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 سیاسی جغرافیای بازتعریف در نو رویکردی

 
 خوارزمی دانشگاه ییجغرافیا علوم ةدانشکد ،سیاسی جغرافیای گروه -*رادکاویانی مراد

 
 08/04/1393: نهایی ییدأت  21/07/1392: مقاله پذیرش

 

 چکیده
 طرح زمان از .است سیاست و جغرافیا متقابل کنش درک مستلزم ،سیاسی جغرافیای فهم

 اغلب که است شده ارائه مختلفی تفاسیر و تعاریف علم این از ،سیاسی جغرافیای واژة دانش

 به ،فضا مکتب از تأثرم نیز جدید تفاسیر .اند بوده مفسران تخصص و حاکم پارادایم تابع هاآن

. اندکرده بسنده «پردازد می سیاست و فضا متقابل کنش ةمطالع به سیاسی جغرافیای» ةگزار

 قابل کافی حدبه گزاره، این که است آن گویای نیز ایران دانشگاهی ةجامع در ها پاسخوپرسش

 و پژوهشی های حوزه برای کاربردی و علمی تعریفی ةارائ ،رواین از .است نبوده درک

-تفسیری روش و بنیادی ماهیتی با حاضر پژوهش .است گریزناپذیر ضرورتی ،دانشگاهی

 ،سیاسی امر و جغرافیا فهم چارچوب در ای کتابخانه منابع از استفاده با که است آن بر ،تحلیلی

 بازشناخته سیاسی جغرافیای معرفتی قلمروهای تا دهد دستبه سیاسی جغرافیای از نو تعریفی

 ،قلمرو دهدمینشان  یجانت. شود جلوگیری دیگر های رشته مرزهای به پژوهشگر ورود از و شوند

 آید یم شماربهقدرت و کنترل انسان ، از اقتدار یبازتاب ،دارد ییظرف فضا یکاز  یشب فهومیم

 براساس. است یاسیس یاییمسائل جغراف یةما بن ،قلمروخواهی و قلمرو به مربوطو مسائل 

 در را یاییجغراف یفضا یاسیاست که ابعاد س یعلم ،سیاسی جغرافیای هایی، یژگیو ینچن

کشمکش و جنگ( با  ،تنش ،هماوردی ،همزیستی ابعاد در) متقابل مناسبات قدرت کنشقالب 

( انسان مطالعه یو قلمرودار یقلمروساز ،قلمروخواهی) قلمرومندی و( سرزمین و فضا) قلمرو

 . کند یم

 

  .قدرت مناسبات ،قلمرومندی ،قلمرو ،سیاسی جغرافیای ،سیاسی امر: ها کلیدواژه
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 مقدمه
 جغرافیایی مانند های مایهبنتعامل یا  قدرت() فضا( و سیاست) متقابل جغرافیامستلزم درک کنش  ،فهم جغرافیای سیاسی

از زمان طرح  .(253 -243: 2009، استوری) است گذاریسیاستقدرت و  ،سیاست امور مربوط به اب قلمرو و مکان ،فضا
ژاک  روبرت و فیلسوف نامدار آلمانی (18024 -1724) امانوئل کانت از سوی 1750 ةجغرافیای سیاسی در ده اژةو دانش
از این  ،(1904 -1844) 2فردریچ راتزل دستبه عنوان همینو نگارش کتابی بهفیلسوف فرانسوی  (1781 -1727) 1تورگو

( و تخصص ...کورولوژی و، جبرگرایی) تابع پارادایم حاکم هعمدطور  بهاست که  شده تعاریف و تفاسیر مختلفی ،علم
و سیاست  فضاکنش متقابل  ةجغرافیای سیاسی به مطالع»ة گزار، به مکتب فضااز تأثر نیز م جدیدتفاسیر  اند. بودهمفسران 

 حد کافیبه ،گزارهاین گویای آن است که  نیز دانشگاهی ایران ةدر جامع ها پاسخو پرسش اند. کردهبسنده  ،«پردازد می
تعریفی علمی و کاربردی برای  ةارائ، رواز این. برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی نداشته است حتیرا  ت درکقابلی

تحلیلی بر  -تفسیری روش و ماهیتی بنیادی با حاضر پژوهش. ضرورتی گریزناپذیر است ،پژوهشی و دانشگاهی های حوزه
دست تعریفی نو از جغرافیای سیاسی به ،فهم جغرافیا و امر سیاسی چارچوبدر  ،ای کتابخانهآن است که با استفاده از منابع 

 های رشته مرزهای قلمروهای معرفتی جغرافیای سیاسی بازشناخته شوند و از ورود پژوهشگر به ،دهد که از رهگذر آن
 . دشودیگر جلوگیری 

 

 نظری ادبیات
 سیاسی امر

. دارند« سیاسی»است که پسوند و ویژگی  هایی یشگراو  ها رشته در و پژوهشبنیاد شناخت  ،امر سیاسیدرک مفهوم 
شود.  یممختلفی را شامل  یها حوزهبلکه  ؛در پیوند با رفتار حکومت نیست فقطویژگی سیاسی ، برداشت معمول برخالف

پنج نمود کلی در قالب ، عام از سیاست هاییدر تعریف. شود یمامکان بررسی ابعاد مختلف رفتار سیاسی فراهم  ،رواز این
 امر عمومی ،(18 -11: 1389، استهیوود) کردنهنر حکومت، (211: 1381، ارسطو) های خیر و مصلحت عمومی گزاره

که  یینمودها ؛است آمده (1380، هابز) و قدرت( 57 -17: 1382، کلود) سازش و اجماع ،(49 -33: 1374، باالندیه)
کمتر ، فرهنگی و خصوصی ،با امور اجتماعی ها آنوجه تمایز ، حالبا این .ناظر بر ابعاد مختلف امر سیاسی هستند ینوع به

اعی اموری اجتمسازش و اجماع  .اجتماعی و سیاسی داردابعادی  ،قدرت مثابة بهسیاست  ،برای نمونه ؛بوده استمطرح 
مشخص در طور بهحکومت ، در این تعریف تنها .اجتماعی است ةنهادن در حوزگام نیز و امور عمومی روند یمشمار  به

نهادن این کنارهم رسد یمنظر به .دهد ینمامر سیاسی را پوشش  ةکه آن نیز تمام عرص گیرد یمامر سیاسی قرار  ةحوز
 :دست دهدمعنای رساتری از امر سیاسی به ،ویژگی چهار

گیری شکلای که در حوزه .حفظ و اصالح قواعد کلی زندگی اجتماعی و سیاسی است ،تعیین ةحوز ،امر سیاسی .1
بیش از  ،زیست سیاسی ةبه ساختار اساسی و کلی دربار دستیابیاما  ،آفرینند یماجتماعی نیز نقش  یها حوزه، آن

  .همه امر سیاسی است

 ةدر حوز ،بارهدراین گذارییاستسعمومی و  ةعرص دهیسامان. عمومی است ةامر سیاسی ناظر بر مدیریت عرص .2
کالن عمومی فراتر از  ةعرصاما  ،گذارنداثر در آن اجتماعی نیز یها حوزهکه هرچند  مباحث سیاسی قرار دارد

 مانند نهادهای اجتماعی روی روند پیش ،برای نمونه ؛دگیر یمامر سیاسی قرار  ةدر حوز ،روندهای اجتماعی
امر  ،انداما اینکه چگونه این روندها با نهادهای مختلف قابل مدیریت و هدایت ،امری اجتماعی است ،خانواده

 ،همچنین .روندشمار میبه از امور عمومی جامعه« سازگاری و اتحاد» های یژهکارویا  عمومی و سیاسی است
در  هعمدطور  بهکانون امور عمومی است که  ،اقتصادی جامعه هایامور اقتصادی و راهکاریابی برای مشکل جستار

  .گیرد یمامر سیاسی قرار  ةحوز
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در امور اجتماعی و امور . امر سیاسی است یقلمرودر  ،حل اختالف های یوهشاختالف اجتماعی و  ،خشونت .3
حتی پیش از پیدایش جامعه و تأسیس حکومت  ،ها انسانطبیعی و برخاسته از طبیعت  ای یدهپد، اختالف ،عمومی

و  هامدیریت و حل اختالف ،رواز این .ستا ناپذیراجتناب اختالف و کشمکش وجود ترتیب،و بدین است
  .روند یمشمار از امور سیاسی جامعه به ،ها کشمکش

 .باالترین مرجع مشروع اعمال قدرت در درون و بیرون کشور است ،حکومت یقلمرو ةقدرت سیاسی و حوز ةحوز .4
 امری سیاسی است ،اعمال قانون و نظم در داخل و پاسداری از ساخت سیاسی دربرابر تهاجم خارجی ،در این حالت

یکپارچگی ) کشور یحفظ قلمرو، تأکید و تمرکز بر سرزمین ،مدرن ةدر دور. (231 :1392، غرایاق زندی)
امر سیاسی را در پیوندی استوار با جغرافیای سیاسی قرار  ،ساکنان آن یها خواستهو  ها ساخته و توجه به سرزمینی(
که درادامه  روند یمشمار بهجغرافیای سیاسی  ةحوزدر  هاهواژ ترین یادیبن ،آن وابسته به قلمرو و مفاهیم. داده است

 .دونش میتشریح 

 
  1قلمرو

 لک مطیعم یامعنبه قلمرو و بودن قلم کسیروان ی محلامعنبه مکاناسم  ،رو() امرو  قلم() اسم ی ازترکیب ،قلمرو ةواژ
در  جغرافیایی ایگستره مالکیت و حاکمیت یک واحد اکولوژیک بر ةمحدود ،( و در عرف1392، دهخدا لغتنامة) است

 افراد که است ای محدودشده فضای قلمرو ناظر بر ةواژ ،رواز این .(3: 2009، استوری) شکل زمین و منابع مادی آن است

قلمرو بخشی از  ،رفتار انسان اجتماعی ةدر حوز کنند. می دفاع از آن و استفاده اختصاصی ةمحدود عنوان به آن از ،ها گروه و
قلمرو  ،اساسبراین. است آن و حاکمیت مدعی مالکیت ،سیاسی یموجودیتیا  ویژهی که گروهست سطح زمین ا

 ةگستر ،قلمرو امروزه. اند برآوردهسر  ها ملت -سطح در قالب کشور ترین عالیکه در  ستاعمال قدرت بر فضا دهندة نشان
مربوط به درک مفهوم قلمرو و نقش آن در  مسائل. است قدرتاین  ةکنند ینتأمو منابع مادی  کشورفضایی قدرت یک 

 ،که در آن ای یهناح یعنی ؛بوده است دانانیجغرافمورد توجه  ،اجتماعی و اقتصادی به مفهوم عام آن ،سیاسی مناسبات
مرز برای بیان حدود چنین قلمروهایی  ةواژاز  دانانیجغراف .شود یممحدود و مرزبندی  ،طریقیاعمال و به ،حقوق مالکیت

 یکه موقعیت و کارکرد قلمرو دننواحی متفاوتی وجود دار ،زمین ةدر سطح کر. (351: 1379، هاگت) کنند یماستفاده 
کنش ساکنان را در قالب  اغلب، که کنترلی ؛(15: 1986، ساککند ) یمراهبرد کنترل آن محدوده را گریزناپذیر  ،ها آن

سه مفهوم  ،جغرافیای سیاسی در .دنبال داشته استاز مقیاس خرد تا کالن( به) هماوردی و کشمکش، همزیستی
سلطه  ،فضای متأثر از قدرت، قلمرو ،اساسبراین .دارندنزدیکی  ةرابط، به قلمرو یده شکلمرز و حاکمیت برای ، سرزمین

 مانند وزن مکانی یها شاخصهسلطه و مالکیت تابع ، و شدت نفوذ قدرت( 175: 2004، جونز و دیگران) و مالکیت است
را  2فضای کارآزمایی و راهبردی ،پدافندی، موقعیت آفندی (...چندپاره و ،گرد) شکل، میزان و تنوع منابع طبیعی، پهناوری

 .(121 -120: 1993، گالسنر) دهدنشان می
 

 انسان قلمرومندی

دارایی و فضایی است  ،کوشش فردی و گروهی برای نگاهداشت و پاسداشت هویت معنایهب ،قلمرومندی فعالیت انسان
 اند دانستهطبیعی و غریزی  ای یدهپدانسان را  ةقلمروخواهانرفتار  ،رویکردهای نظری از یعضب کند. یمکه در آن رشد 

 ،محدودسازی، تعامل، عملیات، نفوذ، متأثرسازی در اشکالانسان  ةسوگیری کنش قلمرومندان .(3: 2009، استوری)
بخشی از این کنش و یابد.  یمنمود  جغرافیایی یقلمرویک  های یهما درون کنترلمدیریت و  ،ادعای مالکیت ،دسترسی

خواهی و فزون یندبرآبخشی نیز  ؛شود یمسرشتی ذاتی و طبیعی دارد که از آن با عنوان قلمروخواهی یاد  ،عرصه
که از آن با عنوان قلمروگستری یاد  یابد یمنمود  ییجو سلطه و ییکشورگشاانسان است که در اشکال  ییجو یطرهس

                                                                                                                                                                              
1.Territory 
2. Maneuver Space  
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 ،زارعی و پوراحمد) صالحیت، حاکمیت جغرافیایی ةگستر گویای ،آن جغرافیایی مرزهای و مفهوم قلمرو ،رواز اینشود.  یم
 ،قدرت به مفهوم فراگیر آن ةکه با مقول هستند( و تملک واحدهای سیاسی و بازیگران اجتماعی 72 -59 :1386

 به دستیابیبرای  و سیاسی ی جغرافیاییدرهبار ،وخواهانهرقلمرفتار  ،منظر جغرافیای سیاسیاز  .دنهمبستگی باالیی دار
از  است و گروه مسلط قدرت مقاومت دربرابریا برای حفظ یا کسب قدرت  فضای جغرافیاییکنترل  مانند ای ه ویژ اهداف

 ،آنکه در  است اجتماعی و فرایندهای ها یتفعال تنوع یندبرآ ؛نیست طبیعی یموجودیت ،قلمرو که کند یمپیروی  این اصل
بسیاری از  1یةما بن ،لمروخواهیققلمرو و  مربوط به مسائل ،اساسبراین .گیرند یمقرار  یکدیگر در پیوند با جامعه فضا و
 جغرافیا المللی ینب ةکه اتحادییا گونه به ؛(3: 2009، استوری) روندشمار میبه سیاسی -جغرافیایی های یدهپدو  مسائل

(IGU) گسار) کرده استاعالم  21قرن ی سیاس یایجغراف پژوهشی یها سرفصلرا از جمله 2قلمروبر سر  کشمکش، 
 شود.توضیح داده می قلمرومندی انسان یها شاخص ،درادامه .(2007

 
 قلمروخواهی

از  .برخاسته از اصل حب ذات و میل به آسایش و آرامش است و نمود فضایی و عینی احساس تعلق و تملک آدمی ،قلمرو
 متناسب با فصل ،شدت واکنش قلمروخواهانه رود. یمشمار قلمروخواهی یکی از وجوه نهادینه و طبیعی بشر به ،رواین

ی از عضبه باور ب .است متفاوتایی غذ منابعکاهش و افزایش  و (وولدزمان زاد) جانوران وضعیت زیستی ،سرما و گرما()
نمادها و از ی عضب .غریزی خواهان تصرف و دفاع از چنین فضایی هستند طور بهحیوانات  مانند نیز ها انسان ،دانشمندان

. (3: 2009، استوری) روندشمار میبهخرد  مقیاس قلمروخواهی پویش انسانی دراز  یینمودها ،در زندگی روزمره ها نشانه
با هر ) هستند که با سرزمینی یقلمروخواه های یتهو ،ها ملتانسانی در قالب قبایل و  هایگروه و انسان، رواز این

 قلمرو از دفاع به ه،که این روحییا گونه به ؛اند کرده برقرار عاطفی قویدلبستگی  ،اند یستهزمقیاس جغرافیایی( که در آن 
 را قلمروخواهی انسان ،دانشمندان علوم اجتماعی از بسیاری هرچند ؛است منجر شده خارجی تجاوز دربرابر هرگونه

اعمال سلطه بر  یزنی عضب ،حالبا این .(211: 2007 ،بلیج و مولردیاند ) یرفتهنپذ و زیستی ژنتیکی ای ویژگی عنوان به
قلمروخواهی یا  .(46: 1384، اودوم) بیاید حساب بهو که باید ارضا شود  اند دانسته غریزی ای یدهپدرا  جغرافیایی ای همنطق
سیاست قرار  جغرافیا و تعامل ةاست که در حوز کنترل سیاسی اعمالراهبردهای  ترین یعشا یکی از ،قدرت جغرافیایی بیان

ثابت رفتار  جزء ،آسایشآرامش و به ابزارهای ایجاد  دستیابیمیل به بقا در قالب تالش برای . (4 :2002، کاکسگیرد ) یم
 کنندة ینتأمبرای کسب قدرت از طریق تملک منابع  ها انسانبه کوشش و منش  یده جهت بر ،این ویژگی .آدمی است

آوردگاه افراد و همواره ، این منابع کنندة ینتأمبستر  عنوان بهسرزمین  سبب،همین. بهاست اثرگذار ،آسایش و آرامش
و تا  شودآغاز می از مقیاس خرد ها کشمکشاین  .است بوده مالکیت و حاکمیت بر منابع ،کنترلهای انسانی برای  گروه

قلمروهای  کنترل مرزی یا هماوردی برای ةاختالف بر سر مالکیت و کنترل یک محدود مانند مقیاس کالن
ای شیوهبهرا  ها آنپایداری و پویندگی  ،دریافتند گردهمایی و زندگی گروهی ها انسان که زمانی .ادامه داردژئواستراتژیک 

قرار گرفت و کوشش برای پاسداری از منابع و ذخایر  انسانی های سازهقلمرو در حاکمیت و مالکیت  ،کندمیتضمین بهتر 
 .نقش کانونی یافت ،به ساختار و کارکرد سیاسی فضا یده جهتاین قلمرو و حتی گسترش آن در 

 
 گستریقلمرو

 
 

 متعددی ابزارهای و ها روشمستلزم  ،است قلمروگستری و قلمرو ساخت برای ای زمینهکوشش و  ،از آنجاکه قلمروخواهی
 کنشگران و بازیگران ،حالبا این .دارند افزارینرم ماهیتی ها آن از بسیاری امروزه و اند یافته تکامل زمان است که طی

 و عمومی اذهان کنترل و نفوذ بلکه ؛دننیست سرزمین آوردندستبه و کامل پایش نیازمند الزاماً ،قلمروخواهی برای سیاسی
و  گستریدانشمندان معتقدند قلمرو ،دلیلهمینبه .کند می تبدیل ها آن قلمرو به را سرزمین آن نیز سیاسی کنشگران
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 ستیزی یگانهبسیاسی یا  ةسلط، بقا ةادام مانندمشخص  یبرای نیل به هدف ای یلهوسباید  ،مختلف ابراز آن یها گونه
پروایانه نسبت به حقوق اکولوژیک دیگر و بی کشانه بهرهقلمروگستری گاه با رویکردی  .(17: 1379، مویر) دنشناخته شو

خود را گسترش  یقلمرو ،مختلف یها وشر به اندبوده همواره درصدد ها دولت ی ازعضب ؛ یعنیشود یمهمراه  هاانسان
 کنندة ینتأم ،یافته اختصاصفضای  برسند که یجهنتنخبگان حاکم به این  که دهد یمزمانی رخ همواره  ،پدیدهاین . دهند

ماهیت  اساساًقلمروخواهی  ،وضعیتیدر چنین  .نیست ها آنضروری  های یتفعالمردم و  ةکنونی و آیند نیازهای
 .(38: 1389، بالکسل) دنبال داردرا به ابزارهایی برای الحاق فضای بیشتر به دستیابیو تالش برای  یابد یم طلبانه توسعه

 طور به. اند یدهبرگزخود  مروقلبرای گسترش  ها دولتکه  ی استهایسازوکار ینتر مهماز  ،ها ینسرزمدیگر اختن به ت
کشور  ةدر آثار فردریچ راتزل در قالب نظری توان میبررسی این بعد از کنش سرزمینی انسان جغرافیایی را  ،مشخص
 .ژئوپلیتیک دوران جنگ سرد دنبال کرد های نظریهو راهبرد ژئوپلیتیک هوس هوفر در آلمان و  1زیستمند

 
 قلمروسازی

گفته  قلمروآرایی() سازیقلمرو ،فردی یا جمعی برای نظارت انحصاری بر بخش مشخصی از فضا صورت بهتالش انسان 
 تعریفاین اصلی  ءسه جز ،فضایی و حاکمیت و مالکیت انسان -مکانی ةمحدود ،سرزمین یا مکان جغرافیایی .شود یم

 یدةتن درهممرزهای پیچیده و  از طریق از فضایی که ؛وسیعی از فضاهاست ةگستر شامل ،این تعریفروند.  یمشمار  به
فضای  سرانجام ملت پایه و یها حکومتتا فضای حکومتی یا  شوند یمدرون کشورها برای اهداف گوناگون از هم متمایز 

: 1389 ،میرحیدر) ندیگردیکالزم و ملزوم  ،قلمرو و حاکمیت ،از چنین منظری .زمین است ةسیار یرندةدربرگ جهانی که
های  دولت که کشورها یا گردد یبازممذهبی  سالة یس یها جنگچنین برداشتی به پیمان وستفالیا و پایان  ةپیشین .(13

ر نهادها با گیدبرای تحقق حاکمیت واقعی بر محیط سرزمینی خود ناچار شدند با حذف روابط سنتی مردم و  ،مدرن
 .(19 -14: 1387، بیگدلی) زمانی و مکانی تداوم بخشند رظنخود را از  حاکمیت، حکومت از طریق مفهوم شهروندی

افزون بر  ،حاکمیت یدر تعیین قلمرو ؛ یعنیشود یمسرزمینی مطرح  های یتحاکمقلمروسازی با پیدایش  ،اساسبراین
 تمرکز ،دوم جهانی جنگ از پس .مؤثر واقع شدوجوه کالبدی و فیزیکی فضا هم  ،سیاسی و بازرگانی ،نظامی های یستهبا

 اما ،بود مرز یگذار نشانه و تحدید ،یبند طبقهمرزی در قالب  یها پژوهش محدود به سالسیاسی تا چندین جغرافیای
تعیین  و انسان قلمروخواهی احساس ةنتیج ،سیاسی مرزهای که یافت گرایش حقیقت این به مرزی هایهمطالع بعدها
: 2009، دیکشیت) دهد شکل را اش یاسیس ةآیند و حفظ کند را خود فرهنگی هویت بتواند آن در که است قلمروی حدود

که  داند یمرفتاری  ای یدهپدادوارد سوجا قلمروسازی را  آمد.پدید 2انسانی مفهوم قلمروسازی ،ها یژگیوین ا اساسبر .(79
از پیامدهای  و مشخص سرزمینی دارد یها محدودهمناطق نفوذ یا  صورت بهبا سازماندهی فضا بسیار نزدیک  یپیوند

 ،معین ةدر یک منطق ها یتفعال از یعضب ؛ یعنیتعامل فضایی است یصتشخ قابلبروز یک الگوی  آن،آشکار جغرافیایی 
 .(7 -4: 1384، میرحیدر) شوند یمبازداشته ورود به آن محدوده دیگران از که یا گونه به ؛ندگیر یمانجام انحصاری  طور به

 یفضا ،آن درنتیجةاقدامی که  .کنترل استمحدودیت و ایجاد  برای راهبردی ،آغاز درقلمروسازی  ،از دیدگاه کلرز
 -فضاها ةهم ،به باور وی شود. میانسان مدیریت  از سوی فضایی که وابسته به زمین است و ؛شود میجغرافیایی ساخته 

ی است که درهبارقلمروسازی  ،3رونالد جانستون نظربه. (70: 2009، کلرز) جغرافیایی نیستند -فضای مجازی برای مثال،
 .(15: 1384، میرحیدر) پردازند یماز فضا  محدودیبه نظارت انحصاری بر بخش مشخص و  ها گروهافراد و  ،آناز طریق 

 
 قلمروداری

ناشی از  های سیاست برآیندقائل نیست و آن را  شناختی زیستبنیادی  ،قلمروخواهی جستاربرای  گرا انسانجغرافیای 
 ،فضا را در قالب مفهوم سازی کمیکه قوانین علمی و  -گرا اثباتی جغرافیا برخالف .(10: 1379، مویرداند ) میمکان 
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 ،طبیعت روابط انسان و تحلیل با که بر آن است گرا انسانجغرافیای  -داده است جغرافیای انسانی قرار های پژوهشکانون 
پس . (77 :1993، کیت و پیل) دریابد مکان فضا و با تعامل در را انسانزیست  جهانو جغرافیایی  رفتار ها، اندیشه
ند که متأثر از ااجتماع و قدرت ةبلکه برساخت ؛نیستند ساخته پیشاز  های موجودیت ،مکانی نظیر قلمرو و فضا های واقعیت

 :1377، افروغشوند ) میتولید  تفاوتمختلف و به اشکال م های مکاندر  افراد، اقتصادی ،اجتماعی، کنش و روابط سیاسی
و  ها جریانهماوردی  ةزمین ،تالش برای دراختیارگرفتن فضا .دنآفرین می قدرتفضا ذاتاً  های مایه درون ،اساسبراین .(75

و  ها مکانکسانی بر  ،فضا پراکنده است ةدر عرص ،اجتماع تبع بهاز آنجاکه قدرت  کند. میروندهای فضاساز را فراهم 
دموکراتیک  های شیوه طریق عینی و ذهنی فضاساز را از فرایندها و روندهای دهی ساماند که توان نرانمیفضاها حکم 

 عملکردهای و هاتصمیمتأثیر  برآیند ،فضایی -اجتماعی های . دگرگونی(37 :1392راد، کاویانی) دراختیار داشته باشند

 ةهم در ،اجتماعی نیروهای این .شوند میفشار منجر  نیروهای تولیدهستند که خود به  جغرافیایی فضای بر سیاسی
 و ایدئولوژی و ارزش نظام حتی و انجامند می سیاسی عملکردهایو  ها سیاست اصالح و تغییر به ،سیاسی های سامانه
، مؤلفه دو این از یکهر تغییر و دارند پویا و متحرکسرشتی  ،سیاست و فضا کنند. می متحول نیز را ها آن های فرض پیش

 کند می عمل فضایی و اجتماعی دینامیسممعلول  و علت عنوان به ،سیاسی دینامیسم ،درواقع. است دیگری تغییر موجب
 تابع ،بازگردد ها آن طبیعیاوضاع  به آنکه از بیش ،جوامع تعادل نبود ،رو از این .است جامعه در عمومی تعادل ةکه زمین

 است جوامع فضایی دینامیسم ،آن تبع به و اجتماعی دینامیسم غایی علت عنوان به جوامع سیاسی دینامیسم پیامدهای
 مربوط به زیستگاه و سرنوشت امورنسبت به  ،ساکنان قلمرو ةهم ،از دیدگاه قلمروداری .(139: 1389، و دیگران نیا )حافظ

بر زیست  های مؤثر تصمیمروندها و ر دحق دارند  یطبیعطور به ها. آناندیشند میو به آن  کنند می مسئولیتاحساس  خود
آگاهی فزاینده  از رمتأث هعمدطور  به ،دگرنامی قلمروخواهی به قلمروداری. مداخله و مشارکت کنند شانفردی و اجتماعی

 های گرایشو  ها زیرشاخه ةهم ،درنتیجه .کاربرد قدرت در ساخت و بازساخت جغرافیاهای انسانی رخ داده است از
 .دارندگرایش بیشتری به سیاست  ،قدرت ةبا توجه به این درک جدید از پدید ،جغرافیای انسانی

 
 آگاهیقلمرو

با در پیوند  هعمدطور  بهکه  نمود فضایی دگرگونی در زندگی اجتماعی و بنیادهای سرزمینی است، 1یهاآگقلمرو
و  نهد میسستی روبه سرزمینا سیاست و فرهنگ ب ،اقتصادپیوستگی  در قلمروآگاهی، ؛شود میتفسیر  شدن جهانی
گردش آزاد و  ،شدن جهانیاز وجوه  .(163: 2010، پوپسکود )نورد میو قلمروها را در ها مکان ،شدن جهانی های جریان
کارکردهای مختلف مرز  ،هایی ویژگیچنین  .است کروی مقیاسنیروی کار و اطالعات در  ،کاال، خدمات ،سرمایه ةفزایند

ندیشه از نشر ا و انتقال کاال ،حرکت انسان ایجاد مانع دربرابر ،اقتصادی و دفاعی سازی یکپارچه و کنندگیجدارا در قالب 
دهی به مناسبات اقتصادی و سیاسی  شکل ،اعمال حاکمیت و قدرت حکومت ،تحدید منطقه، و ارتباط کشمکشسو و یک

 ،پژوهشگرانبسیاری از  .ابعاد مختلف قلمرومندی را متحول کرده است از سوی دیگر، (137 :1385 نیا، ها )حافظ حکومت
 ،یبرنتیکاپایان جغرافیا و عصر س ،آگاهی جهانگسترش  ،انقالب اطالعات، نیک جهانیوالکتر ةظهور مفاهیم دهکد

 اقتصاد جهانی، فرهنگجهانی،  حکومت جهانی، ملت ،(48 -1 :1389، سرفرازیو  حمیدی) سایش فاصله ،فشردگی زمان

 بنیادی های ویژگی و امنیت جهانی را از (102 -85 :1391 ،و دیگران جهانی )محمدی دهکدةواحد و  و جهان جهانی
 قلمرو کشور، ،مرز سرزمین، حکومت، جغرافیایی مفاهیم که تکاملیروبه و نوپدیدرویدادهای  ؛اند دانستهشدن جهانی دوران

ملی  های اندیشه جایبه وطنیجهانگرایش به منش  و مرزها یشافرس ،قلمروزدایی و مدعی اند دهیکشچالش به را ناحیه و
 سیاسی و هژمونی و فضایی کار تقسیم، 2تولید سمفوردی یها جهان قلمروزدایی ،مفهومی ةدر حوز. هستند و محلی
 الگوهای ،جای آن بهفروپاشی است و روبه ،و انترناسیونالیسم ناسیونالیسم اشکال سنتیو ملت  -کشور دیرپایی گفتمانی
، اساسینابر .(212: 2000، سوجاشوند ) یمساخته  جهانی تا محلی در مقیاس تصوری و واقعیی فضای و فرهنگی هویتی

                                                                                                                                                                              
1. Deterritorialization 
2. Fordist worlds of production 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 549 سیاسی جغرافیای بازتعریف در نو رویکردی

 

 سرزمینی ندارد ةدیگر جنب ها آنو کارکرد  اند نهادهسستی بر این باورند که سازوکارهای قلمروسازی روبه گرایان جهان

حاکمیت و مرزهای  ،با قلمرو ،فضایی مانند کشور –سیاسی های پدیدهکارکرد سنتی  ،رو از این .(78 :1382، کالرک)
، سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی) از ابعاد مختلف ،شدنجهانی های جریانگذشته تداوم نخواهد داشت و  مانند مشخص دیگر

  شوند. میدر اعمال حاکمیت ملی  ها حکومتکاهش اقتدار مطلق  سبب (...فناوری و
 

 1آگاهیقلمرو باز

جدی همراه  های نکوهشبا  ،ای توسعهو  محیطی زیست ،فرهنگی ،سیاسی، مختلف اقتصادی های دیدگاهاز  شدن جهانی
که با هر نهاد را فراهم کرده است  شدنضدجهانیمتعدد  های جنبش گیریشکل ةزمین ها نکوهشاین نقدها و  .بوده است
 .کنند میمخالفت  ،باشد جهانی و فرهنگی اقتصادیهمگون و یکنواخت نظام دنبال ایجاد بهکه  و فرهنگی اقتصادی

بومی و  های ارزش تأییدناظر بر پایداری و کوشش بازیگران و کنشگران سیاسی در تأکید و  آگاهی بازقلمرو ،میاندراین
دربرابر  نوعی به ،شدن(بازسرزمینی)آگاهی بازقلمرو، اساسبراین. فرهنگ غربی است ویژةو الگوهای  ها ارزشملی دربرابر 

 ،که طی آن است سمپسافوردی و شدن یجهان به و واکنشی منتقدانه (745: 2009، گریگوریگیرد ) میقرار  قلمروآگاهیوا
در زمینة  ،ها ملتو  ها فرهنگ ،صنعتی یها بخشو  تجاری یها شرکت ،حیاون شهرها و ،ها گروهد و افرا جدید هایاقدام

افزایش  طریقشدن از جهانی ،همچنین .(212 :2000 ،سوجا)یابد  نمود میمقاومت  در اشکال هقلمروخواهان رفتار بازسازی
جهانی  -در مقیاس محلی ها فعالیتو  ها هویت ایپیامدهای شگرفی بر ،ارتباطات گسترشو  شتاب مناسبات و حجم

و  ها جریاندر آوردگاه  ،ها شرکتو  ها سازمانبازیگران نوینی در قالب  ها، حکومتکه افزون بر ای گونه به ؛داشته است
 ها داده. همزمان با روند قلمروزدایی است ،قلمرو مکان یا ناظر بر بازساخت ،بازقلمروخواهی اند. برآوردهرخدادهای جهان سر

که ای گونه به ؛قابلیت تبیین دارد ،شدن تا بازقلمروخواهیسرزمین( در طیفی از جهانی) که مبحث قلمرو است گویای آن
کامل ممکن نیست و دیالکتیک قلمروخواهی و  گرایی جهانقلمروزدایی و  ،رو این از کند.یک دیگری را نفی نمی هیچ

 تغییررا  هامرز کارکرد و گذاری نشانه ،آگاهیبازقلمرویندهای افر .دهد میشدن به جغرافیای سیاسی جهت و معنا جهانی
 . (477 -459: 2006، فیتلسون و لویکنند ) میجدیدی از قدرت ایجاد  ةو عرص دهند می

 

 پژوهش روش
برخاسته از کنش متقابل جغرافیا و  های بازتاب و شناخت ها واقعیت حاضر ماهیتی بنیادی دارد و در پی یافتن پژوهش
 چارچوبدر  ای کتابخانهبا استفاده از منابع  و تحلیلی -تفسیری روشاز  گیری بهرهبا  ،چنین هدفی ةبرپای .است سیاست

قلمروهای معرفتی جغرافیای  طریق، نایدهد تا از میدست تعریفی نو از جغرافیای سیاسی به، فهم جغرافیا و امر سیاسی
 . دشودیگر جلوگیری  هایحوزه دانشجویان جغرافیای سیاسی به ویژه بهشوند و از ورود پژوهشگر  بازشناختهسیاسی 

 

 ها یافته و بحث
 سیاسی جغرافیای

 های برداشت ،ارائه شد سیاسی امرابعاد و کارکردهای قلمرو و  ةدربار ،اینبا توجه به تعاریف و تفاسیری که پیش از 
تعاریف و  کند. می از جغرافیای سیاسی را دشوار جامع تعریفی ةارائ ،سیاست و قدرت ،سرزمین ،قلمرو هایهمختلف از واژ

مفهومی  هایتحول ،جغرافیای سیاسی شناسی معرفتتاب رویکردهای زبا نوعی به ،جغرافیای سیاسی ةتفاسیر موجود دربار
از  هریک، حالبا این .هستندقدرت  فضا و ،قلمرو روابط سیاسی از دانانجغرافیو پارادایمی جغرافیای انسانی و برداشت 

 :زیمپردامی ها آنادامه به شماری از در که اند کرده ارائه تعریفی ها آن
مختلف با توجه به  های مکانسیاسی در  های پدیدهتنوع  ةمطالع را جغرافیای سیاسی (178: 1954) ریچارد هارتشورن
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 زیرمجموعة عنوان بهجغرافیای سیاسی  (،24: 1957) وایگرتداند. از دیدگاه می بشر ةخان عنوان بهتنوع اشکال زمین 
سیاسی را مطالعه  های موجودیتزمین و روابط میان عوامل جغرافیایی و  -مناسبات انسان ویژةابعاد  ،جغرافیای انسانی

در  .دانندمیفضایی فرایندهای سیاسی  های ویژگی ةمطالعرا جغرافیای سیاسی  (35 -31: 1971) کوهن و رزنتال. کند می
از  یمیان کشورها و گروه ،و همبستگی نیروهای سیاسی در داخلچیدمان سرزمینی  ،جغرافیای سیاسیتعریفی دیگر، 

به  .(1979 ،بزرگ شوروی ةدانشنام) کند مطالعه می ها آنر اجتماعی و اقتصادی ساختا با توجه به وضعیت را کشورها
میان جغرافیا و سیاست  ةجغرافیای سیاسی بخشی از جغرافیاست که به بررسی رابط (،594: 1981) بارنت و تیلور عقیدة

و فضاها نقش میانجی سیاست و تعارض را  ها مکانو  سازند میفضا و مکان را  ،اینکه چگونه مناسبات قدرتپردازد.  می
تأکید و توجه به پیامدهای  ،تفاوت آن با علوم سیاسی ،در اینجا .گیرد میمطالعاتی آن قرار  ةدر حوز ،کنند میمنعکس 

و  هاپیامدهای جغرافیایی تصمیمرا سیاسی  یجغرافیا ،میشل پاکیون .تحلیل فضایی است نفنو کارگیری بهجغرافیایی و 
 سیاسی های گیری تصمیماثر  جغرافیای سیاسی، دیگر از دیدگاهی .(89: 1985 ،پاسیونهکند ) یم تعریف سیاسی یها کنش

نقل و  ،توزیع ،ارتباطات ،مهاجرت ،مرز ،حکومت ، مانندانسانی محیطمربوط به  جغرافیایی اشکالچهره و  رویانسان را 
چگونگی کنش متقابل  ةمطالع ،جغرافیای سیاسی ،جان اگنیواز نظر . (62: 1379، مجتهدزادهکند ) میمطالعه  ...انتقال و

 -603 :2003، اگنیو) مقیاس و مکان متمرکز است ،مرز ،قلمرو ،جغرافیا و سیاست است و بر مفاهیم بنیادی مانند قدرت
در قالب تمرکز بر ابعاد فضایی قدرت( ) فضا( و سیاست) متقابل جغرافیامستلزم درک کنش ، فهم جغرافیای سیاسی .(606

. (253-243: 2009، استوری) استاز سطح محلی تا جهانی  ،مقیاس فضایی ةتردسگطیف  سیاسی در های پدیدهقدرت و 
جغرافیای  ،جغرافیا المللی بین ةرئیس پیشین کمیسیون جغرافیای سیاسی اتحادیبه سخن  (،1: 2008) میر کولزفیوالد

شامل فضاهای  ها آنبا فضای جغرافیایی بالفصل را های سیاسی افراد  متقابل فعالیت کنشعلمی است که ، سیاسی
به تنوع فضاهای جغرافیایی  ،هاآن همپوشانی که کندمطالعه میفرهنگی و سیاسی  ،اجتماعی ،اقتصادی، فیزیکی

، هاسکونتگاه، اقتصاد هایانسانی در حوزه های پویشاقتصادی و طبیعی را برای انواع  ،اجتماعی بسترهایو  انجامد می
جغرافیای  (،37: 2011) کاسپرسون و مینگیاز دیدگاه کند.  می فراهمسبک زندگی  و فرهنگ، هویت ،ترکیب جمعیت

تحلیل  ،تر سادهعبارت به وسیاسی  های نظامبا فرایندها و  ،ای منطقهفضایی و  ساختارهایمتقابل  کنش ةسیاسی مطالع
تعریف  جغرافیای انسانیاز  ای رشته ،جغرافیای سیاسی (2012) پدیا ویکی ةدانشنام در .سیاسی است های پدیدهفضایی 

از دیدگاه  کند. میرا مطالعه ساختار فضایی  از هاآن اثرپذیرییندهای سیاسی و انابرابر فضایی فر پیامدهایکه  شودمی
متقابل و متعدد میان سیاست  های کنش ةبه مطالع ،از علوم اجتماعی ای شاخه عنوان بهجغرافیای سیاسی  ،راندیگجونز و 

و تداوم قدرت را شامل  گیری بهره دستیابیاست که  هایی جریانکامل از  ای مجموعه ،سیاست پردازد. میو جغرافیا 
سیاست  از طریق دست آورد وبه توان میداشتن قدرت چیزهایی که با دردست مشی است؛خط ،مورد نظر ةنتیج شود. می
جغرافیای  .دانش سیاسی است ةمشی( مورد مطالعسیاست و خط ،جغرافیا) کنش متقابل این سه عنصر .اجرا گذاشتبه

در مثلث  پردازد. میمکان و سرزمین  ،متشکل از فضا یو البته مثلث دیگر ها واکنشو  ها کنشین بررسی اسیاسی نیز به 
جغرافیای از طریق  شود. میرا شامل  ای ویژه های ویژگیو تعیین بخشی از فضاست که هویت و  الگوی فضایی ،فضا ،دوم

جونز  .ندااز نظر ماهیت با یکدیگر مرتبط ،مکان و سرزمین ،فضا ،مشیخط ،سیاست ،شش عنصر قدرت یابیم درمیسیاسی 
 .(5: 1386اند ) کردهپیوند این عناصر را در قالب نمودار زیر ترسیم دیگران و 

و مسائل جغرافیای  ها دهیپدفهم  ،کارکردها و پیامدهای آن ،قدرت کانون علم سیاست است و درک بنیادها، یهررو به
 رکردنوادااز راه  ،و نتایج مطلوبوضعیت و عملی برای ایجاد  یفکرتوانایی  1قدرت ،رو از این .کند یم تر آسانسیاسی را 

، زیکییاشکال مختلف ف ( که در112: 1377، پور عیرف) هاست آن ةانجام کاری خالف خواست( به ها گروهافراد و ) دیگران
 ؛استقدرت  ةگون نیتر مهم ،2قدرت سیاسی .شود یماعمال  ...و مذهبی ،فرهنگی ،معنوی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی

 ،ردیگ یمقرار ( کشور و ناحیه ،شهر ،محله ،روستا) قلمرو جغرافیاییکه در رأس قدرت سیاسی یک  یشخص یا گروه زیرا
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در  ...اجتماعی و، اقتصادی ،امور نظامی ةهم ةگردانند ،قدرت سیاسی مفهومنیبد .کندمی کنترل را قدرت یها گونهدیگر 
 ،رو از این .استمربوط  قدرت ةمسئل به ،میرمستقیغ چه و مستقیم چه موضوعی هر ،سیاسی ةفلسف در .استجوامع 

 :اند برشمردهسه منبع اصلی برای قدرت  .(79: 1388، احمدوند) رودشمار میبه سیاسیة فلسف موضوع نیتر یکانون
 مالکیت که شامل ثروت یا منابع طبیعی است و .2، فکری و بیانی است، جسمانی یها یژگیو ةدربردارندشخصیت که  .1
قدرت  ،منظور از قدرت ،نجایادر . (12 -11: 1381، گالبرایت) منبع قدرت در جهان مدرن است نیتر مهمسازمان که  .3

ر گیدترل زندگی کن و بر دیگران در جامعه برای تأثیرگذاری ،که یک فرد یا گروه استجوهر سیاست  عنوان به سیاسی

میزان توانایی . روند یمشمار کشمکش برای کسب و حفظ قدرت به ،ی اجتماعیها ستیزبسیاری از  .دارد ها گروهافراد و 

، گیدنز) گذارد یمتأثیر به زیان دیگران  شانهای هخواستاجرای  ها در توانایی آنبر  ،به قدرت دستیابییک فرد یا گروه در 
 کهو پراکنش فضایی آن قرار دارد  سیاسی ةاعمال اراد ةشیوقدرت در پیوند با  جستار ،از منظر جغرافیایی .(238 :1376

در ، رو نیااز . تابعی از درآمیختگی با دیگر عناصر جغرافیایی است ،شدن آنو فضایی ابدی یمتنها درصورت اجرا نمود 
 .ابدی یمقابلیت کاوش و خوانش  ،و جهانی( یا منطقه ،ملی ،فروملی ،محلی) و قلمروهای خرد و کالن ها اسیمق

در ابعاد ) در سوگیری مناسبات قدرت (20: 2006 ،بلکسل) زمین و منابع ،سه منبع ارزشمند مدیریت کنترل و یریگ بهره
  .اند نقش بنیادی داشته ابعاد سیاسی فضا آفرینش ةگفت شیپدر قلمروهای  ،(و جنگ کشمکش، هماوردی ،همزیستی

 

 گیری یجهنت
سیاست در متن تمام  ،تعبیریبه .اجتماعی در یک سرزمین است های یتفعالکانون تمام  ،امر سیاسی در مفهوم مدرن خود

به مفهوم سامان  ،سیاست ادر این معن. عمومی و خصوصی وجود دارد ،یررسمیغرسمی و ، اجتماعی جمعی های یتفعال
در  فضا( یاسیسسازماندهی ) سرزمینجغرافیای سیاسی به سامان سیاسی  ،اساسبراین .داخلی و هدایت امور خارجی است

کند،  یمفضایی را از امر سیاسی متمایز  های یدهپدآنچه  ،به این تعبیر .کنش متقابل فضایی( اشاره دارد) داخل و خارج
 های یدهپد .طبیعی افراد است یها واکنشو  ها کنشطبیعی و مادی آن و  های یژگیوو  ها توانش ،وجود مباحث سرزمین
درک  ،ترتیببدین. شود یمجغرافیای سیاسی زاده  میانو دراین گیرند یمقرار در کنش متقابل  ،فضایی با امر سیاسی

کارکرد مهمی  ،در تعریف دانش جغرافیای سیاسی از سوی دیگر، سو و انسان و امر سیاسییکنسبت انسان و طبیعت از 
جغرافیایی  های مایه بنتعامل یا  قدرت() فضا( و سیاست) جغرافیا متقابلمستلزم درک کنش ، فهم جغرافیای سیاسی. دارد

 عنوان به جغرافیای سیاسی»، اساسبراین .است گذاریسیاستقدرت و  ،سیاست امور مربوط به اب قلمرو و مکان ،فضا مانند
در ) متقابل مناسبات قدرت کنشعلمی است که ابعاد سیاسی فضای جغرافیایی را در قالب  ،جغرافیای انسانی زیرمجموعة

قلمروسازی و  ،قلمروخواهی) فضا و سرزمین( و قلمرومندی) کشمکش و جنگ( با قلمرو ،هماوردی، ابعاد همزیستی
 . «کند میقلمروداری( انسان مطالعه 

 
  یاسیس یایجغراف یها مؤلفه یمفهوم مدل .1 شکل

 هنگارند :منبع
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مشروط به  ،شدن آنوضعیت مطلوب است که عملیاتی سیاست به مفهوم توانایی خلق ةیما بن قدرت ،در این تعریف
اینکه  .طلوب محدود استمناسبات میان واحدها و وجود م ،کشور( و سازمان ،گروه ،فرد) دو واحد کنشگر کم دستوجود 

مادی و معنوی( و مناسبات قدرت میان ) آفرینتابع بنیادهای قدرت ،ندرکنشگران در چه سطحی از توانمندی قرار دا
 گیرد. یمبردر را کشمکش و جنگ ،هماوردی ،همزیستی که معموالً طیفی از سازگاری تا ناسازگاری در ابعاد هاست آن

 
  مؤثر در مناسبات قدرت یها مؤلفه یمفهوم مدل .2 شکل

 هنگارند :منبع

 
شمار به قدرتو گاه معنوی منابع مادی  کنندة ینتأمکه عمدتاً  سلطه و مالکیت است، فضای متأثر از قدرت ،قلمرو

و  ها جریانهماوردی  ،دراختیارگرفتن فضا و زمینة ندنآفری می قدرتذاتاً  ،فضا یا همان منابع های مایه درونرود.  یم
و  ها مکانکسانی بر  ،فضا پراکنده است ةاجتماع در عرص تبع بهاز آنجاکه قدرت  د.نکن میروندهای فضاساز را فراهم 

 ،رو از این .عینی و ذهنی فضاساز را دراختیار داشته باشند فرایندها و روندهای دهی سامان اییند که تواننرامیفضاها حکم 
حاکمیت  ،مدعی مالکیت که رود یمشمار فضایی واحدهایی به هایتجلی مناسبات قدرت و تعامل ةگاه یا عرصکنش ،قلمرو

 .و مدیریت آن هستند

 
  مؤثر در قلمرو یها مؤلفه یمفهوم مدل .3 شکل

 هنگارند :منبع

 
ناظر بر کوشش  و و اجتماع جغرافیایی انسان ةشاخص ،قلمروسازی و قلمروداری( ،در قالب قلمروخواهی) قلمرومندی

و به آن تعلق  کند یمدارایی و فضایی است که در آن زندگی  ،فردی و گروهی وی برای نگاهداشت و پاسداشت هویت
ادعای  ،دسترسی، یمحدودساز ،تعامل ،عملیات ،نفوذ ،متأثرسازی در اشکالانسان  ةسوگیری کنش قلمرومندان. دارد

 ،ناحیه، کشور ،روستا ،شهر، محیط، فضا، مکان) جغرافیایی قلمرویک  های یهما درون کنترل مدیریت و، حاکمیت، مالکیت
 .است فرهنگ( اقتصاد و یاست،ساز  اعمی )انسان زیست یها عرصه امور و یرندةبرگدرکه  یابد یمنمود  منطقه و جهان(
 یندبرآبخشی نیز  .شود یمسرشتی ذاتی و طبیعی دارد که از آن با عنوان قلمروخواهی یاد  ،کنشبخشی از این 

از آن با  و یابد یمبر دیگر قلمروها نمود  ییجو سلطه و ییکشورگشاانسان است که در اشکال  جویی یطرهس وخواهی  فزون
، حاکمیت جغرافیاییة گستر گویای ،آن جغرافیایی مرزهای و مفهوم قلمرو ،رو از این شود. یمعنوان قلمروسازی یاد 

همبستگی باالیی  ،قدرت به مفهوم فراگیر آن ةصالحیت و تملک واحدهای سیاسی و بازیگران اجتماعی است که با مقول
 . دارد
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  یقلمرومند یها مؤلفه یمفهوم الگوی .4 شکل

 هنگارند :منبع
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