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  طیبس یاسیستم سیس ۀرابط
  1رانیا بررسی موردي: یمل یبا همبستگ

  *نیا محمدرضا حافظدکتر 

  **زاده وردي رضا اهللا

  
  
  

  چکیده
سیستم سیاسی بسیط، بر واحـد بـودن و عـدم تقسـیم قـدرت سیاسـی در       

رسـد بـین نظـام سیاسـی      به نظر مـی . عرصه جغرافیایی کشورها اشاره دارد
ویژگـی مطلـوب نظـام    . اي وجود داشته باشد بسیط و همبستگی ملی رابطه

شود کـه   در جهت وحدت و همبستگی ملی، زمانی آشکار می سیاسی بسیط
ایـن پـژوهش بـه    . کشور به لحاظ انسانی و فرهنگی تقریبـاً یکدسـت باشـد   

                                                                 
  .ت مدرسیعلوم انسانی دانشگاه ترب ةدانشکد ،ان نامه کارشناسی ارشدیبرگرفته از پا. 1

معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسـانی دانشـگاه    دانند از نویسندگان مقاله بر خود الزم می
هاي مادي براي انجام این پژوهش، کمال تشکر و قدردانی  تربیت مدرس به واسطۀ حمایت

  .را داشته باشند
  (hafezn_m@modares.ac.ir)استاد جغرافیاي سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس  *

س آموختۀ جغرافیاي سیاسی از دانشگاه تربیت مدر دانش **
(allahverdizadeh1983@gmail.com)  

  29/1/1389 :پذیرشتاریخ   16/9/1388 :تاریخ دریافت
  .41-68، صص 1388سال پنجم، شماره اول، زمستان  پژوهشنامه علوم سیاسی،
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بررسی رابطۀ سیستم سیاسی بسـیط بـا همبسـتگی ملـی در کشـور ایـران       
روش تحقیــق ایــن پــژوهش، توصــیفی ـ تحلیلــی و ابــزار   . پرداختــه اســت

جامعه آمـاري تحقیـق، پژوهشـگران و    . تگردآوري اطالعات، پرسشنامه اس
شناســی سیاســی،  متخصصــان جغرافیــاي سیاســی، علــوم سیاســی، جامعــه

. نفر از متخصصان مزبـور اسـت   70تعداد نمونه آماري . مدیریت دولتی است
دهد، جدا از فوایدي که براي سیستم سیاسـی   نتیجۀ تحقیق مزبور نشان می

ر سیســتم سیاسـی بســیط،  بسـیط وجـود دارد، تمرکــز افراطـی و شـدید د    
  .کند همبستگی ملی را تضعیف می

سیستم سیاسی بسـیط، تمرکـز، همبسـتگی، همبسـتگی      :هاي کلیدي واژه
  .ملی، ایران
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  مقدمه
هاي سیاسی مرکب و از جمله نظام سیاسی  سیستم سیاسی بسیط که در مقابل سیستم

در عرصـه  گیـرد، بـر واحـد بـودن و عـدم تقسـیم قـدرت سیاسـی          فدرال قرار مـی 
براي نظام سیاسی بسیط ـ به لحاظ نظري ـ یک سـري    . جغرافیایی کشور اشاره دارد

خصوصــیات مطلــوب در عرصــه جغرافیــایی و انســانی وجــود دارد کــه اگــر ایــن 
خصوصیات را کشورهاي بسیط داشته باشند، همبستگی و بقـاي ملـی بیشـتر حفـظ     

گی ملی، زمانی آشـکار  ویژگی مطلوب نظام سیاسی بسیط در جهت همبست. شود می
شود که کشور بـه لحـاظ انسـانی و فرهنگـی تقریبـاً یکدسـت باشـد و فـارغ از          می

 در کشـور . چندپارچگی سرزمین، از تنوع اقلیمی و طبیعی کمتري برخـوردار باشـد  
هـاي   خصیصـه ، مـذهبی  و تنـوع قـومی  ، سیسـتم سیاسـی بسـیط    ایران با دارا بـودن 

بـا  . موضـوعیت بیشـتري دارد  ملی  همبستگیز به اکولوژیکی و جغرافیایی متنوع، نیا
این توضیحات، پژوهش مزبور به بررسی رابطه سیستم سیاسی بسیط بـا همبسـتگی   

  .ملی در ایران پرداخته است
اي بـین سیسـتم    چـه رابطـه  «این تحقیق به دنبال پاسخی به این سؤال اسـت کـه   

یه اساسی نیز عبـارت  فرض. »ساخت با همبستگی ملی در ایران وجود دارد؟ سیاسی تک
ساخت و همبستگی ملی در ایران، رابطۀ معنـادار و   بین نظام سیاسی تک: است از اینکه

  .شود که چنین نظامی باعث تقویت همبستگی ملی می طوري مثبتی وجود دارد به

  پیشینۀ تحقیق
تحقیقاتی که در رابطه با موضوع پژوهش انجـام شـده، بیشـتر در مـورد نـوع نظـام       

ها، مشکالت و فواید سیسـتم سیاسـی    ران، نحوه تکوین و تکامل، نارساییسیاسی ای
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بررسی رابطه سیستم سیاسی بسیط با همبسـتگی ملـی در ایـران کـه از     . بسیط است
از جملـه  . تنوع قومی، مذهبی و جغرافیایی برخوردار است، موضوع جدیـدي اسـت  

انـد   ی ایـران پرداختـه  اي به بحث پیرامون نظام سیاس منابع مهمی که به شکل گسترده
  :توان به منابع ذیل اشاره کرد می

، بـه بحـث پیرامـون    نیـا  محمدرضا حافظتألیف  جغرافیاي سیاسی ایرانکتاب 
گیـري نظـام    نظام سیاسی ایران در دوره قبـل از نهضـت مشـروطیت، عوامـل شـکل     

سیاسی بسیط و متمرکز بعد از نهضت مشروطیت و انقـالب اسـالمی بـا رویکـردي     
ـ انتقادي پرداخته و تمرکززدایی را در ساختار سیاسی بسیط ایـران پیشـنهاد     تحلیلی

بـه بحـث    محمدرضـا خـوبروي پـاك   تألیف  نقدي بر فدرالیسمکتاب  )1(.داده است
نویسـنده اعتقـاد دارد در طـول تـاریخ،     . پیرامون حکومت در ایـران پرداختـه اسـت   

دهـد، دولـت    پیشـنهاد مـی   اند و ها در ایران به شکل عدم تمرکز عمل کرده حکومت
توان به رسـاله دکتـري    از تحقیقات دیگر می )2(.هاي عدم تمرکز را دنبال کند سیاست

بررسی تحلیلی سیر تکوین نهادهاي محلی در ایران در با عنوان  محمدباقر قالیباف
اشاره کـرد؛ در ایـن اثـر پـس از مـروري بـر        دوران معاصر و ارائه الگوي مناسب

متمرکز  گیري الگوي نظام سیاسی ـ اداري نیمه  محلی در ایران، شکلتکوین نهادهاي 
  )3(.در نظام سیاسی ایران پیشنهاد شده است

و ابـزار گــردآوري   )4(روش تحقیـق ایـن پــژوهش، روش توصـیفی ـ تحلیلــی    
جامعه آماري تحقیق، پژوهشگران و متخصصـان  . اطالعات، طراحی پرسشنامه است

شناسـی سیاسـی و مـدیریت     علوم سیاسـی، جامعـه   هاي جغرافیاي سیاسی، در رشته
هـاي   نفـر از متخصصـان رشـته    70شود و تعـداد نمونـه آمـاري،     دولتی را شامل می

  .نامبرده است

  1بسیط سیاسینظام . 1
نظام سیاسی بسیط بر واحد بودن و عدم تقسیم قدرت سیاسـی در پهنـه جغرافیـایی    

مرکـب و نظـام فـدرالی قـرار      هـاي سیاسـی   کشورها اشاره دارد و در مقابل سیسـتم 
نظام سیاسی بسیط از مرکز سیاسی واحدي تشکیل یافته و تمامی سـرزمین  . گیرد می

                                                                 
1. Unitary State 
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در نظام سیاسـی بسـیط، دولـت مرکـزي تمـام       )5(.کشور تحت کنترل مرکز قرار دارد
هـاي محلـی    هاي ملی و محلی را تحت کنترل دارد و میزان قدرت مدیریت مدیریت

هـاي خـود را در تمـام واحـدهاي      توانـد تصـمیم   ت مرکزي میدول. کند را تعیین می
نظـام تقسـیمات   (گونـه کشـورها، واحـدهاي حکـومتی      در ایـن  )6(.محلی اعمال کند

فاقد حاکمیت بوده و بـه عنـوان واسـطه بـین     ) کشوري نظیر استان، شهرستان وغیره
شهروندان و حکومت ملی هستند و تمامی حاکمیـت بـه وسـیله حکومـت مرکـزي      

سـازي، در همـان آغـاز ایجـاد      سیر به سوي تمرکزطلبی و یکپارچه )7(.شود ل میاعما
آیـد و سـپس ایـن     شود؛ یعنی ابتدا، یک مرکز جاذبه قدرت پدید مـی  کشور دیده می

البته این روند در تمـامی   )8(.زند مرکز، دست به جذب و هضم تمامی مراکز دیگر می
گیري ایران حاصل نفوذ و تسـلط از   شود؛ براي مثال شکل کشورهاي بسیط دیده نمی

اي مرکزیت خاصی، اداره کشـور را   مرکز جغرافیایی خاصی نیست بلکه در هر دوره
  .دار بوده است عهده

هاي بسیط از حیث تمرکزگرایی در کنترل اقتـدار سیاسـی، بـه دو گـروه      دولت
، )مالیبه لحاظ سیاسی، اداري و اجرایی متمرکز مانند ایران و کره شـ (بسیط متمرکز 

به لحاظ سیاسی متمرکز و به لحـاظ اداري و اجرایـی غیرمتمرکـز    (بسیط غیرمتمرکز 
. شـوند  و در طیفی میـان ایـن دو وضـعیت تقسـیم مـی     ) مانند فرانسه، ایتالیا و سوئد

عد مدیریت  خصوصیات ذیل را می عد جغرافیایی و سرزمینی و هم در ب توان هم در ب
  :رشمردهاي بسیط ب سیاسی فضا براي دولت

v ساخت نباید سرزمین خیلی وسیعی داشته باشد؛ حکومت تک  
v اي باشد؛ ساخت باید داراي شکل فشرده حکومت تک  
v ساخت باید از جمعیت متجانسـی کـه بـه طـور یکنواخـت در       حکومت تک

  سراسر زمین پراکنده است، برخوردار باشد؛
v ساخت، یکپارچگی جغرافیایی کشور و یکدست و همگـون   در حکومت تک

  پنداشتن فضاي کشور حاکم است؛
v  شـود   اعمال می) پایتخت(در نظام بسیط، قدرت سیاسی از یک نقطه کانونی

  و کشور معموالً بیش از یک هسته سیاسی قوي در اختیار ندارد؛
v مال قوانین در سطح کشـور  داشتن قانون واحد براي تمامی کشور، اجرا و اع
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پنداري فضاي جغرافیایی و آحاد ملت، به طور یکنواخت و بـه   بر پایه فرض همگون
  یک اندازه؛
v وخرج کشور؛ ریزي و بودجه و دخل متمرکز بودن فرایند برنامه  
v ها تحت لواي حکومت مرکزي؛ نظارت و کنترل کلیه نهادها و سازمان  
v ساختاري حکومت؛ سطحی بودن عناصر و نهادهاي تک  
v گذاري در مرکز؛ اعمال تصمیمات سیاسی و قانون  
v تر؛ نقش اداري و اجرایی داشتن سطوح پایین  
v هاي ملی؛ گذاري هاي جغرافیایی در سیاست در نظر نگرفتن تفاوت  
v سویۀ فرمانروایی از باال به پایین؛ استقرار جریان یک  
v هاي محلی تحت نظارت و کنترل دولت مرکزي؛ آفرینی نهاد نقش  
v 10)(9(.هاي اجتماعی و فرهنگی واحد در کشور وجود سیاست(  

در . الگوي نظري فوق، الگوي مطلوب براي کشوري بـا سیسـتم بسـیط اسـت    
عـد      واقع، تعداد اندکی از کشورها را با نظام سیاسی بسیط مـی  تـوان یافـت کـه در ب

عد مدیریت سیاسی فضا، تمام ویژگی جغرافیایی و هاي مزبور را  سرزمینی و هم در ب
  .داشته باشند

  1همبستگی ملی. 2
احسـاس درونـی   « از دیدگاه جغرافیاي سیاسـی، همبسـتگی ملـی عبـارت اسـت از     

هـا و   یـک سـرزمین محـدود کـه بـا ویژگـی       ۀمشترك و درك متقابل آحـاد و سـکن  
و بر اساس آن، عنصر جغرافیایی ملـت را  اند  هاي مشترك دور هم گرد آمده خصلت

شناسـی،   در جامعـه  )11(.»شـود  سـاختار دولـت محسـوب مـی    ۀ اند که پای تشکیل داده
احسـاس تعلـق خـاطر مشـترك و احسـاس تعهـد       «: همبستگی ملی عبارت است از

 )12(.»دهـد  مشترك افراد به اجتماع ملی یا آن ماي بزرگ که به افراد هویت جمعی می
تعـاریفی کـه بــراي همبسـتگی ملــی ـ چــه در قالـب جغرافیــایی و چـه در قالــب       

شود، جاي  ها، هنجارها و اعتقادهاي مشترك بیان می شناسی ـ بر اساس ارزش  جامعه
هـا و هنجارهـاي    وجود جامعۀ چندفرهنگی منجر بـه عـدم تسـلط ارزش   . تأمل دارد

                                                                 
1. National Unity 
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جامعه نیازي ضـروري   ها و هنجارها در تشکیل اگرچه وجود ارزش. شود خاص می
ویـژه   به(است، اما براي بقاي جامعه عالوه بر هنجارها باید تعریفی از منافع مشترك 

لـذا بـراي حفـظ همبسـتگی ملـی در جوامـع       . ارائـه شـود  ) در جوامع چندفرهنگی
هاي مشترك که مورد قبـول اکثریـت جامعـه     چندفرهنگی، عالوه بر تأکید بر ویژگی

گرایـی   منطقـه (است، تقسیم کار در حوزه اقتصادي ) تلفهاي مخ اتفاق نظر فرهنگ(
تمرکززدایی در قالـب  (، حوزة جغرافیاي سیاسی )اي و استفاده از استعدادهاي منطقه

گیري جامعه مدنی و رسمیت بخشـیدن بـه    شکل(و حوزه فرهنگی ) نهادهاي محلی
ه باشـیم  اگر خواست. هاي کشور باشد باید سرلوحه برنامه) وجود جامعه چندفرهنگی

: تـوان گفـت   تعریفی از همبستگی ملی با توجه به توضیحات فوق ارائـه کنـیم، مـی   
) ملت(همبستگی ملی عبارت است از پیوند و ارتباط متقابل بین مردمان یک کشور «

هـاي اقتصـادي، سیاسـی،     هاي مشترك و اشـتراك منـافع در حـوزه    بر اساس ویژگی
  )13(.»فرهنگی و اجتماعی

  یط و همبستگی ملینظام سیاسی بس. 3
ملـی قابـل    1سیستم سیاسی بسیط بر این فرض استوار است که وحـدت و تجـانس  

موجب حفظ تمامیت ارضـی بـراي کشـور     )14(اي براي کشور به همراه دارد، مالحظه
در  )16(.کنـد  ویژه در اوضـاع بحرانـی را تسـهیل مـی     گیري به و امر تصمیم )15(شود می

شـود و بـه خـاطر ویژگـی      تقسـیم نمـی   ساخت، وفـاداري شـهروندان   حکومت تک
شود و از این کارکردهـا جـزء    تمرکزگراي نظام، تالقی یا تضاد صالحیت مطرح نمی

  )17(.شود نکات مثبت الگوي بسیط یاد می
ساخت نسبت به الگوي مرکب و فدرالی حکومت ـ به لحاظ    هاي تک حکومت

ه اسـت شـماري از   شـایان توجـ  . نظري ـ از دوام و پایداري باالیی برخوردار اسـت  
تـوان نـام بـرد کـه از      کشورهاي بسیط از جمله ژاپن، سوئد، بلژیک و فرانسه را مـی 

سطح باالي همبستگی ملی برخوردارند؛ لذا سیستم بسیط با همبسـتگی ملـی تضـاد    
تی  این نظام را در قالب کشورهاي تک. ندارد ایران، (و چندملیتی ) ایسلند و ژاپن(ملی

سیستم سیاسی بسیط با دموکراسی و حکومت . وان مشاهده کردت می) ترکیه و سوریه
                                                                 
1. Homogeneity 
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تنها در قالب دولت استبدادي که ویژگی ذاتی آن  این نظام نه. ملی نیز تعارضی ندارد
هـاي دموکراتیـک در    شود بلکه در دولت حکمرانی مطلق و استبدادي است، دیده می

وکراسی مطلـوب  دم. دو شکل جمهوري و پادشاهی مشروطه نیز قابل مشاهده است
یابد بلکه کشورهایی با سیستم سیاسی  تنها در قالب نظام مرکب و فدرالی مفهوم نمی

توان نام برد که از سطح باالي دموکراسـی و   بسیط چون فرانسه، سوئد و نروژ را می
توسعه سیاسی در برابر کشورهاي فدرالی چون پاکستان، برزیل، آرژانتـین و نیجریـه   

آید تمرکزگرایـی شـدید و افراطـی در سـاختار سیسـتم       نظر می به. برخوردار هستند
  .کند سیاسی بسیط، مشکالتی را براي کشور ایجاد می

  همبستگی ملی در حوزه جغرافیاي سیاسی. 4
از جمله عوامل مؤثر در ضریب همبستگی ملی و وحدت یک واحد سیاسی از دیـد  

تـرین عوامـل طبیعـی     مهـم  )19)(18(.جغرافیاي سیاسی، عوامل طبیعـی و انسـانی اسـت   
هاي  ها، اقلیم، وسعت، ارتباطات، شکل هندسی کشور و تفاوت ناهمواري: عبارتند از

ترکیـب قـومی کشـور،    : عوامل انسانی مؤثر در همبستگی ملـی عبارتنـد از  . محیطی
هـاي   هـاي قـومی ـ زبـانی، مـدیریت و سـازماندهی، ایـده        پراکندگی فضـایی گـروه  

ی و اجتمـاعی و اقتصـادي، میـزان برخـورداري از     گرایـی سیاسـ   نمادنگاري، ناحیـه 
هاي زیربنایی و امکانات در منـاطق مختلـف کشـور، نظـام کاسـت اقتصـادي،        سازه

هـاي   جغرافیاي کشور همجوار و نحوه پراکندگی جمعیت قـومی در آنهـا، سیاسـت   
هـاي ملـی در سرنوشـت و     قومی، میزان تکثرگرایی فرهنگی، مشارکت اقوام و گروه

ایـن عوامـل   . یا جغرافیایی در توزیع منابع وغیره 1کشور، عدالت سرزمینیامور ملی 
  .نقش زیادي در تقویت و تضعیف واگرایی و همگرایی کشورها دارند

  2علت وجودي. 4- 1
و یـا بـه   » آرمان سیاسی« راتزلها داراي علت وجودي، یا به قول  ترین دولت منسجم

بـا علـت وجـودي یـا اندیشـه       حکومـت  )20(.هسـتند » آرمان دولت« هارتشورنقول 
کنـد و هویـت ملـی را بـه      سیاسی، تابعیت مردم نواحی مختلف کشور را جذب مـی 

                                                                 
1. Territorial Justice 
2. Raison Détre 
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در تعریف علت وجودي گفته شده که هر حکومتی باید علتی بـراي  . آورد وجود می
موجودیت کشور داشته باشد تا براي همه افراد ملت روشن باشد و بتواند دلیل ایـن  

علت وجـودي  . ت کشوري مستقل ادامه حیات دهد، بیان کندرا که چرا باید به صور
دهد کـه پـس    فردي می و همبستگی ملیِ ناشی از آن، به کشور هویت ملیِ منحصربه

  )21(.از پیدایش در بقاي آن نیز مؤثر است
ها به یکی از اصول مادي و معنوي محیط انسانی پایبند هسـتند   گروهی از ملت

فـرض  » ملـت «ن گروه انسـانی ویـژه بـه عنـوان یـک      کنندة آ و آن را عامل یکپارچه
بهترین مثال در این راستا، فلسـفه  . دانند آن ملت می» علت وجودي«کنند و آن را  می

در برابر ایـن  . است 1960در دهه ) پان عربیسم( جمال عبدالناصرناسیونالیسم عربی 
تعیین ملـت  اي را شاخص  کوشند عوامل چندگانه ها می گروه از کشورها، بیشتر ملت

ملتی یکپارچه، جداگانه و متمایز از «و هویت ملی و علت موجودیت خود به عنوان 
کشورهاي چندقومی اروپا مانند بریتانیا، فرانسه، آلمـان و کشـور   . قرار دهند» دیگران

در همـه مـوارد، وجـود یـک     . هاي این امر هستند ایاالت متحده امریکا بهترین نمونه
از عوامـل حتمـی و زیربنـایی    » رزمین سیاسـی مشـخص  سـ «و یک » ایده حکومتی«

به هـم پیوسـتن یـک ملـت بـه دو انگیـزة       . یک ملت است» علت وجودي«ساختن 
دهنـدة یـک    کـه اجـزاي تشـکیل    1نیروهاي گریزنده از مرکز: دیالکتیک بستگی دارد

کـه   2راند و نیروهاي گراینده به مرکـز  موجودیت بالقوه را به سوي متالشی شدن می
  )22(.دارد کند و پیوسته نگاه می دهندة کشور و ملت را به هم نزدیک می تشکیلاجزاي 

  3ژان گاتمن. 4- 2
هاي دیالکتیک پراهمیتـی   مثال ژان گاتمناز  5و سیرکوالسیون 4هاي آیکونوگرافی ایده

گـاتمن عوامـل و نهادهـاي    . از نیروهاي گراینده به مرکز و گریزنده از مرکز هسـتند 
هـا یـا    به گفته دیگر، این پدیـده . داند ها می روحانی و فرهنگی را عامل پیدایش ملت

نهادهاي معنوي و انسانی است که فضاي انسانی را به گونۀ محیطی مستقل از دیگـر  
کند و وجود افراد، آن فضاي انسانی ویـژه   آورد و متمایز می هاي انسانی درمی طمحی

                                                                 
1. Centrifugal Forces 2. Centripetal Forces  
3. J. Gottmann 4. Iconography  
5. Circulation 
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هـر ناحیـه سیاسـی، داراي     )23(.کنـد  را از حس استقالل و هویت ملی برخوردار مـی 
هـاي سیاسـی    است و از میان نظـام ) هویت مستقل(هاي معین  تعدادي نماد و ارزش

ن یافـت کـه داراي نمادهـا و    تـوا  موجود، دو مجموعه سیاسی روي کره زمـین نمـی  
هـا داراي مـاهیتی    در هر جایی، این نمادها و ارزش. هاي کامالً یکسانی باشند ارزش

کشـورها بـر عوامـل و     )24(.انـد  اي تشکیل شـده  تنیده هم پیچیده بوده و از الگوهاي به
هاي روحانی و فرهنگی براي ایجاد هویت مستقل و جدا از دیگـر کشـورها و    ارزش
هـا   کنند، اما عوامل آیکونوگرافیک در کشورهاي مختلف از شاخص کید میها تأ ملت

در این راستا گاتمن، نیروها و عواملی معنـوي  . و معیارهاي متفاوتی برخوردار است
شـود، بـه ترتیـب     که موجب اتحاد و بقاي یک کشور و یا موجب تجزیه کشور مـی 

  .کند یاد می» کتسیرکوالسیون ـ حر«و » آیکونوگرافیک«تحت عنوان عوامل 
در چهارچوب کشـور و بـراي حفـظ مرزهـاي     » آیکونوگرافیک«معموالً عوامل 

این عوامل خواستار حفظ وضع موجود بـوده و میـل بـه    . شوند المللی مطرح می بین
سـاز و همگـرا    در آیکونوگرافی، حکومت و نخبگان ملی، عوامل پیوند. ایستایی دارد

در مقابـل، سیرکوالسـیون بـر    . دهنـد  رش میرا در سطح کشور و در میان ملت گست
مرزهاي فرهنگی و اجتماعی توجه دارد و بیشتر به دنبال تغیییر مرزهاي جغرافیـایی  
ـ سیاسی است؛ سیرکوالسیون ماهیتی دینامیک و پویا دارد و نخبگان محلی، عوامـل  

عوامـل پیونـد و   . دهنـد  پیوندساز و همگرا را در بین ملـت تعمیـق و گسـترش مـی    
راك در سیرکوالسیون به دلیل تأکید بـر عوامـل فرهنگـی یـک ملـت یـا جامعـه        اشت

عوامـل فرهنگـی و   . فرهنگی واحد، پایداري بیشتري نسـبت بـه آیکونـوگرافی دارد   
شـوند، نسـبت بـه کشـور مـادر جـزء        روحانی که موجب تجزیه کشور و ملت مـی 

دیدي که از شوند، اما نسبت به ملت و کشور ج نیروهاي سیرکوالسیون محسوب می
  .آیند به حساب می» آیکونوگرافیک«یابد، جزء نیروهاي  تجزیه کشور مادر شکل می

  1هارتشورن. 4- 3
تـوان از   اظهار داشـت کـه حکومـت را مـی     1950در مقاله خود در سال  هارتشورن

در روش تـاریخی  . شناسی مورد بررسـی قـرار داد   طریق دو رویکرد تاریخی و پیکر
                                                                 
1. R. Hartshorne 
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نکه حکومت چه زمانی به وجود آمده و چه مراحلـی را تـا بـه    موضوعاتی از قبیل ای
در روش پیکرشناختی کشـورها از  . گیرد امروز طی کرده است، مورد مطالعه قرار می

نظر خصوصیات ظاهري از قبیل وسعت، شکل هندسی، منابع، عوامل انسانی وغیـره  
ویکـرد  گرفـت، امـا تأکیـد بیشـتر هارتشـورن بـر روش و ر       مورد مطالعه قـرار مـی  

  )25(.است 1کارکردي
هاي مختلف  در روش کارکردي، هارتشورن بر این بوده که انسجام را بین گروه

کرد که در درون یک کشور همیشـه   وي استدالل می. در درون یک کشور ایجاد کند
نیروهـاي مرکزگریـز، کـار    . توازنی میان نیروهاي مرکزگرا و مرکزگریـز وجـود دارد  

هـاي فرهنگـی، سیاسـی و     اخـتالف . کننـد  ردن مشکل مـی دولت را براي یکپارچه ک
تواننـد در حکـم نیروهـاي     اقتصادي میان جمعیت و یـا موانـع طبیعـی همگـی مـی     

اگــر نیروهــاي مرکزگریــز را بــدون وجــود یــک سیســتم  . مرکزگریــز عمــل کننــد
در مقابـل،  . شـوند  کننده به حال خود رها کنیم، موجب فروپاشـی کشـور مـی    متعادل

گرا در جهت عکس عمل کـرده و اجـزاي کشـور را بـه هـم نزدیـک       نیروهاي مرکز
تمام عوامل طبیعی در گروه عوامل مـادي قـرار گرفتـه و بیشـتر عوامـل       )26(.کنند می

انسانی همچون مذهب و فرهنگ داراي جنبـه معنـوي و برخـی همچـون اخـتالف      
 هـاي انسـانی در   از نظـر هارتشـورن تفـاوت   . سطح زندگی داراي جنبه مادي هستند

کند؛ هرچنـد   پاشیدگی یک کشور مؤثرتر از تفاوت در ساختار فیزیکی عمل می ازهم
نیروهـاي مرکزگریـز و   . توان نادیـده گرفـت   هاي طبیعی را هم نمی موانع و دشواري

کـدام در   انـد، هـیچ   سته نیروهاي مـادي و معنـوي تشـکیل شـده     مرکزگرا که از دو د
از یک نقش نسبی برخـوردار بـوده و   پیدایش کشورها داراي نقش مطلق نبوده بلکه 

  .یابد هاي مختلف تغییر می اهمیت آنها طی زمان و مکان
هارتشورن همانند گاتمن و دیگران، نیروهاي گراینده به مرکز را عامل پیـدایش  

برخالف گاتمن که نیروهاي گراینـده بـه   . کشورها و علت وجودي آنها دانسته است
دانـد،   و معنـوي مـی  » آیکونوگرافیـک «ی مرکز و علت وجـودي کشـورها را عـوامل   

هارتشورن و برخی از جغرافیدانان سیاسی، عوامل مادي را به اندازه عوامـل معنـوي   
از دید این جغرافیدانان، براي مثال، گسترة سرزمینی و شکل هندسی ـ  . دانند مهم می

                                                                 
1. The Functional Approach 
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. تواند عامـل اصـلی پیـدایش یـک ملـت یـا کشـور باشـد         جغرافیایی یک کشور می
علـت  «ترین  را مهم) ایدئولوژي کشور بودن ـ ناسیونالیسم ( 1»ایدة کشور«رن هارتشو
  )27(.داند در پیدایش و دوام کشورهاي مدرن می» وجودي

  الملل همبستگی ملی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین. 5
نقش نخبگـان، رهبـران فکـري و قـومی، میـزان      «پردازان حوزه علوم سیاسی،  نظریه

در قدرت سیاسـی، مشـروعیت سیاسـی قـوم حـاکم، و اعتمـاد،       ها  مشارکت قومیت
 )28(.دانند را بر همبستگی ملی مؤثر می» رضایت و عالیق قومی در تشکیل دولت ملی

هاي بـروز سـتیز قـومی از منظـر علـوم سیاسـی، عوامـل و عناصـر          در بررسی زمینه
دولـت ـ   توان به تضعیف الگـوي   گیرد که می متعددي مورد توجه این رشته قرار می

، )فرهنگـی (گرایـی   ملت، کاهش قدرت حکومت مرکزي، نقش دموکراسـی، کثـرات  
شدن جامعـه و عـدم    طلبی و قطبی فدرالیسم، خودمختاري، ناسیونالیسم قومی، سلطه

پژوهشـگران روابـط   . استقرار جامعه مدنی و نظـام شـهروندي جوامـع، اشـاره کـرد     
لـل، نقـش اسـتعمارگران و نظریـه     الم الملل نیز دوران گذار در ساخت نظام بـین  بین

هاي قومی و تضـعیف   ها را در ایجاد بحران المللی و رقابت قدرت توطئه، جامعه بین
  )29(.دانند همبستگی ملی مؤثر می

  2کارل دویچ. 5- 1
مـورد   کـارل دویـچ  در حیطه علوم سیاسی و در ارتباط با موضـوع تحقیـق، نظریـه    

پرداز کارکردگراي امریکایی در حیطه علـوم   کارل دویچ، نظریه. گیرد استفاده قرار می
الملل، از پیشگامانی است که به مطالعۀ همگرایی و واگرایـی در   سیاسی و روابط بین

کارل دویچ با رویکرد ابزارگرایـی، توسـعه را   . المللی پرداخته است عرصه ملی و بین
او معتقـد  . اي قرار داده اسـت  یکپارچگی ملی مورد بررسی ویژه در ارتباط با اقوام و

یافتگی در جوامع چندقومی، بر اثر گسترش ارتباطـات، موجـب شـناخت     بود توسعه
بیشتر اقوام نسبت به یکـدیگر شـده و در نتیجـه یکپـارچگی میـان آنـان را تقویـت        

  )30(.خواهد کرد
                                                                 
1. State-Idea 
2. Karl. W. Deutsch 
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ــچ کــه در رأس رهیافــت نوســازي قــرار دارد،   ش فراینــد را در شــکــارل دوی
ونقـل و توسـعه    الگوهـاي اسـکان و حمـل   ) 1: دانـد  دخیـل مـی   )31(یکپارچگی ملی

یکپـارچگی  ) 5یکپارچگی قبایـل،  ) 4، نخبگان) 3ارتباطات اجتماعی، ) 2ارتباطات، 
، عواملی هستند که یکپارچگی زبان) 6 و) گیري دولت مدرن شکل( هاي اداري حوزه

  )33)(32(.یکپارچگی ملی تأثیر دارندبر اساس اندیشه دویچ بر 
توانـد میـزان بسـیج و     آورد که می دویچ فهرستی از چهار شاخص را فراهم می

  :ها عبارتند از این شاخص. نرخ توسعۀ یک جامعه را مشخص کند
هـاي مختلـف    میزان درآمد، تقسـیم جمعیـت در بخـش   (هاي اقتصادي  داده. 1

  ؛)فعالیت وغیره
دادن به رادیو، رفـتن بـه سـینما، خریـد روزنامـه،       گوش(هاي فرهنگی  داده. 2

  ؛)سطح سواد وغیره
  ؛)میزان شهرنشینی(هاي جمعیتی  داده. 3
مشـارکت در انتخابــات، نـامزدي در انتخابــات و میــزان   (هـاي سیاســی   داده. 4

  )34()اطاعت از فرامین مالیاتی
ومی و نیزاسیون منجر به از دست دادن هویت قـ راین باور عمومی که مد رغم به

تعداد زیـادي از جوامـع صـنعتی پیشـرفته کـه داراي       شود، مینیز سایر عالیم سنتی 
نیـز مـدعی اسـت     کـانر  )35(.انـد  هاي قومی شده ، دچار تنشهستندهاي تجدد  ویژگی

تـنش قـومی را افـزایش داده و    ) بسیج اجتماعی و ارتباطات(لوازم توسعه اقتصادي 
  )36(.طلبانه شده است منجر به بروز درخواست و تقاضاي جدایی

سـازي اسـت، امـا اسـتفاده از      هرچند نظریه دویـچ بیشـتر در راسـتاي یکسـان    
متغیرهایی چون ارتباطات مردمی و اقوام با یکـدیگر و گسـترش شـبکه ارتبـاطی و     

ونقلی، موجب شناخت بیشتر اقـوام از یکـدیگر و زدایـش تصـورات قـالبی و       حمل
  .شود افزایش ضریب اتحاد ملی می

  صاد سیاسی و منازعات قومیاقت. 6
در نظریات پژوهشگران رشته اقتصاد سیاسی در زمینه منازعات قومی کـه منجـر بـه    

شود، پنج نظریه عمده، بیش از همه قابل طرح و بررسـی   تصعیف همبستگی ملی می
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نظریـه  ) 3نظریه استعمار داخلـی،  ) 2نظریه گزینش عقالنی، ) 1: است که عبارتند از
اي و  هاي منطقـه  نظریه توسعه ناموزون و نابرابري) 4یا نظام جهانی، مرکز ـ پیرامون  

  )38)(37(.نظریه رقابت بر سر منابع) 5

  روانشناسی و منازعات قومی. 7
انــداز  هــاي بــروز پرخاشــگري قــومی و تضــعیف همبســتگی ملــی از چشــم زمینــه
. یناکامی، پیشداوري و تصـورات ثابـت قـالب   : شناسی اجتماعی عبارت است از روان

عـدم  : گـردد، عبـارت اسـت از    هـا مـی   عوامل ناکامی که موجب پرخاشگري انسـان 
  )39(و کاهش قدرت نسبی ارضاي نیازهاي اساسی روانی، محرومیت نسبی

  شناسی همبستگی اجتماعی و ملی در حوزه جامعه. 8
شناسـی تـأثیر منفـی     پردازان حوزه جامعـه  عواملی که بر همبستگی ملی از دید نظریه

باال بودن تعداد هنجارها و قواعد اجتماعی، پایین بودن سطح سـواد  : عبارتند ازدارد، 
هـاي سـاختاري    رسمی، پایین بودن سطح روابط اجتمـاعی، اسـتبداد سیاسـی، جنبـه    

هاي اجتماعی توسط اعضاي یک گـروه، توزیـع نـابرابر و     جامعه و انحصار موقعیت
علمی، توزیعی و منزلت، عـدم   هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، غیرعادالنۀ فرصت

ن از سوي نخبگان جامعه، عدم تعهـد ملـی نخبگـان     ن و غیرمدو رعایت قوانین مدو
جامعه، ابزارگونگی قوانین، غلبه گرایشات قومی بر گرایشات ملـی و وجـود نـاامنی    

  )41)(40(.هاي مالی، جانی، فکري و جمعی در حوزه
، در رویکـرد  1گی اجتمـاعی شناسـان بـا مفهـوم همبسـت     عمده نظریـات جامعـه  

اي از  یافتـه  در این نظریه، جامعه شبکۀ سازمان. گیرد کارکردگرایی ساختاري جاي می
اي تقریبـاً مـنظم و    شود کـه بـه شـیوه    هاي در حال همکاري و تعاون تلقی می گروه

ها که بیشـتر اعضـا در آن شـریکند، اطـالق      اي از قوانین و ارزش منطبق بر مجموعه
جامعه به عنوان سیستمی ثابت و در عین حال متمایل به سـمت تعـادل    شود و به می

بیشـتر   )42(.کنـد  شود؛ سیستمی که به شکلی متوازن و هماهنگ عمل مـی  نگریسته می
، کنـت شناسـی در قالـب رویکـرد کـارکردگرایی از جملـه       اندیشمندان حوزه جامعه

                                                                 
شناسـی کـارکردگرا، منظـور از همبسـتگی، همبسـتگی       در نظریـات اندیشـمندان جامعـه   . 1

 .است   (Social Solidarity)  اجتماعی
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نظـام فرهنگـی    عوامـل همبسـتگی را در برخـورداري از    مرتونو  دورکیم، پارسونز
هـا و هنجارهـاي جامعـه جسـتجو      مشترك و توافـق بـر باورهـا، اخالقیـات، ارزش    

داري هیچگـاه   ر دوره معاصر و در عصر سـرمایه این در حالی است که د )43(.کنند می
بیشتر باورهاي اجتماعی . ها، هنجارها و باورهاي مشترکی وجود نداشته است ارزش

تواند براي مشـروع سـاختن    یار مبهم بوده و میهاي عمومی، بس یا هنجارها و ارزش
ها به طور دقیق بیان شوند، ممکن  حتی اگر ارزش. هر ساختار اجتماعی به کار روند

هـا مـردم را متحـد     که برخـی ارزش  است موجبی براي کشمکش شود، زیرا درحالی
دارند،  هایی که در جامعه وجود ارزش. دارد کند، برخی نیز آنان را به تفرقه وا می می

  .ممکن است با هم ناسازگار باشند و به جاي وفاق موجب افتراق شوند
ها و باورهاي خـود   در برخی مواقع نخبگان جامعه و توده مردم در مورد ارزش

در جامعـه و  . همبستگی اجتماعی جزئی از همبسـتگی ملـی اسـت    )44(.توافق ندارند
. ف در ارتبـاط باشـیم  هـاي مختلـ   ملت ممکن است با اجتماعات متفاوت و فرهنـگ 

هـاي مختلـف زیـر مفهـوم کـالن جامعـه و ملـت جـاي          اجتماعات، اقوام و فرهنگ
هنگامی که سطح تحلیل همبستگی در ایران، مقیاسی ملی است باید توجه . گیرند می

اي، فراگیـر بـودن    اي چندفرهنگی در ارتباط هستیم و در چنین جامعه کرد، با جامعه
توان در ایـن   هاي مشترکی را می ست؛ هرچند ویژگیارزش و هنجار مسلط مشکل ا

  .جامعه شناسایی کرد
 نظریه امیـل دورکـیم  شناسی،  در علم جامعه همبستگی موردنظریه کالسیک در 

دورکیم بر اساس . است در قالب همبستگی اجتماعی تقسیم کار اجتماعیدر کتاب 
دو نـوع  یگر، از هـا در جامعـه و رشـد تقسـیم کـار از یکـد       میزان تمایزپذیري نقش

 1یکـی همبسـتگی ابزارگونـه   : گفـت  همبستگی در فرایند تحول جوامـع سـخن مـی   
یا همبستگی ارزشی، فرهنگی و هنجاري کـه ویژگـی جوامـع    ) همبستگی مکانیکی(

کـه همبسـتگی   ) همبسـتگی ارگـانیکی  ( 2وار و دوم همبسـتگی انـدام  ، است تر سنتی
  )45(.نظام اجتماعی است يکارکردي میان اجزا

ها و قواعد اجتمـاعی   معتقد است درونی کردن و نفوذ ارزش 3تالکوت پارسونز
                                                                 
1. Mechanical Solidarity 2. Organic Solidarity  
3. T. Parsons 
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) خـانواده، آمـوزش و پـرورش وغیـره    (کننده  در اجتماع، از طریق نهادهاي اجتماعی
پارسـونز بقـاي نظـم و     )46(.موجب همبستگی و اجماع بیشتر میان افراد خواهد شـد 

هـاي یـک    گاري بـین ارزش سـاز (جامعه » حالت تعادلی«همبستگی اجتماعی را در 
  )47(.داند می) هاي محیط جامعه و واقعیت

در خصوص بررسی عوامل تأثیرگـذار در همبسـتگی اجتمـاعی،     1رابرت مرتن
ها و اهداف بـا وسـیله و    عدم تطابق بین ارزش(معتقد است بروز بیگانگی اجتماعی 

  )49)(48(.شود موجب نفی پیوندهاي اجتماعی می) ابزار نیل به این اهداف
  مدل نظري تحقیق. 1نمودار شماره 

  

                                                                 
1. R. K. Merton 

 همبستگی ملی نظام سیاسی بسیط

 اعمال تصمیمات سیاسی در مرکز

کنترل نهادهاي محلی تحت حکومت 
 مرکزي

وجود مجلس قانونگذاري واحد در 
 کشور

وجود قوه اجرایی واحد و متمرکز در 
 کشور
وجود قوه قضایی واحد و متمرکز در  
 کشور

 مدیریت متمرکز بر منابع عمومی

  وخرج ریزي و دخل نظام بودجه
 متمرکز در کشور

 

وجود سلسله مراتب شدید اداري در 
 کشور

ریزي متمرکز در امور  نظام برنامه
 اقتصادي

 
 وجود نظام آموزشی متمرکز در کشور

 وجود یک زبان رسمی در کشور

 وجود یک مذهب رسمی در کشور

 کنترل متمرکز بر نهادهاي فرهنگی
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  شناسی تحقیق محیط
  هاي جغرافیایی و قومی ایران ویژگی الف ـ
. اسـت  یو فرهنگـ  یزبانی، قومی، مذهبی، نید یانواع گوناگون ةران گسترین ایسرزم

. برخوردار است یاز تنوع و گوناگونجهان،  ياز کشورها ياریسه با بسیران در مقایا
از  یت اقـوام مهـاجر از  یداشته و ناش یزا و بوم درون یوجه، رانیتنوع موجود در ا

ا را یپاکسـتان و افغانسـتان و اسـپان   ، د بتوان هندیشا. نیست کیدور و نزد يکشورها
 یو قـوم  یران در مقوله تنوع زبـان ین ایسرزم )50(.دانست یبرخوردار از تنوع قومنیز 
 یـک  هـیچ در  )51(.است يدر رتبه شانزدهم از همانند يهمانند درصد 24با  جهاندر 

ـ در ا يواحـد  يا نـژاد ی یگروه قوم، رانیا یخیتار هاي هاز دور ران وجـود نداشـته   ی
ـ جـاد  یمـانع از ا یی، ایـ در طول و عـرض جغراف  نیشتر سرزمیب یگستردگ. است ک ی

 يعـت واحـد در کشـور شـده و لـذا مرزهـا      یم و طبیاقلـ ، ملت و فرهنـگ مشـترك  
سـاکنان مختلـف   . نیسـت منطبـق   یعـ یو طب یفرهنگ يبا مرزها یاسیس ـ ییایجغراف

ی، زبـان ي، مختلـف نـژاد   هـاي  یـت از اقـوام و مل  یمجموعه نـاهمگون  يران امروزیا
خ مشترك خـود  یاز تار يا چ دورهیدر هکه  اند و هستند بوده یو مل یفرهنگی، مذهب
بحران  ۀن جهت نطفیبه همالزم را نداشتند و  یاجتماع یانسجام و همگون ،رانیدر ا
فراتـر  ی، رانیاقوام ا یتیجمع لۀدنبا )52(.شه در درون آنان وجود داشته استیهم یتیهو

ـ ا بیشـتر . ز گسترده شـده اسـت  یه نیهمسا يران در کشورهایا ياز مرزها ، ن اقـوام ی
 یاسـ یس يایـ چوب قلمـرو جغراف چهاردر . ران دارندیا یگیدر همسا یکشور مستقل

  .هستندکپارچه ی يتا حدود ینیبه لحاظ سرزمز اقوام یکشور ن

 ساختار نظام سیاسی و مدیریت سیاسی فضا در ایران

  ).ش.  ه 1285(مشروطیت  قبل از الف ـ
ـ حکومـت در ا ، تیاز نظام مشروط پیش داشـته و   يمطلقـه و اسـتبداد   یتیران مـاه ی

مطلقـه  متمرکـز و  ، قـدرت ي، قدرت در دست شاه و دربار بود و به لحـاظ سـاختار  
و سـاختار نظـام    )53(رامـون یپ ـرابطه مرکـز   ، نیاداره سرزم ةاما در رابطه با نحوبوده، 

ـ ا يادار ـ یاسیس ـ دو د) ش.  ه 1285( تیران قبـل از دوره نهضـت مشـروط   ی دگاه ی
از  یخاصـ  هـاي  هدر دور وه متمرکـز در اداره امـور  یاز شـ  یبعضـ : عمده وجود دارد
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، رمتمرکـز یگر معتقد به اداره کشور به صـورت غ ید یو برخ )55)(54(کنند میاد یگذشته 
  )57)(56(.در ادوار گذشته هستندی، فدرال و شبه یاز جمله فدرال

) قبل و بعد از اسالم( رانیاز ا يا چ دورهیدر ه، ن تمرکزیبر اساس مفهوم امروز
ـ ا یتمرکز در اداره امور وجود نداشته و نظام حکومت يریگ امکان شکل  ینظـام ، رانی

ونقل،  حملضعف در ارتباطات و  از جمله یلیدر گذشته به دال. بوده استنامتمرکز 
و  یمـالک  بـزرگ ( دیـ وه تولیشـ ، )یتنوع و تکثـر قـوم  (ی قوم ۀبست یساختار اجتماع

 هـا  تحکومـ ، منـاطق  ییو خودکفـا  بـه مـردم  دهی  ن بودن خدماتییپا، )يدار قطاع
ات محـل  یبا توجه به مقتضـ االت یام ااالت نداشتند و حکّیدر امور ا یدخالت چندان

عدم تمرکز را در اداره امور  ةویش ها تلذا حکوم )58(؛خود به اداره امور مشغول بودند
در دوره قبـل  معتقدند که از پژوهشگران  یبرخ، حاتین توضیبا ا. اتخاذ کرده بودند

ــروط ــام س ، تیاز مش ــاختار نظ ــیس ــا يو ادار یاس ــدرال، رانی ــبه یف ــدرال و ش ی ف
  )59(.بود) يخودمختار(

ـ و اکولوژ اي منطقـه ات یمقتضـ  فـدرال  شبهفدرال و  يدو الگودر هر  ک و بـه  ی
در عمومـاً  ن واحـدها  یمورد توجه بود و مردم ا یانسان يایجغراف هاي تتفاو یعبارت
ع یـ مط تنها بایـد  شت آزاد بودند ویمع ةویآداب و رسوم و ش، نید، چون زبان يامور

 چنانکه امروزه هست ـ  دولت مدرن، میادوار قد البته چون در. باشندپایتخت و تابع 
نداشـتند و   یمردم دخالت چنـدان  یآن در امور محل یحکومت يادیدولت و ا، نبود ـ

از  یاهتمـام  ،کپارچـه ی ل دولـت یسم و تشـک یونالیه ناسیبر پا یجاد دولت ملیا يبرا
کردند حاکم  یم یان و شاهان سعین غالب فرمانروایعالوه بر ا؛ دادند یخود نشان نم

ی تا مـردم منطقـه کـارگزار دولتـ     نندیرا از مردم همان منطقه برگز یا محلی اي منطقه
مدرن تفاوت  هاي تنظام فدرال در دول ين الگو با الگویا. گانه نپندارندیرا ب) حاکم(
افتـه  ی شـرفته و گسـترش  یحکومت فاقد سازمان پ، نکه در آنیا ویژه ؛ بهداشت يادیز

ـ  خود نداشـتند  ییایا منطقه جغرافیالت یدر اداره امور ا ینقشمردم  یوانگه؛ بود  یول
ن و قلمـرو حکومـت   یدر اداره امور سرزم ییایجغراف هاي تن جهت که به تفاویاز ا

رو  ؛ ازایـن شـباهت داشـت   یفـدرال کنـون   هـاي  مبه نظا، شد یتوجه و اصالت داده م
 يامروز هاي ینرنشیام د همچونیبلکه با فدرال دانست يآن را مطابق الگو توان مین

  )60(.به حساب آورد فدرال شبهآن را 
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  )1285- 1357(از مشروطیت تا انقالب اسالمی  پس ب ـ
 )61(.گـردد  ساخت در ایران به زمان مشروطه بـاز مـی   سابقه نظام حکومتی بسیط و تک

 مظفرالدین شاه قاجارماده بود در زمان  51نخستین قانون اساسی ایران که مشتمل بر 
به تصویب مجلس شورا رسید و قانون اساسـی ترکیبـی از قـوانین فرانسـه، بلژیـک،      

در آن زمـان قـانون اساسـی مشـروطیت تحـت تـأثیر       . بـود  )63(و یونـان  )62(بلغارستان
کشورهاي مزبور با نظام حکومتی بسیط، تدوین و تصویب شد و قـدرت سیاسـی در   

نامتمرکز بود که بـه لحـاظ    نظام حکومتی مشروطه، بسیط. پایتخت کشور متمرکز شد
هـاي ایـالتی و    سیاسی متمرکز و به لحاظ اداري و اجرایی با تصـویب قـانون انجمـن   

در دوره رضاشاه ویژگی تمرکزگرایی اداري ـ اجرایی نیـز بـه    . والیتی غیرمتمرکز بود
ــد  ــزوده ش ــی اف ــی سیاس ــاه . تمرکزگرای ــتین دورة ) 1304-1320(دوره رضاش نخس

با خـروج رضاشـاه از صـحنه سیاسـی     . شود ایران محسوب میتمرکزگرایی نوین در 
اي در تمرکززدایی در سـاختار   کشور، بار دیگر تمرکز قدرت از میان رفت و دور تازه

تنیدة  سه نهاد درهم 1332تا  1320هاي  در طول سال. سیاسی ـ اداري کشور آغاز شد 
تمرکز سلطنت، تفکیک شد هاي اقتدارگرایی م دربار، ارتش و بوروکراسی به مثابه پایه

  )64(.و نوعی توزیع و توازن قوا به وجود آمد که تا اوایل دهه سی تداوم یافت
را بـه سـه    يحکومت پهلـو  یانیپا ۀسال وپنج بیست ةدور ،از پژوهشگران یبرخ

و دوره مجـدد  ) 1339-1342(یی دوره تمرکززدا، )1332-1339(یی دوره تمرکزگرا
-1342هـاي   لکوتاه سـا  ةدور ه جزب )65(.کنند میم یتقس) 1342-1357(یی تمرکزگرا

و اقتـدار   یـی نشـانگر تمرکزگرا ، رانیا یاسیات سین دوره از حیا یند کلیبرآ، 1339
  .امور کشور است یمطلق شاه و دربار بر تمام

  الگوي توزیع فضایی قدرت سیاسی در نظام جمهوري اسالمی ایران
 یمسـلط  یاسـ یس يم و الگویپارادا به صورتک قرن یط با گذشت یبس یاسینظام س

ن فرهنگ سبب شد پس از انقالب یرسوخ ا. ران جا افتاده استیا یاسیدر فرهنگ س
ـ ا یاسـالم  يجمهـور  ین قانون اساسـ یم بر تدویز همان پاراداین یاسالم ران حـاکم  ی
ـ بـا ا ؛ ابـد یران تـداوم  یا یحکومت يدر الگو ساخت تکو نظام  شود ن تفـاوت کـه   ی

پخش شـده   یکنون ساخت تکنظام  یکانون هاي ماز اندا یدر برخی تنها اسیقدرت س
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ی اسـ یران در سرنوشت سیمشارکت مردم ای، اسیط بودن نظام سیبس رغم به )66(.است
ي، عد سـاختار و در ب یفعل یاسیدر نظام س. است یو محل یدر دو سطح مل يادار ـ

یی، ایـ عرصه جغرافع شده و در یتوز یمختلف حکومت هاي شن بخیب یاسیقدرت س
لحـاظ   یـی تمرکززدا یمشی، در قانون اساس یمحل يبا توجه به هشت اصل شوراها

در سـاختار   یمناسـب  یـی از صـورت اجرا  ین بخش از قانون اساسـ یا؛ اما شده است
  .نیست کشور برخوردار یاسیس

  تجزیه و تحلیل و استنتاج
  توصیف متغیر مستقل و وابستهالف ـ 

متغیر مستقل در این پژوهش سیستم سیاسی بسـیط، و متغیـر وابسـته همبسـتگی ملـی      
متغیر سیستم سیاسی بسیط در این پـژوهش بـه وسـیله سـیزده گویـه بـه طـور        . است

جامعـه  . مستقیم در ارتباط با متغیر همبستگی ملـی مـورد سـنجش قـرار گرفتـه اسـت      
اي سیاسـی، علـوم سیاسـی،    هاي جغرافی آماري تحقیق، پژوهشگران و متخصصان رشته

نفــر از  70تعــداد نمونــه آمــاري . شناســی سیاســی و مــدیریت دولتــی هســتند جامعــه
نتـایج  . انـد  متخصصان مزبور است که به شکل تخمین شخصی و تصادفی انتخاب شده

هاي پژوهش بـه   و آزمون سؤال 1ها در جدول  حاصل از درصد و توزیع فراوانی سؤال
  .نشان داده شده است 2اي در جدول  نمونه تک Tمون تک به کمک آز به صورت تک

  پژوهش هاي سؤال ینسب یع فراوانیو توز درصد. 1شماره جدول 
 فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  ها سؤال موافقکامالً  موافق نظر یب مخالف کامالً مخالف

0/10 7 9/32 23 6/18 13 7/25 18 9/12 9  
در  یاسیمات سیاعمال تصم .1

 یت همبستگیمرکز موجب تقو
  . شود یم یمل

9/12 9 1/37 26 1/17 12 6/28 20 3/4 3 
تحت  یمحل يهانهادکنترل  .2

ت یموجب تقو يحکومت مرکز
  . شود یم یمل یهمبستگ

7/5 4 0/30 21 9/12 9 1/37 26 3/14 10 
واحد  گذاري قانونوجود مجلس  .3

ت یو متمرکز در کشور موجب تقو
  . شود یم یمل یهمبستگ
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7/5 4 3/34 24 0/10 7 6/38 27 4/11 8 
واحد و  ییوجود قوه اجرا .4

ت یمتمرکز در کشور موجب تقو
  . شود یم یمل یهمبستگ

9/2 2 0/20 14 3/24 17 9/42 30 0/10 7 
واحد و  ئیهوجود قوه قضا .5

ت یمتمرکز در کشور موجب تقو
  . شود یم یمل یهمبستگ

1/27 19 6/48 34 0/10 7 9/12 9 4/1 1 
 يد اداریشد مراتب سلسلهوجود  .6

 یت همبستگیدر کشور موجب تقو
  . شود یم یمل

6/8 6 1/27 19 0/30 21 6/28 20 7/5 4 
ت متمرکز بر منابع یریمد .7
ت یدر کشور موجب تقو یعموم

  . شود یم یمل یهمبستگ

0/10 7 7/35 25 0/20 14 4/31 22 9/2 2 
 وخرج دخلو  يزیر نظام بودجه .8

ت یمتمرکز در کشور موجب تقو
  . شود یم یمل یهمبستگ

7/15 11 6/38 27 6/18 13 9/22 16 3/4 3 
متمرکز در  يزیر نظام برنامه .9

موجب  ي، در کشورامور اقتصاد
  . شود یم یمل یت همبستگیتقو

3/14 10 7/45 32 4/11 8 4/21 15 1/7 5 
متمرکز در  یوجود نظام آموزش .10

 یت همبستگیکشور موجب تقو
  . شود یم یمل

1/17 12 3/24 17 9/12 9 0/30 21 7/15 11 
در  یک زبان رسمیوجود  .11

 یت همبستگیکشور موجب تقو
  . شود یم یمل

0/20 14 7/35 25 4/11 8 6/28 20 3/4 3 
در  یک مذهب رسمیوجود  .12

 یهمبستگت یکشور موجب تقو
  . شود یم یمل

30  21  3/44  31  3/14  10  6/8  6  9/2  2  
 يهانهادکنترل متمرکز بر  .13
 یت همبستگیموجب تقو یفرهنگ

  . شود یم یمل
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  اي نمونه تک T به کمک آزمون تک به تکپژوهش به صورت  هاي سؤالج حاصل از آزمون ینتا. 2جدول شماره 
 اریانحراف مع نیانگیم يرابطه معنادار 
 23350/1 0143/3  923/0 1 سؤال

 13809/1 2571/3 063/0 2 سؤال
 19705/1 7571/2 098/0 3 سؤال
 18732/1 8429/2 272/0 4 سؤال
 00968/1 6286/2 003/0 5 سؤال
 00609/1 8714/3 000/0 6 سؤال
 06914/1 0429/3 738/0 7 سؤال
 08070/1 1857/3 155/0 8 سؤال
 13307/1 3857/3 006/0 9 سؤال
 18313/1 3857/3 008/0 10 سؤال
 37231/1 9714/2 862/0 11 سؤال
 21932/1 3857/3 010/0 12 سؤال
 02363/1 9000/3 000/0 13 سؤال

  آزمون و تحلیل سؤاالت پژوهشی ب ـ
هـر   يبـرا . کرت در نظر گرفته شـده اسـت  یف لیط، موردنظر سؤاالتپاسخ به  يبرا

ـ آ یمـ  بـه دسـت  ت سـؤاال شخص نمره کل بر اساس پاسخ به مجموع  جـه  یدر نت؛ دی
آزمـون در مـورد    يدر نظر گرفت و بـرا  یکم به صورترا ها  خن پاسیانگیم توان می
ـ  يبـرا . استفاده کـرد  Tاز آزمون ، نیانگیم روش ، Tآزمـون  ، 30 شـتر از یب هـاي  هنمون

  .ستها ینانگیآزمون در مورد م يبرا يمتداول آمار

  آزمون فرضیه پژوهشج ـ 
ت با هم جمـع شـده و بـه عنـوان نمـره پاسـخ هـر        سؤاالاز یهر پرسشنامه امت يبرا

بـا توجـه بـه     دهد میت نشان سؤاالند مجموع یبرآ. شخص در نظر گرفته شده است
ـ  يمعنـادار  ۀلذا رابطاست،  016/0 ينکه سطح رابطه معناداریا  یاسـ یسـتم س ین سیب

پـژوهش در   هـاي  هآزمون داد). 3شماره  جدول( وجود دارد یمل یط و همبستگیبس
آمـده در جـدول    دست به يِآن است که با توجه به رابطه معناداردهندة  مجموع نشان

ـ در ا. رابطـه وجـود دارد   یملـ  یط با همبسـتگ یبس یاسیستم سین سیب، 2شماره  ن ی
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فصـل  ج مینتـا . شـود  یم یمل یف همبستگیط موجب تضعیبس یاسیستم سیس ،رابطه
  .نشان داده شده است 3 شماره آن در جدول

  پژوهش در مجموعهاي  سؤالن یانگیم.  3شماره  جدول

 يرابطه معنادار  نیانگیار میمع يخطا اریانحراف مع  نیانگیم  تعداد افراد  
 016/0  06111/1  87787/8  6286/41  70  کل

ا عـدم توافـق   یتوافق  يدار یمعن یبررس يبرا اي نمونه تک Tاز آزمون ، نیعالوه بر ا
 2شـماره   ج حاصله در جدولیه نتاک هت استفاده شدسؤاالاز هریک  نظردهندگان در

ر یـ ط و متغیبسـ  یاسـ یسـتم س یسهـاي   صن شـاخ یمعنادار بودن ارتباط ب. استآمده 
ســطح ( نشــده اســت تأییـد  11 و 8، 7، 4، 3، 2، 1 هــاي ســؤالدر  یملــ یهمبسـتگ 
  .استشده  تأییدن رابطه یت اسؤاال سایرو در ) است 05/0باالتر از  يمعنادار

دهنـدة عـدم وجـود رابطـۀ      کـه نشـان   39میانگین پاسـخِ پاسـخگویان بـا مقـدار     
 62/41نفر برابـر   70میانگین نمرة مجموع سؤاالت براي . داري است، مقایسه شد معنی

ن ، اخـتالف معنـاداري را نشـا   39با مقدار  Tاست که طبق آزمون  06/1با خطاي معیار 
تر است و این بدان معنـی اسـت    بزرگ 39میانگین پاسخِ پاسخگویان از مقدار . دهد می

شـود؛ در نتیجـه فرضـیه     که سیستم سیاسی بسیط موجب تضعیف همبستگی ملـی مـی  
  .نشان داده شده است 4 و 3هاي  نتایج این دو آزمون در جدول. شود تحقیق رد می

  اي نمونه تک Tآزمون . 4شماره جدول 

 39آزمون  مقدار
  T مقدار  يدرجه آزاد يرابطه معنادار ن مجموعیانگیم نییحد پا حد باال

 کل 477/2 69 016/0 62857/2 5117/0 7454/4

  گیري نتیجه
 سیاسی مرکب و نظام سیاسـی فـدرال   هاي مستیط که در مقابل سیبس یاسیستم سیس

 ییایـ در عرصـه جغراف  یاسـ یم قـدرت س یبر واحد بودن و عـدم تقسـ   ،ردیگ یمقرار 
ط یبسـ  یاسـ ینظـام س ي بـه لحـاظ نظـر   ، ان شـد یـ که ب طور همان. کشور اشاره دارد

ـ دارد کـه اگـر ا   یو انسان ییایدر عرصه جغراف یمطلوب هاي ویژگی را هـا   ویژگـی ن ی
 یژگـ یو. شـود  یشتر حفظ مـ یب یمل يو بقا یهمبستگ، ط داشته باشندیبس يکشورها
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شود که کشور  یآشکار م یزمانی، مل یهمبستگط در جهت یبس یاسیمطلوب نظام س
 چنـدپارچگی کدست باشـد و فـارغ از   تقریباً ی یو فرهنگ یتیجمعی، به لحاظ انسان

شتر یدر باینکه  با توجه به. برخوردار باشد يکمتر یعیو طب یمیاز تنوع اقل، نیسرزم
از کشورها با ساختار  یبرخ، غالب بوده یاسینظام س، طیبس یاسیستم سیس، کشورها

حفـظ و  و سـتند  یبرخوردار ن اي یکپارچه يو کالبد یکیزیاز ساختار ف ،طیبس یاسیس
ستم یس ل دارا بودنیبه دلنیز ران یادر . دارد يشتریت بیموضوع یمل یهمبستگ يبقا
، متنـوع  ییایـ و جغراف یکیاکولـوژ  هاي هصیخص، یمذهب و یتنوع قوم، طیبس یاسیس
ه ین فرضـ یاتحقیق، ج یبا توجه به نتا. دارد يشتریت بیموضوع یمل یبه همبستگاز ین

عدم . شود نمی ، تأییدشود یم یمل یت همبستگیط موجب تقویبس یاسیستم سیکه س
بلکه تمرکز ، ستیران نیا يط برایبس یاسیستم سیس يناکارآمد یه به معنیفرض تأیید
از . کنـد  مـی ف یضـع را ت یملـ  یط است که همبسـتگ یستم بسید در سیو شد یافراط
ـ در ا، ط اسـت یبسـ  یاسیستم سیس یت ذاتیخصوص، که تمرکز ییآنجا ن پـژوهش  ی
ـ آ یلـذا بـه نظـر مـ    ؛ همراه با تمرکز باال آمـده اسـت  ، طیستم بسیس هاي صشاخ ، دی
ر یـ متغ يبا تمرکز بـاال بـرا   هایی صوجود شاخ، هیفرض تأییدن عامل در عدم تری مهم
  .ط بوده استیبس یاسیستم سیس

سـتم  یس ۀرابطـ  یبررس يکه برا ندبرد ین امر پیق به ایدر طول تحق گاننگارند
 يضـرور  يامـر  ،واسـط  يرهـا یدر نظر گـرفتن متغ ی، مل یط با همبستگیبس یاسیس

. تابـد  برمـی موجـود   یاسـ یاز نظـام س را  یمیرمستقیغ ی اثرمل یر همبستگیمتغ. است
 ی، فراینـد ملـ  یهمبسـتگ ط و یبسـ  یاسیستم سین سیمهم ب واسط يرهایاز متغ یکی

از نظـام  ، مسـتقیماً  در کشـور یـافتگی   توسعه يالگوها. استدر کشور یافتگی  توسعه
، ردیـ گ یقرار مـ یافتگی  توسعه ۀکه در چرخ يلذا کشورپذیرد؛  تأثیر میحاکم  یاسیس

ارتبـاط  و  در کشـور اسـت   گـذاري  سیاسـت و  یتیریمـد  ير از اصالح الگوهـا یناگز
شود بـه   یم نهادشیپ یآت یپژوهش يکارها يبرا. داردحاکم  یاسیبا نظام س یمیمستق
ـ یبسـ  یاسیستم سیس بین رابطه ۀو مطالع یبررس کشـور  یـافتگی   توسـعه  فراینـد  اط ب

یافتگی، تنهـا   توسعه فرایندمنظور از که  در نظر گرفت بایدن نکته را یا. پرداخته شود
در کشـور اسـت کـه     هجانب همه ۀتوسعمنظور بلکه ، شود ینم يشامل توسعه اقتصاد

    õ. شود ی میو فرهنگ ياقتصادی، اسیسیافتگی  شامل توسعه
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