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  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا 

  1389 پاييز، 26دوره جديد، سال هشتم، شماره 
 

  تحليلي جغرافيايي از واژه قرآني اُمتتحليلي جغرافيايي از واژه قرآني اُمت
 

  2و محمود واثق 1حسن كامران
  

  چكيده
» ملّت«و » اُمت«ياسي، همواره بر تفاوت و اختالف معنايي ميان دو واژة در غالب آثار و متون س

مطابق ديدگاه رايج، معيار اصلي در تعريف واژه اُمت عبارت از جنبة . شود تأكيد و اشاره مي
» سرزمين، جمعيت، حكومت«ها و ويژگيهاي جغرافيايي نظير  اعتقادي و مذهبي آن بوده و مؤلفه

بلكه به نحوي از معناي فراسرزميني در مورد . شود واژه در نظر گرفته نميو نظاير آن براي اين 
گرايانه قلمداد شده  در حالي كه مفهوم واژه ملت منطبق بر نگرشي مكان. گردد واژه مذكور ياد مي
هاي انساني فارغ از اعتقادات مشترك، و ساكن در سرزميني معين با حكومت،  و آن را شامل گروه

در اين نوشته، برغم تصور رايج، بر اين . آورند و رسوم مشترك به حساب مي تاريخ و آداب
آيد كه همزمان هم واجد  موضوع تأكيد گرديده است كه، واژة اُمت مفهومي دو وجهي بشمار مي

از اينرو، در تفسير . ويژگيهاي مكاني و سرزميني است و هم داراي ويژگيهاي فراسرزميني
  .واژة اُمت و ملت را كامالً معادل و مرادف با يكديگر به حساب آوردتوان دو  گرايانه مي مكان

  
  اُمت، ملت، نگرش مكاني، نگرش فرامكاني، جغرافياي سياسي : گان كليد واژ

  
  

   

                                                 
 
  دانشيار دانشگاه تهران.  1
  استاديار دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران.  2
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  مقدمه
هاي سياسي برآنند كه، دو واژه اُمت و  بسياري از صاحبنظران مسائل اعتقادي و انديشه

ج در خود، داراي مفاد و معناي متفاوت و بلكه متضاد هاي مندر ملت، از حيث معنا و مؤلفه
زيرا همچنانكه عقيده و مذهبِ واحد معيار ضروري براي تشكيل اُمت به . با هم هستند
آيد، عواملي نظير سرزمين، قلمرو، جمعيت، حكومت، آداب و سنن، تاريخ، زبان  حساب مي

  .شود يش ملت محسوب ميو تا حدودي قوميت و نژاد مشترك، معيار اساسي براي پيدا
سخن گفت و همة انسانهاي » انترناسيوناليستي«توان از يك نگاه  بر اساس مفهوم امت، مي

كنند، يك اُمت به حساب  هم اعتقاد را صرفنظر از قلمرو و سرزميني كه در آن زندگي مي
رزمين كه در يك س توان آن دسته از انسانها را در حالي كه بر اساس معناي ملت، مي. آورد

نمايند و تاريخ و  كنند و از حكومت واحدي تبعيت مي با مرزهاي تعيين شده زندگي مي
با اين توصيف، ترديدي . زبان و آداب و رسوم يكساني دارند، يك ملت محسوب نمود

وجود ندارد كه اين دو مفهوم در نگاه نخست، دو مفهوم ناسازگار با هم و در تقابل معنايي 
  . گيرند يبا يكديگر قرار م
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  هاي نظري تحقيق جنبه
در اين مقاله، پرسش اصلي و فرضيه، نوع، روش، ضرورت و سابقه تحقيق به شرح زير 

  .باشند مي
آيا برغم اعتقاد رايج در خصوص معناي فراسرزميني مقوله امت،  :پرسش اصلي تحقيق

مندرج است را  كه در مفهوم ملت.. .توان ويژگيهاي جغرافيايي سرزمين، مرز، حكومت و مي
  به مقولة اُمت نيز نسبت و تسرّي داد؟

هاي جغرافيايي مربوط به واژه ملت، در  بنا به فرض اين مقاله، تمامي مؤلفه :فرضية مقاله
  .مقوله اُمت نيز مندرج و ملحوظ است

اظهار نظرها و تفاسير گوناگون و » اُمت«در خصوص مفهوم سياسي واژه  :سابقة تحقيق
ت مقاله، كتاب و از اين قبيل هم از سوي صاحبنظران مسائل ديني و متعددي به صور

اما . ، مطرح و ارائه گرديده است...هاي علوم سياسي، حقوق، جغرافيا و انديشمندان رشته هم
توان دريافت، بيشتر صاحبنطران بر فقدان مؤلفه و  ها و اظهار نظرها مي آنچه كه از غالب نوشته

اژة اُمت تاكيد داشته و برداشتي فرامكاني از اين مفهوم را مورد نظر ويژگيهاي جغرافيايي در و
، »تفسيرالميزان«بطور مثال، مرحوم عالمه طباطبائي در جلد چهارم از كتاب . اند قرار داده

، عميد زنجاني در جلد »خدمات متقابل اسالم و ايران«مرحوم مطهري در جلد اول از كتاب 
جغرافياي سياسي و «، و پيروز مجتهدزاده در كتاب »الملل يناسالم و حقوق ب«سوم از كتاب 

اما تا جايي كه نگارنده . اند ، بر ويژگي فراسرزميني اين واژه اشاره نموده»سياست جغرافيايي
از معناي واژة امت، اظهار نظر قابل ذكري مطرح » مكاني«اطالع دارد، در زمينة برداشت 

ه در اين مقاله، مبتني بر استنباط و تفسيري نو از اين نگرديده و بنابراين، ديدگاه عرضه شد
  .آيد واژه قرآني به حساب مي

  
  واژة اُمت و معاني آن در قرآن

. ، مردم و جامعه بكار رفته است»گروهي از انسانها«در آيات قرآن كريم، واژگان متعددي با مفهوم 
مرتبط با زندگي اجتماعي و هاي اجتماعي و مسائل و امور  اين واژگان ضمن آنكه به ديدگاه
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ارتباط  نمايند، دربردارندة معاني متعدد و بعضاً متفاوت و حتي در برخي موارد بي سياسي اشاره مي
براي رساندن معناي گروهي از انسانها، از كلماتي استفاده «قرآن كريم، . باشند مي با يكديگر نيز 

، )بار 64(» اُمت«، )بار 240(» ناس«، )بار 383(» قَوم«: كرده است كه به ترتيب استعمال عبارتند از
  )84، 1379مصباح يزدي، ( »).بار 5(» اُناس«و ) بار 56(» قَريه«

اي از مردم بكار گرفته نشده و مفهوم  كلمة اُمت در قرآن كريم همواره به معناي گروه و دسته
ته در خصوص اين تنها يكي از معاني بكار رف) گروهي از مردم هم عقيده(رايج و متداول 

به عقيدة مصباح يزدي، كلمة اُمت در قرآن كريم الاقل به پنج معناي . يد آ واژه به حساب مي
  :اين پنج معني عبارتند از. مختلف به كار رفته است

و » از سوره هود 8آيه «. زمان، مقداري از زمان كه در دو آيه به اين معنا بكار رفته است - الف
  .»از سوره يوسف 45آيه «

  .»از سوره النّحل 120آيه «به معني پيشوا، رهبر، الگو، سرمشق و نمونه در  - ب
از  52، آيه »از سوره الزخرف 23و  22آيات «به معناي راه و روش، كيش و آئين در  - ج

  »از سورة بقره 141و  134آيات «، در »از سوره االنبيا 92آيه «، »سورة المؤمنون
  »از سوره االنعام 38آيه «در ) اعم از انسان و ساير جانداران(ان به معناي گروهي از جاندار - د
كلمه اُمت در بقيه مواردي كه در قرآن كريم استعمال شده . به معناي گروهي از انسانها - هـ

شك نيست براي آنكه تعدادي از انسانها يك اُمت و . به اين معناست) مورد 56يا  58(است 
ولي . راي يك جهت اشتراك و وحدت، ولو اعتباراً باشندگروه محسوب شوند، بايد همگي دا

وحدت در مكان، وحدت در زمان، وحدت در . تواند هر چيزي باشد اين جهت وحدت مي
  ).85 - 87، 1379مصباح يزدي، (» ...فرمانبرداري از يك شخص، وحدت در كيش و آئين و
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  ديدگاه رايج پيرامون دو واژه اُمت و ملت
ور پيشين مطرح گرديد، نظر غالب و ديدگاه رايج ميان صاحبنظران آن همانطور كه در سط

زيرا در حالي كه واژه . است كه، دو واژه اُمت و ملت بطور آشكار در تقابل با هم قرار دارند
كند،  گرايانه را ارائه مي ملت دربردارندة مفاهيم و ويژگيهاي جغرافيايي بوده و معنايي مكان

نفي ويژگيهاي جغرافيايي نظير سرزمين، مرز و سازوكارهاي  واژة اُمت به صراحت بر
توان اين دو واژه را ولو آنكه در هر دو مفهومي از مردم  بدين جهت، نمي. پردازد مكاني مي
  .هاي انساني مندرج است، معادل و مرادف با يكديگر در نظر گرفت و گروه

ميان اين دو واژه، به ارائه  هاي موجود در اين قسمت به منظور روشن ساختن بهتر تفاوت
نظرات تني چند از صاحبنظران اعم از صاحبنظران مباحث ديني و غير آن در اين مورد 

  .پردازيم مي
مرحوم عالمة طباطبائي در خصوص تفاوتهاي موجود ميان دو : ديدگاه عالمه طباطبائي

است نه مرزهاي  مرز مملكت اسالمي مرز عقيده و ايمان«: گويد واژه اُمت و ملت چنين مي
 ».تشكيل اجتماع بر اساس مليت از نظر اسالم ملغي شناخته شده. جغرافيايي و سياسي

  ).212، 1366طباطبائي، (
  

در رابطه با مفهوم ملت و تفاوت آن با نگرش اسالمي، مرحوم مطهري : ديدگاه مرحوم مطهري
يت به معنايي كه امروز ميان اين مسئله مسلم است كه در دين اسالم، مليت و قوم«عقيده دارد، 

ها و اقوام مختلف جهان با  مردم مصطلح است، هيچ اعتباري ندارد، بلكه اين دين به همة ملت
كند و از آغاز نيز دعوت اسالمي به ملت و قوم مخصوصي اختصاص نداشته  يك چشم نگاه مي

رستي و پ كوشيده است كه به وسايل مختلف ريشة ملت بلكه اين دين هميشه مي. است
  ).49 - 50، 1359مطهري، (» .تفاخرات قومي را از بيخ و بن بركند

  

عميد زنجاني از متفكرين و صاحبنظران مسائل فقهي و حقوق : ديدگاه عميد زنجاني
وي از جمله كساني است كه در خصوص مسئله ملت و موضوعاتي نظير . باشد اسالمي مي

الملل اسالمي  منظر مباحث حقوق بينكشور، دولت، سرزمين و موضوعات جغرافيايي از 
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مطابق ديدگاه ايشان، اُمت دربردارندة معنايي . تحقيقات ارزشمندي به عمل آورده است
آرماني و فرامكاني از مفهوم حكومت و حاكميت سياسي است و لذا در ديدگاه اسالم و 

ديگر،  اما از سوي. قرآن، موضوعاتي چون سرزمين و مرزهاي جغرافيايي اصالت ندارند
المللي، واقعيت و ضرورت  ضمن پذيرش واقعيات مربوط به زندگي اجتماعي و روابط بين

عميد زنجاني در اين مورد چنين  .شناسد سرزمين و مرزهاي جغرافيايي را به رسميت مي
نهايي اسالم در مورد رابطه و مناسبات انساني، رسيدن به اُمت واحد   آرمان«: نويسد مي

در مورد زمين، از ميان رفتن مرزهاي جغرافيايي و قيد و بندهاي مرزي و بشري است و نيز 
عميد زنجاني، (» .به وجود آمدن كشور واحد جهاني تحت حاكميت قانون واحد الهي است

1373 ،147.(  
اسالم در يك مقطع زماني و دوران انتقال، به طور نسبي و در حد : افزايد وي در ادامه مي

  ).148همان، (» .شناسد به رسميت مي... .افيايي رايك ضرورت، مرزهاي جغر
توان  از مقايسه ميان اظهارات مرحومان طباطبايي و مطهري با نظر آقاي عميد زنجاني، مي

چنين استنباط كرد كه، ديدگاه مطرح شده از سوي دو انديشمند پيشين، ديدگاهي كالمي و 
است و در اين زمينه نظر آقاي عميد مبتني بر انديشة آرماني اسالم در حوزة تفكر سياسي 

اما در بخش دوم سخن آقاي عميد زنجاني، . زنجاني نيز با ايشان يكسان و مشترك است
موضوع مرزهاي جغرافيايي از منظر فقهي و حقوقي مورد بحث قرار گرفته و به عنوان 

مي موضوعاتي واقعي و ضروري قلمداد شده و مورد تصويب و شناسائي فقه و حقوق اسال
  .قرار گرفته است

  

از جمله كسان ديگري كه در زمينة دو واژه اُمت و ملّت به اظهار نظر پرداخته است، پيروز 
: گويد وي در رابطه با تفاوتهاي موجود ميان اين دو واژه چنين مي. باشد مجتهدزاده مي

مكان جمع افرادي كه از پيوندهاي مادي و معنوي ويژه و مشخصي برخوردار باشند و با «
همخواني داشته باشند و حاكميت » سرزمين سياسي يكپارچه و جداگانه«اي  جغرافيايي ويژه

بدين . شوند حكومتي مستقل را واقعيت بخشند، ملت آن سرزمين يا آن كشور شناخته مي
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واقعيت » سرزمين«هايي سياسي هستند كه در رابطة مستقيم با  پديده» ملت و مليت«ترتيب، 
  ).61، 1381مجتهدزاده، (» .كنند پيدا مي

مفهومي نوين است كه در » ملت«با توجه به اين حقيقت كه «: گويد وي در ادامه چنين مي
نشسته است، جاي دقت دارد كه مفهوم جديد » امت«گسترة شايان توجهي به جاي مفهوم كهن 

فهوم اُمت تفاوت از دو جنبه با م» ملت«مفهوم . با مفهوم اُمت دقيقاً همخواني و هماهنگي ندارد
دارد، » درون مرزي«وابسته به سرزمين مشخصي است، يعني مفهومي » ملت«نخست اينكه : دارد

اي ناشي از جمع آمدن مردمان  پديده» امت«دوم اينكه . مفهومي فرامرزي است» امت«حال آنكه 
اُمت ناشي از  فراتر، در حالي كه. باشد دارد، مي» فرامرزي«بر گرد يك باور ديني ويژه كه جنبة 

اي است حاصل پيوند چند عامل فرهنگي  است، ملت پديده) دين(محيطي  - يك عامل فرهنگي
  ).62همان، (» .و محيطي

دهد كه، دو واژه ملت و اُمت به جهت وجود ويژگيهاي  دقت در سخنان پيش گفته نشان مي
هم قلمداد  جغرافيايي در يكي و فقدان همين ويژگيها در ديگري، دو مفهوم مغاير با

از سوي ديگر، در نظر جغرافيداناني نظير مجتهدزاده، اعتقادات ديني به عنوان يك . اند شده
هاي مندرج در واژه مليت و  تواند به عنوان يكي از مؤلفه عامل محيطي و فرهنگي، مي

منزله پايه و  هويت ملي تلقي شود نه آنكه خود به عنوان عاملي مستقل و منحصر به فرد به
  .گيري ملت به حساب آيد ناي شكلمب

هاي ارائه شده و برغم تصور رايج، نگارنده بر اين اعتقاد است كه، نفي  با وجود تحليل
ويژگيهاي جغرافيايي نظير سرزمين، مرز و سازوكارهاي مكاني از واژه امت، تحليلي نارسا 

واژه ملت عيناً قابل  هاي ملحوظ در به نظر نگارنده، تمامي مؤلفه. باشد و فاقد دقت الزم مي
باشد و از اين نظر دو واژه اُمت و ملت در نگرش مكاني  حمل و نسبت به واژه اُمت نيز مي

شوند كه در اين قسمت به توضيح  كامالً بر يكديگر منطبق بوده و مرادف با هم شمرده مي
  :پردازيم و تشريح آن مي
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  در ديدگاه مكاني» ملت«و » اُمت«ترادف دو مفهوم 
توان تفسير  دهد كه، مي مي گرايانه نشان  ررسي پيرامون مفاد و مفهوم اُمت از ديدگاه مكانب

ديگري از مفهوم اُمت را ارائه نمود؛ بطوري كه در آن مفهوم اُمت كامالً منطبق بر مفهوم 
هاي قومي و سرزميني  امروزين واژة ملت بوده و از اينرو عالوه بر جنبة عقيده و ايمان، جنبه

نخستين استدالل در خصوص موضوع آن است كه، اساساً هر انديشه . نيز دربرداشته باشد را
بوده و ظهور » گاهي–جاي«و ايدة ذهني براي تحقق و تبلور خارجي و عيني، نيازمند بستري 

بنابراين ميان . اي بدون وابستگي به فضا و مكان، اصوالً ناممكن است عينيِ هيچ انديشه
كان عيني، يك نسبت و تالزم ضروري، واجب و ذاتي برقرار است و لذا انديشه و فضا و م

بر اين اساس، هر . باشد پذير نمي انديشة سياسي يا اعتقاديِ فارغ و منفك از مكان اساساً تحقق
مفهوم ذهني در خارج با ابعاد و موقعيت مكاني همبسته بوده و بدون قالب و چارچوب 

حال اگر مفهوم اُمت را به عنوان مفهومي ذهني در نظر . نيست مكاني، اصوالً قابل تحقّقِ عيني
 –بگيريم، قطعاً و الجرم براي تحقق عيني و تبلور خارجيِ آن، فرض يك چارچوب زماني 

بدين قياس، هيچ امتي . شود مكاني وابعاد سرزميني نه تنها امري الزم، بلكه بديهي انگاشته مي
بنابراين هر چند اُمت . ان و ابعاد جغرافيايي تصور شودتواند در خأل و فضاي مجرد از مك نمي

توانند  شود، اما اين گروه انسانهاي هم عقيده مي به گروهي از انسانهاي هم عقيده اطالق مي
در يك چارچوب جغرافياييِ خاص و متمايز مستقر بشوند با اين قيد كه، اين قلمرو و 

هاي  ظاهر گردد و هم در مقايس تواند هم در مقياس محلي و ملي محدودة مشخص مي
روشن است مفهوم اُمت در مقياس محلي دقيقاً منطبق بر مفهوم ملت به . اي و جهاني منطقه

هايي چون قلمرو، مرز،  معناي امروزي بوده و افزون بر جهات اعتقاديِ مشترك، مؤلفه
آن شمرده گيرد و كامالً معادل با  حكومت وساير وجوه مرتبط با معناي ملت را دربرمي

بنابراين صرف اعتقاد به مباني و اصول مشترك ديني يا قومي، مانع از آن نيست كه . شود مي
اما واژة اُمت به جهت . ها باشد اُمت واجد سرزمين يا قلمرو مشترك و متمايز از ديگر امت

، هاي فرهنگي و اعتقادي در درون خود، از اين قابليت نيز برخوردار است كه اندراجِ جنبه
زيرا عناصر و مقوالت فكري و . ابعاد و گستره فراتري از مكانهاي خاص و ويژه را دربربگيرد
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هاي مادي از محدوديت برخوردار  جايي هرگز مانند كاالها و پديده فرهنگي در انتقال و جابه
 توان از طريق از اينرو نمي. پذيري بيشتري برخوردارند نبوده و برعكس، از سياليت و انتقال

ها و عناصر  مرزهاي قراردادي و موانع فضائي، مانع جريان و گسترش امواج فكري وايده
به همين جهت، اعتقادات و عناصر فرهنگي و ديني بدليل برخورداري از قابليت . فرهنگي شد

توانند مرزهاي جغرافيايي را در نورديده و به  نفوذ، انتشار و جريان فضائي، به سهولت مي
همچنانكه در بسياري از آيات قرآن كريم با صراحت به . نقاط گسترش يابندسرعت در اقصي 

اگر در ظاهر و همچنين معناي اين . ايِ اسالم اشاره گرديده است ماهيت جهاني و فرامنطقه
يا ايها الناس انا خلقناكُم من ذكرٍ و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل «: فرمايد آية قرآني كه مي

تأمل نمائيم، به روشني هر دو جنبة فرامكاني و مكاني را » اكرمكم عنداهللاِ اتقيكم لعتارفوا انَّ
ها را  ما شما انسان: فرمايد در آية فوق به طور واضح مي. توانيم مالحظه كنيم بطور همزمان مي

از يك مرد و يك زن آفريديم، در اين بخش از آيه به روشني با عدم توجه به تفاوتها و 
، منشأ و خاستگاه همة آدميان را مشترك و واحد معرفي ...لي، جغرافيايي و نژادي وتمايزات م

اما بالفاصله ادامه . بديهي است اين نوع نگاه كامالً منطبق بر نگرش فرامرزي است. نمايد مي
ها را گروه، گروه و ملت، ملت قرار داديم تا از يكديگر بازشناخته و  دهد، و شما انسان مي

شناسد و بر  در اينجا ناگهان به نگرش مكاني روي آورده و آن را به رسميت مي. يدمتمايز گرد
لذا براي آنكه گروهي از انسانها يك اُمت محسوب شوند بايد . نمايد آن تأكيد و تصريح مي

تواند هر چيزي مثالً وحدت در مكان  داراي يك جهت اشتراك باشند و اين جهت مي
  ).87، 1379 مصباح يزدي،. (باشد) سرزمين(

برجسته نمودن مباني اعتقادي و ايماني در مفهوم امت، صرفاً به منظور اشاره به رويكرد 
فرامكاني عالوه بر رويكرد مكاني در مفهوم اُمت بوده و هرگز نافيِ تمايزات سرزميني و ملي 

مفهوم اُمت افزون بر تطبيق بر معناي ملت در مقياس محلي و ملي، قادر است در . نيست
امت «اي نظير  ها و نظامهاي منطقه اي بر قلمروهاي بزرگتري نظير اتحاديه مقياس منطقه

هاي اقتصادي، نظامي، فرهنگي و از اين قبيل، منطبق گرديده و  ، اتحاديه»جهان اسالم«، »عرب
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تر، در قالب يك نظام  اي وسيع همچنين در حوزه. به مثابه يك سازة ژئوپليتيكي قلمداد شود
  .ي و مقياس ژئواستراتژيك ظاهر گرددواحد بشر

رسد اسالم صرفاً به جهت تأكيد بر وحدت اعتقادي، يكسره به نفي  بدين قياس، به نظر نمي
. چارچوبهاي جغرافيايي و واحدهاي سرزميني بپردازد و بطور مطلق آن را ناديده انگارد

كه اينك به شرح آن استدالل دوم در اين رابطه، مطالعه و بررسي در شواهد تاريخي است 
  .پردازيم مي
  

  نگرش مكاني و شواهد تاريخي
دهد، آن حضرت هرگز در تالش  مطالعه در تاريخ زندگي و عملكرد پيامبر اسالم نشان مي

ناديده گرفتنِ حقوق ديگر ملتها و استقالل و حاكميت ملي ايشان نبوده و در روابط و 
بت به قراردادها و پيمانهاي منعقده پايبند بوده ديپلماسي خود با ساير ملل و اقوام، همواره نس

ها و استقالل و تماميت  طرفي، عدم مداخله در امور داخلي ديگر ملتها و قبيله و بر اصل بي
ارضي آنها، مقيد بوده و از اينرو به بهانه مخالفت با مرزبنديهاي جغرافيايي، هرگز دست به 

اخرات قومي و نژادي نزده و آن را مورد تأييد قرار جوئي يا تف طلبانه و برتري اقدامات توسعه
قرآن كريم در زمينة رابطه با ملل غير مسلمان بويژه اهل كتاب، به روشني از اصل . نداده است

آميز با ايشان سخن گفته و  عدم مداخله و رعايت حقوق آنها و همچنين همزيستيِ مسالمت
ي كلمة سوآء بيننا و بينكم اال نعبد االّ اهللا و قل يا اهل الكتاب تعالوا ال«: فرمايد چنين مي

بگو اي (» النشرك به شيئاً اليتَّخذَ بعضاً ارباباً من دونِ اهللاِ فان تولَّوا فقولوا شهدوا بانّا مسلمون
بياييد بر سر سخني كه ميان ما و شما يكسان است توافق كنيم و ) يهود و نصاري(اهل كتاب 

تيم و چيزي را شريك او قرار ندهيم، و بعضي از ما بعضي ديگر را آن اينكه، جز خدا را نپرس
پس اگر از اين پيشنهاد روي برگرداندند، بگوئيد، شاهد باشيد كه . نگيرد) خدايي(به سروري 
فلذلك فادع و «: فرمايد همچنين در جاي ديگر مي). 64سورة آل عمران، آيه .) (ما مسلمانيم

اهوائهم و قُل امنت بما انزل اهللاُ من كتابٍ و امرت العدلَ بينكُم اهللاُ استقم كما امرت و التتبع 
» .ربنا و ربكم لنا اعمالُنا و لكُم امالكم الحجة بيننا و بينكُم اهللا يجمع بيننا و اليه المصيرُ
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) خواستهاي(و از هوسها . بنابراين به دعوت پرداز و همان گونه كه مأموري، ايستادگي كن(
نان پيروي مكن و بگو به هر كتابي كه خدا نازل كرده است ايمان آوردم و مأمور شدم كه آ

اَعمال ما از آنِ ما و اعمال شما از آنِ . خدا پروردگار ما و شماست. ميان شما عدالت كنم
كند و فرجام امور به سوي  خدا ميان ما را جمع مي. ميان ما و شما خصومتي نيست. شماست
  ).15شوري، آية  سورة). (اوست

شود، در دو آية مذكور، قرآن كريم با صراحت از اصل همزيستيِ  همانگونه كه مالحظه مي
ها سخن گفته و وجود و واقعيت ساير اممم را كامالً به  ها و ملت آميز ميان امت مسالمت

رسميت شناخته و اصل احترام به حقوق ديگران و عدم مداخله در امور ايشان و همچنين 
  . طرفي را كامالً مورد تاكيد قرار داده است بي اصل

هاي  و پيمانهاي متعددي كه با قبائل و گروه) ص(در اين رابطه، هنگامي كه به سيرة پيامبر 
در صدد نابوديِ ) ص(بينيم كه پيامبر  مختلف برقرار ساخته است مراجعه كنيم، به روشني مي

  .استمذاهب و حتي آداب و رسوم آنها و غيره، نبوده 
با يهوديان مدينه و نصاراي نجران ) ص(در اينجا براي نمونه به فرازي از پيمان صلح پيامبر 

  .كنيم اشاره مي
در آغاز ورود به مدينه، منشوري به عنوان پيمان نامه بين مسلمانان با همة ) ص(پيامبر اكرم 

اولين مادة اين پيمان . قبايل موجود در مدينه كه از جملة آنان يهوديان بودند، تنظيم كردند
و در بند هشتم آن » دهند امضاكنندگان اين پيمان، اُمت واحدي را تشكيل مي«: چنين است

يهوديان در دين خود آزادند، چنانكه مسلمانان در دين خود آزادند و بردگانِ «آمده است كه، 
  ».رخوردارندمانند خودشان از آزاديِ كامل ب) چه مشرك چه غير مشرك(طرفينِ عهدنامه نيز 

اين پيمان در دوران ضعف دولت اسالمي با غير مسلمانان بسته شده است و هيچ كوششي 
  ».شود ديگر در آن مشاهده نمي  اي در جامعة براي هضم جامعه

  ).306 - 307الملل عمومي جلد اول،  اسالم و حقوق بين(
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  پيامبر با مردم مدينه  نامة يمانمتن پ
  .ند يك ملت در مدينه زندگي خواهند كردمسلمانان و يهوديان مان )1
  .مسلمانان و يهوديان در انجام مراسم ديني خود آزاد خواهند بود )2
آمد جنگ، هر كدام از اين دو ديگري را در صورتي كه متجاوز نباشد،  در موقع پيش )3

  .عليه دشمن كمك خواهد داد
هم در دفاع از  هر گاه مدينه مورد حمله و تاخت و تاز دشمن قرار گيرد، هر دو با )4

  .ن تشريك مساعي خواهند كرد آ
  .قرارداد صلح با دشمن، با مشورت هر دو به انجام خواهد رسيد )5
مورد احترام، ) مسلمانان و يهوديان(چون مدينه شهر مقدسي است، از هر دو ناحيه  )6

  .و هر نوع خونريزي در آن حرام خواهد بود
رفع اختالف، شخص رسول خدا  در موقع بروز اختالف و نزاع، آخرين داور براي )7

  .خواهد بود
» .امضاكنندگان اين پيمان با همديگر به خيرخواهي و نيكوكاري رفتار خواهند كرد )8

  ).234 -235، 1369آيتي، (
  
با نصاراي نجران كه در سال دهم هجرت و در ) ص(شگفت اينكه در پيمان صلح پيامبر «

استقالل آنها را پذيرفته و گذشته ) ص(امبر بينيم كه پي دوران قدرت اسالم تنظيم شد نيز مي
از پذيرفتنِ موجوديت آئين مسيحيت، هر گونه آزاديِ سياسي و اجتماعي را براي آنان معتبر 

و . ور شود، به وسيلة مسلمانان دفع گردد كند كه اگر دشمني به آنان حمله دانسته و تعهد مي
. شان مورد اشغال نظامي واقع نشودتر اينكه، سرزمين آنها بدون رضايت خود از همه مهم
  :هايي از پيمان صلح نجران اينك گزيده

مردم نجران و حومة آن نسبت به مال و جان و اراضي و مردم حاضر و غائب و عشيره و «
هيچ . خواهند بود) ص(مراكز عبادتشان چه كم و چه بسيار، در پناه خدا و رسول او محمد 

شود و به آنان اهانتي نخواهد شد و  ز مقام خود عزل نمياسقفي يا راهب و كاهني از آنان ا
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هيچگونه . در برابر خونهايي كه در جاهليت ريخته شده است، مجازات نخواهند شد
گيري دربارة آنها روا نيست و هيچ  شود و هيچگونه سخت نان گرفته نمي خسارتي از آ

ي ادعاي حقي داشته باشد، نان در مورد هر كس از آ. نهد لشكري در سرزمين آنان گام نمي
اي كه نه مظلوم واقع شوند و  براساس عدل و انصاف دربارة آنها حكم خواهد شد، به گونه

و هر آنچه در اين پيمان ياد شده، براي هميشه به قوت خود باقي است تا . نه ظلم كنند
 - 308اول، الملل عمومي جلد  اسالم و حقوق بين(» .آنكه خداوند امر خود را صادر فرمايد

307.(  
  فَاَسلم و تسلَم و اجعل لك ما تحت... «: فرمايد اش به پادشاه يمامه مي در نامه) ص(پيامبر 
تسليم شو تا سالم بماني و در اين صورت من آنچه را كه در تصرف داري، در (» يديك

لم فاس... «: نويسد آن حضرت در نامة خود به پادشاه بحرين مي.) اختيارت خواهم گذاشت
يديك جعل لك اهللاُ ما تحتتسليم شو تا سالم بماني، در اين صورت خداوند (» تسلم، و ي

  ).308همان، ص (» .آنچه را در اختيار داري، برايت محترم خواهد شناخت
شود كه، اسالم حتي در اوج قدرت خويش نيز در  از آنچه گذشت، اين نتيجه حاصل مي

  . ها نبوده است ها و ملت اير امتصدد نا بودي و از ميان برداشتنِ س
ال مسلّم اسالمي است و آيات و دستورهاي  هر چند تشكيل جامعة جهاني واحد، يك ايده

دهد كه،  فراواني در اين رابطه وجود دارد، اما با اين حال، مطالعه در سيرة پيامبر نشان مي
كردند و  لي محروم نميها و كشورهاي مسلمان را از استقالل ارضي و داخ قبيله) ص(پيامبر 

  ».اند نموده قلمرو اسالم را براساس يك نظام فدرالي اداره مي
  ).312 - 313الملل عمومي،  اسالم و حقوق بين(
  

الملل اسالمي  استدالل سوم در اين مورد، وجود مجموعه مقررات فقه سياسي و حقوق بين
ت كه در اينجا به برخي است كه در رابطه با سازوكارهاي حاكميت ملي تدوين گرديده اس

  .كنيم نكات مرتبط با موضوع بحث اشاره مي
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  ديدگاه مكاني و فقه سياسي اسالم
هاي عملي تأسيس و ادارة حكومت و  توان گفت كه، فلسفة سياسي و مدل به جرأت مي

مباني فقهي و حقوقي مرتبط با سازوكارها و اجزا و عناصر تشكيالت حكومتي در اسالم، 
  .جايگاهي بسيار برجسته و غير قابل انكار استداراي نقش و 
ها و شواهد تاريخي دولتها و حكومتهاي مسلمان از صدر اسالم تا حكومتهاي  آيا وجود نمونه

المللي  اموي و عباسي و بعد از آن و نظام فقهي و حقوقي حاكم بر مناسبات داخلي و بين
و طراحي سازوكارهايي نظير قلمرو، هاي سياسي، اقتصادي و نظامي  دولتهاي اسالمي در حوزه

» رباطه«تعيين سرحدات و مرزها با دول غير مسلمان و پديد آوردن تشكيالت مرزباني با عنوان 
، قلمروهاي »وطن اسالمي«، و سخن گفتن از عناوين روشن جغرافيايي چون »ثغور«و 

عه و تدوين نظام حقوق جغرافيايي از ديدگاه فقه سياسي نظير داراالسالم، دارالكفر، دارالمواد
الملل اسالمي و طرح اصول ديپلماسي خارجي و ارائه مباني فقه سياسي براي تهيه و تنظيم  بين

حدود ماليات و درآمدهاي حكومت و تقسيمات ارضي مرتبط با موضوع درآمدهاي دولت 
 اندازي تشكيالت و سيستم اسالمي، تعيين تشكيالت و سيستم كنترل و نظارت قضائي، راه

دفاعي و نظامي، تنظيم امور اداري و تشكيالت ديوانساالري حكومتي، ايجاد سيستم اقتصادي، 
ها سازوكار مربوط به اداره حكومت  رواج پول ملي، شبكة حمل و نقل، تقسيمات كشوري و ده

ملي و سرزميني كه هر يك با عنوان خاصي در ابواب و فصول فقه سياسي اسالم تدوين و 
تواند گوياي نگرش فقهي، حقوقي و اعتقادي اسالم منطبق بر  ست، نميصورتبندي شده ا

ها و سازوكارهاي جغرافيايي همچون قلمرو، سرزمين، مرز، حكومت و ساختار دولت  مؤلفه
سرزميني باشد؟ براستي اگر مفهوم اُمت صرفاً مبتني بر نگرش فرامكاني بود و در آن ويژگيهاي 

گرديده بود، در آن صورت، موضوعاتي چون تشكيالت  سرزميني و جغرافيايي مغفول واقع
سياسي، قضائي، اقتصادي و دفاعي و عناويني چون حدود و ثغور، تشكيالتي چون رباطه، 

ها عنوان حقوقي، سرزميني و  قراردادهاي جنگ و صلح و ديپلماسي خارجي با دول بيگانه و ده
  م داشت؟حكومتي چه وجهي براي طرح در نظام سياسي و حقوقي اسال
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  ديدگاه فرامكاني
مطرح گرديد، به روشني » شَعب«يا » ملّت«و » امت«از آنچه پيرامون نسبت ميان دو واژة 

آيد كه، استراتژي كلّيِ اسالم مشتمل بر دو سطح و مقياس اساسي  اين نتيجه بدست مي
  :توان به صورت زير بيان نمود اين دو سطح از استراتژي را مي. است

  :كالن و دراز مدت استراتژيِ - 1
  :استراتژي خُرد و ميان مدت - 2
  

  استراتژي بلند مدت
همانگونه كه پيشتر بيان گرديد، استراتژي كلي و نهاييِ اسالم، رويكردي كامالً جهاني و 

بطوري كه بر اساس اين نگرش، اسالم تنها به يك قلمرويِ ژئواستراتژيك . فراگير دارد
ژئواستراتژيك ديگري را به عنوان رقيب به رسميت جهاني معتقد بوده و هيچ قلمرو 

زيرا نه تنها سيارة زمين، بلكه تمامي قلمرو آسمانها و مطلق كائنات را ملك و . شناسد نمي
اين ديدگاه مستقيماً ناشي از ). 142 -144، 1377شكوري، . (شمارد قلمرو خداوند برمي

  .باشد ماهيت جهاني و فراگير دين اسالم مي
و مبشّرينَ   اهللاُ النبيينَ  كانَ الناس امة واحدةً فَبعثَ«: فرمايد م در اين مورد چنين ميقرآن كري
فيه اال   و انزلَ معهم الكتاب بالحقَّ لتحكُم بينَ الناسِ فيما اختلفوا فيه و ما اختلف  و منذرينَ

الذين امنوا لما اختلفوا فيه من  الذين اوتوه من بعد ماجائتهم البينات بغياً بيهنم فهدي اهللاُ
مردم همه امتي يگانه بودند، پس (» .الحقَّ باذنه، واهللاُ يهدي من يشاء الي صراط مستقيمٍ

خداوند پيامبران را نويدآور و بيم دهنده برانگيخت و با آنان كتاب خود را به حق فرو 
جز كساني كه كتاب به . ندفرستاد تا ميان مردم در آنچه با هم اختالف داشتند، داوري كن

آنان داده شد و پس از آنكه داليل روشن براي آنان آمد، به خاطر ستم و حسدي كه 
پس خداوند آنان را كه ايمان آورده بودند، هدايت كرد . ميانشان بود، در آن اختالف كردند

  ).213سورة بقره، آيه .) (كند و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ) فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                                204
  

 

اي مردم من پيامبر خدا (يا ايها الناس انّي رسول اهللاِ اليكم جميعاً «: فرمايد ية ديگر ميدر آ
  ).158سورة اعراف، آيه .) (هستم) جهانيان(شما   براي همة

فرمايد، منشأ همة اديان الهي واحد بوده و لذا تفاوتي اساسي در ميان  در سورة آل عمران مي
ابراهيم يهودياً و النصرانياً و   ما كانَ«. ينيِ آنان وجود نداردجوامع بشري و همچنين مبانِي د

نه يهودي بود و نه نصراني، ) ع(ابراهيم (» لكن كانَ حنيفاً مسلماً و ما كانَ منَ المشركينَ
  ).67آل عمران، .) (گرايي فرمانبردار بود و از مشركان نبود بلكه حق

هو «: فرمايد رقيب اسالم اشاره كرده و مي بيو سرانجام در آيه زير، به حكومت جهاني و 
او (» الذي ارسل رسوله بالهدي و دينِ الحقَّ ليظهره علي الدينِ كله و لو كَرِه المشركونَ

كسي است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست فرستاد تا آن را بر هر چه دين است 
  ).33سورة توبه، آية ( .)پيروز گرداند، هر چند مشركان خوش نداشته باشند

مطابق آية فوق، رويكرد جهاني اسالم در مرحلة نهايي و بلند مدت، متوجه يك قلمروي 
ژئواستراتژيك بالمنازع بوده و در پي برقراريِ هژمونيِ اسالم بر تمام مكاتب و قدرتهاي 

  .باطل و معارض از طريق روشهاي انساني است
از سوره  27آيه (، )از سوره انعام 57آيه (همچون توان در آيات ديگري  اين مفهوم را مي

نيز ) از سورة شوري 13آيه (، )از سوره انبياء 105آيه (، )از سوره اعراف 158آيه (، )تكوير
  .مالحظه نمود

  
  استراتژي ميان مدت

ها، مقدمات و شرايط مورد نياز براي ايجاد  براساس نگرش اسالمي، مادامي كه زمينه
ها و  ترس نباشد، دولت اسالمي با طرح مجموعه برنامهحكومت جهاني در دس

دستورالعملهاي كوچك مقياس، تالش خواهد نمود تا به صورت گام به گام به طرف هدف 
تواند با قوانين  روشن است اسالم بنا به ديدگاه جهاني خود، هرگز نمي. نهايي حركت نمايد

المللي، ادامة حاكميت و سلطة  دست و پاگيري كه به صورت پيمانها و قراردادهاي بين
اما از سوي ديگر منكر واقعيت تفاوتها و . جهانيِ قدرتمندان را تضمين نموده موافقت نمايد
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باشد و لذا در همين چارچوب و بنا به اقتضاي زمان، غالب  اي و محلّي نمي تمايزات ناحيه
هاي گوناگون سياسي،  المللي را در زمينه قراردادها، كنوانسيونها و نظام حقوقيِ بين

طرفي،  پذيرد و اصولي چون اصل عدم مداخله، اصل بي اقتصادي، امنيتي، حقوقي و غيره مي
ها و  الملل، اصل به رسميت شناختن دولتها و ملت اصل احترام به قوانين حقوقي بين

المللي كه مبناي  همچنين به رسميت شناختنِ قلمروها، سرزمينها و مرزهاي سياسي بين
مطابق اين رهيافت، . دهد المللي است را مورد پذيرش قرار مي گيري روابط كنوني بين شكل

را در مقياس خُرد در دو سطحِ كلي مطرح ) امت اسالمي(توان استراتژي اسالمي  اينك مي
  :اين دو سطح عبارتند از. ساخت
  )ملي(سطح محلي  )1
  اي سطح منطقه )2

  
ها و تدابير الزم براي تحقّق  ه برنامهروشن است مقصود از استراتژي در اينجا، مجموع

توان چنين استدالل نمود كه، اُمت در يك برآورد ميان  عمليِ اُمت اسالمي است، از اينرو مي
در مقياس محلي و ملي، . تواند در دو سطح و مقياس محلي و ملّي متبلور گردد مدت مي

  .گردد مستحيل ميمنطبق گرديده و در آن » ملت«مفهوم اُمت بطور كامل بر مفهوم 
، منطبق بر ...هاي سرزمين، قلمرو، مرز و اي، همچنان با در برداشتنِ مولفه در مقياس منطقه
ها و قلمروهاي ژئوپليتيكي  اي متجلي گرديده و بر حوزه هاي منطقه ها و نظام مفهوم اتحاديه

  .گردد تطبيق مي
وديم، بطور طبيعي اين برداشت از آنچه تا اينجا پيرامون رويكرد جغرافيايي اسالم بيان نم

گردد كه، رويكرد اسالمي رويكردي يك بعدي نبوده و بلكه شامل تلفيقي از دو  حاصل مي
به عبارت ديگر، ديدگاه اسالمي در حالي كه منطبق بر . رويكرد فرامكاني و مكاني است

رائي نيز گ گرائي و محلي گرائي فراگير است، در همان حال از يك ديدگاه منطقه يك جهان
  .كند طرفداري مي
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توان براي ديدگاه جغرافيايي اسالم در حوزة سياسي، مدلي را به  بر اساس اين تعبير، مي
  .صورت زير در نظر گرفت

  
  ترسيم از نگارنده) 1(شكل » .واژه امت) فرامكاني -ديدگاه مكاني(مدل دو وجهي «

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
اي  دايره معرّف قلمروهاي ملي و منطقهدر مدل فوق، هر يك از نقاط واقع بر محيط 

باشند كه با وجود اختالف در موقعيت و همچنين تمايزات فضائي، در نقطة مركزي  مي
بر اين اساس، دايرة كوچك . دايره به هم پيوند خورده و خاستگاه واحد و مشتركي دارند

هاي  ر يك از شعاعبوده و ه» خلقناكُم من ذكرٍ و انثي«، منطبق بر مفهوم )بشريت(مركزي 
تطبيق » جعلناكُم شعوباً و قبائلَ«دايره و نقاط موجود بر محيط دايرة بزرگ، بر مفهوم 

روشن است در مدل ياد شده، هر كدام از نقاط واقع بر محيط دايرة بزرگ، بيانگر . شوند مي
. نمايد رويكرد مكاني بوده و بر ويژگيهاي منحصر به فرد در مكانهاي جغرافيايي اشاره مي

  .باشد در حالي كه دايرة كوچك داخلي، مبين نگرش فرامكاني و سيستماتيك مي

A  بشريت

B
C

D

E

FH

G 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

     207                                 تحليلي جغرافيايي از واژه قرآني اُمت

  

 

نشان  2توان مطابق شكل  همچنين سلسله مراتب و سطوح استراتژيِ اُمت اسالمي را مي
 .داد
 
 

  ترسيم از نگارنده) 2(شكل » .سطوح سه گانه استراتژي امت اسالمي«
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  گيري نتيجه
فرضيه مطرح گرديده است كه، برغم تصور رايج، واژه اُمت مشتمل طي مقاله حاضر، اين 

بر سازوكارهاي مكاني نظير سرزمين، قلمرو و مرز بوده و لذا منطبق بر مفهوم ملت و معادل 
در ابتداي مقاله با ذكر و ارائه ديدگاه برخي صاحبنظران، به . گردد و مرادف آن محسوب مي

اوتهاي آن با واژه ملت پرداخته شده كه بر اساس آرا و تشريح معنا و مفاد واژه اُمت و تف
آيد كه دو واژه ذكر شده از اساس بر دو مبناي متفاوت  نظرات مذكور، اين نتيجه بدست مي

گرايانه از مفهوم حاكميت و  بطوري كه واژه ملت مبتني بر نگاهي مكان. باشند استوار مي
رشي فرامكاني و فراسرزميني تأكيد قلمرو سياسي است، در حالي كه واژة اُمت بر نگ

  .ورزد مي
در ادامة بحث، ضمن نقد ديدگاه رايج و معمول در اين زمينه، با طرح نسبت ضروري و 

با مقولة اُمت به عنوان يك مفهوم ) سيستم جايگاهي(واقعي ميان فضاي عيني و جغرافيايي 
مت امري بديهي و ذهني، سازوكارهاي مكاني و فضائي را جهت تحقق و تبلور مفهوم اُ

هاي حكومت ملي  بدنبال آن، با ذكر شواهد تاريخي و نمونه. ايم نياز از استدالل برشمرده بي
و همچنين ذكر ابواب فقهي و حقوقي مرتبط با ) ص(در تاريخ اسالم و زندگي پيامبر 

، )رباطه(وطن اسالمي، مرز و تشكيالت مرزباني «موضوع حكومت سرزميني نظير 
ها و اصول ديپلماسي داخلي و  غرافيايي نظير داراالسالم، دارالكفر، شيوهقلمروهاي ج

هاي ياد شده، واقعيت و اصالت حكومت  الملل اسالمي در زمينه خارجي و حقوق بين
در اين رابطه بر اين نكته اشاره شده است . ايم سرزميني در نگرش اسالمي را مدلل نموده

وجهي و سلسله مراتبي است كه وجه خاص و مرتبة كه، واژة امت، دربردارنده مفهوم دو 
نازلة آن مشتمل بر سازوكارهاي مكاني و سرزميني بوده و از اين رو واژه امت، عيناً منطبق 

در وجه فرامكاني، واژه اُمت قابل انطباق بر . شود بر واژة ملت و معادل آن شمرده مي
و در كاملترين مرحلة خود، ) اي نظام منطقه(اي  هاي ژئوپليتيكي و گرايشات منطقه سازه

  .گردد ماهيتي جهاني و بشري را متبلور ساخته و در قالب مفهومي ژئواستراتژيك ظاهر مي
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