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 بسمه تعالی

 حکومت، دموکراسی و شهروندی(تاسیس ) جغرافیایی حق تعیین سرنوشتفلسفه تبیین 

 نیامحمد رضا حافظدکتر از: 

که به صورت متشکل همراه با روابطی همبسته در  با یک یا چند ویژگی مشخص، یهایانسان مجموعهسازه انسانی عبارت است از 

د. باشمشترک می و اهداف منافعساختار، ، سرنوشت ،دارای هویتهر سازه انسانی کنند. میمشترک زندگی جغرافیایی یک زیستگاه 

هستند که دارای سلسله و یا اکوسیستمهای جغرافیایی جغرافیایی  های فضایی/ های انسانی همان سازه های مشترک سازهزیستگاه

فضایی این سلسله مراتب  برمنطبق به صورت سلسله مراتبی  نیز های انسانی سازهو باشند از سطح میکرو تا سطح ماکرو می یمراتب

 گیرند.شکل میجغرافیایی 

گیرند همان روابط اکولوژیک است. به عبارت دیگر های فضایی شکل می های انسانی و سازه سازه بینروابطی که در نتیجه تعامل 

 .گیردمیآب و گل شکل اکولوژیکی و به تعبیری حق طبیعی روابط د، یابتطبیق میفضایی مربوطه  انسانی بر سازه زمانی که سازه

. در نتیجه ترکیب روابط شوندمحسوب می ییجغرافیا فضایبومی آن مکان و انسانی،  اجزاء تشکیل دهنده سازهافراد یا در نتیجه 

 مکانی/ هایریزی مطالعات و برنامهگیرد که موضوع سازه کالبدی شکل می ،فضایی سازهاکولوژیک و منطبق شدن سازه انسانی بر 

و یا  ،ی، شهرییروستاسازمان اداری و نیز سکونتگاههای دانشگاه، کارخانه،  شامل یچنین موجودیتاز  هامثالباشد. فضایی می

که بطور همزمان از سازه های تعاقبی به ترتیب فضایی، انسانی، کالبدی و مدیریتی  است و .. ی، منطقه ایکشور قلمروهای استانی،

 )سیاسی( برخوردار هستند.

و نیز با سایر  ی خوداجزا با تعاملادامه حیات و نیاز دارد که در آن به جغرافیایی و یک قلمرو  ییک فضای مانور بههر سازه انسانی 

است که به دلیل اهمیتی که در تداوم آن سازه بپردازد. چنین قلمروی همان زیستگاه یا وطن  و برقراری روابط اکولوژیک ،ها  سازه

بر چنین سازه انسانی  بنابراینشود. سازه انسانی دارد به عنوان بخشی اساسی از هویت و سرنوشت آن تبدیل میو بقای زندگی 

 باشد.برخوردار مینیز  تعیین سرنوشتطبیعی حق آن از در نتیجه که  کندو مالکیت پیدا میطبیعی فضایی حق 

با توجه به ماهیت حق  ترین حق انسان است.بنیادی ،انسانی سازه زیستگاهنیز خود و بر امور گیری حق طبیعی تصمیم

در چنین  .باشدمیمدیریتی  خویشسازه انسانی نیازمند  برخوردار است. زیرااهیت سیاسی ماز تعیین سرنوشت، چنین امری 

 ،حاکم بر زیستگاهو مشترک . بدین معنی که اداره و مدیریت کلیه امور عمومی گیردمیاست که مفهوم سیاست شکل  شرایطی

زیستگاه آن امور سازه انسانی و نیز امور  باشد. بنابراینمرتبط میامور عمومی به کلیه اعضای آن سازه انسانی  پیدا می کند.ضرورت 

سازه انسانی  یسان یک شرکت سهامی که کلیه اعضابه باید  به تعبیری همان اکوسیستم جغرافیایی()سازه فضایی/ جغرافیایی یا 

ورت ضر ،. به این ترتیب حق تعیین سرنوشتشودو اداره مدیریت و دموکراتیک به صورت مشترک شوند، میتلقی آن سهامدار 

در نتیجه سیاست و تعیین حق سرنوشت شود. تلقی میآن و حیات زیستگاه  انسانی مشترک سازهبرد امور حیاتی جهت پیش

و سپس سازه سیاسی انسانی  و سازه ،به عنوان زیربنازیستگاه . با این اوصاف سازه جغرافیایی کندپیدا میجغرافیایی  فلسفه

باشند حق تعیین میمربوطه انسانی که منطبق بر سازه فضایی  های کلیه سازه بنابرایند. نمایبه عنوان روبنا عمل میمرتبط با آن 

در صدد تشکیل دهند و انسانی به خود سامان سیاسی می های سازهاست که  حق طبیعیتوجه به چنین  بادارند. خود را سرنوشت 

 د. نآیجغرافیایی مربوطه بر میو ساماندهی سیاسی فضا امور عمومی  مدیریتدولت به عنوان نهاد سیاسی حکومت و 
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دچار خأل  /  انسانیهای سیاسی الزم ننماید، سازه فضاییو تشکیل ساختارخود اقدام به ساماندهی سیاسی  فضا سازه انسانیاگر 

 آرزوی اعضای سازه انسانی مربوطه و حتی دیگران است.چنین وضعی که پایان  می شود،اجتماعی و فضایی قدرت و آنارشیسم 

روابط بر پایه سازه انسانی که جغرافیایی دارند. بدین معنی که زمانی  فلسفه ،دمکراسی و حقوق شهروندی نیز به سان سیاست

 ،دهدحکومت تشکیل و باید است برخوردار  ت،تعیین سرنوشطبیعی حق اکولوژیکی خود با مکان و فضای جغرافیایی مربوطه، از 

ق تعیین سیستم سیاسی و انتخاب ح هابر این اساس، انسان .کندفرایند دموکراسی و مشارکت سیاسی معنی و مفهوم پیدا می

و مفهوم معنی  ،آب و گلطبیعی حق یا روابط اکولوژیکی بر مبنای نیز . همچنین حقوق شهروندی کنندمیمدیران سیاسی را پیدا 

حق طبیعی تعیین سرنوشت خود و نیز امور زیستگاه از  ،زه انسانی به عنوان بومی زیستگاهسا عضوبدین ترتیب هر . کندمیپیدا 

به عنوان  دیگری درحالی کهمی باشد. حقوق شهروندی آن زیستگاه برخوردار و به تبع آن از  ،مربوطه در یک فرایند دموکراتیک

 نمی باشد.زیستگاه برخوردار این از چنین حقی در  ،به صورت طبیعی ،دیگر زیستگاهبومی 

باشد مربوطه  یا زیستگاه هر سازه انسانی که منطبق بر سازه جغرافیایی با توجه به فلسفه جغرافیایی سیاست و حکومت، بنابراین

در یک فرایند دموکراتیک و نیز برخوردار از حقوق  ی خودساماندهی سازه مدیریت سیاسی فضا برای دارای حق تعیین سرنوشت

اساسی تمایالت  با چالشگاهی اوقات  ،طبیعیحق این  تأمین ،عملمقام که در  شوداشاره  امره این باشد. ولی باید بمیشهروندی 

 . باشدمیرو  به روبازدارنده پارادایمهای سیاسی  نیز و یسیاسی بین المللی، جبر اجنماعی و فرهنگ جبرشخصی حاکمان، 

و زیستگاه بخواهد به قلمرو  ،سازه انسانی مستقلبه عنوان ملت یا  ،کشوریک حکومت اگر است که  ننکته قابل ذکر ایدر اینجا 

چنین عملی و غیر آن،  و نفوذ جبری ، سلطهکنترلو یا با هدف اشغال سرزمین با هدف خواه با زور وارد شود، دیگری انسانی سازه 

 شود.یک اقدام امپریالیستی تلقی میاز دید جغرافیای سیاسی 
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