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چکیده
نهجالبالغه پس از قرآن کریم و سیرر سیراسیی پرامبر اکرم (ص) ،بنرانگذار فلسی ه سییراسییی اسالم اس که
راهبردهای روشنگرانهای در زمرنه سراس و حکوم ارائه نمود اس  .حضرت علی (ع) در بسراری از خطبهها،
نامهها و حکم های این کتاب ،عالو بر روشن ساختن نوع معرف شناسی ،هستی شناسی و رویکرد فلس ی خود
به جهان ،به موضوع نحو سراس و مدیری جامعه و سرزمرن از ابعاد مختلف میپردازد.
از آنجا که هر نظام سییراسییی در جهان دارای وارووبی ایدئولوایت اسیی  ،لذا ایدئولوایها نقشییی مهم در
شیرو ی سازماندهی سراسی فضا به عنوان مهمتری ن وظر ه جغرافرای سراسی دارند .پژوهش حاضر که به روش
توصیر ی تحلرلی انجامگرفته اسی  ،به دنبال شناسایی ریشههای جغرافرای سراسی در نهجالبالغه بود و در پی
ترسرم وارووب جغرافرای سراسی از دیدگا امام علی (ع) اس .
به عل گسیتر وسر موضوعات در جغرافرای سراسی ،این پژوهش به وهار موضوع که برشتر جنبه بنرادین
دارد میپردازد .به عبارت دقرقتر ،نوع رویکرد فلسی ی و هسیتی شیناسانه حضرت به جهان (جغرافرای ببرعی و
جغرافرای انسانی) ،وگونگی ساختار معرف شناسی و هستیشناسی از نگا امررالمؤمنرن ،الگوی مطلوب حکومتی
موردنظر اسیالم و همچنرن نگا حضرت به م اهرم اساسی جغرافرای سراسی همچون سازماندهی سراسی فضا،
مل  ،قلمرو ،مشیروعر و ...میپردازد .نتایج پژوهش نشیان میدهد رویکرد فلس ی حضرت علی (ع) رئالرستی،
غیال تبررنهای حضیییرت از نوع علوی و همرنبور غایی و نوع سیییاختار حکومتی مدنظر اسیییالم و بهتب آن
امررالمؤمنرن (ع) ،بسرط غررمتمرکز اس .
کلیدواژهها :جغرافرای سراسی ،فلس ه سراسی اسالم ،نهجالبالغه ،حکوم

 .1دانشجوی دکترای جغرافرای سراسی دانشگا تهران
 .2استادیار گرو جغرافرای سراسی دانشکد جغرافرای دانشگا تهران
* :نویسند مسئول

Email: alam.geo2000@gmail.com
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 .1مقدمه
جغرافرای سیراسیی شیاخهای از علم جغرافرا اس که تأثررپذیری و تأثررگذاری سراس و قدرت در محرط
جغرافرایی را مورد کاوش و بررسی قرار میدهد .از آنجا که جغرافرای سراسی به بررسی واحدهای متشکل
سیراسیی میپردازد (مویر .)761 :1731 ،کشیور و م اهرم مرتبط با آن از م اهرم اصیلی این علم محسوب
میشیوند .م هوم کشور که در بطن مطالعات جغرافرای سراسی جای دارد از پروند سه عامل مل  ،حکوم
و سیرزمرن ،کشیور تشکرل میشود؛ بنابراین همه موضوعات مرتبط با این م اهرم مانند الگوی سازماندهی
سراسی فضا ،مل  ،مشروعر قدرت ،قلمرو ،امنر و ...ازجمله مسائل مرتبط با کشور هستند که امروز در
جغرافرای سراسی موردتوجه و بررسی قرار میگررند.
ایدئولوای حاکم بر هر نظام سیراسیی وهارووب و زیربنای هرگونه ت کر و عملی را در فضیای سراسی
یت کشیور تشیکرل میدهد؛ بنابراین نوع مدیری سیراسی فضای هر کشور معرو نوع ایدئولوای و نظام
ارزشی حاکم بر آن اس  .اسالمگرایی نوعی ایدئولوای سراسی اس که ببق آن اسالم نه تنها جام تمام
ابعاد زندگی انسیان؛ بلکه مبنای مدیری سیراسیی نرز محسیوب میشود .اسالمگرایان به دالیل شرعی و
تاریخی ،بر ضییرورت رابطهی دین و سییراسیی باور دارند .ازجملهی این دالیل ،میتوان به اید ی فراگرر
بودن و شیمولر اسالم و آموز هایش اشار نمود .بهگونهای که اسالم هرچ جنبهای از جنبههای زندگی را
وانگذاشییته ،مگر اینکه به قانونگذاری و ارشییاد در آن زمرنه پرداخته اسیی ؛ اسییالم جداسییازی احکام و
آموز ها و توجه به برخی جدای از برخی دیگر را نمیپذیرد (علی محمدی.)32 :1731 ،
به عبارت دقرقتر ،دین و سراس با هم ترکر وجودی دارند و دارای یت ماهر و هوی هستند و لذا
با ت ریق اسیالم از سیراسی  ،سراس عبارت خواهد بود از :مجموعهی شعبد بازیهای اجتماعی در جه
بردگی و بازی دادن انسیانها و نرز اسالم منهای سراس  ،به عامل تخدیر تود ها توسط حکام جبار تبدیل
خواهد شد؛ زیرا اسالم و سراس با همدیگر امتزاج دارند و سراس بُعدی از تشری اسالمی اس (شکوری،
.)101 :1733
متون نهجالبالغه که در زمر معتبرترین مناب اسالمی اس  ،شامل خطبهها ،نامهها و حکم های امام
علی (ع) میباشد ،مؤید اهمر و رابطه جدانشدنی دین و سراس از نگا اسالم اس  .بهگونهای که بررسی
فلسی ه ،بایدها و نبایدها ،ابعاد و شیرایط اجرای سیراسی در جامعه اسالمی ،جزء مهمترین موضوعات این
کتاب اس  .حضرت امرر (ع) پس از رحل پرامبر (ص) و در بی  22سال حکوم خل ای سهگانه ،هموار
با وجود کنار ماندن از حق الهی حکوم  ،به گوا اسناد تاریخی ،از راهنمایی و ارشاد حاکمان و مردم دریغ
نکرد و وظر ه امام را که همانا رسیاندن مردم به سروشمه هدای اس  ،به انجام رسانرد .آن حضرت در
بی حدود  2سال حکوم بر سرزمرنهای اسالمی ،بهدنبال اجرایی کردن حکوم اسالمی بر پایه عدال
بود.
تحلریل ییافتیهها در پژوهش حاضیییر در  1بخش کلی انجام میگررد .در دو بخش اول که بنرانهای
فلسی ی رشته جغرافرای سراسی را از نگا نهجالبالغه بررسی میکند ،ابتدا رویکرد فلس ی و هستیشناسانه
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حضیرت امرر (ع) به دنرا بررسیشد اس  ،سپس ساختار معرف شناختی امام علی (ع) اعم از نوع تبررنها،
گزار ها و روششیناسیی مورد کنکاش قرارگرفته اسی  .در بخش سوم ،مهمترین عنصر جغرافرای سراسی
یعنی حکوم از نظر ضییرورت ،هد و الگوی مطلوب در نهجالبالغه شییناسییاییشیید و نهایتاً پار ای از
م اهرم مطرح در جغرافرای سییراسییی مانند مل  ،مشییروعر  ،توسییعه ،مردمسییاالری ،قلمرو و ...از نظرگا
امررالمؤمنرن بررسیشد اس .
روش تحقیق
پژوهش حاضیییر با روش توصیییر ی تحلرلی انجامگرفته اسییی  .بدین صیییورت که ابالعات موردنراز از
نهجالبالغه و سیایر متون مرتبط به فلس ه و فقه سراسی اسالم جم آوری و سپس در قال علم جغرافرای
سراسی تحلرل شد اند.
 .2یافتههای تحقیق
 .2-1رویکرد فلسفی و هستی شناختی

رویکردهای فلسی ی با تمام ت اوتها و شیباه ها ،در یت ببقهبندی کلی به دو قسم قابلتقسرم هستند:
رویکردهای رئالرسیتی 1و رویکردهای ایدئالرستی .2البته بعضی فالس ه ،همچون عالمه بباببایی و شهرد
مطهری ،ایدئالرسیم را از آن جه که منکر یت امر بدیهی اسی و اصال را به ههن میدهد و نه جهان
خارج ،در مقابل فلس ه ،یعنی س سطه میدانند (بباببایی و مطهری.)21 :1736 ،
فلسی ه اسالمی که مبنای آن بر نگرشی «رئالرستی» به جهان هستی استوار اس  ،اوالً ادراکات مطابق
با واق خارجی را معرار و معنای علم بهحسییاب میآورد و ثانراً دسییترابی به این ادراکات را برخال نگرش
سییوفرسییتی و اید آلرسییم ،امری کامالً عملی و ممکن بهحسییاب میآورد .دیدگا رئالرسییتی ت کر اسییالمی
عالو بر آن با نگرش شیکواکانه به م هوم علم «سیپتی سیرسم »7نرز کامالً مغایرت داشته و با همه اشکال
شییتگرایی از قبرل «نسییبر گرایی« ،»1پوزیترویسییم »2و حسگرایی افرابی مخال میورزد .ازاینرو
میتوان نگرش علمی در ت کر اسالمی را از نوع نگرش جَزمی دانس که بر اساس اعتقاد به توانمندیهای
عقالنی بشیر در نرل به حقایق و ادرا م اهرم منطبق بر واقعرات بررونی و درونی اسییتوار میباشد (واثق،
.)702 :1731
سییخنان امام (ع) در نهجالبالغه نرز وه زمانی که جهان خلق و ببرع را توصیییرف میکند و قوانرن
حاکم بر آن را شرح میدهد و وه وقتیکه در مورد انسان ،فطرتش ،جوام انسانی و بایدها و نبایدهای آن
1. Realistic
2. Idealistic
3. Skepticism
4. Relativism
5. Positivism
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سخن میگوید ،نشاندهند ی اعتقاد ایشان به وجود جهان خارجی و هم توانایی انسان در شناخ جهان و
قواعد حاکم بر آن اس .
از بر دیگر ،همانبور که در رویکرد رئالرسییتی برخال رویکرد ایدئالرسییتی ،به عل وجود دو معرار
مطیابقی بیا واقعری و همچنرن مطابق با مبانی منطق ،میتوان تمام اجزاء ایدئولوایها و گ تمانها را
مورد ارزیابی و داوری قرارداد و صییدو و کذب آنها را تعررن کرد ،در فلسیی ه اسییالمی و همرنبور کالم
امررالمؤمنرن در بسییراری از خطبهها و نامهها ،با گزار هایی روبهرو میشییویم که بر درسییتی یا نادرسییتی
م اهرم و دیدگا ها صیییحه میگذارند؛ به عبارت دیگر ،بر توانایی ارزیابی صیییح و خطای افکار و اعمال
تأکرد میشود.
جغرافرای سیراسیی نرز که به اثرات دو عامل جغرافرا (محرط) و سیراس در یکدیگر میپردازد (مجتهد
زاد  ،)11 :1731 ،معرفتی علمی محسییوب میگردد زیرا هم سییراسیی که عبارت از مجموعه اندیشییه و
اراد ی انسییان و تدابرر عملی او برای تأثررگذاری بر محرط جغرافرایی اسیی  ،جزء الین ت ماهر انسییان
بود و امری واقعی بهشیمار میرود و هم محرط امری عرنی و حقرقی اسی ؛ بنابراین شناخ و معرف به
این موضیوعات حقرقی ،به منزلهی شیناخ جهان عرنی اس و روشن اس که معرف به این موضوعات
حقرقی ،به منزله شیناخ جهان عرنی اس و روشن اس که معرف علمی نرز جز این معنا ندارد (جنسن،
.)112 :1736
 .2-2ساختار معرفتی
 .2-2-1تبیین

هد از یت تبررن درخور علمی درواق تشیری و تبررن روابط ،اصول و قواعد عام و فراگرری اس که بر
دسیتهای از پدید ها حکمفرماس و به نحوی رفتار مشتر پدید ها را در شرایط خاص و یکسان توجره و
تعلرل مینماید (کامران و واثق .)3 :1731 ،مطابق اصیول جهانشییناسیی مندرج در مناب اسیالمی بهویژ
قرآن کریم ،جهان هستی واجد دو خصرصه اساسی و محوری اس که عبارتاند از -1 :ساختار دقرق کمی
و ریاضی  -2هدفمندی (همان.)13 :
آیات "قد جعل اهلل لكل شئئ قدراً" :هر ورزی در نزد او ،مقداری معرن دارد (سییور بالو ،آیه  )7و
"انا کل ش خلقنه بقدر" :همانا ما همه اشرا را بهانداز معرن آفریدیم (قمر ،آیه  )11نشاندهند ی ساختار
دقرق و کمی جهان عرنی اسی  .ممکن اسی ونرن تصور شود که این ساختار دقرق و بهتب آن قانونمند،
فقط در زمرنه ببرع اسی ولی انسیانها و جوام بشری از این قاعد خارج میباشند ولی از نگا اسالم،
همانگونه که بر ببرع قوانرنی حاکم اسی  ،بر انسیانها هم وه به صورت فردی و وه در حال جمعی،
قواعدی حاکم اسی که در نگا دین از آن به سین تعبرر میشود .قرآن کریم در آیات متعددی به مسئله
سیرنوشی جوام انسیانی و علل ارتقا و یا ضیعف و زوال آنها اشار نمود که میتوان آن را در وارووب
مسییئله قانونمندی در علم به ویژ در بخش جغرافرای انسییانی مطرح نمود .قرآن کریم روند تاریو و سییرر
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جوام و تمیدنهیا را تاب قوانرن و سییین هایی الیتغرر میداند و تعالی و انحطاط اقوام و مل ها را امری
تصادفی نمیانگارد (واثق.)133-136 :1731 ،
امررالمؤمنرن(ع) نرز در بسییراری از خطبهها و نامههای نهجالبالغه به جمالتی اشییار میکند که نشیانه
وجود سییین های ثاب حاکم بر جوام اسیی ؛ وقدر احوال ام ها به هم شیییبره و ماجراهای آنان به هم
نزدیت اسی (نهجالبالغه ،خطبه  .)112ایشیان در راسیتای این نگا  ،از مردم می خواهند با بررسی تاریو،
عبرت بگررند؛ آنگا که در احوال پرشیرنران می اندیشیرد ،کاری را برگزینرد که مایه عزت و سربلندی آنان
شیید ...و نعم و عافر زندگی آنان را فراهم آورد و بپرهرزید از هر ورزی که سییتون فقراتشییان را در هم
شییکسی و نررویشییان را تحلرل برد (نهجالبالغه ،خطبه  .)112درواق آن حضییرت امرر با برشییمردن علل
سییقوط و صییعود جوام مختلف در بی تاریو ،به سیین هایی که تا نهای تاریو قابل تکرار هسییتند ،تأکرد
میکنند و ونرن میگوید :شییما بر همان راهی میروید که گذشییتگان شییما پرمودند (نهجالبالغه ،خطبه
 .)226به عنوان نمونه به یکی از علل سیقوط جوام از نگا حضیرت اشار میکنرم :آنان که پرش از شما
بودند ،از آن رو هال شدند که مردم را از حقشان محروم ساختند تا مردم آن را با پرداخ رشو به دس
آوردند (نهجالبالغه ،نامه .)31
به عبارت روشینتر ،ت اوتها و تمایزات بشیری در حکم عناصر هاتی و تخلفناپذیر و قطعی و ضروری
به شییمار نمیروند .بلکه در کنار این تمایزات ،انسییانها و جوام بشییری واجد مجموعهای از ویژگیها و
خصییل های هاتی ،ضییروری و قطعی میباشییند که از ثبات و تداوم ،عمومرّ و جهانشییمولی و وحدت و
همسیییانی برخوردار میباشیییند .این ویژگیهای ثاب و مشیییتر اموری فرازمانی و مکانی بود و بالطب
تمایزات و ت اوتهای تاریخی ،جغرافرایی و فرهنگی را تح الشعاع خود قرار میدهند و قادرند مبنای ثابتی
برای وجه انسیییانی جغرافرا را در اخترار بگذارند .بنابراین ونانچه مقوله فطرت به عنوان عنصیییری ثاب و
جهانشییمول در بُعد انسییانی جغرافرا تلقی و به کار گرفته شییود ،آنگا توجره و تبررن علمی و قانونمند از
جغرافرای انسییانی همانند جغرافرای ببرعی ،امکانپذیر خواهد بود .بدین ترتر  ،ماهم در وجه ببرعی و هم
در وجه انسیانی جغرافرا با اصیول ،قوانرن و روابط ثاب  ،عام ،مشیتر و جهانشمول مواجه خواهرم شد و
این بیتردیید اسیییباب نرل به یت جغرافرای تمامعرار علمی و قانونمند را فراهم میسیییازد (واثق:1731 ،
.)161
از بر دیگر و باالتر از رابطه و تبررن علوی ،اسییاس یاً اصییل هدفمندی و غای گرایی خصییل هاتی و
بنرادین عالم هسییتی به شییمار میآید و ویژگی عارضییی و جعلی آن محسییوب نمیگردد« .افحسئئم انما

خلقناک عمثا و انك الينا الترجعون»؛ آییا گمان کرد اید که شیییما را برهود آفرید ایم و به سیییوی ما
بازنخواهرد گش ؟ (سور مؤمنون ،آیه  .)112در واق  ،بر اساس جهانبرنی اسالمی ،عالم ساختار و ماهرتی
نرازمند و امکانی دارد که در هات خود سیراسیر فقر و وابسیتگی به مبدائی مطلق و بینراز و واج شیمرد
میشییود .همه اشییرا و موجودات جهان هسییتی در درون یت نظام متقن و اسییتوار قرارگرفتهاند که نظمی
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سیلسیله مراتبی بر آن حکمفرماس و مطابق اصول و قواعدی فراگرر ،از ناحره مبدأ هستی (خداوند) خلق
میشیییوند و پدید میآیند و پسازآن با بیّ مسیییرری بوالنی ،بار دیگر در انتهای حرک به نقطه آغازین
بازمیگردند «اناهلل و انا اليه راجعون» (واثق.)110-131 :1731 ،
بر این اسیاس ،حضیرت امرر (ع) توصیره میکند :وون مردمی باشیرد که دانسیتند دنرا برایشان سرای
اقام نرسی و ازاینرو آخرت را جایگزین کردند .خداوند شما را برهود نرافرید و به حال خود رها نکرد
اسی (نهجالبالغه ،خطبه )61؛ و هشیدار میدهند قطعاً خداوند سیبحان شما را برهود نرافرید و بیهد
رها نکرد و شییما را در جهل و کوری رها نسییاخته اسیی (نهجالبالغه ،خطبه  )36در واق  ،از آنجا که
تمامی موجودات و هرات عالم آفرینش مشییییی یمول قوانرن تکییی یوینی و جریان هدفییی یمند و از پرش
تعررنشد ای هستند ،لییذا جمر تبررنهای علوی در درون یت تبریرن کالن غیایی جای میگررند (کامران
و واثق.)3 :1731 ،
تبررنهای غایی
تبررنهای علوی

در جغرافرای سراسی نرز هر دو جنبه از تبررن و تشری علمی (علوی و غایی) بهبور توأمان به کار گرفته
میشیوند .اینکه در این رشیته هم از شیرو های اسیتقرایی و هم از شیرو های قراسی همزمان بهر گرری
میشود ،این نترجه را به دس میدهد که بهبور مشخص جغرافرای سراسی به عنوان یترشته علمی ،در
بعد روششیناسیی متکی بر دستگاهی مرک از "قراس – استقرا" بود و بر شرو ی "فرضی -استنتاجی"
اسییتوار اسیی  .در این روش هم از مشییاهد ی موارد جزئی و از بریق تعمرمیافتههای خاص به قوانرن و
اصیول کلی میرسند و هم متقابالً از اصول و قوانرن کلی به نحو قراسی موارد و مصادیق جزئی را تشری
مینمایند (الزی.)2 :1733 ،
از نظر نوع گزار های است اد شد در نهجالبالغه ،میتوان هم به گزار های توصر ی و هم به گزار های
تجویزی اشیار کرد؛ یعنی حضیرت در کنار شیرح شرایط و قوانرن حاکم برجهان خلق اعم از پدید های
ببرعی و جوام انسیانی ،به بایدها و نبایدهایی در موضوعات مختلف که نهایتاً به سعادت دنروی و اخروی
انسان میانجامد ،اشار میکند.
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 .2-2-2روششناسی

روششیناسیی یا منطق و اسیلوب مطالعه ،ناظر به روشها ،ابزار و امکاناتی اس که به صورتی قاعد مند،
شیناسیایی رفتار و م اد موضیوعات تح مطالعه و سیپس ببقهبندی داد ها و اخذ نتایج و تنظرم اصول و
قوانرن و نظریهها را بر عهد دارند (کامران و واثق.)3 :1731 ،
در نهجالبالغه در بسراری از خطبهها ،نامهها و حکم ها ،با توصر ات امام علی (ع) مواجه میشویم که
جهان ببرع  ،نظام خلق  ،ماوراءالطبرعه ،انسان و خصوصرات جسمی و روحی او را توصرف میکنند ،اما از
آنجا که هد از توصیییرف ،در روابط مران پدید های ببرعی و انسیییانی به منظور بهکارگرری آنها در
جه برآوردن اهدا  ،عالیق ،تصییمرمات و نرازهای زندگی مادی و معنوی انسییان اس ی  ،معموالً پس از
توصیرف ،امام (ع) به سراغ تحلرل میروند و با تمست از سن های الهی که در قرآن و سن پرامبر و قبل
از اینها در هات ببرع و همچنرن فطرت انسیییانی به وسییرله خداوند قرار داد شییید اسیی  ،به تحلرل
موضییوعات مختلف میپردازد .به عبارت دقرقتر ،امررالمؤمنرن (ع) از هر دو ابزار توصییرف و تحلرل برای
رسردن به مقصود بهر میبرند .برای تأیرد روش توصر ی  -تحلرلی و به عبارت دیگر فرضی  -استنتاجی،
میتوان به نوع تبررنهای بهکاررفته در فلسیی ه اسییالمی و بهتب آن کالم حضییرت امرر (ع) ،اشییار کرد.
همانگونه که هکر شید ،اسیت اد از تبررنهای علوی و نهایتاً تبررنهای غایی ،از مختصیات فلس ه اسالمی
اس .
روش فرضیی  -استنتاجی از دیگر روشهای مطرح یعنی پوزیترویستی و هرمنوترت کاملتر اس  ،زیرا
در روش فرضیی  -استنتاجی ،همه توصر ات و مشاهدات و نرز همه تحلرلها متکی و مبتنی بر نظریهها و
فرضیرات برشتر از توصرف اس درحالیکه در روشهای پوزیتویستی و هرمنوترکی ،مشاهدات و توصر ات
و حتی درونیابیها و ت اسرر فارغ از نظریه و فرضرات بود و ازاینرو روشهایی غرر معتبر از دیدگا علمی
به شمار میروند.
 .2-3مفاهیم و موضوعات جغرافیای سیاسی در اندیشه اسالمی
 .2-3-1مدیریت سیاسی مردم و سرزمین

در این بخش به مهمترین نهاد سییراسییی از نگا اسییالم و همرن بور جغرافرای سییراسییی یعنی حکوم
پرداخته میشیود .ابتدا ضیرورت حکوم از نگا حضیرت امرر (ع) ،سپس هد از تشکرل حکوم از نگا
ایشیییان و نهیایتیاً الگوی حکومتی مدنظر امررالمؤمنرن ،مسیییتخرج از متن نهجالبالغه مورد کنکاش قرار
میگررد.
 .2-3-1-1ضرورت حکومت

ازآنجاکه ماهر زندگی گروهی انسییان و نرز تمایزات نژادی ،زبانی و قومی مران آنان کامالً ببرعی اس ی ،
مسیییلماً وجود زمرنههای بروز اختال و تنازع در مران آدمران و گرو ها و ببقات مختلف نرز امری ببرعی
اس (خواجه نصررالدین بوسی .)227-220 ،1760 ،بر این اساس ،ضرورت وجود یت نظام فراگرر مرک
از سیازوکارهای قانون و مقررات و نرز نهادها و تشکرالت اجرایی ،به منظور حلوفصل دعاوی و نظارت بر
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رفتار افراد یت قوم و سیییاماندهی زندگی گروهی در درون جامعه و روابط مران گرو های بشیییری ،امری
کامالً بدیهی و عقالنی بود و این به درسییتی منشییأ و سییرآغاز پردایش دول و نظم اجتماعی محسییوب
میگردد (فارابی.)112-116 :1736 ،
حضیرت علی (ع) در حدیثی ضرورت وجود مدیری را ونرن بران کرد اس « :البد للناس من امير بِرّ

او فاجر» ،وار ای نرسیی برای مردم که امرر (مدیر) داشیییته باشییند ،خوا نرکوکار باشییید خوا تباهکار.
همونرن میفرماید« :والی ظالم و غاص بهتر اس از فتنه و آشوبی که تداوم یابد» (تمرمیآمدی:1731 ،
 .)161از نظر علی (ع) گروه حاکمرّ حقرقی و مطلق در جهان متعلق به خداوند اسیی  ،اما حاکمرّ الهی
از بریق حکوم های صیال و عادل بشیری و خل ای الهی تبلور و تحقوق عرنی و عملی مییابد .به همرن
جه  ،امررالمؤمنرن (ع) معتقد اسی  :تنها حکوم الهی حافظ شئون زندگی شماس  ،پس با مرل و رغب
از آن فرمان برید (نهجالبالغه ،خطبه .)161
بهترین روایتی که بر ضیرورت حکوم و بهتب آن وجود حاکم برای اجرای دین دالل دارد ،صحرحه
زرار از امام محمدباقر (ع) اسی  .آن حضرت فرمودند :اسالم بر پنج ورز بنراد شد اس  :نماز ،زکات ،حج،
روز و والی  .زرار پرسیرد :کدام یت برتر اسی ؟ آن حضرت فرمود :والی از همه آنها برتر اس ؛ زیرا
کلرد آنهاس و فرمانرواس که مردم را به سوی آنها رهنمون میشود (هاشمی.)176 :1710 ،
 .2-3-1-2هدف از تشکیل حکومت
بیا توجه به رواج تئوریهای دنرامدارانه و حاکمر عقل جزئی اندیش ،امروز در مقوله حکوم و حاکمر
نظامهای سیراسیی و حکومتی ،قدرت بهمثابه هد و حاکمر  ،به منزله نهاد سیلطه بر جوام تعریفشد
اسی و صید البته که ریشیه مشیکالت بیشمار بشر امروز را باید در همرن نگا جستجو کرد؛ اما فلس ه و
هد ایجاد حکوم از نگا اسیالم و امررالمؤمنرن ،بسیرار مت اوت اس  .امام علی (ع) ،مسئله قدرت را که
با حاکمر و حکوم  ،پروندی ناگسیستنی دارد ،فرآیندی دانسته که وسرله دسترابی به اهدا واالی الهی
اسیی  .ایشییان میفرماید :خدایا تو میدانی که درگرری ما برای بهدسیی آوردن قدرت و حکوم و دنرا و
ثروت نبود ،بلکه میخواسترم نشانههای حق و دین تو را در جایگا خویش بازگردانرم و در سرزمرنهای تو
اصیالح را ظاهر کنرم تا بندگان ستمدید تو در امن و امان زندگی کنند و قوانرن و مقررات فراموششد ی
تو بار دیگر اجرا گردد (نهجالبالغه ،خطبه .)171
بهعبارت دقرقتر ،حکوم فقط وسرلهای اعتباری اس و به هات خود ارزشی ندارد .بدین جه حضرت
تصری میکند :حکوم بر شما در نظر من از ک ش پار ای بیارزشتر اس  ،مگر آنکه به وسرله آن حقی
را اقامه نمود و بابلی را بربر سیازم (نهجالبالغه ،خطبه  .)77حضیرت امرر (ع) در نامهای به اشعث بن
قرس (والی آهربایجان) مینویسد :بدان که منص فرمانروایی برای تو بعمهای نرس که وسرله آب و نان
باشید ،بلکه امانتی اسی بر گردن تو .ونرن حقی تو را نسزد که نسب به مردم استبداد ورزی .بدان که در
دس تو مالی از مالهای خداس و تو از خزانهداران و کلردداران آن هستی (نهجالبالغه ،نامه .)2
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همچنرن حضرت به کارگزارانشان میفرماید :فریاد مزن که من امرر شما هستم ،فرمان میدهم و باید
اباع شیوم که این کار دل را تبا  ،دین را سس و دگرگونی نعم ها را نزدیت میسازد .هرگا سلطه
و قدرتی که داری در تو تکبر پدید آورد ،به عظم سییلطن خداوند که باالتر از توس ی بنگر و قدرتش بر
تو را ببرن (نهجالبالغه ،نامه .)27
در واق  ،حکوم وسیرله اقامه حق و زدودن ظلم و سیتم از جامعه اس و حکومتی مشروع خواهد بود
که از برفی منشیاء الهی داشیته ،حاکم آن واجد صیالحر های هاتی باشد و از بر دیگر ،از اقبال مردم
بهر مند باشیید .ورا که مقبولر مردمی حکوم باعث کارآمدی آن خواهد شیید (نوایی و سییردموسییوی،
 .)131 :1710بهعبارت سیاد تر ،رابطه حکوم و مردم یت رابطه دوبرفه اس و برخال نظرات بسراری
از اندیشییمندان سییراسییی که حکوم در نظرشییان م هومی مسییتبدانه و سییلطهگرایانه دارد ،در نهجالبالغه
م هوم واقعی حکوم به معنای مدیری  ،هدای و مشییارک تعریفشیید اس ی (گل صیینم لو و موحدی
محی )123 :1710 ،؛ یعنی نیهتنها سیییلطه حکوم بر مردم مطرح نبود  ،بلکه دو بر حقوو و وظایف
متقابلی را به عهد دارند .حضیرت امرر (ع) معتقد اسی  :بزرگترین حقی را که خدای سییبحان واج کرد
حق حاکم بر مردم اسی  ...این حقی اس که خداوند آن را موج برقراری پروندشان و عزت دینشان قرار
داد  .هرگز امور مردم بدون صییالحر حاکمان اصییالح نشییود و هرگز امور حاکمان بدون اسییتقام مردم
اصالح نگردد .پس هنگامیکه هر دو حق هم را ادا کنند ،حق مران ایشان عزیز شود و را های روشن دین
برپا و نشانههای عدال استوار گردد و سن ها در مجرای خود جریان یابد .در نترجه اوضاع و احوال اصالح
گردد و به بقای دول امرد رود و بم دشمن به یاس مبدل شود (نهجالبالغه ،خطبه .)216
با توجه به دیدگا امام علی (ع) در تأیرد ضیییرورت عقالنی وجود حکوم که از نظر امام جزء واجبات
زندگی اجتماعی اس ؛ وظر ه و مأموری هاتی حکوم عبارت خواهد بود از :جم آوری بر المال ،پرکار با
دشیمنان و ایمنی را ها و شیهرها ،گرفتن حق اقشیار ضعرف از ستمکاران و ایجاد رفا برای مؤمنان اس
(نهجالبالغه ،خطبه  .)10اهدافی که بران شید ،مربوط به زندگی مادی و دنروی انسانها اس  .در کنار آن،
هد نهایی حکوم نرز آن اسی که انسیان ها به غای اصلی خلق که همان عبادت و بندگی خداس ،
در سیییایه اجرای احکام اسیییالمی نائل آیند و بدیهی اسی ی که اجرای تعالرم الهی و عمل به آنها بدون
تشیکرل دول و حکوم امکانپذیر نرسی (سیبحانی .)26 :1730 ،از نگا جغرافرای سیراسی نرز بر پایه
فلسی ه جغرافرایی حکوم  ،اولرن وظر های که حکوم پردا میکند ح ظ کشور (سرزمرن و مل ) در برابر
تهدیدات اسی  ،دومرن وظر ه مدیری امور فضیای سیرزمرنی و مردم یا مل اس  ،وظر هی سوم تأمرن
نرازهای مل یا مردم آن اسیی (مادی و معنوی) و وهارمرن وظر ه برقراری تعامل مناسی ی  ،سیییازند و
صل آمرز با سایر کشورها و مل ها اس (حافظنرا.)1 :1710 ،
نهیایتیاً میتوان م هوم هیل را از حکوم در نهجالبالغه مطرح نمود :حکوم  ،سیییرسیییتمی اجتماعی
سیراسیی اس که از بر خداوند و مردمی رشد یافته ،به حاکم یا هرأت حاکمه وانهاد میشود تا در پرتو
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آن ،هدای  ،اصالح و انتظام اجتماعی در مسرر تکامل و بهروزی مادی و معنوی فرد و جامعه عرنر یافته،
عملی گردد.
 .2-3-1-3الگوی مطلوب مدیریت سیاسی فضا از دیدگاه اسالم
از نگا جغرافرای سیراسیی ،سازماندهی امور یت کشور از بریق نهادهایی اس که در فضای جغرافرایی از
قدرت و اخترار برخوردار هسییتند .قدرت و اخترار در فضییاهای جغرافرایی یا از بریق سییلطه جبری شییکل
میگررد یا از بریق واگذاری قدرت و اخترار از سییوی مل به حکوم که در حال حاضییر الگوی واگذاری
قدرت از سوی مل به حکوم ها پدید رایج در ساختار سراسی اغل کشورهای جهان اس .
سه الگوی حکومتی بسرط ،فدرال و ناحرهای وجود دارند که در آنها برن نظام حکومتی و الگوی توزی
فضیایی قدرت ت اوت وجود دارد .الگوی بسیرط یا تت ساخ خود نرز به دو بخش تقسرم میشود :الگوی
بسیرط متمرکز که نظام سراسی و اداری تمرکزگرا را داراس و الگوی بسرط غررمتمرکز که از نظر سراسی
و قانونگذاری متمرکز ولی از نظر اداری و خدماتی غررمتمرکز میباشد (حافظنرا و همکاران.)1 :1712 ،
بررسیییی سیییرر ی حکوم داری پرامبر (ص) و امام علی (ع) نشیییان میدهد که هر دوی آنها در موارد
مختل ی اختراراتی را به دیگران ت ویض میکردند (پرروز و دیگران .)6 :1731 ،رسیییول اکرم (ص) بعد از
فت مکه و اسیییتقرار و تثبر قدرت در جزیر العرب ،حکمرانانی را بهعنوان «امرر» به شیییهرهای مختلف
عربستان فرستاد .این امرر در تمام امورات نظر داش و مهمترین آنها عبارت بودند از )1 :امورات ارتش؛ )2
نظارت در برز اجرای احکام و اَعمال حکام و قضیات؛  ) 7رسردگی به خراج و صدقات و برز عمل عاملرن
آنها؛  )1حمای از دین و دفاع از حدود کشیییور؛  )2برقراری اقامه و حدود شیییرع؛  )6پرشیییوایی در نماز
جماع ؛  )3رسییردگی به امور حج و در صییورتی که ناحره مربوبهاش مورد تعرض دشییمن قرار میگرف ،
اعالن جهاد میداد .ضیییمناً تقسیییرم غنائم و گرفتن خمس نرز از وظایف امراء بود .عالو بر این ،هر امرر
میتوانسی جه سهول در ادار امور ،کارگزاران و مشاورانی منصوب نماید .این کارگزاران از مران مردم
همان محل انتخاب میشیدند .حضیرت علی (ع) نرز به تأسی از پرامبر (ص) به سرتاسر قلمرو دین اسالم،
نمایند ای به عنوان حاکم میفرسیییتادند .امررالمؤمنرن (ع) اهدا کلی و ضیییروری مدیری والیات را به
شرح زیر بران میکند:
الف-گردآوری خراج ،رسردگی به امور مالی ،تأمرن مناب درآمد و هزینه منطقه
ب -جهاد با دشمنان برای ایجاد امنر  ،آرامش ،آسایش
ج -به سامان رسانردن امور سراسی و اجتماعی مردم برای به اجرا درآوردن برنامههای سراسی ،اقتصادی و
فرهنگی برمبنای قانون
د -آباد کردن سرزمرن و منابق تح سرپرستی (جع ری.)16 :1732 ،
مدل حکومتی اید آل اسیالم که توسیط پرامبر (ص) پایهگذاری شد و پس از ایشان از سوی امام علی
(ع) تداوم و گسییترش یاف  ،مدل بسییرط غررمتمرکز اسیی  .در این مدل ،حکوم دارای یت هسییته و
مرکزی واحد میباشیید .کانون مرکزی حکوم اسییالمی در زمان پرامبر اکرم (ص) ،مدینه و در زمان امام
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علی (ع) ،کوفه بود؛ اما برای ادار بهتر امور ،قلمرو اسیالم به واحدهایی تقسرم میشد که در رأس هر یت
از آنها امرر قرار داشی  .امرر از سوی حکوم مرکزی منصوب میشد و در امور اداری ،خدماتی و اجرایی
مربوط به قلمرو خود ،از استقالل عمل برخوردار بود و کارگزاران و نمایندگان خود را از مران مردم همانجا
انتخاب میکرد.
این شیرو ی حکومتی ریشه در تعالرم الهی دارد و مشارک دادن مردم در ادار ی امور مربوط به خود و
مشیورت گرفتن از آنها ،در آیات و روایات بارها مورد تأکرد قرارگرفته اسی  .خداوند در قرآن و در وصییف
جامعه دینی میفرماید :آنان که دعوت پروردگارشییان را اجاب کردند و نماز را برپا داشییتند و کارشییان در
مران خودشییان بر پایهی مشییورت اسیی (شییوری ،آیه  .)73پرامبر (ص) نرز بر همرن اسییاس در الگوی
حکوم داری خود از اصیل مشورت و مشارک دادن مردم در امور سراسی و اجتماعی و نظامی و فرهنگی
بهر گرف  .پس از ایشیان نرز این سین از سوی امام علی (ع) ادامه پردا کرد .به اعتقاد حضرت امرر (ع)،
انجام وظایف و تکالرف اجتماعی اگر ناشیی از حس مسؤولر و این حس مسؤولر اگر منبعث از آزادی و
اسیتقالل کامل در اراد و عمل نباشید ،مردم معتقد به همکاری در را خوشیبختی مشتر و ایجاد تمدن
نخواهند بود و این اعتقاد به مسییئولر و آزادی در همکاری اسیی که پایه و اسییاس سییعادت اجتماع را
تشکرل میدهد (نهجالبالغه ،نامه .)72
در سرر ی سراسی امررالمؤمنرن (ع) ،اصل ت ویض اخترار و مسؤولر خواهی به عنوان یت سن پایدار
وجود داش و آن حضرت به کارگزارانش با تکرهبر این اصل اخترارات ت ویض میکرد و در مقابل اخترارات
واگذارشد نسب به مسؤولر خواهی از آنان با حساسر شدید برخورد میکرد .امام علی (ع) ضمن آنکه
خود به این اصل پایبند بود ،کارگزارانش را هم توصره به رعای آن میکرد (ولونگر)23 :1730 ،؛ بنابراین،
اسیالم برای اینکه ریشهی فساد را در مران مدیران و کارگزاران قط کند و اجاز ندهد آنان از موقعر و
مسیؤولر شیغلی خود سوءاست اد کنند ،اصل مسؤولر خواهی و پاسوگو بودن مسؤوالن را در دستور کار
خود قرار داد اس  .یکی از روشهای نظارت بر کارگزاران که امام علی (ع) از آن است اد میکرد ،گماردن
جاسوسان و مأمورانی قابلاعتماد بود که اخبار عملکرد مسئوالن در نقاط دور و نزدیت قلمرو اسالمی را به
ابالع ایشان میرساندند.
به نظر محقق نائرنی ،اصییل قدرت در نظام سییراسییی اسییالم شییورایی اس ی و در امور غررمنصییوص،
مشیارک عمومی از بریق مشورت با عقالی ام حاصل میشود .شورا از مسلمات اسالم اس و مشورت
نه با خواص ،بلکه با تمام مل اسی و در صورت عدم ات او نظر برن منتخبان مردم ،رجوع به اکثری آرا
واج اسی  .آی اهلل بالقانی ،اصیل ت کرت یا تقسرم قوا را از امررالمؤمنرن علی (ع) دانسته اس  .به نظر
ایشیان ،این تقسیرم قوا در دسیتور امام علی (ع) به مالت اشیتر صیری و روشین برانشد اس و پس از
شهادت او ،به دس حکوم اموی افتاد اس (فررحی.)21-61 :1732 ،
بنا بر آنوه بهبور اجمال بران شید ،میتوان ونرن نترجه گرف که مدل حکومتی اید آل اسالم ،مدل
بسییرط غررمتمرکز اسیی  .مدلی که دارای یت هسییتهی مرکزی و تعدادی دول محلی اسیی  .هسییتهی
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مرکزی که نقش کانون سیراسیی را دارد ،در امور سراسی و قانونگذاری مستقل عمل میکند ولی در امور
اداری و خدماتی وظایف و اختراراتی را به واحدهای محلی ت ویض میکند .سیییپس سیییازوکارهای نظارتی
خاصیی را با توجه به اصیل مسؤولر خواهی ،برای کنترل عملکرد مسئوالن و کارگزاران حکومتی اِعمال
میکند .همچنرن در این مدل حکومتی ،برای تحقق مشیییارک جویی و جلوگرری از اسیییتبداد حاکمان ،به
اصول شورا و ت کرت قوا اصال داد شد اس (آتشی.)33 :1712 ،
خداوند  -شرع

عقل و مصلح

حکوم و رهبر
سازمانها و نهادهای حکوم
مردم

نمودار  :1مدل و ساختار نظام سیاسی – اداری حکومت از دیدگاه امام علی (ع)

 .2-3-2ملت

م یاهرم مل  ،ملر  ،ملیگرایی و به عبارت دیگر رابطه مردم و سیییرزمرن (مکان) که از م اهرم سییینتی
جغرافرای سیراسیی اس  ،آنونان از اهمر برخوردار اس که هموار مورد مناقشه اندیشمندان این رشته
در مقام نظر و سراس مداران و ائوپلرترسرنها در مقام عمل بود اس  .البته قرآن کریم رابطه مؤمنان را با
وااگیانی همچون هموبن و همشیییهری قابل قراس نمیداند و معتقد اسییی که همانا مؤمنان با یکدیگر
برادرند (سور حجرات ،آیه  .)10بهعبارت دیگر ،وحدت و همبستگی دینی بسرار فراتر از توافق و اشتراکات
ملی و مرهنی و عالئق مربوط به آب و خا اسی ؛ زیرا هم از صبغه ای معنوی و مقدس برخوردار اس و
هم این پروند به منزله قراب و خویشیییاوندی و حتی عمرقتر و در حد برادری اسییی (بباببایی:1766 ،
.)212-217
مرحوم مطهری معتقد اسیی پرامبران الهی و به ویژ پرامبران اولیالعزم ،همه انسییانهای زمان خود و
پس از آن را مورد خطاب قرار داد و برای هدای عموم بشییری مبعوگ گردید اند (مطهری.)20 :1721 ،
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اسیاساً نه تنها در دین اسالم ،بلکه در نگا همه ادیان آسمانی ،موضوع وحدت جهانی انسانها حول مبانی
و اصیول مشتر  ،امری بدیهی و ببرعی انگاشته میشود زیرا اعتقاد همه ادیان الهی بر این فرض اساسی
اسیتوار اس که اوالً نظام تکوین و تشری الهی امری واحد و یکپاروه میباشد و ثانراً تعالرم الهی به دلرل
جه گرری بشری خود ،همه انسانها را فارغ از تمایزات موجود ،به یکسان مورد خطاب قرار میدهند و از
احکام و قوانرنی یکسییان برای انسییانها سییخن میگویند .آیات و روایات متعددی در قرآن مجرد و مناب
روایی اسیالمی بهبور روشن و آشکار بر این مطل تأکرد میورزند و بر آن صحه میگذارند (واثق:1731 ،
.)270
البتیه این نوع نگا به معنی نادید گرفتن ت اوتها و هوی های مت اوت انسیییانها در منابق مختلف
نرس  .پرامبر اکرم (ص) و همرن بور امام علی (ع) بارها در رفتار خود و همچنرن توصره به کارگزاران ،بر
محترم شیمردن هوی های مکانی و فرهنگی تأکرد کرد اند .ونانکه حضیرت امرر (ع) در هنگام انتصیاب
مالت اشییتر به حکوم مصییر ،به او میفرماید :سیین نرکویی را که بزرگان این ام به آن عمل کرد و
سب ال مران مردم گشته و امور رعر بر پایه آن سامانیافته ،مشکن و سنتی را پدید نراور که حتی به
یکی از سن های گذشته آسر رساند (نهجالبالغه ،نامه .)27
از بر دیگر ،م هوم ام که عمدتاً بر گرد هم آمدن مردم به دور یت اندیشیییه دینی دالل دارد ،به
معنای ن ی مکانمند بودن آن و عدم سییازگاریاش با م هوم مل به معنای مردمی که حول وندین عامل
فرهنگی و محرطی اعم از سییرزمرن گرد هم آمد اند ،نرسیی ؛ زیرا از نظر علی (ع) ام نرز دارای محدود
سیرزمرنی و مرز میباشد .ونانچه در زمان حکوم ایشان که تمام بالد اسالمی تح یت حکوم بودند
و کشیور به معنای امروزی آن شیکل نگرفته بود ،برش از  2بار کلمه مرز در سخنان ایشان در نهجالبالغه
هکرشد اس که این نکته به معنای مکانمند بودن م هوم ام اس  .بهعبارت دقرقتر ،جریان مل سازی
دینی از پایرنترین سیط که بر دیدگا مکان گرایی قابل تطبرق اسی آغاز میشییود و در باالترین سط
اسیتراتژیت ،همه بشیری را فارغ از رن  ،نژاد ،سرزمرن و نظایر آن در برمیگررد (کامران و واثق:1710 ،
.)23
 .2-3-3مشروعیت
مشیروعر معادل واا  Legitimacyبود و در فلسی ه سراسی معادل روایی ،قانونی بودن و حقانر اس .
در فلسی ه سیراسیی لربرال ،مردم تنها منشیأ واگذاری نهاد قدرت به حاکم و مبنای مشروعر حاکمر او
هسیتند (نوایی و سییردموسییوی .)133 :1710 ،اان اا روسییو ،در نظریه قرارداد اجتماعی میگوید :مبنای
مشروعر حکوم اراد عمومی اس (روسو.)13 :1763 ،
منشیأ مردمی حاکمر  ،از مقولههای پررنگی اسی که در نهجالبالغه بر آن تأکرد شد اس ؛ اما نحو
نگا به این مقوله در اسیالم و نظریه غربی کامالً مت اوت اس  .از نظر اسالم ،منشأ مردمی حکوم یعنی
صالحر مردم در جعل حاکمر برای حاکم .در حقرق یعنی انتقال حاکمر از مرحله مشروعر هاتی به
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مقوله کارآمدی؛ به عبارتی مردم هم حاکمر را جعل و هم آن را کارآمد میکنند (نوایی و سییرد موسییوی،
.)136 :1710
به عبارت دقرقتر ،از نظر فقه سیراسیی اسیالم ،مردم منحصراً منشأ و مال مشروعر نرستند .وراکه
ممکن اس جامعهای دوار انحرافات فکری ،اخالقی و عملی شد  ،افکار مردم جنبه منطقی نداشته و فساد
در ارکان فکری جامعه نهادینهشیید باشیید .از دیدگا اسییالم ،کسییی که از سییوی خدا به والی منصییوب
میشود ،والیتش بدون در نظر گرفتن پذیرش یا عدم پذیرش مردم ،ثاب و پابرجاس و مردم وظر ه دارند
از او پرروی نمایند؛ اما تشکرل عملی حکوم از سوی ایشان ،به مقبولر و استقبال مردم مشروط اس  .با
این توضیر میتوان گ مشیروعر یت حکوم بر تأسرس آن مقدم اس (گلصنملو و موحدیمح ،
.)171 :1710
از نظر حضرت علی (ع) مشروعر حکوم منشأ الهی دارد ،ک ای هاتی حاکم ،شرط واگذاری حکوم
توسیییط خداوند به او بود و مقبولر اجتماعی ،الزمهی کارآمدی حاکم اسی ی ؛ بنابراین ،حکوم دینی با
ت ویض الهی به فردی شیایسته و صال روی میدهد .رشد عقالنی مردم و پذیرش والی دینی ،حاکمر
را کارآمد و عملراتی مینماید (نوایی و سییردموسییوی .)117 :1710 ،امررالمؤمنرن در سییخنان خود پس از
برعی مردم ،بر اهمر اخترار مردم در انتخاب حاکم و همچنرن نقش آنها در کارآمدی حکوم صیییحه
میگذارند؛ برع شییما مردم با من یت حادثه ناگهانی و بیمطالعه نبود ...پس مرا در اصییالح کار خودتان
یاری دهرد (نهجالبالغه ،خطبه  .)176همچنرن حضیییرت علی (ع) در نامه  21نهجالبالغه به بلحه و زبرر
مینویسید :برع مردم با من ،نه از روی قدرتی مسیلط بود و نه برای به دس آوردن متاع دنرا ...این شما
بودید که مرا در حکوم بر خویش را دادید.
 .2-3-4امنیت

منظور از امنر  ،مصونر از تعرض و تصر اجباری بدون رضای اس و در مورد افراد بدان معناس که
هراس و برمی از آزادیهای مشیروع خود نداشته و به هرچوجه حقوو آنان به مخابر نر تد و هرچ عاملی
حقوو مشروع آنان را تهدید نکند (بهرامی.)122 :1731 ،
تیأمرن امنری ازجملیه حقوو اجتمیاعی مردم اسییی که در آیات متعددی نظرر  126و  123بقر 63 ،
عنکبوت و  1قریش بهبور مستقرم و غررمستقرم به آن اشار شد اس  .در عرصه سراسی و حکوم  ،یکی
از را های تأمرن امنر  ،تقوی نرروهای مسییل اسیی  .ازاینرو حضییرت امرر (ع) در فرمان خود به مالت
اشتر میفرماید :سپاهران به فرمان خدا ،پناهگا استوار مردم ،زین و وقار زمامداران ،شکو دین و را های
تحقق امنر کشورند .امور مردم جز با سپاهران استوار نگردد (نهجالبالغه ،نامه .)27
در جای دیگر میگوید :نعمتی گواراتر از امنر نرس (راشدی و راشدی .)172 :1710 ،همچنرن ایشان
برقراری امنر را یکی از مهمترین اهدا مدیری اسییالمی دانسییته و بهبور مکرر در فرامرن و مکتوبات
خود خطاب به فرمانداران به اسییتقرار امنر فردی و اجتماعی و ح ظ آن تأکرد میکرد و آنان را از اقدامی
که سل کنند امنر باشد نهی مینمود.
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در حکوم امام علی (ع) ،همه مخال ان و دشمنان و اقلر ها از هرگونه امنرتی برخوردار بودند و مادامی
که دس ی به شییورش نزد و به نظم و امنر اجتماعی تعرَضییی نداشییتند ،از امنر و آزادی الزم بهر مند
بودند ،ولی هنگامیکه اقدام علنی و یا مخ ی علره نظام و مصیال ملی داشتند ،امام (ع) برای ح ظ نظم و
امنر جامعه ،بعد از مأیوس شییدن از نصییرح پذیری آنها ،با شییدت با ایشییان برخورد میکرد و درواق
امنری آنهیا را کیه مخلَ امنر عمومی جامعه بود ،سیییل مینمود (نرکومرام و دیگران.)132 :1736 ،
حضیرت امرر (ع) حتی به صیل پرشینهادشید ی دشیمن که رضیای خدا در آن باشد ،دعوت میکند زیرا
تضمرنکنند امنر اجتماعی و شغلی خواهد بود (حلرمی جلودار.)2 :1712 ،
 .2-3-5توسعه و آبادانی سرزمین

ازآنجاکه جغرافرای سیراسیی علم مطالعه کشور و سرزمرن اس (حافظنرا و کاویانیراد )113 :1717 ،بحث
توسیعه کشور و نحو مدیری آن نرز در این علم بررسی میشود و یکی از م اهرم اساسی بهشمار میرود.
امام علی (ع) در نامه  27به مالت اشتر ،محورهای اصلی وظایف او را عمران و آبادی شهرها ،اصالح امور
مردم ،جن با دشیییمنان و جم آوری مالراتها و درآمدها و بالطب هزینه کردن آنها در موارد الزم تعررن
نمود اس ی ؛ زیرا که آن حضییرت معتقد بود آبادانی و توسییعه از اجزای جداییناپذیر عدال اس ی و بدون
پرشیرف و توسیعه ،عدال حقرقی دسی یافتنی نرس (دلشاد تهرانی .)223 :1732 ،همرن بور به مالت
اشتر میفرمایند :برش از آنکه دربار جم مالرات میاندیشی در فکر آبادی زمرن باش ،زیرا هرکس بدون
آباد کردن زمرن مالرات بل کند ،شییهرها را ویران و بندگان را هال سییازد و حکومتش جز اند زمانی
پایدار نماند (نهجالبالغه ،نامه .)27
 .2-3-6مردمساالری و مشارکت مردمی

در فرهن سراسی علی(ع) اگروه اکثری متراد حقانر نرس  ،جایگا ویژ ای را به خود اختصاص داد
اسی و حکوم اسالمی را بر این رکن استوار کرد اس (عار نژاد .)121 :1731 ،حضرت به مالت اشتر
توصیره میکند :سیتونهای استوار دین ،اجتماعات پرشور مسلمانان و نرروهای هخرر دفاعی ،عموم مردم
هسییتند .پس باید توجه و تمایل به آنها باشیید ...باید محبوبترین کارها نزد تو کاری باشیید که به حق
نزدیتتر و در عدال فراگررتر و خشینودی مردم را برشتر شامل شود ،زیرا خشم تود های مردم خشنودی
خواص را از برن میبرد و خشیم خواص در صورت خشنود بودن تود های مردم اهمرتی ندارد (نهجالبالغه،
نامه .)27
آنگا که امررمؤمنان از بهدس ی گرفتن زمام امور ام اسییالمی سییخن میگوید ،با آنکه منصییوب از
سیییوی رسیییولاهلل و دارای حق والی بود اسیی  ،ولی باز هم حضیییور مردم را سیییب قبول زمامداری
برمیشیمارد ...ایشیان در خطبه شقشقره میگوید :سوگند به خدایی که دانه را شکاف و جان را آفرید ،اگر
حضیییور فراوان برع کنندگان نبود و حضیییور یاران حج را بر من تمام نمیکرد و اگر خدا از علما پرمان
نگرفته بود که در برابر شیکمبارگی سیتمگران و گرسینگی مظلومان سکوت نکنند ،مهار شتر خالف را بر
کوهانش انداخته و رهایش میکردم (نهجالبالغه ،خطبه .)7
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در واق امام علی (ع) دوام و کارآمدی حکوم را منوط به حمای مردمی میداند .ایشیان معتقد اس :
برترین ورزی که مایه وشیمروشینی حاکمان میشود ،برپایی عدال در شهرها و ظهور محب مردم اس
محبی مردم ظاهر نگردد ،مگر به خوشبرنی آنان نسیییب به زمامداران و خررخواهی مردم فراهم نگردد،
مگر آنکه با مرل خود گرد زمامداران جم شییوند و دوام حکوم آنان را بر خود سیینگرن نشییمارند و در
انتظار تمام شدن عمر حکومتشان نباشند (نهجالبالغه ،نامه .)27
وی معتقد اسیی اگر مردم نظارت ،دق و بصییررتشییان را از دسیی بدهند ،فتنههای سیینگرن بر ام
اسیالمی هجوم خواهند آورد .ازاینرو ،مردم باید مراق اوضیاع باشند .علی (ع) برای نمونه فتنه بنیامره را
توضییر میدهد که از رهگذر فقدان بصییررت تود های اجتماعی و فقدان نظارت آنها بر اعمال حاکمان،
رخ داد اسی (نهجالبالغه ،خطبه  .)17آنچه از سیخنان حضیرت علی (ع) برمیآید این اس که مشارک
مردم در امور سیراسیی – اجتماعی و تأثررگذاری آنان بر سیراس و حکوم  ،در پنج حوز میتواند عملی
شییود-1 :تعررن رهبران و حاکمان -2 ،نظارت -7 ،نصییرح و بران حقایق -1 ،بازخواس ی و اسییترضییاح
نخبگان و مدیران و  -2مخال با نخبگان و نظام سراسی (آخرت دوس .)201-202 :1710،
از سوی دیگر ،مردمی که با اعمال اراد سراسی خود فردی را برگزید اند و دولتی را سرکار آورد اند ،به
حکم عقل و شیرع باید پشی سیر آن هم بایسیتند (آیه  12سیور ممتحنه و آیه  10سور فت ) و حمای
جدی به عمل آورند تا او بتواند مشیکالت مردم و جامعه را از پرش پا بردارد و به اهدا الزم نائل شود .بر
این اسیاس امام میفرماید :وفاداری بر برع  ،از حقوو حقه من بر شماس (نهجالبالغه ،خطبه  )71و لزوم
وفیاداری از میاهری برعی بیهدسییی میآیید .ونیانکه گ تهاند :برع به معنای تعهد و پرمان اسییی .
برع کنندگان تعهد میدهند تا نسب به کسی که با او برع میکنند ،وفادار باشند (معرف .)32 :1733 ،
 .2-3-7قلمرو

امررالمؤمنرن در بعضیی نامهها و خطبهها به موضیوع قلمرو سیرزمرنهای اسیالمی اشار میکند .حضرت
بارها در مکاتبات با فرماندهان و کارگزاران ،یکی از وظایف آنها و بهتب آن حکوم اسالمی را ح ظ مرز
سرزمرنهای اسالمی و به عبارت دیگر قلمروی اسالم از تهدید دشمن برمیشمارد (نهجالبالغه ،نامه .)16
این جمالت عالو بر نشیان دادن اهمر ح ظ مرز و امنر سرزمرنهای اسالمی ،ابتدا نشاندهند وجود
قلمرو مشیخص همرا با حدود و ثغور در حکوم حضیرت اس و برخال تصور عامه ،روشن میکند که
حکوم اسیالمی عالو بر اینکه با مرزهای ساختگی برن قومر ها و نژادها مخالف اس  ،به وجود قلمرو
در سیرزمرنهای اسیالمی برای ت کرت از سیرزمرنهای غرر اسیالمی معتقد اس  .بهعبارت دیگر م هوم
سرزمرن به عنوان یت پدید محدود و مشخص در جغرافرای سراسی ،در حکوم اسالمی تأیردشد اس .
در نامه  31که به توبرو یکی از کارگزاران خائن اختصییاص دارد ،حضییرت میفرماید :کسییی که همانند تو
باشید نه لراق پاسداری از مرزها را دارد و نه میتواند شریت در امان باشد .جمالت مزبور نشان میدهد
که مسئله مرز و قلمرو و لزوم مراقب از آن از اهمر فراوانی برخوردار اس (نهجالبالغه ،نامه .)31
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نمودار  :2مدل مفهومی نگرش اسالم به جغرافیای سیاسی با تأکید بر دیدگاه امام علی (ع)

نتیجهگیری
ایدئولوای اسیالمی برخال اندیشیه های مبتنی بر جدایی دین از سراس  ،به امتزاج دین و سراس معتقد
اسیی و به حکوم خداوند بر مردم اصییال میدهد .امام علی (ع) حکوم را یکی از ملزومات اسییاسییی
جامعه و جامعه بدون مدیر را برابر با نابودی میداند .حکوم اسییالمی علم سییراسی را باارزشها و تعالرم
الهی پروند میزند تا از ورای آن بتواند زمرنههای رشد و تعالی انسان را فراهم آورد.
درواق  ،حکوم در نظام سیراسیی اسیالم یکی از ارکان واج جامعه اسی  .لذا اسییالم با اصل دول
مخالف نرسی بلکه با دول های مستبد و ستمگر مخالف اس  .دولتی از نگا اسالم اجاز تشکرل دارد که
براسیاس خواسیته و رأی مل بود و اصول عدال اجتماعی را رعای کند .مدل حکومتی اید آل اسالم یا
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بهعبارت دقرقتر ،سیازماندهی سیراسیی فضیا در جغرافرای سیراسیی مدنظر حضرت امرر (ع) ،مدل بسرط
غررمتمرکز اسی  .مدلی که دارای یت هستهی مرکزی با حق قانونگذاری سراسی و ساختار دول محلی
با حق در موضیوعات اداری و اجرایی اسی  .هسیتهی مرکزی که نقش پایتخ را دارد ،در امور سراسی و
قانونگذاری مسییتقل عمل میکند ولی در امور اداری و خدماتی وظایف و اختراراتی را به واحدهای محلی
ت ویض میکند .همونرن در این مدل حکومتی برای تحقق مشارک جویی و جلوگرری از استبداد حاکمان،
به اصول شورا و ت کرت قوا اصال داد شد اس .
میتوان گ رویکرد فلس ی ی امام علی (ع) به جهان و به عبارت دیگر نوع هسییتیشییناسییی حضییرت
بهگونهای اسی که این نوع نگا سیراس و تدبرر امور جامعه را ایجاب میکند .رویکرد رئالرستی همرا با
خیدامحوری و برتری انسیییان بر ببرعی و همچنرن تبررنهیای علوی که نهایتاً به عل وابسیییتگی تمام
مخلوقات به خداوند ،به تبررنهایی غایی منجر میشیوند ،به حکومتی منجر میشییود که مشروعرتش را از
خیدا گرفته ولی این مردم هسیییتند که به آن مقبولر و کارآمدی میدهند .در مجموع م اد و ویژگیهای
جغرافرای سیراسی در سه مؤل ه دول  ،سرزمرن و مردم و تمامی متعلقات مربوط به جغرافرای سراسی نظرر
مدیری و سیازماندهی سراسی فضا ،قلمرو ،مرز ،امنر و ساختار اداری یت کشور را در نگرش اسالمی به
ویژ دیدگا امام علی (ع) میتوان در متون و مناب اسالمی مالحظه نمود.
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 کامران ،حسن و واثق ،محمود ( )1731تبررن در جغرافرا؛ براساس فلس ه اسالمی ،فصلنامه جغرافرا ،سال هشتم ،شمار .21
 کامران ،حسن و واثق ،محمود ( )1731تحلرل جغرافرایی از واا قرآنی ام  ،فصلنامه جغرافرا ،سال هشتم ،شمار .26

 کامران ،حسن و واثق ،محمود ( ،)1710نظریه دول در دیدگا ابن خلدون؛ با تأکرد بر جنبههای جغرافرایی دول  ،فصلنامه
جغرافرا ،سال نهم ،شمار .21
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مبانی جغرافیای سیاسی از دیدگاه...

کامران ،حسین و واثق ،محمود و مرنایی ،مهدی ( ،)1710قلمروهای جغرافرایی در فقه سییراسییی اسییالم ،فصلنامه
جغرافرا ،سال نهم ،شمار .71
گیل صییینم لو ،زینالعیابیدین و موحدی مح  ،عبداهلل ( ،)1710حکوم و حقوو متقابل مردم و زمامداران در
نهجالبالغه ،فصلنامه مطالعات ت سرری ،سال دوم ،شمار .3
الزی ،جان ( ،)1733درآمدی تاریخی به فلس ه علم؛ ترجمه علی پایا ،تهران :انتشارات سم .
مطهری ،مرتضی ( ،)1721خدمات متقابل اسالم و ایران ،جلد وهارم ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
مطهری ،مرتضی ( ،)1721سرری در نهجالبالغه ،تهران :انتشارات صدرا.
معرف  ،محمدهادی ( ،)1733والی فقره ،قم :انتشارات التمهرد.
مویر ،ریچارد ( ،)1731درآمدی نو بر جغرافرای سراسی ،ترجمه در مررحردر ،تهران :انتشارات سازمان جغرافرایی
نرروهای مسل .
نصیررالدین بوسیی ،محمد ( ،)1760اخالو ناصری ،ترجمه و تصحر مجتبی مرنوی و علررضا حردری ،تهران:
انتشارات خوارزمی.
نوایی ،علیاکبر و سیردموسوی ،سردحسرن ( ،)1710ساختار حکوم در نهجالبالغه ،فصلنامه مطالعات ت سرری،
سال دوم ،شمار .6
نرکومرام ،هاشم؛ کاووسی ،اسماعرل و رحمانی ،جع ر ( ،)1736اصول مدیری اسالمی از منظر امام علی (ع)،
تهران :انتشارات پژوهشکد تحقرقات استراتژیت.
واثق ،محمود ( ،)1731ریشیههای نظری دیدگا های نوین جغرافرای سیراسیی در مناب اسالمی ،پایاننامه دور
دکتری ،دانشگا تهران ،استاد راهنما دکتر زهرا پرشگاهیفرد.
هاشمی ،سردحسرن ( ،)1710ساختار حکوم اسالمی در اندیشه اسالم ،فصلنامه حسنا ،سال سوم ،شمار نهم.

