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چکیده
نظام تقسیمات کشوری ایران یکی از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر اقتص و تسایس و دا

 زین ت و هعسو قطنم تفرشیپ

ههه ه هه هههههههای و ملی

کشور به شمار میرود .معیارهای مختلفی مبنای این تقسیمبندی قرار گرفته است که از جمله میتوان به فرهنگ ،ت خیرا  ،و ایفارغج 
تصمیمات سیاسی و نیز مصلحت اداره کشور اشاره کرد .هدف از این مقاله بررسی نظام تقس اب ناریا رد یروشک تامی رب دیکأت       
استان سمنان به منظور ارائه یک مدل علمی با توجه به متغیرهای جغرافیایی است .سؤال اصلی مقا هک تسا نیا هل

تامیسقت ماظن       

کشوری در ایران به طور کلی و به ویژه در استان سمنان دارای چه مبانی و ویژگیهای جغرافیایی است؟ نتایج ای هد هلاقم ن د هک 

   

متغیرهای جغرافیای طبیعی (زمين ،آب و هوا ،آبها ،خاكها و ساير پديدههاي طب يعي ) و انسانی(پراكندگي انسان و فعا يل تها ييي
اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و سياسي او) و رابطهی بین این دو دسته از متغیرها و ساماندهی این رابطه و مدیریت و اداره این رابطه
علت و ا عل لل ساماندهی سیاسی فضا در یک کشور است .با توجه به این مقدمه در این مقاله تالش خواه  هدافتسا اب دش د ا زززز ززززز من عبا
کتابخانهای و مقاالت علمی و ژپ وهشی به تحلیل و تبیین نظام تقسیمات کشوری در ایران با تأکید بر است انمس نا ن هئارا روظنم هب       
یک مدل علمی با توجه به متغیرهای جغرافیایی پردا تخ ه خواهد شد.

واژگان کلیدی :نظام تقسیمات کشوری ،ایران ،استان سمنان ،متغیرهای جغرافیایی.

 -1محمد بلوچی (نویسنده مسئول) mohammad.baloochi95@gmail.com
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مقدمه
ت و دس روت
ت و والیات ت
ل ای الا ت ت
پس از نهضت مشروطیت ،اولین قانون تقسیمات کشوری تحت عنوان «ق ونا ننن تش یک ل ل
العمل حکام» در  ۱۴ذیقعده  ۱۳۲۵به تصویب رسید که بر اساس ماّدّده  ۲آن ،کشور به چهار ایالت آذربایج نا  ،،کرماننن
و بلوچستان ،فارس و خراسان تقسیم شده بود ( .)Ahmadipour et al., 2011: 40بر اساس قانون تقسیمات کشور و
وظایف فرمانداران و بخشداران ،مصوب  ۱۶آبان  ، ۱۳۱۶کشور به شش استان و پنجاه شهرستان تقسیممم شددد .مط با ق ق
ق
این قانون ،تقسیمات کشوری به ترتیب عبارت بود از :استان ،شهرستان ،بخش ،دهستان ،قصبه و ده .استانهای کشور
شامل استانهای شمال ،شمال غرب ،شمال شرق ،غرب ،جنوب و اس ات ننن مک ار ننن بود د و شهرس ات نننهاای تابعههه ایننن
استانها با توجه به ضمیمه همان قانون به شرح زیر بودند:
ی و دارای
ل فعلی ی
ی و اردبیل ل
الف) -استان شمال غرب :این استان شامل استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجاننن غربی ی
شش شهرستان به نامهای خوی ،رضائیه ،مهاباد ،تبریز ،اردبیل و مراغه بود.
ی را در بررر
ب) -استان غرب :گستردگی این استان به گونهای بود که از نواحی کردستان تا خرمشهررر و آب ادا ننن کن نو ی ی
میگرفت و دوازده شهرستان تابع آن عبارت بودند از :کردستان ،گروس ،کرمانش ناها  ،،باوند روپ  ،،پش ششتکوه ،لرس نات ،،
بروجرد ،همدان ،مالیر ،خرمشهر و آبادان و کهگیلویه.
ج) -استان جنوب :محدوده استان جنوب شامل استانهای یزد ،فارس ،کرمان و هرمزگان و بوشهر کنونی بود و از ده
یشد.
شهرستان یزد ،شیراز ،آباده ،جهرم ،استهبان ،بندر لنگه و الرستان ،بوشهر ،عباسی ،کرمان و جیرفت تشکیل م 
د) -استان شمال شرق :هفت شهرستان از استان خراسان کنونی و شهرستان شاهرود ،اس ات ننن ش ام للل شر ققق را تش یک للل
ت حیدریه ،،قائن تا  ،،ف سودر  ،،بجن درو ،،
میداد که شهرستانهای آن عبارت بودند از :مش ده  ،،قوچ نا  ،،س راوزب  ،،تربت ت
شاهرود.
ه) -استان ُمُمکران :در بر گیرنده نواحی سیستان و بلوچستان بود.
ت و ش ما ل ل
ل
ن شهرس ات نننهاای تابعههه را داشت ت
و) -استان شمال :این استان یکی از گستردهترین استانها بود که بیش یرت ن ن
استانهای گیالن ،مازندران ،تهران ،مرکزی ،زنجان ،سمنان و اصفهان کنونی بود و از سیزده شهرستان گیالن ،تنک نبا ،،
مازندران ،گرگان ،تهران ،قزوین ،قم و ساوه ،کاشان ،اصفهان ،عراق (اراک) ،گلپایگان و مح تال  ،،خمسه ،،س انم ننن و
دامغان تشکیل م 
یشد (.)Azami and Dabiri, 2011: 84
بر بط ق قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران (مصوب  ۳بهمن  ،) ۱۳۱۶تعدادد اس ات نننهاا از ش ششش
استان به ده استان تغییر کرد .نام استانها به ترتیب از یکم تا دهم شد .هر استان از چند شهرستان و هررر شهرس ات ننن از
ل
ل ته ار ننن را تش یک ل ل
ی پیراموننن آن ،اس ات ننن مس قت ل ل
چند بخش تشکیل میشد .عالوه بر این ده استان ،پایتختتت و ن حاو ی ی
م
ل شهرس ات نننهاای ته نار ،،
یداد .تا سال  ۱۳۲۷شمسی تعداد این استانها ثابت ماند .در این ساللل اس ات ننن ته ار ننن ش ما ل ل
دماوند ،قم و محالت بود .تعداد و نام شهرستانهای تابع استانهای دیگر عبارت بود از :اس ات ننن یکمُ ،،نُنههه شهرس ات ننن:
زنجان ،اراک ،رشت ،فومنات ،الهیجان ،خمسه ،بندر پهلوی ،قزوین و س وا هه .اس ات ننن دوم ،دوازده شهرس ات ننن :نوش ره ،،
شهسوار ،کاشان ،سمنان ،دامغان ،شاهرود ،ساری ،شاهی ،بابل ،آمل ،گرگان و بندر گ .ز اس ات ننن س مو ُ ،،نُنههه شهرس ات ننن:
تبریز ،میانه ،سراب ،اهر ،خلخال ،اردبیل ،خیاو ،مراغه و مرند .استان چهارم ،چهار شهرستان :خوی ،رضائیه ،مهابادد و
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ماکو .استان پنجم ،یازده شهرستان :ایالم ،شاه آباد ،قصر شیرین ،کرمانشاهان ،سنندج ،سقز ،مالیر ،نهاوند ،تویس ناکر ،،
همدان و بیجار .استان ششم ،ده شهرستان :خرم آباد ،بروجرد ،اهواز ،دزفول ،گلپایگان ،سوسنگرد ،خرمش ره  ،،آب نادا ،،
بهبهان و شوشتر .استان هفتمُ ،نُنه شهرستان :شیراز ،کازرون ،بوشهر ،فسا ،فیروز آباد ،آباده ،جهرم ،الرستان و اس بهت اننن.
استان هشتم ،یازده شهرستان :کرمان ،سیرجان ،رفسنجان ،بم ،جیرفت ،بندرعباس ،زاهد نا  ،،س ناوار  ،،ایرانش ره  ،،چاهه
بهار و زابل .استان نهم ،یازده شهرستان :سبزوار ،بیرجند ،تربت حیدریه ،،کاش رم  ،،مش ده  ،،نیش روبا  ،،قوچ نا  ،،درگز،،
بجنورد ،گناباد و فردوس .استان دهم ،هفت شهرستان :اصفهان ،اردستان ،شهرکرد ،فریدن ،،ش اض ره  ،،، ،،یزدد و نائئین
(.)Rahnama & Ahmadipour, 2003: 48
  

در سال  ۱۳۴۰ایران به سیزده استان و شش فرمانداری کل تقسیم شددد .در  ۱۳۴۴نی اتسا هدزیس ز ننن نننن(ته ،نالیگ ،نار
مازندران ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،کرمانشاهان ،خوزستان ،فارس ،کرمان ،خراسان ،اص و ناتسچولب ،ناهف
سیستان ،کردستان) و هشت فرمانداری کل (بنادر و جزایر دریای عمان ،بنادر و جزای و لاحمراهچ ،سراف جیلخ ر   
بختیاری ،بویراحمد سردسیر کهگیلویه ،سمنان ،همدان ،لرس و مالیا ،نات

تامیسقت بیکرت رد )هوکتشپ و ناتسرل       

کشوری .از آن به بعد نیز تقسیمات کشوری ایران تغییرات بسیار کرد (.)Rahnama & Ahmadipour, 2003: 48
ل  ۱۶۳شهرس نات ،،
در سال  ، ۱۳۵۵فرمانداریهای کل به استان تبدیل گردید و بدین ترتیب کشور به  ۲۳اس ات ننن (ش ما ل ل
 ۴۹۹بخش ۱۵۷۲ ،دهستان و  ۳۷۳شهر) تقسیم شد .در  ۲۵مهر  ، ۱۳۵۷به موجب تصویبنامه شماره  ۶۲ ، ۵۲۸هیئت ت
ت
دولت ،تهران از استان مرکزی جدا و استان مستقلی شد .پس از پیروزی انقالب اسالمی (بهمن  ) ۱۳۵۷نیززز تغییراتی ی
ی
ی اس ما ی ی
در تقسیمات کشوری و برخی ی
ی ش هره اا و فهرستتت واحدهاا روی داد .در  ۱۳۷۱ش ،ای ار ننن  ۲۴اس نات ۲۲۹ ،،
شهرستان ۶۱۷ ،بخش و  ۲دهستان و  ۵۲۰شهر و بر اساس سرشماری  ۶۸ ، ۱۲۵ ، ۱۳۷۵آبادی دارای سکنه داشت .در
ل
 ، ۱۳۷۲اردبیل با جدا شدن از استان آذربایجان شرقی و در  ۱۳۷۵قم با جدا شدننن از اس ات ننن ته ار ننن بههه اس ات ننن تبدیل ل
شدند .در  ، ۱۳۷۶قزوین از محدوده استان زنجان و گلستان از محدوده استان مازندران منتزع و به استانهای جدیدییی
بدل شدند .در  ۱۳۸۰و بر اساس آخرین تقسیمات کشوری ،ایران شامل  ۲۸استان ۲۹۶ ،شهرستان ۷۸۷ ،بخش، ۲۹۹ ،،
 ۲دهستان و  ۸۸۶شهر اس  ت ( ( .)Bagheri et al., 2016: 104ه یسقت یپ رد یتموکح ر مممم مممممبند و یقطنم ی

حیحص    

یکنند
تاند از یک قانون خاص در زمینه تقسیمات کشوری تبعیت نمی ی
فضاست؛ اما فضاها به دلیل آن که با هم متفاو 
و هر فضایی (قلمرو کشور) قانون خاص خود را میطلبد .بر این اساس بعد از انقالب اسالمی به منظور س یهدنامزا
سیاسی فضا ،قانون تقسیمات کشوری در س لا

 1362ب اق نیا .دیسر بیوصت ه ن رب ییانبم نو ای ملق  ر وووووووو ووووووووو س یزا

(سازماندهی سیاسی فضا) در ایران بوده و بعد از آن تنها یکسری اصالحات کم در این ق ک هتفرگ تروص نونا ه    
مهمترین آنها اصالح موادی از آن در سال  1389است (.)Ahmadi-Pour et al., 2014: 12
با این وصف نظام کنونی تقسیمات کشوری ایران سیستمی ناکارآمد برای ساخت یک

رب ینتبم و مجسنم یاضف

   

درونیسازی است و تاکنون نه تنها توسعه کشور را به همراه نداشته ،بلکه باعث عدم توسعه متوازن فضایی نیز شده
است .از مهمترین نقدهایی که میتوان به این نظام وارد دانست ،عدم کیفی سازی شاخصها و معیاره تامیسقت یا   
کشوری (تک عامل بودن جمعیت) ،تمرکزگرایی ،عدم شکلگیری واقعی واحدهای سیاسی ،عدم وحدت ساختاری و
کارکردی ،عدم همگنی جغرافیایی ،حاکمیت بعد امنیتی بر قانون تقسیمات کشوری ،داش لس راتخاس نت سل یبتارم ه     
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بلند ،رخنه عوامل غیررسمی در نظام تقسیمات کشوری و شکلگیری رقابتهای ناحیهای و محل وبن ،ی د و تخاس 
یت ایفارغج هب یهجو ی مدع )،یگنهرف  عد تلا       
کار بهینه برای مشارکت دادن گروههای قومی ،زبانی و مذهبی (بی ی
فضایی و مشخص نبودن دقیق مدیران و اداره کنندگان واحدهای سیاسی است .سؤال اصلی مقاله این است ک ماظن ه   
تقسیمات کشوری در ایران به طور کلی و به ویژه در استان سمنان دارای چه مبانی و ویژگیهای جغرافی یا ی ؟تسا 

م
ی( -
بها ،خاكها و ساير پديدههاي يبط ع ييي ) و انس نا ی ی
یتوان گفت که متغیرهای جغرافیای بط یعی (زمين ،آب و هوا ،آ 
پراكندگي انسان و فعاليتهاي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و سياسي او) و رابطهی ب زا هتسد ود نیا نی و اهریغتم   
ساماندهی این رابطه و مدیریت و اداره این رابطه علت و العلل ساماندهی سیاسی فضا در یک

روشک    اس  ت ( ( etaat

.)and Mousavi, 2008: 57

نقشه شماره  -1تقسیمات سیاسی کنونی ایران

)Source: (http://images.persianblog.ir/516041_B0b76ypr.jpg

رویکرد نظری و مفهومی تحقیق
سالعمل .بدین طریق که هر جزء ترکیب
کار اصلی جغرافیدان توجه به تأثیرات متقابل انسان و بط یعت ،یا عمل و عک 
دهنده از حیات انسان و هر پدیده بط یعی و انسانی و هر کیفیت ناحیهای و عوامل بوم و بومی در داخل یک ی دنچ ا   
شاخه از علم جغرافیا قرار میگیرند و یک نظم ویژه در همه پدیدههای ک ناکم کی ای نیمزرس کی لخاد رد ه
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یآید .در حقیقت فکر جغرافیایی توانایی شناخت علل ای و مظن ن و یگتسبا    
یرسند به وجود م 
جغرافیایی به ظهور م 
چهرههای بط یع دکی هب یناسنا و ی ی تسا نآ زا لصاح جیاتن تفایرد و رگ  یارب د رتهب کر

لئاسم رتشیب و             

یش ؛میسانشب دنو    و از
جغرافیایی نا گریزیم ابتدا مفاهیم خاص جغرافیایی را که از ویژگیهای این علم محسوب می ی
آنها در شناخت مکانهای جغرافیایی نیرو بگیریم (.)Hafez Nia, 2014: 56

جغرافیا 1از دو کلمه یونانی Geoو  Graphusگرفته شده و به معنای شناسائی و ترسیم زمین است .اصل كلمه یون ینا
ی» و «جغرافیاا» یسراف نابز رد ود ره هك     
و به صورت «جئوگرافیا» بوده و معرب آن «الجغرافیههه» و واژه «جغرافی ی
متداول و دارای یك معنی میباشند از زبان عربی گرفته شده است .در زبان انگلیسی ( Geographyجئوگرافی) آمده
و اسمی مر بك

است و از دو بخش؛

ی «جغرافیاا» و «جغرافیاایی»)  :graphy -2پس هب و دنو   
 :geo -1پیشوند و به معنی «زمین» و «خاك» (گاهی به معنی ی
معنی «هنر و فن نوشتن و شرح دادن و نمایش دادن» و «علم» و «دانش»؛ بنابراین معنی بنابراین معنی واژه فن یا علم
یا دانش نوشتن و شرح دادن احوال زمین و نمایش نقشه آن بر روی كاغذ است .تعريفهاي متفاوتي از جغرافيا ارائه
شده است و هر تعريف بر مبناي كي

استناد علمي و كي

مبنا و بحث استوار است (.)Ali Jani, 2002: 7

از مجموعه تعاريف چنين استنباط ميشود كه جغرافيا بيان رابطه ميان محيط و انسان تلقي ميشود و به عبارتي ب اي ننن
تمام اجزا و ضوابطي كه در محيط براي انسان نقش سازند و همچنين بيان اجزا و روابطي است كه از منظر انساننن در
محيط اثرگذار است .اين رابطه ،بستر مطالعات جغرافيا يي را تش يك ل ميدهد ام رادنپ نياربانب  .ناسنا و طيحم زا       
معرفت جغرافيا يي را تشکيل م 
یکنند .م ار قوف دراو   
یدهد .دانشمندان ،علم جغرافیا را در پنج  Wو یک  Hخالصه م 
یتوان برای بهتر شناختن هر پدیده جغرافیایی به کار برد:
م

آ
مثال یک آبادی در کجا قرار دارد؟)(where
آ
چه کسانی در آن ساکن هستند؟)(who
چه چیزهای یی تولید می کنند؟)(what
آ
سابقه تاریخی آبادی چگونه است؟)(when
آ
چرا و چگونه ساکنین آن،این منطقه را برای زندگی انتخاب نموده اند؟)(why,how
نمودار شماره  -1ارکان و اجزای اصلی یک پدیده جغرافیایی
)Source: (geographymagazine

. Geography

1
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در تعریف جغرافیا ،دانشمندان اسالمی عبارتهای متفاوت آوردهاند .از جمله اینکههه جغرافی و نیمز شراگن ملع ا   
وصف احوال بط یعی ،انسانی ،اقتصادی و اجتماعی آن است؛ و نیز گفتهاند که آن علمی است که از آن احوال «اق میلا
سبعه» واقعه در ربع مسکون کره زمین و پیدا شدن شهرهای واقع در آن و طول آنها و شماره آنها و شماره کوه هها
و دشتها و دریاها و رودخانهها و جز این امور شناخته میشود و عدهای قید «سبعه» را نپسندیدهاند تا تعری ریغ ف   
این اقالیم سبعه را نیز شامل گردد .در دانش جغرافیا ما همواره با دو دسته از پدیدهها سروکار داریم:
دسته اول :پدیدههای بط یعی
دسته دوم :پدیدههای که در نتیجهی روابط متقابل انسان و بط یعت به وجود میآیند .میتوان گفت که در علم جغرافیا
این پدیدهها قابل تفکیک و جدا سازی از همدیگر نیستند یعنی عمل انسان و میدان فعالی  گرم ات دلوت زا وا ت در

  

محیط بط یعی اتفاق میافتد .از طرفی از طلوع تمدن انسان همواره سعی داشته که چهرههای بط یعت را دگرگون س دزا
و آن را به دلخواه خود شکل ببخشد در همان حال بط یعت نی همه رد ز    فعالیتتتهاای او نق دوخ هب ار یرثؤم ش     
اختصاص م 
یدهد (.)Pour Ahmad, 1998: 142

جورج کارتر( 1جغرافیدان آمریکایی) در شناخت مفهوم جغرافیا عقیدهای بدینسان ارائه میکند :انسان در یک س هرای

فیزیکی زندگی میکند که در نقاط مختلف آن عوامل محیط بط یعی از نظر آبو هوا ،ان او ععع خ رهچ و کا هه هههی زم نی
یکسان و یکنواخت نیست در این قلمروها متضاد اشکال گوناگونی از مفاهیم زندگی ظاهر میگردد .انس رهچ نا هه هههی
سیاره زمین را با ایجاد راهها ،مزارع ،سدها و شهرها تغییر میدهد و جغرافیدان نوع پراکندگی زندگی انسان را مطالعه
ییابد ب هتسباو ناسنا  .ه    
میکند و به ماهیت روابط بین عوامل مختلف بط یعی و اشکال گوناگون حی م یهاگآ تا ییی ییی
بط یعت است آن را تغییر میدهد و خود بخشی از آن است ولی در همان حال بهوسیله عوامل فرهنگیاش جدا از آن
یشود (.)Madeline and Alinharth, 1999: 38
محسوب م 
یتوان به دو بخش اصلی تقسیم کرد:
با توجه به عوامل محیط بط یعی و ویژگیهای جامعه انسانی علم جغرافیا را م 
الف -جغرافیای بط یعی
ب -جغرافیای انسانی

2

3

استیپ جغرافیدان معروف انگلیسی جغرافیا بط یعی را بدینسان تعریف میکند :مطالعه جغرافیایی از چهرههای بط یعی
که ،ا
به اخ و ا کک کک
سیاره زمین .این رشته از جغرافیا به تجزیه و تحلیل سنجش پراکندگی اشکال زمین ،آبو ه آ ،او ب ب
گیاهان ،حیوانات ،معادن و سایر پدیدههای بط یعی میپردازد (تعریف جغرافیای بط یعی) .ش خا هههه ایفارغج یلصا یا    
یتوان به شرح زیر مورد مطالعه قرار داد:
بط یعی را م 
 - 1ژئومورفولوژی

4

1

. George Carter
. natural geography
3
. human geography
4
. Geomorphology
2
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از اشکال زمین پیدایش و تکوین و پراکندگی آنها بحث میکنند .ژئومورفولوژی بهههوس د مایلیو هلی وو ووویسسس (-4391
گ ،لئ ،و
 1850میالدی) جغرافیدان آمریکایی شکل گرفت و با تحقیقات ارزشمند جغرافیدانانی نظیر (والتر پنگ ،کینگ گ
چرلی) که به قوانین و اصول علمی خود رسید (.)Shayan, 2015: 2

 - 2کلیماتولوژی:1

به بط قهبندی و پراکندگی انواع آبو هوا و نقش آن در عوامل محیط بط یعی بهویژه در مقیاس جهانی توجه دارد.

 - 3جغرافیای خاک:2

بررسی عوامل و مراحل تشکیل خاک و عوامل آلی و غیر آلی در آن .نقش آبو هوا در نوع خ رهب ،کا هه هههبردداری از
یگیرد.
کها در قلمرو این رشته مورد مطالعه قرار م 
خاک ،بط قهبندی و پراکندگی انواع خا 
جغرافیای خاک وابستگی خاصی به جغرافیای بط یعی و جغرافیای کشاورزی و روستایی دارد؛ و تا این اواخر به علت
کمبود متخصص و محدود بودن بخش مربوط به آن در کتابهای دانشگاهی تقریبًاًا فراموش شده بود .ام بلغا هزور   
جغرافیدانان در شروع کار تحصیالت دانشگاهی انتخاب چند واحد درسی را از جغرافیای خاک به دانشجویان رش هت
جغرافیا توصیه م 
یکنند (.)Shokoee, 1997: 54
جغرافیای انسانی

استیپ 3جغرافیا انسانی را چنین تعریف میکند :مطالعه جغرافیایی از چهرههای و پدیدهای سطحی س هک نیمز هرای    
مستقیمًاًا با انسان و فعالیتهای او در رابطه است.

هربرت کریل 4جغرافیدان آمریکایی معتقد است جغرافیایی انسانی به تجزیه و تحلیل پراکندگی انسان و فعالیتتتهاای

یت یفارغج یلصا طوطخ ناو ای     
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی او میپردازد .با توجه به دو تعریف فوق می ی
انسانی را چنین تعریف کرد (.)Pour Ahmad, 2001: 614
یگیرد که انسان بهوسیله آنه اق ا د هب تسا ر
الف) در جغرافیای انسانی عواملی مورد مطالعه قرار م 

بخ شششششششششششه یا ی زا 

سطح سیاره زمین شکل دهد.
ب) در جغرافیای انسانی به بخشهایی از سطح سیاره مین که بهوسیله انسان شکل پذیرفته اس رارق یسرب دروم ت     
یگیرد.
م
یبرند هب و )ایفارغج لایسوس(  رظن     
بعضی از جغرافیدانان به جای جغرافیای انسانی جغرافیای اجتماعی به کار می ی
عدهای نمیتوان جغرافیای اجتماعی را مع غج اریز تسناد یناسنا یایفارغج لدا را سق نآ یعامتجا یایف مممممممم مممممممممت از
جغرافیای انسانی است ک تنوکس تیعمج زا ه گگگ گگگگاههاای ش و ییاتسور و یره

تهاای اجتم زا ادج هک یعا   
فعالیت ت

فعالیتهای اقتصادی و سیاسی است بحث میکند .تقسیمات اصلی جغرافیا انسانی به شرح زی رارق هعلاطم دروم ر     
یگیرد:
م

1

. Climatological
. Geography, Soil
3
. Steep
4
. Herbert Krill
2
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 -1جغرافیای اقتصادی

1

تهاای انس ضوح رد ینا
جغرافیای اقتصادی یعنی مطالعه پراکندگی فعالیت ت

هه هههه و دیلوت یا

تامدخ و الاک فرصم      

جغرافیای اقتصادی بیش از همه با تراکم جمعیت و عوامل جغرافیای بط یعی گره خوردگی دارد.
 -2جغرافیای سیاسی

2

جغرافیا سیاسی از واحدهای سیاسی سیاره زم و شقن و نی

تهاای سیاس ایفارغج لئاسم رد ی ی ا سن ان ننن نننننی و
فعالیت ت

اقتصادی بحث میکنند .بخشی از این علم به شناخت اثرات عوامل بط یعی و فرهنگی در ظهور فعالیتهای واحدهای
پرقدرت سیاسی اختصاص دارد.
با توجه به اثرات ناگوار ژئوپلیتیک و استفاده نابغ و قانع از آن در بحرانها و کشمکشهای سیاسی و جنگ یضعب ی   
از جغرافیدانان الزم آمد که علم جغرافیا را جه ورگ یتسیز هب ت هههه هههههه  ور نیا زا دنریگ تمدخ هب یرشب یا در   

  

ف از آن مطالعههه جغرافیاا
سال (  1947میالدی) عنوان ژئوپاسفیک 3به وسیله پرفسور گریفت تیلر ارائه شده کههه هدف ف
برای دریافت صلح و صفا و آزادی و انسان دوستی است (.)Golfeshan and Waseg, 2016: 199
 -3جغرافیای فرهنگی

4

ی س نوک تتت
یکند .جغرافیای ی
از پراکندگی جمعیت و فرهنگ آنها و همچنین از اصول و عوامل وابسته به آنها بحث م 
از تکوین ،وسعت ،شکل ،نقش و نوع پراکندگی ساختمانها و بناهای شهری و روستایی که جمعیت سکونت انساننن
بهرهگیریهای اقتصادی او ساخته شده است بحث میکند؛ و به بیان دیگر جغرافیا سکونت تجزیه و تحلیل پراکندگی
یداند.
ساختمانهایی است که انسان بهوسیله آنها خود را به زمین معین وابسته م 
جغرافیای سکونت رابطه نزدیکی به جغرافیای جمعیت دارد زیرا پراکندگی جمعیت و نتایج ناشی از آن بهههشد رد ت
وسعت فضا و استقرار واحدهای سکونتی مؤثر میافتد .ازاینرو از یک مس اس نک د رد ییاتسور ه

کی ات هدکهد       

شهرهای اقماری در یک جامعه شهری غول آسا زیر نفوذ عامل جمعیت قرار میگیرد .اصو ًالًال هر واحد  یتنوکس  یا    
گروهی نو واحدهای مسکونی اندک سی او تعداد انسانها ،نوع وضعیت ،میزان رشد اقتص عم کبس رد یدا م و یرا
نها است ( Mahdavi and
بهطور کلی نمایشگر مطمئنی نو فرهنگ انسانها در زمان معین ،با توجه به محیط بط یعی آ 

.)Ahmadi, 2011: 184
 - 4جغرافیای شهری

5

از پراکندگی جغرافیای شهرها و علت وجودی آنها هم چنین از مورفولوژی وسعت نقش بهرهبرداری از زمیینه یا
داخل شهرها بررسی نقش یابی مناطق شهری و توسعه شهر و نتایج آن تأثیر شهر در ن و فارطا یحاو

ذوفن هقطنم     

خود و باالخره از مسائل و مشکالت شهری در زمان حال و آینده بحث میکند (.)Momeni, 2004: 33

1

. Economic geography
. Political geography
3
. Geospatial
4
. Cultural geography
5
. Urban geography
2
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 -5جغرافیای تاریخی

1

بخشی از علم جغرافیا به جغرافیای تاریخی اختصاص دارد ولی در مورد تعیین حدود و قلمرو آن هیچ گونه ت یقفاو
یکنند.
بین جغرافیدانان صورت نگرفته هر یک از آنها در مطالعات خویش از یک یا چند تعبیر زیر تبعید م 
طهای جغرافیایی در پدیدههای تاریخی مورد بررسی واقع میگردد.
 - 1جغرافیای تاریخی تأثیر محی 
طهای جغرافیایی در دورههای تاریخی تجدید بنا میگردند.
 - 2در جغرافیای تاریخی ساختمان و اسکلت محی 
 - 3در جغرافیای تاریخی با توجه به پدیدها و اتفاقات دورههای گذشته به پیش بینی و آیندهنگری میپردازند.
یگیرد.
 - 4تکامل کشورها و نقش یابی آنها در دورههای تاریخی مورد توجه قرار م 
یشود.
 - 5در این بخش از جغرافیا تاریخ اکتشافات جغرافیایی مطالعه م 
ی
یهای ی
جغرافیدان سعی دارد در مطالعه شاخههای مختلف جغرافیا از اصول و روشهای معینی تبعیت نمایند و آگاههه 
خویش را در زمینهی پدیدههای جغرافیایی در موازین زیر قرار دهد:
الف :موقع پدیدهها
ب :پراکندگی فضایی آنها در سطح سیاره زمین
ج :مطالعه تأثیر متقابل پدیدهها در داخل ناحیه و بخش معین.
یها بین پدیدهای داخلی و عوامل خارجی.
د :علت وجودی پدیدهها جابجایی و حرکت آنها ،بررسی روابط وابستگ 
یرسد که هر پدیده جغرافی یا ی نومن  هه هههای از پدیده هه و تسا یلک یا
جغرافیدان با مطالعه عوامل باال به این نتیجه م 
نمایشگر اصلیت و کلیت یک یا چند قانون جغرافیایی است که همه پدیدهها از آن تبعیت میکنند .جغرافید یارب نا   
شناخت قوانین و اصول جغرافیایی و یا به وجود آوردن اص م ششوک هزات لو

یکند یاقح هب هک  ق ز  یر تسد
یییی یییی

    

یابد:
ییابند.
یگیرند و نقش م 
-1پدیدههای جغرافیایی چگونه به وجود میآیند و تحت تأثیر چه نظام و قائدهای شکل م 
-2چگونه م 
یتوان این پدیدهها را تحت نظام کلی در آورد و آنها را بط قهبندی کرد (.)Golka, 2000: 38
نظام تقسیمات کشوری در ایران
هدف نظام تقسیمات کشوری ،تقسیم سرزمین به واحدها یا اجزای کوچکتر به منظور اداره آسانتر سرزمین از ابعادد
مختلف مدیریتی ،امنیتی ،برنامهای و توسعهای است تا از این راه حفظ وحدت و یکپارچگی ملی ،امنیتتت س ینیمزر ،،
ع شودد .نظاممم
ی تس یر ع ع
ی حاش ششیهای و رونددد توسعههه ملی ی
همگرایی ملی و جلوگیری از مرکزگریزی و واگرایی ن حاو ی ی
یکند؛ و بین نظام تقسیمات کش رو ییی و
تقسیمات سیاسی بستر و چارچوب ساختار تشکیالت اداری کشور را تعیین م 
ی
ی کارکردهای ی
ی درون کش رو ی ی
ساختار مدیریت سرزمینی (کشوری) ارتباط نزدیکی پدید میآورد .واحدهای تقس تامی ی ی
سیاسی دارند .در حوزه عمل سیاسی ،این واحدها دارای کارکردهایی هستند؛ از جمله ک رکرا دد مد تیری ییی س یهدنامزا
امور مربوط به سرزمین و مردم ،کارکرد فرمانروایی و اعمال دیدگاهها و ارزشهای نظام کارکردهای سیاستگذذذاری
ت کش رو ییی
و تصمیمگیری و کارکردهای بینالمللی و فراملی در چارچوب ،سیاستهای دولت ملی معیارها تقس امی ت ت

. Historical Geography

1
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ن نظاممم
ن بناا شدهه است؛؛ بن یاربا ن ن
مقدم بر نظام اداری کشور است و نظام اداری کشور نیز بر بستر جغرافیایی س یمزر ن ن
ت اداری شرططط
ی و تش الیک ت ت
ط ض رور ی ی
اداری معلول تقسیمات کشورى است .بر این اساس ،تقسیمات کش رو ىىى شرط ط
ن کنندهه و
ت کش رو ىىى تعیین ن
ی استتت .نظاممم تقس امی ت ت
کافی برای سامان یابی نظام مدیریت کشور و تحققی توسعه ملی ی
تأثیرگذار بر این موارد است :ساختار سلسله مراتبی تشکیالت اداری ،نحوه استقرار فضایی بخشه لتخم یا فف ففف نظاممم
ی
اداری ،حجم نیروی انسانی ،توزیع منابع مالی بخشیهای عمرانی و جاری ،تعامل قومی و فرهنگی و نظاممم مد تیری ی ی
ت کش یرو  ،،تمرکززدایی ی
ی
واگذاری اختیارات به سطوح پایین (تمرکز و عدم تمرکز) .به طور کلی اثر هر نوع تقس امی ت ت
است (.)Sagheb hosinpour, 1988: 149
لو
ی نباشددد یاا بههه م ور ررر زماننن دخل ل
ی و علمی ی
چنان چه نظام تقسیمات کشوری بر مبنای اصول و معیارهای منطقی ی
تصرفهایی در آن صورت گرفته باشد ،از اهداف اولیه دور میشود و از یک ابزار علمی ساماندهی مدیریت سرزمین
ی
ی واحد اه ی ی
ت نسبی ی
به ابزاری سیاسی برای دستیابی به مقاصد افراد و گروهها تبدیل میشود .در چنین ش یطیار  ،،ث اب ت ت
یشود د و در نتیجههه
ل می ی
ی تبدیل ل
سیاسی کم اهمیت و مرزهای اداری ناپایدار میشود و به عنصری در برابر توسعه ملی ی
روند پیشرفت کشور را با چالش روبه رو میکند.
ی ک کش زا ه لل لللگی یر
ی و سـازماندهی سـیاسی فضا در ایران دارای سابقه طوالنی اسـت ،بـه ـط ور 
تقسیمات کشور 
اولیـن حـکومت سرزمینی در ایران موضوع تقسیمبندی فـضای سرزمینی مورد توجه بوده و حتی برخی از اصول آن
یت ود هب ناو   
ل مؤثر در نحوۀ تقسیمات کش م ار یرو یی یی
ی عوام 
در کتیبههای تاریخی آورده شده است .از لحـاظ زمـان 
دسـته تـقسیم کـرد:
ب اولین ق ونا ننن تقس یروشک تامی   
یشود و تا تصوی 
لگیری حـکومت هخامنشیان آغاز م 
ی که از شک 
 -1دورۀ تاریخ 
یرسد د  ررر دورۀ
ادامه مییابد  -2دورۀ معاصر که از تصویب ایـن قـانون آغاز شده و همچنان ادامه دارد .بههه نظررر مـی ی
ن عامل نه
ت  ،ای 
ت کشوری بوده اس 
ل تـأثیرگذار بـر نحوۀ تقسیما 
تـاریخی وسـعت جـغرافیایی کـشور مهمترین عام 
یآید ،بـه ـط وری ک هـ
بم 
تنها یک عامل مؤثر بلکه علت وجودی شکلگیری انـدیشه تقسیمات کشوری نیز به حسا 
ی بهطور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با آن قرار دارند .در
ی در دورۀ تاریخ 
ت کشور 
سـایر شـاخصهـای تقسیما 
واقع وسعت جغرافیایی کشور باعث تنوع و تعدد قومی -نژادی ،وجود عوارض بط یعی و نواحی جغرافیایی م دعتـ د،
لگیری کانونهای متعدد شهری در کشور ،من طا ق ق
ق
لگیری قلمرو ایلی در پهنۀ سرزمین ،شک 
تعدد ایالت و قبایل و شک 
مرزی و سرحدی وسیع و تقسیمبندی سرزمین بر اساس جهات جغرافیایی شده بود که همه این عوامل بـههه ن یوحـ
الگوی تقسیمبندی فضا را در کشور تحت تأثیر قرار م 
یدادند (.)Bochanni, 2003: 80
در دوره معاصر نیز عوامل متعددی الگوی تقسیمات کشوری را تحت تأثیر قرار داده که بهطور کلی به سه دستههه -1
شاخصهای رسمی و قانونی  -2عوامل جـغرافیایی -س ،یسایـ

ی و راه یدرب
امنیتی ی

 -3عوامللل غی میسقت یمسر ر    

ت و ن عو
ل حکومت ت
یشوند .در میان این عوام کش ل لل لل
میشوند .هریک از این عوامل نیز به شاخههای دیگری تقسیم م 
رژیـم سـیاسی که یک عامل جغرافیای سـیاسی اسـت .در دورۀ معاصر بیشترین میزان تأثیر را ب تامیسقت یوگلا ر    
ت متمرکز و بسیط در دوره معاصر باعثثث شد اب تموکح هک ه
کشوری داشته است .شکلگیری حکوم 

یتخا رد ار      

داشتن تمام قـدرت سـیاسی و اداری و اختیار تصمیمگیری در تـمام امـور محلی ،منطقهههای و مل تامیسقت ماظن ی    

بررسی نظام تقسیمات کشوری در ایران25 ...

یخواهد طراحی و پیادهسازی کند .به طوری ک اجیا ه د   ،
کشوری را با توجه به اهداف و امیال خود به هر نحوی که م 
انحالل ،انضمام و تفویض و محدوده اختیارات تـمام واحـد یاه

ت کش رو ییی در اختی یزکرم تموکح را    
تقس امی ت ت

ی-امنیتی
ی و قانونی تحت تأثیر عوامل غیررسمی و سیاسی ی
ی شاخصهای رسم 
میباشد .در این دوره در موارد بسیار 
ف و متنوعی ن  یروشک تامیسقـت ماظـ را رد د رو ههه ههههه یا
قرار گرفته است .با این وجود عوامل و شاخصهای مختل 
ت که با توجه به شرایط زمانی و مکانی می زا کیره یراذگریثأت ناز
مختلف تحت تأثیر قرار داده اس 

ا لماوع نـی      

متفاوت بوده است (.)Nouhehkhan, 2012: 137
يک يـ از داليل اصلي زمینهساز تقسيم سـرزمين بـه واحدهاي سياسي کوچکتر و پيامدهاي آن در ايران ،بهک را گگگیری
روش استقرا يي است .در سال  ١٣٦٢تغ يي راتي در شاخصهای تشکيل سطوح تقس مآ دوجو هب يروشک تامي د و    
بحث تعداد جمعيت ،وسعت و ت ــ راکم ب ــ ه عنـوان مالکهای اصلي تـقسيم کـشور به واحدهاي مختلف سياس و ي
ت زيربنا يي  در روند قبلي ايج و دشن دا
تشکيل سـطوح مختلـف تقس يـ ماتي مطـرح شد؛ اما تحوال 

حوطس ياقترا     

تقسيمات سياس يـ ارت ـب اط تنگاتنگي با جمعيت برقرار کرد و آستانه جمعيتي مـالک اص گ رارق اقترا يلـ ر  .تـف در   
ف ارائه شد:
تقس يـ مات جديد ضوابط زير براي ارتقاي سطوح مختل 
 -١حداقل تراکم جمعيت دهستان به سه درجه تراکمي تقسيم شد :الف) -ت اـيز مکار د     ٨ه ب ؛رفن رازـ )) ))) -ت مکار
متوسط  ٦هزار نفر؛ ج) -تراکم کـم  ٤هـزار نفر.
ش بدون در نظر گرفتن جمعيت نقاط شهري و ب يگدنکارپ و عضو نتفرـگ رـظن رد ا      
 -٢حداقل جمعيت هر بخ 
ط ٢٠
اقليمي به دو درجه تراکمي تقسيم شد :الف ) مناطق با تـراکم ز ـي اد  ٣٠هـزار نفر؛ ب) مناطق با تـراکم م سوتـ ط ط
ي حداقل  ١٢هزار و در موارد استثنا يي نيز کمتر پیشبینی شد.
ق دورافتاده و مرز 
هـزار نفر؛ در مناط 
 -٣حداقل جمعيت براي تشکيل شـهرستانبـا در نظر گـرفتن ش يارـ ططط اقليمـ ييي و غ رـي هه ب يمکارت هجرد ود هـ    
پيشنهاد شد :الف) -تراکم زياد  ١٢٣٠هزار نـفر؛ ب) -تـراکم مـتوسـط  ٨٠هـزار نفـر
در مناطق کم جمعيت و دورافتاده و کويري  ٥٠هزار نفر و در موارد استثنا کمتر از  ٥٠هزار نفر نيز پيشنهاد شد.
ي تشکيل استان کي
 -٤حداقل جمعيت برا 

ميليون نفر پیشبینی شد (.)Etaat and Nikzad, 2016: 243

ي سلسـله مرات يـب  سـطوح تقس ار نيمزرس ميـسقت هار ،تاميـ
آستانه جمعيت به عنوان مـالک ارتـقـا 

هب تاعطق      

ی سياسي کم کم بر مباني منطق يـ و علمي براي ارتقاي س يروشک تاميسقت حوط    
کوچکتر هموار کرد و انگیزهها 
ن روسـتاها و قسمتهایی از سرزمين و اتصال آن بخشها بـراي رس يـ دن ب ناتسآ هـ هه ههه
غلبه کرد .جدا شـدن و پيوسـت 
جمعيت يـ  ،اسـاس تقسيمات کشوري قرار گرفت .در اين حال ـقترا ياـج هـب نالوئسم شالت ،ت ا و تـيفيک ي      
تهاایی از
ت کشـوري ص  نيــب فالتـخا و يـسايس يرـيگرد فرـ سسسسس سسسسسس مسق نانکاــ تت تت
ح تقس يـ ما 
ي سـطو 
محتـوا 
ي جدا شدن از قسمتهایی و پيوسـتن بـه ساير بخشها با هد ادروخرب ف رر ررر شدننن از
سرزمين شد؛ اين تالشها برا 
شرايط ارتقا انجام شد .در نتيجه سطوح بس يـ اري تحت اعمال فشار ب يـ روني و نـه به وب د د محت ياو ييي تش هک دش ليک    
ي نخبگان سياسي ،م وفنرپ يرادا و يبهذ ذذ ذذذی بودند اـب    ،
امکانات مناسب را هم بـراي ارتقا نداشت .مناطقي که دارا 
جـدا شدن کي

يا چند روستا و يا کي

شهرستان به سطوح باالتر (استان و غ يـ ره) رس يـ دند (وعدههای متعدد ارتق زا ا
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سوي کانديداها در انتخابات بـراي کس بـ

آراء ،نشان دهنده شـرايط موجود حاکم بر نظام تقسيمات کشوري است).

ي ادامه يابد ،ا ـي ن پيامدها را در پي خواهد داشت:
اگر روند تقسيمات کنون 
تعداد سطوح تقسيمات کشوري در ـط ول کي
شهرستان (  ٦٨٥درصد) و يط

کي

دوره  ٦٨س ــ اله (  ) ١٣١٦ - ١٣٨٤ب ــ ه تفک کـي

اس  نات ( (  ٣٠٠درصد و )

دوره  ٣٩ساله (  ) ١٣٨٤ - ١٣٤٥بخش (  ٢٣١درصد)) و دهس  نات ( (  ١٥٧درصد شر ) ددددد

ق به ح ّدّد آ تيريدـم هـک هدش کچوک ي ننننن ننننننهاا را در
داشته است .سـطوح تقس يـ مات کشـوري در بعض يـ  از مناط 
ح تقس تاميـ ييي در س حطـ
ارتباط با شهرستان ،بخش و دهسـتان نامتعادل کرده اسـت .هـمچنين ا وطـس شيازفا ني ححح ححح
کـي

ت .اين نامتعادلي س حوط
نتر داده اس 
ي را به سطوح پایی 
ت و حتي متضاد 
اسـتان و ـي ا شهرستان ،وزنهای متفاو 

در تخصيص امـکانات و يا اعـتبارات ب يـ شتر ديده م 
یشود (.)Ahmadipour, 1999: 35
نظام تقسیمات کشوری استان سمنان
این استان از نظر مساحت ششمین استان کشور است .وسعت آن حدود چهار برابر تهران است .این اس لاح رد نات   
حاضر دارای  4شهرستان  14شهر  10بخش و  82دهستان است .شهرهای آن عبارتاند از :سمنان ،ش ناغماد ،دورها   
یشهر -شهمیرزاد  -سرخه  -شاهرود -بسطام  -تجن
و گرمسار .شهرهای تابعه استان نیز عبارتاند از سمنان  -مهد 
-کالته  -خیج  -میامی  -بیارجند  -دامغان -گرمسار  -ایوانکی و آرادان .استان س زا یشخب ناتساب نارود رد نانم

  

چهاردهمین ایالت تاریخی ورن (ورنه) از تقسیمات شانزدهگانه اوستایی بود (.)Amin Bidokht, 2006: 17

نقشه شماره  -2موقعیت استان سمنان در نقشه ایران )Source: (http://smartraveller.gov.au

نکه ورن یا ورنه متشکل از صفحات جنوبی
یدانند ولی قدر مسلم ای 
برخی از دانشمندان این ایالت را گیالن فعلی م 
البرز و خوار شمال سمنان ،دامغان ،خوار ،دماوند ،فیروزکوه ،شهمیرزاد ،السگرد ،ده نمک و آهوان ،قوشه ،ویمه و
نقاط کوهستانی مازندران بوده است .در زمان کمبوجیه سمنان مانند پلی سه ایالت ری و خراسان و استرآباد را به هم
تهای مرکزی قرار گرفت و مناقشههای
یکرد .در دورههای بعدی نیز منطقه سمنان مورد توجه خاص حکوم 
وصل م 
متعدد بر سر این منطقه بین قدرتمندان درگرفت .اشکانیان هم ایران را به هجده ایالت تقسیم کرده بودند که یکی از
آنها کمیس یا قومس در نواحی سمنان و دامغان بود .از زمان سلسله طاهریان تا غزنویان نیز سمنان اهمیت خود را
حفظ کرد و ازجمله مناطقی بود که شاهد انبوه کشمکشها بود .یکی از حکام معروف ایالت کومش در زمان
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غزنویان امیر اجل بختیار بن محمد معروف به ابوحرب بختیار بود که بانی منار مسجد جامع سمنان و بقعه پیر
علمدار کرمان بود .سمنان در دوران مغول همچون سایر نقاط ایران از حمالت در امان نماند و متحمل خسارات
فراوان شد (.)Mehrabi and Mirhosinzadeh, 2010: 77

نقشه شماره  -3تقسیمات سیاسی استان سمنان )Source: (tourismiran.blog.ir

نقشه شماره  -4تقسیمات سیاسی استان سمنان )Source: (Ministry of the Interior
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جدول شماره  -1تقسیمات سیاسی استان سمنان در سال 90 31
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ب خش
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دهستان

مرکز دهستان

شه ر

آرادان

آرادان

مرکزی

آرادان

حسین آباد کردها

حسین آباد کردها
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دامغان
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شاهرود

شاهرود

گرمسار
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مهدی شهر

توبه دروار

دروار

قهاب رستاق

فرات

کهن آیاد
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قهاب صرصر
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دیباج

رودبار
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حومه

عالء
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بسطام

بسطام
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حومه
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شاهرود
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دهمال
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طرود

طرود

خرقان
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خیج
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مجن

بیارجمند

خانخودی

خوارتوران

زمان ایاد

حومه

کردوان

لجران

لجران

گرمسار

ایوانکی

ایوانکی

ایوانکی

چشمه نادی

ایوانکی

مرکزی

مهدی شهر

درجزین

درجزین

مهدی شهر

شهر

میامی

بیارجمند
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شهمیرزاد

شهمیرزاد

مرکزی
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گ ا لی و ش

رضوان

پشتکوه

فوالد محله

چ ا شم

چ ا شم

میامی

ابراهیم آباد

کالتههای شرقی

پکران

فرومد

فرومد

رضوان

رضوان

نردین

نردین

)Source: (Semnan Governorate

شهمیرزاد
میامی

رضوان

سمنان از دیرباز یکی از شهرهای چهاردهمین ایالت تاریخی ورن (ورنه) از تقسیمات شانزده گانه اوس یات ی نارود رد 
باستان بوده است .برخی از دانشمندان ایالت مزبور را گیالن فعلی میدانستهاند ،ولی قدر مسلم این اس رو هک ت نن نننی ییا
ورنه متشکل از صفحات جنوبی البرز و خوار ،شامل سمنان ،دامغان ،خوار ،دماوند ،فیروزکوه ،شهمیرزاد ،السگرد ،ده
نمک ،آهوان ،قوشه و یمه و نقاط کوهستانی مازندران بوده است .سمنان در دوره بعد از اسالم جزو سرزمین تاریخی
قومس (کومش) به شمار میآید نام جغرافیایی قومس تا اواخر دوران قاجاریه بر سر زبانننه وب ا د رد نکیلو  د نارو    
حکومت رضاخان ،سمنان در شمار شهرهای استان دوم ،یعنی مازندران درآمد (.)Ibid., 2010: 77
در آغاز سال  1340در زمان نخستوزیری دکتر عل و ینیما ی و بهپس روشک تراز د یوریپ هب یزیزع  تنس زا

  

    

تاریخی ،بط ق مصوبه نامه هیئتوزیران ،ایالت کومش (سمنان ،دامغان ،شاهرود ،بسطام ،سنگسر (مهدیشهر) ،س هخر
و شهمیرزاد و نقاط تابعه آنها) از نظر تقسیمات کشوری به نام فرمانداری کل سمنان نامگذاری شد .مرک تموکح ز   
آن نیز در شهر سمنان تعیین و مستقر گردید .در س لا

1355

یمصت قبط م ش هفاضا اب تقو تلود  د ددددد دددددددددن دماوند،

بررسی نظام تقسیمات کشوری در ایران29 ...

فیروزکوه ،گرمسار و ورامین فرمانداری کل سمنان به استان سمنان تبدیل شد و مرکز آن نیز همچن یخیرات رهش نا    
سمنان باقی ماند .البته بر اساس آخرین تقسیمات کشوری سه شهرستان دماوند ،فیروزکوه و ورامین از اس انمس نات ن   
یو
منتزع گردیدند .استان سمنان دارای شهرستانهای آرادان ،دامغان ،سمنان ،شاهرود ،گرمسار ،مهدیشهررر و می ما ی ی
سرخه است .مساحت استان سمنان معادل  97491کیلومترمربع است (.)Ibid., 2010: 92
جدول شماره  -2آمار جمعیت استان سمنان به تفکیک بخش بر اساس آخرین تقسیمات کشوری :سال 90 31
نام شهرستان یا بخش

کل

نقاط شهری

نقاط روستایی

آرادان -بخش مرکزی

15575

5626

9949

امیر آباد

10413

2402

8011

دامغان – بخش مرکزی

76495

90 6 65

50801

سمنان -بخش مرکزی

167407

153680

13727

س ر خه

35 148

9711

5142

شاهرود – بخش مرکزی

6 15532

140474

25 148

ب سطا م

39101

52 182

20876

بیارجمند

7145

2441

4704

گرمسار بخش مرکزی

50892

5 4098

9907

ایوانکی

75 148

11995

2862

مهدی شهر -بخش مرکزی

25114

4818 2

296

شهمیرزاد

16872

8883

7900

4562

13770

میامی -بخش مرکزی

18332

کالپوش

62 189

استان سمنان

631218

62 189

0
489491

141727

)Source: (http://semeniun.blogfa.com

جدول شماره  -3شهرستانهای استان سمنان
ردیف

شهرستان

1

آرادان

2

دامغان

3

سرخه

توضیحات

تعداد   

تعداد

تعداد    

(بر اساس تقسیمات کشوری سال )3931

ب خش

شهر

دهستان

شهرستان آرادان به مرکزیت شهر آرادان كي ی از  8شهرستان استان سمنان است كه در سال  0931از بخش به شهرستان ارتقا

2

2

4

يافته است .این شهرستان از شمال به واسطه ارتفاعات البرز به شهرستان فیروزکوه استان تهران ،از شرق به شهرستان س ،نانم
یشود .مساحت شهرس ودح رد نات د   
از جنوب به شهرستان اردستان استان اصفهان و از غرب به شهرستان گرمسار محدود م 
 0005کیلومترمربع و ارتفاع آن از سطح دریا نزدیک به  0001متر است.
نآباد -مرکزی
شها :که 
بخ 
شهرها :آرادان -کهن آباد
دهستانها :حسینآباد کردها -فروان -کهن آباد -یاتری
شهرستان دامغان از شهرستانهای استان سمنان است .مرکز آن شهر دامغان است .جمعیت این شهرستان بر یرامشرس قبط   

سال  ، ۱۳۸۵برابر با  ۸۴ ٫ ۶۸۰نفر بوده است .این شهرستان شامل شهرهای دامغان ،امیریه و دی اب لامش زا .تسا جاب ناتسا      

2

4

6

مازندران ،جنوب استان اصفهان ،از شرق شهرستان شاهرود و از سمت غرب ب هم ناتسرهش و نانمس ناتسرهش ا دددد دددددددیشهررر
همسایه است .محصول پسته این شهرستان بسیار مشهور است.
شها :امیرآباد -مركزی
بخ 
شهرها :امیریه -دیباج -دامغان -کالته
دهستانها :تویه دروار -حومه -دامنكوه -رودبار -قهاب رستاق -قهاب صرصر
شهرستان سرخه به مرکزیت شهر سرخه در سال  ،1931مطابق با مصوبه هیئت دولت در استان سمنان ایجاد شد .این شهرستان
در  ۱۷۰کیلومتری شرق تهران و  ۲۰کیلومتری مرکز استان قرار دارد .شهرستان سرخه از شمال با شهرستان فیروزک ناتسا هو   
تهران ،از جنوب با استان اصفهان و کویر لوت ،از غرب ب دارآ ناتسرهش ا ا و ن
یشهر هم مرز است.
مهد 
شها :سرخه
بخ 
شهرها :سرخه
دهستانها :السگرد -هفدر

زا و راسمرگ اب قرش

 ناتسرهش س نم ان و      

1

1

2
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4

سمنان

5

شاهرود

6

گ ر م سا ر

7

یشهر
مهد 

8

م یا م ی

شهرستان سمنان یکی از شهرستانهای استان سمنان است .جمعیت این شهرستان بر لاس یرامشرس قبط    
 ۱۹۱ ٫ ۶۱۸نفر بوده است .شهر سمنان مرکز این شهرستان است.

 ، ۱۳۸۵براب اب ر   

1

1

1

شها :مركزی
بخ 
شهرها :سمنان
دهستانها :حومه
شهرستان شاهرود یکی از شهرستانهای استان سمنان است که دارای فرمانداری ویژه بوده و مرکز آن شهر شاهرود است و در
شمال شرقی کشور ایران قرار دارد .جمعیت این شهرستان بر بط ق سرشماری سال  ، ۱۳۸۵برابر با  ۲۳۴ ٫ ۸۲۵نفر بوده است که

یشود .شهرستان شاهرود با مساحتی بالغ بر
پرجمعیتترین شهرستان استان سمنان محسوب م 

3

6

7

ع۱۲ / ۵۳ ،
 ۵۱۴۱۹کیلومترمربع ع

درصد مساحت کل استان سمنان را در بر گرفته است که از لحاظ وسعت چهارمین شهرستان کشور بوده و از  ۱۷استان کشور
یآباد ،رامیان ،مینودش لگ ناتسا رد رهشدازآ و ت سسس س سسسسستان ،از
وسیعتر است .این شهرستان از شمال به شهرستانهای گرگان ،عل 
خاور به شهرستانهای جاجرم در استان خراسان شمالی و سبزوار و بردسکن در استان خراسان رضوی ،از باختر به شهرستان
یشود.
دامغان در استان سمنان و از جنوب به شهرستانهای نایین در استان اصفهان و بط س در استان یزد محدود م 
شها :بیارجمند -مركزی -بسطام
بخ 
شهرها :بسطام -بیارجمند -رودیان -شاهرود -کالته خیج -مجن
دهستانها :بیارجمند-حومه -خرقان -خوارتوران -دهمال -طرود -کالتههای غربی
شهرستان گرمسار ،یکی از شهرستانهای استان سمنان است .جمعیت این شهرستان بر پایه سرشماری س لا
 ۷۸ ٫ ۶۱۹نفر بوده است .شهر گرمسار مرکز این شهرستان است.

 ، ۱۳۸۵براب اب ر   

2

2

3

شها :ایوانكی -مركزی
بخ 
شهرها :ایوانکی -گرمسار
دهستانها :ایوانكی -حومه -لجران
یشهر (نام دیگر سنگسر) یکی از شهرستانهای استان سمنان واقع در شمال ایران است .این شهرستان در شمال
شهرستان مهد 

2

3

3

یشهر مرکز آن است.
غربی استان سمنان واقع شده و شهر مهد 
شها :شهمیرزاد -مركزی
بخ 
یشهر
شهرها :درجزین -شهمیرزاد -مهد 
دهستانها :پشتكوه -چاشم -درجزین
شهرستان میامی به مرکزیت شهر میامی یکی از شهرستانهای استان سمنان است .این شهرس لاس رد نات     0931ب یوصت ا ببببب

2

1

5

هیئت دولت از بخش به شهرستان ارتقا یافته است.
شها :کالپوش -مرکزی
بخ 
شهرها :میامی
دهستانها :رضوان -فرومد -کالتههای شرقی -میامی -نردین

)Source: (http://roostanet.ir

بررسی و تحلیل نظام تقسیمات کشوری در ایران و استان سمنان
نظام کنونی تقسیمات کشوری ایران سیستمی ناکارآمد برای ساخت یک فضای منس تبم و مج نن نننی ب ورد ر نن نننی سازززی
است و تاکنون نه تنها توسعه کشور را به همراه نداشته ،بلکه باعث عدم توسعه مت ضف نزاو اا ااایی نی ییز شد زا .تسا ه   
یتوان به این قانون وارد دانست ،عدم کیفی سازی شاخصها و معیارهای تقسیمات کشوررری
مهمترین نقدهایی که م 
(تک عامل بودن جمعیت) ،تمرکزگرایی ،عدم شکلللگی ییری واقع ععی واحدهاای سیاس سسی ،عد تخاس تدحو م ا ررر رررری و
کارکردی ،عدم همگنی جغرافیایی ،حاکمیت بعد امنیتی بر قانون تقسیمات کشوری ،داش لس راتخاس نت سل تارم ه ببببببببب ی
بلند ،رخنه عوامل غیررسمی در نظام تقسیمات کشوری و شکلگیری رقابتهای ناحیهای و محل للی ،ن و تخاس دوب
یت جو هههی ب ارغج ه ففی ییای فرهنگ گگی) ،عد تلادع م   
کار بهینه برای مشارکت دادن گروههای قومی ،زبانی و مذهبی (ب بب 
فضایی و مشخص نبودن دقیق مدیران و اداره کنندگان واحدهای سیاسی است (.)Azami and Debiry, 2012: 200

بررسی نظام تقسیمات کشوری در ایران31 ...

افزایش تمرکز اداری  -سیاسی به عنوان یکی از مهمترین چالشهای تقس سسیمات کشوررری در ایجادد تهدی ییدات نظی ییر
یاعتناایی به
یت جو هههی ب ارغج ه ففی ییای فرهنگ گگی کش  ،رو بب ببب 
یعدالتی فضایی و جغرافیایی میان استانها ،ب 
شکلگیری ب 
یثباتی نظام تقسیمات کشوری و رخنه عوامل غیررسمی ،مؤثر بوده است.
مشارکت مردمی ،ب 
یکی از موانع بزرگ کشور ایران در دستیابی ب هزکرمت ،هعسوت ه ااا اااای انط اب ققی سیاس سسی -اقتصاددی و مس ما لئا ننیت تتی
بلندمدت ناشی از آنهاست ( .)Karimipour and Mohammadi, 2009: 18افزایش تمرکز اداری  -سیاسی به عن ناو
یکی از مهمترین چالشهای تقسیمات کشوررری ای ییران در ایجادد تهدی ییدات تقس سسیمات کشوررری م وب رثؤ د ؛تسا ه    
یتوجهی ب ارغج ه ففی ییای فرهنگ گگی کش ،رو
یعدالتی فضایی و جغرافیایی میان استانها ،ب 
تهدیدهایی مانند شکلگیری ب 
یثباتی نظام تقسیمات کشوررری و رخن  لماوع ه
یاعتنایی به مشارکت مردمی ،ب 
ب

غغ غغغیررسمممی ( Azami and Debiry,

 .)2011: 18در واقع سیستم مرکز  -پیرامونی در ایران ،منجر به بر هم خ و نزاوت ندرو

قطنم لداعت هههه هههههای گردی ییده و

حی قوممی  -م هذ ببب ی
ایجاد حاشیههای کمتر توسعه یافته را موجب شده است .این حاشیهها که اکثرًاًا منط اون رب قب ححح ححح
م
یتوانند مستعد واگرایی نسبت به بخش مرکزززی گردند رد  .ووواق باربان ع رر ررری
یباشند در چنین شرایطی بیش از پیش م 
یثباتی سیاسی  -امنیتی انجامیده و با بستری برای تکوین نواحی بحرانی مهیا سازد.
یتواند به ب 
ناحیهای م 
ینماید .گری ییز از
همچنین این امر سدهای استوار و بزرگی را در تحقق استعدادها و قابلیتهای ذاتی ناحیهای ایجاد م 
نالمللی تقریبًاًا همهگیر شده است .به نحوی که حتی نظ ماک ما ًالًال تم  م ر ناتسبرع زکر ا هک(      
این تمرکزها در جامعه بی 
فاقد تنوعهای بارز محیطی است) واداشته تا با تقسیم ناگوار چنین تمرکزهایی جلوگیری کند .پیامدهای ای یین فرآیند،،
یتواند بقای ملی را با خطر مواج س ه اا ااازد .ام ممروزه دیگررر تنها
چنان بزرگ است که عالوه بر تضعیف رژیم سیاسی م 
یزننددد بلک زف شرتسگ اب ه
یگرایان دست به مقایسه توسعهای میان دولتها نم 
نخبگان و مل 

جی ش لک
ااا اااایندهه و موج ج

یهای مردمی از رسانههای اطالعاتی ،این امکان براای هم م نادنورهش ه هه هههی ییا م ز ،روکذ ممینههههاای علم ممی و
بهرهگیر 
یسازد.
ملموسی را برای بازنگری کلی و همهجانبه در تقسیمات کشوری موجود آشکار م 
نظام متمرکز در ایران به علت عدم واگذاری اختیارات به سطوح پایین و در نتیجه ناتوانی در نیازسنجی م قطانم مدر
مختلف ،محوریت انسان در امر توسعه و توسعه پایدار را نادیده گرفته است .عالوه بر این روند ارتقای فوق از منظر
بوروکراسی نیز مورد توجه قرار گرفته است .در این فرآینددد ک دا هاگتسد ه ا رر ررری توسعهههای فزایندهه یافتههه و برش رام
توس زا
کارکنان دولت در سازمانها ،مستمرًاًا افزودهشده است ،منابع و هزینههای جاررری دستگگگاههاای اداری ،س خا ت ت
ادارات و سازمانها و حقوق و دستمزد کارکنان گردیده است .حالآنکه اگ ب ر هه هههجاای ارتقاای کم ممی ،ارتقاای کیف ففی
یگردید .مض فا  ًاًا
یگرفت ،این هزینهها صرف توسعه زیرساختها و درنتیجه پایداری توسعه م 
اختیارات مدنظر قرار م 
اینکه در این نظام متمرکز عالئق و حس مالکیت به خالقیت و نوآوری نمیبیند .مدیر و پرسنل دول شالت نودب ت    
یاندیشند
جهت تولید ،رونق ،ارتقای کیفیت ،بهرهوری و سودآوری صنعت مربوطه ،عمدتًاًا به حقوق و مزایای خود م 
( .)Etaat and Mousavi, 2011: 23-233تقسیم سیاسی فضا باید بتواند زمینهها و بستر مناسبی برای مشارکت نهادینه
و مستمر مردم مهیا سازد .در عین حال آزادی عمل فردی را در تمام کنشهای اقتصاددی ،فرهنگ گگی و سیاس سسی بد نو
مراجعه به دولت مرکزی تضمین نماید .الزمه دستیابی به چنین هدفی ،کوچک و کوچکتر شد م ن ققی ییاس دمکراس سسی
شهای متقابل م مدر  -مح ححیط را در وناق حرط ن   
تا سطح روستاهاست .این روند ،نه تنها زمینه کارآمدی و پویایی کن 
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یآورد .خودگردانی بای یید ب هب دامتعا فده ه    
یسازد ،بلکه بار اضافی بر دوش دولت را پایین م 
سازی و اجرا مهیا م 
مردم ،انگیزهها ،کارایی ،تصمیم سازی و نبوغ دستهجمعی آنان است.
قانون تقسیمات کشوری شاخص جمعیت را که یک شاخصی کمی است به عنوان شاخصی اصلی و کلیدی برگزی ییده
یهای فرهنگی و جغرافیایی باشد .عدم
است .در حالی که معیارهای چنین قانونی باید وسعت ،جمعیت ،درآمد ،ویژگ 
توجه به شاخصهای کیفی در تقسیمات کشوری موج  مدع ب م دد دددددیریت سیاس سسی صحححیح فضا ،،ارتقاای نامناسب
واحدهای سیای و جری مندرینگ (ترسیم مجدد و جانبدارانه حوزههاای انتخابی ییه ب أت روظنم ه ثث ثثثیرگ اذ ررری ب تن ر اا ااایج
یشود.
انتخابات) م 
نظام تقسیمات کشوری ایران بر پایه شاخصهای کیفی تدوین نشده و شاخصی کلیدی آن نیز کمی (جمعیت) است
یتواند به ایجاد فضاایی همگ عقاو رد .دوش رجنم روشک رد ن       یک ککی از عوام أت مهم ل ثث ثثثیرگ اذ ررر در
که این امر نم 
ناکارآمدی نظام تقسیمات کشوری ایران ،تک عاملی بودن قانون تقسیمات کشوری است .در مورد فضای جغرافی ییایی
ایران که در آن ساختار بط یعی و توپوگرافیک؛ نامتجانس ،الگوی پخش جمعیت ،منابع و بنیادهای زیستی نامتع دا للل و
نامتوازن ،شبکه ارتباطی ناقص و گروههای فرهنگی و قومی نامتجانس اس نسب ،ت د هب ندرکن ه ج لماع م ععععع ععععععی ییت در
طراحی تقسیمات کشوری و در نظر گرفتن الگوی ترکیبی و چند معیاری برای سازمانده  ی سسسیاس سسی فض ورض ا ررررری
است .بدیهی است در این الگوی ترکیبی ،باید به معیارها و عوامل توپوگرافیک ،وسعت فضا ،پراکندگی سکونتگاههاا،
جمعیت ،همسایگی ،بنیادهای زیستی ،ساختارهای اقتصاددی و اجتماعععی و درج آ سناجت ه

نن نننه راتخاس ،ا    اقلیم ممی،

ساختار فرهنگی  -قومی و ...توجه کرد تا امکان دستیابی به الگوی متواز 
نتر تقسیمات فضا فراهم آی یید( Hafez Nia,
 .)2002: 379کشورهای مختلف تقسیمات گوناگونی را با استانداردهای متف رب توا اا ااای س امزا نننده راک هب اضف ی     
یهاای فرهنگ گگی و
بستهاند که معیارهای وسعت ،جمعیت و درآمد در س امزا نننده  ی سسسیاس سسی فض  هب ا ه گژیو هارم ی ییی یییی
جغرافیایی از اهمیت ویژهای برخوردار است .به عنوان مثال از مهمترین معیارهای سازماندهی سیاسی فضا در کش رو
یتوان اشاره کرد:
فیلیپین به موارد زیر م 
 -1میزان جمعیت؛ به عنوان مثال برای ایجاد یک بخش حداقل به  ۱۰۰۰۰هزار نفر جمعیت نیاز است.
 -2وسعت ناحیه سیاسی مورد نظر
 -3میانگین درآمد سالیانه ناحیه در سه سال آخر
یدهندگان به ایجاد ناحیه جدی یید رأی مث نهد تب ددددد(احمدددی پ راکمه و رو ا ،ن   
 -4در یک همهپرسی عمومی اکثر رأ 
 .) ۵۱ - ۵۲ : ۱۳۹۰در ترکیه نیز بر اساسی وضعیت جغرافیایی ،شرایط اقتصادی و خدمات عمومی تقس سسیمات کشوررری
یگیرد ،استانها نیز بر همین اساسی به سطوح کوچکتری تقسیم م مم 
در سطح استانها انجام م 
یش نو ددد .در خصوص صصی
ضوابط و شرایط ناحیهبندی باید به موارد ذیل اشاره کرد:
صهاای بط یع ععی و نقش
یهای و ش خا ص ص
 -1ویژگ 

لگی ییری وحد ارغج ت ففی ییایی ،در ای یین م شقن درو   
آنه کش رد ا لل لل

آبوهواهای مسلط ،نوع عوارض زمین ،ساختمان زمینشناسی ،مشخصات رویش گیاهی ،موقع جغرافی ییایی و ش لک
یگیرد.
زمین از لحاظ شیب و ارتفاع در وهله اول مورد مطالعه و توجه قرار م 
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 -2جمعیت و مشخصات اجتماعی آن شامل :عدد ،تراکم ،ت  مکار زززیستتی و رشد مج  عععی ییت  -نح وت هو زززی ییع مکاننی
جمعیت – ساختمان سنی ،ساختار جنسی ،س رت و نامتخا ککی ییب شغللی جمعی ییت ،مهاجرپذذذیری و مه سرف رجا تت تتتی،
سنتگرایی و درجه پایبندی به اعتقادات آبا و اجدادی ،نوگرایی و میزان تحول در جامعه -3 ،شاخصهاای فرهنگ گگی
شهای محل للی ،دی یین و م بهذ  ،وصخ  صص صصصیات
جامعه شامل :الف -ساختمان نژادی و قومی ،زبان و لهجه و انواع گرای 
شها به ویژه لباس محلی ،س کب ه  و ا شش شششیوههاای
ذاتی و اخالقی مردم ،آدابورسوم خانوادگی و اجتماعی ،انواع پوش 
زندگی ،ب -نوع معیشت و شیوههای استفاده از زمین ،ه -تیپولوژی مسکن و مشخصات شهری  -روستایی در ناحیه
 -4شبکه ارتباطی و نحوه ارتباط اجزای درون ناحیهای به یکدیگر.
لگیری و توسعه عناصر درون ناحیه و سرانجام توسعه ناحیهههای ب ارقرب ه ررررری ی ییک ش ق هکب وو وووی
واضح است که شک 
ارتباطی نیاز دارد.
 -5قدمت تاریخی و باستانشناسی ناحیه
سابقه تاریخی و برخورداری از یک گنجینه تاریخی و باستانی که در واق جو تلاصا ع ودددددددی و هوی ییت تاررریخی آن
سرزمین را  -6اهمیت سیاسی و نظامی ناحیه -7 ،جاذبههای توریستی و گردشگری -8 ،شاخصهای دیگررر از قبی ییل
میزان توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی ناحیه و مقیاسی فعال بودن و غیرفعال بودن ناحیه و نحوه ارت رتسد و طاب سس سسسی
حی همممج راو
نواحی نسبت به هم و به خارج ،خودکفایی ناحیه از تولیدات داخلی و متقاب ًالًال میزان وابستگگگی ب اون ه حح حح
یهای فرهنگی (مانند  ،نابز ،بهذم  ن ...)،و داژ     
خود .شاخصهای متعدد اقلیمی ،شکل زمین ،تراکم جمعیت ،ویژگ 
امنیتی ،اجتماعی و اقتصادی به منظور ایجاد نواحی کوچکتر سیاسی (.)etaat and Mousavi, 2010: 106
با این وجود در ایران مهمترین عامل در زمینه تقسیمات کشوری ،جمعیت است و مدیریت سیاسی فضا نه تنها سعععی
بر کیفی سازی شاخصهای تقسیمات کشوری نکرده است ،بلکه حتی در قانون اصالح م او ددی از ق اعت نونا رر ررریف و
ضوابط تقسیمات کشوری مصوب  ۱۳۱۲که در سال  ۱۳۸۹به تصویب رسیده است باز ب مج لماع ر عع عععی ییت در زمینههه
تبدیل روستاها به شهر در تبصره «ه» ماده  4این قانون تأکید ک در ههاند ک  .مم مممی و تک

قت نوناق ندوب هلماع سسسس س سسسسسسیمات

کشوری ،باعث به وجود آمدن چالشهای در زمینه سازماندهی سیاسی فضا در ایران شده است که مهمممت آ نیر نننها
بدین شرح است:
 -1عدم مدیریت سیاسی صحیح فضا
یکنند چرا که واقعی به
تقسیمات کشوری رسمًاًا بازیچه دست سیاسیون شده که سالیق سیاسی را بر قانون تحمیل م 
یخاص صصیت و از مس سسیر
یگذارند و با فشار سیاسی ق قت نونا سس سسسیمات کشوررری را ب بب 
شرایط و ضوابط آمده در قانون نم 
ینمایند .امروزه متأسفانه در کشور ما ضوابط و شراایط در تقس سسیمات کشوررری جاای
یها خارج م 
درست تصمیمگیر 
خود را به اعمال نفوذ عناصر سیاسی داده است .اعمال نفوذهای سیاسی هیچ نگاهی به تبعات منفی ناشی از اقد تاما
خارج از ضوابط و چالشهای پیش رو ندارد .باوجوداین اعمالنفوذها دیگر قانون تقسیمات کشوری ب ببیمعناا شده
ی،
است .هزینههای دولت افزایشیافته ،بدون اینکه این افزایش هزینههههاا ،هدفمند ورحم اب اتسار رد و  ممم ممممی ییتزدایی ی
فقرزدایی و امر حیاتی توسعه و خدماترسانی بهتر باشد .در واقع به دلیل آنکه بحث تقسیمات کشوری در ایران تک
حیحی انج ما
یگیرد ،مدیریت سیاسی فضا ب ص وحن ه ححح ححح
عاملی است و ارتقای واحدهای سیاسی بر این پایه صورت م 
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یگیرد چرا که با فشارهای زیادی از طرف افراد مختلف مواجه شده و درنتیجه تقسیم سیاسی فضا از مسیر درست
نم 
خود خار 
جشده است (.)Ibid., 2010: 106
در مواردی تغییرات صورت گرفته در تقسیمات کشوری صرفًاًا متأثر از نظامی امانمند و بر پایه شاخصهاایی منطق ققی
یشودد ن د و ناهنپ لماوع و هدوب و زا ر رتسد س سس س سسسسسی و ی ییا
که به وسیله دولت و مجلسی تهیه ،تنظیم ،تصویب و اجرا م 
یتررر رخن ذوفن و ه   
یکنند که از اهمیت باالیی برخوردارند .به شکل کل لل 
عوامل غیررسمی در چنین ترتیباتی دخالت م 
یهای حکومت را دارند ،ت با عععی
عوامل غیررسمی و فراقانونی به واسطه نفوذ و اقتدار که فرصت مانور در تصمیمگیر 
یباشند .جغرافیای قدرت به دو صورت در نظام تقسیمات کشوری تأثیرگذار بوده اس :ت
از جغرافیای قدرت م 

یک ککی

پیروی نکردن از قانون تقسیمات کشوری به لحاظ اح رش زار اا ااایط ق ونا ننی و دیگررری س قترا رد تعر اا ااای واحدهاای
سیاسی .عوامل غیررسمی در زمره عوامل جغرافیایی  -سیاسی ،امنیتی و راهبردی نیز نمیگنجد ،بلکه شامل آن دس هت
یها در ساختار حکومت یا خارج از آن است که با نفوذ و قدرتی ک  ه ددر اختی ییار دارند نودب    ،
از افراد ،گروهها و الب 
یش نو ددد .ت  ریثأ اای یین
توجه به شاخصهای قانونی و علمی ،باعث شکلگیری یا ارتقای یک واحد سیاس سسی  -اداری م مم 
یهاای قد و تر
عوامل در نظام تقسیمات کشوری پیامدهای منفی خواهد داشت از جمل رب شالت :ه ااا اااای ایجادد الب بب 
حی مختل ها شهاک ،روشک ف
حمایت به منظور شکلدهی و ارتقای واحدهای سیاسی در میان نخبگان ن او ح ح

ممم ممممی ییت و

تهاای منف ففی محل للی و
کارکرد قوانین تقسیمات کشوری و حاکم شدن عوامل غیررسمی و سیاسی ،شکلگیری رقابت ت
یهای ناحیهبندی است چرا که
ناحیهای و گسترش نارضایتی عمومی .همه این عوامل در اثر عدم کیفی بودن شاخص 
تکیهبر عوامل کمی باعث شده تا بهراحتی قانون تقسیمات کشوری قابل دور زدن باشد.
رقابتهای ناحیهای و محلی در کشوری که هنوز اندیشههای ایلی ییاتی و قوممی در آن رس خو

ز ،دراد ممینهههساززز رشد

تقاضای ارتقای واحدهای سیاسی شده است .درخواستهای فزاینده برای ارتقای س  حط سسسیاس سسی در تم  ما اای ییران به
خواستی فراگیر و گسترده تبدیل شده است .این خواستها خود زمینه پیدایش کانونهای جدی یید ناامننی ناحی ییهای و
محلی است .واحدهای کوچکتر یا ی به تجربه به این نتیجه رس سسیدهانددد ک  اب ه ا قتر ااا اااای س  حط سسسیاس سسی ،خد و تام
تسهیالت بیشتری از سوی دولت مرکزی به آنها اختصاص خواهد یافت ( Karimipour and Mohammadi, 2009:

 .)179در واقع شکل سازماندهی سیاسی فضا در ایران بهگونهای است که مکانها جهت رشد و پیشرفت و دستتیابی
به خدمات و تسهیالت بیشتر به این نتیجه رسیدهاند که باید ارتقای سطح یابند لذا به هم ممین خ ت رطا عععییین مرکزی ییت
سیاسی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اختالفات ناحیهای در یک منطقه بین دو حوزه نفوذ است که ادعای برابررری
نسبت به هم در مرکزیت دارند .بهعبارتدیگر در ایران یک واحد تقسیمات کشوری ابتدا باید ارتقا پیدا کند سپس    ،
یکه از لحاظ علم ممی و منطق ققی ،واحد قت  سس سسسیمات
به امکانات ،تسهیالت و همچنین بودجه بیشتری دست یابد؛ درحال 
کشوری باید دارای پارهای از امکانات و تسهیالت بشود و سپس در میان واحدهای تقسیمات کشوری ارتقا پیدا کند
( .)Azami and Debiry, 2011: 70از طرف دیگر گرایش عمومی در سطح کشور به ارتقای واحدهای سیاسی به این
دلیل است که در پی هر ارتقا به جای پرداخت مالیات بیشتر ،رفاه و خدمات عمومی ،اعتبارات و بودج  ه ببیشتررری از
سوی دول ن ت صص صصصیب آن ش دهاوخ نا دد ددددد( .)Karimipour and Mohammadi, 2009: 212بهترررین ش  دها اای یین ادع ،ا
وابستگی تمام استانها به اعتبارات دولت مرکزی است .افزایش روند تقاضا برای ارتقای واحدهای سیاس سسی از ده به
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ع ب د ه لللی ییل اخ بتعا ذ ارا و ت
مرکز دهستان ،مرکز دهستان به بخشی و این یکی به شهر ،به شهرستان و اس نات درواقع ع
بودجه بیشتر از دولت است .این امر باعث تشدید اختالفهای محلی در نتیجه اتصال و انقطاع واحدهاای س زر ممینی
به منظور دستیابی به آستانه جمعیتی و تراکم الزم براای ارتق  .تسا هدش ا تش کککک کککککیل  ۲۶۳۸دهس زفا ،نات اا ااایش تعد دا
یها از  ۹۷به  ۹۲۹و شهرستانها از  ۱۹۰به  ۸ا  ۳و افزایشی استانها از  ۲۶به  ۳۱طی سالهاای  ۱۳۵۷تا ۱۳۸۹
بخش 
نشان دهنده عطش سیریناپذیر ارتقای دهستان به بخش ،بخشی به شهرستان و شهرستان به استان در ططط ی س  ه ددهه
اخیر است .این تغییرات بدون توجه به امر توسعه صورت گرفته است .واحدهای تقس سسیماتی بدوننن توج  هب ه مم مممی ییزان
پتانسیل موجود ارتقا یافته و همین امر موجب خارج شدن آنان از مسیر توسعه گردیده است ( etaat and Mousavi,

 .)2011: 23-233چرا که تنها بر معیار جمعیت صورت گرفته است .این در حالی است که در کشوررری مث اپسا ل نن نننیا
تغییر در مرزهای استانی باید با تأیید دادگاه عمومی انجام گیرد .این در حالی است که ارتقای واحدهاای سیاس سسی به
ویژه در دولتهای متمرکز و نیمه متمرکز تابع دستیابی به شاخصهاای مشخص صصی اس  .ت اای یین معیارهاا ک اسا ه سس سسسی
تاند:
یدهند متفاو 
سازماندهی درون کشوری را تشکیل م 
 -1شاخص جمعیت
 -2روابط فاصلهای :دربرگیرنده مالک فاصله و فضاست و درواقع جهت سهولت دسترسی واحدهای زیرمجموعه به
مراکز سیاسی  -اداری تعیین شده است:
 -3همگنی بط یعی
 -4همگنی فرهنگی
 -5شیوه یا س کب

معیشت

 -6حوزه نفوذ مکانهای مرکزی
تهای ویژه امنیتی
 -7ضرور 
تهای مشابه
 -7نیازها و فرص 
 -8اندیشههای استراتژیک دولت
 -3جری مندرینگ
دستکاری عمدی مرزهای حوزه انتخاباتی برای رسیدن به اهداف سیاسی ،تح ج ناونع ت ررر رررری مندرررینگ ش هتخان

م
یشود .این نام به یادبود الدریج جری ،حاکم ماساچوست 1در ق  نر نن نننوزدهم انتخ هک تسا هدش با

    ی ییک ح هزو

انتخاباتی بسیار خاصی و متفاوت را در بخشی سیاسی ایجاد کرد( .)Jones et al., 2002: 258در واقع جری مندرینگ
اصطالحی است که ترسیم مجدد جانبدارانه حوزههای انتخاباتی به منظور تأثیر گذاری بر نتیجه انتخابات را توص صصیف
یکند .نظام تقسیمات کشوری ایران به گونهای است که پدیده جری مندرینگ به راحتی در آن اتفاق میافتد چراکه
م
صهای کیفی نیست.
تک بعدی بوده و مبتنی بر شاخ 

1
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در این راستا ،عدهای ،تالش نمایندگان مجلسی و افراد دولتی جهت ارتقای سطح واحدهای سیاسی را نیز ب نعم ه اا ااای
دستیابی به اهداف سیاسی ارزیابی کرده و آن را نوعی جری مندرینگ دانستهاند.
آیندهنگری با توجه به شناخت دقیق یک فضا نیاز مبرم است .سازماندهی فضا پنداشتی است نه مج ؛طلسم هن و در    
برای مثال کافی نیست نقشه ساختمان دانشگاهی را تنظیم کنیم ،بلکه الزم است عقیده ،برنامهها و روش ششی تدررریس را
دگرگون سازیم .عدم سازماندهی صحیح سیاسی فضا در ایران باعث شده تا واحدهای سیا کشور با مشکالت زیادی
یکند ،شهر است
روبرو شوند .در این بین یکی از واحدهای سیاسی که مهمترین نقش را در توسعه یک کشور ایفا م 
که در ایران نظام تقسیمات کشوری باعث گردیده شهرهای زیادی بدون توجه به مفهوم واقعی شهر ایجاد گردند .این
ف باعث
امر پیامدهای نامطلوبی را در حوزههای مختلف به همراه دارد .تبدیل سریع روس ا رهش هب اهات ززز زززز ی ییک رط ف ف
خواهد شد تا در زمینه محصوالت کشاورزی به یک کشور وابسته تبدیل شویم و از طرف دیگر مشکالت عظیم ممی را
در زمینه روستاها به همراه دارد که مهمترین آنها عبارتاند از:
 مانعی برای شکلگیری روستاهای مولد ،منسجم و پرجمعیت :وقتی تبدیل یک روستا به شهر صرفًاًا بر مبنای تعد داجمعیت باشد ،این مسئله به عنوان یک عامل بازدارنده در مسیر شکل ل
یشودد.
لگی ییری چن ننین روس هات اایی ارزی ییابی م مم 
یشود ،مردم از روستاهای کمجمعی ییت
همچنین از آنجا که تبدیل روستا به شهر به اشتباه امر مثبت و ارزشمند تلقی م 
به روستاهای پرجمعیت اطراف خود مهاجرت کرده و پس از چندی روستای مذکور سریعتر ازآنچ ونکات ه ن ر  خخخخخداده
یشود .به این ترتیب بهمحض اینکههه روس  زا ات ننظ مج ر عععیت تتی  -اقتصاددی به ی ییک روستاای
است ،به شهر تبدیل م 
یشود.
ییابد ،تغییر شکل داده و به شهر تبدیل م 
پرجمعیت و پررونق ارتقا م 
یدهنددد.
 تشدید تغییر کاربری اراضی کشاورزی :سالیانه  ۲۰هزار هکتار از اراضی خوب کشور را تغیی ییر ک برا ررری م مم واقع شدن شهرها در مرکز دشتهای کشاورزی و نیز تبدیل کانونهای روستایی به شهر از دالی ییل اصللی ای یین تغیی ییر
کاربری هستند .تغییر کاربری کشاورزی نیز امنیت غذایی کش ها زا هک ار رو مم مممی ییت راه رب ددی براای نظ وهمج ما رر ررری
اسالمی برخوردار است به خط خواهد انداخت و وابستگی کش ذغ تالوصحم هب ار رو

اااا ااااایی تشدددید خواهد ک در

(.)Mohseni Tabrizi, 1996: 110
یروی ییه
 بار روانی بر ذهن ساکنان روستا و عموم جامعه :تسهیل تبدددیل روس ز نماد و رهش هب ات دن شر هب د بببببب ب بببببببب یکند که روستاها از اهمیت چنداننی
شهرنشینی توسط سیاستگذاران و مسئوالن این معنا را در اذهان مردم تقویت م 
برخوردار نیستند و رویکرد مدیریت داخلی کشور به سمت گسترش شهرها و شهرنشینی است - .تشدید عدم توازن
جمعیت شهری  -روستایی :بط ق ارقام اعالمی از سوی مرکز آمار کشور در سال  ۳ ، ۱۳۹۰روستای باالالالی  ۳۰۰۰نفر
لشدن آنها به شهر عدم توازن جمعیتی در کشور تشدید خواهد شد.
جمعیت در کشور وجود دارد که با تبدی 
 کاهش وزن نواحی روستایی در مباحث سیاستگذاری :به دلیل کاهش سهم جمعی ییت روستاایی از جمعی ییت کلکشور ،توجه کافی و الزم نسبت به روستاها صورت نخواهد گرفت .براای مث نچ لا دددددین س فالخرب هک تسا لا     
گذشته ،توسعه روستایی و عشایری کشور ،اص ًالًال فصل مشخصی در قوانین بودج اونس ه تت تتتی نداش ب مهس و هت وو ووودجه
توسعه و عمران روستایی از بودجه سال  ، ۱۳۹۱عددی برابر با  ۰۲ /۲بوده اس چمه .ت نن نننین در ح هعسوت ،رضاح لا    
روستایی کشور متولی سیاستگذاری و نظارتی مناس ببب ی ن جم هوق رد ه رر ررری ییه و ن رادن هننقم هوق رد ه د -      .مغاایرت

بررسی نظام تقسیمات کشوری در ایران37 ...

تهاا از سوووی مق بهر مظعم ما ررر رررری در
باسیاستهای کلی بخش کشاورزی ابالغی مقام معظ بهر م رر ررری :ای یین سیاست ت
 ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۱ابالغ شد .بندهای « »۲« ،»۱و « »۹این سیاستها بر مواردی مانند حفاظت از منابع بط یع ععی پای ییه ،ت نیمأ
امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی و توسعه پایدار روستاها تأکید کردهاند (.)Ibid., 1996: 110
 مغایرت با بند «د» ماده (  ) ۱۹۴قانون برنامه پنجم توسعه :زیرا در این بند بر تثبیت نسبی جمعی ییت روستاایی کش روتأکید شده است .بند «د» دولت را مکلف به تدوین سیاستهای تشویقی در جه زا سوکعم ترجاهم ت

ب رهش ه    

روستا و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه کرده است - .ایجاد بار مالی و مغایرت با اص اتفه ل د   
و پنجم قانون اساسی ( )Vermesyari, 2012و بسیاری از مشکالت اجتماعی و فرهنگی دیگر که به همراه دارد .ای یین
در حالی است که ایجاد فضاهای شهری و ارتقای روستاها به شهر ،در وهله اول باید بر اساس شراایط الزم از جمله
جمعیت ،موقعیت جغرافیایی مناسب ،دسترسی مناسب ،خدمات و امکانات الزم ،پتانسیلهای اقتصاددی و ...ص ترو
گیرد .درواقع یک فضا ترکیبی از عوامل مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،امنیتی و ...اس امز .ت نن نننی ی ییک
یشود که عوامل تشکیل دهنده فضا در اعتدالی باشند و تنها به یک جنبه آن تأکید نشود؛
فضا از مطلوبیت برخوردار م 
اما در شکلگیری شهرهای ایران تنها به یک جنبه تأکید م 
یشود .بدین ترتی ییب فض ها اای مص راد نودب و عون ا ندوب     
یت او ننن
یهای الزم شکل گرفته است .به طوری که بیشتر شهرهای ایران تبدیل به فضای معلقی شدهاند که ن  ه مم ممم 
ویژگ 
یبازد و با تعامالت اجتماعععی که
به آنها شهر گفت و نه روستا« .شهر» فضایی است که در آن فرهنگ سنتی رنگ م 
یگیرد مردم احساسی تعلق به شهر یافته و یک نوع «فرهنگ شهری» شکل خواهند داد؛ بنابراین آنچه ش ره
صورت م 
یکند د
یسازد هویت است و پس از ساخت شهر ،خود شهر در پردازش هویت آیندگان نقش ایفاا م مم 
را م 
د ( Habib et
گترین دالیل عد فوم م ققی ییت ش ز رد ار اهره ممینههههاای مختل ،ف
 .)al., 2008: 22بسیاری از اندیشمندان یکی از بزر 
یدانند.
یهویتی آنها م 
ب
یتفاوتی را به دنبال خواهد داشت .شهری که
بحران در هویت پیامدهای ناگواری مثل مسئولیت گریزی ،دلزدگی و ب 
یش نو ددد ک ساسحا ه   
فاقد هویت باشد ،از خصیصههای شهری فاصله دارد و ساکنان آن بهمنزله میهماناننی تلق ققی م مم 
یدهند.
خاصی نسبت به آن نداشته و تمایلی به حل مسائل آن نشان نم 
در نتیجه عدم شکلگیری هویت شهری که نوعی هویت جمعی است منجر به احساسی تعلق نداشتن به شهر و عدم
یگیرد .از
یشود .در واقع زمانی که هویت مستقل شهری شکل نگیرد ،حس تعلق شهری همشکل نم 
وفاداری به آن م 
یبرنامه روستاها به شهر باعث شده تا قسمتی از جامعه شهری ایران نسبت به حق قو
طرف دیگر تبدیل ب 
یکنند که دولت از سر لطف به مردم کمک
خودآگاهی الزم را نداشته باشند .اکثر شهروندان تصور م 

نورهش دد دددی

رک د و ه و ظظ ظظظیفههه

کطرف این رابطه قدرت مطلق و توانا بر انجام هر کاررری
آنها تنها فرمانبرداری است .درواقع از نظر شهروندان در ی 
حتی سلب حیات وزندگی از دیگران قرار دارد و در سوی دیگر انسانهای ضعیف ،مسلوب االختی ییار و محک هب مو   
اطاعت بی چون و چرا از حاکم و رئیس قرار دارد .این امر باعث شده تا این رابطه تابع همان الگوی ارباب و رعیت تتی
باشد( .)Hafez Nia, 2002: 198این عدم آگاهی از حقوق شهروندی و قوانین باعث شده است که ش رب نادنوره اا ااای
انجام کارهای اداری و دولتی خود به عوامل دیگر مثل عوامل قومی و قبیلهای ،نمایندهها و ...تکیه کنند .در نتیجه این
نوع سازماندهی سیاسی فضا باعث شده تا یک جامعه کارمند ساالر در شهرهای ایران ش  لک گگگی ییرد چراک  ه اایجادد و
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یبرنامه و عجوالنه واحدهای سیاسی بدون دارا بودن شرایط الزم و کافی باعث شده تا جامعه نواحی ا فارط
ارتقای ب 
که از راه کشاورزی و دامداری زندگی سختی را داشتهاند ک ترجاهم رهش هب  ر ب و هد ه هراک ااا ا ااا اااااااایی نظی ییر ک گرا ررری
ساختمان ،دست فروشی و ...بپردازند .چنین شهرهایی فاقد صنعت و بازرگاننی ب نت و هدو هه ههها من غت عب ذذذی ییه آن دولت
است .در نتیجه کارمندان از یک وضعیت خیلی بهتر نسبت به سایر اقشار جامعه برخوردار بودند.
سازماندهی نامناسب سیاسی فضا در ایران باعث شد تا بس سسیاری از واحدهاای سیاس سسی کش زا اهنت هن ،رو گمه ننن ن نننننی
بط یعی برخوردار نبوده بلکه دارای وحدت ساختاری و کارکردی نیز نباشند .مهمترین مشکالت عدم توجه به همگنی
لگی ییری ش هکب
لگی ییری هندس سسی مناسب ،کش مدع  للل للل
فضایی و وحدت ساختاری و کارکردی عبارتاند از :عدم شکل ل
لگیری قطب رشد.
لگیری حس تعلق و عدم شک 
ارتباطی منظم ،عدم شک 
یهای سیاسی  -اداری ،ویژگیهای پایدار جغرافی ییایی ماننددد موقعی ییت ریاض ضضی و نس ببب ی،
چنان چه در طراحی مرزبند 
الک و بس پ رت اای ییهای انتخ دنوش با   
شکل زمین و عوارضی موجود ،از جمله کوهها ،رودها و دشتها ب م ناونع ه الالال الالال
منطقهبندی جنبه پایدارتری خواهد یافت .همگنی بط یعی به عن ناو ی ییک واقعی ییت بط یع ععی در تعییین مرزهاای ناحی ییه
یت او ننن
بایستی مورد توجه قرار گیرد .از طرف دیگر چنانچه در یک منطقه اشتراکات قوممی در حد بب ببباالیی باشد مم ممم 
تهای مختلف قرار داد .حسن این مرزبندددی آن اس جو هک ت ود    
مرزهای ناحیه را بر اساسی محدوده سکونت قومی 
اشتراکات قومی در بین افراد ساکن در یک محدوده ،تنشها را به حداقل رسانده و در چنین شرایطی تضاد و تق با للی
یکننددد مش ششارکت خواهند رک  ددددد.
مابین افراد نبوده و آنان به نحو بهتری در امور مربوط به ناحیهای که در آن زندگی م 
همچنین نقش و کارکرد غالب اقتصادی نواحی ،اغلب با محدودههای بط یعی انطباق دارند .محدودههاای بط یع ععی نی ییز
یسازد .بدین ترتیب برخ خخی من راد قطا اای هوی ییتهاای مختل زا ف
هماهنگی سیاسی  -منطقهای را ممکن و تسهیل م 
جمله فرهنگی ،نظامی ،صنعتی ،مسکونی ،تجاری ،تفریحی  -توریستتی ،دیپلماتی ییک و ...باش ب هجوت اب .دن ه اااا اااااینکههه
یطلبد ،لذا با شناساایی ای یین
یها و تمهیدات خاصی خود را م 
برنامهریزی برای هویتهای مختلف یک منطقه پیشبین 
یتوان به ناحیهبندی پرداخت و بهراحتی در جهت
هویتها و تعیین محدودههای هویتهای غالب یک ناحیه م 

اداره

یتوان نقاط ساحلی کشور را مشاهده نمود که کارکرد خاص
آن و خدماترسانی به اهالی آن اقدام نمود .برای مثال م 
دریایی بر این مناطق تأثیر بسزایی دارد و لذا سازماندهی باید به شکلی باشد که س بب

تداخل کارکردهاای دری ییایی و

مناطق اطراف آن نشود؛ اما سازماندهی نامناسب سیاسی فضا در ایران باعث شده ت ب ا سس سسسیاری از واحدهاای سیاس سسی
کشور ،نهتنها از همگنی بط یعی برخوردار ن راد هکلب هدوب ااااای وحد اتخاس ت رر ررری و ک رکرا ددی نی ییز نباش دن  ..درنتیجه،،
فضاهای شکلدهنده این واحدها از همگرایی مناسب برخوردار نبوده و این امر مانع از عملکرد بهتر دول  رد ت آآنها
لگیری سازماندهی سیا فضا در استان ای ییالم گردی ییده اس د ت الالالی ییل نظاممی،
شده است .بهعنوانمثال آنچه باعث شک 
سیاسی و امنیتی بوده است .در واقع ایالم یک واحد اداری سیاسی است که بنا به مالحظ  تا سسسیاس سسی و اداری ایجادد
شده است و ریشه واقعی در تاریخ ندارد و از جدا کردن بخشهایی از استان کرمانشاهان و پیونددد زدن آن ب تشپ ا   
کوه و دهلران در ابتدا فرمانداری کل ( ) ۱۳ 4۳و سپس استان ایالم (  ) 1352به وجود آمد؛ اما تنها چیزی که این م مدر
ی از
کهاای دولت تتی براای محرومی ییتزدایی ی
را گرد یکدیگر نگه داشته است سازماندهی اداری و سیاسی و امید به کم 
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استان محروم ایالم است .عالوه بر این ،عدم توجه به همگن ننی فضاایی و وحد اتخاس ت رر ررری و ک رکرا د دی مش تالک
زیادی را برای واحدهای سیاسی کشور ایجاد کرده است (.)Gholami et al., 2015: 89
نتیجه گیری و دستاورد علمی  -پژوهشی
قلمرو به عنوان فضای کاربردی قدرت در یک فضای اجتماعی است ک راد ه اای م ودحم و زر د هب و هدوب ه و سسسس س سسسسسسیله
یگیرد .هر حک مو تتی براای اداره بهتر
یشود و در آن اعمال حاکمیت صورت م 
بازیگری توانا به نام حکومت اداره م 
یکند .قلم س ور اا ااازی در وهل لوا ه
قلمرو خود اقدام به قلمرو سازی در ابعاد مختلف م 

ی ییک اس تارت ژژژی براای ایجادد

فضاها و سامان بخشیدن به آنها از طریق تقسیمات کشوری است .چرا که موفقیت یک کشور در گرو س نتخا

ی ییک

خود و یک واحد منسجم است .از این رو هر حکومتی در پی تقسیمبندی منطقی و صحیح فضاست؛ ام هاضف ا ا هب     
یکننددد و ه ضف ر اا ااایی (قلم ور
دلیل آنکه با هم متفاوتاند از یک قانون خاصی در زمینه تقسیمات کشوری تبعیت نم 
یطلبد .بر این اساسی بعد از انقالب اسالمی جهت سازماندهی سیاس سسی فض وناق ،ا ن   
کشور) قانون خاصی خود را م 
تقسیمات کشوری در سال  ۱۳۱۲به تصویب رسید.
این قانون مبنایی برای قلمرو سازی (سازماندهی سیاسی فضا) در ایران بوده و بعد از آن تنها یکسری اصالحات کم
در این قانون صورت گرفته که مهمترین آنها اصالح موادی از آن در سال  ۱۳۸۹است .با ای یین وص ونک ماظن ف ن نن ننننی
تقسیمات کشوری ایران سیستمی ناکارآمد جهت ساخت یک فضای منسجم و مبتنی بر درونی سازی است و ت نونکا
نه تنها توسعه کشور را به همراه نداشته ،بلکه باعث عدم توسعه متوازن فضایی نیز شده است .از مهمت هدقن نیر اا ااایی
یتوان به این قانون وارد دانست ،عدم کیفی سازی شاخصها و معیارهای تقسیمات کشوری (تک
که م 

ندوب هلماع    

جمعیت) ،تمرکزگرایی ،عدم شکلگیری واقعی واحدهای سیاسی ،عدم وحدت ساختاری و کارکردی ،عد گمه م نن نننی
جغرافیایی ،حاکمیت بعد امنیتی بر قانون تقسیمات کشوری ،داشتن ساختار سلسله مرات ببب ی بلند  لماوع هنخر  ،غغغ غغغغی ییر
رسمی در نظام تقسیمات کشوری و شکلگیری رقابتهای ناحیهای و محلی ،نبود ساخت و کار بهینه برای مشارکت
یتوجهی به جغرافیای فرهنگی) ،عدممم عد ضف تلا اا ااایی و مش وبن صخ دن   
دادن گروههای قومی  -زبانی و مذهبی (ب 
دقیق مدیران و ادارهکنندگان واحدهای سیاسی است.
نخستین تقسیمات کشوری در ایران پس از نهضت مشروطیت در اولین دوره ق ونا نننگ اذ ررری در س لا
شمس ناونع تحت ی

 تالیکشت نوناق ا  یتالای وووووووووووووووووو وو والیت هب ی
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ننن ن

کشور به  4ایالت و  12والیت تقسیم گردید .در آبان ماه  6 131بدون آنکه تغییرات عمدههای در محد دو هه تقس امی ت ت
ت
کشوری ایجاد شود صرفًاًا به تغییر نام برخی مناطق اکتفا و شرح وظایف فرمانداران و بخشد ارا ننن بههه تص یو ببب رس سسید
کشور به  10استان 49 ،شهرستان و  290بخش تقسیم گردید .از جمله ویژگیهای قانون  6 131اینکههه ای وناق ن ن هب     
ف تقس امی ت ت
ت
ح مختلف ف
ب مد اری ننن س وط ح ح
ط انتصاب ب
صورت حصری ،شهرستانهای کشور را معین نموده است و ش یار ط ط
کشوری از استاندار تا کدخدا را برشمرده است وظایف و اختیارات مدیران واحدهای تقسیماتی را با ذکر جزئی زا تا
مسائل مهم حاکمیتی تا مسائل خرد بیان کرده است .بهعنوانمثال« ،حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت
ل» از وظ و رادنامرف فیا
خود و مراقبت در بهبودی اوضاع اجتماعی محل ل

«راهنم یا ی هب یتحالف تامیلعت نداد و 

مالکین و رعایای محل» از وظایف شورای بخش است در این قانون تقس می شهرس ات نننهاا ب ترازو طسوت شخب ه    

   

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره اول ،زمستان 6931
 40فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

یگیرد .قانون سال  1362برخالف قانون  ،6 131احکام جزئی در خص صو
داخله و تصویب مجلس شورا صورت م 
سازوکار انتصاب مدیران محلی و اختیارات آنها را ندارد .تمرکزگرایی در اداره کش رو  ،،روح ح کا ممم بررر ای وناق ن ن   
یتوان گفت مدیران محلی مانند استانداران و فرمانداران ،هیچ اختیاری مگر تبعی  زا ت سسسیاستتتهاای ابالغی
است .م 
دولت مرکزی ندارند .بنا بر ماده  - 12از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع
استان و استان تابع تشکیالت مرکزی خواهد بود .در این قانون هرگونه تغییرات در نظام تقسیماتی بهههج رد ،ناتسا ز   
اختیار هیئتوزیران است .تنها شاخص برای تعیین سطوح تقسیمات ،جمعیت آن سطح است .روستا ،دهستان ،ش ،ره
کترررین
بخش ،شهرستان و استان واحدهای تقسیماتی در این قانون است .واحدهای ب رز گگگت زن ندش عمج زا ر ددد ددددی یی 
یدارد :دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر
یشوند .ماده  10بیان م 
واحدهای کوچکتر تشکیل م 
کترررین
روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و ه زن هب ار شخب ر ددد ددددی یی 
ح تبصرهه  3م دا هه  14ق ونا ننن
مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید ».قانون اصالح ح
ت ق ونا ننن
تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به آن مصوب  1364این اصالحیه تأثیری در ماهیت ت
ی و الحا ققق ی ککک تبصرهه بههه
ت کش رو ی ی
نداشته است .قانون اصالح تبصره  1ماده  14قانون تعاریف و ضوابط تقس امی ت ت
عنوان تبصره  4به ماده مذکور مصوب  : 1372این قانون در خصوص سازمانه یروشک تامیسقت هعبات تارادا و ا     
است .قانون اصالح موادی از قانون تع بوصم یروشک تامیسقت طباوض و فیرا      

 1362ک لاس رد ه   

 1389به

یترین اصالح قانون تقسیمات کشوری مصوب  1362اس زا یخرب هیحالصا نیا .ت
تصویب رسید :این قانون جد 

  

یدهد .در سنوات اخی یکی ر   
حداقلها برای ارتقاء سطوح تقسیماتی در مناطق مختلف کم تراکم و متراکم را تغییر م 
از دالیل تالشها برای تغییرات در تقسیمات کشوری ،محدوده حوزههای انتخاباتی بوده است.
یهای اجتماعی ریش د ه ررر
با نگاه به توزیع نامناسب واحدهای صنعتی در کشور میتوان گفت :منشأ بسیاری از نابرابر 
وضعیت موجود تقسیمات کشوری دارد ،اصالح نابسامانیهای وضعیت موجود تقسیمات کش دیلک شقن یرو ی د ررر رررر
یتوان افزایش همبستگی و اقتد ،یلم را   
ینماید به نوعی که م 
تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایفا م 
پیوند میان فرهنگها ،افزایش بهرهوری ،کارایی و بازده اقتصادی ،گسترش عدالت اجتماعی ،رف و رقف ع

تیمورحم ،،،، ،،،

برقراری تعادل و توازن در برخورداری از سطح معقول توسعه و رف  مامت رد ها م یفارغج قطان ائی ا میکحت و داجی       
پیوندهای اقتصادی درون و برون منطقهای از جمله کارکردهای آن دانس ب ت هه هههگونهههای ک  ه زززیرس خا تتتهاای الزم در
راستای تحقق اهداف چشمانداز بلند مدت توسعه کشور و مدیریت یک پارچه سرزمین را به صورت متوازن ،پاید را
و عادالنه را فراهم نماید.
از جمله مهمترین مسائل و مشکالت و ویژگیهای فعل امزاس ی نن نننده یروشک یتامیسقت ماظن و اضف یسایس ی       
تاند از:
عبار 
 -1نظام سیاسی متمرکز
یثباتی نظام تقسیمات کشوری
 -2ب 
 -3فرسودگی و ناکارآمدی نظام اداری  -سرزمینی کشور و عدم تناسب آن با نیازهای جدید
شهای اقتصادی
یقاعده ساختار اداری و افزایش کارکنان بخش دولتی نسبت به سایر بخ 
 -4رشد ب 
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 -5وزن باالی جمعیت در ارتقای واحدهای تقسیماتی
 -6رابطه ارتقای سطح و افزایش بودجه و توسعه و افزایش بودجه جاری نسبت به بودجههای عمرانی کشور
 -7ساختار سلسله مراتبی بلند که کندی روند توسعه را در پی داشته است
 -8تسلط رویکرد مرکز -پیرامون در سازماندهی سیاسی فضا و تقسیمات کشوری
یهای سیاسی در تغییر مرزها و ارتقای واحدهای تقسیماتی
 -9نقش پررنگ الب 
 - 10نابودی اراضی و پایههای اقتصاد روستایی و کشاورزی بر اثر تبدیل روستاها به شهر
لگیری قطبها و مراکز رشد و توسعه مکانهای مرکزی مبتنی بر مد و زکرم ل
 - 11عدم شک 

طق( نوماریپ بببببببببهاای

تهای موجود مناطق ایجاد نشدهاند)
موجود به صورت متوازن و بر اساس قابلی 
 - 12توسعه نامتوازن نواحی و فقدان عدالت جغرافیایی
 - 13مهاجرتهای رو به رشد به علت پوالریزه شدن توسعه (عدم توازن در قطبهای موجود باع رجاهم ث تت تتتهاای
یرویه گردیده است)
ب
 - 14مشخص نبودن حوزه کاری و اختیارات نهادها و مسئوالن و مدیران و همپوشانی وظایف
 - 15عدم استفاده بهینه از سواحل
-61تالش برای جبران کردن ضعف مدیریتی از طریق تقسیم استانها و مناطق
یها و حساسیت شهروندان نسبت به تغییر آنها
 - 17هویت آفرینی مرزهای فعلی علیرغم برخی کاست 
 - 18عدم تناسب قوانین موجود با شرایط فعلی و نیاز آتی
 - 19وجود خأل و مغایرتهای قانونی در قوانین موجود
مطالبات تقسیماتی در جامعه ایران با توجه به ویژگیهای سیاسی و ساختارهای جمعیت  یرایسب اب هسیاقم رد ی از

  

یت او ننن گف زا یرایسب :ت   
کشورهای دیگر متفاوت است .با نگاه به تاریخچه و وضعیت موجود تقسیمات کشوری م 
مطالبات مطرح در جامعه ناشی از ناکارآمدی قوانین موجود و همچنین عدم شاخص گذاری مناسب ارتق اهدحاو ءا   
یهاای اجتم یعا
است؛ که آثار و تبعات آن در بخشهای مختلف جامعه و سطح بهرهمندی از رف  و ها اایجادد ن باربا ررر 
مشهود است .از این رو طرح مطالبه هرچند نیز معقول به نظر آید انسجام جامعه را با اخالل مواجه و موجبات برخی
ینماید .عمده هترررین مطال ار یروشک تامیسقت صوصخ رد تاب
یهای سیاسی اجتماعی را در جامعه فراهم م 
ناامن 

  

یتوان مطالبات قومی ،منطقهاي  -محلي ،توسعهاي ،اجتماعی و سیاسی دانست:
م
 -1مطالبات قومي
طهاي سرزميني و ص فر ًاًا نبم رب  اي    
مطالباتي كه به داليل متفاوت و بر مبناي نوع درك و پنداشت اقوام نسبت به محي 
یت او ننن آن را
هويت قومي و يا احساس محرومیت ناشی از عدم برخورداری از توسعه متوازن مورد مناقشه است که م 
از جمله حساسترین نوع مطالبات عنوان نمود .دايره و دامنه اين ن بلاطم عو ا رتسگ ت د بيرقت و ه ًاًا ج زا  ا يمامت بن       
تهاي متفاوت مطرح است.
مناطق قومي با نسب 
 -2مطالبات منطقهاي  -محلي
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رد و هتفرگ

اين نوع مطالبات ناشي از اختالفات موجود در سطح شهرها و مناطق محلي اس لكش رورم هب هك ت
.ذهنيت عمومي مبدل به مطالبه شده است
 مطالبات توسعهاي-3

صه يا
اين نوع از مطالبات شامل آن دسته از مسائل و درخواستها يي است كه برخي از من ش اقترا يارب قطا اخ صصصص صصصص
    منطقهههاي و دوخ ناتسا اي
     هاوخ ا ذگاو ن ا ير

توسعهاي بهويژه دسترسي به آبهاي آزاد و يا تغ يي ر موقعيت ژئوپلیتیک و ژئواكونوم كي

ج ف و حرطم سرا
 نظير آنچه در استان فارس نسبت به دسترسي به آبهاي خليج ج.مطرح ميكنند

. هستند،خط حائل بين استان فارس و آبهاي آزاد ايجاد شده است

بار كي ه ساحلي استان هرمزگان كه به عنوان كي
 مطالبات اجتماعي-4

مطالباتی كه از جانب برخي از روستاهاي پرجمعيت و يا مناطقي كه از شاخصهاي ك ّمّمي براي تغ يي ر و دستتيابي به
يياتسور ي تتت تتتتعد زا يدا،   اين نوع مطالبات كه عمومًاًا از جان هاروش ب ا. مطرح ميگردد،موقعيت شهري برخوردارند
  

كانون روستا يي به شهر و يا تغ زا ريي

 خواهان مبدل شدن كي،نمايندگان مجلس و يا متنفذان منطقهاي مطرح ميشود

 يرايسب حطس رد ا رد و اهاتسور ز

 اين نوع مطالبات دايره وس و هتشاد يعي.شهر به مركز استان و يا استان هستند
.يشود
 مناطق مختلف از کشور مطرح م
 مطالبات سياسي-5

اين نوع مطالبات كه از جانب برخي از نمايندگان مطرح ميگردد بيشتر در تط يب قهاي منطقهاي و شاخصهاي رشد و
.توسعه اقتصادي مطرح است
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