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دهیچک
 علم هر ریناپذ ییجدا ۀهمبست ،یعلم زبان و است علم آن یایگو زبان علم هر یتخصص یهاهواژ ،شک یب

 ،رشته آن خاص واژگان از منسجم یاهمجموع دادندستبه مستلزم یعلم هر در پژوهش .شودیم محسوب
 اسیمق فضا، مکان،مانند  یمتعدد یهاواژه یاسیس یایجغراف هاست. آن از قیدق یفیتعر ۀارائ و ها آن یها برابرنهاده

 و نیتر مهم از یکی Territory مفهوم .هستند مجادله مورد میمفاهجزء  کهدارد  آن رینظا و نیسرزم و
 یتخصص یها نوشته در آن یکدستی به واژه نیا یبرا مناسب معادل انتخاب است. هرشت میهامف نیزتریبرانگ    بحث

 حاضر پژوهش .کندیم اریبس کمک مخاطبان و خوانندگان انیم ناهمگرا یها    برداشت و یسردرگم رفع و رشته نیا
 انجام نیالت و یفارس اول دست منابع از استفاده با یلیتحل ـ یفیتوص صورت به و است ینظر ـ یادیبن نوع از که

 یایجغراف اتیادب در  مناسب ینیگز    معادل زین و یتوریتر مفهوم تیماه و یستیچ به پاسخ یپ در ،است گرفته
 دانانیجغراف برداشت از فراتر یتوریتر ۀواژ ینیگز    معادل در قیتحق یها    افتهی مطابق .است یفارس زبان به یاسیس
 یعیطب یندهایفرا یبرا یچارچوب یمعنابه را آن یعیطب دانانیجغراف رود؛    یم کار به یانسان دانانیجغراف و یعیطب
 یایجغراف منظر از .برند    یم کاربه یانسان یدادهایرو یبرا ستایا یا    عرصه را مزبور ۀواژ یانسان دانانیجغراف و دانند یم
 نیب قدرت روابط» از یروشن بازتاب بلکه ست؛ین انسان اقدامات یبرا ییفضا و یکیزیف چارچوب تنها قلمرو ،یاسیس

 ابعاد رینظ یاجتماع قدرت و یاجتماع یزندگ از مهم و متعدد یابعاد آن در کهیطوربه ،است «یاسیس کنشگران
 جه،یدرنت .شود    یم مطرح «یانحصار تیحاکم اعمال و یمرزبند» ،«یاسیس گرانیباز» ،«فضا کنترل» یکارکرد
«یساز    محروم» ،«کنترل» ،«دفاع» رینظ ییها    روش کنترل یبرا آن یمحتوا در شخص که ستا یا    محدوده قلمرو

 گفته شده    محدود ییفضا به یاسیس یایجغراف اتیادب در یتوریتر اساس،نیبرا. کند    یم تالش «یساز    مشمول» و
 قلمرو بیترتنیبد و کند یم فراهم حکومت یبرا را نظارت و قدرت اعمال و است شده مشخص مرز با کهد شو یم

 .است قلمرو (یاسیرسی)غ یانسان و یکیزیف بخش نیسرزم رایز ؛است نیسرزم از اعم

.ینیگز معادلقلمرو،  ن،یسرزم ،یاسیس یایجغراف :یدیکل یهاهواژ
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مقدمه

 چند ای کی یمبنا بر را رفتارها و ها    دهیپد ا،یاش ما نکهیا یعنی یساز    مفهوم و است شهیاند واحد نیتر    کوچک وم،مفه

 دانش است. یعلم پژوهش نۀیزم در ژهیو    هب زبان، در نمادها نیتر    مهم از 2«سازه» و 1«مفهوم» .میکن یبند    طبقه شبه    وجه

 نیب موجود روابط درک منظور    به پژوهشگر هر و کند    یم استفاده ها    سازه و میمفاه از خود یمعن و منظور انتقال یبرا

 یعنی ؛دانست ریپذ    مشاهده یدادهایرو دیتجر ای انتزاع توان    یم را مفهوم است. میمفاه کاربرد از ریناگز خود، یها    داده

 و ها    تیواقع فیتوص و فیتعر یبرا کوتاه یراه مفهوم لیتشک است. ژهیو یاهدیپد ای زیچ کی یژگیو ز،یچ انگریب مفهوم

 (.88 :1376 ،)هومن است تفکر موضوع کردن    ساده آن از مقصود

در یعلم محافل به زبان نیا انتقال و علم گسترش از کهیزمان است. آن فن  اهل با علم هر یارتباط ابزار یعلم زبان

 از درخور یریتفس و فیتعر ارائۀ و میمفاه یبرا یگذار معادل تیاهم به توان یم ،شود یم گفته سخن گرید یها زبان

 .دکر وجو جست دانش آن دآورندگانیپد یزبان ۀگستر در دیبا را علم هر ژۀیو یواژگان ۀگستر برد. یپ یعلم اصطالحات

 به است. یعلم هر ریناپذ ییجدا ۀهمبست یعلم زبان و ندهست  علم آن یایگو زبان علم هر یتخصص یهاهواژ ،شک یب

 ،رشته آن خاص یهاهواژ و میمفاه از منسجم یاهمجموع دادندستبه مستلزم یعلم هر در پژوهش ،یعبارت

 برود. انیم از یاحتمال یها سوءتفاهم و نظر اختالف نۀیزم تا هاست آن از قیدق یفیتعر ۀارائ و ها آن یها برابرنهاده

 گرید علوم با بسا  چه که ردیگ    یم وام مختلف یتخصص یاههواژ از شیازهاین فراخور به یا رشته هر ،اساس نیبرا

کار به معنا کی به علوم ۀهم در یعلم اصطالحات ای یتخصص یهاهواژ گفت توانیحال نم نیدر ع اما ،دردا یهمپوشان

 .روند یم

 نیتر مهم ،یاسیس یایجغراف ۀرشت نظران صاحب از یاریبس زعم  به و است موارد نیهم از یکی زین Territory ۀواژ

 تیاهم موضوع نیهم و شود یم آغاز مفهوم نیا با یعلم شیگرا نیا در پژوهش ،اساس از است. رشته نیا در مفهوم

 در آن یکدستی به واژه نیا یبرا مناسب معادل انتخاب ،رونیا از .سازد یم انینما را آن تیماه از حیصح درک و برداشت

 .ندکیم کمک اریبس متون مخاطبان و خوانندگان انیم ابهام و یسردرگم رفع و رشته نیا یتخصص یها نوشته

توجه کمتر یاسیس علوم و یاسیس یایجغراف ۀحوز در ییفضا میمفاه یبررس بهاواخر،  نیتا هم یحت ،یها طوالن مدت

 ت،یحاکم ت،یامن مرز، مانند یمیمفاه .است افتهی یشتریب تیاهم شهیهم از Territory مفهوم امروزه اما شد،یم

 ،حال نیا با .درو یم شماربه Territory ۀهمبست میمفاه از ،روند یم کار به ها رسانه در بارها که اشغال و تهاجم ،یطلب هیتجز

 یارض مجدد یسازمانده مانند یمسائل است؛ مانده مغفول همچنان که دارد وجود واژه نیا از یاریبس مهم یها جنبه

 یبرا Territory وجود لزوم مفهوم، نیا یاسیس تیاهم آشکار شیافزا ،یساز    محروم و یساز    مشمول معاصر، یکشورها

 دید از که میباش باور نیا بر ما از یاریبس دیشا .شآثار و عوارض نه و مفهوم نیا تیماه یبررس و قدرت اعمال

 یمفهوم ،مفهوم نیا ـ کنند یم احساس خود ییایجغراف دگاهید در که یتفاوت ۀواسط به ـ یانتقاد یِانسان دانانیجغراف

 که میریبپذ را فرض    شیپ نیا اگر ژهیو به داد؛ حیتوض را موضوع نیا توان یم جنبه چند از است. ارزش یب و تیاهم کم

 در ییایجغراف تفکر .شود یم دهیفهم ییایجغراف یفضا از همگن یبخش موارد یبرخ در و محدوده کی Territory معموالً

 تیاهم کاهش ظاهر در که کردیم دیتأک مرزها یریرپذییتغ و یرینفوذپذ بر ندهیفزا یشکل به 1990 و 1980 یها    دهه

 ،طیشرا نیا در داشت. یاریبس دیتأک مکان و فضا ناهمگن تیهو بر تفکر نیا ن،یهمچن داشت. همراه به را مرزها یاسیس

 آن کردنمطرح و شد    یم یتلق کاربرد     دونب و کهنه یمفهوم است، کرده رییتغ جهان که استدالل نیا با ادشدهی مفهوم

 و محدود یفضاها دگاهید از جهان دنید بر اصرار لیدلبه مفهوم نیا به پرداختن ،نیهمچن .دیرس    یم نظر به خطرناک

1. Concept
2. Construct
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 به شد.    یم یتلق انهیگراواپس یعمل ،یاجتماع و یفرهنگ یها تفاوت به یانحصار نگرش زین و یدگرگون از ترس همگن،

 یاجتماع یها هینظر متنوع یها شکل با 1980 ۀده از ژهیوهب ،یاسیس یایجغراف دیشد یزیآم هم ،(2010) نتریپ جواعتقاد 

 یشیبازاند اسیمق و منطقه انداز، چشم مکان، فضا، ن،یسرزم مانند رشته نیا یاصل میمفاه از یاریبس در است دهش سبب

 .شود یم ژهیو یتوجه Territory مفهوم به امروزه ،حال  نیا با شود.

 ۀمطالع با نخست واست  گرفته انجام یلیتحل ـ یفیتوص صورت به که است ینظر ـ یادیبن نوع از پژوهش نیا

 را آن با بطمرت مباحث و کاربرد ،تیماه ،یستیچ ؛معتبر منابع قیدق ۀمطالع و Territory مفهوم رامونیپ موجود اتیادب

 است، شده داده قرار واژه نیا برابرنهاد در ینوعبه که قلمرو و نیسرزم ن،یزم یها    تفاوت انیب ضمن دوم و کندیم یبررس

 یبرا یفارس زبان در مناسب ینیگز    معادل متضاد، گاه و ناهمگرا یها    برداشت و یمعان در تشتت از زیپره منظوربه

 .ددهیم شنهادیپ «یاسیس یایجغراف ۀرشت» در آن کاربست
 

  ها افتهیو  بحث

 واژه ینیتکو ریس و Territory مفهوم یشناسشهیر

 شائبه نیا اسم کی عنوان به مفهوم نیا به توجه محدودکردن اما ،است اسم کی Territory ،درواقع :نیالت منابع (الف

 فیط با آن ارتباط از جهیدرنت و است آن «تیموجود» بودنروشن لیدلبه آن بر حد از  شیب دیتأک که کندیم جادیا را

 نقش آن تحول و دیتول در که ییندهایفرا و ها وهیش ،یاجتماع یها تیفعال ژهیو به یاجتماع یها دهیپد گرید از یعیوس

 ،(2004) پارکرنظر  از .است territorium نیالت ۀواژ از Territory لغت ۀشیر (.13 :2005 ،ی)دالن شودیم غفلت دارند،

 را شهرها ساکنان حتاجیما و داشتند قرار شهرها ـ دولت اطراف در که رفت یم کاربه ییها نیزم یبرا ابتدا در واژه نیا

 در یو .ندبود مهم یموضوع هیاول یاسیس یها شهیاند در مفهوم نیا که کند یم اشاره (2009) دالمن .کردند یم فراهم

  (.2009 گران،ید و )گاالهر کند یم استناد ارسطو و افالطون یها شهیاند به خود یادعا دییأت

 ۀنام    واژه مدخل براساس واژه نیا .دهد    یم نشان را اصطالح نیا 1نِینامع یها    شهیر ابهامات، و ها    یدگیچیپ نیا

 یها    نیزم یمعنابه territorium نیالت ۀواژ از هم آن خود که دیآ    یم territoire یفرانسو ۀواژ از آکسفورد، یسیانگل

 ای ترساندن یمعنابه terrere از یول ،است مرتبط (نی)زم terra با معموالً Territorium .ردیگیم نشئت شهر رامونیپ

 که است یمکان» یمعنبه Territorium جه،یدرنت .دیآ    یم آن از زین 2)ترساننده( territor که شود    یم حاصل زین هراساندن

 (،667: 1964) 3وسیگروس هوگو یهلند حقوقدان نظر طبق (.363 :1876 ،ی)روب «شود    یم داده هشدار افراد به آن از

 که چنان    آن -دیآ    ینم نظر به و است 5«دشمن ترساندن» دیگویم 4فلسوس السیس که    طور    همان territory ۀواژ ۀشیر

 و ارعاب حق از ای 9نیزم ۀواژ از دیگویم 8نوسیفرونت کهچنانهم ای 7زدنشخم از است معتقد 6وارو مارکوس

 .باشد آمده 10یافکن    وحشت

                                                                                                                                                                          
1. uncertain etymology 
2. frightener 

3 .Hugo Grotius بود هلند اهل یالدیقرن هفدهم م سینو شنامهینما و شاعر ،یقاض ،یاسیس علوم عالم حقوقدان، لسوف،یف. 
4. Siculus Flaccus 
5. terrifying the enemy (terrendis hostibus) 

 27 در و شد زاده نه،یساب ٴدهکده در روم، کینزد اتهیر در م ق 116 سال در که بود عیوس معلومات با یروم االطراف جامع ٴسندهینو وارو وسیترنت مارکوس. 6
 .درگذشت م ق

7. ploughing (terendo) 
8.s Sextus Julius Frontinu درگذشت ۱۰۳ سال در و شد زاده م ۴۰ سال حدود در که بود یروم مهندس و فرمانده. 

9. terra (land) 
10. The right of terrifying (terrendi iure) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
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 توماس (،2009) الدن استوارت (،2013) یوپی یل ،(1996) یکانل امیلیو آثار در مفهوم ۀشیر به ادشدهی اشارات

 terra و territorium التین واژۀ دو از Territory :است آمده صورتنیا به زین (2010) واتنر کارل و (1992) نیبولدو

 .رود می کاربه پایدار محیطی حسِ با همراه غذایی معاش و پرورش زمین، رۀک زمین، معنیبه terra .است شده مشتق

 آمده معتبر دالیل به و (آکسفورد )فرهنگ شناختی ریشه منابع برخی در اما ،است معلوم و آشنا ما برای معانی این تمام

 مکانی territorium و است 1«ارعاب و تهدید ترساندن،» معنایبه که است شده مشتق terrere از territory که است

 «قلمرو اشغال» امروزی واژۀ در متضاد، ریشۀ دو این معنای شاید .شود می داده هشدار مردم به محل آن از که است

 که است زمینی قطعه Territory تفسیر، این بنابر .خشونت عمالاِ و معاش به یافتندست برای قلمرو اشغال باشد؛ نهفته

 بحث برداشت نیا بودن غلط ای درست علت نۀیزم در ،نجایا در (.144 :1996 ی،)کانل است شده  تصرف خشونت با

 .رسد یم نظر به تر یمنطق «نیزم» به کلمه نیا یمعنا دادنارجاع که شود یم اکتفا نکته نیا ذکر به فقط و شود ینم

 خود نیا .است شده یادیز دیتأک زمان    هم طوربهمفهوم با ترس  نیا نیارتباط ب بر گفت دیبا یقبل مباحث دییتأ در

 مفهوم یشناس    شهیر یها    یژگیو اگر )البته کند    یم جادیا 2یساز    محروم و ترس و «قلمرو» نیب یاسیس و یقانون ارتباط

 ،حاضر حال در (.xii :1995 ،ی)کانل گردد    یبازم اصطالح نیا از شدهثبت فیتعار نینخست از یکی به که (نشود لحاظ

 ،اریدی)آن کنند مطرح دوباره را 3ترور و قلمرو نیب ارتباط محققان یبرخ که است شده موجب «سمیترور هیعل مبارزه»

 (.2006 ندز،یها ؛2004 رو،یکا ؛2004

 عتقدندم  Territoryمفهوم از مختلف یها استفاده به اشاره با (2003) تَشکه و (1999) کراسنر (2003) ویاگن

 یوستفال صلح ۀمعاهد کهیزمان و نهاد رییتغ به رو یآرام به شانزدهم قرن آغاز از واژه نیا دربارۀ گذشته یها دگاهید

 درون ها حکومت کنترل و تیحاکم از ییفضا ییزدا    تیمحدود» یمعنابه Territory مفهوم د،یرس امضا به (1648)

 آغاز نینماد ۀنقط عنوانبه یوستفال صلح معاهدۀ از معموالً .شد ریتعب «ریفراگ صلح به افتنیدست منظوربه خود یمرزها

 نیا در .داشت آنها یبازساز و ییفضا میمفاه بر یمهم راتیثتأ معاهده نیا .(2 :2009 )والرد، شود    یم ادی 4مدرن حکومت

 قدرت یها    ظرف به یجهان یفضا و شد دهینام اروپا در قدرت یمراتب    سلسه نظام اساس بارنینخست یبرا قلمرو ،معاهده

 صورتبه مردم ه،یپا قلمرو حکومت یریگ    شکل با .بود یدار    هیسرما نظام تیتقو و گسترش آن از هدف که شد میتقس

 تیحاکم حق نیهمچن ،معاهده نیا در .کردند منتقل مدرن حکومت به ورتامپرا شخص از را خود تیتابع یرسم

 الملل    نیب حقوق از تخلف کشورها ریسا امور در دخالت و شد شناخته تیرسم به قلمروشان ۀمحدود در ها    حکومت

 (status) یعنی آن نیالت اصل از که (The state) حکومت واژۀ ،بیترت نیهم به (.36 :1395 ،یراحمدی)م شد محسوب

 آن از قبل و زمان آن در .تداش اشاره قلمرو طیشرا ای حاکم تیموقع و مقام به یوسط قرون یاروپا در است، شده گرفته

 (.35 :1395 ،یراحمدی)م نداشت وجود اروپا در قلمرو و حاکم یسوا فائقه، یاسیس تیآمر کی ۀشیاند

 دهخدا ۀنام    لغت در و شده لیتشک (نیزم + )سر بخش دو از که است مرکب یا    واژه ن،یسرزم :یفارس منابع (ب

 رفته کاربه هیناح و بوم و مرز ن،یزم از یا قطعه کشور، ،بوم و مرز پهناور، نیزم ن،یزم قطعه همچون یمتفاوت یمعان در

 نیا نیسرزم لیذ در دیعم فرهنگ در اما است، شده یساز معادل بوم و مرز با واژه نیا نیمع فرهنگ در ،نیهمچن .است

 .کشور بوم؛ و مرز ببرند؛ سر  به آنجا در یا فهیطا و قوم که پهناور نیزم :است شده استفاده یمعان

 شده یمعن صورت  نیا به ـ االطباء ناظم از نقل به ـ دهخدا ۀنام لغت در که است (رو + )قلم مرکب یا    واژه زین قلمرو

 ۀنوشت آنجا مردم و رود یریام ای یپادشاه قلم ۀنوشت آن در که یتیوال و یملک متصرف. تیوال و مملکت و مُلک :است

                                                                                                                                                                          
1. to frighten, to terrorize 
2. exclusion 
3. Territory and terror 
4. Modern state 
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 و یکس قلم بودنروان محل یعنی است؛ شده دایپ ظرف اسم ،یمعن امر و اسم بیترک از لفظ نیا در و ندکن قبول را او

 ۀحوز ،ییفرمانروا حوزۀ مملکت، یمعان قلمرو ۀواژ لیذ ن،یمع فرهنگ در نیهمچن .است عیمط ملکِ قلمرو یمعن خالصه

 یاه معادل نه،یزم و عمل ۀحوز که است آمده واژه نیا یبرا یمعن دو زین دیعم لغت فرهنگ در .است آمده عمل

 .هستند یشنهادیپ

  ییایجغراف موعل اتیادب در Territory مفهوم یکاربردها

 قلمرو مدخل در را اصطالح نیا متعدد یکاربردها و ها    یدگیچیپ ،یفرانسو دانیجغراف ،یلِو ژاک :نیالت منابع (الف

[territoire] اختصاص مدخل نیا به صفحه ده حدود ،لغت فرهنگ نیا در .کند    یم مطرح 1نیبل ییایجغراف ۀنام    واژه در 

 با را حاتیتوض نیا .شود    یم ـ 3ریفر پل         ژان و 2ویدبارب برنارد ،یلِو ـ متفاوت محقق سه حاتیتوض شامل که است افتهی

 سهیمقا ،است آورده 4ول    بلک یانسان یایجغراف ۀمنا    واژه 2000 سال شیرایو در ویاگن جان که قلمرو یا    کلمه 215 مدخل

 نیا در ییپرگو ای شتریب یسردرگرم نشانگراست  ممکن ها    تفاوت نیا باشد، چه شما دید یۀزاو کهنیا بهتوجه  با .دیکن

 متوسط تعداد که دکر اشاره نکته نیا به دیبا زین انصاف تیرعا یبرا !باشد زبان    یفرانسو جهان قیتحق اتیادب در نهیزم

 مشخص را کاربرد ای «فیتعر» هشت یلِو مدخل .است شتریب یسیانگل زبان به نسبت یفرانسو یسینو    مدخل در هاهواژ

  :کند    یم

 فضا رایز ؛شود    یم گذاشته کنار فضا نفع به قلمرو که میهست نیا شاهد ایجغراف علم ییِفضا ۀدور طول در .1

 رساند    یم را یطلب    توسعه با یهمراه قلمرو اصطالح از استفاده که است نیا بر فرض و دارد 5یاتیاضیر یها    داللت

 .ستین آن ۀسیمقا امکان نیهمچن و
 فرض رایز ؛دارد تیارجح فضا بر مشخص طوربه قلمرو نجایا در ،1 شمارۀ برخالف ؛(espace) فضا یبرا یمترادف .2

 یبرخ اصطالح دو کند    یم اذعان یلِو .است     یانتزاع شتریب که فضا تا دارد هیتک یخیتار اتیواقع بر شتریب شود    یم

  .شوند    یم برده کاربه متن کی در گریکدی نیگزیجا صورتبه مواقع
 و یاسیس علوم در هعمد طوربه اما ،است شده دهید ایجغراف در یتازگبه که یکاربرد ؛(lieu) مکان یبرا یمترادف .3

 توان        یم که است نیمع یتیهو و شهیر متضمن و است شده 6«یمحل» ۀواژ نیگزیجا که شود    یم مشاهده اقتصاد

 یاقتصاد یایجغراف در اغلب که 7(«قلمرو به )مربوط ییقلمرو» .کرد استفاده آن از توسعه یبرا یمنبع عنوانبه

  .است 8«یجهان» مقابل در «یمحل» هیشب یزیچ یمعنابه و رود    یم کار به
 یفضا» کهیدرحال دارد، اشاره 10یاجتماع یفضا به «قلمرو» ؛مفهوم از تیواقع زیتم یبرا 9یشناخت    معرفت حرکت .4

 .میکن فکر آن به دهد    یم امکان که است 11یذهن یساختار «ییایجغراف
 یتازگبه و بود فیتعر نیتر    متداول و نیتر    یمیقد که ؛(espace control´e-born´e) 12محدود     و     منظم یفضا کی .5

1. Belin Dictionnaire de la Grrorizeال  
2. Bernard Debarbieux
3. Jean-Paul Ferrier
4. Blackwell Dictionary of Human Geography

5. Mathematical connotations
6. The local
7. Territorial
8. Like Local as opposed to Global
9. An epistemological move
10. Socialised space
11. Intellectual construction
12. A regulated-bounded space
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 اصطالح نیا غالب یمعنا .کرد طرحم دوباره را آن «یانسان یقلمروساز» عنوان با خود پژوهش در ساک رابرت

  .است الملل    نیب روابط و یاسیس علوم در
 کنترل ۀجینت .است شده گرفته تیعار یشناس    ستیز و یجانور یرفتارشناس علوم از که یوانیح یا    زهیغر .6

  .است خشونت با اغلب یانحصار
 اشاره فضا کی 2یتیهو یاجزا به تا رود    یم کاربه یمعن نیا در مواقع یبرخ .یقبل فیتعر بسط 1:یاختصاص ییفضا .7

  .کند
 سه به3 «قلمرو» و «فضا» ،«طیمح» براساس ایجغراف علم خیتار ،کاربرد نیا در .یخیتار یها    دوره به اشاره یبرا .8

 ییفضاگرا یبرا ینیگزیجا عنوانبه یفرد و یاجتماع تیهو بر دیکتأ با قلمرو نظر، نیا از .شود    یم میتقس مرحله

 (.1099 :2010 )پنتر، دشو    یم مطرح 4یدکارت یهندس
 که است نظر نیا بر او انتقادها نیا از کیهر در .کند    یم فهرست را مفهوم نیا متعدد یکاربردها از ییانتقادها یلِو

 آن ای شود    یم رد یتوریتر ای مفهوم، نیا از نخست مورد چهار مجموعِ در .دارد را خود یمنف و مثبت نکات یفیتعر هر

 است نیچن زین هفتم فیتعر در .شود    یم داده قیتطب 5«یکل حد از شیب یمعنا» با آن ای شود    یم یگرید مفهوم نیگزیجا

 ارجاع یبرا «قلمرو» از استفاده به شیگرا .شود    یم شامل را یاجتماع یفضا یتمام درعمل یول ،دیآ    یم ژهیو نظر به که

 مورد یفضاها یتمام ،یلِو نظر از .ستین دیمف زین ،دارند را نظر مورد یذهن ای نینماد تیاهم که فضا از ییها    بخش به

 مفهوم از استفاده در زبان    یسیانگل دانانیجغراف حیترج است معتقد یلِو .دارند را مشخصات نیا یانسان دانانیجغراف نظر

 هیپا ۀواژ دو ؛بالعکس و شود برده کار به قلمرو یجابه مکان شود    یم موجب چون» کند،    ینم یکمک متن نیا به زین مکان

 (.1100: )همان «درینگ مترادف را آنها که است یدانیجغراف کدام حال نیع در اما ،یاساس و
 زبان    یفرانسو و زبان    یسیانگل جهان قیتحق اتیادب در قلمرو مفهوم به مختلف یها    وهیش به یپاس و لوسو ،یلِو

 «تر    سخت» زبان    یسیانگل جهان یکاربردها .است کرده مطالعه مفصل طوربه را تیوضع نیا 6ویدبارب برنارد .اند پرداخته

 گرید و زبان    یفرانسو جهان در .کند    یم دیکتأ (یرسم )معموالً نهادها و مرزها زین و 7یاسیس ـ یتیحاکم مباحث بر و است

 کراتبه territrio رینظ ییایتالیا و territoire رینظ یفرانسو اصطالحات از و است «تر    نرم» میمفاه نیا نیالت یها    زبان

 :2010 )پنتر، (دیکن نگاه باال مورد هشت در یلِو حاتیتوض )به دارند اشاره «مکان» ای 8«هیناح» به که شود    یم استفاده

1101). 

 را (است حکومت ای قانون ۀسلط تحت که یکشور ای نی)زم ییاقض ـ یاسیس فیتعر 9آکسفورد یسیانگل ۀنام    واژه

 از یگروه ای وانیح کی توسط که یا    هی)ناح آورد    یم یجانورشناس علم از رفتارشناسانه یفیتعر نیهمچنو  ندیگز یبرم

 ای نیزم قطعه کی» :شود    یم مطرح فیتعر نیا عالوه،به. (شود    یم دفاع واناتیح گرید دربرابر آن از و انتخاب واناتیح

 لحاظ اثبات بدون ،باشند داشته مرز دیبا قلمروها که فرض نیا ،درواقع .«هیناح کی نامشخص؛ یمرزها با نیزم از یبخش

 که    طور    همان .دارد وجود یسیانگل در اصطالح نیا یبرا زین 10یخودمان یحیتلو یکاربردها یبرخ ،نیا از یجدا . ...شود    یم

                                                                                                                                                                          
1. An “appropriated” space 
2. Identity component 
3. Milieu, space and territory 
4. Geometric Cartesian spatialism 
5. Excessively generalmeaning 
6. Bernard Debarbieux  
7. Juridico-political concerns 
8. Region 
9. Oxford English Dictionary 
10. Familiar figurative uses 
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 دیبا ابتدا را territoire که دارند را نگرش نیا زبان    یفرانسو طرفداران یبرخ مینیب    یم زین لوسو شلیم کار در که    طور    همان

  (.1101: )همان دکر فیتعر یاسیس ۀواژ کی

 و محدودشده» برداشت که کند    یم ارائه یفیتعر یلِو ژاک قلمرو، کاربرد هشت از یو ستیل مختصر نقد از پس

 است ممکن زین حالت نیا در .دربردارد زین را یجانور یرفتارشناس یکاربردها یول رساند،    یم ذهن به قلمرو از را 1«منظم

 جانورشناسان که شوند     شامل را یلِو یکیتوپوگراف یارهایمع ،شوند    یم فیتعر یجانور یرفتارشناس لحاظبه که ییفضاها

 شتریب 2یستیز یشناس    جامعه به قلمرو زا دانانیجغراف فیتعر که است باور نیا بر پنتر جو .دهند    یم نسبت قلمرو به را آن

  .دهد    یم دانیم

 تمرکز 3فضا یاسیس یساختاربند بر و کندیم حذر یرفتارشناس یها    داللت و یمعان از قلمرو، از خود فیتعر در لوسو

 که 4یفکر یها    ستمیس به نسبت» و شود    یم ساخته «یوستگیپ و یوابستگ اصول با که است ییفضا» قلمرو .دارد

 وابسته فضا یماد جوانب به کمتر دارد، وجود که یها    وهیش گرید نیهمچن و دهند    یم قرار پرسش مورد را فضا ارچوبچ

 مقابل در را قلمرو یژگیو که است 5مشخص ۀپهن کی انسجام و ییفضا یوستگیپ شارز نییتع ،لوسو نظر به .«است

 یوستگیپ دنبالبه آنها .هستند ییقلمرو گرانیباز لوسو ۀدیعقبه «یاسیس گرانیباز» .کند    یم فیتعر فضا انواع گرید

 از نقلبه  114 -113 :2007 )لوسو، دکن    ینم یفرق شانیبرا باشد، یمل ای یا    هیناح ،یمحل قلمرو نیا خواه هستند، ییفضا

 (.1102 :2010 پنتر،

 یبرخ .است شده ترجمه صورت دو به یرانیا شمندانیاند یها نوشته در Territory مفهوم :یفارس منابع (ب

 (.2011 و 38 :1391 ؛17 :1389 ؛38 :1381 )مجتهدزاده، دانست برابر یفارس در «نیسرزم» با دیبا را مفهوم نیا معتقدند

«هنیم» مفهوم با که «بوم» واژۀ از کند یم شنهادیپ و داند یم نیسرزم مفهوم با معادل را Territory مفهوم مجتهدزاده

 که ییایجغراف اصطالحات ،یتاشناسیگ فرهنگ در (.38 :1381) شود استفاده Territory یبرا یمعادل عنوان به است برابر

 داشته تعلّق دولت کی به که ینیزم ن؛یسرزم» یمعان Territory واژۀ لیذ ،کرده است یگردآور (1367) یجعفر عباس

 .است آمده «نیزم از یعیوس ۀپهن نیهمچن و باشد

 میمفاه آن در که (1379 ر،ی)مو یاسیس یایجغراف بر نو یدرآمد کتاب ۀترجم از پس دریرحیم درّه مقابل، در

Territory و Territoriality برده کاربه مفهوم نیا یبرا را «قلمرو» معادل خود یها نوشته شتریب در است،شده  یبررس 

 .است

 یبرا اما ،اند دهیبرگز Territory مفهوم یبرا را قلمرو معادل (1392) راد    یانیکاو و (1393) راد    یانیکاو و این    حافظ

 ذهن از دور اریبس ها آن از یبرخ که اند ساخته ییها معادل متعدد، یشوندهایپ و پسوندها افزودن با مفهوم نیا مشتقات

 در مطالعه مورد انسان و کنند یم شنهادیپ را «یقلمرومند» معادل Territoriality مفهوم مقابل در هاآن .ندینما یم

 به توان یم Territoriality مفهوم یبرا شده ساخته یها معادل گرید از .دانند یم قلمرومند یانسان را یاسیس یایجغراف

.کرد اشاره یقلمرودار ،یقلمروساز ،یقلمروگستر

 رانیا یاسیس یایجغراف اتیادب در یتوریتر یفارس ینیگز    معادل

 مفهوم تیماه به کمتر ـ اند    بوده یفرانسو یحدود تا و یسیانگل مهم متون از ترجمه اغلب که ـ رانیا در ییایجغراف متون

1. Regulated-bounded (control´e-bord´e)
2. Socio-biology
3. Political structuring of space
4. The systems of ideas (syst`emes id´eels)
5. Delimited area
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territory و اختالفات منشأ ه،واژ تیماه به یتوجهیب نیهم. اند کرده بسنده آن یاللفظ    تحت ۀترجم به و اند    هداشت توجه 

  .خورد    یم چشم به واژه ینیزگ معادل در آن نمود هک است شده مختلف یها    برداشت

 از کیهر که دارد وجود دانانیجغراف نیب در territory مفهوم از ناهمگرا و متفاوت برداشت سه ،یکل طوربه

 که است شده آن از مانع چندگانه یها    برداشت مشکالت .ستا دانانیجغراف یتخصص ۀرشت ۀنیزم بر متناظر ،ها برداشت

 وجود یمختلف یمعان واژه یسیانگل برابرنهاد در یفارس زبان در کهآنجا از .ردیگ صورت یتوریتر نۀیزم در یدرست درک

 صورتبه یاسیس دانانیجغراف جمله از و ایجغراف یدرون یها    شیگرا عالمانِ ن،یبنابرا است؛ شده مضاعف مشکل نیا ،دارد

«یاسیس» نفسه    یف ،یتوریتر ۀواژ نکهیا به توجه با .ندادهبر کاربه را یمختلف یها    معادل ق،یدق تأمل بدون و دلبخواهانه

 در آن حیصح معادل به تیدرنها و متفاوت ینیگز    معادل لیدال به موشکافانه ینگاه با پژوهش نیا ۀادام در ،است

 :از ندا عبارت یتوریتر ۀواژ از گانه    سه و متفاوت یهابرداشت .شود    یم اشاره یاسیس یایجغراف

 نیا در .است territory مفهوم و واژه از هیاول برداشت ،یعیطب ستگاهیز و یکیزیف     چارچوب ای نیزم ریتعب :نیزم. 1

 دانانیجغراف آنچه یعنی ؛است مدنظر اعم طوربه «نیزم ۀکر» و اخص طوربه «مناطق یِعیطب یفضاها» شتریب ،معنا

 مناطق ها،    لندفرم انیب یبرا هاآن .کنند    یم استفاده نیزم بر حاکم یعیطب یالگوها و ندهایفرا لیتحل ریمس در یعیطب

 یتوریتر معادل موارد یبرخ در یحت و یعیطب قرارگاه عنوانبه لند همان ای نیزم از آن رینظا و یکیژئومورفولوژ ،یمیاقل

  .آن رینظا و مرطوب و یا    حاره مناطق ،یباتالق یها    نیزم خشک، یها    نیزم ،یقطب یها    نیسرزم .کنند    یم استفاده

 روابط در مهم عنصر کی نه شود، یمعرف «انسان رفتار از یجزئ نیسرزم» شود    یم یسع نگاه نیا در :نیسرزم. 2

 ،یاقتصاد ،یشهر ،ییروستا دانانیجغراف از اعم یانسان دانانیجغراف اغلب .«یاسیس روابط» اخص صورتبه و یانسان

 .دکنن    یم استفاده آن از و دهندیم ارائه را یاسیرسیغ هعمد طوربه و یانسان یایجغراف بریمبتن برداشتِ نیا... و یفرهنگ

 یها    نیسرزم ؛کنند    یم یتلق «یانسان یدادهایرو یبرا یچارچوب و ستایا یمفهوم» اغلب را یتوریتر دانانیجغراف ،نجایا در

 و معنا با یاسیس یایجغراف در نیسرزم یگاه البته .یشهر رمسکونیغ یها    نیسرزم ،یزراع یها    نیسرزم ،یاسالم

 که رود    یم کاربه کل طوربه یانسان اتفاقات و حوادث یبرا یا    عرصه و ایرپویغ و ثابت یمفهوم یعنی یاسیرسیغ برداشت

 .کند    ینم افاده را یاسیس یایجغراف علم و یاسیس دانانیجغراف مدنظر یتخصص یمعنا وجه، چیه به یبرداشت نیچن

 و یکیزیف چارچوب تنها قلمرو ،یانسان و یعیطب دانانیجغراف ریتفس و نگاه از فراتر سوم، برداشت در :قلمرو. 3

 بریمبتن و متأخر ریتفس نیا مطابق .است «قدرت روابط» از روشن یبازتاب بلکه ست،ین انسان اعمال یاجرا یبرا ییفضا

 منظر از .است دهینام یوانیح ییقلمروگرا برابر در «یانسان ییقلمروگرا» را شهیاند نیا ساک رابرت که است قدرت روابط

 یها    وهیش به «ایجغراف» یاسیس یایجغراف در .است بخش دو از یا    مجموعه ،یاسیس یایجغراف اساس از ،کاکس نیکو

 میترس یاوهیش به «استیس» طور    نیهم .دهد    یم حیتوض را «یاسیس» صفت که ییهاوهیش :شود    یم میترس ینشیگز

 یساز    قلمرو و قلمرو ۀدیا دو بر یاسیس یایجغراف تمرکز تر،    مهم همه از .سازد    یم انینما را ییایجغراف مسائل که شود    یم

 چالش به ،دونشیم     تیحما یساز    قلمرو قیطر از گران،ید یادعاها مقابل در که هستند ییفضاها عنوانبه ها    قلمرو .است

 گریهمد بدون ها آن .هستند گریکدی فرض    شیپ متقابل طور    به یساز    قلمرو و قلمرو .شوند    یم مطالبه و شوندیم دهیکش

 قلمرو .«یساز    مشمول» و «یسازمحروم» ،«کنترل» ،«دفاع» تیفعال :است تیفعال ،یساز    قلمرو .باشند توانند    ینم

  (.2 -1 :2002 )کاکس، کند    یم تالش ها    روش نیا کنترل یبرا آن، یمحتوا در شخص که ستا یا    محدوده

 است محدودشده ییفضا قلمرو .ددارن ییادعاآن  دربارۀ ای ابندییم را آن یاشخاص ای شخص که است ینیزم قلمرو،

 به انمهاجم با و ـ تیحاکم از ژهیو ینوع یادعا طرح یبرا ـ دارد وجود یاجبار آن در تیامن جادیا ای آن از دفاع یبرا که

(.16 :2008 لبرت،یگ و )کاون شودیم مقابله زیآن ن
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 یماد ابعاد» :شوند    یم مطرح هم کنار در یاجتماع قدرت و یاجتماع یزندگ از یمهم و متعدد ابعاد ،قلمرو مبحث در

 زمان طول در اصطالح نیا .«یاجتماع تیهو رینظ نینماد ابعاد» و «فضا کنترل رینظ یکارکرد ابعاد» ،«نیزم رینظ

 که شود    یم استفاده فضا از ییها    بخش مختلف ییفضا یها    اسیمق به اشاره یبرا و است داشته ینامشخص یکاربردها

 (.109 :2003 ،ی)پاس کنند    یم ادی ها آن از محل و مکان منطقه، عنوان با معمول طوربه دانانیجغراف
 

 
 یفارس زبان در یتوریتر مفهوم از گانه    سه یها    برداشت. 1 نمودار

 نگارندگان :منبع

 

 مفهوم یبرا معادل نیبهتر افتنی یبرا -واژه دو هر یبرا یشنهادیپ یمعان ۀسیمقا در ،نیشیپ مطالب به توجه با

Territory کرد توجه ریز نکات به دیبا -یاسیس یایجغراف در «قلمرو» و «نیسرزم» ۀواژ دو نیب از: 

 ۀکلم میمستق طور به «نیسرزم» در که است شده استفاده کلمه دو از ها آن بیترک در و هستند مرکب واژه دو هر. 1

 ذهن به است مشخص آن ابعاد که را ینیزم قطعه یمعنا «سر» ۀکلم با بیترک در و است رفته کاربه «نیزم»

 .کند یم متبادر
 درنظر یمعن هم «Country = کشور» مفهوم با نیسرزم ـ نامه    لغت سه هر در ـ واژه نیا یبرا یشنهادیپ یمعان در. 2

 و معادل Territory مفهوم با معموالً و دارد یفیتعار و ها معادل یسیانگل زبان در واژه نیا که است شده گرفته

 .شود ینم گرفته درنظر یمعن هم
 مناسب یمعادل زین مفهوم نیا که اند کرده شنهادیپ واژه نیا حیتوض در را «بوم و مرز» معادل ،نامه    لغت سه هر. 3

 .ستین Territory ۀواژ یبرا
 «مرز» ۀواژ با همواره کشور به اشاره یبرا و دهد یم را «ناکاشته و رآبادیغ نیزم» یمعنا ییتنها به «بوم» ۀواژ. 4

 به و دهد یم رییتغ را بوم یمعنا بیترک نیا در مرز ۀواژ .شود یم آورده «بوم و مرز» صورت به و شود یم همراه

 .ستین Territory یبرا مناسب یمعادل هم  آن که دشو یم مستفاد آن از «کشور» یمعن صورت نیا
 به فقط که است شدهجالب  یااشاره «ببرند سر  به آنجا در یا فهیطا و قوم که پهناور ینیزم» به د،یفرهنگ عم در. 5

 .است نشده یا اشاره ـ کنترل و تیحاکم ـ آن یاسیس ابعاد به و پردازد یم واژه نیا یانسان یایجغراف بُعد
 شده یشتریب توجه یاسیس ـ ییایجغراف ابعاد به ،«قلمرو» بمرک ۀواژ یبرا شنهادشدهیپ فیتعار و ها معادل در. 6

 زین یاسیس بعد از و است شده شنهادیپ فمتصر تیوال و ملک مملکت، مانند ییها معادل ییایجغراف نگاه در .است
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 و تیحاکم ییایجغراف ۀمحدود کی در و دارد یمشخص «عمل ۀحوز» که است «یحکومت حکم» قلم زا منظور

 .شود یم اعمال یگروه ای شخص کنترل
 با ایجغراف یها    شیگرا گرید یحت علوم ریسا در Territory مفهوم یبرا نیسرزم معادل از استفاده ،1 نمودار مطابق. 7

 .است متفاوت یاسیس یایجغراف در معادل نیا از استفاده

 را نظارت و قدرت عمالاِ کهد شو یمرز گفته م قیطر از شده    محدود ییفضا به Territory ،یاسیس یایجغراف در. 8

 دیبا یاسیس یایجغراف در ،درواقع .کند یم فراهم ـ دهد یم شکل تیجمع یرفتار مناسبات به که ـ حکومت یبرا

 ـ شوندیم شناخته ییایجغراف یفضا اتیمحتو که ـ نیسرزم و مکان رایز ؛دانست قلمرو از یبخش را 1نیسرزم

 بخش نیسرزم رایز ؛است نیسرزم از اعم قلمرو ،درمجموع .هستند فضا (یاسیرسی)غ یانسان و یکیزیف ۀچهر

 .است قلمرو (یاسیرسی)غ یانسان و یکیزیف
 و یاسیس یایجغراف ۀفلسف کتاب در که را قلمرومند یانسان عنوان به یاسیس یایجغراف ۀمطالع مورد انسان یفمعر. 9

 پسوند با قلمرو بیترک .رفتیپذ توان ینم است شده ذکر «یاسیس یایجغراف در قلمرو وممفه پردازش» پژوهش

 آمده دهخدا ۀنام    لغت در طورکه همان پسوند نیا .ستین درست ییمعنا نظر از هم و یساختار نظر از هم «مند»

 مانند ؛دهد یم آن به یوندخدا و ییدارا یمعن و دشو یم ملحق اسم آخر به شهیهم که است یحروف جمله از است

 ف،یتوص نیا با درد. یدارا یعنی دردمند محتاج؛ و حاجت صاحب یعنی حاجتمند مت؛یق و قدر خداوند یعنی ارجمند؛

 قلمرو یدارا که است یانسان یاسیس یایجغراف ۀمطالع مورد انسان و بود خواهد قلمرو یدارا یمعنا به قلمرومند

 قلمروساز آن از باالتر و قلمروخواه انسان سر بر یاسیس یایجغراف ۀمطالع یتمام که نجاستیا لهئمس حال .است

 رایز ؛ستین او احساس و رفتار ۀمطالع به یازین گرید ،باشد داشته مروقل یآدم اگر قلمرومند. انسان نه و است

 در یقلمروساز و یقلمروخواه حس و ندارد قلمرو آوردندستبه یبرا یا زهیانگ گرید باشد داشته قلمرو که یانسان

 .ندارد وجود مطالعه مورد انسان نیا در مختلف یها    اسیمق
 و ایمزا .کرد یبررس حقوق علم در توان یم را انسان یقلمرومند اصطالح، نیا بودندرست فرض با. 10

 از حفاظت یبرا قانون یسو از شدهفراهم التیتسه نیهمچن و دهد یم انسان به یژگیو نیا که ییها تیمحدود

 .کرد یبررس بهتر توان یم حقوق علم مختلف یها شیگرا در را یشخص ییدارا
 اشخاص کند یم تالش و است ییقلمرو یدارا انسان .دانست برابر یشخص میحر با را یقلمرومند بتوان دیشا. 11

 شده     ثبت و یقانون تا یاحساس یها میحر ازاست  ممکن میحر نیا .نشوند وارد یو یشخص میحر به گرید

 .باشد متفاوت
 ییایجغراف در آن کاربرد موارد زین و یفرانسو و یسیانگل زبان در Territory ۀواژ ۀباردر ادشدهی حاتیتوض با. 12

 عنوان به موارد شتریب در واژه نیا از استفاده تیقابل ،است شده انیب «قلمرو» مفهوم در یخوببه آنچه ،یاسیس

  .است Territory معادل

 نظارت کهییجا است؛ حکومت نیفرام نفوذ ۀحوز منظور ،شود یم صحبت قلمرو از کهیزمان یاسیس یایجغراف در. 13

 .کنند یم احساس را حکومت نظارت و تیمالک مردم و است یجار حکومت معمول

 قدرت گرانیباز توسط یانحصار نظارت اعمال و کنترل ت،یمالک رینظ یاجتماع قدرت یِکارکرد ابعاد ،قلمرو در. 14

 یانسان یدادهایرو چارچوب و عرصه از فراتر قلمرو یبرا یتوریتر ینیگز    معادل در ،یعبارت به .شودیم مطرح

.شود    یم مطرح «یاسیس کنشگران نیب قدرت روابط» موضوع ن،یسرزم در مطرح

1. Land
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 ـ یفکر تحوالت الشعاع    تحت ،یاسیس یایجغراف در آن از متعدد یها    برداشت و یتوریتر مفهوم استذکر  انیشا

 ها    میپارادا کردها،یرو ریتأث تحت مزبور مفهوم از یاسیس دانانیجغراف یها    برداشت کهیطوربه ،است بوده رشته نیا یفلسف

 ینظر یها    یسیدگرد خالل از یتوریتر است یضرور بحث نیا ۀادام در جه،یدرنت .است بوده ها آن از منبعث یها    هینظر و

 .شود یواکاو یاسیس یایجغراف

 
Territory یاسیس یایجغراف ۀرشت ینظر تحوالت و 

 متفاوت ستمیب قرن مختلف یها دهه در Territory مفهوم از استفاده زبان،یسیانگل متون در گرفتهصورت ۀمطالع براساس

 میمفاه گرید همانند زین قلمرو مفهوم ،گرید عبارتبه .است رفتهیپذ ریتأث شدتبه ایجغراف ۀرشت ینظر تحوالت از و بوده

 شده تحوالت یبرخ دچار یدانشگاه ۀرشت کی عنوانبه یاسیس یایجغراف ۀرشت تحول یزمان یها    دوره ریتأث تحت ییفضا

 یها    یبند    میتقس در یسنت یاسیس یایجغراف با منطبق که 1945 -1897 ،یزمان مقطع در .است ملأتقابل که است

 ها    نهیزم به خود مطالعات در یاسیس دانانیجغراف توجه .بود منحصر «یمل قلمرو» به قلمرو مفهوم است، رشته نیا یتحول

 دانانیجغراف یزهایتجو با (.70 :1395 ،یراحمدی)م بود معطوف «یمل حکومت یقلمروساز» اعمال و بروز طیشرا و

 و «یقلمروساز» به لین یبرا گانیهمسا به حمله یعلم یبخشتیمشروع و کشور نیا حاکمان یبرا آلمان یاسیس

 ینیبدب نیهم و گرفت شکل کیتیژئوپل و یاسیس یایجغراف به یعموم ینیبدب ،«یاتیح یفضا» از شتریب یمند    بهره

 صورت نهیزم نیا در یاندک یدانشگاه مطالعات (1960 -1945) دوم یجهان جنگ از بعد یزمان مقطع در شد موجب

 نیا مطالعات بر مسلط دگاهید و کردیرو با و شد    یم منحصر «حکومت قلمرو» به قلمرو مفهوم مطالعات نیا در که ردیبگ

 1960 ۀده از قبل تا ،اساسنیبرا (.106 :1395 ،یراحمدی)م بود منطبق ـ یا    هیناح دگاهید و یکارکرد کردیرو ـ رشته

 ۀغلب و ایجغراف ۀرشت تحوالت با آن از  پس .شد یم استفاده «مرز یدارا و محدودشده مکان کی» عنوان به مفهوم نیا

 مورد ،«طلبد یم را مداوم نظارت و شود یم اعمال آن در تیمالک حقوق که ییفضا» یمعنا بعد، یها دهه در ییفضا تفکر

 ۀغلب با است، مدرن یاسیس یایجغراف با منطبق که 1970 ۀده اواسط تا 1960 یزمان ۀدور در (.2013 )الدن، بود نظر

 تمرکز بود، شده ییایجغراف مطالعات در یرفتار و ییفضا ،یستمیس یکردهایرو گسترش موجب که ییفضا مکتب

 یها    شهیاند گسترش و ظهور با (.154 :1395 ،یراحمدی)م شد معطوف «یفرومل یقلمروها» هب یاسیس دانانیجغراف

 در قدرت ییفضا روابط دادننشان دنبالبه که (1980 ۀده اواخر تا 1970 ۀده )اواسط یاسیس یایجغراف در کالیراد

 به که -بودند یاسیس یها    واکنش و کنش بر گوناگون ییفضا یالگوها جادیا بر روابط نیا ریتأث زین و مختلف یها    اسیمق

 کرد دایپ یشتریب یکاربردها قلمرو مفهوم -بود شده منجر یساختار سمیمارکس و یاسیس اقتصاد یکردهایرو یریگ    شکل

 و یمل ،یفرومل اسیمق سه هر در قلمرو به دوره نیا در بود، شده تمرکز یفرومل یقلمروها بر که گذشته ۀدور برخالف و

 و -دارد ادامه هم هنوز که -1980 ۀده اواخر از مدرن    پست یها    شهیاند ۀغلب و ظهور با (.253 )همان: شد توجه یفرامل

 ،یپسااستعمار پساساختارگرا، ،یانتقاد ،یاسیس اقتصاد یها    دگاهید فضا، و قدرت عنصر دو بر یاسیس دانانیجغراف تمرکز

 ییایجغراف مطالعات بر یتبارشناس و ساختارشکنانه ،یریتفس ،یگفتمان یکردهایرو زین و یستیفمن زین و مدرن    پست

 ،یتیجنس یقلمروها تا یفرد یقلمروها )از ها    اسیمق تمام در قلمروها ،ییفضا نیچن در و است هانداخت هیسا یاسیس

 همچون یمیمفاه به پرداختن موجب یاسیمق و یا شهیاند تکثر نیا که هستند مطالعه و توجه مورد ...(و یمذهب ،یقوم

 لیاوا و 1980 ۀده اواخر تحوالت از پس جه،یدرنت (.467 )همان: است شده یبازقلمروساز و ییقلمروزدا ،یقلمروساز

 از یزیمتما ۀگون»مفهوم  نیا از و است شده  دگرگون زین مفهوم نیا ایجغراف در یانتقاد ۀشیاند نفوذ و 1990 ۀده

 شود یم گرفته درنظر «ها حکومت خدمت در یاسیس یتکنولوژ» کی کهنظر است  مد «ییفضا ـ یاجتماع یسازمانده

 (.2013 )الدن،
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Territory فضا و 

 و انسان ۀرابط خود یها شیگرا یتمام در و ردیگیم درنظر خود مطالعات اساس را «فضا» مفهوم که است یدانش ایجغراف

 ،ایجغراف یها شیگرا از یکی عنوان به یاسیس یایجغراف ان،یم نیا در د.کن یم مطالعه ییایجغراف یفضا با را یانسان جوامع

 یفضا کنترل» و «تیمالک» بعد دو افزودن با اما کند،یم مطالعه را آن با یانسان جوامع و انسان ۀرابط و ییایجغراف یفضا

 تیمالک و اشتراک استفاده، ۀدربار یانسان منازعات و ادعاها ۀمطالع یبرا «Territory» نام به دیجد یمفهوم «ییایجغراف

 یادیز کاربرد یمطالعات شیگرا نیا در یدیکل انهژهوا از یکی عنوان به که( 9: 1379 ر،ی)مو شود یم ساخته منابع و نیزم

 و ها    مکان از یا    مجموعه را فضا نیهمچن و میبدان فضا در تیباهو و ژهیو نیسرزم را مکان اگر ،اساسنیبرا .دارد

 و فیتعر یراستا در یانسان یها    گروه یرسم ـ یاسیس تالش «قلمرو» م،یریبگ درنظر ها آن انیم روابط و ها    نیسرزم

 یا    هیناح اسیمق (،روستا و )شهر یمحل اسیمق از اعم فضا مختلف یها    برش در یانحصار کنترل و نظارت حدود، دیتحد

 یها    برش .است (یا    منطقه یها    هی)اتحاد یا    منطقه و یمل    فوق اسیمق یحت و (ی)کشور یمل اسیمق (،یاستان و یالتی)ا

 .شوند    یم محسوب قلمرو ،هاآن «یاسیس بار» لیدلبه مذکور ییفضا

 یده    سازمان خود اهداف یبرا را ییفضا که اند    آورده وجودبه یمردم را قلمرو مفهوم است معتقد (1975) گاتمن ژان

 ای ژهیو یگروه که شود یم گفته نیزم سطح از یبخش به معمول طور به مفهوم نیا (.30 :1975 )گاتمن، اند    کرده

 اعمال تیمالک حقوق آن در که یا هیناح یعنی(؛ 2009 گران،ید و )گاالهر دارد را آن تیمالک یادعا یاسیس یتیموجود

 (.351 :1386 )هاگت، شود یم یمرزبند و محدود یقیطر به و شود یم

 انسان تالش ۀدهند نشان که است یا شدهمحدوده ییایجغراف یفضا قلمرو، ،(2012 ؛2009) 1یاستور دیویداعتقاد  به

 دانانیجغراف ۀمطالع موضوع نیتر مهم «یرسم» یاسیس یقلمروها نیا بر سابق :دیگو یم او .فضاست آن کنترل یبرا

 یررسمیغ اسیمق از یو منظور .دشو یم مطالعه زین «یررسمیغ اسیمق» در مفهوم نیا امروزه اما است،  بوده یاسیس

 با .«درآورد شینما به را فضا بر کنترل و نظارت یبرا تالش تواند یم که است روزمره یزندگ در ها انسان نیب روابط»

 دبورا .کند مطالعه اشاره مورد اسیمق دو هر در را مفهوم نیا تواند یم یاسیس یایجغراف امروزه است معتقد یو ،حال  نیا

 فیتعر گونهنیا را قلمرو مفهوم «قلمرو و یشهروند جنگ،» مقاالت مجموعه بر خود ۀمقدم در 2لبرتیگ یلیام و کاون

 .دارد اشاره یتر    قیدق زیچ بر البته شود،    یم استفاده آن از فضا ای 3نیزم یجابه اغلب که است یا    واژه قلمرو :کنند    یم

 (.16 :2008 لبرت،یگ و )کاون است رفتهیپذ صورت یعمل آن بر که است ییفضا ای نیسرزم قلمرو،

 یهمپوشان زین و یدرون یوندهایپ فضا و قلمرو ن،یسرزم مکان، میمفاه انیم ادشده،ی مطالب به توجه با

 رینظ ییایجغراف میمفاه گرید از یاسیس یایجغراف کامالً مفهوم کی عنوانبه را قلمرو آنچه اما ،دارد وجود یانکار رقابلیغ

 و «یمرزبند و حدود دیتحد» ،«یاسیس یسازمانده» رینظ ییها    مقوله سازد،    یم متفاوت نیسرزم و فضا مکان، ط،یمح

 یانسان وجوه از فراتر فوق، یبیترک میمفاه روشن، عبارت به .نددار یاسیس بار هاآن همۀ که است «تیحاکم اعمال»

 و یمرزبند و حدود دیتحد ،یاسیس یسازمانده یها    مقوله .رود    یم کاربه یاجتماع و یفرهنگ ،یاقتصاد از اعم نیسرزم

 ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یعیطب ابعاد گرید از شود    یم دهینام قلمرو که را نیسرزم یاسیس وجه ت،یحاکم اعمال

  .سازد    یم زیمتما آن رینظا و یحقوق ،یشناخت    تیجمع

 تیحاکم ،درواقع .شود    یم اداره یمستقل کشور هر آن ۀلیوسبه که است برتر و مطلق کنترل، رقابلیغ قدرت ت،یحاکم

 یها    مؤلفه بیترک یۀسا در که است (ییایجغراف )چارچوب نیسرزم و ملت بر حکومت ۀاراد اعمال یقانون یرگیچ یمعنبه

1. David Storey
2. Deborah Cowen, , Emily Gilbert,
3. land
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 و یواقع یمعنا قلمرو ۀواژ ـ مردم نه ـ ملت و ـ صِرف یعیطب طیمح نه ـ ییایجغراف ۀعرص و نیسرزم ت،یحاکم ۀگان    سه

 .کندیم دایپ قیدق

 
 یاسیس یایجغراف در «قلمرو» یابی    تیاهم

 از یاریبس ش،یپ سال شصت .است شده گذشته به نسبت قیعم یراتییتغ دچار یاسیس یایجغراف مطالعات امروزه

 که ییمرزها یکیژنت و یکیمورفولوژ یها    یژگیو کشورها، تیموقع و شکل اندازه، مطالعۀ سرگرم یاسیس دانانیجغراف

 یمسائل درمورد معاصر یاسیس دانانیجغراف اما بودند، منابع از یبرخوردار ینسب یایمزا و کردندیم جدا هم از را کشورها

 انیم در یمطالعات چرخش نیا از یبخش .اند    شده متمرکز آن درک و اِعمال قلمرو، یاسیس شیآما تیاهم و تیماه مانند

 ،یاسیس یقلمروها یریگ    شکل ۀنحو بر قلمروها انگاشتنیهیبد یجابه هاآن که است لیدل نیا به یاسیس دانانیجغراف

 اند    کرده تمرکز ییایجغراف یالگوها و ندهایافر در قلمروها نقش و قلمرو یاسیس شیآما یمعنا نیهمچن روابط، و اقدامات

 ۀندیآ از بحث در عمده ریس خط سه از یکی معاصر، مشهور دانیجغراف و،یاگن جان راستا نیا در (.159 :2012 ،ی)مورف

 که یمیمفاه داند؛    یم «قلمرو» و «حکومت» رینظ یدیکل میمفاه بر یاسیس یایجغراف مجدد تمرکز را یاسیس یایجغراف

 و یاقتصاد یایجغراف ،یفرهنگ یایجغراف از را یاسیس یایجغراف که کرد خواهند تیتثب و نییتع را یثابت و مشخص حدود

 .سازد    یم زیمتما مشابه موارد ریسا

 

 مجاور علوم در قلمرو مفهوم

 مفهوم نیا ،1لوسو شلیم نظر طبق .شود    یم برداشت قلمرو مفهوم یمورد استفاده برا یها    وهیش از یمتعدد یمعان ،درواقع

 علوم ،یشناس    انسان نیهمچن و ای)جغراف یاجتماع و یانسان علوم یها    شاخه از یاریبس در :است گسترده حد از شیب

 اسم و ییقلمرو صفت رینظ آن مشتقات البته .شود    یم استفاده قلمرو مفهوم از (یاسیس علوم و اقتصاد ،یاجتماع

 مهم یمفهوم قلمرو (.1098 :2010 )پنتر، ندارد یثابت و حیصر ق،یدق فیتعر موارد اغلب در و دارند کاربرد زین یقلمروساز

 مهم ساالران    وانید و قانونگذاران یبرا نیهمچن و یمذهب و یمل ،یفرهنگ ،یقوم جوامع افراد، یبرا مفهوم نیا .است

 وجودبه ییقلمرو اختالفات ۀواسطبه که یتلفات و ها    یخراب و ستین سخت قلمرو تیاهم دییتأ یبرا شواهد افتنی .است

  (.148 :2008 ن،ی)نا است تیاهم نیا گواه شهیهم اند،    آمده

 نیب شیها    یسخنران در فوکو .شود مراجعه فوکو شلیم آثار به دیبا یاجتماع یتئور در قلمرو مفهوم یابیباز یبرا

 ۀویش با شد، منتشر 2004 سال در که «تیجمع و قلمرو ت،یامن» عنوان با فرانسه کالج در 1978 -1977 یها    سال

 یبرا زهایچ و انسان ییجاهجاب و 2ینیآفر    نظام ۀهست در قلمرو و تیجمع نیب یا    دهیچیپ ارتباط داد نشان خود یتبارشناس

 یها    دستگاه از یا    مجموعه با و است شده     یسازمانده دولت اقدامات مدرن، یایدن در .دارد وجود خاص اهداف تحقق

 خود یخود به حکومت تیوضع فیتعر فوکو، یبرا .است شده تیتثب دانش و ها    گفتمان کمک به که شود    یم انیب یتیامن

 حکومت و ردیگ    یم شکل یانضباط دانش و ها    گفتمان ،یتیامن یها    دستگاه انیم در تیجمع اما ست،ین مهم قلمرو ۀانداز به

 از انتقاد یبرا آن مرسوم یاسیس یمعنا در قلمرو از فوکو که است جالب .شود    یم گرفته کاربه ها آن بر یحکمران یبرا

 به حکومت و قدرت ۀونددهندیپ عنوانبه قلمرو ،یارتباط دگاهید از اما کند، یم استفاده تیحاکم فیتعر در قلمرو تیمرکز

 حکومت بهتر، عملکرد یبرا .شود    یم ییقلمرو ارتباط موجب یخوببه حکومت و قدرت نیب ۀرابط .شود    یم ظاهر گریکدی

 .دیآ    یم دستبه دانش کمک با که است یهدف نیا ،فوکو ۀدیعقبه .کند محدود خود قدرت چارچوب در را مردم دارد ازین

                                                                                                                                                                          
1. Mitchel Lussault 
2. Governmentality 
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 و ساخته فضا سرتاسر در کهدارد  تیاهم مردم نیب روابط بلکه ،ستین مهم خود یخود به فضا نیا است، ذکر انیشا

 به را قدم نینخست فوکو ،بیترتنیبد .شود    یم تالش حکومت ـ دانش ـ تیحاکم ۀگان    سه حفظ یبرا و شود    یم تیتثب

(.55 :2010 ،یگانتی)بر برداشت یاجتماع و یاسیس علوم در قلمرو مفهوم ییرمزگشا سمت

 اشاره تیاهم نیا به زی( ن2005) 1کیتزپاتریف .است مهم یمفهوم قلمرو شودیم مشخص موضوع، به یحقوقنگاه  با

 رد،یگ    یم خود به مجزا ییقلمرو ساختار کهیزمان اما ،شود «اِعمال» دیبا شدنواقع مؤثر یبرا قانون که است کرده

 بلکه ست؛ین ییرقلمرویغ و ییقلمرو نیقوان رتیمغا و جداکردن مشکل .شود    یم اِعمال چگونه قانون داد حیتوض توان    ینم

 دنبالبه ،گرید عبارت بهو  ردیگیمدربر را حقوق علم تیتمام که است قدرتمند آنقدر قلمرو مفهوم قیدق حیتوض

 دیمف و راهگشا یمفهوم را قلمرو حقوقدانان ،اساس نیبرا (.54 :2010 ،یگانتی)بر است 2قانون یقلمروشناس نهادن انیبن

 اعمال که نداموافق امر نیا با معموالً یالملل    نیب حقوقدانان .است دشوار هاآن یبرا شفیتوص یحد تا هرچند دانند،    یم

 صورت ییایجغراف یفضا ۀمحدود در موارد نیا و ستین تصور قابل آن 3یواقع نمودِ بدون تیحاکم حق مانند یحقوق

 حکومت قدرت اِعمال یبرا شدهشناخته یگاهیجا به را کشور قلمرو، قاطع یکربندیپ :سدینو    یم 4شریدو چارلز .ردیگ    یم

 حق قدرت اعمال حدود نییتع ،یسنت الملل    نیب حقوق مقصد و هدف است معتقد زین نگزیجن یوا .آر .کند    یم مجهز خود،

 عناصر فیتوص در یتوجهانیشا مشکل حقوقدانان قلمرو، یضرور نقش فرض با .است ییقلمرو بستر کی در تیحاکم

 ییاجرا یواحدها تر    لیدخ یها    جنبه و دارند 5یمل حکومت کارکرد و شناخت منظوربه آن به واگذارشده یها    نقش و قلمرو

 وجود یضرور یازهاین    شیپ از یکی عنوانبه قلمرو نییتع هنگام را یمتداول یۀنظر ،6سل جورج .است نشده ذکر تر    کوچک

 ت،یجمع شامل که دارد ازین عنصر سه به کشور هر .ستین 7استیس ۀبدن قلمرو، حالنیا با .است کرده مطرح کشور کی

 است؟ ییزهایچ چه شامل قلمرو حقوقدانان نظر از اما .است یدولت سازمان و قلمرو

 لیدلبه تیصالح ۀحوز از تواند    ینم قلمرو تیدرنها که ردیگ    یم جهینت ییقلمرو تیحاکم حق لیتحل با ،یل براون انیا

 ماندنمغفول بر حقوقدان، کی عنوانبه زین (2015) مور مارگارت (.31 -30 :1975 )گاتمن، شود زیمتما خاص اهداف

 که است سیاسی نظریۀ عناصر دسته آن از یکی قلمرو است معتقد یو .گذارد    یم صحه ینظر مطالعات در قلمرو مفهوم

 اقتدار ۀالزم که میشیاند یم نسنجیده شکلیبه اغلب ما رایز ؛است شده یپرداز هینظر آن دربارۀ دیگر چیز هر از کمتر

 که مدعا این اثبات در یفراوان دالیل زیرا ،است طبیعی تفکر نحوۀ این البته .است اریاخت تحت ۀمحدود کنترل حکومت،

 کنترل ۀدربار ژهیو مسائل از یکمتر یهنجار یها لیتحل باًیتقر اما دارد، وجود هستند ینیسرزم ییها تیموجود ها حکومت

 حل ،8کارایی :از اندعبارت مسائل نیا از یبرخ .دارد وجود گریکدی با ینیسرزم حقوق نیارتباط ا یچگونگ ای ییقلمرو

 (.4 -3 :2015 )مور، یبرابر تحقق و مناقشات حل جمعی، کنش با مرتبط مسائل

 نیا ،درواقع .است یقانون اراتیاخت یدارا آن در حکومت که یا    محدوده :اردد ژهیو ییمعنا یاسیس نظر از قلمرو مفهوم

 ؛2010 نز،یالرک ؛2003 گران،ید و برنر ؛2009 ؛1994 و،ی)اگن کندیم اشاره مدرن حکومت زیمتما یها یژگیو به مفهوم

 فیتوص یبرا چهاردهم قرن از ییاروپا زبان در که است یعبارت قلمرو ،یاسیس یۀنظر در (.1994 ت،یاسپر ؛1993 ،یراج

 نقش .است رفته کاربه پادشاهان ای ها    فئودال امالک آزاد، یشهرها مانند یدولت یواحدها یاقتصاد مدار یحت ای حوزه

1. Fitzpatrick
2. Territorology of law
3. concrete manifestations
4. Charles de Visscher
5. National state
6. Georges Scelle
7. the territory is not the body politic.
8. efficiency
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 از و گردد    یبازم چهاردهم قرن از قبل ها    مدت به مفهوم نیا ،ژهیو یهاشکل در .است کرده رییتغ ها    قرن یط قلمرو مفهوم

 تر    قیعم راتییتغکه  است شده یادیز راتییتغ دچار مفهوم نیا ما، زمان در .است افتهی یشتریب تیاهم زین زمان آن

 (.30 :1975 )گاتمن، دهد    یم نشان را استیس در داده رخ
 دادننشان یبرا واژه نیبهتر قلمرو است معتقد ،یجنوب ینایکارول دانشگاه الملل    نیب روابط محقق(، 2005) استار یهارو

 خود یادعا است     شده موفق که است یانسان اجتماع کی کشور ،وبر ماکس دۀیعقبه (.393 :2005 )استار، استیجغراف تیاهم

 نز،یالرک ؛311 -310 :1994 )وبر، کند اثبات مشخص قلمرو کی درون مشروع یکیزیف خشونت کردنیانحصار در را

 قیطر نیا از و کند رییتغاست  ممکن نیقوان وضع ۀواسطبه که است ییاجرا و یقانون قدرت یدارا ]حکومت[ (.1 :2010

 فقط نه و است کپارچهی یتیحاکم قانون از ستمیس نیا .ندک هماهنگ را ها آن و کنترل را کارکنانش ۀافتیسازمان یها    تیفعال

 ۀحوز در امور تمام بر بلکه ،دارد طرهیس هستند، کشور عضو تولدشان ۀواسطبه که    یکسان تمام و شهروندان کشور، یاعضا بر

 زور از استفاده حاضر حال در عالوه،به .دارد ییقلمرو یاصول که است 1یاجبار سازمان کی ،رونیا از .دارد سلطه تشیصالح

 اعمال کردنیانحصار منظوربه مدرن حکومت یادعا .کند بیتصو ای بداند مجاز را آن حکومت که است مشروع یزمان فقط

 یِقلمروساز که است باور نیا بر 2مان کلیما (.56 :1968 )وبر، است آن مداوم عملکرد و ییقضا تیحاکم اصول از یکی زور

 یها    حکومت از مدرن یها    حکومت ،دنزیگ یآنتون نظربه (.1984 )مان، دهد    یم نشان را آن قدرت که است 3حکومت متمرکز

 دنز،ی)گ کنند    یم قدرت اعمال کنواختی صورتبه آن در که دارند     شدهیمرزبند دقتبه یقلمروها رایز ؛زندیمتما نیشیپ

  (.221 :2001 )ونت، داشت نخواهد تیموجود قلمرو، بدون یکشور چیه است معتقد (2001) ونت (.1985

 وجود عنصر این بدون و است سرزمینی بستر یک به وابسته کشور یک عناصر تمامی ،وریزجل یها گفته براساس

 آن معمول فیتعر در کشور یکیزیف یژگیو عنوان به قلمرو (.30 :1975 )گاتمن، بود خواهد تصور  یرقابلغ کشور یک

 که الملل نیب روابط ۀرشت در (.35 :2010 نز،ی)الرک است مشهود «نیزم از یبخش» عنوان به ،یماد یعنصر عنوان به

 یها ستیرئال یها نوشته در تنها   نه کشور یکیزیف ۀمحدود عنوانبه قلمرو شناخت است، مطالعه یاصل موضوع کشور

 و ها    ستینئورئال یها هینظر در بلکه شود، یم افتی ـ است شده فیتعر نیزم ۀپوست از یبخش قلمرو که ـ کیکالس

 (.20 -19 :2010 نز،ی)الرک خورد یم چشم به قدرت انباشت در مهم یریمتغ عنوان به ها    برالینئول

 دیشا .کند یم یمعرف کشور «یماد استقرار محل» را قلمرو الملل، نیب روابط در یانگار سازه پرداز هینظر (،2001) ونت

 درون اقتدار /قدرت مرکز در قدرتش و تیحاکم ژهیو به گفتمان، نقش درمورد انهیپساساختارگرا قاتیتحق نیزتریانگ شگفت

 عنوان به نیزم از یبخش تصرف عنوان به «قلمرو» مفهوم از زین قاتیتحق نیا در که است گرفته صورت شده نییتع قلمرو

 اقتدار ییایجغراف یمرزها از آشکار ینشان و شود یم اعمال آن در تیحاکم گفتمان که دشو یم استفاده یکیزیف یفضا

 (.169 :1993 )والکر، است حکومت
 نیا از برداشت در اختالفات (.1091 :2010 )پنتر، باشد کننده جیگ است ممکن آن بودنمبهم لیدلبه قلمرو مفهوم

  :است شده انیب صورتنیا به (1973) 4گاتمن ژان کتاب در مفهوم

 طلبانه    انضمام یادعاها یبرا اوقات یبعض و است آن درون منابع و تیجمع یمعنا به قلمرو استمداران،یس یبرا ـ

  د.شو یم محسوب یتیثیح یا لهأمس

 یراهبرد و یکیتاکت مالحظات با فضا ای فاصله موازات  به که است یکیتوپوگراف عوارض ان،ینظام یبرا مفهوم نیا ـ

 .رندیگ یم نام یمحل ریذخا که رود یم کاربه یمنابع عنوان با زین یگاه و شودیم نییتع

1. Compulsory organization
2. Michael Mann
3. centralised territoriality of the state
4. Gottmann
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 و یژگیو ۀجنب دو هر الملل نیب حقوق متخصصان یبرا .است حدود دیتحد و ییقضا ۀحوز حقوقدانان، یبرا قلمرو ـ

  .شود یم یتلق تیحاکم ییفضا گسترش

 یداخل یها یژگیو و تیموقع و شده محصور یمرز خطوط با که فضاست از یبخش قلمرو یاسیس دانانیجغراف یبرا ـ

 عنوان به قلمرو ،یاسیس یایجغراف به مند عالقه متخصصان یبرا ،یعبارت به .است شده حیتشر و فیتوص زین آن

 را یعیطب طیمح و مردم است،یس نیب الزم روابط که ییفضا یمفهوم کند؛ یم دایپ نمود یاساس و مهم یموضوع

 ت،یجمع یپراکندگ ،یعیطب منابع محل، مانند میمفاه از یگروه به دیبا یلیتحل کامالً یکردیرو با و کند یم جادیا

 که فضا یاسیس سازمان در واحد عنوان به قلمرو مهم جنبۀ .شود میتقس رهیغ و یزندگ یها وهیش اسکان، یالگوها

 و جامعه نیب روابط نیهمچن و ها آن بوم ستیز و جامعه نیب روابط شود، یم فیتعر یزمان ۀبره کی در

 (.ix :1973 )گاتمن، است شده یبررس کمتر که ستا گانشانیهمسا

 تعلقات به را یعیطب منابع و تیجمع قلمرو، .است کرده کیتفک و یجداساز را قلمرو مفهوم یذات یها یدگیچیپ گاتمن

 قلمرو است؛ مرتبط یراهبرد و یکیتاکت موضوعات به که شودیم دهیفهم یا     نهیزم عنوان به و کند یم مرتبط یاحساس

 که است محصور یفضا از یبخش نیهمچن و است شده دهیتن هم در تیحاکم و تیصالح با ذاتاً که است یقانون یمفهوم

 نیابه  توان یم و کند یم مرتبط هم به را طیمح و مردم و استیس مفهوم، نیا. است آماده شدن    فهرست و استقرار یبرا

(.66 :2013 )گاتمن، کرد توجه یبیترک یها لیتحل و  هیتجز از یبخش عنوان به ای ییتنها به متفاوت عناصر

یریگ جهینت

 کیهر که دهد یم یجا خود در را یعناصر مفهوم نیا .است شده توجه آن به کمتر که است مهم یمفهوم قلمرو

 متفاوت یکارکرد و معنا قلمرو، با مرتبط عناصر گرید و قلمرو با وندیپ در اما دارند، مشخص یکارکرد و معنا ییتنها به

 صحبت کشور ۀدربار یوقت .کند    یم مشخص را یاسیس یواحدها ییفضا یگستردگ قلمرو، ،درواقع .کنند یم افتیدر

 شامل که کند    یم جادیا واحدها انیم ییفضا باتیترت قلمرو .شود    یم گفته سخن ییقلمرو یواحدها ۀدربار درواقع شود،    یم

 نیب یزمان ۀفاصل ارتباطات، و نقلوحمل یها    یفناور رییتغ با رایز ؛استیپو فاصله نیا .است واحد دو نیب ییایجغراف ۀفاصل

 یا رابطه ن،یسرزم با مردم ۀرابط .است استیس و حکومت مردم، ن،یسرزم ۀرندیدربرگ قلمرو .کند    یم رییتغ زین واحدها

 با مردم ب،یترتنیابه .کنند    یم یزندگ آن در مردم که است یمکان قلمرو ،گرید عبارت به .است هیدوسو و میمستق

 با که بخشند یم تیهو مکان آن به کنند یم برقرار خود ستگاهیز با که یداریپا یطیمح حس و مکان با خود وندزدنیپ

 زنده را نانسا در یقلمروساز که است نیزم به یوابستگ نیهم .کند    یم دایپ خود مردم یبرا نینماد یتیاهم زمان مرور

 به اند،    بوده هم از جدا ییها    گروه صورتبه نیا از شیپ که مردم مشترک، یتیهو یریگ    شکل ۀجینت در .دارد یم نگه

 .کنند    یم دیکتأ خود مشترک یها    داشته بر و شوندیم لیتبد «ملت»

 کی اقدامات جۀینت در قلمرو .گرفت درنظر یحکمران ساز نهیزم توان یم را حکومت با نیسرزم ۀرابط ،نیهمچن

 ندیفرا ،فضا یسازمانده .ابدی    یم تیموجود ییایجغراف ۀمحدود کی بر نظارت و کنترل در (ت)حکوم یاسیس تیموجود

 درنظر نیسرزم با ارتباط در حکومت ۀفیوظ نیتر مهم و کند یم لیتسه حکومت یبرا را نیسرزم بر نظارت و کنترل

 یمش خط ای استیس که است یاصول از یرویپ ازمندین عدالت تحقق و بهتر تیریمد یبرا حکومت حال .شود یم گرفته

 حقوق از چارچوب نیا در و بخشد یم نظم مردم نیب تعامالت به ها آن یاجرا نیتضم و نیقوان نیتدو .شود یم دهینام

 .شود یم انتیص یگروه شکلبه چه و یفرد صورت به چه تیمالک
 نیا یکاربردها زین و مختلف متون در آن از استفاده مختلف یها    جنبه و territory مفهوم یبررس با سندگانینو درمجموع،

 ؛است تر    حیصح یفارس زبان در مفهوم نیا یبرا «قلمرو» معادل از استفاده معتقدند یاسیس یایجغراف یصتخص متون در مفهوم
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 یعناصر که است نظر مورد تر    قیعم یمفهوم ،شود    یم صحبت territory از یوقت یاسیس یایجغراف یتخصص متون در رایز

 کارکرد که ستا زین یحقوق و یاسیس بعد دو یدارا ،ییایجغراف بعد برعالوه قلمرو مفهوم .دهد    یم یجا خود در را مشخص

 ،است حکومت عهدۀ بر ها آن از حفاظت زین و مرزها به دادنشکل فیوظا .هستند قلمرو بعد دو نیا جۀینت نظارت و کنترل

 .ستین یحقوق و یاسیس ابعاد رندۀیدربرگ و دهد    یم پوشش را یانسان ـ ییایجغراف بعد فقط نیسرزم مفهوم کهیدرحال
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