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  چکیده
یشه نظام سیاسی بندي سیاسی درون کشور نتیجه تفکر و اندتقسیم قدرت بین مرکز و نواحی پیرامون و ناحیه

اداره سرزمین و  رو ایناز . کندافقی بر سرزمین جریان پیدا می صورت بهقدرت حکومت . هر کشور است
هاي کارآمدي باشد که بتواند به وحدت مؤلفهترین امور کشورداري است که باید بر اساس چگونگی آن از مهم

بندي سرزمینی کشور رچوب و استخوانتقسیمات کشوري چا .ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور منجر شود
موازات مهیاسازي شرایط مطلوب براي توسعه  اي بهامنیت ملی، کشوري و ناحیه تأمینبستري براي  عنوان به

جانبه و سیستماتیک به الزمه چنین بستري، شناسایی، نگاه همه. باشدمتوازن و متعادل تمامی مناطق کشور می
هاي حرکتی موجود در سطوح باشد تا بتواند تمامی جریانهاي آن میمؤلفهو مقوله سازماندهی فضا و عوامل 

  . را پوشش دهد) کشور(مختلف ساختار سیاسی فضا
یک سیستم که بستر و  عنوان بهتقسیمات کشوري را  پژوهش حاضر تالش دارد با رویکردي سیستماتیک

یابد را مورد با جریان بر روي آن تداوم میبوده و حیات و تحرك زیرسیستمی ) کشور(زیر بناي ساختار سیاسی
 . بپردازد) تمرکزگرا( بررسی قرار داده و به ارائه الگوي سازماندهی سیاسی فضا در ساختارهاي بسیط

دهد الگوي سیستمی در ساختارهاي بسیط به دو شکل تعادل و عدم تعادل فضایی خود را نتایج نشان می
گیري گذار در فرایند سازماندهی باعث شکلتأثیرهاي ها و شاخصؤلفهمدهد؛ لذا توجه سیستمی به نشان می

  .نمایدجریان مداوم و پایدار روابط فضایی شده و سیستم سیاسی کشور را تحکیم می
  

 .سازماندهی سیاسی فضا، الگوي بسیط، ساختار سیستماتیک فضا، تقسیمات کشوري :کلیدي هاي واژه
 

                                                        
دار مکاتبات                                نویسنده عهده                               E-mail: ahmadyz@modares.ac.ir 



 181      هاي بسیط سازماندهی سیاسی فضا در ساختار     _________________________________

  مقدمه -1
هاي زندگی را  کنند و فعالیت آنها تمامی بخش در جهان معاصر ایفا می ايها نقش عمده سازمان

ترین سازمان حاضر در معادالت پیچیده نظام  در این بین کشورها فعال. دهد تحت تاثیر قرار می
ها تاثیرات  کارکرد دولت. باشند باشند که براي آنها کارکردهاي مختلفی متصور می جهانی می

ها با عملکرد فضایی دولت. فضاي جهانی دارد بر... نگی، سیاسی واجتماعی، اقتصادي، فره
هاي فضایی متفاوتی را از سطح جهانی تا سطح انداز چشمتوجه به سطح قدرت و وزن آنها 

  ).Taylor, 1975: 10( سازدنمایان می) محلی(فروملی
رت واسطه سازماندهی فضایی صو ها در فضاي داخلی و بهترین اثرگذاري دولت عمده

کیفیت و چگونگی سازماندهی فضا، همواره کانون تحوالت داخلی کشورها  رو ایناز . گیرد می
ساماندهی چارچوبی منطقی براي ساختار و کارکردهاي فضاي داخلی  دنبال بهها دولت. باشدمی

هستند تا به این وسیله روند بقاي خود را استمرار بخشند و این امر نیازمند شناخت 
و تحلیل منطقی اصول حاکم بر ساختار، کارکرد و تکوین فضا و درك ها چارچوب
  . باشدي آن میها خصیصه

نگر را طلب هاي فضا رویکردي کلجغرافیدانان ساختارگرا معتقدند که شناخت ویژگی
هاي فضا منجر به شناخت کامل و جامع از فضا نخواهد شد؛ کند و مطالعه جداگانه پدیدهمی

ثیر و أباشند و از هم ت هایی که با آن در ارتباط میبا توجه به مجموعه پدیدهچرا که هر پدیده 
، هر رویکردي که بخواهد کارکردهاي اجتماعی، رو ایناز . پذیرند؛ قابل بررسی است ثر میأت

را با ساختار فضایی کشور پیوند دهد، باید توجه نماید که ساختار ...  اقتصادي، سیاسی و
. باشد که حکومت در کانون آن قرار دارد موجود، حاصل کارکردهایی میفضایی و فرایندهاي 

در ) سیستم(اند که در یک نظام به هم پیوستهها از ابعاد و اجزاء مختلفی شکل گرفتهاین پدیده
این . پویا در حال تغییر و تکامل است صورت بهبا یکدیگر ) روابط سیستمی( کنش متقابل

آیند و کند که عناصر ایجاد کننده فرایندها به حساب میعمل میواسطه کنش عواملی  سیستم به
ساز تداوم وقایع و اعمالی است که مبین نوعی وحدت هستند و با تبعیت از نظمی معین  سبب

هر رویکرد که بخواهد اشکال فضایی موجود در کشور را ). Dollfus, 1990: 67(شوند ایجاد می
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را با ساختار حاکم ...  ، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي وشناسایی کند، باید کارکردهاي سیاسی
بر آن پیوند داده و توجه نماید که اشکال فضایی و فرایندهاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و 

هم ساختار  هستند که بر روي) کشور( فرهنگی متغیرهاي مختلف تفکر درباره موضوعی واحد
در  »تحلیل سیستمی«به فضا، لزوم توجه به  یکردرو این. کنندفضایی خاص خود را ایجاد می

  .سازد ها را بیش از پیش نمایان میساز و کار سازماندهی فضاي جغرافیایی توسط دولت
بستر و زیربناي شکل  عنوان بهپژوهش حاضر الگوي سیستمی سازماندهی سیاسی فضا را 

یین نموده و به بیان ویژه ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و جغرافیایی کشور تب
  . پردازدالگوي سیستمی سازماندهی سیاسی فضا در ساختار بسیط می

  روش تحقیق -2
شمار  کاربردي به -تحلیلی و از نظر نوع، بنیادي -روش، توصیفی لحاظ بهپژوهش حاضر 

ها ها، شبکهي کانونتأثیربه علت ارتباط متقابل و یکپارچه بین اجزاء، وابستگی و درهم . آید می
در مطالعات . براي پژوهش انتخاب شده است اسلوب سیستمی ايهاي منطقهو جریان
ها و اطالعات آن، تحلیلی و ابزار گردآوري داده -اي شیوه انجام پژوهش نوعاً توصیفیکتابخانه

ها، اسناد و متون رسمی، اینترنت و استفاده از منابع مختلف از جمله کتب، مجالت و فصلنامه
  . باشدي اطالعاتی مرتبط با موضوع میها ر بانکجستجو د

  پیشینه تحقیق -3
 Political Organization of Space, Administrative سازماندهی سیاسی فضا با عناوینی چون

Division, Subnational Entity, Country Subdivision and Redistricting  )Handely & 

Grofman, 2008: 120 (1جدول شماره در . گیرد لمی جهان مورد بررسی قرار میدر ادبیات ع 
  .اشاره شده است تحقیقبه تعدادي از تحقیقات نزدیک به موضوع 
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  هاي صورت گرفته در زمینه سازماندهی سیاسی فضاپژوهش: 1جدول شماره
  فعالیت  عنوان  پژوهشگر

Garfinkel, R(2004)  
مشکالت استفاده از مدل اندازه و 

  زماندهی سیاسی فضامرتبه در سا
هاي مورد استفاده براي سازماندهی و ارائه تشریح مدل

  مدلی ترکیبی 

David, 
Cerickemans(2005)  

بندي سیاسی و چگونگی ناحیه
  گسترش نقش آن در و توسعه کشور

نقش نهادها و سازمانهاي مرتبط در امر سازماندهی فضاي 
وهاي داخلی کشور بلژیک و اثراتی که این فضا از نیر

  .دهد کند را مورد بررسی قرار می بیرونی دریافت می
Herve,RuiCai, 

Reed(2007)  
سازماندهی سیاسی مجدد فضا با 

  کاربرد آن در نیویورك
هاي مجاورت، تراکم و پراکنش جغرافیایی مؤلفهبررسی 

  ي انتخاباتیها جمعیت در تعیین حوزه

Micah, 
Altmam(1996)  

آثار  بندي سیاسی و نمود ناحیه
دموکراتیک آن در فضاي اجتماعی 

  آمریکا
فرایند سازماندهی انتخاباتی و تغییرات موجود و نتایج و 

  آثار آن بر وضعیت احزاب

Alexandder 
Murphy(1993)  

سازماندهی سیاسی فضا در جغرافیاي 
  جایگزینی پیشرفته انسان

درك اهمیت سازماندهی سیاسی قلمروها در دنیاي معاصر 
  شکل گیري آن در نقشه جهانو چگونگی 

Karoline, Van den 
brande(2004)  

مدیریت توسعه پایدار و فشار نیروهاي 
نمونه  ،ی و داخلیالملل بین

  اسکاندیناوي
ي ها سطح از برنامه مهمترینسازمان سیاسی فضا اولین و 
  توسعه سرزمین در فضاي ملی

Sundeep,Geoff, 
Walsham(1999)  

مین در هند، بندي سیاسی سرز ناحیه
  و تهدیدها ها فرصت

براي سازماندهی و تعیین نقاط  GISافزار  استفاده از نرم
  قوت و ضعف آن

Rex, Honey(1972)  
مشکالت و تعارضات در سازماندهی 

  سیاسی فضا
مشکالت و مسائل مورد منازعه در سازماندهی فضا و 

  ي فدرالها تعیین حدود و اختیارات قانونی سیستم

Laurence J.C 
Ma(2004) 

تغییر  تجدید ساختار اداري شهري،
مقیاس روابط و توسعه اقتصادي محلی 

  در چین
ها بخشارتقا  واداري چین  -تجدید ساختار سیستم فضایی

  تجدید ساختار شهرهاي مرکزي  وبه شهر 

A.B Murphy(2002) 
بخش در واحد یا واحد در : بروکسل

  بخش

موقعیت شهر  و نیزبا -بخشهاي نژاديبه شهر تقسیم شده
سرزمینی در سیاست  -یک واحد سیاسی عنوان بهبروکسل 

  .دهد بزرگتر بلژیک یک حس وحدت را ترویج می

Zoltan Hajdu(2000) 
اصالحات تقسیمات اداري در 

  مجارستان
در ساختار  مرزهاي تقسیماتیو  اصالحات تقسیمات اداري

  فضایی کشور مجارستان
Lisa Handely, 

Bernard 
geofman(2008) 

سازماندهی دوباره در رویکردي 
  اي مقایسه

 ي انتخابی و تجارب کشورها درها تحلیل سازماندهی حوزه
  اي کید بر نگاه مقایسهأي سیاسی با تها مرزبندي

Vessela 
Bozhidarov(2000) 

اداري در سطح مرکزي  -روابط سیاسی
  دولت بلغارستان

گانه  طوح پنجاداري بلعارستان و س -بررسی ساختار سیاسی
  موجود پس از اصالحات اداري و روابط شکل گرفته

Daniel Christopher 
Bowen(2010) 

بندي و روابط فضایی  ي ناحیهها ویژگی
  در آمریکا

بررسی و شناخت ناحیه و تعیین و اندازه مرزهاي فضایی و 
  ي انتخابی در آمریکاها بندي حوزه قضایی و ناحیه
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  مبانی نظري -4

  رش سیستمینگ -1-4
شناختی علم است که در تالش براي خروج از  برداشت سیستمی یکی از روندهاي روش

مطرح  »برتاالنفی«توسط  »ها نظریه عمومی سیستم«بحران شناخت علمی با معرفی 
گسترش روش سیستمی در مطالعات علمی در سطوح مختلف ). Vanderpool, 2008: 73(شد

کارکردي از روند -اتفاق افتاد و با تجزیه و تحلیل ساختارياي دانشگاهی در فضایی بین رشته
این رویکرد در مراحل بعد توسط ). Fullan, 2005: 38(ها همراه شدمطالعه سیستم

وي در تحلیل . گرفته شد کار به پارسونز در مطالعه رفتارهاي انسان شناسان معروفی نظیر جامعه
 ,Dowran(اي را براي مفهوم تعادل قائل شدژهسیستم عمومی رفتار انسانی جایگاه وی خود از

 چورلی، ویژه با کارهاي اثرگذار جغرافیادانانی مانند این دیدگاه در دوران معاصر به). 12 :2000
هاي متعددي در علوم  گیري تئوري هاروي وارد ادبیات جغرافیایی شد و زمینه شکل هاگت و

  ). Rostaei, 1998: 39(اي را فراهم آوردناحیه
 نظرانتعریف سیستم از نگاه اندیشمندان و صاحب: 2جدول شماره

  محقق   تعاریف   ردیف

1  
 .دانند هاي آنها میها یا روابط بین آنها و مشخصهاي از پدیدهمجموعه

کنند و یکدیگر را در  این اجزاء در راه تحقق یک هدف حرکت می
  نمایند جهت تحقق این هدف کامل می

)Martin, 2005(  

اي از اي از کارکردها که در زمان و فضا از طریق مجموعهموعهمج  2
  شوندها به هم مربوط میگیري تصمیم

)Thornton, 

2004(  

3  
 مجموعه واحدهایی که بین خود داراي ارتباط متقابل هستند، وي

با محیط اطراف خود تبادل  دانست که میهاي باز  سیستم را ها ارگانیسم
  .اي دارند ماده

(Strauss, 2002)  

4  
یافته مرکب از عناصر متعدد است که آنها را تنها در  سیستم یک کل نظام

توان  ارتباط با یکدیگر و بر حسب جایگاهی که در این کل دارند، می
  .شناخت

)Warren, K & 

Franklin, 2006(  
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  .کنندي مشترکی را در برداشت از هر سیستم بیان میها تعاریف فوق ویژگی

جموعه اعمال متقابلی که بنا بر رفتار و ماهیت سیستم، بین عناصر و اجزاء آن در م: تعامل -
  .جهت بقاء سیستم وجود دارد

تنهایی داراي آن  هایی که عناصر سیستم بهیکپارچگی عملکردي اجزاء و کیفیت: کلیت -
  . نیستند

اراي دو جنبه و د. آورنداي از روابط بین عناصر که یک واحد را حاصل میسلسله: سازمان -
  .ساختاري و کارکردي است

جریان  ها فرایندها در سیستم به ترتیب از سیستم اصلی به زیرسیستم: سلسله مراتب -
  ).Weinberg, 2001(یابد می
گیرد در سیستم دیگر به  هر رشته مکرر از رفتارها که در یک سیستم پا می: پیوند یا ارتباط -

انسجام و انتظام یک سیستم از طریق پیوندهاي پایدار و  در واقع. شود آن واکنش نشان داده می
 ).James, 1992(شود محکم در میان عناصر آن پدیدار می

  

 
 
  

  

 

  

 )Hitchins, 1992: 52(تصویر عمومی یک سیستم: 1شکل شماره

  سازمان فضا -2-4
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شی از دهنده فضاي جغرافیایی و سازمان حاصل از عملکرد و کنش متقابل آنها بخ اجزاء تشکیل
شوند  این اجزا در قالب نقاط ظاهر می). Gatrell, 1983: 57(فرایندهاي گسترده در فضا هستند 

هایی از گیري شبکهاین جریان باعث شکل. که بین آنها جریان انرژي و اطالعات برقرار است
هر کدام از نقاط داراي جایگاه عملکردي خاصی در نظام سلسله . شودها میاتصاالت و راه

). Hagget, 1971: 40(شودهاي نفوذ میگیري حوزهمراتبی موجود بین آنهاست که باعث شکل
  .دهداي نشان میاي در یک فرایند شبکهنقاط گره صورت بهفضا را  هاگت سازمان

  
  )Ibid, 1971: 41(هاي فضایی مراحل تحلیل سیستم: 2شکل شماره
و نظام ) جریان روابط( ها، شبکه)هاکونتگاهس( توان در قالب نقاطاجزا اصلی فضا را می

یک  صورت بهدر این تحلیل فضا . مورد بررسی قرار داد) سیاسی -سطوح اداري(سلسله مراتبی
هاي ساکن در آن  نماید که عرصه جغرافیایی و انسانی آن سرزمین و انسانسازمان جلوه می

هاي آن اي مکانی و جذابیتهها بر اساس ظرفیتباشد و جریان روابط از سکونتگاه می
ها شکل گرفته این فرایند پیش از تشکیل حکومت). Short, 1993: 115(یابی شده است سازمان

حکومت محصول فرایندهاي سیاسی است که یک ملت، . و در طول تاریخ ثبات یافته است
ازمان ها نوعی س با تشکیل حکومت. دهد محیط طبیعی خاص سازمان می و  جامعه آنها را در
ریزي و لذا هر نوع برنامه. باشدگیرد که حاصل اعمال نظام سلسله مراتبی بر فضا میشکل می

هم خوردن تعادل فضا  سازماندهی، بدون در نظر گرفتن سازمان فضایی موجود، باعث به
  .دهد یابی و سازماندهی در فضا را نشان می شکل زیر رابطه بین سازمان .خواهد شد
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  یابی و سازماندهی فضاسازمان: 3مارهشکل ش

  )کشور( سیستم سیاسی -3-4
گیرد که علت وجودي حکومت تدوین و اجراي ایده نظام سیاسی از این باور سرچشمه می

عبارت از ساختار و ترکیب نهادهاي سیاسی و همچنین شیوه  تصمیماتی براي جامعه است که
هاي  تنها منحصر به بخش و باشد بر آن می اعمال قدرت سیاسی و البته اصول و قواعد حاکم

نیز اعمال حاکمیت ... هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و شود و در سایر عرصه سیاسی نمی
  ). Zachary, 2007: 48(نماید می

  

  حکومت
  سرزمین   

  ملت                    

یابی سازمان فضاي جغرافیایی  سازماندهی  

 ان سياسی فضاسازم
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  )Easton, 1965به نقل از Lohman, 2009:43(سیستم سیاسی: 4 شکل شماره

کن است با هم هماهنگ و یا سیستم سیاسی از عناصري تشکیل شده است که مم
اند، چرا که در غیر این صورت اجزاي یک سیستم ناهماهنگ باشند، اما به همدیگر وابسته

 1940براي اولین بار در دهه  1ایستون. نخواهند بود؛ این عناصر ساختارهاي این نظام هستند
ها را د که وروديدانوي نظام سیاسی را سیستمی می. یک سیستم معرفی کرد عنوان بهکشور را 

ها تمامی عناصري هستند ورودي). Lohman, 2009: 43(کندپردازش و به خروجی تبدیل می
. کندها را عرضه میها خروجیگذارند و سیستم بسته به نوع فعالیتکه بر سیستم اثر می

ي هامؤلفه صورت بهگذاري در ساختار سیستم شود با اثرهایی که به سیستم وارد میورودي
مفهوم سیستمی کشور حاکی از آن  رو ایناز . کنندجدید در محیط سیستم خود را آشکار می

این . است که سیستم سیاسی از کارکردي گسترده و تا حدودي مشخص برخوردار است
وسیله جریانات درونی با  یافته است که به تشکیل) ها زیرسیستم(ویژه از تعدادي عناصر سیستم به

در رویکرد سیستمی، با توجه به ارتباط عناصر، از ). De blij, 1987: 39(تندهم در ارتباط هس
سیستم (دهنده حکومت ایجاد و کشور کنش دو عنصر جمعیت و سرزمین؛ عنصر سازمان

  .گیردشکل می) سیاسی
  دهنده کشور عناصر و اجزاي کشور تشکیل: 3جدول شماره

  اجزا  عناصر
  ...وسازماندهی، مرزها، ارتباطات   سرزمین

  ....جمعیت، احزاب، انتخابات و  ملت
  ...دولت، قانونگذاري، قضایی و نیروي دفاعی و  حکومت

Glassner & Fahrer, 2004: 32  

  هاي تحقیقیافته -5

  الگوهاي فضایی حکومت -1-5
                                                        
١-D. Easton 
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واحد   نحوه اعمال اراده سیاسی و چگونگی توزیع قدرت حکومت در سطح و فضاي درون
احث جغرافیاي سیاسی است که تحت عنوان سازمان سیاسی فضا مطرح سیاسی از مهمترین مب

. هاي سیاسی متفاوت است توزیع فضایی قدرت در هر یک از نظام). Ghalibaf, 2009: 13(است
یابد، سیستم ارزشی خود را در آن فضا هر زمان عامل قدرت بر فضاي جغرافیایی سلطه می

کومتی و الگوي توزیع فضایی قدرت سیاسی و احاطه هاي حدر واقع بین نظام. نمایدمستقر می
هاي سیاسی هر یک از این نظام. گیري به نواحی جغرافیایی رابطه وجود دارد اقتدار تصمیم

ي حاصل در فضا ها نمایند که فرمشیوه خاصی را براي سازماندهی سیاسی فضا اعمال می
-می نظر به. باشدکشور میار درونیبازتابی از انجام این فرایند توسط حکومت مرکزي در ساخت

توزیع و پخش  ازه تعداد کشورها، الگوياند ههاي سیاسی کنونی جهان برسد که در میان نظام
ها درجه یا طیفی دولت. توان یافتیکسان را نمی کامالًفضایی قدرت وجود دارد که دو نمونه 

که با دیگري متفاوت  انداز توزیع و تمرکز قدرت را در پهنه سرزمینی خود گسترده
  ).Cameron, 2005: 244(است

  

  

  

  

  
  
  

  )Utomo, 2009نگارنده با اقتباس از ( طیف توزیع فضایی قدرت سیاسی: 6ه شکل شمار
  

) فدرال(سوي عدم تمرکز و سمت دیگر به) بسیط( سوي تمرکز یک سمت این طیف به
زماندهی سیاسی فضا اعمال هر یک از این دو الگو شیوه خاصی را براي سا. کشیده شده است

Unitary Federation Compound 

Strong Central 
Government 

Weaker Centeral 
Government 

All key powers are 
held by the central 

government 

State/ regional 
authorities hold most 

of the power 
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 ,Herve, Rui Cai(باشدي حاصل در فضا بازتابی از انجام این فرایند میها نمایند که فرممی

Reed, 2007: 5 .( کار و وظایف میان سطوح مختلف فرایند سازماندهی که طی آن تقسیم
جریان  -کسب اهداف مورد نظر منظور بههاي کاري و هماهنگی میان آنان سرزمین و گروه
دهی براي اداره گیرد، ساخت سازمان حاصل از فرآیند سازمانصورت می -پایدار سیستمی 

در ادامه با توجه به موضوع پژوهش به بررسی الگوي ).Howard, 1976: 330(سرزمین است
 .پرداخته می شودبسیط 

 الگوي بسیط -1-1-5

کی بودن، و به هم پیوستگی حکومت کید بر یأباشد که تمی) Unity(واژه بسیط از لغت التین 
الگوي بسیط سیستمی است که در آن همه اختیارات و ). Glassner & Fahrer, 2004: 108(دارد

قانونی  صورت بهچنین کارگزاران و عوامل آن اقتدار در کانونی واحد قرار داشته و قدرت و هم
یت در حاکم). Finer, 1971: 244(نماینددر سراسر کشور حضور داشته و اعمال حاکمیت می

ساختار مرکزي ). Mojtahedzadeh, 2002: 112(اپذیر استن این سیستم غیرمنتزع و جدایی
کند؛ حتی  هاي محلی را تحت نظارت خود دارد و میزان قدرت آنها را تعیین میتمامی مدیریت

کومت ح. عهده بگیرد موقت نقش مدیریت محلی را هم به طور بهممکن است در برخی موارد 
هاي محلی تحمیل کند، بدون توجه به هاي خود را بر تمام حکومتتواند تصمیممرکزي می

ها مورد احترام و پذیرش مردم آن نواحی هست یا خیر؛ در موارد ضروري اینکه آیا این تصمیم
تواند با کسب قدرت بیشتر وارد عمل شده و هاي ملی، حکومت مرکزي میو هنگام بحران

-هاي بیشتري به حکومتهاي آرامش، مسئولیتتفع سازد و یا بر عکس در دورهبحران را مر

سوي وحدت و  سیستم به میل این). Glassner &Fahrer, 2004: 109(هاي محلی اعطا کند
گانه یعنی مجریه، مقننه و  سازي قدرت است؛ قواي سههمگرایی، تمرکز طلبی و یکپارچه

گانه از دستورات ست و همه ادارات تابع این قواي سهقضائیه در مرکز سیاسی کشور متمرکز ا
ماهیت حکومت ). Ahmadypour & Ghanbari, 2012: 19(کنندحکومت مرکزي تبعیت می

ریان روابط ج 6شماره شکل ). Strong, 1997: 40(باشدبسیط تمرکز و عدم تقسیم قدرت می
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  . دهدقدرت در این الگو را نشان می
  

  
  روابط و توزیع فضایی قدرت در ساختار بسیطجریان : 6 شکل شماره

)Herve, Rui Cai, Reed, 2007: 8(  
یک زیر سیستم که داراي روابط  عنوان بهاي هاي محلی و منطقهدر این الگو، به سازمان

هاي گیريشود و تصمیماي نمیباشد، توجهسیستمی در درون ساختار فضایی کشور می
ترین سطوح مرکزي سیستم است به پایین »گره«که ) ن سیاسیکانو( اداري از پایتخت -سیاسی

هاي متراکم حاکمیت بر اصول تمرکز در واقع در این نظام). Rostaee, 1998: 95(شودالقاء می
محلی (اي است که در آن تصمیمات در زمینه کلیه امور عمومیاستوار است و تمرکز نظام شیوه

موقع به  ي که معموال در مرکز قرار دارد، اتخاذ و بهتوسط مرکز سیاسی و اداري واحد) و ملی
با الگوي بسیط را نشان  نقشه سیاسی جهان بیش از صد و پنجاه کشور. شوداجرا گذاشته می

  ). Glassner & Fahrer, 2004: 100(دهدمی
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  )www.wikipedia.com( پراکندگی کشورها با الگوي بسیط در جهان: 2ه نقشه شمار
  

هاي بسیط از حیث تمرکزگرایی در کنترل اقتدار سیاسی به درجات مختلفی تقسیم حکومت
  : شوند که دو نمونه عمده آن عبارتند ازمی

این الگو اشاره به تمرکز قدرت حکومت بدون افراط در مسیر اقتدارگرایی یا در : متمرکز) الف
همسانی جمعیت و به هم پیوستگی  سبب بهها ثبات در این سیستم. انتقال تدریجی قدرت دارد

  . عناصر فرهنگی و سنتی حفظ شده است
گرایی یا در این سیستم تنوع و گوناگونی داخلی، عدم تجانس قومی، قبیله: تمرکز زیاد) ب

اي مهار گرایی که تهدیدي براي واگرایی است، با کنترل مطلق و محدود کنندهمحلی
  ).Glassner & Fahrer, 2004: 111(شود می
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  ساختار سلسله مراتبی یک سویه و از باال به پایین در الگوي بسیط: 7شکل شماره 
  

ها در ساختار مزبور شبکه روابط و جریان. نمایدالگوي بسیط از ساختار فوق تبعیت می
ل دلی هباشد و بسویه و از باال به پایین میرسمی و سلسله مراتبی بوده، روابط یک صورت به

رو موجب عدم از این. شودالعمل گیرنده در آن لحاظ نمیسویه بودن ارتباطات، عکسیک
عرض ناچیز و گردد؛ همچنین تعامالت همهاي موجود از فضاي جغرافیایی میدرك واقعیت

  ).Ibid: 112(تعامل سطوح پایین سیستم با سطوح فوقانی وجود ندارد

  سازماندهی سیاسی فضا -2-5
خدمات ، تسهیالت امکانات، بهتر هر چه ارائه مرزبندي برايیاسی فضا س سازماندهی

نهایتاً  و اداره عمومی کشور ،...)امنیت و امکانات رفاهی، انرژي، بهداشت، آموزش،(عمومی
بندي قدرت  تقسیمات کشوري در بعد سیاسی به سطح کارکرد. باشدتسهیل اعمال حاکمیت می

ه تمرکز یا عدم تمرکز در حیطه اختیارات و در بعد در فضاي سرزمینی، در بعد اداري ب
قومی، زبانی، فرهنگی،  واملعبر مبناي  -فضاي سرزمینی بندي تقسیمجغرافیایی به نحوه 

و مبتنی بر حضور بافتی بسیار متراکم ) Mirshekaran, 2009: 5(باشدمی -...مذهبی، جمعیتی و 
تکمیل کننده است که گره مستحکم آن را  گون، پیچیده واتنیده، گوناي به هماز مجموعه
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 مؤثرها در تنظیم فضا ساختتجهیزات مربوط به زیر. دهدریزي شهري تشکیل میشالوده
سیاسی  سازمان). Dollfus, 1990: 150(آوردها را در آن فراهم میافتد و امکان توزیع فعالیت می

، چه در سطح فضابه توسعه و هد د فضا شبکه ارتباطات درونی فضا را مورد مطالعه قرار می
برداري عقالنی  بخشد تا بر پایه روندهاي ایجاد شده، بهره خرد و چه در سطح کالن هویت می

از امکانات و توان بالقوه منابع طبیعی و انسانی در مسیر توسعه متعادل و موزون کشور و 
 اداره شیوهملی ضاي فدر بعد  )سیاسی فضا سازماندهی(این ساز و کار . مناطق هدایت گردد

با دیدگاه  را غیره و اي، آمایش سرزمین، توسعه سرزمین توسعه منطقه منظور بهفضا سیاسی 
هاي طبیعی، انسانی و اقتصادي با در نظر گرفتن محدودیت و نگر و راهبردي جانبه، آینده همه

برقراري تعادل در صدد که و نیازهاي سنجیده و منطقی جامعه و اقتصاد  در فضاهاي جغرافیایی
پایه و  عنوان بهرا  محیطی و ایجاد فرآیند توسعه پایدار سرزمینی است -و توازن زیست

  ). Ahmadypour & Ghanbari, 2012: 19(سازدزیرساخت مدیریت سیاسی فضا ممکن می
 

 
  الگوهاي سیستمی جریان روابط سازمان فضا در کشور: 8 شکل شماره

عینی نظیر منابع  غیر هاي عینی وفصل مشترك تمام پدیدهبندي سیستمی در سازمان تقسیم
است که ... ها، تشکیالت و روابط و حرکات وطبیعی، جمعیت، فرهنگ، فعالیت، زیرساخت

گیرد که می خود بهنظام حکومتی در ظرف زمان آرایش خاصی   تبع پیشینه و هویت تاریخی، به
. قابل رویت است... متمرکز ومتمرکز، غیر هايسرزمینی آن در قالب انگاره - ترجمان فضایی
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کننده اعمال حاکمیت و بدین اعتبار نظام تقسیمات سیاسی هم شاخص و هم عامل تسهیل
 ).  Soja, 1971: 5(باشد می بستري مطلوب براي رشد و توسعه پایدار ساختار سیاسی

آورد که می وجود بهیافته فضاي جغرافیایی را  هاي انتظاعملکرد سازمان سیاسی فضا شکل
ها و داراي کمترین عدم تعادل هستند، اما در اغلب موارد به علت ضعف شناخت جریان

نیروهاي موجود در سازمان سیاسی فضا در ساختارهاي در حال توسعه باعث برهم خوردن 
متعادل  غیر شود که به توسعه نابرابر ونظمی در تکوین و تکامل آن مینظم درونی فضا و بی

نظمی در سیستم گردد و تنظیم روابط و سازماندهی چنین عملکردي براي کاهش بیمی منجر
نظمی شده شود و در بسیاري از موارد خود باعث تشدید بیهاي کالن میمستلزم صرف هزینه

 .سازند می اي را با مسائل حادي روبروو کارکردهاي ملی و منطقه

توجه به فرایندهاي تاریخی در گذر زمان به  از آنجا که سرزمین و روابط موجود در آن با
گردد، نیاز است اي ارگانیک برقرار میشود و رابطهعمل متقابل در برابر یکدیگر سوق داده می

تا در امر سازماندهی فضا به این مقوله توجه کافی شود تا باعث انجام تغییرات در سطوح 
آن اجتماعی  تبع بهکولوژیکی و مختلف سرزمینی و موجبات عدم تعادل در ساختارهاي ا

 .  نگردد

  
 دهی فضا مدل سیستمی فرایند سازمان: 9 شکل شماره

  تجزیه و تحلیل -6
توان صرفاً از یک نظام سامانمند بر پایه اي است که نمیگونه ماهیت تقسیمات فضا به

بندي   چرا که ذات ناحیه. بندي سیاسی استفاده کردهایی منطقی و مشخص جهت ناحیه شاخص
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کنند هاي انسانی تالش میسیاسی استوار است که گروه -سیاسی بر پایه تعیین سطوح اداري
تجربه سازماندهی سیاسی فضا . حداکثر منافع را براي خود و گروه مورد نظرشان فراهم کنند

ي جغرافیاي ها و تجربه تقسیماتی در ایران با پدیده 1در آمریکا با رواج پدیده جري ماندرینگ
بندي بر اساس  ي قانونی سطحها نمودند تا خارج از شاخص که تالش می 2قدرت و حمایت

هاي مؤلفهها و ییدي بر گستردگی شاخصأخواست خود به سازماندهی فضا بپردازند، ت
  ).Mirshekaran, 2009: 147(تقسیماتی است

  هاي سیستمورودي -1-6
باشند که با هاي سیستم سیاسی میورودي عنوان بهها در رویکرد سیستمی مجموعه شاخص

ثیرگذاري أاجتماعی سیستم سیاسی و نحوه ت -توجه به وضعیت جغرافیایی و شرایط تاریخی
 عنوان بهگیرد و پیامدهاي آن حکومت مرکزي بر آنها شبکه فضایی کشور شکل می

این  بر. دهدهاي فضایی خود را نشان میتعادل یا عدم تعادل صورت بههاي سیستم  خروجی
در سه  10شماره هاي سازماندهی سیاسی فضا را به شکل اساس در رویکرد سیستمی شاخص
  : باشد قابل تقسیم میباشند، بخش که با هم در ارتباط متقابل می

  
  
  
  
  
 
 
  
  

                                                        
١-Jerry Maundering 
٢-Geography of Power and Support 
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  هاي سازماندهی سیاسی فضادر رویکرد سیستمیشاخص: 10 شکل شماره

  فرایند سیستمی -2-6
هاي ذکر شده به سازماندهی فضاي داخلی هداف خودو بر اساس شاخصحکومت با توجه به ا

ها جریانی از روابط در فضا از انجام سازماندهی سرزمین بر اساس این شاخص. پردازد می
دهند که نوع و چگونگی اي را در ساختار کشور شکل میاین روابط شبکه. گیرد شکل می

نوع و شکل ساختار سیاسی . تعیین کننده است جریان روابط آن در ادامه حیات سیستم سیاسی
در سیستم . کندبندي سیاسی فضا ایفا میفدرال بودن نقش اصلی را در ناحیه از نظر متمرکز یا

اي از روابط سیستمی ي سیستم وارد چرخهها ي خاص آن، وروديها بسیط با توجه به ویژگی
تار سیستم و فرایندهاي درونی ساخ 11شماره شکل . با رویکرد مشخص تمرکزگرا خواهد شد

  .دهد آن را نشان می
  
  

  

  

 )هاي سازماندهی سیاسی فضا شاخص(هاي سیستم  ورودي

  دات حکومتیتمهی
  

  هاي استراتژیک اندیشه
  

  هاي امنیتی ضرورت
  

  واگرایی و همگرایی
  

  هاي سیاسی ویژگی

  هاي قانونی شاخص
  

  تعداد جمعیت
  

  ها همگنی
  

  اي روابط فاصله
  

  تراکم
  

  دسترسی
 

  جغرافیاي قدرت و حمایت
  

  نیروهاي سیاسی
  اي نخبگان محلی و منطقه

  

  نمایندگان مجلس
  اي هنیروهاي محلی و منطق

  استانداران و فرمانداران
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  فرایندهاي درونی سیستم در ساختار سیاسی: 11ه شکل شمار

  خروجی سیستم -3-6
اما پیامدها و نتایج حاصل . دست یافتن به اهداف خود هستند دنبال بهها با توزیع قدرت، دولت

د و با توجه به تغییراتی که رخ داده است، کناز این تغییرات همیشه به یک شکل عمل نمی
اگر این تغییرات با رویکردي سیستماتیک و با توجه به . نتایج متفاوتی را نشان خواهد داد

صورت نتایج غیرقابل  وضعیت فضا و سازمان حاصل از آن باشد، عملکرد مثبت و در غیر این
  ).Sageata, 2011: 3(بینی رخ خواهد دادپیش

دهنده فضایی است که جریان روابط آن در ساختار حکومت نتایج  شکلنگاه سیستمی 
تواند در دو حالت تعادل و یا عدم تعادل ظاهر مثبت یا منفی خواهد داشت و اثرات آن می

هاي فضایی شده و در گیري شبکهدر حالت اول، جریان روابط در سرزمین باعث شکل. شود
در شبکه ملی سرزمین بر اساس سلسله مراتب ها را یک ساختار سیستماتیک نقاط و گره

هاي اساسی از رهگذر این جریان، خواست. دهدسیاسی درمسیر توسعه قرار می -اداري
حکومت برآورده شده و با سیستمی با آنتروپی منفی و حرکت به سمت حیات باثبات سیستمی 

ي سازماندهی ها شاخصجانبه و سیستماتیک از  عدم استفاده همه در حالت دوم، ؛هستیم مواجه
هاي فضایی را دچار آشوب، نقصان و کاستی نموده که پیامد آن طیف جریان روابط و شبکه

 )کشور(فرایندها در سیستم سیاسی

  ساختار بسیط
  نگاه یکپارچه
  مدیریت واحد

  ساختار سلسله مراتبی
  جریان روابط باال به پایین

  ویژگی هاي سرزمینی
  جغرافیا و اقلیم

  جمعیت و پراگندگی
  شبکه سکونتگاهی

  پراکندگی قومی و مذهبی
  ...ها و  ناهمواري

متقابل و  کنش
 گیري سیستم فضا شکل
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هاي پراکنده شهري، منظومهنظمی، عدم تعادل فضایی و بحران از قبیل پدیده تکوسیعی از بی
م طلبی و در نهایت فروپاشی سیستپیرامون، جدایی -هاي سرزمینی، مرکزفضایی، شکاف

  .دهد خروجی سیستم را نشان می 12شماره شکل . خواهد بود
  

  

  

  

  
  

  هاي سیستمی سازمان سیاسی فضاخروجی: 12ه شکل شمار

  گیري بندي و نتیجهجمع -7
ناپذیري است که سازمان سیاسی فضا  نگرش سیستمی به موضوع سازماندهی ضرورت اجتناب

در فرایند  مؤثرکند که تمامی اجزاء این نگرش به ما کمک می. شوددر قالب آن تحلیل می
تواند در الگوي سازماندهی سیاسی فضا در صورتی می. سازماندهی فضا را بررسی نماییم

هاي سازماندهی در آن مؤلفهساختار فضایی عملکرد مناسبی داشته باشد که اصول، مبانی و 
ی سرزمین نگاهی شود مگر اینکه ما در سازماندهرعایت شده باشد و این امر میسر نمی

  .هاي مورد استفاده داشته باشیممؤلفهسیستماتیک به 
هاي متکثر موجود بقاي ملی و تسهیل در حاکمیت مستلزم استفاده و توجه ویژه به شاخص

هاي اضافه شده به سرزمین بتواند جریان روابط در فضا باشد تا ویژگیدر مدیریت سرزمین می
توانایی ایجاد حرکت بدون فشار به سرزمین و . هدرا در ساختاري سیستماتیک حرکت د

دهنده سیستم  اي از روابط در فضا خواهد شد که سامانگیري شبکهجمعیت باعث شکل
اجرایی در فضا انعکاس  -سرزمین و ارائه دهنده روشی است که از طریق آن تصمیمات سیاسی

 هاي سیستم سیاسیخروجی

  عدم تعادل فضایی
  جریان سیستمی ناقص

  هاي توسعه شکاف
  پیرامون -مرکز

 هاي جمعیت و ثروت قطب

  تعادل فضایی
  جریان سیستمی پایدار

  شبکه سکونتگاهی
  جریان روابط منظم

  توسعه پایدار
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هاي سیاسی در یک سطح سلسله مراتبی شکل ساخت و همچنین در اثر نمود آنشود داده می
  .کنندگرفته و مسیر جریان را تعیین می

با نگاهی سیستماتیک به مقوله سازماندهی سیاسی فضا و استفاده از متغیرهاي ذکر شده در 
بستر  سیاسی، فرهنگی و اقتصادي را در -توانیم رویکردهاي اجتماعیمدیریت سرزمین می

ي ها ورودي. سرزمینی شناسایی کرده و ساخت فضایی موجود را تحلیل نماییم -جغرافیایی
جانبه مورد استفاده قرار گیرد،  همه صورت بهدر سازماندهی سیاسی فضا در صورتی که  سیستم

تواند در ساختار فضایی بسیط عملکرد مناسبی داشته باشد و با توجه به کارایی آن، تسهیل می
  . در حاکمیت ملی را سبب گردد
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  الگوي سیستماتیک سازماندهی سیاسی فضا در ساختارهاي بسیط: 13 شکل شماره

 قدردانی -8

 خاطر بهاز معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس دانند میالزم  بر خود نگارندگان
  .انجام این پژوهش تشکر و قدردانی نماینداز هاي مادي و معنوي  حمایت

 

  هاي قانونی شاخص
  تعداد جمعیت

  ها همگنی
  اي روابط فاصله

  تراکم
  دسترسی

  
  تمهیدات جکومتی

  هاي استراتژیک اندیشه
  هاي امنیتی ضرورت

  واگرایی و همگرایی
  هاي سیاسی ویژگی

 

  جغرافیاي قدرت و حمایت
  نیروهاي سیاسی

  اي منطقه نخبگان محلی و 
  نمایندگان مجلس
  اي نیروهاي محلی و منطقه

  استانداران و فرمانداران

 پیامدها

 )کشور(ها در سیستم سیاسی  فرایند

  ساختار بسیط
  نگاه یکپارچه
  مدیریت واحد

  ساختار سلسله مراتبی
  جریان روابط باال به پایین

  هاي سرزمینی ویژگی
  جغرافیا و اقلیم

  جمعیت و پراگندگی
  شبکه سکونتگاهی

  پراکندگی قومی و مذهبی
  ...ها و  ناهمواري

کنش متقابل و 
 گیري سیستم فضا شکل

 هاي سیستم سیاسیخروجی

 )هاي سازماندهی سیاسی فضا شاخص(هاي سیستم  ورودي

  عدم تعادل فضایی
  جریان سیستمی ناقص

  هاي توسعه شکاف
  پیرامون - مرکز

 هاي جمعیت و ثروت قطب

  تعادل فضایی
  جریان سیستمی پایدار

  شبکه سکونتگاهی
  جریان روابط منظم

  توسعه پایدار
  

رویکرد 
غیرسیستمی 
و استفاده 

بعدي از  تک
 ها شاخص

  اي منطقه -هاي محلی بحران
  کاهش سرمایه اجتماعی
 واگرایی و آنتروپی مثبت

  تقویت سرمایه اجتماعی
  افزایش قلمرو مؤثر ملی 

 همگرایی و آنتروپی منفی
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