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 چکیده

 وی سیاسی هایی مانند جغرافیاای در حوزهعنوان یکی ازمباحث میان رشتهمنطقه و مسائل مربوط به آن به

در ود. رکار میهشدت بها بهو در تحلیل پردازی شدهای مفهومالملل، و مطالعات منطقهژئوپلیتیک، روابط بین

سازمان  یک است. سزایی برخورداراز اهمیت به ایمنطقهسازماندهی سیاسی فضا درمقیاس  فرایند ،جغرافیای سیاسی

 نظارت بر وبرای کنترل  آن اغلباهداف سیاسی است که یافته انسانی ای، یک فضای سازمانسیاسی فضای منطقه

های مکشحل کش ،وحدت تشکیلنظم،  ؛ مانند: مدیریت مناقشات، ایجاداین نیازهای منطقهمنابع برای تامی

، یاست، اقتصادموضوعاتی مانند سهمین جهت، گیرد. بهامنیت صورت می ایجاد و سرانجام ای،منطقهدرون/برون 

هی سازماند نمود عینی. اندبه بهترین شکل قابل مشاهدهای منطقه یسازماندهی سیاسی فضا امنیت و فرهنگ در

ده با استفا ین نوشتارا. مانند اکو. ای با اهداف گوناگون استاتحادیه منطقهیک طقه، یک سازمان یا منسیاسی فضا در 

شود. می که یک منطقه چگونه مورد سازماندهی سیاسی واقع استحلیلی در صدد بیان این نکته ت-از شیوه توصیفی

ان و ند سازمای معموال در چارچوب یک یا چد سازماندهی سیاسی یک فضای منطقهدهننتایج این تحقیق نشان می

یره ند اکو و غای مانهای منطقهشود. شکل گیری سازمانای و در درون قلمرو و مرزهای آن انجام مییا اتحادیه منطقه

 ای قابلیت بررسی را دارند.در قالب سازماندهی سیاسی فضای منطقه

 .ایمنطقه، فضا، سازماندهی سیاسی، سازمان منطقه :های كلیدیواژه
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 طرح مساله

ای مستقل و کم به صورت رشتهای حضور دارند که سابقه چندانی، دستدانان سیاسی، امروزه در رشتهجغرافی

تاریخی و گیری بسیاری از مفاهیم جغرافیای سیاسی نه تنها نیازمند توجه به رهیافت تفکیک شده ندارد. بنابراین پی

سازماندهی » مطالعات بنیادی دراین حوزه است بلکه نیازمند مطالعه و بررسی فرایندهای بنیادی دراین حوزه مانند

با اهداف خاص است. در واقع،  یافته انسانییک فضای سازمان فضایی، درواقع سازمان سیاسییک  .است «سیاسی فضا

های حال متمایز، در مقیاسسیع شبکه ارتباطی درهم پیچیده و درعینهای وها و پیچیدگیظرافتهرفضا با توجه به  

 ،آوردوجود میاین ارتباطات اجتماعی را به ،شود. آنچه ازدیدگاه فضایی خاصمختلف از محلی تا جهانی خلق می

 :keith & pile, 1993) دارد« اجتماعی»گیری فضا صورتی شکلتوان گفت، می رو این. از  تهمزمانی آنهاس

 موضوعاتی مانند بررسی و دهندفضا را برای برآوردن اهداف متعددی سازمان می« مردم»درواقع، . (155-156

، «دولت»، «حکومت»، «قلمرو»، «مرز»، «ناحیه/منطقه سیاسی»، «الگوهای گوناگون دولت ازبعد فضایی»ارزیابی 

(. یجزوه درس، 1394)بدیعی، لیل هستنددهی سیاسی فضا قابل تحهمگی در چارچوب سازمان« مردم»، «حاکمیت»

ترین تعریف، سازماندهی سیاسی فضا به تقسیم سیاسی فضا اشاره دارد که برحسب اهداف گوناگون در رایج

 ترتیب،بدینگیرد. میصورت های سیاسی برای ایفای نقش« ماکرو»تا « میکرو»های متفاوت جغرافیایی از درمقیاس

. شود، پوشیده شده استداری میکه توسط انسان بوجود آمده و نگه درتو ازمرزهاییای توسطح زمین بوسیله شبکه

گیرد. یک بعد آن ادبیات در باره اینکه چگونه باید سازماندهی سیاسی فضا انجام شود، در دو بعد اصلی قرار می

 (. ,1977Honey :1)است « های فضاییسیستم»و دیگری « مقیاس»

مورد توجه « مقیاس ملی»ها را به همراه قلمروهایشان در ها و دولتاره مطالعه حکومتهمو ،دانان سیاسیجغرافی

ای صورت قبیلهها که بهگیری نخستین حکومتاز زمان شکل« سازماندهی سیاسی فضا»اند. بعنوان نمونه، قرار داده

در رهیافتی  بعنوان مثال اند.گرفتهار قرو مطالعه های مدرن امروزی به نوعی مورد بررسی شدند، تا حکومتاداره می

-بود که ابتدا در سرزمین« نظام حکومت شهری»تاریخی، در یونان باستان، سازماندهی سیاسی فضا مبتنی بر نوعی 

در ایران باستان با وجود اقوام متعدد، همچنین . تکامل یافتتدریج در یونان های فنیقیه و سومروجود داشت و به

)پیشگاهی فرد،  بوده است« های گوناگونساتراپ»وسیع، سازماندهی سیاسی فضا مبتنی بر جمعیت زیاد و قلمرو 

به فرایند سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس ملی، تحقیقات دانان سیاسی جغرافیرغم توجه اما به(. 41 :1387

نوعی خالء  همین دلیل، انجام نشده است. به« ایمنطقه مقیاس»در  سازماندهی سیاسی فضا فرایند چندانی درباره

یک منطقه در جغرافیا هنگامی برخوردار از یک شخصیت جغرافیایی یکپارچه خورد. باره به چشم میمطالعاتی دراین 

 (.196 :1386و متمایز از دیگر مناطق است که عوامل پیونددهنده اجزای آن بخوبی قابل شناسایی باشد)مجتهدزاده،

است اهداف سیاسی دارای یافته انسانی یک فضای سازمانبعنوان ای، ضای منطقهسازمان سیاسی فیک دراین راستا، 

های نظم، حل کشمکشمانند ایجاد ای، برای کنترل و نظارت بر منابع برای تامین نیازهای منطقه که اغلب

د سیاست، موضوعاتی ماننهمین جهت، گیرد. بهای صورت میمنطقهو امنیت  ،ایجاد وحدت ای،منطقهدرون/برون 

نمود عینی اند. به بهترین شکل قابل مشاهدهای منطقه یسازماندهی سیاسی فضا اقتصاد، امنیت و فرهنگ در
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، مانند آ.سه.آن. ای با اهداف گوناگون استاتحادیه منطقهیک طقه، یک سازمان یا منسازماندهی سیاسی فضا در 

-های زندگی را تحتها تمامی بخشکنند و فعالیت آنا میای در جهان ایفای نقش عمدههای منطقهامروزه، سازمان

ای، متشکل از کشورها)حکومت ها(ی متعددی است و هرحکومت به نوبه خود، با هرسازمان منطقهدهد. تاثیر قرار می

رات تاثی هاکارکرد می باشد؛ زیرا اینترین سازمان حاضر در معادالت پیچیده نظام جهانی فعالگوناگونش، کارکردهای 

د. عملکرد فضایی نبر فضای جهانی داردرتمامی مقیاس های جغرافیایی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و ... 

اندازهای فضایی متفاوتی را از مقیاس جهانی تا مقیاس فرو ها چشمها با توجه به سطح قدرت و وزن آندولت

فضاها اعم از  برها اثرگذاری دولت دیگر، بیشترینبه بیان  (.Taylor, 1975: 10) سازدملی)محلی( نمایان می

همچنین، سازماندهی گیرد. سازماندهی فضایی صورت می از طریق  4و جهانی 3ای، منطقه2، ملی1محلی)فروملی( 

تواند در قالب یک های فضایی قابل طرح و بررسی است. هرسیستم فضایی میسیاسی فضا درچارچوب سیستم

های فضایی ای و جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. بعنوان نمونه کوهن سیستمقهسیستم محلی، ملی، منط

 محلی، ملی ومنطقه ای را درچارچوب سیستم ژئوپلیتیک جهانی مورد استفاده قرار داده است.  

دازد و رپمیای فرایند سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس منطقهگی به چگون تحلیلی -با شیوه توصیفی این نوشتار

 . دهنداینکه چگونه جغرافیدانان سیاسی، این فرایند را مورد مطالعه و بررسی قرار می

 پیشینه تحقیق

شده است؛ نی انجام ای، تا کنون تحقیقی به زبان فارسارتباط با موضوع سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس منطقهدر  

 (1ره ل شماضوع به رشته تحریر درآمده است. )جدواما در عین حال، آثار خارجی متعددی در رابطه با این مو

 یشینه مطالعات مربوط به سازماندهی سیاسی فضاپ -1جدول شماره 

                                                 
1 - Sub-National/Local 
2 - National 
3 - Regional 
4 - Global 

 عنوان نویسنده موضوع
ئه ارا «یسازماندهی سیاسی محیط زیست در مقیاس جهان»وی در این مقاله مدلی سیستمی  را برای 

 – یاسیسسازمان  » کیا درحال حرکت به سمت است که امروزه م نیا انگریب «لوریت»می کند. مدل 

 حیوضته دنبال نموده است  که ب جادیرا ا یستمیمدل س کی  یرو، و نیاز ا  م،یهست یفرامل «اجتماعی

ای ه یدگیچیپ از یدر پ یو سطوح پ ستیز طیکنترل مح تیاز نظر قابل یاسیسازمان س ییایپو

 است. یسازمان

Peter 
Taylor 
(1975) 

تمی یک نگرش سیس
در سازماندهی سیاسی 

 فضا

 یانجام م یرایبه  اهداف بس دنیرس یرا برا« فضا یسازمانده»مردم که معتقد است در این مقاله  یو

 کی قیرطاز  مردم یخواسته ها یرا برا یبازار به طور ناخودآگاه راه حل سمیمثال مکان یدهند. برا

 یاهگردم ناخواسته، م یساختارها نیبر چن کند. عالوه یفراهم م یسکونتگاه  یشبکه سلسله مراتب

رار ق یاسیس یتواند مورد سازمانده یکه م یاز موارد یکیکنند.  یم میرا تقس نیاوقات آگاهانه زم

 قلمرو دولت است. ردیبگ

Rex Hoeny 
(1990) 

مسائل چالش بر انگیز 
در سازماندهی سیاسی 

 فضا

 ینیسرزم تیریمعاصر، مد یاسیس یتکامل الگو یاسیس تیو اهم یعیطب یمقاله، مرزها نیمحقق در ا

و  استقرار  زمیالیفضا، استعمار و امپر یاسیس یدر چهارچوب سازمانده یستمیدولت مدرن به شکل س

Alexander 
Murphy 

سازماندهی سیاسی 
فضا در جغرافیای 
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 های پژوهش بر اساس بررسی و تحلیل متونمنبع: یافته

 

 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

ست. در شوری اکایران، درچهارچوب تقسیمات  درزماندهی سیاسی فضا اساسا آثار و منابع تالیف شده در زمینه سا

عدم توجه به  بنابراین،باشد. تقسیمات کشوری یکی از ابعاد سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس ملی می ،کهحالی

یق حقری این تدهنده اهمیت نوآودهی سیاسی فضا درایران، نشانای در مطالعات مربوط به سازمانمقیاس منطقه

 .نمایدیمضروری وگسترش مباحث جغرافیای سیاسی  در جهت رشدانجام این تحقیق ، دلیلهمینبهبنیادی است. 

 

 مبانی نظری تحقیق

 1منطقه ای مقیاسو  منطقه -1

نسبت به دیگران در تعریف منطقه  که وجود ندارد، هرچند« منطقه»تعریف توافقی در باره دانان در میان جغرافی

 دان به تناسب موضوعی که در مورد آن پژوهش یا اظهارنظر کردهبیشتری با هم دارند، اما هر جغرافی اشتراک نظر

های مکانی معتقد است و در بومن در تعریف منطقه به مشابهت مثال،ای از منطقه ارائه داده است. تعریف ویژه است،

است، منطقه به  بر این باور 2د. مایکل برادشاوگیرنظر میها را در تعریف منطقه در عین حال مناسبات بین گروه

از  (.Bradshaw,1988: 7) شودای از زمین با کارکردهای نسبتا همگون و مرزهای مشخص تعریف میعنوان پهنه

، که دارای باهم نظرپیر لوف، منطقه اصطالحی است برای مشخص کردن چندین سرزمین جغرافیایی پیوسته

                                                 

5- Region and Regional Scale 

6 - Michael Bradshaw 

وی معتقد است که مرزها در دو مقیاس فرو ملی و  قرار داده است. یرا مورد بررس یاسیس یمرز ها

ایفای نقش می پردازند که نمود آن ها مرز میان بلوک فراملی در راستای سازماندهی سیاسی فضا به 

غرب و شرق در دوران جنگ سرد، مرز میان سازمان ناتو و سایر کشورها و مرز میان سازمان های 

 منطقه ای و غیره می باشد.

 انسانی پیشرفته (2007)

 عتقد استمت و سقرار داده ا یفضا را مورد بررس یاسیس یو سازمانده ندیامقاله فرم، فر نیمحقق در ا

 ست.ادچار تحول شده « فرم و فرایند سازماندهی سیاسی فضا»که پس از شکل گیری دولت مدرن 

Rex Hoeny 
(1977) 

 فرم، فرایند
و سازماندهی سیاسی 

 فضا
 نیدر ا یواست « فضا یاسیس یزماندهسا»قرار گرفته است  یکه توسط او مورد بررس یاز جمله مسائل

 یم جهینت نیا کرد؟ و به یفضا را سازمانده دیموضوع بپردازد که چگونه با نیکند به ا یم یسع نهیزم

 یفضا رایز ،ستباره قابل بحث ا نیدرا یاسیس یایراحت ادعا کرد که جغراف الیتوان  باخ یرسد که م

نقشه  یر رودر ابتدا ب ییایجغراف یفضا یبند میتقس نیشود. ا یم میتقس یاسیبه لحاظ س ییایجغراف

و  یدسترس تفاوت ها در جادیو باعث ا .(یجهان اسیشود)در مق یظاهر م  یعیجهان به لحاظ تنوع طب

 شود. یم ایو در نیاستفاده  از زم

 

John 
Gottman 

(1982) 

مسائل پایه در 
جغرافیای سیاسی، 
سازماندهی فضا در 
 جست و جوی ثبات

 زیا تماارد بدقصد  جونزباشد.  یآن ها م یو فضا ییمنطقه و منطقه گرا انیم زیموضوع جونز تما محور

انسجام  بحث ها نیشود.به ا یم دهینام« ییمنطقه گرا یفضا» و«منطقه  یفضا»آنچه که واژه  نیب

نده کس کنداده شده است که منع یهر منطقه، نقشه ا یریشکل گ  یکار، برا نیببخشد. در انجام ا

 .رندبا هم تداخل دا غلبهستند که  به شکل نامتوازن در حال توسعه هستند و  ا  ییبخش ها

Martin Jones 
(2004) 

فضای منطقه ای و 
 فضای منطقه گرایی
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 .ای به یکدیگر وابستگی دارندهای بین منطقهها و فعالیتاز جریان ایدلیل مجموعهخصوصیات مشترک هستند یا به

دان، محیطی است که در آن عوامل جغرافیایی در رابطه قطعی و نویسد منطقه در اصطالح جغرافیمی 1بوتکین

ی قابل تشخیص و در جغرافیا هنگام« منطقه»(. یک 196 :1373پور، )فیض اندمستمر با یکدیگر ترتیب یافته

خوبی برخوردار از یک ماهیت جغرافیایی یکپارچه و متمایز از دیگر مناطق است که عوامل پیونددهنده اجزاء آن به

-باشد، یا دست آشکار و قابل تشخیص و شناسایی باشد. یعنی از نظر محیط فیزیکی، یک منطقه باید محیط یکپارچه

تژیک مشابهی باشد؛ از جمله واقع شدن در یک محیط بیابانی، مانند های جغرافیایی و استراکم، دارای ویژگی

کشورهای صحرای آفریقا؛ واقع شدن در یک فالت پهناور، مانند کشورهای فالت ایران )شامل ایران، افغانستان و 

، بخش مهمی از آسیای مرکزی(؛ واقع شدن در یک شبه قاره مانند کشورهای شبه قاره هند )هندوستان، بنگالدش

پاکستان، سریالنکا، نپال و بوتان و مالدیو(؛ واقع شدن در یک شبه جزیره، مانند کشورهای شبه جزیره عرب 

)عربستان سعودی، یمن، کویت، بحرین، قطر، عمان و امارات متحده عربی( یا کشورهای شبه جزیره بالکان یا شبه 

یا، مانند کشورهای خلیج فارس )ایران، عراق، عربستان یک در پیرامونجزیره ایبری )اسپانیا و پرتغال(؛ واقع شدن در 

سعودی، کویت، بحرین، قطر، عمان و امارات متحده عربی(؛ واقع شدن در یک سرزمین کوهستانی، مانند کشورهای 

آلپ )ایتالیا، اتریش و سویس( یا کشورهای قفقاز )گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، نخجوان، چچن و داغستان(؛ واقع 

در بخش پایانی یک قاره، مانند کشورهای آسیای جنوب خاوری )کره جنوبی و شمالی، ویتنام، تایلند و فلیپین(  شدن

: 1392قاره، مانند کشورهای امریکای جنوبی )ونزوئال، برزیل، آرژانتین و شیلی( )مجتهدزاده، و واقع شدن در یک نیم

الملل  در سیاست بین «سیستم تابعه»را به عنوان  «طقهمن» نظرانی مانند کانتوری و اشپیگل (. صاحب179-180

الملل پرداخته و آن را به سه عرصة جهانی،  های سیاست بین اینان قبل از هر چیز به ترسیم عرصه مطرح میکنند.

سیستم  ای و کشوری تقسیم میکنند. بر این اساس سه نوع سیستم مسلط، تابعه و داخلی شکل میگیرد. منطقه

ه جهانی وجود داشته و قدرتمندترین کشورها را دربرمیگیرد. سیستم تابعه، روابط متقابل را در درون مسلط در عرص

باشد. بر این  های آن می منطقه شامل خواهد شد و این در حالی است که سیستم داخلی شامل کشور و سازمان

جغرافیایی در مجاورت با یکدیگر ای از جهان است که واحدهای تشکیل دهندة آن، از لحاظ  اساس، منطقه، ناحیه

باشد. فعالیتها و اقدامات دیگر اعضاء مشارکت  قرار داشته و امور مربوط به سیاست خارجی آنها به یکدیگر مرتبط می

رود. در حالی که ممکن است اعضایی از  می کننده در منطقه از متغیرهای تعیین کننده سیاست خارجی به شمار

ای خود  ارج از منطقه باشند اما در درجه نخست عالقه ویژه آنها مربوط به مسائل منطقهمناطق خاص دارای عالیق خ

خواهد بود و در شرایط معمولی تا زمانی که جایگاه دایمی خود را در منطقه بدست نیاورند یا نتوانند آن را حفظ 

 Dougherty and Pfaltzgraff, 2001) کنند، قادر به دستیابی به موفقیت در سایر نقاط یا مناطق نخواهند بود

های ای از کشورهاست که با ویژگیمجموعه« منطقه»مورگان،  لیک و پاتریک به اعتقاد دیوید ای .( 135-136 :

کم یک ویژگی مشترک دیگر، مانند همسانی در توسعه فرهنگ یا نهادهای جغرافیایی مشترک، همراه با دست

ریات نظام های منطقه ای، مناطق را به صورت الگوهای روابط و تعامالت به طورکلی، نظ. سیاسی، با هم در پیوندند

                                                 

2 - Bootkin 
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از درجه ای از نظم و ترتیب و انسجام برخوردارند، به گونه ای »در داخل یک ناحیه جغرافیایی در نظر می گیرند که 

گاهی خود  ،ند(. ناگفته نما27، ص1381)لیک و مورگان،  «که تغییر در یک نقطه بر سایر نقاط تاثیر می گذارد

منافع ملی کشورهای مختلف در آنها به یکدیگر  در مواقعیمناطق دارای موضوعاتی هستند که جنبة رقابتی دارد، اما 

توان از سر می ؛نزدیک شدن منافع به یکدیگر باشد ،شود. اگر روند کلی در یک منطقة جغرافیایی مشخصنزدیک می

افیای سیاسی سخن گفت. گرچه منطقه گام به گام درحال تبدیل شدن ای در عرصة جغربرآوردن یک بازیگر منطقه

-هایی میحوزه بیشتر مناطق را کشورها، به یک بازیگرمستقل و قدرتمند است، ولی باید به این نکته توجه داشت که

 (. (Changsi,2002: 38ببرندتوانند منافع ملی خود را پیش دانند که در چارچوب آنها می

 نای گوناگوهه با مقیاسدانشی است ک جغرافیااساسا ، سرووکار داریم. «ایمنطقهمقیاس »حث باال با مفهوم در تمامی مبا

. در می پردازد اجتماعی ودر ارتباط است و به مطالعه و شناخت ابعاد و مقیاس فرایندهای محیطی  های محلی تا جهانی()از مقیاس

ی این جستجودر غرافیایی جدانان در هر مقیاس جغرافی (. 92: 138٥)پوراحمد،  دهدبعد چهارم جغرافیا راتشکیل می« مقیاس»واقع 

: 137٥گت، )ها نندکگذار را در درون فضای پیچیده دنیای واقعی تفکیک و تجزیه شکل و یکنواخت قانونالکه فضای متحدهستند

های یژگیوختصات و منی است که هر واحد دارای مقیاس نشانگر تقسیم بندی های واحدهای فضایی جوامع انسااز این رو،  (.٥81

همچنین  (.1٥ ،ص138٥نیا، )میرحیدر و حمیدی باشدخاص خود در حوزه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می

و شود بت میجایی بزرگ یا کوچک است، هم درمورد ماهیت آن مکان صحشود گفته میکه هنگامی ،باید توجه داشت

سروکار « مقیاس»ع دانان با موضو. درهریک ازاین موارد، جغرافیشودداده میرباره تعمیمی که به آن استناد هم د

 واندتمیشاورزی کنه، مطالعه درمورد جمعیت یا های مختلفی به کارببرند. به عنوان نموحتی اگرآن را به شیوه دارند،

د مطالعه احد مورو. دراینجا صرفا به اندازه ( مطرح شودانیجهوی )، و یا کر(ایمنطقه) ایدرمقیاس محلی، ناحیه

ده یک ار می برند که هریک نمایاننکرا به چند روش ویژه به« مقیاس»دانان مقوله جغرافی (. 13:  1380شود )بهفروز،معطوف می

قیاس، به ین معنای م. دوما آنان استرابطه فضایی اساسی است. روش اول،  بر کاربرد فنی این واژه در کارتوگرافی و فنون مرتبط ب

حلی، ملی، منطقه ای و ای از سطوح به هم تنیده )ممالحظات روش شناسی ارتباط دارد. معنای سوم و رایج مقیاس، همچون مجموعه

همکاران،  گاالهر و) آوردها و بازیگران سازمانی در عرصه های مختلف را فراهم میجهانی( است که امکان شناخت رابطه بین انسان

منه یا فراد در دااروه هایی از گاقدامات افراد و » در همین رابطه می نویسد: « مقدمه ای بر ژئوپلیتیک»فلینت در کتاب (.  204: 1390

 از نظر. ) Flint, 2007 : 11)« برد جغرافیایی شان قرار دارد. این برد یا دامنه است که به عنوان مقیاس جغرافیایی شناخته می شود

یاس ه در یک مقکو آنچه  کنندهای متفاوتی ایفای نقش میامروزه در دانش جغرافیای سیاسی فرایندها در مقیاس« الکساندر مورفی»

مقیاس »ر این اساسب(. Murphy,2007 :121گذارد)ها اتفاق می افتد اثر میاتفاق می افتد،  اغلب بر آنچه که در دیگر مقیاس

و  نیا به دست مادچگونگی درک ما از مقیاس بر چگونگی ساخت و  است؛و فهم اعمال اجتماعی  ای برای درکجنبه« جغرافیایی

 (.7٥ : 1388)مورای، گذاردگیریم، تاثیر میبنابراین در آنچه ما به عنوان خط مشی سیاسی در پیش می

-ها قرار میمراتبی در سطح سوم مقیاسهای جغرافیایی اغلب و نه همیشه، به لحاظ سلسله مقیاس منطقه ای بعنوان یکی از مقیاس

پیتر تیلور سه مقیاس جهانی، ملی و از نظر-1 شود.های جغرافیایی اشاره میبه چند تقسیم بندی رایج درباره مقیاس برای مثالگیرد. 

نردبانی، دوایر متحد  مورای به نقل از هرود از طریق پنج مجاز یا استعاره -2 (.16 : 138٥)میرحیدر و حمیدی نیا، وجود دارد محلی 
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های روسی، النه زیرزمینی کرم های خاکی و ریشه های درختان به مفهوم مقیاس نگریسته است که در هریک از این المرکز، عروسک

گاالهر و همکاران با رویکردی پست -3(. 77 ،ص1388)مورای، است ای، ملی و جهانی قابل توجه چهار سطح محلی، منطقه ،هااستعاره

گیرند )گاالهر و همکاران، مقیاس را همچون مجموعه ای از سطوح به هم تنیده )محلی، ملی، منطقه ای و جهانی( در نظر می ،مدرن

 کندهای هویتی را در سه مقیاس محلی، ملی و جهانی بحث میدکتر فکوهی، با رویکردی انسان شناسانه مولفه (.204 : 1390

 ،«فرد سطح تحلیل»عبارتند از:  شده شناخته تحلیل سطح پنج به جای مقیاس، الملل بین وابطر درقابل توجه است،  (.1381)فکوهی، 

ها  البی سیاسی، احزاب یافته، سازمان گروه های باشد، مانند می کشور واحد و فرد واحد فاصل حد که «کشوری درون تحلیل سطح »

 اکو، ، آن .سه.هایی چون آ، شامل سازمان«ایمنطقه تحلیل سطح »؛ «هادولت یا کشورها سطح تحلیل.»اداری و غیره.  بروکراسی و

 سطح آن از باالتر کهاست   تحلیل سطوح واحد ترین انتزاعی و باالترین که «المللی بین نظام سطح تحلیل»و  ؛نفتا و اروپا اتحادیه

 .( 63-٥7:  1392و )پوینده،  (19 ،ص138٥)میرحیدر و حمیدی نیا،  ندارد وجود دیگری تحلیل

التی درباره جهانی امق 1990ای بویژه پس از طرح مباحث جهانی شدن شدت یافت. از اوایل دهه  دراین راستا، توجه به مقیاس منطقه

ز تاکید عه بدون مرر یک جامب« کاستلز»شدن و پایان جغرافیا در محافل علمی و علوم اجتماعی مورد بحث قرار گرفت که در این میان 

همچنین،  کید کردند.اخص تا ها در جغرافیا به صورت اعم، و جغرافیای سیاسی به صورتبه آن، جغرافیدانان بر مقیاس کرد. در واکنش

گسترش  وبه رشد  وهای جدید منطقه ای توسعه یافتند که به تدریج قدرتجهانی شدن به اشکال جدید فضایی منجر شد، بطوری

ازاین رو،  (.Paul Claval, 2005: 217در واقع واکنشی به جهانی شدن بود )همکاری خود با دولت مرکزی اقدام کردند که 

لف تحلیل ای مختهجغرافیای سیاسی پس از جهانی شدن،  با ساختار جدیدی مواجه شده است که در آن، روابط قدرت در مقیاس

-یفا میا قش اساسی نساختار حکومت  ترین مقیاس تا مقیاس جهانی. در اینعنوان پایینشود. از خانه یا محالت گرفته بهمی

ای هازمانگیری ساختار جدید در جغرافیای سیاسی و  رشد و گسترش س(.  درعین حال، با شکلHowitt & Agnew,2003کند)

کل شفیای سیاسی به عنوان یک مقیاس مهم در مباحث مربوط به سازماندهی سیاسی فضا درجغرا« ایمقیاس منطقه»ای، منطقه

-درتقیرامونی و پئوپلیتیک ژای در حوزه های های منطقهکه دولت های ملی از مرزهای ملی فراتر رفته و با قدرت، بطوریگرفته است

دهی صلی سازمانان هدف اهای سیاسی خود به عنوهای ژئوپلیتیک جهانی ارتباط برقرار کرده و به  ایفای نقشهای جهانی در حوزه

 اند.سیاسی فضا اقدام کرده

 دهی سیاسی فضازمانسا -2

به منظور درک درست از دانش جغرافیای سیاسی باید درک عمومی از طبیعت و سازماندهی سیاسی زمین بدست 

ها به تقسیم سیاره زمین به منظور حاکمیت و کنترل آن ای که انسانهای پایهآورد. در راستای این هدف،  باید روش

های سیاسی و های قومی و ملی، ظهور بلوکین تقسیم مانند درگیریدهند و نیز پیامدهای ناشی از اانجام می

ای و کشمکش برای توسعه واکنش های هماهنگ به مسائل و مشکالت خارج از کشور را شناخت اقتصادی منطقه

(Murphy, 2007:  121).  ،سازماندهی »دراین راستا، یکی از مباحث بسیار جالب و مهم در جغرافیای سیاسی

روشی است که در آن تعامل انسان در فضا به منظور واقعیت بخشیدن  ،سازماندهی سیاسی فضااست.  «اسیاسی فض

جغرافیای مدرن محوری تواند موضوع میای است که این روش به گونه. به فعالیتهای سیاسی سازمان یافته است

توجه مستقیم و سیستماتیک نسبتاً  ،با وجود اهمیت آن. اما را شرح دهد« سازماندهی فضایی جامعه انسانی»یعنی
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سازماندهی »ترین تعریف، دررایج(. Soja, 1975:  7) کرده استدانان دریافت جزئی و کمی را از سوی جغرافی

)میرحیدر،  «های سیاسیسیاسی فضا، عبارت است از چگونگی ساخت تعامل فضایی انسان به منظورایفای نقش

تواند ما را در درک این موضوع مهم در جغرافیای سیاسی یاری نماید. زیرا نمی اما این تعریف به تنهایی .(11: 1381

قرار دارد. از  «سازمان فضا»و  « سازمان سیاسی» این موضوع خود به لحاظ مفهومی در پیوند با مفاهیم دیگری مانند

 ی ضروری است: ، توجه به این دو سازمان بنیاد«دهی سیاسی فضاسازمان»رو، پیش از ورود به بحث این

توان بحث ورزند، درحالیکه نمیغفلت می« سازمان سیاسی»دانان سیاسی ازمباحث مربوط به بیشتر جغرافی

که است  یگروه ،« 1یاسیسازمان س» کیاز  فیتعر نیکمترسازماندهی سیاسی فضا را بدون توجه به آن پیش برد. 

 یهاسازمانت سیاسی مقامات دولتی تاثیر بگذارند. بیشتر تصمیمابر  کوشندو می اندافتهیسازمان  یطور رسم به

 لیآن را تشک یاعضا دیگرو  یکه منابع مال ییهاسازمان ایاز افراد متشکل  داوطلبانه یک اتحادیه صورتبه  یاسیس

 قرار ریتاثرا تحت یگذاراستیس یامدهایکنند تا پیمتعارف دخالت م یاسیس و در اقدامات گیرند؛شکل میدهند، یم

-ای در جهان معاصر ایفا میها نقش عمده«سازمان»اساسا . همچنانکه اشاره شد،   (Encyclopedia.com) دهند

-فعالها( )یا حکومت« کشورها»دهد. در این بین، تاثیر قرار میهای زندگی را تحتها تمامی بخشکنند و فعالیت آن

باشند. ها کارکردهای مختلفی متصور میکه برای آن هستندترین سازمان حاضر در معادالت پیچیده نظام جهانی 

 ها وشامل هماهنگ کردن خواسته ،استیفرم به س دادن است. «استیس»شامل فرم دادن به  ی،اسیسازمان س

که از آنجابنابراین،  .دهدرخ نمی «سازمان»مهم بدون  نیاست. و ا استیدر س یواقع رییتغ جادیا یبرا یاستراتژ

باشد  یرسم یندیتواند به صورت فرایسازمان م، شودیانجام م یاسیسازمان س لهیبوس است،یم دادن به سفر ندیفرا

 Campbell Jones & Shannon)شودیها مجلسات و نشست یادیکه درکوتاه مدت، شامل تعداد ز

Walsh,2017: 3).  ی متوسط، مل یعناصر سازمان ،یمحل یهاشاخهمانند  عنصر نیچندسازمان سیاسی، شامل هر

-از سازمان یاریتوان در بسیعناصر را م نیاز ا کیهر ی است. سازمان یو بوروکراسها در سازمان یرهبرای، و منطقه

خود محدود  طیاز مح یخوببه دیهر سازمان بااما آنچه اهمیت دارد ارتباط میان این عناصر است.  ،یافتبزرگ  یها

 (. Kjell A. Eliassen & Lars Svassand, 2000: 4)باشد یمشخص نیانقو یکند و دارا دایپ زیتما اشده و ی

سازمان »سازد. از این رو، را با اهمیت می« سازمان سیاسی»، موضوع «حفظ نظم»و «قدرت»توجه به دومولفه 

  .ی(،جزوه کالس 1394)بدیعی ، می یابد استقراردرجوامع توزیع شده و « قدرت» ای دارد کهاشاره به شیوه« سیاسی

 د:عناصر یک سازمان سیاسی را نشان ی ده :1شکل شماره  

                                                 

1- Political Organization 
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 1394بدیعی و موسوی شهیدی، 

ان سازم»ز اکند، عبارت به درک بهتر سازماندهی سیاسی فضا کمک می« سازمان سیاسی»مفهوم دیگری که درکنار 

ن ت. به بیاجغرافیایی اس دهنده یک فضایحاصل عملکرد و کنش متقابل اجزای تشکیل« سازمان فضا» است.« فضا

تقابل مرد و کنش عملک ناشی ازدهنده فضای جغرافیایی و سازمان دانان سیاسی، اجزای تشکیلجغرافی نظر بهتر، از

شوند ظاهر می «نقاط»این اجزا در قالب  .(Gatrell,1983: 57) بخشی از فرایندهای گسترده در فضا هستند ،هاآن

« هاتصاالت و راهاای از شبکه»گیری برقرار است. این جریان باعث شکل« اطالعات»و « جریان انرژی»ها که بین آن

ه باعث کرداراست ها برخومراتبی موجود بین آنازجایگاه عملکردی خاصی در نظام سلسله ،«نقاط»شود. هریک از می

-را به« ضاسازمان ف»ی، دان سیاس(. پیترهاگت، جغرافیHagget, 1971: 40) شودهای نفوذ میگیری حوزهشکل

ها(، گاه)سکونت «اطنق»تواند در قالب دهد. اجزای اصلی فضا میای نشان میای در یک فرایند شبکهصورت نقاط گره

گونه  د. در این)سطوح اداری و سیاسی( مورد بررسی قرار گیر «نظام سلسله مراتبی»)جریان روابط( و  «هاشبکه»

ن های ساک«نسانا»و « سرزمین»که عرصه جغرافیایی و انسانی آن  کندان جلوه میصورت یک سازمبه« فضا»تحلیل، 

 ستایابی شده های آن سازمانبر اساس ظرفیت مکانی و جذابیت« هاجریان روابط سکونتگاه»و  ؛باشنددر آن می

(Short, 1993:  115). 

 
 .(short, 1993: 115): سازمان فضا از منظر پیتر هاگت2شکل شماره 

خلق « سازمان سیاسی فضا»نام درجغرافیای سیاسی، ازپیوند مفاهیم سازمان سیاسی و سازمان فضا، مفهوم دیگری به

دهی انسانی فضا(، و )سازمان« سازمان فضا و سازماندهی آن»بیان دیگر، شود که نیازمند سازماندهی است. بهمی
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 است.« سازماندهی سیاسی فضا»افیای سیاسی یعنی ، پدیدآورنده یکی از مهمترین مفاهیم جغر«سازمان سیاسی»

شدت ازسوی جغرافیدانان سیاسی مورد اما به ،هرچند به لحاظ نظری دراین حوزه کار زیادی صورت نگرفته است

 است.  واقع شدهاستفاده 

 : مولفه های تشکیل دهنده سازمان سیاسی فضا3شکل شماره 

 
 (1394،)منبع: بدیعی 

یا « سازماندهی سیاسی فضا»درونی یک قلمروی جغرافیایی در هر مقیاس جغرافیایی، یاسی ساساسا، سازماندهی 

های مهم جغرافیای سیاسی و محور  یکی از مقوله« قلمروسازی» .(1394شود )بدیعی، نامیده می« 1قلمروسازی»

های دو قلو،  ایدهبه همین جهت، گفته میشود جغرافیای سیاسی بر  .فلسفی و مبانی نظری آن را تشکیل میدهد

عنوان فضاهایی هستند که مورد دفاع، رقابت و ادعا در  متمرکز است. قلمروها به« قلمروسازی»و  « قلمرو»یعنی 

مقابل ادعاهای دیگران؛ از طریق قلمروسازی قرار میگیرند. قلمرو و قلمروسازی متقابالً متضمن و پیش فرض یکدیگر 

در « قلمروسازی»از دیدگاه کلرز (Cox, 2008, 1-2 ). جود نخواهد داشتهستند. هیچ یک از آنها بدون دیگری و

 :Kolers,2009) وهله اول یک استراتژی برای محدود و کنترل کردن و در نتیجه ساختن فضاهای جغرافیایی است

یک عنصر اساسی است که نشان میدهد چگونه جماعات انسانی، « قلمروسازی»، نیز معتقد است «دالنی(. »4-70

دیدگاه از  (.Delaney,2005: 10) ددهن جوامع خودسامان کوچک و نهادهای خود در فضا را سامان می

برای اعمال قدرت بر ها سازمان و عنوان راهبرد استفاده شده از سوی اشخاص، گروهها  به ،«قلمروسازی» ،«بالکسل»

سازمان »به ارزیابی مجدد رد سوجا ادوا (.Blacksell,2010: 37-39بخشی از فضا و محتویات آن تعریف میشود)

تحدید سرزمین و انحصار از طریق و به  ،میپردازد از طریق مطالعات قلمروسازی گروههای انسانی« سیاسی فضا

     (107: 1394اقدام می کند)بدیعی و همکاران،  مقایسه قلمروسازی انسانی و حیوانی ) که در آن زمان رواج بود(،

بخشی از سطح زمین محصور شده در مرز،  گوناگون،های به بیان دیگر، طی فرایند سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس

های حکومتی های سیاسی در بیشتر موارد با الگوها و ویژگیشود. نقشهای سیاسی سازماندهی میبرای ایفای نقش

مورد « سازماندهی سیاسی فضای ملی»سیاسی برای  داناناغلب بوسیله جغرافی ،در رابطه هستند. به همین دلیل

گیرند؛ در حالیکه چنین نکاتی در مباحث مربوط به منطقه نیز در خور توجه بسیار مطالعه و بررسی قرار می

، در واقع یک فضای سازمان یافته انسانی است که هدف آن ایفای «سازمان سیاسی فضا» ،شودگفته میهستند.

 -1 اهداف سیاسی در بیشتر موارد در سه گروه عمده کارکردی قابل مطالعه هستند: است.« های سیاسینقش»

                                                 

1. Teritoriality 



  دوفصلنامه علمی قلمروهای جغرافیایی قرن جدید
 

              

11 

 

 دو فصلنامه علمی قلمروهای جغرافیایی قرن جدید

Two scientific Quarterly of Geographical territories of the new 

century 

-توان هماهنگزمین، پول، قدرت. این نقش را می :مالکیت منابع کمیاب مانند کنترل و نظارت بر توزیع، تخصیص و

ار. دراین عرصه حل حفظ نظم ، آمریت و اقتد -2 کننده و اداری نامید که هدف آن تامین نیازهای جامعه  است.

 .سازی اجتماعیمشروعیت دادن به آمریت و اقتدار با یکپارچه -3است.  برون جامعه مورد نظر –های درونکشمکش

)از  های سیاسیهای ملی و هم در کلیه نظاماین اهداف سیاسی آنقدرکلی هستند که هم در حکومتحال، درعین

ها شامل سه فرایند اساسی باشند. همچنین، این نقشقابل اطالق می ای(های قبیلهروستا تا مادرشهرها و سازمان

  .(11: 1381)میرحیدر،  هستند: مسابقه، تقابل، همکاری

ابعاد سرزمینی »-1در دو بعد قابل بررسی و مطالعه هستند:سازماندهی سیاسی فضا  موضوعات مورد توجه در

 ازی، ماهیت و، مباحثی مانند قلمروس«سرزمینی سیاستابعاد »دربحث «. ابعاد سیاسی سرزمین»-2هستند« سیاست

ث در مباح ،الیکهگیرند. درحمعنای مرزها، تاثیر مرزها برهویت، تعامل و مبادله مورد شناسایی و بررسی قرار می

تعمار، ملت، اس –سیر تکامل الگوی سیاسی معاصر، مفهوم دولت  :مواردی مانند «ابعاد سیاسی سرزمین»مربوط به 

 .(1394)بدیعی، ند شوواقع میمطالعه بحث و مورد و..  ایهای منطقهواحد ،ساختهای فدرال و تکالیسم، دولتامپری

 : موضوعات عمده در سازماندهی سیاسی فضا4شکل شماره 

 
 1394منبع: بدیعی و موسوی شهیدی، 

 

 روش تحقیق و شیوه گردآوری اطالعات
. است «یلیتحل –توصیفی تحقیق » بر اساس ماهیت و روش ، ونیادیاین تحقیق بر اساس هدف در زمره تحقیقات ب

« یکیف»ا نیز هداده شیوه تجزیه و تحلیل. ای انجام شده استگردآوری اطالعات با استفاده از منابع کتابخانه شیوه

 اقدام به تهیه اشکال متناسب با متن شده است. SmartArtهمچنین با استفاده از گزینه   است.
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 ای پژوهشیافته ه

 سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس منطقه ای

رافیای های جغدر واقع مقیاس فراملّی )فراکشوری( و فرو جهانی است و سطحی از سطوح مقیاس« ایمقیاس منطقه»

واحدهای  های بازیگران سیاسی، ساکنانها و کوششطورکلّی، بخش مهمی از کششرود. بهشمار می به سیاسی

در  پذیرد.یمای صورت ای در چارچوب مقیاس منطقههای فروملّی، ملّی و منطقهو برخی سازمانسیاسی )افراد( 

شورها، کشمکش ک ها و اتحّادها و همکاری وتوجّه بیش از پیش به واگرایی و همگرایی، رقابت« ایمقیاس منطقه»

- ومتف به حکاز توجه صر ،ن دورهمدرن است. ایدهنده ژئوپلیتیک دوران پستها و نهادهای متعدد، شکلسازمان

لترناتیو را آ ایمحوری و مقیاس ملّی به سمت و سوی چند محوری در جریان است. صرف نظر از اینکه مقیاس منطقه

تم دن بر سیسای در تعدیل اثرات جهانی شهای منطقهشدن بدانیم، همگراییتزی در برابر جهانییا حتی آنتی

-بی نوان مکانیع ان بهگرایی نوین با نگاه به جهت. ذکر این نکته اساسی است که منطقهانکارناپذیر اس« وستفالیایی»

-قهمنط»یرد. گرار میشوند، در تضاد قالمللی پیش کشیده میمرز از جریاناتی که گاه در بحث مسیر آینده توسعه بین

چیده  ز آن براکه جغرافیا هنوز  تز جهانی شدن نیست، با وجود این همتای آن در جهانی استآنتی« گرایی نوین

کثریّت ارد توجّه افیا موای با توجّه به عامل جغرتواند برچیده شود. بنابراین امروزه همگرایی منطقهنشده است و نمی

یاسی و شتر سکشورهای جهان قرار گرفته است. با توجّه به طرح موضوع جهانی شدن اقتصاد و ضرورت همگرایی بی

به  عه خودتوان یافت که برای توسای یک منطقه جغرافیایی، کمتر کشوری را در دنیا میاقتصادی بین کشوره

دی این اقتصا ای توجّه نداشته باشد. مشترکات جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، طبیعی وهمگرایی منطقه

ببرند و  ک بهرهکاری مشتردهد که از امکانات خود با همهای واقع در یک منطقه جغرافیایی میامکان را به دولت

توجّه و  ر حقیقتگذاری و تولید مشترک بپردازند. دهای مختلف به سرمایهضمن تأمین کمبودهای یکدیگر در زمینه

لیتیک ودن ژئوپبهای اثرگذار جغرافیایی، مبیّن چند محوری ای در کنار سایر مقیاسهاس منطقهتأکید بر مقیاس

  (.31: 1391سونکل،  و ینوتای)هتنه، امدرن است پست

و « ژئوپلیتیک پست مدرن»ای به صورت یک ضرورت اجتناب ناپذیر در مقیاس منطقه به طور کلی امروزه،

از قلمروسازی که مبین « رابرت ساک»است. درک این مهم با نگاهی به تعریف « سازماندهی سیاسی فضا»

عبارت است از: کوشش یک « قلمروسازی»د است، معتق رابرت ساکپذیر است. سازماندهی سیاسی فضا است امکان

ها و روابط از طریق تحدید حدود و نظارت بر یک منطقه فرد یا گروه برای تأثیرگذاری، نفوذ یا کنترل مردم، پدیده

این تحدید حدود فقط شامل تقسیمات یک کشور به سطوح تقسیمات کشوری  (.Muir, 2000: 21)جغرافیایی

شود مانند تقسیمات داخلی یک شهر به مناطق مجزا، حدود در مقیاس محلی انجام مینیست. گاهی این تحدید 

-های منطقهگیری سازمانافتد مانند طرح خاورمیانه بزرگ جرج بوش و یا شکلای اتفاق میگاهی در مقیاس منطقه

هان به سه بخش ناتو، ورشو شود مانند تقسیم جو گاه این تحدید حدود در مقیاس جهانی انجام می ای مانند آ.سه.آن،

طرف در طول جنگ سرد که همگی در چارچوب قلمروسازی و سازماندهی سیاسی فضا قابل بحث و و کشورهای بی
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ای و جهانی های گوناگون اعم از محلی، ملی،منطقهمطالعه هستند. بنابراین امروزه سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس

 شود.مشاهده می

-اسیمقدیگراز  یامنطقه اسیمقو تمایز ، یکی از مهمترین نکات افتراقفضا یاسیس یسازمانده مباحث مربوط بهدر  

به بیان دیگر، است. کشوری ی بیناسیس و کارکردهای هانقش یفایو ا المللیهای بینمرز ها، عبارت از اهمیت

و کارکردهای سیاسی در  هاای و برای ایفای نقشای در درون مرزهای منطقهسازماندهی سیاسی فضای منطقه

در  یاسیس یمرزهادر میان انواع  یالکساندر مورف از نظر .گیردای صورت میچارچوب یک سازمان یا اتحادیه منطقه

دارای ( یو فرامل یمرزها )فرومل گرید از شیمستقل ب یکشورها المللی یا مرز بیننیب یمرزها ،مختلف یهااسیمق

از  ییایمنجر به درک هوشمندانه و پو ینیسرزم« فرو»و « فرا»سطح  دور د یاسیس ی. فهم مرزهااست تیاهم

متحده  االتیا نیبه مرزها در دوران جنگ سرد ب توانیم ی،نیشود. در مرز فراسرزمیفضا م یاسیس یسازمانده

 انیمرز م و  وناتریغ یو کشورها ناتو انیم یفعل مرز ایو  ،«نیپرده آهن»همان  ای وی شورور ریو اتحاد جماه کایآمر

های  سیاسی نیز هدف ایفای نقش عالوه بر مفهوم مرز، (.Murphy,2007: 122) .اشاره کرد یامنطقه یهاسازمان

« آ.سه.آن»و کارکرد سیاسی سازمان  توان به ایفای نقشدر این راستا میای است. سازماندهی سیاسی فضای منطقه

،  بازیگری و ایفای 2020انداز آ.سه.آن در سالای اشاره کرد. در چشمعنوان نمونه موفقی از یک سازمان منطقهبه

-ای و جهانی در جهت ارتقای منافع جمعی آ.سه.آن مورد تایید قرار گرفته است. بدینسیاسی در سطح منطقه نقش

کاری آسیای های مربوط به همبا چین، جمهوری کره و ژاپن بر سر بیانیه«  آ.سه.آن»که در پی توافق سازمانصورت

های ساالنه در میان رهبران شرقی، همکاری در بین کشورهای جنوب شرقی و شمال شرق آسیا با برگزاری نشست

ای ایجاد شدکه خود مبین روابط سازمان منطقه« آ.سه.آن»آسه آن با چین، کره و ژاپن در چهارچوب پروسه 

های گوناگون مانند گفتگوی امنیتی و همکاری در ر زمینهد« آ.سه.آن»با دیگرکشورها است. عالوه بر این، « آ.سه.آن»

قالب جرایم فراملی، تجارت و توسعه، محیط زیست، منابع پولی و مالی، رفاه اجتماعی و توسعه جوانان و از بین بردن 

های به توسعه روابط خود با سازمان« آ.سه.آن»های سیاسی پرداخته است. از سوی دیگر، سازمان فقر به ایفای نقش

ای سارک، هایی مانند اکو، شورای همکاری خلیج فارس، گروه ریو، سازمان منطقهالمللی دولتی و با سازمانبین

ای آفریقایی و آسیایی اقدام کرده ای و درون منطقههای منطقهاتحادیه پاسفیک جنوبی، وهمچنین سازمان

یاسی این سازمان به عنوان مصداقی برای آفرینی سهایی از نقشکه خود نمونه (Www.Aseansec.Org)است

های های ملی از مرزهای ملی فراتر رفته و با قدرتامروزه، دولتای است. بویژه آنکه سازماندهی سیاسی فضای منطقه

های ژئوپلیتیک جهانی ارتباط برقرار کرده و های جهانی در حوزههای ژئوپلیتیک پیرامونی و قدرتای در حوزهمنطقه

اند. از سوی دیگر، هرچند های سیاسی خود به عنوان هدف اصلی سازماندهی سیاسی فضا اقدام کردهای نقشبه  ایف

یک استراتژی برای محدود و کنترل کردن و در نتیجه ساختن فضاهای جغرافیایی  نخست،در وهله  قلمروسازیکه 

امنیتی، هویتی،  فرهنگی، صادی،اقت مانندممکن است اهداف مختلفی  لیو ،( ,2009Kolers  :4 - 70)« است

دهی به همین جهت، قلمروسازی خود نوعی سازمان (.12: 138٥میرحیدر، انگیزشی و یا حتی عاطفی را دنبال نماید)

، «اتحادیه اروپا»ای نظیر های منطقهگیری سازمانرود. بعنوان مثال، عالوه بر شکلشمار میسیاسی فضا به
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طرح »هایی مانند شوند؛ طرحان الگوهای موفق سازماندهی سیاسی فضا شناخته میعنوکه به« نفتا»، «آ.سه.آن»

-ای بههایی از قلمروسازی و به بیان دیگر، نوعی سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس منطقهنمونه« خاورمیانه بزرگ

صادی، اجتماعی، فرهنگی ای با اهداف گوناگون اقتتر اشاره شد، قلمروسازی منطقهطور که پیشروند. همانشمار می

در اروپا نوعی سازماندهی سیاسی فضا با هدف « اتحادیه اروپا»گیری شود که در این راستا شکلو سیاسی انجام می

ای و در نهایت ازجرج بوش نوعی قلمروسازی منطقه« طرح خاورمیانه بزرگ»اقتصادی بوده است؛ درحالیکه اساسا، 

پس از « خاورمیانه بزرگطرح »شود. ارائه ا هدف امنیتی و سیاسی محسوب میای بسازماندهی سیاسی فضای منطقه

با هدف ایجاد بسترهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متناسب با منافع ازسوی امریکا  حمله عراق به کویت،

ورهای خاورمیانه، ت اخیرا در برخی از کشالتحوتر از خاورمیانه کنونی مطرح شد. گسترده در منطقه ایاالت متحده

طرح  اند و با توجه بهشده «دموکراتیزاسیون»آهستگی وارد روند  دهنده این مسئله است که این کشورها بهنشان

که با جنگ عراق و تغییر  «جغرافیای سیاسی منطقه خاورمیانه»توان اذعان کرد که تغییر مطروحه از سوی امریکا می

تیکی در منطقه یاشغال عراق توسط امریکا اولین فاز تغییرات ژئوپلواهد یافت. خرژیم در این کشور آغاز شده، ادامه 

متحده است.  تالهای ایاوجود آمده حاکی از تغییر جایگاه خاورمیانه در سیاست شود. تحول اساسی بهمحسوب می

جهان  «هارتلند» منطقه را بهکننده انرژی جهان آینده قرار داده و در این راستا عنوان تأمین امریکا، خاورمیانه را به

نظر امریکا قرار  ای که ایران در مرکز آن، عراق، اردن و اسراییل نیز در منطقه مرکزی موردگونه تبدیل نموده است، به

 .گیرندو افغانستان و پاکستان، آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه نیز در محیط پیرامونی آن جای می ؛خواهند گرفت

-به مفهوم تحدید حدود فضای جغرافیایی توسط افراد و گروهها را به« قلمرو سازی»از « کاکس»ف بنابراین، اگر تعری

باشد که در راستای اهداف ای توسط آمریکا مینوعی قلمروسازی منطقه« طرح خاورمیانه بزرگ»رسمیت بشناسیم، 

در یک  ،«حفظ نظم»و « قدرت»ه دو مولفالزم به ذکر است،  سیاسی و امنیتی آن در این منطقه صورت گرفته است.

دراین سازمان، شیوه توزیع و استقرار ای از اهمیت شایانی برخوردارند. فضایی در مقیاس منطقه -سازمان سیاسی

در هر سازمان سیاسی اعم از نکات کلیدی بحث فضا بنابراین، ای قابل مطالعه و بررسی است. قدرت درجوامع منطقه

سازمان سیاسی از یکسو با انسان و نیازهای او سروکار دارد؛ واز  رود. زیرا هربه شمار میای ملی یا منطقهمحلی، از 

 .(1394)بدیعی،  روبرو است ،دیگرسو، با فضایی که دربرگیرنده این سازمان است

تحلیل کوشند تا با استفاده از رویکردهای متفاوت به قابل ذکر است، اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل می

ای بپردازند. دراین میان استفاده از رویکرد سیستمی یکی از رویکردهای رایج است که و مطالعه واحدهای منطقه

گیرد. درحالیکه این موضوعات درآن منطقه به عنوان یک سیستم، خرده سیستم یا سیستم تابع مورد تحلیل قرار می

رح می شود. به عنوان مثال، تامپسون یکی از درجغرافیای سیاسی درچارچوب سازماندهی سیاسی فضا مط

-ای چهار شرط اساسی ذکر میها(ی تابع منطقهها)نظامگیری سیستماندیشمندان حوزه روابط بین الملل، برای شکل

که گذارد، به طوریالگوی رابطه یا تعامالت بازیگران، )درجه خاصی از نظم را به نمایش می -1کند که عبارتند از:

ای در بازیگران در یک نظام منطقه -2شود( ای منجر به تغییر در سایر نقاط مییک نقطه از نظام منطقه تغییر در

ناظران و بازیگران داخلی و خارجی، نظام تابع را به  -3مجاورت و نزدیک به یکدیگرند )فضای جغرافیایی واحد( 
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نظام تابع متشکل از حداقل دو و یا  -4احد( صورت یک ناحیه یا صحنه عملیات مجزا می شناسند)نظام منطقه ای و

(. بنابراین وجود فضای جغرافیایی 76 -7٥: 1391به احتمال زیاد تعداد زیادی از بازیگران می باشند)لیک و مورگان، 

ای بر های منطقهای است؛ و از آنجا که سیستمگیری یک سیستم منطقهواحد اولین پیش شرط اساسی برای شکل

ای ضرورتی گیرند، بنابراین سازماندهی سیاسی فضای منطقهسیاسی، امنیتی و اقتصادی شکل می اساس الزامات

، رابطه تنگاتنگی با الگوهای رشد و توسعه اقتصادی از یک سو و «سازماندهی فضا»این نوع ناپذیر خواهد بود. اجتناب

بهینه کردن »و « هابهینه کردن مکان»نی الگوهای کالبدی فضایی از دیگر سو دارد. این سازماندهی با دو هدف یع

پذیرد. به همین جهت، سازماندهی درونی یک قلمروی جغرافیایی مانند یک صورت می« فعالیت ها کارکردها و

دراین  .(1394 بدیعی،) شودنامیده می« 1ایقلمروسازی منطقه»ای یا منطقه، سازماندهی سیاسی فضای منطقه

کند. به همین ای کمک میای رفتاری به پیشبرد وحدت و پیوستگی در یک جامعه منطقهراستا، حفظ نهادها و الگوه

، در واقع یک فضای سازمان یافته انسانی با هدف ایفای «ایسازمان سیاسی فضای منطقه» توان گفت،میدلیل 

 -1ر موارد برای: ای نیز همانند یک واحد ملی، در بیشت. اهداف سیاسی دریک واحد منطقهاست« نقش های سیاسی»

ایجاد  -3های درون/برون منطقه ای، برای حل کشمکش اقتدارایجاد  -3حفظ نظم، -2کنترل و نظارت بر منابع 

ایجاد امنیت. در این رابطه اندیشمندانی مانند لیک و مورگان معتقد هستند، وقایع خارجی  -4وحدت و انسجام 

گذارند. مثال کنند که فقط بر تعداد معدودی از کشورها تاثیر مییها و منافعی را ایجاد مبینامرزی محلی، هزینه

دهد. ازنظر وی، این عوامل خارجی المللی اغلب کشورهای ساحلی را تحت تاثیر قرار میهای بینآلودگی در تنگه

حتی دهند و ای را تشکیل کند که یک سیستم منطقهامنیتی محلی است که مجموعه کشورهای متعامل را خلق می

ای ای را بیافرینند. همچنین از نظر او، جغرافیا نیز برای تعریف یک سیستم منطقهیک مجموعه امنیتی منطقه

 (.  80 :1391رود)لیک و مورگان، محوری و اساسی به شمار می

ند. ها باشای خاص، خواهان تشکیل آنهای منطقهشوند مگر آنکه دولتتوان گفت، مناطق تشکیل نمیبنابراین می

ها در زمینه رژیم سیاسی، اقتصادی تواند در نتیجه همگرایی کمابیش خودجوش یا ناخواسته دولتتشکیل منطقه می

توان یک رویداد سیاسی را مشخص ساخت که باعث به جریان افتادن روند تشکیل یا امنیت باشد؛ ولی غالبا می

های بزرگ منطقه در گذاران و قدرتدر منطقه، سیاست شود. طبیعتا این رویداد سیاسی یا بازیکنان اصلیمنطقه می

های ای برای ایفای نقش(. درک سازماندهی سیاسی فضای منطقه20 :1391ارتباط است)هتنه، اینوتای و سونکل، 

گرایی نو، نه تنها الزامات اقتصادی بلکه مقتضیات پذیر است. در منطقهنیز امکان« گرایی نومنطقه»سیاسی از طریق 

های تازه ای از چارچوب م شناختی، امنیتی و سیاسی هم کشورها و جوامع را به سمت همکاری در بستر گونهبو

ها نیستند بلکه شمار زیادی از صرفا دولت« ایمقیاس منطقه»دهد. بازیگران فعال در این سطح گرایی سوق میمنطقه

های سیاسی به عنوان هدف لیت دارند. بنابراین ایفای نقشها فعاها نیز در آنانواع مختلف نهادها، سازمان ها و جنبش

-منطقه»ها در چارچوب ها و جنبشها، دولتای توسط نهادها، سازماناصلی سازماندهی سیاسی فضا در سطح منطقه

 شود)همان(. دنبال می« گرایی نو

                                                 

1- Regional Teritoriality 
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سی هی سیای تحقق سازماندگیری یک سازمان، شورا، اتحادیه منطقه ای به معنانباید فراموش کرد، صرف شکل

وان به عن« سیظم سیان»فضای منطقه است. بلکه در این نوع سازماندهی مناطق عالوه بر پویایی اقتصادی، باید دارای 

 یوندهار ،یهانج اسیباره معتقد است که در مق نیدر ا« هتنه» یکی از اهداف اصلی سازماندهی سیاسی فضا باشند.

 انیاپ .کندیشدن در جهان را ثابت م یاشدن جهان و منطقه یادر باره منطقه درکارند که بحث یاریمختلف بس

 یاصل لیز دالا یکیگمان یب یچند قطب یبه نظام جهان یدو قطب یگذار از نظام جهان ،سخن گریبه د ایجنگ سرد 

قتصاد اصحنه  درکه  ردیگینشات م یریاز چند تعب ،ییبه مرحله منطقه گرا یورود نظام جهان نیبحث است. ا نیا

قت نامه ز موافاستقالل اروپا که ا شیافزا یکننده گات، سوداوسی: مذاکرات مامانند جهان رخ داده است یاسیس

لمان که و آ کایمتحده آمر االتیحول دو محور ا یاقتصاد یامنطقه باتیترت یریگبا شکل ردیگینشات م ختیماستر

این مه ه .ندکیم فایآن را ا یدهد که ژاپن نقش موتور اقتصادیم را شکل ایشرق آس یعیدر مقابل آن منطقه طب

 :1391، و سونکل ینوتای)هتنه، اهستند یدر معادالت جهان یامنطقه یسازمان ها تیاهم شیکننده افزاانیبموارد، 

-منطقه هایحادیهای، اتای، جامعه منطقههای منطقهگیری سازمانتوان گفت، مواردی مانند شکلدرنهایت می (.٥1

وران شرق در د وهای غرب گیری بلوکالمللی، طرح خاورمیانه بزرگ، شکلهای بینای، سازمانای، شوراهای منطقه

اس ر مقیدجنگ سرد، سازمان ناتو و ... همگی در حوزه جغرافیای سیاسی و درچارچوب سازماندهی سیاسی فضا 

 ای قابل مطالعه و بررسی هستند.منطقه

 نتیجه گیری

سازماندهی سیاسی فضا روشی است که در آن تعامل انسان در فضا به منظور واقعیت بخشیدن به فعالیتهای سیاسی، 

سازماندهی فضایی »جغرافیای مدرن یعنی محوریتواند موضوع میای است که گونهاین روش به .یافته استسازمان

و  « سازمان سیاسی»دو مفهوم هومی در پیوند با به لحاظ مف سازماندهی سیاسی فضا .را شرح دهد« جامعه انسانی

از یکسو با انسان و نیازهای او سروکار دارد؛ واز دیگرسو، با فضایی « سازمان سیاسی»زیرا هرقرار دارد.  «سازمان فضا»

ری گیامروزه این فرایند، از تقسیم فضای درونی یک کشور گرفته تا شکل که دربرگیرنده این سازمان است روبرو است.

از  به عنوان یک مقیاس فراملی) فروجهانی(ای مقیاس منطقهشود. المللی را شامل میای و بینهای منطقهسازمان

در راستای اهداف گوناگون سیاسی، اجتماعی، امنیتی ، در درون آن  هایی است که سازماندهی سیاسی فضامقیاس

فضا در  یاسیس ینقش سازمانده یفایا دهندهنشان یدو موضوع اصل. همچنین گیردصورت می فرهنگی و اقتصادی

پس از جنگ جهانی شایان ذکر است، . کشورها نیدولت مدرن و رابطه ب یاسیس یایجغراف است: ایمنطقه اسیمق

های ای است. سازمانی منطقهسازماندهی سیاسی فضانوعی  دهندهبا اهداف گوناگون نشانسازی دوم، فرایند منطقه

پس از که « اتحادیه اروپا»ایای هستند، مانند سازمان منطقهبارز سازماندهی سیاسی فضای منطقه ای، نمودمنطقه

سازماندهی موفق به عنوان یکی از الگوهای اکنون ، نوعی سازماندهی سیاسی فضا را طی کرد و جنگ جهانی دوم

دارای اهمیت  ،درت و حفظ نظمدو مولفه قنه تنها  ،ایازمان سیاسی منطقهسیک در  شود.ای محسوب میمنطقه

 کنشبخش مهمی از از این رو، می توان گفت،  رود.ازنکات ضروری به شمار مینیز « فضا»حث ب ، بلکههستند

انجام  ایدر مقیاس منطقه جهانیهای فروملّی، ملّی و سازمان، ساکنان واحدهای سیاسیاعم از بازیگران سیاسی، 
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ها و همکاری و کشمکش کشورها، سازمان ،ها و اتحّادهااگرایی و همگرایی، رقابتتوجّه به و، مقیاساین . در شودمی

 ،یطلب ییجدا لیاز قب یامروزه موضوعاتبویژه آنکه،  مدرن است.دهنده ژئوپلیتیک دوران پستنهادهای متعدد، شکل

 ،کنندیعبور م یالملل نیب یکه از مرزها یطیمح ستیو ز یمشکالت اجتماع ،یاقتصاد یسازیجهان سم،یترور

  .هستند ایمنطقه اسیفضا در مق یاسیس یسازمانده یاصل هدفعنوان به یاسیس یهانقش یفایا ازمندین
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Abstract 

The region and its issues are considered as one of the interdisciplinary topics 

in areas such as geopolitics and geopolitics, international relations, and 

regional studies, and in analyzes, It works. In political geography, the 

process of political organization of space is of paramount importance at the 

regional level. A regional political organization is a human organized 

environment whose political goals are often to control and monitor resources 

for regional needs, such as: conflict management, order creation, unity, 

conflict resolution, Externally, and finally security is created. In the same 

way, issues such as politics, economics, security, and culture are best seen in 

the political organization of the regional space. The objective representation 

of the political organization of space in the region is an organization or a 

regional union with various goals. Like echo This paper uses the descriptive-

analytical method to express the point that a region is organized as a 

political entity. The results of this research show that the political 

organization of a regional space is usually carried out within the framework 

of one or more organizations or regional unions within its territory and 

borders. The formation of regional organizations, the Greater Middle East, 

and so on can be explored in the form of political organization of the 

regional space. 

Keywords: region, space, political organization, regional organization. 

 


