهای پیشرفتة جهان ،بخش اعظم بودجة دولت ،از درآمدهای مالیاتی حاصل میشود .این میزان در
بعضی از کشورها ،حتی به باالی  80درصد نیز میرسد ،اما در بیشتر کشورهای خاورمیانه ،بیش از  50درصد از
درآمد دولتها بهطور مستقیم از فروش نفت و فرآوردهها و مشتقات وابسته به نفت و دیگر منابع تکمحصولی
حاصل میشود و بهطورکلی ،درآمدهای مالیاتی سهم ناچیزی در بودجة ساالنة این کشورها دارند (قالیباف و
دیگران .)38 :1390 ،این شیوۀ خاص سیاست و حکومت -که آن را «رانتیریسم» مینامند -در جوامعی ظاهر
میشود که پیش از توسعهیافتگی به ثروت و درآمد حاصل از فروش منابع کانی و فسیلی و تکمحصولی دست
یافتهاند (میرترابی135 :1384 ،؛ لوسیانی .)166 :1386 ،از سوی دیگر ،تجمع منابع درآمدی در دست دولتها،
بهمثابة ابزاری پرقدرت ،امکان بسط توزیع آن را در نهادها و ساختارهای اجتماعی و مردمی محدود میکند و
توزیع جغرافیایی قدرت را در کشور محدود میسازد (اسکاچپول76 :1996 ،؛ شیرودی)53 :1387 ،؛ بنابراین،
اقتصاد تکمحصولی و تمرکز درآمدهای حاصل از آن در دست حکومت ،به افزایش استقالل حکومت از جامعه و
ایجاد مانع در مسیر توسعة دموکراسی در آن منجر میشود (سردارآبادی )324 :1386 ،و این مسئله بهوضوح در
حوزۀ جغرافیایی خاورمیانه قابلمشاهده است .از اینرو ،از نظر شکلی ،اغلب حکومتهای مستقر در این حوزه،
الگوی حکمرانی بسیط و کانونگرا دارند.
بنابراین ،حکومتها با دراختیارداشتن درآمدهای نسبتاً کالن حاصل از فروش منابع فسیلی و تکمحصولی ،اهداف
کالن ملی را خود تعیین ،تدوین و اجرا کردهاند و بهطور ماهوی ،نیازی به مشارکت شهروندان در طرح و برنامههای ملی
نداشتهاند (کریمیپور .)68 :1381 ،در چنین جوامعی ،اغلب در امر برنامهریزی و تصمیمگیری ،تنها به دیدگاههای
کارشناسان و مدیران دولتی توجه میشود و سازمانهای دولتی معتقدند تنها کارشناسان دولتی میتوانند ارزشهای علمی
و معیارهای منصفانه را در امر برنامهریزی رعایت و آن را در عمل اجرا کنند و در این راه کمتر به دیدگاههای نهادهای
اجتماعی توجه میشود .بهطورکلی ،در چنین جوامعی بهدلیل وجود چنین شرایطی ،نهادهای اجتماعی و خصوصی ،در
اتخاذ تصمیمهای کالن و راهبردی نقش دارند.
 .3مانع بزرگ دیگر در راه شکلگیری حکومت دموکراتیک در خاورمیانه ،نبود انسجام کافی بین کشورها از بعد قومی و
فرهنگی است .واژۀ قومیت در خاورمیانه ،تداعیکنندۀ درگیریها و تنشهای داخلی است .ضمن اینکه تنشهای
قومی درنتیجة سیاست قدرتهای استعماری نیز بوده است؛ بهطوریکه این قدرتها ،بدون توجه به عامل قومیت،
مرزهای کشورهای جدید در خاورمیانه را تعیین کردند و گروههای مختلف و بلکه معارض بهاجبار در یک مرز
سیاسی قرار گرفتند .از اینرو ،بیشتر ملل منطقه از جهت اشتراکهای زبانی ،قومی ،مذهبی و عشیرهای دچار
تضادهای بالقوه و بالفعلاند که تنها راه و مسیر حل این تعارضها در قالب دولتهای متمرکز نمایان میشود.
بهعبارت دیگر ،از حیث جغرافیای انسانی ،اغلب کشورهای منطقه دارای اقلیتها و حتی قبایل پراکنده یا نامنسجمی
هستند که در هنگام ضعف حکومت مرکزی ،قابلیت تشتت و واگرایی را از خود نشان دادهاند .تجربة تاریخی منطقه
نیز نشان میدهد حکومتهای بسیط و متمرکز بهتر توانستهاند این بحرانهای قومی و فرهنگی را پشت سر بگذارند
(کریمیپور)118 :1381 ،؛ برای مثال ،لیبی پس از سقوط رژیم قذافی شاهد تعارض جدی قبایل مختلف این کشور
با یکدیگر بود؛ بنابراین ،نظامهای سیاسی فعلی در این منطقه ،از طریق اقتدارگرایی ،ثبات الزم را در این کشورها
ایجاد کردهاند (شیرازی و دیگران )231 :1390 ،و این عامل نیز نقش مهمی در امکانناپذیری توزیع قدرت در
ساختارهای سیاسی و فضای جغرافیایی سرزمین در این منطقه داشته است.
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 .4وجود منابع عمده و بیبدیل فسیلی در ایران سبب شده است که این کشور در دو سدۀ گذشته ،همواره بهمثابة
عنصری رقابتآفرین برای قدرتهای جهانی مطرح باشد .بهعبارت دیگر ،وجود این منابع طبیعی در گسترۀ
سرزمینی ایران و شکلگیری رقابتهای قدرتهای جهانی بر سر آن سبب شده است که بخش مهمی از
سرنوشت سیاسی و حوادث تاریخی ایران ،درنتیجة این رقابتها شکل بگیرد و این مسئله ،سبب ایجاد فرهنگ
سیاسی خاصی در میان مردم ایران ،در رفتار با نیروها و قدرتهای خارجی شده است (بیلین)145 :2004 ،؛
بهطوریکه این رقابتهای فزاینده که اغلب موجب نادیدهانگاشتن حقوق ملت ایران شده ،به شکلگیری انگارۀ
توطئه در اذهان مردم و حکومت در ایران کمک زیادی کرده است (فولر .)3 -2 :1373 ،ضمن اینکه در چنین
کشورهایی ،حکومتهای متمرکز و بسیط بهطور طبیعی با توجه به تجمیع ارادهها و تصمیمها بهتر میتوانند
منافع کشور را در رقابت بین قدرتها حفظ کنند .از این جهت ،در فرهنگ سیاسی خاورمیانه ،تمرکز ساختی و
فضایی قدرت ،از حیث مقابله با قدرتهای بیگانه نیز کاراتر عمل کرده است.
درنتیجه ،حکومتها نیز بخش مهمی از منابع درآمدی خود را صرف تحکیم امنیت داخلی و خارجی خود کردهاند که
این رویه نیز قدرت دستگاه حکومتی را دربرابر نهادهای مدنی غیرحاکمیتی تقویت کرده است؛ بهطوریکه سهم بودجة
دفاعی امنیتی در خاورمیانه  6/7درصد است؛ درحالیکه این رقم در اتحادیة اروپا  ،2/2در شرق آسیا  3/3و در آمریکای
التین و مرکزی حدود  1/4درصد است (بیلین.)147 :2004 ،

 .5یکی از عناصر بسیار مهم و تأثیرگذار در ویژگیهای حکومت و جامعه در هر حوزۀ جغرافیایی ،مذهب و دین رایج
در آن منطقه است .بهعبارت دیگر ،آموزههای دینی نقش بیبدیلی در ظهور کارکردها ،نهادها و ساختارها و
فرمهای یک جامعه و فضا دارند .بدیهی است در منطقة خاورمیانه نیز دین اسالم از زمان ظهور تاکنون دارای
تأثیرهای عمیق و عینی در ویژگیهای حکومت ،جامعه و بهطورکلی تاریخ بوده است .از اینرو ،بررسی سیر
تکامل حکومت و ویژگیهای آن و آیندهپژوهی در زمینة نوع مطلوب حکومت در این منطقه بدون لحاظکردن
آموزهها و کارکردهای دین اسالم امکانپذیر نیست؛ بنابراین ،برای بررسی علل نبود قوام و دوام دموکراسی در
منطقه باید رابطة متقابل اسالم و آموزههای لیبرال سرمایهداری را بهدقت بررسی کرد.
بهطورکلی ،مفهوم دموکراسی از جمله مفاهیمی است که متأثر از فرهنگ سیاسی غرب وارد تمدن اسالمی شده است.
در وهلة نخست ،صرفنظر از اینکه اسالم در نظریه یا عمل با دموکراسی سازگار است یا نه ،به یقین واژۀ «دموکراسی»
هرگز بخشی از ادبیات سیاسی سنتی در فقه اسالمی نبوده است .البته این بدانمعنا نیست که در ادبیات سیاسی اسالم
هیچ مبحثی دربارۀ شرایط حکومت یا ویژگیهای حاکم پیدا نمیشود .برعکس ،موضوعاتی مانند عدل و ظلم ،اغلب
بیشترین توجه اندیشمندان مسلمان را به خود جلب کرده است ،اما باید توجه داشت که مبحث دموکراسی بهعنوان شکلی
از حکومت ،هیچگاه بهصورت بومی در نظریههای اندیشمندان مسلمان مطرح نبوده و ویژگی غالب حکومتهای مستقر
در جهان اسالم ،تمرکز و اتکا به تصمیمهای فردی رهبران و حاکمان جامعه بوده است (لشگری .)125 :1388 ،بهطور
خالصه تا قرن نوزدهم بحث درمورد دموکراسی و مزایا و مضار آن ،برای فالسفة مسلمان اهمیتی نداشت تا اینکه در قرن
نوزدهم ،تعالیم و آرمانهای انقالب فرانسه و دیگر جنبشهای الهامگرفته از آن ،متأثر از تحوالت سیاسی اروپا به جهان
اسالم وارد شد .بدینترتیب ،مفهوم دموکراسی در جهان اسالم سر برآورد و مورد توجه روشنفکران مسلمان واقع شد
(ثاقب .)5 :1383 ،از اواسط قرن نوزدهم که در جوامع اسالمی ،نفوذ مفاهیم و آموزههای غربی از جمله دموکراسی
افزایش یافت ،مواضع و دیدگاههای مختلف و متفاوتی به این مفاهیم در میان اندیشمندان اسالمی شکل گرفت که
بهطورکلی میتوان آنها را به دو دستة کلی تقسیم کرد:
الف) بعضی از اندیشمندان مسلمان بهویژه در دهههای اخیر ،از دموکراسی بهعنوان یک مدل حکومتی مطلوب
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استقبال کردند و آن را قابلتطبیق با آموزههای دین اسالم دانستند (بنارد .)78 :1384 ،این دسته از علما و فقهای
اسالمی کوشیدند که در مواجهه با مفهوم دموکراسی ،بیش از گذشته مفهوم قرآنی «شورا» را احیا کنند.
بااینحال ،جزئیات مربوط به ماهیت شورا و شیوههای مشورت ،همواره در طول زمان در معرض تفاسیر متعدد و
گاه متضاد قرار داشته است.
ب) دستة دیگر از علما و فقهای اسالمی ،شالودهها و بنیادهای فلسفی دموکراسی غربی را بهطورکلی با آموزههای
سیاسی -اجتماعی دین اسالم متعارض میدانند؛ برای مثال ،فارابی و ابن رشد بهعنوان دو فیلسوف مسلمان ،در
آثار سیاسیشان با استناد به افکار افالطون ،دیدگاهی انتقادی دربارۀ دموکراسی در پیش گرفتند .آنها در نقد
کتاب «جمهوریت» افالطون ،از دموکراسی بهعنوان شکل ناقصی از حکومت و نوعی انحراف از حکومت
بافضیلت یاد میکنند (ثاقب .)46 :1383 ،آنها این آموزۀ سنتی را پذیرفتند که بهترین حکومت ،حکومتی است
که در آن حاکم ،حکیم باشد و از همینرو ،حکومت دموکراتیک را صحیح نمیدانند (مدینهالضاله).
در این زمینه ،اغلب علمای اسالم که این دیدگاه را پذیرفتهاند ،بر این اعتقادند که در اسالم ،حوزۀ مشورت کامالً
مشخص و معین است و در نظریههای خود بیش از آنکه بر چگونگی چینش و وظایف اجزای حکومت بحث کنند ،اغلب
بر خصایص مطلوب حاکمان تأکید داشتهاند .آنها بیان میدارند که در حکومت اسالمی ،حاکمیت واقعی از آن خدا است
و دیگران همه زیر سیطرۀ او هستند .این دسته از علما ،دموکراسی را الزاماً با رأی اکثریت در جامعه مترادف نمیدانند؛
زیرا معتقدند یکی از زیربناهای اصلی دموکراسی تمدن غرب ،برابری همة مردم با یکدیگر است؛ درحالیکه این برابری در
نص صریح اسالم را نمیتوان قابلاحصا دانست؛ زیرا نابرابریهای ناگزیر و تغییرناپذیری میان مؤمنان و کافران ،فقرا و
اغنیا ،شوهران و همسران و مجتهدان و مقلدان در اسالم وجود دارد که رأی اکثریت را مخدوش میسازد (لوئیس:1384 ،
 .)103از سوی دیگر ،رأی اکثریت همواره نشاندهندۀ حقیقت نیست؛ زیرا اکثریت هم میتوانند دچار نقصان شوند و به
باطل گرایش یابند (لوئیس)57 :1377 ،؛ بنابراین از دیدگاه آنان مفهوم دموکراسی غربی بهمعنای اصالتدادن به رأی
اکثریت جامعه مردود است .از سوی دیگر ،در تمدن غرب ،ظهور فرایند دموکراسی ،در درجة اول درجهت محدودکردن
قدرت طبقة حاکم و جلوگیری از انحراف آنها بود؛ درحالیکه در تمدن اسالمی در طول تاریخ برای محدودکردن قدرت
طبقة حاکم و جلوگیری از فساد آن ،همواره مفهوم «تقوی و اخالق» مطرح بوده است و همیشه حاکمان به برقراری و
حفظ حدود الهی و اخالق توصیه شدهاند .درنتیجه ،هیچگاه مفهوم دموکراسی برای محدودکردن قدرت آنها بهصورت
خودجوش مطرح نشده است .بهطورکلی ،در مقایسة مفهوم دموکراسی در تمدن غرب با مفهوم آن در تمدن اسالمی
میتوان گفت در دموکراسی غربی غلبه با انسانمحوری و در اسالم غلبه با خدامحوری است .در منطق اسالم ،انسان
بهعنوان خلیفة خدا در زمین ،نه میتواند قانون الهی را بسازد و نه میتواند آن را منسوخ کند؛ بلکه انسان وظیفه دارد
حکومت الهی را در سایة قرآن و سنت و در مشورت با امت در زمین مستقر کند (محقق داماد.)142 :1379 ،
برپایة همین تفاسیر ،عدهای از اندیشمندان معتقدند از آنجاکه رابطة خدا و انسان ،فرد و جامعه ،شهروند و حکومت،
آزادی و اختیار و حقوق و مسئولیتها ،در تمدن اسالمی و غربی بهطور بنیادین با هم تفاوت دارد ،برقراری دموکراسی
غربی در کشورهای اسالمی دشوار است .بهطورکلی ،میتوان اذعان کرد که قوام و دوام فرایند ملتسازی در این منطقه،
حداقل در یک سدۀ اخیر منوط به وجود حکومت مقتدر مرکزی بوده است و این مسئله در تضاد با الگوهای لیبرال
سرمایهداری غرب است.

بحثونتیجهگیری
همچنانکه گفته شد ،فضای جغرافیایی بهمثابة زیربنا و کالبد ،بر ساختارهای حکومتی و ایدئولوژیها و اندیشههای
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سیاسی سازندۀ آن تأثیر میگذارد؛ بنابراین ،میتوان اذعان کرد که هر فضای جغرافیایی و کشوری ،متناسب با ویژگیهای
کالبدی و طبیعی خود ،اغلب استعداد پرورش نوع ویژهای از حکومت را در خود دارد .در این میان ،اگرچه نگاه جبرگرا در
مطالعات جغرافیای انسانی مربوط به دوران ابتدای قرن بیستم است ،همچنان پارهای از شواهد و مستندات موجود در
جوامع انسانی بهویژه از بعد سیاسی ،حکایت از اثر ناخودآگاه یا غیرانتخابی ویژگیهای طبیعی و انسانی یک قلمرو
جغرافیایی در ظهور این ویژگیها دارند و نگاه آسیبشناسانه در جغرافیا به علل ظهور کاستیها و مواهب ،بدون لحاظ
کردن اختصاصات بستر طبیعی و ویژگیهای انسانی در ظهور آنها ناکافی است .در این راستا ،مطابق آنچه ذکر شد،
تعارضهای استقرار مدل دموکراسی در منطقة خاورمیانه نیز عالوهبر ابعاد نظری ،دارای ابعاد کالبدی و جغرافیایی است.
بهعبارت دیگر ،در حوزۀ جغرافیایی خاورمیانه نیز علیرغم کوششها و تالشهای بسیار نخبگان و حاکمان برای بسط
مدل حکومتی دموکراتیک ،بازخوردها و تحوالت تاریخی ،نشانگر موفقیت ناچیز این مدل حکومتی حداقل در حوزۀ
جغرافیایی خاورمیانه است؛ چراکه در طول دهههای اخیر ،بعضی تغییرات ظاهری انجام شده تا وانمود شود حکومت
دربرابر مطالبات سیاسی -اجتماعی پاسخگوتر شده است ،اما تجربه نشان داده است که تحوالت مقطعی هیچگاه به
پایداری و تداوم نهادها و زیرساختهای دموکراتیک در منطقه کمک نکرده است .حتی گذشت زمان در سه دهة اخیر نیز
نشان میدهد فرایند پایداری و استقرار حکمرانی دموکراتیک در خاورمیانه بسیار کند بوده است؛ بهطوریکه قابلقیاس با
اروپای شرقی و آمریکای التین نیست .این مسئله در درجة نخست ،ناشی از ویژگیهای قلمرو جغرافیایی این منطقه در
ابعاد طبیعی و انسانی است.
در این راستا ،در درجة اول عالوهبر وجود فقر منابع زیستی نظیر آب شیرین و خاک حاصلخیز ،پراکنش نامتناسب
مواهب و بنیادهای زیستی نیز سبب تشدید تمرکز در حکومتها و ساختارهای تصمیمگیری در این منطقه شده است؛
چراکه اصوالً حکومتهای متمرکز و فردمحور بهتر میتوانند منابع محدود و دارای پراکنش نامتناسب زیستی را بین
جمعیتهای انبوه و پراکنده توزیع کنند .از سوی دیگر ،اقتصادهای تکمحصولی مبتنیبر درآمد حاصل از فروش منابع
زیرزمینی و کانی نیز همچنانکه پیشتر ذکر شد ،عامل عمدهای در دوام و قوام تاریخی مدلهای حکومتی تمرکزگرا و
مایل به مدیریت واحد در خاورمیانه بودهاند.
از سوی دیگر ،تنوع زیاد فرهنگی و وجود کشورهای با ساختارهای نامتجانس قومی و زبانی و مذهبی نیز یکی از
چالشهای مهم ظهور ساختارهای دموکراتیک در این منطقه است .بهطورکلی ،یکی از بنیادهای دموکراسی ،اعتقاد به
برابری افراد جامعه ،فارغ از تفاوتهای فرهنگی و هویتی است .این درحالی است که سابقة وجود بافت طایفهای و
تفاوتهای زبانی و مذهبی بهویژه وجود مرزهای مصنوعی ،از جمله دالیل ناکارآمدی ایدئولوژی لیبرالیسم در این حوزه
بوده است .بهعبارت دیگر ،در این قلمرو جغرافیایی ،شیوۀ حکومتی متمرکز و کانونگرا بهتر قادر بوده است همگرایی و
هویت مشترک و رعایت عدالت فضایی را در بخشهای مختلف سرزمینی خود تحقق بخشد.

حکومتهای رانتی مبتنیبر
فروش درآمدهای حاصل از منابع
فسیلی

فلسفة جغرافیایی
ظهور تمرکز
سیاسی در منطقة
خاورمیانه

فقر منابع زیستمحیطی و پراکنش
نامتناسب منابع و مواهب زیستی در
کشورهای این منطقه

شکل.2بنیادهایجغرافیاییمعارضدموکراسیدرخاورمیانه
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از سوی دیگر ،دقت در حوزۀ جغرافیایی ظهور دموکراسی نشان میدهد این حوزه اغلب در عرض جغرافیایی معتدل
قرار گرفته بود .در نقطة مقابل حوزۀ جغرافیایی ،حکومتهای توتالیتر و تمرکزگرا در فضای جغرافیایی فقیر زمین از حیث
منابع زیستی ،شامل خاک حاصلخیز ،آب شیرین و ...قرار دارند.
نمیتوان قاعدهمندی رابطة میان شرایط محیط جغرافیایی و ویژگیهای حکومت را خللناپذیر دانست؛ چراکه در
مناطق استوایی و بیابانی نیز حکومتهای دموکراتیک وجود دارند .با وجود این ،شواهد و مصادیق تاریخی ،تأثیر زیاد
شرایط محیط جغرافیایی بر ساختارها و کارکردهای حکومت و بهطور خالصه مؤثر بر ویژگیهای حکومت را تأیید
میکنند؛ بنابراین ،ساختارهای حکومتی مبتنیبر لیبرال سرمایهداری و ساختارهای فرهنگی و اقتصادی تبعی آن در
محیطهای جغرافیایی ،منابع زیستی ناپایدار و متزلزل کمتری دارند؛ ضمن اینکه آموزههای ایدئولوژیک حاکم بر منطقه
نیز با ایدۀ پخش فضایی و ساختی قدرت -که مبتنیبر الگوی حکمرانی حکومتی دموکراتیک است -تطابق ندارد .از این
جهت ،در فرهنگ سیاسی این قلمرو ،این الگوی حکمرانی تداوم حیات بیشتری یافته و فاصلهگرفتن از آن در این منطقه،
بسیار کند و بطئی بوده است .براینمبنا ،تأثیرگذاری محیط جغرافیایی بر ویژگیها و ساختارهای حکومتی و اندیشههای
سیاسی ،همچنان از زوایای تازهای قابلبررسی بوده و اهمیت این فرایند بهخوبی در سیر تاریخی منطقة خاورمیانه
قابلمشاهده است .بهطورکلی ،ویژگیهای ساختاری و کارکردی حکومتها و نظامهای سیاسی مستقر در این حوزه تا حد
زیادی بهدلیل پراکندگی قومی ،مذهبی و زبانی و تنوع و ناهمگونی زیستی و پتانسیلها و بنیادهای نامتوازن طبیعی
منطقة خاورمیانه ماهیت تمرکزگرا و کانونی داشتهاند.
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