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 چکیده
Stateشناختي و علمي جداگانه به نام علوم سياسي و واسطه حضور همزمان در دو حوزه معرفت، به

ای کهه نهوعي   گونهای شده است؛ بهسياسي، دارای معنا، کارکرد، ماهيت و معادل چندگانهجغرافيای 

دانان سياسي را سبب گرديده است. بهر ببهم متهون    ويژه در ميان جغرافيآشفتگي و عدم اجماع، به

ها در خصوص ها و انديشهای از مفاهيم، ارزشمفهومي انتزاعي است که با مجموعه Stateمختلف 

آميخته است. بر اين اساس، پژوهش حاضر با روش فراتحليل، کوشيده ل انساني و فضايي درهممسائ

را واکاوی کند و به اين پرسش پاسخ دههد کهه: چهرا ايهن واژه،      Stateفضايي واژه -تا ابعاد فلسفي

ويژه در حوزه علهوم سياسهي و جغرافيهای سياسهي     ها و معاني مختلف و گهگاه متضادی )بهمعادل

رسد کهه دخيهل شهدن عناوهر و     دهد به نظر ميهای پژوهش نشان ميگيرد. يافتهن( به خود ميايرا

راه را بهرای تکّّهر معنها و    « حکومهت »و « ملهت »، «کشهور »های جغرافيايي و فضايي، همچون سازه

 Stateای که آن دسته از معناها و مفاهيم برآمده از گونهچندگانگي مفهومي آن هموار کرده است؛ به

و « فضهايي »ديهدگاه   State 2عهامليتي   -تر هستند که عهووه بهر ديهدگاه سهاختار    به واقعيت نزديک

را دخالت دهند و توجه به همين امر است که دليل تعدد معهاني ايهن مفههوم را    « نگرانه جغرافياکُل»

ههای مختلهف در   برای بروز و ظهور عيني خود در وضهعيت  State سازد. بر اين اساس،روشن مي

قالب يکي از عناور مادی تشکيل دهنده خود، يعني سرزمين )کشهور(، مهردم )ملهت( و حکومهت     

  .نيز همين امر است Stateشود و علت تعدد معاني متجلي مي

 .، کشور، دولت، حکومت، ملتState ها:کلیدواژه

                                                           
1 structure-agency 
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 مقدّمه 

بهه نظهر   در متون جغرافيای سياسي و علوم سياسهي، محهل نهزاع اسهت.      Stateواژه انگليسي 

« دولهت »رسد که علوم سياسي، تکليف خود را با اين واژه مشخص کرده و با معهادل فارسهي   مي

کار را يکسره کرده است؛ اما زماني که اين واژه، از حوزه ورفاً نظری و انتزاعي علوم سياسهي بهه   

مهراه  نهد، تشتت و پريشاني بسياری با خود بهه ه نظری جغرافيا گام مي-مديريتي-حوزه کاربردی

در زبان فارسي و در « مملکت»و « دولت»، «کشور»، «حکومت»ای که چند معادل گونهآورد؛ بهمي

 ای از اين گيسوی پريشان وابگشايد.  يک نتوانسته است از برهدانان سياسي، هيچميان جغرافي

تهرين  بايد توجه داشت که اين مفهوم يکي از پيچيهده  Stateدرهرحال هنگام بررسي مفهوم 

مفاهيم در سياست است. هرکس که عميقاً به آن بپردازد از اين نکته آگاه خواهد شد که اين امر 

(. متفکران و پژوهشگران Vincent,2006:18به سبب دوپهلويي و پيچيدگي اين مفهوم است )

توافم نظر ندارند که اين اختوف نظر بيش از ههر چيهز بهه گونهاگوني      Stateدر مورد تعريف 

ديگهر  بيهان گهاارد مربهوا اسهت. بهه    ها اثر مهي که بر تعريف Stateدر مورد سرشت  هاانديشه

دانند؛  ديگهران  را در اساس يک ساختار ببقاتي مي Stateکه برخي از متفکران سياسي درحالي

ای آن را نظهام  فراتر از ببقات و نمايانگر کهل اجتمهاع اسهت، عهده     Stateاند که بر اين انديشه

ای ای بر جنبه ساختاری آن تأکيد دارنهد و عهده  ای آن را نظام رفاه و عدهو عدهدانند قدرت مي

ای بهر نقهش کهارگزاران و نخبگهان در بحه       (. عدهAlam,2009:134بر جنبه کارکردی آن )

State تر ارزيهابي مهي  ای نقش نهادها را مهمکنند و عدهتأکيد مي ( کننهدBavzegar,2012:7 .)

کننهد بلکهه در   وراحت انکهار نمهي  شود را بهناميده مي Stateنچه که ای ديگر هم وجود آعده

ای هم وجود داشته باشهد  پايری آن چيز يا هستي ترديد دارند. از اين ديدگاه اگر هستيتعريف

تهر از آن اسهت کهه تعريهف پهاير باشهد. برخهي از        تر و پيچيهده تر، مرموزتر، سيالبسيار مبهم

هسههتند  Stateکهر وجهود و هسهتي مشخصهي تحهت عنهوان       بهورکلي من انديشهمندان نيهز بهه   

(Golmohammadi,2013:19 .) 

وهورت  باع  شده است که ايهن مفههوم ابلهب بهه     Stateدرهرحال ابهام در معنا و مفهوم 

سهختي  معنا و يا همراه با شماری از مفاهيم ديگر به کار برده شود. در محهاوره معمهولي بهه   هم
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پرهيهز کهرد و چنهين     Stateه، ملت و يها حکومهت بهه معنهای     توان از کاربرد کلمات جامعمي

 Stateکهه دربهاره   (. پهوننزاس هنگهامي  Vincent,2006:44کاربردی بالااته نادرست نيست )

داند و معتقهد اسهت ايهن پديهده وهرفًا عبهارت اسهت از        ای تهي ميگويد آن را واژهسخن مي

باً مترادف با حکومت و نهادهای متعلم تقري Stateهايش و بر اين اساس مجموعه دم و دستگاه

(. حافظ نيا و مجتههدزاده در مقالهه   Golmohammadi,2013:19شود )به حکومت تصور مي

را توأمي از دو مفهوم کشور و حکومهت   State« برابر سازی معنايي واژگان جغرافيای سياسي»

ی ديگههر (. حههافظ نيهها در جههاHafeznia& Mojtahedzade,2008:2گيرنههد )در نظههر مههي

در جغرافيای سياسي فراگيرتر از علهوم سياسهي اسهت و تقريبهاً معهادل       Stateنويسد: واژه مي

(.  ميرحيهدر  Hafeznia,2006:209شهود ) کشور با تمرکز بر بعد سياسي آن به کار گرفته مهي 

و حکومت در برخي موارد دال و مهدلول يکديگرنهد و    Stateشناسي معتقد است از نظر نشانه

باشهههند کهههه دارای مهههدلول ويهههژه خهههود هسهههتند ههههايي مهههيمهههوارد نيهههز دال در برخهههي

(Mirheydar,2010:457 کامران و واثم در مقاله .)«     نظريهه دولهت در ديهدگاه ابهن خلهدون »

(. فلينهت در  Kamran& Vasegh,2011:46اند )و حکومت قائل نشده Stateتفاوتي را ميان 

کند و معتقهد  و کشور ايجاد مي Stateميان مفهوم ای خاوي رابطه ای بر ژئوپليتيکمقدمهکتاب 

 Stateعنهوان  تر اين است که به کشورها بهشود دقيمکه درباره ژئوپليتيک بح  مياست مادامي

(. درنهايت ابهامات در مورد معني و مفهوم آن باعه  شهده   Flint, 2007: 104ها اشاره شود )

چندگانگي نظريات را در ايهن امهر بداننهد کهه      است برخي از انديشمندان تنها راه نجات از اين

 Stateهای مبتني بر عناور بنيادی را ناديده بگيريم و تنها به تعريف Stateگونه تعاريف از اين

( کهه البتهه   Alam,2009:136از قبيل جمعيت، سرزمين و حکومت و حاکميت توجهه کنهيم )  

تهوان  های چهارگانهه مهي  از ميان مؤلفهنظرهايي نيز در اين زمينه وجود دارد. درهرحال اختوف

نظهران در زمهره   عناور جمعيت )ملت(، سرزمين )کشور( و حکومت را بر اساس اتفاق واحب

 (.Barzagar,2012:16عناور مادی در نظر گرفت )

تهرين دنيهل   شناسانه جغرافيا و علوم سياسي يکي از مهماز سوی ديگر، نگاهِ متفاوتِ هستي

اسههت. جغرافيهها بههه سههبب خاوههيت  Stateمعنههايي واژه  -دگي مفهههوميدر پريشههاني و پراکنهه
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کجايي )فضا و مکان(، چرايي )نظريه(، زماني )تاريخ( »دهي به خود که در پي پاسخ 2نگرانهکل

های مرتبط با زيستِ انسان است، دارای ديدگاهي جامع و فراگير پديده« و چگونگي )فرايندی(

شهود کهه   عي است. همين گستردگي و جامعيت، سبب مهي ببي-به مقونت و مقومات اجتماعي

شناسي جغرافيها  دشوار نمايد. اين گستردگي نگرشي در هستي Stateارائه يک تعريف جامع از 

تواند با نگرش مستقيم، توان به نگرش فضايي نيز ياد کرد، نميو جغرافيای سياسي که از آن مي

بابم النعل بالنعل داشته باشد؛ بنهابراين، بهه    تعريف شده، نظری و تفکيکي علوم سياسي انطباق

دانهان سياسهي را   در ميهان جغرافهي   Stateرسد که آشفتگي و عدم اجماع مفهومي واژه نظر مي

در نظر آورد. درهرحهال ههدف   « پايرفتني و معمول»شناسي جغرافيايي، امری بايد مطابم هستي

جغرافيايي، تاريخي برای پاسهخ بهه ايهن     از ابعاد فلسفي، لغوی، Stateاين مقاله بررسي مفهوم 

ديگهر  بيانکند. بهسؤال است که چرا اين مفهوم در منابع و متون مختلف معاني متعددی پيدا مي

ويهژه در حهوزه علهوم سياسهي و     ها و معاني مختلف و گهگاه متضادی )بهه چرا اين واژه، برابره

 گيرد. جغرافيای سياسي ايران( به خود مي

 روش پژوهش

ههای کيفهي اسهت. از منظهر     ژوهش پيش روی، از نظر نوع گردآوری داده، جهز  پهژوهش  پ

هها، از  شود و از لحاظ چگهونگي پهردازش و تفسهير يافتهه    ماهيت، تحقيقي بنيادی محسوب مي

ها در يک رشته خاص، گهاهي  استفاده کرده است. در علوم انساني، پژوهش 1«فراتحليل»روش 

تهر  هها و نزديهک  انجامد. در چنين شرايطي، برای حل تنهاقض ميبه نتايج متناقض و ناهمسوی 

ههايي اسهت کهه    شود. فرا تحليل مجموعهه روش ها از روش فراتحليل استفاده ميکردن نگرش

اند، بهه  هايي که در ارتباا با يک موضوع واحد انجام گرفتهبرای حل تناقض حاول از پژوهش

رابطهه ميهان    کند،لف را به مقياس مشترک تبديل ميفراتحليل، نتايج مطالعات مخت»رود. کار مي

دهد و درنهايت، پيشنهادی فراگير بهرای  ها را مورد بررسي قرار ميهای مطالعات و يافتهويژگي

. پژوهش حاضر نيهز، ازآنجاکهه در   (Bonett, 2010: 369« )نمايدها ارائه ميهمسويي پژوهش

                                                           
1 Holistic 

2 Meta-Analysis 
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ی و معناشهناختي واژه اسهتيت در ميهان    هها و تضهادهای مفههومي، نظهر    پي بررسي ناهمسهويي 

کوشد تا بها يهک زمينهه فراگيهر بهرای      پردازان جغرافيای سياسي است و ميانديشمندان و نظريه

 گنجد.  ها، ارائه دهد، در زمره روش فراتحليل ميتر کردن ديدگاهنزديک

 سازیاز نظر فلسفی، جغرافیايی، تاريخی، لغوی و معادل Stateبحث نظری: بررسی 

شناسي جالهب  تر از آن است که برای فلسفه و هستيتر و آشفتهمبهم Stateبرای برخي از محققين 

هها نخسهت چهه     Stateتوانند مشهخص کننهد   پردازان نميتوجه باشد؛ زيرا چنان مبهم است که نظريه

( پهس جعهل و کهاربرد مفههوم     Golmohammadi,2013:19زماني شکل گرفتند و يا چهه هسهتند )  

State تواند بر وجود چيزی دنلت کند. به بيان سهاده مفههوم   مينState       ماننهد مفههوم تهک شها  يها

تواند بر وجود آن دنلت کند بهر ايهن   ای يا خيالي است که ورف تصور آن نميموجودات کاموً افسانه

ای شهود. عهده  ای که معطوف به آن اسهت انکهار مهي   اساس وجود نسبت و رابطه ميان مفهوم و هستي

تهر از آن اسهت کهه تعريهف     تر و پيچيهده ای وجود داشته باشد بسيار مبهميگر هم معتقدند اگر هستيد

ههايي کهه قائهل    (. از برفي ديگر در بين گروهState()Ibid.:21پاير باشد )ترديد در چيستي و ماهيت 

م نظريهات  : ببه Stateتوان سه مکتب فکری را شناسايي نمود: ببيعي بودن هستند مي Stateبه وجود 

را ادامه خهانواده و جامعهه    State(. در واقع وقتي Alam,2009:138افرادی چون ارسطو و افوبون )

کنهيم  ای ببيعهي تلقهي مهي   عنوان پديهده دانيم آن را بهمدني و شرا تکامل آزادی و خودآگاهي فرد مي

(Vincent,2006:7 قههراردادی بههودن .)State  ک و روسههو هههابز، ن : ببههم نظههر متفکرانههي چههون

(Alam,2009:138 در واقع وقتي .)State عنهوان  شناسهيم از آن بهه  را حاول قرارداد و توافم افراد مي

: ببهم نظهر کسهاني چهون     Stateو ببقاتي بودن  (Vincent,2006:7) کنيمای ساختگي ياد ميپديده

حاوهل اجبهار   را مصهنوع امها    State(. در واقهع وقتهي   Alam,2009:138کارل مارکس و پيروان او )

ای نه قهراردادی بلکهه اجبهار آميهز     گيريم آن را پديدهبخشي از جامعه نسبت به بخش ديگر در نظر مي

 (Vincent,2006:7کنيم )تلقي مي

اند مربوا به منشا ، ماهيهت و  مطرح شده Stateهايي که درباره ترين نظريهدر مجموع مهم

ل دو دسته نظريهه دربهاره منشها  و ماهيهت     . برای مّا(Vincent,2006:7)هستند  Stateبايت 
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State  مطرح شده است. يکي نظريهState و دوم نظريهه  « وارای انهدام پديهده »عنهوان  بهState 

مانند نبات و حيوان ارگانيسهمي   Stateدر نظريه اول، «. ای ابزارگونه و ساختگيپديده»عنوان به

فته يعني ارتباا داخلهي ميهان اجهزا ،    های پيشرببيعي است و از سه خصلت عمومي ارگانيسم

(. Bashirie,2013:96توسعه و رشد از درون و دروني بودن هدف و بايت برخوردار اسهت ) 

همچهون ارگانيسهم در محهيط     Stateعنوان يک جغرافيدان سياسي معتقد بود فردريش راتزل به

مطهرح نمهود   مّابهه يهک موجهود زنهده را     بهه  Stateکنهد و نظريهه   جغرافيايي خود عمهل مهي  

(Muir,2000:124 بر ببم اين نظريه .)State شهد کهه دارای   ای تلقي ميعنوان موجود زندهبه

هها را   Stateمراحل زندگي تولد، رشد، بلوغ و مرگ است و بر اين اساس قوانين رشد فضايي 

محصهول عمهل    State(. در نظريه دوم يعني ديدگاه ابهزاری  Hafeznia,2006:233ارائه داد )

باشهد  دی انسان است و نتيجه قرارداد اجتمهاعي بهرای تهأمين نظهم و امنيهت در جههان مهي       ارا

(Bashirie,2013:96درنهايت از داخل ديدگاه .)     های مختلهف فلسهفي رويکردههای سياسهي

بهرف در  را يهک ميهانجي بهي    Stateها شود از قبيل: ليبرالمطرح مي Stateمتعددی نسبت به 

انهد. بهه   دانند که تضمين حيهاتي بهرای نظهم اجتمهاعي    يب جامعه ميهای رقميان منافع و گروه

را ابزار سهرکوب   Stateها در بدترين حالت شيطاني ضروری است. مارکسيست Stateعبارتي 

را ابلهب مظههر    Stateها دموکراتنامند. سوسيالبورژوازی مي Stateدانند و آن را ببقاتي مي

عهدالتي در سيسهتم ببقهاتي تأکيهد     يي آن برای اووح بهي کنند و بر تواناخير مشترک تلقي مي

چيهزی   Stateهها  ابزار قدرت مردان و از ديهدگاه آنارشيسهت   Stateها، دارند. از نظر فمينيست

نيسههت جههز اراده کههردن سههرکوب قههانوني بههه نفههع ببقههات قدرتمنههد، ثروتمنههد و برتههر       

(H.wood,2012:52.) 

 در تعاريف Stateبررسی 

 Stateاره شد در برابر محققيني که معتقدند چيزی وجود نهدارد کهه بتهوان    بور که اشهمان

را نزم  Stateدارنهد و کهاربرد و تعريهف     Stateناميد، انديشمندان زيهادی اعتقهاد بهه وجهود     

قلمهداد نمهود.    Stateتوان گواه معتبری بهر هسهتي   را مي Stateدانند. در واقع تداوم مفهوم مي

ته نيز توجه داشت که از نظر بسياری از انديشمنداني که قائل به وجهود  درهرحال بايد به اين نک
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State باشند خود ميState ديگهر  بياننفسه وجود خارجي ندارد. بهفيState     يهک هسهتي يها

 Vanشهود ) شهود و نهه لمهس مهي    شود نه شهنيده مهي  موجوديت انتزاعي است که نه ديده مي

Creveld, 1991: 1 ) مکهاني اسهت و هماننهد    زمهاني و همهه  ای همهه گونهبلکه همانند خدای

(.  در Sheykhavandi,2013:115شهود ) ای بر سر هر دولتوند و کشوروندی گسترده ميسايه

شناسانه، ساختاری، سياسهي و ...  های جامعهبندیفارغ از ببقه Stateادامه به برخي از تعاريف 

سد سازمان سياسهي يهک جامعهه را کهه     نويشود: بلوعي در فرهنگ جامع سياسي مياشاره مي

(. بشهيريه در کتهاب   Toluee,2006:520گويند )مي Stateآيد برای اداره امور آن به وجود مي

گيرد کهه  ترين مظهر رابطه قدرت و حاکميتي در نظر ميرا عالي State« آموزش دانش سياسي»

تهر از نهادههای   گسهترده بهه معنهايي    Stateدر همه جوامع وجود داشته است. در اينجا مفههوم  

(؛ دال گفته است بهه  Bashirie,2013:26شود )گااری و اجرايي حکومت به کاربرده ميقانون

شهود  گفتهه مهي   Stateنظام سياسي متشکل از ساکنان يهک سهرزمين و حکومهت آن سهرزمين     

(Alam,2009:137 ؛ هيوود معتقد است)State تهوان يهک تشهکل    ترين شکل مهي را در ساده

دانست که قدرت برتر را در داخل مرزهای تعريف شده سرزميني ايجاد کهرده و اقتهدار   سياسي 

(. کهالين فلينهت   H.Wood,2012:49کنهد ) را از بريم مجموعه از نهادهای دائمي اعمهال مهي  

شهوند. يهک   ها از بريم حاکميت بر يک سرزمين و مهردم آن تعريهف مهي    Stateمعتقد است 

State باشهد ) قطعهه از سهرزمين و مهردم آن مهي     تجلي کنترل حکومت بر يکFlint,2007: 

را اجتماعي سرزميني، تقسيم شده به حکومت و اتبهاع، افهراد يها     State(؛ هارولد نسکي 107

ههها را قههدرت اجبههارگر برتههر تعيههين کههرده اسههت دانههد کههه رابطههه آنهههای افههراد مههيمجتمههع

(Alam,2009:137 :؛ ماکس وبر معتقد بود)State شود در انساني است که موفم ميای جامعه

يک حوزه سرزميني و چارچوب مشخص، انحصار استفاده قانوني از زور و توان فيزيکي را بهه  

عبارت است از نهاد  Stateديگر بيان(؛ بهGerth and mills, 1970: 78خود اختصاص دهد )

از اسهاتيد  مدعي اعمال انحصهاری زور مشهروع در قلمهروی معهين. حهافظ نيها و مجتههدزاده        

در جغرافيای سياسي عبارت است از  واقعيتي ترکيبي مشتمل  Stateجغرافيای سياسي معتقدند 

بر سرزمين، ملت، و ساختار سياسي يا حکومت که در فرايند سامان يابي ملهت بهرای مهديريت    
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(. آقابخشهي نيهز در   Mojtahedzade& Hafeznia,2008:1شهود ) سياسي کشور ايجهاد مهي  

واحد جغرافيهايي اسهت کهه     Stateگونه تعريف کرده است: را اين Stateياسي فرهنگ علوم س

ههای ملهي بها واحهدهای ههم      دارای نظم داخلي و استقول خارجي بوده و برای تحصيل هدف

 State(. سهاير تعهاريف   Aghabakhshi,1984:239کنهد ) نظيرخود روابط متقابل برقهرار مهي  

يي دارای جمعيهت، اسهتقول سياسهي و اداری و مهالي     يک قلمرو جغرافيا Stateاند از: عبارت

شههود اسههت کههه بههه دو ببقههه فرمههانبردار )ملههت( و فرمههانروا )حکومههت( تقسههيم مههي       

(Moghimi,2007:15 ؛)State ای از افهراد و نهادهاسهت کهه قهوانين فائقهه در يهک       مجموعه

کنههد يجامعههه را وضههع و بهها پشههتوانه قههدرت برتههری کههه در اختيههار دارد آن را اجههرا مهه     

(Roni,1995:13 ؛ مايکل مان معتقد است هرگونه تعريفي از)State    بايد دربرگيرنهده عوامهل

ای ای از نهادها و نيروی انساني مهرتبط، درجهه  اند از: مجموعهمختلفي باشد. اين عوامل عبارت

شود، محهدوده و چهارچوبي   های سياسي که از اين نقطه مرکزی وادر مياز مرکزيت و تصميم

را تبيين کند و انحصار برخورداری از قهدرت مسهلط و    Stateيف شده که حدود سرزميني تعر

 (.Jones& Woods,2005:38گااری )توانايي قانون

شود بايد نکاتي مد نظر قهرار گيهرد از   مي Stateگل محمدی معتقد است در تعاريفي که از 

م و تکميلهي تفکيهک شهود؛    جمله اين که کلي باشد؛ عناوهر نزم و کهافي از عناوهر بيهر نز    

منسجم و ساختارمند باشد و تعريف تک بعدی نباشد؛ منظور از مورد آخهر ايهن اسهت کهه بهه      

توجهه شهود. منظهور از تعريهف نههادی، سهاختاری يها         Stateهردو بعد ساختاری و کارکردی 

بر حسب آنچه هست تعريف شود. در تعهاريف کهارکردی    Stateاين است که  Stateسازماني 

State توان بهدون  شود. در واقع نميهايش تعريف ميدهد يا کار ويژهبر حسب آنچه انجام مي

 Stateديگهر اگهر   بيانکند و برعکس. بهچه مي Stateچيست درک کرد که  Stateدرک اين که 

شهود و  ، حکومت و سياست مخدوش مهي Stateورفاً بر حسب کارکرد تعريف شود مرز ميان 

انجامههد يههد بيشههتری شههود بههه تصههور انتزاعههي از زور مههي      اگههر هههم بههر سههاختار تأک   

(Golmohammadi,2013:29در مجموع علي .)       ربهم اختوفهاتي کهه بهر سهر مفههومState 
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عبهارت اسهت    Stateخورد يعني به چشم مي Stateوجود دارد، اجماعي بر سر تعريف وبر از 

 (.Ibid:34از نهاد مدعي اعمال انحصاری زور مشروع در قلمرو معين )

 از بعد تاريخی Stateبررسی 

در برب تا سده شانزدهم رواج سياسهي نيافتهه بهود. نخسهتين کهاربرد آن در       Stateمفهوم 

هها  ها اين مفهوم شناخته شده نبود. آنشود. برای يونانيبح  علمي به ماکياولي نسبت داده مي

شد و وق و اجتماع تأکيد ميمندی از حقبردند که در آن بهرهبه جای آن واژه پوليس را بکار مي

 State(. در واقع تا پيش از قرن شانزدهم Alam,2009:132سلطه و اباعت مورد توجه نبود )

ههای سهنتي بهه اداره جوامهع     های مختلفي از سازمانبه معني امروزين وجود نداشت و وورت

ههای  نتي وهورت ههای سه   Stateسنتي ناميد.  Stateها را توان آنپرداختند که با تسامح ميمي

ههای  ههای فوهودالي، امپراتهوری   شههرها، نظهام  هها را بهه دولهت   گوناگوني داشتند. آيزنشتات آن

سهانر تقسهيم نمهوده    های تاريخي متمرکز ديهوان ای و امپراتوریهای قبيلهپدرسانر، امپراتوری

ههای سهنتي   وریشهرها و انواع امپراته بلبه با دولت Stateاست. در اروپا نيز تا پيش از پيدايش 

محصول تعامل  Stateنويسد در گاشته (. نوروزی در اين رابطه ميGhanbari,2006:36بود )

داری، مالکيت، حسب و نسب، مقام اجتماعي از سهويي و قهدرت و حکومهت از سهويي     زمين

در  Stateنويسهد:  (. افضلي در کتاب دولت مدرن در ايران ميNowrozi,2001:78ديگر بود )

کننده واحد سياسي متمايزی است که در مقابهل فووداليسهم شهکل    اسي برب منعکسادبيات سي

باشههد گرفههت و دارای چهههار عنصههر اوههلي سههرزمين، جمعيههت، گاورنمنههت و حاکميههت مههي

(Afzali,2007:22چارلز تيلي معتقد است که از اين دوران به بعد دگرگوني .) های بسياری در

State  همزمان با تکامل ها ر  داده است. در اين دورهState     ها تغييهرات زيهادی در ماهيهت

وسطي بسيار مبهم و نامشخص بود و شهامل بسهياری   که در قرون Stateمفهوم  ها ايجاد شدآن

شد که ادعای قدرت بر سرزمين و فضها را داشهتند در ايهن دوره دارای    ها مياز افراد و سازمان

از قدرت انحصاری و مسلط در چهارچوب  حدود سرزميني بسيار مشخص و متمرکز گرديد که 

تهوان  (. در مجمهوع مهي  Jones& Woods,2006:42گرديهد ) حدود مرزی خود برخوردار مي

را پايهان   Stateای خاسهتگاه تهاريخي   گفت دو ديدگاه متفاوت در اين زمينه وجهود دارد: عهده  
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ای ديگهر ماننهد   کننهد و عهده  وسطي و جايگاه جغرافيايي آن را اروپای باختری معرفي ميقرون

کننهد. وی  شمول و مربوا به همه جوامع تلقي ميای قديمي، جهانرا پديده Stateرابرت لوی 

وههورت نطفههه حتههي در جوامههع ابتههدايي هههم وجههود داشههته اسههت  بههه Stateمعتقههد اسههت 

(Naghibzade,2007:165از تلفيم اين دو ديدگاه مي .)    توان به اين نتيجهه رسهيد کههState 

ههای آن از قبيهل فنهي و    رسهد، امها ويژگهي   است که منشا  آن بهه دوران باسهتان مهي   ای پديده

شهود  بيرشخصي بودن و حضور همهه جهايي و اسهتمرار داشهتن در دوران نهوين متبلهور مهي       

(Ozer,2007:4 درهرحال در تحليل مفهوم .)State        بايد به ايهن نکتهه نيهز توجهه داشهت کهه

 بعد از قرن شانزدهم تفاوت اساسي يافت. Stateشناختي فلسفه فکری و مبنای معرفت

 و ژئوپلیتیک سیاسیدر جغرافیای  Stateبررسی 

State ترين شکل سازماندهي سياسهي فضاسهت و از نظهر مهوير نمايهانگر نقطهه اوج       عالي

سياسي فصل مشهترک   -عنوان يک واحد جغرافياييبه Stateتکامل سياسي و جغرافيايي است. 

باشهد  الملهل مهي  جهع مطالعهات در جغرافيهای سياسهي و روابهط بهين      و مرکز ثقل و واحهد مر 

(Mirheydar,2010:456 .)State   ها به دنيل نظامي، انتظامي، اقتصادی، سياسي، جمعيتهي و

نهوعي هسهتي    Stateدنيل ديگر بر قلمرو و مرزهای خود نظهارت و کنتهرل دارنهد. در واقهع     

کنهد  را در ايهن کهره خهاکي اشهغال مهي      شود که فضای فيزيکي مشخصيجغرافيايي تصور مي

(Golmahammadi,2013:58  دربههاره اهميههت .)State    در مطالعههات جغرافيههای سياسههي

که در برخهي منهابع جغرافيهای سياسهي را جغرافيهای      بوریهای مختلفي وجود دارد؛ بهديدگاه

State ات جغرافيهای  دان نامور آمريکايي نيز بنيهاد مطالعه  اند. ويتسلي جغرافيها توويف کرده

(. درهرحال جونز و وودزهها  Kaviyani rad,2010:38دانست )مي Stateسياسي را منطبم بر 

اند. نخسهت ايهن   در جغرافيای سياسي مطرح کرده Stateسه دليل اولي درباره بررسي ماهيت 

قهه  ها در مقياس جهاني از منطقه تها منط  Stateها بر اين واقعيت تأکيد دارند که دانکه جغرافي

هايي است که در اين زمينه فعاليهت بسهياری   دانبا هم تفاوت دارند. پيتر تيلور يکي از جغرافي

ها نسهبت بهه الگهوی     State(. ازجمله دنيل تفاوت Jones&Woods,2006:39کرده است )

به چه زمان و مکاني  Stateها از زمان و مکان است. در واقع اين که يک  Stateآرماني تبعيت 
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باشد. بهر ايهن اسهاس    مي Stateبا الگوی آرماني  Stateکننده نسبت آن شته باشد تعيينتعلم دا

آرمهاني تجربهه    Stateتر شدن به های معين نوعي تحول را در مسير نزديک Stateهرچند همه 

دربرگيرنهههههده الگهههههوی واحهههههدی نيسهههههت  Stateانهههههد تهههههاريخ تحهههههول کهههههرده

(Golmohammadi,2013:110   دليل ديگر ايهن اسهت .)  دانهان هها بهه تهأثيرات     کهه جغرافهي

توجهه بسهياری    Stateهای خاص بر نهواحي مختلهف در حهوزه سهرزميني     مشينامتناسب خط

ها از منظر جغرافيايي  Stateترين عامل تأثيرگااری که مطالعه اند. سومين و مهممعطوف نموده

ارگيری و اداره هها بهرای در اختيه    Stateکند اين حقيقت است که به علت تهوش  را توجيه مي

 Stateتهری از مفههوم   ها در رسهيدن بهه درک جهامع   دانيک حوزه سرزميني مشخص، جغرافي

برنهد. نخسهت   ها به دو روش از بح  قلمروسازی بهره مي Stateنقش مؤثری دارند. در واقع 

اين که قلمروسازی از جنبه مادی يا فيزيکي حائز اهميت اسهت. ايهن اهميهت فيزيکهي بهه آن      

کوشند حدود فيزيکي قدرت خود را مشخص کنند. دومين ها همواره مي Stateست که لحاظ ا

هها از مفههوم    Stateموضوع به لحاظ عقيهدتي از اهميهت کليهدی برخهوردار اسهت. در واقهع       

برند. رابرت سهاک معتقهد اسهت    عنوان روشي برای کنترل و اداره جامعه بهره ميقلمروسازی به

تههر از کنتههرل مسههتقيم مههردم اسههت  جامعههه بسههيار آسههان کههه ايههن روش سههرزميني کنتههرل  

(Jones&Woods,2006:39-40درهرحال همان .)   بور که وبر گفته است وجهه تمهايزState 

از ديگر نهادهای دارای قدرت اجتمهاعي و زور سهازمان يافتهه، قلمرومنهدی آن اسهت. چنهين       

کند و ههم  اقتصادی متمايز مي ای اين نهاد را هم از نهادهای دارای قدرت ايدئولوژيک وويژگي

 (.Golmohammadi,2013:5از ديگر دارندگان زور سازمان يافته )

هها در گاشهته   ههای سياسهي و ژئوپليتسهين   دان، محور مباح  جغرافهي Stateدر مجموع  

به مّابه موجود زنده، فضای حياتي، سيرکونسيون و آيوکونهوگرافي،   Stateهايي چون )ديدگاه

ههای  تحد در تکوين کشور و...( و حال بوده است. البته هرچنهد امهروزه ديهدگاه   نظريه ميدان م

ای از فضای آکادميک را به خود اختصهاص داده اسهت و وجهه اشهتراک     انتقادی بخش گسترده

(، ولهي  Flint, 2007: 23نيسهت )  2محهور  Stateها اين است که مطالعه ژئوپليتيک ديگهر  آن

                                                           
1 state-centric 
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ها  Stateز وجود دارد که اين ايده ژئوپليتيک انتقادی که نقش های ديگری نيوجود ديدگاهبااين

هها   Stateپهردازان معتقدنهد کهه    پهايرد. ايهن دسهته از نظريهه    در حال زايل شدن است را نمهي 

مانند و همچنان بهه رقابهت بهرای کسهب قهدرت ادامهه       الملل باقي ميبازيگران اولي نظام بين

 (. Ghalibaf&Pourmosavi,2008:57خواهند داد )

 از نظر لغوی و کاربرد در زبان التین Stateبررسی 

 1تهر از واژه اسهتتوس  وورت دقيمبه معني ايستادن و به 1از ريشه نتين استير  State2واژه 

به معني وضع، مستقر و پابرجا گرفته شده است. مشتقات ايهن کلمهه در زبهان انگليسهي ماننهد      

مهيودی و   24(. در سده Vincent,2006:36رساند )ينيز همين معنا را م 1يا استيبل 4استاتيک

افراد در نظام امپراتهوری روم ابهوق   « جايگاه حقوقي»به  Statusدر زمان امپراتوری روم، واژه 

گرديد. همچنان که سيسرو، مور  رومهي ايهن واژه را بهه ايهن وهورت بهه کهار بهرده اسهت؛          

status rei publicae    ور عمهومي وضهعيت يها جايگهاه امه    »بهه معنهای( »Leval, 2006: 7 ؛)

 ,Skinnerرسميت يافت )« جايگاه و وضعيت حقوقي»به معنای  Statusبنابراين، در اين زمان 

دهنده وضعيت و شيوه موجوديت يک فهرد در  هايي دراز، نشان(. اين واژه که مدت91 :2014

کهار گرفتهه شهد     عنوان يک قدرت حاکم و در نتيجه مسهتقل بهه  جامعه بود از سده شانزدهم به

قدرتي که اقتدار خود را بر يک جمعيت و بر يهک سهرزمين محهدود شهده از سهوی مرزهها و       

مهيودی،   28(. در واقهع در اوايهل سهده    Lacost,2012:219کرده اسهت ) سرحدات اعمال مي

عووه بر بار حقوقي، بار فرمانداری و حاکميتي نيز به ايهن   «شهريار»نيکللو ماکياولي، در کتاب 

به معنای مهدرن  « حکومت و قلمرو آن»به معنای  Statusژه ابوق کرد و از همان زمان واژه وا

 (.Bobbio, 2013: 13به رسميت شناخته شد )

در واقع کاربرد واژه استتوس در خصوص وضع کشهور يها حهاکمي خهاص، خهواه پها  يها        

شهود پادشهاه   ته مي(.  بر همين اساس است که گفVincent,2006:36امپراتور موجه بوده است )

                                                           
1 State  

2 Stare 

3 Status 

4 Static 

5 Stable 
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کننده رفاه جامعه است. به بيهان سهاده يکهي از    وورت ضمني تأمينضامن ثبات، امنيت، نظم و به

مضامين مهم معنای اخير اين است که اگر نظم نزمه ثبات و استمرار باشد و اگر ثبات و اسهتمرار  

آيهد.  رفاه عامه پديد مهي ای ميان مفهوم استتوس و نزمه رفاه حال عامه باشد، در آن وورت رابطه

ازآن برخوردار شد. بر اساس مطالبي کهه بيهان   اين رابطه از اهميت زيادی در قرن شانزدهم و پس

بيهان کننهده    Stateرا نيز ارائه نمهود بهه ايهن وهورت کهه       Stateتوان تعريف جديدی از شد مي

تبلور عيني پيهدا  های مادی و معنوی جمعيتي است در قلمروی مشخص که برای حفظ آن دارايي

ای در نظر گرفت که تا زمهاني کهه چههار    عنوان سرمايهتوان بهرا مي Stateديگر بيانکرده است. به

تبلورش مّل خورشهيدی   Stateالاکر در آن وجود داشته باشد پابرجاست؛ يعني عنصر اولي فوق

 است که تا زماني نور دارد که اين چهار عنصر در آن وجود داشته باشد.  

به معني شهغل و حرفهه و    2توان گفت واژه اتاتدر زبان فرانسه نيز مي Stateرباره معادل د

)شهأن   1ههای ايسهتيت  پايگاه اجتماعي به کار رفته اسهت. در واقهع در زبهان فرانسهه ميهان واژه     

 1)وضع( تمايز روشني وجود ندارد. همين گفته درباره واژه اسپانيايي استادوStateاجتماعي( و 

شناسهي کلمهه واحهدی    با ايسهتيت از نظهر لغهت    Stateت. در زبان انگليسي نيز واژه وادق اس

وسهطي بهه معنهي وضهعيت و     يا ايستيت در قرون Stateهای استتوس و هستند. درهرحال واژه

(. در زبان چيني واژه اتات Ibid:39رفت )موقعيت يک حاکم يا مملکت يا اميرنشين به کار مي

نای کشور و خانواده است. اين اوطوح فاقد مفهوم سياسي بهه معنهای   که به مع 4زيا-معادل کو

 (Sheykhavandi,2013:54اروپايي است )

های مطهرح از قبيهل ننگمهن و آکسهفورد بهه      در ديکشنری Stateدر مجموع مفهوم اولي 

( و http:// www. ldoceonline.com/ dictionary /stateاست ) 1شرايط و وضعيتمعنای 

http:// www. oxforddictionaries.[com/ definition/ english/ state?q= state) و )

(http:// dictionary. reference. com/ browse/ state? s= t  اوهطوح )State   در زبهان

                                                           
1 etat 

2 estate 

3 estado 

4 Kuo-Zia 

5 condition  
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، «2حکومت يا سازمان سياسي کشور»به معاني « وضعيت»انگليسي در بعد سياسي بير از مفهوم 

نيههههز مههههورد اسههههتفاده قرارگرفتههههه اسههههت « 1بخشههههي از يههههک کشههههور»، «1کشههههور»

(http://www.ldoceonline.com/dictionary/state_  همچنين واحدهای تشکيل دهنهده .)

کننههد مشههخص مههي  State4امريکهها را در زبههان انگليسههي بهها    متحههدهفدراسههيون ايههانت 

(Alam,2009:134.) ههد  »های رياست جمهوری را در برخي موارد نيز بانترين مقام در نظام

 گويند.مي« State1او 

انهد.  در کنار حکومت محلي اسهتفاده کهرده   8محلي Stateتر نيز از اوطوح گودوين و پين 

ههای محلهي محصهول توسهعه نابرابرنهد و همهواره        Stateاستدنل گهودوين ايهن اسهت کهه     

ونقهل ابزارههای محلهي مهورد     سازی، آموزش رايگان و جريان حملمسکن اند از بريمکوشيده

نياز برای تضمين مصرف همگاني را در اين منابم تأمين کنند و بدين گونهه آثهار و پيامهدهای    

محلهي از   Stateفضهايي را بهبهود بخشهند. اداره و مهديريت      -سازی اجتمهاعي نامطلوب قطبي

های بير منتخب در سطوح مرکزی و محلي دولتهي  انای از سازمبريم دولت مرکزی، مجموعه

ههای  ازجملهه سهازمان   -و نيز بازيگران سازماني و انفهرادی خهارج از عروهه سياسهي رسهمي     

های گروهي و حتي نهادهای چنهدمليتي نظيهر اتحاديهه    های خصووي، رسانهداوبلبانه، شرکت

ميهر  (. Jones&Woods,2006:121 in Duncan and Goodwin, 1998پايرد )اروپا وورت مي

عنهوان سلسهله   محلهي را بهه   Stateحيدر نيز در کتاب مفهاهيم بنيهادی در جغرافيهای سياسهي     

منظور حفظ و نگاهداشهت روابهط اجتمهاعي در سهطح محلهي،      گيرد که بهنهادهايي در نظر مي

   (.Mirhaydar,2007:51شوند )تأسيس مي

                                                           
1 government or political organization of a country 

2 country 

3 part of country 

)شاير( است که در تاريخ بريتانيا برای تفکيک فضايي منابم به عنوان يک  Shire(، واژه stateريتانيايي، معادل استان يا ايالت )در انگليسي ب 4

در جنوب  Hampshire ها و شهرهای انگليس )مانند شده است و هم اکنون نيز در نام بسياری از ايالتايالت از اين عنوان استفاده مي

 در شنال شرق ولز( و... Flintshire در جنوب برب اسکاتلند(، ولز )مانند  Ayrshire د )مانند انگليس(، اسکاتلن

5 The head of state 

6 local state 

http://www.ldoceonline.com/dictionary/state_
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 در زبان فارسی  Stateسازی مفهومی بررسی معادل

گاار جغرافيای سياسي در ايران، در نخستين اثر خود در اين زمينهه  عنوان بنياندره ميرحيدر به

را بکهار بهرده اسهت    « کشهور »، معهادل  Stateبرای واژه  ،«اوول و مباني جغرافيای سياسي»با نام 

(Ibid:48 ايشان در پيشگفتار ترجمه کتاب .)«ير، اثر ريچارد مهو « درآمدی نو بر جغرافيای سياسي

ههر جها واژه   »در جغرافيای سياسي در ايران، معتقد است که  Stateدرباره برابرهای مختلف واژه 

State  با حرف تعريفThe ( همراه باشدThe State  به معنای حکومت و هر جا بدون حهرف ،)

( باشهد، معنهای کشهور    Statesوهورت جمهع )  ( و چه بهه A Stateوورت مفرد )تعريف، چه به

(. پيروز مجتهدزاده در کتهاب  Ibid:5« )، دولت استGovernmentنين معادل واژه دهد. همچمي

را معههادلي بههرای واژه انگليسههي  « دولههت»نيههز،  «جغرافيههای سياسههي و سياسههت جغرافيههايي  »

Government سياسي را بر -داند و معتقد است که چون دولت، مديريت و گردانندگي اداریمي

عنهوان دولهت   توان بهم به همين معناست(، پس اين واژه را ميه to governعهده دارد )که فعل 

(. محمدرضها  Mojtahedzade,2002:101-102اسهت، در نظهر گرفهت )   « قوه مجريه»که همان 

دههد  در جغرافيای سياسي معني و مفهوم حکومت نمهي  Stateواژه »حافظ نيا نيز معتقد است که 

« از مفهههوم آن در علههوم سياسههي اسههت  و بههه لحههاظ مفهههومي نيههز بسههيار فراتههر و فراگيرتههر  

(Hafeznia,2011:211 ايشان با نظر به اينکه واژه .)«را نيز معادلي بهرای واژه  « کشورCountry 

و درنهايهت بها   « تواند معهادلي بهرای واژه اسهتيت باشهد    واژه کشور، نمي»داند، معتقد است که مي

ههايي  شهايد واژه »، بر آن است که «سياسي نينحل باقي ماندن برابر استيت در جغرافيای»اذعان به 

 (.Ibid:211تر باشند )مناسب« نظير ملک يا مملکت

« State»معهادل  « 2دولت»از برف ديگر در ديگر منابع بيرجغرافيايي و در اکّر منابع فارسي واژه 

قرارگرفته است. برخي قرائن حاکي از آن اسهت کهه دولهت يهک واژه فارسهي اسهت کهه از ريشهه         

 Moienبهههه معنهههای چرخيهههدن و دور زدن گرفتهههه شهههده اسهههت )    « dul»يت سانسهههکر

Dictionary,2001:1581 شهده اسهت کهه بها     (. در واقع در تعابير قدما دولت به چيزی ابوق مهي

                                                           
 ,government, administration, stateدر فرهنگ جامع لغات و اوطوحات سياسي معادل واژه دولت واژهای  2

nation, cabinet, leadership (129: 2192وروزی خياباني، آمده است )ن 
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بهور خهاص بهه گهردش خوشهبختي، ثهروت و       گردش زمان و نوبت از يکي به ديگری برسد يا به

شده است. در واقع مهال و ظفهر را دولهت بهدان سهبب      دارايي از شخصي به شخص ديگر گفته مي

(. برخهي از منهابع دسهت بهه     DehKhoda Dictionary,CDگهردد ) گويند که دست به دست مهي 

شود و بر ايهن اسهاس   قراری اين مفهوم در نظر گرفته ميثباتي و بيدست شدن دولت را دليلي بر بي

(. برخي از منهابع نيهز آن را   Jahan Bozorgi,2009:32دانند )معادل مناسبي نمي Stateآن را برای 

وم، معاني ديگری نيز برای دولت مطرح شهده اسهت. در   دانند. بيرازاين مفهدليل ثبات اين مفهوم مي

و ترکيبهات متعهدد   « دور»تبديل شده است که امروزه در « ر»به « ل»برخي منابع آمده است که حرف 

تطور يافتهه و موجهب   « ل»و... به جا مانده است و در موارد ديگر با حفظ « مدير»، «دايره»، «اداره»آن 

(. در برخهي از  Sheykhavandi,2013:50شهده اسهت )  « متهداول »و « دول»پيدايش کلماتي ماننهد  

ای از قدرت در نظر گرفته شده است و ابلهب بهه معنهای    ای عربي و به معنای دورهمنابع دولت واژه

های حکومت پيامبر، خلفا و امويهان و عباسهيان بهه    استعمال شده است. در زبان عربي دوره« سلسله»

دولههت امههوی و دولههت عباسههي ناميههده شههده اسههت      نههام دولههت نبههوی، دولههت راشههيدين،   

(Barzegar,2012:12      در برخي منابع عربي دولت اعهم از حکومهت اسهت. حکومهت در واقهع .)

وسيله آن دولت به اجرای حکومت و عمليهات  جزئي از دولت است و ابزار اداره سياسي است که به

شهود اسهتعمال   که موحظه ميبور (. همانAbdulrahman,2001:316کند )سياسي خود اقدام مي

 واژه دولت نيز در زبان عربي در موارد گوناگون بوده است.  

رسهد  در عصر مشروبه وارد ادبيات سياسي فارسي شهد و بهه نظهر مهي     Stateدرهرحال اوطوح 

روشهنفکران عصهر   "اولين بار ميرزا ملکم خان آن را با همان اوطوح نتين به کار برد. برخي معتقدنهد  

کتهب قهديم متوسهل    « دولهت »باشد به لغهت   Stateدر فقدان واژه مناسبي که معادل اوطوح  مشروبه

توانست معهادل مناسهبي بهرای    نمي Stateناميدند؛ اما واقعيت اين است که  Stateشدند و آن را همان 

واحهد سياسهي متمهايزی بهود کهه در مقابهل فووداليسهم،         Stateدولت يا همان دوله عربي باشد؛ زيهرا  

و دولهت )دولهه( تنهها در زمينهه تمرکهز       Stateکهرد. در واقهع   جارهای سياسي مدرن را منعکس ميهن

از هنجارههای سياسهي مهدرن     Stateسرزميني تشابه معنايي دارند وگرنه به لحاظ ماهوی آنچهه را کهه   

ه (. البته Afzali,2007:24)"کند کاموً با هنجارهای سنتي واژه دولت )دوله( معهار  بهود  منعکس مي
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ههای معهين نهوعي     Stateتوان گفت هرچند همه ها ميبور که اشاره شد در پاسخ به اين ديدگاههمان

)دولهت(  Stateانهد تهاريخ تحهول    آرمهاني تجربهه کهرده    Stateتر شهدن بهه   تحول را در مسير نزديک

بهه چهه زمهان و مکهاني تعلهم داشهته باشهد         Stateدربرگيرنده الگوی واحدی نيست و اين کهه يهک   

 (.  Golmohammadi,2013:110باشد )مي Stateبا الگوی آرماني  Stateکننده نسبت آن يينتع

در زبان فارسي کاربردهای مختلفي پيدا کهرده   -در زبان انگليسي Stateهمانند  -واژه دولت نيز 

تهرين  ترين مظههر رابطهه قهدرت گسهترده    است. دولت در معنای وسيع به مفهوم نهاد نهادها، يا عالي

تهر(. در معنهای محهدودتر بهه جبههه حاکمهان و       يتي است کهه موضهوع بررسهي اسهت )انتزاعهي     کل

ها مهردم بهرای واژگهوني    فرمانروايان در قبال محکومان، شهروندان و فرمانبران است. مّوً در انقوب

( که منظور همان حکومت است. گهاهي نيهز بهه    Barzegar,2012:8زنند )دولت دست به اقدام مي

شهود. در واقهع وقتهي گفتهه     وزيران و کابينه ابوق مهي سي و فوقاني قوه مجريه يعني هيوتنيه سيا

وزيهران  های هيوهت شود دولت تشکيل جلسه داده، ابلب اين مفهوم ناظر به قوه مجريه و نشستمي

شود دولت ايران با دولت افغانستان همسايه است يعني اين کهه کشهور ايهران    است. يا وقتي گفته مي

ديگر در ادبيات سياسهي فارسهي   بيان(. بهAbulhamd,2005:141کشور افغانستان همسايه است )با 

و )ههم بهه مفههوم     Stateدولت هم به مفهوم ساخت قدرت، هم به مفهوم حکومت و هم به مفهوم 

نظهران و  کشور( به کار رفته است و اين امر ساخت زبهاني قدرتمنهدی را ايجهاد کهرده کهه وهاحب      

حکومهت   State(. بر اساس آنچه بيان شد Afzali,2007:24وان بلبه بر آن را ندارند )نويسندگان ت

بور که در بان اشاره شهد  توان واژه حکومت را معادل آن قرار داد. از برفي ديگر هماننيست و نمي

های مختلفي )تأييد و رد( مطرح شهده اسهت.   نيز ديدگاه Stateبه جای « دولت»درباره استعمال واژه 

تهر از آن بهه   حال با توجه به استفاده گسترده از اين مفهوم در محافل علمي و نبود واژه مناسهب بااين

 Stateتهرين گزينهه بهرای معهادل     در شرايط فعلي مناسهب « دولت»رسد واژه به نظر مي Stateجای 

کهرات مهورد   م بهه ويژه قهرآن کهري  برف در منابع ما بهنيز که ازيک« مُلک»هايي مانند باشد. البته واژه

های تخصصي ماننهد جغرافيهای سياسهي و    استفاده قرارگرفته است و ويژگي معنايي خاوي در رشته

داری و ملهک و دارايهي را   علوم سياسي ندارد و از برف ديگر مفاهيمي چون فرمانروايي و حکومت

بهوده   Stateتواند معادل مناسبي برای مفهوم ( ميhttp://www.alketab.orgکند )با خود حمل مي

http://www.alketab.org/
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مورد استفاده قهرار بگيهرد کهه البتهه ايهن امهر نيازمنهد پهايرش و اجمهاع          « دولت»و به جای مفهوم 

 باشد.های مربوبه  مينظران حوزهانديشمندان و واحب

 وتحلیل آنهای تحقیق و تجزيهيافته 

 دولت مفهومی انتزاعی با عناصر عینی

ای نفسه وجود خارجي ندارد )انتزاعي اسهت( بلکهه هماننهد خهدای گونهه     خود فيخودیدولت به

ای بهر سهر ههر دولتونهد و کشهوروندی      الوجود، همه زماني و همه مکاني است و همانند سهايه واجب

بور که در ابتدا اشهاره شهد ابهامهات در مهورد     (. همانSheykhavandi,2013:115شود )گسترده مي

و مفهوم دولت و انتزاعي بودن آن باع  شده است برخي از انديشمندان تنهها راه نجهات از ايهن    معني 

گونهه تعهاريف از دولهت را ناديهده بگيهريم و تنهها بهه        چندگانگي نظريات را در اين امر بدانند که ايهن 

نهت و  های مبتني بر عوامل عيني يا عناور بنيادی دولهت از قبيهل جمعيهت، سهرزمين و گاورنم    تعريف

هايي چون دولت، کشور، ملهت، سهرزمين   ديگر، واژهبيان(. بهAlam,2009:136حاکميت توجه کنيم )

های ماکور بيشتر بهه سهرزمين   بالباً دارای معاني بسيار نزديک به هم هستند و کاربرد مشابه دارند. واژه

د کنههتحههت حاکميههت واحههد و مسههتقل يهها سههاکنان ايههن سههرزمين يهها خههود حکومههت اشههاره مههي  

(Ahmadi,2009:79       علت تعدد معاني دولهت نيهز همهين امهر اسهت کهه آن را در وضهعيت .)  ههای

ديگر با توجه به اين که دولت مفههومي انتزاعهي بهوده و    بيانسازد. بهمختلف با مفاهيم مرتبط درگير مي

وهر  باشد برای بروز و ظهور عيني خود نزم است کهه در قالهب يکهي از عنا   بيانگر وضعيتي خاص مي

 پردازيم.اولي و سازنده عيني خود نمايان شود. در ادامه به بررسي ارتباا اين عناور با دولت مي

 )مردم( 1رابطه دولت با کشور )سرزمین( و ملت

در منابع مختلف بير از دو عنصر اولي حکومت و حاکميت، وجود دولهت در گهرو هسهتي دو    

شود: وحنه و پهنه محهدود و مشخصهي از   ميعنصر اساسي ديگر يعني کشور و ملت در نظر گرفته 

« ملهت »بافته که امهروزه آن را  همو تعداد معين و مبيني از جماعت سازمان يافته و به« کشور»زمين يا 

                                                           
های انتزاعي و اعتباری در نظر گرفت؛ در حالي که واژه مردم توان به نوعي در زمره واژههايي مّل ملت را نيز ميواژه 2

 (Bakhsaieshi Ardestani,2006,85مصداق خارجي و عيني دارد؛ يعني مابه ازا  خارجي دارد )
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شهود  اتفاق تعاريفي کهه از دولهت مطهرح مهي    (. در قريب بهSheykhavandi,2013:115نامند )مي

عنوان يکي از شهروا اوهلي تشهکيل    تر بهخاص تر و کشور در معنایعنصر سرزمين در معنای عام

بور که شيخاوندی اشهاره کهرده اسهت: دولهت بهي      ديگر همانبيانشوند. بهدولت در نظر گرفته مي

تهر بهودن   (. بر اين اساس بها توجهه بهه انتزاعهي    Ibid:115تواند باشد )ملت و بي کشور دولت نمي

« کشهور »شود اين مفهوم به مفهوم و سرزميني مي، زماني که از آن برداشت جغرافيايي «دولت»مفهوم 

جغرافيايي آن هنگام واقعيت يافهت کهه    –شود. در واقع پيدايش اين پديده سياسي بسيار نزديک مي

شکل گرفت و تغييرات نزم در سهاختار فضهايي، برقهراری ارتبابهات، ايجهاد امنيهت و        Stateنهاد 

(. بر ايهن اسهاس بها    Gallaher, 2009: 17يکپارچگي ملت در سرزمين سياسي وورت پايرفت )

انهد و قهدرتي   توجه به تعريف کشور که سرزميني است کمابيش وسهيع کهه مردمهاني در آن سهاکن    

( و يا ببم تعريف ديگهر سهرزميني مسهکون کهه از     Ashuri,2013:259کند )مستقل آن را اداره مي

شههود داره مههيالمللههي اسههت و توسههط هيوههت حاکمههه ا   نظههر سياسههي دارای مرزهههای بههين   

(Mirheydar,2010:456بهترين معادل آن واژه، کشور مي ) عنهوان  تواند باشد که در برخي منابع بهه

( و البتهه در  Sheykhavandi,2013:115يکي از عناور اولي سازنده دولتِ انتزاعي مطرح اسهت ) 

. بهرای  (Mirheydar,2010:476()Hafeznia,2006:234شود )مي Stateبرخي منابع معادل خود 

، 1بهوم ههای درون  State، 1ههای کشهيده   State، 2ایهای دروازه Stateمّال در اوطوحاتي از قبيل 

State 4های چندپاره ،State 1های ميانگير ،State   8الجزايهری ههای مجمهع ،State   8دارههای دنبالهه  

(Mirheydar,2006      و واژگاني از ايهن قبيهل و يها وقتهي گفتهه مهي )  شهودState   بها  ايهرانState 

دههد  ايران را از بعد جغرافيايي آن مورد بحه  قهرار مهي    Stateافغانستان همسايه است که وضعيت 

رسهد چراکهه بهر ببهم تعريهف ههم ظرفيهت معنهايي آن را         کشور واژه وحيح و بجايي به نظر مهي 

   تر است.  دربردارد و هم ملموس
                                                           
1 Gateway states 

2 Elongated states 

3 Enclave states 

4 Fragmented states 

5 Buffer states 

6 Archipelagic states 

7 Prorupt states  
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م نيهز يکهي ديگهر از عناوهر     بورکلي مهرد های جمعيت، جامعه، جماعت، ملت و يا بهواژه

دهد. در واقع مردم بخش ديگر بعهد جغرافيهايي دولهت را تشهکيل     سازنده دولت را تشکيل مي

( يا دولت بي ملهت  Mirheydar,2010:13دهد و بدون وجود مردم، دولت مفهومي ندارد )مي

سهو  (. در واقع از قرن شهانزدهم بهه ايهن    Sheykhavandi,2013:115تواند باشد )دولت نمي

(. درهرحال دولت و جامعه بهه بهرق   Nowrozi,2001:78مراد از دولت، جامعه سياسي شد )

ها با يکديگر بها  اند. البته تعريف هريک از اين مفاهيم و رابطه آنگوناگون سخت به هم وابسته

پردازد تغيير خواهد کرد. بهرای مّهال اگهر    ها ميای که بح  از آنتوجه به چارچوب هر نظريه

تهوان گفهت کهه خهود     عنوان يگانه نهاد واجد حاکميت تلقي شود در آن وهورت مهي  بهدولت 

هاست. درهرحال معنای جامعه ممکن است با معنای دولت متداخل و يا از آن موجد همه گروه

 (.Vincent,2006:47مجزا باشد )

 2و حاکمیت 1رابطه دولت با حکومت

ست و ههيچ دولتهي بهدون حکومهت     بور که گفته شد حکومت عنصر بنيادی دولت اهمان

شوند آيند، اداره ميهايي که از پي هم ميتواند وجود داشته باشد. تمام کشورها با حکومتنمي

(Flint & Taylor, 2007: 137درباره رابطه دولت و حکومت ديدگاه .)   های مختلفهي مطهرح

حکومهت نيسهت   شده است. برخي مانند آرتور بنتلي معتقهد اسهت دولهت کيفيتها متفهاوت از      

(Golmohammadi,2013:22پوننزاس نيز هنگامي .) گويهد آن را  که درباره دولت سخن مهي

هايش داند و معتقد است اين پديده ورفاً عبارت است از مجموعه دم و دستگاهای تهي ميواژه

شهود  و بر اين اساس دولت تقريباً مترادف با حکومت و نهادهای متعلم به حکومت تصور مهي 

(Ibid:19        نسکي و کول نيز بهه پشهتوانه برخهي کاربردههای متهداول دولهت و حکومهت را .)

که از دخالت دولت فدرال در حکومت ايهالتي يها از کمهک    يکسان شمرده و معتقد بودند وقتي

گوييم. کول از اينجا نتيجه گوييم، در واقع بر حسب فعاليت حکومت سخن ميدولت سخن مي

                                                           
1 government 

2 Sovereignty 
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گونهه تعهاريف   (. درهرحال، در اينAlam,2009:147ي هستند )گيرد دولت و حکومت يکمي

ديگهر اوهطوح حکومهت    عبارتشود يا بهمفهوم حکومت ابلب با مفهوم دولت در آميخته مي

(. منهابع مختلفهي   Vincent,2006:55شهود ) وورت هم معنا با مفهوم دولت به کار برده ميبه

الحمد معتقد است هر دولتي در هر کشهوری  دانند. ابوهم وجود دارد که دولت را حکومت نمي

(؛ Abulhamd,2005:148کند ولي خودش حکومت نيست بلکهه دولهت اسهت )   حکومت مي

بور ببيعي سه رکن دارد: قوه مقننهه،  در برخي منابع ديگر حکومت بخشي از دولت است و به

ه کارکردههای  ديگر، با توجهه بهه ايهن که    بيان(. بهAlam,2009:148قوه مجريه و قوه قضائيه )

اند از وضع قانون، اجرای قهانون و تفسهير قهانون )قضهاوت( در برخهي      اولي حکومت عبارت

های رياست جمهوری دانند که معادل دولت در نظامتنهايي حکومت ميرا به 2موارد قوه مجريه

(. در فرانسه و آلمان حکومت از نظر مصهداق بسهيار محهدودتر و    H.Wood,2012:22است )

از کلمهه حکومهت در زبهان انگليسهي بهوده اسهت. در فرانسهه مصهداق حکومهت          تر مشخص

رفته محدود به قوه اجراييه بوده است. در آلمان نيز کلمه حکومهت معمهونً بهه معنهای     همروی

جزئي از قدرت اجرايي يعني همان دستگاه اداری به کار رفته است. در برخي ديگر از کشورها 

« 1دسهتگاه اداری »يز بهه جهای کهاربرد کلمهه حکومهت از اوهطوح       متحده امريکا نمانند ايانت

ديگهر در امريکها واژه حکومهت بهه نظهامي      بيهان . بهه 1(Vincent,2006:56شهود ) استفاده مهي 

 Oxfordگيهرد ) تر اشاره دارد که تحت آن کشور مهورد سهازماندهي و اداره قهرار مهي    گسترده

English Dictionary, 2012  ياسهي فارسهي واژه   (؛ و امها در ادبيهات س«State »   ًکهه معمهون

شود هم به مفهوم ساخت قدرت هم به مفهوم حکومت و هم بهه  معادل دولت در نظر گرفته مي
                                                           
1 executive 

2 Administration 

ند؛ کناستفاده مي Administrationها از واژه گويند، آنمي Governmentها، در انگليسي آمريکايي، آنچه بريتانيايي 1

است. عووه بر اين، گهگاه به ويژه در « دستگاه اداری»به معنای  Administrationبنابراين در انگليسي آمريکايي، 

شود. مّوً در گفته مي« کابينه»شود که در زبان فارسي بدان به چيزی ابوق مي Administrationهای آمريکايي، روزنامه

-های انگليسي، اين ترکيب ايناست. گفتني است در روزنامه« کابينه اوباما»، به معني Obama administrationترکيب 

 «.کابينه ب لِر»به معنای  Blair governmentگونه است؛ 
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(. همانند مفهوم قبلي، يعني کشور و با توجه Afzali,2007:24مفهوم دولت به کار رفته است )

ای )ماننهد ايجهاد هنجارههای    يژهتر بودن مفهوم دولت، زماني که از آن برداشت کار وبه انتزاعي

 Bakhsaieshiمشههترک، حفههظ انسههجام و همبسههتگي و يهها اهههداف و نيههل بههه اهههداف )   

Ardestani,2006:71شود )وجهه اجبهار، وجهه    شود و يا زماني که به وجوه آن اشاره مي( مي

ههايي از ايهن   ( و يا نمونهBashirie,2013:100خصووي، وجه عمومي و وجه ايدئولوژيک()

ههای پايهدارتر   شهود چراکهه در اينجها جنبهه    ل، مفهوم دولت به مفهوم حکومت نزديک مهي قبي

هها ماننهد   روند ولهي کهارويژه آن  آيند و ميها ميديگر حکومتبيانباشد. بهحکومت مطرح مي

ها مانند وجه ايدئولوژيکشان پايدارتر است. بر ايهن اسهاس منظهور از    حفظ انسجام يا وجوه آن

کار، دولت فاشيست، دولت رفاه، دولت وهنفي و يها دولهت    قبيل دولت محافظهاوطوحاتي از 

کهار در اينجها همهان    ديگر دولهت محافظهه  بيانباشد بهکمونيستي همان بعد حکومتي دولت مي

توان حکومت )دولت( ها را به برق مختلهف از جملهه بهر    البته مي کار است.حکومت محافظه

و گروهي و جمههوری(؛ معيهار تمرکهز قهدرت )متمرکهز و      اساس معيار تعداد حاکمان )فردی 

بينهي )الههي و   تهر و دموکراسهي( و يها معيهار جههان     فدرال(؛ معيار مشارکت شهروندان )توتالي

 (.Nowrozi,2001:104بندی کرد )بابوتي( نيز ببقه

باشهد و عبهارت اسهت از    مفهوم حاکميت نيز از مفاهيم بسيار نزديک به مفهوم دولهت مهي  

گهاار و اجراکننهده قهانون اسهت و بهانتر از آن قهدرتي نيسهت        الي دولت کهه قهانون  قدرت ع

(Ashuri,2013:128درباره رابطه دولت و حاکميت مي .)    توان گفت که دولهت بهدون اعمهال

حاکميت معني و مفهومي ندارد و اين دو مفهوم تفکيک ناپايرنهد. بحه  حاکميهتِ دولهت در     

ن توضيح است که اداره امور سرزمين و ملت بدون اقتهدار و  جغرافيای سياسي نيز محدود به اي

حاکميت امکان پاير نيست؛ بنابراين دولت، اقتدار و حاکميت تفويض شهده از سهوی ملهت را    

 (. Mojtahedzade& Hafeznia,2008:4نمايد )برای اداره کشور اعمال مي
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 )دولت( state: عناصر تشکیل دهنده 1شکل 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بور که اشهاره شهد   دهد. همانشکل بان رابطه بين دولت و عناور چهارگانه آن را نشان مي

ههای  برف مفهومي انتزاعي است و از برف ديگر بهرای پديدارشهدن در وضهعيت   دولت ازيک

شهود. سهه عنصهر کشهور     مختلف در قالب عناور مادی و عيني تشکيل دهنده خود متجلي مي

بهور کهه در   توان از عناور مادی دولت در نظر گرفت. همانين(، حکومت و ملت را مي)سرزم

شود ورف در کنار هم بودن عناور مهوک تشهکيل دولهت نبهوده بلکهه      شکل بان موحظه مي

دهند. دولت عنصهر  عنوان يک مفهوم کلي تشکيل ميعناور ماکور در ارتباا با هم دولت را به

 کشور

 حاکمیتسرزمین تحت ) 

 دولت(

( خاصتجلی حاکمیت یک حکومت بر یک کشور و ملت) دولت  

 حاکمیت

(عامل اراده دولت) حکومت  

 ملت

مردم تحت حاکمیت ) 

 دولت(

های استیت در تقسیم بندی

زمینه وجوه استیت، انواع 

های استیت استیت، کارویژه

اشکال و... به این عنصر 

 اشاره دارد.

زمانی که از استیت برداشت 

جغرافیایی و سرزمینی 

شود به این عنصر اشاره یم

 شود.می

هایی از قبیل، تقسیم بندی

 nationجامعه سیاسی یا 

state  نوعی تقسیم بندی

 با تأکید بر ملت است.
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کند. مهردم  ت بر مردم )ملت( در سرزميني خاص )کشور( اعمال ميحاکميت را از بريم حکوم

 ها را تغيير دهند.توانند حکومت)ملت( نيز در وورت امکان مي

معمونً معادل  Stateويژه داخل ايران بور که بيان شد در متون جغرافيای سياسي بهالبته همان

(، و Mirheydar,2010:476()Hafeznia,2006:234شود )کشور يا حکومت در نظر گرفته مي

آورنهد تها از   دانان بيشتر از سرزمين و کشور سخن به ميهان مهي  اين به اين خابر است که جغرافي

State دهند و از اعتبار ارجهاع بهه   ها قرار ميگااری تکيه را بيشتر بر ابعاد و سرزمينو در اين نام

ابعهاد   Stateبور که گفتهه شهد   ن( ولي هماLacost,2012:219کاهند )ها ميوضعيت سياسي آن

و کشهور قرابهت زيهادی     Stateربم اين که در جغرافيای سياسي بين مفههوم  مختلفي دارد و علي

توانند در جای يکديگر قرار بگيرند، ولي بايد در نظر داشهت  وجود دارد و در بسياری از مواقع مي

عنهوان  به Stateني ندارد؛ چراکه همپوشا Stateبور کامل با مفهوم که مفهوم کشور يا حکومت به

يک هستي مفهومي، نهادی است که مدعي اعمهال انحصهاری زور مشهروع در قلمرويهي خهاص      

باشد و تقدم منطقي بر اجزای تشکيل دهنده خود دارد. به بيهان سهاده ايهن اجهزا در رابطهه بها       مي

بيشهتر مراجعهه   کنند )بهرای ابوعهات   ای مفهومي است که هويت متفاوتي کسب ميچنين هستي

 (.  Golmohammadi,2013:51-Jones&Woods,2006:37-38)کنيد به 

 شناسی جغرافیادر هستی Stateپردازش مفهوم و معادل 

تواند قرار گيرد و بهه مّابهه يهک    پايه فلسفه ميهايي است که همجغرافيا، از آن دست رشته

زيست بشر را در بستر مکهان   تواند بيشترين حجم از موضوعات مرتبط باگير که ميظرف همه

شناسهي وسهيع و فراگيهر اسهت. از ديگهر سهوی،       و فضا در خود جای دهد، دارای يک هسهتي 

بودگي فلسفي برخوردار است، بلکه به سبب دو بازوی مهم خود، تنها از کليت و کلجغرافيا نه

عه، شناسهايي و  ای نيز به مطالجامعه، قادر است تا در ابعاد کوچک محلي و منطقه-يعني ببيعت

شناسهانه  روی، خاستگاه فلسهفي و هسهتي  مديريت مسائل مرتبط با زندگي انسان بپردازد. ازاين

« گسهتردگي »، «جامعيت»فردی تبديل است که منحصربه« شناسيمعرفت»جغرافيا، آن را به يک 

اسهانه  شنهای بارز و جدانشدني آن است. همين افتراق و تمايز هسهتي از ويژگي« نگریکون»و 
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ماننهد باشهد.   جغرافيا نيز در نوع خهود بهي  « شناسيروش»شناسانه، سبب شده است تا و معرفت

ای از علهوم اجتمهاعي يها انسهاني در نظهرآورد،      عنهوان شهاخه  توان بههمچنان که جغرافيا را مي

هايي قائل شد کهه در حهوزه علهوم تجربهي و فنهي نيهز قهرار        مايهتوان برای آن مفاهيم و بنمي

بسا چنين جامعيت و گستردگي، نوعي نقصان به نظهر آيهد کهه گويها     گيرند. از يک نظر، چهيم

توان دريافت کهه نگهرش   ، اما با نگاهي موشکافانه مي«چيز استچيز و همهجغرافيا در پي هيچ»

ضهعف نيسهت، بلکهه بهه سهبب فهراهم آوردن       تنهها نقطهه  جغرافيا، نهه « نگرانههولستيک يا کل»

ترين راه شهناخت را فهراروی پژوهنهدگان    ترين عناور و عوامل، نزديکواقعي ترين وضروری

 دهد.قرار مي

در علهوم سياسهي و   « State»توان دريافت کهه چهرا و چگونهه واژه هماننهد     روی، ميازاين

توانند مفاهيم و معاني يکسهاني داشهته باشهد. از سهوی ديگهر، بهر پايهه        جغرافيای سياسي نمي

ه جغرافيا )که جغرافيای سياسي بخشي از آن است(، گسهتردگي مفههومي   شناسانخاويت هستي

آور و پارادوکسهيکال  و دامنه دراز دربرگيرندگي آن در جغرافيای سياسهي نيهز چنهدان شهگفت    

، «سرزمين»، دربردارنده همزمان و چندگانه چندين مفهوم ديگر، همچون Stateنمايد. واژه نمي

و مادام که اين عناوهر گهرد ههم نيامهده باشهند و يهک        است« مردم»و « حاکميت»، «حکومت»

برای آن استفاده کهرد؛ بنهابراين، خاوهيت     Stateتوان از واژه ترکيب را شکل نداده باشند، نمي

که بعدی ملي )وابسهته بهه   بيولوژيک و فرهنگي ويژه انسان که همان قلمرو خواهي است، آنگاه

کهه همهه عناوهر حکومهت،     شهور، آنگهاه  يک جمعيت با هويت مشخص و معين( و سياسي )ک

در « State»ای بنهام  تهوان از واژه حاکميت، اجرا و مديريت يا دولت در آن سامان يافهت(، مهي  

جغرافيای سياسي سخن به ميان آورد. نتيجه منطقي چنين رونهدی، ايهن خواههد بهود کهه ههر       

اين علم، خود خاوهيتي   شناسانهنگرانه هستيمفهومي در جغرافيا با توجه به ماهيت جامع و کل

گيرد که جز با گشودن همه اجزا  و عناوهر ايهن کهوف درههم پهيچ، مسهير       مي« کلي و جامع»

رسد کهه کوشهش بهرای حهل ايهن      حال، به نظر ميتوان و نبايد پيمود. بااينمنطقي ديگری نمي

يي، فضها »نمايد و آنچه در ايهن ميهان منطقهي اسهت، توجهه بهه بنيهاد        مناقشه هم بيرمنطقي مي

آن سرچشهمه  « شناسهي هسهتي »در مفاهيم جغرافيايي است کهه از  « نگری و کّرتجامعيت، کل
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ههای جغرافيهايي و فضهايي، همچهون     رسد که دخيل شدن عوامهل و سهازه  گيرد. به نظر ميمي

راه را بهرای تکّهر معنها و چنهدگانگي     « حاکميهت »و « حکومهت »، «ملهت »، «کشور»، «سرزمين»

بهه   Stateای که آن دسته از معناهها و مفهاهيم برآمهده از    گونهاست؛ بهمفهومي آن هموار کرده 

و « فضهايي »، ديهدگاه  Stateکهارگزاری   -تر هستند که عووه بر ديدگاه سهاختار واقعيت نزديک

 را دخالت دهند.  « نگرانه جغرافياکُل»

 گیرینتیجه

State ها در خصهوص  و انديشهها ای از مفاهيم، ارزشمفهومي انتزاعي است که با مجموعه

واسههطه حضههور همزمههان در دو حههوزه آميختههه اسههت و بهههمسههائل انسههاني و فضههايي درهههم

شناختي و علمي جداگانه به نام علوم سياسي و جغرافيای سياسي، دارای معنها، کهارکرد،   معرفت

ههای جغرافيهايي و فضهايي،    ای شده است. دخيل شدن عناور و سازهماهيت و معادل چندگانه

راه را برای تکّر معنا و چنهدگانگي مفههومي   « حکومت»و « ملت»، «کشور»، «سرزمين»چون هم

آن هموار کرده است. زماني که اين واژه، از حوزه ورفاً نظری و انتزاعي علوم سياسي به حوزه 

نهد، تشتت و پريشاني بسهياری بها خهود بهه همهراه      نظری جغرافيا گام مي-مديريتي -کاربردی

در زبان فارسهي  « مملکت»و « دولت»، «کشور»، «حکومت»ای که چندين معادل گونهآورد؛ بهمي

ای از ايهن گيسهوی پريشهان    يهک نتوانسهته اسهت از بهره    دانان سياسي، هيچو در ميان جغرافي

بهه واقعيهت    Stateتوان گفت که آن دسته از معناها و مفاهيم برآمهده از  وابگشايد؛ بنابراين، مي

را نيز دخالت دهند. در بررسي ايهن  « نگرانه جغرافياکل»و « فضايي»ديدگاه  تر هستند کهنزديک

شناسهي و  داستاني، بايد به اين نکتهه مههم توجهه داشهت کهه بنيادههای هسهتي       آشفتگي و ناهم

هها راه  های چشمگيری دارند و همين تفهاوت شناسي جغرافيا و علوم سياسي باهم تفاوتروش

و « مکان»که عاملي به نام ويژه آنگاها و انتزاعات در اين دو علم، بههترين انديشهرا برای نزديک

شناسانه جغرافيا و علوم سياسي يکي سازد. نگاهِ متفاوتِ هستيآيد، دشوار ميبه پيش مي« فضا»

است. جغرافيا به سبب  Stateمعنايي واژه  -ترين دنيل در پريشاني و پراکندگي مفهومياز مهم
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کجهايي )فضها و مکهان(، چرايهي )نظريهه(،      »دهي بهه  خود که در پي پاسخ 2نگرانهخاويت کل

های مرتبط با زيستِ انسان است، دارای ديهدگاهي  پديده« زماني )تاريخ( و چگونگي )فرايندی(

ببيعهي اسهت. همهين گسهتردگي و جامعيهت،      -جامع و فراگير به مقونت و مقومات اجتماعي

توان دريافت کهه  روی، ميدشوار باشد. ازاين State ازشود که ارائه يک تعريف جامع سبب مي

تواننهد و نبايهد   در علوم سياسي و جغرافيهای سياسهي نمهي   « State»چرا و چگونه واژه همانند 

 مفاهيم و معاني يکساني داشته باشد. 

است. اين مفههوم  « وضعيت»و « حالت»در مفهوم کلي خود به معنای  Stateدرهرحال واژه 

مورد بح  برای اين که عينيت پيدا کند ناچار است در عناور مادی خود نمايهان  های در حوزه

 Stateکهرات جهايگزين مفههوم    ، مفاهيم ملت، حکومت و کشور بهStateشود. در بين عناور 

معهاني متعهددی از قبيهل کشهور،      Stateشوند و اين امر باع  شده است که بهرای مفههوم   مي

دهد ه و... متصور شد. نتايج حاول از اين پژوهش نشان ميحکومت، دستگاه اداری، قوه مجري

 Stateههای مختلفهي کهه مفههوم     هر کدام از اين مفاهيم )کشور، حکومت و ملت( در وضعيت

منافهاتي   Stateتواند ويژگي معنايي آن را حمل کند. بر اين اساس تعدد معاني گيرد ميقرار مي

شهود و يها در   در وضعيتي مترادف بها کشهور مهي    Stateبا مفهوم اولي آن ندارد. به بيان ساده 

ای بهه مفههوم   وضعيتي ديگر مترادف با حکومت و در وضعيتي جامعه سياسي و اين امر خدشه

معنايي ندارد و برای بهروز و   Stateکند؛ چراکه بدون اين عناور، انتزاعي و اولي آن وارد نمي

 نده خود دارد. های مختلف نياز به عناور سازظهور عيني در وضعيت
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