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The growing trend of local conflicts within the national space of 

countries and between the political-administrative realms raises 

this issue that on what factors and foundations are such conflicts 

and tensions are based and what mechanism do they follow? 

Although fundamental differences and contradictions in various 

spatial -geographical, social, cultural and ethnic, historical, 

political, etc are the basis of many internal tensions and conflicts 

in countries, the method of management and political 

organization of the space in the form of civil divisions is one of 

the most important factors intensifying or reducing these 

conflicts. Therefore, in this research, using the descriptive-

analytic method and relying on library resources, the most 

important causes and sources of tension and conflict among 

political-administrative realms within countries are discussed. 

The results showed that factors such as the pattern of political 

management of national space, changes in borders and 

boundaries of the administrative divisions, natural and cultural 

heterogeneity in divided units, unbalanced development of 

political -administrative units, the geography of power and 

support participation, local competitions, electoral constituency, 

place senses of units and the resulting identity effects, unbalanced 

shapes and sizes of divided units, border disputes and 

environmental issues are the most important factors in creating 

tension and conflict among political -administrative realms. All 

of these factors are in a systematic relationship and their 

interactions will intensify conflicting interests and diverge and 

eventually create tensions and conflicts among the political -

administrative realms. 

 Keywords: Tension and Conflict, Administrative Divisions, 

Political -Administrative realms, Divergence. 
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   1 اداری   –تبیین الگوی عوامل تنش و منازعه میان قلمروهای سیاسی   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1400، زمستان1، شماره  4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

نش و منازعه میان قلمروهای تبیین الگوی عوامل ت

 اداری   – سیاسی
 

 .Ph.D حسن جعفرزاده
تربیت مدرس دانشگاه  جغرافیای سیاسی  تهران، دانشجوی دکترای   ،

 ایران.

 .Ph.D *زهرا احمدی پور
 ،تهران، ایران. استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 

 .Ph.D  نیامحمدرضا حافظ 
 ، تهران، ایران.استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 

 .Ph.D  مصطفی قادری حاجت
 ، تهران، ایران. استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 

 

   دهیچک
لی کشورها و  روند رو به گسترش منازعات محلی در داخل فضای م 

سازد که می   را مطرح   مسئله اداری آنها این    – میان قلمروهای سیاسی 
و تنش  منازعات  این گونه  عوام ها  اساسا  بر چه  بنیادهایی مبتنی  و  ل 

 تعارضات و ها تفاوت   کنند. اگرچه می  و کاری تبعیت از چه ساز هستند و 
 و فرهنگی  جغرافیایی، اجتماعی،  -فضایی  مختلف های  زمینه  در  بنیادی 

 داخلی  منازعات   و ها  تنش   از   بسیاری   بنای   زیر ...  و   سیاسی   قومی،تاریخی، 
  کاهش   یا   و   کننده   تشدید   عوامل   مهمترین   از   یکی   اما   است،   کشورها 

 فضا  سیاسی   سازماندهی   و   مدیریت   فرایند  چگونگی   منازعات، این    دهنده 
با استفاده  است. از همین رو در این تحقیق  کشوری  تقسیمات  قالب  در 

توصیفی  تحقیق  روش  کتابخانه تحل  –از  منابع  بر  تکیه  با  و  ای یلی 
اداری   - مهمترین عوامل و منابع تنش و منازعه میان قلمروهای سیاسی 

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در درون کشورها  
  تغییرات   ملی،   فضای   سیاسی   مدیریت   الگوی  چگونگی   مانند   عواملی

 طبیعی  همگنی و تجانس   عدم   کشوری،   تقسیمات های  مرزها و محدوده 
 -سیاسی   واحدهای   نامتوازن   توسعه   تقسیماتی،   واحدهای   فرهنگی   و 

 محلی،های  حمایت، رقابت   و   قدرت   جغرافیای   پدیده   آفرینی   نقش   اداری، 
 تاثیرات هویتی ناشی  و  واحدها  مکانی  انتخاباتی، حس های بندی  حوزه

 و مرزی  اختالفات  تقسیماتی،  واحدهای  نامتوازن  اندازه و اشکال  آن،  از 
از مهمترین عوامل ایجاد تنش و منازعه میان   محیطی   زیست   مسائل 

سیاسی است   - قلمروهای   رابطه  یک   در   عوامل   این   همه .  اداری 
 سبب  یکدیگر   با   آنها   متقابل   عملکرد  و   دارند  قرار   هم  با   سیستماتیک 

  منازعات   و ها  تنش   ایجاد   نهایت   در   متعارض، واگرایی و   منافع   تشدید 
 .شد  خواهد   اداری   – سیاسی   قلمروهای   میان 

کلیدی: منا  واژگان  و  قلمرو  تنش  کشوری،  تقسیمات  زعه، 

 .اداری، واگرایی -سیاسی
 05/09/1400تاریخ دریافت: 
 01/11/1400تاریخ پذیرش:

 ahmadyz@modares.ac.irنویسنده مسئول: 
ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمه
فضایی در چارچوب   – ا شکل گیری نخستین واحدهای سیاسیب

  از  سازماندهی سیاسی فضا، پدیده تنش و منازعه که همواره جزئی
است، دستخوش تحول شد و    بوده زمین سیاره روی  بر بشر  تاریخ

از  سطوح   در  اعم  فضا  سیاسی  سازماندهی    ملی،   محلی،   مختلف 
یافت  جهانی  و   ایمنطقه  واحد   .گسترش  میان  مختلف  های  در 

  میان   تاریخ  طول  در  منازعات  اکثر  فضایی،  -سیاسی 
  وقوع   به  ایمنطقه   سطح  در  و   همسایه(  ملت  –دولت) کشورهای

  بوده   ژئوپلیتیکی  عوامل  دلیله  ب  عمدتا  آن  ریشه  که  است  پیوسته
ها،  همان دوران اولیه شکل گیری حکومت [. با این حال از  16است]

محلیهای  درگیری  سیاسی  واحدهای  وجود  ناحیه   –میان  نیز  ای 
یونان   شهرهای  دولت  میان  منازعه  و  درگیری  است.  داشته 
به شمار  منازعات  از  نوع  اسپارت( از مهمترین این  و    باستان)آتن 

[. در چند دهه اخیر به دلیل عوامل مختلفی مانند رشد  40رود]می
جمعیت و روند رو به رشد نیازهای جوامع بشری به منابع جغرافیایی  

آب  جمله  از  زیستی  بنیادهای  انرژی، و  و  معدنی  منابع  زمین،   ،  
و مراتع و..، تشدید قوم گرایی فرهنگی در سطح نواحی و  ها جنگل 

سیا  مدیریت  نحوه  در  تغییرات  اثر  همچنین  در  ملی  فضای  سی 
  به   منازعه  و   تنش  اجتماعی، مقیاس و ماهیت  –تحوالت سیاسی

  و   ایمنطقه   سطح  از  عمدتا  و   است  یافته  تغییر  گیریچشم   صورت
  ترتیب   بدین.  است  یافته  تغییر  کشوری  درون  سطح  به  ریکشو  بین
  منازعات   اما  است،  یافته  کاهش  کشوری  بین  منازعات  اگرچه  که

  منازعات   این.  است  یافته   افزایش  توجهی  قابل  طوربه   کشوری   درون
  قومی   مذهبی،  فرهنگی،  جغرافیایی،   نظر  از   که  کشورهایی   در 
  رخ   بیشتر  ، هستند  گسیختگی  هم  از  و   تفاوت  دارای ..و 

مختلف  های  و تعارضات بنیادی در زمینه ها  تفاوت [.  41،36دهد]می
فضایی قومی،  و  زیر   - فرهنگی  و...  سیاسی  تاریخی،    جغرافیایی، 

منازعات محلی و داخلی کشورها است، اما  ها بنای بسیاری از تنش 
یکی از مهمترین عوامل تشدید کننده و یا کاهش دهنده منازعات  

کشوری، چگونگی فرایند مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا  درون  
است. قدرت  فضایی  توزیع  قالب    و  در  سازماندهی  این  شیوه 

کشوری شکاف می   تقسیمات  تفاوت ها  تواند  سوی  ها  و  به  را 
  همزیستی، همگرایی و همکاری متقابل سوق دهد و یا برعکس 

افزایش تنش می و  واگرایی  زمینه  منا ها  تواند  راو  در سطح    زعات 
ای و محلی فراهم سازد. با توجه به روند رو به گسترش  ملی، ناحیه 

اداری، در این تحقیق به   -منازعات محلی در سطح نواحی سیاسی
و منازعه در میان  بررسی مهمترین عوامل و منابع ایجاد کننده تنش  

 شود. می  اداری تقسیمات کشوری پرداخته  –قلمروهای سیاسی

 روش تحقیق 
باشد که از می  کاربردی  –پژوهش از حیث هدف، بنیادیاین  
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حسن جعفرزاده و همکاران 2

 1400، زمستان1، شماره  4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

نش و منازعه میان قلمروهای  یک سو به مبانی نظری عوامل ت
 اداری درون کشوری پرداخته و از سوی دیگر نتایج آن  –سیاسی

تواند مورد استفاده تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان قرار گیرد.  می
رهیافت لحاظ  تحقیق  ،از  و   رویکرد    استدالل  بر  مبتنی  قیاسی 

توصیفی  منطقی تحقیق  این  ماهیت،  و  روش  لحاظ  از    - است. 
اطال گردآوردی  شیوه  و  بوده  منابع  تحلیلی  اساس  بر  نیز  عات 

پایگاه کتابخانه و  مجالت  کتب،  جمله  از  اطالعاتیای    های 
 باشد.  می
 

 مبانی نظری تحقیق 

 تقسیمات کشوری
  تقسیمات   قالب  در   کشور  هر  فضای  سیاسی  سازماندهی

حساس    از  یکی  کشوری  تقسیمات  .آیدمی  در  اجرا  به  کشوری
  بهینه  جهت مدیریت  در   هادولت  ابزار   و   اهداف  مهمترین  و   ترین

  سطوح  در  یکپارچگی  و   وحدت  حفظ  آن  با  همگام  و   سرزمین
چگونگی کارکرد آن   که  رودمی شمار  به  و ملی  ایمنطقه محلی، 

تقسیمات20است]  متفاوت  ،حاکم  سیاسی  نظام  نوع  به  بسته  .]  
سازمان  کوچکتر   قلمروهای  قالب  در  کشور  فضایی  کشوری، 

  آنها  کننده  اداره  محلی  دولت  سیستم  با  همراه  سیاسی  -اداری
 – اداری  سیستم  یک  نیازمند  کشور  فضای یک  [. مدیریت46ست]ا

ساکنان    روی   بر   توان ه  ب  آن   طریق  از   که  باشد می  کارآمد  سرزمینی
  در  را   ملی و محلیهای  و برنامه  داشت  نواحی نظارت مناطق و  

های  برنامه  .[31کرد]  اجرا  کشور   سطوح گوناگون و در پهنه فضایی
که از نظر فرهنگی و    اداری  - قلمروهای سیاسیدر  ملی توسعه  

و کارایی بیشتر    آیدمی  بهتر به اجرا در  ،ماعی همگن تر باشد تاج
[. در این راستا نظام تقسیمات کشوری، بستر شکل یابی  45دارند]

به   سرزمین  تقسیم  اداری  تشکیالت  و  سرزمینی  مدیریت  نظام 
رات نسبی به آنها  واحدهای همگن کوچکتر اداری با اعطای اختیا

محدوده1است] قالب    تقسیمات  متوازن  های[.  در  کشوری 
سیاسی به  فظر  اداری،  –قلمروهای    که  رود می  شمار   مکانی 

  غیرعینی  و   عینی  هایپدیده   تمام  مشترك  فصل  را   آن  توانمی
آمایش  وضعیت  طبیعی،   منابع  نظیر  سرزمینی   توپوگرافیک، 

  ها،زیرساخت  فعالیت،  قومیتی،  و  فرهنگی  ساختار  جمعیت،
کارکرد،9دانست]...  و  حرکات  روابط،  تشکیالت، لحاظ  از   .]  
نقش  تقسیمات کنندگی  کشوری    و   خدمات  ارائه  در  تسهیل 
 اعمال   همچنین  و   کشور  یک  مختلف  مناطق  برای  امکانات
  پهنه فضایی کشور  در  سیاسی   سطح  ترین  پایین  تا   دولت  حاکمیت
از   سرزمین  اداری  -سیاسی  فضایی، سازمان  منظر  از  [.6را دارد]

 شهرها   و   روستاها  مثل  گاهی  نقاط سکونت  اداره  و   مدیریت  سویک 
 اداری  -سیاسی سطوح مدیریت گیرد و از سوی دیگرمی بررا در 

استانها  شهرستان  مثل شاملها  و    عملکرد  الزمه  .شودمی  را 
ارتباطی  های  حلقه   و   پیوندها  تنظیم  مدیریت،  این  موثر  و   موفق
قلمروهای  میان  موثر مختلف  مراکز  و  نقاط    تقسیماتی  سطوح، 
سیستم35باشد]می صورت  این  در   بهینه   کشوری  تقسیمات  [. 

 دهد می  تشکیل  ملی  و   ایناحیه   سطوح  در  راها  ریزی  برنامه  اساس
  نواحی همه متوازن توسعه و ها نابرابری کاهش موجب تواندمی و 

 . [3شود] کشور یک

 تنش   منازعه و
  و کردن برخورد  معنایبه Configure ریشه از  واژه منازعه

  به  گروه  یا  نفر  چند  یا  دو   هرگاهاست.    شده  گرفته  ،کردن  مبارزه
  آشکار یا پنهان  تعارض   حالت  در  منافع،  و   اندیشه  در  تضاد  جهت

در  منازعه  [.13شود]می  نامیده  منازعه  گیرند،  قرار تنش    و 
  و  گروهی  بین  فردی،  بین  روابط  متفاوتی همچون  هایچارچوب 

  زمانی   منازعات  .پیونددمی  وقوع  به  یالمللبین  و  سازمانی   سطوح
ها  گروه  افراد،  میان  ناسازگار  و   متناقض  اهداف  دهندکهمی  روی

،  البمنازعه دربرگیرنده انواع شورش، قیام، انق[.  33ایجاد شوند]
های [. در نوشته 29]، جنگ داخلی و جنگ استوالنیمنازعات ط

اجتماعی و سیاسی موجود، تعاریف متعددی از منازعه وجود دارد.  
تعاریف، هرگونه ناسازگاری و رویارویی میان افراد و  برخی از این 

دانند؛ در حالی که تعاریف دیگری، می  ها را در زمره منازعهگروه
ناسازگاری  از  دسته  منازعهها  آن  را  رویارویی  که  می  و  شمارند 

اول  دسته  میان  از  باشد.  و خشونت  تخاصم  از  درجاتی   متضمن 
ل و رالف دارندوف اشاره  توان به تعاریف ماکس وبر، جرج زیممی

  نویسد: زمانی یک رابطه اجتماعی را منازعه می  کرد. ماکس وبر
کنش می که  پیشبرد های  نامیم  جهت  در  عمال  آن،  با  مرتبط 

دیگران های  خواسته  یا  دیگری  مقاومت  علیه  گروه  یا  فرد  یک 
آمیز  صلح  منازعه  نوعی  نیز  را  رقابت  وبر  اساس  این  بر   باشد. 

جرج زیمل منازعه را شامل طیف وسیعی از روابط  [.  25شمارد]می
  و تعامالت اجتماعی اعم از خشونت آمیز و مسالمت آمیز تعریف

میان افراد و های  کند که حول محور تعارضات و ناسازگاریمی
شکلگروه آرایی می  ها  صف  را  منازعه  داردوف  رالف  گیرد. 
[. در 30اجتماعی در مقابل یکدیگر تعریف کرده است]های  نقش

مت و خشونت در منازعه  میان تعاریفی که بر وجود عناصر خصو
توان به تعاریف لوئیس کوزر اشاره کرد. کوزر  می  اند،تاکید کرده 

ها یا ادعاهای مربوط به قدرت، منازعه را نوعی مبارزه بر سر ارزش
داند که طی آن دو یا چند گروه می  منزلت و دیگر منابع کمیاب

های مورد اختالف، درگیر نوعی از کنش و  زشبر سر منابع و ار
شوند که خواه ناخواه آنها را به سمت عملیات خشونت  می  واکنش

رقابت 31کشاند]می  آمیز علیه یکدیگر دویچ  کارل  در [.  را  هایی 
دهد که هدفمند باشند و طرفین به وضعیت  می  زمره منازعات قرار

لدینگ نیز آگاهی رقابتی موجود میان خود آگاهی داشته باشند. بو
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   3 اداری   –ی  تبیین الگوی عوامل تنش و منازعه میان قلمروهای سیاس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1400، زمستان1، شماره  4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

را   خود  میان  تعارض  و  رقابت  به  و هدفمندی کنشگران نسبت 
آمیز  تعارض  رابطه  یا  وضعیت  یک  به  منازعه  اطالق   الزمه 

 [. 38داند]می

از مهمترین مفاهیم مرتبط با منازعه، واژه »تنش« است. با  
 تنش   این حال وضعیت منازعه با وضعیت تنش تفاوت دارد. واژه

  ظن سو و  اعتماد عدم چون تمایالتی و  ایستارها از ایمجموعه به
 دیگر   هایطرف   قبال  در  گذارانو سیاست   مردم  که  شودمی  مربوط
تنها  بلکه گردندنمی اختالف موجب خود خودی به هاتنش. دارند
  به   دستیابی  برای  تالش  صورت  در  تا   سازندمی  آماده  را  هاطرف

در  بر  مبتنی  رفتاری  ناسازگار،  اهداف  از   یا  گرفته  پیش  اختالف 
تواند مقدمه شکل گیری منازعه  می  [. تنش26دهند]  نشان  خود

باشد؛ به ویژه اینکه در صورت تداوم تنش، احساسات و اقدامات  
دیگر نیز منعکس های  یک طرف، کم و بیش به طرف یا طرف

شود و آنها را در وضعیت تعارض و رویارویی آگاهانه و ارادی قرار  
 [.21دهد]

 منازعات محلی 
منازعاتی   منازعات   کوچک   سطوح  در  که  هستند  محلی 

 رقیب   هایگروه  میان  استان  یا  و   شهرستان  دهستان،  مانند  مقیاس
های کنش  اثرگذاری  و   کندمی  بروز   متعارض  منافع   دلیل  به  محلی
  لحاظ از . ماندمی باقی  محلی  سطوح  همان  در عموما  آن  از  ناشی

کشورها    محلی  منازعات  که  گفت  توان می  مفهومی  داخلی  و 
  در  ایناحیه  یا   زبانی  مذهبی،  قومی،   هایگروه  میان  تعارضات

 خواسته   بر  منازعات  نای.  است  کشور  یک  مرزهای  حاشیه  یا  داخل
  و فرهنگی یا مذهبی  قومی، ملی، تصمیم در هاگروه همه یا یک

ب  محلی  منازعات.  [12]دارد  تاکید  امنیت مسائلی  دلیل  ه  عمدتا 
نژادی   قومی،  گروهی  بین  تعارضات  قبیل  از  هویتی  مانند تعارضات

تضاد مذهبی،   اختالفات   مانند  محلی  اقتصادی  منابع   سر  بر  و 
  ... و  معادن  استخراج   آب،  منابع  کشاورزی،   اراضی  زمین،   به  مربوط

  قدرت  سر   بر   رقابت   مانند  محلی  سیاسی   تعارضات  و  و اختالفات
محلی   حاکمیت غیررسمی یا رسمیهای موقعیت  کنترل و  محلی
های رقابت مانند مسائلی ژئوپلیتیکی منظر . از[34]گیردمی شکل

  محلی،   جوامع   و  مرکزی  دولت  میان   قدرت  رقابت   انتخاباتی، 
  -نژادی  –قومیهای  درگیری   داخلی،های  جنگ  و ها  درگیری 
  در  دولت های  برنامه  یا  توسعههای  پروژه  به  اعتراض  مذهبی،

  ... و   مرزها  پیرامون  در  قدرت  ایحاشیه  منازعات  نواحی،  سطح
 قرار   بررسی  مورد  محلی  ژئوپلیتیک  چارچوب  در  تواندمی

طور کلی افزایش رقابت برای دستیابی به منابع مهم  [. به42]گیرد
انرژی مانند نفت و گاز، منابع معدنی، افزایش اختالفات در مورد 

و   مشترك  آب  ذخایر  و های  جنگ تقسیم  کاالها  سر  بر  داخلی 
در  را  منازعات  از  جدیدی  جغرافیایی  ارزش  با  صادراتی  منابع 

[. مطالعات  23وجود آورده است]ه  سطوح محلی و داخلی کشورها ب

های دهد که محل قرار گرفتن معادن، چاهمی  صورت گرفته نشان
و مسیرهای صادرات نفت از نظر جغرافیایی نزدیک ها  نفتی، لوله

در    مناقشات هستند و منازعات داخلی کشورها نیزهای  محل  به
ارتباط مستقیم با مشاجراتی هستند که برای کنترل درآمد منابعی  

نظیر نفت، الوار،    گیرد؛می  صورت  ، شده  به اقتصاد جهانی صادر  که
 [. 17الماس و... ]

 

 تحقیق های یافته

 اداری و منازعات درون کشوری   -تقسیمات سیاسی
بر سر سازماندهی، تصرف و اداره سرزمین غالبا پیچیده،  نزاع  

[. به همین  18رقابت آمیز و توام با خشونت همراه بوده است]
دولت خود  حاکمیت  حفظ  برایها  دلیل  کنترل   قلمروی  بر  و 
 در  [.24هستند]  خارجی   و  داخلی  مستمرهای  چالش  ملی، درگیر

  کننده   تسهیل  کشور،  یک اداری  -سیاسی  تقسیمات  راستا  این
ر قلمرو در سر تا س  را  سرزمینی  مدیریت  و   است  ملی  حاکمیت

[.  5سازد]می ممکن  ای دور از مرکزملی از جمله نواحی حاشیه
هر چند تقسیمات کشوری در مقیاس قلمرو ملی یک کشور به  

در سیاسیمی  اجرا  واحدهای  ایجاد  آن  هدف  و  اداری    -آید 
ل بهتر سرزمین است، درون کشوری در راستای اداره و کنتر

اما این امر در نواحی پیرامونی تحت تاثیر مسائل استراتژیک  
قرار نیز  ترتیبمی   فرامرزی  بدین    تقسیمات   چه  اگر  گیرد. 

 قلمرو   کنترل  در  سهولت  راستای  در  راهبردی  عنوان  به  کشوری
با    مبحثی   ملی،  اقتدار  و   قدرت  تقویت  و   حاکمیتی مرتبط 
در    جغرافیای کشورسیاسی  چنانچه  است   درون   این  ولی 
جنبه   تنیده  درهم  فرامرزی  مسائل  با  تقسیمات ای شود، 

ژئوپلیتیکی خواهد گرفت، مانند تغییرات در سازماندهی سیاسی 
مورد  مناطق  در  تقسیماتی  جدید  واحد  ایجاد  و  ملی  فضای 
اختالف با کشورهای همسایه و یا تغییرات در تقسیمات سیاسی 

مر نشین  قوم  زبانهمناطق  که  کشور  های  زی  در  آن  قومی 
است] یافته  امتداد  نیز  سیاسی 4همسایه  بندی  ناحیه  در   .]  

مذهبی یا فرهنگی   –گسترش جمعیتی یک گروه همگن قومی
مرزهای   سوی  دو  ایجاد المللبیندر  را  حساسی  شرایط    ی، 

ر یک کشور اقلیت و دنباله  ویژه آنکه گروه قومی ده  کند؛ بمی
این امر منبع   آن در کشور همسایه استقرار داشته باشد.  اکثریت

 [. 22باشد]می  مهم تنش و مشاجره پنهان در دو سوی مرز
مرتبط با نحوه سازماندهی سیاسی فضای  های  تصمیم گیری

تواند از بعد امنیت داخلی نیز بسیار تاثیر گذار باشد.  می  یک کشور
در سطح ا  هاین تصمیمات ممکن است باعث تضعیف همگرایی

در سطح مناطق مختلف شوند. ضعف در  ها  ملی و تشدید واگرایی
کشور قلمرو  سیاسی  استفاده می   سازماندهی  سو  باعث  تواند 
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حسن جعفرزاده و همکاران 4

 1400، زمستان1، شماره  4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

های مرکز گریز و یا حتی عناصر خارجی نیز قرار گیرد. آثار گروه
تواند پیامدهایی مانند  می  و تبعات سازماندهی نامناسب سرزمین

قطب  در  های  ایجاد  برای رقیب  فزاینده  تقاضای  منطقه،  یک 
کاهش  زیست،  محیط  تخریب  و  منابع  از  بیشتر  استفاده 

گیری های  مشارکت تصمیم  در  محلی  و  تشدید مردمی  ها، 
و   تنش  بروز  نهایت  در  و  مذهبی  و  قومی  افراطی  همگرایی 

ای داشته باشد.  محلی و ناحیههای  منازعات خشونت آمیز و بحران
ت بی شمار در سطح کشورهای جهان  و منازعاها  وقوع خشونت

و مخالفت  اعتراض  نتیجه  در  جانی  و  مالی  تلفات گسترده  با    و 
تقسیمات سیاسی فضا در سطح مناطق، نشان دهنده حساسیت 

 [.8باشد]می راهبردی این فرآیند
در ارتباط با مکانیسم تقسیمات کشوری در کاهش یا افزایش  

فیایی در ابعاد طبیعی  جغراهای  توان گفت که تفاوتمی  منازعات
توپوگرافی،    مانند موقعیت جغرافیایی، آب و هوا، پوشش گیاهی، 

و...  آبی  سیاسی،    منابع  فرهنگی،  مانند  انسانی  ابعاد  در  نیز  و 
گروه  اجتماعی، گیری  شکل  باعث  اقتصادی  و  های  جمعیتی 

شود.  می  مختلفی در سطح سرزمین و منافع متعارض میان آنان 
تق چنین شرایطی  در قالب سازماندهی سیاسی  در  سیم سرزمین 

دادن  پوشش  ضمن  که  گیرد  صورت  نحوی  به  باید  فضا 
جریان  های  تفاوت بتواند  مختلف،  ابعاد  در  مناطق  جغرافیایی 
و روابط فضایی را به سمت همکاری و هماهنگی میان ها  کنش 

واگرایی طریق  این  از  و  داده  سوق  را   هایبازیگران  به    فضایی 
هدایتسمت   فضایی  همگرایی  روابط  صورت  این  در    -نماید. 

سرزمینی همگن باعث    -سیاسیهای  عملکردی مبتنی بر حوزه
گروه  میان  مشترك  منافع  گیری  در  شکل  و  شده  مختلف  های 

ملی   قلمرو  سطح  در  را  آمیز  مسالمت  همزیستی  امکان  نتیجه 
  فراهم سازد. در غیر این صورت فرآیند سازماندهی سیاسی فضا با 

تفاوت به  زدن  ساختن های  دامن  تر  عمیق  و  جغرافیایی 
دامنه منافع    های مختلف جمعیتی،موجود میان گروههای  شکاف 

شکل  زمینه  و  داده  گسترش  را  مناطق  ساکنان  میان  متعارض 

تنش  فراهم ها  گیری  مختلف  سطوح  و  ابعاد  در  را  منازعات   و 
تقویت دولتمی از طریق  مناسب  تقسیمات کشوری  های سازد. 

های تواند با ایجاد بستری مناسب برای همزیستی گروهمی  محلی
مختلف قومی و فرهنگی، توزیع بهینه منابع و کاهش نابرابری در  

دولت میان  تعامل  افزایش  سرزمین،  دولت  های  سطح  و  محلی 
در این زمینه، ها  مرکزی، بهبود ارائه خدمات و کاهش نارضایتی

ک افزایش  و  دولت  حاکمیت  سازی تسهیل  زمینه  آن،  ارایی 
افزایش مشروعیت حکومت،   و  محلی  امور  در  مشارکت مردمی 
فروملی،   سطح  مختلف  بازیگران  میان  در  قدرت  متوازن  توزیع 

و منازعات را  ها  زمینه کاهش تنش  کنترل مناطق دور افتاده و...
ای فراهم سازد. در مقابل تقسیمات کشوری در سطح ملی و ناحیه 

جغرافیایی سبب تضعیف های  ناسب با واقعیتغیر اصولی و نامت
محلی شده و در چنین شرایطی با توزیع نامتوازن  های  نقش دولت

هستهقدرت   شکاف  تقویت  و  سرزمین  سطح  پیرامون،   -در 
  در  فضایی   عدالتی  بی  تخصیص نابرابر منابع و امکانات و تشدید

کنترل موثر دولت در نواحی    کاهش  شهروندان،  و   هاگروه  میان
تضعیف کارایی دولت و    های مرکز گریز،ای و رشد گروهاشیه ح

خدما نارضایتی عدم  افزایش  و  مناسب  رسانی  کاهش ت  ها، 
عدم رعایت    مشارکت مردمی و کاهش مشروعیت نظام سیاسی،

همگنی و  تبعیض  های  مالحظات  واحدها،  در  انسانی  و  طبیعی 
افزایش های قومی و فرهنگی، تشدید ناحیه گرایی و  میان گروه

گروه میان  تشدید  اصطحکاك  مرکزی،  حکومت  و  محلی  های 
ای برای دسترسی به منابع جغرافیایی، تضعیف ناحیه های  رقابت

ای و فراهم شدن زمینه برای  حاکمیت موثر دولت در نواحی حاشیه
قدرت مرزی،های  دخالت  نواحی  در  و    خارجی  شفافیت  کاهش 

و منازعات  ها  ی افزایش تنش زمینه را برا  ...  افزایش فساد اداری و 
توان گفت تقسیمات کشوری  می  . بنابراین[37،28سازد]می  فراهم

با توجه    دهی سیاسی فضای کشوربزار سازمانترین اعنوان مهمبه
م عملکرد  دو  آن،  اجرای  چگونگی  یا  به  و  کاهش  در  را  تفاوت 

 کند.می ها، منازعات و تهدیدهای داخلی ایفاگسترش تنش 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : تقسیمات کشوری و کارکرد آن در منازعات درون کشوری1مدل 
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   5 اداری   –ی  تبیین الگوی عوامل تنش و منازعه میان قلمروهای سیاس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1400، زمستان1، شماره  4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

تفاوت های 
ج رافیایی اع  از 
 بیعی و انسانی

مناف  متعار  
میان  ازیگران

نظا  تقسیمات 
کشوری

ایجاد بستری مناسب برای همزیستی  •
گروههای مختلف قومی و فرهنگی

توزیع بهینه منابع و کاهش نابرابری •
افزایش تعامل میان دولت های محلی و  •

دولت مرکزی
بهبود ارائه خدمات و کاهش نارضایتی ها  •
تسهیل حاکمیت دولت و افزایش کارایی آن •
زمینه سازی مشارکت مردمی در امور محلی  •

و افزایش مشروعیت
توزیع متوازن قدرت در میان بازیگران   •
کنترل مناطق دور افتاده  •

پیرامون –تقویت شکاف میان هسته  •
تخصیص نابرابر منابع و امکانات و تشدید بی  •

عدالتی فضایی 
تشدید ناحیه گرایی و رقابت های منفی •
تضعیف حاکمیت موثر دولت در نواحی حاشیه  •

ای 
عدم خدمات رسانی مناسب و افزایش  •

نارضایتی ها
کاهش مشارکت مردمی و کاهش مشروعیت  •
عدم رعایت مالحظات و همگنی های طبیعی  •

و انسانی 
کاهش شفافیت و افزایش فساد اداری  •

تشدید واگرایی 
ها

اف ایش 
همگرایی ها

 –عملکردی مبتنی  ر حوزه های سیاسی  -ای اد روا   فضایی  •
اداری همگن و در نتی ه کاهش منازعات

تشدید شکا  ها و مناف  متعار  میان گروه ا و نواحی و در  •
نتی ه تشدید منازعات

نظا  تقسیمات کشوری و 
اف ایش منازعات

نظا  تقسیمات کشوری و 
کاهش منازعات

 
 منبع: نگارندگان 

 

 ت  یه و تحلیل 

قلمروهای  میان  منازعه  و  تنش  منا    و  عوامل 

 اداری تقسیمات کشوری –سیاسی
تقسیمات کشوری به عنوان مهترین ابزار سازماندهی سیاسی  

و  ها  تنش  فضا در قلمرو ملی نقش مهمی در کاهش و یا تشدید
ایفا تنشمی  منازعات  قلمروهای ها  کند.  میان  منازعات  و 

توان  می  شود. کهمی  تقسیمات کشوری از عوامل مختلفی ناشی
 در قالب موارد زیر دسته بندی کرد:

در   .1 فضا  سیاسی  مدیریت  فضا:  سیاسی  مدیریت  الگوی 
افزایش  هایی مانند  تواند از طریق مولفهمی  قالب متمرکز یا فدرال

طلبی حاشیه های  جدایی  و  گرایی  قومی  ملی  پدیده  بروز  ای، 
فضایی و نادیده انگاشتن نظرات  های  ای، تشدید نابرابریحاشیه 

محلی باعث ایجاد تنش و  های  ساکنان نواحی در تصمیم گیری
 اداری شود.  -منازعه در سطح واحدهای سیاسی

محدوده .2 و  مرزها  این تقسیمات  های  تغییرات  کشوری: 
  اگر تغییرات در قالب انتزاع، الحاق و یا ایجاد واحد سیاسی جدید،

انگاشتن  می  نباشد  محلی های  واقعیت  با  منطبق نادیده  با  تواند 
محلی و واکنش آنها، بازتولید منازعات تاریخی، تشدید  های  هویت 
تعادلهای  رقابت بر هم خوردن  تغییر های  محلی،  و  اکولوژیک 

نارضایتی در سطح نواحی و    موقعیت برخی واحدها باعث ایجاد 
 [.  44،27و منازعات شود]ها شکل گیری تنش 

سیاسیهمچ  جدید  واحدهای  تشکیل  با  جدید،   –نین  اداری 
ظاهر جدیدی  سیاسی  ارتقای  می  نهادهای  دنبال  به  که  شوند 

اداری خود هستند. این فرایند موجب تضاد   -موقعیت واحد سیاسی
شود و  می  محلیهای  ها، نخبگان و دیگر دولتگروهمنافع میان  

 [.43سازد]می در نتیجه زمینه درگیری را فراهم
 –سیاسیهای  حس مکان و تاثیرات هویتی آن: مرزبندی .3
در می  اداری کارکردی  روابط  بر  مبتنی  را  متمایزی  هویت  تواند 

 انگاشتن   در این صورت نادیده. [28وجود بیاورد]ه  نواحی سیاسی ب
و    فضا  سیاسی  سازماندهی  در  مکانی  هویت  و   تعلق  احساس،

  بروز   و   ساکنان  منفی  احساسات  تحریک  تغییرات ناشی از آن باعث
 [. 2شود]می آمیز خشونتهای ناآرامی
 یا ناحیه یک منافع  پدیده جغرافیای قدرت و حمایت: این  .4
  آن پیامدهای و اثرات ها،پیوستگی  به  توجه بدون را  خاص مکان

 جغرافیای   تاثیرات  رو   این  از .  گیردمی  نظر  در  همجوار  نواحی  بر
 خارج   خود  طبیعی  حالت  از  را  تقسیمات  فرآیند  حمایت  و   قدرت
  براساس  آن  تغییرات  و   تقسیماتی  نظام  تا  شودمی  باعث  و   کرده
  تاثیرات  امر  این.  شود  تعیین  اصولی  غیر  و  واقعی  غیرهای  مولفه

  طبیعی تعادل  و  نظم  و  گذاشته  جای  بر   نواحی سطح  در  را   مخربی 
 جغرافیای   پدیده.  زندمی  هم  بر   فضا  پهنه  در  را  مختلف  مناطق
  میان   منازعات  و ها  تنش  ایجاد  در  مهمی  نقش  حمایت  و   قدرت

  طور به  پدیده  این  زیرا.  کندمی  ایفا  اداری  -سیاسی  واحدهای
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حسن جعفرزاده و همکاران 6

 1400، زمستان1، شماره  4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

  نوعی   به  و   داده  قرار  تاثیر  تحت  نیز  را   زا  تنش  عوامل  سایر  مستقیم
  محلی  منازعات  و   تنش  دیگر  منابع   از  بسیاری  اصلی  عامل  خود

 است.
  درون   در  اداری  –سیاسی  نواحی   اختالفات مرزی: مرزهای .5

  دو میان  نفوذ و قلمرو میان برخورد دلیل به است ممکن کشورها
  صورت  این   در.  شود  آنها   میان  درگیری  و  رقابت   باعث  گروه،

 ناپایداری   سببها  درگیری و    اختالفات  این  از  ناشی  مرزی  تغییرات
قالب  19شود]می  آنها   مداوم  تغییر  و   آنها در  مرزی  اختالفات   .]

و  عملکردی  اختالفات  ارضی،  اختالفات  مکانی،  اختالفات 
به   منجر  اقتصادی  مشترك  منبع  یک  وجود  از  ناشی  اختالفات 

 [. 39شود]می تنش و منازعه
اداری: این عامل باعث    –عدم همگنی قلمروهای سیاسی .6

از بین رفتن وحدت فضایی ناحیه و کاهش تعامالت فضایی، عدم  
و اختالفات قومی ها  عملکردی، تشدید رقابتهای  تشکیل حوزه 

خواهد شد  .  و فرهنگی، غالب شدن یک گروه خاص بر ناحیه و.. 
واحدهای   در سطح  منازعه  و  تنش  امر گسترش  این  نتیجه  که 

 [.14تقسیماتی خواهد بود]
ناحیه .7 نامتوازن   سطح  ناموزونی   و  اهنگیناهم  ای:توسعه 
 در   ناهماهنگی  و   کشوری  تقسیمات  سطوح  میان  یافتگی  توسعه
  و  اجتماعی  اقتصادی،  هاینابرابری  نتیجه  در  و   توسعه  پروسه

  اداری  –سیاسی  واحدهای  در  تعادل  عدم   باعث   سیاسی
  با افزایش  نیز  ایمنطقه  و   فضاییهای  تعادل  [. عدم10شود]می

  و  مهاجرت  روند  ادامه  اجتماعی،  –اقتصادی  نارضایتی  بسترهای
 مناطق   در  مرکزگریزی  و   واگرایی  فرایند  افزایش  نشینی،  حاشیه

  نامتوازن   طبقاتی، توزیع   فاصله  و   تبعیض  احساس  افزایش  مختلف،
همراه است   ملی و...  قلمرو   از  هاییبخش  جمعیتی  تخلیه  و   جمعیت

ضایتی در سطح ساکنان نهایت منجر به بروز نارکه این امر در  
سیاسی تنش   –نواحی  افزایش  و  خواهد ها  اداری  منازعات  و 

 [.11شد]
محلی در قالب رقابت برای  های  محلی: رقابتهای  رقابت .8

موقعیت بر  تسلط  و  و  های  دستیابی  ثروت  و  قدرت  سیاسی 
همچنین تصاحب و بهره برداری از منابع جغرافیایی و زیستی از  

اداری است.    –تنش و منازعه میان واحدهای سیاسیعوامل مهم  
  بهره  و   فضا  تصاحب  سر  بر  رقابت  ،محلی  ژئوپلیتیک  منظر  از

  منافع   دارای  که  محلی  مختلف  بازیگران  میان  آن  از  برداری
 هرچند   فضا  ژئوپلیتیکیهای  رقابت  از  مظهری  هستند،  متعارض

  از   آن  منابع   و   قلمرو   به  نیاز.  رودمی   شمار  به  کوچک  مقیاس  در
  و  معدنی   منابع   آب،  منابع  ها،جنگل  کشت،  قابل  اراضی  جمله

  بازیگران میانها رقابت بروز سبب آنها کمبود و ...و  زمین انرژی،
 خود   خاص  منافع   جستجوی  در  هریک  که  شودمی  مختلفی
 [.42هستند]

تنش آمیز را  های حوزه بندی انتخاباتی: این عامل رقابت .9
- قدرت در سطح نواحی سیاسیهای  جهت دستیابی به موقعیت

مولفها قالب  در  و  داده  گسترش  تغییرداری  مانند    هایی 
  انتخابات  نتایج  تغییر  منظور  به  اداری  –سیاسیهای  مرزبندی

تسهیم   مندرینگ(،  حوزه )جری  اثر  های  نامتناسب  و  انتخاباتی 
واحدهای   میان  منازعه  و  تنش  عوامل  جمله  از  همسایگی 

تنش است.  انتخابات  های  تقسیماتی  دوره  اولین  در  انتخاباتی 
قومی  های  اداری که دارای تفاوت  -محلی واحدهای جدید سیاسی

و فرهنگی هستند، بسیار محتمل است و احتمال کشیده شدن آن  
 [. 28نت و آشوب زیاد است]به سمت خشو

این   .10 تقسیماتی:  واحدهای  نامتوازن  وسعت  و  شکل 
باعث    و  ساختاری  وحدت  ایجاد   عدم  مانند  منفی  تاثیرات  عامل 

 شبکه   یک  گیری  شکل  از   ممانعت  واحد،  سطح  در  کارکردی
 اقتصادی   روابط  و ها  سرمایه   حرکت  واحد،  سطح  در  منظم  ارتباطی
  آنها،   واگرایی   افزایش  و  مجاور   واحدهای  سمت   به  ایحاشیه  نواحی

  مشارکت  و   واحد  پهنه  در  مکانی  تعلق  حس  گیری  شکل  عدم
چنین روندی نواحی   .[15شود]می ناحیه سطح در ساکنان ضعیف
 سوق ها  اداری را به سمت منافع متضاد و گسترش تنش   –سیاسی

 دهد.می
محیطی،  های  تنش  .11 زیست  لحاظ  از  محلی:  زیست 
  روی  بر  مستقیم  طوربه  آن  از  حاصل  تغییرات  و   کشوری  تقسیمات

  و  گذاشته  تاثیر  آن   زیستی  منابع  و  جغرافیایی  محیط
  زمینه  این  در .  دهدمی  تحت تاثیر قرار   را  محلی های  اکوسیستم 

  ناحیه  یک  در  جدید  واحد   یک  ایجاد  و  تقسیماتی  واحدهای  تغییرات
  و  زیستی  منابع  از  برداری  بهره  در  تغییرات  با  است  ممکن

های تعادل  آن،  از  ناشی   محیطی  زیست  پیامدهای  و  جغرافیایی
 و  تنش زمینه رو این  از و  ببرد بین از نواحی سطح در را جغرافیایی

از 44سازد]  فراهم  را  اداری  -سیاسی  واحدهای  میان  درگیری  .] 
  مواردی  به  توانمی  زیست محیطی  آمیز  تنش  پیامدهای  مهمترین

  کاهش  طبیعی،   منابع  سر  بر   محلی  هایدرگیری   افزایشمانند  
  عملکرد  به  نسبت عمومی  اعتمادی  بی  نواحی،  ساکنان  رفاه  سطح

  منطقه،   فضای  مدیریت  در   چالش  بیکاری،  افزایش  محلی،   مدیران
  افزایش  عالقه،  مورد   مکان  در  زیستن  از  ها انسان  شدن   محروم

 تعطیلی   ای،ناحیه  نابرابری  توسعه  نشینی،  حاشیه  و ها  مهاجرت
 [. 7اشاره کرد] ...و  تبدیلی صنایع 

کنش   و  سیستماتیک  رابطه  یک  در  فوق  شده  ذکر  عوامل 
متقابل با یکدیگر عمل کرده و با نقش آفرینی خود سبب شکل  
گیری منافع متعارض در سطح نواحی و به تبع آن ایجاد و تشدید  

ع تنش و منازعه میان  طور کلی مناب به  شوند.می  و منازعات ها  تنش 
توان در قالب یازده عامل در می   واحدهای تقسیمات کشوری را

 زیر طبقه بندی کرد:های قالب مولفه
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   1 اداری   –تبیین الگوی عوامل تنش و منازعه میان قلمروهای سیاسی   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1400، زمستان1، شماره  4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 

 اداری تقسیمات کشوری  –نش و منازعه میان قلمروهای سیاسی: عوامل و منابع ت1جدول 

 مف ومی  مصادیق  ها شاخصه  منا   و عوامل 

 

 

 

 

 الگوی مدیریت سیاسی فضا 

های  سیاسی داخلی و اقدامات جدایی طلبانه ایالت های  بروز ناآرامی  ای قومی و حاشیه های  افزایش جدایی طلبی 
 . خودمختار و جدایی طلب 

فضایی ساکن در یک واحد تقسیماتی  های  اعتراض و شورش اقلیت  ای بروز ملی گرایی حاشیه 
 . دولت مرکزی های  نسبت به تبعیض 

اداری توسعه نیافته نسبت    – اعتراض و نارضایتی واحدهای سیاسی  تشدید بی عدالتی فضایی 

 . به محرومیت واحد خود و واگرایی آنها به سمت واحدهای پیرامون 

 
 بی توجهی به دموکراسی محلی 

عدم   به  نسبت  تقسیماتی  واحدهای  محلی  ساکنان  نارضایتی 
گیری در مسائل و موضوعات سرزمین تحت  مشارکت و تصمیم  

 .سکونت خود 

 

 

 

 

 

 

تقسیمات  های  ت ییرات مرزها و محدوده 

 کشوری

 
 محلی های  واکنش هویت 

به دلیل انتزاع و جدایی بخشی از ناحیه  ها  بروز ناآرامی و درگیری 
سیاسی، اعتراضات نسبت به تحت نظارت و تابعیت یک واحد دیگر  

 . اعتراض به تغییر نام واحدهای تقسیماتی قرار گرفتن،  

وابستگی به مراکز    ساکنان از عدم خدمات رسانی بهینه، نارضایتی   امکان افزایش فاصله نواحی با مراکز 
 . واحدهای مجاور و واگرایی تدریجی آنها به سمت واحدهای مجاور 

رائه خدمات  اعتراض و نارضایتی برخی نواحی نسبت به تبعیض در ا  ای پیدا کردن برخی واحدها موقعیت حاشیه 
میان سکونت  امکانات  از موقعیت سکونتگاهی  گاه و  نارضایتی  ها و 

 .خود 

ای و تاثیر آن بر کیفیت زیست  اکوسیستم محلی و ناحیه  اخالل در  تعادل اکولوژیک ناحیه بر هم خوردن  
 محلی. های  ساکنان و بروز بحران 

و برخوردها میان واحدها و نقاط سکونتگاهی بر  ها  احیای درگیری  بازتولید منازعات و اختالفات تاریخی 
 . سر اختالفات ریشه دار و قدیمی 

اداری و ایجاد برخورد    – ی سیاسی محلی واحدها های  تشدید رقابت  محلی های  تشدید رقابت 

 . و تنش بر سر منافع متعارض 

 

 

 

 

 

 

 

 

عد  همگنی و ت انس  بیعی و فرهنگی  

 اداری   - قلمروهای سیاسی  

 
 
 

 عدم وحدت فضایی ناحیه 

تنش آمیز در نتیجه عدم ایجاد شبکه ارتباطی  های تشدید واگرایی 
خدمات رسانی به نواحی دور افتاده و همچنین کاهش  موثر و ضعف  

سیا  واحد  به  نسبت  ساکنان  مکانی  اثرکاهش  تعلق  در  خود  سی 
ها و بازیگران  افزایش منافع متعارض میان گروه   تعامالت فضایی، 

متقابل و در نتیجه ایجاد تنش و منازعه  های  در اثر کاهش همکاری 
   . میان آنها 

 
 آبریز طبیعی های  عدم تطابق واحدها با حوضه 

رقابت  در حوضه های  ایجاد  واقع  واحدهای  میان  آمیز  های  تنش 
حوضه  در  واقع  واحدهای  با  دست، های  باالدستی  کاهش    پایین 

 های واقع در حوضه آبریز بهمتقابل میان سکونت گاه های  همکاری 
 اداری.   – دلیل عدم تطابق با مرزهای سیاسی 

 
 

 عملکردی های  عدم تشکیل حوزه 

اداری با مناطق اقتصادی و صنعتی   – عدم تطابق مرزهای سیاسی 

بروز تنش  نتیجه  بر سر تس ها  و در  منازعات رقابتی  لط و بهره  و 
خدماتی    - برداری از منابع طبیعی، عدم همگرایی میان مراکز تولیدی 

حاشیه  نواحی  افزایش  و  نتیجه  در  و  آنها  مراودات  کاهش  و  ای 
 . ای ز در نواحی حاشیه تنش آمی های  واگرایی 

گروه  ای توسعه نامتوازن ناحیه  سیاسی اعتراض  قلمرو  در  ساکن  به    – های  نسبت  اداری 

 . حاکم بر قلمرو های  توسعه و تبعیض های  تفاوت 

و   غالب شدن یک گروه فرهنگی  نارضایتی  بروز  و  گروه  یک  سوی  از  ثروت  و  قدرت  انحصار 
 .ها اعتراضات از سوی دیگر گروه 

رقابت  تنش تشدید  و  اختالفات  و  های  ها،  قومی 
 فرهنگی 

و منابع قدرت  ها های مختلف قومی بر سر موقعیت نزاع میان گروه 
های  تعارضات هویتی گروه   اداری،   - ثروت در سطح قلمرو سیاسی   و 

 . قومی مختلف 
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حسن جعفرزاده و همکاران 8

 1400، زمستان1، شماره  4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 مف ومی  مصادیق  ها شاخصه  منا   و عوامل 

موجود در سطح ناحیه و  های از تبعیض ها نارضایتی نخبگان اقلیت  نخبه کشی فرهنگی 
 . در عین شایستگی ها  م برخورداری از فرصت عد 

 

 

 

 

 اختالفات مرزی 

 
 اختالفات مکانی 

قلمرو ها  تنش  اختالف  مانند  های  بر سر محل و مسیر دقیق مرز 
محل   – سیاسی  سر  بر  القعر  مرز    اداری  خط  یا  الراس  خط  از 

 . ها کوهستان 

  – ایجاد یک واحد سیاسی ق، انتزاع و  و منازعات به دلیل الحا ها  تنش  اختالفات ارضی 

 . تقسیماتی های  اداری و تغییر در محدوده 

 
 اختالفات عملکردی 

اداری بر سر   – تنش نهادهای محلی قلمروهای سیاسی اختالف و 

مسائل مشترك مانند عبور و مرور عشایر در دو سوی قلمروهای  
 . سیاسی یا اداره زیست محیطی منابع مشترك   - اداری 

و منازعات بر سر منابع مشترك مرزی مانند معادن و میادین  ها  تنش  اختالفات ناشی از منابع مشترك 
 .   انرژی، منابع آبی مشترك، مراتع و... 

 

 

 

 

 اداری  - توسعه نامتوازن قلمروهای سیاسی 

اداری با    – دم انطباق مرزها و واحدهای سیاسی ع 

 مناطق آمایش سرزمین 

اداری، شکاف    – التی فضایی در سطح واحدهای سیاسی بروز بی عد 

ناآرامی  وقوع  و  نواحی  میان  همبستگی  کاهش  و  ها  توسعه، 
 . اداری   - در سطح قلمرو سیاسی ها  نارضایتی 

 
مرکز  الگوی  گیری  سطح    – شکل  در  پیرامون 

 اداری   - قلمروهای سیاسی 

حاشیه  نواحی  و  ایجاد  تبعیض  احساس  گیری  شکل  محروم،  ای 
ب  اقلیت ه  نابرابری  میان  بروز  های  خصوص در  فرهنگی،  قومی و 

افزایش   و  محروم  نواحی  ساکنان  میان  اعتراضات  و  نارضایتی 
 . اداری   - واگرایانه در سطح قلمروهای سیاسی تمایالت  

سیاسی ناهمگ  عدم همگنی و انسجام قلمروهای تقسیماتی  قلمروهای  سطح  در  توسعه  تشدید    – ونی  اداری، 

های  افزایش واگرایی اقتصادی میان نواحی و    - فرهنگی های  شکاف 
 . تنش آمیز محلی 

 

 

 

 

 

 ج رافیای قدرت و حمایت 

 
 محلی های  واکنش هویت 

ایجاد واحدهای تقسیماتی و تغییرات آن بدون توجه به مالحظات  
مکانی سکونتگاه  و حس  بروز خشونت هویتی  نتیجه  در  و  ها،  ها 

 . محلی های  از سوی هویت ها  و درگیری ها  آشوب 

 
 محلی های  تشدید رقابت 

کسب   جهت  منازعه  و  تنش  بر  مبتنی  رقابتی  رابطه  ایجاد 
قدرت و دستیابی به منابع جغرافیایی میان قلمروهای  های موقعیت 
 . اداری   - سیاسی 

اختاری و کارکردی  از بین رفتن همگنی و روابط س 
 اداری   - قلمروهای سیاسی 

سیاسی  وحدت  رفتن  بین  رو   – از  و  میان  فضایی  کارکردی  ابط 

به    – قلمروهای سیاسی  بر همکاری  مبتنی  روابط  اداری و تبدیل 

 روابط رقابتی بر سر منافع متعارض. 

و امکانات به یک مرکز خاص و محروم ماندن  ها  اختصاص سرمایه  پیرامون در سطح واحدها   – الگوی مرکز   تشکیل 
های  سایر نواحی از امکانات و در نتیجه بروز اعتراضات و واگرایی 

 . محلی تنش آمیز  

 

 

 

 

 محلی های  رقا ت 

 
 رقابت جهت ارتقای سطح سیاسی 

تنش آمیز همراه با منازعه میان قلمروهای سیاسی  های  بروز رقابت 
بودجه  به  دستیابی  سر  بر  واحدهای  های  اداری  مرکزیت  دولتی، 

 . ای ناحیه   - رتقا در سلسله مراتب شهری اداری و ا   – سیاسی 

 
 

برداری از منابع زیستی و  رقابت در دستیابی و بهره  
 جغرافیایی 

و منازعات رقابتی بر سر منابع طبیعی مانند آب، زمین و  ها  تنش 
و حوضه  معادن  کشاورزی،  اراضی  و    انرژی، های  مراتع،  اختالف 

ای میان قلمروهای  انتقال آب و سایر منابع بین حوضه تنش بر سر 
ام های  رقابت   اداری،   - سیاسی  تصاحب  جهت  قلمروها  تیاز  میان 

از زیرساخت  برداری  مانند  های  ایجاد و بهره  اقتصادی و صنعتی 
سد، های  پروژه  ساخت  تولیدی،    عمرانی  واحدهای  کارخانجات، 

 . . صنایع تبدیلی و.. 

  
 جری مندرینگ 

و منازعات هویتی و رقابت آمیز در نتیجه تغییر مرزها  ها  ایجاد تنش 
 . واحدهای تقسیمات کشوری به نفع جریانی خاص های  و محدوده 
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   9 اداری   –ی  تبیین الگوی عوامل تنش و منازعه میان قلمروهای سیاس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1400، زمستان1، شماره  4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 مف ومی  مصادیق  ها شاخصه  منا   و عوامل 

 

 

 حوزه  ندی انتخا اتی 

 
 انتخاباتی های  تسهیم نامتناسب حوزه 

انتخاباتی به ماهیتی تنش زا و منازعه آمیز به دلیل  های  تبدیل رقابت 
اداری مجاور همدیگر    – ص یک نماینده به چند قلمرو سیاسی اختصا 

 . و تشدید رقابت میان آنها 

اداری محلی برای برنده شدن    - تقابل و رقابت قلمروهای سیاسی  اثر همسایگی 
 . نامزد بومی خود در انتخابات 

 

 

 

 

 

 

اداری و    – حس مکانی قلمروهای سیاسی 

 تاثیرات هویتی آن 

 
 مکانی های  تشدید رقابت 

  – گرایی و ترجیح منافع قلمرو سیاسی نقش آفرینی پدیده محلی  

و  ها  اداری خود بر قلمروهای دیگر و تاثیر این امر بر بروز رقابت 
 . قدرت و ثروت های  اختالفات با واحدهای مجاور بر سر موقعیت 

 
 هویتی تغییرات تقسیمات کشوری های  واکنش 

اداری نسبت   – سیاسی محلی قلمروهای های  واکنش شدید هویت 

به از بین رفتن یا تغییر هویت و حس مکانی ناحیه سیاسی خود و  
 . و اعتراضات فراگیر در سطح ناحیه ها  بروز خشونت 

در نتیجه عدم پیوند هویتی در قالب نام  ها احتمال افزایش واگرایی  قلمروهای سیاسی اداری های  عدم جامعیت نام 
فراگیر، مشتر  و  واحدهای    ك  جغرافیایی  نام  تغییر  به  اعتراض 

 . تقسیماتی 

 
 مدیران غیر بومی 

نامساع  بروز  دیدگاه  و  بومی  غیر  مدیران  به  محلی  ساکنان  د 
اعتراضات در صورت بی توجهی به نظرات ساکنان محلی در مورد  

 . برکناری مدیران غیر بومی 

 
 عدم قدرت تصمیم گیری و مشارکت در امور محلی 

نارضایتی و اعتراض ساکنان محلی از احساس عدم قدرت و تصمیم  
سرمایه   کاهش  و  خود  زیست  قلمرو  به  مربوط  امور  در  گیری 

 . اجتماعی ناشی از این امر 

 

 

 

  - وسعت و شکل نامتوازن واحدهای سیاسی  

 اداری

سی  افزایش فاصله میان مراکز و نواحی پیرامون  قلمروهای  سطح  در  نامناسب  رسانی  و    – ی اس خدمات  اداری 

 . در این زمینه و تقویت تمایالت واگرایانه ها  گسترش نارضایتی 

کاهش حس تعلق و هویت مکانی واحدها و کاهش حس دلبستگی   کاهش تعامالت فضایی 
 . واگرایانه های  به آن و در نتیجه گسترش خواسته 

نو  ای توسعه نامتوازن ناحیه  در سطح  نارضایتی  محروم  سیاسی احی  و    – قلمروهای  اداری 

 . واگرایانه از سوی آنها های  امکان تالش 

 
 مشارکت ضعیف ساکنان در امور محلی 

اداری، عدم    – ه اجتماعی در سطح قلمروهای سیاسی کاهش سرمای 

 . و منازعات ناشی از آن ها  توسعه و رشد تنش های  پیشبرد برنامه 

 

 

 

 

 

 

زیست محیطی واحدهای  های  تنش 

 اداری   - سیاسی 

 
 

 اکولوژیکی مناطق های  بر هم خوردن تعادل 

ها، کاهش  محلی مانند خشک شدن دریاچه های  تغییرات اکوسیستم 
خاك  زیرزمینی، تخریب مراتع و اراضی جنگلی، فرسایش های آب 

اداری در سطح نواحی و در نتیجه   – و... در نتیجه تغییرات سیاسی 

از آن در سطح  گسترش پیامدهای تنش آمیز زیست محیطی ناشی  
 . مناطق 

 
 زیست محیطی منابع مشترك های  تنش 

اداری جهت بهره برداری از   – محلی واحدهای سیاسی های رقابت 

منابع زیست محیطی و پیامدهای تنش آمیز آن در قالب فشار بر  
 . در سطح مناطق و تخریب محیط زیست ها  منابع، گسترش آلودگی 

 
سازمان های  تنش  اعتراضات  و  نهادی  های  بین 

 غیردولتی

ر مورد نحوه  های اداره کننده سرزمین د اختالف و تنش میان سازمان 
های طرفدار محیط زیست  اعتراضات گروه   مواجهه با محیط زیست، 

تخریب  ز های  به  منابع  گرفته  سطح  صورت  در  محیطی  یست 
 . اداری   - قلمروهای سیاسی 

ای نگارندگانکتابخانه های منبع: یافته

 
 اداری تقسیمات کشوری –قلمروهای سیاسی: عوامل تنش و منازعه میان 1الگوی 
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 منبع: نگارندگان 

 

 نتی ه گیری
تعارضاتها  تفاوت مناطق  و  و    طبیعی   ابعاد  در  جغرافیایی 

بازیگرانگروه  گیری  شکل  باعث  انسانی و    سطح  در  مختلف  ها 
  شرایطی  چنین  در.  شودمی  آنان  میان  متعارض  منافع   و   سرزمین

که نمود عینی    فضا   سیاسی  سازماندهی   قالب  در  سرزمین  تقسیم
آن تقسیمات کشوری است، نقش مهمی در کاهش منازعات از  
منافع   به  آن  تبدیل  و  متعارض  منافع  ساختن  نزدیک  طریق 

بر   مبتنی  منسجم  فضایی  نظام  ایجاد  طریق  از  مشترك 
مقابل در صورتی که    ساختاری و کارکردی دارد. درهای  همگنی 

سیاسی واقعیت  -تقسیم  به  توجه  بدون  کشور  یک  های اداری 
صورت   این  در  شود،  انجام  ریزی  برنامه  اصول  و  جغرافیایی 

ناهمگن های  و تعارضات جغرافیایی از طریق ایجاد حوزه ها  تفاوت
گروه میان  متعارض  منافع  تشدید  باعث  غیرکارکردی،  و  و  ها 

دین ترتیب شود و بمی   فضایی سرزمینبازیگران ساکن در پهنه  
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ها، مناقشات و منازعات میان آنها در سطوح،  ها، کشمکشتنش 
شود. این امر از شکل گیری  می  ابعاد و به اشکال مختلف پدیدار

 نظام مدیریت سرزمینی مبتنی بر توسعه پایدار مناطق جلوگیری 
های  و عوامل تنش میان واحد  طور کلی مهمترین منابع کند. بهمی

هایی  توان براساس مولفهمی  اداری تقسیمات کشوری را  –سیاسی
تغییرات   ملی،  فضای  سیاسی  مدیریت  الگوی  چگونگی  مانند: 

تقسیمات کشوری، عدم همگنی طبیعی و  های  مرزها و محدوده
  -فرهنگی واحدهای تقسیماتی، توسعه نامتوازن واحدهای سیاسی

جغرافیای قدرت و حمایت در تقسیمات  اداری، نقش آفرینی پدیده  
رقابت بندیهای  سرزمینی،  حوزه  مختلف،  ابعاد  در  های محلی 

و   واحدها  مکانی  حس  آن،  از  حاصل  پیامدهای  و  انتخاباتی 
واحدهای   نامتناسب  اندازه  و  اشکال  آن،  از  ناشی  تعارضات 

تنش  و  مرزی  اختالفات  میان  های  تقسیماتی،  محیطی  زیست 
داری طبقه بندی کرد. همه این عوامل در  ا  -واحدهای سیاسی

نها با  یک رابطه سیستماتیک با هم قرار دارند و عملکرد متقابل آ
ها، منافع متعارض و در نهایت ایجاد  یکدیگر سبب تشدید واگرایی

سیاسیها  تنش  قلمروهای  میان  منازعات  تقسیمات    –و  اداری 
 کشوری خواهد شد.

 

قدردانی:  و  تربی   تشکر  دانشگاه  از از  حمایت  بابت  مدرس  ت 

 پژوهش در قالب رساله دکتری سپاسگذاریم.

موردی توسط نویسندگان   های اخالقی، تعار  مناف : تاییدیه 

 گزارش نشده است.

مالی/حمایت  منا    و  نویسندگان  توسط ها:  س    موردی 

 نویسندگان گزارش نشده است.

 

 منا  : 
  نظام   نقش  (. 1390).  احمدی پور، زهرا و محمد رحیم رهنما .1
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نقش احساس   (.1389. )احمدی پور، زهرا و میثم میرزایی تبار .2
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 . 60، ص 12 مارهش
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فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   جمهوری اسالمی ایران،
 . 279، ص7

)منصوریان  علیرضا  و   زهرا  پور،  احمدی .6  تقسیمات  (.1385. 
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آن،   اجتماعی  -سیاسی  اثرات  و   خراسان  استان  تقسیم  گیری

 . 27، ص 2ره ما، ش1فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 
و سیده زهرا موسوی .9 جواد  )اطاعت،   متقابل  رابطه  (.1389. 

 بر تاکید با سیاسی فضاهای یافتگی توسعه و  ایناحیه  امنیت
 .90، ص21ماره  ش  فصلنامه ژئوپلیتیک،  بلوچستان،  و   سیستان

  تقسیمات  . (1387)  موسوی.  زهرا  سیده  و   جواد  اطاعت،  .10
 سال  ژئوپلیتیک،  فصلنامه  ایران،   در   پایدار  توسعه  و   کشوری
 . 71، ص 3 شماره چهارم،

  عناصر  تحلیل  . (1391).  دبیری  اکبر  علی  و   هادی  اعظمی،  .11
  نظام   در  کالبدی  -شکلی  و   کارکردی  -اقتصادی  تهدید

 ای،ناحیه توسعه و  جغرافیا فصلنامه ایران، کشوری تقسیمات
 . 190، ص 18ماره ش

هیدی .12 )برگس،  منازعه،    (. 1390.  فصل  و  حل  دانشنامه 
دانشگاه   انتشارات  ارجمندی،  جوادی  جعفر  محمد  ترجمه 

 . 108تهران، ص 
  ساروخانی،   باقر  اجتماعی،   علوم  فرهنگ  (.1375. )آلن  بیرو، .13

 . 62کیهان، ص  تهران: نشر

سازماندهی سیاسی    (.1387. )پورموسوی، موسی و همکاران .14
فصلنامه  ایران،  در  کارکردی  و  فرهنگی  نواحی  و  فضا 

 . 91-94، ص 13ماره ،ش4ژئوپلیتیک، دوره

همکاران .15 و  زهرا  فرد،  )پیشگاهی    تاثیرات  بررسی  (.1391. 
آن، فصلنامه   نیافتگی توسعه بر ایالم استان جغرافیایی شکل

 . 90، ص 8ماره ای، شبرنامه ریزی منطقه
محم .16 نیا،  رضاحافظ  )د   های نظریه  نقد  و   بررسی  (.1392. 

فصلنامه   مدل  ارائه  و   کشورها  منازعه  و   تنش نظری، 
 . 1، ص 32 مارهژئوپلیتیک، ش

 ژئوپلیتیک،   مبانی  و   اصول  .(1385)  محمدرضا.  نیا،حافظ .17
 . 344پاپلی، ص  انتشارات

متغیر، ترجمه   جهان  در  ژئوپلیتیک  (.1384. )دادس، کالوس .18
 . 30زهرا احمدی پور، نشر بالغ دانش، ص اهلل عبدی و عال
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