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تحلیل کارکزدی تقسیوات کطَری در اجزای بزًاهِّای آهایص سزسهیي با تأکید بز
ایزاى
سّزا احودیپَر :1دا٘ـیبس خغشافیبی ػیبػی ،دا٘ـٍب ٜسشثیز ٔذسع ،سٟشاٖ ،ایشاٖ
حسي جعغزسادُ :وبسؿٙبع اسؿذ خغشافیبی ػیبػی ،دا٘ـٍب ٜسشثیز ٔذسع ،سٟشاٖ ،ایشاٖ
هحودرضا هیزسایی :وبسؿٙبع اسؿذ خغشافیبی ػیبػی ،دا٘ـٍب ٜسشثیز ٔذسع ،سٟشاٖ ،ایشاٖ

چکیدُ
ػبصٔب٘ذٞی ػیبػی فوبی ٞش وـٛس دس لبِت سمؼیٕبر وـٛسی ث ٝاخشا دس ٔیآیذ .سمؼیٕبر وـٛسی اص ٟٔٓسشیٗ ٓٛأّی اػز و ٝیه
ِ٘بْ ػیبػی ثبیذ ثشای سٟی ٚ ٝاخشای ثش٘بٔٞٝبی ٔخشّف الشلبدی ،اخشٕبٓی ،فوبیی ،صیؼزٔحیٌی ٕٞ ٚچٙیٗ اداس ٜثٟشش ػشصٔیٗ  ٚثٟش-ٜ
ثشداسی ثیـشش ،ث ٝآٖ سٛخ ٝوٙذ .اص خّٕ ٝایٗ ثش٘بٔٞٝب ،ثش٘بٔ ٝآٔبیؾ ػشصٔیٗ اػز و ٝثِٛٙٔ ٝس سفْ ٘بثشاثشیٞب  ٚایدبد سٔبدَ فوبیی دس
ثؼیبسی وـٛسٞب سٟی ٚ ٝاخشا ٔیؿ٘ٛذ .دس ایٗ سحمیك و ٝاص ٘ ّٛثٙیبدی اػز ثب اػشفبد ٜاص سٚؽ وشبثخب٘ٝای ،اًالٓبر ٔٛسد ٘یبص خْٕآٚسی
ٌشدیذ  ٚػذغ ثب اػشفبد ٜاص سٚؽ سٛكیفی -سحّیّی ث ٝثشسػی ایٗ ٔؼئّ ٝدشداخش ٝؿذ؛ و ٝسمؼیٕبر وـٛسی چ٘ ٝمـی دس اخشای ثش٘بٔ-ٝ
ٞبی آٔبیؾ ػشصٔیٗ ایفب ٔی وٙذ ّٕٓ ٚىشد سمؼیٕبر وـٛسی ایشاٖ دس ایٗ ساػشب ث ٝچ٘ ٝح ٛثٛد ٜاػز؟ ٘شید ٝثشسػیٞب ٘ـبٖ داد وٝ
سمؼیٕبر وـٛسی اص ػ ٝخٟز ٕٓذ -1 :ٜایدبد یه دبیٍب ٜاًالٓبسی  -2ایدبد یه ٔجٙب  ٚثؼشش ثشای ثش٘بٔٞٝبی آٔبیؾ ٔ -3ىب٘یؼٓ اخشای
ثش٘بٔٞٝبی آٔبیؾ اص ًشیك سٕشوضصدایی ٔیسٛا٘ذ دس اخشای ًشحٞبی آٔبیؾ ػشصٔیٗ ٔؤثش ثبؿذ .اص ًشف دیٍش سمؼیٕبر وـٛسی ایشاٖ
ثذِیُ ٘ب ٍٕٗٞثٛدٖ حٛصٜٞبی سمؼیٕبسی  ٚث ٝسجْ آٖ ٓذْ اٌ٘جبق ثب اِضأبر ٌٔٙمٝای ٕٞ ٚچٙیٗ ػیؼشٓ حىٔٛشی ٔشٕشوض وٛٔ ٝخت
سٕشوض خٕٔیز  ٚفٔبِیزٞب دس ٔشوض ٓ ٚذْ سٔبدَ دس اثٔبد ٔخشّف دس ػٌح ػشصٔیٗ ؿذ ٜاػز٘ ،شٛا٘ؼش ٝوبسایی الصْ سا دس سٟی ٚ ٝاخشای
ثش٘بٔٞٝبی آٔبیؾ داؿش ٝثبؿذ.
ٍاصُّای کلیدی :سمؼیٕبر وـٛسی ،آٔبیؾ ػشصٔیٗ ،ػبصٔب٘ذٞی فوب ،ثش٘بٔٝسیضی ،ایشاٖ.
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بیاى هسألِ:
چٍٍ٘ٛی ػبصٔب٘ذٞی ػیبػی فوب ٘مؾ ٔؤثشی دس سٛػٔ ٝوـٛسٞب داسد؛ صیشا ثب سمؼیٓ ػشصٔیٗ ثٚ ٝاحذٞبی
وٛچىشش ،سلٕیٕبر ٕٟٔی دس ٔٛسد چٍٍ٘ٛی سؿذ ٘بحی ٝثب سٛخ ٝث ٝایٗ سمؼیٕبر اسخبر ٔیؿٛد .سٛػٔ ٚ ٝاسسمبی
ػٌح وبسوشدٞبی یه ٚاحذ سمؼیٕبسی ،سب ا٘ذاصٜی صیبدی ث٘ ٝح ٜٛػبصٔب٘ذٞی ػیبػی فوب  ٚآسایؾ ثٟی ٝٙلّٕشٚ
ػشصٔیٙی وـٛس ثؼشٍی داسد .ثش ٕٞیٗ اػبع حىٔٛزٞب دس ادٚاس سبسیخی ٌزؿش ٚ ٝدس حبَ حبهش ،ث ٝسمؼیٓ فوبی
ػشصٔیٗ خٛد دشداخش ٚ ٝػبصٔبٖ ٔٙبػجی سا ثشای اداس ٜأٛس آٖ سذاسن دیذٜا٘ذ .ػبصٔب٘ذٞی فوبیی ساثٌٝی سٍٙبسٍٙی
ثب اٍِٞٛبی سؿذ  ٚسٛػٔٝی الشلبدی اص یه ػ ٚ ٛاٍِٞٛبی وبِجذی فوبیی اص ػٛی دیٍش داسد؛ ایٗ ػبصٔب٘ذٞی ثب دٚ
ٞذف ثٟی ٝٙوشدٖ ٔىبٖٞب  ٚثٟی ٝٙوشدٖ وبسوشدٞب  ٚفٔبِیزٞب كٛسر ٔیدزیشد .صٔب٘ی ِ٘بْ ٘بحیٝثٙذی وـٛسٞب ،ثٝ
كٛسر ؿجىٝای اص ٘ٛاحی ٔىُٕ  ،ٓٞؿىُ ٔییبثٙذ و ٝثش٘بٔٝسیضیٞبی والٖ وـٛسی دس یه وُ ٔٙؼدٓ سٟی ٝؿ٘ٛذ.
سٟٙب دس ایٗ كٛسر اػز و ٝؿشایي ػشٔبیٌٝزاسیٞبی دِٚشی  ٚخلٛكی ،سخلقیبثی  ٚوبسوشدٞبی ٔـخق ٘ٛاحی ٚ
سٛػٔ ٝیىذبسچٛ٘ ٝاحی وـٛسی ٔذ ِ٘ش ٔیثبؿذ.
ثب سٛخ ٝث ٝچٙیٗ أشی ،سمؼیٕبر وـٛسی اص ٟٔٓسشیٗ ٔؼبیّی اػز و ٝثشای ا٘دبْ ٞشٌ ٝ٘ٛثش٘بٔٝسیضی دس ػٌح
وـٛس  ٚیب ٘ٛاحی ثِٛٙٔ ٝس اداس ٜثٟشش  ٚثٟشٜثشداسی ثیـشش اص أىب٘بر ٔٛخٛد  ٚاػشٔذادٞبی آٖ ٌٔٙم ٝكٛسر ٔی-
ٌیشدٕٞ .چٙیٗ اص اثٔبد ٔ ٟٓثش٘بٔٝسیضی خبْٔ سٛػّٔٔ ٝی ،ثش٘بٔٝسیضی آٔبیؾ ػشصٔیٗ اػز و ٝثب سٛخ ٝث٘ ٝبثشاثشی-
ٞبی فوبیی دس ػٌح ػشصٔیٗ ٌٔشح ٔیؿٛد  ٚثذ٘جبَ سٛصیْ ثٟی ٝٙخٕٔیز  ٚفٔبِیز اص ًشیك ػبصٔب٘ذٞی ثٟیٝٙ
ػشصٔیٗ ٔیثبؿذ .ثب سٛخ ٝث٘ ٝبٍٕ٘ٛٞیٞبی ٔخشّف دس خٙجٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛد ٟٝٙػشصٔیٙی یه وـٛس ،أشٚص ٜدس
وـٛسٞبی ٔخشّف اخشای ثش٘بٔٞٝبی آٔبیـی ثب سٛخ ٝث ٝػیؼشٓ اداسی -ػیبػی اص ٟٔٓسشیٗ ػیبػزٞبی ایدبد سٔبدَ
فوبیی دس ػشصٔیٗ اػز .دس وـٛس ایشاٖ ث ٝدِیُ ؿشایي ًجیٔی ٘بٔشٛاصٖ ٓ ٚذْ سٛصیْ یىٛٙاخز ٔٙبثْ حیبسی  ٚاص
ػٛی دیٍش ٚخٛد یه ػیؼشٓ حىٔٛشی ٔشٕشوض ػجت ٓذْ سٛصیْ ثٟی ٝٙخٕٔیز  ٚأىب٘بر دس دٟٝٙی ػشصٔیٙی ؿذٜ
اػز .الصٔ ٝثٟجٛد ایٗ ؿشایي ث ٝیه ٚهٔیز ٔشدب٘غسش ،اخشای ثش٘بٔٞٝبی آٔبیـی دس د ٟٝٙػشصٔیٙی اػز؛ ثٓ ٝجبسر
دیٍش سمؼیٕبر وـٛسی  ٚآٔبیؾ ػشصٔیٗ دٔ ٚمٚ ِٝٛاثؼش ٝثٞ ٓٞ ٝؼشٙذ و ٝخٟز ٔٛفمیز آٟ٘بٕٞ ،بٍٙٞی ثیٗ آٟ٘ب
هشٚسی اػز .ثٙبثشایٗ ثب ؿٙبخز اك ،َٛاٞذاف  ٚوبسوشدٞبی ثٟی ٝٙسمؼیٕبر وـٛسیٔ ،یسٛاٖ ثش٘بٔٞٝبی آٔبیؾ سا
دس دٚ ٟٝٙاحذٞبی ػشصٔیٙی ث ٝؿىّی ٌّٔٛةسش سٟی ٚ ٝاخشا ٕ٘ٛد .اص ایٗسٞ ٚذف اص ایٗ سحمیك ٔـخق ػبخشٗ
٘مؾ ػبصٔب٘ذٞی ػیبػی فوب (و ٝدس لبِت سمؼیٕبر وـٛسی ث ٝاخشا دس ٔیآیذ) دس ؿىٌُیشی  ٚاخشای ثش٘بٔٞٝبی
آٔبیؾ ػشصٔیٗ اػز .ثب ایٗ ثشسػی ٔیسٛاٖ ثب سٛخ ٝث٘ ٝمؾٞبی ثٟی ٝٙسمؼیٕبر وـٛسی ،ثش٘بٔٞٝبی آٔبیؾ سا ثٝ
كٛسر ٔٙؼدٓ ٌّٛٔ ٚةسش اخشا وشد .ثب سٛخ ٝثٞ ٝذف ػٛاَ اكّی سحمیك ایٗ اػز و :ٝسمؼیٕبر وـٛسی چ٘ ٝمـی
ٔیسٛا٘ذ دس سٟی ٚ ٝاخشای آٔبیؾ ػشصٔیٗ داؿش ٝثبؿذ؟  ٚآیب سمؼیٕبر وـٛسی ٔٛخٛد دس ایشاٖ سٛا٘ؼش ٝایٗ ٘مؾٞب
سا ثِٛٙٔ ٝس دیـجشد ثش٘بٔٞٝبی آٔبیؾ دس ایشاٖ ایفب ٕ٘بیذ؟
هفاّین ٍ ادبیات ًظزی:
تقسیوات کطَری :فشآیٙذ ػبصٔب٘ذٞی ػیبػی ٞش وـٛس دس لبِت ِ٘بْ سمؼیٕبر وـٛسی ث ٝاخشا دس ٔیآیذ.
سمؼیٕبر وـٛسی ٓجبسر اػز اص ّٕٓی وٞ ٝذف آٖ سمؼیٓ وـٛس ثٚ ٝاحذٞبی وٛچىشش ثِٛٙٔ ٝس ثٟشش اداس ٜوشدٖ
آٖ ٔیثبؿذ .دس ٚالْ سمؼیٕبر وـٛسی ،ػبخشبس اداسی -ػیبػی  ٚػشصٔیٙی یه وـٛس ث ٝكٛسر ػّؼّٔٝشاسجی اػز
و ٝاص ًشیك سمؼیٓ ػشصٔیٗ ثٚ ٝاحذٞبی وٛچىشش ٕٞشا ٜثب ػیؼشٓ دِٚز ٔحّی ٚیظ ٜؿىُ ٔیٌیشدٞ .ذف اص
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سمؼیٕبر وـٛسی وٛٔ ٝسد سٛخ ٝسٕبْ ِ٘بْٞبی ػیبػی ٔیثبؿذ ،سؼٟیُ دس اسائ ٝخذٔبر  ٚأىب٘بر ثشای ٔٙبًك
ٔخشّف یه وـٛس ٕٞ ٚچٙیٗ سؼٟیُ حبوٕیز دِٚز سب دبییٗسشیٗ ػٌح ػیبػی دس وـٛس اػز (احٕذی دٛس،
 .)2:1385سمؼیٕبر وـٛسی اص ٟٔٓسشیٗ ٔؼبیّی اػز و ٝیه ِ٘بْ ػیبػی ثبیذ ثشای ا٘دبْ ثش٘بٔٝسیضیٞبی
الشلبدی ،اخشٕبٓی ،فوبیی ،صیؼز ٔحیٌی ٕٞ ٚچٙیٗ اداس ٜثٟشش ػشصٔیٗ  ٚثٟش ٜثشداسی ثیـشش ،ث ٝآٖ سٛخ ٝوٙذ.
ِ٘بْ سمؼیٕبر وـٛسی سـىیُ دٙٞذٚ ٜاحذٞبی حىٔٛز ٔحّی دس ٔحذّٚدٜٞبی ػیبػی ٚاحذّٞبی ثش٘بٔٝسیضی
ٞؼشٙذ  ٚسٛػٔة ّٔی ثش ٔجٙبی ٚاحذّٞبی فوبیی سمؼیٕبر وـٛسی اػشٛاس اػز؛ اص ایٗس ٚثیٗ ِ٘بْ سمؼیٕبر وـٛسی
 ٚسٛػٔة ّٔی ساثٌ ٝسٍٙبسٍٙی ٚخٛد داسد (احٕذی دٛس .)1 :1390،دس ٚالْ سمؼیٕبر ػیبػی -اداسی یه ثؼشش ٚ
چبسچٛة ٔٙبػت ثشای اخشای ثش٘بٔٞٝبی ٔخشّف فشأ ٓٞیوٙذٞ .ش چ ٝلذس سمؼیٕبر وـٛسی ٔٙبػت  ٚاكِٛیسش
ثبؿذ أىبٖ ٔٛفمیز ثش٘بٔٝسیضیٞب ثیـشش خٛاٞذ ؿذ .ثٙبثشایٗ ٔیسٛاٖ ٌفز و ٝسمؼیٕبر وـٛسی اص اػبػیسشیٗ
ٔؼبئّی اػز و ٝثشای ٞش ٌ ٝ٘ٛثش٘بٔٝسیضی دس ػٌح وـٛس ثًٛ ٝس آٓ  ٚثش٘بٔٝسیضی ٘بحیٝای دس ػٌح ٚاحذٞب ثٌٛس
خبف دس خٟز اداسٜی ثٟشش  ٚثٟشٜثشداسی ثیـشش اص اػشٔذادٞب كٛسر ٔیٌیشد.
اص صٔبٖ سـىیُ حىٔٛز ٔذسٖ دس ایشاِٖ٘ ،بْ ػیبػی ٔشٕشوض سٚاج داؿش ٝو ٝثٞ ٝیچ ٚخ ٝسدٛیضی ٔٙبػت ٚ
ثشای ٔذیشیز ایٗ فوبی دس ٚ ٓٞدیچیذ٘ ٜیؼز (ٔیشحیذس ٕٞ ٚىبساٖ .)14 :1381 ،ثشای اداسٜی أٛس ثِٛٙٔ ٝس سمؼیٓ
وبس ،وـٛسِ ایشاٖ ث ٝاػشبٖٞب ،ؿٟشػشبٖٞب ،ثخؾٞب  ٚدٞؼشبٖٞب سمؼیٓ ؿذ ٜاػز (ًجبًجبئی ٔؤسٕٙی.)83 :1373 ،
ِ٘بْ سمؼیٕ بر وـٛسی فّٔی سیـ ٝدس ٔشٕٓ لب٘ ٖٛاػبػی ٔـش 1286( ًٝٚخٛسؿیذی) داسد و ٝوـٛس ایشاٖ سا ثٝ
ایبِزٚ ،الیز ،ثّٛن  ٚد ٜثِ ٝحبٍ ػّؼّٔٝشاسجی سمؼیٓ ٕ٘ٛد  ٚث ٝد٘جبَ آٖ دس آثبٖ  1316خٛسؿیذی لب٘ ٖٛسمؼیٕبر
وـٛسی اكالح ِ٘ ٚبْ ػّؼّٔٝشاسجی سمؼیٕبر وـٛسی خذیذی ٔشـىُ اص اػشبٖ ،ؿٟشػشبٖ ،ثخؾ  ٚدٞؼشبٖ اسائٝ
ؿذ .سبو٘ ٖٛٙیض ٕٞیٗ لب٘ ٖٛدس حبَ اخشاػز (ٛٞؿیبس.)5 :1379 ،
بزًاهِی آهایص سزسهیي:
ثش٘بٔٝسیضی آٔبیؾ ػشصٔیٗ ٓجبسر اػز اص فشآیٙذ ثٟشٜثشداسی ٓمالیی اص أىب٘برٙٔ ،بثْ  ٚاػشٔذادٞبی ٔٙبًك
ٔخشّف ػشصٔیٗ یه وـٛس .ثٓ ٝجبسسی ،ثش٘بٔٝسیضی آٔبیؾ ػشصٔیٗ ثِٛٙٔ ٝس ثٟشٜثشداسی ٌٔٙمی اص ٔٙبثْ  ٚاػشمشاس
ٌّٔٛة خٕٔیز ،أىب٘بر  ٚفٔبِیزٞب دس فوبی ّٔی كٛسر ٔیٌیشد (ٔیشٔحٕذی .)8:1386 ،دس ِ٘بْ آٔبیؾ ػشصٔیٗ
وـٛس ایشاٖ ،آٔبیؾ ػشصٔیٗ ٓجبسر اػز اص :سِٙیٓ وٙؾ ٔشمبثُ ثیٗ ٓٛأُ ا٘ؼب٘ی ٛٓ ٚأُ ٔحیٌی ثِٛٙٔ ٝس ایدبد
ػبصٔبٖ ػشصٔیٙی ٔجشٙی ثش ثٟشٌٜیشی ثٟی ٝٙاص اػشٔذادٞبی ا٘ؼب٘ی ٔ ٚحیٌی (ثلیشر( .)6:1390،ؿىُ ؿٕبس.)1 ٜ

ضکل ً( -1وَدار آهایص سزسهیي) ،تٌظین رابطِ اًساى ،فضا ٍ فعالیت ّای اًساى در فضا( -هٌبع :سزٍر.)26:1384 ،

4

تحلیل کارکزدی تقسیوات کطَری در اجزای بزًاهِ ّای آهایص سزسهیي ....

آٔبیؾ ػشصٔیٗ صیشثٙبی سٛػٌٔٙٔ ٝمٝای اػز  ٚث ٝثیب٘ی دیٍش ،اثضاس اكّی ثش٘بٔٝسیضی  ٚسلٕیٌٓیشیٞبی
ٌٔٙمٝای ّٔ ٚی اػز و ٝصٔی ٝٙاكّی سٟی ٝثش٘بٔٞٝبی سٛػٔ ٝالشلبدی– اخشٕبٓی ٞش ٌٔٙم ٝسا فشآٔ ٓٞیآٚسد (دبدّی
یضدیٟٓٔ .)3:1383 ،سشیٗ خلٛكیز آٔبیؾ ػشصٔیٗ ،خبْٔ ٍ٘شی ،دٚسا٘ذیـی ،وُ ٌشایی ،ویفیزٌشایی ٚ
ػبصٔب٘ذٞی فوبی وـٛس اػزٞ .ذف آٔبیؾ ػشصٔیٗ ،سٛصیْ ثٟی ٝٙخٕٔیز  ٚفٔبِیز دس ػشصٔیٗ اػز ،ثٌٝ٘ٛ ٝای وٝ
ٞش ٌٔٙمٔ ٝشٙبػت ثب لبثّیزٞب٘ ،یبصٞب ٛٔ ٚلٔیز خٛد اص فٔبِیزٞبی الشلبدی  ٚاخشٕبٓی ثشخٛسداس ثبؿذ  ٚخٕٔیشی
ٔشٙبػت ثب سٛاٖ ُ ٚشفیز الشلبدی خٛد ثذزیشد (حبفَ ٘یب ٕٞ ٚىبساٖ .)296:1389 ،اص ِ٘ش سبسیخی ،اػشفبد ٜاص اكَٛ
 ٚف ٖٛٙآٔبیؾ ػشصٔیٗ ،ثشای ػبٔبٖ دادٖ  ٚسِٙیٓ أٛس ٔىب٘ی ،خغشافیبییٔ ،ؼى٘ٛی ِ٘ ٚبٔی ،دیـیٝٙای ث ٝلذٔز
دیذایؾ ٘خؼشیٗ سٕذٖٞبی ثضسي دس خٟبٖ داسد (ٔحٕٛدی .)142:1388 ،دس دٚساٖ ٔٔبكش ،وـٛسٞبی ٔخشّفی چٖٛ
آٔشیىب ،اٍّ٘ؼشبٖ ،ایشبِیب ،إِٓبٖ  ٚؿٛسٚی ػبثك ًشحٞبی ثؼیبس ثضسي ٔ ٚشٓٛٙی دس صٔی ٝٙآٔبیؾ ػشصٔیٗ ً ٚشح-
سیضیٞبی ٌٔٙمٝای اخشا وشد٘ذ و ٝاص خّٕ ٝآٟ٘ب ٔیسٛاٖ ثً ٝشح ٕٓشاٖ دس ٜسٙؼی دس آٔشیىب اؿبس ٜوشدِٚ .ی ػبثمٝ
ٔذ ٚ ٖٚآوبدٔیه دبسادایٓ ٘ٛیٗ ّٕٓ ٚی آٔبیؾ ػشصٔیٗ ث ٝوـٛس فشا٘ؼ ٝثش ٔیٌشدد و ٝثب اٍ٘یض ٜسشٔیٓ خشاثیٞبی
خ ًٙد ْٚخٟب٘ی  ٚسٛاصٖ ٔٙبًك ٔخشّف ػشصٔیٗ خٛد ،ثشای ٘خؼشیٗ ثبس اك َٛآٔبیؾ ػشصٔیٗ سا دس خٟبٖ سذٚیٗ ٚ
ثش ٔجٙبی آٟ٘ب سٕبٔی ًشحٞبی ثضسي ّٔی خٛد سا ث ٝاخشا دسآٚسد٘ذ (ٕٞبٖ ٔٙجْ :ف .)142دس ایشاٖ سفىش آٔبیؾ
ػشصٔیٗ ثٔ ٝف ْٟٛأشٚصی آٖ ث ٝاٚاػي د 1340-1350 ٝٞثش ٔیٌشدد .دس ایشاٖ ًشح آٔبیؾ ػشصٔیٗ ثٛٙٓ ٝاٖ
فشآیٙذی خٟز ِ٘ٓدٞی ث ٝفٔبِیزٞب  ٚػٌح ٔٙبًك  ٚسٔییٗ ػیبػزٞب  ٚخي ٔـیٞبی سٛػٔٔ ٝشاوض  ٚفٔبِیزٞب دس
ػبَ ٌٔ 1353شح ٌشدیذ ٔ ٚشوض آٔبیؾ ػشصٔیٗ دس ثٔ ٕٟٗب 1353 ٜخٟز سجییٗ خي ٔ ٚـی آٔبیؾ ػشصٔیٗ دس
خشدادٔب 1354 ٜسأ ػیغ  ٚثب ٓمذ لشاسدادی ثب ٟٔٙذػبٖ ٔـبٚس ػشیشاٖ فٔبِیز خٛد سا آغبص ٕ٘ٛد (ٔیشٔحٕذی،
 .)24:1386دغ اص ا٘مالة اػالٔی ًشح دبی ٝآٔبیؾ ػشصٔیٗ ثٛٙٓ ٝاٖ یه الذاْ ثٙیبدی ثشای ثش٘بٔٝسیضی سٛػٔٝ
وـٛس  ٚثِٛٙٔ ٝس دبیٌٝزاسی سفىشی والٖ دس چبسچٛة ػبٔبٖ ثخـیذٖ ث ٝثش٘بٔٞٝبی سٛػٌٔٙٔ ٝمٝای اص ػبَ 1361
اص ػٛی ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝآغبص ؿذ .ایٗ ٌٔبِٔبر ثّٓ ٝز ٕٞضٔب٘ی ثب خٔ ٚ ًٙـىالر الشلبدی وـٛس ثٔ ٝشحّٝ
اخشا ٘شػیذ .دٚس ٜػٌٔ ْٛبِٔبر آٔبیؾ ػشصٔیٗ دس ایشاٖ اص ٘یٕ ٝد ْٚد 1370 ٝٞثًٛ ٝس خذی ٔٛسد سٛخ ٝلشاس ٌشفز
 ٚثب ٚخٛد دیؾثیٙیٞبی ٔشٔذد حٕبیشی (اص خّٕ ٝدس لب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝچٟبسْ سٛػٔ ٚ ٝػٙذ چـٓا٘ذاص) ٘ ٚیض سلٛیت
هٛاثي ّٔی آٔبیؾ ػشصٔیٗ ،حشی اػٙبد ایٗ ٌٔبِٔبر ٟ٘بیی ٘ـذ  ٚث ٝسلٛیت ٘شػیذ٘ذ (ثلیشر .)36:1390 ،دس 24
ٔشداد ،1380لب٘٘ٛی ثب ٓٛٙاٖ لب٘ ٖٛاخشای اكُ چٞ ٚ ُٟـشٓ لب٘ ٖٛاػبػی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ث ٝسلٛیت ٔدّغ
ؿٛسای اػالٔی سػیذ و ٝدس آٖ دِٚز سا ٔىّف ث ٝسٟیً ٝشح آٔبیؾ ػشصٔیٗ ٕ٘ٛد (كبِحی .)162 :1388 ،ثًٛ ٝس
وّی ًشحٞبی آٔبیؾ ػشصٔیٗ دس ایشاٖ دس ٔشحٌّٔ ٝبِٔبسی كٛسر ٌشفشٛٙٞ ٚ ٝص ث ٝكٛسر اخشایی دس ٘یبٔذٜا٘ذ.
رٍش تحقیق:
سحمیك حبهش اص ٘ ّٛثٙیبدی اػز و ٝثب سٛخ ٝثٙٔ ٝبثْ وشبثخب٘ٝای  ٚاػٙبدی ،اثشذا ث ٝثشسػی ٔجب٘ی ِ٘شی سحمیك
 ٚچٍٍ٘ٛی ٘مؾ سمؼیٕبر وـٛسی دس آٔبیؾ دشداخشٔ ٝیؿٛد ،ػذغ ثب سٚؽ سٛكیفی – سحّیّی دادٜٞب سحّیُ ٚ
٘شیدٌٝیشی ٟ٘بیی ا٘دبْ خٛاٞذ ؿذ.
یافتِّای تحقیق:
اصَل ،ضزٍرت ّا ٍ اّداف ساسهاًدّی سیاسی فضا ٍ آهایص سزسهیي:
خٟز ثشسػی  ٚؿٙبخز سٚاثي  ٚسأثیشار ػبصٔب٘ذٞی ػیبػی فوب  ٚآٔبیؾ ػشصٔیٗ ،ثبیؼشی اك ،َٛاٞذاف ٚ
هشٚسرٞبی ٞش یه اص ایٗ دٔ ٚجحث سا ؿٙبخز .دس خذ َٚؿٕبس 1 ٜثب ٔمبیؼ ٝثشخی اص ٟٔٓسشیٗ اٞذاف دس ٔجحث
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ػبصٔب٘ذٞی ػیبػی فوب  ٚآٔبیؾ دس ٔییبثیٓ و ٝدس ثؼیبسی اص ٔٛاسد اك َٛػبصٔب٘ذٞی ػیبػی فوب  ٚآٔبیؾ
ػشصٔیٗ ثب ٔ ٓٞـششن ثٛد ٚ ٜاٞذاف ٔـششوی سا د٘جبَ ٔیوٙٙذ.
جدٍل  -1اصَل ،اّداف ٍ ضزٍرت ّای ساسهاًدّی سیاسی فضا ٍ آهایص سزسهیي
اصَل ،اّداف ٍ ضزٍرت ّای ساسهاًدّی سیاسی فضا

اصَل ،اّداف ٍ ضزٍرت ّای آهایص سزسهیي

سؼٟیُ خذٔبر سػب٘ی  ٚسأٔیٗ ٘یبصٞبی ػىٔ ٝٙمیٓ دس ٘بحی ٝػیبػی –
خغشافیبیی

اسسمبی سفبٓ ٜبٔٔ ٝشدْ  ٚدٛؿؾ وبُٔ خذٔبسی ثب سٔییٗ فٛاكُ ٔٔم َٛاص ٔشاوض
خذٔبسی

ٚاٌزاسی أٛس ٔحّی ثٔ ٝشدْ ٟ٘ ٚبدٞبی ٔحّی  ٚسٛػٔ ٝالشذاس آٟ٘ب دس ٞش
د ٚثٔذ ٟ٘بدٞبی ٔشدٔی  ٚدِٚشی

ٓذاِز ثخـی ث ٝسٛصیْ خٕٔیز  ٚفٔبِیز ٔشٙبػت ثب ٔٙبثْ ،سٛاٖ ٔحیٌی ٚ
ُشفیز سحُٕ صیؼز ثٟٔٛب ،ثبسأویذ ثش اثٔبد اخشٕبٓی ُٚبیف سٛػٔٝای دِٚز

ٚحذرٚ،فبق ٚ ٚفبداسی ّٔی  ٚیىذبسچٍی ػیبػی – فوبیی

ٌؼششؽ سٔبُٔ الشلبدی ،اخشٕبٓی  ٚفشٍٙٞی دس ٚ ٖٚثیٌٗٔٙمٝای دس ساػشبی
سمٛیز ٕٞجؼشٍی ّٔی.

یىذبسدٍی ٚ ٚحذر ػبصٔب٘ی  ٚاداسی دس سٔبُٔ ثخـی دِٚشی ٔ ٚشدٔی
دس یه ِ٘بْ ػّؼّٔ ٝشاست اص ػٌح ّٔی سب ػٌح ٔحّی

ایدبد ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ثخؾ ٞب  ٚثش٘بٔٞ ٝبی ٔخشّف اخشٕبٓی -الشلبدی

دٛیبیی ٘ ٚمؾ آفشیٙی ٘ٛاحی ٙٔ ٚبًك دس اٍِٛی وبسوشدٞبی ػٌح ّٔی
 ٚدس چبسچٛة سلبثز ػبص٘ذٔ ٜیبٖ ٔٙبًك

ایدبد سٔبدَ فوبیی دس د ٟٝٙػشصٔیٗ

سٕشوض دس ػیبػز ٌزاسیٟبی والٖ  ٚأٛس ّٔی ٓ ٚذْ سٕشوض دس ػیبػز
ٞب  ٚسلٕیٓ ٌیشی ٞبی ٔشثٛى ث ٝأٛس ٌٔٙم ٝای ٔ ٚحّی

سّفیك ٚیظٌی ٞبی فشٍٙٞی ٔٙبًك دس فشآیٙذ ّٔیٌٙٔ -م ٝای

سهبیشٕٙذی ػى ٝٙفوبی خغشافیبیی اص اٍِٛی لبِت ٌیشی ػیبػی –
فوبیی

ایدبد سٔبدَ ٘ؼجی دس سٛصیْ  ٚسشویت خٕٔیز دس ػٌح وـٛس ثب اػشفبد ٜاص اثضاس
اػشمشاس فٔبِیز  ٚصیشػبخشٟب  ٚثٟجٛد ؿشایي الشلبدی ،اخشٕبٓی  ٚأٙیشی

ٔـبسوز ٔشدٔی دس سلٕیٓ ٌیشی ٞبی ّٔی ٌٙٔ ٚم ٝای (ا٘شخبثبر
ػٌٛح ّٔیٌٙٔ ،م ٝای ٔ ٚحّی)

سخللی وشدٖ  ٚدادٖ ٘مؾ ٞبی ٔحٛسی ثٙٔ ٝبًك

دػششػی ػشیْ  ٚوٓ ٞضی ٝٙثٔ ٝشوض خذٔبر یب وب٘٘ ٖٛبحی ٝػیبػی دس
ٔمیبع ٔٛسد ِ٘ش

ایدبد صٔی ٝٙثشای سؿذ  ٚسٛػٔ ٝوـٛس ثٔ ٝفٚ ْٟٛالٔی  ٚاػشفبد ٜاص لبثّیز ٞبی
ٔخشّف دس سؼشیْ ٞ ٚذایز سٛػٔٝ

سٔبُٔ ػبص٘ذٔ ٜیبٖ ٘ٛاحی ٙٔ ٚبًك ٔ ٚىُٕ ثٛدٖ آٟ٘ب ثشای یىذیٍش

ثٟش ٜثشداسی ٔٙبػت اص لبثّیز ٞب  ٚدشب٘ؼیُ ٞبی ٔٙبًك

ایدبد فشآیٙذ ٞبی سٛػٌٔٙٔ ٝم ٝای  ٚثبسٚسػبصی دشب٘ؼیُ ٞبی دسٖٚ
ٌٔٙم ٝای

سٕشوضصدایی ثِٛٙٔ ٝس وبٞؾ ٘بثشاثشی ٞب  ٚایدبد ٓذاِز فوبیی

وٙششَ ػیبػی  ٚإٓبَ ِ٘شیبر  ٚػیبػز ٞبی دِٚز ٔشوضی  ٚسحمك
اٞذاف ػٌح ّٔی دس فوبٞبی ٌٔٙم ٝای ٔ ٚحّی

سح َٛثٙیبدی دس ػبخشبس ثخؾ خذٔبر  ٚافضایؾ ػ ٟٓخذٔبر ٘ٛیٗ  ٚدا٘ؾ
دبی ،ٝثب سأویذ ثش سٛػٔٝ

ؿٙبخز ٚیظٌیٞبی ٕٓٔٛی ٔ ٚـششن فوب  ٚػشصٔیٗ

ٔىب٘یبثی ٟٔٓسشیٗ فوبٞب ثشای سٛػٔٝ

ٔٙجٌْٔ :بِٔبر وشبثخب٘ ٝای.1392 ،

ثب ٌٔبِٟٔٓٔ ٝسشیٗ اك ،َٛهشٚسرٞب  ٚاٞذاف آٔبیؾ ػشصٔیٗ  ٚػبصٔب٘ذٞی ػیبػی فوب (سمؼیٕبر وـٛسی)
ٔشٛخٔ ٝیؿٛیٓ وٞ ٝش د ٚایٗ فشآیٙذٞب ث ٝد٘جبَ اٞذاف ٔـششوی اص ًشیك ػبصٔب٘ذٞی فوب ٞؼشٙذ و ٝدس یه ٍ٘بٜ
وّی ٔیسٛاٖ ٌفز ٞذف ٕٓذ ٜایٗ فشآیٙذٞب ٓجبسر اػز اص« :ایدبد یه سٛػٔٔ ٝشٛاصٖ ٕٞ ٚب ًٙٞدس سٕبٔی ٔٙبًك
یه وـٛس ثِٛٙٔ ٝس ایدبد ٓذاِز فوبیی  ٚوبٞؾ ٘بثشاثشیٞب  ٚدس ٟ٘بیز افضایؾ سفب ٜػبوٙبٖ ٔٙبًك»ٕٞ .چٙیٗ
ػبصٔب٘ذٞی ػیبػی فوب ػٔی دس اداس ٜثٟی ٝٙفوب  ٚاسائ ٝخذٔبر اص ًشیك سمؼیٓ ػشصٔیٗ ثٚ ٝاحذٞبی وٛچىشش داسد ٚ
اص ًشف دیٍش آٔبیؾ ػشصٔیٗ یه ثش٘بٔ ٝسیضی فوبیی اػز و ٝث ٝد٘جبَ سٛصیْ ثٟی ٝٙفٔبِیز  ٚخٕٔیز دس دٟٝٙ
ػشصٔیٗ اص ًشیك ؿٙبخز دشب٘ؼیُٞب  ٚأىب٘بر ٞش ٌٔٙم ٚ ٝثبسٚسػبصی آٟ٘ب اص ًشیك ػبصٔب٘ذٞی  ٚثش٘بٔٝسیضی فوبیی
ٔی ثبؿذ .ثٙبثشایٗ ٞش د ٚایٗ فشآیٙذٞب ٘ٓٛی ػبصٔب٘ذٞی ػشصٔیٗ ٔجشٙی ثش ؿٙبخز سفبٚرٞبی فوبیی ٔیثبؿٙذ .دس
ثؼیبسی اص ٔٙبًك ،ػبصٔب٘ذٞی ػیبػی فوب ثبٓث ؿىٌُیشی یه ٘ ّٛاٍِٛی فوبیی خبف دس ٌٔٙمٔ ٝیؿٛد  ٚؿجىٝ
ث ٓٞ ٝدیٛػش ٝوبسوشدی اص فٔبِیزٞب سا دس فوب ؿىُ ٔیدٞذ .ایٗ اٍِ ٛػجت ؿىٌُیشی یه ػبخشبس فوبیی ٔشٙبػت
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ثب خٛد  ٚدس ٟ٘بیز آسایؾ دذیذٜٞب دس ػٌح صٔیٗ ٔیؿٛد .ثٟشٜثشداسی ٌّٔٛة ٌٙٔ ٚمی اص ٔٙبثْ و ٝاص ٟٔٓسشیٗ
اٞذاف ٌٔٙمٝثٙذی ػشصٔیٗ ٔحؼٛة ٔیؿٛد ،اٌش ثب سٛصیْ ثٟی ٝٙأىب٘بر سٛأْ ٔ ٚشٙبػت ثبؿذ ٔیسٛا٘ذ صٔی ٝٙسحمك
سٛػٔ ٝدبیذاس ،وٙششَ اػششاسظیه ٔؼشٕش ،حبوٕیز  ٚإٓبَ لب٘ ٖٛسا فشا ٓٞوٙذ و ٝدس ایٗ فشآیٙذِ٘ ،بْ ػبصٔب٘ذٞی
ػیبػی  ٚسمؼیٕبر ػیبػی ٞش وـٛس یه چبسچٛة  ٚثؼشش  ٚدس ٚالْ ػبخشبسی خٟز سٟی ٚ ٝاخشای ثش٘بٔٞٝبی
آٔبیـی ثبیذ ٔٛسد سٛخ ٝخذی لشاس ٌیشد (احٕذی دٛس.)67:1385 ،
تجشیِ ٍ تحلیل هباًی تقسیوات کطَری ٍ آهایص سزسهیي:
سمؼیٕبر وـٛسی اص ػ ٝخٟز ٘مؾ اػبػی سا دس فشآیٙذ آٔبیؾ ػشصٔیٗ داسد و ٝث ٝؿشح صیش ٓجبسسٙذ اص:
 .1تقسیوات کطَری بِ عٌَاى پایگاُ اطالعاتی بزای بزًاهِّای آهایص سزسهیي:
ثش٘بٔٝسیضی ٔٙبًك ثش اػبع آٔبس  ٚاًالٓبر ٔخشّف ًجیٔی ،اخشٕبٓی ،الشلبدی  ٚػیبػی كٛسر ٔیٌیشد.
سمؼیٕبر ػیبػی -اداسی ٔیسٛا٘ٙذ ثٛٙٓ ٝاٖ یه دبیٍب ٜاًالٓبسی ٌؼششد ٚ ٜخبْٔ ،دس سٟیً ٝشح ٞبی آٔبیؾ ٔٛسد
اػشفبد ٜلشاس ٌیش٘ذ .دس ایٗ ساػشب ثب سٛخ ٝث ٝایٙىٔ ٝىب٘یؼٓ دػشیبثی ثٓ ٝذاِز فوبیی سب حذ صیبدی ث ٝآٔبیؾ
ػشصٔیٗ ٚاثؼش ٝاػز ،ثبیذ ؿبخقٞبی ٔشٙبُش سٛػٔ ٝثب سٛخ ٝثٚ ٝاحذٞبی ػیبػی– فوبیی دس ػٌح ػى٘ٛشٍبٞی،
ٔحّیٌٙٔ ،مٝای ّٔ ٚی یه وـٛس اػشب٘ذاسد ؿ٘ٛذ .ثذیٗ ِٔٛٙس الصْ اػز ِ٘بْ حؼبثذاسی خغشافیبیی (سوٛسدٞبی
ٔٔشجش دسثبسٚ ٜهٔیز  ٚسغییش ٓٛاسم خغشافیبیی :ثًٛ ٝس ٔثبَ ٘بحیٝثٙذی ،ػشؿٕبسی خٕٔیزٔ ،بِىیز صٔیٗٚ ،
ٔحذٚدٜٞبی اداسی ،رخبیش خٍُٞٙب ،رخبیش ثیِٛٛطیه ،ا٘ذاصٌٜیشیٞبی ٔحیٌی ٔ ٚذیشیز خشیبٖٞبی آة سا ٘بْ ثشد)
دس اسسجبى ثب ؿبخقٞبی سٛػٔ ٝدس سٕبٔی ػٌٛح سمؼیٕبر ػیبػی وـٛس اػشب٘ذاسػبصی  ٚسجییٗ ٌشدد سب ثذیٗ ٚػیّٝ
 ٓٞفشاص  ٚفشٚد ؿبخقٞب اسصیبثی  ٚوٙششَ ٌشدد  ٓٞ ٚثب٘ه اًالٓبر خبْٔ دس سٕبْ ػٌٛح یبد ؿذ ٜسـىیُ ؿٛد.
ٔمبیؼ ٝؿبخقٞبی سٛػٔ ٝدس ٚاحذٞبی ػیبػی ٘ؼجز ث ٝؿبخقٞبی ػٌح ّٔیٔ ،یضاٖ ؿىبفٞب  ٚسفبٚرٞبی
فوبیی ٚاحذٞبی یبد ؿذ ٜسا اص ِٔٙش ٓذاِز فوبیی ٕ٘بیبٖ ٔیٌشدا٘ذ (حبفَ ٘یب .)289:1389 ،ثٙبثشایٗ ثش٘بٔٝسیضی-
ٞبی ّٔی ثب سٛخ ٝث ٝسفبٚرٞبی فوبیی ثیٗ ٘ٛاحی كٛسر ٔیٌیشدٕٞ .چٙیٗ أشٚص ٜدس ثؼیبسی اص ػشؿٕبسیٞبی
ٔخشّفٔ ،جٙبی ٔحذٚدٜٞبی ػشؿٕبسی سمؼیٕبر ػیبػی– اداسی ٔیثبؿذ  ٚػشؿٕبسیٞبی ثش ٔجٙبی ایٗ ٔحذٚدٜٞب
كٛسر ٔیٌیشد .ثٙبثشایٗ سمؼیٕبر ػیبػی -اداسی ثٛٙٓ ٝاٖ ٔحذٚدٜٞبی ػشؿٕبسی ٘مؾ ٕٟٔی دس ایدبد دبیٍبٜٞبی
اًالٓبسی  ٚث ٝد٘جبَ آٖ ثش٘بٔٝسیضی داس٘ذ .اص ًشف دیٍش دس سٟی ٝثش٘بٔٞٝبی آٔبیؾ اػشبٖ ،یىی اص فبوشٛسٞبیی و ٝثبیذ
ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌیشد سحّیُ ػیبػی -اداسی  ٚػبصٔب٘ی دس ٔحذٚدٜٞبی ػیبػی اػز و ٝدس ایٗ ساػشب ٚیظٌیٞبیی
ٔثُ سحّیُ ػبخشبس ػیبػی لذسر دس اػشبٖ ،اسصیبثی ِ٘بْ سلٕیٓ ٌیشی ٔ ٚذیشیز دس اػشبٖ  ٚدی٘ٛذ دِٚزّٔ -ز
ثشسػی ٔیؿٛد (ثلیشر.)111:1390،
 -2تقسیوات کطَری بِ عٌَاى هبٌا ٍ بستز بزًاهِّای آهایص:
چٍٍ٘ٛی  ٚویفیز ػبصٔب٘ذٞی فوب ٔٙشح اص ػیؼشٓ ػیبػی حبوٓ ثش سٕبْ ؿئ ٖٛیه ِ٘بْ ػیبػی اػز .ثٙبثشایٗ
چٍٍ٘ٛی ػبصٔب٘ذٞی ػیبػی فوب دس ٞش وـٛس ٔشأثش اس ػیؼشٓ ػیبػی آٖ وـٛس (آٓ اص ٔشٕشوض یب فذساَ) اػزٞ .ش
حىٔٛشی خٟز اداس ٜثٟی ٝٙلّٕش ٚخٛد ٕٞ ٚچٙیٗ إٓبَ حبوٕیز خٛیؾ ،الذاْ ث ٝػبصٔب٘ذٞی ػیبػی فوب ٕٞشا ٜثب
ػیؼشٓ دِٚز ٔحّی ٔٙحلش ث ٝخٛد ٔیوٙذ .ایٗ أش ػجت ؿىُ ٌشفشٗ سٚاثي وبسوشدی ٚیظٜای ٔشٙبػت ثب ایٗ
سمؼیٕبر دس ٔیبٖ ٔٙبًك ٔخشّف یه وـٛس ٔیؿٛد .ػبصٔبٖ ػیبػی فوب ،یه فوبی ػبصٔبٖ یبفشٝی ا٘ؼب٘ی اػز
وٞ ٝذف آٖ ایفبی ٘مؾٞبی ػیبػی اػز  ٚسب حذٚدی ٔٔٙىغ وٙٙذٜی ِ٘ٓ اخشٕبٓی  ٚػیبػی دس ٖٚخبٔٔ ٝاػز
و ٝاص ًشیك ٘مؾ اكّی آٖ ،یٔٙی ثشلشاسی وٙؾ ٔشمبثُ ٔیبٖ ٚاحذٞبی ؿىُ یبفش ٝحبكُ ؿذ ٜاػز (ٔیشحیذس،
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 .)10-11 :1380ثٙبثشایٗ ٔیسٛاٖ ٌفز و ٝسمؼیٕبر ػیبػی فوب اٌش ثش ٔجٙبی ٍٕٙٞیٞبی ًجیٔی ،اخشٕبٓی،
الشلبدی ،فشٍٙٞی ،أٙیشی  ...ٚؿىُ ٌیشد ،ثبٓث ؿىٌُیشی حٛصٜٞبی ّٕٓىشدی ٔجشٙی ثش سٚاثي ٚیظ ٜثیٗ ٔٙبًك
خٛاٞذ ؿذ .اص ًشف دیٍش ٔجٙبی ؿىٌُیشی ًشحٞبی آٔبیـی ٔٙبًكٍٕٙٞ ،یٞبی ًجیٔی  ٚا٘ؼب٘ی ٔٙبًك  ٚؿٙبخز
دشب٘ؼیُٞب  ٚلبثّیزٞبی آٟ٘ب ٔیثبؿذ .دس ٚالْ ػبصٔب٘ذٞی فوب ٔجشٙی ثش حوٛسِ ثبفشی ثؼیبس ٔششاوٓ اص ٔدٕٝٓٛای ثٝ
 ٓٞسٙیذٌ٘ٛ ،ٜبٌ ،ٖٛدیچیذ ٚ ٜسىٕیُ وٙٙذ ٜاػز و ٝثب ٌٝ٘ٛای ؿجىٝثٙذی وٌ ٝشٔ ٜؼشحىٓ آٖ سا ؿبِٛدٜسیضی
ؿٟشی سـىیُ ٔیدٞذ دس اسسجبى لشاس داسد (دِٚفٛع .)151 :1374 ،ثٙبثشایٗ ػبصٔب٘ذٞی ػیبػی فوب یه آٔبیؾ
ػیبػی اػز و ٝثؼشش ٔ ٚجٙبیی سا دس خٟز ػبصٔب٘ذٞی ثٟی ٝٙػشصٔیٗ  ٚسٛصیْ ثٟی ٝٙفٔبِیزٞب  ٚخٕٔیز فشآٞ
ٔیوٙذ .دس ٚالْ آٔبیؾ سىٙیه اسسمبی وبسوشدٞبی ٔٙبًك دس چبسچٛة ٔحذٚدٜٞبی ًجیٔی  ٚاداسی -ػیبػی ٍٕٗٞ
ٔیثبؿذ.
دس ایشاٖ سمؼیٓثٙذیٞبی ػیبػی -اداسی فّٔی وٕشش ثٍٕٙٞ ٝیٞبی ًجیٔی  ٚا٘ؼب٘ی ٔٙبًك سٛخٔ ٝیؿٛد ٚ
ٓٛأُ ػیبػی دس سٔییٗ ٔحذٚدٜٞبی سمؼیٕبر وـٛسی ٘مؾ دشسً٘سشی یبفشٝا٘ذ .ثشسػیٞب ٘ـبٖ ٔیدٞذ و٘ ٝفٛر
ٓٛأُ غیش سػٕی  ٚفشا لب٘٘ٛی ثٚ ٝاػٌ٘ ٝفٛر دس ٞشْ (ػبخشبس) لذسر ٕٞ ٚچٙیٗ ٚخٛد ٘یشٞٚبی دٟٙبٖ ثٚ ٝاػٌٝ
٘فٛر  ٚالشذاس -و ٝفشكز ٔب٘ٛس دس سلٕیٌٓیشیٞبی حىٔٛز سا داس٘ذ٘ -مؾ  ٚسأثیش ثؼضایی دس ایدبد  ٚؿىٌُیشی
سغییشار دس ٔشصٞبی سمؼیٕبر وـٛسی داؿشٝا٘ذ .خغشافیبی لذسر  ٚحٕبیز دس سٕبٔی ػٌٛح سمؼیٕبر وـٛسی  ٚثب
اػشفبد ٜاص وبػشیٞب  ٚػبخشبس لذسرٛٔ ،فك ث ٝسحٕیُ خٛاػشٞٝبی خٛد ث ٝػبصٔبٖ ػیبػی فوب ؿذٜا٘ذ  ٚدخبِز أش
سب ث ٝآ٘دب اػز وٌ ٝبٞی اٚلبر دسخٛاػزٞبی لب٘٘ٛی ٌٔشح ؿذ ٜثٚ ٝػیّٔ ٝشدْ ثٚ ٝاػٌ٘ ٝذاؿشٗ دـشٛا٘ ٝحٕبیشی
اص ٔشاخْ كبحت لذسر ثشسػی ٘ـذٓ ٚ ٜذْ سهبیز ػبوٙبٖ آٖ سا دس ٚاحذٞبی ػیبػی ث ٝد٘جبَ داؿش ٝاػز (احٕذی
دٛس .)26:1386 ،دس حبَ حبهش یىی اص ٔـىالر خذی سذٚیٗ ثش٘بٔٞٝبی سٛػٔ ٚ ٝاخشای آٟ٘ب دس ػٌٛح ٌٔٙمٝای ٓذْ
اٌ٘جبق ِ٘بْ سمؼیٕبر وـٛس و٘ٛٙی ثب ٚیظٌیٞب  ٚخلٛكیبر ٌٔٙمٝای اػز .ثًٛ ٝس ٔثبَ حٛص ٜصاٌشع ٔیب٘ی ثٝ
دِیُ  ٓٞدی٘ٛذیٞبی ٔحیٌی  ٚخغشافیبیی ،فوبی ٍٕٙٞی سا ایدبد ٕ٘ٛد ٜاػز و ٝدیـجشد فشایٙذ سٛػٔ ٝآٖٔ ،ؼشّضْ
إٓبَ ٔذیشیشی ٚاحذ یب حذالُ ثشلشاسی ٕٞبٍٙٞیٞبی الصْ دس ٔذیشیز سٛػٔ ٝایٗ ٌٔٙم ٝاػز  ٚإٓبَ چٙیٗ
ٔذیشیشی سا دس لبِت سمؼیٕبر ػیبػی و٘ٛٙی و ٝایٗ ٌٔٙم ٝسا ث ٝچٙذ اػشبٖ ثب ٔذیشیزٞبی خذاٌب٘ ٝسمؼیٓ ٕ٘ٛد،ٜ
سمشیجبً غیشٕٔىٗ ٔیػبصد .دس ؿشایي فّٔیِ ِ٘بْ ثش٘بٔٝسیضی وـٛس ،دشداخشٗ ث ٝػٌح اػشب٘ی ثالفبكّ ٝثٔذ اص ػٌح
ّٔی كٛسر ٔیدزیشدِ٘ .بْ ٔٛخٛد سمؼیٕبر وـٛسیٔ ،شـىُ اص اػشبٖ ،ؿٟشػشبٖ  ٚثخؾ ثب اِضأبر سٛػٔٝ
ٌٔٙمٝای ػبصٌبسی وبُٔ ٘ذاسد .دس حبِیو ٝسمؼیٕبر وٛچهسش ،دػششػی ٔؼشمیٓسشی ث ٝثٛدخ ٝدِٚز  ٚدسخٝ
ثیـششی اص ٔـبسوز ٔحّی سا دس سلٕیٌٓیشیٞبی الشلبدی سویٕٗ ٔیوٙذ ،سٕبیُ ث ٝافضایؾ سمؼیٕبر وـٛسی دس
سٕبٔی ٔٙبًك وـٛس ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد ،أب ٘یبصٞبی ثش٘بٔٝای  ٚآٔبیؾ وـٛس ٔؼشّضْ دٟٝٙثٙذیٞبی ٚػیْسش  ٚسٔییٗ
ٔٙبًك  ٚ ٍٖٕٛٞداسای ّٕٓىشد ٔشمبثُ  ٚث ٓٞٝدیٛػشٝای اػز و ٝاػشبٖٞب  ٚؿٟشػشبٖٞبی ٔدبٚس سا ث ٓٞ ٝدی٘ٛذ
ٔیص٘ذ .ثٙبثشایٗ ِ٘بْ سمؼیٕبر وـٛسی وّٓ ٝیاالك َٛثبیذ ثٙیب٘ی ثشای ػبصٔب٘ذٞی  ٚدیىشٜثٙذی اداس ٜأٛس وـٛس
ثبؿذ ،أشٚص ٜث ٝیىی اص اثضاسٞبی اكّی سأٔیٗ  ٚسخلیق ٔٙبثْ  ٚوٕهٞبی دِٚشی ثذَ ؿذ ٜاػزٛٔ .هٓٛی و ٝاكُ
چٞ ٚ ُٟـشٓ لب٘ ٖٛاػبػی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ث ٝدسػشی ث ٝآٖ سٛخ ٝداؿش ٚ ٝثیبٖ ٔیداسد و ٝدسآٔذٞبی ّٔی
ثبیذ ثذ ٖٚسجٔین  ٚث ٝفشاخٛس ٘یبصٞب  ٚاػشٔذاد سؿذ ٞش ٌٔٙم ٝسٛصیْ ؿٛد ،ثذ ٖٚایٗو ٝػٌٛح سمؼیٕبر وـٛسی سا
ٔالن سٛصیْ دسآٔذٞبی ّٔی لشاس داد ٜثبؿذ .ثب چٙیٗ فشآیٙذٞبیی دس سمؼیٕبر وـٛسی فّٔی ٕ٘یسٛاٖ ا٘شِبس داؿز
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و ٝسمؼیٕبر وـٛسی ثشٛا٘ذ ثؼششی سا ثِٛٙٔ ٝس سٟی ٚ ٝاخشای ثش٘بٔٞٝبی آٔبیؾ ػشصٔیٗ ؤ ٝجشٙی ثش ٍٕٙٞیٞب ٚ
دی٘ٛذٞبی ثیٗ ٔٙبًك اػز سا فشا ٓٞوٙذ.
 .3تقسیوات کطَری بِ عٌَاى هکاًیسوی جْت اجزای بزًاهِّای آهایص سزسهیي:
ػیبػز آٔبیؾ ػشصٔیٗ سٟٙب یه ثش٘بٔٝسیضی ٌٔبِٔبسی اص ٔٙبًك ٘یؼز؛ ثّىٔ ٝشحّٟٓٔ ٝسش چٍٍ٘ٛی اخشای
ًشحٞبی آٔبیؾ دس د ٟٝٙػشصٔیٗ اػز .یىی اص ٓٛأُ ثؼیبس ٔ ٟٓدس اخشای ثش٘بٔٞٝبی آٔبیـیٛٔ ،ه ّٛسٕشوضصدایی
اػز و ٝثب سٛخ ٝثِ٘ ّٛ٘ ٝبْٞبی ػیبػی (آٓ اص ٔشٕشوض یب فذساَ) دس ٞش وـٛسی ٔشفبٚر اػزٞ .ش ثش٘بٔ ٝآٔبیؾ ثش
اػبع ٌٔبِٔبر كٛسر ٌشفش ٝثٔ ٝشحّ ٝاخشا دس ٔیآیذٌٔ .بِٔبر آٔبیـی ثش ٔجٙبی ؿٙبخز دشب٘ؼیُٞب  ٚأىب٘بر
ٔٙبًك كٛسر ٔیٌیشد  ٚثِٛٙٔ ٝس ثٟشٜثشداسی اص ایٗ أىب٘بر ،دیـٟٙبداسی سا اسائٔ ٝیوٙذ .دس ٚالْ آٔبیؾ یه
ثش٘بٔٝسیضی فوبیی ّٔی دس ػٌح ٔٙبًك اػز .ثِٛٙٔ ٝس ٔٛفمیز ًشحٞبی آٔبیؾ دس ػٌح ٔٙبًك الصْ اػز و ٝایٗ
ًشحٞب ثش اػبع دشب٘ؼیُٞبی ٘بحی ٝای اخشا ؿ٘ٛذ .ثٟششیٗ ٚػیّ ٝاٌ٘جبق الذأبر دِٚشی ٕٔٛٓ ٚی ثب ٘یبصٔٙذیٞبی
ٔخشّف یه وـٛس ،آشٕبد وشدٖ ث ٝوؼب٘ی اػز و ٝدس ٔحُ ث ٝػش ٔیثش٘ذ (ٔ ٚ ٛ٘ٛدٚوبػشُ ثبطان .)25:1373 ،ایٗ
أش اؿبس ٜث ٝػیبػز سٕشوضصدایی داسد .دس ٚالْ ٌبْ ّٕٓی دس ساػشبی ٔذیشیز  ٚاخشای ثش٘بٔٞٝبی آٔبیؾ  ٚث ٝفّٔیز
سػب٘ذٖ اػشٔذادٞبی ٔٙبًك اص ًشیك ػیبػز سٕشوضصدایی ٔحمك ٔیؿٛد .سٕشوضصدایی ٓجبسر اػز اص ا٘شمبَ یب
ٚاٌزاسی لذسر  ٚاخشیبسار ثش٘بٔٝسیضی ،سلٕیٌٓیشی یب ٔذیشیز اص دِٚز ٔشوضی یب وبسٌضاسیٞبی ٚاثؼش ٝث ٝآٖ ثٝ
ػبصٔبٖٞبی ٔیذا٘یٚ ،احذٞبی سبثٔ ٝدِٚز ،ؿشوزٞبی ٕٓٔٛی ٘یٕٔ ٝؼشمُٔ ،مبٔبر ٔحّیٔ ،مبٔبر اخشایی یب
ػبصٔبٖٞبی غیشدِٚشی (ؿبثیشخیٕب ٕٞ ٚىبساٖٞ .)15:1373 ،ش چ ٝلذس سلٕیٕبر اخز ؿذ ٜدس حٛصٜٞبی خغشافیبیی
دشاوٙذٜسش ٌشفش ٝؿٛد دسخ ٝسٕشوضصدایی ثیـشش اػز (ػبٔشی .)128:1386 ،اػششاسظی سٕشوضصدایی ،سٟی ٚ ٝاخشای
ثش٘بٔٞٝبی ّٕٓیبسی  ٚؿشایي الشلبدی  ٚاخشٕبٓی یه وـٛس ثًٛ ٝس ٔؼشمیٓ ٔشسجي ثب سمؼیٓثٙذی اداسی -ػشصٔیٙی
وـٛس اػز .ػیؼشٓ ٔذیشیز دِٚشی یه وـٛس ثش سٚی سمؼیٕبر اداسی -ػشصٔیٙی آٖ وـٛس ؿىُ ٌشفش ٚ ٝاخشا ٔی-
ؿٛد .ػیؼشٓ سمؼیٕبر ثٟی ٚ ٝٙوبسآٔذ یه دیؾ ؿشى ٓ ٚبُٔ ٔ ٟٓدس افضایؾ وبسآیی ٔذیشیز دِٚشی دس وُ وـٛس
اػز ( .)Tumanyan ,2004:21سمؼیٓ ػشصٔیٗ ٕٞشا ٜثب ػیؼشٓ دِٚز ٔحّی خٛد یه ٘ ّٛسٕشوضصدایی  ٚسٛصیْ
لذسر ٔحؼٛة ٔیؿٛد .ثٓ ٝجبسر دیٍش سٕشوضصدایی ٔؼشّضْ سمؼیٓ لّٕش ٚوـٛس ثٙٔ ٝبًك وٛچىشش  ٚسخلیق لذسر
اداسی  ٚلوبیی ث ٝآٟ٘بػز .اخشای ػیبػزٞبی سٕشوضصدایی ث ٝاؿىبَ ٌ٘ٛبٌ ٖٛو ٝاص ًشیك سمؼیٕبر وـٛسی إٓبَ
ٔیؿٛد ،صٔیٞٝٙبی ٔٙبػجی سا ثشای ؿىٛفب ؿذٖ اػشٔذادٞبی ٔحّی  ٚسؿذ  ٚسٛػٔٙٔ ٝبًك فشآٔ ٓٞیوٙذ
( .)Creanga, 2001:1دس فشا٘ؼ( ٝو ٝآٔبیؾ ػشصٔیٗ دس ایشاٖ ٔشأثش اص ایٗ وـٛس ثٛد) آٔبیؾ ػشصٔیٗ ثب ٔـبٞذٜ
ٓذْ سٔبدَ دس سٛصیْ خغشافیبیی خٕٔیز ،فٔبِیز  ٚخذٔبر ٕٞضٔبٖ ثب دیذایؾ سفىش ثش٘بٔٝسیضی ثشای ثبصػبصی وـٛس
دغ اص خ ًٙخٟب٘ی دُٟٛ ْٚس وشد (ٔیشٔحٕذی .)19:1386 ،لٛا٘یٗ سٕشوضصدایی ٔ 1992 ٚ 1981ـخق ٔیوٙذ
و ٝاداس ٜػشصٔیٗ ثبیذ سٛػي ٔدٕٞٝٓٛبی ػشصٔیٙی  ٚدِٚزٞبی ٔحّی ٔثُ ٔٙبًك ،ددبسسٕبٖٞب  ٚوٕٖٞٛب سوٕیٗ
ؿٛد أب دِٚز ٕٞیـ٘ ٝمؾ اكّی خٛد سا حفَ وشد ٜاػز .دِٚزٞبی ٔحّی ٔیسٛا٘ٙذ دس حٛصٔ ٜذیشیز خٛد ٔثُ
ؿٟشداسیٞب  ٚثخـذاسیٞبً ،شح خبْٔ خٛد سا سٟی ٝوٙٙذ  ٚآٔبیؾ ٌٔٙم ٝخٛد سا ثب ٕٞبٍٙٞی ٛٔ ٚافمز دِٚز ٚ
ٔٙبًك ٕٞدٛاس ثٟٓ ٝذٌ ٜیش٘ذ .ثخؾ ٕٓذٜای اص ثٛدخٞٝبی خٛد سا اص ًشیك ٔبِیبر اخز وشد ٚ ٜدس ٔحذٚد ٜخٛد
اؿشغبَ ایدبد وشد ٚ ٜأٛس اداسی سا ا٘دبْ ٔیدٙٞذ (ٔحٕٛدی .)171:1388 ،یه دیؾ ؿشى  ٚصٔی ٝٙاكّی ثشای
دػشیبثی ثٛٔ ٝاص٘ ٚ ٝسٔبدَ ثیٗ ٔٙبفْ ٔحّی ّٔ ٚی ،سٟی ٚ ٝاخشای ػیبػزٞبی ٌٔٙمی دِٚز دس ػٌح ٔٙبًك اػز؛
ػیبػزٞبیی اص لجیُ حٕبیز ٔبِی اص سٛػٔ ٝاخشٕبٓی -الشلبدی ٔٙبًك ،ایدبد ٕٞبٍٙٞی ٔیبٖ أىب٘بر  ٚفٔبِیزٞبی
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ٟ٘بدٞبی دِٚشی دس ػٌٛح ٔخشّف  ٚافضایؾ اخشیبسار دِٚز ٔحّی .ػیبػزٞبی ٌٔٙمٝای ٘ ٚبحیٝای حىٔٛز ثبیذ ثٝ
دٛیبیی سٛػٔ ٝالشلبدی -اخشٕبٓی ٔٙبًك اص ًشیك ث ٝوبسا٘ذاخشٗ اػشٔذادٞب  ٚدشب٘ؼیُٞبی ٔحّی ثب اػشفبد ٜاص
وبسوشدٞبی سمؼیٓ ػشصٔیٗ ٔ ٚـبسوز ٔشدٔی ٔٙدش ؿٛد ( .)Venice commission, 2004: 3دس ٟ٘بیز ٔیسٛاٖ
ٌفز وٞ ٝذف اكّی سٕشوضصدایی سٛصیْ ٔشٛاصٖ خٕٔیز  ٚفٔبِیزٞب دس ػٌح ػشصٔیٗ اػز و ٝثب اٞذاف ػیبػزٞبی
آٔبیؾ ػشصٔیٗ ٌٔٙجك اػز .ثٙبثشایٗ خٟز ٔٛفمیز ًشحٞبی آٔبیؾ ثبیؼشی دس ثٙیبٖٞبی ًشحسیضی ،ثش٘بٔٝسیضی ٚ
خٟزٌیشیٞبی والٖ دس ٔمیبع ّٔی ثش اػبع سٕشوضصدایی الذاْ ٕ٘ٛد.

ضکل -2هدل ًقص تقسیوات کطَری در اجزای بزًاهِ ّای آهایص در چارچَب استزاتضی توزکشسدایی-هٌبع :هطالعات ًگارًدگاى.1392 ،

دس ایشاٖ ،دادٜٞبی آٔبس سػٕی  ٚػشؿٕبسی  ٕٝٞحبوی اص سٕشوض ٔٙبثْ الشلبدی ،أىب٘بر ثٟذاؿشی  ٚػبصٔبٖٞب
فشٍٙٞی ،ػیبػی دس والٖ ؿٟشٞب ثذ ٖٚسٛخ ٝث ٝأىب٘بر فوبیی آٟ٘ب ٔیثبؿذ و ٝایٗ أش ثبٓث ٞد ْٛخٕٔیز اص ٘فبى
دیشأ ٖٛث ٝػٕز ٔشوض ؿذ ٜاػز (صٔب٘ی .)130:1387 ،ػؼیشٓ حىٔٛشی ٔشٕشوض ثبٓث ؿىٌُیشی یه اٍِٛی ٔشوض-
دیشأٌ ٖٛشدیذ ٜاػز .دس ایٗ اٍِ ٛسٕشوض لذسر دس یه ٘مٌٓ ٚ ٝذْ ٚاٌزاسی اخشیبسار ث ٝػٌٛح دبییٗ سمؼیٕبسی
ٔٛخت ٓذْ ؿٙبخز كحیح  ٚا٘شِبسار ٔشٙبػت ثب ُشفیزٞبی ًجیٔی ٌشدیذ ٚ ٜثیٓذاِشیٞب ٓ ٚذْ سٔبدَٞبی
فوبیی سا ٔٛخت ؿذ ٜاػز .ایٗ ٓذْ سٔبدَٞب ٓجبسسٙذ اصٓ :ذْ سٔبدَ حٛص ٜدِٚشی ،حٛصٕٔٛٓ ٜی  ٚحٛص ٜخلٛكی ثٝ
دِیُ ٌؼششدٌی ثیؾ اص حذ دِٚز دس سلذیٌشی أٛس  ٚدس حبؿی ٝلشاس دادٖ لبثّیزٞبی ٔحّی ٔ ٚشدٔی؛ ٓذْ
سٔبدَٞبی ثخـی ٔب٘ٙذ ٓذْ سٔبدَ ثیٗ ثخؾٞبی خذٔبر ،وـبٚسصی  ٚكٔٙز؛ ٓذْ سٔبدَٞبی اخشٕبٓی ٔب٘ٙذ ٓذْ
سٔبدَ ثیٗ ؿٟشٞبی ثضسي ،ؿٟشٞب  ٚسٚػشبٞب؛ ٓذْ سٔبدَٞبی خغشافیبیی -خٕٔیشی ثیٗ ؿٕبَ  ٚغشة وـٛس ثب خٛٙة
 ٚؿشق وـٛس؛ ٓذْ سٔبدَ ٕٞ ٚذبیی ثیٗ اثٔبد سٛػٔ ٝیٔٙی دغافشبدٌی  ٚدیؾ افشبدٌی غیشٔشٔبدَ خٙجٞٝبی سٛػٔٝ
ػیبػی دس ثٔذٞبی الشلبدی  ٚفشٍٙٞی  ٚاخشٕبٓی؛ ٓذْ سٔبدَٞبی الشلبدی ٔب٘ٙذ ؿىبف ثیٗ ثخؾ ٘ٛیٗ  ٚػٙشی
الشلبد ثیٗ ػٌح سِٛیذ  ٚػٌح ٔلشف  ٚثیٗ ػٌٛح دسآٔذی؛ ٓذْ سٔبدَٞبی ٌٔٙمٝای ٔب٘ٙذ ٓذْ سٔبدَ ثیٗ
فوبٞبی حبؿیٝای  ٚلٌتٞبی سٛػٔٝ؛ ٓذْ سٔبدَ دس خغشافیبی سٛػٔ ٝو ٝا٘ٛاّ فوبٞب ثب سفبٚر ثؼیبس سا ثبٓث ٌشدیذٜ
اػز اص خّٕٓ ٝذْ سٔبدَ ثیٗ خٕٔیز ٙٔ ٚبثْ  ٚفشكزٞبی لبثُ دػششػی ،فوبٞبی اؿجبّ ؿذ ،ٜفوبٞبی داسای
ُشفیز  ٚلبثّیز اؿجبّ ٘ـذ ،ٜفوبٞبی ثىش  ٚفشأٛؽ ؿذ ،ٜفوبٞبی ٔششٚن  ٚسٞب ؿذ( ٜحبفَ٘یب ٕٞ ٚىبساٖ،
 .)49:1380ثٙبثشایٗ ػیؼشٕی ؤ ٝجشٙی ثش اٍِٛی ٔشوض – دیشأ ٚ ٖٛسٕشوض لذسر  ٚأىب٘بر دس یه ٘مٌ ٝثبؿذ ٚ
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ٔبْ٘ اص سٛصیْ لذسر  ٚسفٛین اخشیبسار دس ٔٙبًك  ٚثخؾٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛیه وـٛس ثبؿذٔ ،ب٘ٔی خذی ثش ػش اكٚ َٛ
اٞذاف آٔبیؾ ػشصٔیٗ اػز ،چ ٖٛآٔبیؾ ػشصٔیٗ ث ٝد٘جبَ سٛصیْ ثٟی ٝٙخٕٔیز  ٚفٔبِیز دس ػٌح ػشصٔیٗ اػز ٚ
ایٗ أش ٔحمك ٕ٘یؿٛد؛ ٍٔش ثب سٛصیْ لذسر  ٚاخشیبسار سلٕیٌٓیشی .دس ایٗ سا ٜسمؼیٕبر ػیبػی فوب ٘مؾ اكّی سا
ثش ٟٓذ ٜداسد .خٟزٌیشیٞبی ٘ٛیٗ دس ثحث آٔبیؾ ػشصٔیٗ دس ایشاٖ ٘یض دیؾ ث ٝػٕز سٕشوضصدایی ٔیسٚد چٙب٘ىٝ
دس فلُ ؿـٓ ثش٘بٔ ٝچٟبسْ سٛػٔ ٝدس ٔٛسد آٔبیؾ ػشصٔیٗ  ٚسٛاصٖ ٌٔٙمٝای آٔذ ٜاػز« :دِٚز ُٔٛف اػز ُشف
ػبَ ا َٚثش٘بًٔ ٝشح خبْٔ سمؼیٕبر وـٛسی سا و ٝدس ثشداس٘ذ ٜؿبخقٞبی ٘بُش ثش ثبصٍ٘شی ٚاحذٞبی سمؼیٕبسی
ٔٛخٛد ثشای ایدبد ػٌٛح سمؼیٕبسی خذیذ  ٚثب خٟز ٌیشی ٓذْ سٕشوض  ٚسفٛین اخشیبس ثٔ ٝذیشاٖ ٔحّی  ٚسمٛیز
٘مؾ اػشب٘ذاساٖ ثٛٙٓ ٝاٖ ٕ٘بیٙذٌبٖ ٓبِی دِٚز سٟی ٚ ٝخٟز سلٛیت ثٔ ٝدّغ ؿٛسای اػالٔی سمذیٓ ٕ٘بیذٞ .شٌٝ٘ٛ
ایدبد ػٌٛح خذیذ ثبیذ ثب سٓبیز ٔفبد ایٗ ٔبد ٜكٛسر ٌیشد» (ٔیشٔحٕذی .)29:1386 ،ثب ایٗ حبَ سأویذ ثش
سٕشوضصدایی دس آٔبیؾ ػشصٔیٗ ثٙٔٔ ٝبی حزف ٘مؾ دِٚز دس ثش٘بٔٞٝب ٘یؼز .حشی دس ثش٘بٔٞٝبی سٕشوضصدایی
وـٛسٞبی دیـشفش ٝاخشای ًشحٞب ثب ٕٞىبسی چٙذ اػشبٖ ( ٚدس دسخبر دبییٗ سش ثٚ ٝػیّ ٝچٙذ ؿٟشػشبٖ ،چٙذ ثخؾ
 ٚچٙذ ؿٟش) آػبٖ ٘جٛد ٚ ٜثشای ایدبد ٕٞىبسی ،دِٚزٞبی ٔشوضی ٔدجٛس ث ٝدخبِز ؿذٜا٘ذ .سدشثٞٝبی اخیش دس ایشاٖ
٘ ٓٞـبٖ ٔیدٞذ و ٝسٕبیُ غبِت سمؼیٕبر وـٛسی ثیـشش دس خٟز سلبثز ثب یىذیٍش اػز ٕٞ ٝ٘ ٚىبسی  ٚثشای ایدبد
فشٕٞ ًٙٞىبسی ،دِٚز ٔشوضی ثبیذ اٍ٘یضؽٞبی ٔٙبػت سا ًشاحی وٙذ  ٚثشٛا٘ذ یه ٘مؾ ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜسا ٔیبٖ
ٚاحذٞب ایفب وٙذ( .ؿىُ ؿٕبس.)3 ٜ
تشکیل حوزه های عملکردی

آهایص سزسهیي
ایجاد محدوده های برنامه ریسی
اجرای سیاست تمرکسزدایی

بستر برنامه ها
پایگاه اطالعاتی

تقسیوات
کطَری

مکانیسم اجرا

تَسیع بْیٌِ فعالیت ٍ جوعیت در سطح سزسهیي
ضکل  :3هدل ًقص تقسیوات کطَری در آهایص سزسهیي -هٌبع :هطالعات ًگارًدگاى.1392 ،

ًتیجِ گیزی:
سمؼیٕبر وـٛسی اص ػ ٝخٟز ٘مؾ ٕٟٔی دس سٟی ٚ ٝاخشای ثش٘بٔٞٝبی آٔبیؾ ػشصٔیٗ داسد وٓ ٝجبسسٙذ اص -1 :اص
ثٔذ سٟی ٝآٔبس  ٚاًالٓبر :سمؼیٕبر وـٛسی ثٛٙٓ ٝاٖ ٔحذٚدٜٞبی آٔبسٌیشی دس سٟی ٝآٔبس ٔ ٚمبیؼ ٝآٔبس  ٚاسلبْ دس
٘ٛاحی ٔخشّف  ٚث ٝسجْ آٖ ؿٙبخز ٚهْ ٔٛخٛد  ٚسفبٚرٞبی ٘بحیٝای سأثیش ٕٟٔی دس سٟیً ٝشح ٞبی آٔبیؾ داسد
 -2اص خٟز ثؼشش ٔ ٚجٙب :سمؼیٕبر ػیبػی اٌش ثش ٔجٙبی ٍٕٙٞیٞبی ًجیٔی  ٚا٘ؼب٘ی ٔٙبًك كٛسر ٌیشد ثب ؿىُ
دادٖ ث ٝسٚاثي ثیٗ ٔٙبًك ثبٓث ؿىٌُیشی حٛصٜٞبی ّٕٓ ٍٕٗٞىشدی خٛاٞذ ؿذ .ػبصٔب٘ذٞی ػیبػی فوب ثبٓث
ؿىٌُیشی یه ٘ ّٛاٍِٛی فوبیی خبف دس ٔٙبًك ٔیؿٛد  ٚؿجى ٝث ٓٞ ٝدیٛػش ٝاص فٔبِیزٞبی وبسوشدی سا دس
ػٌح فوب ؿىُ ٔیدٞذ .ایٗ اٍِ ٛػجت ؿىٌُیشی یه ػبخشبس فوبیی ٔشٙبػت ثب خٛد  ٚدس ٟ٘بیز آسایؾ دذیذٜٞب
دس ػٌح صٔیٗ ٔیؿٛد .ثٙبثشایٗ ثش٘بٔٞٝبی آٔبیؾ ٔیسٛا٘ٙذ ثش ٔجٙبی سمؼیٕبر ػیبػی  ٍٕٗٞسٟی ٚ ٝاخشا ؿ٘ٛذ -3
اص خٟز اخشای ثش٘بٔٞٝبی آٔبیؾ :سمؼیٕبر وـٛسی ثٛٙٓ ٝاٖ ٔىب٘یؼٓ  ٚاثضاس اخشای ثش٘بٔٞٝبی آٔبیؾ ٘مؾ ثؼیبس
ٕٟٔی سا ایفب ٔیوٙٙذ .آٔبیؾ ػشصٔیٗ ث ٝد٘جبَ سٛصیْ ثٟی ٝٙخٕٔیز  ٚفٔبِیز دس ػٌح ػشصٔیٗ اػز  ٚایٗ أش
ٔحمك ٕ٘یؿٛد ٍٔش ثب سٛصیْ لذسر  ٚاخشیبسار سلٕیٌٓیشی (سٕشوض صدایی) ٚ ،دس ایٗ سا ٜسمؼیٕبر ػیبػی فوب ٘مؾ

فصلٌاهِ بزًاهِریشی هٌطقِای /سال چْارم /ضوارُ  /14تابستاى 1393

11

اكّی سا ثش ٟٓذ ٜداسد .دس ٚالْ ٌبْ ّٕٓی دس ساػشبی ٔذیشیز  ٚاخشای ثش٘بٔٞٝبی آٔبیؾ  ٚث ٝفّٔیز سػب٘ذٖ
اػشٔذادٞبی ٔٙبًك اص ًشیك ػیبػز سٕشوضصدایی ٔحمك ٔیؿٛد .سٕشوضصدایی ٘یض ٔؼشّضْ سمؼیٓ لّٕش ٚوـٛس ثٝ
ٔٙبًك وٛچىشش  ٚسخلیق لذسر اداسی  ٚلوبیی ث ٝآٟ٘ب اػز .دس ایشاٖ سمؼیٕبر وـٛسی فّٔی ٕ٘یسٛا٘ذ ٘مؾ
ٕٟٔی دس سٟی ٚ ٝاخشای ثش٘بٔٞٝبی آٔبیؾ داؿش ٝثبؿذ .دس سمؼیٓثٙذیٞبی ػیبػی -اداسی فّٔی وٕشش ثٍٕٙٞ ٝیٞبی
ًجیٔی  ٚا٘ؼب٘ی ٔٙبًك سٛخٔ ٝی ؿٛد ٛٓ ٚأُ ػیبػی دس سٔییٗ ٔحذٚدٜٞبی سمؼیٕبر وـٛسی ٘مؾ دشسً٘سشی
یبفشٝا٘ذ ٔ ٚشصثٙذیٞبی سمؼیٕبر وـٛسی سحز سأثیش خغشافیبی لذسر  ٚحٕبیز ؿىُ ٌشفشٔ ُٕٓ ٚ ٝیوٙذ .ایٗ أش
ػجت ٓذْ اٌ٘جبق ِ٘بْ سمؼیٕبر وـٛس و٘ٛٙی ثب ٚیظٌیٞب  ٚخلٛكیبر ٌٔٙمٝای ؿذ ٜاػز  ٚثٙبثشایٗ ِ٘بْ ٔٛخٛد
سمؼیٕبر وـٛسیٔ ،شـىُ اص اػشبٖ ،ؿٟشػشبٖ  ٚثخؾ ثب اِضأبر سٛػٌٔٙٔ ٝمٝای ػبصٌبسی وبُٔ ٘ذاسد .اص ًشف
دیٍش ػؼیشٓ حىٔٛشی ٔشٕشوض ثبٓث ؿىٌُیشی یه اٍِٛی ٔشوض -دیشأٌ ٖٛشدیذ ٜاػز .دس ایٗ اٍِ ٛسٕشوض لذسر دس
یه ٘مٌٓ ٚ ٝذْ ٚاٌزاسی اخشیبسار ثٙٔ ٝبًكٛٔ ،خت ٓذْ ؿٙبخز كحیح  ٚا٘شِبسار ٔشٙبػت ثب ُشفیزٞبی ًجیٔی
ٌشدیذ ٚ ٜثیٓذاِشیٞب ٓ ٚذْ سٔبدَٞبی فوبیی سا دس اثٔبد ٌ٘ٛبٌ ٖٛػجت ؿذ ٜاػز .ایٗ أش دس ٟ٘بیز ػجت سٕشوض
خٕٔیز  ٚفٔبِیز دس چٙذ والٖ ؿٟش ٕٓذ ٜؿذ ٜاػز .خٟز حُ ایٗ ٔـىالر ٛٔ ٚفمیز دس ثش٘بٔٞٝبی ثش٘بٔٞٝبی
آٔبیؾ ثبیذ ػیؼشٓ فّٔی سمؼیٕبر وـٛسی اكالح ؿٛد .اص خّٕ ٝسمؼیٓثٙذیٞب ثش ٔجٙبی ٚیظٌیٞبی ًجیٔی ٚ
ا٘ؼب٘ی ٔٙبًك كٛسر ٌیشد  ٚآشجبسار ثش اػبع سٛإ٘ٙذیٞبی ٔٙبًك سٛصیْ ؿٛدٕٞ .چٙیٗ دسخ ٝسٕشوضٌشایی وٕشش
ؿٛد  ٚػیبػزٞبی سٕشوضصدایی ؤ ٝجشٙی ثش سٛصیْ لذسر  ٚاخشیبسار سلٕیٌٓیشی ٔشوض دس ثیٗ ٔٙبًك  ٚػٌٛح
ٔخشّف سمؼیٕبر وـٛسی (دِٚز ٞبی ٔحّی) اػز اخشا ؿ٘ٛذ.
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