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مقدمه

بر اینکه در  عالوه ،انسانی ای پدیده عنوان به و ساختارهای سیاسی ها نظامویژگی  ،در مطالعات جغرافیای سیاسی

نیز حیط جغرافیایی محل استقرار خود متقابالً از م گذارد یم ریتأثجغرافیایی موجود در محیط  یها دهیپد یریگ شکل

نوع  ةکنند تعیین های شاخصیکی از ابعاد و ویژگی جغرافیایی هر سرزمین در هر کشوری  ،به بیان دیگر ؛پذیر استثیرتأ

و  مهمی از رویدادها شبخ که طوری هب ؛استهر کشور آیندة تاریخ و  طورکلی به و گذاری سیاست، ریزی برنامه، یحکمران

علت پایداربودن بخشی از صفات و  و گیرد میسیاسی از فضاهای سرزمینی آن کشور سرچشمه  ظهور ساختارهای

 کی از منابعی ،درحقیقت .است شده گرفتهکشور آن  محیطی یها یژگیو، از نظام حکمرانی در یک کشور یها یژگیو

. در این استمورد مطالعه پدیدة  محیطیدرنظرگرفتن شرایط  ،و علوم سیاسی یشناس جامعهکالن  یها هینظرمعارضه با 

عوامل  ازاین پدیده بیشتر  ویژةماهیت کرد. گفتنی است مطالعه  فرد منحصربه طور بهرا  قلمرو سیاسیهر توان  میرویکرد 

 یها ویژگیفرایندها و  ةصرفاً مطالع توان نمیدر این نگرش  ،بنابراین ؛(11: 5913مویر، ) است تأثیرپذیرجغرافیایی 

تئوری مانند اقتصادی ) یاتئوری ماکس وبر(  مانند) شناسانه جامعه های نگرشدر قلمرو مبتنی بر را حکومت و سیاست 

 ساختاری-مطالعات فضاییدر چارچوب های حکمرانی  باید توجه داشت که نظامنگریست.  پذیر تعمیم صورت بهو مارکس( 

 گذار است.تأثیربسیار  ها آناین امر در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که وفق دهند  طبیعی قلمروناگزیرند خود را با 

تأثیری یک ملت حاکم بر سیاسی  ساختار یها یژگیودر ظهور برخی از بستر جغرافیایی یک سرزمین  ،در این راستا

عالوه بر تأثیرپذیری مستقیم فضای  ،درواقع. نیاز است یتر قیدقنگاه  بهدارد و برای مطالعه و بررسی آن  لیبد یب

مستقر در و ایدئولوژی  سیاستفضای جغرافیایی نیز بر عد طبیعی ب، اختصاصات کو ایدئولوژی قدرت سیاسیجغرافیایی از 

  (.01: 5900شکویی، گذارد ) یمیک فضا تأثیر 

طبیعی و زیستی خود و در  یها یژگیوسرزمین و فضای جغرافیایی در قالب طبیعی مقتضیات که  شایان ذکر است

سیاسی -فرهنگی یها یژگیوبر  ،دهد یمو افراد جامعه قرار  ها حکومتو امکاناتی که در اختیار  ها تیمحدودچارچوب 

به چگونگی توزیع منابع و مواهب زیستی در سطح یک کشور و  توان یمآن  یها نمونهاز که  گذار استجامعه تأثیر

بدیهی  .(00: 5900وردی زاده،  یا و الهن حافظ) کردو نامالیمات اقلیمی و ژئومورفولوژیک اشاره  ها مساعدت یطورکل به

شود  میناشی مقتضیات این از تا حد زیادی  در فضای جغرافیایی یک کشور یافتهظهور  نظام حکمرانی های یژگیواست 

و تنظیم آمایش فضای سرزمینی  یزیر طرحدر ها را  یژگیواین  ،آن یرمجموعةزساختارها و نهادهای  ،حاکمیت سیاسی و

 .گیرند درنظر میآگاهانه یا ناآگاهانه  طور بهیک کشور 

که شرایط جغرافیایی و طبیعی بر خصوصیت نهادهای سیاسی تأثیر  اند بودهبسیاری از اندیشمندان سیاسی بر این باور 

کوشید میان  نیز خرد سیاسی و نظامی دوام ندارد. روسو ،طبیعی نمونه ارسطو عقیده داشت بدون جغرافیای ؛ برایدارد

سرد  های یماقلمستعد استبداد، ، گرم های یماقلپیدا کند و استدالل کرد که  یا رابطهحکومت  یها شکلشرایط اقلیمی و 

به تأثیر محیط طبیعی بر شکل نیز . مونتسکیو هستندمعتدل مستعد حکومت خوب  های یماقلو  ،مهاجممستعد حکومت 

اقلیم،  یژهو بهطبیعی  های یطمحرا از  ها حکومت( و اقدامات افراد و 06: 5904عالم، ) کرد میحکومت و آزادی مردم تأکید 

که حتی اگر محیط طبیعی شده است امروزه این اعتقاد مستولی  البته. دانست یممتأثر عام طبیعت  یها جنبهخاک، آب و 

که عوامل طبیعی مضر را کرده است انسان را توانا  قدری بهپیشرفت تمدن  ،دباش خوی مردم و نهادها اثرگذار و خلقبر 

حتمی خود را بر نظام پیامدهای رافیای طبیعی سرزمین با این حال بدیهی است شرایط جغ کند؛ میهرچه بیشتر مهار 

ه در یملت پا یها ک از کشورها و حکومتیهربنابراین،  ؛گریزی نیست مسئلهحکمرانی یک کشور خواهد داشت و از این 

، یزیر ، برنامهی، ساماندهیساز یمش خط نیازمند هستند تا یاسیاز نظام س ینوع خاص به ارادة خودمنظور  بهجهان 

  را صورت دهند. نیسرزم ییایجغراف یت جامعه و فضایهدا، ، ادارهیریگ میتصم
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برای یک کشور متناسب با هماهنگ مهم جغرافیای سیاسی تبیین الگوی حکمرانی  یها ژهیوکاریکی از گفتنی است 

اهمیت  یا رشته نیباز این جهت اگرچه در علوم انسانی مدرن نگاه  ؛استبستر طبیعی فضای سرزمینی  یها یژگیو

در تاریخ علم جغرافیا از دست داده اهمیت خود را  (جبر جغرافیایی ةاندیشنمایندة )عاملی  و نگاه تک داردفراوانی 

 یها کنشآن در ایجاد  ةنمایانگر اهمیت فزایند ،سیاستدر  محیط طبیعیاثرگذاری  ة( مطالع34: 5910، کهنافشار)

ی موجود فرایندها ةکه این عامل در مطالع یطور هب ؛استو نظام حکمرانی جمعی هماهنگ در قالب کارکردهای سیاست 

 .استمطالعاتی علوم جغرافیایی  یها چارچوباز و این رهیافت یکی  خواهد داشتچشمگیری ر فضا سهم د

نظام بر نوع و شکل  سرزمین طبیعی یها یژگیوکه  دهد نشان مینظام حکمرانی سیر تکامل تاریخی در ایران نیز  

تا به ایران ها و سکونت آنان در فالت  ییایاز زمان کوچ آر که طوری هب ؛استاثرگذار  حکومتحکمرانی و ساخت سیاسی 

میرحیدر است )بوده متأثر عوامل محیطی  ازکه ه را پشت سر گذاشت یادیز یها یمراحل و دگرگوننظام حکمرانی امروز، 

د در یآن بدون ترد فولوژیک و اقلیمیرژئومو یها یژگیوران و یدر این راستا موقعیت جغرافیایی ا. (12-10: 5905و ذکی، 

تاریخی -جغرافیای سیاسیموضوع  ،درحقیقتنقش بسزایی داشته است.  این کشورو ساختار سیاسی ت یهو یریگ شکل

ة حوز که این استتأثیر محتویات طبیعی و انسانی قلمرو سیاسی ایران بر سرنوشت تاریخ  ةمطالعایران مشتمل بر 

اما در پیوند مستقیم با کرده است، ی جغرافیایی و محتویات آن مسیر خود را از تاریخ ایران جدا مطالعاتی با تأکید بر فضا

ت یو هو تکوین حکومتعلل  یا ران تا اندازهیفالت ا ییایتوجه به کالبد جغراف ،درحقیقت(. 55: 5900بای، دارد )آن قرار 

رژیم و  ها یناهموارموقعیت جغرافیایی، توپوگرافی،  عواملی همچونر، اینکه بهتبیان ه ب کند؛ میان یرا نما یرانیاسیاسی 

در فرهنگ سیاسی  الگوهای ساخت قدرت و ،بر نوع رهبری و مدیریت سیاسیچه تأثیری  بارش و نظام هیدرولوژیک

.استاز موضوعات مهم مورد مطالعه در سیر تکوین نظام حکمرانی در ایران  ،گذاشته ایران



پژوهشروش

تحلیل اطالعات نیز توصیفی و ة ویشو  ،یا کتابخانهو اطالعات در این پژوهش اسنادی و  ها داده یآور جمعروش 

دها و تکوین فراینی اثرگذار بر محیطبه تحلیل عوامل  نگر و تبیینی . این پژوهش با رویکردی کالناستاستنباطی 

جغرافیای طبیعی  یها انیبنایران را با توجه به در  سیر تکوین نظام حکمرانیو  استناظر  نهادهای سیاسی حاکم بر ایران

به منابع اسنادی و با اتکا شده است . در این پژوهش کوشش کند میعقالنی تبیین  یها لیتحل موجود در فالت ایران و با

جغرافیای  یها یژگیومبتنی بر  معاصرة سددر  در ایران نظام حکمرانی تکوین ،تحلیلی-به روش توصیفی و یا کتابخانه

 شود.بررسی  آنطبیعی حاکم بر 


مبانینظری

 محیططبیعیونظامحکمرانی

نقش مهمی  ،استثر أمت ییایجغراف تیکه از موقعهوا  و آب ژهیو به ،که شرایط محیطیند بسیاری از اندیشمندان بر این باور

 یحت و انیونانی یابیامکعلت و  پنداشت یم مؤثرشرایط آب و هوایی را در تکامل جوامع ارسطو  دارد. ها حکومتدر نوع 

موقعیت و  ةنظر وی اعتدال حاکم بر فرهنگ یونانی نتیج به .دانست یم ونانیمعتدل  یهوا و آنان را آب یعقل یبرتر

 ؛مختلف ارتباط دارند یهواها و ها و آب میبا اقل ها حکومتانواع نیز  وینتسکوم دگاهیاز د. بودشرایط آب و هوایی این کشور 

متناسب با استبداد  کگرم و خش یهوا و آبو معتدل با مشروطه  یهوا و آب، یر با جمهوریسردس یهوا و آبکه  طوری هب

 .(655: 5902ارسطو، است )ا شده یدر آس یومت استبدادکتبلور ح سبب گرم و خشک یهوا و آبوی معتقد است  .است

نیز معتقد  بُدن ژان .داند یمرا نیز مهم  ورسوم آدابهوا شرایط دیگری از جمله مذهب، شرایط اجتماعی و  و آبالبته در کنار 
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 یراتیتأث بهباشد،  یو ذات یاز آنکه فطر شیب ویو صفات  اتیاست و اخالق یو اجتماع یاسیس یانسان موجود است

. دانشمندان مسلمان نیز این موضوع را تأکید آورد یمدست  به یو اجتماع یطیو عوامل مح طیکه از شرا بستگی دارد

 و اوضاع ییایعوامل جغراف ن،یهوا، زم و وضع آباز  در هر منطقهساکن مردم فارابی معتقد است  اند؛ برای نمونه کرده

خلدون با  ابن. اند دانستههوا را در رفتارهای اجتماعی مهم  و آبنیز نقش  نایس ابنخلدون و  ابن .پذیرند تأثیر میآن  یمیاقل

در جهان به مناطق اقلیمی معتقد است تنها در برخی از این مناطق امکان تکامل زندگی بشری وجود دارد.  یبند میتقس

وی  داد.نسبت  تفوگلیارل وکبه را  بآ ژهیو طور بهو هوا  و آبنقش دربارة  ها یهنظر ینتر مهمیکی از توان  این بین می

 یاجتماع لئتمام مسا و ردک یرا بررس ییاینظام آسکه در آن  نوشت یبه نام استبداد شرق ییایآس دیتولة یوش ةدربار یتابک

ومت کح ،یآب یِاسیس میرژ ،یآب یشاورزک ،یاقتصاد آب ،یآبة جامعتاب اصطالحاتِ کاین . در مرتبط دانستآب  باشرق را 

 ،یآبة خط ،ینظام آب ،یآب یایدن ،یاستبداد آب ،یآب نیقوان ،یآب کمل ،یآب ةتوسع ،یآب اتیمال ،یآب تیریمد ،یدولت آب ،یآب

اجتماعی و -در زندگی سیاسی تفوگلیواهمیت آب از نظر  ةدهند نشان یاسیس یرهبرو  یآب یرهبر ،یآب یشورهاک

مشاهده  یطبقاتة مبارز که یدرصورت ،شود یم دیدهدر شرق  یادیز یاجتماع یمعتقد است تضادها ویاقتصادی است. 

 یطبقات یتضادها نیجانش مختلف یها بخشمردم  نیتضاد ب یاجتماع یتضادها یدر جوامع آب نظر وی بهشود.  نمی

ه همان ک ،ییایجغراف -یعیطب یضرورت یلدل به یاستبداد شرق ،یتئور نی. براساس ا(16-23: 5936ل،تفوگیو) شود یم

 دیاست، پد ساالری یواند میه دستگاه عظکرا  شیمتناسب خو یاسیل گرفته و نظام سکش استیآسة قارمبود آب در ک

براساس این  .در برابر فرمانروایان امری نهادینه شده است محض و تسلیم یبر فرمان ،اطاعت ،در این نظام .آورده است

به دارد اختیاری که بر نظارت و سلطه بر امور حیاتی جامعه دلیل  و دولت به آید شمار می بهآب کاالیی حیاتی  ،تئوری

 (.55: 5900)افضلی، شود  میقدرت مطلق و نیرویی برتر از جامعه تبدیل 

مشخص  یعیستگاه و بستر طبیسیاسی متشکل از سرزمین، ملت و حکومت در ز یقلمروبا توجه به آنچه بیان شد، 

 گذار است؛ریتأث و بر آن ردیپذ یر میتأث یعیط طبین محیا یها یژگیوات و ید از خصوصیترد ید و بیآ یم وجود به

 ،گمان یب. داردو تجربیات انسان با محیط جغرافیایی که در آن پرورش یافته پیوند دیرین و نزدیکی  ها آموزه یطورکل به

که در آن رشد یافته  استو اطالعات محیطی  ها دادهادراک  ندیابرافزون بر مکاشفات ذهنی و تجربی نخبگان،  سیاست

کالبد ظهور  یعیط طبیمح ،قتیحق. درهستندد زمان و مکان خویش فرزننیز روشنفکران و مصلحان اجتماعی  .است

در این راستا بنیادها و صفات محیطی نقش . آورد یمد یسیاسی را پد یها یژگیو یکاربردن برخ ا بهیسیاست، امکان کسب 

که بین هویت مکانی و تاریخ جوامع  طوری هب ؛به تاریخ، فرهنگ و نظام حکمرانی یک جامعه دارد دهی شکلمهمی در 

ن برای تبیین تاریخ هر قلمرو سیاسی و ابسیاری از محققسبب شده است همین امر  و وجود دارد انکارناپذیر ای رابطه

سیاسی  یشناس بوم ،قتیدرحق. کنندهر قلمرو معطوف  سیاسیتمرکز خود را بر اکولوژی  ،محیطی پیشرفت آن های زمینه

علت و رابطة خالصه  طور بهپردازد و  یم یعیط طبیاز نمادها و فرایندهای سیاسی متأثر از مح یعلل ظهور برخمطالعة به 

بنابراین سیاست و نظام حکمرانی از حیث تاریخی بیش از همه از کند؛  می یرا بررس یعیط طبیان سیاست و محیم لولیمع

از این  ؛(11: 5934شعبانی، گذارد ) یمکه بر حیات سیاسی جوامع تأثیر  استمتأثر  یا ژهیوشرایط جغرافیایی و اقلیمی 

تطبیق با  براییعی جهت معتقدان به اکولوژی سیاسی بر این باورند که سازگاری سیاسی شامل مکانیسم انتخاب طب

آن  تبع بهو  ،یاهیو گ یست جانوریو تنوع ز یمین منشأ اختالفات اقلیسطح زم یها یناهموار یطورکل به ؛استمحیط 

که دوری یا نزدیکی به استوا، وجود یا  طوری هب ؛استسیاسی گوناگون  یاندازها دهندة چشم شکلن یادیاز عوامل بن یکی

 ،انسان ین بر زندگیسطح زم یعیرات طبییو تغ ها یژگیوو کویرها،  ها کوهآب شیرین و منابع فسیلی و طبیعی، وجود  نبود

 .بسیار تأثیرگذار است آن یو اجتماع یسیاسی، اقتصاد یو رفتارها

از ین نیاز سطح زم ییها بخشتمدن به  یگذار هیشرفت و پایخلق پ یات خود برایبشر از بدو حشایان ذکر است که 
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 یعیطب یها دهیده است از اشکال و پدیل کوشین دلیبه هم کند؛خود فراهم  یت، معاش و... را برایتا بتواند امن است داشته

 ؛(1: 5910ان، یزمرد) کندو قلمروسازی استفاده  یاقتصاد ،ی، اجتماعیفرهنگ ةرشد و توسع برایک یو ژئومورفولوژ

 ها تراس، یآبرفت یها ها، پادگانه رودخانه یها، سواحل دریاها، محل تالق ها، مدخل دره ها، جلگه مصب رودخانه یطورکل به

گر یان دیبه ب ؛اند بودهحکمرانی پیشتاز  یها نظامو  یمیقد یها تمدنکانون ظهور  یث مکانیو... از ح یالبیس یها دشتو 

 یها نظام یریگ ک در شکلیگر عوامل ژئومورفولوژیش از دیب ،صل از آنحا یندهایو اشکال و فرا یآب یها کینامیمورفود

 یخوردگ نیچ صورت بهکه در سطح  ها گسل(. حتی 19-16: 5920د، یاند )فر نقش کرده یفایه ایاول یها تمدنحکمرانی و 

و محیط مناسبی برای   شدهیا آبشارهای متعدد  ها اچهیدررسوبی،  یها تلهسبب ایجاد  ها آبراهه، در مسیر شوند یمظاهر 

روستایی و  یها سکونتگاهزایش  ،به عبارت دیگر ؛(69: 5935خسروی و دیگران، ) اند کردهانسانی فراهم  یها ستگاهیز

از وجود منابع  خشک مهیندر مناطق خشک و  ژهیو به، ها گسلحاشیة در حکمرانی و تمدنی  یها نظامو متعاقب آن شهری 

 .(219-200: 6440فورس، ) شود ناشی می آب در مناطق تکتونیزه شده و خردشده

در  یتینقش امن یفایها با توجه به ا ها و امثال آن نسلبرگی، اراهبردی یها ، تپهها کوه رشته، ها فالتگر ید یاز سو

ده یخ پدیحکومتی را در طول تار یها نظام یاعتالم موجبات رشد و یرمستقیغ طور به ،حکمرانی یها نظامو  ها تمدنحفظ 

اشکال و عوارض ژئومورفولوژیک نقش بسزایی در تأمین امنیت و تداوم حیات قلمرو سیاسی در طول  یطورکل به ؛اند آورده

یک در امنیت و تداوم حیات  ها آنموقعیت، جهت محور ارتفاعات، بلندی میزان شیب اند. در این بین،  کردهتاریخ ایفا 

 .است مهمسیاسی بسیار قلمرو 

 رغم یعل ،بودن استقرارگاه یک قلمرو سیاسی و نظام حکمرانی موجود در آن کوهستانیگفتنی است از حیث تاریخی، 

اد و یافت برف و باران زین سطوح با دریاست. ا شده میمحسوب  چشمگیریامنیت امتیاز  از نظرایجاد مشکالت ارتباطی 

داشته و  یریر چشمگیتأث ها دشتها و  کوهیواقع در پا یها اهگ سکونت یمنابع آب براتوسعة د آب فراوان و مطلوب، در یتول

 ییش و شکوفایدایپ هرچند .است  گرفتهمناطقی شکل  نیدر چنباستانی -سیاسی تاریخی یها نظاماز  یبخش مهم

 باز ین ها تمدنحکمرانی و  یها نظاماز  یمرگ و زوال برخ، استک یط ژئومورفولوژیمرهون شرا یادیتا حد ز ها تمدن

 است  را کامالً نابود کرده یرهنگف یانداز موارد چشم یک رقم خورده و در برخیفولوژرو ژئومو یعیحوادث و مخاطرات طب

 یادیر زیتأثشتر جوامع، یتعامل ب یبرا یساز نهیدر زم یعیط طبیاست مح یهیبد ،گرید ی(. از سو525: 5913ان، یزمرد)

، گر جوامعیاز د یآگاه یشتر برایل بیکمتر و پتانس یعیطب یحصارها یدارا که جوامع یطور هب ؛خ داشته استیدر طول تار

تأثیرات متقابل فرهنگ و ژئومورفولوژی از مباحث مهم مورد مطالعه در  ،بنابراین ؛اند داشته یشتریب یرات فرهنگییتغ

در ک کشور را ی ین ساخت وحدت داخلیش نامطلوب اشکال و عوارض زمیگر آراید یاز سو. استفرهنگی  یشناس بوم

ان قلمرو و یکه از م یگریا موانع دیک صحرا یک رشته کوه، ینمونه  کند؛ برای میا دچار اختالل یت یتقوطول تاریخ 

 یطین شرایدر چن ،کنددچار اختالل  یخیتار صورت بهکشور را آن ممکن است وحدت  ،کند یک کشور عبور مین یسرزم

 .ندک میطلبانه به سهولت رشد  یید جدایعقا یعیطبزمینة ن یسبب ا به

حکمرانی،  یها نظام ییش و شکوفایدایدر پ یعیط مساعد طبیها و شرا فرم یجه گرفت که برخیتوان نت یم یطورکل به

و  ها حکومتد یز عامل تهدین یعیمخاطرات طب یمقابل برخ ةو در نقطداشتند مثبت  ینقش ها تمدنقلمروهای سیاسی و 

اینکه و کند د سیاست پیشه یآموزد که چگونه با یرات آن به انسان مییط و تغین راستا محی. در اندبودخ یدر تار ها تمدن

، یمیزد )مقیخ یآن برم یعیط طبیط و شرایرات محییها و درک تغ افتهیم از یمستق طور به یچگونه نوع اخالق جوامع انسان

غلبه بر این ویژگی محیطی نیاز منظور  بهحکمرانی خاصی  یها نظامبه آب،  مثال در جوامع خشک و کم؛ برای (66: 5935

اصول و  ،نیبنابرا ؛آن بر چگونگی توزیع قدرت، فرهنگ سیاسی و... تأثیرگذار خواهد بود تبع بهکه این فرایند  است

ها و نوع  دهیپد یو پراکندگ ییفضا یها تفاوت یحت .شود گرفته میط یمحاز  یابزار عنوان بهسیاسی  یها نظامچارچوب 



 1931،بهار1،شمارة05هایجغرافیایانسانی،دورةپژوهش55

 ؛ برایوند داشته باشدیپ یعیط طبیگر عوامل محیو د یاهیم، پوشش گیخاک، اقل یبا ناهموارممکن است  ها حکومت

و  ها حکومترش یخ خود مستعد پذیهمواره در تار یعیسبب کمبود منابع طب اها بهیدور از در یو نواح ها ابانیبنمونه 

. در کنندم ین مردم تقسیتر ب اب را عادالنهیمنابع کم توانستند می ها حکومتن یرا ایز ؛اند متمرکز بوده یاسیس یها شهیاند

 یها حکومترش افکار و یمستعد پذ ،یگر نواحیش از دیب ین نواحیمستمر در ا یبندرهامقابل مناطق معتدل و  ةنقط

 بودند. یفرهنگ یها حوزهگر یرمتمرکز و تعامل با دیغ



هابحثویافته

چگونگی ، ها یژگیوطبیعی سرزمین بر  یها یژگیوسیر تکامل تاریخی نظام حکمرانی در ایران نشانگر آن است که 

شود: ذکر میترین این آثار در قالب موارد زیر  ماثرگذار بوده است که مه علل ظهور نهادهای سیاسیتکوین و 

جغرافیایی  از نظرو ایران  استدر فضای جغرافیای سرزمین ایران پراکندگی منابع طبیعی و زیستی غالباً نامتوازن  .5

متوسط  سوم کیکمتر از  و ،متر یلیم 604قرار دارد. میانگین میزان بارندگی در آن حدود  خشک مهیندر کمربند خشک و 

صدم  92تنها  دارد،زمین و یک درصد جمعیت جهان را  یها یخشکسطح  درصد 6/5اینکه ایران حدود  با. استجهانی 

و دارد  متر یلیم 544کمتر از  ةاز سطح کشور بارش سالیان درصد 60 همچنین. کند یمساالنه را دریافت  یها بارشدرصد 

 ها بارشکمتر است. از نظر توزیع زمانی نیز این  متر یلیم 644درصد از سطح کشور از  32مقدار بارش حدود  یطورکل به

: 5919، )موحد دانش ردیگ یمو در فصولی که بیشترین نیاز به آب وجود دارد کمترین بارش صورت  است فصلی بوده

 1/591ساالنه در بهترین شرایط گنجایش منابع آب تجدیدشونده  ،(. با توجه به میزان بارش و تبخیر آبی در ایران910

حتی منابع طبیعی و  ،از سوی دیگر .استساالنه  یها بارشدرصد مجموع  90ارد متر مکعب خواهد بود که حدود میلی

درخصوص این مسئله  یا ندهیفزاتوزیع جغرافیایی یکسانی در کل کشور ندارند و تناسب در ایران منابع زیرزمینی و فسیلی 

 تحت تأثیر مسائل ناشی از پخش نامتناسب جمعیت در ایران،  ، همچنین(35: 5900)مطیعی لنگرودی،  شود یمندیده 
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سوی نیمه شرق کشور از تراکم و تعداد  که از نیمه غربی به طوری پراکندگی نامتناسب مواهب زیستی ظهور یافته است؛ به

تعادلی در پراکندگی جمعیت ناشی از این بستر طبیعی شکل  بی شود و نوعی ها کاسته می جمعیت و تعداد سکونتگاه

 که یزماناین شرایط طبیعی یکی از عوامل بنیادین تمایل به ایجاد تمرکز قدرت در ایران است؛ به عبارت بهتر، گیرد. می

توانند مواهب  ی متمرکز میها حکومتمحدود استقرار یافته است تنها  ای هحوزمنابع تولید قدرت و ثروت در یک کشور در 

عادالنه و یکسان بین مناطق مختلف یک کشور توزیع کنند. گفتنی است این مسئله  صورت بهحاصل از این منابع را 

وجود  لیدل به رو نیاز ای نوع نظام حکمرانی و فرهنگ سیاسی حاکم بر یک کشور دارد؛ ریگ شکلنقش بسیار مهمی در 

گراست  دولتدر تعدیل نقش دولت در اقتصاد، اقتصاد ایران تا حد زیادی  ها حکومتشش کو رغم یعلاین شرایط محیطی، 

 (.952: 5900کامروا، )

منابع و  تر متناسبپراکنش دلیل  به ،مستقر در اقلیم معتدل های حکومتمردمان و  تکوین تاریخ ستا سیرادر این ر

تفسیرهای مشهوری که سعی  از . یکیوجود دارد تر دمکراتیکو  غیرمتمرکز های حکومتهای زیستی امکان ظهور بنیاد

تولید  ةشیو» مشهور ةنظری کنددر پرتو عوامل طبیعی تبیین را تفاوت بین تحوالت تاریخی غرب و شرقی کند  می

ی صحراها ویژه به. مارکس معتقد بود که در شرایط اقلیمی و جغرافیایی، (21: 5910بشیریه، )استکارل مارکس « آسیایی

، یابد میمرتفع ادامه  های دشتو با عبور از عربستان، ایران، هند و تاتارستان تا شود  میگسترده که از شمال آفریقا شروع 

کشاورزی  ةکه پای شود میمصنوعی  رسانی آب های فعالیتو سایر  ها قناتظهور نوعی آبیاری مصنوعی از طریق سبب 

و بورژوازی فارغ از حاکمیت  دار سرمایهطبقة امکان تشکیل  ،بنابراین .(25: 5934زاده،  نقیب) دهد میشرقی را تشکیل 

 ؛از اروپا بوده است تر مانده عقبدر نظر او این منطقه از جهان در فرایند تکامل تاریخی  ونهادهای رسمی وجود نداشته 

و نواحی گرم و خشک مستعد پرورش حکام  ها بیاباناست که  این اخیر نمایانگرة سدبررسی تاریخ حداقل در  طورکلی به

و در شدند طبقات نظامی و حکومتی صاحب منزلت باالیی  . در این بین،اند بوده تر توتالی های حکومتو  العمر مادام

حکومت اخیر ة سددر که  دهد نشان می. بدیهی است بررسی موارد فوق در ایران داشتندسرنوشت کشور دخالت زیادی 

و امکان امرار معاش و زیست بهتر را دهد ه است پراکنش و توزیع منابع را بین نواحی غیربرخوردار انجام متمرکز قادر بود

ساخت سد بر توزیع جریان آب در نواحی  همواره با تأکید بر ها حکومتنمونه در این  برای کند؛در این نواحی فراهم 

پتانسیل پذیرش جمعیت را در این نواحی افزایش  همچنین، اند دادهآب را به نواحی خشک انتقال و  مختلف اثر گذاشته

ریزی در ایران؛ لیکن این اهداف  برنامهتمرکز کردن مدیریت و ماخیر در غیر  ةسدهای  اند. بنابراین علی رغم تالش داده

 .محقق نگردیده است گاه هیچرافیایی ساخت جغزیربه دلیل این 

آسیای میانه، قفقاز و آذربایجان  نشین ترکبررسی تاریخ ایران نیز نمایانگر حضور فعال قبایل  ،از سوی دیگر

به مقاطع  دهی شکلو...( در ، آل زیار بویه آل، ، صفویه، افشاریهوالن، سامانیان، مغغزنویانیان، خوارزمشاهیان، سلجوق)

 ،دولت مدرن در ایران گیری شکلاز انقالب مشروطه و پیش که تا بیان کرد  توان می طورکلی بهو است مختلف تاریخی 

 است؛ پادشاهی تأثیرگذار در ایران از درون این نواحی اقلیمی سردمحور شمالی فالت ایران ظهور یافته های سلسلهقالب 

ة سدل از تشکیل حکومت مدرن در تا قبدر ساخت سیاسی فضای ملی ایران  خشک ون نواحی گرم اساکن که درحالی

 ،نتسکیو تصریح شده است که در نواحی کوهستانی و سردسیروالقوانین م . در کتاب روحاند داشتهتأثیری کمتری معاصر 

به همین دلیل در مناطق سردسیر  ؛دوش می ها آنافزایش قدرت و فعالیت  سببو د کن میبرودت هوا عضالت را منقبض 

قوای بدنی  در آن زمان درنتیجه د،کن پیدا میرف قلب جریان و خون بهتر به ط ددارن یقوت و انرژی بیشتر ها انسان

 گونه اینو افراد ساکن در  شت، تهور و گذشت دانفس اعتمادبهبود و این قوت تأثیرات متعددی در افزایش  تر قوی ها انسان

 .(21: 5934زاده،  نقیب) ندداشتنواحی نقش مهمی در سیر تاریخی کشورشان 

از  ،پس از آن ها حکومتمعاصر و خاستگاه شهری و مدنی ة سداز پیش تا  ها حکومتخاستگاه روستایی و عشایری  .6
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 های انسانهزار سال پیش  51تا  54بین  طورکلی به ؛استحکومتی در ایران  یها نظاممباحث مهم جغرافیای تاریخی 

نخست پیش از میالد ة هزار ة(. از نیم550: 5910نصرت، بخشنده ) کردند میخوراک شکار تهیة ساکن فالت ایران برای 

تا . نامیدند میکوچنده( ) «نوماد»را  ها آنکه مؤلفان روزگار باستان  کردندظهور  قبایلیکوهستانی ایران،  های بخشدر 

 یپرور دامرشتة عمدتاً در  ها . آندادند میاز جمعیت کشور را تشکیل  فراوانیایالت و عشایر ایران بخش دوران معاصر، 

تا همیشه از  دادند میدیگر تغییر مکان منطقة معینی به منطقة از  ها گلهتغییر فصل و کثرت  یمقتضا بهمشغول بودند و 

در اواخر عهد  ها آنکه جمعیت  طوری هب ؛(541: 5901زاده،  علی) کنندخود استفاده  های دامتغذیة طبیعی برای  های چراگاه

از حیث جغرافیای تاریخی قالب وقایع (. 00: 5926عیسوی، ) رسید میدرصد کل جمعیت ایران  14ناصری حتی به 

رسیدن ایالت  قدرت داستان به درواقعمعاصر ة سدتا پیش از  ،حکومتی ایران چه قبل از اسالم و چه پس از آن-سیاسی

البرز در  یها کوه رشتهبوده است. وجود  نومادیسممعیشت  ساز ینهزماول بیش از هر چیز وضع طبیعی ایران درجة . در است

مرکزی همراه با  خشک یمهنخشک و  یها دشتوجود  ، همچنینشمال و شمال غرب و نیز ارتفاعات زاگرس در غرب

بقا و ة عمد ةزمین ،خورد یمچشم  ن ایران بهتنوع واحدهای ژئومورفولوژیک و هیدرولوژیک مستقل و منفرد که در سرزمی

 (14: 5934شعبانی، است )تداوم حیات عشایری را در تاریخ ایران رقم زده 

 

 
 

 و استایران  ینینش کوچتاریخ صعود و زوال عشایر و مرتبط با جغرافیای مطالعة  درواقعبنابراین بررسی تاریخ ایران 

 یزدبرخ ینینش کوچعشایری و ة حوزکه حکمرانی کل کشور از  است ظرفیت و قدرت بالقوه و بالفعل عشایر موجب شده

این فرهنگ به شکل غالب در تعارض اساسی با  ،نظران صاحبنظر برخی براساس (. 599: 5903فرد،  شایگانربانی و )

بدیهی است این الگوی معیشت از حیث تاریخی فرهنگ خاص خود را نیز  وکراتیک قرار گرفته وو باورهای دم ها ارزش

اجتماعی الزم برای  یها نهیزم ،محور خاناست. مطابق این فرهنگ پدرساالرانه و کرده در جغرافیای سیاسی ایران پایدار 
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راتیک قرار داشته دمک یها ارزشاین فرهنگ سیاسی در تعارض با  شده واستبدادی فراهم  یها نظامو  ها حکومتظهور 

 ةکراتیک فاصلوبا زندگی مدنی، قانونمند و دم ینینش کوچزندگی  ،به عبارت دیگر ؛(11-10: 5903القلم،  سریعاست )

زیرا ؛ ندداد یمتشکیل  نانینش کوچنوزدهم نزدیک به نیمی از جمعیت ایران را ة سددر  که یدرحال، زیادی داشت

ایالت  ،رسید یمرسیدن یک ایل در تاریخ ایران به معنای حذف ایل حاکم بوده است و هر ایلی که به قدرت  قدرت به

ارتزاق و اثرات ساختاری و طریقة سیستم معاش و این  یطورکل به ؛آورد یدرمخود ة یطرسدیگر را با زور و ارعاب به 

(. در سال 04: 5904غفور،  آلاست )خصایص فرهنگی یک ملت ة سازندعوامل تربیتی و  ینتر مهمتاریخی آن یکی از 

درصد چادرنشین بوده  09روستانشین و درصد  1/09درصد جمعیت شهرنشین،  59شمسی جمعیت ایران شامل  5616

و عشایری تا  ینینش کوچمعیشت ة غلبسبب نبود یکپارچگی بنیادهای زیستی  یطورکل به ؛(21: 5913، دار حقاست )

، معاصرة سددر پیش از تکوین دولت مطلق در ایران  ،بنابراین ؛(10: 5934شعبانی، بود )بیستم میالدی  ابتدای قرن

 ،اعمال قدرت، استبدادی و خودکامهشیوة  رغم بهبوده است و مبتنی ساخت قدرت بر تکثیر و پراکندگی منابع قدرت 

و قدرتمندی  امروزینگرفتن ملت به مفهوم  تولید، شکل ةشیو ،درواقع. بود الطوایفی ملوکرت نامتمرکز و ساخت قد

 .گذاشت نمیسیاسی باقی -اداریبرای تمرکز  ینیروهای گریز از مرکز، جای

تعدد و تکثر قومی شده  قومی منبعث از تنوع ساختار طبیعی فالت ایران بستر ةساختار اجتماعی بست از سوی دیگر

 ،بودنآن ممکن  امروزیملت به مفهوم  گیری شکلایران امکان  امپراتوریاینکه در  بود. در چنین شرایطی عالوه بر

 ها دهفرهنگی با وجود  قلمرویاین ادارة بود. مسلم است که شده قومی نیز در سرزمین ایران مهیا  ةگون موزاییکشرایط 

که ناشی از وسعت سرزمینی و وضعیت  ای فاصلهنبوده است. روابط  پذیر امکان سادگی بهو آداب متنوع  ها زبانقوم با 

بنیاد طبیعی  و کردهافیایی ایران فراهم سیاسی فضای جغر-مانعی در راه انسجام فرهنگی خاص توپوگرافی در ایران بوده

در طول سه هزار سال گذشته همواره نقش فعالی در  نشینان کوچرو  ینااز  ه است؛داد را رواج  نشینی کوچالگوی معیشت 

نیز روستانشین( -شهرنشین) یکجانشینو جوامع  ها آنبین رابطة  و اند داشتهمرزهای ایران  ی و پاسداری ازامور سیاس

اغلب در رأس  داشتندکه قدرت نظامی  نشینان کوچاخیر، سدة است. تا پیش از تحوالت داشته همواره فراز و نشیب 

عشایری در برانداختن و  های ایلسران  . در این بین،(512: 5900، بهاروند اللهی امان) بر ایران بودند های حاکم سلسله

 های ارتشاز تشکیل ارتش منظم، اصوالً ساخت پیش تا  طورکلی به ؛ندداشتپیشامدرن نقش مؤثری  های حکومتتشکیل 

تجزیة عامل مهم  ،قبول تبعیت از مرکز و شاه رغم علی ،بدان سبب که دائماً مسلح بودندها  آن بود.عشایر  عهدةبرایران 

 . آمدند میشمار  قدرت سیاسی مرکز به

اهمیت دیرپایی ة کنند نمایاندر مقام عنصر اصلی و اساسی نیروهای مسلح ایران نیروی نظامی عشایری گفتنی است 

، قدرتمندترین ها آنکه در زمان قاجارها به غیر از خود  گوید می« لمبتون» .اند داشتهاست که قبایل در جامعه ایران 

و اعراب فارس بودند و قدرت رهبران عشایر از نیروی نظامی  ها قشقایی، کردها، افشارها، قراگوزلوها، ها بختیاری، ها گروه

در اسرع وقت گردآوری کنند و در صورت لزوم به کمک شاه بشتابند. در  توانستند میکه  شد میناشی  ها آنتحت امر 

در  ها آنحکمرانی خود قدرت بالمنازع بودند و با ظهور شاهان بسیار مقتدر که تعداد منطقة  بیشتر مواقع رؤسای ایالت در

قابل تأمل  در تمامی تاریخ ایران نشینان کوچنقش  ،بنابراین ؛حکومت بودند بردار فرماناست، کاماًل  شمار انگشتتاریخ 

گاه در مرزها به پشتیبانی از حکومت ایران  ،یگرو گاه سبب برافتادن حکومتی د شدند میگاه مؤسس حکومت  ها آن. است

تجاری را غارت  های کاروان، و وتاز تاختو گاه با همکاری همسایگان به کشور  شدند میبا همسایگان وارد جنگ 

ایالت و عشایر در نواحی پیرامون ایران با توجه به  ویژه به بردند، میبه شهرها یورش نیز  سالی خشکدر مواقع ، کردند می

این فرایند در کندشدن  .و در ساختار سیاسی تأثیرگذارتر بودند کردند میموقعیت حائل خود از این کارکرد بیشتر استفاده 

 تکوین مرزها در ایران نیز مؤثر بود.
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آن افزایش روزافزون  تبع بهو  ،در شهرها یا کارخانهاز ابتدای قرن معاصر با پیداشدن نفت ایران و تشکیل صنایع  .9

 بیشتر ینیآفر نقشبا  یجتدر بهمعاصر ة سددر  ،بنابراین شد؛خاستگاه جغرافیایی تولید ثروت به شهر منتقل ، تمرکز جمعیت

 ؛در ایران شد تمرکزحکومت م یریگ شکلآن، سبب  تبع بهو  محیطی یعامل ةمثاب بههای حاصل از صادرات نفت درآمد

عشایر، تشکیل ارتش منظم، کردن  اقدامات پهلوی اول در خصوص یکجانشین ساز ینهزمکه این عامل طبیعی  طوری هب

گرایی  مسیرهای ارتباطی، خلع سالح عشایر و سرکوب محلیتوسعة شعاعی مبتنی بر نقش تهران و  ونقل حملتقویت 

و  وپرورش آموزشتدریجی  یریگ شکل ،در رسیدگی به دعاوی مردمسیاسی و تقویت نقش نهادهای انتظامی و قضایی 

شایان ذکر  .بودکرده که حکومت مرکزی فراهم شد آب، برق، مخابرات و...  های یرساختزوابستگی نواحی کشور به 

 .کرد سوق پیدا بیشتر نظام حکمرانی در ایران اثرگذاری بیشتر درآمدهای حاصل از فروش منابع فسیلیبا است که 

 شود، میجهان، بخش اعظم بودجه دولت از درآمدهای مالیاتی حاصل پیشرفتة کشورهای بیشتر در  اینکه رغم یعل

 یزخ نفتاما در بیشتر کشورهای  ،(19: 5901شیرودی، رسد ) یمدرصد نیز  04این میزان در برخی از کشورها، به باالی 

ها و  هوردآاز فروش نفت و فرطور مستقیم  به ها دولتاز درآمد  درصد 14نه و از جمله در ایران بیش از در خاورمیا یژهو به

این  ةساالنبودجة سهم ناچیزی در نیز درآمدهای مالیاتی  شود. میحاصل طبیعی  یعامل ةمثاب بهمشتقات وابسته به نفت 

در  نامند یم «رانتیریسم»خاص سیاست و حکومت که آن را ة یوش(. این 90: 5934قالیباف و دیگران، ) داردکشورها 

اند  یافتهابع کانی و فسیلی دست به ثروت و درآمد حاصل از فروش من یافتگی توسعهکه پیش از  شود یمجوامعی ظاهر 

اقتصادی است،  یها تیفعالة جینتسود و مزد که  برخالفدرآمدی دانست که  توان یمرانت را  .(591: 5900میرترابی، )

آن از رانت خارجی  یدرآمدهادرصد از  06حکومتی است که بیش از  نیز حکومت رانتیر .دیآ یمدست  بهبدون تالش 

مبتنی بر تولید و  ةپای تکاقتصاد  با گذشتهة دهخلیج فارس در طول چند حوزة کشورهای بیشتر ، رو نیاز ا ؛شود یمحاصل 

: 5902لوسیانی، ) رانتیر در کشورهای منطقه شد یها حکومت یریگ شکلکه این امر موجب  مواجه بودندفروش نفت 

امکان بسط توزیع در نهادها و  ،پرقدرت یابزار ةمثاب به ها دولتتجمع منابع درآمدی در دست  ،از سوی دیگر. (522

 این مسئله ،(12: 5332اسکاچپول، ) کند میو توزیع جغرافیایی قدرت را در کشور محدود ، ساختارهای اجتماعی و مردمی

و  یمحصول تکاقتصاد  ،بنابراین ؛یک کشور دارد تأثیر بسیار زیادی بر ویژگی نظام حکمرانی و ساختار قدرت سیاسی در

توزیع قدرت تمرکز درآمدهای حاصل از آن در دست حکومت به افزایش استقالل حکومت از جامعه و ایجاد مانع در مسیر 

 اثرگذاریاین  ،(960: 5902سردارآبادی، شد )خواهد منجر در آن جامعه  در ساختارهای سیاسی و فضای جغرافیایی

مستقر در این حوزه الگوی حکمرانی بسیط  یها حکومتاز نظر شکلی غالب  رو یناز ا شود؛ میدر ایران مشاهده  وضوح به

خدمات و درآمد امور  ،کاال به عبارت دیگر هرگاه حکومتی در وضعیتی باشد که بتواند رأساً با توزیع دارند؛گرا  کانونو 

 .کردتمرکز میل خواهد  یسو بهناخودآگاه  یا گونه به کند،مردم را اداره 

کالن حاصل از فروش منابع  تقریباًبا دراختیارداشتن درآمدهای  ،اخیرة سددر حاکم بر ایران  یها حکومتبنابراین 

( و 00: 5901ازغندی، ) ندکردکالن ملی را رأساً تعیین، تدوین و اجرا  یها هدفهرچه بیشتر فسیلی و مشتقات وابسته، 

 ،(. در چنین جوامعی20: 5905پور،  کریمیند )نداشتنیازی ملی  یها برنامهماهوی به مشارکت شهروندان در طرح و  طور به

 شد. میتوجه  گیری یمتصمو  یزیر برنامهدر امر های کارشناسان و مدیران دولتی  یدگاهدتنها به در اغلب اوقات 

علمی و معیارهای منصفانه را  یها ارزش توانند یمدولتی معتقدند که تنها کارشناسان دولتی  یها سازمان گفتنی است

در این راه کمتر به نظرات نهادهای اجتماعی کنند. باید توجه داشت که و آن را در عمل اجرا ، رعایت یزیر برنامهدر امر 

نهادهای اجتماعی و خصوصی نقش ناچیزی در  ،مذکور وجود شرایط دلیل اصوالً در چنین جوامعی به .شود میمحلی توجه 

سیستم  یطورکل به شود؛ میفرهنگ سیاسی نیز کامالً از این مسئله متأثر  و حتیکالن و راهبردی دارند  های گیری تصمیم

( 04: 5904غفور،  آلاست )ملت خصایص فرهنگی یک ة سازندعوامل تربیتی و  ینتر مهمارتزاق یکی از ة یقطرمعاش و 
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 طورکلی بهاست. متأثر  تسلط نفت بر حاکمیت و مدیریت سیاسی فضای سرزمینی ایران ازو این روند تاریخی کامالً 

سنتی یا پیش از مشروطیت به دولت حاکم کارگزار و کارفرما ة دورگفت تطور و تحول ساختار و عملکرد دولت از  توان می

کارگزاری چندانی برای خود متصور وظیفة شد که عملکرد حاکمیتی حکومت که در آن سبب  ،پس از پهلوی اولة دوردر 

 در سه بُعد به شرح زیر تغییر یابد. مسئوالنهبه عملکردی  ،نبود

ساختار و سازوکارهای جدیدی برای آن تعریف شد  ، اماهمان عملکرد سنتی بودادامة  ینوع به: عملکرد حاکمیتی (الف

 کارکرد آن حفظ امنیت بود. ترین عمدهو 

ة دوردر  که درحالی؛ شد میسنتی تنها به برقراری امنیت محدود ة دورعملکرد کارگزاری: عملکرد حکومت در  (ب

بهداشت و درمان، آموزش عالی، ، وپرورش آموزشنو ارائه بخشی از خدمات عمومی مانند  ساالری دیوان ةجدید با توسع

کارگزاری در قبال تصدی منابع درآمد ملی بر  ةوظیف عنوان بهرا  ...بانکداری، تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق و بیمه و

 عهده گرفت.

دولت با  ؛ یعنییافتن نفت در اقتصاد ملی قوت گرفت اهمیتعملکرد کارفرمایی: این عملکرد عمدتاً بعد از ( ج

آغاز  و اصلی در کشور تبدیل شد گذار سرمایهبه  تدریج بهفزاینده از درآمدهای نفتی و سایر منابع ثروت ملی،  مندی بهره

، صنایع مادر و... سبب شد به کارفرمایی بزرگ تبدیل شود. از سوی دیگر پرداخت ونقل حمل، آهن راهاین حرکت با احداث 

و به تداوم زندگی اقتصادی شهرها ، لغ زیادی را به اقتصاد شهری تزریقحقوق کارکنان دولت و نهادهای عمومی مبا

. در این راستا تزریق اعتبارات عمرانی و پرداخت حقوق کارکنان نقش مهمی در تداوم حیات پایدار شهرنشینی کردکمک 

 (.10: 5906رهنمایی و امیریان، ) داشتدر ایران 

از  یاریتا قوانین مورد نظر خود را در جامعه اعمال کند. در بس کرد میقدرت حاکم کمک  عنوان بهاین فرایند به دولت 

 یرفاه عموم یها طرحم و یمستق یها کمکار، ک یاز جمله برا ،شوند یمبه دولت وابسته اجتماعی ن طبقات یموارد خود ا

 ،نیبنابرا ؛(553: 5901میرترابی، ) گریدازات گوناگون یو امت ییمواد غذا ةو بهداشت گرفته تا یاران وپرورش آموزشاز 

سرنوشت بر دارد، تمایل ه به حفظ و گسترش خود ک  یاسیسو  یقدرت اقتصادسرچشمة  عنوان بهدولت  یها نهیهز

ة نیزمو  شود یمتبدیل نده یرفاه فزا یل جامعه به منبع نامرئک ید براین عوای. اگذارد میر یتأث یجتماعطبقات مختلف ا

 یبورژواز ظهورمانع  مسئله نیا .کند فراهم می سیاسیفرایندهای ة حوزدر را و فزاینده نهادهای دولتی  یدائمة مداخل

معترض و تکالیفش  ها تیمسئولیا در تنظیم حقوق  ،اقتصادی سهیم یها تیفعالدولت را در  تواند یمکه  شود میمستقل 

ان، یاتوزککند ) می ییردن آن ملزم به پاسخگوک خرج یدولت را در چگونگ دهندگان اتیمالمنابع  کند، خالصه اینکه

 یها تیفعالاز خدمات و  یا مجموعهارائة شهروندان را از طریق کند  میدر این جوامع دولت در عمل تالش . (634: 5904

این  ،(11: 5906کاظمی، د )نورتون و راضی نگه دار شود یماز طریق درآمدهای رانتی تأمین  شان نهیهزاقتصادی که 

از  تواند یماین دولت  شوند. گفتنی استاز خودمختار و مستقل  یا ندهیفزا طور بهرانتی  یها دولتکه  شود میمسئله سبب 

در تقابل شدید با  و داین درآمدها برای ایجاد رضایت و تعقیب اهدافی که بهترین اهداف جامعه نیستند استفاده کن

: 5301لوسیانی، شود ) یماقتصادی داخلی تأمین  یها تیفعالگیری از  مالیاتکه درآمدشان از محل  ردیگبقرار  ییها دولت

رفتار دولت را تعیین کند، ماهیت منابع درآمدی  یها جنبههرچند شرایط اقتصادی ممکن است نتواند تمام  ،بنابراین ؛(29

مله زندگی شهری اساسی زندگی در جامعه از ج روی قواعدر بمنابع درآمدی حاصل از منابع فسیلی  ژهیو بهدولت 

درآمد به که برای کسب  یها دولتاز  ،وابسته به رانت یها حکومتکه  دهد نشان می ییها یبررس. چنین تأثیرگذار است

که به درآمدهای  یا توسعه درحالدر کشورهای  ژهیو بهاین تفاوت بارز و عمده  متفاوت هستند. پردازند یمگیری  مالیات

به  شیوب کماز رنسانس  پساروپا دولت  ،(. درحقیقت531: 5904حاجی یوسفی، ) شود میدولت دسترسی دارند، مشاهده 

 تر وابستهن ه آاجتماعی جایگاه واالتری داشت دولت ب ة. هرچه طبقبودوابسته اجتماعی و نماینده این منافع منافع طبقات 
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پس از وابستگی بیشتر اقتصاد به نفت،  ویژه هب ،مدرنیتهة دوردر ایران  برعکس. کرد یمافع آن را بیشتر نمایندگی بود و من

 ،طبقات اجتماعی در شهرها بیشتر به دولت وابسته شدند و هرچه جایگاه اجتماعی یک طبقه شهری واالتر بودتدریج  به

در ایران ماهوی و اصل دولت دیگر از این زمان به بعد سخن . به گرفت یموابستگی آن طبقه به دولت نیز شدت بیشتری 

در اروپا عکس این وضع بود. همین مسئله  که یدرحال ؛اصالت ماهوی بودندبدون بود و طبقات اجتماعی صوری و 

و نبود طبقات  داد یماجتماعی میان این دو جامعه وجود داشت توضیح  یها تفاوتنظر بزرگی را که از  یها تفاوت

 (.51: 5911 کاتوزیان،شد ) میانحصار کامل قدرت در دست دولت  ساز سبباجتماعی ماهوی 

تحوالت روابط خارجی ایران از موقعیت  گیری شکلعامل  ترین مهمبا توجه به خصوصیات ژئوپلیتیک ایران .0

منابع سرشار فسیلی و  داشتنجهانی و  هایی قدرتنفوذ حوزة  ینمابآن  قرارگیریو  طبیعی یعامل مثابه به جغرافیایی ایران

حوزة (. اصوأل کشورهای حائل کشورهایی هستند که در سطح قلمرو و فضای 61: 5930احمدی، ) استبوده ناشی معدنی 

. بدیهی است هاست سرزمینوجود منابع و امتیازات جغرافیایی مهم  درنتیجهاین عامل  ،جهانی قرار دارند های قدرتنفوذ 

 ،بنابراین کنند؛ میپایش  کامالًو عملکرد یکدیگر را به این فضا هستند به فضاها کامالً حساس  زبرتر نی های قدرتاین 

 ،فضاها، فضاهای رقابت، کنترل و هوشیاری است. از سوی دیگر کشورهای موجود در این فضاهای حائل گونه این

را رها نفوذ قدرت برتر دیگر از فضای سرزمینی خود توانند  نمی جهانی رقیبگرفتن از قدرت  و بدون کمک خود یخود به

حائل داشته و بین قدرت دریایی در جنوب )انگلیس و آمریکا(  یبدیهی است ایران در دو قرن گذشته همواره موقعیت کنند.

تنگاتنگ با  یایران رقابتهمواره در فضای جغرافیایی سرزمین  یی کهها قدرت؛ ه استگرفته بودو قدرت روسیه قرار 

اشغال  5341قراردادهایی همچون  بود.شکل گرفته  آن ةو بخشی از حوادث تاریخی ایران نیز درنتیج ندتداشیکدیگر 

سنتو و سیتو و بغداد و تقویت نقش نظامی  های پیمانایران در زمان جنگ جهانی دوم، عضویت ایران پیش از انقالب در 

بنابراین  ؛(03: 5904پور،  کریمی) هستند مسئلهاز این  هایی نمونهخلیج فارس منطقة در  میالدی 5314دهة ایران در 

قاجار و سلطنت پهلوی، سلسلة اخیر همچون نهضت مشروطیت، انقراض سدة اجتماعی ایران در -تحوالت سیاسی

مقابل  ة. نقطاستطرح رد انقالب سفید همگی با موقعیت جغرافیایی ایران در ارتباط  و مرداد 60شدن نفت و کودتای  ملی

جغرافیایی پیدا کند و جنبة آن  طرفی بیسبب شده است سوئیس است که موقعیت کوهستانی آن مانند ایران کشوری 

قعیتی را برای این کشور فراهم . همچنین مرزهای آبی بریتانیا موباشدهمواره در طول تاریخ از تجاوزات نظامی در امان 

این کشور که  طوری هب ؛مؤثر علیه این کشور دست بزند یبه تهاجمنتوانسته کرده است که نهصد سال گذشته هیچ دولتی 

بنابراین توجه به  درآید؛به اشغال آلمان سبب نشد  مسئلهاین  اما مواجه شد،هوایی گستردة  ةحمل بادر جنگ جهانی دوم 

که امکان اتخاذ  دهد میرا درمورد سرزمین ایران نشان  ها قدرتحوادث تاریخ ایران مدل ثابتی از تعامالت سیاسی بین 

سیاسی ة عرصگفت از زمانی که مادها پا به  توان می طورکلی به ؛استکرده  غیرممکنرا برای ایران  طرفی بیسیاست 

زمانی بیشتر، زمانی  ،در این فرایند و حوادث تاریخی جهان حضور داشتهة میانایران در  تا امروز هموارهگذاشتند جهان 

 هایی ملتزیرا این فرایند جبر  ؛هرگز از صف اول تاریخ عقب نبوده است ، اماکمتر، زمانی فرمانروا و زمانی زیردست بوده

زیرا سطح رفتار  ؛خورد میدر این موقعیت رقم  ها آنو سرنوشت سیاسی دارند زمین ة کراست که موقعیت مکانی حائل در 

ناشی از  های ظرفیتاز  شدت بهو میزان اولویت آن کشور در تفکرات سایر کشورها  الملل بینة صحنهر کشوری در 

 : استایران به هدف رقابت در دو ویژگی اصلی سرزمین نهفته  شدن لیتبد یطورکل بهاست. متأثر  موقعیت جغرافیایی

 به خودخارجی را  یها قدرت ةاندیش ،هدف ژئوپلیتیک عنوان بهالف( موقعیت جغرافیایی و فضای سرزمینی که معموالً 

مسیرهای بوده که آسیا، آفریقا و اروپا را به  نیتر عمدهگفته شد از دیرباز فالت ایران از  همچنان کهمعطوف داشته است. 

 (. 1: 5921کامرون، ) داردگذرگاهی  و از این جهت موقعیتکرده است یکدیگر متصل 

این عامل در ادوار  ،فضای سرزمینی ایران بوده است یها یژگیو نیتر مهمذخایر و ثروت زیرزمینی نیز از جمله ب( 
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 ها انساناد غذایی مورد نیاز و مو ها دامآب و مرتع برای تأمین علوفه که  ی بوده استتاریخی گذشته در قالب فضاهای

برای مهاجمان آسیای مرکزی درآمده بود. پس از راهبردی هدف  صورت بهکه  طوری ه؛ ب(03: 5905نیا،  حافظ) اند داشته

 ایرانشدت به  بهاستعمارگر اروپایی، روسیه و آمریکا  یها قدرتو اقتصاد جدید به انرژی  یفنّاورانقالب صنعتی و نیاز 

در  ها دولتگیر و  تصمیمافراد فعال در کنترل و تعیین مسیر  یخارجی نیز نقش یها دولتدر طی این فرایند . توجه کردند

 .ندداشتایران 

( او بحری )انگلستان و آمریک )روسیه( بری یها قدرت یها رقابتاز سوی دیگر موقعیت جغرافیایی حائل ایران میان 

 یها قدرتسبب ایجاد حس تنفر عمیقی به  وارد شده،بر حکومت و ملت ایران  ها آنو صدمات و خساراتی که از رقابت 

دو  در طول ،به عبارت دیگر ؛این مسئله همچنان نیز ادامه داردشده است و برتر بیگانه در اذهان حکومت و ملت ایران 

بستر  مثابه بههمچنین منابع زیرزمینی قابل توجه همراه  ،موقعیت جغرافیایی و ارتباطی مناسب دلیل داشتن گذشته بهسدة 

 ،موجودیت طوالنی رغم یعلحتی در طول تاریخ نیز  ،جهانی متعارض بری و بحری مطرح بوده است یها قدرتابت رق

در معرض فتوحات خارجی قرار داشته و حاکمیت حکومت بر مقدورات ملی در معرض  کشور هموارهیک  عنوان به

 داشتنکه ضمن  (چین یاستثنا بهسراغ گرفت )شاید  توان یمکمتر کشوری را  ،به عبارت بهتر ؛است بودهمخاطره 

 یها قدرت دربارةمنفی  یذهنیت مسئلهاین تا آنجا که  فرهنگ متمایز و کهن تا این حد شاهد تهاجمات ویرانگر بوده باشد

متعددی به اقوام مهاجم  یا منطقهروابط خارجی مالحظات ة عرصکه ایرانیان در شده است  ایجاد کرده و سببخارجی 

. تسلط اعراب مسلمان طی حدود سه قرن نخست هجری، باشند ها آنداشته و همیشه در انتظار رویارویی و کشمکش با 

تسلط ترکان از قرن چهارم تا هفتم هجری، تسلط مغوالن در قرن هفتم و هشتم، ترکمانان در قرن هشتم و نهم و... 

به عبارت بهتر احراز ذهنیت منفی به  ؛(550: 5930رشنو، ) وجود آورده است بهخارجی  یها قدرتنگری را به  منفینوعی 

قابل توجه و موقعیت جغرافیایی و  ینیرزمیزگذشته از جبر جغرافیایی وجود منابع سدة جهانی در طول تاریخ دو  یها قدرت

 انداز چشماصلی  یها یژگیووجود دارد و از  پررنگ صورت بهکه همچنان  اطی مناسب سرزمین ایران بوده استارتب

و توجیحات را در توصیف  ها نییتب نیتر دهیچیپ. بر این مبنا مردم و حتی نخبگان حکومتی همواره استسیاسی ایران 

که دستیابی به اهداف بسیار خیالی و شده سبب  مسئله. این کنند بیان میبه کشور ایران جهانی  یها قدرتعملکرد شوم 

توطئة غلبه بر برای و مردم ایران  ها حکومتمخیلة در همواره سبک قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی  در یرواقعیغ

 .های خارجی وجود داشته استنیرو

 

گیرینتیجه

این  دهد یمسیاسی در ایران نشان  یها نظامو  ها حکومتبررسی سیر تاریخی تکامل ، شدذکر  تر پیش که همچنان

به عبارت بهتر عواملی همچون  ؛اند بودهجغرافیای طبیعی سرزمین ایران متأثر  های یژگیودر طول تاریخ از  ها حکومت

 ؛سیاسی حاکم بر ایران تأثیرگذار بوده است یها نظام های یژگیوتنوع در محیط طبیعی سرزمین ایران بر ماهیت و 

حاوی معاصر ة سدتا پیش از ، عمل کنشگران نظام سیاسی ایران رویکرد ساختارگرای تاریخی چارچوبکه در  طوری هب

بخشی زیادی تبیین عشایری و... بوده که ساالری  خانبزرگ مالکی،  مردساالر، پاتریمونیال،جامعة  همچون هایی خصلت

طبقة  فتنرگن شکل ،درحقیقت. مانده استمغفول غرب  سیاسی های اندیشهو  ها نظریهدر  ها پدیدهعلل ظهور این از 

از منظر محیطی نیز  شکل نگرفته است مناسب گذار به نظم مدرن در ایران یها نهیزم اینکه چراة مطالعو  بورژوااجتماعی 

نیز اکولوژیک  های بنیانتاریخ تحوالت اجتماعی غرب در با در این رویکرد تفاوت تاریخ ایران  شود. مینگریسته 

 .یا فرهنگی نگریست اقتصادی را از منظر ها آن توان نمیو صرفاً  شود میجو و جست

 و به جهت وخاک آبگسیختگی عوامل زیستی همچون دلیل  بهتاریخ ایران  ةاز انقالب مشروطپیش تا در این چارچوب 
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جوی منابع زیستی به یکی از وجوه غالب زندگی و جست دنبال بهالجرم حرکت  ،ثنویت و تضاد ذاتی موجود در طبیعت ایران

دلیل  به ،حکومت ملت پایه در ایران گیری شکلاز انقالب مشروطه و پیش تا  گفت توان میشده بود.  تبدیل ایرانجامعة 

و ، در ایران فراهم ینینش کوچو تداوم معیشت  یریگ شکلزمینه برای عوامل زیستی و ژئومورفولوژیک نبودن  پیوسته

در  یابی قدرتساختار قدرت و  که آنجارسیدن ایالت و عشایر بوده است. از  قدرت شامل سیر بهجغرافیای تاریخی ایران 

این  پذیری ازتأثیر، با کرد یمو اوضاع را مساعد ارزیابی  افتی یمهر ایلی که قدرت الزم را  ،نبود مند ضابطه یا فهیطاالگوی 

ة سدنیروی نظامی ایالت و عشایر تا پیش از  ،بنابراین شد؛ میو خود جایگزین وی  زد یمفرمانروای حاکم را کنار  وضعیت

بسیار و ساماندهی سیاسی فضای سرزمینی ایران نظم و امنیت در مناطق مختلف کشور  یبرقرارمعاصر در دفاع از مرزها و 

عشایری در فرهنگ  جود در طوایف و جامعةمراتبی مو فرهنگ سلسله رسوخاین مسئله موجب سوی دیگر مهم بود. از 

همواره وجود داشت؛ ترس از زیردستان  زیچ همهو  کس همهبه همین علت ترس فراگیر از  شد؛ از حیث تاریخیسیاسی ایران 

به  مسئلهاین  که دندید یمکه مبادا علیه باالدستی اقدام کنند و ترس از فرودستان که ثروت و جایگاه خود را در خطر 

حکومتی موجب شده  یها ستمیس گونه نیا نیهمچن. استکرده  میتمرکزگرایی ساخت سیاسی حکومت و جامعه کمک 

جامعه در  یها هیالو مشارکت دیگر شود است منافع کالن جامعه یا کشور منطبق با ادراک و نگرش طبقه حاکم تعریف 

 یها تفاوتضمن اینکه امکان ظهور شهرنشینی و . باشد ممکن یا بسیار اندک و محدودنا ها حکومتساختار سیاسی این 

فضایی، ابزارسازی و  یزیر برنامه، ینگر ندهیآ، ینیب شیپمعیشت ظهور ة ویش رو نیاز ا ؛طبقاتی نیز کمتر فراهم بوده است

 است.کرده رو  هآموزشی و... را با تأخیر در ایران روب یها نظامانتقال تجربیات در قالب 

به عبارت بهتر  ؛استاز سوی دیگر در فضای جغرافیای سرزمین ایران پراکندگی منابع طبیعی و زیستی غالباً نامتوازن 

خصوص در ایران این  در  ندهیفزادر ایران منابع طبیعی و فسیلی توزیع جغرافیایی یکسانی در کل کشور ندارند و تناسب 

بعد از تشکیل حکومت ملت پایه  این مسئله یکی از عوامل بنیادین تمایل به ایجاد تمرکز قدرت در ایران ،شود یمندیده 

پراکنش نامتناسب بنیادی زیستی نظیر آب شیرین، خاک حاصلخیز و... در جغرافیای  ،به بیان دیگر است؛معاصر ة سددر 

عادالنه در فضای جغرافیایی  صورت بهب زیستی را که تنها یک حکومت متمرکز قادر باشد این مواهشد ایران موجب 

. ضمن اینکه تمرکز استقرار منابع فسیلی در جنوب و جنوب غرب ایران موجب شده است که یک نظام کندکشور توزیع 

 . عهده بگیردربحاصل از نفت را در فضای جغرافیایی کشور  یدرآمدهاتوزیع  بتواندمدیریت متمرکز 

تشکیل ارتش منظم، یکجانشین منظور  به را منابع و تسهیالت الزم ،معاصرة سدآن در فزایندة درآمد نفت و رشد گفتنی است 

 رغم یعلاین فرایند از این جهت  ،کرده استعشایر، و احراز کارکرد کارفرمایی و کارگزاری برای حکومت متمرکز فراهم کردن 

 است.نداشته  ای ساختارها و در فضای سرزمینی کشور چندان نتیجهتوزیع قدرت سیاسی در برای  ها کوششتمام 

موقعیت حائل ایران  اشی ازدر مورد سرزمین ایران ن ها قدرتثابتی از تعامالت سیاسی، بین  فرایند وجود گریاز سوی د

از این ؛ استه بود رممکنیغرا برای ایران  یطرف یباتخاذ سیاست  ،این موقعیت حائل و متأثر ازبوده  ادر جنوب غرب آسی

و سقوط  ها حکومتدر ظهور و پیدایش  وجهت موقعیت جغرافیایی ایران در جنوب غرب آسیا از گذشته در اوضاع سیاسی 

در  که یطور به ؛و باالخره در تغییرات مرزهای ایران و در انبساط و انقباض مرزهای آن بسیار مؤثر بوده است ها آن

بر قلمرو بارها توسعة و منابع زیستی و  ها چراگاهجوی و مختلف لشکرکشی قبایل و اقوام مجاور در جست یها دوره

ثابت ة دیپدیک  صورت بهسیاسی فضای سرزمینی و موقعیت ایران  ینیآفر نقشاست. این  گذاشتهمرزهای کشور تأثیر 

با ضعف حکومت مرکزی این مسئله تشدید  زمان همکه  طوری هب ؛بروز کرده و حتی در دوران معاصر ادامه داشته است

ژئوپلیتیک،  یها یژگیونظیر موقعیت جغرافیایی، آب و هوا، خاک،  عوامل طبیعیکرد اذعان  توان یمبنابراین  ؛است شده

 یها حکومتحوادث سیاست خارجی ایران و تکوین دادن  شکلدر عوامل ساختاری  ةمثاب بهژئوانرژی و ژئواکونومیک 

 بوده است. در قرن معاصر مؤثررانتیر در ایران حکومت  یریگ شکلهمچنین  ،معاصرسدة رکز تا پیش از غیرمتم
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