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تکوین حکمرانی متمرکز در ایران از منظر جغرافیای 
 در سدۀ معاصر سیاسی

 ( 26/80/2931:بیتصو خیـ  تار 62/26/2932:افتیدر خی)تار

 2احسان لشگری تفرشی

 چکیده 

گیری نظام حکومتی ملت پایه در پس از روی کار آمدن رژیم پهلوی با شکل
ایران تنها الگوی حاکم در اداره سرزمین در ایران از منظر توزیع قدرت فضایی، 

تداوم الگوی نظام حکومتی متمرکز و یا بسیط بوده است. در شناخت علل 
شناسی و حکمرانی متمرکز در ایران در سدۀ اخیر مباحث متعددی از منظر جامعه

علوم سیاسی مطرح شده است. لیکن فرایندهای سیاسی از جمله نظام حکمرانی 
از ابعاد جغرافیایی نیز برخوردار بوده و هر پدیده ظهور یافته در یک کشور اعم 

ز ابعاد طبیعی و انسانی فضای جغرافیایی طور مبنایی ااز نظام حکمرانی، به
پذیرد. در این راستا آراء جغرافیای سیاسی در محل استقرار خود نیز تأثیر می

برابر نظریاتی است که اعتقاد دارند جوامع در روند تکامل خود از مراحل 
 -نمایند. در این مقاله کوشش شده است با رویکردی توصیفی یکسانی عبور می

های جغرافیایی مؤثر در تداوم این الگو در ایران تبیین شده م شاخصتحلیلی، اه
و نظرگاه جدیدی در خصوص شناخت تکوین حکمرانی متمرکز در کشور ارائه 

های تحقیق بیانگر آن است که بطئی بودن فرایند توزیع فضایی و شود. یافته

                                                                                                    
 (ehsanlashgari80@yahoo.com. استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه یزد)2
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هم درآمد چون افزایش سساختاری قدرت در ایران متأثر از عملکرد عواملی هم
های عمومی و تکوین ساخت دولت رانتیر، پراکندگی نفت در تأمین هزینه

ناموزون منابع زیستی و نیاز اکولوژیک به نقش آفرینی بیشتر دولت متمرکز در 
 پذیری مناطق نامستعد بوده است. ارتقای زیست

  حکمرانی، تمرکز، جغرافیای سیاسی، ایران. ها:واژهکلید
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 مقدمه    ـ2

طورمشخص پس از روی کار آمدن رژیم پهلوی با بعد از انقالب مشروطه و به
( تنها 12: 2903گیری نظام حکومتی ملت پایه در ایران )مجتهدزاده، شکل

الگوی حاکم در اداره سرزمین در ایران از منظر توزیع فضایی قدرت؛ نظام 
طریق  بوده است و حکومت مدرن در ایران از 2حکومتی تک ساخت )بسیط(

: 2910گسترش سیستم اداری متمرکز در کشور تداوم یافته است )بشیریه، 
متمرکز تصمیمات در کلیه امور عمومی )ملی و  حکومتیهای (. در سیستم989

اداری واحدی که معموالً در پایتخت کشور قرار  -وسیله مرکز سیاسیمحلی( به
(. در این 96: 2909د، گردد )حافظ نیا؛ کاویانی رادارد اتخاذ و اِعمال می

های وابسته به طور کلی در سازمانحالت قدرت و اختیار اداره و اجرای امور به
یابد و افراد تحت تأثیر برون داد نظام سیاسی متمرکز حکومت سامان می

گیرند. مدیریت سیاسی فضای ایران در قالب ها( قرار میها و برنامه)تصمیم
مدن پهلوی اول به بعد تحقق یافته است نظام بسیط از دورۀ روی کار آ

سیاسی ایران تا پیش از  -طور کلی نظام اداری (. به622: 2903)احمدی، 
شمسی از حیث فضایی نامتمرکز بود. به بیان دیگر اگر  2988اسالم تا سال 

حکومت مدرن شامل انحصار کاربرد مشروع قدرت در درون سرزمین قلمداد 
سدۀ نوزدهم دارای حکومت مدرن نبود؛ چرا که  صورت ایران درگردد در آن

: 2910کنترل متمرکز بر ساختار اداری و امنیتی شکل نگرفته بود )بشیریه، 
شمار (. مالکین و ایلخانان، فرمانروایان محلی قلمرو خود به28-22
نمودند هاند و در راه نگاهبانی از آن از هیچ کوششی دریغ نمیرفتمی

. اما پس از روی کار آمدن رژیم پهلوی تاکنون نظام (689: 2911)استمپل، 

                                                                                                    
2. centralized state.  
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( از حیث فضایی 2996تا 2968غیر از یک دوره کوتاه )اداری به ـسیاسی 
ریزی و پیرامونی بوده است و تحت تأثیر برنامه ـ متمرکز و دارای الگوی مرکز

گیری ناشی از نهادهای حکومتی بوده است. گفتمان تمرکز در دورۀ رژیم تصمیم
شیوۀ هلوی ترکیبی بود از پاتریمونیالیسم سنتی به انضمام توسعه و نوسازی بهپ

غربی، ناسیونالیسم ایرانی، سکوالریسم و توسعه از باال که جایی برای مشارکت 
شد. و تفویض قدرت در سطح فضایی و ساختاری در آن در نظر گرفته نمی

نقد به مدرنیسم مطلقۀ  رغمگفتمان ایدئولوژیک بعد از انقالب اسالمی نیز به
رژیم پهلوی، دارای نوعی تمرکزگرای دینی و اقتدارگرایی کاریزماتیک بود 

جایی رغم جابه(. بر این مبنا در سدۀ معاصر به210: 2901)شهرام نیا، 
ها در جغرافیای سیاسی ایران لیکن توزیع فضایی و ها و دولتحکومت

های زیادی در و مشابهت ساختاری قدرت سیاسی دچار تحول جدی نگردید
گردد )مصلی گذاری در نظام سیاسی ایران مشاهده میارتباط با فرایند سیاست

(. این در حالی است که در دو دهه گذشته، واگذاری اختیارات 69: 2939نژاد، 
های بهبود حکمرانی محسوب از حکومت مرکزی به نهادهای محلی از ویژگی

 (Amosa, 2010: 6شود )می
العات جغرافیای سیاسی در شناخت عوامل مؤثر در قوام نظام سیاسی در مط

ای از مقتضیات سرزمینی و انسانی مؤثر دانسته شده است. بسیط در ایران پاره
اصوالً جغرافیای سیاسی از آن دسته معارف بشری است که از ماهیت ترکیبی 

ی برخوردار برخوردار است و در آن دو مؤلفه جغرافیا و سیاست از اهمیت ذات
که کوشش افراد و طوری(. به29: 2939باشند )حافظ نیا؛ کاویانی راد، می

ها و روابط های انسانی برای تأثیرگذاری، نفوذ یا کنترل شهروندان، پدیدهگروه
های مورد نظر در یک قلمرو جغرافیایی مورد و کوشش در اجرای سیاست

مثابه یک فرایند مروسازی به( و قلMuir, 2000: 21گیرد )مطالعه قرار می
(. متقابالً در جغرافیای Passi, 2003: 110شود )اجتماعی در نظر گرفته می
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سیاسی تأثیر عوامل طبیعی و انسانساخت بر فرایندهای سیاسی مورد بررسی 
ها و که برخی از ویژگیطوری(. به9: 2936گیرد )میرحیدر و دیگران، قرار می

گردد فرایندها و انسانی یک قلمرو موجب میخصوصیات ابعاد طبیعی و 
عبارت ها قرار بگیرد. بهتحوالت سیاسی در آن کشور تحت تأثیر این ویژگی

های جغرافیای انسانی یک قلمرو سیاسی در بهتر مقتضیات سرزمین و ویژگی
ها و افراد جامعه قرار ها و امکاناتی که در اختیار حکومتچارچوب محدودیت

 گذارد. ها و سیر تکوین نظام سیاسی در یک جامعه تأثیر میژگیدهد بر ویمی
گیری شناسانۀ تاریخی، علت شکلهای جامعهاین در حالی است که تحلیل

حکومت متمرکز را مبتنی بر تئوری عام تغییر اجتماعی )چه نوع مارکسیستی و 
داند چه نوع وبری آن( که با محوریت تاریخ تمدن غرب تولید شده می

های دیگر نیز معتقدند که فقر اقتصادی و (. دست262: 2903باداللهی، )ع
های بیگانه موجب شکست چون دخالت قدرتبرخی شرایط نامساعد تاریخی هم

جنبش ناسیونالیست لیبرال برخاسته از مشروطه برای تشکیل حکومت فراگیر و 
که این لی(. در حا226: 2910در عین حال دمکراتیک در ایران بود )بشیریه، 

صورت کامل توان تبیین علل تکوین این فرایند در ایران را ندارند. ها بهتئوری
به بیان دیگر مطالعات سیر تکوین نظام سیاسی در ایران مؤید آن است که 

های تغییر اجتماعی که با محوریت تاریخ تمدن غرب تولید کاربست تئوری
ز را در تاریخ ایران ندارد شده توان تحلیل ظهور و استقرار حکومت متمرک

(. بدیهی است هرگونه تالش برای ساماندهی نظام 20: 2938)نقیب زاده، 
فضایی در یک قلمرو سیاسی و هدایت خردمندانۀ آن مستلزم شناخت صحیح 

های اخیر در مغرب ویژه در دههباشد. بهنیروهای محرکۀ بازساخت فضایی می
های از رابطۀ چندجانبه بین گروهزمین هرچه بیشتر نهاد حکومت؛ تابعی 

که در اجتماعی و دارای کارکرد تعادل بخش به این رابطه بوده است. در حالی
داری یک از مناسبات سرمایهایران پیش از تکوین دولت مطلقه و متمرکز هیچ
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شکل نگرفته بود و در ابتدای سدۀ معاصر نیز حکومت سرزمینی در ایران از 
نتی خود خارج نشده بود. بر این مبنا انطباق تئوریک ساخت ایالتی و نظم س

سیر تکوین حکومت مدرن در ایران با نمونه مشابه آن در اروپا متفاوت بوده و 
های فضایی در ایران در ابعاد در عین حال این سیر متفاوت ناشی از ویژگی

 انسانی و طبیعی بوده است. 
در این راستا آرا جغرافیای سیاسی در برابر نظریاتی است که اعتقاد دارند 

جهت نمایند و از اینجوامع در روند تکامل خود از مراحل یکسانی عبور می
فرد تکوین مدیریت سیاسی فضا تحت تأثیر عوامل جغرافیایی ماهیت منحصر به

شناسی سیاسی ه جامعهگیرد. در حقیقت نگاه جغرافیایی بمورد مطالعه قرار می
کند که در یک جامعه امکان یافتن عناصری از محیط و جامعه را فراهم می

وجود داشته و در جامعه دیگر وجود ندارد و از این رهگذر امکان شناسایی 
سازد. عوامل بومی اثرگذار در ساخت سیاسی حکومت را امکان پذیر می

مینه سازی ظرف جغرافیایی که بین ساخت سیاسی کشور و چگونگی زطوریبه
هایی قلمرو در ابعاد طبیعی و انسانساخت رابطه انکار ناپذیر وجود دارد و علت

گونه ای مقبول تر روند تکوین توان جستجو نمود که بهرا برای این روند می
نماید. این دیدگاه با تأکید بر نظام حکمرانی از جمله در ایران را تبیین می

در بستر اکولوژیک معتقد است شناخت چگونگی « سیاسی برساخته شدن نظام»
باشد. های نظام سیاسی خارج از پارادایم اکولوژیک ناکامل میتکوین ویژگی

مبتنی بر این چارچوب نظری در این پژوهش این فرضیه مورد بررسی قرار 
گیری و تداوم ساخت حکمرانی متمرکز در ایران در سدۀ معاصر گرفته که شکل

هایی جغرافیایی در ابعاد طبیعی و انسانی بوده است که در تکوین زمینه ناشی از
 ریزی متمرکز و ساختار سیاسی بسیط تأثیرگذار بوده است. و قوام نظام برنامه
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 روش انجام تحقیق  ـ6

آوری اطالعات در این پژوهش اسنادی و پژوهش از نوع کیفی و روش جمع
باشد. این ای بوده و شیوۀ تحلیل اطالعات نیز توصیفی و تحلیلی میکتابخانه

پژوهش ناظر به تحلیل عوامل جغرافیایی اثرگذار بر علل دوام و قوام نظام 
های نظام حکمرانی باشد و ویژگیحکمرانی متمرکز در ایران در سدۀ اخیر می

انسانی موجود در های جغرافیای طبیعی و متمرکز در ایران را با توجه به بنیان
های عقالنی تبیین فالت ایران و با رویکردهای قیاسی، کل نگرانه و تحلیل

نماید. در این پژوهش کوشش گردیده با استفاده از ادبیات و منابع نظری در می
های آن تبیین گردد. سپس درجه نخست مفهوم نظام حکمرانی بسیط و ویژگی

های خاص نظام حکمرانی ل ظهور ویژگیتحلیلی؛ دالی -با اتکا به روش توصیفی
های جغرافیای طبیعی و انسانی حاکم بر سرزمین در ایران مبتنی بر ویژگی

 ایران مورد بررسی قرار گیرد. 

 مبانی نظری  ـ9

 .  نظام حکمرانی بسیط )تک ساخت(2ـ9

ای از الگوی حکمرانی است که در آن اعمال تصمیمات در تمام امور ملی گونه
پذیرد. در این حالت حکومت مرکزی وسط مرکز سیاسی صورت میو محلی ت

های محلی را تحت نظارت دارد و میزان قدرت آنها را تعیین کلیه مدیریت
طور موقت نقش مدیریت محلی را کند. حتی ممکن است در برخی موارد بهمی

(. بنابراین در نظام 220: 2936)میرحیدر و دیگران،  عهده بگیردهم به
ای توجهی های محلی و منطقهنی بسیط و متمرکز به ادارۀ امور سازمانحکمرا

ترین سطوح کشور ها مستقیماً از مرکز به پائینگیریها و تصمیمندارند و برنامه
گردد. دولت مرکزی و اشخاص مستقر در مصدر قدرت، تنها عناصری جاری می

و تعیین راهبردها را ها هستند که صالحیت وضع قوانین، مقررات و دستورالعمل
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شود. این تر اجتماعی و محلی توجه نمیهای پائیندارند و چندان به نظرات الیه
در حالی است که کشورهای دارای سیستم بسیط از حیث تفویض اختیارات و 

شدت تمرکزگرا های بهقبض و بسط قدرت سیاسی در طیف متنوعی از حکومت
دارند. لیکن در این مدل حکمرانی،  شدت غیرمتمرکز قرارهای بهتا حکومت

دولت مرکزی تنها نهادی است که صالحیت وضع قوانین، مقررات و ... را دارد 
و نهادها و ساختارهای محلی نقش چندانی در حکمرانی و ارائه برنامه جهت 

(. البته بسیط 22: 2903نیا؛ کاویانی راد، تغییرات فضایی کشور ندارند )حافظ
نی و تمرکز قدرت سیاسی الزاماً با تمرکز اداری و اجرایی بودن نظام حکمرا

مالزمت ندارد و حکومت بسیط از این حیث در طیفی متنوع از فقدان تمرکز تا 
گیرد. در این راستا در نظام متمرکز با بودجه کشور توسط تمرکز کامل قرار می

گردد و بر این اساس سلسله مراتب اداری و دولت مرکزی تنظیم می
گردد )حافظ نیا و دیگران، روکراسی در این مدل تا حد زیادی ترویج میبو

های نظام حکمرانی بسیط مشتمل ترین ویژگی(. در این راستا مهم18: 2903
 باشد:بر موارد زیر می

( دولت مرکزی تنها مقامی است که صالحیت وضع قوانین، مقررات و 2
را ی محلی و قبض و بسط آنها و تعیین حوزۀ اختیارات نهادهادستورالعمل

ها و سایر نهادها و ها، فرمانداریکه حدود اختیارات شهرداریطوریدارد. به
های حکومتی و حتی مردمی توسط حکومت مرکزی تعیین و ترویج دستگاه

 گردد. می
گردد. شدت ترویج می( بوروکراسی که خصلت ذاتی تمرکزگرایی است به6
ای و شهری برای هرگونه اعمال اراده، حلی، منطقهکه کلیه نهادهای مطوریبه

گذار تنظیم برنامه و اجرای تصمیم نیازمند کسب مجوز از نهادهای سیاست
رو شهرهای پایتختی در این الگو از بار سیاسی باشند. از اینمستقر در مرکز می

ه های نظام بسیط فربگردد. بنابراین از ویژگیاقتصادی بالمنازعی برخودار می
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ویژه در شدن سطوح باالی هرم قدرت و گستردگی نهادهای اجرایی به
حدی است که ظهور و رشد نهادها و باشد. این گستردگی بهها میپایتخت
 سازد.های اجتماعی دیگر را دشوار میسازمان

( توزیع جغرافیایی بودجه عمومی کشور در فضای جغرافیایی توسط نهادهای 9
های کالن توزیع تسهیالت و عبارت بهتر سیاستگردد. بهمرکزی تنظیم می

گردد. بدیهی است در این کنترل میها از مرکز حسابرسی به اموال و دارایی
ریزی فضایی کامالً تحت تأثیر تفکرات و نظام مدیریت سیاسی، برنامه

که تغییرات و طوریهای کالن حکومت و نهادهای مرکزی قرار دارد. بهبرنامه
ها و منویات های اجرا شده در نظام سکونتگاهی کامالً تحت تأثیر خواستبرنامه

عبارت دیگر فضاهای جغرافیایی نیز متأثر از ارد. بهحکومت مرکزی قرار د
ها و نهادهای سیاسی در تر جامعه هر چه بیشتر تحت سلطه سازمانعرصه وسیع

مثابه (. بدیهی است حکومت در این جوامع به222: 2908آیند )وثوقی، می
های اجتماعی نقش خود را در سازماندهی قلمرو ملی ایفا نهادی مافوق گروه

 ماید.نمی

 های حکمرانی متمرکزهای انسانی در نظامرابطه سیاست و فرم در سکونتگاه. 9شکل

طورکلی دولت مطلقه حکومتی بود که در انتقال جامعه اروپایی از فئودالیته به به
داری اولیه نقش اساسی را ایفا نمود و اصالحات اقتصادی، اداری، دیوانی سرمایه

داد و در منابع قدرت سیاسی و اداری تمرکز ایجاد  ای انجامو مالی قابل مالحظه
های دولت مطلقه در اروپا، ترین ویژگی(. مهم982: 2912نمود )بشیریه، 

ها، سیاست
ها و ایدئولوژی

قوانین صادر شده از 
 حکومت مرکزی 

نهادهای محلی،  ابالغ
ها، مانداری)فر
ها ها، استانداریشهرداری

 و...(

 اجرا
تغییر شکل 

 های انسانی سکونتگاه
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تمرکز، انحصار در منابع قدرت، پیدایش نیروهای نظامی فراگیر، ناسیونالیسم و 
 تأکید بر مصلحت ملی بود. در زمینه توسعه اقتصادی ایجاد دستگاه اداری، مالی

و نظامی متمرکز، نوسازی مالی، ایجاد تمرکز و وحدت اقتصادی، تشویق 
های اساسی گذاران خصوصی و حمایت گمرکی از پیش شرطسرمایه

سان دولت مدرن در اولین مرحله تکامل گیری دولت مدرن بود. بدینشکل
اقتصادی از راه ایجاد بازار ملی و ادغام بازارهای محلی، نسبت به برطرف شدن 

وانع انباشت سرمایه اقدام نمود. گرچه در اروپا اعمال قدرت حکومت، مطلقه م
گردید که دولت وجه بود لیکن اتکای دولت به طبقات اجتماعی مانع از آن می

رو با تثبیت ساخت دولت مطلقه در اروپا از منظر خود گیرد. از ایناستبدادی به
ع و تفویض قدرت در سطح تدریج زمینه الزم برای توزیجغرافیای سیاسی به

که کشورهایی با طوریسرزمین و نهادهای محلی هر چه بیشتر فراهم گردید. به
باشند که دارای فرایندها و چون فرانسه قابل ذکر میسیستم سیاسی بسیط هم

که ادارۀ جاییهای اخیر از آنویژه در دههباشند. بهساختارهای دمکراتیک می
رو اغلب ها بوده است از اینو خارج از توان حکومتای گسترده جامعه وظیفه

های مختلف از میزان تصدگری حکومت گونهها در تالش هستند تا بهحکومت
گری تفویض فضایی بکاهند. در این راستا یکی از اشکال کاهش تصدی

حاکمیت به نهادهای غیرحکومتی است تا با اتکا به مرزهای حقوقی مشخص 
و استحفاظی خود اعمال حاکمیت نمایند )الهویردی زاده و قادر باشند در قلمر

(. لیکن در برخی از جوامع ساخت حکومت مدرن هرچه 60: 2932دیگران، 
ویژه در وضعیت بسیط متمرکز باقی ماند و تر در سطح مرحلۀ اول و بهافزون

تر فراهم گردید )بدیع، امکان توزیع فضایی و ساختاری قدرت سیاسی کم
2912 :282 .) 
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 های تحقیق یافته

که گفته شد برای بررسی علل ظهور نظام حکمرانی متمرکز در ایران می چنانهم
های انسانی ملت ایران نگاه بایست به کالبد طبیعی سرزمین ایران و ویژگی

پذیر در خصوص چرایی تری نمود تا با اتکا به آن بتوان، یک گزاره تعمیمدقیق
تکوین تمرکزگرایی را در نظام سیاسی ایران شناسایی نمود. این نظام سیاسی 

ترین باشد که عمدهمثابه یک محصول تبعی حاصل تعامل عناصر بنیادینی میبه
های طبیعی و انسانی کشور ایران بوده و در این عناصر برگرفته از ویژگی

 باشد: چارچوب موارد زیر قابل بررسی می
 ـ از آغاز سدۀ معاصر درآمد نفت به عامل کلیدی در تحوالت سیاسی ـ2

های ایران با در اختیار داشتن درآمد نفتی، اقتصادی ایران تبدیل گردید و دولت
کنند. در این زمان دیگر اهداف کالن آمایش سرزمین را رأساً تعیین و اجرا می

بود که با مزایدۀ حکومت ایاالت و چون دورۀ قاجاریه نظام سیاسی نیازمند نهم
انحصارات و هدایا، منابع مالی خود را تأمین نمایند. در این مقطع درآمد نفتی 

شود که سبک آن مستلزم کار تالش اقتصادی نیست. در این رانتی محسوب می
گردد؛ لیکن اکثریت دولت، درصد ناچیزی از نیروی کار درگیر تولید رانت می

شوند. در این حوزه ده و یا توزیع کننده آن محسوب میجامعه دریافت کنن
شود و ترین تأثیرگذاری به نوع رابطه دولت و جامعه مدنی مربوط میعمومی

رانت سبب استقالل بیش از اندازه دولت نسبت به جامعه و بر عکس موجب 
(. 962:2902گردد )سردارآبادی، تر شدن طبقات به دولت میوابسته

وکراسی رفاهی موجب الزام همراهی شهروندان با پارادایم قدرت که تکنطوریبه
ها چندان به مشارکت شهروندان در رو حکومتگردد. از اینحاکم می

های ها بر خالف دولتکه دولتاند؛ ضمن اینریزی فضایی نیازی نداشتهبرنامه
رآمد دلیل وابستگی به درآمدهای کالن نفتی نیاز چندانی به کسب داروپایی به

گیری در نزد دولت اند و این مسئله به تمرکز تصمیماز محل مالیات نداشته
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که پراکندگی منابع و کانسارهای جاییکمک نموده است. از سوی دیگر از آن
کند؛ بنابراین از حیث نفتی و گازی در کشور از الگوی مناسبی پیروی نمی

ای ای و منطقهگیری ناحیهتواند فارغ از سوتئوریک نظام سیاسی بسیط بهتر می
طور عادالنه در میان مناطق درآمدهای ناشی از منابع فسیلی و کانی را به

 مختلف کشور توزیع کند.  
از سوی دیگر در اکثر کشورهای پیشرفته جهان، بخش اعظم بودجه دولت از 

گردد. این میزان در برخی از کشورهای جهان، درآمدهای مالیاتی حاصل می
ویژه در خیز بهرسد. اما در بیشتر کشورهای نفتدرصد نیز می 38االی حتی بر ب

ها مستقیماً از درصد از درآمد دولت 18خاورمیانه و از جمله در ایران بیش از 
گردد و ها و مشتقات وابسته به نفت حاصل میفروش نفت و فرآورده

خود اختصاص بهتری از بودجه ساالنه این کشورها را درآمدهای مالیاتی سهم کم
(. این شیوه خاص حکومت و سیاست 90: 2938دهد )قالیباف و دیگران، می

یافتگی به ثروت و درآمد حاصل از گردد که پیش از توسعهدر جوامعی ظاهر می
(. رانت را 291: 2902فروش منابع کانی و فسیلی دست یافته )میرترابی، 

های اقتصادی نتیجۀ فعالیت توان درآمدی دانست که برخالف سود و مزد کهمی
آید و حکومت رانتیر، حکومتی است که بیش از دست میاست، بدون تالش به

: 2902شود )لوسیانی، درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی حاصل می 26
مثابه یک ابزار ها به(. از سوی دیگر تجمع منابع درآمدی در دست دولت222

های اجتماعی و یارات را در نهادها، ساختپر قدرت؛ امکان بسط و توزیع اخت
نماید مردمی محدود و توزیع جغرافیایی قدرت را در کشور محدود می

(Skacpol, 1996: 76) بنابراین اقتصاد تک محصولی و تمرکز درآمدهای .
حاصل از آن در دست حکومت منجر به افزایش استقالل حکومت از جامعه و 

راسی در آن جامعه خواهد شد )سردارآبادی، ایجاد مانع در مسیر توسعه دمک
رو باشد. از اینوضوح در ایران قابل مشاهده می( و این مسئله به962: 2901



 44…  نیتکو یهانهیدر شناخت زم یجستار

 

 

های ظهور یافته در این حوزه الگوی حکمرانی از نظر شکلی غالب حکومت
عبارت دیگر هرگاه (. به19: 2901گرا بوده است )شیرودی، بسیط و کانون

باشد که بتواند با توزیع کاال و خدمات و درآمد امور مردم  حکومتی در وضعیتی
که طوریسوی تمرکز میل خواهد نمود. بهای ناخودآگاه بهگونهرا اداره نماید؛ به

انباشت مؤثر به نخبگان قدرت امکان داده است تا عملکرد بازار را در درون 
(. بنابراین 96: 2932دستوری محدود سازند )ستاری، یک اقتصاد سیاسی شبه

های مرکزی حاکم بر ایران با در اختیار داشتن درآمدهای به نسبت حکومت
های کالن ملی را کالن حاصل از فروش منابع فسیلی و مشتقات وابسته، هدف

طور ماهوی نیازی به مشارکت نهادهای محلی و از رأساً تعیین و اجرا کرده و به
(. در 20: 2902پور، اند )کریمیشتههای ملی نداجمله شهری در طرح و برنامه

این نظام حکمرانی ادراک محیطی اصحاب قدرت و تصمیم از اهمیت زیادی 
بندی معضالت محیط برخوردار باشد. به بیان دیگر فرایند تعبیر، تفسیر، اولویت

ایی است که این افراد از محیط دارند این ادراک ا و برداشتهبرخاسته از پنداشته
ها و ترجیحاتی است که به تصمیمات ها، ارزش، احساسات، دیدگاهشامل یادها

های اقتصادی، اجتماعی، سن، جنس، دهد. بدیهی است پایگاهآنها جهت می
گیری این ادراک محیطی بسیار تعیین سطح تحصیالت و... این افراد در شکل

فضایی توسعه تا حدود زیادی  -باشد و هدایت فرایندهای مکانیکننده می
های ذهنی حکمرانان بستگی داشته وخو و اولویتبستگی به شخصیت، خلق

های ذهنی آنها و اینکه (. به بیان دیگر نقشه928: 2910است )کارثویت، 
کنند در تغییرات محیط تعیین کننده فضای پیرامون را چگونه تفسیر می

ب باشد. بنابراین بخشی از محیط پدیداری، منبعث از فضای ذهنی اصحامی
باشد. بنابراین باشد و این مسئله در نظام بسیط بسیار پررنگ میقدرت می

چگونگی عملکرد نخبگان سیاسی از رویکرد فراساختاری برخوردار بوده و از 
گذارند طریق کنترل ساختار و سازمان سیاسی اهداف خود را به مرحلۀ اجرا می
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اختیار داشتن رانت و  (. این در حالی است که الزاماً در916: 2901)زونیس، 
انجامد بلکه منابع درآمدی حاصل از آن به بازتولید فرهنگ سیاسی رانتیر نمی

بایست ساخت اقتدارگرایی و در پیشینۀ تاریخی این قلمروهای سیاسی می
  تبعیت وجود داشته باشد تا درآمدهای رانت در خدمت بازتولید آنها قرار گیرد.

شناختی عواید نفت و تمرکز دریافت های جامعهاز سوی دیگر با توجه به جنبه
مالیات، این عواید به دولت انعطاف پذیری بسیار زیادی در انتخاب طبقات 

بخشد و این منابع مالیات دهندگان نیست تا اجتماعی جهت تخصیص منابع می
دولت را در چگونگی خرج کردن آن ملزم به پاسخگویی کند )کاتوزیان، 

نها هستند که به میزان و چگونگی تخصیص عواید ( بلکه آ638: 2908
گردند. این مسئله سبب افزایش سریع شبکه بوروکراتیک حاکمیت وابسته می

دولت هم از لحاظ درآمد و هم از لحاظ تعداد کارکنان گردید )میرترابی، 
عبارت بهتر در اقتصاد سیاسی ایران حکومت مقتدر مرکزی (. به223: 2901

یه شئونات سیاسی، اقتصادی، نظامی و اداری کشور نظارت که بتواند بر کل
داشته باشد؛ مستلزم داشتن یک سیستم و یک نظام اداری منسجمی بود که 

رو دولت ضمن تأسیس بتواند نظم نوین را در سطح ملی برقرار نماید. از این
های مختلف، شعبات و ادرات آنها را در درون شهرها ایجاد نمود. وزارتخانه

هایی در درون شهرها ساختار اجتماعی شهرها و اد و توسعه چنین سازمانایج
نیروهای اجتماعی موجود در آنها را دگرگون نمود. با پیدایش قشری از 

ای سیاسی دولتی به درون شهرها، قشر تازه -کارمندان و نفوذ عوامل اقتصادی
ر درون شهرها به اقشار سنتی جامعه شهری افزوده شد و ساختار اشتغال سنتی د

: 2912وجود آمد )سیف اللهی، گسستگی حاصل کرده و تغییراتی در آن به
(. این در حالی بود که در تمام تحوالت سیاسی ایران تا پیش از سدۀ معاصر 20

داران اقشار و طبقات اجتماعی مسلط و فضاساز شامل خاندان سلطنتی، زمین
پردازان بر این د. برخی از نظریهساالران عشایری و تجار سنتی بودنبزرگ، خان
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های ایجاد دولت اعتقادند که ساختار سیاسی ایران قبل از تولید نفت که زمینه
تدریج هایی از اقتدارگرایی ساختاری بود. بهوجود آورد دارای نشانهرانتیر را به

گیری در دوره رضاشاه با تشکیل ارتش و گسترش شهرنشینی؛ قدرت تصمیم
ها انتقال گران و بوروکراتسوی صنعتگ مالکان و ایلخانان بهسیاسی از بزر

(. رضاشاه در دورۀ حکومت خود با از بین بردن 20: 2912یافت )بشیریه،
جای ادارۀ ها، اسکان اجباری و ادارۀ مستقیم بهقدرت ایالت، مصادرۀ چراگاه

گ، غیرمستقیم قدرت نظامی سیاسی ایالت را درهم شکست. البته مالکان بزر
شمسی حفظ کردند. لیکن با اجرای  2922قدرت سیاسی خود را حداقل تا سال 

قانون اصالحات ارضی حضور سیاسی مالکان و ایلخانان در مدیریت سیاسی 
تدریج توانست که دولت بهطور کامل از بین رفت. ضمن اینفضای ایران به

رد و ایجاد دست آوانحصار خرید و فروش غالت، پنبه و محصوالت مهم را به
قوانین برای حمایت از تولیدات داخلی منجر به افزایش اقتدار اقتصادی 
حکومت در جغرافیای اقتصادی ایران گردید که این مسئله نیز به تضعیف 
قدرت آنها و تمرکز بیشتر امور در دست منجر شد و ایران در دوران حکومت 

یان عصر پهلوی ( به دولتی متمرکز تبدیل شد. در پا2911-2982پهلوی )
تغییرات مهمی چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ ترکیب طبقاتی در این اقشار 
صورت گرفت. این تغییرات مشتمل بود بر جایگزینی نخبگان بوروکرات جدید 

جای سیاستمداران کهنه کار قدیمی که اغلب از زمین داران سنتی و رؤسای به
ای جدید . نخبگان اداری و حرفه(12: 2901ایالت بودند )اشرف؛ بنوعزیزی، 

تدریج دست گرفتند بهتدریج موقعیت کلیدی را بههای دولتی بهکه در دستگاه
نقش محوری را در تحول اقتصادی و اجتماعی ایران ایفا نمودند. بدیهی است 
امنیت تجارت و مالکیت صنعتی نیز نیازمند نظام اداری متمرکز و نیرومندی 

رضاشاه حاصل چنین تحوالتی بود. در این دوره با رشد بود که حکومت مطلقه 
شهرنشینی حقوق و مستندات قانونی برگرفته از اندیشه و تصمیم اصحاب 
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ای جامعه ایران های سنتی و پدرساالرانه قبیلهقدرت و سیاست جایگزین روش
های گردید. این فرایند هر چه بیشتر با استقالل کامل نظام سیاسی از پیرایه

الیسم، بخشی از بدنه مستقل نظام دولت مدرن را در ایران تکمیل نمود فئود
 (. 63: 2902)افضلی، 

ویژه در حوزۀ بنابراین از این زمان به بعد توسعه ارتش و دیوان ساالری )به
گذاری، امور قضایی و اجرایی( موجب تضعیف نیروهای اجتماعی سنتی و قانون

مرکزگرایی گردید. بنابراین در این دوره استقرار نظم جدید سیاسی مبتنی بر ت
داران، بازرگانان، صنعتگران، دهقانان و مانند آن دیده که زمینرغم اینبه

دلخواه توانست بهکه برخالف اروپا در ایران دولت میجاییشوند؛ لیکن از آنمی
امتیازی را از یک شخص، خانواده و طبقه اجتماعی بگیرد و به دیگران تفویض 

ید در نتیجه ترکیبات اجتماعی گوناگون اجتماعی پیوسته دستخوش نما
گیری تحوالت وسیع در دگرگونی بود. در عین حال تغییرپذیری سریع و شکل

چنین جوامعی ناشی از به قدرت رسیدن بازیگران سیاسی جدید بیشتر رواج 
؛ داشته است. روشن است که در این شرایط دولت نمایندۀ هیچ طبقه خاصی نبود

یک از طبقات در برابر بلکه این طبقات تحت سلطۀ حکومت قرار داشتند و هیچ
ویژه دولت دارای حقوق مستقلی نبود. این در حالی است که در اروپای غربی به

در سدۀ معاصر سیر تکوین دولت متکی به طبقات بود و در ایران غالباً این 
معاش بودند. چنین  طبقات اجتماعی بودند که متکی به حکومت جهت امرار

های بزرگی را در چگونگی تکوین ساختار سیاسی در این دو زیرساختی تفاوت
نمود و نبود طبقات اجتماعی مستقل سبب ساز انحصار کامل قلمرو متبلور می

و عدم امکان توزیع فضایی  (21: 2911قدرت در دست دولت شد )کاتوزیان،
در سطح سرزمین موجب گردید.  قدرت را چه در میان نهادهای اجتماعی و چه

جهت وجود چنین شرایطی، نهادهای اجتماعی و اصوالً در چنین جوامعی به
خصوصی نقش ناچیزی در اتخاذ تصمیمات کالن و راهبردی دارند )آل غفور، 
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( و این روند تاریخی کامالً تحت تأثیر درآمدهای منابع فسیلی در 28: 2908
توان طورکلی میی ایران بوده است. بهتکوین نظام بسیط در فضای سرزمین

گفت تطور و تحول ساختار و عملکرد دولت از دورۀ سنتی یا پیش از 
مشروطیت به دولت حاکم کارگزار و کارفرما در دورۀ پس از پهلوی اول باعث 
شد که عملکرد حاکمیتی حکومت که در آن وظیفه کارگزاری چندانی برای 

 سه بُعد به شرح زیر تغییر یابد.  خود متصور نبود؛ به عملکردی در
نوعی ادامه همان عملکرد سنتی بود ولی ساختار و که به عملکرد حاکمیتی ـ الف

ترین کارکرد آن حفظ امنیت سازوکارهای جدیدی برای آن تعریف شد و عمده
 بود. 

عملکرد کارگزاری که در دورۀ سنتی تنها به برقراری امنیت محدود  ـ ب
که در دورۀ جدید با توسعه دیوان ساالری نو ارائه بخشی از لیگردید؛ در حامی

خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آموزش عالی، 
عنوان وظیفه بانکداری، تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق و بیمه و ... را به

 کارگزاری در قبال تصدی منابع درآمد ملی برعهده گرفت. 
رفرمایی که این عملکرد عمدتاً بعد از اهمیت یافتن نفت در عملکرد کا ـ ج

مندی فزاینده از درآمدهای اقتصاد ملی قوت گرفت. بدین معنا که دولت با بهره
گذار اصلی در کشور تدریج به یک سرمایهنفتی و سایر منابع ثروت ملی، به

ر و ... ونقل، صنایع مادتبدیل شد. آغاز این حرکت با احداث راه آهن، حمل
سبب شد که دولت به کارفرمایی بزرگ تبدیل شود. در این راستا در سدۀ 

آهن با محوریت های شوسه و تأسیس راهمعاصر حکومت بسیط با ساخت جاده
پایتخت از تأثیر گسیختگی طبیعی کاسته و اجزای سرزمینی بیش از پیش با 

(. از سوی 202: 2931یکدیگر پیوند یافتند )رحمانی زاده دهکردی؛ زنجانی، 
دیگر پرداخت حقوق کارکنان دولت و نهادهای عمومی مبالغ زیادی را به 
اقتصاد شهری تزریق نمود و به تداوم زندگی اقتصادی شهرها کمک نمود. در 
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این راستا تزریق اعتبارات عمرانی و پرداخت حقوق کارکنان نقش مهمی در 
 (. 61: 2906مایی؛ امیریان، تداوم حیات پایدار شهرنشینی در ایران بود )رهن

گیری حکومت غیرمتمرکز در ایران عدم مانع بزرگ دیگر در راه شکل ـ6
باشد. وجود تنوع وجود انسجام کافی بین مردم از حیث قومی و فرهنگی می

های متعدد در طبیعی و اقلیمی در فالت ایران، منجر به ظهور خرده فرهنگ
ا، رودها، هجهت آرایش رشته کوهعبارت دیگر بهسرزمین ایران گردیده است. به

ها و نمادهای محلی متنوعی در سرزمین ها و... خرده فرهنگکویرها، جنگل
های البرز و زاگرس با جداگزینی طبیعی ایران ظهور نموده است و رشته کوه

های متمایز در پیرامون حوزۀ مرکز از پیرامون، سبب ظهور خرده فرهنگ
یعی؛ بنیاد و زیرساخت سرزمینی ایران گردیده است. بنابراین تنوع محیط طب

های انسانی غالباً در حفاظ گیری سکونتگاهباشد و شکلتنوع فرهنگی ایران می
های پذیرفته است و در نتیجه به نظامهای نسبتاً بسته و محدود انجام میحوزه

: 2902شده است )حافظ نیا، نگر منتهی میفرهنگی و اقتصادی خودکفا و درون
زمین ایران در طول و عرض جغرافیایی، مانع از (. گستردگی بیشتر سر22

(. 221: 2910ایجاد یک ملت و فرهنگ مشترک در کشور شده است )الطائی، 
ملت بعد از پهلوی اول، مسئله  -ویژه با ظهور ناسیونالیسم و اندیشه دولتبه

ای مهم تبدیل همزیستی و چگونگی مدیریت سیاسی تنوع قومی به مسئله
ه تکوین خودآگاهی جمعی مردم ایران بر اساس منافع کطوریگردید؛ به

اجتماعی  ـتدریج نیازمند ظهور هویت سیاسی مشترک حیات جمعی به
تری بود. این در حالی بود که ملت ایران از حیث اشتراکات زبانی، متشکل

ملت در قالب  ـ های بالقوه بود و تنها راه قوام دولتقومی و مذهبی دچار تفاوت
مقتدر مرکزی نمایان گردید و تبدیل جامعه سنتی چندپارۀ ایران به های دولت

گیری و نهادینه شدن مفهوم هویت ملی در چارچوب ملت نیازمند شکلـ دولت 
 عملکرد نظام حکمرانی بسیط بود. 
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های پراکنده به بیان دیگر از حیث جغرافیای فرهنگی، کشور ایران دارای اقلیت
هنگام ضعف حکومت مرکزی قابلیت تشتت و  باشد که درو یا منسجمی می

اند و تجربه تاریخی منطقه نیز نشانگر آن است که واگرایی را از خود نشان داده
های قومی و فرهنگی اند این بحرانهای مقتدر و مرکزگرا بهتر توانستهحکومت

های مختلف توسط آنها اختالفات فرهنگی را مدیریت نموده و با اتخاذ استراتژی
هش یافته و حاصل آن برقراری نظم، تعادل و امنیت در جامعه بوده است کا

(. هرگاه حکومت مرکزی در ایران در حالت اقتدار 08: 2901)صالحی امیری، 
گرا و مرکز گریز غلبه کرده و بالعکس، هرگاه سر برده و بر نیروهای ناحیهبه

ا فعال شده و گرحکومت مرکزی دچار ضعف شده نیروهای مرکز گریز و ناحیه
 اند.اداری، خواستار انواع مختلفی از واگرایی گردیده-با ایجاد تشکیالت سیاسی

بدیهی است روند همگونی سازی فرهنگی با ظهور رضاشاه و با هدف مدرنیزه 
کردن ایران دنبال شده است و زمینۀ مؤثری در تکوین نظام حکمرانی بسیط در 

. نظام متمرکز سیاسی در ایران با پر (626: 2903ایران داشته است )احمدی، 
مذهبی کشور، کارکرد مؤثری تداوم وحدت ملی  –های قومی کردن حفره

ترین گونه که قبالً گفته شد ایران یکی از متنوعداشته است. زیرا همان
کشورهای خاورمیانه از نظر قومی و زبانی و طبیعی است و نظام سیاسی بسیط 

های مذهبی و قومی درکشور به همگرایی جاد تعادلکنونی تا سرحد امکان با ای
های مختلف در ایران کمک کرده است و ساخت اکولوژیکی اقوام و زبان

سو قومیت منجر تمرکز ساختی حکومت ملت پایه از دورۀ پهلوی اول بدین
رو با ظهور حکومت ملت پایه در (. از این1: 2901گردیده است )آبراهامیان، 

محلی افزایش  -ضاشاه تمرکز بر از بین بردن تعلقات قومیایران در دورۀ ر
ویژه که گفته شد در طی آن رابطۀ سنتی میان نخبگان ایلی )بهچنانیافت و هم

 رؤسای ایالت( و دولت تغییر ماهوی پیدا نمود. 
گاه زبانی هیچ -های مذهبی این در حالی است که در ایران تا قرن بیستم تفاوت
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ها و خود پیدا ننمود؛ بلکه سیاسی شدن این تفاوتسیاسی به ماهیت واگرایانه
های سیاسی مبتنی بر آن در جغرافیای سیاسی ایران پدیده ای ایجاد حرکت

مدرن است که از بسط فضایی زبان فارسی در جغرافیای فرهنگی ایران شکل 
مذهبی در  -گرفت و منافع ابزارگرایانه عامل اصلی سیاسی شدن عالیق زبانی

(. بر اساس این رهیافت ادغام سیاسی 212: 2903یران بوده است )احمدی، ا
یک گروه قومی اقلیت ناخودآگاه رقابت بر سر منابع و امتیازات را با اکثریت 

 -ویژه در قرن بیستم و با تشکیل دولت گردد. این خواست قومی بهموجب می
ر چارچوب این فرایند خود بگیرد. دملت در ایران قادر بوده است بار سیاسی به

که امتیازات آشکاری وجود داشته باشد که با تکیه بر هویت قومی در صورتی
ویژه اکثریت رقابت نمود این بتوان برای دست یافتن به آنها با دیگران و به

های گردد. بدیهی است گروههای قومی عامل بسیج قومی میرقابت میان گروه
افع اقتصادی و سیاسی و افزایش سطح قومی پتانسیل تجلی و پیشبرد من

که با ظهور حکومت ملت پایه در ایران و طوریای را دارند. بهگری منطقهمطالبه
های اقتصادی و گرایش کلی دستگاه حکومت به ایفای نقش داور در رقابت

عنوان عامل تأمین و گسترش منافع مادی کاربرد پیدا سیاسی؛ قومیت به
ویژه در دوران ضعف های قومی در مواقع مقتضی و بهنماید و این گروهمی

دنبال منافع فضایی اند که از این طریق بهحکومت مرکزی این پتانسیل را داشته
که اقوام و جایی(. از آن22: 2900قومی خود باشند )کریمی پور؛ محمدی،  -

نظام  های مرزی سکونت دارند لذاهای غیر فارسی در ایران غالبأ در استانزبان
 -های قومی تقسیمات کشوری کنونی قادر بوده تا سرحد امکان با ایجاد تعادل

های های مرزی از غلبه یک اکثریت قومی یا مذهبی در استانمذهبی در استان
بر برقراری ثبات موجب مرزی جلوگیری کند. نتیجه چنین تمهیداتی عالوه
هش توان نیروی واگرایی افزایش شعاع قلمرو مؤثر ملی و حکومتی از طریق کا

ساز تکوین وحدت در رو کارکرد سیاسی حکومت بسیط سبببوده است. از این
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عین وجود کثرت و حکومت بسیط اگر نه یگانه نهاد لیکن استوارترین نهاد 
 (. 221: 2908رفته است )طباطبایی، شمار میجهت تحقق این هدف به

گیری ای است که بر شکلهمثابه پدیدگاه سرزمینی یک کشور بهزیست ـ9
های چنین ویژگیهای زیست و همهای اجتماعی مشترک و ایجاد شیوهنظام

باشد. در فضای جغرافیای سرزمین ایران مربوط به نظام حکمرانی اثرگذار می
لحاظ و ایران به باشدپراکندگی منابع طبیعی و زیستی غالباً نامتوازن می

ه خشک قرار دارد. از سوی دیگر در ایران جغرافیایی در کمربند خشک و نیم
منابع طبیعی و حتی منابع زیرزمینی و فسیلی توزیع جغرافیایی یکسانی در کل 
کشور ندارند و تحت تأثیر پراکندگی نامتناسب مواهب زیستی مسائل ناشی از 

که از نیمه طوریپخش نامتناسب جمعیت در ایران نیز ظهور یافته است. به
ها یمه شرق کشور از تراکم و تعداد جمعیت و تعداد سکونتگاهسوی نغربی به

تعادلی در پراکندگی جمعیت ناشی از این بستر طبیعی شود و نوعی بیکاسته می
شکل گرفته است. این شرایط طبیعی یکی از عوامل بنیادین تمایل به ایجاد 

نابع تولید که معبارت بهتر در زمانیگردد. بهتمرکز قدرت در ایران محسوب می
قدرت و ثروت در یک کشور در یک حوزۀ محدود استقرار یافته؛ تنها 

را دارند که مواهب حاصل از این منابع را های متمرکز قابلیت آنحکومت
صورت عادالنه و یکسان بین مناطق مختلف یک کشور توزیع نمایند و این به

فرهنگ سیاسی گیری نوع نظام حکمرانی و مسئله نقش بسیار مهمی در شکل
رغم دلیل وجود این شرایط محیطی، بهرو بهحاکم بر یک کشور دارد. از این

چنان اقتصاد ایران تا ها در تعدیل نقش دولت در اقتصاد؛ همکوشش حکومت
 (.922: 2900باشد )کامروا، گرا میحد زیادی دولت

م معتدل های مستقر در اقلیدر این راستا سیر تکوین تاریخ مردمان و حکومت
های تر منابع و بنیادهای زیستی امکان ظهور حکومتجهت پراکنش متناسببه

غیر متمرکز و دمکراتیک تر وجود دارد. یکی تفسیرهای مشهوری که سعی 
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داشت تفاوت بین تحوالت تاریخی غرب و شرقی را در پرتو عوامل طبیعی 
باشد )بشیریه، می کارل مارکس« شیوه تولید آسیایی» تبیین کند؛ نظریه مشهور 

ویژه (. مارکس معتقد بود که در شرایط اقلیمی و جغرافیایی، به21: 2912
صحراهای گسترده که از شمال آفریقا شروع و با عبور از عربستان ، ایران، هند 

یابد باعث ظهور نوعی آبیاری مصنوعی های مرتفع ادامه میو تاتارستان تا دشت
های آبرسانی مصنوعی شده است که پایه یتها و سایر فعالاز طریق قنات

دهند. در نظر او این مسئله باعث تمرکز قدرت کشاورزی شرقی را تشکیل می
توزیع آب و منابع زیستی در دست نیروهای متمرکز؛ در این جوامع قادر بوده 

هم پیوند داده و های وسیع بههای اندکی و پراکنده را در سرزمیناست جمعیت
(.  22: 2938ب و منابع را بین آنها سامان دهد )نقیب زاده، کار تقسیم آ

دار و بورژوازی فارغ از حاکمیت نهادهای بنابراین امکان تشکیل طبقه سرمایه
رسمی وجود نداشته است و در نظر او این منطقه از جهان در فرایند تکامل 

یای طورکلی مطالعات جغرافتر از اروپا بوده است. بهتاریخی عقب مانده
ها و نواحی گرم و خشک مستعد پرورش تاریخی نمایانگر آن است که بیابان

اند و طبقات نظامی و حکومتی های توتالیتر بودهحکام مادام العمر و حکومت
صاحب منزلت باالیی گردیده و در سرنوشت کشور دخالت زیادی دارند. بدیهی 

که در سدۀ اخیر است بررسی موارد فوق در ایران نیز نمایانگر آن است 
حکومت متمرکز قادر بوده است که پراکنش و توزیع منابع را در بین نواحی 
غیر برخوردار انجام داده و امکان امرار معاش و زیست بهتر را در این نواحی 

ها همواره با تأکید عنوان نمونه در این حکومتغیر برخوردار فراهم نماید. به
نواحی مختلف اثر گذاشته و آب را به  برساخت سد بر توزیع جریان آب در

اند و پتانسیل پذیرش جمعیت را در این نواحی نواحی خشک انتقال داده
 اند. افزایش داده

بدیل فسیلی در ایران سبب گردیده که در طول یک وجود منابع عمده و بی  ـ2
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های مثابه یک قلمرو رقابت آفرین برای قدرتسدۀ گذشته این کشور همواره به
عبارت دیگر وجود این منابع طبیعی در گسترۀ سرزمینی جهانی مطرح باشد. به

های جهانی بر سر آن سبب گردیده که های قدرتگیری رقابتایران و شکل
ها بخش مهمی از سرنوشت سیاسی و حوادث تاریخی ایران در نتیجه این رقابت

بین مردم  گیری فرهنگ سیاسی خاصی درشکل بگیرد و این مسئله سبب شکل
های خارجی گردیده است. با این وضع ایران ایران، نسبت نیروها و قدرت

ویژه همین دلیل بهدارای موقعیت ژئوپلیتیک بی نظیری بوده است و به
اند )موسوی کشورهای غربی و آمریکا به اهمیت فزاینده ایران حساس بوده

ایران در منظومۀ  که مالک قرارگیریطوری(. به218: 2938شفاهی؛ شاپوری، 
های بزرگ ناشی از موقعیت راهبردی آن در جغرافیای ژئوپلیتیک قدرت

های (. این رقابت920: 2912سیاسی جنوب غرب آسیا بود )گازیوروسکی، 
گیری فزاینده که اغلب موجب نادیده انگاشتن حقوق ملت ایران گردیده به شکل

ران کمک زیادی نموده است انگاره توطئه در بین اذهان مردم و حکومت در ای
که در چنین کشورهایی این رویکرد به اذهان طوری(. به9-6: 2902)فولر، 

طور طبیعی با توجه به های متمرکز و بسیط بهگردد که حکومتمتبادر می
توانند منافع کشور را در رقابت ها و تسهیل تصمیمات بهتر میتجمیع اراده
 ها حفظ نمایند. مابین قدرت
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 بنیادهای جغرافیایی تداوم حکمرانی متمرکز در ایران .2شکل 

ترین از دیرباز فالت ایران از عمده دلیل موقعیت جغرافیاییاز سوی دیگر به
مسیرهای بوده است که آسیا، آفریقا و اروپا را به یکدیگر متصل نموده و از 

این مبنا  (. بر1: 2921جهت دارای موقعیت گذرگاهی بوده است )کامرون، این
موقعیت جغرافیایی ایران در جنوب غرب آسیا از گذشته در اوضاع فرهنگی و 

ها و سقوط آنها و باالخره در تغییرات سیاسی، در ظهور و پیدایش حکومت
مرزهای ایران و در انبساط و انقباض مرزهای آن بسیار مؤثر بوده است. 

ام مجاور در جستجوی های مختلف لشکرکشی قبایل و اقوکه در دورهطوریبه
ها و منابع زیستی و توسعه قلمرو پیاپی مرزهای کشور را تحت تأثیر چراگاه

دلیل جایگاه ویژه و استراتژیک خود، یعنی وصل دو قرار داده است. ایران به
قاره آسیا و اروپا و وجود خلیج فارس در جنوب آن، زمینه را برای گسترش 

اجتماعی و قومی فراهم کرده است و در  مناسبات تجاری، اقتصادی، فرهنگی،
ها و اقوام مختلف نیز بوده است نقطه مقابل مورد تهاجم و تاخت و تاز قدرت

(. در این راستا موقعیت جغرافیایی حائل ایران مابین 60: 2902)آل غفور، 

بنیادهای 
جغرافایی ظهور 

حکومت 

متمرکز

پراکندگی 
نامتوازن 

بنیادهای زیستی
در کشور 

وجود اقلیت های 
قومی و مذهبی در 

حاشیه سرزمین 

تمرکز درآمدهای 
حاصل از فروش 

نفت در نزد 
حکومت 

کارایی بهتر  
حکومت های 

متمرکز در حفظ 
منافع ملی  

کشور 
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بحری و صدمات و خساراتی که از بابت رقابت آنها بر ملت  -های بریقدرت
های بیگانه در اذهان ؛ سبب ایجاد حس تنفر نسبت به قدرتایران وارد گردید

گیری برای مقابله با چنین حکومت و ملت ایران و اعتقاد به تمرکز تصمیم
عبارت دیگر در طول دو سدۀ (. به281: 2906اهدافی بوده است )کاویانی راد، 

و  جهت دارا بودن موقعیت جغرافیایی و ارتباطی مناسبگذشته کشور ایران به
مثابه بستر جهت دارا بودن منابع زیرزمینی قابل توجه؛ همواره بهچنین بههم

های جهانی متعارض بری و بحری مطرح بوده است و حاکمیت رقابت قدرت
حکومت بر مقدورات ملی در معرض مخاطره قرار داشته است )زیباکالم، 

ورداری توان سراغ گرفت که ضمن برختر کشوری را می(. کم63-98: 2910
از فرهنگ متمایز و کهن تا این حد شاهد تهاجمات ویرانگر بوده باشد )کریمی 

های ( و این مسئله سبب ایجاد ذهنیت منفی نسبت به قدرت61: 2902پور، 
خارجی و قوام مدیریت سیاسی متمرکز سرزمین برای غلبه بهتر بر این 

رت بهتر احراز عبا(. به18-23: 2902مخاطرات گردیده است )آبراهامیان، 
های جهانی در طول تاریخ دو سدۀ گذشته از جبر ذهنیت منفی نسبت به قدرت

جغرافیایی وجود منابع زیرزمینی قابل توجه و موقعیت جغرافیایی و ارتباطی 
های خارجی بوده است. در زمان حاضر نیز مناسب سرزمین ایران برای قدرت

های اصلی فرهنگ از ویژگیصورت پررنگ وجود دارد و یکی این ذهنیت به
جهت فرهنگ سیاسی (. از این62-69: 2902باشد )فولر، سیاسی ایران می
شدت تمرکزگرا و استقالل طلب بوده و تبدیل شدن به قدرت حاکم بر ایران به

های مختلف دنبال صورت جدی از سوی حکومتنظامی بالمنازع نیز همواره به
ب گردیده تا نهادهای امنیتی و نظامی که این روند موجشده است. ضمن این

تری را در کنترل نظام سیاسی ایفا نمایند و این مسئله نیز بر نقش برجسته
تکوین فرهنگ سیاسی در ایران تأثیرگذار بوده است )امیراحمدی؛ پروین، 

ترین (. بر این مبنا مردم و حتی نخبگان حکومتی همواره پیچیده22: 2902
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های جهانی نسبت به ا در توصیف عملکرد شوم قدرتها و توجیحات رتبیین
(. این Avery& Melville, 1991: 431-432گیرند )کشور ایران در نظر می

مسئله سبب گردیده که دستیابی به اهداف بلندپروازانه در کسب قدرت نظامی 
های ها و مردم ایران جهت غلبه بر توطئه قدرتو سیاسی در مخیله حکومت

 وجود داشته است.  خارجی همواره
های فشار و اضطراب روانی، اقتصادی، اخالقی و از سوی دیگر این دوره

دلیل عدم امنیت روانی و ذهنی، مردم سیاسی موجب گردید که در ایران به
همواره چشم امید به اصالح امور توسط فرد قدرتمند یا نیروی ماوراءالطبیعی را 

ن مسئله نیز ساخت متمرکز قدرت را در ( و ای292: 2903داشته باشند )ربانی، 
ویژه اینکه بر اساس این مدیریت سیاسی فضا در ایران تقویت نموده است. به

بایست سریع نشان دیدگاه فرهنگی اعمال و موارد انتظار؛ بازده خود را می
دهند. همین نوع گرایش، گاه به ستایش از رهبران سیاسی منجر گردید که 

دهند و یا گاه های کاریزماتیک خود، کارهایی را انجام یاند با ویژگتوانسته
العاده نسبت به آمیز و خارقسوی افرادی که ادعاهای اغراقصورت گرایش بهبه

طورکلی در فضاهای جغرافیایی اند. بهحل و انجام بسیاری از کارها داشته
یشتر از های کاریزماتیک بخیز و مورد ظلم قرار گرفته تاریخی؛ شخصیترقابت

گیرند و تفویض اختیارات به ها توسط مردم استقبال قرار میها، برنامهحلراه
عبارت بهتر در تر مورد توجه قرار گرفته است. بهنهادهای غیر وابسته دولت کم

های تر است؛ اما در فرهنگهای مردم ساالرانه شیوۀ انجام امور مهمفرهنگ
تر از شیوۀ انجام رکزگرا نتیجه کارها مهمهای کاریزماتیک و تممبتنی بر نگرش

(. چرا که در این نوع فرهنگ، استعدادها و 280: 2902گردد )بی من، آن می
فرد سیاستمداران هستند که با میانبر زدن، انجام امور را تسریع نبوغ منحصر به

رو عدم تمایل به نقد عملکرد صاحبان قدرت در فرهنگ بخشند، از اینمی
 -(. هدایت فرایندهای مکانی221: 2932باشد )ایزدی، ان قوی میسیاسی ایر
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های وخو و اولویتفضایی توسعه تا حدود زیادی بستگی به شخصیت، خلق
( و تفکر سیاسی 928: 2910ذهنی حکمرانان بستگی داشته است )کارثویت، 

گیرد. این مسئله به ضعف مشارکت امروزین نیز از این فرهنگ سرچشمه می
که طوریگردد، بهریزی جامعه منجر میگذاری و برنامهر امور سیاستمردم د

های ماهیت، گرایش، جایگاه طبقاتی، الگوهای فکری، پایگاه فرهنگی و قالب
های فضایی خواهد شد ایدئولوژیک نخبگان سیاسی منجر به تعیین اولویت

ای (. زیرا نخبگان سیاسی در بسیاری از موارد دار916: 2901)زونیس، 
رویکرد فراساختاری بوده و از طریق کنترل ساختار، اهداف راهبردی خود را به 

کنند که تمام امور جامعه گذاراند و شهروندان جامعه تصور میمرحله اجرا می
ریزی و ادارۀ گردد و این مسئله دست نهادهای حکومتی برنامهبایست بهمی

پارادایم مشارکت و  گردد. در نتیجهسبب ضعف نهادهای غیرحکومتی می
سرمایۀ اجتماعی نتوانسته در جغرافیای سیاسی ایران عملکرد درخور توجهی 

که فرایند تحول از حکمرانی به حکمروایی در ساختار طوریداشته باشد. به
که تمرکز جغرافیایی قدرت و سیاسی ایران کند و بطئی بوده است. ضمن این

یران موجب گردیده که هنگام مواجه عدم توزیع فضایی و ساختاری قدرت در ا
شدن شدن شهروندان با مشکالت ناشی از عملکردها؛ اندیشۀ تغییرات فزاینده 

بیان دیگر جای درخواست برای اصالحات تدریجی و حساب شده را بگیرد. به
این تمرکز ساختاری و فضایی قدرت در اذهان بخشی از مردم و نخبگان 

ها و که تنها مسیر ایجاد تغییر در سیاست دهدسیاسی این باور را شکل می
گیرد و اصالحات ها از طریق تغییرات ساختاری و نه کارکردی شکل میبرنامه

که در فرهنگ سیاسی مشارکت جو تدریجی محلی از اِعراب ندارد. در حالی
باشد های مختلف میافراد به این شناخت خواهند رسید که راه حل نزد دیدگاه

 (. 23-20: 2911 )سریع القلم،
بعد دین با ویژه از دوره ساسانیان بهتاریخی ایران بهـ  در جغرافیای فرهنگی -1
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بار در تاریخ ایران نظام حکمرانی دارای تلفیق زیادی بوده است و برای اولین
دین تا حدی زیادی در دستگاه حکمرانی نفوذ نمود ساسانیان که ارزش و 

ی و همبستگی ملی دریافته بودند )زرین کوب، اهمیت دین را در تأمین سازگار
(. برخالف اشکانیان که فاقد دین رسمی بودند؛ ساسانیان دین 222: 2903

ترتیب مقام روحانیون را در زرتشتی را آئین رسمی مملکت اعالم کردند و بدین
سلسله مراتب دستگاه حکومت باال بردند. پس از ورود اسالم به ایران نیز 

وره معاصر همواره دین در صحنه حکمرانی و دستگاه حکومتی چنان تا دهم
صورت پررنگ وجود داشته است و این روند در سدۀ معاصر نیز ادامه یافته به

مثابه یکی از نیروهای مهم و مؤثر که رهبران دینی همواره بهطوریاست. به
ه میان ( و هرگا222: 2939اند )مصلی نژاد، سیاسی در جامعه ایران مطرح بوده

این دو افتراقی پدید آمده، قدرت سیاسی تا حدودی مشروعیت خود را از دست 
تری با صورت گستردهویژه پس از صفویه مبانی تفکر شیعی بهداده است. به

قدرت سیاسی درآمیخت و بدیهی است این روند پس از انقالب اسالمی در 
سیاسی اسالم، غایت همه ویژه در اندیشۀ تر نیز گردیده است. بهایران برجسته

باشد و حکومت ضامن اجرای بهینه شرع بوده امور بازگشت به جهان آخرت می
و تحقق این هدف نیازمند تقسیم ساختاری و فضایی قدرت نبوده است )نقیب 

(. از جمله در اصل چهارم قانون اساسی حاکمیت در ساختار 213: 2902زاده، 
ویژه پس از انقالب اسالمی با رو بهاز این باشد.سیاسی ایران از آن خداوند می

توجه به تلفیق دین با قدرت سیاسی و احراز بار قدسی توسط آن، امکان توزیع 
آن در فضا و در نهادهای اجتماعی و نقش آفرینی بیشتر نهادهای غیرحاکمیتی 

تر فراهم بوده است. چرا که تفویض اختیارات و توزیع قدرت منوط به کم
ای در ردینی انگاشتن قدرت در فرهنگ سیاسی است که چنین زمینهزمینی و غی

ویژه قداست و یگانه بودن ایمان واحد تر فراهم بوده است. بههای اخیر کمدهه
اجتماعی قابل تائید نباشد و قدرت -گردد که اختالف سیاسیدر اسالم سبب می
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ابراین (. بن2901:916متراکم سیاسی مورد توجه بیشتری باشد )کمالی، 
مدیریت سیاسی در ایران ساختار کانونی، ماهیت فره ایزدی، قدسی و در عین 
حال متمرکز و کانونی پیدا نموده است. اصوالً قدرت سیاسی در ذات خود 

یک به اندازۀ نابرابری در متضمن نابرابری است و در میان نابرابری انسانی هیچ
باشد. بنابراین دستگاه میبرخورداری از قدرت و حاکمیت نیازمند توجیه ن

ای جهت تأمین مشروعیت خود با ترکیبی از اخالقیات، قدرت در هر دوره
گردد. در این راستا در تاریخ ایران فرهنگ، تفسیر دین و علم و دانش ظاهر می

قدرت و مدیریت فضای سرزمینی همواره درصدد آفرینش ایمان معنوی نسبت 
های ساخت مشروعیت در ین بخشی از زمینهبه مشروعیت خود بوده است. بنابرا

یابی قدسی جایگاه فرمانروا و حکومت جغرافیای تاریخی ایران ناشی از ارزش
که فرمانروا نقش میانجی را میان خدا، سرزمین و اقوام تابع طوریبوده است. به
( و چگونگی کارگزاری حکومت و 222: 2903نمود )کسرایی، خود ایفا می

 (. 68: 2908شکل بسیط تکوین یافته است )شهابی؛ لینز، کارکرد آن در 

 گیری نتیجه

ای وارداتی در که حکومت مدرن پدیدهرغم اینکه ذکر گردید بهچنانهم
سوی شد؛ لیکن سیر تکوین دولت و میل بهجغرافیای سیاسی ایران محسوب می

شرایط هایی بود که متناسب با تمرکز ساختاری و فضایی ناشی از زمینه
جغرافیای طبیعی و انسانی شکل گرفته است. اگرچه نگاه جبرگرا در مطالعات 

که چنانباشد؛ لیکن همجغرافیای سیاسی مربوط به دوران ابتدای قرن بیستم می
ذکر گردید چگونگی تکوین نظام حکمرانی، حکایت از اثر ناخودآگاه یا غیر 

غرافیایی در ظهور این های طبیعی و انسانی یک قلمرو جانتخابی ویژگی
چه ذکر گردید، تعارضات استقرار الگوی ها دارد. در این راستا مطابق آنویژگی

بر ابعاد نظری دارای ابعاد توزیع اختیارات در جغرافیای سیاسی ایران نیز عالوه
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های برخی از نخبگان رغم تالشکه بهطوریباشد. بهکالبدی و جغرافیایی می
ای بسط توزیع اختیارات حکمرانی در سطح سرزمین؛ لیکن سیاسی و حاکمان بر

بازخوردها و تحوالت تاریخی نشانگر موفقیت ناچیز این مدل حکومتی در ایران 
 باشد. می

بر این مبنا تکوین و قوام حکومت مدرن در قالب شکل تک ساخت )بسیط( متأثر  
های عمومی و ینهچون افزایش سهم درآمد نفت در تأمین هزاز عملکرد عواملی هم

تکوین ساخت دولت رانتیر، پراکندگی ناموزون منابع زیستی و نیاز اکولوژیک به 
پذیری مناطق نامستعد بوده آفرینی بیشتر دولت متمرکز در ارتقای زیستنقش

فرهنگی  ـ که وجود ساختار مرکز  پیرامون در جغرافیای قومیاست. ضمن این
های وفصل رقابتیک دولت مرکزی جهت حلتر به تشکیل ایران و نیاز افزون

های کالن ملی ای با سیاستای و ایجاد هماهنگی میان مقیاس منطقهمنطقه-مکانی
از دیگر عوامل مؤثر بر تکوین نظام سیاسی مدرن در شکل بسیط آن در ایران بود. 

نهد؛ از دیگر آفرینی فرهنگ دینی که تمرکزگرایی را ارج میاز سوی دیگر نقش
ملی بوده است که موجب قوام نظام سیاسی بسیط را در ایران بود. مجموعه عوا

الذکر سبب گردیده حکومت مدرن در ایران در سده معاصر و در بدو شرایط فوق
تشکیل؛ متکی به نهادهای نظیر ارتش و نظام بوروکراتیک بوده و بدون وابستگی به 

های الزم در بینیرغم پیشکه بهیطورنیروها و نهادهای اجتماعی قوام یافته است. به
جهت وجود این زیرساخت جغرافیایی؛ چندان مستندات سیاسی نظیر قوانین به

امکان توزیع فضایی قدرت سیاسی در آن فراهم نگردیده است. اگرچه قوام حکومت 
های دمکراتیک معنای عدم تلفیق آن با اندیشهبسیط در ایران از منظر فضایی به

همواره مفهوم عدالت اجتماعی و دمکراسی مفهوم مورد توجه در سپهر نبوده است و 
سیاسی ایران بوده است. با توجه به مقتضیات ذکر شده اتخاذ تراکم زدایی اختیارات 
از کانون سیاسی کشور و واگذاری اختیارات از کانون سیاسی به بازوهای اجرایی 

 هد بود.پذیرتر خواتر تقسیمات کشوری امکاندر سطوح پایین
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