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 مقاله تدوينشرايط 
 

که در حوزه جغرافیای سیاسی باشدد. همنندین   کند فصلنامه جغرافیای سیاسی تنها مقاالتی را ارزیابی می .1

هدای وابسدته   ها و گدرای  الملل، علوم سیاسی، علوم استراتژیک و سایر رشتهمقاالت مربوط به حوزه روابط بین

 .باشدکه با رویکرد ژئوپلیتیک باشد، در تحریریه مجله قابل بررسی مینیز درصورتی

ده یا نویسندگان باشد و لزوماً بده تولیدد علدم و معرفدت     مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسن .2

هدای برجسدته و همنندین    نامده شده از رساله دکتدرا، پایدان  های استخراججدید منجر شده باشد. فصلنامه از مقاله

که مشتمل بر اصول و روش تحقیق در حوزه مربوط به آن باشدد، اسدتقبال   های تحقیقاتی مستقل درصورتیطرح

 .کندمی

صدورت  های دانشجویی بدا ندام اسدتاد راهنمدا، دانشدجو و مشداوران بده       نامهشده از پایانمقاالت برگرفته .3

 .مشترک و با مسئولیت استاد راهنما منتشر خواهد شد

تدا   252 چکیدده  :ترتیب عبارتندد از مقاله علمی د پژوهشی لزوماً دارای اجزای ساختاری زیر است که به .4

، مقدمه نظدری و تدوجیهی  ، هاکلیدواژهچکیده مبسوط انگلیسی و ترجمه صحیح،  کلمه به زبان فارسی و 322

رعایت این سداختار از   فهرست منابعو  قدردانی، گیرینتیجه، تجزیه و تحلیل، های تحقیقیافته، روش تحقیق

 .کنندگان مقاله ضروری استسوی ارائه

ویرای  شده به زبدان انگلیسدی و    )abstract Extended  (مقاالت ارسالی باید دارای چکیده مبسوط .5

 :مشتمل بر موارد زیر باشد

Introduction, Methodology, Result and discussion, Conclusion, key word.  

هدای  لمانده نظریده  اهای علمدی و نیدز نقدد و بررسدی ع    یههای نظری که به ابداع یا ارائه نظرمجله از مقاله  .6

 .نمایدپردازند، استقبال مینظران برجسته میوسیله اساتید و صاحبموجود به

شده در نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان برای سایر مجالت ارسال نشده باشد. ارسدال  مقاله ارسال  .7

هدای علمدی   باشدد. مقداالت همدای    همراه مقاله ضدروری مدی  تعهدنامه کتبی از سوی نویسنده در این رابطه به

 .ابل توجه و افزودن مطالب جدید همراه باشد، قابل بررسی استمشروط به اینکه با تغییرات ق

 .مقاالت به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش است .8

دار عندوان نویسدندع عهدده   در مقاالتی که بی  از یک نویسنده دارندد، نویسدندگان بایدد یدک نادر را بده       .9

 .ر مکاتبات شناخته خواهد شددامکاتبات مشخص کنند. در غیر این صورت نار اول، نویسندع عهده

هدزار کلمده باشدد و از طریدق سدایت       6صداحه و   22و حدداکرر در   B Lotus مقاالت ارسالی با قلدم . 12

 .ارسال شود http://jm.um.ac.ir/index.php/pg/index اینترنتی مجله به نشانی



اسدتناد در داخدل مدتن بدا  کدر       و تماماً به التین و منابع مدورد  APA شیوه ارجاع در مقاله باید به سبک. 11

( ترجمده  22: 1386خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صاحه داخل پرانتز آورده شود. مانند: )میرحیدر، نام

همننین شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهدای مقالده براسداس     .(Mirhaydar,2007:22)صحیح 

 .باشد [Persian] با ترجمه دقیق و در انتها در داخل کروشه  کر های زیرصورت نمونهحروف الابا بایستی به

 ناشدر و  نام خانوادگی، نام نویسنده )نویسندگان( یا مترجم، )سال انتشار(، عنوان کتاب، محل انتشار،  :کتاب

DOI  مربوطه. 
 ج

-   Hafeznia, Mohammad Reza. (2006). Principles and Concepts of Geopolitics, 

[In Persian], Mashhad: Papoli Publications. 

 DOI نام خانوادگی، نام نویسنده )نویسندگان(، )سال انتشار(، عنوان مقاله، نام مجله، شدماره مجلده و   :مجله

 .مربوطه

نام خانوادگی، نام نویسنده )نویسندگان(، )سال انتشدار یدا دسترسدی(، عندوان اثدر، شناسده)آدرس(        :نتاینتر

 .مربوطه DOI سایت/ پایگاه و

 :ها رعایت نکات زیر الزامی استنمودارها و شکل در تنظیم جداول، . 12

تکرار شوند. شدماره و عندوان جدداول در    صورت شکل و یا نمودار در مقاله اطالعات جداول نباید به (الف

آنهدا از مندابع دیگدر،     ها، اشکال و نمودارها در پایین آنها  کر گردد و در صورت اخذباال و شماره و عنوان نقشه

 . کر منبع در زیر آنها الزامی است. همننین ابعاد آنها باید متناسب با ابعاد فصلنامه ژئوپلیتیک باشد

خود باشد، چناننه تمام ارقام جددول دارای واحدد   هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به (ب

 .ر نمودتوان واحد را در عنوان جدول  کیکسان باشند، می

کیایت مناسب تهیده شدده باشدند. )در صدورت      ها باید واضح، خوانا، دارای مقیاس و با تصاویر و نقشه (ج

 (.شودها و نمودارها هزینه آن جداگانه محاسبه و دریافت مینیاز به چاپ رنگی نقشه

، منددابع الکترونیکددی مددورد اسددتااده، در پایددان مشخصددات آن  کددر شددود     DOI حتددی المقدددور . 13

 .(doi:10.1000/182):مانند

شده پس از بررسدی اولیده در مسدیر فرآیندد داوری علمدی قدرار گرفتده و ريی نهدایی         مقاالت دریافت . 14

 .شوددرخصوص پذیرش یا رد آن توسط هیأت تحریریه صادر می

االت دارد و از بازگردانددن مقد  فصلنامه حق رد یا قبول و ویرای  مقاالت را بدرای خدود محادوي مدی    . 15

 .دریافتی معذور است

 .باشدلحاي حقوقی بر عهده صاحب و یا صاحبان مقاله میمطالب مقاله به  مسئولیت صحت و سقم. 16
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  چكيده
شانه كاركردهاي ويژه  ست    نمادها و ن شده ا ساخت  يتا به عنوان ابزارها باعث  كار روند. ه ب منظر براي 

ـاخت در اين پژوهش در چارچوب   ــم و فرآيند اين سـ ــژئوپليتيك منظر مفهوم تبيين مكانيس  اهري بش
نمادها  گيريشكل و فرايندهاي هاسرچشمه ؛است قرار زير  به فراينددر اين  ابعاد مفهومي دخيلبررسي  

شانه  و ساختار و عوامل و كاركردهاي نظام  ن شانه ها،  شكل دهنده به منظر     شهر،  اين شرايط  عوامل و 
ها، عوامل ها در تغيير نشانه اي شهر، نقش گفتمان حاكم بر نظام نشانه  معيارها و استانداردهاي  ژئوپليتيك،

 اي شــهري درههاي ســياســي نشــانههاي) نمادها و كاركرد (فلســفه)در كاركرد (مزايا و كاســتي مؤثر
 هايطيفشهرها همواره باعث بروز   اينشانه عدم كارايي صحيح نظام   درواقع .چارچوب مدل مفهومي

بعاد ا و تبيينلذا شناخت   .شود مي نارضايتي شهروندان   سياسي و اجتماعي و   هايناهنجاريمختلفي از 
سي   از اهميتي  آنمختلف  سا ست شهر و نظام حاكم   براي مديريت ا هدف اين  ،اين مهم و برخوردار ا

تحليلي و استنباط منطقي عوامل و مفاهيم مرتبط با عملكرد   -به روش توصيفي در اين راستا   است. مقاله 
وپليتيك مفهوم ژئمكانيسم عملكردي  و براي شده  شهر تبيين   اينشانه قدرت و سياست در فضا و نظام    

ژئوپليتيك منظر معرف فرايندي  يد آن است كه مؤ پژوهشاين  نتايج خواهد شد.  مدل ارائهمنظر شهري  
ست كه بر مبناي آن  سي و            ،ا سيا ستاي نظم  شهر در را ضاي  سلط براي كنترل و مديريت ف گفتمان م

ابعي از كنترل فضاي شهري ت  اعمال رقابت براي  ،پردازد كه در آنژئوپليتيكي خود به خلق منظرهايي مي
  است. سياست و فضاروابط قدرت، 

  نشانه، گفتمان، قدرت، سياست، ژئوپليتيك منظر. شهر، اينشانهنظام  :هاواژهكليد
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 مقدمه

هاي شــهر ها روي خياباناند و توزيع نشــانهها بخش دائمي از چشــم انداز بودهنشــانه ،در تاريخ شــهر
ست     شه پيچيده بوده ا شابه زبان مي   از آنجايي كه ). Pecquet, 2001: 1(همي شم انداز م به عنوان تواند چ

يكون آ توانند به عنوان يك ژئوســمبل ياها ميها و آيكونها، مكاننشــانه .يك ســيســتم بازنمايي عمل كند
چشم انداز، شبيه به متن نوشته شده، خوانندگان  ).Czepczyński, 2010; 67( خوانده شده و تفسير شوند
سياري دارد و بنابراين مي  سياري مورد تفسير ق    ب سطوح ب سير مختلف نه ت تواند در   تواندمينها رار گيرد. تفا
شبرد     منجر به منازعات و بحث ست موجب پي شود بلكه همچنين ممكن ا ستي   هايي  ترقي درك و همزي

صاوير نمادين براي تقويت     از زمان ).Cohen, 2009: 156(شود   شمايلي ت ستان از قدرت آئيني و  هاي با
شده است. امپراطور روم اگوستوس برنامه كلي تجديد فرهنگي فرمانبرداري مردم از نظام سياسي استفاده مي

ساده از جنگ آكتيوم       صري  صوير ب ساس ت ستانتين به عنوان      1را برا سيحيت توسط كن بنا نهاد. قبول دين م
قدرتمند ساخت و نمادهاي كليسا را سياسي  ايمذهب امپراطوري نفوذ نمادگرايي مذهبي را به طورگسترده

سلطه را در فضاي اجتماعي اشغال مي    كساني كه موقعيت در واقع  ).Wydra, 2012: 49(نمود  كنند هاي 
   .)Bourdieu, 1985: 738( گيرنددر زمينه توليد نمادين نيز در موقعيت سلطه قرار مي

سازي براي هژموني فرهنگي و ايدئولوژي   همچنين  ضا سلط به همان اندازه چيزي كه ما اعمال  ف هاي م
ستند  مهم ناميم،سلطه مي  سسات    ).Benko and Strohmayer, 1997: 189( ه سي، احزاب و     مؤ سيا

اشخاص هر دوي فضاي فيزيكي و ذهني را براي تاكيد و گسترش ايدئولوژي، قدرت و هويت خود يا به     
گيرند. اين كشمكش بر سر قدرت در   خودشان بكار مي » فرهنگ سياسي رسمي   «عبارت ديگر براي ايجاد 

يق كند بلكه باالتر از همه اينها از طركه نه تنها به عنوان يك پس زمينه مجهول عمل ميافتد فضــا اتفاق مي
نگاهي به ).  ;Vannieuwenhuyze, 2014شود (نخبگان سياسي يك نقش فعال به آن اختصاص داده مي

سياسي شهر خصوصيات جمعي و پويايي مبارزات سياسي را براي استقرار           -ورودي تصميمات فرهنگي 
 ,De Frantz( كنداز ديد در ميان بســياري از معاني رقابتي و جدلي فرهنگ شــهري آشــكار مي ســهمي

تمايل قوي براي نشــان دادن و اعمال قدرت روي مردم و چشــم اندازها وجود دارد. همواره  ).82 :2005
تماعي از زندگي اج ايبر روي هر جنبه يرتأثبراي  عمالً. قدرت وجود دارداين تمايل در هر سيستم سياسي 

و اقتصادي نيار دارد كه مادي شده و قابل ديد گردد، بطوري كه هيچ شخصي در اينكه چه كسي قدرت را      
                                                            
1 Actium War 
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اهميت نياز به ديده شدن قدرت در فضاي شهر     ).Czepczyński, 2010: 69(در دست دارد، ترديد نكند  
ل قدرت و اداره جامعه ضروري  كه براي مشروعيت وجودش و توجيه نحوه عملكردش و تسهيل در اعما  

  ) نشان داده شده است.1در شكل ( باشديم
  
  
  
  
  
  
  
  

 رابطه نظام سياسي ايدئولوژيك و خلق چشم انداز -1شكل 

 
، پيش از هر چيز نيازمند فراهم شـــدن اين هانشـــانهكاربرد نمادها و مديريت فرآيند    در ابعاد رســـمي  

  مقدماتي است؛ هايزمينه
سناد باالدستي و همچنين             تدوين يا  -1 سازمان (موسسه و نهاد)، بر اساس ا ستراتژي  سازي ا شفاف 

شد تدوين        » چشم انداز «و » مأموريت« سازمان توسط مديران عالي و ار ستراتژي  يا در  شود ميسازمان، ا
  ؛شودميصورتي كه اين كار پيش از اين انجام شده، استراتژي به طور شفاف مشخص 

  ؛شودميسياستگذاري  هانشانهراتژي، درباره نمادها و بر اساس اين است -2
، براي سازماندهي و اجرا به  هادستورالعمل ، مقررات و هانامهنتيجه اين سياستگذاري در قالب آئين    -3

   ).104 :1391(داورپناه،  شودمياجرايي ابالغ -مديران مياني و مديران فني
شر      شيني روزافزون ب شهرن شر   امروزه با توجه به  ستقرار اكثر نهادهاي مرتبط با ادراه زندگي ب متمدن و ا

شهرها، عمده نمادها و   شانه در  شهرها     هاين شم اندازهاي همين  مرتبط با امور مختلف نيز در مناظر و چ
. از آنجا كه منظر شهري به عنوان بخشي از فضاي شهر از موضوعات مورد توجه ژئوپليتيك       انديافتهتبلور 

نظام سياسي 
 ايدئولوژيك

خلق شبكه  
نمادهاي با درون  
 مايه ايدئولوژيك

خلق فضاي با
 سرشت خاص

درك بهتر شهروندان 
 از نظام ايدئولوژيك

كسب مشروعيت
 و القاي سلطه

ابزار معرف  
 توزيع قدرت

باز توليد   توليد و
 نظم اجتماعي  عدم كارايي

پتانسيل شكل گيري 
 بحران اجتماعي



 سومهاي جغرافياي سياسي                                     شماره مجلّة پژوهش                                              4

كند. لذا اين و نمادها معنا پيدا مي هانشانه و 2شهر  اينشانه ارتباط قدرت و سياست با نظام   در قالب  واست  
شانه   شانه  مقاله معتقد است كه نظام ن شهر، ن سياست   ها و نمادها، به طور ظريفي از عاملاي  هاي قدرت و 

به طوري كه  ؛گردندداراي معاني خاص در جهت اهداف بازيگران غالب شهري مي  بعضاً و  شوند مي متأثر
توان كند از طريق آنها مي) بيان مي2010( 3به ميدان رقابت ميان آنها تبديل شده و همانطور كه جرومه مونته

 ادي موجود در شهر را شناسايي كرد.هاي سياسي، اجتماعي و اقتصگسل قدرت و جهت گيري

كارايي    عدم  نه نظام  صـــحيح در واقع  ــا باعث برو     اينشـ مختلفي از  هاي طيفز شـــهرها همواره 
 ايشانهنسياسي و اجتماعي و نارضايتي شهروندان بوده است. لذا شناخت ابعاد مختلف نظام  هايناهنجاري

ين اهمه  و نظام حاكم برخوردار است.  از اهميتي راهبردي براي مديريت شهر و نحوه شكل گيري آن  شهر  
ست با     سيا شانه روابط ميان قدرت و  شهري يا منظر   هان سوي    و نمادهاي  و بازيگران  هاگروهشهر كه از 

اين  ودش ميبر اذهان شهروندان دنبال   در راستاي حفظ كنترل فضاي شهري    رسمي و غير رسمي   مختلف
كه هدف اين  و بررسي قرار گيرد مورد مطالعه  منظر ژئوپليتيك ساخت ابعاد  تا نمايدميرا فراهم ضرورت  

  .مقاله نيز همان است
  روش تحقيق

تحليلي و اســـتنباط منطقي عوامل و مفاهيم مرتبط با عملكرد قدرت و       -اين مقاله به روش توصـــيفي   
  شهر به دنبال تبيين و مدل سازي براي مفهوم ژئوپليتيك منظر شهري است. اينشانهسياست در فضا و نظام 

  پيشينه
داني چون هاي انديشمن ها و نظريهدر انديشه  توانميرا » ژئوپليتيك منظر«مباني اساسي منتهي به مفهوم   

بين متن و  اي تعامليهاي ميشــل فوكو تأكيد بر اين اســت كه رابطهفوكو، بودريو و لوفور يافت. در ديدگاه
ود دارد. وج» گفتمان، قدرت، دانش و حقيقت   «زمينه وجود دارد. همچنين رابطه تعاملي و ديالكتيكي بين     

توان تحليل روابط قدرت و دانش دانست. در تحليل گفتمان مجموعه اوضاع   مي دستاورد فوكو را  ترينمهم
ساختار و واژه    شتار، گفتار، ارتباطات غيركالمي و رابطة  اي كلي ها در گزارهاجتماعي، زمينة وقوع متن يا نو

                                                            
ستند و از نواقص طرح      2 شانه ايي برخوردار ني شهرها از نظام ن ضوع     همه  شهري فعلي عدم پرداختن به اين مو هاي جامع 

ست. اما   شانه ا شهري از الز      ي همچون ديگر نظاماتعربف نظام ن صادي  سي و اقت سيا شهرها     اهاي  ضاي  سازماندهي ف مات 
  شود.قلمداد مي

3 Jerome Monnet 



 5                             ... و قدرت شهري؛رابطه منظر ژئوپليتيك تبيين                           سال اول          

سته   صالحي زاده،   شود مينگري ست؛        123؛ 1390( سته ا سه بعد دان شامل  ضاي اجتماعي را  ) 1). لوفور ف
ضا اتفاق مي     هاي فيزيكي و مادي؛ انتقالجريان" سر ف سرتا وط به افتند نظير راهي مربها و تعامالتي كه در 

ــرمايه داري) و بازتوليد اجتماعي ــا، دانش و  2؛ "اطمينان كردن به توليد (س ــايي فض ) بازنمايي مفاهيم فض
سعه        شمندان، برنامه ريزان، تو سط معمارها، دان شده تو ا هاكه معاني يدهندگان و تكنوكرات گفتمان ايجاد 

شنهاد مي    ضايي پي ضاي بازنمايي 3كنند؛ امكاناتي را براي اعمال ف ضايي يا    -) ف شانه ف شانه "ن ها ها، داللتن
شوند.     (مفاهيم)، رمزها ... كه به چنين اعمال مادي اجازه مي شده و فهميده  دهند تا در موردشان حرف زده 

و مخلوق سياسي آن يعني حكومت، فضاي شهري را توليد كرده و براي      لوفور مدعي است كه بورژوازي  
سپس از آن به عنوان مهم    شته و  ست (    خود بردا ستفاده كرده ا سالح ايدئولوژيك قدرت ا  ,Jacobsترين 

ستم نمادها و       26 :2008 سي صاوير آن مانند  شهر و ت شانه ). از ديد لوفور،  ك (ي اندشده شهر توليد   يهان
)... و در درون چارچوب كاركردي، تصوير شده و ايدئولوژِيك، نيروهاي فعال در عرصه   باشند يممحصول  

 ,Stahlاند (هاي شهري مشغول  شهر به كار مداوم رمزگذاري، رمزگشايي و رمزگذاري مجدد سيستم نشانه     

2009; 255.(  
طبقاتي  هايذهني، سيستم   هايي از ساختار نامد كه سيستم  بودريو نظام اجتماعي را يك نظام نمادين مي

شان را به انجام مي            سي خود سيا ستند. اين نظام نمادين كاركرد  سله مراتبي ه سل صول  سانند، ه يا ا مانند ر
كند مطمئن شـــويم كه يك طبقه بر ديگر طبقات از طريق به دســـت آوردن قدرت        كمك مي "ابزاري كه  

ند اوابط قدرتي كه آنها زمينه چيني كردهمتمايز خودشان مسلط است (خشونت نمادين) و تضمين كننده ر      
)Santrauka, 2002: 118.(  

منتشـــر كردند كه از    »6جغرافياي حافظه   «) مطالبي با نام    2000(در دهه   5و ماوز آزارياهو   4كنس فوت
نده هر دو نويس  -جغرافياي حافظه «هاي همگراي مختلف جغرافيايي كمك گرفته است؛ در توضيح   شاخه 
كند. در مقابل مطالعات      هايش در فضـــا و چشـــم انداز را معين مي  محل تاريخ و بازنمايي     -اند كه  گفته 

ــم  ــي مطالعات عهده دار مطالعه چش ــم اندازهاي غير جغرافياي حافظه، بعض اندازهاي غير يادبودي و چش
شكل  ضايي حافظه و هويت  هايهژمونيك و ديگر  ستند. بعضي       ف شده ه شيه قرار گرفته  هاي ملي در حا

هايي كه تشكيل مي اند، مكانناميده »هاي ضدحافظه مكان«يا  »هاي مخالف حافظهمكان«يسندگان آنها را  نو
                                                            
4 Kenneth Foote 
5 Maoz Azaryahu  
6 The Geography Of Memory 
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ست خورده      شك ست خورده در برابر    ها و گروهشوند و جاهايي كه مرتبط با حافظه قربانيان و  شك هاي 
شان دهنده توجه به         ستا، ديگر مطالعات آنها ن ستند. در همين را سمي ه ض «حافظه ر اهاي حافظه نجات ف

هايي كه  بخشي از يك شهر يا   است، مكان  7هستند كه يك اظهار نظر ابداع شده توسط استفان لگ      »يافته
از فضاهايي   كند وها و اشكال زندگي با انطباق بيشتر با گذشته را حفظ مي   ها، ارزشكشور هستند كه سنت   

  ).Alvarez, 2009: 407-408(شوند، فاصله دارد كه به طور رسمي كنترل مي
ـيتي   ژئوپليتيك ديد: آيكون  «)، در مقاله ايي با عنوان    2006جرومه مونته (   هاي شـــهري در مكزيكوسـ

به تغييرات توپوگرافيك و منظرهاي شهر مكزيكوسيتي از دوران آزتك تا اوايل قرن بيست و يكم    » معاصر 
وعه ارتباطات هستند كه زندگي  هاي شهري به طور واضحي بخشي از مجم   پرداخته است از نظر او آيكون 

-ها روابط قدرت عريان بين بازيگران مختلف اجتماعي     كنند. همچنين اين آيكون ريزي مياجتماعي را پي 
شكار مي   ها مقدار و ميزاني را كه هر بازيگر آزاد است تا  كنند. از نظر او توليد و چرخش آيكونفضايي را آ

ــان مي ــه قدرت و خطوط همچنين به ما اين امكان را ميدهد. منافع خودش را تقويت كند نش دهد تا نقش
شخص مي         شهري را م سيم كنيم كه آينده جامعه  شكافي را تر سل و  ). Monnet, 2006, 16-17(كند گ

سال   8همچنين ايريت آميت كوهن  ينمونهچشم انداز مورد منازعه و روح مكان:  «با عنوان  2009در مقاله 
شه    سايگي  سطين    هايينسرزم ري در درختان زيتون و هم شغالي فل ضوع منازعه و رقابت دو  » 9ا به مو

ــم انداز بيت المقدس و     ــر ميراث فرهنگي و چش ــلمان بر س ــت يهودي و عرب مس ــهيونيس فرهنگ ص
  و آثار اين رقابت در چشم انداز پرداخته است. هاييبازنما

ـته در دهه ـته، درون جغرافياي فرهنگي و رشـ ه ايي مداوم بتاريخ هنر عالقههاي مرتبط نظير هاي گذشـ
ظور برجسته كردن  به من »آيكونوگرافي ژئوپليتيكي«بررسي انتقادي تصاوير بصري وجود داشته است. واژه       

المللي نظير براي بازنمايي رويدادهاي سياسي بين   10ها و نمادها بكار رفته به وسيله استيو بل  عالقه به آيكون
ست (      شده ا سني ابداع  همچنين ژيرويد اوتوتايل در  ).Ó Tuathail and Dalby, 2002:171بحران بو
آن به كلي   دهد كه در  را ارائه مي » مدل ژئوپليتيك به عنوان دانش/قدرت    «قالب گفتمان ژئوپليتيك انتقادي      

سازمان  ارزش شده  شك مي هاي القاء   ,ÓTuathail and Others) نگردها، حاكمان و نخبگان را به ديده 

                                                            
7 Stephan Legg 
8 Irit Amit-Cohen 
9 Contested Landscape And Spirit Of Place: The Case Of The Olive Trees And An Urban 
Neighborhood In Israel 
10 Steve Bell 



 7                             ... و قدرت شهري؛رابطه منظر ژئوپليتيك تبيين                           سال اول          

رف محمدرضا  از ط» تصويرسازي ژئوپليتيك  «تر در اين رابطه تشريح مفهوم  فاهيم پيشرفته از م. (8 :2003
) است يا تصويرسازي ژئوپليتيكي و القاء تصاوير معماري شده از مكان، فضاي جغرافيايي       2014حافظ نيا (

صاوير معماري        سازي ژئوپليتيكي، توليد ت صوير  شهروندان: در فرآيند ت سپهر اجتماعي آن به  ده و به ش  و 
تعبير ديگر، تصـاوير جعلي و القاء كننده آنها به ذهن شـهروندان و پذيراندن آنها و سـرانجام مشـروعيت و     

سانه        ضا و مكان جغرافيايي، نقش ر سي در ف سيا س مقبوليت يافتن كنش بازيگران  يار مهم ها و هنرمندان ب
 .)68 :1393است (حافظ نيا و كاوياني راد، 

 چارچوب مفهومي

  منظر شهريسياست و  ،قدرت
نداز فرهنگي شـــهر بيان فيزيكي و فكري خيلي بي پروا از روابط قدرت بين يك گروه با        چشـــم ا

هاي درباره چشــم انداز فرهنگي هاي ديگر اســت. قدرت، كنترل و مقاومت هســته كانوني در گفتمانگروه
شــوند. قدرت روي قابل ديد ميها و فرايندها در دوران گذار خيلي فعال و هســتند و هميشــه اين گفتمان

ها نمايانده      ترين راه، قابل درك ترين و ديدني   ترينثبات ، با  ترينمنظرهاز خوش  معموالًچشـــم اندازها   
ها و كاركرد و به ويژه معاني و مفاهيم انداز در هر دو بخش فرمشــود. حكمراني و فرمانروايي بر چشــممي

نياز حكمرانان به نشـــان دادن حقوق، قدرت، كنترل و به همان اندازه         .اســـتهاي قدرت   يكي از اولويت 
هاي چشم انداز فرهنگي بزرگ اين نيازها بر  برتري و امتيازاتشان برجسته است و به طور معمول در پروژه   

در واقع چشم انداز فرهنگي يك پروژه سياسي است. اين       ).Czepczynski, 2008: 47(شوند  طرف مي
ه خطي با قابليت پاك شدن و دوباره نويسي منحصر به فرد نشان دهنده و بازساخت كننده       تركيب يا نسخ 

ـتم نشـانه     ـيس ـامل    ها انجام ميروابط قدرت اسـت كه از طريق س ـيار زيادي اليه ش شـود و روي تعداد بس
ه است.  هاي ديگر نوشته شد  ها، قانوني و بسياري اليه هاي زيبايي، سياسي، قومي، اقتصادي، زيرساخت    اليه

صل از فرم  ست.     قلمرو حا صاالت از قدرت ا ها، كاركردها و معاني چشم انداز فرهنگي، قلمرو روابط و ات
سلطه انجام مي   حك كردن و كنترل مكان سلط و  سطه    ها درون قلمرو براي ت اط ارتبشود. كنترل زمين وا

و اجبار، ســـلطه،   زور، تهديد    -هاي مختلف قدرت  شـــكل  ).Ibid: 48(قدرت بين مردم و ملت اســـت   
وند ش به طور اجتناب ناپذيري به وسيله فرم و فضاي شهري نشان داده مي     -دستكاري، فتنه انگيزي و اقتدار 

اند. طرف ديگر رقيب در فرم شــهري قرار داده نشــدههاي مختلف قدرت به طور كامل و بياما اين شــكل
، اگر شوند يز توسط فرم شهر نشان داده مي   ن -توانمندسازي، اختيار، رهايي آزادي و مقاومت  –سكه قدرت  
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شهر توليد     كامالًچه  سط فرم  ستند (      شوند ميتو شده ني ضمانت  شه   ).Dovey, 2001; 266ولي  همي
كنند. قدرت ســياســي و/يا ســرمايه گذاران/تصــميم ســازان فرآيند تغيير شــكل چشــم انداز را شــروع مي

شان     صادي صميم گيري    را قادر مي هاآناقت شكل سازد تا ت شم انداز فرهنگي را  در مورد  هاي جديد از چ
ضاي        . )Czepczynski, 2008: 48(شروع كنند   سي در ف سيا سياست و بازيگران  در اينجا هدف عمده 

 باشد كه هدف غايي آن تعيين هويت فضاي شهريها و ابزار توليد و خلق معاني ميشهر تسلط بر مكانيسم
شروعيت حك    سب و حفظ منافع و م ست در        در جهت ك سيا ست. در بعد  ضا ا مراني و تعيين كاربري ف

ستيم.            سمي روبرو ه سمي و غير ر سياست ر شهر با دو بخش  ضاي  سياست    از قدرت  ما منظورف ر دو 
  مفهوم ژئوپليتيك منظر عبارت است از؛ 

ــت  قدرت ـياس ــانه؛ خلق، توليد و نهادينه كردن نمادها و سـ ــهرياعمال تغيير در نمادها و نش ؛ هاي ش
ردن ؛ پنهان كهانشانه؛ تخريب و حذف نمادها و هانشانهه كردن آنها؛ تغيير مكان و جابجايي نمادها و برجست
شانه  ساز در نظام      ؛ هان صميم  سلط و اعمال نفوذ بر نهادهاي ت شانه ت دارا بودن قدرت نرم و ؛ شهرها  اين

ستاي نهاديه كردن نظام   شهري (قدرت ايدئولوژيك و نظري)   اينشانه فناوري نرم در را  ؛دلخواه در فضاي 
  و ... خلق هويت شهري همسو با اهداف و پيشبرد خشونت نمادين و سياست قدرت

دهد وقتي كه او خاطر نشــان ) ارتباط بين قدرت و مناظر شــهري را توســعه مي109: 2000( 11مايكل
تا نشان دهند كه چه كساني قدرت    اندشده ساخته   هاآني از قدرت هستند ...  يهامناظر ... الحاق«كند كه مي

امان از آن را ايجاد   هاي محكم، ثابت و بي   را در دســـت دارند ... همچنين براي تقويت آن، قدرت ســـمبل    
  ).Mitchell, 2000: 100( مناظر، جنبه ايدئولوژيكي دارند (2000)بنابراين در بحث مايكل » كنند.مي

  ؛كنديم) اظهار 39 :1999-40(12وردري
قرار دادن  كنند يمســـياســـي فضـــا را عالمتگذاري    هاي يمرژي كه  يها ترين روش... در ميان معمول "

هاي عمومي و ها، ميدانهايي نظير خيابانهاي ويژه و نامگذاري مجدد نشـــانه   هاي ويژه در مكان  مجســـمه 
ستند.  ساختمان   و آنها را به كننديما را اجتماعي آورند و آنهمحيط مرئي را براي مناظر فراهم مي هايناها ه

شته      ارزش سي ويژه آغ سيا پيكر بناهاي ساختار غول  ).Light and young, 2010: 6("... كننديمهاي 
شهر         يادبودي هميشه بيان كننده ايدئولوژي هستند، اين يادبودها تنها عناصر دكوري براي زيباسازي منظره 
                                                            
11 Mitchell 
12 Verdery 
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ستند.   شخصي يا نهادي كه در  بيان مي هاي تاريخي رابعضي جنبه  هاآنني آن بنا  ساخت  كنند اما از ديدگاه 
ست ( سرمايه  شهري،    Ashfaq, 2013; 14گذاري كرده ا سازي محيط  ). لذا در اكثر مواقع، با ترميم و نو

سمه    صب مج شهر ن شهر بعدي تالش مي    ،هاي عمومي و نامگذاري خيابان خوب  كنند تا هر شوراهاي 
شهر را ادعا كنند    كدام از طريق راه و روش  ضاي مادي و غير مادي  شان ف  ,Vannieuwenhuyze( خود

2014; 2.(   
با توجه به همه فرآيندهاي فوق الذكر از لحاظ چارچوب مفهومي، مفهوم ژئوپليتيك منظر شهر به بحث 

هاي مختلف آن تا جايي كه به بحث قدرت و سياست   هاي شهر و ابعاد و جنبه كاركردهاي نمادها و نشانه 
شهر مربوط مي    ضاي  شم انداز كه تنها يك منظره خنثي نبوده و  شود، توجه مي در ف كند. بحث ماهيت چ

ـيت ابزاري همانند يك متن قابل خوانش اســت و داراي معاني هدفدار مي ـانه-باشــد و از خاصـ ايي رسـ
ــادي و اجتما   ــي، اقتص ـياس ــت. همچنين به نيروها و عوامل متنوعي چون بازيگران سـ عي و برخوردار اس

پردازد كه در سطوح مختلف در شكل گيري و تغيير منظر شهري دخالت دارند و طيف    هايشان مي گفتمان
ا هگردند. به انواع مختلف نشانه هاي محلي تا ملي و فراملي را شامل مي أوسيعي از عوامل و عناصر از منش   

ضر در   ش و آيكونها و  هامجسمه يادبودي،  يهابرجشهري چون بناها و   يمنظرهاو نمادهاي حا  هايينقا
پردازد كه چگونه توسط بازيگران شهري و سياستمدران و در راستاي اهداف آنها ساخته شده و        ديواري مي
در كاركردهايشان همچون   مؤثرشوند و از كاركردهاي وسيع سياسي برخوردار بوده و عوامل      يا حذف مي

ــي، ويژگي  ـياس . گيرديمنيز مورد بحث قرار  هاآنها و ... جتماعي ملتهاي تاريخي و اايدئولوژي نظام سـ
شده يا حدف             ساخته  شهري  ضاي  ساس آن در ف شانه بر ا ستانداردهايي كه يك ن همچنين به معيارها و ا

ها و نمادها يا فلسفه ساخت منظرهاي شهري عمده كه يك نماد    گردد و نيز فلسفه بكارگيري اين نشانه  مي
با توجه به پيچيدگي فرآيندهاي حاكم بر فضاي شهري اين    مطمئناً پردازد.ارد مياصلي در آن نقش بارزي د 

فرآيند شناختي ساده نبوده و عوامل و متغيرهاي دخيل فراواني چون كاركردهاي عمومي و زيبايي شناختي    
ــازي نمادها يا جناح ــانهو ها و احزاب در قدرت وجود خواهند داشــت كه نظام نمادس ــهر را در  اينش ش

ـتاي اهداف و منافع خود تحت  توانند زمينه تغييرات مقطعي يا موضــعي را فراهم قرار داده و مي يرتأثراسـ
    كنند.
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  پژوهش تحليل و تجزيه و هايافته
  عناصر و ساختار منظر شهري ژئوپليتيك
سه دسته از عناصر و        براي تبيين مفهوم ژئوپليتيك منظر مي شهري را به  ساختار منظرهاي  وامل عتوان 

طبقه بندي كرد كه هر كدام بين خود و با عوامل و عناصـــر درون خود روابط متقابل دارند و به اجزاي              
  شوند.مختلف نيز تقسيم مي

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  
  

عناصر و ساختار منظر شهري ژئوپليتيك -2شكل   

 

و  حوريمبازيگران سياسي نقش   در ميان بازيگران مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي فضاي شهر،      
ها و منظرهاي شـــهري بر عهده دارند و اين كار را به صـــورت      غالب را در خلق و تغيير نمادها و نشـــانه     

شهري در   شكل ممكن انجام مي  ترينآگاهانه شكل دهنده به مناظر  دهند زيرا كه همواره نهادها و ابزارهاي 
ــهردارياختيار بازيگران ســياســي رســمي چون دولت  ـياســي همواره از ها و ش ها قرار دارد. بازيگران سـ

سي حاكم و پارادايم غالب اجتماعي     سيا ستند و در طيف  متأثرايدئولوژي  يرند. از گتلف قرار ميهاي مخه
ها كه با توجه به قوانين اســاســي كشــورها از تشــكيالتي چون شــهرداري-جمله؛ بازيگران دولتي يا نهادي

هاي ســـاخت و ســـاز  اختيارات عمده در ســـاخت و تغيير مناظر شـــهري برخوردارند و در قالب پروژه       

هاي سياسيانتقال پيام  

 نظم دهي يا كنترل افكار سياسي

دهي به ساختار سلسله مراتبي قدرت و ..مشروعيت

 كاركردهاي سياسي
)القاء سلطه (رمز گذاري منافع اساسي قدرمنداناعمال و 

هاها و آيكوننمادها، نشانه  

 اماكن مقدس و ميراث فرهنگي 

ها و مقرهاي حكومتي و ...برج  

 عناصر شاخص
منظر شهري    

 سياسي

اجتماعي

 اقتصادي و ...

 نيروها و  فرآيندها

عناصر، عوامل و  
 ساختار

 كژئوپليتيمنظر شهري 
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شده و هدف دار اين كار را انجام مي برنامه سي كه   دهند. دوم جناحريزي  سيا از  هاي قدرت در داخل نظام 
ها و نهادهاي رسمي سعي در ساخت مناظر شهري هم راستا با اهداف سياسي خود        طريق نفوذ در سازمان 

ر پنهان دارد. مناظ   عمدتاً  دارند. در اين زمينه جغرافياي قدرت ظرفيت زيادي براي تحليل اين فرآيندهاي           
و ســاخت نمادهاي ويژه كه از نماياني و خوانايي زيادي هاي كالن ســاخت و ســاز عمده شــهري و طرح

كه در راستاي ايدئولوژي حكومت   شوند ميدهي توسط بازيگران سياسي رسمي جهت      عمدتاًبرخودارند 
 دستگاه حكومتي كه تعيين رأسدر اين راستا چند سطح ساختاري وجود دارد؛ كليت و  حاكم نيز قرار دارد.

است، دولت و ادارات و سازمانهاي مربوطه كه مجري خواسته دستگاه حكومتي  هاها و ارزشكننده اولويت
را اعمال  هاارزشو  هاخواســتهو نهادهاي مردمي كه طيف ديگري از  هاشــهرداريو گروه حاكم اســت و 

   .  كنندمي

  گيري منظرهاي شهريشكل يهاسرچشمه
است و از سطح محلي و خود شهر     هاي شكل گيري منظرهاي شهري بسيار متنوع   منابع و سرچشمه  

گيرد كه فرآيند ســاخته شــدن آنها در كالبد شــهر از شــروع شــده و ســطوح ملي و جهاني را نيز در بر مي
ــي، اجتماعي ـياس ــ كاتاليزورها، آناليزورها و فيلترهاي مختلفي همچون گفتمان غالب سـ ـادي ش هر، و اقتصـ

و در مواردي نيز با توجه به ماهيت پيچيده اين  گذردياســي حاكم و قوانين رســمي ميايدئولوژي نظام ســ
ــلســله مراتب نظام   . البتهها قابليت دور زدن اين فرآيندها را دارندنمادها و نشــانه اينها به مكان شــهر در س

  بستگي دارد.اقتصادي كه شهر بر عهده دارد -شهري سطح محلي، ملي و جهاني و نقش سياسي
ها و نمادهاي شهري و درجه آزادي آنها در اين و نمادزايي و ميزان گردش آيكونزايي عالوه بر اينها ميزان آيكون

ستگي   ه هستند به طوري كه هر چ  فراينداين ساخت  ي دارد كه دست اندر كار  يميزان قدرت نيروها و نهادهابه امر ب
نمادها و  ساخت و گردش در  تر باشند ئولوژي نظام سياسي نزديك  اين نيروها از لحاظ ايدئولوژيكي و سياسي به ايد  

  . موثرتر هستندها آيكون
ور ها و منظر شهري منظ نشانه  زيبايي شناسانه   هاي شهري هميشه ساخت فيزيكي   گيري نمادها و نشانه در شكل 

توان از طريق ســاخت يك گفتمان خاص به بعضــي از اي اســت كه مينيســت بلكه فرآيندهاي نمادســازي به گونه
 داد و يا حداقل ميزان برجسته بودن  اينشانه ي كه در شرايط عادي معمولي هستند خاصيت نمادين و    ياشكال و بناها 

  تقويت نمود.  اينشانههايي ديگر نظام يك شهر نسبت به بخش اينشانهيك مكان را در نظام 
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  گيري منظرهاي شهريشكل يهاسرچشمه -3شكل 
  

شمه گيري         سرچ سطوح محلي، ملي و جهاني  ست تا به  شانه در اينجا نياز ا و نمادها كه منجر به  هان
شاره       شكل گيري مناظر نمادين كه بازنمايي كننده نيروها يا گفتمان  ستند ا شهرها ه سطوح  هاي خاص در 

  شود؛
  سطح محلي

هاي شهري همانند ديگر سطوح وابسته به عوامل زيادي است كه به     گيري نشانه در سطح محلي شكل  
اي حاكم در سطح شهر و نوع نظام سياسي و ايدئولوژي حاكم بر     هميزان خالقيت، كيفيت نيروها و گفتمان

سته    -ها در خلق نمادها، كيفيت جامعه مدني، اقتصاد شهر و درجه آزادي نيروها و گفتمان   سياسي و ...  واب
ر پايتخت يك كشور باشند خلق نمادها نيز د   مثالًاست. لذا هرچه شهرها بزرگتر باشند يا از لحاظ سياسي       

سمه  ترمحتملدارتر و  آنها معنا شكوهي كه فرمانروايان و حاكمان  خواهد بود. براي مثال بناها و مج هاي با 
سازند و يا مراسم خاصي كه در سالگردهاي خاص در     در كانون سياسي خود براي ابراز قدرت و اقتدار مي  

 سطح جهاني

 سطح ملي اي؛عوامل مؤثر در شكل دهي به نظام  نشانه
  هايخالقيت، كيفيت نيروها و گفتمانميزان  -

 حاكم در سطح شهر  
 نوع نظام سياسي و ايدئولوژي حاكم بر شهر   -
ها در خلق نمادها، درجه آزادي نيروها و گفتمان -

 سياسي -كيفيت جامعه مدني، اقتصاد
جايگاه شهر در سلسله مراتب نظام شهري ملي   -

 و جهاني و ...  

 عوامل شكل دهنده؛
 هادولت -
 احزاب سطح ملي-

 رويدادهاي تاريخي ملي -
 ارزش و هويت ملي -
 ايدئولوزي نظام سياسي و ... -
 

عوامل شكل دهنده؛
ها و نيروهاي غالب نظام اقتصادي،  گفتمان -

 سياسي و فرهنگي جوامع پيشرو جهاني
 نظام سرمايه داري جهاني و ... -
 

 سطح محلي

 شهري)اي شهر (منظرنظام نشانه

 عوامل شكل دهنده؛
 هاشهرداري -
نيروها  و بازيگران خالق سطح شهر  -

 هاي سياسي و احزابشامالن.جي.ا ها و گروه
 نهادهاي دولت محلي و ... -
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ـينيه ــده بودند و يا يك مكان خاص همچون حسـ ــاخته ش ها و آيكون هاي بزرگ تهران در زمان قاجار س
اص هاي خها براي القاء سياست  هاي قدرت و شهرداري تصاوير توليدي با اهداف سياسي كه توسط جناح    

شهر نصب مي     سطح  شانه  گردند نمونهبه طور موقت در  ساخت نمادها و ن سطح   هايي از  شهري در  هاي 
  ا دارند.محلي است كه نيروهاي محلي بيشترين نقش را در معنا دهي و رمزگذاري به آنه

  سطح ملي
شانه    شانه     سطح ملي توليد نمادها و ن سطح توليد ن شهري مهمترين  شورهاي مختلف به  هاي  ها در ك

سياسي كشورهاي به ويژه با         رود به ويژه در كانونشمار مي  سياسي كشورها، به طوري كه در كانون  هاي 
شود تا هرچه بيشتر بر حس وحدت   آوري مي هاي ملي سطح كشور جمع  نظام متمركز كليه نمادها و نشانه 

ــهرهاي بزرگ و پايتخت ــهري خود از ملي تاكيد گردد. نهادهاي اداره كننده ش ها براي آرايش منظرهاي ش
كليه نمادهاي تاريخي، قهرمانان ملي و حوادث تاريخي و منابع عقديتي كه ايدئولوژي نظام سياسي حاكم را   

 كنند. براي مثال در شهر عشق آباد پايتخت كشور تركمنستان    دهد، استفاده مي تقويت كرده و مشروعيت مي 
ايي كشور چون مجسمه اغوزخان جد   هاي تاريخي و افسانه شخصيت   هايمجسمه ايي از به طور گسترده 

ها، مجسمه سلطان سنجر و طغرل از سالطين سلجوقي و نمادها و شمايل بازنمايي كننده اعتقادات        تركمن
شد  ملي تركمن ستفاده  سيماي تركمنستان كه ترويج كننده        ها ا صدا و  ساختمان  ه است به طوري كه حتي 

شده است كه           آداب و رسوم و فرهنگ ملي تركمن  ساخته  ستاره هشت پر بزرگ  شكل يك  ها است به 
  . استهاي باستان نمادي از نشان تاريخي و ملي تركمن

سترده         سطح ملي به طور گ شده از  شمه گرفته  سرچ ساخته      ي در همانمادهاي  شورها  شهرهاي ك ه 
شهروندان        مي شايي آن را براي همه  صيت وحدت بخش دارند و ماهيت ملي آن رمزگ شوند چرا كه خا

ا و هها و آيكونكند، براي مثال مجسمه كند و احساس ملي گرايي و وحدت را تقويت مي كشور آسان مي  
ورد كه خهرهاي كشور به چشم ميتصاوير مربوط به شهداي هشت سال جنگ تحميلي در ايران در اكثر ش

  كند. به عنوان يك نماد ملي قدرتمند و خوانا عمل مي
  سطح جهاني يا فراملي

با ورود بشر متمدن به عصر مدرن و شدت گرفتن فرآيندهاي جهاني شدن و جهاني سازي و فشردگي 
سي، اجتماعي و فرهنگي            سيا صادي،  سترده اقت ضا كه ارتباطات گ شتر زمان و ف جوامع  را براي هرچه بي

اند به طوري كه    ها نيز به همان نســـبت، امكان پخش يافته       گوناگون فراهم آورده اســـت، نمادها و نشـــانه    
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يي اها و نيروهاي غالب نظام اقتصادي، سياسي و فرهنگي جوامع پيشرو به طور گسترده      هاي گفتماننشانه 
ست و هر روز نيز نماد جديد به      سر جهان نمود يافته ا سرتا سمان خراش وجود مي در  هاي آيد. امروزه آ

ضايي مالي و تجاري جهان قرار دارند امر عادي      سيعي در متن جريانات ف شهرهايي كه به طور و مرتفع در 
ن هاي چنديشده است. كشورهاي مختلف براي بازنمايي قدرت تجاري و مالي خود شروع به ساخت برج

ــتان اند، برج خليفه در شــهر دوبي امصــد متري كرده ارات متحده عربي و برج شــهر رياض پايتخت عربس
  سعودي كه باالي هزار متر ارتفاع خواهد داشت نمودي از اين فرايندها هستند. 
سرمايه       ساس كاركردهاي نظام  شهرهاي جديد بر ا شكل گيري كالبد  شاك و  از  داري گرفته تا نوع پو

هاي رايج نفوذ نمادهاي ســـطح    و ... نمونه هاي تجاري شـــهر و عالئم راهنمايي و رانندگي     چينش مغازه 
ـترده نظام    متأثرجهاني به قلمرو ملي و شـهرهاي كشـورهاي مختلف جهان اسـت كه نشـان از      شـدن گس

شانه  شكل     ن سطح جهاني  شهري از  شهروندان به طور  هاي  گيري نمادها دارد كه با توجه به عموميت آن 
  شوند. ر آنها ميهاي حاكم بناخودآگاه گرفتار در هنجارها و ارزش

ها و نمادهاي شهري  هايي كه سرچشمه فراملي داشته و در نظام نشانه     به طور كلي همه نمادها و نشانه 
شهري با معاني خاص گرديده  شأ اند در طيف نمادها با جاي گرفته و باعث خلق منظرهاي  ري گيشكل  من

شمار مي    شد  سطح جهاني به  از ايدئولوژي نظام حاكم، ميزان باز يا  أثرمتروند. همه اينها همانطور كه گفته 
  بسته بودن نظام سياسي و گفتمان غالب در اقتصاد و جوامع كشورها و ... خواهد بود.

  شكل دهنده به منظر ژئوپليتيك  فرآيندهايعوامل و 
  عوامل چندي براي شكل گرفتن منظر ژئوپليتيك الزم است. از جمله؛

يك گروه فرهنگي يا گروه هم منفعت كه در آن هر گروه  محيط زيســت مشــترك براي بيشــتر از -
اندازهاي   چشـــم انداز فرهنگي نمادين جداي خودش را دارد. در نتيجه هر گروه داراي قلمرو چشـــم    

  شود.نمادين مي
باشد  هاي چندگانه ميوجود محيط زيست كه شامل يك چشم انداز فرهنگي مشترك براي گروه      -

  ).Cohen, 2009: 150(كند اهميت متفاوتي را از آن استناد مياما هر گروهي هدف، معنا و 
  ماهيت سياسي يافتن منظرها و نمادهاي شهري -
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هاي سياسي قدرتمند كه به دنبال تصرف اين منظرها و نمادها بوده     و جناح ؛ احزابهاوجود گروه -
شيه ق        ست دادن و در حا شك شروعيت دهي به اهداف و  رار دادن رقيبان و از اين منظرها در جهت م

  خود استفاده كنند.
شد هر      شته با سر محيطي مجادله و رقابت وجود دارد يا وقتي كه جنگ بين دو گروه وجود دا وقتي بر 

هاي مختلف گروه به وقوع   در پي آن منازعه و جنگ بين آيكون    و شـــودگروه مدعي مالكيت منطقه مي    
ــورتي كه يك گروه كنترل منطقه مورد مي ــت نتيجه آن  پيوند. در ص ــت بگيرد ممكن اس منازعه را در دس

  ).Cohen, 2009: 150(هاي گروه از قلمرو مورد منازعه باشد حذف نمادها و آيكون
  
  
 
 

  

  

  
گيري منظر شهري ژئوپليتيكفرآيند شكل -4شكل  

  

فوذ، خصوصيات   هاي بانبه وسيله وقايع تاريخي، شخصيت   ايستا نبوده و   ساخته شده   منظر ژئوپليتيك
شده و  مذهبي و ملي و اثرات و تمايالت به روز   ها وعاطفي به مكانشود. نگرش  شكل داده مي متحول 

شخاص عالقه    تواند از طريق آموزش جهتچشم اندازها مي  شده توسط رهبران ملي و ا مند تقويت دهي 
كند عوامل تاريخي و آيكونوگرافي محلي براي حمايت از       ) ادعا مي 1952شـــود. همانطور كه گاتمن (   

سي بر روي يك ناحيه مشخص تركيب مي       سيا ستقرار قدرت  اين  ).Cohen, 2009: 148-149(شوند  ا
يابند تا به طور عمد هويتشان را روي چشم   هاي فرهنگي [و سياسي] امكان مي  تركيب راهي است كه گروه 

سرزمين)  وطنيابد. انداز اظهار كنند و به عبارت ديگر چشم انداز هويت نمادين مي  هاي هاي داراي گروه(
ــازگار مي ــوند و محيط زيســت آن از طريق تحت فرهنگي با محيط زيســت فيزيكي س رار دادن ق يرتأثش

 ها [يافرهنگشان و ايجاد حس مكاني چشم انداز خودشان را در حال تغيير دادن هستند. در اين حس وطن    

محيط زيست (چشم انداز فرهنگي) مشترك براي بيش از يك 

تبديل چشم انداز به ارزش
ماهيت سياسي يافتن چشم انداز

با منافع متعارض هايرقابت گروه

 شكل گيري منظر ژئوپليتيك
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ست كه گرايش       محيط ستند مملو از مفاهيمي ا شم اندازهايي ه شهري] چ هاي ها، اعتقادات و ارزشهاي 
 توانند به مانندكند. به طور آشــكاري چنين چشــم اندازهايي مينعكس ميهاي در حال فعاليت را مفرهنگ

شوند  شكل گيري   ).Norton, 2000 :290( يك متن خوانده  منظرهاي ژئوپليتيك همواره و تحول فرآيند 
در مسير درستي پيش نرفته است. تصوير سازي ژئوپليتيكي و القاء تصاوير معماري شده از مكان، فضاي           

شهروندان   جغرافيايي و  ست  سپهر اجتماعي آن به  صورت پيدا و پنهان در  يك نمونه از آن ا : اين رفتار به 
ها در مناسبات با كشورها، با مردم و   هاي سياسي از سوي بازيگران به ويژه حكومت   راستاي چشم داشت   

سي اجتماعي براي اثر گذاري بر افكار عمومي        سيا سبات احزاب و بازيگران  ش شهروندان خود، منا ورها ك
ابع، هاي تسلط بر مكان، فضا و منشوند. نمودهاي سياسي اين نوع رفتار از سوي بازيگران در شكلديده مي

صرف قدرت و تغيير در موازنه    شاندن آنها، ت سي، ژئوپليتيك و    حذف رقبا و به چالش ك سيا هاي قدرت 
ست      سيا شهروندان در فرآيندهاي انتخاباتي، اتخاذ  سط حكومت هاي راهبردي، فريفتن  حتي  ها وملي تو

شورهاي ديگر در همه مقياس    شغالگري نظامي به ك شوري، منطقه ايي و    تازش و ا شهري، ك هاي محلي، 
شوند. در فرآيند تصوير سازي ژئوپليتيكي، توليد تصاوير معماري شده و به تعبير ديگر،      جهاني مشاهده مي 

شهروندان و    سرانجام مشروعيت و مقبوليت يافتن   تصاوير جعلي و القاء كننده آنها به ذهن  پذيراندن آنها و 
يي اها و هنرمندان بسيار مهم است، به گونه  كنش بازيگران سياسي در فضا و مكان جغرافيايي، نقش رسانه     

سي به خوبي از آنها بهره برداري و گاه بهره كشي مي        سيا سياست و بازيگران  و  هاسانه ركنند و كه حوزه 
ه براي بازيگران سياسي اعم از حوزه حاكميت و حوزه مخالفان، سربازان و ياوران خوبي هنرمندان در اين را

 ايسانه رالمللي به كارزار در سطوح داخلي و بين  شان اجتماعيبراي توسعه مقبولت   هاآنآيند. به شمار مي 
ر فضا و مكان  كنند و بهاي سياسي خود را اجرا مي  و آنگاه اهداف و چشم داشت   آورندميو هنري روي 

  ).68-67؛ 1393گذارند (حافظ نيا و كاوياني راد، جغرافيايي اثر مي
  اي شهرحاكم بر نظام نشانه معيارها و استانداردهاي

شهر نظام نشانه  شكل  اي  سياسي، ايدئولوژيك  از عوامل و پس زمينه متأثرگيري خود در فرآيند  و  هاي 
ها و هنجارهاي مورد با توجه به منافع، ارزش هاگروهن فرهنگي حاكم بر بازيگران فضــاي شــهر اســت. اي

يرند گهاي در تعارض با آنها را حذف نموده يا بكار نميكنند و نشانه ها ميقبول خود اقدام به ساخت نشانه  
كه نقش صافي فيلتر را بر عهده دارد به   استانداردها از اين معيارها و  متأثردر گذر زمان  اي شهر و نظام نشانه 

شكل مي     شكل نامحسوس  شتر در معيارهاي اقتص   گيرد. با توجه به ارجحيت بهرهتدريج و به  ادي وري بي
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رهنگي از ف -ايدئولوژيك، مذهبي و اجتماعي -هاي سياسي  بكارگيري معيارها و اعمال فيلتر در ايجاد نشانه 
شتري برخوردار است. اين      سازمان برجستگي بي شهرداري معيارها يا در قوانين نهادها و  كر ها ذهايي چون 
شــود كه قدرت و در نتيجه ابزار ســاخت و اعمال مي هاييگفتمانشــده اســت و يا به طور پنهان از طريق 

  ها را تحت نفوذ دارند.حذف نشانه
 ملي و حوادث وهاي قانون اساسي كشورها، گذشته و ميراث تاريخي و مذهبي، تعلق تمدني و ارزش    
ضاي جغرافيايي      شور يا ف صر و ايدئولوژي جناح حاكم بر ك سي و   -نقاط عطف تاريخ معا هايت در ن سيا

شكل دهنده به معيارها و           شهرها از مهمترين عوامل  ضاي  سي اجتماعي بر بازيگران ف سيا گفتمان غالب 
اي شهر  نظام نشانه ؛ تغيير در آنهابا  ،اي شهرها هستند  نظام نشانه  تحول گيري وشكل استانداردهاي حاكم در  

ها بر اســاس نيز از نظر محتوا و شــكل دچار دگرگوني خواهد شــد. فرآيند حاكم بر ايجاد يا حذف نشــانه
ستا و منحصر به يك لحظه خاص نبوده و در تمام مدت در حال ا    بوده و از پويايي  نجاممعيارهاي حاكم اي

  .زيادي بر خوردار است
سم فيلترينگ   شانه مكاني شانه  ،هان صاوير بنرها، تابلور ها و بيلوردهاي تبليغات تجاري  هايي ماننددر ن  ،ت

ها كه قابليت اعمال تغييرات سريع در آنها وجود  آيكون ديواري و هاينقاشي سياسي،    و فرهنگي-اجتماعي
درآمده و در متن ها كه به شــكل نماد ها و يادمانهايي همانند برجدارد ســريع عمل كرده و در مورد نشــانه

شده  ضي جنبه جامعه نهادينه  سرعت    اند و يا از لحاظ بع ستند از  هاي كاركردي خود هنوز داراي توجيه ه
  ها به طول بيانجامد.كمتري برخوردار بوده و ممكن است دهه

  حاكم بر فضاي شهر هايگفتمان
آنها يك گفتمان غالب  حاكم هســتند كه در ميان هاگفتماندر فضــاي شــهري همواره مجموعه ايي از 

شكل   شغول مي   يا با گفتمان دهديمبوده و به خرده گفتمانهاي ديگر  ضاد به مبارزه م  عموالًمشود.  هاي مت
گفتمان غالب در فضاي شهر ارتباط مستقيم با ايدئولوژي نظام سياسي حاكم داشته و به پشتوانه آن در همه        

شهر نفوذ كرده و خرده گفتمان       صادي و اجتماعي  سي، اقت سيا ساخته و هدايت  هاي اين بخشابعاد  ها را 
ك و ه شــامل بخش ايدئولوژيكند. گفتمان كليتي تك بعدي نبوده و از اجزا و ابزاري برخوردار اســت كمي

ي ، بخش سازماني و نهاد شود يمهاي هم راستاي گفتمان  و ايدئولوژي هايشه اندايي كه شامل افكار،  انديشه 
اند و نقش ابزار پيش برد گفتمان را بر عهده    چون ادارات كه نخبگان برگزيده گفتمان به اداره آن مشـــغول     

و مفاهيم گفتماني را تقويت كرده و     ها ارزشديشـــمندان كه   دارند و بخش نيروي انســـاني و متفكران و ان  
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سه بخش مذكوركه توسط ا    سازگاري و انعطاف گفتمان مي  باعث بقا و توتايل وشوند. در كل هيچ يك از 
دارند و هر سه  اند جايگاه برتري ندر قالب تحليل گفتمان انتقادي ژئوپليتيك تجزيه و تحليل شده .م) 2003(

اند كه تغيير و تحول گفتمان وابســـته به تغييرات در هر كدام از اين        افتاده  اني گيربخش در چرخه گفتم  
   (Ó Tuathail and Others, 2003: 8-11)ها استبخش

  هاي) نمادهادر كاركرد (مزايا و كاستي مؤثرعوامل 
قش و نيز نبراي تبديل يك بنا يا نشـــانه شـــهري به نماد و نيز ميزان توانايي آن در رابطه با حفظ اين             

هاي مختلف در جامعه و توانايي انعطاف آن در رابطه جامعيت و همه گيري آن براي پوشــش دادن گفتمان
لفي هاي مختها و برآورده كردن منافع و اهداف بازيگران ســياســي، يك نماد بايد از ويژگيبا اين دگرگوني

شد كه بايد به آنها توجه گردد چرا كه عملكرد آن   ستگي به اين ويژگي برخوردار با زير جدول در  ها دارد.ب
ــانه به عنوان نماد و يا    هايييژگيوبرخي از  ــي در موفقيت و دوام يك نش ــاس كه بود يا نبود آنها نقش اس

ست.               شده ا شريح  شهروندان دارند، ت شهر و اذهان  ضاي  شي آن در ف در كل هر نمادي حذف و فرامو
شتر   شده در جدول   هايويژگيهرچقدر بي سازگارتر و      ذكر  شد آن نماد قويتر، پوياتر،  شته با  اميراترنرا دا

  و بالعكس. خواهد بود
  

 هاي) نمادهادر كاركرد (مزايا و كاستي مؤثرعوامل  -1جدول 

  ميزان نماياني
) بستگي به مشخصات فيزيكي بنا از جمله ارتفاع و موقعيت Lynch, 2005ميزان نماياني (

چه ميزان در بطن روابط و جريانات فضايي حاكم بر سطح شهر قرار استقرار بنا دارد و اينكه تا 
  دارد.

  قابليت ديد راهبردي

) به ميزان ديده شدن يك بنا يا نماد از محورهاي Pourjafar, 2010قابليت ديد راهبري (
هاي اصلي شهر و نيز ميزان اين قابليت نسبت به نقاط چهارگانه عمده ارتباطي و خيابان

كند و در شهرهاي مسطح كه دارد كه حس جهت يابي در شهر را نيز تقويت ميجغرافيايي 
  داراي عوارض خاص طبيعي يا انساني نيستند حائذ اهميت فراوان است.

ايي موقعيت گره
(كانون ارتباطي 

  دسترسي)-عمده

) اشاره بر موقعيت قرارگيري نماد يا بنا در ميادين اصلي، Lynch, 2005ايي (موقعيت گره
دارد و در آن  هافرودگاههاي مسافرتي و هاي اصلي اتوبوسراني و ترميناليا پايانه هاهارراهچ

  ميزان دسترسي و نيز سهولت دسترسي شهروندان به مكان قرارگيري نماد حائذ اهميت است.

هاي معماري ويژگي
  هاي هويتي)(نشانه

هاي معماري دارد كه ريشه در نشانههاي معماري در نمادها اشاره به ميزان استفاده از ويژگي
تاريخ و فرهنگ آن جامعه دارد و افراد آن جامعه با مشاهده انها نسبت به آن احساس تعلق كنند 

هاي ويژه ايي را از آن درك كنند كه سازندگان هاي معماري و هويتي پياميا به واسطه اين نشانه
 اين نمادها از آن انتظار دارند.
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  1ادامه جدول 

ركرد ادراكي كا
اجتماعي -سياسي

  (سابقه تاريخي)

هاي مختلف اين كاركرد اشاره بر سابقه تاريخي نماد و ميزان نقش آفريني آن در دوره
هاي مختلف تاريخي در بطن تحوالت تاريخي دارد به طوري كه قرار گرفتن نماد در دوره

 سياسي اجتماعي سياسي اجتماعي و اقتصادي جامعه خود بخود به آن اهميت تاريخي و
  دهد.هاي آتي جامعه افزايش ميدهد و ميزان انعطاف آن را نيز در مقابل دگرگونيمي

توانايي انطباق با 
هاي دگرگوني

  اجتماعي-سياسي

اين توانايي بر ميزان انعطاف پذيري يك نماد در قرار گيري در بطن تحوالت سياسي 
هاي كاركردي ديگري چون باز به ويژگيهاي مختلف تاريخي دارد كه اجتماعي در دوره

  عامل نماياني، دسترسي و ميزان ادراك سياسي اجتماعي جامعه نسبت به آن بستگي دارد.

آفريني توانايي نقش
در فرآيندهاي 

  اجتماعي-سياسي

اي ها و كاركردههاي بناي يادبودي يا نماد در ويژگياين توانايي وابسته به ميزان مزيت
-هاي معماري، ميزان نماياني و دسترسي، كاركرد ادراكي سياسيويژگيديگرش از جمله 

هاي سياسي اجتماعي جامعه دارد و به اجتماعي و اقتصادي و توانايي انطباق با دگرگوني
ها بيشتر برخوردار باشد توانايي نقش آفريني آن در هر ميزان يك نماد از اين ويژگي

  خواهد بود. رتبرجستهفرآيندهاي سياسي اجتماعي نيز 

  كاركرد اقتصادي

اين كاركرد اشاره به ميزان نقش و كاركرد اقتصادي و تجاري دارد كه در داخل نماد يا 
گيرد. با توجه به هرچه ماهيت اقتصادي و تجاري يافتن جامعه امروز يمحول آن انجام 

كاركردهاي ديگر ايي به آن در كنار هاي ويژهتوانايي كاركردي نمادها در اين نقش مزيت
  دهد.نماديني كه اشاره شد به نماد يا بناي يادماني مي

 
  هاي شهريكاركرد (فلسفه) هاي سياسي نشانه

  اء سلطه (رمزگذاري منافع اساسي قدرتمندان)قاعمال و ال
ــانه ــهري در ماهيت خود داراي ويژگينش ـتند كه از آنها ميهاي ش ـتاي اهداف هايي هسـ توان در راسـ
هاي مربوط به يك تفكر و گفتمان خاص روي يك نماد، برج يا بناي بهره برد. با ســاخت نشــانهســياســي 

را منتقل  هاهمانند يك صفحه نمايش استفاده كرد كه پيام  تا حدودي  اينشانه توان از يك نظام يادبودي مي
سلط يا    كند پياممي ستاي برطرف كردن اهداف و منافع بازيگران م شده هايي كه در را ند و ارقباء رمزگذاري 

كنند كه توسط جامعه هدف به سادگي   ها و فرهنگ و تاريخ جامعه ارتباط پيدا ميبه ميزان مناسب با ارزش 
شوند. اين رمزگذاري    شهروندان در نگاه اول هيچ گونه برداشتي      عمدتاًرمزگشايي  آنقدر ظريف است كه 

ازيگر شهر توسط گفتمان و ب   اينشانه ها كه در نظام شانه نسبت به نيات سازندگان آن ندارند و تكرار اين ن  
شده    سلط تعبيه  ستا در داخل نظام    اند م شت رمزهاي هم را شانه (انبا شهر همانند يك اعالميه عمومي   اين
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كند. بايد توجه كرد هاي سازندگان هدايت مي در نهايت افكار جامعه هدف را در راستاي خواسته  قدرتمند) 
  را به همراه خواهد داشت.  منفيامر نيز به همان نسبت نتايج كه شكست در اين 

  مشروعيت دهي به ساختار سلسله مراتبي قدرت -5-7-2
و موجوديت  رفتار ييدتأشــهر همواره به صــورتي اســت كه در راســتاي  اينشــانهرمزگذاري در نظام 

كند. لذا همواره نمادهاي عمده  ينتأمساختار قدرت حاكم باشد و مشروعيت آن را كه الزمه بقاء آن است      
ـتاي نيل به اين هدف رمزگذاري مي و نيز مكان ــهر در راسـ ــلي ش ــوند و چنان حالت هاي يادبودي اص ش

سي به آنها داده مي  صورت علني به        شود كه كمتر مي مقد شهري به  ضاي  سط بازيگران ديگر ف تواند تو
شــهرها بخصــوص  اينشــانهفقرات نظام ســتون هاي ايدئولوژيك، در نظام اصــوالًچالش كشــيده شــود. 

شهرهاي بزرگ همواره در راستاي مشروعيت      پايتخت سياسي يا  ل شك دهي به ساختار قدرت حاكم  هاي 
  و ايدئولوژي سياسي و مذهبي نظام حاكم نقش پررنگي در ساخت آنها بر عهده دارد. شودداده مي

  نظم دهي(كنترل) افكار سياسي و ايدئولوژيك شهروندان
در شهرها نظم دهي و كنترل افكار سياسي شهروندان است چرا كه در نهايت ميزان  هاغايي نشانههدف 

افتن كند. دست ي عمل مي يتمأموراين براي موفقيت يا شكست    معياريدست يافتن به اين هدف همانند  
ـيعي از ارزش به اين هدف منحصـر به سـاخت نشـانه    ـياسـي، ايدئولوژيك،   ها نبوده و از طيف وس هاي س

ينش شود كه در نهايت چ استفاده مي  آناجتماعي، اقتصادي، تاريخي و فرهنگي شهروندان براي رسيدن به    
شانه يا رمز گذاري دقيق آنها در نظام  سي و      اين سيا شهر و قابليت تغيير و دگرگوني آن همگام با تغييرات 

  ثرگذاري آن را مشخص خواهد كرد.اجتماعي دوره ايي، ميزان موفقيت و توانايي و ا
  هاي بازيگران سياسيانتقال پيام

ها، بناهاي يادبودي، كالبد كلي شهر،  ها، مجسمه هايي نظير برجتوسط نمادها و نشانه   اين كاركرد اصلي 
ضاهاي عمومي گره گاهي چون ميدان  شي ها و بيلبوردهاي تبليغاتي، گرافتيف ها به ها و در كل آيكونها، نقا

ها از نقاط مهم شهر كه بيشترين ميزان فعاليت عمومي   گزيني نشانه رسد. بازيگران شهر براي مكان  جام ميان
ايي هها و يا مكانها و چهارراهگاهي چون ميدانكنند كه نقاط گرهافتد استفاده مي شهروندان در آن اتفاق مي 

چرا كه  كنندهاي اصلي شهر استفاده مي   انهاي اصلي شهر در آن جاري است نظير بازارها و خياب   كه فعاليت
  نتقل كنند.م زمان ممكن ينتركوتاهدر  توانند پيام خود را به به بيشترين تعداد از شهروندانبه اين طريق مي
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شي حاكم در بازه    ست      هاي زماني مختلف همانند؛ انتخابات، بحرانساخت نظام ارز سي و زي سيا هاي 
 محيطي و ...

سياسي  يهابحرانزماني همچون انتخابات،  يهابازهنظم دهي اذهان شهروندان و كنترل آنها در اهميت 
هاي زماني مختلف و با در نظر گرفتن اهداف بازيگر مسلط يك  . در واقع در طول دورهشود يمو ... نمايان 

شانه    شانه هاي موقت در نظام سري ن سته كه برطرف ك(رمزگذاري) شود  شهر تعبيه مي  اين اي هننده خوا
شهرون بازيگر مسلط در يك بازه زماني مشخص است و بدين ترتيب از نابهنجاري و اغتش      دان اش اذهان 

شده و  سياسي و اجتماعي جامعه كنترل مي     جلوگيري  ضاي  شترين نقش را در اين ام شود. آيكون ف ر ها بي
گوني ســـريع برخوردارند. در مقياس   برعهده دارند چرا كه با توجه به ماهيت خود از قابليت تغيير و دگر           

صلي نظام    تر يا بازهبزرگ ساختار ا شانه هاي زماني طوالني اين وظيفه بر عهده نمادها و  ش    اين ته شهر گذا
  .شودمي

 سياسي-تسهيل اهداف و منافع نيروهاي اقتصاد

ستر اصلي فعاليت نيروهاي اقتصاد      سياسي بوده و اينها از عوامل مهم در تغيير دادن   -شهرهاي بزرگ ب
ياسي هاي سهمانگونه كه نيروهاي اقتصادي از طريق عوامل سياسي گلوگاه. رونديمفضاهاي شهر به شمار  

شانه نظام ، قطعاًولي نه كنند اين دو در ارتباط با هم و مالي را كنترل مي شكل مي    يان ند. در دهشهر را نيز 
از اهداف و ايدئولوژي حكومت عناصــر و  متأثراين راســتا بازيگران ســياســي و نيروهاي اقتصــادي ابتدا  

شانه  ساختمان ن شانه هاي بازنمايي كننده يك ارزش را از  هاي ارجاع دهنده به يك هاي بلندمرتبه گرفته تا ن
آورند و از طريق دستگاه تبليغاتي خود براي آن سرمايه هم ميدر يك مكان گرد  يا معاصر را ارزش تاريخي

سي و مالي        سيا ضايي  شته و به طور موازي به ايجاد، متمركز كردن و تعبيه جريانات ف تجاري -نمادين انبا
ــرمايه نمادين آن مكان افزوده و به طور متقاعب توجه  ويژه در آن اقدام مي ــاعف بر س كنند كه به طور مض

ـياســي، اجتماعي و اقتصــادي   ديگر نيروهاي كنند و با تمايل آنها به تجاري فعال را به خود جلب مي-سـ
ــود دادن نموده و اين مكان تبديل به كااليي    ــروع به س ــاركت در آن ارزش افزوده مكان باال رفته و ش مش

شمند مي  صرف آن رقابت به وجود مي   ارز شانه شود كه براي ت ي هاآيد و خود اين رقابت در مكاني كه ن
ــانه بازنمايي كننده  هويتي، تاريخي و ارزش ــت به مهمترين رس هاي ايدئولوژي حكومت در آن متمركز اس

سياسي    تبديل مي يا گفتمان غالب ايدئولوژي حكومت آورده اقتصادي مسلط را بر  -شود كه اهداف نيروي 
  كند.مي
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  كاركردهاي عمومي نمادها
  ... شكل دادن به رفتار مطلوب و بهنجار اجتماعي و

  اثر گذاري بر ذهن شهروندان
 خلق هويت جمعي محلي و ملي 

 مدل ژئوپليتيك منظر شهري

وند شــشــهرها باعث ايجاد تغيير مي اينشــانهها در نظام در مدل زير مكانيســمي كه بر طبق آن گفتمان
نقش  با آننشــان داده شــده اســت كه انطباق با اهداف ايدئولوژي بازيگر يا گفتمان مســلط يا عدم انطباق  

شانه      عمده سيركالسيون يا پخش ن ساخت، آيكونزايي و  ها و نمادها يا بالعكس حذف، پنهان كردن ايي در 
شـــهر دارد. معيار انطبابق يا عدم انطباق       اينشـــانه هاي نظام   آيكونيك يا تخريب فيزيكي نمادها و نشـــانه      

ــت و عوامل ديگر چون نماياني و قابل فوق ـبي اس يي و ايت ديد راهبردي، كاركرد گرهالذكر تا حدودي نسـ
شتن دركانون ارتباطي ويژگي  شانه، داراي بودن    قرار دا صر هويتي بكار رفته در نماد يا ن هاي معماري يا عنا

 هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي نقش    اجتماعي و توانايي سازگاري با دگرگوني -كاركرد ادراكي سياسي  
  كند.نه در فضاي متحول شهر بازي ميگذاري در سرنوشت يك نماد و نشا تأثير

ــرقي كشــور تركيه را   ــهر كردنشــين دياربكر در منطقه جنوب ش ن به عنوان يكي از بارزتري توانميش
شكل نمونه شهري در نظر گرفت كه در آن گروه هاي  سي   گيري يك منظر ژئوپليتيك  سيا و  هاي مختلف 

شهري و       سلطه بر منظرهاي  سر  رمزگذاري آن بر طبق منافع و اهداف خود مبارزه نهادهاي نظام حاكم بر 
  كنند.مي

هاي ملت هاي جديد و دولت-در طول اوايل دوره جمهوري، كشور تركيه همانند بسياري از حكومت  
ــهرگرايي را به عنوان شــكل جديدي از بيان قبول كرد. در اين دوره   ـتعماري، معماري مدرن و ش ــا اسـ پس

ستقالل ملي به معناي در آغوش گ  سته از ايده   ا صوير ب سي    آلرفتن يك ت سيا داد. تا ي ميمعن "مترقي"هاي 
، مانند هر جاي ديگر در اروپا، در تركيه اين در آغوش گرفتن اوليه مدرنيته توســـط تاكيد           1930ميانه دهه    

سيله باال رفتن متعاقب تركي گرايي و   ماري جايگزين روي مع تأثيرفراوان روي ملي گرايي و در نتيجه به و
گرايي وابسته به شرايط سياسي اروپا در اواخر     هاي هماهنگي از تركيشد. با اين وجود، توسعه چنين شيوه   

  .م بود. 1930دهه 
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  ژئوپليتيك منظر شهري؛ رابطه قدرت و سياست با نمادسازي شهريمدل  -5شكل

 ها     برج -اماكن تاريخي و بناهاي يادبودي     -عناصر نظام نشانه ايي؛     
 ... و -ها       آيكون -تصاوير و بيلبوردها        -ها    مجسمه-

هاي سياسي، اجتماعي و گفتمان
اقتصادي حاكم بر فضاي شهر  بازيگران فضاي شهر؛

 نهادهاي دولتي -
 نهادهاي مردمي نظير شهرداريها -
 هاي قدرتاحزاب و جناح -
 هاي اجتماعيان.جي.ا ها  و گروه -
 جهاني شدن -
 و ... -

 هاي اتخاذي بازيگران شهري؛سياست
 هاق نمادها و نشانهسياست؛ ساخت و خل -
 برجسته كردن آنها  -
 ها يا معنا دهي به آنهاتغيير معاني نشانه -
 هاتغيير مكان و جابجايي نمادها و نشانه -
 هاتخريب و حذف نمادها و نشانه -
 ها و ...پنهان كردن نشانه -

شهرينشانه اينظام

 عناصر قدرت؛
 قدرت خلق، توليد و نهادينه كردن نمادها   -
 هاي شهريقدرت اعمال تغيير در نمادها و نشانه -
قدرت تسلط و اعمال نفوذ بر نهادهاي تصميم   -

 ساز در نظام نشانه ايي شهرها
دارا بودن قدرت نرم و فناوري نرم در راستاي  -

دلخواه در فضاي   نشانه اينهاديه كردن نظام 
 ئولوژيك و نظري)شهري (قدرت ايد

قدرت خلق هويت شهري همسو با اهداف و   -
 پيشبرد خشونت نمادين

 و ... -

قدرت سياست
ژئوپلتيك
منظر

فرآيند نمادسازي

شهرينشانه اينظام

مزاياي نماد
شهري

هايكاستي  
نماد شهري   

+‐

كاركرد گره ايي 
 (كانون ارتباطاتي)

قابليتنماياني و
 ديد راهبردي

هاي معماريويژگي
 (عناصر هويتي)

كاركرد ادراكي 
اجتماعي-سياسي

سازگاري با 
هاي اجتماعي دگرگوني

 عدم انطباق با اهداف، معيارها و ايدئولوژي بازيگر مسلط انطباق با اهداف، معيارها و ايدئولوژي بازيگر مسلط

آيكونزايي و ساخت، 
سيركالسيون

تخريب فيزيكي يا حذف و پنهان 
 كردن آيكونيك نماد شهري

 كاركرد سياسي

طه       ــل غاء س مال و ال الف: اع
(رمزگذاري منافع اســاســي  

 قدرتمندان)
به         يت دهي  ع ــرو ب: مش
ســاختار ســلســله مراتبي 

 قدرت
كار    ج: نظم دهي(كنترل) اف
يك        يدئولوژ ــي و ا ياس ــ س

 شهروندان

قال دهنده هاييامپد: انت
 بازيگران سياسي

س: ســاخت نظام ارزشــي 
بازه   ماني   حاكم در  هاي ز

مختلف همانند؛ انتخابات،     
ــي و    بحران ياس ــ هاي س

 زيست محيطي و ...

 كاركرد عمومي

ملي و              جمعي  يت  هو خلق  الف: 
 محلي

 ب: اثر گذاري بر ذهن شهروندان
به رفتار مطلوب و     ــكل دادن  ج: ش

 اجتماعي و ...بهنجار 

 سطح محلي، ملي و فرامليهاسطوح شكل گيري نشانه
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ر هاي كردها دگرايي بستگي به افزايش شمار شورش   ايي از تركيهمچنين توسعه چنين اعمال يكپارچه 
رايي گافزايش ملي شرق كشور داشت كه نتيجه آن، تغيير از معماري مدرن به معماري ملي گرا بود.    جنوب

ها و نمادهايي از مصطفي كمال آتا تورك، بنيانگذار جمهوري تركيه نمايان بود. در بيشتر در گسترش عكس
.م) يادبودها،   1938ســـال  .م (به ويژه بعد از مرگ آتاتورك در   1940و اوايل دهه    1930آغاز در اواخر دهه   

هاي فلزي كه القاب او روي آنها هاي سوار بر اسب آتا تورك و همراه با لوح  هاي نيم تنه و مجسمه مجسمه 
شده بود به طور گسترده     شهرهاي تركيه ديده مي توصيف  شد. عالوه بر آن يادبودهاي جديدي نيز  ايي در 

ضاي ملي    شت كه در طول ف سامي خيابان گرايي جديد براي وجود دا سم آتا تغيير ا ورك، تها و بلوارها به ا
قاضي (كهنه سرباز) يا جمهوريت رايج شده بود. اين شيوه معماري و شهرسازي هنور تاثيرش در دياربكر        

 هاي آتاتورك زياد در دياربكرواضح و گسترده است. با اين وجود برخالف ديگر شهرها در تركيه مجسمه     
اين شهر با هيچ يك از شعارهاي ناسيوناليسم تركي روبرو نخواهيد شد. يكي از        امروزي رايج نيستند و در 

هاي شهردارها و مقامات رسمي حزب كارگران كردستان است كه به دنبال تبديل فضاي       داليل آن فعاليت
شهري به معاني ساختاري هويت كردي هستند. اين پاك شدن اجباري عناصر ملي گرايي تركي از فضاي        

شهر ناميده    شهري فر  ست كه ملي گرايي زدايي از  گرايي . به محض پايان اين فرآيند، مليشود ميآيندي ا
   شود.گرايي زايي كردي) در شهر شروع ميزايي دوباره (ملي

گرايي تركي از فضاي شهر هميشه به صورت آرام صورت نگرفته است به طوري       حذف نمادهاي ملي
شهرداران، مد  صوبي حكومت و قانون كه منازعات زيادي بين  ست. بارها  يران من هاي حكومت در گرفته ا

ــارهاي اداري و حقوقي  ــهرداران محلي و طرفداران حزب كردي فش ـايي را بر -ش اند. گهگاه كرده مالقضـ
هايشـــان دادگاهي، جريمه و حتي به زندان      هاي كردي و فعاالن كردي به خاطر فعاليت      مديراني از حزب 

.م شــهرداران طرفدار كردها كه به طور مداوم و هدفدار 2011و  1999هاي وجود بين ســالاند. با اين افتاده
شهري را براي ترويج ويژگي       ضاي  شده بودند، ف ستخدام  ستكاري مي ا يژه در كردند. به وهاي كردگرايي د

شهرداري  "قانون ادارات محلي".م به دنبال اجراي 2004سال   س جديد،  بت هاي طرفدار كردها به همان ن
ها در تركيه دسترسي بيشتري براي منابعي كه آنها براي دخالت در قلمرو عمومي نياز داشتند ديگر شهرداري

ــخنان   ــهورترين س ــهر دياربكر امروزي تنها اعالميه عمومي از يكي از مش بدســت آوردند. در نتيجه در ش
 ني بزرگتزئي توسط يك درخت  "چه خوشبخت است كسي كه بگويد من تورك هستم     "آتاتورك يعني 

  ).Guvenc, 2011: 29(پوشانده شده است 
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  نتيجه گيري
شهرها ما را در راستاي تبيين مفهوم ژئوپلتيك منظر رهنمون  اينشانهعملكرد قدرت و سياست در نظام 

از ميزان قدرتي اســت كه آنها دارند.  متأثردر فضــاي شــهري  هاي مختلفكند. ســياســت اعمالي گروهمي
س  شهر از منابع و نظام قدرت آنها در  شانه هاي طح  سطح    شود ميمتنوعي ناشي   اين سطح محلي تا  كه از 

ملي و فراملي گرفته شده و از ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي و تاريخي برخوردار است. هر گروهي با       
ئولوژي ايد  توجه به عقبه ايدئولوژيك خود و ميزان انطباق فكري و ايدئولوژيك خود در اهداف و منافع با           

نظام حاكم بر فضاي شهر ميزان توانايي متفاوتي در استفاده از اين سطوح و ابعاد دارد. همچنين ميزان آزادي  
شانه  ستكاري در نظام  آنها در بكارگيري ن شانه ها و در د شهري به ميزان قدرت و نيز نهادهاي   اين و مناظر 

  بستگي خواهد داشت. تصميم ساز و اجرايي كه بازيگر تحت سلطه خود دارد، 
فضاي شهري براي خلق    عوامل و نيروهاي فعالابزاري در دست   بخشي از  ها و نمادهاي شهري نشانه 
هاي خود عمل عرصــه شــهر در درون گفتمان اين فعاالنهاي همســو با منافع و عالئق آنها اســت. گفتمان

ــتر خواهد بود. عقبه ايدئولوژيك و      ها آنگذاري  تاثير  تر باشـــد كنند و هرچه گفتمانشـــان قوي   مي نيز بيشـ
ــورها، ويژگي  ــاســي كش اي هو گفتمان هاگروههاي فرهنگي و اجتماعي، منافع و عالئق تاريخي، قانون اس

ـتاي اعمال تغييرات در نظام    ـتاندارهايي را براي آنها در راسـ ـته به آنها و ... معيارها و اسـ ــانهوابسـ  و اينش
كنند، تغييراتي كه به شــكل ســاخت يا تخريب نمادها، حذف يا پنهان اهم مينمادهاي شــهري براي آنها فر

شود. همه اين فرآيندها در راستاي اعمال كاركرد مناسب كردن آنها يا جابجايي و تغيير كاربري آنها انجام مي
  گيرد.  و نمادهاي شهري يا اصالح كاركرد آنها و رفع نابهنجاري انجام مي اينشانهبراي نظام 
ها، عناصر و عوامل و ساختارها و فرايندهاي فوق در فضاي شهري ميداني از روابط      ها و واكنشكنش

ــر  هايگروهقدرت در قالب تعامل و همكاري و تقابل و منازعه و رقابت و كشــمكش ميان  ــهري بر س ش
شانه       را منابع كمياب  ستقرار ن ضاهاي مطلوب براي ا شغال ف س كه در اينجا ا اخت و نمايش ها و نمادها يا 

در » هاآيكونو  هاجنگ نشانه«آورد و باعث بروز به وجود مي ،باشدنشانه و نماد مربوط به گفتمان خود مي
شود، ميداني از روابط قدرت كه ناشي از روابط متقابل   ميان بازيگران با منافع متعارض در فضاي شهري مي  

دهد تا مفهوم ژئوپلتيك منظر شهري  و اجازه مي هاي اتخاذي بازيگران است شهر و سياست    اينشانه نظام 
  . شودبه آن اطالق 
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و مديريت  گفتمان مســلط براي كنترل ،ژئوپليتيك منظر معرف فرايندي اســت كه بر مبناي آن بنابراين،
عمال رقابت ا كه در آن پردازدميفضاي شهر در راستاي نظم سياسي و ژئوپليتيكي خود به خلق منظرهايي      

شــيوه  وپليتيك منظرئدر ژ براي كنترل فضــاي شــهري تابعي از روابط قدرت، فضــا و ســياســت اســت. 
، ريتنظيم تعامالت شه  دسترسي، مديريت،   هايشيوه ، تصويرسازي شهر توسط صاحبان قدرت شهري       

 .شودميمرز تعامالت دولت و نهادهاي غير دولتي تعيين  مرزبندي فضاي شهر،

  تشكرقدرداني و 
ساله دكتر      ضر از بخش نظري ر ستخرج بودن مقاله حا م از الزم مي داني ،با همين عنواني با توجه به م

شي   شرايط انجام اين پژوهش كمال قدرداني و    معاونت پژوه شگاه تربيت مدرس بخاطر فراهم آوردن  دان
  تشكر را داشته باشيم.
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 چکیده

 قدرت ملي مؤلف اين و فناوری است.  علم از جمل  متعددی هایسررشمم  دارای منابع و  ،قدرت ملي

از  ...ظامي ونقدرت اقتصادی، همانند  ،ب  دليل کارکرد بستر ساز آن در توليد و تقويت ساير ابعاد قدرت

لي و تحلي-اين پژوهش با روش توصيفي ،روازاين .عرص  برخوردار استاين کليدی و مهمي در نقش 

متغيرها و  رينتمهماست ک :  سؤالو پژوهش ميداني ب  دنبال پاسخ ب  اين  ایکتابخان با اسرتناد ب  منابع  

و نتايج پژوهش شامل دو  هايافت . کدام اندب  قدرت علمي و فناوری کمورها  دهندهشکل هایشاخص

و با  ایکتابخان مطالعات  بخشابتدا در و ميداني اسرررت. بر اين اسرررا ،  ایکتابخان بخش مطرالعات  

بر قدرت علمي و فناوری کمرررورها  مؤثرو متغيرهای  هاشررراخص ترينمهممراجعر  بر  منابع معتبر   

ی نيرو (فاکتورعامل )در قالب شرررش اين متغيرها اسرررتخرار یرديد و با توج  ب  ماهيت و نقش آنها، 

رد در علوم ميانجي، فناوری اطالعات و ارتباطات، برونداد علمي و عملک انسررراني، مالي و اقتصرررادی،

 531 و فاکتور 6در قالب  ایپرسرمنام  نيز یرديدند. در بخش مطالعات ميداني،  بندیطبق  ،اسرتراتژي  

صاحب نظران داخلي و خارجي قرار  شاخص ب  دو زبان فارسي و انگليسي طراحي یرديد و در اختيار

 قدرت علمي و فناوری هایشاخصمتغيرها و  ترينمهم، هاپرسمنام  وتحليلتجزي یرفت. بر اسرا   

اين اسررا ،  بر شررش یان  نيز ممررخص یمررت.  فاکتورهای بندیشررناخت  شررد و هم نين اولويت

اقتصرادی، نيروی انساني و  برونداد علمي و نوآوری ب  ترتيب اولويت اول تا سوم را  -فاکتورهای مالي 

 اني، مدل مفهومي پيمررنهادیو ميد ایکتابخان  هایيافت با توج  ب   درنهايتب  خود اختصرراد دادند. 

 طراحي یرديد.   متغيّر 44فاکتور و  6در قالب  ارزيابي و سنجش قدرت علمي کمورها

  .نوآوری سنجش، فناوری،و علم  ،ملي قدرت :هاواژهکلید
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 بیان مسئلهو  مقدمه -1

 شممگير آن در توسع  و رفاه بمری از اهميت تأثيرب  دليل  فناوریو  علم انديمرمندان،  اکثر ديدیاه از

برخوردار است. ب  تعبير ديگر، علم و فناوری هم خود در زندیي و حيات بمرر  بسريار زياد و روزافزوني  

و هم در تقويت ساير ابعاد قدرت ملي   شودمييکي از فاکتورهای اصرلي قدرت ملي کمرورها محسو    

اسي، قدرت فرهنگي و ...نقش و کارکرد اساسي دارد. بر شون قدرت اقتصرادی، قدرت نظامي، قدرت سري  

و متغيرهای فاکتور علمي و فناوری حداقل ب  دو دليل موضوع  هاشاخصاين اسرا ، بررسري و شناخت   

. اول اينک  با بررسي  و شناخت متغيرهای قدرت علمي و فناوری؛ امکان بررسي شودميمهمي محسرو   

ن، . عالوه بر ايشودميورها و هم نين مقايس  آنها با يکديگر فراهم و ارزيابي قدرت علمي و فناوری کمر 

 هایاخصشقدرت ملي بر يکديگر، بررسي و شناخت متغيرها و  هایمؤلف ابعاد و  تأثيریذاریبا عنايت ب  

ری و فناو دقيق فاکتور علمي تأثيرک  بتوانيم  دهدميقدرت علمي و فناوری اين قابليت را در اختيار ما قرار 

را بر ساير فاکتورهای قدرت ملي، شون فاکتور سرزميني، فاکتور نظامي، فاکتور اقتصادی، فاکتور فرهنگي و 

 ينترمهمو شررناخت اين پژوهش ب  دنبال بررسرري  ،روازاينقرار دهيم.  وتحليلتجزي ...مورد بررسرري و 

و  ایخان کتابع  ب  منابع معتبر شکل دهنده فاکتور علمي و فناوری کمورها با مراج هایشراخص متغيرها و 

 هم نين نظرات انديممندان و صاحب نظران است.

 تحقیق روش -2

ب  دنبال پاسخ ب   و ميداني ایکتابخان و با استناد ب  منابع معتبر تحليلي –توصريفي اين پژوهش با روش 

ام کد کمورها فناوری و علمي قدرت ب  دهنده شکل هایشاخص و متغيرها ترينمهم: ک  است سؤالاين 

، ک  تيببدين تر؛ است هو ميداني یردآوری شد ایکتابخان اطالعات ب  دو شيوه  ،سؤالبرای پاسخ ب  ؟ اند

 هایازمانس هاییزارشبا مراجع  ب  منابع معتبر و مرتبط شون کتب، مقاالت،  ایکتابخان در بخش مطالع  

بر قدرت علمي و فناوری  مؤثر هایشاخصمتغيرها و  ترينمهم پژوهمري ....  هایطرح، الملليبينملي و 

اکتور شامل در قالب شش ف هاکرد آنرشراخص، بر حسب ماهيت و کا  531اين  کمرورها اسرتخرار شرد.   

ميانجي، فناوری اطالعات و ارتباطات، برونداد علمي و عملکرد در  نيروی انساني، مالي و اقتصادی،فاکتور 

از نوع  ای نامپرسشبخش مطالع  ميداني،  قالب درمرحل  بعد و  در. یرديدند ندیبطبق علوم اسرتراتژي   

 پسس. طراحي یرديد بر اسا  طيف ليکرتالتين فارسي و دو زبان ب   سؤال538محقق سراخت  ب  تعداد  

پژوهش، تالش شررد تا در تکميل پرسررمررنام  از اسرراتيد و صرراحب نظران  ایرشررت بينبا توج  ب  ماهيت 
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روابط  ،سياسي علوم علم و فناوری، یذاریسياستمديريت نوآوری،  مختلف جغرافيای سياسي، هایرشت 

 استراتژي ، مديريت بر یرايش توسع  اقتصادی، تأکيدعلم اطالعات و دانش شرناسي، اقتصاد با   ،المللبين

ميل و حضوری، ارسال اي بر اين اسا ، پرسمنام  ب  صورت استفاده شود؛ راهبردی ريزیبرنام مديريت و 

 هایرشررت نفر از صرراحب نظران داخلي و خارجي در  033هم نين پرسررمررنام  آنالين در اختيار بيش از 

تکميل شررده تحويل یرفت  شررد و مبنای  پرسررمررنام   عدد  33تعداد پرسررمررنام ،  اين  از مذکور یرديد.

  ميداني قرار یرفت.  وتحليلتجزي 

 مبانی نظریو  یاتادب -3

 قدرت -3-1

ز يکي هنو اما ،یيردمياست ک  در عالم سياست قرار  هاييتحليلبا آنک  مفهوم قدرت مورد توج  تمام 

دال یفت  اسررت؛  ک طوریب  .(Tellis et al.,2000:25) اسررتمفاهيم علوم اجتماعي  انگيزترينبحثاز 

واقعيت نخستين و مهمي ک  بايد درباره قدرت دانست اين است ک  در زبان روزمره و ن  در علم سياست "

ضي ،  و بع«نفوذ»، یاهي با «اقتدار»واژه قدرت یاهي با  روازاين وجود ندارد. کليدواژهاين  یدربارهتوافقي 

در زبان فارسي  هم نين .(Alam,2011:89) شودمي  مترادف دانسرت « ترغيب»يا « اجبار»، «زور»اوقات با 

مترادف قدرت يا در بردارنده مفهوم آن زيادند؛ اين  هایواژه  ک طوریب ؛ کندمينيز اين قضررري  صرررد  

ن نوعي داوری و...ک  متضمن داشت فتوا دسرتور،  اعتبار، اقتدار، فمرار،  توانايي نيرو، واژیان عبارتند از: نفوذ،

یاهي آن را طوری بر اين اسا ،  .(Abulhamd,1997:73) استری کسري بر کسان ديگر  توانايي و برت

، قتصادیا ،؛ ک  یويي ريم  در روانمناسي دارد و یاهي آن را خاصيتي در قلمروهای سياسيبرندميب  کار 

تعريف کلي و عام از قدرت  توانمياين تفاسير  با .(Tellis et al.,2000:25) کنندميو نظامي محسرو   

 هنددعملي را ک  از آنها خواسرت  شرده اسرت، انجام     ک طوریب  تعريف نمودحد توانايي کنترل ديگران را 

(Alam, 2011:89.) 

 نوآوری -2-3

 و نقش مهم آن در امور اقتصادی، تأثيریذاریجديدی است ک  ب  دليل  نسربتا  نوآوری از جمل  مفاهيم 

 رائ ايافت  است. برای نوآوری نيز تعاريف مختلفي  روار بيمتراخير  هایسالدر سرياسري، علمي و نظامي   

شرده اسرت. ب  باور برخي از انديمرمندان نوآوری عبارت از ارائ  راهي نو برای حل مسر ل ، ممکل و...با     

وری برخي ديگر، نوآ (.Blake,2007) است از فناوری قديمي اسرتفاده از فناوری جديد يا کاربردی نوين 
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پر کردن شکاف موجود تا دستيابي ب  آن شمم انداز و  عبارت از داشرتن شمم اندازی برای ي  انديم ، را 

فارغ از تعاريف  .(Lund,2007) دانندمي عملي و قابل استفاده دسرتيابي ب  ي  محصرول مرتبط،   درنهايت

قوه کساني نوآوران بال ازب  طوريک  بخش اعظمي  علمي با نوآوری ارتباط تنگاتنگي دارد؛متفاوت، ارزيابي 

 هایمحملآرای خود را در قالب  معموال و  پردازندميهسرررتند ک  دري  حوزه مطالعاتي خاد ب  تحقيق 

ورد توج  م معموال جديد  هایايده .دهندمياطالعاتي ب  اهل علم )ب  ويژه در نمررريات تخصررصرري( ارائ  

  آنان ب  عنوان منبع توج هاینوشررت ب   بنابراين یيرد؛ميمختلف قرار  هایحوزههمترازان و دانمررمندان در 

ابزار خوبي برای شرناسرايي نوآوران بالقوه باشد و از سوی ديگر    تواندمي ارزيابي علمي، روازاين. شرود مي

واقع ب  لحاظ اين جايگاه، يعني اهميت دویان   در .یرددمينوآوری نمرادی از توليرد علم و فناوری تلقي   

 Noroozi) نوآورینوآوری را در فرآينردهرای علم و فنراوری و نقش ارزيرابي علمي را در فرآينردهای      

Chakoli et al.,2009:28-27)  شررودميمحسررو   جنب  خلق دانش ترينمهمنوآوری (Collinson, 

2000). 
 قدرت علم و فناوری -3-3

  ب نسرربت آیاهي نوع هر بر خود کلي مفهوم در و اسررت دانش و معرفت يقين، معني ب  لغت در علم

 التينمترادف است ک  از ريم   (Science) اين واژه در زبان التين با ؛شوديم اطال  روابط ،هايدهپد اشيا،

(Sceintia)    استب  معنای دانسرتن یرفت  شرده (Merriam Webster,2007). مفهوم در را نيز علم 

 "و آن یردديم تعبير نيز خاصرري مفهوم علم واژه از ولي یويند؛ مي" knowledge "آن عام و کلي

science " ظامن هایآیاهي ديگر و علمي معلومات منظم کاربرد معنای ب  فناوری نيز يا تکنولوژی ؛اسررت 

 تر،سرراده بيان ب  اسررت؛ (Fathian& Mahdavi Noor,2007اسررت ) عملي وظايف انجام برای يافت 

 .(Oxford dictionary,1997است ) انسان تالش ب  کم  برای ابزاری و دانش عملي کاربرد تکنولوژی

 ممخص زمين  ي  در ک  اسرت ييهاداده از دار نرظرام یامجموع  ،دانرش و عرلم ،در نگرش کلي    

 بر سانان تسلط ابزار و واسط  عنوان ب  فنّاوری توسع  و سو ي  از ادراک آن غايي هردف و یررفرتر  قرار

 پژوهش محصول و حقيقت کمف ابراز علم، در واقع (Bagheri,2007:19است ) ديگر سروی  از محيط،

 و آرامينا  ؛توانديماز پتانسيلي برخوردار است ک   طبيعي، رازهای کمف بر عالوه پژوهش و علم .اسرت 

برسررراند  حداقل ب  اجتماعي را هاینابرابری بر طرف نموده و را اجتمراعي  و سررريراسررري  هرای تنش

(Emami,2007)تروسع  بر  دسررترريرابري   ثررر  مررؤ  و اساسي ابزارهای از تکنولوژی و دانش  روازاين ؛  
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بنابراين با توج  ب  جهاني شرردن مفاهيمي ه ون توسررع  و  (Bagheri,2007:21شرروند )يممحسررو  

کاربرد دوشندان يافت  است. از اين حيث، علم ب  مثاب   قدرت،قدرت، علم و فناوری نيز ب  عنوان نمادی از 

کننده ابزار اقتدار برای  ينتأمقردرت و توانرايي داخلي در حرل ممرررکالت بومي  و علم ب  مثاب  قدرت و    

اين  ( درNoroozi Chakoli et al.,2009:25-16شود )يمي مطرح المللبيندر بعد  مؤسساتکمورها و 

ده شموجبات حل ممکالت بومي و ارتقای رفاه اجتماعي  تواندميان قدرت داخلي علم ب  عنوشارشو ، 

، علم نيز المللبينو در عرصررر  ( Kalil: 2001) بياوردب  ارمغان  هاملتو خود اتکرايي نسررربي را برای  

ر برای توان بالقوه کمرررورها د ایمؤلف بر  مثاب  تعيين کننده قدرت و جايگاه جهاني عمل کند و   توانرد مي

ير آن ، فرهنگ و نظاقتصاد فناوری، هایعرص دسرتيابي ب  دسرتاوردهای علمي و کسرب قدرت رقابتي در    

 اختيار در و منزوی عنصری از علم عصر حاضر، درنکت  الزم ب  ذکر اينک   .(Orbach, 2005) شرود تلقي 

 دخالت آن در هادولت یيرد؛مي صورت انبوه صورت ب  آن توليد شده خارر دانمرمندان  از اندک یروهي

 ديگر لوژیتکنوعلم و  سطح ب  نرسربت کرمرور ير  اسرترفراده مرورد تکنولوژیعلم و  کنند و سطحمي

ست اتبديل شده  ملي قدرت ارزيابي برای عمده عامل ي ب   (دشمن بالقوه کمرورهای  ويژه ب ) کمرورها 

(Bagheri,2007:22تار )ش   تکنولوژیعلم و  نيز حاکي از اين حقيقت است ک جهان در قرن بيستم  يخ

 لوژیتکنوعلم و  صاحبان پيروزی توانيميمما و  شت نقش و جايگاه مهمي دا صلح در ش   و جنگ زمان در

 جغرافيای در ،تفاسرريربا اين   (Kazemi,1994:156-149)  کنيم ممرراهدهب  دفعات  اين شرررايط دررا 

ک  از آن با نام قدرت علم و فناوری  ژئوپليتيکي اسررت؛ نقش ايفای حال در فناوری و علم قدرت، جهاني

با  قدرتي بدين شرررح اسررت: فناوری، ارائ  کرد؛ و علم قدرت از توانيمک   تعريفي روازاين .شرروديمياد 

ظاهر  .اهر و..م انساني منابع تربيت و ینوآور دانش، کاربرد دانش، توليد توانايي انساني ک  ب  صورت منمرأ 

 و  هايازمندین تأمين و طبيعت در موجود نيروهای مهار و اکتمررافقالب  درآن  ؛ وآثار و نتايجیردديم

 .(نگارندیاناست )مماهده  قابل ...اهداف استراتژي  جامع  و

   قدرت علم و فناوری ارزیابی اهمیت -3-4

و  زیريبرنام آیاهي از وضرعيت موجود و روند یذشرت  خود و رقبا ب  عنوان پيش نياز اسراسي برای    

با  ب  عبارت ديگر، (Pakzad & Afshari,2013:19شود )يمشناخت   هاحوزهتدوين اسرتراتژی در هم   

کل اثر ب  ش ع رامناب ،تواننديمسياستگذاران  حاصرل از سريسرتم شاخص اندازه یيری،    یهادادهاسرتفاده از  

سنجند بميزان پيمرفت خود را در قيا  با کمورهای ديگر  از طرف ديگر وبخش تری اختصراد دهند؛  
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(walker,2008)، اين حيث مروری بر سرریذشرت ارزيابي علم و فناوری در کمورهای پيمرفت  نمان    از

زيابي مسرررتمر ب  منظور بهبود حاصرررل از ار یهاتجرب از   ک  شگون  با وجود هم  ايرادات اولي ، دهديم

ه شده ديگر کمورها استفاد یهاتجرب علم و فناوری و با کم  یرفتن از  یهاعرص شرايط و پيمتازی در 

عيت ن  تنها از ارزيابي مستمر  وض ،اندبودهطوريک  کمورهايي ک  در علم و فناوری نوين پيمقدم  ب  است.

د شرررايط  برای بهبو مؤثرخردمندان  ب  راهبردهايي  هایيابيارزبلک  ب  اتکای ؛ اندنبودهعلم و فناوری غافل 

 .(The Committee cultural monitoring and scientific evaluation,2004:1اند )يافت دسررت 

ميزان کارايي اول افزايش  اوری از س  جهت دارای اهميت است:امروزه نياز ب  سرنجش وضعيت علم و فن 

وزه حميزان پي يدیي کنمررگران اين افزايش  ،دوم؛ بر وضررعيت علم و فناوری مؤثری بازيگران و اثر یذار

(Kuhlmann, 1997و ) بر اين اسا   .افزايش نقش و اثر یذاری اين حوزه در قدرت ملي کمورها، سوم

 ،ملينمرران داده شررده اسررت، تقويت قدرت علمي و فناوری و ب  تبع آن قدرت هم نانک  در نمودار زير 

بر شکل یيری قدرت علمي و فناوری در مرحل   مؤثرو متغيرهای  هاشراخص منوط ب  بررسري و تدوين  

و متغيرها و طراحي مدل مفهومي قدرت علمي و فناوری، پيش نياز  هاشاخصممخص شدن اول اسرت.  

ی است. رو متغيرهای شکل دهنده قدرت علمي و فناو هاشاخصو سياستگذاری برای تقويت  ريزیبرنام 

، تقويت قدرت علمي کمورها از يکسو و تقويت ساير فاکتورهای یذاریسرياست و  ريزیبرنام نتيج  اين 

از و زمين  س مؤثرب  دليل نقش ) يگردقدرت ملي هم ون قدرت اقتصرادی، نظامي، اجتماعي و ...از سوی  

ت قدرت علمي و ساير تقوي درنهايت است.  (قدرت علمي در ساير فاکتورهای قدرت علمي یهاشاخص

 .شوديممنجر ب  افزايش وزن و منزلت ژئوپليتيکي کمورها  ابعاد قدرت ملي، 

 پژوهش هاییافته -4

 یاکتابخانه هاییافته -4-1

و مفاهيم  هااخصشبايد ب   يعني های ي  تحقيق بايد قابليت سنجش و اندازه یيری را پيدا کنند، متغيّر

. در اين بخش (Hafeznia,2013:52) نمودتبديل شروند ک  بتوان آنها را ممخص و اندازه یيری   ترعيني

ت بر قدر مؤثرو متغيرهای  هاشرراخص ترينمهماز پژوهش هم نانک  ذکر شررد، با مراجع  ب  منابع معتبر 

   شش یروهو متغيرها با توج  ب  نوع و ماهيت ب هاشاخصعلمي و فناوری کمرورها یرد آوری شد. اين  

، و اقتصادی مالي مؤلف  هایشاخصميانجي،  مؤلف  هایشاخصنيروی انساني،  مؤلف  هایشاخصشرامل:  

نوآوری و برونداد علمي و  مؤلف  هایشررراخصفنراوری اطالعرات و ارتباطات،    مؤلفر   هرای شررراخص
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رها و نتخا  متغيمالک برای ا ترينمهمشدند.  بندیطبق عملکرد در علوم استراتژي   مؤلف  هایشراخص 

اطالعات و .... فراواني آن متغير و  فناوری شرش یان  اقتصرادی، نيروی انساني،    هایمؤلف در  هاشراخص 

مختلف قدرت علمي و فناوری  اسررت. ضررمن اينک  کمي بودن متغيرها و وجود  هاینظري شرراخص در 

ادام   در انتخا  متغيرها بوده است. هایمالکنيز از  هاشراخص اطالعات جهانمرمول برای آن متغيرها  و  

، ب  اختصار نقش و اهميت آنها در قدرت علم و فناوری مورد مؤلف هر  هایشاخصمطلب ضمن معرفي 

 .  یيردميبررسي قرار 

 

 

 

 

 

 

 قدرت علمی و فناوری و ارتقاء قدرت ملی یهاشاخصفرایند بررسی و ارزیابی  -1مدل 

 نگارندیان منبع:
 

                                  اوریقدرت علم و فن هایشاخصفاکتورها و  -4-1-1

 نیروی انسانیفاکتور  یهاشاخص -4-1-1-1

 تغيّرمکارآمدترين  عامل  نيروی انسراني متخصص و ماهر و مغزهای متفکر،  ي،المللبيندر منابع متعدد 

 مخترعان، ،اندانممندشامل ب  طور عام  ک  ؛(Ezzati,2002:95شود )يمکمرور محسو    هر ژئوپليتيکي 

مهندسان و ساير افرادی را ک  از سطح دانش بااليي  جراحان، پژشکان، کاریران ماهر، ،هاينتکنسر  مبتکران،

ازسوی ديگر، نيروی انساني هر کمور در سرعت دستيابي  (Rashnoo,2003:25شود )يم ؛را برخوردارند

 يونسکو برای عبور هر کمور از مرحل  در حال توسع  ب  . ب  طوريک ،کنديمب  توسع  نقش کليدی را ايفا 

دهد يمهر ي  ميليون نفر پيمرررنهاد نفر متخصرررص و محقق را ب  ازای  54333توسرررعر  يافتگي  تعداد  
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به نقش زمینه 

ساز قدرت 
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توسعه و 

ارتقاء قدرت 

علمی و 
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سیاست 
گذاری در 

جهت 
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قدرت 
 علمی 

افزایش 

قدرت 

ملی  و 

وزن و 

منزلت 

ژئوپلیتی

کی 
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(JalalAbadi & Taheri,2004:62ا )ک  برخي از آمرار و ارقرام از آن جهت حائز اهميت هسرررتند    ين

ت  قرار در زمره کمورهای پيمرف اندتوانست اتکای نيروی انساني کارآمد با کمرورهای با اين دستورالعمل و  

ما ب  شرطي ؛  اشوديمعامل پيمرفت کمور محسو   ترينمهمبا اين رويکرد  توسرع  منابع انساني   یيرند؛

 .(Zolfigol,2004:16کند )ک  ب  سرالح علم و فناوری مجهز باشرد و توسرع  را ب  صورت علمي دنبال    

روت ث نو دسررت يابد و از دانش، هاییفناوربا تکي  بر علم خويش ب   توانديمانسرراني متخصررص  يروین

بر مبنای اقتصررراد دانش محور طرف ديگر، شرخ اقتصرررادی جوامع توسرررع  يافت  امروزی  از توليد نمايد.

 سررماي  انساني خواهد بود ک  ب  طور اساسي ظرفيت ايجاد،  اما هسرت  اصرلي اين نوع اقتصراد،    ؛شرخديم

 یهاتجرب کارآفريني  و  یهامهارتنوين ب  عالوه بکاریيری و  هایيدهاتوليرد و بهره برداری از   نوآوری،

 د،باش متخصص و مولد شنان   کمور هر انساني اين نيرویبنابر؛ (Godian,2004باشد )پيمرين را داشت   

 و ايدارپ توسع  نيازپيش و اصلي سرماي  زيرا، رود؛مي شمار ب  کمور آن معنوی و مادی سررماي   ترينمهم

 سهم محققان ميان اين در ( وNasehi,2006است ) کمور آن متخصص انسراني  نيروی جامع ، هر متوازن

عظيم و شمررمگير علمي در کمررورهای پيمرررفت  و    هایيمرررفتپدارند؛ ب  همين جهت  با  بسررزايي

و از طرف  ؛اندآوردهک  آنها در سرراي  وجود نخبگان و مغزهای متفکر در علم و فن بدسررت  هايييتموفق

( Rashnoo,2003:25مبدأ )ديگر عطش جوانان برای آموختن و فرایرفتن و کمبود امکانات الزم در محل 

وسع  ن کمورهای درحال تب  صورت هدفمند دانمجويان و نخبگاتوسع  يافت  کمورهای یرديده ک   منجر

قم  رجوع کنيد ب  نآورند )و از اين راه سرود هنگفتي را برای خود بدست   و توسرع  نيافت  را جذ  کنند؛ 

 (5شماره 

 
 (2000-2010) هایسالبین  وضعیت مهاجرت مبتکرین و مخترعین در کشورهای جهان -1 نقشه
), 2013:8Committee on Development and Intellectual PropertyThe ( :Source 
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نمان داده  5شماره نيروی انساني در قالب جدول فاکتور و متغيرهای  هاشاخص ترينمهمبا اين وجود 

  :شده است

 (قدرت علم و فناوری)نیروی انسانی فاکتور یهاشاخص -1 جدول
 منبع شاخص فاکتور

نیروی 

 انسانی

 1333در سال ( (UNDPیزارش توسع  انساني از نرخ سواد

 1355تا  1330در سال  (UNESCO)یزارش  ميزان اميد ب  تحصيل

 (551-550: 5080،همکاران و نيا حافظ) نسبت دانش آموزان ب  جمعيت

 1355تا  1330در سال  (UNESCO) یزارش نسبت دانش آموز ب  معلم در مقطع متوسط 

 رتب  در کيفيت آموزش ابتدايي
در  (GCI) يجهان یرپذيشاخص رقابت یزارش 

 1351سال 

 نرخ ثبت نام در دبيرستان
در  (GCI) يجهان یرپذيشاخص رقابت یزارش 

 1351سال 

 نرخ ثبت نام در آموزش عالي
توسع  جهاني منتمر شده توسط بان   هایشاخص

 1333جهاني در سال 

نرخ خالص ثبت نام آموزش عالي دانمجويان 

 اعزام ب  خارر
 1355تا  1336در سال  (UNESCO)یزارش 

 (551-550: 5080ان،همکار و نيا حافظ) هادانمگاهتعداد دانمجويان 

 (538: 5088)زرقاني، دانمجو ب  استاد نسبت

فارغ التحصيالن در مقطع کارشناسي تعداد 

 ارشد
 (113: 5088)نوروزی شاکلي و همکاران،

 علم و فناوری اتحادي  اروپا هایشاخص Phdتعداد فارغ التحصيالن در مقطع 

 1355تا  1330در سال  (UNESCO)یزارش  تعداد فارغ التحصيل در علوم و مهندسي

 (551-550: 5080ان،همکار و نيا حافظ) هادانمگاهتعداد اساتيد 

 1355تا  1330در سال  (UNESCO)یزارش  درصد دانمجويان خارجي موجود در کمور

تعداد کل شاغالن تحقيقاتي در ي  ميليون نفر 

 جمعيت

)هي ت نظارت و ارزيابي شورای عالي انقال  

 (555: 5081فرهنگي،

 /www.ipscience.thomsonreuters.com سهم دانممندان هر کمور از مجموع جهاني

 تعداد محقيقين فعال در بخش تحقيق و توسع 
علم و فناوری منتمر شده توسط بان   هایشاخص

 1353جهاني در سال 

 در بخش تحقيق و توسع  هاتکنسينتعداد 
علم و فناوری منتمر شده توسط بان   هایشاخص

 1353جهاني در سال 
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 1ادامه جدول 
 منبع شاخص فاکتور

نیروی 

 انسانی

 (113: 5088)نوروزی شاکلي و همکاران، نسبت کارکنان تحقيق و توسع  ب  کل جمعيت

رتب  ظرفيت کمور در نگاهداشت افراد با 

 استعداد

در  (GCI) يجهان یرپذيشاخص رقابت یزارش 

 1351سال 

رتب  ظرفيت ي  کمور در جذ  افراد با 

 استعداد

در  (GCI) يجهان یرپذيشاخص رقابت یزارش 

 1351سال 

 تدوين و تنظيم جدول: از نگارندیان
 

 میانجیفاکتور یهاشاخص -4-1-1-2

علم  ،آموزش ک  نقش پل ارتباطي را بين اقتصاد،دارد  و موسساتي نهادهاميانجي اشاره ب   یهاشاخص

بستر سازی برای توليد علم و دانش، ضرورتي انکار ناپذير است و از آنجايي . در واقع کننديمايفا و صنعت 

  ب ؛سررازنديمک  دانمررگاه و مراکز آموزش عالي زمين  رسرريدن افراد را ب  مرجعيت علمي و کارداني مهيا  

 ترينمهمز يکي ابر اين اسا ، . باشنديممطرح عنوان بسرتری مناسب برای ترويج و توليد علم و فناوری  

انتقال دانش جديد از دانمرگاه ب  صنعت در فرآيند انتقال   علمي دانش بنيان، ینهادهاو  هادانمرگاه تاثيرات 

در توليد محصرروالت و فرآيندهای جديد ب  کار روند يا در بهبود  توانديمدانش انتقال يافت   فناوری اسررت.

 یهاهدانمگاک  بسياری از ب  همين جهت است  محصوالت و فرآيندهای موجود مورد استفاده قرار یيرند.

تجاری سررازی فناوری  ینهادهاو ديگر  تحقيقاتي یهاپارک مراکز رشررد، دفاتر انتقال فناوری، مهم جهان،

بردانش،  اقتصادی مبتني یهابخشپيمرفت  و  هاییفناور سوی ديگر، از .اندیرفت دانمگاهي را ب  خدمت 

 . شونديممستقيم  و غير مستقيم اشتغال در آينده شناخت   یهافرصتب  عنوان منابع حياتي برای 

محور -کنترل شرخ  توليد، انتقال و کاربرد کاال بدانيم، اقتصاد دانش ،ترين تعريفایر اقتصاد را در ساده

با در نظر یرفتن تمام اجزاء و بازيگران ب   ،کند. اين شرخ  سيستميشرخ  درآمدزای دانش را مديريت مي

های ت کنندیان بس، نقش و جايگاه توليدکنندیان، موزعان و مصرررفب  طوريک شرود.  تصروير کمريده مي  

نوان دانمگاه ب  عاين شرخ  شود. در دانمري در شارشو  تحوالت فناوران  ب  طور پيوسرت  بازتعريف مي  

ی نهادهای یذاری روسررررماي  ب  همين جهت،شرررود. سرررازمران ميزبان توليدکنندیان دانش جايدهي مي 

در  ؛ اما(Alimohamdi,2012) ت توليدکننده دانش ب  عنوان ي  مزيت رقابتي قابل طرح و بررسرري اسرر

مجموع فقدان زنجيره يکپارش  از تحقيق، فناوری و توسررع  از ي  سررو و فاصررل  قابل توج  بين تبديل   
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ک  کمررورهای  شررده؛منجر ب  اين  علمي و تحقيقاتي ب  محصرروالت و خدمات از سرروی ديگر، هایيدها

کل نظام علم و فناوری و صنعتي جامع  را، از ايجاد ايده تا تجاری  توسع  يافت  جهان برای حل اين شالش،

در تعامل باهم در نظر  در ي  نظام کلي تحت عنوان نظام نوآوری در کنار هم و سرازی محصول نهايي را، 

استعداد و اين مزيت را دارا هستند ک   ييهاسراخت بنابراين زير  (Hassan zadeh,2012:221) يرندیيم

ارتباط بين توليد علم و دانمرگاه و اقتصراد و صرنعت را سرهولت بخمند و تبديل ب  ثروت نمايند از قبيل     

نقش مهمي در قدرت علم و ک  علم و فناوری  یهاپارکو  هاپژوهمکده ،هاپژوهمرگاه  مراکز دانش بنيان،

علم  یهاپارک، مراکز پژوهمي هادانمگاه ،هادولتاز ديدیاه اسا  است ک  بر همين  .کننديمفناوری ايفا 

کمررورها هم ون زيسررت فناوری و نانو فناوری( ) يدجدنابع مهم دارايي فکری و فناورهای م، و فناوری

نقش بسرريار مهم و در توسررع  اقتصررادی  يتا نهادر توليد درآمد و ايجاد اشررتغال و ک   شرروديممحسررو  

ميانجي قدرت علمي و فناوری  فاکتور یهاشاخص 1شماره جدول . (kolfsten,2000دارند ) تأثيریذاری

 .دهديمرا نمان 
 

 (قدرت علم و فناوری) یانجیم فاکتور یهاشاخص -2جدول 
 منبع شاخص  فاکتور

 میانجی

 (115-148: 5033نيا، حافظ) تعداد مراکز آموزش عالي هر کمور

دانمگاه برتر جهان بر اسا  سهم هر کمور از 

 رتب  بندی موسس  تايمز
www.timeshighereducation.com/world-

university 

برتر جهان بر  هایدانمگاهسهم هر کمور از 

 QSاسا  رتب  بندی 
www.topuniversities.com 

رتب  در ميزان همکاری صنعت و دانمگاه در 

 تحقيق و توسع 

در سال  (GCI) يجهان یرپذيشاخص رقابت یزارش 

1351 

تحقيقات علمي در  مؤسساترتب  در کيفيت 

 زمين  نوآوری

در سال  (GCI) يجهان یرپذيشاخص رقابت یزارش 

1351 

 نهاد نگارندیانپيم تعداد مراکز دانش بنيان هر کمور

 تعداد مراکز تحقيقاتي هر کمور
)هي ت نظارت و ارزيابي شورای عالي انقال  

 (533: 5081فرهنگي،

 تعداد مراکز تحقيق و توسع  هر کمور
)هي ت نظارت و ارزيابي شورای عالي انقال  

 (533: 5081فرهنگي،
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 2ادامه جدول 
 منبع شاخص فاکتور 

 میانجی

تعداد مراکز تحقيق و توسع  شند مليتي در ي  

 کمور
 پيمنهاد نگارندیان

مراکز تعداد مراکز علمي دانمگاهي از کل 

 تحقيقاتي

)هي ت نظارت و ارزيابي شورای عالي انقال  

 (533: 5081فرهنگي،

نسبت مراکز تحقيق و توسع  ب  کل مراکز 

 تحقيقاتي

)هي ت نظارت و ارزيابي شورای عالي انقال  

 (533: 5081فرهنگي،

 سهم بخش خصوصي از تحقيق و توسع 
در ( UNESCO)های علم و فناوری یزارش شاخص

 1338سال 

 های علمي هر کمورتعداد انجمن
)هي ت نظارت و ارزيابي شورای عالي انقال  

 (555: 5081فرهنگي،

 (5083)فرقاني، های علمي موجود در هر کمورتعداد قطب

های تفکر( در هر کانون) تعداد انديمکده ها

 کمور
 قابل دسترسي از طريق: (،5083)فرقاني،

www.gotothinktank.com 

 :( قابل دسترسي از طريق5083)فرقاني، های علم و فناوری هر کمورتعداد پارک

www.iasp.ws/by-country 
 (5083)فرقاني، های پژوهش و فناوری هر کمورتعداد شبک 

 تدوين و تنظيم جدول: از نگارندیان
 

 مالی و اقتصادی فاکتور یهاشاخص -4-1-1-3

 (حتي در مرحل  اولي  آن) یاقتصادک ، ن  تنها الزم  رشد  انديدهرسر اجماع ب  اين امروزه  اقتصراد دانان 

شررط تسرريع در رشد اقتصادی کمورهای در    عکسبلک  بر  ؛باشرد ينمنابرابر درآمدها و امکانات  يعتوز

و اين دو بايد ب  موازات يکديگر پيش روند تا  باشررديمدرآمدها و امکانات  ترمتعادل يعتوز حال توسررع ،

طرف   از .(Shahabadi & Saari gol,2013:3یردد )بين رشرررد و توزيع عادالن  درآمد برقرار تعرادل  

ترش یس توسرع  و رشرد شرتابان فناوری،    جهاني، یبازارهارقابت فزاينده در  ديگرجهاني شردن اقتصراد،  

محور  اقتصاد دانش "سربب شرکل یيری مرجل  جديدی از توسرع  با عنوان     مبتني بر دانش، هایيتفعال

ر فناوری د هایینوآورانتمار و بهره برداری از  شرده اسرت ک  در آن، عملکرد نوآوران  اقتصاد در توليد،  "

ود باوری و اقتصادی کمورها خواهد ضرامن توسع  فن  ي  شارشو  مفهومي با عنوان نظام ملي نوآوری،
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(Nasierowski, 1999.) يد علم و فناوری داشت  بدون شر  کمروری ک  برنام  جدی برای تول   روازاين

ا توسع  اقتصاد مبتني بر دانايي داشت  باشد؛ زير يعني ،ن اسرتوار کند اقتصراد خود را نيز بر آ  توانديم؛ باشرد 

حال حاضرر اقتصاد کمورهای پيمرفت     در .(Mousavi,2003:79اسرت ) توسرع  پايدار   مبتني بر دانايي،

سخن ديگر دانش  ب  .(OCED, 1996است )انتمرار و استفاده از دانش   بيش از هميمر  وابسرت  ب  توليد،  

ادی پديدار ب  مثاب  موتور رشد اقتص نيروی کار و سرماي ، بر خالف منابع سنتي اقتصاد از قبيل زمين، علمي،

تر از خلق ثروت از اقتصرادی در دنيای معاصر مهم در نتيج  هيچ پديده . (Freeman,1997اسرت ) شرده  

 (. Mansury, 2008)وری فناوران  نيست طريق نوآ

 

 
 اصلی چرخه ارزیابی نوآوری مراحل -2مدل 

Source: (Tabatabaeian et al.,2011:108) 

 (538: 5033منبع: )طباطبايي و همکاران،

 

 ترکيبي است ک  از ي  طرف یهاشاخصاستفاده از  اسرت  در اين بخش آن   مد نظر، با اين تفاسرير 

 ترينمهم 0شماره در جدول  است. فناوریمبين عناصرر اقتصرادی اسرت و از سوی ديگر مرتبط با علم و    

  آمده است: هاشاخصاين 
 

 (قدرت علم و فناوری) یاقتصادمالی و  فاکتور یهاشاخص -3 جدول
 منبع شاخص فاکتور

مالی و 

 اقتصادی

 5081بان  جهاني در سال  هایشاخصیزارش  ميزان توليد ناخالص داخلي

 1331در سال  (UNCTAD)یزارش از  نرخ رشد توليد ناخالص داخلي

ميزان هزين  کرد در بخش آموزش ب  عنوان 

 درصدی از توليد ناخالص داخلي

 علم و فناوری هایشاخصیزارش 

(UNESCO ) 1355تا  1330در سال 

عالي ميزان سرماي  یذاری در بخش آموزش 

 نسبت ب  کل آموزش

در سال  ((UNDPیزارش توسع  انساني از

5084 

ميزان هزين  کرد در تحقيق و توسع  ب  عنوان 

 درصدی از توليد ناخالص داخلي

 علم و فناوری هایشاخصیزارش 

(UNESCO)  1338در سال 

 (538: 5088)زرقاني، سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي ب  درصد
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 3 ادامه جدول
 منبع شاخص فاکتور

مالی و 

 اقتصادی

 سران  سرماي  یذاری مستقيم خارجي رو ب  داخل
( UNCTAD)یزارش سرماي  یذاری جهاني از 

 1338سال  در

 سران  سرماي  یذاری مستقيم خارجي رو ب  بيرون
( UNCTAD)یزارش سرماي  یذاری جهاني از 

 1338سال  در

تحقيق و سهم هزين  کرد بخش خصوصي از 

 توسع 

های علم و فناوری یزارش شاخص

(UNESCO)  1338در سال 

)حق  پروان  و رويالتي کارمزدهای هایدريافت

 اختراع(

های علم و فناوری  بان  جهاني یزارش شاخص

 1353در سال 

 های فکریرتب  در ميزان حمايت از مالکيت
در  (GCI) يجهان یرپذيشاخص رقابت یزارش 

 1351سال 

های متوسط و باال در ارزش افزوده سهم فناوری

 توليدات

در سال  (UNIDO)یزارش توسع  صنعتي از 

1331 

رتب  در انتقال تکنولوژی و سرماي  یذاری مستقيم 

 خارجي

در  (GCI) يجهان یرپذيشاخص رقابت یزارش 

 1351سال 

رتب  در معامالت سرماي  یذاری ممترک/اتحاد 

 استراتژي 

در سال   (GII) شاخص جهاني نوآورییزارش 

1354 

دالر ) های خارجي برای حق اختراعميزان پرداخت

 آمريکا(

های علم و فناوری  بان  جهاني یزارش شاخص

 1353در سال 

 های علم و فناوری اتحادي  اروپایزارش شاخص رتب  در ميزان استخدام در خدمات دانش محور

رتب  کمور در شاخص اقتصاد دانش محور 

(KEI) 

یزارش منتمر شده در مورد اقتصاد دانش محور، 

 1353توسط بان  جهاني در سال 

توسط  ميزان هزين  کرد در تحقيق و توسع ،

 ها و مراکز دانش بنياندانمگاه

های علم و فناوری  بان  جهاني یزارش شاخص

 1353در سال 

 از نگارندیانتدوين و تنظيم جدول: 
 

 )قدرت علمی و فناوری( و ارتباطات فناوری اطالعاتفاکتور مرتبط با  یهاشاخص -4-1-1-4

 (آن مختلف یهاشکل در) ارتباطات و اطالعات فناوری امروز، فناوری ترينمهم عمومي، اجماع طبق 

 انقال  ي  حضور با اساسا  ک  دارد قرار جديدی عصرر  در جامع  ک  اسرت  اين بر عقيده واقع در .اسرت 

اساسي فناوری در قدرت  يرتأثنقش و  .(Tellis et al.,2000:14شود )يم شناخت  فناوری و علم بر مبتني
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فناوری ب  داليلي ک  در زير آمده اسررت  رسررديمعلمي ممررخص و آشررکار اسررت با اين وجود ب  نظر  

 :داردلم و فناوری سهم وجايگاهي مهمي در قدرت ع و ارتباطات اطالعات

شرا ک   ،شوديماولي  نوآوری محسو   یابزارهااز  ارتباطيمناسب اطالعاتي و  یهاسراخت زير  -5 

لف مخت یهامکانک  در  نماينديممحققان را قادر  اطالعاتي و ارتباطي جديد از جمل  اينترنت، هاییفناور

و  سررريع در تحقيق هایيمرررفتپر ب  بهره وری محققان را ارتقا داده و منج پيامد آنباهم کار کنند ک  در 

 .(Shahabadi & Saari gol,2013:12شوند )يمدانش نوآوری  يرتکث توسع ،

 وامعج اجتماعي و اقتصادی هایين زمدر  را یایسرترده  و بسرزا  يرتأث شر   فناوری اطالعات بدون-1

 .برد امن توانيم هاآنبين  از را فرهنگي پذيری ونفوذ هافرهنگ تبادل حتي ک  یایون  ب  ؛است داشت 

 در تنها  ک  ن معني اين ب  ؛دارد اساسي تفاوت هایفناور باساير آن بودن عمومي دليل ب  فناوری اين-0

 امور و انجام لتسهي در بسزائي يرتأث غيراقتصرادی  و اقتصرادی  هایفعاليت کل در بلک  خود فعاليت حوزة

  .دارد کارائي و وری بهره بردن باال

 قابل طور ب  فناوری اين در یذاری افزايش سرررماي  و ارتباطات و اطالعات فناوری از اسررتفادة-4

 طحس . در واقع فناوری اطالعات با جذ شوديمکمورهای صنعتي منجر  در اقتصادی رشد ب  یامالحظ 

 ب  رشررد شرود يم محصرروالت اين قيمت کاهش و جديد محصرروالت توليد باعث ک  هاي سررما  از باالئي

 کار  ب سرماي  ميزان افزايش موجب بخش، اين یذاری در هم نين افزايش سرماي . کنديماقتصادی کم  

از طرف ديگر فناوری . اسررت ارتباطات و اطالعات درفناوری سرررماي  تعميق معني ب  اين ک  شرروديم

 بسزايي در رشد اقتصادی و يرتأثشرا ک   شوديمسرتون فقرات اقتصراد دانش محور محسرو      اطالعات،

ريان ج ،شوديميکي از آشرکارترين منافعي ک  از فناوری اطالعات حاصل   درنهايتو  توسرع  پايدار دارد، 

 ابديافزايش اطالعات و دانش اسرررت؛ زيرا اطالعات ب  نحوی نسررربتا  ارزان و کاراتر از حيث هزين  انتقال 

(Movahedi,2008:14).  

صررار را در ايجاد، توزيع و انح یاکنندهاطالعات نقش بسرريار تعيين  پيش رو،عصررر در  با اين تفاسررير،

اخير ب  شنان نقط  عطفي ازحيات خود  هایسررالنظام اطالعات جديد در  ب  طوريک  .کنديمقدرت بازی 

، فرهنگي، سرياسي، اجتماعي  هایين زمرسريده ک  در حقيقت بايد آن را يکي از منابع عمده قدرت در کلي   

سنتي قدرت،  یهاکانونبسرياری از   جايي ک  تا .(Bagheri,2007:28کرد )نظامي و جنگ رواني قلمداد 
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فناوری فاکتور هم رفت  برای  یرو .(Asef,2005:40دارند )يم در مسرررير انحصررراری نمودن آن یرام بر 

 .یردديمپيمنهاد  4جدول شماره  یهاشاخصاطاعات نيز 
 

 قدرت علم و فناوری فناوری اطالعات یهاشاخص -4جدول 
 منبع شاخص فاکتور

فناوری 

و  اطالعات
 ارتباطات 

 تعداد ممترکين تلفن همراه در هر هزار نفر
علم و فناوری توسط بان   هایشاخصیزارش 

 1353جهاني در سال 

 تعداد کاربران اينترنت در هر هزار نفر
علم و فناوری توسط بان   هایشاخصیزارش 

 1353جهاني در سال 

 1331در سال  ((UNDPیزارش توسع  انساني از تعداد ميزبان اينترنت در هر هزار نفر

 نسبن پهنای باند اينترنت ب  ازای هر کاربر
در  (GCI) يجهان یرپذيشاخص رقابت یزارش 

 1351سال 

 تعداد اشتراک اينترنت پرسرعت بي سيم
در  (GCI) يجهان یرپذيشاخص رقابت یزارش 

 1351سال 

رتب  در ميزان دسترسي ب  اينترنت در 

 مدار  هر کمور

در ( GCI) يجهان یرپذيشاخص رقابت یزارش 

 1351سال 

هر  هایدانمگاهتعداد کاربر اينترنت در 

 کمور
 نهاد نگارندیانپيم

 علمي تحت شبک  هایشبک تعداد پايگاه و 

 اينترنت هر کمور

)هي ت نظارت و ارزيابي شورای عالي انقال  

 (551: 5081فرهنگي،

 سران  کامپيوتر شخصي در هر کمور
توسع  جهاني توسط بان   هایشاخصیزارش 

 1333جهاني در سال 

 ، 1356یزارش از مجمع جهاني اقتصاد در سال  ایشبک رتب  کمور در شاخص آمادیي 

 1351ي مخابرات  در سال المللبينیزارش اتحادي   رتب  کمور در شاخص ديجيتال

  ،1351یزارش از سازمان ملل در سال  رتب  کمور در شاخص دولت الکتروني 

 ي مخابرات المللبينیزارش اتحادي     ICTرتب   کموردر شاخص توسع  

ميزان هزين  کرد در فناوری اطالعات نسبت 

 ناخالص داخلي ب  توليد
  1351ي مخابرات در سال المللبينیزارش اتحادي  

 تدوين و تنظيم جدول: از نگارندیان
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 نوآوری و برونداد علمیفاکتور  یهاشاخص -4-1-1-5

ي در لالملبينب  سررررعت افزايش يافت و رقابت پذيری  المللبينپس از جنرگ جهراني دوم تجارت   

 شرررايط زمين  سرراز ايجاد و ينا توسررع  يافت  قرار یرفت.کمررورهای مختلف ب  ويژه کمررورهای اولويت 

شاخص  ي  مختلف جهت شرناسرايي قدرت رقابت پذيری تجاری کمرورها شد.    یهاشراخص معرفي 

شاخص سهم  بسريار متداول جهت نمران دادن درج  پيمررفت و قدرت رقابت محصروالت ي  کمور،    

داع . از آنجا ک   اين صنايع اغلب با نوآوری و ابباشديمور صنايع با فناوری برتر از توليد و صادرات آن کم

 (. Porter,2003)قدرت رقابت پذيری بااليي در تجارت دارند  همراه هستند،
 

 OCED تقسیم بندی صنایع بر اساس سطوح مختلف فناوری از -5لجدو

 صنایع با فناوری برتر
صنایع با فناوری باالتر از 

 متوسط

 ترپایینصنایع با فناوری 

 از متوسط
 صنایع با فناوری پایین

 هواپيما و فضا پيما-5

 صنايع دارويي -1

محاسباتي  هایماشين-0

 و اداری

و  تلويزيون راديو،-4

 تجهيزات ارتباطي

ماشين آالت دقيق -1

 نوری و پزشکي

و لوازم  هاماشين -5

 الکترونيکي

 وسايل نقلي  موتوری،-1

 کش و نيم  يدک کش يدک

يي شيميايي ب  استثناصنايع -0

 دارويي

تجهيزات راه آهن و حمل -4

 و نقل

 تجهيزات و ماشين آالت-1

 محصوالت زغال ک ،-5

 تصفي  نفت

توليدات الستي  و -1

 پالستي 

ديگر توليدات کاني غير -0

 فلزی

ساخت و تعمير کمتي -4

 و قايق

 ایپاي فلزات -1

ساخت محصوالت -6

فلزی ب  استثنای ماشين 

 زاتآالت و تجهي

صنايع مبتني بر منبع  -5

 طبيعي

شو  و محصوالت  -1

 پنب  شو  شوبي،

 ،کاغذ خمير کاغذ،-0

و  شاپ کاغذی، توليدات

 انتمار

توليدات غذايي و -4

 تنباکو نوشيدني،

 توليدات منسوجات،-1

 و کفش شرم ،ایپارش 

Source: (OCED, 2003) 

. لذا تغييرات ندباشيمفکری و مهارتي باال  هایيتفعالمبتني بر  در مجموع شون صنايع با فناوری برتر، 

هست  اصلي قدرت ارزش زايي اين  ،نوآوری ؛ وباشرد يمممرخصرات بارز اين صرنايع     از سرريع فناوری، 

همين رو  دارای ارزش افزوده بااليي هستند. ب  طوريک  رشد سريع اين صنايع  از ،دهديمصنايع را تمکيل 

عبارت ديگر هر صررنعتي ک  بخواهد  ؛ ب باشررديم هاآنمندی سرراير صررنايع ب  در دنيا ب  علت افزايش نياز

( و هم نين ریورقابت پذير باشدنایزير است از اين صنايع در فرآيند توليدی خود )ب  منظور افزايش بهره 
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 ي برتوسررع  صررنايع مبتن ين؛ بنابرااسررتفاده نمايد هاين هزاز محصرروالت آن برای افزايش کارايي و کاهش 

و لذا اين  رددیيممختلف صنعت را نيز شامل  یهابخشکاربرد اين صنايع در  یسترش فناوری پيمررفت ، 

 ...همانند فوالد سازی و نساجي و خود رو سازی و صنعت، یهابخشدر عرض ساير  توانينمصرنايع را  

 (.Shanazi,2012:6د )دي

 Norooziاست )ثبت اختراعات  شاخص جهت سنجش برونداد نوآوری، ديگر شراخص بسيار مهم 

Chakoli et al.,2009:148)  ايده يا مدل جديد برای  ايجراد ير  طرح،   منظور از اختراع کردن، معموال

مهم  ي  شاخص شراخص ثبت اختراعات،  منظور  ينبد فرآوری يا سريسرتم جديد يا بهتر اسرت.    توليد،

ب  طور  توانيمبا ارزيابي اين شرراخص  ک طوریب  ،آيديمب  حسررا  جهت ارزيابي نوآوری کمررورها 

مقيا  ويژه  نياول علمي و آموزشي کمورهای یونایون دست يافت. ضمني ب  مقايس  کيفيت پاي  فناوری،

 از آنجايي ک  نظام ؛ اماباشديمتعداد ثبت اختراعات انجام شده در کمور  جهت اندازه یيری اين شراخص، 

ي  مقيا  مکمل و مفيد  اندازه کمرررورهای مختلف فر  دارند؛ عنوی در ثبت و قوانين حاکم بر حقو  م

  برای بلک  اختراعاتي ک؛ انجام شده در کمور مالک قرار نگيرند یهاثبتیيری نوآوری اين است ک  فقط 

موارد  روازاين نيز در نظر یرفت  شوند. ثبت شده یتقاضا آنها در کمورهای خارجي ب  ويژه اياالت متحده،

 Tellis etکمورهاست )مقيا  مناسبي برای ارزيابي نوآوری ساير  عمال  ت در اياالت متحده،ثبت اختراعا

al.,2000:77-79). است ک  مصاديق توليد علم  ييهاشاخصبرونداد علمي نيز منظور  یهامؤلف زمين   در

 ترينمعتبر و ينترمعقول علم، امروزه مصررراديق توليد در واقع با توج  ب  اينک . کننرد يمرا انردازه یيری  

 معتبر علمي مقاالت تعداد روازاين ؛شونديم محسرو   کمرورها  علمي جايگاه و رتب  سرنجش  شراخص 

 دور ب  و روشن و دقيق بسيار محاسبات از اينک  واسط  ب  نيز يالمللبين نمريات در شده منتمر يالمللبين

 تاندارداس آن بر عالوه ؛آينديم حسا  ب  علم توليد معيار ترينمهم ؛شونديم تدوين دسرتکاری  یون  هر از

 توليد الکم نيز يالمللبين مؤسسات در آنان سازی نماي  و علمي معتبر مجالت توليد بويژه و علمي سازی

عالوه بر اين دو شرراخص ميزان اثر بخمرري   ينهم ن .(Saboury,2003یردد )يم قلمداد کمررور علم

منتج ب  توليد مقال  یردد و حتي اختراعات و  که (Team work) ياتوليد کتا  ميزان کار یروهي  مقاالت،

 در (Kyani Bakhtiari,2008:7 &Zolfigolشوند )يماکتمرافات جزو مصراديق توليد علم محسرو     

؛ است علمي و نوآوری يداتتول مبتني بر دانش، مجموع با توج  ب  آنک  توسرع  هم  جانب  و پايدار عمدتا  

 ينابرا؛ بنلذا دسرتيابي ب  توسرع  علمي در صرورتي محقق خواهد شرد ک  مطالع  و پژوهش صورت یيرد    
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در امور مختلف اعم از  ؛ ودهنديمجوامعي کر  منرابع و امکانات بيمرررتری را ب  امر پژوهش اختصررراد   

العات و صنعتي و نظامي از نتايج مط اقتصادی، هایيتفعالیيری و در  يمتصم ،ريزیبرنام  ،یذاریسياست

 Shahabadi & Saariکنند )يمو موفقيت بيمتری را کسب  آورنديمتحقيقات اسرتفاده بيمتری ب  عمل  

gol,2013:7). و کسرراني را ک  از پيش  عامل توليد کننده قدرت اسررت، ،ب  همين منظور پژوهش علمي

پيوست  توليد مقاالت علمي  يابيارز .(King,1996:2سازد )يمهم نان قدرتمندتر  قدرت را در دست دار،

 ینهادهااز سوی  ...ي والمللبينپراستناد و هم نين اختراعات و اکتمافات ب  ثبت رسيده ب  تفکي  ملي و 

برای سررنجش قدرت علم و فناوری  مبين اهميت ارزيابي شرراخص برونداد علمي و نوآوری  ي المللبين

  قابل طرح هستند: زير یهاشاخص نيز  فاکتور برونداد علمي قدرت علم و فناوری در .باشنديم
 

 قدرت علم و فناوریبرونداد علمی و نوآوری فاکتور  یهاشاخص -6 جدول 
 منبع شاخص فاکتور

برونداد 

علمی و 

 نوآوری

تعداد مقاالت علمي ثبت شده هر کمور در 

ISI   يا اسکوپو 
 ا اسکوپو ي  ISIیزارش توسط موسس  

تعداد مجالت علمي ثبت شده هر کمور در 

ISI   يا اسکوپو 
 يا اسکوپو   ISI یزارش توسط موسس 

رتب  کمور در ميزان ارجاع ب  مقاالت ثبت  

 يا اسکوپو    ISIشده در 
 يا اسکوپو   ISIیزارش توسط موسس  

 (114: 5088همکاران،)نوروزی شاکلي و  تعداد مقاالت شاپ شده در مجالت خارجي

تعداد عنوان کتا  شاپ شده در خارر از 

 کمور
 (133: 5033)حافظ نيا،

ي علمي بریزار المللبين هایکنفرانستعداد 

 شده توسط هر کمور
 (133: 5033)حافظ نيا،

 ايندکس هيرش يا hرتب  کمور  در شاخص 
يا اسکوپو  يا   ISI یزارش توسط موسس 

 سايمگو بندی رتب  نظام

 سايمگو بندی رتب  نظام مجالت  تأثيررتب  هر کمور در ضريب 

تعداد مقاالت علمي با همکاری  نويسندیان 

 داخلي
 (114: 5088)نوروزی شاکلي و همکاران،

تعداد مقاالت علمي با همکاری نويسندیان 

 خارجي
 (114: 5088)نوروزی شاکلي و همکاران،
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 6ادامه جدول 
 منبع شاخص فاکتور

برونداد 

علمی و 

 نوآوری

ب  ازای هر ي  ) تعداد مقاالت پر استناد

 ميليون نفر جمعيت(

های علم و فناوری اتحادي  یزارش شاخص

 اروپا

تعداد اختراع ثبت شده در اداره اختراعات هر 

 کمور

های علم و فناوری توسط یزارش شاخص

 1353بان  جهاني در سال 

اداره ثبت اختراعات تعدا اختراع ثبت شده در 

 آمريکا

های علم و فناوری توسط یزارش شاخص

 1353بان  جهاني در سال 

تعدا اختراع ثبت شده در اداره ثبت اختراعات 

 اروپا

های علم و فناوری توسط یزارش شاخص

 1353بان  جهاني در سال 

www.nobelprize.org/nobel_prizes سهم  هر کمور از تعداد برندیان جايزه نوبل

/lists/countries.html 
حجم  صادرات هايت  ي  کمور )ب  ميليون 

 دالر(

های علم و فناوری توسط یزارش شاخص

 1353بان  جهاني در سال 

های متوسط و باال  ب  حجم صادرات فناوری

 عنوان درصدی از  مجموع جهاني

اتحادي  های علم و فناوری یزارش شاخص

 اروپا

 ب ) مياني و برتر هایفناوری صادرات

 (صادرات کل از درصد صورت

 های علم و فناوری توسط یزارش شاخص

(UNDP)  1331در سال 

 رتب  در واردات فناوری برتر هر کمور

 يجهان یرپذيشاخص رقابت یزارش 

(GCI)  یزارش شاخص 1351در سال ،

 1354در سال  (GII) جهاني نوآوری

 درصد استخدام در صنايع هايت 
های علم و فناوری اتحادي  یزارش شاخص

 اروپا

ارزش افزوده در صنايع هايت  ب  صورت 

 درصدی از توليد ناخالص داخلي

های علم و فناوری اتحادي  یزارش شاخص

 اروپا

 تدوين و تنظيم جدول: از نگارندیان

 

 استراتژیکعملکرد در علوم فاکتور  هایشاخص -4-1-1-6

 یاع توسدانمري اسرت ک  ب  دارنده آن مزايای قاطع اقتصرادی، نظامي، سياسي و     ،دانش اسرتراتژي  

 .کنديممتمايز  هادانشدارد ک  آن را از ساير  ييهاشاخصو  هايژیيودانش اسرتراتژي    روازاين .دهديم

و پيمرفت و در توانمند کردن ي  واحد ب  جايگاه آنها در توسع   هادانشدر واقع، اسرتراتژي  بودن ساير  
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ردد یسياسي و هم نين نقش آنها در موقعيت نظامي و دفاعي ي  کمور و جايگاه آن در ساير علوم برمي 

(Bagheri,2007:20). نقش و کرارکرد دانش اسرررتراتژير  در ايجراد و تقويت قدرت ب  ويژه     ترينمهم

 قدرت علم و فناوری ب  شرح زير است:

قش استراتژي ، تأثير و ن یهادانشاز مختصرات مهم   يکي :استراتژیک در توسعه یهاشدان ( نقش1

 هاآنار  ک  نقط  ف دهديمکمورهای پيمرفت  نمان  بررسينتيج  آنها در رشد و توسع  ي  کمور است. 

ت. ب  همين برتر در هر مقطع از تاريخ اس یهادانشبا کمرورهای عقب نگ  داشرت  شرده، برخورداری از    

دانش و تکنولوژی از ابزارهای اساسي و اما ؛  متعددی در ارتباط است هاشاخصتوسرع  با  منظور ایر ش  

  آموزشي  يرفاه  توسع  و یسترش امکانات بهداشت، درمانيب  طوريک  مؤثر دسرتيابي ب  توسرع  است.   

ل پذيرفتني است . البت  اين اصباشديم امنيتي و... با دستاوردهای تکنولوژيکي قابل تصور و تحقق  ارتباطي

ک  تکنولوژی ب  تنهايي قادر ب  رشررد و توسررع  ي  کمررور نيسررت. با اين حال، بحث در مورد تکنولوژی 

ي و توسع  المللبيناهميت و نقش آن در رشد و پيمرفت اقتصادی يکي از مباحث اساسي و مهم اقتصادی 

فرآيند رشرد اقتصادی نقش تعيين کننده دارد مورد ترديد  اقتصرادی اسرت و اين حقيقت ک  تکنولوژی در   

تکنولوژيکي بر ثروت، قدرت،  هایینوآور: نويسررديموایو  ک طوریب  (؛Ibid:21) يسررتنهيچ کس 

آلوين »ایر بر مبنای نظري   روازاين (Vago,1994:310یذارد )يمکار و روابط افراد اثر   الگوهای فرهنگي

ت  ب  آن دست  کمورهای پيمرف  در ابر تمدن کماورزی؛ ب  سر  ابر تمدن تقسيم کنيم  ي راتاريخ تمدن« تافلر

 . ب  همين ترتيب در ابر تمدن صنعتيبودندک  صاحب دانش برتر در اين دوره  شديماز کمورهايي اطال  

و قرن  دبرتر مربوط ب  تمدن صنعتي را در اختيار داشتن یهادانشکمورهای صنعتي و توسع  يافت  انحصار 

وز و بنيادين دانش ر واحدهای سياسي پيمرفت   نيز  ؛کنوني ک  از نظر تافلر حاکميت ابر تمدن دانش اسرت 

 .را در دست دارند

 رسيميمتيج  ب  اين ن ؛یيرنديمکاش و کالبد شکافي قرار از سوی ديگر وقتي علوم استراتژي  مورد کن

 یهادانش زيرا ؛اندداشررت اد یونایون تأثير تعيين کننده ک  اين علوم در توسررع  کمررورهای پيمرررفت  در ابع

ژي  ب  مثاب  استرات یهادانش. در واقع انددانش یهارشت و ثأثيریذار بر ساير  یارشت فرا  عمدتا استراتژي  

 ، پيمرفت سايرهم نين. آورديمانقال  علمي را ب  دنبال  هاآنک  نوع تحول در  ؛هستند« مادر» یهادانش

شت  دويست ر یاهسررت ک  صرنعت   شرود يم. ب  عنوان نمون  یفت  اندوابسرت  علوم تا حدود زيادی ب  آنها 

  .(Bagheri,2007:22-21دارد )صنعتي و پانصد رشت  علمي را با خود همراه 
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 یدهندهاسررتراتژي ، حفظ کننده و افزايش  یهادانش :دانش استتتراتژیک در قدرت ملی ( نقش2 

سرطح تکنولوژی مورد اسرتفاده ي  کمرور نسربت ب  سرطح       اسراسرا   ب  طوريک  . نيز هسرتند  قدرت ملي

ست اتکنولوژی ديگر کمورها )ب  ويژه کمورهای بالقوه دشمن( ي  عامل عمده برای ارزيابي قدرت ملي 

(Ibid:22-21.)     اين امر،هاستدولتحقيقت امر اينک  ميزان توسرع  و رشرد اقتصرادی، معيار توانمندی . 

، ب  فناوریخود، مرهون عوامل مختلفي اسررت ک  يکي از آنها تکنولوژی و تحقيقات علمي و فني اسررت.  

اسرتراتژي ، بهره وری در سطح مطلو  از منابع را هموار ساخت  و دست يابي ب  اهداف   هاییفناورويژه 

در  شيده نيست و کافي است. نقش تکنولوژی در زمان جنگ و صلح برکسي پوکنديمو مقاصرد را آسان  

لح و ص اين مورد ب  تاريخ جهان در قرن بيستم نظری افکنده شود تا پيروزی صاحبان تکنولوژی در شرايط

 (.Kazemi,1994:156-149) يمکنجنگ را مماهده 

اسررتراتژي  دو وج  صررلح آميز و   یهادانشاکثر : استتتراتژیک در امنیت ملی یهادانشنقش  (3

استراتژي  عالوه بر دارا بودن کاربردهای غيرنظامي، برای  یهادانشب  عبارت ديگر، ؛ غيرصرلح آميز دارند 

و زيست فناوری، هم  دارای   ژیتکنولو –، نانو یاهست فناوری  .امور نظامي نيز قابل بهره برداری هسرتند 

دفاعي  امي وظاسرتراتژي  تأثير شرگرفي در قدرت ن   یهادانشزاوي ،  نظامي هسرتند. از اين  یيژهوکاربرد 

جهاني را  هایينگراناسررتراتژي  در حوزه نظامي  یهادانشدر بهره یيری از  هادولتکمررور دارد. توج  

يرامون ي پالمللبين هایيمانپو  هايونکنوانسررشرراهد ظهور  هاييينگرانبرانگيخت  اسررت. براسررا  شنين 

 یاهسررالحمانند منع یسررترش  هايييمانپدر فناوری نظامي هسررتيم.  هادانشاربرد اين نوع ممنوعيت ک

 شيميايي یهاسرالح ، منع یسرترش  (CBW) شريميايي و بيولوژي   یهاسرالح منع ، (NPT) یاهسرت  

(CWC)  از سروی ديگر امروزه امنيت کمرورها تنها با مفاهيم سرنتي حفاظت از مرزها تأمين شدني     ....و

ر اين مبنا . بشونديمبلک  امنيت غذايي، دارويي و اطالعاتي و... از فاکتورهای امنيت ملي محسو   ؛نيسرت 

 یهادانشق مصادي ترينمهمدر تأمين شرايط جديد امنيتي دارند.  یاکنندهن ياستراتژي  نقش تعي یهادانش

طالعات ای، بيوتکنولوژی، فناوری و ، نانوتکنولوژیاهست اسرتراتژي  در عصرر کنوني عبارتند از: فناوری   

(ICT)،  بنيادين و شرربي  سررازی، ميکروالکتروني ، ليزر، ربوتي ، هوافضررا و پزشررکي   یهاسررلولدانش

درک ب  اهميت دانش اسررتراتژي  و جايگاه آن در ارزيابي قدرت  با .(Bagheri,2007:23-22) يمولکول

 .باشديم 3مطابق جدول شماره پيمنهادی آن  یهاشاخص علم و فناوری،
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   (قدرت علم و فناوری) یکاستراتژعملکرد در علوم فاکتور  یهاشاخص -7 جدول
 منبع شاخص فاکتور 

عملکرد در 

علوم 

  استراتژیک

 یفناور هر کمور در تحقيقات )نانو فناوری، یهاییذارميزان سرماي  

فناوری و فناوری فضايي( ب  عنوان درصدی از توليد  ستيز ،یاهست 

 ناخالص داخلي

 نهاد نگارندیانپيم

 ستيز ،یاهست  یفناور نانو فناوری،در )هر کمور  یهامقال سهم 

مذکور در دنيا )ثبت شده در  یهامقال فناوری و فناوری فضايي(  از کل 

ISI) 

 نهاد نگارندیانپيم

 ستيز ،یاهست  یفناور عرص  )نانو فناوری،تعداد محقق هر کمور در 

 فناوری و فناوری فضايي(
 نهاد نگارندیانپيم

 ،یاهست  یفناور نانو فناوری،عرص  )تعداد اختراعات ثبت شده در 

 فناوری و فناوری فضايي( از مجوع اختراعات هر کمور ستيز
 نهاد نگارندیانپيم

 ،یاهست  یفناور فناوری،سهم صادرات هر کمور در عرص  )نانو 

 مجموع کل صادرات ( ازفناوری و فناوری فضايي ستيز
 نهاد نگارندیانپيم

 ،یا هست یفناور تعداد موسس  تحقيق و توسع  در عرص  )نانو فناوری،

 هر کمور ( درفناوری و فناوری فضايي ستيز
 نهاد نگارندیانپيم

از مجموع اختراعات هر  High techتعداد اختراع ثبت شده در عرص  

 کمور
 هاد نگارندیانپيمن

 (538: 5088)زرقاني، دستيابي ب  تکني  غني سازی اورانيوم

 (533: 5088)زرقاني، فضائي هر کمور یهاگاهيپاتعداد 

 (533: 5088)زرقاني، فضائي هر کمور یهاماهوارهتعداد 

 (538: 5088)زرقاني، یاهست ميزان توليد بر  

 تدوين و تنظيم جدول: از نگارندیان
 

 منابع من جمل  مختلف هایحوزه از فناوری و علم قدرت پذيری تأثير ب  توج  بانتيج  سررخن اينک  

 درتق ابعاد ساير با  فناوری و علم قدرت و ارتباطسرو  از ي  ... مالي و فناوری اطالعات و منابع انسراني، 

 يترکيب هایشاخص نوع از بايد علمي پيمررفت  سرنجش  برای الزم هایشراخص  از سروی ديگر،   ملي،

 و ثروت توليد ک  علم از و هم اينک  هدف یردند لحاظ دو هر وفناوری علمي تا هم مسررتندات باشررد؛

 پژوهمگران، ارزيابي در نبايد صررفا    روازاين (Legenhausen,2004) يابد تحقق اسرت  دانش از قدرت

 نيز حصولم و فناوری يعني علم از استفاده هنر بلک  باشد نظر مد علمي مستندات انديممندان و دانممندان
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 اخصهایش نتيجتا ، و یردد ترکيب فناوری هایشاخص با علم اساسي هایشاخص يعني ؛یردد لحاظ بايد

همين دليل  ( بهRiahi,1994) یيرد قرار استفاده مورد علمي آثار و دانممندان سنجش در حاصرل،  تلفيقي

  ب مجزا، هایشاخص کنار در ترکيبي، هایشراخص  وجود برای ارزيابي صرحيح از قدرت علم و فناوری، 

 هایحليلتبنابراين با بررسي و  ؛باشدمي ملزوم فناوری علم قدرت و سرنجش از  تحليل برای ابزاری عنوان

ک  مبتني بر زير  مفهومي مدل در مدل پيمررنهادی سررنجش قدرت علم و فناوری، شررده یرفت  صررورت

 .یرددميپيمنهاد  کمورها است، برای ارزيابي قدرت علم و فناوری مجزا و ترکيبي هایشاخص
 

 
 مدل ترکیبی ارزیابی قدرت علم و فناوری   -3مدل 

 منبع: نگارندیان 

 میدانی پژوهش هاییافته -4-2

 ضریب آلفای کرونباخ محاسبه -4-2-1

برا توج  ب   اينک  ابزار محقق سررراخت  برای اينک  هم ون ابزار اسرررتاندارد بتوانند واقعيت پديده مورد  

را  بر اسا  روش پيش بيني شده مقدور نمايند الزم است قبل از  وتحليلتجزي مطالع  را بسنجند و امکان 

 .(Hafeznia,2013:173) دنموآنها اطمينان حاصررل  پاياييمراحل اصررلي یردآوری اطالعات از روايي و 

 شودميبرای انجام اين  روش محاسرب  ضرريب آلفای کرونباخ استفاده    هانام در پرسرش   معموال  روازاين

(Ibid:182)     در اين پژوهش نيز آلفای کرونباخ برای دو پرسرمرنام  فارسي و التين محاسب  شد، ک  نتيج

 آن در جداول زير نمان داده شده است: 
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 نتایج آزمون اعتبار پرسش نامه زبان فارسی و التین براساس ضریب آلفای کرونباخ -8جدول

 
 منبع يافت  های پژوهش

با رعايت مالحظات نمون  یيری  هانام روايي آزمون مزبور، پرسرررش  ييدتأبعرد از اطمينران خراطر از    

 جغرافيای سياسي، یهارشرت  پژوهمرگر خارجي در   133نفر پژوهمرگر ايراني و   113پژوهش ب  حدود 

يت مدير و اطالع رساني، کتابداریعلوم  علم اطالعات و دانش شرناسي،  ،المللبينروابط  علوم سرياسري،  

 تراتژي ،مديريت اس بر یرايش توسع  اقتصادی، تأکيداقتصاد با  علم و فناوری، یذاریسرياسرت   نوآوری،

  ايلب  دو صورت لين  آنالين يا ف ژیمديريت تکنولو راهبردی، مديريت صنعتي، ريزیبرنام مديريت و 

wordزياد در تکميل پرسمنام ، پس از دريافت يرتأخو ب  دليل توج  ب  محدوديت زمان با ؛ رسال یرديدا 

  انجام شد. هاپرسمنام  وتحليلتجزي بحث داخلي و خارجي، پرسش نام   84

 و تحلیل اطالعات پرسشنامه( بندیطبقهمیدانی ) هاییافته -4-2-2

بر قدرت علمي و فناوری و  مؤثرو متغيرهای  هاشررراخصبعد از یردآوری هم نران کر  ذکر شرررد،   

ب  دو زبان فارسري و التين تدوين شررد و ميزان اهميت هر   یاپرسرمرنام   آنها در شرش فاکتور،   بندیطبق 

فاکتورهای شررش یان  از خبریان و  هر کدام از و اولويت شرراخص در فاکتور مربوط  و هم نين اهميت

ک  از منظر صاحب نظران و انديممندان در هر  دهديمزير نمان  نمودارهاینظر خواهي شد. صراحبنظران  

   .تا کمتری برخوردارند اهميت زياد ب  ترتيب از هاشاخصفاکتور، کدام 

مانند: تعداد  ييهاشرراخصممررخص اسررت در فاکتور نيروی انسرراني،  5هم نانک  در نمودار شررماره 

محققين فعال در بخش تحقيق و توسرع ، رتب  کمرور در جذ  و نگهداشت  نخبگان، سهم دانممندان از   

 ييهاصشاخمجموع جهان، تعداد شراغالن تحقيقاتي در بخش تحقيق و توسع  دارای باالترين ميانگين و  

 ارند.  ميانگين برخورد ترينيينپاز شون تعداد دانمجويان دانمگاه، تعداد فارغ التحصيالن دانمگاه و...ا
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 ترتیب اهمیت مولفه های فاکتورهای نیروی انسانی در قدرت علم و فناوری -1نمودار

 

 
 فناوری و علم قدرت در اقتصادی فاکتورهای های مولفه اهمیت ترتیب -3نمودار
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4.45 4.33 4.31 4.31 4.26 4.14 4.11 4.02 4.02 4 3.95 3.88 3.84 3.81 3.76 3.73 3.72 3.63 3.62 3.6 3.52 3.41
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ميزان هزين   :مانند هاييشرراخصاقتصررادی نيز، از نظر پاسررخ دهندیان   مؤلف و  1در نمودار شررماره 

در بخش تحقيق و توسررع  ب  عنوان درصرردی از توليد ناخالص داخلي، هزين  در آموزش، سررهم  هادولت

با فناوری سرطح باال در اقتصراد دارای باالترين    هایفناوریبخش خصروصري از بودج  پژوهش و سرهم    

مررور، سررران  سرررماي  یذاری مانند ميزان سرررماي  یذاری خارجي در خارر از ک هاييشرراخصميانگين و 

  .بوده است ترپايينخارجي، پرداخت و دريافت حق ثبت اختراع و ... دارای ميانگين 
 

 
 فناوری و علم قدرت در میانجی فاکتورهای های مولفه اهمیت ترتیب -3نمودار

 

 هاييشاخصفاکتور ميانجي نيز، از نظر پاسخ دهندیان ب  پرسمنام ،  هایشاخصو  0در نمودار شماره 

انش تحقيقاتي، تعداد مراکز د مؤسرسات رتب  در ميزان همکاری صرنعت و دانمرگاه، رتب  در کيفيت    :مانند

و تعداد مراکز آموزش عالي کمرررور، تعداد  هاميانگينبنيران، تعداد مراکز تحقيق و توسرررع  دارای باالترين  

 برخوردار بودند.    تریپايينميانگين  علم و فناوری ...از هایپارکو  هاقطبعلمي، تعداد  هایانجمن
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 فناوری و علم قدرت در اطالعات فناوری فاکتورهای های مولفه اهمیت ترتیب -4نمودار

 

رتب  کمررور در  :مانند هاييشرراخصو فاکتور فناوری اطالعات و ارتباطات نيز،  4در نمودار شررماره 

تعرداد پايگاههای تحت شررربک ، رتب  در شررراخص دولت الکتروني  دارای امتياز باال و   ،ICTشررراخص

خ اينترنت و اشتراک اينترنت از نظر پاس هایميزبانمانند تعداد ممرترکين تلفن همراه، تعداد   هاييشراخص 

 .  اندبوده ترپاييندهندیان دارای امتياز 
 

 
 فناوری و علم قدرت در نوآوری و علمی برونداد فاکتورهای های مولفه اهمیت ترتیب -5 نمودار
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 حجم ميزان :مانند هاييشرراخصرونداد علمي و نوآوری نيز، ب هایشرراخصو  1نمودار شررماره در 

 High صادرات  حجم ميزان جهاني، مجموع  از درصدی عنوان ب   باال و متوسرط  هایفناوری صرادرات 

tech  کل از درصررد صررورت ب ) مياني و برتر هایفناوری صررادرات ميزان ،(دالر ميليون ب ) کمررور ي 

 مقاالت مانند تعداد هاييشاخصدارای امتياز باال و  ،High tech صرنايع  در اسرتخدام  درصرد  ،(صرادرات 

تعداد  خارجي، مجالت در شررده شاپ مقاالت هر کمررور، تعداد داخلي نويسررندیان  همکاری با علمي

 .  اندبوده ترپاييندارای امتياز  يا اسکوپو  ISIمقاالت علمي ثبت شده هر کمور در 
 

 
 فناوری و علم قدرت در استراتژیک علوم در عملکرد فاکتورهای های مولفه اهمیت ترتیب -6نمودار

 

 ميزان هم ون هاييشرراخص نيز اسررتراتژي  علوم در عملکرد و فاکتور 6در نمودار شررماره  درنهايت

 فناوری و فناوری زيسررت ،ایهسررت  فناوری فناوری، نانو) تحقيقات در کمررور هر هاییذاری سرررماي 

 فناوری، نانو) عرص  در کمرور  هر صرادرات  سرهم  داخلي، ناخالص توليد از درصردی  عنوان ب ( فضرايي 

 و باال امتياز دارای صررادرات، کل مجموع از( فضررايي فناوری و فناوری زيسررت ،ایهسررت  فناوری

0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
2.7

3
3.3
3.6
3.9
4.2
4.5
4.8 4.34 4.21 4.12 4.04 4.02 3.98 3.97

3.76 3.73 3.58 3.47
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 غني کني ت ب  دستيابي فضائي، پايگاه تعداد کمرور،  هر در ایهسرت   بر  توليد ميزان مانند هاييشراخص 

 اندبوده ترپايين امتياز دارای اورانيوم سازی

ان  فاکتورهای شمگ بندیاولويتشش یان ،  فاکتورهایعالوه بر ميزان اهميت هر شاخص در 

ش فاکتورهای ش بندیاولويتنمودار زير  مطرح شد.در پرسمنام   مستقل سوالينيز در قالب 

  . دهدميیان  را در توليد قدرت علمي و فناوری نمان 

 

 
 اولویت بندی فاکتورهای علم و فناوری ازدیدگاه صاحب نظران  -4مدل 

 منبع یافته های پژوهش

                                                                                          گیری نتیجه -5

مادی و معنوی ک  در قلمرو ي  کمرررور وجود دارد،  هایتوانمندیملي، بر  عنوان مجموع   قردرت  

نابع و م ب  عقيده برخي از صرراحب نظرانمتفاوتي اسررت. در اين شارشو ،  بسررترهایبریرفت  از منابع و 

قدرت ملي شامل فاکتورهای سرزميني، اقتصادی، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، نظامي، علمي  هایسرشمم 

علمي و فناوری است، ک   مؤلف های  مهم قدرت ملي، فاکتور يکي از بدين منظور، . باشرد مي و فناوری ...

 . شودميياد « قدرت علمي و فناوری»از آن تحت عنوان 

 .تاسرر فناوری و علم توليد ب  منوط کمرروری هر بالندیي و حيات تداوم امروزی، دهپي ي دنيای در

 و ريزیبرنام یام برای  ترينمهم یيری پيمررررفت، اندازهشرررناخت وضرررعيت علم و فناوری و  روازاين

ا شناخت ب کنندميسرياستگذاری هر کمور است. بدين منظور برنام  ريزان و استراتژ های هر کمور سعي  
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مان ز ضرمن مقايس  توان خود با رقبا،  دقيق وضرع موجود و هم نين تعقيب روند تغييرات در طول زمان، 

 لم فناوری،ع هایشرراخص یفت، توانمي روازاين دسررتيابي ب  اهداف تعيين شررده را نيز پيش بيني نمايند.

  کمورهای پيمرو در عرص تا جايي ک  محور اصرلي سنجش قدرت علم و فناوری و پيمرفت هر هستند، 

علم و فناوری خود را اندازه  هایشاخصشده  ريزیبرنام ک  ب  طور مستمر و  هاستمدتعلم و فناوری 

 هاييشاخصمتغيرها و  ترينمهماين پژوهش ب  دنبال بررسري و شرناخت   . بر اين اسرا ،  کنندميیيری 

وری کمررورها پرداخت وآن را در قالب ي  ب  ارزيابي قدرت علمي و فنا توانمياسررت ک  بر اسررا  آن 

ک  در متن مقال  ذکر شد، برای رسيدن ب  اين هدف ابتدا با مراجع   مدل مفهومي ب  تصروير کميد. هم نان 

. یذار در قدرت علمي و فناوری استخرار شد تأثيرو متغيرهای  هاشاخصب  منابع معتبر و مرتبط مجموع  

در قالب شرش فاکتور شامل نيروی انساني، مالي و   هاآن، هاشراخص سرپس با توج  ب  نوع و ماهيت اين  

 بندیق طبعلوم استراتژي    در، فناوری اطالعات و ارتباطات، برونداد علمي و عملکرد ميانجي اقتصرادی، 

در شکل دهي ب  قدرت  هاشراخص د اين کررب  اختصرار ماهيت و کا  ایکتابخان  هایيافت شرد. در بخش  

و هم نين  در هر فاکتور هاشرراخصمورد بررسرري قرار یرفت. سررپس وزن و اهميت   علمي و فناوری

فاکتورهای شش یان  از طريق مطالع  ميداني و تکميل پرسمنام  توسط صاحب نظران داخلي  بندیاولويت

مدل مفهومي زير ب  عنوان خروجي پژوهش طراحي و تدوين شد. در  درنهايتو خارجي صورت یرفت. 

ر خود از طرف ديگ ؛ وقدرت علم و فناوری  با ساير ابعاد قدرت ملي در ارتباط استبا توج  ب  اينک   واقع

 مدل و... قرار دارد؛ مالي و فناوری اطالعات منابع انسرراني، مختلف من جمل  منابع هایحوزه تأثيرتحت 

 فناوری اطالعات، ميانجي، ،مالي و اقتصررادی )نيروی انسرراني، (فاکتورعامل ) 6در غالب  1شررماره ترکيبي 

 . یرددمي پيمنهادشاخص  44برونداد علمي و نوآوری و عملکرد در علوم استراتژي ( و 
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 مدل نهایی سنجش قدرت علم و فناوری کشورها -5مدل 

 منبع: از نگارندیان
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  چكيده

 قانونن يافتشود. موجوديت تدوين مي جديد اساسي   ، قانونبنيادين كنندهحوادث دگرگونوقوعِ پس از 
بوده اســت. در فرآيند نگارشِ كارآمدن دولت جديد، نيز چنينْ دنبال رويافغانســتان، به 1382اســاســي

ستي نظام      ساسي جديد، راجع به چي سيط ( كشور سياسي    آيندهقوانين ا گيري ميمتص ) بودنيا مركب ب
ضوع فدرالي   مي ستان در    شود. مو سي   نگارش  فرآيندشدن افغان سا شأ      قانون ا سرمن ستان،  جديد افغان

ـتان هاي فراوانها و موافقتمخالفت ـت ، دارايگرديد. افغانسـ ــببسـ تنوع قومي و مذهبي و  رهاي مناس
سم بود    سيس فدرالي سي   اندركاران تدوين دست  ولي؛ نژادي براي تأ سا شتم، از فدرالي  قانون ا  سازي ه

 ،يكدامين داليل اجتماعي، سياسي، فرهنگ  ( پرسش در پاسخ به  نگارندگان، نظر نمودند. افغانستان صرف  
 )اه نيابدر افغانستان  هشتم  قانون اساسي  ، به مناسب  هايزمينه وجودرغم فدراليسم علي  شد تا ساز  سبب 
سنادي مبتني بر زمينه  شيوه گيري از با بهره ست يازيدند كه يابي، به اين يافتهتحليل ا  تجزيهحتمال ا ها د

صادي موجود ميان واليات، احتمال افزون     شكاف اقت شور،  سايگان و كم   ك سوادي و  شدن دخالت هم
 جديد ساسي  قانون ا تدوين هنگامهدر فدراليسم   ردترين داليل مهم ،ترتيبرشدنيافتگي سياسي مردم، به   

  بود.
  .هشتم، فدراليسم، مخالفان، موافقان قانون اساسينويسي، اساسي: افغانستان، قانونهاكليدواژه 
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 مقدمه

ستان نيروهاي ائتالف بين حمله سال  المللي به افغان سقوط طالبان گرديد  2001در  سپس منجر به   در، ؛ 
سامبر ( بنكنفرانس  صويب ) 2001د ضطراري  جرگهلويهبرقراريِ از پس  د كهش  ت  ،ليدولت انتقا و تعيين ا

صويب   براي زمينه سي   ت سا ستان جد قانون ا  جرگهويهلاقداماتي كه بعد از  ترينمهم. از ، فراهم گردديد افغان
چند  يامدپقوانين اساسي   معموالً بود.  قانون اساسي  انجام گرفت، تشكيل كميسيون تسويد     1381اضطراري 
) روايان و شــهروندان؛ بتدريجي جوامع و آمادگي ذهني فرمان تحول) : الفگيرندمي، شــكل نوع رخداد

جديد؛ ج     ايجاد  نده دگرگون حوادث) كشـــورهاي  ند انقالب   كن ها و     مان تا  خليدا هاي جنگ ها و كود
ضي، ( شورهايي پس  درمورد اخير. )93-94: 1373قا شور دهي سامان بازبحران و براي  ختم از، چنين ك ، ك

  ه است.بود چنينجديد افغانستان نيز  قانون اساسي گيريشكلنمايند. جديدي وضع مي قانون اساسي
به اين  ؛دروني و سرزميني است   ساختار  نظر، شكل حقوقي دولت از  قوانين اساسي   هايمؤلفهيكي از 

ساختار   كه معنا سيط باشد يا    آيا  شكال   .مركب كالبدي كشور ب فدرال  ايهنظاممركب،  هايدولتيكي از ا
ست.  سي   در زمان تدوين  ا سا ستان  قانون ا ضوع  جديد افغان شأ بروز        فدرالي، مو سرمن ستان،  شدن افغان
ستان  ديس رمي نظربهشد.   موافق يا مخالففراوان  هايواكنش خاب الزم براي انت هايزمينه برخي كه افغان
به  هككشوري نامتجانس از نظر قومي، نژادي، زباني و مذهبي   ؛گري را دارا باشد فدراليستي حكومت  شيوه 
سته تهديد  ديدهبه  ،آن شته تاكنون، اندنگري س   به قومي را هايرنجش . اين رويكرد، از گذ شته ا  .تهمراه دا

سم   شايد  ست تواميفدرالي سبي براي   حلراه ن شد     برطرفمنا شكالت با ن نظر به وجود چني .ساختنِ م
 كردنپياده، طرح نخبگان، برخي 1382سال  در قانون اساسي  بود كه با آغاز كار كميسيون تدوين   هاييزمينه

جود وبا  گرديد. آن قبوليا  فراوان در رد و هايگيريموضــعكه منجر به  ســيســتم فدرالي را مطرح كردند
قانون ن تدوي چندگانهو جلسات كارشناسي مراحل      هابحثدر ، فدراليسم در افغانستان   بسترهاي مناسب  

سي    سا ستان در      ،و در نتيجهمورد پذيرش واقع نگرديد  ا سي افغان سيا سي   نظام  سا نان جديد، همچ قانون ا
در  دراليسمف عدم پذيرشدستيابي به داليل  پژوهشِ پيش رو، درصدد  متمركز و بسيط باقي ماند.  صورت به

داليل موجب شد كه در   وجود كدام پرسشِ در پاسخ به   است.  افغانستان  1382اساسيِ  فرآينِ تدوين قانون
ستان،  قانون اساسي   فرآيند تدوين فرهنگي و مذهبي و قومي  هاي مناسب رغم وجود زمينهعلي جديد افغان

ين و همچن قانون اساسيمطالعات اكتشافي اوليه در متون مذاكرات   پس از، نگردد ، فدراليسم پديدار و اداري
، اساسي   قانونافغانستاني در زمان نگارش   كارشناسان و انديشمندان     هايگيريموضع نظرات و تكيه بر با 
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ـيه مطرح چهار  ــديافتههاي آگاهي فقدان) 1 :ديگردفرضـ ـياســي مردم براي پذيرش فدراليســم  رش ) 2 ؛سـ
سم  شور   درواگرائي  مبناي فدرالي س  ملت يافتگي مفهومو بدون قوام كثيرالملّهك ستي   نظام) 3 تان؛افغان فدرالي

سي يكسان مناطق به منابع   فدرالي و عدم دستر  ادارهزياد  هزينه) 4 همسايگان دركشور؛   تربيشدخالت  پايه
  اقتصادي.

  پژوهش شناسيروش
ســـت. ا يابي زمينه ها، تبيين اســـنادي مبتني بر   اي و روش تحليل داده ، كتابخانه   ها روش گردآوري داده

 مربوط به مذاكرات در دســترسِ و و منابع دســت اول ، پس از مطالعات ابتدايي و اوليه در متونهافرضــيه
اجتماع  وزهحهشتم توسط نمايندگان و نيز نظرات كارشناسان      قانون اساسي  در جريان تدوين  گرفتهشكل 

م صلي عدم گزينش فدراليس  . سپس، به واكاوي داليل ا دست آمد ، بهزماني بازه ، صرفاً درهمينْ و سياست  
) احدفرضيه و در تعقيب يك هدف وچهار در قالب دستگاهي تركيبي از ( افغانستانجديد  قانون اساسيدر 

 ژوهش طيپ وبرگشت رفت مسير  ،به متون هااز فرضيه و سپس   هامتون به فرضيه  از آغاز،. در شد  پرداخته
در مخالفت با برقراري  قانون اساسي  زماني تدوين  دورهاظهارنظرهاي موجود در  كليهس از حصول  پ شد. 

راتي كه تعداد نظ ؛پرداخته شد  هاكدام از فرضيه وزن هر  گيرياندازهسيستم فدرالي در كشور، به شمارش و     
سم شمارش  دست آمده بود،  هدر ارتباط با هر فرضيه ب  برخوردار  يبندرتبهاز  و داليل عدم مقبوليت فدرالي

  .دش

  پژوهش پيشينه
سياسي افغا   چندوچونِو نستان  افغا قانون اساسي  تدوين و محتواي  چگونگيبا  ارتباطدر  ، نستان نظام 

شتارهايي  ست:  نو شمي  و) 1382( دانش موجود ا سي   تدوين  شيوه توضيح   ضمن ) 1389( ها سا  قانون ا
و  اندبرشمرده  هاي نظام فدرالي رااداري معمول در جهان، ويژگي هايسيستم  جديد افغانستان و بيان انواع  

 جرگهلويهكار در  روند) 1388( رسولي  و) 1383( عليزاده كه تا چه اندازه بر افغانستان قابل تطبيق است.  اين
ـاســي قانون  ،)1382( رحيمي )،1382( حكيمي)، 1382( احمدي اند.قرار دادهرا مورد بررســي  1382اسـ

 عارفي)، 1382( صالحي )، 1382( سليمي )، 2003( نوابي ،)1382( بلخي ،)1382( اميني)، 1382( شجاعي 
صول    به) 1382( رحماني و) 2003( ارجمند ،)1382( صاف، رعايت ا ترتيب به رعايت الزامات عدالت و ان

شر و   شهروندان،  هايآزاديحقوق ب شور    عموم  ساختار مذهبي ك ، اهميت نقش و حقوق زنان، توجه به 
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شور در       ستگي قالب جمهوريت و توجه به حقوق پيروان مذاهب مختلف ك صويب  شاي سا ت  سي قانون ا
دالئل طرح ســيســتم  به) 1382( انديشــمند و) 1389( علم )،1390و1382( واعظي اند.جديد تأكيد داشــته

ستگي   فدرالي و  سر راه   هايشاي شرقي  .پردازندميآن  شدن عملياين نظام و موانع بر   پهلوان)، 1389( م
 چندگونه جامعهفدرالي را نظام مطلوبي براي  نظام) 1382( قبول و) 1382( پدرام)، 1382( شهراني)، 1382(

ستان    قراردادننابا مب تا شد كوشش  كه اين است  نوشتارها  ديگروجه تمايز پژوهش حاضر با   .دانندميافغان
سي   تدوين  نحوه سا ستان و چندوچون  قانون ا سي آينده،     مب جديد افغان سيا سر نوع نظام  وضيح  تاحث بر 
عنوان نظام رغم وجود برخي بسترهاي مناسب، به  فدراليسم علي  گزينهكه كدام داليل سبب گرديد كه   دهد

   سياسي كشور تثبيت نگردد.

  مباني نظري
ساختار دولت   كهاست  عمومي ارادهحقوقي حاكي از  يسند  قانون اساسي   شكل حكومت،  ، در مورد 

حاكم، حقوق        هاي  هاد يارات ن يان مي     هاي آزاديو  عمومياخت عد مشـــخصـــي را ب لت قوا يد   م ما  ن
هاي اجتماعي، و با هويت متعدد كشورهاي دولتفدرال، متشكل از   كشور دولت ).46: 1387زنجاني،عميد(

سي،    ست      سيا صي ا شخ  بصورت يك دولت مرك يكديگر به كه از طريق اتحاد بااداري و جغرافيايي م
المللي را فقط ، صالحيت عملكردهاي بين قانون اساسي  . در فدراليسم،  )119: 1390هاشمي، ( است درآمده 

ستحيل در     دهد و دولتدر انحصار دولت مركزي قرار مي  شمول حقوق داخلي و م  جامعههاي عضو را م
شيوه   .)264: 1373قاضي، ( سازد كل فدرال مي جغرافيايي،  كه به تقسيمات است  از حكومت يافدراليسم 
 Feely( هستندهاي مجزا ي از بخشدولت يكپارچه و اتحاد هايي،كند. چنين رژيمزئي اعطا مياستقالل ج

& Rubin,2008: 12دانست  هاييبينيجهانها و اي از طرز تفكرها، ارزشتوان مجموعه). فدراليسم را مي
: 1377ك،پاخوبروي( اســتو يگانگي اي بر اســاس حفظ گوناگوني در عين وحدت كننده فلســفهكه بيان

سم  24 صورت  ؛شود حاكميت مطلق دولت منتهي به تمركز امور مي معتقدند كه). طرفداران فدرالي ي كه در 
ــيم و مقتضـــيات محلي و جغرافيايي نواحي مختلف كشـــور لحاظ         ي طباطباي  ( شـــودبايد قدرت تقسـ

 اتحاد: اتحاد منطقي بين فدراليسم ) يك :است به دو صورت   دولت فدرال گيريشكل  ).45: 1380تمني،ؤم
ــاده به دولت كشــوردولتانفكاك: كه با تفكيك  فدراليســم) دو ؛ترهاي كوچكدولت اد هاي محلي ايجس
  ).122: 1390هاشمي،( باشد تربيشها براي آزادي و استقالل ناشي از فشار اقليت تواندميكه  گرددمي
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 ها به سمت فدراليسم  ردن دولتآود باعث رويتوانمي هازمينه بخي در مورد فدراليسم ناشي از اتّحاد،  
 ،نياز به دفاع مشـــترك، مصـــونيت از دخالت ديگران و حفظ اســـتقالل داخلي       د: عدم امنيت نظامي،   گرد

سان  سي،    بودنيك سيا شكيل دولت فدرال    هم بنيادهاي  ستگي كه پيش از ت جواري جغرافيايي، تحكيم همب
توسط   را گونه كشورها اين اداره وسعت سرزمين،   . درعين حال،)215: 1385ي،بوشهر ( است  وجود داشته 

: 1388عباسي الهيجي،( سازدميها غيرممكن يك دولت يكپارچه به دليل مساحت و تفاوت ميان مردمان آن
ستند،   هركدام داراي تاريخ خاص ب و زبان متفاوت كهداراي نژاد، مذه سكنه وجود  .)188 سبب  خود ه
سم به  مي عادات و رسوم خويش اداره  كه خود را با رعايت  دهدها اجازه طرز وسيعي به اقليت شود فدرالي

شعلي،   ( گرانبرخي پژوهش ).43-44: 1389اردان،( نمايند سليمي و م  يمبناي ) از ديگر عوامل164: 1384ت
هاي محلّي)؛  واگذاري به ســـازمان    ابل خدمات ق   ( خدماتي  : عامل   اند نام برده  ،ظام فدرال اداري  ن گذاري پايه  

صادي عامل  سي   )؛ عامل امكان تأمين درآمدهاي الزم براي هر منطقه( اقت ضي  خطربه( سيا افتادن تماميت ار
عامل مؤثر در تمركز و عدم تمركز)؛ لزوم پيشرفت   مثابه به فرهنگ سياسي جامعه  ( جامعه)؛ فرهنگ كشور 

انايي نظام عدم تو( تبعيضاقتصــادي)؛  توســعهبراي  م تمركزميزان تمركز و عدتوجه به ( اقتصــاديســريع 
انساني  دراختياربودن نيروي( انسانيامكانات بين تمام مردم)؛ كمبود نيروي  عادالنهاداري كشور براي توزيع 

 .)عمومي در مناطق ادارهمند براي انتو

وفاداري به حكومت ايالت كه هنگامي  ؛واحد ســرزميني اســت تجزيهخطر فدراليســم  هايكاســتياز 
ـبب بي به ــد كه سـ ، يبانزو  ملّي عاليق نژادي،عالقگي به آن گردد و لت فدرال و بينيازي از دوحدي باش

در اين صورت با بروز اختالف ميان ايالت و حكومت فدرال، ي استوار ميان اياالت پديد آورده باشد. مرزها
 عنوانبه ). 216: 1385بوشـــهري،( اندازند  خطر ميرال را به آيند و دولت فد   گرد مي مردم زير پرچم ايالت  

ترس از واگرائي و  دولت مركزي در هندوســـتان گرديد،     از عوامل مهمي كه باعث تقويت قدرت      نمونه،  
 ندوســتانهتقســيم خاك  اســاســي نتيجه. يند جدايي پاكســتان از هند بودناخوشــا تجربه واســطهبهتجزيه 

ها كه از نوسان كشور از افراط به تفريط و برعكس بود. تقريباً تمام رهبران و پيروان آن   جداشدن پاكستان)،  (
خواهان حداكثر قدرت براي دولت      باره يك كردند به   حداقل قدرت براي دولت مركزي حمايت مي       ايده 

ستي، ( شدند مركزي  شعلي بنا به نظر  .)136: 1386آوا ضد   زبرخي ا، )5-6: 1384( م  هافدرالداليلي كه 
ست از:  نمايند عبارتعنوان مي شكال در انجام      ( كارآيي عدم) الف ا سردرگمي و ايجاد ا سم باعث  فدرالي

شترك بين اياالت مي  ستبداد ) ب)؛ شود امور م شار بر اقليت  حكومت در( ا  تريشبهاي محلّي تمايل به ف
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ست  ست  هزينه( باالترهاي مالي هزينه) ج)؛ ا  هاجوييصرفه از  تربيشهاي مالي حكومت فدرال، ممكن ا
امكان توزيع ثروت بين  كاهش) شگيري اهداف ملّي)؛ قدرت حكومت مركزي براي پي كاهش) د)؛ باشد 
ستم فدرال          تاريخچهتوجه به . مناطق سي شورهاي داراي  ضاع اجتماعي و فرهنگي ك سم و او شان  نفدرالي
 گريومتحكفدراليستي   شيوه تنوع جمعيتي و فرهنگي عامل مؤثري در گزينش كه چندگونگي و  دهدمي

ست.    سوي اين نوع نظام بوده ا  هاي مختلفي به توزيع منابعحاكمان در اين گونه جوامع به روش و ميل به 
دهند. چنانچه جاي مي اصلي هاي عمومي ها را در سياست و سازمان   ها اقدام كرده و آناجتماعي بين گروه

ست   ا سيا شد و به  هاين  ست  ظالمانه و نابرابرانه با نفع گروه يا قوميتي خاص در جامعه پياده گردد، ممكن ا
شود و آن     موجب واكنش شار  سوي طبقات و اقوام تحت ف شيوه   هايي از  ستار  هايي ها و يا روشها خوا

ــد تا عدالت ميان قوميت ــ( نمايدملّت را تأمين  افرادها و گردند كه قادر باش با  ).306: 1388اميري،الحيص
 اشد بقومي در جامعه  هايخشونت  وجودآورندهبهعلل يكي از  تواندميدولت  هايسياست  كه توجه به اين

براي مسائلي از اين دست، پيشنهاد      حليراهعنوان سيستم فدرالي را به   برخي) 182-195: 1390سردارنيا، (
ام ارضا رهبران و نخبگان اقو طلبيقدرتميل  همبا تقسيم حاكميت و قدرت،   كه اندعقيدهو بر اين  كنندمي

  .انه حكومت و آمر واحد نخواهد بودديگر يگ ،قدرت مركزي همخواهد شد و 
  جويانهفدرال هايخواسته وقوانين اساسي افغانستان 

: است  ليك كشور، نشانگر دو عام   قانون اساسي  درپيِ تغيير و نسخِ پيِ  كه نمايندميپژوهشگران تأكيد  
اً مورد قانون كه صــرف خود نگريجانبهيكو  بودنناعادالنهها، ها و حكومتثباتي و تغييرات ســريع نظامبي

 اساسي   قانونشود.  نيز از اعتبار ساقط مي  قانون اساسي  بوده و با سقوط قدرت حاكم،  توافق قدرت حاكمه 
تدوين  تجربهافغانستان، تاكنون،   ).43-44: 1382،آباديدولت( است وده عامل بگرفتار هر دو  در افغانستان، 

 ييهاگروه از خواست  ييهانشانه  توانيمرا داشته است. در اغلب اين قوانين اساسي،      قانون اساسي  هشت  
به واليات از ســـوي حكومت مركزي را درك نمود. بازخورد اين  تربيشاز مردم مبني بر اعطاي اختيارات 

، اتيالو مشاوره  ؛ برقراري مجالسشود يممشاهده   ي متفاوتمطالبات، در مواد قانوني، به اشكال و با عبارات 
شوره در مركز    شكيلِ مجلس م شكيل  هاالحكومهنائب ت شكيل   در هر واليت، تيوال جرگَه، ت  يهاهجرگت

يل ه تشك خريل شوراهاي محلّي در واحدهاي اداري، تشكيل شوراي واليت و ولُسوالي و باأل     محلّي، تشك 
منظور كاستن از تمركزگرايي محض و واردكردن مردم  گي بههشتم، هم  قانون اساسي  شوراهاي واليتي در  

وده ق بامور مناط ادارهآنان در  شدن ميسه مربوط به مناطق و واليات و  يهايريگميتصم از  ياپارهمحلّي در 
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ــت.  ـته، اين مواد، چندان اس اما به هرحال، وجود چنين  ،اندگرفتهينمخود اجرايي به جنبهمعموالً در گذشـ
 ترشبي يريگسهم براي  هاگروهخواست و نظر برخي  دارد؛ حكايت از يك مطالبه  ،قانون اساسي  ي در مواد
نقش شــوراهاي  )215: 2003( روبين .كشــور اختارســ شــدنزهيفدرالامور و در حد اعالي خود،  ادارهدر 

 ييتمركزگراراي ي بالهيوس مثابه وانين اساسي در افغانستان به   ق« :سد ينويم واليتي را كمرنگ ارزيابي كرده و
ــعه ) ويا متمركزكردن قدرت( ــت .اندرفتهكار هقدرت دولت در مناطق دورافتاده ب توس كه قابل يادآوري اس

شوراهاي   ست        نقش  شده ا سي واقع  سا شه مورد قبول قوانين ا ي عيني، احكام هاتيواقعاما  ؛واليتي همي
سي    سا صاً   . دهندينمكلّي انعكاس را به قانون ا صو سال  مخ صالحيت دولت در حال   سو به اين 1978از 

  »بوده است. ريتأثيبليل و نفوذ آن در بسياري از نقاط كشور قت
  

  توضيحات
  قانون اساسي

  سال تصويب
مامدار ز

  مربوطه
تعداد 
  اصول

برگزاري يا 
عدم برگزاري 

  جرگهلويه

سپاري به ميزان اختيار
  واليات

اساسي نامهنظام
 هيعلدولت 

  افغانستان
  خاناهللامان  م1923ش/1301

ماده  73
و 

  ضميمه2

برگزاري با 
  نماينده 1504

 مشاورهبرقراري مجالس 
، 43، 39مواد( اتيوال

  )64و  63، 44
نامهاصول

اساسي دولت 
  افغانستان

  نادرشاهمحمد  م1931ش/1310
ماده 110
 2و 

  تعديل

برگزاري با 
  نماينده 525

تشكيل مجلس مشوره 
ها الحكومهدر مركز نائب

  )71ماده (

 قانون اساسي
  .ش1343

  ماده 128  شاهظاهر  م1964ش/1343
برگزاري با 

  نماينده 454

واليت در تشكيل جرگه
، 109مواد( تيوالهر 

  )111و  110
قانون اساسي

  .ش1355
  ماده136  خانمحمدداوود  م1977ش/1355

برگزاري با 
  نماينده 325

--------  

اصول اساسي
جمهوري 
  دموكراتيك

  عدم برگزاري  ماده 68  ببرك كارمل  م1980ش/1359
تشكيل جرگه هاي 

و  52، 51مواد( يمحل
53(  

 قانون اساسي
  .ش1366

  ماده 149  اهللانجيب  1987/.ش1366
برگزاري با 

  نماينده 1500

تشكيل شوراهاي محلي 
 ياداردر واحدهاي 

  )129و  128مواد (
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  توضيحات
  قانون اساسي

  سال تصويب
زمامدار 
  مربوطه

  تعداد اصول
برگزاري يا 

عدم برگزاري 
  جرگهلويه

ميزان اختيارسپاري 
  به واليات

اصول اساسي 
  جديد افغانستان

  1994ش./1372
الدين برهان

  رباني
  عدم برگزاري  ماده 114

تشكيل شوراي 
 يولسوالواليت و  

و  129، 128مواد (
130(  

قانون اساسي 
  ش.1382

  ماده 162  حامد كرزي  2004ش./1382
برگزاري با 

  نماينده 503

تشكيل شوراهاي 
، 137مواد( يتيوال

و  140، 139، 138
141(  

          
  هشتم قانون اساسيدر مراحل نگارش  يخواهفدرالبازتاب 

ت ، مشاركبود سابقهيبدر طول تاريخ سياسي كشور كه  1382اساسينگارش قانون زهيمميكي از وجوه 
نظران، متخصصين حقوقي، سياسي، اجتماعي و اقشار مختلف مردم      كارشناسان، صاحب    گسترده و حضور  

م فدرالي در ري نظااآنان كه پشتيبان برقر مذهبي، زباني، قوميتي بود كه موجب شد  با تعلّقات متفاوت ديني، 
 ي كهضوع مو ؛تغيير نظام كشور به فدرال گردند  خواستار  ،خود را بيان نمايند دهيا واهمه كشور بودند، بدون 

 و هارســانهدر ســطح اجتماع نيز حاميان و مخالفان در  د.نيز كشــيده شــ قانون اســاســيمراحل تدوين به 
شست   مطبوعات و در محافل و  صي به بيان     يهان ص . ندپرداختيمخود و نقد طرف مقابل  يهااهدگيدتخ

سي    نيتدوبراي آغاز  يامقدمه، كنفرانس بنبرگزاري  سا شكيل دو روديمشمار  جديد، به قانون ا لت . با ت
سه انتقالي،  سي   نگارش  گانهپنج پرو سا سويد  قانون ا شي   به جريان افتاد: ت صويب، تو  در ح و انفاذ.، تدقيق، ت
افغانستان   ذشته گقوانين اساسي    مطالعهپس از در ابتدا كميسيوني تشكيل گرديد كه    تدوين)( ديتسو  مرحله

ست  توان و ساير اقشار   دانان و فرهنگياني الزم با حقوقهامشورت جهان و  هفتاد كشور و قوانين اساسي   
ساسي   سينوشيپ نسخه اولين  ستان را تهيه كند و آن  قانون ا يس يرا طي تشريفات خاصي به ر  جديد افغان

 ).221: 1383نهضت، نامهفصلگروه پژوهش دهد (دولت انتقالي افغانستان تحويل 
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بخشي   در توانيمرا  مبني بر گزينش نظام فدرالي مردم نظران و اقشار مختلف صاحب نظرات انعكاس 
ي داخلي ســبب نظميبپنج ســال جنگ و وبيســت« ت مطالعه و تدقيق مشــاهده نمود:از متن گزارش هيأ

سنل نظامي و امنيتي       عمدهگرديد كه يك عده از واليات  سالح و پر ضع مالي،  شور از جهت و خود را  ،ك
ـتند كه اگر ما نظام  به خودمتكي  تلقي كرده و راه گريز از مركز را در پيش بگيرند. يك عده به اين فكر هسـ

ستگي       در آنفدرالي را كه  سياست خارجي و تجارت خارجي با مركز ب ساحات نظامي،  ، واليات فقط در 
ضوع  مو فصل خواهد گرديد. لهذا به اين وحل هاتياقلداشته باشند، بسا مشكالت كشور از جهت حقوق       

شود كه آيا ما يك نظام فدرالي كه در آن خطر   شد     هيتجزبايد توجه جدي  شور موجود با يا  ميخواهيمك
گرفته شــود.  ) كارمركزيت عدم تراكماصــل (كه در آن از  ميخواهيمكه يك دولت واحد مركزي قوي اين

صل (  ست  ني) امركزيت عدم تراكما شد و از   بااقتدارسو دولت مركزي واحد و  كه در آن ازيكا موجود با
سطح  هاجرگهطرفي هم واليات بتوانند از طريق  سوال ي انتخابي به  شهرها و   هايول  هاداردر  هاشاروال و 

سهم بگيرند  شاي  دارا(»مملكت  سي   الن سا سأله ). 240: 1382،قانون ا س  م سي     بودنيفدراليا  طيب سيا نظام 
 دربارهو  ار گرفتقرجديد افغانستان مورد بررسي    اساسي  قانون در كميسيون تسويد    ليتفص بهافغانستان،  

شنهادها و   همه ش      نظرتبادل هاطرحپي ضي از مناطق و افراد پي هاد نشد. در ابتدا طرح فدرال كه از طرف بع
صميم گرفته ( صله يفو چنين  شده بود مورد نقد قرار گرفت  شد نتيجه يا ت علي، اين نظام ف طيشرا كه در  ) 

شد        به نفع تواندينم ستان با صلحت مردم افغان شور و به م شورهاي ديگر دنيا اين نظام   .ك  قيطبتاگر در ك
شده اجرا( ست    طيشرا  خاطربهو ثمربخش هم بوده  )  شورها بوده ا  كه آنخاص فرهنگي و اجتماعي آن ك

مرحله ي تسويد

هيأت تسويد هيأت تدقيق هيأت تحرير

فرهتشكيل كميسيون نه ن

سي پس از    نويس قانونپيش ٔ◌ تهيه سا ا
  كشور  ٔ◌ گذشته قوانين اساسي    ٔ◌ مطالعه

و هفتاد كشــور جهان و مشــورت با   
ــار    ــان و نمايندگان و اقش ــناس كارش

 مختلف
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شده     طيشرا  شور ما فراهم ن ست ( هنوز هم در ك سيون ، دوم مرحلهدر  ).203: 1382دانش،ا  وظائف كمي
سي   از عبارت بود تدقيق سي    سينوشيپبرر سا شار  كردنآمادهو  قانون ا شورت با  ، آن براي انت ي هافغانام

و  دهشيآورجمع و پيشنهادهاي  نظرهاتحليل وتجزيه و، قانون اساسي  خارج از كشور پيرامون مواد  داخل و 
در هشــت  هعامه ك ظرخواهيدر فرايند ن). 223: 1382نهضــت، نامهفصــلپژوهش گروه مردم (ابالغ آن به 
ستان، به اجرا      منطقه در شهر ايران و پاك ستان و چهار  صل گروه پژوهش درآمد (افغان ضت،  نامهف : 1382نه

مطالبات و نظرات    ،دهند يمتشـــكيل   ها تي قومه غالب مردم منطقه را كدام     ك ، بر اســـاس اين)224-223
شور   متفاوتي سي آينده     نوعِ دربارهاز واليات مختلف ك سيا ات اكثر والي شد. در مجموع  يآورجمعنظام 

ست هخواهان بشمالي،   شخص، نظام فد هو ب تربيشآوردن اختيارات د رالي بودند و واليات جنوبي طور م
دســـت آمد: در  در خارج از كشـــور هم چنين نتايجي به   خواهان يك حكومت مركزي قوي و مقتدر.     نيز،

يم شود. . واليات بايد متوازن و متناسب تقسميخواهينمسيستم فدرالي را  بندي شد كهپاكستان، چنين جمع
شود.        در ايران نيز چنين جمع سيم  سب تق شد كه واليات بايد متوازن و متنا فاهي و امكانات ر نيتأمبندي 

آن به تمام نقاط كشور صورت بگيرد. دو زبان پشتو و دري رسميت داشته باشد و در جهت        عادالنهتوزيع 
داراالنشاء   هينشر ). 406-486: 1382،قانون اساسي  داراالنشاي  ( رديگتالش صورت   هازباننكشاف ساير   ا

نظرات مردم در خصــوص ايجاد  كردنمطرح ) به1382آبان12منتشــرشــده در ( قانون اســاســيكميســيون 
صاص يافت: يك           شده اخت شنهاد ستم حكومتي پي سي ش  منظور) بهشوراهاي محلي واليات، در  اف و انك

سطح واليات،          شوراهايي به  ست تا  سطوح پايين اداري الزم ا سعت قدرت حكومت در  سوال و  و هايول
ودند ببه يك ســيســتم فدرالي  مندعالقهصــفحات شــمالي كشــور، مردم  ) درتشــكيل گردد؛ دو جاتهيقر

  ).30: 1382افغانستان، قانون اساسيداراالنشاء كميسيون  هي(نشر
  

  

مرحله تدقيق

سي تقسيم اعضا به چهار كميته براي بررنفره 35تشكيل كميسيون
مواد قانوني

)منطقه(همه پرسي و سفر به واليت ها در هشت زون

ي كار روي متن نهايي با توجه به نتايج همه پرس
عمومي
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  كشور ندهيآنوع نظام سياسي  درباره قانون اساسيتدقيق  مرحلهمردمي در  ينظرخواهنتايج - 1نقشه 

  

مواد  ها درو اعمال آن پيشنهادها  يآورجمعپس از انجام نظرخواهي و تصويب،   مرحلهدر گام سوم يا  
، 1382آذر 23جرگه دركار لويههپس از آغاز ببود.  قانون اساسيجرگه و تصويب قانوني، زمان برگزاري لويه

ــاي به ده  503اعضـ قانوني را       ته يكمنفره آن  تا بررســـي مواد  ــدند  ما شـــروع  كاري تقســـيم شـ  ند ين
)Sarwardanesh.com/?cat=6 قانون اســاســيهاي مفصــلي پيرامون مواد ، بحثگانهده يهاتهيكم). در 

ــت،    ــومـ ــكـ حـ
ــد.   مركزي باشـ
فدراليزم موجب    

 تجزيه است.

حكومــت مركزي     
 قوي مي خواهيم.

ــديداً فدراليشـ مخالف نظام 
 ◌ٔ تجزيهرا موجب هستيم و آن 

 .دانيمكشور مي

فدرالي نمي مت  خواهيم.حكو
سوالي ها       سطح ول شوراها در 

 .در نظر گرفته شود

يزم ر     ل ا فــدرا
مي   هيم.     ن خوا

تــوازن بــيــن  
ــز و  ــركـ مـ
واليـــات در 
فتــه         گر ظر  ن

 شود.

لي       تم فــدرا ــ ــيسـ سـ
جز      مي  هيم.( بــه  خوا
 بلخ)

ــات  ــه والي ب
ــالحيــت   صـ

ي  تــربــيــش
 داده شود.

ميــت       ك حق حــا
نون      مردم در قــا

 گنجانده شود.
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و  ها تي صـــالحبحث راجع به مركزيت نظام يا عدم مركزيت آن و نيز ميزان          ،از آن جمله  ؛انجام گرفت  
صورت گرفت. در    138مادهذيل  ،6تهيكمبود؛ در  هاتهيكماختيارات واليات در برخي از اين  بحث مفصلي 

شنهادهايي اين مباحثات   يويائاجر يهاتيصالح . بايد اندكيشر مطرح گرديد: مردم درحاكميت  چنين پي
شوراهاي واليت از بين خود، والي  ؛انتخابي باشند هاولسوالو  هايوال ؛زياد باشدشوراهاي محلي  اجرايي)(

مردم به  ،يساالر تفنگ دورهبعد از پايان  ؛وراهاي مربوطه باشد و ولسوال را تعيين نمايند و صالحيت از ش   
 زل)نصب و ع عزل (، شوراهاي واليتي و محلّي بايد بتوانند در مورد تقرّر و  شوند يمسرنوشت خود حاكم   

مثبت  جهينتاز خود منطقه نباشند، زيرا تاكنون   دهان)فرماندانان (و قومان هاولسوال ، هايوال ؛تصميم بگيرند 
ـنايان خود را به اطراف خود جمع   ـند چند نفر از اقوام و آشـ ؛ ندينمايمنداده اســت. اگر از خود منطقه باشـ

ي نظورهاي اجرائيوي داشــته باشــند و هر پيشــنهاد و تقرري را جهت مشــوراهاي واليتي بايد صــالحيت
ست    ستقيماً به ريا شنهادها صورت گ  ييهابحثنيز  5 تهيكمدر جمهوري ارائه دهند. م ارائه  رفت و اين پي

شد    شته با شود   ؛ گرديد: حكومت مركزي غيرمتمركز بايد وجود دا  ؛والي توسط مردم همان واليت انتخاب 
 شــوراي ؛ها يكي را به حيث والي مقرر نمايدنفر را انتخاب نمايند و وزارت داخله از بين آن 5 ،مردم منطقه

شود يساز طرف ري والي و؛ تخاب نمايدواليتي يك نفر را از بين خود به حيث والي ان در . جمهور انتخاب 
 ؛مي استمطرح گرديد: اشتراك مردم و حكومت در شورا حت اين نظرات و پيشنهادها 139مادهذيل  3تهيكم

ــوراها صــفت الزامي متمركز دو نظام متمركز و نيمه درباره 137مادهپيرامون  4تهيدركمهمچنين،  .پيدا كند ش
و پيشنهاد   داد ينظام متمركز توضيحات  دربارهگرفت: وكيل شهير   ) صورت نمايندگانوكال (يي بين هابحث

چند وكيل ديگر از ». مركزيت....حكومت با حفظ اصــل نيمه«الح شــود: اصــ صــورتاين  بهكرد كه ماده، 
ــالمجمله وكيل كَتَ ــفلواك و وكيل خان، وكيل خپالدينوازي، وكيل اس ــ  ،خانآص ــديداً با اين پيش هاد نش

ه و كشـــور را ب  زند يمآســـيب   به وحدت ملّي   متمركزمه ينحكومت   كه  گفتند چنين و  ند مخالفت ورزيد   
هشــتم پس از بحث و  قانون اســاســيســرانجام،  ).218-220: 1383زاده، عليكشــاند (يمســمت تجزيه 

يار،     هاي بســـ يه ودر روز بيســـتگفتگو گه،  دوم برگزاري لو شـــد  بي ) تصـــو14/9/1382(جر
)Sarwardanesh.com/?cat=6(.  

ضوع فدرالي  ضوع وارد مراحل مختلف تدوين       اهميت مو سبب گرديد كه اين مو شور،  ن قانوشدن ك
شد     ساسي  سترهاي وجود آهرا در همين ارتباط ب هاييجدلو بحث و  ا  ورد. ولي در پايان، در عين وجود ب

  ، متمركز باقي ماند.پيشموجود، نظام سياسي كشور مانند  مناسب
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-

  
  
  مناسب موجود در افغانستان براي برقراري فدراليسم هايينهزم

كه برخي بســترهاي حامل اين پيام اســت ســمهاي جوامع برخوردار از فدراليبررســي تاريخ و ويژگي
 نينچداشته است. افغانستان نيز     عمدهنان به سمت اين نوع نظام، سهم   موجود در اين كشورها در گرايش آ 

ست.  ستان با عناويني چون     ،تنوع جمعيتي حيثاز  بوده ا شورهايي همچون افغان  نجينهگ«، »اقوام موزه«از ك
شده  » هاموزاييك قوميت«و » اقوام ست ياد  ست 35: 1390ارزگاني،( ا ان از حيث تنوع قومي و نژادي، ). افغان
شمار  و مالزي بهآسيا، پس از هند، چين  چهارمين كشور   و) 129: 1372يزداني،( جهانهفتمين كشور  وسي 
مذاهب  )،42-44: 1389نجفي،( مســتقلگروه قومي  55و حداكثر 22). حداقل35: 1390ارزگاني، ( رودمي

سماعيليه،   مانندو فرق گوناگون   و) 90-93: 1380سجادي، (...يت ومتأثر از وهاب هاينحلهحنفي، جعفري، ا
وجود چنين تنوع  با  ).127: 1372يزداني،( دارددراين كشـــور رواج  زبان و لهجه   30حدود  در همچنين،

1382/9/14تصويب قانون اساسي در 

يبحث و جدل هاي طوالني اعضاي كابينه و هيأت رئيسه و معترضين به نحوه  تصميم گيري درباره  مواد قانون

نفري و كار مشترك با كميته  تفاهم به منظور حل اختالفات در مورد برخي از مواد قانوني 64تشكيل كميته  

ايجاد يك كميته  تفاهم، مركب از هيأت رئيسه  لويه جرگه و رؤساي كميته ها
نظرات و ايجاد تفاهم و توافق بين كميته هاي دهگانه) يكسان سازي(براي توحيد

عضو لويه جرگه به ده كميته  كاري براي آسان سازي بررسي مواد قانوني 503تقسيم 

برگزاري لويه جرگه 

مرحله  تصويب 
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شور، حكومتي كه اين         قومي سي ك سيا ستان، تاكنون در تاريخ  سميت  هرا ب گونيگونهو مذهبي در افغان ر
ست مبتني بر رعايت حقوق         سيا سد و  شنا ست.   اقوام و اقليت همهب شته ا  ها را در پيش گيرد، ظهور ندا

وق گرفتن حقناديده)، 71: 1392منصــور،( مردمياز به بخشــي از قوم عليه قوم ديگر و دادن امت يك اســتفاده
ــتان،( شــيعيانمذاهب از جمله  پيروان ر برخي واليات و )، اســكان ناقلين د64: 1359ســازمان نصــر افغانس
ــتوزبان   ســـازيجايگزين حذف زبان فارســـي از مكاتب و       )،94: 1390مرادي،( مالكان  راندن  بيرون  پشـ

 هايجنگحاكمان و زمامداران بوده اســت.  هايعدالتيبي برخي از اشــكال متفاوت ،)147: 1389فياض،(
-249: 1384ميرصاحب، ( داشت بوي قومي، نژادي و مذهبي وخلي خونين بر سر كسب قدرت كه رنگ  دا

سبت به ديگر اقوام    مدارانهقومسرانجام عملكرد   و) 245 شن طالبان ن شدن عميقباعث  ،و خ  اتاختالف تر
: 1390سرافراز، ( ردكيد و افغانستان را به مناطق شمالي و جنوبي و پشتوني و غيرپشتوني تقسيم       قومي گرد

ست    درواقع، ).193 ضعف     مختلف هايدورهحاكمان در طول  آميزتبعيضهاي سيا شدت و  فقط دچار 
ياسي  اجتماعي و س  اين اوضاع و احوال  برآيندنيز  خواهيفدرال .از بين نرفته است  گاههيچ ولي گرديده؛مي
سم   هاتيحمابود. سترده از فدرالي ست.  ديگري نيز، قابل جنبه، از ي گ ل، در ها قبنظام فدرالي از دهه درك ا

هاي علمي كشور داراي  كارشناسان و نويسندگان و پژوهشگران و چهره     هاي سياسي،  ميان احزاب و گروه
ين امر را صورت جدي تحقّق ا هايي شكل گرفتند كه به ها و سازمان پيرواني بوده است و حتّي بعضاً تشكّل   

محمدطاهر    افرادي نظيراند.  كردهت مملكت تجويز مي منظور رفع مشـــكالتعقيب و اين نســـخه را به    
اســفند)،  argesN،1390 :12ســايت (2محمداكبر نرگس فوريه)،hafaqnetS،2012 :2ســايت(1بدخشــي

سلطان hairatG،1385 :26سايت  (3عبدالعلي مزاري شتمند تير)،  ستم   4علي ك شيد دو  اهللا، نعمت5، عبدالر
سفند ohagpersianblogZ،1382سايت  (7شهراني  اهللاو عنايت 6شهراني  شكّل  و) : ا حزب  نظير هاييت

                                                            
سال   1 سم      را به محفل انتظارسازمانِ   1347در  سي آن زمان، براي تالش در جهت تحقق فدرالي سيا همراه جمعي از فعاالن 
  نمود. گذاريپايه
  عضو مجالس دوازدهم و سيزدهم  2
  رهبر پيشين حزب وحدت  3
  هاكمونيست ◌ٔدورهصدراعظم كشور در   4
  رهبر جنبش ملّي اسالمي افغانستان  5
  معاون دولت انتقالي افغانستان  6
  سرشناس فرهنگي چهرهاياز   7
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-332: 1390مرادي،( افغانستان ، شوراي ملّي متّحد افغانستان، شوراي رستاخيز ملّي      8ملّي افغانستان  كنگره
فزون بر ا .اندبودهشدن اين طرح در افغانستان عملي طرفدارِ حقيقي و حقوقيِ هايشخصيتاز  برخي) 331

ــترهاي مهم   فاصـــله و تفاوت واليات از نظر     : يگري نيز اشـــاره كردبه موارد د  توانمي، مورد اشـــارهبسـ
ست     و برخورداري از امكانات صادي موجود ميان واليات نيز عاملي ا كه حاميان معتقدند با نظام شكاف اقت

شد.   شد نامتوازن در واليت فدرالي مرتفع خواهد  ستان  اخيراً بانك جهاني از ر ده ابراز نگراني كرهاي افغان
سال        بدين  2007است. وزير اقتصاد نيز رشد نامتوازن در واليات افغانستان را از داليل عدم كاهش فقر از 

  خرداد).  Afghanpaper،1394 :21سايت ( داندسو مي
صــورت مشــترك توســط وزارت اقتصــاد كه به» معلومات مختصــر از واليات افغانســتان«در گزارش 
تهيه  1387/1386هايدر سال ، پذيريآسيب ملّي خطرات و  گيريِنمونهاساس   ك جهاني برافغانستان و بان 

معتقدند حاميان نظام فدرالي ). Siteresources.worldbank.org( استگرديده نيز اين مطلب اذعان شده 
شد  صي و قومي   داريو جانب هاورزيغرض ،تا زماني كه حكومت، تمركزگرا با شخ اي مانع از قبيلههاي 

شد.     ساوات ميان نقاط مختلف مملكت خواهد  ي از نوعي خودمختاري در برخي از مندبهره سابقه نيز، رعايت م
ــابقه ي اســت.مناســب ديگر زمينه ،واليات  هاخودمختارگونه در برخي از واليات و در بعضــي از دوره س
ـته كه اسـت  ـته و موضـوع  از گذش ـنا  فدراليسـم را  هاي دور، وجود داش در نظر برخي افراد و  به طرحي آش
ــت.       گروه يل كرده اسـ بد تاب خويش  در) 26-27: 1370( يزدانيها ت ت : «آوردمي چنين ك داي در اب
سيدن  قدرتبه ست ر سط خوانين محلّي اداره      جاتهزاره، قندهار، محمدخاندو شان تو ستان و بدخ ، ترك
ست رانان متعدد شدند و هرات تحت حاكميت حكم مي ست بهد ست شد... در زمان  مي د ، محمدخاندو

چنين،  نيز) 824-825: 1375( محمدغبارميرغالم  .»خوانين محلّي اداره مي شد  ادارهعمالً تحت  9تركستان 
سد:  مي سال  خانمحمدعظيم«نوي ست را از تخت كابل و  عليسلطان  1819در  را از وزارت  محمدخاندو

عد، شاه در كابل بكشت. از اين به ب  را به دست اسماعيل، پسر ايوب    علينسلطا كابل برانداخت و هم بعدها 
شمالي و مركزي   ستان واليات  ستان، بلخ، ميمنه و    ( افغان ي حكّام محلّ اداره زير) جاتهزارهبدخشان، تخار

ــكل مجزّا و  ـيم« ،بنا به نظر محمداكبر نرگس ).824-825: 1375غبار،(»گرفت الطوايفيملوكش بندي تقسـ
در  هاواليتاين  نحوي فدراليته بوده است.خود به1343بزرگ پيش از سال كشور به هفت يا هشت واليت

                                                            
  افغانستانرهبري عبداللطيف پدرام از حاميان سرسخت فدراليسم در به  8
 بلخ و توابع آن شبِرغان، قطغن)، سمنگان، سرپل، اَندخوي،( تَخارستانشامل  9  
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ها واليت . در بعضي از اندبوده اختيارصاحب كنوني افغانستان   هايواليتاز  تربيشامور داخلي خود بسيار  
ـته » الحكومهنائب«عنوان افرادي به د از خودمختاري زيادي برخوردار در داخل قلمرو خو وفرمانروايي داشـ

  بهمن).Samangan،1390 :24سايت (»اندبوده

  
  داليل مخالفت با فدراليسم

سويد   بحبوحهها، در ها و مخالفتموج حمايت ساسي   ت قوع و ساز زمينه ،جرگهو برگزاري لويه قانون ا
هايي با موضــوع نوع نظام ســياســي آينده گرديد. مناظرات و مباحثات و تشــكيل ســمينارها و نشــســت 

Ghai)2003 :1(  ــتم مركزي  : نويســـدميدر اين زمينه   ها مخالفت  و  ها حمايت  در مورد ــيسـ طرفداران سـ
 هايشبخد، كه افغانستان، كشوري چندپاره است، نهادهاي دولتي در آن ضعيف هستن       كردندمياستدالل  

شور   سيله بهمختلف ك شان اداره   ساالران جنگ و شورشي و     هايگروه حملهو يا مورد  شود ميو نيروهاي
تقد  معطرفداران حكومت فدرالي نيز     نيازمند يك حكومت مركزي قوي اســـت.    د و بنابراين  ياغي قرار دار 

شور   بودند ست  هايگروه دربردارندهكه ك ستند.  مند بههكه عالقمتنوع قومي ا  هايروهگ ،نيز خودمختاري ه
ــدي امور مناطق و واليات را برعهده دارند كه بهمندي، قدرت ــاني كنترل خود را بر اين مناطق تص  ارهآس
صدمه خواهد زد. براي تحميل يك رژيم واحد و مركز تالش. كنندنمي صول نهايي  ي به يگانگي ملّي   مح
سنگيني   گرفتنپيشي ، قانون اساسي  گفتگوها در جلسات نگارش   همه مقبوليت عدم بود. هامخالفت كفّهو 

سوي برخي گروه  شه ها و اقوام و نيز نظام فدرالي از  سي و          ورزاناندي سيا شه در عوامل  سان، ري شنا وكار
كه در ميان اظهارات  دهدميآمده از اين پژوهش نشــان دســتهنتايج ب داشــت. عديدهاجتماعي و فرهنگي 

  .ي داشته استتربيشفراواني و تكرار دليل، چهار مخالفان، 

راي بسترهاي مناسب ب
ورود فدراليسم در 
قانون اساسي هشتم

وجود تقاضاهاي مكرّر 
لي براي برقراري نظام فدرا

در گذشته

وجود سابقه ي  
ي شبه خودمختاري در برخ

واليات و در برخي دوره ها

اختالف و شكاف ميان 
 واليات از نظر تخصيص

امكانات

تنوع قومي افزون بر  
ز  ناديده گرفته شدن اقوام ا
سوي حاكمان كشور
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 سياسي مردم رشديافته هايآگاهي فقدان) يك

ات خاص ضي ، كه معلول شرايط و مقت فكري و فرهنگي مردم افغانستان را  نهيريدي هاتيمحرومبرخي، 
كه نظام فدرالي، طالب       كنند يمو اعالم  دانند يمدليلي بر رد فدراليســـم   جامعه افغانســـتان بوده اســـت    

ي كور هاگره يگشاعقدهو  نيآفرشيگشا رشديافتگي فكري و سياسي در سطح عموم ملت است تا بتواند      
دانند و چنين  ميعمدتاً غربي    يافته  توســـعه ين نوع نظام را مختص جوامع  اي اعده  نظام موجود گردد. 

سي يس  بلوغ به كه جوامعي براي فدرالي نظام شبهه،  بدون«نمايند: يادآوري مي سيده  ا  بلند حسط  از و اندر
ست،  كيموكراتيد و دلخواه نظامي برخوردارند، اجتماعي شعور   اما. سيئسو  و كا، آلمانيآمر جوامع مانند ا

معتقدند تحقق  و) Ariaye.com: 2003ســيســتاني،(.»سيســو نه و آلمان نه و كاســتيآمر نه افغانســتان،
راهبردي در  دهيپدپذيرش ذهني اين « :باشد يمذهني و فرهنگي  گسترده ي هايساز فدراليزم، مبتني بر بستر 

شنايند كار        چراغكمخاموش و  جامعه سواد و با مفاهيم، آ ستان كه درصد اندكي از مردم آن با ي اساده افغان
، يفكه يك نهضت پويا در جهت تبيين، تعر  گردديمنيست. توجيه و تحليل علمي اين مقوله، زماني ميسر   

شدن  به اين موضوع و فدرالي  يتوجهيب). بنابراين، 378: 1386واعظي،(»كار افتدو اشاعه آن به  يساز ساده 
ــي و فرهنگي مردم  ـياس ــواد و طرز تفكر و بينش سـ ــل جديدي اجز آغاز  ياجهينت ،قبل از ارتقاء س ز فص

ــت هايافروزجنگ ــخن، . بهنخواهد داش ـتان مردمديگرْس  ومتكح اهداف و مفهوم ،يمعن به ديبا افغانسـ
 در و ندارند بهره سواد  از مردم درصد  نود از شيب هك يشور ك در آن، ريغ در گردند، آگاه يدرست به يفدرال
بان  و يمذهب  ،يمل اختالفات  آتش  جز فدرال  ومت كح ،ســـوزند يم يطوالن جنگ  يك  از يناشـــ  يز

. )Ariaye.com: 1382روشــن، (»تواندينم شــده يتلق يگريد يزيچ ز،كمر از يشــكســر و بودنمســتقل
ي فدرال، محصول  هاستم يس كه  شود يمگونه مطرح اين«: بر همين انديشه است   نيز) 109: 1384( هاشمي 

آفاقي و ملّي است. در افغانستان، بنا بر عوامل    يهاآلدهياسياسي و ظهور   فرهنگ) كُلتور (و مولود انكشاف  
سي          دهيعد سيا سي، اجتماعي و رواني، كلتور  سيا صادي،  قبيلوي فوق قوميي و ماآفاق هايآلايدهكه به اقت

سي            سيا ست. در عدم ظهور يك چنين كلتور  سم قرارگيرد، تبارز نكرده ا شد و مؤيد فدرالي ست يافته با د
ر قيد اين ين حالت و دشايسته و مناسب برده شده بتواند. در ا     استفاده ممكن نخواهد بود از سيستم فدرال،   

ــم بهكم ــتمثابه تهيه مقدمبود كلتوري، رجوع به فدراليس ــور را به اتي اس ــهكه كش و  هامايينقدرت عرص
  ). 109: 1384هاشمي،(»ها مبدل خواهد ساختكشمكش
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  مفهومِ ملت ييافتگقوامافغانستان بدون  بودنكثيرالملّهكننده در وضعيت واگراينده و تجزيه سمِي) فدرالدو
و  ي از تجزيهفدراليســم تاكنون عنوان شــده اســت نگران  كرّات از ســوي مخالفانكه به ياادلّهيكي از 

اســت. اين دغدغه در برخي موارد موجب گرديده اســت تا به آنان كه طرفدار اين نظام  فروپاشــي كشــور
دالل، بر . اين است رنديقرارگو خائن به مملكت، زده شود و مورد انتقاد شديد    طلبهيتجزهستند، برچسب   

ديني و  با آنان و يا اشتراكات  تبارهمي قومي به همسايگان  هاگروهتمايالت  .مختلفي بنا شده است   يهاهيپا
اين  يتواند در مواقع تنش و اختالف با حكومت مركزي، موجبات جدايفرهنگي با كشورهاي همجوار، مي

ضرگرا  در حال« ا را فراهم نمايد:هبخش ستان  شات يحا سا  به ليو تما ز،يگرافغان  وابطر بر مبناي گانيهم
ستان  تيگر موجوديد از هر وقت شيب و فرهنگي زباني نژادي، س واحد را  افغان  در. ست ا ساخته  ريپذبيآ

 هايگروه برخي ه،منطق در كييواتنيوج تكييوپوليج يهاعرصه در فييك راتيو تغ شوروي فروپاشي جهينت
 ك،ياستراتژ  ازين كي ثيبه ح پاكستان،  پنجم صوبه  را به افغانستان  كردنليتبد ايو  الحاق ليتما تبارپشتون 

 منافع و اســتيبا ســ كامأل كه برداشــتند، نهيزم در اين هم عملي يهاگام بلكه ،انددهيبخشــ ديتشــد تنها نه
شته  مطابقت زين پاكستان  كييوپولتيج  به ليتما كه ندست ين بارتپشتون  يهاگروهبرخي  تنها نياست. البته ا  دا

و  بانزيفارســ اقوام انيم مذهبي و زباني ،تبارهم يهاكشــش شــوروي، ياز فروپاشــ پس دارند، پاكســتان
با  ليتما نيو ا افتهي ازآغ هيترك و حتي رانيا تركمنستان،  تاجيكستان،  ازبكستان،  يسو به افغانستان  زبانترك
شتون  ديشد  التياز تما الهام ستان،  يسو به تبارانپ ست.  نگرفتقوتدر حال  زين اقوام نيا انيدرم پاك در  ا
 رياخ يهاســال در پاكســتان ژهيوبهو  گانيهمســا خصــمانه اتيو ن مداخالت ما شــاهد كه طيشــرا نيچن
 حتي و شات يگرا نيا ديتشد  باعث ديشا  سازد،  ما را متحد كهآن به عوض كشور  ساختن فدرالي ،ميابوده

  . )Ariaye.com: 1382اميرزاده،(».كشور شود فروپاشي
عي مردم ضـــعيف عمل  همگرايي منافع اقتصـــادي اجتما   يها زهيانگموقعي كه  «ي ديگر: اظهارنظر در 

دار و يا نگنام تفي بهامنطقهو رهبران  هاتيشخص  نهايت متضاد باشد،   بي ،هاي ملي دولتنمايند و سياست  
صورت خطر آن موجود است   پرست جنگو  ساالر جنگ  مرحلهنه در درازمدت (كه در ياد گردند، در آن 
رهنگي نزديك ي اتنوفهاقطباز مناطق از فضاي سياسي و حقوقي كشور فاصله گرفته و به       ي) بعض كنوني

ش    شه ير ). مخالفان،Ariaye.com: 1382متين،(».ذب گردندخويش ج شي  سالوي را  وروي فروپا و يوگ
ه و ن  دهد يمي قوميتي را افزايش ها شـــكاف چراكه اين نظام در بطن خود،    ،دانند يم ســـمفدرالي  پيروي از
الفات قومي و اخت هاتنش توانديموجود آورد، اما ههمبستگي ملّي ب توانديمسم يفدرال« تعبير آنان،. بهكاهش
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ه ك ن بود يوگســـالوي ايدن اتحاد شـــوروي و  ي پاشـــ ازهمل ي دال نيترمهمي از يكش هم بدهد.   يرا افزا
ــورهك ــكاي ش ـتگاه  كن دو يا دهندهليتش ــور از دسـ ـبتي كش ه كامل دولتي برخوردار بودند و به همان نسـ
ش ياي افزامنطقهي هايطلبو قدرت هايخودخواه شد يم ترفيضع م كدئولوژي حايزي و اكتاتوري مريكد
ز يچههم ،گشت يمآن به دوران استعمار بر  سابقه ه كي يجداگانه و تضادها ي هادولتن يو وجود ا افتييم

ضمن اين Ariaye.com: 1382صادقي، (»رده بود.كي آماده يرا براي جدا كه وحدت و همگرايي در ). آنان 
سويس را     شورهايي نظير  شن   يهاكانتون طلبانهوحدتي هاشيگرا جهينتك ي سو هبآن و گذار از كنفدري

ه سمت  تاريخي دانسته و حركت از يگانگي ب  تجربه، افغانستان را فاقد چنين  داننديمفدراسيون و يگانگي  
ار كانابل ر قيامر غ يكن يا« تر،به تعبيري دقيق . درواقع،داننديمكشــور  هيتجزفدرال را موجب واگرايي و 

ست  شد يمشن  ينفدرك افتهيتكاملزم نوع يه فدرالكا ستان . با رده و در كجربه نرا ت يشن ينفدركگاه چيه افغان
بور از ه عكم ينكاذعان  ينيبخوشنبوده اســـت تا با  هاكانتونشـــبها ي هاكانتونل از كمتشـــ يچ عصـــريه

ضم  يو وحدت مل ييند همگرايزم فرايت فدراليبه وضع 		شن ينفدرك		حالت س، ترس ك. بر عكنديمن يرا ت
ن كبه سيستم فدرال و چندپارچه، مم		در افغانستان گراوحدتتار و يونياز سيستم  يآوريه روكن استياز ا

ت يحما از سيستم فدرال   محابايبه كران افغان كند. آن دسته از روشنف  كد يرا تشد » ييواگرا« پروسه است  
 دارشــهيرت ين واقعياز ا آورنديمافغانســتان نمونه  ياالت متحده را برايس و ايســو يشــورهاكو كننديم

ستم فدرال   يدارا يشورها ك لِّك اتفاقبهبيو قرموصوف ( ي كشورها ه ك اندغافل يعلم س كع قاًي) دقسي
ـتان پ يبرا هاآنه ك اندمودهيپرا  يريمســ ـنهاد يافغانسـ ــورها كن يا يهردو .كننديمشـ ــابقهش و  هابحران س

به وحدت و    يندگ كاز حالت تفرق و پرا   ها آن يردند و هر دو كرا تجربه   يشـــنينفدر كي درون ها جنگ 
شن  ينفدرك سابقه افته است. اما افغانستان نه   يتجسم   هاآن ين وحدت در نظام فدراليآوردند. ا يرو  يگانگي

به  كترن منافع مش يتأم يده و سپس برا يگر جنگيديكه با كوجود داشته   ييشورها كا ياالت و يدارد و نه ا
 هيپا ملت واحد بوده و برشور ك يكخود  يريگشكل  يباشند. افغانستان از ابتدا   آورده يرو يوحدت فدرال

ندپارچه، پارچه به سمت سيستم فدرال و چ   يكتار و يونيت از سيستم   كتار اداره شده است. حر  يونيسيستم   
س    يپارچگو چند» ثرتك«ي سو به» وحدت«  نقطهت از كحر ست نه  س  ير از تفرق و چندگانگيا مت به 

 يدت ملت وحيتثب يه براكخواهد بود  يعلم يارهاياز منطق و معدور   ارين، بســي. بنابرايگانگيوحدت و 
   ).Ghairat.blogfa.com, 1382(».مينك كستان، به سيستم فدرال تمسدر افغان يت ارضيو تمام
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يل ملّتي كه آرزومند تشك ي فدرال مناسب كشورهايي است   هاستم يس «		:است  چنيننيز  مشابه ديگر  نظر
ـتند و  ـتان كه با وجود تركيب نامتجانس، هيچ  آلدهياواحد در قلمرو معين هسـ گاه كشــوري مانند افغانسـ

سوي   ست،    هاگروهتمايلي براي تجزيه و انفكاك از  شده ا شد ينمي مختلف ديده ن شور ما متداوم با اً . ك
ي مطلقه و ديكتاتوري آرزومندي و تمايل براي       ها ميرژداراي نظام واحد مركزي بوده و حتي در تحت    

ستان بر             يطلبييجداانفكاك و  ستم فدرال در افغان سي سيس  ست. تأ شده ا از جانب اقوام مختلف ديده ن
 آن احســاس جهينتنحوي صــحه خواهد گذاشــت كه در هنگي، زباني و امثال آن بهاختالفات اجتماعي، فر

شور به مخاطره قرار خواهد          سي ك سيا سالمت فيزيكي و  سيادت قومي و قبيلوي باال گرفته و در نهايت 
شمي، (»رفتگ سي   تدوين  هنگامهينش نظام فدرالي در گز ).28: 1382ها سا شور هنوز درگير  قانون ا ، كه ك

مخالفان طرح، مندان محلّي در مناطق مختلف مسلّط هستند، در نظر   مشكالت عديده و فرماندهان و قدرت 
و  كايآمر حضور  و طالبان سقوط  از پس ماه 16 گذشت  با كه يكشور « :داشت همراه نپيامدي جز تجزيه به

 ســاالرانجنگ آن گوشــه هر در و اســت يمركز مقتدر دولت كي و تيامن فاقد هنوز تا ســافيآ روهايين
ــلطان چون محلّي ــَهيمل با و كننديم حكومتالعنان مطلق س ــالح و  ( يهاش ـيا؛ غيرنظاميانِ حامل س ميليشـ
 ردمم مال و جان براي خطر حتي و كشور  بازسازي  براي تيامن تحقق مانع شيخو فرمان ) تحتجوجنگ

ــات و ــانكمك  مؤســـسـ عاي  ،گردند يم يالمللنيب يرسـ جاد يا و مركز از فرار معنيبه  فدرالي،  نظام  اد 
 محل  مردم ســـرنوشـــت بر مســـلط ســـاالرانجنگ  همان  ســـلطه  تحت  يفيالطواملوك يها حكومت 

با فدراليسم،  رغم اذعان به اين مطلب كه ممكن است  ). برخي عليAriaye.com:2003سيستاني،   (».است 
) فدرالي( الگوكه اين  رسديمنظر به: «خطر تجزيه هراسناك هستندمشاركت اقوام افزايش يابد اما كماكان از 

در سطح محلي افزايش دهد و   ژهيوبهكشور   ادارهرا در  هاتيقومافغانستان ممكن است ميزان مشاركت     در
سياسي   هاشيگرااز اين جهت  كل مهار نمايد، اما مش  گرفتيمرا كه از استبداد گذشته منشأ      ييگراقومي 

ا عيار و يي خودمختاري تمامسو بهكه اين امر ممكن است تمايالت قومي و گرايش  جدي آن در اين است 
ت اجبارآميز تحوالدليل برخي اقوام از نظر جغرافيايي به را تشديد نمايد و از طرف ديگر  ييگراهيتجزنوعي 

كه خودمختاري محلّي جز احياي هويت فرهنگي دســتاورد مهم ديگري  اندگرفتهتاريخي در شــرايطي قرار
اقل ين كند. بنابراين حدرا تأم هاآني سياسي و اقتصادي هاخواسته تواندينمنخواهد داشت و لذا  هاآنبراي 

نظر ي تند قومي در اين كشــور بههاشيگرامديريت مدت، الگوي ســرزميني، الگوي قابل اجرا در در كوتاه
  ). 13: 1383عارفي،(»رسدينم
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ــت  ــرانجام، تأكيد بر اين بوده اس و  هارزشاهمگرايي و پايبندي و تعهد به  هيروحكه تا قبل از ايجاد س
ــر هويتي ملّي در ميان عموم مردم، هر گونه تالش براي ت ـاختار جامعه بهعناص ــمتغيير و تحول در سـ  س

و رجحان و اولويت قومي، در يك  يســاالرلهيقبفدراليســم، به شــكســت خواهد انجاميد. وجود فرهنگ 
پارچگي آحاد ملّت، اين اقدام اثربخش كشــور فدرال، تجزيه را تســريع خواهد كرد و قبل از اتّحاد و يك  

 ،يسراسر   صلحِ  به اول قدم در زين افغانستان  ندهيآ ياس يس  نظام ساختن يفدرال« :باشد يم بارانيزنبوده بلكه 
شت  ست  ازمندين مردم يپارچگكي و وحدت و يمل يآ ستان  مردم هك يزمان تا. ا  و امع وحدت يكبه  افغان
ــ يمل تام ـتان، هيتجز جز يفدرال نظام جاديا ،انددهينرس ــاده مردم اركاف در يگريد زيچ افغانسـ  عوام و دلس

مادامي كه ما هويت ملّي مشترك  « . همچنين:)Ariaye.com: 1382روشن، (»تواندينم شده يتلق افغانستان، 
ستقل    ميانكردهپيدا  شد م ساخته و جلو هر   يهاتيهو، ايجاد نظام فدرال، زمينه را براي ر گوناگون فراهم 

بايد ملتفت بود كه در شرايط كنوني كه فرهنگ « ديگرْسخن، به ).353 :2003آريانفر،(».رديگيمگونه وفاق را 
سياست   ( يهايس يپالبنابر ندارد (قوت الزم  يگرائملّت الدهياسياسي همگون در سطح ملّي ايجاد نشده و     

دانند بر منافع ملّي مرجح ب به افرادي كه منافع قومي و منطقوي را هاتيصالح ضد ملّي)، تفويض   )برنامهو 
صواب نخواهد بود. يك حكومت مركزي ناتوان و يك    به صورت  سرحدبندي و  هيچ  نظام فدرال كه جز 

سازشي با شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ژئوپليتيك افغانستان نداشته باشد،             گونهچيهي اقوام جداي
را مهيا  تانكشــور واحد افغانســ هيتجز خرهباألو  يزيســتقومطلبي، خودســري، مطلقيت، ي جداييهانهيزم

هنوز نفوذ تحميلي و اســتفاده از  در افغانســتان كنوني«ســرانجام: ). 109: 1384هاشــمي،(»خواهد ســاخت
ل در همچو شرايط تشك   و، ترديدي نيست  ساالران تفنگقدرت تفنگ در وادارسازي مردم به طرفداري از  

ــاني، ســـمتي و مذهبي خواهد بود كه آينده و       ها تي قوممبني بر  ها فدرال  خوبي در  جه ينت، نژادها، لسـ
شته خواهي هاستم يس  شورهاي    حديبي احتمالي و نفوذ هاهيتجزنخواهي منجر به ي فدرال ندا صر ك وح

سان و هم نژاد، همهم هيهمسا  ستان  هافدرالفرهنگ در ل ي هانام خواهنديم. اين كه بعضي  گردديمي افغان
ديد ج يهايسنگربند  حاال بهي است همين  ااشاره زنده گردد » خراسان «و » خواهپشتون «، »تركستان « مرده

جدي قرار گيرد     ك  طلب هي تجزي ها فدرال به تشـــكيل    زدندامنو  يد طرف توجه  با : 1382رهين،(»ه ن
Ariaye .(  
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  همسايگان در كشور تربيشدخالت  فدراليستي و نظام) سه

شورهاي خارجي  شدن زهيفدرالبا طرح  هامخالفتيكي از علل  سايگاني  ژهيوبه، ترس از دخالت ك  هم
ستان دارند.  هاتيقومو  هاگروهيي با برخي از هاقرابتكه است  بيان  نچني مخالفانبرخي ي موجود در افغان

ـتن  دليلبه: «كه كننديم ـتان در بيرون از مر هابدنهقرارداشـ ي در قلمرو جغرافياي و زي اصــلي اقوام افغانسـ
و از جانب ديگر، اثرات  شود يم هاآنعامل گسترش دخالت  سو  ازيكساختار سياسي فدرال،     همسايگان، 

لي آن در ي اص هابدنه. گرايشات و تمايالت اقوام افغانستان به   گذارديم را روي همسايگان  ياكنندهثباتيب
در . شوند يمي اصلي در بيرون نيز از چنين گرايش و تمايل متأثر  هابدنهو  ابدييمبيرون گسترش و تشديد   

و در چنين وضــعيت ضــعيفي،  مانديمفدرالي، افغانســتان از لحاظ ســياســي و نظامي ضــعيف باقي  نظام
: 1382،انديشمند (»شوند يماز پيش به دخالت در امور داخلي كشور ما تشويق و جسور     تربيشهمسايگان  

در هر  هايخارجو نفوذ  هارقابت«اظهار نموده اســت: همين زمينه، چنين  ) در191: 1382( رزادهيام ).211
س    يسالمت  بهتنها به وحدت ملي كمك نخواهد كرد، بلكه تهديدي جدي فدرال نه بدنه سيا ي و جغرافياي 

ثال، م گونهرا در ميان همسايگانش مساعد خواهد ساخت. به    فروپاشي آن  نهيزماتنيكي كشور وارد نموده و  
شد،   ادآباسالم اگر از يك طرف ايالت جنوبي كشور به پايگاه بنيادگرايان اسالمي و عمق استراتژيك      مبدل 

ي حياتي و فرهنگ منطقهعنوان نشــين بهمناطق ترك ژهيوبهاز طرف ديگر واحدهاي فدرالي شــمال كشــور، 
ها،  ، هندي ها ينيچ، ها روسد برآن، تاشـــكند، انقره و حتي باكو به ميدان رقابت مبدل خواهد شـــد. مزي           

كيد نموده و ، نيز بر همين نكته تأهاشــمي .»و ســايرين نيز در اين رقابت عقب نخواهند ماند هايســعود
فردي و  يها ينظركجنظرداشـــت اخير و با در  دهه با يك ديد اجمالي بر رويدادهاي ســـه       «: ســـدينويم
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ــرحدي كشــورهاي همجوار و عاليق مشــترك عرفي،   ـنتي( يعنعنوس طرف و قبايل و اقوام اين اني) مسـ
شور  ، سرحدات طرف آن يك حكومت مقتدر مركزي و دموكراتيك كه ممثّل منافع قبايل و اقوام مختلف ك

  ). 109: 1384هاشمي،(»ي ملي خواهد بودهاخواستهمقتضيات كنوني و  يگوجوابباشد، بهتر 
در كشوري «: ضديت با اين نظام را به دليل يادشده مشاهده كرد توانيمنيز  س ديگرگفتار دو كارشنادر 

ستان، جائي كه   ست و زمين و منابع طبيعي      سواد يبمانند افغان صاد ويران ا ست، اقت  صورت هبي غالب ا
ساوي توزيع   شده م يي به ااعتنيبي، فيالطواملوكي هاحكومت، ايجاد يساالر جنگ، فدراليزم منجر به اندن

شورهاي      هاجنگو دوام حكومت مركزي  ست احتمال دخالت ك شد. همچنين ممكن ا ي داخلي خواهد 
 هيجزتي براي تقسيم و  انسخه همسايه را در امور داخلي افغانستان تشديد نمايد و ممكن است در نهايت      

ستان ب  شد   دائمي افغان ساس خطوط نژادي و زباني با سيس  انيجر«همچنين،  ).zakhilwal, 2001(»ر ا  تأ
شد  با 10قوميكالن مناطق شورهاي  مداخله ديت صتاً  و خارجي ك ستان  در منطقوي هايقدرت خا  توأم افغان
ست  بوده ش  هاقدرت نيا و ا ضه  به را قوميكالن مناطق نيا دنديكو ستان  در خود نفوذ هايحو  بدلم افغان

ــازند ــمانتي .س ــت در ض ــتين دس ــد با قوميكالن مناطق بعدي تيتقو كه س  بد ييها11كارروايي« ديتش
 به شدن تسليم  معادل» التييا دولت« تأسيس  به شدن تسليم  جاري اوضاع  در .بود نخواهد همراه» گانيهمسا 
 ).1382Ariaye.com،روغ(»است» گانيهمسا بد هايكارروايي« قيطر از افغانستان تجزيه

  فدرالي و عدم دسترسي يكسان مناطق به منابع اقتصادي  ادارهزياد  هزينه) چهار
برقراري چنين نظامي را به صـــالح   ضـــعيف دولت و اجزاي آن،   مالي  نظرگرفتن توانبا در  ،ايعده 

شكيالتي     داراي) واليات( آننه دولت، نه واحدهاي اداري «: گويندميو  دانندنمي صادي و ت منابع كافي اقت
نيستند كه بتوانند در مناطق خود، رژيم خودكفاي اقتصادي را سازمان دهند و وضعيت اقتصادي مساوي را       
با همديگر تأمين و متعاقباً حقوق مســاوي در دولت فدرال كســب نمايند. اگر قرار به اين باشــد كه نوع و  

ود و ش  ريزيپيهاي اقتصادي آن  كه زمينهگام اول الزم است  درولت افغانستان فدرالي طرح گردد،  شكل د 
هم تفاوت و  ايعده .)Ariaye.com: 1382متين، (»بعداً بر بنياد آن، مسائل حقوقي و سياسي تقسيم قدرت

اين  نندهكتقويتو فدراليسم را   دانندميهدف شكاف اقتصادي ميان واليات را مانعي بر سر راه تحقق اين     
شد  به يفدرال نظام گريد طرف از«: دانندميوضعيت   صاد  نامتوازن ر  طيراش  بنابر چه. شد  خواهد منجر اقت

                                                            
 مناطقي كه در آن، يك قوم اكثريت را دارا هستند. 10

 سودمندي، كارسازي، تدبير كار، مباشرت كار و داللت براي كار. 11
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 و نيزم از هش يهم شمال . است  نابرابر شور ك در يمل درآمد سطح  ،يعيطب اقتصاد  تسلط  و ياقتصاد  نامساعد 
 در. اســت زين فراوان يعيطب منابع يدارا و بوده برخوردار زراعت يبرا زيخحاصــل و مســاعد يهوا و آب
ـبب  نيهم از. دارد قرار آن سِكبرع طيشـرا  در جنوب هكيحال ـتقالل  يصـدا  شـه يهم س  نيهم و طلبياس
  ). Ariaye.com:1382روشن، (»باالست شمال، از شور،ك ياسيس نظام ساختنيفدرال

ـته، پيش نكتههمچنين در تأييد  ـندهنوشـ مال، در پنج واليت شــ«كه ديگري بر اين باور اســت نويسـ
شرقي و جنوبي منابع طبيعي كمت  سنگ ذغالمنابع طبيعي مثل نفت، گاز و ين تربيش ر و قرار دارند. مناطق 

تصادي لحاظ اقو به محصولكمنيز از نظر منابع، فقير و  جاتهزارهتر دارند. مناطق مركزي و جمعيت متراكم
مالي و تخارستان و بدخشان و پنجشير از منابع اقتصادي و      ش  نشين تاجيك. مناطق اندمايهكمو درآمدزايي 

سبت به غرب برخو    شاورزي كمتري ن دليل وجود دو مرز مهم گمركي ردارند. هرات و ملحقات آن نيز بهك
سالم تورغندي و  شرقي و مركزي برخوردارند.     قلعها سبت به مناطق  صله از موقعيت ممتازي ن بقاتي و ط فا

ـادي كه از اين روند به وجود مي هاي اجتماعي ونابرابري ــالمتي فدراتيوها و نيز اقتصـ آيد، تعامل ملّي و س
هاي فعال اجتماعي ميدان و بهانه خواهد فراگيري حكومت مركزي را دچار چالش ساخته و به بروز شكاف

ادي، نظام فدرالي از نظر اقتصـــ  «كنند:  همچنين اعالم مي ). برخي از مخالفان  380-381: 1390واعظي،(»داد
برد. ايجاد چند حكومت جداگانه در اياالت يا         اداره و حكومت را در كشـــور بســـيار باال مي    هزينه ميزان 
ـتان، تأمين آن  هنگفت مالي را مي هزينههاي فدرال، بخش ـادي افغانسـ ــكل اقتصـ خواهد كه با توجه به مش

ــيار دشــوار اســت ثانياً عدم دســترســي يكســان اياالت و مناطق فدرال به منابع اقتصــادي مانع  و ؛هزينه بس
ــكل ــور و حكومت  گيريش ــطح كل كش ــادي در س گردد و اين عدم توازن به هاي محلّي ميتوازن اقتص

: 1382انديشمند،(»انجامدياعتمادي و حسد و به گسستن پيوند و همگرايي ميان مناطق و ادارات فدرال مبي
محدوديت آن هماهنگي  همهبا منابع اقتصادي در كشور : «)109: 1384( يهاشم نظراز اين راستا، در  .)211

و  سازد يمي طبيعي، تفاوت عميق، واليات كشور را از همديگر جدا  هاداشته نسبي نداشته و از نظر منابع و   
تنظيم و توازن آن نه با سيستم فدرال بلكه با موجوديت يك حكومت مقتدر مركزي ولي ملّي و دموكراتيك، 
ضعيف و فاقد قدرت عمل و قاطعيت در برابر        ست، زيرا حكومت فدرال، خصلتاً  شده خواهد توان عملي 

صورت ب «كه: نسرانجام اي  .»جانبه كشور باشد  گوي انكشاف همه جواب تواندينماياالت بوده و  پايي ردر 
 دامان كشــورهايبهروبرو خواهند گرديد، ناگزير دســت كه با ناداري و درماندگي هايينظام فدرالي، اســتان

  ).353: 2003آريانفر،(»بافتار و ساختار كشور را برهم خواهد زد رازهيشهمسايه خواهند شد و اين كار 
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  يريگجهينت
ــان  ي پژوهشهاافتهي ــكه چهار  ددهيمنش ـتار، هيفرض مخالفين در رد نظام  يهازهيانگ نيترمهم نوشـ

ستان   و مذاهب  هازباناقوام و ( سم يفدرالپيدايش  ي مساعد هانهيزموجود  با توجه به. بودفدرالي براي افغان
، عيتيجم صه يخص زمامداران در قبال اين  زيآمضيتبعمختلف همراه با برخورد و رفتار  يهافرهنگخردهو 

ــب اختيارات   هاتيحما ــاهاي مكرّر براي كس ـادي و  واليات در تربيشو تقاض ــطح اقتصـ ، تفاوت در س
ستان برخورداري مناطق و  ستان خودمختارگونه در بعضي از   سابقه ي مختلف كشور و وجود  هاا  يلو )هاا

ــينگارش  زماني برههدر  ها و داليلزمينهبرخي پيش ــاس ــويبِ، مانع از قانون اس ــم در  تص نون قافدراليس
سي    سا ستان   جديد ا در ميان مردمي كه هنوز نمودها و  شدن چندپارهو  يخواهييجدا احتمالگرديد. افغان
راري كه برقتصور غالب بر اين است   ، دليل بسيارمهمي بود. اندندادهانعكاس  در خودرا » ملّت«ي هاشناسه  

سته به چند    سرزميني كه پيو ستگ اين نظام در  ست، اقدامي بس خطرناك براي  و منازعات هايد  مبتال بوده ا
 نژادانهمو  تبارانهماغلب اقوام بزرگ افغانستان،   كهآن ژهيوبه ؛وحدت و تماميت ارضي كشور خواهد بود  

سراغ دارند.   ممالك درخويش را  ساسي  نيافتن فدراليسم در  از ديگر داليل راه همسايه،  و  هاييدارا، قانون ا
 برهيماسر و  برنهيهز هافدرال اداره بود.كشور و شكاف اقتصادي موجود ميان واليات كشور      بضاعت اندك 

شد يم ضاع  و  با شفته او صادي موجود،   آ سان واليات،    دهدينمچنين اقدامي را  اجازهاقت ضعيت غيرهم ، و
ست مناطق  شكاف ميان واليات برخوردار و غيربرخوردار را افزايش خواهد داد و ممك  ست  ن ا فقيرتر، د

 و هاگروهكشــورهاي بيگانه و تمايل  يهامداخلهســوي همســايگان و كشــورهاي ديگر دراز نمايند. نياز به
ق و مناطكه  دهديمسوي برخي از اين كشورها، نگراني مخالفان را از اين موضوع افزايش     مختلف بهاقوام 
ــايگا ويژهبهدر آينده تحت تأثير كشــورهاي خارجي  ،اياالت  ي نژادي، قومي،هاقرابتكه هر كدام  ينهمس

ستان با يكي از اقوام موجود  مذهبي، زباني شور      در افغان ستقالل و هويت ملّي ك ستند، قرار گيرند و ا دارا ه
شه  صويب ي هاشه يرسرانجام از   گردد. دارخد سي   سم در  فدرالي عدم ت سا به ديرينگي و  توانيم قانون ا

سعت   س بلوغبهي، ناپختگي و سواد يبو سي و فر    يدگينر شاره نمود. به  سيا علّت  لفان،مخا دهيعقهنگي ا
 .مردم بوده است  تهافيارتقا، درك و بينش سياسي و فرهنگي   افتهيتوسعه موفقيت اين سيستم در كشورهاي    

سم،   وقوع ستان پيش از موعد   جامعهبراي فدرالي شد يمكنوني افغان ، هو قبل از هر گونه اقدام در اين رابط با
دام از سنجش وزن هر ك  است.  ريناپذاجتنابارتقاء سطح دانش و بينش فكري، فرهنگي و سياسي عموم،    

ضيه چهار  صلي پژوهش،   فر ست ا شت.  اد ضيه وزن ورد قابل توجهي دا شي  ( دوم فر عامل تجزيه و فروپا
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را آن توانبنابراين مي . ين مقدار برخوردار اســـت تربيشبار تكرار از ســـوي مخالفان، از     يازده  با ) كشـــور
 ادارهياد ز هزينه( چهارم فرضيه شمار آورد.  به قانون اساسي  فدراليسم در   نشدن گنجاندهترين دليل براي مهم

 فرضيه پس،س .بار تكرار در جايگاه دوم قرار دارد شش با) فدرالي و عدم دسترسي يكسان به منابع اقتصادي 
سايگان   احتمال افزون( سوم  ضيه  سرانجام، و بار تكرار  پنج با) شدن دخالت هم هاي فقدان آگاهي( اول فر

   .انددارا بودهرا  كمتري بار تكرار، وزن چهار با) سياسي مردم رشديافته
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  چكيده 

اين تحقيق كه از  اي ژئوپليتيك را با سستي مواجه كرده است.بسياري از فرضيات پايه مدرنيسمپست   
ـاي فكـري و   با بررسي بنيان ،تحليلي - نوع تحقيقات بنيادي نظري است، با استفاده از روش توصيفي ه

- ژئوپليتيك پست دامنه مطالعاتبه اين سؤال پاسخ گويد كه  داردتالش  ،درنمفلسفي ژئوپليتيك پست

يرفتـه از  پذ يرتـأث مـدرن  دهد مباحث ژئوپليتيك پسـت مدرن چه مباحثي است. نتيجه تحقيق نشان مي
تـوان دو خـط   مـي مدرن در كل علوم اجتماعي و نيز كل جغرافياي انساني بوده است. هاي پستبحث

مدرن در نظر گرفتن ژئوپليتيك پستمدرن تشخيص داد. اول، لعات ژئوپليتيك پستسير كلي را در مطا
 شـكني علـم ژئوپليتيـك   شالوده ي ژئوپليتيكي، كه در اين زمينه بههاترديد نسبت به فراروايتبه عنوان 

سـؤال   مطالعه بعات ناشي از زيـر  مدرن به عنوانشود. دوم، در نظر گرفتن ژئوپليتيك پستپرداخته مي
- ها، فشردگي زمـان تحليل مسائلي مانند فضاي جرياندر اين زمينه به  رفتن پندار ژئوپليتيكي مدرن، كه

- پرداخته ميهاي ژئوپليتيكي براي تحليل هاآنو تبعات فضا، واقلمروآگاهي، كرونوپليتيك، اينفوپليتيك 

  شود.
  .يت، پندار ژئوپليتيكي مدرنمدرن، فراروامدرنيسم، ژئوپليتيك، ژئوپليتيك پستپست :هاكليدواژه
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  مقدمه
دهـد. ژئوپليتيـك بـه عنـوان يكـي از      را تشكيل مـي هر رشته علمي  و اساس هاي نظري زيربنابحث
ـائل مطـرح در     هاي رشته جغرافياي سياسي، تحت تأثير زيرشاخه مكاتب جغرافيايي و فلسـفي، و نيـز مس

م. 1990ت. اين تحـوالت، بـه ويـژه از دهـه     تحوالتي را تجربه كرده اس سطح جهاني، طي مقاطع مختلف
ها و مكاتب گوناگون وارد شده به رشته جغرافياي سياسي و نيز تغييرات بنيادين سياسي، تحت تأثير ديدگاه

اقتصادي و اجتماعي جهاني چشمگيرتر بوده است. بعد از جنگ سـرد، و بـا فروپاشـي دنيـاي دوقطبـي،      
ــوپليتيكي از يــك جهــان ت بازنمــايي ــه دو بلــوكقســيم هــاي ژئ ــدئولوژيك بــي شــده ب ــار شــداي  اعتب

)Reuber,2009:451( ـين تحليل كه چرا رابطه با ژئوپليتيك به وجود آمد؛ مي درسردرگ؛ و يك - ها و تبي

هـاي جديـدي كـه بتوانـد     ديـدگاه و  ديگر كارايي چنداني نداشتند سرد مربوط به دوران جنگسنتي هاي 
جهان بعد از جنگ سرد باشد، نيز هنوز ابـداع نشـده و بـه تأييـد     پاسخگوي وضعيت و مسائل موجود در 

شروع بـه تـالش    ... و سياستمداران، دانشگاهيانرو  اين از؛ )Ó Tuathail et al,2001:240(نرسيده بود 
هـاي  و روايـت كردنـد؛   پـس از جنـگ سـرد    نظمي جديد جهانيهاي تبييني نو براي بيجهت ارائه مدل

هاي برجسته، از خارج از رشته جغرافيا ارائه شد. برخـي از  ئه دادند. در ابتدا ديدگاهژئوپليتيكي جديدي ارا
 ادوارد» ژئواكونـومي «، فرانسيس فوكوياما» پايان تاريخ«بودند از  عبارتها ها و ديدگاهترين اين انديشهمهم

 پــدر)(بــوش جــورج » جهــاني نظــم نــوين«و  ،هــانتينگتني ســاموئل »هــابرخــورد تمــدن«واك، لــوت
)Kuus,2011:524( .قالـب   درها كه با هدف تعريف يك نظم ژئوپليتيكي جديد، حال، اين انديشه ينا با

 ؛ بـه صـورت گرفـت   كـار محافظـه  دولتي وهاي توسط نخبگان دستگاه شمول،جهان هاي كالن وروايت
 از تـر متناقض و ترپيچيده گرفتند؛ چرا كه شرايط جهاني قرارمورد انتقاد  و شدند روچالش روبه با سرعت
ـين نمـود       كـه تنهـا بـا    آن بـود  . )Moradi & Afzali,2013:227-228(روايتـي كـالن بتـوان آن را تبي

هاي خاص خود ، ديدگاهي مطرح شده در خارج از رشتههاضمن پاسخ به اين انديشهجغرافيدانان سياسي، 
هـاي  حال كه تحقيقات ژئوپليتيكي مبتني بر ديدگاهرا در مورد ژئوپليتيك ارائه دادند. در اين زمينه، در عين 

از پيش موجود (مانند فضايي و رفتارگرايي) توسعه يافت، برخي انديشمندان نيز به دنبال ادراك متفاوتي از 
، كـه در آغـاز   ژئوپليتيك انتقاديبوده است. » ژئوپليتيك انتقادي«م ادبيات مهژئوپليتيك بودند كه نتيجه آن 

- و امروزه از ديدگاهدر روند توسعه خود، دچار تحوالتي شده  بر ديدگاه پساساختارگرايي بود،عمدتاً مبتني 

ژئوپليتيك ماننـد ژئوپليتيـك    برد. نتيجه اين امر ظهور تدريجي پسوندهاي مختلف ازهاي متنوعي بهره مي
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- ئوپليتيك پستاما، تاكنون در زبان فارسي، كمتر به چيستي ژ. )Sharp,2013:20( بوده است مدرنپست

فلسفي - فكري هايبه بنيان و در تحقيقات محدود انجام شده نيز، پرداخته شده، و دامنه مطالعات آن مدرن
در مـورد   و سوءبرداشـت  همين امر موجب يك سردرگميتوجهي شده است. بي مدرن،ژئوپليتيك پست

مدرن ك پساساختارگرا و پستمدرن و قلمرو موضوعي آن، و نيز تفاوت ژئوپليتيچيستي ژئوپليتيك پست
 بنيـان  مدرن، مقاله حاضر با بررسـي اين رو، با توجه به خأل ادبيات در زمينه ژئوپليتيك پستشده است. از

مطالعه ژئوپليتيـك   دامنهكند به اين سؤال پاسخ گويد كه مدرن، تالش ميفلسفي ژئوپليتيك پست - فكري
  مدرن چه مباحثي است.پست

  روش تحقيق
با است. » تحليلي - توصيفي «؛ روش تحقيق آن نيز است» ي نظريبنياد«تحقيقات هش از نوع اين پژو

كـه   ترتيب ينا رنتي است. بهاي و اينتماهيت موضوع، روش گردآوري اطالعات به شيوه كتابخانه هتوجه ب
 و يـه تجز ، بـه و سپس به شيوه كيفـي  شده بنديطبقهها و مقاالت استخراج و از كتاب يازن اطالعات مورد

  شده است. ها پرداختهآن تحليل

  نظري مباني
فلسـفي آن را   - ابتـدا بايـد بنيـان فكـري      مدرنژئوپليتيك پستقلمرو مطالعات چيستي و براي درك 

هـاي  بحـث در مدرن در رشته جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك، مباحث پست فلسفي- بنيان فكري شناخت.
- در اين بخش به بررسي پست روازاين. قرار داردجغرافياي انساني  نيز مدرن در كل علوم اجتماعي وپست

  شود:مدرن پرداخته ميمدرنيسم و جغرافياي پست
  مدرنيسمپست .1

و انتقادات از پروژه مدرنيسم  هاي مرتبط باگسستاي از مجموعهبه » مدرنيسمپست«در يك بيان كلي، 
ضد عقالنيت مدرن  بر اساساً طغياني و )Flusty,2005:171( ؛)Jameson,1991:1(اشاره دارد مدرنيسم 

 ).Dear,1988:265(،)Dear & Wassmansdorf, 1993:322(شناسـي مدرنيسـت اسـت    و معرفـت 

 بـه مدرنيسم پستاز اين منظر، شوند. تمايز قائل مي» مدرنيسمپست«و » مدرنيتهپست«واژه  دوميان  برخي،
است  خاص يبيانگر شرايط »مدرنيتهپست«ديگر،  عبارت شود؛ بهميمدرنيته ناميده پستيك عصر،  عنوان

 دري معاصـر  رادسـرمايه  دوره عنوان مشخصـه  و بيشتر بهمدرن حاكم شده باشد كه در آن وضعيت پست
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مدرنيسم به آن كه پست» مدرنيته«يا » مدرن« .)Moinee Alamdari,2006:127-128(شود گرفته مي نظر
كه از عصر روشنگري در  شودنظر گرفته مي در يك درك گفتماني خاص از جهانعنوان  بهاشاره دارد نيز 

مدرنيتـه از  پسـت  كننـده  عناصـر تعريـف   .)Cox,2014:13(ظهور يافـت   غربي اروپايقرن هجدهم در 
جهـان چگونـه    ، اقتصادي و اجتماعي درباره اين مسئله كـه هاي سياسيتحوالت در ادراك اي ازمجموعه
 .)Gregory et al,2009:568(، به وجـود آمـده اسـت    يافته تحققوضعيت كنوني چگونه و  دهش تجربه

ـان مجموعـه  كننـده  بازنمـايي يك فلسفه يـا روش،   عنوان به »مدرنيسمپست« ـاي فلسـفي و   اي از گفتم ه
(هر  يويژه هژموني هر اقناع فكري واحد و به ياقناعهاي بنيادين هر كه نسبت به سازه متدولوژيكي است

، مفهـوم  مشترك استضمني  صورت به اين دو رويكرد جو هستند. آنچه درستيزه )واحدي كالن روايت
  .)Dear & Dahmann,2008:269(هاي گذشته و حال است بين شيوه» گسست راديكال«يك 

 . از آنجا)Malpas,2009:11( مدرن تقريباً ناممكن استتبراي واژه پس مناقشه يبتعريف يك يافتن 
- يباييزبندي  نوعي شكل مانندي متفاوت ءبه انحا، )Ward,2004:264( دقيق و واضح نيستكه اين واژه، 

 )؛ نـوعي فرهنـگ  م.1990؛ هـاروي، 1984(ليوتـار،  )؛ نوعي وضـعيت 1987، 1982(حسن، جديد شناسانه
، 1993،(بـومن  )؛ دستوري اخالقي يا سياسـي م.1991(جيمسون، )؛ نوعي امر مسلط فرهنگيم.1997(كانر،
ــرايم.1995 ــدي ب ــه فرهنگــي، سياســي و فلســفي   )؛ افــق جدي ــوهمم.1988،(الكــالتجرب ــوعي ت  )؛ ن

 اشتباهي نسبتاً نـاگوار  )؛ يا حتيم.1989(كالينيكاس، بندي سياسي ارتجاعي )؛ نوعي شكلم.1996(ايگلتن،
 بـه  منحصره يك بدنيگر، د سخن به .)Malpas,2009:14( است شده يفتعر ؛)م.1993، 1990(نوريس،

 بـا  .اسـت  مدرن بودهماهيت تفكر پستدليل آن، احتماالً  و هرگز وجود نداشته» مدرننظريه پست«از  فرد
مدرنيسـم  پستدرك ، براي مدرنيسمپستترين خط سيرهاي بانفوذو  ، توجه به چگونگي توسعهحال ينا

  است: و ضروري مؤثر مدرنو ژئوپليتيك پست
در سال » تاريخ مطالعه«بي در مورد  يناي از آرنولد توخالصه در مدرنپست الحاز اصطه اولين استفاد

شده است.  ظاهرالبته فاقد تعريف دقيق  و در آثار مختلفاين اصطالح م. به بعد، 1950از دهه . بود م.1947
 پايـان  كننـده  مشـخص  نبال عصـر مـدرن؛ و  د عصري به معناي تقريباً بههاي اوليه، مدرن در استفادهپست

، در مـدرن پسـت  انديشـه ترين شـكل  روشنو تكامل  ظهور،. آن استمدرنيته يا حداقل برخي از عناصر 
 مدرنيسم يكـي از اصـطالحات كليـدي بـراي يـك موضـع ضـد       پست و در امريكا بود» نقد ادبي«حوزه 

ـپس )Minca,2009:364(يافـت   ترين بيانات را در هنرهاي تجسـمي مدرنيستي شد كه روشن  بـه  ؛ و س
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 تحـوالت،  ايـن . )Dear & Wassmansdorf,1993:322( يافـت ، مانند عكاسـي و ... راه  هاديگر حوزه
جديـد در  نيز بيانات  كه منجر به ظهور اشكال جديدي از هنر و كندرا مشخص مي مدرناولين موج پست

  .بود »ن مدرنيتههاي كالشناسيهاي كالن و معرفترد روايت« شامل ،چيز هراز  بيشعلوم انساني شد و 
طور تدريجي به درون  مدرنيسم بهو پست مدرن بودهاي پستم. شاهد يك تغيير در بحث1970دهه 

، همـراه بـا   در فرانسـه  م.1960واخر دهه پساساختارگرايي فرانسوي جذب شد. وقايع فرهنگي و سياسي ا
 .نـد به وجـود آورد  رگرايانهدر معرفت ساختادقيق ازنگري باد سياسي جهاني، يك تحوالت سريع در اقتص

ـاس ادعاهايي كـه   ،كردهاي عمده حمله پارادايم» علمي«به ادعاهاي ارگرايي، انقالب پساساخت ـتي  اس - هس

ـين   ود. ب شده بناطرفي هاي روشنگري از حقيقت و بيها و ايدئالدر انديشه هاآنشناختي  برخورد اوليـه ب
ـاي شـالوده   مركز بر به كـارگيري متطور عمده  به يسممدرنپساساختارگرايي و پست بـه   شـكنانه رويكرده

- يگر پساساختارگرايان مانند انديشهد تأثيرات بعدهابارت بود.  روالنهاي نيز انديشهژاك دريدا و  يپيشگام

مدرنيسـم  پسـت  .يافـت فوكو در مورد قدرت و گفتمان و تفسير الكان از انديشه فرويـدي اهميـت    هاي
اي كارهو بسياري از بود  شده مشخص» 1متني زباني«يك رويكرد  وسيله اوليه بههاي سال» شكنانهشالوده«

بـود و توجـه    شـده  داده، اختصاص زبان براي بازنمايي توانا بودنويژه عدم  بهو  زبان نقش اوليه به تحليل
- پسـت چـرخش   بـر يكي ديگر از تأثيرات كليدي پساساختارگرايي شد. ها ميشكني متنزيادي به شالوده

 كه تا حد زيادي از تحقيقـات ميشـل فوكـو    بود ذهنيتنسبت به عملكرد قدرت و ساخت  دغدغهمدرن، 
- توصيف ميطرف و عيني بي پوزيتيويسم، بر اساس فلسفه الهام گرفته است. بر اين اساس، توليد دانش كه

وضـعيت  « كتاب هترجمدر اين زمينه،  .)Minca,2009:364-370( استذاتاً آغشته به قدرت ، اكنون شد
بـراي ليوتـار    يسـم مدرنتپسـ م. يك نقطه عطف مهم بود. 1984ژان فرانسوا ليوتار در سال » 2مدرنپست

ترديد « امدرنيسم رپست وي .)Moradi &Afzali,2013:94( بود» هايشاضافه بحران درك مدرنيسم به«
 Moradi(نـوعي گفتمـان    دانـش علمـي را  وي ). 48: 1390(ترنـر،  تعريف كـرد  »هانسبت به فراروايت

&Afzali,2013:94-96(  ازي زبـاني دانسـت  يك برا علم و )Lechte,1999:362(    ـئله ؛ و بـه ايـن مس
 هستنددسترسي چه كسي و كنترل تحت آيند، هاي مختلف معرفت به وجود ميچگونه شكلپرداخت كه 

    .)Ward,2004:225( كنندو چگونه اعتبار پيدا مي
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 لحظـاتي  درمـدرن نبـود.   گرايي تنها يك منبع الهام براي چـرخش پسـت  ساختارپسا كه نكته مهم اين
- مـدرن را در ايـن زمينـه زبـاني    تشخيص شدند؛ اما همه افـراد چـرخش پسـت    قابل ن دو غيرخاص، اي
تغيير بود؛  حال درسرعت  فلسفي درك نكردند. براي برخي تحليلگران، اين خود جهان بود كه به- فرهنگي
كـه توسـط   برخي از تغييراتـي  يد، ابزارهاي شناختي الزم براي كشف تحوالت آن بودند. هاي جدو درك
ـير شـدند    » مـدرن پسـت «جامعه يك عصر و ظهور يك فرهنگ و  شدن بسته عنوان بهبرخي  جديـد تفس
 هاي مصرفياي مدلشدن بسياري از فرايندهاي اقتصادي؛ انقالب فنّاوري؛ انتشار سيارهاند از: جهانيعبارت

رشـد بـراي    بـه  شمار؛ نگرانـي رو ها؛ ظهور موضوعات فرهنگي و سياسي بيتكه شدن فرهنگمعين؛ تكه
داري از ها؛ پيروزي يك رژيم سرمايهو بنيادگرايي هاگراييها، محليگراييزيست؛ ظهور مجدد منطقه محيط

 و تحليـل  ،)Minca,2009:365-366(حكومـت ملـي   ») پايـان «پذير؛ تهديد (اگر نگوييم انباشت انعطاف
نظـارت  و  دفـاع خـارجي  در  هـا كاهش نقش حكومت ها در پيحكومت حاكميتشدن  رفتن و منقبض

- نها و سازمااي از گروهشبكهو  جامعه فرامليآمدن  به وجود؛ به همها فزاينده دولت وابسته شدن؛ داخلي
سـي  هـاي سيا اي و برآمدن هويتهطبق- عدم سرسپردگي حزبيو ؛ كنندكه مستقل از دولت عمل ميهايي 

-Nash & Scott,2009:229( شوندبسيج مي» هاي نوين اجتماعيجنبش«ها كه توسط آن يژهو جديد، به

231(.  

ـتي بـوده اسـت. بـا     نگرشي ضـد مدرن اغلب نگرش پست ـياري از     ايـن  ماركسيس حـال، توسـط بس
ـتي  مدرنيشده؛ و حتي برخي پست گرفته كاربه » هاپساماركسيست« سم را فرزند ناخواسته نظريه ماركسيس
عصر جديـد  برخي چون ديويد و مايك فدرستون، بر اين اساس  .)Minca,2009:363( اندگرفته نظر در
وضعيت كنـوني   تمايل دارند پيروان سنت نئوماركسيستي نيزاند. دانستهداري اي در توسعه سرمايهمرحلهرا 
ماننـد  » (اخيـر داري منطـق فرهنگـي سـرمايه   «لش) يـا  مانند معاصر ( داريسرمايه» سازمان نيافته«چهره را 

عنـوان   ، در اثـري تحـت  فردريك جيمسـون براي مثال،  .)Nash& Scott,2009: 231( جيمسون) ببينند
 مـدرن را بـه  پسـت اصـطالح   سو يك، از )م.1984( »داري اخير، يا منطق فرهنگي سرمايهمدرنيسمپست«

عنـوان   ديگر، آن را به داري جهاني شرح داد؛ و از سويسرمايه به وجود آمده در اتتوليدي از تغييرعنوان 
 خـاص  ابزارهاي تحليلـي نيازمند كه بررسي آن هاي زماني ما در نظر گرفت يك تغيير راديكال در ويژگي

و  »فضا«جغرافيا مهم بود. او تأكيد خاصي بر  رشته مدرنيسم به. كار جيمسون براي ورود بحث پستاست
جهاني  داريعنوان كليدي براي درك و تدوين تغييرات در سازمان پيشرفته سرمايه ، به»فرايندهاي فضايي«
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در  هـا منتسـب اسـت،   به آن مدرن در جغرافياچرخش پست مهمي كهداشت. اين واقعيت كه انديشمندان 
زيـادي دارد.  ميـت  مدرنيسـم در جغرافيـا اه  مشترك بودند؛ براي درك پست »سيستيمارك«زمينه يك پس

ـين تحليـل  سير ماترياليستي جيمسون از تحوالت سرمايهتف  مدرنيسـم در علـوم  از پسـت  داري جهاني، اول
تأثير پذيرفتند. كار جيمسون  ويژه از آن و جغرافيدانان بهكه مورد پذيرش گسترده قرار گرفت اجتماعي بود 

ـاهده در عرصـه   قابـل عجيـب  ه تغييـرات  داري پيشرفته را بفاز هنوز ناشناخته سرمايهبين پيوند  هـاي  مش
فراهم  داريسرمايههاي براي توصيف فضامنديممكن ساخت و يك دستگاه تحليلي اجتماعي و فرهنگي 

  ).Minca,2009:366(آورد 
  مدرن جغرافياي پست.2
 ).Flusty,2005:169( اسـت  هاي جغرافيـا را سسـت كـرد   بسياري از فرضيات پايه» مدرنيسمپست«

در مقالـه   »فضـايي «	متغيـر بـه   شـده  دادهدر پاسخ به اهميـت   م.1980اواسط دهه در  ،افيدانان انسانيجغر
بـر   .)Dear & Wassmansdorf,1993:324( مدرن مواجـه شـدند  با چالش پست )م.1984( جيمسون

 قائـل اسـت  در دوره معاصـر  » فضـامندي «بـراي   اهميت زيـادي  مدرننظريه پستاساس نظر جيمسون، 
)Gregory,1994:139(.  جهـت  عيان اجتماموجود سازمفضاي كه  بوديكي از ادعاهاي جيمسون اين ،

. از زمـان  اسـت  شده ييرتغدچار  اند،ظهور يافته داري جهانيسرمايهكه بر اثر  يي جديدهاتطبيق با عرصه
 خاص طور و به مدرنيتهفضاهاي پستويژه در مورد  به ،مدرن در جغرافياتحقيقات پست وي،انتشار مقاله 

با ايـن   . )Dear & Wassmansdorf,1993:324( مدرن توسعه يافتپستشهرنشيني و فرهنگ  اشكال
طور متناقض، نقدهاي ماركسيستي  م. و به1980نظريه اجتماعي انتقادي اوايل دهه مباحث مربوط به حال، 

 جغرافيدانان ماركسيست، بـه  عضي ازمدرن توسط بهاي پستهمدرن و حتي رد ديدگاهاي پستاز انديشه
. در اين زمينه بهترين دنشوميگرفته  در نظر» مدرنجغرافياي پست«ترين آثار پرنفوذ در عنوان برخي از مهم

 3مـدرن صراحت ضدپسـت  ديويد هاروي است كه به اثر ،»وضعيت پسامدرنيته«شده، كتاب  مورد شناخته
بـا رشـد اهميـت    امـا  . ودشـ مـي نظـر گرفتـه    در» مـدرن جغرافيـاي پسـت  « اثر كليـدي عنوان  به و است

كاسته » مدرنجغرافياي پست«نفوذ ماركسيسم در از پساساختارگرايي، پسااستعمارگرايي و نظريه فمينيستي، 
  .)Minca,2009:367( شد
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 م.1990م. و اواسـط دهـه   1980ط دهـه  بين اواسـ هاي سالدوره  در جغرافيا يسممدرنموج پستاوج 
دو دو مسير حياتي و  .حفظ كرده استنيز  هاي بعدخود را در سال پويايي مدرنپسترافياي جغاست؛ اما 
م. 1988م. و 1986 هايسال بين دورهوجود داشته است. اول، » مدرنجغرافياي پست« ردر ظهو دوره مهم

پـژوهش   مدرن داشتند. كانونمنتشر شد كه همه ارجاع صريحي به تحليل پست يو زماني است كه مقاالت
» مـدرن پستشهرنشيني «از جديد  يبراي دركخواني فرا ،جغرافيا به يسممدرنپستنفوذ هاي اوليه سالدر 
- در كنار عالقه جديد به شهر و تحوالت آن، با فرض ظهور يك دوره پست» مدرنپست«جغرافيدانان  ؛بود

وسيله پيكربندي مجـدد   و به فورديستيسياسي پست فرهنگي جديد، اقتصاد وسيله يك منطق مدرن كه به
را بـه سـمت    خود توجه ،شده واقعيت مشخص برراديكال فضاهاي سياسي و پيروزي احتمالي بازنمايي 

آنجلس مكتب لسزمينه،  اين در ).Ibid:368( معطوف كردنددر جامعه  وقوع در حالتر تغييرات گسترده
 فراينـدهاي معتقد بودند آورد كه  گرد هماني را اي از محققمجموعه و م.، ظهور يافت1980در اواخر دهه 

ـال  هايدر واقعيتريشه ، آنجلسفرد لسمنحصربه ظاهر توسعه به درمؤثر  هـاي  در مقيـاس  وقـوع  در ح
- از جمله مقاالت مهم چاپ شده طي ايـن دوره مـي   .)Warren,2009:357-360(داشت جهاني و ملي 

 ادوارد سـوجا در مـورد   مقالـه  م.)،1986( مدرنريزي شهري پستمايكل دير در مورد برنامه مقالهتوان به 
ـاروي در مـورد پسـت    م.)، 1986( مدرنهاي پستفضامندي  مدرنيسـم و شـهر امريكـايي   مقاله ديويـد ه

ـاي انسـاني  چالش پست«با عنوان مايكل دير و مقاله  م.)،1987( م.) اشـاره  1988( »مدرن: بازسازي جغرافي
در  ديـر  ).Minca,2009: 368(اهميت دارد  مدرن در جغرافياچرخش پست رايب ويژهمورد آخر به كرد. 

ــه،   ــن مقال ــاي ــيب ــت ه بررس ــم ازپس ـاربرد  مدرنيس ــر كـ ــاني   آن نظ ــاي انس ــراي جغرافي ــت ب پرداخ
)Scott&Simpson-Housley,1989: 235( .ـاني    مهم وي بـا   را مواجهـه  تـرين وظيفـه جغرافيـاي انس

پيام اصـلي  دانست. مدرن وسيله جنبش پست شده به اختي تحميلشنشناختي و معرفتهاي هستيچالش
جريـان اصـلي نظـري    هماهنـگ سـاختن آن بـا    وسيله  مقاله وي نياز براي بازساخت جغرافياي انساني به

 .)Dear,1988:271-272( اجتماعي بود

 اختصـاص  دو كتاب كامالً انتشار سال بااين  .بودمدرن پست سال مهمي براي جغرافياي م.1989سال 
تحـت   ادوارد سـوجا  ، اثـر . اوليمدرن بودجغرافياي پست دوم نقطه عطف، مدرنيافته به جغرافياي پست

» لنـز «يـك  با استفاده از ور و هنري لوف هايبا تأثيرپذيري از انديشهكه  بود »مدرنجغرافياهاي پست« عنوان
 ،»فضـا «جديد به  يهمراه با توجه ،»رافياييماترياليسم جغ« وجا با تمركز برس. بود ماركسيستي نگاشته شده
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 وي .)Minca,2009:369( فراهم كـرد نظريه اجتماعي را  يهابا آخرين توسعه رشته جغرافيا امكان پيوند
مركزيـت  «طي دو قرن را براي نشـان دادن   يافته هتوسع هاي تاريخي و فلسفياي از گفتمانطيف گسترده

تالشي بـراي  سوجا كتاب در واقع  .)Demissie,1991:82( قرار داد يبررس مورد در نظريه انتقادي »فضا
در اثر خود سوجا  فضايي در نظريه اجتماعي معاصر است. تحليل حوريتتثبيت يك اساس فكري براي م

و تأكيد مجدد بر فضا در ؛ شكني نظريه اجتماعيشالوده و سازينظريه تاريخپرداخت: دو مسأله اساسي به 
 وي ارجحيــت زمــان بــر فضــا را در مدرنيســم رديــابي ).Soja,1989:1-6( انتقــادي- نظريــه اجتمــاعي

)Smith,1990:551( ـته  اجتماعي جغرافيا در ساخت نظريهدر مدرنيسم  استدالل نمود كه، و -  كنار گذاش
و توليد اجتماعي فضـا، زمـان و   ، گرفت عهده هژمونيك در گفتمان نظري به ينقش» تصور تاريخي«و  شد

ـنت ماركسيسـم     با بررسيسوجا . غرافيايي از تفسير تاريخي حذف شدندتصور ج ظهور فضـامندي در س
هـاي  ديـدگاه كـارگيري   با بـه داري و نقش فضا در توسعه جغرافيايي نابرابر سرمايه با بررسيو  ؛فرانسوي

ي را نشـان  كرد پيوند بين روابط اجتماعي و فضـاي تالش ، ويژه لوفور هاي فرانسوي، بهبرخي ماركسيست
توسـط  دهنـده آن   داري و عناصـر تشـكيل  جغرافيـاي سـرمايه   تحقيقات در مـورد  به اعتقاد سوجا، دهد.

در مـورد  مجـدد  سـازي  يـك نظريـه  موجـب  جغرافيدانان ماركسيست و ديگر محققـان نئوماركسيسـت،   
ني در اقتصاد جهـا  ،نظر وي از. )Demissie,1991:81(، )Eflin,1990:448-449( استشده فضامندي 

، يـك  »مدرنيسـم پسـت «و  »فورديسـم پسـت «، »گرايـي پساتاريخ«يعني  4شدن همگرايي سه مسير فضايي
ـير   انفعال قابـل  و فعل«در مورد ن مجدد زيك توا گرايي، موجبپساتاريخوضعيت جديد يافته است.  تفس
ـتي فضا در نزاعبر واقع تأكيد مجدد  و در» بين تاريخ، جغرافيا و جامعه اسـت. در   شـده  ناختيشـ هاي هس

پذير از انباشت كه شامل يك رژيم انعطاف اقتصاد جهاني است- فورديسم، شامل بازسازي فضامقابل، پست
اين مسأله  موجب تغيير پيكربندي مجدد ايدئولوژيكي و فرهنگي است كه نيز مدرنيسمسرمايه است؛ پست

ـيم كـــه مـــا چگونـــه وجـــود اجتمـــاعي (اجتمـــاعي بـــودن) را تجربـــه مـــي        شـــده  كنــ
)Eflin,1990:449(،)Dear,1990:651(.   

» مدرنيتـه اوضعيت پسـ «ديويد هاروي، تحت عنوان  اثر م.، منتشر شد،1989كتاب ديگري كه در سال 
مـدرن  كامالً از ديگر تفاسير پسـت  وي. نقد اهميت دارد مدرن آنپست موضع قطعاً ضداست كه به دليل 

ـتي از پسـت  يـك نقـ  ، فورديسـم ارزيابي انتقـادي پسـت   . او بامتمايز است ارائـه كـرد   مـدرن  د ماركسيس
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)Minca,2009: 369(. عنوان ماترياليسـم   بندي مجدد اقتصادسياسي بهفرمولبر اساس  هاي وي،استدالل
مدرنيتـه را درون تحـوالت زمـان و    پست و مدرنيسمپست كه شدهتنظيم جغرافيايي - صراحت تاريخي به

م. 1970دهه شده كه از  ايجاد داريمرحله آخر سرمايهكه توسط  دهدرار ميق فضا- يا به عبارتي زمان فضا
اي از توسط مجموعهمدرنيته عصر پستاين است كه هاروي استدالل . گرفته استي به خود شكل جديد

كه منادي تغيير از روابط توليد است چيزي  نتيجهو  شده مشخصداري رشد در سرمايه حال هاي دربحران
 فضـا - تغيير اقتصادي منجر به فشـردگي زمـان  وي  نظر از است. فورديسمبه دوره معاصر پست، ديسمفور
- پسـت  ،درون ايـن سـردرگمي   از. ه استكه نقشه شناختي ما از نظم اجتماعي را مجدداً ترسيم كرد هشد

 Gregory et( است به وجود آمده مدرنيتهنسبت به اي از يك سرخوردگي عميق نتيجه عنوان بهمدرنيته 

el, 2009:569-570(. م. تحوالت عميقي در 1972اقتصادي پس از - هاي سياسيدر كنش هاروي نظر از
هاي نوين و غالبي كه مـا فضـا و زمـان را    . اين تحوالت عميق به ظهور شيوهبه وجود آمده است فرهنگ

شاهدي الزاماً دال بر  ،فضا كه همزماني دگرگوني ابعاد زمان و حالي كنيم متكي بوده و هست. درتجربه مي
ميـان نضـج اشـكال     ياي ضـرور ارتباط علّي يا ضروري ميان اين دو نيست، اما با فرض برقـراري رابطـه  

در » فضـا - فشردگي زمان«ه نويني از لتر انباشت سرمايه و مرحهاي منعطففرهنگي پسامدرن، ظهور شيوه
- ان در رابطه ميان اين دو مشاهده كرد. اما دگرگونيتوداري، نوعي زمينه قوي پيشيني را ميسازمان سرمايه

صـورت تغييراتـي در    داري مقايسه شود، بيشتر بـه انباشت سرمايه نشده زماني كه با قواعد بنيادي هاي ياد
ـنعتي    هـاي ظهـور جامعـه نـوين پساسـرمايه     نشانهاينكه كند تا نمود جلوه مي باشـد  داري يـا حتـي پساص

)Harvey,2001:7(.  
. در ايـن ميـان،   كردشروع به تكثير از زمان انتشار اين دو كتاب  مدرن در رشته جغرافياپست تحقيقات

جغرافيا در  يسممدرنپست» پيشگامان« تحقيقاتنسل جديدي از جغرافيدانان شروع به تجديدنظر در مورد 
 بهدر اين زمينه،  .نمود هاي جديدديدگاه باتعامل شروع به جغرافيا رشته مدرن در پست تحقيقات؛ و كردند
رويكردهـاي  توان به تحوالت مياين از جمله . قرار گرفت توجه مورد ييپساساختارگرا ديدگاه ويژه طور

 هـاي انديشـه از  هرمنوتيك (تـأثير پذيرفتـه   توجه بهها و متون جغرافيايي؛ شكنانه براي مطالعه نقشهشالوده
هاي شكل نيزچرخش پساساختارگرا  اشاره كرد. لوفورفوكو و  تحقيقاتتعامل عميق با و دريدا و بارت)؛ 

با مطالعات فرهنگي و نظريه  ، تعامليسممدرنگرفت. نقش مهم نقدهاي فمينيستي از پستبه خود ديگري 
  ).Minca,2009: 369-370( دناهميت دارزمينه  در اين پسااستعماري
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كند كـه از زمـان   م.) استدالل مي1994» (تصورات جغرافيايي«گريگوري در كتاب درك  مثال عنوان به
 چيـزدان همهدوره روشنگري، علوم اجتماعي غربي، شامل جغرافيا، بر يك مفهوم دكارتي  ويژه بهرنسانس 

شدن كاالييته ايجاد شد، روند تاريخي درون خطوط مدرني اين ديدگاه كه .طرف صحه گذاشته استو بي
وي درون جغرافيا، اين امر در پيـروزي فضـاي انتزاعـي بـر      نظر و زندگي اجتماعي را تسهيل كرد. ازفضا 
را مشروع كرد كه  »گرايينسبيت«كه  مدرنيسم و پساساختارگراييمنعكس شد. ظهور پست هاي افرادتجربه

كنـد كـه هـر    استدالل مي اين ديدگاه، او مقابل دردفاع درآورد.  قابل غير صورت بهرا  »جا هيچاز «ديدگاه 
كننـده   يافته با عاليق قدرت و منعكس ورتاً ناقص و از يك موضع خاص است؛ و پيوندموضع نظري ضر

- هاي معرفتديدگاه گرفتن قدرتار گذاشتن اين ديدگاه، موجب كاربرد آن در زندگي اجتماعي است. كن

 ايحاشيهبه مواضع و موضوعات  ويژه بهو دهند كه به متن اجتماعي اهميت مي شودشناختي متعددي مي
ايدئاليستي از تفكـر فضـايي و   گريگوري با اجتناب از يك تاريخ كامالً كنند. توجه مي فمينيسم مانند، شده

داري جهاني در اواخر قـرن  سرمايه يفضا- اي از فشرده شدن زماناجتماعي، اين تغيير را به امواج گسترده
ـتن «دارد كه در آن چندين راه وجود  وي نظر از. )Warf,2009:645( دهدبيستم پيوند مي بـه  » 5گرايـي م

ـتن اسـت     بـه » فضـا «ها تالش براي خـوانش  اكثر آناما، شود. جغرافياي انساني مربوط مي  عنـوان يـك م
)Gregory,1994:140(.  

 يرويكـرد  م.) است. وي در اين كتاب1996( »فضاي سوم« نمونه ديگر اثر ادوارد سوجا تحت عنوان
ـتعماري و     شكافاو گرفت.  كار مدرن بهپست جغرافياهايكتاب  ازكامالً متمايز  ـين نظريـه پسااس هـاي ب

ـاي زنـدگي   فضامندي و بررسي »باز كردن« براي» فضاي سوم«استفاده از ايده مدرن را با جغرافياي پست ه
ـتعمار  الهـام از انديشـمندان  كنـار  در سوجا، است.  كرده يبررس ـين  هـومي بابـا؛    ماننـد  گراپسااس  ازهمچن

-Minca,2009: 369( اسـت  پذيرفتـه تأثير فمينيسم فضايي گليان رز فوكو و لوفور و چون انديشمنداني 

  تداوم داشته است. مدرن در جغرافيا، پسته نظري توسعه هاي اخير،در سال .)370
  تجزيه و تحليل وهاي تحقيق  يافته
ژئوپليتيـك  «ستي توافق عمومي در مورد چيمدرن، هنوز رغم استفاده از اصطالح ژئوپليتيك پستعلي
بر تحقيقات انجام شده تحـت عنـوان   ، مروري حال اين با. )Luke,2006:219(وجود ندارد » مدرنپست

درن است. اول، مزبان بيانگر دو خط سير كلي در ژئوپليتيك پستمدرن در دنياي انگليسيژئوپليتيك پست
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 به مدرنپستدر اين معنا ژئوپليتيك فلسفي، كه - زباني- فرهنگيمدرن در يك زمينه درك ژئوپليتيك پست
مدرن به معناي تبعات ناشي شود. دوم، ژئوپليتيك پستها در نظر گرفته ميترديد نسبت به فراروايت عنوان

داري. در ادامه به اين دو مورد پرداخته رفتن پندار ژئوپليتيكي مدرن و فاز جديد توسعه سرمايه زيرسؤالاز 
  شود: مي

  هاترديد نسبت به فراروايت: مدرنژئوپليتيك پست.1
ـال آن  مدرنيستها تعريف شده است. پستمدرنيسم به عنوان ترديد نسبت به فراروايتپست ها به دنب

هاي مربوط بـه واقعيـت،   ديدگاه ها،آنشان آگاه سازند. هاي ذهنيهستند تا پژوهشگران را نسبت به زندان
تواند وجود داشته باشد را دنياي بشري وجود دارد يا ميدر ده يابنحقيقت، و اين عقيده كه شناخت توسعه

. اتـوا  )Pishgahifrd,& Kiani,2011:14-15(پذيرند كشند و ديدگاه حقيقت عيني را نميبه چالش مي
ـتدالل   هاي مدرن به انديشهم. براي تبيين چيستي ژئوپليتيك پست1997در سال  ليوتار استناد كـرد. وي اس

از اين نظـر،  گيرد. مي در نظرعنوان يك دوره تاريخي و شرايطي از دانش  مدرنيته را بهستليوتار پكه كرد 
ـين ليوتـار شـرايط    اسـت ها عنوان شرايطي از دانش، ناباوري نسبت به فراروايت به يسممدرنپست . همچن
داري ايهم.، تحول به سـمت سـرم  1950مدرن را به بازسازي دانش در جوامع كامپيوتري شده از دهه پست

تغييرات تكنولوژيكي،  كند. به اعتقاد وي نتيجههاي چندمليتي مرتبط ميو افزايش قدرت شركت اطالعاتي
- وسيله كاربرد داده و اكنون به دست شدن، اين است كه دانش علمي اعتبارش را ازشدن و جهانياطالعاتي

مدرن در فهم چيستي ژئوپليتيك اني پستدوي اين مع نظر اتوا هر و نه حقيقت. از شودپذيري مشروع مي
  . )Ó Tuathail,1997:42-43(مدرن مفيد هستند پست

پردازان علوم انساني تنهـا از  كه چگونه همه انديشمندان و نظريهريخ علم نشان داده ليوتار، با بررسي تا
ي كردند. ژاك دريدا نيز سازها، واقعيتبا انكار و ناديده انگاشتن بخشي از پديده و دريچه علم پوزيتيويسم

- ساز، پديدهعلوم انساني را يك فراروايت ناميده كه به مثابه گفتماني واقعيت هاي كالن دريك از نظريه هر

اند. دريدا معتقد است كه پژوهشگر علوم انساني بايد با بررسي ها معنا يافتههاي اجتماعي در چارچوب آن
سازي عصـر مدرنيتـه   هاي مختلف نظري را كشف و به واقعيتهاي حاكم بر عرصهتاريخ علم، فراروايت

هاي علمي در واقع نوعي بازي زباني هستند كه در يـك دوره زمـاني از طـرف    پي ببرد. به نظر وي، نظريه
اند. با گذر زمان و عوض شدن گفتمان يا فراروايت، پردازان در پرتو يك گفتمان خاص شكل گرفتهنظريه
د. گيـر هايي در پرتو يك فراروايت يا گفتمان جديد شـكل مـي  باخته و از نو نظريههاي پيشين رنگ نظريه
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كه ماهيت تي نيستند، بلذا ،شوندگونه كه در علوم پوزيتيويستي انگاشته ميماعي آنهاي اجتپديده سانبدين
ـتند كـه   همه فروايتهاي كالسيك ژئوپليتيك ، نظريهنسبي دارند. بنابراين خاصـي از   تنهـا بيـان   هـايي هس

  .اندهاي جغرافيايي هستند كه در دوره زماني خاص شكل گرفتهواقعيت

ـان مدرنيتـه و تحـت    كردخود بيان  هارتلند ندر، در نظريهيكبر اين اساس، آنچه م ، در چارچوب گفتم
هـاي  انديشـه  .)Afzali & Amiri,2011:47-48(سازي شده است يك فراروايت علمي خاص واقعيت

 هايديدگاهاو . )Agnew,2002:14& 67-70(الهام گرفته بود  سازيامپراتوري ازمستقيم  طور به مكيندر
ـال از دسـت دادن      خود را در يك دوره وخيم در اقتصاد جهاني توسعه داد، يعني زماني كـه بريتانيـا در ح
ليست لحاظ سياسي، امپريا به وي .)Taylor & Flint,2000:53-54( رهبري سياسي و اقتصادي خود بود

ـتر بريتانيـا در    ليبرال و از مخالفان سرسخت تجارت آزاد و موافق اصالحات گمركي در راستاي اتحاد بيش
 خوبي آگاه بود به ژئوپليتيكاز كارايي  مكيندرمقابل رشد سريع اقتصادي و سياسي آلمان در قاره اروپا بود. 

راهنمايي براي كشورداري كه در خدمت يـك  عنوان  متعهد به يك جغرافياي مفيد بود، يعني جغرافيا به و 
ـاي انديشـه هدف سياسي يعني حفظ حكومت است. ويژگي اساسي  مـورد آينـده    مكينـدر نگرانـي در   ه

بـود  آن و تـالش بـراي احيـاء     )م. افـول كـرده بـود   1890اي از دهه طور فزاينده كه به(امپراتوري بريتانيا 
)Agnew,2002:66-70ك مدل جهاني را با اشاره به برخي حقايق طبيعي دربـاره  ). بنابراين نياز بود كه ي

ـيا بـراي امپراتـوري      دادن تهديد آلمان ها براي نشانها و اقيانوستوزيع قاره يا روسيه در هارتلند يـا اوراس
  . )Ibid:15(آورد  وجود به ،زيادي در اطراف حاشيه آن پراكنده بودحد پذير بريتانيا كه تاآسيب

كه مخالف استقالل نروژ در دهـه  بود كار سوئد بخشي از گفتمان سياسي محافظه نيز نژئوپليتيك شلي
مثابه يك  هاوس هوفر كه سرهنگ ارتش بود، ژئوپليتيك تنها بخشي از مطالعه دولت به. براي بودم. 1890

مـان  گفتماني جامع در راستاي بخشيدن ويژگي فضايي بـه شـوق آل   ،هستي ارگانيك نبود، بلكه اين مفهوم
هـايي بـود كـه    همچنين شكستن محـدوديت  الملل وشدن به يك قدرت برتر در سياست بين براي تبديل

نظر او وظيفه ژئوپليتيك بخشيدن هويت فضـايي بـه    عهدنامه صلح ورساي به آلمان تحميل نموده بود. از
ردند آلمان بر اساس كگرا بود كه احساس مياي كوچك از مردان نظاميهوس و اشتياق امپرياليستي جامعه

كوشيد حمايت عمومي الزم شده است. او با تالش براي ترويج و تبليغ ژئوپليتيك مي صلح ورساي ساخته
هدف اسپايكمن از نظريه ريملند نيز تدوين سياست  طلبانه كشور آلمان جلب كند.مشي توسعهرا براي خط

- متحـده دنبال خيزش اياالت كه وي به چرا ،راسيا بوددر دنياي قديم يا او امريكامتحدهاياالتگرانه مداخله
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ـافع و گفتمـان سياسـي و     امريكا براي كسب قدرت بود. حتي نوشته هاي بومن، جانبدار و در خـدمت من
   .)Afzali & Amiri,2011:141-152(متحده امريكا بود اقتصادي حكومت اياالت

ـتند. لـذا    ها همه نماد و در خـ اين فراروايتها مدرناز ديد پست  ايـن  بايـد شـالوده  دمت قـدرت هس
به واقعيت نظـري تبـديل   ژئوپليتيك هاي كالسيك ها را شكست و نشان داد آنچه در پرتو نظريهفراروايت

در اين ديدگاه، ژئوپليتيك از طريـق   .)Ibid:48( است و نياز به بازنگري جدي دارد بنيانشده، از اساس بي
كنـد  ها و مردم، مفاهيمي را به جهان تحميـل مـي  پذيري مكانآسيب سازي درباره خطرات وايجاد يكسان

اي توليد و متمايز شده است كه اعمال قدرت و سلطه (تحت هدايت معرفت عيني). فضاي جهاني به شيوه
دهد. بر ايـن اسـاس، مبحـث كليـدي     از طريق غرب را نسبت به ساير كشورها مشروع و قانوني جلوه مي

هاي مطرح شده در تصورات ژئوپليتيـك حـاكم و اثـرات    پژوهش در مورد فرضيهمدرن ژئوپليتيك پست
شـكني ايـن   ها بـا شـالوده  مدرنيستپست .هاستعيني اين تصورات در سطح جهاني و شالوده شكني آن

ـتند.  ژئوپليتيـك  پردازان ها در پي آشكار ساختن بازي زباني نظريهها و گفتمانفراروايت از ايـن منظـر،   هس
؛ مده، ذاتي، پايدار، و عينـي نيسـت  هاي پوزيتيويست و كالسيك آكه در نظريه طور آنژئوپليتيكي  واقعيت

ـتجو كـرد    هـا و سـاخت  هاي فكري و يا فراروايتدر پس گفتمان راواقعيت بلكه بايد   هـاي قـدرت جس
)Pishgahifrd,& Kiani,2011:14-24(.  

گرايي، مبناگرايي ها، به معناي نفي ذاته فروايتمدرن به عنوان ترديد نسبت بدر كل، ژئوپليتيك پست 
 & Afzali(است  در ژئوپليتيك ها يا به گفته ديگر، نفي اصالت واقعيتگرايي در شناخت پديدهو قطعيت

Amiri,2011:48( .   هـاي  حـث م. ب1970همان گونه كه در بخش مباني نظري تحقيق بيان شـد، در دهـه
- فرانسوي جذب شد و در مقطعي تمايز بين پستپساساختارگرايي  طور تدريجي به درونبه  مدرنپست

را مشروع و » گرايينسبيت« مدرنيسم و پساساختارگراييمدرنيسم و پساساختارگرايي غيرممكن شد. پست
ـبيت    صورت غير قابل بهرا  »از هيچ جا«ديدگاه  ـين نس ـبت  گرايـي، ترديـد   دفاع درآوردنـد. همچن بـه  نس

هاي فكري پسااستعمارگرايي و فمينيسم نيز جا، در برخي نحلهال بردن ديدگاه از هيچها و زيرسؤفراروايت
هماننـد   به عبارت ديگـر،  در مباحث مربوط به ژئوپليتيك نيز همين روند وجود داشته است.توسعه يافت. 

، بـا  هات، به عنوان ترديد نسبت به فراروايمدرنژئوپليتيك پستدر نظر گرفتن مدرنيسم، خود فلسفه پست
پسااستعمارگرايي و فمينيسم تداخل يافته و تركيب شده و بـه درون   و سپس هاي پساساختارگرايي،ديدگاه

ترديد نسبت بـه  دهد كه، مباحث مربوط به زبان نشان ميمروري بر متون انگليسي ها جذب شده است.آن
ـبي  و ديدگاه از هيچ ها،فراروايت ـتر در  گرايـي در ژئوپليتيـك   تجا در ژئوپليتيك و نيز توجه بـه نس را بيش
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و شوند، شاهد هستيم با عنوان ژئوپليتيك پساساختارگرا، پسااستعمارگرا و فمينيستي انجام ميتحقيقاتي كه 
- پسـت  كمتر خود را ژئوپليتيسين ؛كنندامروزه انديشمنداني كه از اين رويكرد در مطالعات خود استفاده مي

چند  كنند. براي مثال، هرو پسااستعماري استفاده مي ي چون پساساختارگراهايدانند؛ و از برچسبمدرن مي
به عنوان  را مدرنژئوپليتيك پست، در ابتدا - مدرن در ژئوپليتيك بودهاي پستكه خود آغازگر بحث -  اتوا

مـدرن را بـه   ؛ اما در تحقيقات بعدي خود، ژئوپليتيـك پسـت  در نظر گرفتها ترديد نسبت به فرواروايت
شود، و مباحث مربـوط  پندار ژئوپليتيكي مدرن با چالش مواجه ميدر آن كه در نظر گرفت نوان شرايطي ع

ـتفاده      تحت عنوانها را در تحقيقاتش به ترديد نسبت به فراروايت ديـدگاه   ازژئوپليتيـك انتقـادي و بـا اس
    توسعه داد. ييپساساختارگرا

 پندار ژئوپليتيكي مدرنزير سؤال رفتن  تبعات مدرن:پستژئوپليتيك .2

جغرافيدانان سياسي به اين اجماع رسيدند كه شرايط ژئوپليتيكي مـدرن جهـان    .م1990در اواخر دهه 
توجه قرار گرفت  مدرن موردانتقال از ژئوپليتيك مدرن به ژئوپليتيك پست علت همين به؛ تغيير كرده است

)Flint,2001:1( .ـتن پنـدار ژئـوپليتيكي     سـؤال  يرزتبعات ان مدرن، به عنوبراي درك ژئوپليتيك پست رف
 را درك كرد. پندار ژئوپليتيكي مدرن، پنداري است كه كره» 6پندار ژئوپليتيكي مدرن«خود  مدرن، ابتدا بايد

- يك ايدئال سياسي در نظر ميعنوان  بيند و حكومت سرزميني را بهيك واحد منفرد ميعنوان زمين را به 

و به  ز پندار ژئوپليتيكي مدرن نام بردم. ا1998در سال  براي اولين بار اگنيو. )Kofman,1999:381(گيرد 
كه توأم  نسبت به جهان استديدگاهي  مدرن براي اوژئوپليتيكي پندار  ؛ري انتقادي اين پندار پرداختبازنگ

سيستمي  ار،اين پند). Agnew,2003:135(آمده است وجود داري در اروپا به با ظهور حكومت و سرمايه
 يـك كـل اسـت و بـه    عنوان با جهان به  هاها و در برخورد آناز به تصوير درآوردن جهان، توسط اروپايي

يافته به وجود آمد. اصـرار   يك سيستم انديشه و عمل، نه در يك خأل مادي، بلكه در اروپاي توسعهعنوان 
با توجه به  ، طي زمان واست و تحقق آن» پاييمدرنيته ارو« يار گرفتن بقيه جهان، مشخصه مهمبراي در اخت

اين پندار ژئوپليتيكي كـه  سازمان اقتصادي و به عبارتي متن مادي تغيير كرده است.  تكنولوژي غالب، شيوه
هاي جهاني را از آن زمـان سـاخته و مشـروط كـرده اسـت.      ، سياستر قرن شانزدهم در اروپا آغاز شدهد

بنـابراين پنـدار    ،اندشده از اروپا تطبيق يافته هاي اقتباسها و شيوهدرك نخبگان سياسي در سراسر جهان با
  چهار مشخصه كليدي دارد:  » پندار ژئوپليتيكي مدرن«اگنيو  از نظر است. »اروپامحور«ژئوپليتيكي مدرن 
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تجسم جهاني است كه بدون آن سياست جهاني ممكن نيسـت.   ،متمايزترين مشخصهويژگي اوليه، يا 
 بـراي  ،در شرايط تكنولـوژيكي و اقتصـادي متغيـر   و طور مداوم به » كل«يك عنوان رباره جهان به تفكر د

از طريـق  يـك كـل   عنـوان  ديـدن جهـان بـه    ها بازتوليد شده است. مراتبي از مكانتقسيم جهان به سلسله
يدئولوژيكي جهـان  شدن ا هاي ژئوپليتيكي رسمي و قطبيكارتوگرافي مدرن اوليه، اقتصاد استعماري، مدل

دربـاره  را همچنين فلسفه دكارتي، ديدگاهي از عينيت . )Ibid:6-10(ممكن شده است  و ... سرد جنگ در
- آن به سلسله ك كل واحد همگن، منجر به تقسيميعنوان  طرفانه جهان بهجهان ارائه كرد كه اين ديدن بي

  شد.توسط اروپاييان ها مراتبي از مكان
متمـايز  هاي فضا بلوكبه اين معنا كه به فضاست. » زمان«ار ژئوپليتيكي مدرن، تبديل دومين ويژگي پند

» مـدرن «شوند. اين شيوه فضايي از بازنمـايي  هاي زماني نسبي برچسب زده ميهاي دورهشده و با ويژگي
يافتـه و  توسـعه اند. مانند كند كه از زمان رنسانس بخشي از ژئوپليتيك بودهجغرافياهاي دوتايي را توليد مي

هر نظم ژئوپليتيكي مدرني معناي خاص خـود را از ارزش ايـن    .مانده، سنتي و مدرن، غرب و شرقعقب
سه جهان و نظريه نوسازي در دوره جنگ سـرد صـرفاً    كره زمين به بنديدهد. تقسيمشرايط به دست مي

  .)Ó Tuathail,1998:21(اند آخرين تظاهرات اين ويژگي ديرينه پندار ژئوپليتيكي مدرن بوده
بازنمـايي آن از فضـاي جهـان اسـت. ايـن      » محوريحكومت«مشخصه سوم پندار ژئوپليتيكي مدرن، 

ـاربردي توسـعه  قرن طيمحور به سياست جهاني رويكرد حكومت  ها، در استدالل ژئوپليتيكي رسمي و ك
 وي،. طبـق نظـر   ه اسـت ناميـد » دام سـرزميني «يك محوري را اين حكومت؛ اگنيو )Ibid:21(يافته است 
ها در قلمرو خود از ريزي شده است: اول اينكه حكومتمحوري توسط سه فرض جغرافيايي پيحكومت

ديگر حكومـت   عبارت . بهبازنمايي شده است» حاكميت«قدرت انحصاري برخوردارند كه توسط مفهوم 
امور  ؛ دوم،سياسي متفاوت است هاي سازماناز ديگر شيوهحاكميت كامل بر قلمرو خود، ادعاي  ، بامدرن

 ،مرزهـاي حكومـت   ،؛ و سومشونددر نظر گرفته مي ، قلمروهاي ضرورتاً جدا از هم»خارجي«و » داخلي«
و جامعـه  جغرافيايي جامعه مـدرن اسـت   » ظرف« حكومت سرزميني،كند و مرزهاي جامعه را تعريف مي

 شوند. اگنيـو به يك دام سرزميني مياست. به نظر وي اين سه فرض منجر شده » محاط«حكومت  توسط
هـايي  حال مجموعه عين دراما شكننده هستند، ضيات به لحاظ تاريخي چند اين فر هر كند كهاستدالل مي

قطعـه شـدگي ژئـوپليتيكي و    قطعـه «اند كه به سياست جهاني ويژگي ها را تعريف كردهاز مرزها و هويت
وجـود   ايـن  هستند، بـا  شده اغلب متزلزل ا از فضاي حكومتيپندارهكه اين  حالي دهند. درمي »قلمرويي
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تقويت هاي اجتماعي روزمره المللي و شيوههاي بيناي از نهادهاي حكومتي، سازمانها توسط مجموعهآن
  .)Agnew,2005:40-41( ،)Agnew,1994:53( اندشده

پيگيـري منـافع و امنيـت يـك     جزء چهارم پندار ژئوپليتيكي مدرن، وفاداري به اين انديشه اسـت كـه   
 اگـر . )Agnew,2003:12(حكومت ضروري است. جهان مدرن شامل رقابتي مداوم براي برتري اسـت  

ـين حكـومتي از  طور اسمي برابر هستند، اما حكومت چه نهادهاي حاكم به نظـر   ها در يك سيستم مدرن ب
متفاوت ياسي و قدرت بالقوه كامالً ي سجغرافيايي، وسعت سرزميني، منابع طبيعي، سازمان اجتماعي، رهبر

ـتفاده از  هاي محلي، منطقه، در مقياسهاي غالبتوسط حكومت هستند. پيگيري برتري اي و جهاني، با اس
هـايي را ايجـاد   ، گفتمـان هاي مدرني مانند جغرافيـا رشته» علمي«سياست قدرت و زبان » گرايواقع«زبان 
   . )Ó Tuathail,1998:22( اندگري حكومتي بودهكه به دنبال تبيين و توجيه نظامي كرده،

ـيم  ها پندار ژئوپليتيكي مدرن، مانند پيكربندي فضاي جهاني آن، هرگز براي همه زمان بـود.  نشـده  تنظ
هـا و روابـط   كند كه در آن پندار ژئوپليتيكي مدرن مشخصـه ارائه مي» عصر ژئوپليتيك«اگنيو روايتي از سه 

شده و ژئوپليتيك  اند از ژئوپليتيك تمدني، ژئوپليتيك طبيعيين سه عصر عبارتمتمايزي براي عمل دارد. ا
شـده   هاي جهاني مدرن سازگار، و از آن اقتبـاس پندار ژئوپليتيكي مدرن با سه عصر سياستايدئولوژيك. 

ـين  تقابـل  حس را دارد. اولي بر اساس خود عناصر خاصاز پندار ژئوپليتيكي مدرن  اياست. هر نسخه  ب
هاي فرد براي قلمرو و امپراتوري حكومتبر ادعاهاي منحصربه ويژه به ديگر فضاها بود. دومي اروپاييان و

هـاي رقيـب از   هايشان نژادي بود. سومي متكي بر مـدل شان اقتصادي و هويترقيبي تمركز كرد كه منافع
  ). Agnew,2003:213( امريكا و اتحادجماهيرشوروي بودمتحدهاياالت توسط شده مدرنيته پيشنهاد

ـيف شـود. پنـدار       تواند بهبنابراين ژئوپليتيك مي عنوان شيوه خاصي از بازنمايي فضـاي جهـاني توص
ژئوپليتيكي مدرن ميراثي از تحميل اشكال قلمرويي اروپايي به سراسر جهان از قرن شانزدهم است كـه بـه   

كند كه به خـاطر آگـاهي   استدالل مي نيواگ). Ó Tuathail,1998:22-23(دنبال نظم دادن به فضاها است 
» مـدرن عصـر پسـت  «توان گفت كه جهان در محور اين شيوه تفكر، اكنون مييافته از ماهيت اروپا افزايش
ـين قـدرت  كند كه اگنيو تأكيد مي با اين حال، ).Agnew,2003:213(است  هـاي  هرچند تعادل قدرت ب

الملل تغيير كرده، اما پندار ژئوپليتيكي مدرن هنـوز هـم   د بينماهيت اقتصا دليل ها، بهجهاني عمده طي قرن
تبعات ناشـي  در ادامه به مهمترين ). Ó Tuathail,1998:17(هاي جهاني رايج است براي سلوك سياست
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- پرداخته مي هاي ژئوپليتيكيها در تحليلو چگونگي بررسي آنپندار ژئوپليتيكي مدرن، از زير سؤال رفتن 

  شود.

 7گاهيواقلمروآ 

كه فرايند كاهش حاكميت  واقلمروآگاهيويژگي بارز شرايط ژئوپليتيكي جديد است. » واقلمروآگاهي«
كاالها، اطالعات و مـردم در سراسـر    براي مديريت جريان خاص و كاهش توانايي ييحكومت در قلمرو

در كند كه تدالل مياتوا اس. )Flint,2001:1( شده استمرزها است؛ دركي جديد از ژئوپليتيك را موجب 
پنـدار ژئـوپليتيكي   . در اين شرايط شودمي وسيله سرعت پشت سر گذاشته مدرنيته فضا بهپستوضعيت 

بينـد،  شده مـي  هاي تثبيتهاي فضايي، حضور قلمرويي و هويتشده از بلوك مدرن كه جهان را تشكيل
 جهاني و محلـي  يهامقياس ،فضا- مانسازي زهاي فشردهكافي نيست. تكنولوژيبراي تحليل وقايع ديگر 

محـور  حكومـت تضعيف مفروضـات   حال در فرايندايـن  و  ؛)Ó Tuathail,1998:17-24( را ادغام كرده
رخي شده ب ژئوپليتيك را متحول كرده و حتي موجب 8عدمندي و قلمرومنديبو ؛ ژئوپليتيك متعارف است

  . )Ó Tuathail,1999:119(سخن بگويند » پايان ژئوپليتيك«از 

سياسي  هاي فرهنگي و اقتصادتغيير رويه مدرن درهاي وضعيت ژئوپليتيكي پستبر اين اساس، ريشه
ـيوه  خـورده بـه    گره«م.) آن را 1989م.، قرار دارد؛ كه هاروي (1972از حدود سال  ـاي غالـب   ظهـور ش ه

م. بـراي  1970وايـل دهـه   داند. ارجاع هاروي بـه ا مي» كنيمجديدي كه در آن ما زمان و فضا را تجربه مي
ـاال بـردن قيمـت نفـت     و ژئوپليتيكي كليدي معيني مان 9مدرنيته با وقايع ژئوماليشروع وضعيت پست ند ب

داري از فورديسـم بـه   ، و يـك تغييـر در سـازمان سـرمايه    سيستم برتون وودز گذاشتن كنار توسط اوپك،
مدرن به بهترين حالت از اواخر يتيكي پستوضعيت ژئوپل ،حال اين . بامرتبط است »پذيرانباشت انعطاف«

ـيوه        م.، محقق شـد؛ چـرا  1990و اوايل دهه  1980دهه  ـترده در ش اي كـه در ايـن زمـان سـه فراينـد گس
ـ ا .فرد براي ساخت محيط ژئوپليتيكي جديد و متمايز گرد هم آمدندمنحصربه شـدن  جهـاني ، ين فراينـد ول

هاي ارتباطاتي و ژياري پيشرفته بود. دوم، فرايند انتشار تكنولودها و بازارها در جهان سرمايهفزاينده شركت
فضا كه از نظر تاريخي مرتبط با مدرنيته بود را تشديد كـرد. و سـوم،   - سازي زمانكه فشرده، بود اطالعاتي

                                                      
7 deterritorialization 
8 Dimensionality & territoriality 
9 geofinancial 
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شرقي و سپس سقوط اتحادجماهيرشوروري بود كه فضاي هاي ديكتاتوري در اروپاي فروپاشي حكومت
  .)Ó Tuathail,2000:167-168(م. ايجاد كرد 1990مدرن در دهه ي ظهور وضعيت پستاي را براتازه

هـا را  حكومـت  حاكميـت تكنولوژيكي در پايان جنگ سـرد،   شدن و تحوالتشدن، اطالعاتيجهاني
، مواجـه بـا خطـرات و    »جامعه جهـاني «ها را محو و يك حكومت» بيرون«و » درون«و مرزهاي  ،فرسوده

ـاي  گـري ها و افراطيكرده كه نه از حكومتي واحد، بلكه از موفقيتتهديدات توليد  پيشـرفته  » مدرنيتـه «ه
يـي و  مـدت طـوالني تحـت سـلطه يـك تصـور قلمرو       گيرد. گفتمان ژئـوپليتيكي كـه بـه   سرچشمه مي

از فضـا، امنيـت و    محـور غيرحكومتپذيرتر و تر، انعطافهاي سيالبراي پذيرفتن شرحايدئولوژيكي بود، 
مـدرن، شـرايطي اسـت كـه در آن پنـدار      است. وضعيت ژئـوپليتيكي پسـت  رو تهديدات، تغيير كرده قلم

هاي فضايي فراسوي پندار ژئـوپليتيكي مـدرن بـا    اشاره به منطق» پست«ژئوپليتيكي مدرن در بحران است. 
حال، اين  ينا دارد. با» هاآن«و » ما«مرزهاي محكم آن و تمايز آسان بين داخلي و خارجي، شرق و غرب، 
شده اسـت. وضـعيت ژئـوپليتيكي     واقعيت بدين معنا نيست كه پندار ژئوپليتيكي مدرن پشت سر گذاشته

ـتفاده  مدرن استدالل فضايي مرتبط با پندار ژئوپليتيكي مدرن را زير سؤال ميپست ـاك  از برد، اما اس آن را پ
مدرن و پندار ژئوپليتيكي وپليتيكي پستكند. به عبارت ديگر، هيچ ناسازگاري ضروري بين وضعيت ژئنمي

 مثال برايروش مدرنيست هستند.  هاي ژئوپليتيكي معاصر هنوز هم درواقع گفتمان در .مدرن وجود ندارد
هـاي  بيشتر درباره مدرنيته پيشرفته (حكومـت ظهور،  حال در گفتمان دولت كلينتون در مورد تهديدات در

  ).Ibid:168-177( اي) بودندشكنان هستهسركش و قانون
توانـد ژئوپليتيـك را از درون   شدن، مـي محلي- جهان«كه  ه بودبيان كرد م.1994در سال تيموتي لوك 

هـاي قـدرت   ها مقدم بر جريـان قدرت جريان«اعالم كرد كه نيز م.) 1996مانوئل كاستلز ( ».كند 10متالشي
نقاط ضعف اين  اتوا با در نظر گرفتن. دادبرونو التور نيز ديدگاه خاص خود در مورد شبكه را ارائه ». است
ـته » پندار ژئوپليتيكي مـدرن «واره نظري جان اگنيو در مورد ويژه بر اساس طرح بهها، و بينش هـاي  و نوش

ـنج   1اتوا جدولي را (جدول . ه استدمدرن ارائه دابراي ژئوپليتيك پستيك مدل  ،تيموتي لوك ) حـول پ
. ه اسـت دهي كـرد محور سازمانعنوان عملي حكومت ئوپليتيك، بهژ به چالش كشيدنسؤال كليدي براي 
چگونـه فضـاي   . 2شده است؟  چگونه فضاي جهاني تصور شده و بازنمايي. 1اند از: اين سؤاالت عبارت

بنـدي  قدرت جهاني مفهـوم چگونه . 3شده است؟  ها يا مناطقي از هويت و تفاوت تقسيمجهاني به بلوك

                                                      
10 implode 
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انـد؟  بندي شدههايي براي پاسخ مفهوماند و استراتژييدات جهاني فضايي شدهچگونه تهد. 4شده است؟ 
  ).Ó Tuathail,1998:24-28(هستند؟ جديد به ژئوپليتيك  دادن شكلچگونه بازيگران عمده در حال . 5

  

  مدرن¬پست ژئوپليتيك برابر در مدرن ژئوپليتيك - 1 جدول
  مدرنژئوپليتيك پست ژئوپليتيك مدرن

  GISمتريكي: تجسم تله توگرافيك: نقشهتجسم كار
  2منظرگرا- سازي پساشبيه 1تئاتر منظرگرا

  محلي شدنهاي جهاني، جهانوب الملليدرون/بيرون، داخلي/بين
  جهاد/ دنياي غرب شرق/ غرب

  3متريكيقدرت تله قدرت سرزميني
  افزاريصعود نرم افزاريصعود سخت

  لمروآگاهيناشي از واقخطرات دشمنان قلمرويي
  4هاي سايبورگيمجموعه انسان ژئوپليتيكي

  پذيرپاسخ سريع و انعطاف شده و مستحكموضع ثابت
  هاها/سايبورگشبكه ها/رهبرانحكومت

)Ó Tuathail,1998:28(  
  

هاي جهاني معاصر متريك در سياستهاي تلهتوجه به اهميت در حال رشد تجسم ، در موردسؤال اول
 مـدرن بـه  متري پسـت هاي تلهبه تجسم يمدرن از فضاي جهان كهاي كارتوگرافيبازنمايي از انتقالاست. 
هاي تر درباره اين است كه چگونه سياستخيلي گسترده 5، عالمتي از يك تحول تكنوفرهنگيGISوسيله 

عمل حال  ساعته در سطح جهاني در 24آالت خبري جديد كه اند. با ماشينجهاني تصور و بازنمايي شده
شده است. سياست جهاني كه در نيمـه اول قـرن    تبديل 6هستند، سياست جهاني به يك نمايش اطالعاتي

                                                      
1 Perspectivist theatre  
2 Post-perspectivist simulation  

متري فرآيند گيري است. تلهاز راه دور و متري به معني اندازه	ريشه يوناني دارد. تله به معني »Telemetry«واژه  3
شده و دسترس انجامه و يا غيرقابلها در نقاط دورافتادگيرياي است كه توسط آن اندازهارتباطات خودكار و پيشرفته

 گردد.يا واحد كنترل ارسال مي 	ها جهت پردازش و نظارت به مركزاطالعات و داده

  .)Hables Gray,2002:20(ماحصل تلفيق انسان و ماشين است  Cyborg)(سايبورگ  4
5 technocultural 
6 information spectacle 
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گيرد و مي بر چيز را در ها بود؛ اكنون جهاني از اطالعات است كه همهاي براي ژئوپليتيسينبيستم نمايشنامه
  ).  Ibid:28-29(كننده برآيد  ي گيجتواند از عهده اين صحنه جهانگرايي سياسي ديگر نمياستعاره واقع

ـين درون و بيـرون،    استها ملت- فروپاشي جهان گسسته دولتدر مورد سؤال دوم  . مرز مشـخص ب
قديمي  تصوراتجاي  المللي از بين رفته است. در جهاني از جريانات جهاني، سياست بايد بهداخلي و بين

مـرج تكيـه كنـد.    وهـرج  جريان، عـدم اطمينـان و   ردوراتي در مواز نظم، ثبات و سيستماتيك بودن بر تص
- مدرن/عقبمانند سؤاالت مربوط به سياست خارجي امروزه ديگر وابسته به مفاهيم دوتايي سنتي از فضا 

ـاد عليـه جهـان غـرب اسـت       1هاي پسافضاييشرق/غرب نيست. بلكه در مورد دوتاييو مانده،  مانند جه
)Ibid:29-30.(  

ـان برخـي تحليـل     قرار مي »متريتله«ا در مقابل ر »قلمرويي«سؤال سوم،  هـاي  دهد كـه پـژواك گفتم
نولـوژي،  از قدرت جهـاني اسـت. در ارزيـابي قـدرت در عصـر معاصـر، اهميـت تك        كنوني استراتژيك

ي سنتي هاجغرافيا، جمعيت و منابع/مواد خام، يعني نگرانياهميت پذيري افزايش، و تحصيالت و انعطاف
كشوري كه به بهترين شـكل انقـالب اطالعـاتي را هـدايت كنـد      در اين راستا، اند. افتهي كاهش ژئوپليتيك

- (سياسـت » 2اينفوپليتيـك «تبـديل بـه   » ژئوپليتيك« ، در اين شرايطنظر اتوا قدرتمندتر از ديگران است. از

  .شوداطالعات) مي
- تأكيد بر انعطافو ، به اين تهديدات بندي پاسختهديدات و مفهوم شدن فضاييسؤال چهارم در مورد 

سـادگي   . بعد از جنگ سرد، تهديدات امنيتي ديگر بهاستپذيري و سرعت در دكترين استراتژيك معاصر 
 بكاري سايبري،مانند تروريسم بدون حكومت، خرا گيرند؛ بلكه از خطراتياز دشمنان قلمرويي نشأت نمي

ـاي انسـاني، تخريـب    هاي عفوني، بحرانفساد جهاني، بيماري ـيط ه ـترش سـالح   مح هـاي  زيسـت و گس
ابودي دشمني بود كننده جنگ سرد ترس ن اگر دغدغه تعريف ).Ibid:30-31(گيرند كشتارجمعي منشأ مي

شدن ترس از تغيير سريع دشمني است كه ديده، يا كننده جهانيشناختند، نگراني تعريف كه همه آن را مي
جنـگ  در دوره مهار و وضع ثابت استراتژي راتژي استدر مقابل ). Luke, 2006: 228(شود احساس نمي

نيـاز   ناشـي از واقلمروآگـاهي  هاي مداوم قلمرويي و تكثير تهديـدهاي  سرد، چيزي كه در پاسخ به نگراني
  . پذيري استتني بر سرعت و انعطافاست، يك دكترين ژئواستراتژيك مب

                                                      
1 postspatial 
2 info-politics 
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هاي انسـاني و  ه عملكرد جمعيتحضور گسترد؛ يعني هاها و سايبروگبا مجموعه سؤال پنجم مرتبط
ـبكه . ژئوپليتيك معاصر آشكارا به مجموعهاستغيرانساني در سياست جهاني  ـاي آن هاي نظامي و ش هـا  ه

ـبه افـراد     - هاي نظامي و بسياري ديگر از شبهدهد. شبكهزندگي و معاش مي موضـوعات ژئـوپليتيكي و ش
به اعتقاد هاي ناوبر، و ... ژئوپليتيك خاص خود را دارند. ، هواپيما1هااند. اتوسايبورگژئوپليتيكي ظهور يافته

ــوا،  ــك ات ــارگزار در ژئوپليتي ــون ك ـبكه ،اكن ـين  شـ ــه ژئوپليتيسـ ــت و ن ــايبورگي اس ــاي س ــا ه  Ó(ه

Tuathail,1998:32-33.(  
  اقتصادي بحران حكمراني

قدرتمند  هايهايي فراتر از قدرت حتي حكومتامروزه ساختارهاي اقتصادي و قدرت مالي در مقياس
هاي ملي مدرن منجر به فرايندي شده است كه در آن سياستشوند؛ و وضعيت ژئوپليتيكي پستمي تعيين

ها اند؛ و حكومتداري شدهجهاني سرمايه ها و تقاضاهاي اقتصادمجبور به تنظيم خود براي تطبيق با پويايي
اي درون اقتصاد يفتند يا تبديل به مناطقي حاشيههاي كاال بالمللي مالي و جريانهاي بينيا بايد در دام شبكه

مثـال يكـي از    هـاي زيـادي وجـود دارد. بـراي    شدن دوگانگيجهاني حال، در فرايند اين جهاني شوند. با
 المللي است. از يكهايي از مقررات بينهاي بازارهاي جهاني، وجود بازيگران خصوصي و شبكهدوگانگي

هايي ثابـت از  مستقيم خارجي و روابط تجاري نيازمند مجموعه گذاري، سرمايهالملليسو، سيستم مالي بين
ـياري از بـازيگران     سـوي  وكار در يك شيوه مؤثر و شفاف هستند؛ ازجهت انجام كسب قوانين ديگـر، بس

- رساندن سود خود تالش مـي  حداكثر بهخصوصي كليدي در اقتصاد جهاني براي فرار از مقررات جهت 

ـترده دارد  پذيرانعطافالمللي جهاني در مركز خود يك سيستم مالي بين زه اقتصادكنند. امرو ، پيچيده و گس
ـين  شده و منجر به بي كه براي پيشي جستن از هنجارها و قواعد حكومت طراحي ثباتي شده است. همچن

ي، اكولـوژيكي و  داري فراملي، در سراسر جهان نابرابري عميقي در ثروت و درآمد،  مناقشات طبقاتسرمايه
هاي گرايي سياسي و خشونتثباتي عمده نهادي، افراطنوبه خود منجر به بي اي را موجب شده كه بهمنطقه

وضـعيت   بـه اعتقـاد اتـوا،   . شـده اسـت   21تر در قـرن  تر و خشنجمعي و مانند آن، در يك شيوه سريع
 طـور  ثباتي سياسـي و بـه  لوژيكي، بيپذيري ايدئوبا تناقضات سيستماتيك، آسيب مدرن،يتيكي پستژئوپل

- شود و ژئوپليتيك انتقادي بايد به بررسي چگونگي پاسخهاي آشكار حكمراني مشخص ميفزاينده بحران

                                                      
1 autocyborgs 
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يافتـه   داري توسـعه ها و گانگستر سـرمايه ناشي از افول حكومت» هاي آيندهومرجهرج«هاي حكومت به 
  . )Ó Tuathail,2000:168-172( بپردازد

  يافتن عامل زمان اهميت 
نظر تفاوت، تكثر و  از ،در مورد فضا و سياست جديد براي تفكر ، تالشمدرنپست تفكريكي از ابعاد 

برخي معتقدند است. مقاومت و تفكر مجدد در مورد روابط بين فضا و زمان و پيامدهاي آن براي سياست 
فضــا، - ل روابــط زمــانســازي و نظــارت اســت؛ در تحليــدر جهــاني كــه مشخصــه آن ســرعت، شــبيه

 ،م.) در حـوزه توسـعه قلمرويـي   1997جايگزين ژئوپليتيك شده است. به اعتقاد ويريليو (» 1كرونوپليتيك«
واقعـي جغرافيـاي ملـي بـه     » فضـاي «. با حركت از شهري شدن اهميت دارد» فضا«بيشتر از » زمان«اكنون 

تدريج در حال واگذار كردن  ئوپليتيك بهژ» فضاي جهاني«المللي، واقعي ارتباطات بين» زمان«شهري شدن 
است. در نگاه ويريليو، جهان » ژيككرونواسترات« هاياز نزديكي» زمان جهاني«اولويت استراتژيك خود به 

ـتر بـه دو   جنوب تقسيم نمي- هاي اطالعات الكترونيك، ديگر به محور شمالبزرگراه شامل شود، بلكه بيش
ـيم    تقسيم مي سرعت، يعني سرعت كامل و سرعت نسبي شود؛ و جامعه به درون دو كمـپ مخـالف تقس

» فقيـر «كننـد و  زندگي مي »شهر جهاني«ضربان زمان واقعي  هايي كه مطابق بايعني آن» دارا« شود: افرادمي
مانند. ديدگاه ويريليو، تمايل زيادي زنده مي »شهرهاي محلي«هاي فضاي واقعي هايي كه در حاشيهيعني آن

با وجـود   ،مثال هايي نيز وجود دارد. برايدوگانگي ، در اين زمينه،دارد؛ اما» پايان ژئوپليتيك«به  براي اشاره
هايي باشد، همزمان نزاع واقلمروآگاهيدهنده حركت به سمت  اقتصاد بدون مرز ممكن است نشان كهاين 

ـ   حالي وجود دارد؛ در مجدد شدنقلمروييبراي  ـارت  ر جهـاني كه تمايالتي به سمت تأكيـد ب ، شـدن تج
- كردن قدرت شركتمصرف، بي»شدن محلي«هايي براي همزمان فراخوان گذاري و ... وجود دارد،سرمايه

وجود دارد. در عصر سرعت و شتاب، نيز مجدد اهميت اقتصادها و منابع محلي  شدن معتبرهاي فراملي و 
- كند. مثالً مـك مي توليد» كندي«يق تأكيد بر به اهميت سرعت، مقاومت را از طر داده شدهمعناي نئوليبرال 

ـته «آمده كه  وجود فود بهگرفته و يك واكنش بر ضد فست دونالد هدف اعتراض قرار » جنبش غذاي آهس
 انـد طـور فزاينـده تبـديل بـه مقـري از مناقشـه شـده        بـه » زمـان «گرفته است؛ بنابراين معاني مرتبط با  نام
)Slater,2006:76-79(  .  

                                                      
1 chronopolitics 
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در سال  اند. بومنهاي جهاني پرداختهقدرت در زمان جايگاهاساس، برخي به بازنگري در مورد  بر اين
است و همـه نهادهـاي سياسـي    » هاجريان«در عصر كنوني قدرت حقيقي از آن  م. بيان كرده بود كه1999

ت از شـرفت قـدر  حـال پي  جـدايي در «شـدن را  بومن عنصر كليدي جهاني». مانندمحلي باقي مي«موجود 
طور جهاني جريـان   ماند؛ قدرت بهمحلي و قلمرويي باقي مي ،كه سياست حالي درتعريف كرد: » سياست

فضاي جغرافيايي و طبيعي «شوند. در فضاهاي مختلف مستقر مي ،وي قدرت و سياست اعتقاد يابد. بهمي
ساكن فضاي مجازي است؛ كه كه سرمايه، اطالعات و قدرت  حالي ماند، دراي براي سياست باقي ميخانه

 مطرح شده توسـط  اسليتر در تضاد با ديدگاهدر مقابل، ». شده است و يا خنثي در آن فضاي طبيعي حذف
اد در جهت تالش براي ايجقدرت و قلمرو بين پيوند ذاتي  در مورد سياست، قدرت و فضامندي، به بومن
ـاي جـايگزين  يـان جرهـا و  نظـم . اين هاي اجتماعي جايگزين تأكيد كردنظم ممكـن اسـت موقعيـت     ،ه

و در  -  مانند جنبش زاپاتيستا در مكزيك –ژئوپليتيكي يك جامعه معين در نظم جهاني را به چالش بكشند 
هـاي  و ايجـاد جـايگزين  » مقاومت«برخي مواقع نوع ديگري از قدرت را ممكن سازند، يعني قدرت براي 

حضور يك امر و حقوق بومي. اين  اجتماعي عدالتديكال، تصوري از تغيير اجتماعي، مانند دموكراسي را
اي، ملي شود (مثل جهاني، منطقههاي فضايي مواجه ميپندار ژئوپليتيكي مخالف است كه با طيفي از عرصه

تـر از قـدرت   هـا مهـم  حالت، نزاع براي انديشه اين تواند در مورد مكزيك ديده شود. درو محلي) كه مي
ها م است نقش محوري ابزارهاي ارتباطي مانند اينترنت است كه جهت انتشار روايتنظامي است. آنچه مه

ـيفتگي پسـت  خوانش طبقبه زاپاتيستا،  مثال برايو  يافته اهميتهاي مخالف و تحليل - هاي معين يك ش

  ).Ibid:80-84(دهد مدرن مي
  به جاي تمركز بر مقياس ويژه و منفرد   هاي فضاييپيوستگي دروني مقياس

- مدرن قوياً به چالش كشيده مـي در ژئوپليتيك پست موضوع ارجحيت دادن به برخي سطوح مقياس

ـاد كـرده    شود. اگنيو از اين موضوع كه ژئوپليتيك مدرن عمدتاً بر مقياس ملّي يا جهاني تأكيد مي كنـد، انتق
فيايي يـا كمتـر توجـه    هاي جغراها در سراسر مقياساست. از نظر وي بسياري از مفسران به استقرار علّت

. به عبارت ديگر، وجه اشتراك رويكرد مكاتب متمايز )Agnew,1998:7(اند اند يا اصالً توجه ننمودهكرده
مند و بزرگ گرايي نظاممدرن عبارت بود از توجه به يك تعميمژئوپليتيكي تا قبل از رواج ژئوپليتيك پست

ظر (ژئوپليتيك آلمان، فرانسه و آمريكا) در نظم سياسي مقياس، به همراه تأكيد خاص بر نقش كشور مورد ن
مـدرن،  هاي پستژئوپليتيسندر مقابل، . )Braden & Shelley, 2004:31(جهان در حال تغيير و توسعه 
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- ري و تجزيه و تحليل قرار مـي هاي فضايي متعدد مورد بازنگمسائل ژئوپليتيكي را در پيوستاري از مقياس

  دهند:
هاي محلّي تـا  مراتبي مقياسسلسله و ،تكميليهم، ايمدرن مفهوم رابطهژئوپليتيك پست با رواجاوالً،  

هاي محلي تا جهاني در يـك  اي به پيوند و همبستگي متقابل مقياسجهاني مطرح شده است. مفهوم رابطه
فيگان، كلي  ط هاويت، يوناس، سوينگدو، مك گيورك،مقياس توس ايفرايند ديناميك اشاره دارد. بعد رابطه

اي، هاي مقياس (محلـي، ناحيـه  اي برچسببا تكيه بر درك ماهيت اساساً استعارهو طرح شده  و مارستون
د كه آنها واسط، ميـانجي و  نشوكند كه مرزهاي مقياس در صورتي بهتر بازنمايي ميي و جهاني) بيان ميمل

 مقيـاس  مراتبـي ويژگـي سلسـله  . )Zaki & ValiGholizdeh,2013:84(وجوه مشترك همديگر باشند 
المللي در يا خارجي و بين هاي جغرافيايي يا داخلي و مليقياسها بر حسب مبيانگر اين است كه سياست

ـاس كنند. تر مقياس جهاني عمل ميدرون بافت وسيع ـاي جغرافيـايي، سلسـله   بر اين اساس، مقي مراتبـي  ه
كه با همديگر در كنش متقابل دائمي هستند. عرصـه و  مرتبطي است  هاي خُرد و كالن بهمتودرتو از مكان

جغرافيـدانان  يابد. هاي محلّي تا سطح كروي و جهاني امتداد ميمحدوده اين كنش متقابل از ميكرو مقياس
هاي جغرافيايي متعدد خرد تـا كـالن (محلّـي تـا     مدرن معتقدند با بكارگيري پيوستار مقياسسياسي پست
- زيادي از پيچيـدگي  ار پيچيده و بغرنج كنوني را درك نمود، بدون اينكه بخشتوان جهان بسيجهاني) مي

ظر از پذيرش اهميت نسبي نمدرن صرفت را از دست بدهند. ثانياً رهيافت ژئوپليتيك پستهاي اين واقعي
م تأكيـد بـر مفـاهي    اين رويكرد به واسـطه  معتقدان بهسازد. ي، نقدهاي اساسي نيز بر آن وارد ميمقياس مل

ها اعم از جهاني، تفاوت، هويت، و قدرت ضمن پرداختن به مقياس كشوري، ساير سطوح چندگانه مقياس
در فضـاي  داننـد.  هايشان واجـد اهميـت مـي   ي) را در تحليلاي، و محلّي (فروملاملي)، ناحيهاي (فرمنطقه

- تحت تأثير قرار ميضرورتاً امري فضايي است كه محتوا و شكل سياست را » تفاوت«مدرن، فكري پست

هاي ذاتي جغرافيايي بود. كن كردن تفاوتدر حالي كه فضاي فكري حاكم بر مدرنيسم درصدد ريشه هد،د
مدرن، زبان مقياس جغرافيايي را به عنوان يك منبع اصلي براي مطالعه سياسـت  بنابراين جغرافيدانان پست

ـ اجتماعيتفاوت   . ) & Others, 2008 : 305Castree(گيرند بكار مي 1هاي فضايي 
- ها و شبكهكند كه مقياسبازانديشي تحليل ژئوپليتيكي بر اين نكته تأكيد مي مدرندر ژئوپليتيك پست

شوند. اين نوع طرز ها با گذشت زمان چگونه با يكديگر به طرز متفاوتي مرتبط ميهاي متفاوت بين مكان

                                                      
1 Sociospatial Differences 
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گراتـر  محور دور كرده و به سمت ديـدگاه كثـرت  هاي سياسي حكومتفكر جغرافيدانان سياسي را از افق
ـياري از  ). Agnew,1998:6-7(سازمان سياسي در گذشته و آينده هدايت خواهد كرد  در كل آنچه كه بس

سازد، تغيير جهتي است كـه  مدرن) در اين رشته متمايز ميهاي متقدم را از تحقيقات متأخر (پستپژوهش
- هاي ديگري در مقياسمنفرد كشورمحور دور شده و به چارچوب هاي مقياساز تمركز يكسره بر تحليل

ـيار محلـي  اي و غيره) از جمله حوزههاي جغرافيايي متعدد و متكثر (جهاني، محلي، منطقه تـر تـا   هاي بس
  . )Mirheidar & Zaki,2010:32( است شدههاي بسيار كالن و كروي معطوف حوزه

  فروپاشي انتظارات از روشنگري
 هاي به حاشيه رانـده هاي قومي، نژادي و ديگر گروهمدرنيسم توجه به اقليتهاي پستگييكي از ويژ

كننـد كـه   . منتقدين عصر روشنگري اظهار مي)Hannah & Strohmayer,1995:339-340(شده است 
و ... بوده  هاستثمار شد ن، كارگران، زنانمانند دهقانا انقرباني اي ازمجموعهكننده  مدرنيته به طور مداوم توليد

هـاي بـا چـالش    اي ريشهطور ماهرانه كه برخي به حالي . در)Pishgahifrd,& Kiani,2011:24(است 
در ايـن زمينـه   كنند؛ امـا  هاي برآورده نشدة رنسانس اومانيستي دنبال ميمواجه شدن روشنگري را تا وعده

اي بيني گستردهخوش در واكنش به، كنوني» بدبيني«كننده داشته است. فراطلبيدن  نقشي تعيينقرن نوزدهم 
 مجسم شده بود، در همـه امـور  » پيشرفت«هوم بيني كه در مفاست كه مشخصة قرن نوزدهم است. خوش

 قـرن نـوزدهم  » بينيخوش«بردن  سؤال زير (علم، پزشكي، پيشرفت اجتماعي و فنّاورانه و ...) رسوخ كرد.
- ملي هاييريگموضعو  گراهاي امپرياليستي، مردانهيهآن بر روواسطه داللت  ، بهتوسط بسياري از مفسران

ـتاوردهاي   گرايانهها را برانگيخت؛ يعني يك بازخواني شك»پسا«اي بود كه عصر انگيزه و ... ،گرايانه از دس
گرايـي  . ايـن شـك  بودنـد  هاي مطلوبهاي كوري كه همراه ظهور توسعههي فزاينده از نقطهگذشته و آگا

هـاي طـوالني   اصلي قرن نوزدهم اطمينان و افـق  هزدايي به وجود آمد: اگر مشخصتيجه توهمن درخاص، 
ـاخت   انتظار بود، قرن بيستم شاهد مرگ بسياري از ـنم س  هـايي چـون  بشـر در مكـان   هرؤياهاي بشر در جه

از كه تنها به دليل سـكون سياسـي و فرهنگـي جنـگ سـرد،      » بينيخوش« .بود 3و بيافرا 2اليآشويتز، ماي
                                                      

م. است كه در جريان جنگ ويتنام بيش از پانصد شهروند غيرنظامي ويتنام 1968اي در مارس واقعه )My Lai(ماي الي  2
  امريكا به قتل رسيدند.حدهمتتوسط ارتش اياالت

م. جنگ خونين داخلي 1970تا سال  1967اي در كشور نيجريه است كه بر سر استقالل آن از سال ناحيه )Biafra(بيافرا  3
اند. اين جنگ موجب كشتار بيش از چهارصد هزار هاي نفتي عامل اين جنگ قلمداد شدهدرگرفت. نفت و طمع كمپاني

     ات به دليل محاصره و نبود مواد غذايي بود.غيرنظامي شد. اكثر تلف
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صـورت   هاي گالسنوست و تنها بهنهايت در سال يافته بود، در ارزيابي مجدد پس از جنگ جهاني نجات
شكافي را به وجود آورد م. 1989نهم نوامبر به اين ترتيب متناقضي با برداشتن ديوار برلين كنار گذاشته شد. 

به رسوا ، هامدرنيستپست. )Strohmayer,2005:6-7(د ها با اين شكاف همزمان شايسم- »ساپ«رگبار  و
هـا  غلط پيش رفتند و چـرا مدرنيسـت  به چرا امور  د كهندهميتوضيح  د ونپردازبيني ميكردن اين خوش

 كننـد، باشـد  ها فـرض مـي  تواند مانند آنچه آنهرگز از همان آغاز درست عمل نكردند؛ و چرا جهان نمي
)Cox,2014:14( .  

ـيوه به روايت مدرنيته ديگردر پستبنابراين،  - هاي كالن مدرنيته در مورد روشنگري كه جامعه را به ش

بـر ايـن   كنـد اعتمـادي نيسـت.    هاي خرد و آزادي ملبس ميهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي، به افسانه
مدرنيته مدرن ارائه كرده است. در ديدگاه وي، پستتيموتي لوك، برداشتي ديگر از ژئوپليتيك پستاساس، 

ـتند،   نتظارات از روشنگري است؛ فروپاشي ا ـاد نيس بر اين مبنا اگر روشنگري، رهايي و پيشرفت مورد اعتق
اين فروپاشي انتظارات از روشنگري، در يـك ديـدگاه   گيرند هاي سياسي نيز مورد شك قرار ميپس رويه

ي و ، حكمراني عمومحكومتي ملت، قلمروسازي- ژئوپليتيك، معنا و هدف از دولت نسبت بهپست مدرن 
بر اين اساس به عنوان مثـال،    .بردللي را زيرسؤال ميالمتكنيكي درون يك نظم ثابت بين- پيشرفت علمي

و پس از  م.2001تا  1991هاي گرا طي سالهاي اسالمهاي گروهفعاليت مدرنپست بسياري از انديشمندان
هاي شدن براي ملتوسيله جهاني كه به بينندكنش به مدرنيته و شكست و ضعفي ميعنوان يك وابه  آن را

كنـد،  ديگري كه لوك در اين زمينه به آن اشاره مـي  مسئله. ه استفقير و بدون قدرت به ارمغان آورده شد
-  هـم  پيچيده به 4اي از تكنوساختارهايپذيري زندگي معاصر است. زندگي معاصر وابسته به شبكهآسيب

- امور مالي، پزشكي و مصنوعات تكنيكي معمولي است كه مـي  ونقل،مرتبط مانند ارتباطات، تغذيه، حمل

 سادگي توسـط  تواند بههاي مرگبار ميها براي اهداف مخرب استفاده شود. قابليتتواند توسط تروريست
ـتم     هاي روزمره بسياري از تكنيكعملكردهاي معكوس (ضد) استفاده هـاي  هـا ايجـاد شـود؛ و ايـن سيس

  .)Luke, 2006:219-224( كنترل تبديل كند قابل كننده و غير تكنيكي را به خطرات تهديد
  

  مدرنتوجه به فضاهاي پست
اي در هم اصطالحات طور گسترده تواند اول تصور شده و سپس بهمدرن، فضا ميدر ژئوپليتيك پست

جهـاني  فضايي و هم غيرفضايي بازنمايي شود. براي مثال، بعد از حمالت تروريستي يازده سپتامبر، فضاي 

                                                      
4 Technostructures  
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ـين    » تفاوت«و » هويت«شده به مناطقي از  شدت تقسيم به ـتالف ب  المللـي مـورد  است كه يا وفـادار بـه ائ
كننـد  وتاري از بنيادگرايان راديكال همكاري ميحمايت كشورهاي ضدتروريست هستند؛ و يا با شبكه تيره

ـپتامبر    مثـال،   بـراي كنند. برداري ميمدرن براي اهداف ضدمدرن بهرهكه از فضاهاي پست حادثـه يـازده س
؛ خواست بدون توقف آن براي رشد استخورده متكي به تمدن تجاري و در اي از مدرنيته شكستنتيجه

جديد تعادل ژئوپليتيكي وجود نـدارد؛   هايجنگاست كه نيازمند توجه است. در اين واقعيتي ژئوپليتيكي 
اش مزارع ا بر ضد افغانستاني قرار گرفت كه درآمد اصليامريكمتحدهاقتصاد ده تريليوني اياالتبراي مثال، 

هاي امدادرساني براي غذا هستند كه بيشتر آن نيـز از  درصد جمعيتش وابسته به سازمانترياك است و سي
ـتاره  ميليون سيامريكايي با  ميليون سيصدآيد. تقريباً امريكا ميمتحدهاياالت هـاي  افغاني مواجه شدند و س

 سـرد  جنـگ مانده از اتحادجماهيرشوروي عصر  هاي طالبان كه باقيتن براي مقابله با اسلحهنظامي واشنگ
امريكـا كمـك   متحـده ها ملت ديگر به اياالتبود، مجهز شدند. كشورهاي ناتو، ژاپن، استراليا، نيوزلند و ده

ـ     ،كه هيچ ملتي حالي كردند؛ در بـه  طالبـان را  ي به جز پاكستان، عربستان سـعودي و امـارات متحـده عرب
طـور   صورت كه اقتصاد جهـاني بـه   ادامه خواهد يافت؛ بدين ئلهرسميت نشناخت. به اعتقاد لوك اين مس

شـدن و  كند. فرايندهاي در حال انجـام جهـاني  هاي ممكن و دشمنان عصباني را ايجاد ميهمزمان، سالح
هـاي جديـد بـر ضـد     ايجـاد خشـم  گرايـي، يقينـاً بـه    هـاي نئـوليبرال جهـان   استعمال مداوم ايـدئولوژي 

كند كه چگونـه  مدرن به اين مسئله توجه ميژئوپليتيك پست. د دادنامريكا و غرب ادامه خواهمتحدهاياالت
. دهـه  شـود اس جهاني دوباره سـاخته و تصـور مـي   فضا بعد از پايان جنگ سرد در سطح محلي و در مقي

ـترده سـريع در اكثـر    م. دهه2000م؛ و 1990 ـتراتژيك، سياسـي، اقتصـادي،      تغييرات گس سـاختارهاي اس
دهي فضاي جغرافيايي در حال فرسايش ديپلماتيك و فرهنگي بوده است. اكثر اصول اساسي براي سازمان

- ، بلـوك هاي اطالعاتيها (آميختگي قومي، شبكههستند و اشكال جديدي از جغرافيا در بسياري از عرصه

توجه شود كه چگونه اين  مسئلهبايد به اين لذا توسعه است.  حال هاي مذهبي، جوامع تروريستي و ...) در
ـياري از   لوكنظر  اند. ازدادن فضا دوباره تصور شده ساختارها براي سازمان نقشه سياسي جهان بايد در بس

، نيازمنـد  مـدرن شود و تحليل ژئوپليتيكي پستدوباره ارزيابي  - اي، و جهانيمنطقهملي، محلي،  - سطوح 
سياسـي،   الملل، علـوم ز مرزهاي رشته و توجه به مطالعات فرهنگي، ارتباطات، اقتصاد، مطالعات بينعبور ا
  .)Ibid:228-232(هاي جغرافيا است شناسي و نيز ساير زيرشاخهجامعه
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- پذيرفتـه از بحـث   مدرن تأثيرتوان گفت مباحث ژئوپليتيك پستبا توجه به آنچه تاكنون بيان شد، مي

مدرن نيز مانند در كل علوم اجتماعي و خود جغرافياي انساني بوده است. ژئوپليتيك پستمدرن هاي پست
ـته اسـت. اول،        مدرن و جغرافياي پستخود فلسفه پست ـير كلـي را پشـت سـر گذاش مدرن دو خـط س
مدرن به ژئوپليتيك پست ،هاي ژئوپليتيكي و دوممدرن به عنوان ترديد نسبت به فراروايتژئوپليتيك پست

  نوان تبعات ناشي از زير سؤال رفتن پندار ژئوپليتيكي مدرن. ع

  گيري نتيجه
ـته   هايي است كه در دههمدرنيسم يكي از پارادايمپست ـياري از رش هـا و از جملـه   هاي گذشته بـه بس

ـترين تـأثير را بـر     در رشته جغرافياي سياسي پسته جغرافياي سياسي وارد شده است. رشت مدرنيسـم بيش
 در ايـن مقالـه   كه گونههمانرا سست كرده است.  اي آنداشته است و بسياري از فرضيات پايهژئوپليتيك 
- مدرنيسـم در يـك زمينـه زبـاني    مدرنيسم وجـود دارد. اول، درك پسـت  دو درك كلي از پست ،گذشت
- شناسـي هاي كالن و معرفـت ، رد روايتهرچيزمدرنيسم بيش از فلسفي كه بر اساس آن، پست- فرهنگي

پساسـاختارگرايي،   ي ماننـد هـاي با ديدگاه تدريجبه  كه مدرنيسمكالن مدرنيته است. اين درك از پستهاي 
ـاني و  - شكنانه، متنـي به وسيله رويكردهاي شالودهتداخل يافته،  پسااستعمارگرايي و فمينيستي تركيب و زب

شـود. درك دوم  ر گرفته مينظ ها درشود و عمدتاً به عنوان ترديد نسبت به فراروايتگفتماني مشخص مي
پردازد و ابزارهاي شناختي الزم براي كشف تحوالت آن را ارائـه  مدرنيسم، به تغيير خود جهان مياز پست

شدن بسياري از فرايندهاي اقتصادي؛ انقـالب فنّـاوري؛ انتشـار    كند. در اين درك تغييراتي چون، جهانيمي
داري از انباشـت  يك رژيم سـرمايه  غالب شدنها؛ رهنگتكه شدن فهاي مصرفي معين؛ تكهاي مدلسياره

يـك عصـر و ظهـور يـك فرهنـگ و       شدن بسته عنوان به رفتن حاكميت حكومتپذير؛ و تحليلانعطاف
در  جديد ايمرحلهمدرنيته به عنوان شوند. در اين درك پستجديد در نظر گرفته مي» مدرنپست«جامعه 

شـود. در جغرافيـاي انسـاني،    داري جهاني در نظر گرفته مييير سرمايهو توليدي از تغ داريتوسعه سرمايه
زمينه ماركسيستي مشترك بودند و در واقع ابتدا مدرن در يك پسهاي اوليه اصلي چرخش پستشخصيت

مدرنيسم نيـز مـورد پـذيرش و    و به تدريج درك اول از پست پذيرفتند تأثيرمدرنيسم از درك دوم از پست
  فت. تحقيق قرار گر

وجـود نـدارد. بـا ايـن     » مدرنژئوپليتيك پست«چيستي و قلمرو مطالعات توافق عمومي در مورد يك 
- ترديد نسبت به فراروايت، مدرن تشخيص داد. اولتوان دو خط سير كلي را در ژئوپليتيك پستحال، مي
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د اول بـه ژئوپليتيـك   ها و دوم، مطالعه تبعات ناشي از زيرسؤال رفتن پندار ژئوپليتيكي مـدرن. در رويكـر  
شكني فلسفي است، به شالوده - زباني- مدرنيسم در يك زمينه فرهنگيمدرن، كه ناشي از درك پستپست

 هايي درهاي كالسيك ژئوپليتيك به عنوان فراروايتشود. در اين رويكرد، نظريهعلم ژئوپليتيك پرداخته مي
اند و ها معنا يافتههاي اجتماعي در چارچوب آنپديده ساز،شوند كه به مثابه گفتماني واقعيتمي گرفته نظر

پردازان در پرتو يـك  ها به عنوان نوعي بازي زباني كه در يك دوره زماني خاص، از طرف نظريهاين نظريه
در ايـن رويكـرد،   شـوند.  شـكني مـي  گيرند و شـالوده اند؛ مورد ترديد قرار ميگفتمان خاص شكل گرفته

ـتجو مـي   ها و فراروايتواقعيت را در پس گفتمانمدرن، ژئوپليتيك پست ايـن رويكـرد بـه    كنـد.  هـا جس
- هاي پساساختارگرايي، پسااستعمارگرايي و فمينيسم تداخل يافته و تركيبمدرن، با ديدگاهژئوپليتيك پست

  ها جذب شده است. شده و به درون آن
ر سؤال رفتن پندار ژئوپليتيكي مدرن و مدرن، به مطالعه تبعات ناشي از زيدرك دوم، از ژئوپليتيك پست

هـاي ژئـوپليتيكي بـه    در تحليـل پردازد. در اين زمينه جغرافيدانان سياسي داري ميفاز اخير توسعه سرمايه
هـاي  فضا و تبعات آن براي تحليل- ناشي از فشردگي زمان واقلمروآگاهيها و مسائلي مانند فضاي جريان

 ؛مبـاحثي ماننـد اينفوپليتيـك و كرونوپليتيـك     واهميت عامل زمان  ؛ياقتصاد بحران حكمراني ژئوپليتيكي؛
؛ هاي فضايي به جـاي تمركـز بـر مقيـاس ويـژه و منفـرد      عامل مقياس و پيوستگي دروني مقياساهميت 

وسازي ملت، قلمر- معنا و هدف از دولت و تبعات آن براي مسائلي چون فروپاشي انتظارات از روشنگري
مـدرن  فضاهاي پسـت نيز مطالعه و ؛ الملليتكنيكي درون يك نظم ثابت بين- لميپيشرفت ع شده و تثبيت
  د. پردازنمي

- پذيرفته از بحـث  مدرن تأثيرمباحث ژئوپليتيك پست گيري نمود كهگونه نتيجهتوان اينمي در نهايت

ـاني بـوده اسـت.   هاي پست ـتي و تعريـف دامنـه    مدرن در كل علوم اجتماعي و خود جغرافياي انس  چيس
مدرنيسـم  مدرن و پستمدرن وابسته به اين مسئله است كه خود اصطالح پستمطالعات ژئوپليتيك پست

ـتلزم  فلسفي  - زباني- فرهنگي در يك زمينه ژئوپليتيك پست مدرن،درك را چگونه تعريف كنيم.  نفـي  مس
ه عنوان پيامد زير درك ژئوپليتيك پست مدرن، ب گرايي در ژئوپليتيك است.گرايي، مبناگرايي و قطعيتذات

و برنـده امـور   پيشپذيرش تغيير عوامل مؤثر بر فرايندهاي سؤال رفتن پندار ژئوپليتيكي مدرن، نيز مستلزم 
ـاي ژئـوپليتيكي،   پديده ها است. از اين رو، بررسيدر همه مقياساجتماعي - اقتصادي- هاي سياسيپديده ه

- حكومـت  بـازنگري در  مدرن نيازمنـد ليتيك پستنيازمند ابزارهاي تحليلي جديد است. اين درك از ژئوپ
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 همه مفاهیم مورد کاربرد در ژئوپلیتیکک  پذیرتر ازانعطافو  جدید هایپذیرفتن شرحمحوری ژئوپلیتیک و 

توجه به مفاهیم و اصالحات  نیز و ، هویت، تفاوتامنیت، تهدیدمقیاس، مانند حاکمیت، فضا، مرز، قدرت، 

 است. اینفوپلیتیک نواستراتژی وکرو جدیدی مانند کرونوپلیتیک،
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 دهيچک

 گرفته   کهار  به   و و مشکالت موجود در شهرها مطرح حل مسائل برای گوناگوني رويکردهای امروزه

از آنها شامل زيست پذيری، شههر هوشهم،د، شههر ايهده آل، شههر تها  آور، شههر         يبرخ ک  اندشده

 در دیمتعد عوامل. استدوستدار کودک، شهر دوستدار سالم،د، شهر يادگيرنده، شهر خالق، شهر امن 

 مسکن، کاربری مختلط، مردم، حضور ب  توانيم هاآن جمل  از ک  دارند يرتأث مکان يک پذيری زيست

( و تهر  از  يت )واقعينرخ جرم و ج،ا اشاره کرد. ستيط زيمح و کارايي تعلق، حس ام،يت، و ايم،ي

ن پهژوهش  يه ا يدارد. ههد  الهل   يج سالمت و ت،درستياز نتا یاريبا بس يک رابط  علّيجرم )درک( 

. روش باشهد يمه  یداريه ت و پايه د بر شهاخ  ام، يککالنشهر مشهد با تأ یشهر یريست پذيل زيتحل

با اسهتفاده   .باشديم يليتحل -يفيو  ب  لحاظ روش، تول ین پژوهش ب  لحاظ هد ، کاربرديق ايتحق

محهدوده   براسها   ي،ه يغ یهها شاخ ر يت هر کدام از زيمربوط ب  وضع یهانقش  GISاز نرم افزار 

  اسهت، از پرسشه،ام    يگو 7 یک  دارا يشاخ  ذه، یده است. برايم گرديم،اطق کالنشهر مشهد ترس

ن پهژوهش  يه ج اينتها  نفر بوده است. 261د. حجم نمون  در کل م،اطق شهر مشهد برابر با ياستفاده گرد

. پس از باشديم یداريت و پاين م،طق  از نظر شاخ  ام،يکالنشهر مشهد، بهتر 22م،طقة  دهديمنشان 

ن م،طق  ههم به    ي. بدتر،دهستط ين شرايبهتر یدارا یداريت و پايب  لحاظ ام، 3و  26، م،اطق 22م،طق  

درلد م،اطق شهر مشهد در سهط    26حدود  .است 0و  2، 9ب م،اطق ي، ب  ترتیداريت و پايلحاظ ام،

 قرار دارند. یشهر یريپذ ستيب  لحاظ ز یداريت و پايام، يبحران

 ، مشهد.يو ذه، ي،ي، عیداريت و پاي، شاخ  ام،یشهر یريست پذيز: هاهواژيدکل
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 مقدمه -1

 جتماعيا هایینابرابر ذ ح با نجها سراسر در ک  ستا ينا نناافيداجغر از ریبسيا  هد ما نماز در

 و م،يتا و زشموآ ن،مادر و شتابهد ،سالم مسکن ،ئميدا شغل ب  ن،دابتو هاادهخانو هم  دی،قتصاا و

 :Haji nejhad & Others, 2011) ياب،د ستد ندگيز کيفيت از بخشي تضاير حد ب  طهورکلي به  

 کهار  به   و مطرح جهان در شرايط اين با مواج  برای گوناگوني رويکردهای امروزه اسا  همين بر(. 129

آور، شههر   ب  زيست پذيری، شهر هوشم،د، شههر ايهده آل، شههر تها      توانيم جمل  از ک  اندشده گرفت 

شهر خالق و مواردی ديگهر اشهاره کهرد. امهروزه      ه،شهر يادگيرند دوستدار کودک، شهر دوستدار سالم،د،

 اختالط  مردم، حضور ب  توانيم هاآن جمل  از ک  دارند يرتأث مکان يک پذيری زيست در متعددی عوامل

 & Khastoo) اشهاره کهرد   ...و محيطهي  پهاکيزگي  و کارايي تعلق، حس ام،يت، و ايم،ي مسکن، کاربری،

Saeedi Rezvani, 2010: 65 .)از جديهدترين   که   اسهت  شههری  پذيری زيست پژوهش، اين رويکرد

 با ک  ستا کلي ممفهو يک ی،پذيرشههری اسهت. زيسهت    ريهزی برنامه  مفاهيم مطرح شده در ارتباط بها  

 درسالم  تجتماعاا و ن،مکا کيفيت و ندگيز کيفيت اری،پايد مان،د يگرد تلطالحاا و مفاهيم از ادیتعد

يست پهذيری اشهاره   ز (.Norris & Pittman, 2000: 12 & Blassingame, 1998: 13ست )ا طتباار

اقتصهاد محلهي و مکهان     ب  روابط بين تعداد و ساختار جمعيت و شيوه زندگي ساک،ان و سهط  خهدمات،  

 تجرب  کيفيت زندگي تعريف کرد نع،واب  توانيمرا يست پذيری ز(. Vergunst, 2003: 7) فيزيکي دارد

(Madani, 2013: 4.) 

گرفت  شده است. در  ،نداشتن دلهره و دغدغ  است یک  در لغت ب  مع،ا Secureن يش  التير ازت يام،

ر ين مع،است ک  شهروندان بتوان،د آزادان  جاب  جا شوند، با سايب  ا یت شهري، احسا  ام،یشهر یفضاها

ا بها خشهونت و   يد شوند يبپردازند، بدون آنک  تهد ياجتماع هایيتفعالک،،د و ب  شهروندان ارتباط برقرار 

ت خهاطر  يه ام، یت به  مع،ها  يه مواج  شوند. احسا  ام، يج،س یا نابرابري يو روح يت جسميآزار و اذ

و بها ثبهات بهودن جامعه       ی، قانونم،ديافتگيشهروندان از مال و جان و... است ک  خود نشان گر سازمان 

افراد انجام  يو اجتماع یفرد یهاخواست اجات و ياحت یاست ک  در آن ارضا يت حالتياحسا  ام،است. 

-Lotfi & Others, 2014: 44د )يه ،ان خاطر و اعتماد ب  نفس نمايو شخ  در آن احسا  ارزش، اطم

45.)  
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ل به   يه تما یدرآمهد  ههای ینهابرابر   نشان داده است ک  جوامع با سط  باالتر يل اولي  و تحليک تجزي

 ,Badland & Othersدارنهد )  تهر يينپها  يکل يز و انسجام اجتماعيخشونت آم جرائماز  یسطوح باالتر

ت محله   يه و مز يآموزش یهافرلتت، ين نرخ جرم و ج،ايب يک رابط  م،فين، يعالوه بر ا(. 67 :2014

از جرم )درک(  ( و تر يت )واقعينرخ جرم و ج،ا(. Heckman & Others, 2006: 415وجود دارد )

 ,Stafford & Others) ي، از جمل  سهالمت روانه  يت،درست ج سالمت وياز نتا یاريبا بس يک رابط  علي

 & Ross) يو عملکهرد جسهم  ( Chandola, 2001: 112) ی، سهالمت خهود ااههار   (1893 :2007

Mirowsky, 2001: 271 ).رتر يست پذيزان کمتر جرائم و تر  از جرم، زيبا م ينواح برقرار کرده است

ت از يه از ام، ياز برداشت کله  هاشاخ  يد گفت ک  برخيهم با يت ذه،ياست. درباره ام، ير نواحياز سا

 (.Lorenc & Others, 2012: 759) شوديمده يخاص پرس یهاگروها از يجوامع هد  

 یاديه ز یتعدادزبان يران ساالن  ميا يارتين شهر زيترران و بزرگين کالنشهر ايدوم ع،وانب شهر مشهد 

ژه از لحهاظ  يب  و یشهر یريست پذيط م،اسب زيو مسلماً وجود شرا باشديم يو خارج ياز زائران داخل

ژه در کهالن  يه ب  و یران شهريمد یهادغدغ از  يکي. آنچ  ب  باشديمت يار حائز اهميبس یدرايت و پايام،

. لهذا  يسهت ن ين قاعهده مسهت،   يم از او کالنشهر مشهد ه باشديم يتيل شده است، مباحث ام،يشهرها تبد

و  باشهد يمه  یضهرور  یريسهت پهذ  يدگاه زين شهر از ديا یدرايت و پايط ام،يق شرايدق يل و بررسيتحل

ن اسها   يبهرا  .اسهت م،اطق مختلهف شههر مشههد     يتيد بر مباحث ام،ياکن پژوهش تيکرد ما هم در ايرو

ت و يه کالنشهر مشهد ب  لحاظ ام، یشهر یريست پذيز یهاشاخ ل ين پژوهش تحليهد  ا ينترمهم

 .باشديمک م،اطق يب  تفک یداريپا

 ينظر يمبان -2-1

 مفهوم زيست پذيري 2-1-1

زيست پذيری، يک مفهوم کلي است ک  با تعدادی از مفهاهيم و الهطالحات ديگهر مان،هد پايهداری،      

 & Norris & Pittman, 2000, 122) و کيفيت مکان، و اجتماعات سالم در ارتباط است کيفيت زندگي

Blassingame, 1998, 13.) ًمشترکي  یهاتجرب برای تعريف ابعاد مختلف اجتماع و  زيست پذيری غالبا

نموده و  . زيست پذيری بر روی تجرب  انسان از مکان تمرکزشوديم، ب  کار گرفت  ده،ديمک  آن را شکل 

يهک مفههوم    ع،هوان به  زيست پهذيری  . گيرديماين تجار  را در ار  زماني و مکاني مشخ  در نظر 

بسيار گسترده و يا محدود باشهد. بها    توانديم شوديمک  در آن تعريف  ایي، زمبا توج  ب  بستر و  توانديم
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شامل نماگرهای قابل انهدازه   اين وجود، کيفيت زندگي در هر مکان در مرکز توج  اين مفهوم قرار داشت  و

ثابهت آن را تشهکيل     تراکم، حمل و نقل، ام،يت و پايهداری، اجهزای   معموالًگيری بسيار مت،وعي است ک  

مهردم و مکهان، دو سههوی مفههوم زيسهت پهذيری هسهت،د، امهها       (. Khorasani, 2012: 37) ده،هد يمه 

 خصولهاً و ن  اشهخاص (  پردازنديممکان و قلمرو  ب  بررسي لر  زيست پذيری، عمدتاً یهاشاخ 

تصهوير کهاملي    تواندينم)هيچ معياری  هست،د زمان دارای تحرک مکانياين ک  افراد دچار تغيير شده و در 

 هها مکانب  دست آمده از مردم و يا  یهادادهاز زيست پذيری ارائ  دهد. مضا  بر اين ک  اتکای لر  بر 

افزايش درآمد در يک مکان مشهخ  در   م ال، ع،وانب ب  گمراهي و دور شدن از هد  بيانجامد.  توانديم

ممکن است علت آن فراي،د الالت  ن ممکن است نشان ده،ده افزايش بهزيستي اقتصادی باشد، اماطي زما

خارج شده و جای خود را ب  طبق   باشد ک  در جريان اين فراي،د، مردم کم درآمد از مکان مورد نظر بخشي

 (. Larice, 2005, 7) انددادهمتمول 
 زيست پذيري و کيفيت زندگي -2-1-2

مفههومي   یهها تفهاوت هست،د که  دارای تشهابهات و    ييهاواژه "کيفيت زندگي"و  "یزيست پذير"

. زيست پذيری: زيسهت پهذيری   شوديممختلفي هست،د ک  در اين بخش ب  بررسي اين دو مفهوم پرداخت  

 "م،اسب بودن برای زنهدگي انسهان  " ع،وانب مشتق شده است، ب  طور گسترده  "زيست پذير"ک  از کلم  

 2396زيست پذيری ب  يک موضوع محبهو  در دهه    (. Merriam-Webster, 2011) شوديمتعريف 

تبديل شد. همزمان ک  طراحان شروع ب  مطالع  تغييرات در الگوهای توسع  از طريق کاهش مراکز شههری  

تا م،اطق ب  سرعت در حال رشد حوم  نمودند. يک سری ازگزارش ها پديدار شدند ک  مفروضات رشهد  

نوآورانه  بهرای زيسهت     یهها تالشاز  یاگستردهپيشگام طيف "ب  چالش کشيدند و م،اطقي ک   س،تي را

، ک،ديمرا برجست  نمودند. زيست پذيری ب  خدمات و امکانات جامع  اشاره  "پذيرتر نمودن جوامع بودند

انسهان نفهع    و به   ده،هد يمه در حالي ک  کيفيت زندگي ب  اي،ک  چگون  اين امکانات تجرب  انسان را شکل 

يک جامع  ک  م،اسب بهودنش بهرای زنهدگي     هایيژگيو ع،وانب . زيست پذيری ک،ديم، اشاره رسان،ديم

اثرات زيسهت   ع،وانب . حال آنک  تعريف کيفيت زندگي شوديم، تعريف دهديمقرار  يرتأثانسان را تحت 

 (. Vanzerrr & Seskin, 2011, 3-4) شوديمپذيری يک جامع  بر ساک،ان آن ذکر 
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 معيارهاي شهر زيست پذير -2-1-3

جهاني شهرهای  در حال حاضر، دو سازمان مهم در سط  بين المللي وجود دارند ک  هر سال  گزارش

موسسه   و Economist Intelligence Unit) ) اکونوميسهت  هوش: واحد ک،،دميپذير را م،تشر  زيست

فره،ه  و  ، بهداشهتي  یهها مراقبت، ثباتشامل  تواحد هوش اکونوميس یهاشاخ (.  Mercer) مرسر

په،ج طبقه     ت شهرها آنهها در يوضعارزيابي  ت پس ازي. در نهاهست،د و زيرساخت آموزش، محيط زيست

 The Economist) شهوند يمه غيرقابل قبهول، رده ب،هدی    و نام،اسب کامالًقابل قبول، متوسط، نام،اسب، 

Intelligence Unit, 2015: 8-9)درباره کيفيت زيست بهيش   یامطالع ر، هر سال يک بار وسس  مرس. م

. دههد يمه معيار و شهاخ  انجهام    93 طبق  ب،دی اللي و 26 از هايييابيارزشهر جهان بر اسا   996ز ا

محهيط فره،گهي   ، محهيط سياسهي و اجتمهاعي   : باشهد يمه ن شرح ياکيفيت زيست مرسر ب   یهاشاخ 

، مسهکن ، کاالهای مصرفي، تفري  و سرگرمي، و آموزشمدار  ، مالحظات پزشکي و سالمت، اجتماعي

(. در يک تحقيق ديگری ک  توسط www.mercer.com) محيط طبيعيو  خدمات عمومي و حمل و نقل

محققين دانشگاه ملبورن استراليا انجام شده است، پس از مطالع  مآخذ بسيار زياد مرتبط با موضوع زيسهت  

ک  شامل زيرمعيارهای ذه،هي و عي،هي زيهادی     اندگرفت ی در نظر معيار اللي برای زيست پذير 22پذيری 

ارها جرم و ام،يت، مسکن، آموزش، اشتغال و درآمهد، خهدمات اجتمهاعي و سهالمت،     ين معيک  ا باشديم

حمل و نقل، فضای باز عمومي، دموکراسي محلي و پايداری اجتماعي، اوقات فراغهت و فره،ه ، غهذا و    

 (.Lowe and others, 2013: 20-51)  هست،د کاالهای محلي و محيط زيست

 زيست پذيرترين شهرهاي دنيا -2-1-4

، بهر اسها    دههد يمجهان را انجام  یشهرها یريست پذيز يک  هر سال  بررس یواحد هوش اقتصاد

ن يشهر ملبورن استراليا زيست پذير تهرين مکهان در به    1621ان کرده است ک  در سال يمطالعات مختلف ب

 ک،هد يم يا را بررسيشهر ب  طور ثابت در نقاط مختلف دن 226ن موسس  هر سال  ي. اباشديم ايدن یشهرها

پس از شهر ملبهورن، شههر ويهن     1621. در سال ک،ديمو رتب  آنها را مشخ   یريست پذيت زيو وضع

 22ر يه . در جهدول ز هسهت،د ا يدن یهرهان شير تريست پذيدوم و سوم ز یهاتب اتريش، ونکوور کانادا در 

( ذکر شهده  باشديم 266از برابر با يازات آنها )حداک ر امتيبا امت یريست پذيست زيا ب  لحاظ زيشهر برتر دن

  (.www.economist.comاست )
 

 

http://www.economist.com/
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 2112شهرهاي برتر دنيا به لحاظ زيست پذيري در سال  :1 جدول
 امتياز رتبه کشور شهر يفرد امتياز رتبه کشور شهر رديف
 3072 0 استراليا سيدني 7 3771 2 استراليا ملبورن 2
 3173 7 استراليا پرت 9 3772 1 اتريش وين 1
 3177 9 نيوزل،د اوکل،د 3 3779 9 کانادا ونکوور 9
 3170 3 فتالند هلسي،کي 26 3771 2 کانادا تورنتو 2
 3170 3 سوئيس زوريخ 22 3070 1 استراليا آداليد 1
      3070 1 کانادا کال گری 0

 

 پيشينة تحقيق -2-2

ژه يه در جهان و ب  و یز شهريد در برنام  ريجد يمفهوم یشهر یريست پذي،ک  مفهوم زيبا توج  ب  ا

از  يج برخه ين ارتباط انجهام شهده اسهت. در ادامه  به  نتها      يدر ا ی، مطالعات محدودباشديمدر کشور ما 

ی خود کترد سال در ر Bandar Abad (2010:). گردديماشاره  یريست پذيزمطالعات مرتبط با موضوع 

 21، 2م،اطق ردیمو مطالع  نيايرا پذير يستز شهر شکل و فضايي توسع  یلگوا للوا ينوتد" انع،وبهها 

 بستر ی،شهر مديريت هههایياسههتس شامل شهر شکل تغيير بر ارتاثيرگذ یهههامؤلفهه  "انتهر شهر 11و 

 پشتيباني ههای يانب، انع،و ب  فره،گي جتماعيا یهاارزش و یشهر دقتصاا ،فعاليت ،يخيرتا یلگوا ،طبيعي

 :باشهد يمه  حشرايهن   ب  هشوپژ ينا نتايج برخهي از  .کرده استش،اسايي  پذير يستز شکل يک از هک،،د

 یپذير يستز با  معکو یارابط  گيدفشر ،شوديم حمطر ارپايد شهر شکل هيدا در نچ آ  خال برالف: 

 شکل تحقق در هميتا ضريب بيشترين دارای حاضر لحا در یشهر دقتصاا مؤلف دارد.  :  نيايرا شهر در

 لويتاو ،نيايرا شهر ایبر پذير يستز شکل ب  ستيابيد جهت در  معکو سمتي در ليکن ،باشهد يم شهر

 Urban landسه،گاپور   ین شههر ي. موسسه  زمه  شهود يمه  زغاآ یشهر مديريت ههای ياسهت س از توج 

institute of Singapore (2006،با توج  ب  اي،ک  س،گاپور :)  در جههت  سومين کشور متراکم دنياسهت ،

 یهها سهال و تبعهات آن، در  رشد اخير جمعيت شههری   و بحث و گفتگو پيرامون مراحل توسع  س،گاپور

مه  ريهزان   برنا با حضوري ک،فرانسبا همکاری مرکز شهرهای قابل زندگي و موسس  زمين شهری، گذشت ، 

تها بها کمهک آن،     بهود برگزار گرديد. نتيج  اين ک،فرانس، فهرسهتي از ده نکته    ان برجست  و سياست گذار

راه ان شد که   ين ک،فرانس بي. در اب  شهری در عين حال بسيار متراکم اما قابل زندگي تبديل گردد س،گاپور

است؛ چگون ، چ  چيزی  تسؤاالحل تشخي  شهرهای موفق در اين کوشش و کشمکش، پاسخ ب  اين 

انهرژی،   ههای ي،ه  هزبازسازی سيستم سرماي  گذاری، تغييهر  بيايي. و در کجا بسازيم تا با اين تغييرات ک،ار 
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اين فهرست، نشان ده،ده ی، جمعيت و تغييرات جمعيتي، تغيير نيازهای خان  سازی و پيشرفت در تک،ولوژ

هرنشي،ي و تبديل آن ب  فرلهتي بهرای ايجهاد يهک     چگونگي استفاده س،گاپور از چالش انفجار جمعيت ش

 شههر کپ،ههاگ  "با ع،هوان   یامطالع (: در 2010) Nelson .باشديممحيط زندگي و کار جذا  و سرزنده 

 زومات مختلف در تبهديل شههر کپ،ههاگ   ب  بررسي عوامل و مل "قابل زندگي: طراحي يک شهر دوچرخ 

شههری و   ريهزی برنامه  در اين پژوهش، وی به  موضهوع   شهر دوچرخ  پرداخت  است.  ع،وانب دانمارک 

مسيرهای دوچرخ ، سياست دوچرخه  سهواری در ايهن شههر، ارزيهابي سياسهت و اههدا          ريزیبرنام 

و تقهاطع داخهل شههر و     هايابانخشهر، الول طراحي مسير دوچرخ ، توپولوژی  یهادوچرخ دوچرخ ، 

ستفاده از دوچرخ  در حمهل و  ست پذير با تاکيد بر اک  از اين بررسي جهت تحقق يک شهر زي را نتايجي

 .ک،ديمن شهری ب  دست آمده است، بيان ورنقل د

 )محدوده مورد مطالعه( شناسي تحقيقروش -2

 قيروش تحق -2-1

 دسهتيابي  ابزارههای  و هد  گذاری ماهيت ب  با توج  و باشديم کاربردی هد ، نظر از حاضر تحقيق

جهت ب  دست آوردن اطالعات مهورد   .شوديمتحليلي استفاده  -توليفي  قيقتح روش از اهدا ، اين ب 

از روش جمهع آوری   یداريت و پايام،ب  لحاظ  یشهر یريست پذيز یهاشاخ نياز در زمي،  ش،اخت 

داخلي و خهارجي و همچ،هين جسهتجوی     یهامقال شامل مطالع  کتب، تحقيقات و  یاکتابخان اطالعات 

مرتبط بها زيسهت پهذيری و     یهاشاخ وهش و کسب ژبا توج  ب  ماهيت پ ده است.اي،ترنتي استفاده ش

 ههای يکتک،وجود اطالعات عي،ي و ذه،ي در روند پژوهش، برای تجزي  و تحليل اطالعات از نرم افزار و 

 یهها شاخ مختلفي استفاده خواهد گرديد. ب  طوری ک  در بخش مربوط ب  تحليل فضايي و نشان دادن 

اسهتفاده خواههد گرديهد و در بخهش مربهوط به  تحليهل         Arc GISست پذيری از نرم افهزار  مختلف زي

تصميم  یهاروشب  کار گرفت  شد و در نهايت هم با استفاده از  SPSSاطالعات ذه،ي پژوهش، نرم افزار 

، اولويت ب،دی م،اطق مختلف شههر مشههد از لحهاظ زيسهت     (1و آنتروپي 2)مدل ويکورگيری چ،د معياره

 ری مشخ  خواهدگرديد.پذي

                                                      
1 Vikor 

2 Entropy 
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 د مطالعهرمحدوده مو يمعرف -2-2

نفهری   1700119متر مربهع دارای جمعيهت    199002217با مساحت  2936کالن شهر مشهد در سال 

 دومهين  ع،هوان به  (. مشههد  www.mashhad.irاند )داشت م،طق  شهرداری سکونت  29بوده است ک  در 

(. Badri & Tayebi, 2012: 153) باشهد مهي  زيهارتي  -مذهبي کارکرد با شهری کشور، بزرگ شهرکالن

 مهذهبي،  فره،گهي،  اهميهت  دارای تهاريخ  طول در وجود بارگاه ملکوتي امام رضا )ع( دليل ب  مشهد شهر

 خود اقتصادی -اجتماعي زندگي و فضايي گيریشکل و سرشت و است زيادی بوده اجتماعي و اقتصادی

 & Momeni) اسهت  داده شکل آن از برخاست  گردشگری و ،گيفره مذهبي، عوامل تأثير تحت کامالً را

Others, 2008: 15.) 
 

 
 نيم از محققيترس، استان و شهرستان. يمات کشوريشهر مشهد در تقس ييت فضايموقع -1شکل 

 

 يشهر يريست پذيز يداريت و پايامن يهاشاخص -2-3

 یريست پهذ يز یداريت و پايام، یهاشاخ   يته یاشاره شد برا يقبل یهاقسمتهمان طور ک  در 

ب  دسهت آمهده در دو گهروه،     یهاشاخ ت يد ک  در نهايمطالع  گرد یاديز اريبس يخارجمآخذ  یشهر

ر ذکهر شهده   يدر جدول ز هاشاخ ن يشد. ا یطبق  ب،د ي،ي)پرسش،ام ( و شاخ  ع يذه، یهاشاخ 

 است.
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 يشهر يريست پذيز يداريت و پايامن يهاشاخص -2جدول 
 يهاشاخص

 ينيع
ميزان  -7 مفاسد اجتماعي -0 نزاع گروهي -1 جعل -2 سرقت -9 مواد مخدر -1 ميزان جرائم قتل -2

 جرائم نسبت ب  هر شخ 

 يه هايگو
پرسشنامه 

 (ي)ذهن

احسا   -1د، چگون  است؟ ين م،طق  در طول روز ک  در خان  ت،ها هستيت شما در اياحسا  ام، -2
ت شما ياحسا  ام، -9د، چگون  است؟ يطول شب ک  در خان  ت،ها هستن م،طق  در يت شما در ايام،
ن م،طق  چگون  يد،در ايهست یروادهيدر حال رفت و آمد و پ ييک  در طول روز ب  لورت ت،ها يزمان

 یروادهيدر حال رفت و آمد و پ ييک  در طول شب ب  لورت ت،ها يت شما زمانياحسا  ام، -2است؟ 
ن م،طق  ک  مردم بتوان،د در آنجا يا يعموم یت فضاهايزان ام،يم -1ون  است؟ ن م،طق  چگيد،درايهست

،  م،ازل يرون از پارکين در بيت شما از پارک شبانة ماشياحسا  ام، -0اب،د، چگون  است؟ يحضور 
 زان استين م،طق  ب  چ  ميت در ايام، يت کليت شما از وضعيزان رضايم -7ن م،طق  چگون  است؟ يدرا

(The Economist Intelligence Unit, 2015: 8-9( ،)Lowe & Others: 2013: 20-51 ،)Montgomery, 2013: 40-

43( ،)www.spacing.ca( ،)Ball, 2013: 39-50  ،)( Amir and others, 2015: 167 .)(. Williams and others: 2012: 

8-10) 
 

(  اقهدام به  نمونه     p=0/5 q=0/5ران )با توج  ب  حجم باالی جامع  آماری با استفاده از فرمول کهوک 

نفر تعيين گرديد و با توج  ب  جمعيت هر م،طق ، نسهبتي از ايهن    992گيری گرديد ک  حجم نمون  برابر با 

 حجم نمون  ب  آن م،طق  تعلق خواهد گرفت ک  در جدول زير ذکر شده است. 
 

 يل شدهميزان حجم نمونه براساس فرمول کوکران و حجم نمونه تعد -3جدول 

 منطقه
 جمعيت سال

 )نفر( 1331
 حجم نمونه

 اوليه
 حجم نمونه
 تعديل شده

 منطقه
 جمعيت سال

 )نفر( 1331
 حجم نمونه

 اوليه
 حجم نمونه
 تعديل شده

2 270262 12 12 9 32626 29 29 
1 291999 07 07 3 966120 21 21 
9 911629 21 21 26 102119 97 97 
2 122322 92 92 22 231119 17 17 
1 209970 19 19 21 93090 0 29 
0 119309 91 91 29 20992 9 29 
 261 992 1700119 کل 13 13 160309 7

(Deputy of planning and development of Mashhad Municipality, 2013: 37.) 
 

عهدد   29و ثامن، تعهداد حهداقل حجهم نمونه       21با توج  ب  حجم بسيار کم جامع  نمون  در م،اطق 

برای اين م،اطق در نظر گرفت  شد تا حجم نمون  مع،ادارتری نسبت ب  قبهل در ايهن    (9)حجم نمون  م،طق  

اين م،اطق ههم کسهب کهرد. بها ايهن       یهاپرسش،ام م،اطق داشت  باشيم و بتوان نتيج  گيری قابل قبولي از 

تفهاوت   عيين گرديد. با توج  ب نفر ت 261تغييرات انجام شده تعداد جامع  نمون  در کل شهر مشهد برابر با 
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 يمهورد بررسه   ی  هها يه ن گويانگيه از به  م ين پژوهش ني،ک  در روند ايا حجم نمون  در م،اطق مختلف و

،هد  يد و در فرآيه مشهخ  گرد  SPSSپرسش،ام  با استفاده از نهرم افهزار    ی  هاين کل گويانگيم، باشديم

هم ب   ي،يع یهاشاخ ن يانگيد و ميحاظ گردل يک عدد کلي ع،وانب اره يچ،دمع یريم گيتصم یهامدل

 د.يگردخواهد ک در محاسبات اعمال يتفک

 تحقيق هاييافته -3

 ينيع يهاشاخصل يتحل -3-1

موجهود   هاییکالنتراز اطالعات مربوط ب   یداريت و پايمربوط ب  ام، یهاشاخ ر يز يبررس یبرا

و بها اسهتفاده از    هها شهاخ  ر يه د در زيه د تاکده است و بر حسب جرائم موريدر شهر مشهد استفاده گرد

ل اطالعات هر کدام از م،اطق شهر مشههد انجهام خواههد    يو تحل يابيان  ياقدام ب  م GISامکانات نرم افزار 

در شهر مشههد وجهود دارد. لهذا بها      یکالنتر 17تعداد  2932  شده در سال يد. براسا  اطالعات تهيگرد

و جهرائم   ي، مفاسهد اجتمهاع  ي، مواد مخدر، سرقت، جعل، نزاع گروهه زان جرائم قتليتوج  ب  اطالعات م

هر  ي، ب  بررسباشديم یان گر جرائم اتفاق افتاده در آن م،طق  شهريک  ب هایکالنترن يدر هر کدام از ا يمال

موجود در  یکالنتر 17. از شوديمک هر م،طق  پرداخت  يرشاخ  در کالنشهر مشهد ب  تفکين زيکدام از ا

 1فعهال ههم    یکالنتهر  11ن يه رفعال هست،د. از ايگر غيد یکالنتر 1فعال و  یکالنتر 11مشهد، تعداد  شهر

 باشهد يمه محهدود به  همهان قسهمت      هاآن یو فرودگاه شعاع عملکرد ی،ال مسافربريشامل ترم یکالنتر

(Razavi Nejhad, 2013: 162-163 .)و  انهد شدهدر مرکز و شرق  شهر مشهد پراک،ده  هایکالنترشتر يب

ن موضوع با توج  ب  يگر م،اطق شهر است. ايآنان ب  شدت کمتر از د ين شهر پراک،دگيا يدر قسمت غرب

است  تأملر ب  سمت غر  قابل ي  شهر مشهد و رشد آن در چ،د ده  اخيهست  اول یريشکل گ يچگونگ

خود اختصهاص داده   ن شهر ب يرا نسبت ب  شرق ا یت کمتريشهر مشهد  جمع ير همچ،ان م،اطق غربيز

، يشامل قتل، جرائم مهال  یداريت و پايام، یهاشاخ ر يهر کدام از ز يک ب  بررسيدر ادام  ب  تفک است.

)بر اسا  اطالعات سال  ، نسبت جرم ب  شخ سرقت ،، جعل، مواد مخدري، مفاسد اجتماعينزاع گروه

 يو انتظام يتيوجود در مباحث ام،م هایيتحساسپرداخت  خواهد شد. با توج  ب   يو شاخ  ذه، (2932

 يو سهع  نيسهت مقهدور   يهر کدام از موارد مورد بررس یبرا ي، امکان ارائ  آمار کمهايتمحدود يو برخ

همان جهرم   يت کلينسبت ب  وضع یزان درلد جرائم اتفاق افتاده در هر کالنتريشده است با استفاده از م

 ارائ  گردد.  يليتفص یها نقشت آنها ب  لورت ي، وضعهایکالنترر يدر سا
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 جرم قتل

 يعامل آن ب  دنبال دارد. ب  لحاظ روانه  ین مجازات را برايدترياست ک  شد ياز جرائم يکيجرم قتل 

. در گردديمدر آن محدوده  يش حس ناام،يو افزا یرين عمل در م،اطق مختلف باعث شکل گيهم انجام ا

 ایي حاشه ن جرم در م،هاطق  يد ک  ايد مشخ  گردجرم قتل در م،اطق مختلف شهر مشه ييفضا يبررس

 1. در شهکل  باشهد يمه  یشهتر يب يفراوانه  یر م،اطق دارايشهر مشهد )شرق و ج،و  شرق( نسبت ب  سا

م ياز نقش  ترسه  توانيم ييآنچ  ک  ب  لحاظ فضاک م،اطق مشخ  شده است. ين جرم ب  تفکيت ايوضع

  .باشديمر م،اطق ينسبت ب  سا 9ن جرم در م،طق  يشتر ايب يانشده در اراتباط با جرم قتل است،باط کرد، فراو
 

  
 درصد جرم قتل در شهر مشهد       يپراکندگ -2شکل 

 
 در شهر مشهد يدرصد جرائم مال يپراکندگ -3شکل 

(.Police headquarters of Khorasan Razavi province, 2013) 
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  يجرائم مال

نقط  مقابل جرم قتل دانسهت. چهرا    توانيماده در کالنشهر مشهد را اتفاق افت يجرائم مال ييع فضايتوز

مشهد ثبت شده اسهت در   يواقع در م،اطق غر  و شمال غرب هاییکالنتردر  ين جرائم ماليشتريک  در ب

اتفاق افتاده بود. همان طور ک  در شکل  يشرق و ج،و  شرق هاییکالنترن جرم قتل در يشتريک  ب يحال

 يع،ه ياتفاق افتاده است.  2و  7، 0، 1م،اطق  هاییکالنتردر  ين درلد جرائم ماليکمتر ودشيممشاهده  9

ر ينسهبت به  سها    يت نامطلوبيو سط  توسع  در وضع یک  ب  لحاظ درآمد يو م،اطق ایي حاشدر م،اطق 

 شهر مشهد قرار دارند. م،اطق

 ينزاع گروه

زان نزاع ين ميد ک  کمتريد مشخ  گرددر م،اطق مختلف شهر مشه يت نزاع گروهيوضع يدر بررس

اتفاق افتهاده در م،هاطق    ين نزاع گروهيشتريبوده است و در مقابل ب يدر م،اطق غر  و شمال غرب يگروه

در م،اطق مختلف شهر  يت جرم نزاع گروهيس  وضعياز مقامشهد ثبت شده است.  يشرق و ج،و  شرق

ن کالنشهر اتفاق افتاده يو کم برخوردار ا ایي حاشم،اطق شتر در ين نوع جرم بيان کرد ک  ايب توانيممشهد 

 است. 

  
 در شهر مشهد يدرصد جرم مفاسد اجتماع يپراکندگ -2شکل    در شهر مشهد يدرصد جرم نزاع گروه يپراکندگ -4شکل  

(.Police headquarters of Khorasan Razavi province, 2013) 

 يجرم مفاسد اجتماع

ج ب  دست آمده از ي. نتاباشديم ين پژوهش جرم مفاسد اجتماعيدر ا يرد مورد بررسگر از موايد يکي

ن نوع جرم هم م،هاطق شهرق و   يک  در ا باشديمن موضوع يان گر اين نوع جرم بيم نقش  مربوط ب  ايترس
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. هسهت،د ت کامالً متفاوت يوضع یکالنشهر مشهد دارا يو شمال غرب ينسبت ب  م،اطق غرب يج،و  شرق

 1، 2، 1، 0، 7و شرق مشهد شامل م،طق ،  ي، م،اطق ج،و  شرقشوديممشاهده  1ن طور ک  در شکل هما

ن ي. اباشديمرا دارا  يزان جرم مفاسد اجتماعين مير م،اطق کالنشهر مشهد کمتريو م،طق  ثامن نسبت ب  سا

 9، 2ت م،اطق ي. وضعشدبايمن نوع جرم يزان اين ميشتريب یدارا 21و  26، 22، 3است ک  م،اطق  يدر حال

 . هست،دکالنشهر مشهد  يو شمال غرب ي، شرق  و م،اطق غربيهم حد وسط م،اطق ج،و  شرق 3و 

 جرم جعل

. در باشهد يم ي  ب  جرم مفاسد اجتماعيار شبيجرم جعل در کالنشهر مشهد بس ييع فضايت توزيوضع

 یبرا يطق غر  و شمال غربو م،ا ی، مرکزيشامل م،اطق شرق و ج،و  شرق يس  بخش کل يحالت کل

 م کرد. يترس توانيمجرم جعل 

 21و  26، 22، 3ان کرد ک  م،هاطق  يب توانيمم شده مربوط ب  جرم جعل ينقش  ترس يبراسا  خروج

ن نوع جرم ههم در م،هاطق   يزان اين مي. کمترباشديمن نوع جرم در کالنشهر مشهد يزان اين ميشتريب یدارا

ههم در   9و  2، 1، م،اطق يت جرم مفاسد اجتماعيمن ثبت شده است و م ل وضعو م،طق  ثا 1، 2، 1، 0، 7

 .باشديمگر کالنشهر مشهد ين م،اطق دي،ابيت بيوضع
 

  
 در شهر مشهد مواد مخدردرصد جرم  يپراکندگ-7شکل        درصد جرم جعل در شهر مشهد يپراکندگ -6شکل 

(.Police headquarters of Khorasan Razavi province, 2013) 
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 جرم مواد مخدر

ان کهرد  يه ب توانيمت م،اطق مختلف شهر مشهد ب  لحاظ جرم مواد مخدر ثبت شده، يوضع يدر بررس

. عمومهاً  هسهت،د ن نهوع جهرم   يدر ارتباط با ا ين فراوانيشتريب یشهر مشهد باز هم دارا ایي حاشک  م،اطق 

ن م،اطق يورود خود در ا ین کالن شهر در ابتداين ايهست،د ک  مهاجر يشهر مشهد م،اطق ایي حاشم،اطق 

 ین نوع جرم داراي( هم وجود اي)شرق و ج،و  شرق ایي حاشن م،اطق ين همي. البت  در بشونديمساکن 

 ب  طهور کامهل آن را مشهاهده نمهود.     توانيمک  با توج  شکل ارائ  شده مربوط   باشديمشدت و ضعف 

کالنشهر مشهد در ارتباط با جرم مهواد مخهدر متفهاوت     يل غربت م،اطق واقع شده در غر  و شمايوضع

 ده است.ين محدوده مشاهده و ثبت گرديا هاییکالنترزان ثبت شده در ين مين م،اطق کمتريو در ا هست،د

 جرم سرقت

 یالگهو  یشهده دارا  ير موارد بررسه يجرم سرقت در شهر مشهد نسبت ب  سا ييع فضايتوز يچگونگ

د در دو بخهش  يه ن کالنشههر با يه ان کرد ک  ايب توانيمن جرم يچرا ک  در ارتباط با ا .باشديم یترمتفاوت

 رد. يل قرار بگي  و تحليمورد تجز يو ج،وب يشمال
 

 
 درصد جرم سرقت در شهر مشهد يپراکندگ -8شکل 

(.Police headquarters of Khorasan Razavi province, 2013) 
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ن مهوارد  يشهتر يب یدارا يم، م،اطق شماليم ک،يتقس يو ج،وب يالاگر کالنشهر مشهد را در دو بخش شم

شهدت   یشههر مشههد دارا   9و  1ک  م،هاطق   باشديمن محدوده يا هاییکالنترثبت شده جرم سرقت در 

، نسهبت به    انهد گرفته  شهر مشهد قرار  يک  در بخش ج،وب يت م،اطقي. وضعهست،دن لحاظ ياز ا یشتريب

شتر جهرم سهرقت   يده است. ثبت بين م،اطق کمتر ثبت گرديجرم سرقت در او  باشديمبهتر  يم،اطق شمال

ک  ب،ها   باشديم تأملافت  تر قابل يافت  تر در کالنشهر مشهد نسبت ب  م،اطق کمتر توسع  يدر م،اطق توسع  

از عامالن سرقت محل سکونتشان بها   یاديار زي،ک  تعداد بسيبا توج  ب  ا ين انتطاميمسئول یهالحبتب  

ن نهوع جهرم در   يه شهتر ا يب  هر حال بهروز ب  يول باشديم  يحل انجام جرم متفاوت بوده است، قابل توجم

در شههروندان خواههد شهد ههر چ،هد که  محهل         يجاد حس ناام،يافت  تر هم خود باعث ايم،اطق توسع  

 ن م،اطق نبوده باشد. يسکونت عامالن سرقت در ا

 ميزان جرائم نسبت به هر شخص
، نهزاع  يجهرائم مهال  د تعداد جرائم مربوط به  قتهل،   يزان جرائم نسبت ب  هر شخ  بايم يبررس یبرا

ت يه ، جعل، مواد مخدر و سرقت در هر م،طق  را مشخ  کرده و براسها  جمع ي، مفاسد اجتماعيگروه

شهده مربهوط به      يرا ب  دست آورد. از آنجا ک  اطالعات مربوط ب  جهرائم بررسه   ييهرم،طق ، نسبت نها

محهدوده   یدارا هها یکالنتهر ن يه گر هر کهدام از ا يو از طر  د باشديمواقع در شهر مشهد  ایهیکالنتر

ن ي. انيستمشهد  یمات م،اطق شهرداريم،طبق بر تقس ین محدوده عملکرديو ا هست،د يخال یعملکرد

 ک،هيم يمه س  يمقا هاییکالنترمشهد را با مکان  یمحدوده م،اطق شهردار يک  وقت شوديمموضوع باعث 

و  یک  بر اسها  محهدوده عملکهرد    يدر حال ؛وجود ندارد یم،اطق کالنتر يک  در بعض شوديممشاهده 

. با اسهتفاده از نهرم   ده،ديمرا پوشش  هست،د یک  فاقد کالنتر يبا م،اطق هاآنک يار نزدين فالل  بسيهمچ،

ئم در م،اطق مختلهف را  جرا يتجمع ین ارزش هر کدام از م،اطق را براسا  نقش  رستريانگيم GISافزار 

جرائم نسبت ب  هر شهخ    ييم کرده تا عدد نهايت آن م،طق  تقسيتاً نسبت ب  جمعيب  دست آورده و نها

 م.يدر هر م،طق  را ب  دست آور
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 مشهد يميزان جرائم نسبت به هر شخص در مناطق مختلف شهردار -4جدول 
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 نيمآخذ: محاسبات محقق
 

 3و  1زان جرائم نسبت ب  هر شخ ، م،طق  يب  لحاظ م شوديمهمان طور ک  در جدول باال مشاهده 

. م،هاطق  هسهت،د ر شهاخ   ين زير م،اطق در اينسبت ب  سا یت بهتريوضع ین نسبت داراياشتن کمتربا د

نسهبت به     یترنام،اسبت يزان جرائم نسبت ب  هر شخ ، وضعين ميشتريو پ،ج هم با داشتن ب 21ثامن، 

 .اندداشت ر م،اطق يسا

 )پرسشنامه( يذهن يهاشاخصل يتحل -3-2

ده است و نظرات شههروندان  ي( مطرح گردسؤال  )يگو 7، یدرايپا ت ويام، يشاخ  ذه، يدر بررس

ذکهر   قهاً يدق يمورد بررسه  ی  هاين گويق ايده شده است. در بخش روش تحقيدرباره هر کدام از آنها پرس

 ده است.يمشهد ذکر گرد یدر م،اطق شهردار هاآنن يانگير ميده است و در جدول زيگرد
 

مشهد يدر مناطق شهردار يدرايت و پايامن يشاخص ذهن يه هاين گويانگيمان بر حسب يع پاسخگويتوز -2جدول  
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 2ادامه جدول 
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 محقق يدانيمآخذ: مطالعات م
 

. از باشديم 9712در شهر مشهد برابر با  یداريت و پايمربوط ب  شاخ  ام، ی  هاين کل گويانگيم

ن يبهتر یدارا 2760ن يانگيبا م 22گفت ک  م،طق   توانيمت يشاخ  ام، ی  هاين گويانگيم يبررس

 یداريت و پايام، يت از لحاظ شاخ  ذه،ين وضعيبدتر یدارا 1771ن يانگيبا م 2ت و م،طق  يوضع

 .باشديم
 

 
 مشهد يدر مناطق شهردار يداريت و پايامن يشاخص ذهن يه هايگو نيانگيم -3 شکل
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ذکر  یداريت و پايام، يمشهد ب  لحاظ شاخ  ذه، یم،اطق مختلف شهردار یر رتب  ب،ديدر جدول ز

که    باشهد يمه  9712مشهد برابر با  یبرا ين شاخ  ذه،يا ين کليانگير شد مشده است. همان طور ک  ذک

ن يانگيه م یدارا 7و  0، 1، 2، 9، 2ن شهر مشهد و م،اطق يانگيش از ميو ثامن ب 21، 22، 26، 3، 9، 1م،اطق 

 .اندداشت ن کل شهر مشهد يانگيکمتر از م
 

 يداريت و پايامن يمشهد به لحاظ شاخص ذهن يمناطق شهردار يرتبه بند -6 جدول

 

 هاشاخصب يترک -3-3

، براسها   یداريه ت و پايه م،اطق شهر مشهد بر اسا  شهاخ  ام،  یريست پذيزان زيم يبررس یبرا

 یهها شهاخ  ر ين هر کدام از زيانگيبا استفاده از من بخش ياطالعات ذکر شده در بخش اول و دوم، در ا

ک از يه ت ههر  يکور وضهع يو و يو استفاده از مدل آنتروپ يذه، یرشاخ  هاين زيانگيو مجموع م ي،يع

ر يک از زي، وزن هر ين اسا  ابتدا با استفاده از مدل آنتروپي. بر اگيرديمل قرار ي  و تحليم،اطق مورد تجز

ده اسهت.  يه ق ذکر گرديکور در فصل روش تحقيو و يشرح مدل آنتروپ ک  گردديممشخ   هاشاخ 

ر يه م،هاطق براسها  ز   يياز نهها يه کهور امت ير شاخ ، با استفاده از مهدل و يک از زين وزن هر ييپس از تع

ان کرد ک  هر کدام از م،اطق شههر مشههد   يب توانيممشخ  خواهد شد و  یداريت و پايام، یهاشاخ 

 هست،د. یگرينسبت ب  د يتيدر چ  وضع

، جعهل، مهواد   ي، مفاسهد اجتمهاع  ي، نزاع گروهه يقتل، جرائم مال یهاشاخ ر ي،ک  در زيبا توج  ب  ا

در  هها يانگينمن يد اي، لذا بانيستت بهتر يل بر وضعياد دلين زيانگيمخدر، سرقت و نسبت جرائم؛ وجود م

کهور قهرار داد. لهذا    يو و يد مدل آنتروپ،يدار گردد تا بتوان در فرآ يو مع، یجداگان  استاندارد ساز يجدول

 ههای يهانگين مم کهرده تها   يذکر شهده تقسه   یرشاخ  هاين در زيانگيک را بر اعداد مين امر، عدد يا یبرا

 کور مع،ادار باش،د. يو و يآنتروپ یهامدل،د ياستاندارد شده جهت استفاده در فرآ

 29 21 22 26 3 9 7 0 1 2 9 1 2 رتبه

 چهار شش پ،ج س  هفت کي ثامن دوازده 1 9 ده ن  ازدهي مناطق
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 در مناطق مختلف شهر مشهد يداريت و پايامن يرشاخص هاين استاندارد شده زيانگيم -7جدول 
 هايانگينم

 مناطق
 قتل

 جرائم
 يمال

 نزاع
 يگروه

 مفاسد
 ياجتماع

 جعل
 مواد
 مخدر

 سرقت
 نسبت
 جرائم

 شاخص
 يذهن

 9720 99722 67196 67992 67123 67123 67292 67116 67270 2م،طق  

 9700 02791 67219 67962 67111 67162 67997 67236 67112 1م،طق  
 9719 19727 67217 67230 67960 67119 67272 67107 67639 9  م،طق

 1771 17769 67119 67210 67971 67191 67213 67917 67299 2م،طق  
 9719 21729 67131 67210 67269 67921 67209 67211 67120 1م،طق  
 9769 27763 67900 67272 67211 67926 67269 67220 67122 0م،طق  
 9713 97762 67112 67230 67999 67916 67122 67976 67111 7م،طق  
 9771 27712 67910 67929 67192 67129 67917 67109 67221 9م،طق  
 9739 06712 67111 67122 67200 67239 67096 67292 67292 3م،طق  
 9731 91773 67231 67226 67293 67232 27633 67271 67971 26م،طق 
 2760 91792 67121 67239 67272 67299 67391 67203 67113 22م،طق  
 9702 9707 67123 67266 67292 67237 67096 67277 67203 21م،طق  

 9717 2717 67102 67161 67136 67199 67121 67929 67202 م،طق  ثامن

 مآخذ: محاسبات محقق
 

که    آوريهم يمه را به  دسهت   مربوط   یهاشاخ ر يوزن هر کدام از ز يابتدا با استفاده از مدل آنتروپ

 .باشديمر يمدل ب  شرح جدول ز يينها يخروج
 

  يبراساس مدل آنتروپ يداريت و پايامن يهاشاخصر يوزن ز -8جدول 

 قتل رشاخصيز
 جرائم

 يمال
 نزاع
 يگروه

 مفاسد
 ياجتماع

 جعل
 مواد
 مخدر

 سرقت
 نسبت
 جرائم

 شاخص
 يذهن

 6.6601 6.112 6.603 6.262 6.607 6.619 6.197 6.603 6.216 وزن

 مآخذ: محاسبات محقق
 

کهور  يم،اطق شهر مشهد از مدل و ین رتب  ب،دييتع ی، براهاشاخ ر ين وزن هر کدام از زييپس از تع

ج آن ب  يو نتا شوديمانجام  یگيرمقيا  نمودن ماتريس تصميمين مدل ابتدا مرحل  بي. در اشوديماستفاده 

و جهداول   هها دادهاد يه . با توج  ب  حجهم ز آيديمل شده( ب  دست ا  شده )نرمايمق يس بيلورت ماتر

 یبرا . در مرحل  بعدگرددينم  آنها ذکر يکور، جداول اوليو و يآنتروپ یهامدل یاد در روند اجرايار زيبس

به    يق مدل آنتروپيرا ک  از طر هاشاخ ک از يهر  يوزن نسب بايستيمن، يس نرمال شدة وزية ماتريته
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 یهها وزنس نرمهال شهده در   يم. حالل ضر  ماتريس نرمال شده ضر  ک،يده است را در ماتردست آم

 ارائ  شده است.   9ج آن در جدول يک  نتا باشديم نيس نرمال شدة وزيماتر ،هاشاخ  ينسب
 

  يداريت و پايامن يهاشاخصر ين زيس نرمال شدة وزيماتر -3جدول 
 هايانگينم

 مناطق
 قتل

 جرائم
 يمال

 اعنز
 يگروه

 مفاسد
 ياجتماع

 جعل
 مواد
 مخدر

 سرقت
 نسبت
 جرائم

 شاخص
 يذهن

 6.6629 6.6032 6.6211 6.6132 6.6293 6.6607 6.6711 6.6220 6.6293 2م،طق  

 6.6623 6.2103 6.6260 6.6107 6.6229 6.6601 6.6160 6.6210 6.6167 1م،طق  

 6.6627 6.6192 6.6260 6.6272 6.6232 6.6679 6.6102 6.6277 6.6636 9م،طق  

 6.6622 6.6113 6.6216 6.6299 6.6199 6.6697 6.6193 6.6197 6.6217 2م،طق  

 6.6627 6.6912 6.6237 6.6299 6.6113 6.6630 6.6111 6.6196 6.6233 1م،طق  

 6.6620 6.6912 6.6127 6.6211 6.6197 6.6269 6.6211 6.6130 6.6231 0م،طق  

 6.6627 6.6700 6.6919 6.6272 6.6129 6.6260 6.6927 6.6121 6.6161 7م،طق  

 6.6623 6.6901 6.6126 6.6179 6.6223 6.6671 6.6232 6.6279 6.6999 9م،طق  

 6.6616 6.2120 6.6276 6.6296 6.6261 6.6606 6.2612 6.6211 6.6939 3م،طق  

 6.6616 6.6073 6.6213 6.6902 6.6216 6.6619 6.2016 6.6222 6.6920 26م،طق 

 6.6612 6.6792 6.6229 6.6221 6.6226 6.6617 6.2262 6.6221 6.6120 22م،طق  

 6.6623 6.6677 6.6209 6.6911 6.6221 6.6606 6.2612 6.6227 6.6299 21م،طق  

 6.6629 6.6617 6.6279 6.6273 6.6292 6.6699 6.6929 6.6167 6.6211 م،طق  ثامن

 مآخذ: محاسبات محقق
 

را در  هها شهاخ  ک از ير مربوط ب  هر ين مقادين و کمتريشترين، بيس نرمال وزيپس از محاسبة ماتر

نشان داده شده اسهت. عهالوه بهر     3ده است ک  در جدول يزده گانة کالنشهر مشهد محاسب  گرديم،اطق س

وجود داشت  هم  ن شاخ  در آنيک  ا یام،طق ، هاشاخ ر ير هر کدام از زين مقادين و کمتريشتريذکر ب

 ان شده است. يدر جدول مربوط  ب
 هاشاخصر ي( ارزش زf-ن )ي( و کمترf*ن )يشتريب -11جدول 

 عنوان
 مناطق

 قتل
 جرائم

 يمال
 نزاع
 يگروه

 مفاسد
 ياجتماع

 جعل
 مواد
 مخدر

 سرقت
 نسبت
 جرائم

 شاخص
 يذهن

 نيشتريب
6.6120 

 22م،طق  

6.6130 
 0م،طق  

6.2016 
 26م،طق 

6.6260 
 7  م،طق

6.6197 
 0م،طق  

6.6296 
 3م،طق  

6.6919 
 7م،طق  

6.2103 
 1م،طق  

6.6612 
 22م،طق  

 نيکمتر
6.6636 

 9م،طق  

6.6221 
 22م،طق 

6.6211 
 0م،طق  

6.6617 
 22م،طق 

6.6261 
 3م،طق  

6.6299 
 2م،طق  

6.6260 
 9م،طق  

6.6617 
 29م،طق  

6.6622 
 2م،طق  

 مآخذ: محاسبات محقق
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 یهها حهل ، فالهل  از راه  هاشاخ هر کدام از  یر حداک ر و حداقل محاسب  شده برايقادبا توج  ب  م

ر حهداقل و  يهر کدام از م،اطق با توجه  به  مقهاد    ی( را براR)تأسف  ي( و م،فSت يده آل م بت )مطلوبيا

ور و کيمدل و ييت و تأسف، مقدار نهاير مطلوبيمقاد ن، پس از محاسبةيحداک ر محاسب  شده است. همچ،

زده يم،هاطق سه   ييان گر رتبة نهاي(، ک  بQت )ير تابع مزي( ب  دست آمده است.  مقادQ يع،يت )يا تابع مزي

ن لهفر  ي؛ بباشديم« یشهر یريست پذيب  لحاظ ز یداري،ت و پايشاخ  ام»گانة کالنشهر مشهد از نظر 

نشان ده،هدة   باشد، تريکنزد( هر چقدر ب  عدد لفر Qت )يتابع مز یو مقدار عدد گردديمن ييک تعيتا 

باشد، نشهان   تريکنزدک يب   Qو هر چقدر مقدار  باشديم یداري،ت و پايام یهاشاخ شتر يت بيمطلوب

ن ين، کمتهر ي. ب،هابرا باشديمدر م،اطق مختلف کالنشهر مشهد  یداري،ت و پايام یهاشاخ ده،دة ضعف 

که    یام،طقه  گهر، ههر   يد ي. به  عبهارت  دهديماص ت را ب  خود اختصين اولوي، باالترQت يمقدار تابع مز

،هت و  يط را از نظهر شهاخ  ام  يشهرا  ينتهر مطلهو  ( داشت  باشد، Qت )ين مقدار را از نظر تابع مزيکمتر

م،طقه  از   تهرين يفضع( را دارا باشد، Qت )ين مقدار از تابع مزيشتريک  ب یام،طق و  باشديمدارا  یداريپا

 .  باشديم یداري،ت و پاينظر شاخ  ام
 

 

 يداريت و پاي( شاخص امنRده آل )يت ضد اي( و مطلوبSده آل )يت اير مطلوبي( و مقادQت )يمقدار تابع مز-11ل جدو
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 11ادامه جدول 
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 سبات محققامآخذ: مح
 

ت ين تابع مزي( و همچ،Rده آل )يت ضد اي( و مطلوبSده آل )يت ايمطلوب یهاشاخ ز محاسبة پس ا

(Q ،) ،اندشدهزده گانة کالنشهر مشهد(، در س  گروه فوق در جدول باال ذکر يها )م،اطق سگزي. 

 گيرينتيجه -4

ن م،طقه   يهر مشهد، بهترکالنش 22، م،طقة Qتابع  یازهايو امت 22ج ارائ  شده در جدول يبا توج  ب  نتا

زده گانهة کالنشههر مشههد،    ين م،اطق سيدر ب 22. در واقع، م،طقة باشديم یداريت و پاياز نظر شاخ  ام،

، 22پهس از م،طقه     Qت يه . بر اسا  تهابع مز باشديمدارا  یداريت و پايط را از نظر ام،يشرا ينترمطلو 

ن م،طق  هم ب  لحهاظ  ي. بدترهست،دط ين شرايبهتر یدارا یداريت و پايب  لحاظ شاخ  ام، 3و  26م،اطق 

اعداد  توانيم، باشديمک يتا  6ن يب Q. از آنجا ک  تابع هست،د 0و  2، 9ب م،اطق ي، ب  ترت یداريت و پايام،

ت هر م،طق  به   ياز وضع یکرد تا درک بهتر یگروه دست  ب،د 1م،اطق کالن شهر مشهد  را در  یبرا يينها

 دست آورد. 
 

 يداريت و پايشاخص امن يياز نهايمناطق کالنشهر مشهد بر اساس امت يسطح  بند -12جدول 

 6792-2 6702-679 6722-670 6712-672 6-671 ازيامت

 يبحران بد متوسط خو  ده آليا يسطح بند

 9و  2، 0، 29، 1 9و  7، 1 2و  21 - 3و  26، 22 مناطق

 مآخذ: محاسبات محقق
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چ کهدام از م،هاطق   يخهو  هه   یده آل قرار دارند. در سهط  ب،هد  يا یب،ددر سط   3و  26، 22م،اطق 

 9و  7، 1. م،هاطق  گيرنهد يمقرار  2و  21متوسط هم م،اطق  ی. در سط  ب،داندنگرفت کالنشهر مشهد قرار 

 679تها   2ن يبه  9و  2، 0، 29، 1م،اطق  يياز نهاي. از آنجا ک  محدوده امتگيرنديمبد قرار  یهم در سط  ب،د

 در کالنشهر مشهد قرار دارند.  یدرايت و پايب  لحاظ شاخ  ام، ين م،اطق در سط  بحراني، ادهست،
 

 
 يداريت و پايمناطق شهر مشهد براساس شاخص امن يسطح بند  -11شکل 

 

ن يه ا یداريه ت و پايه م،اطق شهر مشهد براسها  شهاخ  ام،   يينها ینکت  قابل ذکر درباره سط  ب،د

ن کالنشههر  يه ن م،هاطق ا يکسب شهده در به   يينها یازهايبراسا  امت ی  ب،دن سطيک  ا باشديمموضوع 

ن رتبه   يه را ب  لورت مطلق دانسهت و ا  22م،طق   یداريت و پايده آل ام،يت ايوضع توانينمو  باشديم

ت با توجه   يدر نها .باشديمر م،اطق کالن شهر مشهد يت سايکسب شده نسبت ب  وضع یازهايو امت یب،د

ب يب  ترت 1و  29، 0، 2، 9م،اطق  یبرا یداريت و پايط ام،يبهبود شرا گردديمش،هاد يپژوهش پ نيج ايب  نتا

ن م،هاطق عمومهاً   يه که  ا  باشهد يمه ن موضوع ين م،اطق ايدرباره ا تأملرد. نکت  قابل يت قرار بگيمورد اولو

و  يط زنهدگ يشهرا و در لورت بهبود  هست،در کالن شهر مشهد ين و مهاجر پذي  نشيم،اطق حاش ع،وانب 
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  ي، تخصه ريزیبرنام ازم،د ين امر نيد ک  اين م،اطق را بهبود بخشيت ايوضع توانيم هاآنرفع مشکالت 

 .باشديم يبودج  و کمک در سط  مل

در  یشهر ريزیبرنام ا و يدر رشت  جغراف یمحمد ق،بر یآقا ین مقال  از رسال  دوره دکتريا: قدرداني

مرکهز   یو مع،هو  یت مهاد يمورد حمان رسال  ين ايده است. همچ،يخرج گردمشهد مست يدانشگاه فردوس

 بوده است.شهر مشهد  ياسالم یشورا یهاپژوهش
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 چکیده

ر واقع تقسيما  دقالب سياسي و مديريتي فضای ملي است.  ةمثاببهسياسي فضای يک کشور تقسیيما   

قسيما  ت لذا کند.جايگاه هر بخش از پهنة سرزميني را در ساختار فضايي کشور مشخص مي فضای ملي

دی هر چه بهتر تنظيم های جغرافيايي جهت کارآمها و واقعيتبراساس اصول و چهارچوب ايدبکشوری 

 .دهد به دسترا ها و تهديدها ها، فرصتها، ضعفيک الگوی راهبردی جغرافيايي براساس قو  گردد و

و  برگرفته از نگاه سازماندهي ،توجه به منطق جغرافيايي در ترسیيم مرزهای سیياسیي درور سرزميني    اين

در مقاله حاضر سعي بر آر است تا  روازاين ای و محلي است.سرزمين در سطح فضای ملي، منطقهآمايش

فيايي و در جغرا هایتقسيما  کشوری در ايرار براساس منطق و واقعيتژئوپليتيکي شیناسیي   به آسیيب 

ز ااساسي اين پژوهش اين است که:  سؤال سیرزمين پرداخته شیود.  واقع با رويکرد سیازماندهي و آمايش 

پيامدها و  ؟هايي اسییتايرار دچار چه ضییعف یسییرزمين، تقسییيما  کشییور  جغرافيا و آمايش منظر

نگارندگار  های تحقيقدر بخش يافته ؟چگونه استفضای سرزميني کشور آر در  های ژئوپليتيکيآسيب

به مسییهله مدم انطبات تقسییيما  کشییوری فعلي ايرار بر نواحي جغرافيايي  وبيعي و انسییانيع و نيز مدم 

شکل و  مواملشیکلي در سیازماندهي سیياسیي فضیا و تقسيما  کشوری از جمله       هایمؤلفهتوجه به 

به وور  هااين آسيبکه  اندی نمودهگيرچنين نتيجهها پرداخته و وسیعت و اسیتقرار نامتوازر مراکز اسیتار   

ين مقاله از ا. الزم به ذکر است که گذاردر فضايي در کشور اثر منفي ميازمسیتقيم بر توسیعه، امنيت و تو  

 توصيفي نگاشته شده است.-ای تحليلينوع تحقيقا  کاربردی است و به شيوه

                                                           
 مقصود از ژئوپليتيک و جغرافيای سياسي يکي است. ،در اين مقاله  5
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 ژئوپليتيک، ايرار.سرزمين، کشوری، آمايششناسي، تقسيما آسيب :هاکلیدواژه

 مقدمه

های توسییعه و آمايش در ايرار به آر توجه نشییده، مسییهله  يکي از مسییائل مهمي که هميشییه در ور  

جه ريزی فضای سرزميني بوده است. مدم توبندی و تقسيما  سياسي فضا به منوار چهارچوب برنامهمنطقه

ای توسعه هظری و نيز ساختار مملياتي ور سياسي به معنای ضعف بنياد ن-به اين واقعيت اساسي جغرافيايي

مي های نظری و ملو آمايش در کشیور اسیت. بنابراين آمايش درست فضای کشور نياز به توليد چهارچوب  

های جغرافيای سییياسییي در سییطح محلي، ملي و حتي فراملي جهت نيل به يک   مبتني بر مفاهيم و مقياس

ه به البته مدم توجه ويژزی توسیعه پايدار فضیای ملي است.   ريسیاختار اجرايي و مملياتي درسیت در برنامه  

جايگاه سازماندهي سياسي فضا و تقسيما  کشوری نيز سبب کم اهميت شدر آر در مسائل آمايش سرزمين 

هیییی.ا تا کنور  5939از سال شیده که اين امر خود به ضیعف تقسیيما  کشیوری هم منجر شیده است.      

اين  زای ارزمين و يا مرتبط با يار موضیوع تدوين شده است. نمونه سی های مختلفي تحت منوار آمايشور 

است. بعد از  عCetiran Consulting Engineers, 1977-1978  ز انقالب، ور  سیتيرار ها در قبل اور 

آمايش سییرزمين تدوين شییده هایويژه پس از جنگ تحميلي ور های مختلف بهانقالب نيز در وول دولت

ساله توسعه چهارم و پنجم موضوما  آمايشي تا حدودی ور  شده است و در برنامة های پنجبود. در برنامه

 The Management  استبوده سرزمين آمايشسیاله ششم توسعه، سعي دولت در انطبات کامل آر با  پنج

and Planning Organization of Iran, 2014ها از شییروع. اين در حالي اسییت که در تمامي اين ور ع 

های مملياتي برای اجرای اين بندیها و منطقهسییرزمين تاکنور توجه خاصییي به مرزبندی های آمايشبحث

های درور ها نشییده اسییت. اين امر نيازمند ارائة يک الگوی ملمي و مملياتي در تقسییيما  و مرزبندی ور 

ای هری در برنامهمدم توجه به تقسیيما  کشو  شیود. کشیور اسیت که از آر به تقسیيما  کشیوری ياد مي    

ها و تقسیيما  سياسي کشور، موجب يک ناکارآمدی  سیرزمين در مرزبندی توجهي به آمايشآمايشیي و بي 

بنابراين توجه همزمار و متقابل به اين دو مسهله سبب ايجاد يک نظام  دوسويه در اين موضوما  شده است.

ناسي شسعي شده است به آسيب در پژوهش حاضر لذاشود. سرزمين ميمتوازر تقسيما  کشوری و آمايش

های جغرافيايي و در واقع با رويکرد سییازماندهي و تقسییيما  کشییوری در ايرار براسییاس منطق و واقعيت

اسي اين اس سؤاال  و موضوع نومي رابطه برقرار گردد.سیرزمين پرداخته شود، تا به نحوی بين اين د آمايش
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ايي هسرزمين، تقسيما  کشوری ايرار دچار چه ضعفرافيا و آمايش: از منظر جغبدين شیر  است پژوهش 

 است؟ در فضای سرزميني کشور چگونههايي آر پيامدها و آسيب است؟

 روش تحقیق

دارد و به سییرزمين و تقسییيما  کشییوری  جا که سییعي در ارائه تحليلي از رابطه آمايشاز آراين مقاله 

حساب  ای به، از نوع تحقيقا  توسعهپردازدسرزمين ميششیناسیي تقسیيما  کشوری از منظر آماي   آسیيب 

ن اين . همچنياز نوع تحقيقا  کاربردی استهای مربووه آيد و با توجه به وجه کاربردی آر برای سازمارمي

نادی و نيز با رجوع ای و اسها نيز به شيوۀ کتابخانهداده توصيفي نگاشته شده است.-ای تحليليبه شيوه تحقيق

 .ها و وزار  کشور گردآوری شده استداریهای معتبر اينترنتي مانند سايت استارپايگاهبه 

 نظری تحقیقمبانی

 جغرافیا و آمایش سرزمین

ملوم اجتمامي  ای زير مجمومهملوم وبيعي و مده مي اسیییت که برخي آر را زير مجمومهجغرافيیا مل 

د. ملوم گيرجغرافيا اين دو ديدگاه مورد ترديد قرار مي شیناسانه به ملم دانند. در حالي که با نگاهي هسیتي مي

د. ملوم های مستقل از ذهن هستنهای وبيعي واقعيتوبيعي دارای هستي شناسي ميني هستند و تمامي پديده

شییناسییي ذهني دارند و اجتمامي نيز حول مسییائل انسییاني و معنايي شییکل گرفته اسییت که مموما  هسییتي 

ناسي ميني شدودی وابسیته به ذهن انسار هستند. البته در موارد بسياری نيز هستي های اجتمامي تا حواقعيت

های اجتمامي به ذهن انسار وابستگي زيادی گيری پديدهشیود، اما شیکل  های اجتمامي ديده مينيز در پديده

پردازد و و ذهني ميهای ميني جغرافيايي قرار دارد که به واقعيتاجتمامي، ملوموبيعي و ملوم  دارد. در مقابلِ

نسار ا ع ملم جغرافيا پرداختن به رابطةصور  همزمار در ارتباط است. موضوهای وبيعي و انساني بهبا پديده

 .عMottaghi & Rashidi, 2015: 118 محيط و فضای زندگي آر و کيفيت اين تعامل است ،وبيعتو 

 ,Shakouhi ط متقابل انسیییار و وبيعت منوار ملم رواباگر تعريف گريفيیت تيلور، يعني جغرافيیا بیه   

بايد گفت که جغرافيا هم به انسییار و نيروهای اجتمامي و  ،ع را نقطه شییروع خود در نظر بگيريم18 :2003

پردازد که در قالب جغرافيای سیياسي، فرهنگي و اجتمامي قابل  مباحثي همچور هويّت و فرهنگ و غيره مي

های ناشیییي از آر و نيز ابزارهای ها و محدوديتفرصیییت ،ابعمن ،امکانا  ،و هم بیه وبيعت  ،ور  اسیییت

صور  پاياپای، هماهنگ همچنين به بررسي اين موامل به .پردازدگيری از آر مانند تکنولوژی و غيره ميبهره
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. عPishgahifard & Others, 2010: 460, Afzali & Rashidi, 2012  کندو در ارتباط با هم اقدام مي

ناسي شگردد. هويتي با هستيتعريف هويت مشخص جغرافيا در برابر ساير ملوم مشخص ميبراسیاس اين  

های وابسییته به ذهن انسییار. فضییای  های مسییتقل و نيز واقعيتذهنيع و امتقاد به واقعيت-دو بعدی  ميني

سار از ا  انها و تصورگيرد و انگارهميجغرافيايي که واقعيتي مسیتقل از ذهن انسیار اسیت و انسار را در بر   

صور  کامل و قطعي بر جغرافيای خارج از که به ،گرددفضیای اورافش که به جغرافيای ذهني وی مبدل مي 

های انسییار در برسییاختن اين جغرافيای ذهني نقش ذهن وی منطبق نيسییت و هنجارها، تصییورا  و هويت

 کنند.مهمي را ايفا مي

پردازد. ها مينسار و فضای جغرافيايي آر و تعامل بين آرچه گفته شد، جغرافيا به شناخت ابا توجه به آر

در اين ميار هدف اين ملم ايجاد شناخت جغرافيايي از محيط و فضای بيرور برای انسار است تا براساس آر 

 دست جغرافيايى، مطالعا  از هدفرشد و تعالي خود را فراهم نمايد.  ةزمين ،بتواند با تعامل سازنده با محيط

 انجام .آيدمي شمار به انسانى هاىفعاليت تمام ممل ميدار و بستر که است محيط از اىپايه شیناخت  هب يافتن

 پراکندگى و شییکل نظر از زمين، سییطح در موجود هاىهدپدي که دارد اهميت نظر آر از اىپايه مطالعا  اين

 ع.Rahnemaei, 1993: 18کند  نمي تبعيت يکسانى هاىىقانونمند از هاآر پيدايش منشأ و نيستند يکسیار 

 دو  هامکار بندىناحيه و شناخت در ارديجغراف يعنى .است ترکيبى جغرافيا در مطالعه اصیلى  روا کل، در

 و مطالعه هم با و جايک را مکار در موجود هاىپديده و هايويژگ همه ،عجغرافيايى مطالعا  ۀممد محور

 را مکار هاىيويژگ تمام« سينوپتيک» هم، که سازديم قادر را دانارجغرافى، مطالعه نوع اين. کنديم شناسايى

 بنابراين،ع. Alijani, 1998: 46  کنند معلوم را هاى حاکمهپديد متداول و معمول ويژگى هم و بشییناسیید

 انسار ۀانديشيد حرکت گونهره شرطپيش و الزمه محيط، در مؤثر و سازنده موامل و مناصیر  اجزا، شیناخت 

ع. Hataminejad & Others, 2010: 47گيرد  مي صییور  محيط بر مديريت اممال منظور به که اسییت

جغرافيا ملم و هنر تعامل سازنده با محيط و فضای جغرافيايي و مديريت خردمندانه آر است تا از اين وريق 

ملي آر انسار به تعا ةزيسیت فراهم شود تا در ساي پايداری محيط ةهم نيازهای بشیری مرتفع گردد و هم زمين 

ت آر است. زيسپايدار انسار و پايداری محيطآر توسیعه  ةنتيج .پايدار با فضیای جغرافيايي خود دسیت يابد  

را « جغرافيا»توار های مختلفي داشیته باشد. بر همين اساس مي تواند بيارسیرزمين و جغرافيا مي آمايش ةرابط

بين اين  ةرا تنظيم رابط« آمايش»سرزمين دانست و  ةدر مرصی  تبيين نوع اسیتقرار و توزيع جمعيت و فعاليت 
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های اصلي سیرزمين، سیه منصر اساسي وجود دارند که زمينه  مناصیر به حسیاب آورد. در جغرافيا و آمايش  

 .عHosseini & Sediqi, 2015: 335   اند از: انسار، فضا و فعاليتاند و مبار مطالعه

ست. به ا« سیرزمين آمايش»و « جغرافيا»بسیيار نزديک و تنگاتنگ   ةبطبه هر حال موضیوع انکارناپذير، را 

ريزی رنامهترين نوع بجغرافيايي« سییرزمينآمايش»ترين ملوم و ، آمايشییي«جغرافيا»توار گفت که تعبيری مي

ای از فنور و منوار مجمومهبه« آمايش»پردازد، منوار يک ملم به توضییيح آر ميبه« جغرافيا»چه اسییت. آر

ند و کتبيين مي« جغرافيا»تغيير. « آمايش»دهد و توضییيح مي« جغرافيا»کوشیید آر را مملي سییازد.  هنرها مي

بين انسییار و فضییا در مطالعا  آمايشییي و    ةع. هدف از تنظيم رابطSarvar, 2005: 32وراحي  « آمايش»

کار  ي است و در واقع اساسآرايپايدار يا به مبار  ديگر سرزمينهای انسیار در فضیا، تحقق توسیعه   فعاليت

سییرزمين ع. ملم جغرافيا اسییاس کار آمايشSarvar, 2005: 36کاربردی، تحقق اين هدف اسییت  جغرافيای

ين سرزمپردازد، آمايشها ميوور که جغرافيا به شیناخت روابط انسار و فضا و تعامال  بين آر اسیت. همار 

زمين يک سرواقع آمايش و فضای جغرافيايي آر است. درنيز در پي اصال  اين روابط و تعامال  بين انسار 

جنبش جغرافيايي در جهار مدرر برای اصییال  روابط انسییار و فضییای جغرافيايي اسییت. در دورار نوزايي 

ود، بشری قرار گرفته ب ةهای توسعکشیي از محيط تحت هر شرايطي در محوريت برنامه  رنسیانسع که بهره 

ين سیتيزانه بود. در ساية اين رويکرد نو وبيعت ةاين روي هلمي و مملي مليسیرزمين واکنشیي م  تفکر آمايش

لي، ها با يکديگر و تعادل بين فضاهای محجغرافيايي بين انسیار و فضیا و نيز انسار  بشیری، توجه به مدالت  

سیییرزمين سیییبب حمايت و سیییرزمين قرار گرفت. اثرا  مثبت آمايشای و ملي در محوريت آمايشمنطقه

ر واقع شود. دبشری نيز منجر مي هپايدار جامعشیود که اين امر به توسعه از فضیاهای جغرافيايي مي حفاظت 

گيری ملوم مهندسیي و کمي که سیبب به حاشيه   سیرزمين يکي اسیت اما در اثر اوج  هدف جغرافيا و آمايش

س و نوزايي و رنسانسرزمين به نحوی يک انساني شده بود، آمايش رفتن ملوم انسیاني و از جمله جغرافيای 

 :Rashidi, 2014  مدارار در دورار مدرر بودمبارتي بيداری جغرافيايي در بين انديشییمندار و سییياسییتبه

 ع.37

 ژئوپلیتیک و آمایش سرزمین

ايستي بهای ملوم جغرافيايي ميسرزمين گفته شد تمامي گرايشچه از رابطة جغرافيا و آمايشبراساس آر

حور مانسییار-محورريزی دارای رويکردی آمايشییي و به مبارتي دارای منطقي وبيعتهدر بُعد مملي و برنام

را در  های آرريزی براساس آر، جغرافيا و زيرمجمومههای وبيعي و انسیاني و برنامه باشید. توجه به ظرفيت 
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ل جغرافيا ملم روابط متقاب نمايد.شناسي خود کمک ميشناسي و رواشیناسي، معرفت حفظ هويت هسیتي 

سرزمين بايستي مبتني بر اين اصل باشد. آمايشانسیار و فضای زيست آر است و رفتار فضايي انسار نيز مي 

کنندۀ اين رفتار جغرافيايي است. در جغرافيای سياسي يا ژئوپليتيک نيز برای رمايت منطق جغرافيايي تضیمين 

ه از سرزمين توجه شود. جغرافيای سياسي يا ژئوپليتيک کبه آمايشريزی بايسیتي در مراحل مختلف برنامه مي

د رمايت کند، نيازمنهای سیياسي در فضای جغرافيايي را مطالعه مي بندی تا رفتارها و کنشمرزبندی و منطقه

های تسياسي يا ژئوپليتيک توجه به واقعيسرزمين است. يکي از ضروريا  جغرافيایقوامد جغرافيا و آمايش

ها، تقسيما  سياسي سرزمين و در کل سازماندهي سياسي فضا است بندیها و منطقهرافيايي در مرزبندیجغ

 در روازايندهد. سرزمين جهت ميجغرافيايي را به سوی رمايت قوامد و اصول آمايشکه اين شاخه از ملوم

 اند.هسرزمين پرداختآمايش های تقسيما  کشوری در ايرار از ديدگار به بررسیي آسیيب  نگارند اين پژوهش

جغرافيای سیياسیي و ژئوپليتيک براسیاس سیه منصر اساسي انسار  کنشگرع، فضا  مقياس، کيفيت و محيط     

اتي گذاری و ممليکنشیگریع و خود کنش  سیياسیيع به مطالعه و شیناخت اين سه منصر و سیس سياست    

نش نوع کنشییگر و در نتيجه نوع ک ها براسییاس مقياس و کيفيت فضییای بازيگری و نيزکردر اين سییياسییت

که  گذاری در فضای سرزميني استتر نومي سياستپردازد. آمايش سرزمين در مفهومي گستردهسیياسي مي 

شود. نظيم ميها و اقتضاما  متفاوتي تبراساس مقياس و کيفيت و نوع کنش و شخصيت کنشگرار با کيفيت

های متفاو  است. اهبردی فضیای سرزميني در مقياس ريزی و چينش ردر کل آمايش سیرزمين همار برنامه 

ای و محلي، به دليل وجود حکومت به منوار نماينده مشروع ملت، کنشگر ها ملي، فروملي و ناحيهدر مقياس

گذار محوری اين فضیاها حکومت است. مردم و نهادهای مدني هم در مشارکت با دولت زمينه  و سیياسیت  

با  گذاریشییوند. اما در فضییاهای فراملي و جهاني مبحث سییياسییتسییبب ميتقويت و تحقق اين برنامه را 

ای و جهاني، همگرايي و واگرايي و مباحث ديگر، ارتباط اقتضییاما  ديگر و مبتني بر نظم آنارشییيک منطقه 

 ژئوپليتيک با بحث آمايش فضا است. وسياسي  بيانگر رابطة جغرافيای ع5 دارد. در ذيل شکل شماره 
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 سرزمینتقسیمات کشوری و آمایش

ا براساس بندی درست و بهينه فضهای جغرافيای سیياسیي و ژئوپليتيک، تقسيم  ترين کارويژهيکي از مهم

ه کهای موجود، کيفيت و مقياس فضای جغرافيايي است. همانطور های کنشیگر  انسیانيع، نوع کنش  ويژگي

نگر کنشگری آر، بيا ع نيز ذکر شید، سیطو  مختلف مقياسي و به تبع آر نوع کنشگر و  5در شیکل شیماره    

گذاری در اين فضاها را نيز متفاو  و مختص به همار فضا سياستهای جغرافيايي است که تفاو  در فضیا 

نظام جهاني و محور اصلي  پيچيده معادال  در حاضر سازمار ترينفعال نمايد. کشورهاو مکار جغرافيايي مي

 باشییند.مي متصییور مختلفي کارکردهای آنها برای که باشییندهای جغرافيای سییياسییي و ژئوپليتيک ميتحليل

 فضايي دارد. مملکرد جهاني فضای بر و غيره سياسي فرهنگي، اقتصیادی،  تاثيرا  اجتمامي، هادولت کارکرد

سییطح  تا جهاني سییطح از را متفاوتي فضییايي اندازهایچشییم آنها وزر و قدر  سییطح به با توجه هادولت

 واسطهبه و داخلي فضیای  در هادولت اثرگذاری ترينممده ع.Taylor, 1975: 10سیازد   فروملي نمايار مي

فضیا در سطح ملي و فروملي که به   سیازماندهي سیياسیي    روازاين گيرد.صیور  مي  فضیايي  سیازماندهي 

های جغرافيای سیياسیي و ژئوپليتيک اسییت.   معروف اسیت، يکي از مهمترين رسیالت   یتقسیيما  کشیور  

 ملي، امنيت تأمين برای بستری منوار کشور به سیرزميني  بندیاسیتخوار  و ارچوبهچ کشیوری  تقسیيما  

 کشور مناوق تمامي متعادل و توسعه متوازر برای مطلوب شرايط مهياسیازی  موازا  به ایناحيه و کشیوری 

 ع.Ahmadipour & Others, 2014: 176  است

اين  .اسییت امروزی کشییورهای بيشییتر شییناسییه فرهنگي و سییرزميني تمايز قالب در فضییايي ناهمگوني

در  شده ياد دارد. تمايزا  متفاوتي ژرفای و گستره کشیورها  پهناوری و جمعيت شیمار  فراخورِ به ناهمگوني

 بوده است. از گرايارناحيه گوناگوني مطالبا  با مختلف جغرافيايي نواحي پيدايش زمينه کشورها چهارچوب

 اند از رهگذرکوشییيده سییرزمين و ملت ميانجي منوار به هاحکومت های ملي تاکنوردولت پيدايش زمار

را ماندگار کنند.  پيوستگي سرزميني و ملي همبستگي مرکزگريز، نيروهای تضعيف و مرکزگرا نيروهای تقويت

 از حکومت ويفي چهارچوب در فضا سیياسیي   مديريت، شیده  ياد هایناهمگوني با متناسیب  نيز زمار آر از

و آگاهي و  سییواد سییطح ها،رسییانه ها،فناوری گسییترا و رشیید از اسییت. متأثر يافته نمود فدرال و يکیارچه

 جغرافياييمختلف  هایمقياس از جغرافيايي نواحي ساکنار مراودا ، افزايش ها وزيرساخت اين به دسترسي

 برای هاتوار حکومت اثرپذيری اين اثرگذاری و که پذيرندمي اثر )جهاني و ایمنطقه ملي، ای،ناحيه محلي،(

ع. Kavianirad & Others, 2016: 2 است  کشانده چالش به را سرزميني پيوستگي و ملي همبستگي حفظ
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های ظ ماهيت توسییعه و فرصییتفضییای درور کشییورها يکسییار نيسییت و هر مکاني با مکار ديگر از لحا

ا و هها از حيث تنوع در سییليقههای وبيعي، فرهنگي و تاريخي اسییت. اين تفاو اقتصییادی، دارای تفاو 

ها نسییبت به حکومت و نيز از لحاظ نابرابری در ميزاني که دولت های سییياسییي جمعيت و نگرا آرآرمار

ع. افرادی که Muir, 1997: 196کنند  نمايد، نيز فرت ميتواند اراده خود را بر قلمرو متبوع خود تحميل مي

 شار دارای تمايزا کنند، بسته به مکار و محل زندگيدر چهارچوب فضیای سیرزميني کشورها زندگي مي  

 رددگزيادی با يکديگر هستند. قوميت، مذهب، زبار، مادا  و ماليق محلي ريشه اين تمايزا  محسوب مي

 Pourmousavi & Others, 2008: 78ع. 

اند، چگونگي ای تقسيم شدهها به تعداد واحدهای مشخص و جداگانهاکثر دولت»از ديد جار آر شور : 

ل ها است. به اين موامها ممدتا  ناشیي از سیاختار اجرائي، سیياسیي و يا سوابق تاريخي آر    بندیاين تقسیيم 

ها، برای دنبال نمودر اهداف را نيز اضییافه تآوردر قابلي به دسییتهای ويژه تأثيرگذار در توار، توانمندیمي

، واقع شیییود مؤثرها بندیتواند در چگونگي اين تقسیییيمنمود. ميزار تیأثيرگیذاری هر يک از اين موامل مي  

ت. وجود اس مؤثرای ناشیي از انباشیت سرمايه و توسعه ناموزور نيز در تقسيما  سياسي   های منطقهتفاو 

 «ستهای مختلف قابل دستيابي اای، توسیعه ناموزور و تقسیيما  سياسي از راه  های منطقهرابطه بين تفاو 

 Short, 1982: 130 ت ويژه به منوار سياسع. نقش تقسیيما  کشوری در قالب سازماندهي سياسي فضا به

، آيدها نيز به حساب ميقومي که به مبارتي همار قلمروسیازی هدفمند آر  -ها در جوامع متنوع نژادیدولت

 & Hafeznia  تواند تصاوير متفاوتي از ميزار هويت و تعهد ملي يا قومي در يک سرزمين را، ارائه نمايدمي

Others 2006: 12 فريني آتواند در ارائه اين تصاوير نقشهای تقسیيما  کشوری، که مي . برخي از قابليتع

کشییور و ايجاد تعادل سییرزمينيع،  مذهبي -های قومينمايند مبارتند از: وحد  ملي  از وريق پرکردر حفره

 ایع، نظار  ماليههای منطقهگيها و چنددسییتههای ناشییي از رقابتامنيت ملي  از وريق جلوگيری از بحرار

های اضیطراری، توسیعه هماهنگ، ماندگاری، پايداری کشیور و ضرور      بويژه در شیرايط بحرانيع، کنترل 

 ع.Karimipour, 2002: 118مانور  

ر بخشي از سطح زمين توسط مرز محدود، و برای آسیياسیي فضیا فرآيندی است که وي     سیازماندهي 

ترين مهم ع.Ahmadipour & Mirzaeitabar, 2011: 48شود  دهي ميهای سیياسیي سازمار  ايفای نقش

در درجة نخست مرضة بهينة خدما  به حداکثر شهروندار  سیازماندهي سياسي فضا در هر کشور،  هدف از

 Pourmousaviکنند  و سییس اداره و کنترل افرادی است که در چهارچوب مرزهای سرزميني زندگي مي 
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& Others, 2008: 77, Gholami & Others, 2015: 91.ميزار تطابق محيطي يک نظام سییياسییي با   ع

ای که اندگاری و مشیییروميت نظام سیییياسیییي اسیییت، به گونهقلمرو تحت حاکميتش يکي از معيارهای م

کارشیناسار معتقدند نظامي که از استعداد تطابق محيطي بيشتری برخوردار باشد، از امنيت بيشتری برخوردار  

 سازیسیازماندهي درسیت و بر مبنای شیناخت دقيق فضا، با فراهم   ع. بنابراين، Tajik, 2002: 136اسیت   

عة ساز توسمکاني، زمينههای درورت مردم در سرنوشت خود و بارورسازی ظرفيتشرايط الزم برای مشارک

اين شناخت دقيق از فضا با مطالعا  و  ع.Gholami & Others, 2015: 90  ای و ملي اسیت محلي، منطقه

پذير است. لذا برای تحقق سازماندهي مطلوب فضا و ترسيم و مملياتي نمودر محاسیبا  آمايشي فضا امکار 

وپليتيکي بايستي بر شناخت ژئهای ملي تا محلي، مبنای مملکرد ميسيما  منطقي فضای کشور در مقياستق

اين به معنای تلفيق ژئوپليتيک و آمايش سرزمين به منوار دو حوزه از  ريزی آمايشیي آر باشید.  فضیا و برنامه 

لوب است. مط ا  کشوریملوم جغرافيايي در جهت نيل به يک سازماندهي سياسي فضای متناسب و تقسيم

له شیناسیي ژئوپليتيکي تقسيما  کشوری در ايرار است که به تلفيق مسه  محور بحث اين مقاله نيز بر آسیيب 

 آمايش و ژئوپليتيک در تقسيما  کشوری توجه نداشته است.

 های تحقیقتجزیه و تحلیل یافته

های مدم توجه به اصییول و واقعيتريزی سییرزميني کشییور ايرار، يکي از مسییائل تأمل برانگيز در برنامه

تقسيما   گيری يکمهم، سبب شکل ي کشور است. مدم توجه به اين مسهلةجغرافيايي در تقسیيما  سياس 

يني در ريزی سرزماز برنامهها و اصول جغرافيايي شده است. اين مدم انطبات، تيمنطبق بر واقعسیياسیي غير  

به بعد شیییکل گرفت. در ادامه به اين  5956ويژه از سیییال هب مدرر و از زمار روی کار آمدر پهلوی و دوره

 پردازيم.ريزی سرزميني ميآسيب ساختاری ناشي از برنامه

 عدم انطباق تقسیمات کشوری بر نواحی جغرافیایی -1

های بسیيار کهن هميشیه دارای يک سیاختار تقسيما  کشوری مبتني بر واقعيت    کشیور ايرار با سیابقة  

های جغرافيايي انساني سرزميني بوده است. اين تطابق تقسيما  سياسي کشور با واقعيت جغرافيای وبيعي و

 در همشروو نهضت از پس هجری شیمسیي ادامه داشت و پس از آر با تغييراتي مواجه شد.   5956تا سیال  

 و اياال  تشییکيال  قانور منوار تحت قانوني شییمسییي هجری 5211 سییال در گذاری قانور دوره اولين

 که را ايالت 3 اسییامي و تعريف را واليت و ايالت هایواژه مزبور قانور 2 ماده. رسییيد تصییويب به واليا 

در تعريف . نمود مشخص سيستار و خراسار و بنادر و فارس بلوچستار، و رمارک ،رآذربايجا :از بودند مبار 
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کومت مرکزی و واليت ايالت قسیییمتي از مملکت اسیییت که دارای ح»اسیییت: ايالت و واليت چنين آمده

نشين و توابع باشد، امم نشیين جز  است  و واليت قسمتي از مملکت است که دارای يک شهر حاکم حاکم

در  واحدهای ديگر تقسیيماتي مشخص شده «. که حکومت آر تابع پايتخت يا تابع مرکز واليتي باشید  از اين

واليت وجود  52نور نيامده بود، ولي در ممل گرچه اسامي واليا  در قا اسیت. قانور  بلوکا  و ناحيه بوده

داشت که مبار  بودند از: استرآباد، مازندرار، گيالر، زنجار، کردستار، لرستار، کرمانشاهار، همدار، اصفهار، 

ايالت بزرگ تقسيم شد که اسامي  1ايرار به  هجری شمسي 5915در سیال   يزد، خوزسیتار و مرات  ارا(ع. 

از: آذربايجار، گيالر، مازندرار، اسیترآباد، خراسیار  واليت شیرقي قائنا  و قهستار و    ند بودند اها مبار آر

شدندع. ايالت کرمار مشتمل بود بر بلوچستار و مکرار و بنادر دريای ممار، سیيسیتار جزو آر محسوب مي  

 فییارس کییه کیهیگیيیلیويییه، بیوشیییهر و بنییادر خليج فییارس از مضییییافییا  آر بود و خوزسیییتییار      

 http://alihme.wikispaces.com/file/view/divisions.pdfبه  هاحیدود ايیاال ، واليیا  و بلو(    .ع

 حکم قانور بودهه ها باع ثابت و تغيير در آرییی.ه 5211ذيقعده  53موجب اصل سوم متمم قانوني اساسي  

تا اين  ،عIslamic Parliament Research Center: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414  است

ويژه قومي و خرده فرهنگيع قرار داشت. اگر به های انساني  بهمار تقسيما  سياسي کشور براساس هويتز

گردد که تقريبا  بسياری از مرزهای سياسي هم بر مرزهای توجه شود، مشخص مي 5916ايرار در سال  ةنقش

ها توجه و وسییعت آر هاوبيعي و هم بر مرزهای انسییاني منطبق بوده اسییت. هرچند به لحاظ شییکل اسییتار

ريز منطبق های آبکنوني ايرار بر جغرافيای فرهنگي و نيز حوضه ةکمتری شیده اسیت. اين نقشه بيش از نقش  

 ع.5 است  نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 



 های جغرافيای سياسي                                     شماره سوممجلّة پژوهش                                          566

 
 1031تقسیمات کشور ایران در سال  -1نقشۀ 

(http://alihme.wikispaces.com/file/view/divisions.pdf) 

 

يک آر، کشور ايرار  ، با اصال  قانور تقسيما  کشوری و براساس ماده5956در نوزدهم ديماه سیال  اما 

شیهرسیتار تقسیيم شد. در اين اصالحيه نيز، هر استار مرکب از چند بخش و هر بخش     33اسیتار و   51به 

های راگانه کشور و شهرستهای دهاست. استارمرکب از چند دهستار و هر دهستار مرکب از چند قصبه و ده 

 ع:Database of State laws and Regulations: http://www.dastour.ir/Brows/?lid=24595ه  تابع

  شتر، آباد  ارا(عسلطار، ساوه، قزوين، زنجار های:راشامل شهرسترشت به مرکزيت استار يکم 

  شهسوار  تنکابنعو 

  گرگارو  ساری، سمنار، تهرار، کاشار، قم های:راشامل شهرستاستار دوم  

  تبريز ،اردبيل های:راشامل شهرستاستار سوم 

  بيجار، مراغه، مهاباد، رضائيه  اروميهع، خوی های:راشامل شهرستاستار چهارم  
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   ندجسن، کرمانشاهار  کرمانشاهع، آباد غربعآباد  اسالمشاه، ايالم: هایراشامل شهرستاسیتار پنجم ،

  همدارو  مالير

  خرمشهرو  اهواز، گلیايگار، آبادخرم های:راشامل شهرستاستار ششم  

  الرو  آباده، فسا، بوشهر، شيراز، بهبهار های:راشامل شهرستاستار هفتم  

  زابلو  خاا، بندرمباس، بم، کرمار های:راشامل شهرستاستار هشتم  

   و  زوارسب، گناباد، بجنورد، قوچار، مشهد، حيدريهتربت، بيرجند های:راشیامل شیهرست  اسیتار نهم

  يمندجو

  يزدو  های: اصفهارراشامل شهرستاستار دهم. 
 

 
 1011ایران در سال  گانههای دهنقشۀ استان

(Islamic Revolution Documents Center. (FirstPub, 1937- Republishing 2011)) 
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د. در شی ها، تابع آر شیهرسیتار   راقانور، جزاير مجاور هر يک از شیهرسیت   2 ۀوي تبصیره مندرج در ماد 

 اسییتبخش قيد شییده 231شییهرسییتار و  33صییور  ضییميمه اصییال  قانور در تقسییيما  کشییوری نام 

 Database of State laws and Regulations: http://www.dastour.ir/Brows/?lid=24595ع. 

صور  های کشیور به زدايي شیده بود و اسیتار  ها هويتدر اين تقسیيما  کشیوری جديد، از نام مکار  

های انساني مختلف حوزه ۀهای دارای وسعت زياد و در برگيرنداری شدند. مالوه بر اين، استارگذمددی نام

دو قوم  ۀبرگيرندمنوار مثال اسییتار چهارم مانند وضییعيت کنوني درهای وبيعي زيادی بودند. بهو نيز حوضییه

اقوام  ۀرندتار هشتم در برگيهای آبريز متفاوتي نيز منطبق بود. همچنين استُر( آذری و کُرد بود و بر حوضیه 

بلوچ، سیيسیتاني، فارس و مرب اسیت. اين مدم انطبات تقسيما  سياسي بر نواحي جغرافيايي در اين دوره    

ها ناشي شده بود. در اين دوره بدور توجه به اقتضائا  نواحي جغرافيايي کشور به بيشیتر از گستردگي استار 

استار تقسيم شده است. روند مدم انطبات  95ز کشور ايرار به کنوني ني ۀاسیتار تقسیيم شیده بود. در دور    51

ها تا سياسي بر مرزهای جغرافيايي در اين دوره نيز وجود دارد. البته در بعضي از مناوق استار -مرزهای اداری

های جغرافيايي هستند. اما در شکل کلي ما شاهد مدم انطبات تقسيما  سياسي بر حدودی منطبق بر واقعيت

ي قرار های کشور مورد بررسهای جغرافيايي هستيم. در جدول ذيل، جغرافيای انساني و وبيعي استاريتواقع

قرار ها مشخص گرديده است. اين تنوع نشانگر استگرفته اسیت و تنوع جغرافيای انساني و وبيعي اين استار 

بات ند استار است که مدم انطجغرافيايي در چ ةجغرافيايي در يک اسیتار و گاه اسیتقرار يک ناحي   ةچند ناحي

 .گردانديممرزهای تقسيما  سياسي را بر مرزهای جغرافيايي مشخص 
 

 انسانی و طبیعی کشورهای جغرافیایمیزان انطباق تقسیمات استانی بر واقعیت -1جدول 

 استان ردیف

 جغرافیای طبیعی جغرافیای انسانی

 مذهب قومیت
 ۀتقسیم بین حوض

 آبریز

شکل 

 ژئومورفولوژیک
 آب و هوا

5 
آذربايجار 

 غربي

تُر( 

 آذری/کُرد
 تشيع/تسنن

اروميه، سفيد رود 

بزرگ، ارس و 

 مرزی  زابع ةحوض

منطقه کوهستاني 

 و دشت و جلگه

کوهستاني سرد 

و خشک و سرد 

 و مرووب

 تشيع تُر( آذری شرقيآذربايجار 2
ارس، اروميه و سفيد 

 رود بزرگ

کوهستاني  ةمنطق

 و دشت و جلگه

کوهستاني سرد 

و خشک و سرد 

 و مرووب
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 1ادامه جدول 

 استان ردیف

 جغرافیای طبیعی جغرافیای انسانی

 مذهب قومیت
تقسیم بین حوضۀ 

 آبریز

شکل 

 ژئومورفولوژیک
 آب و هوا

 تشيع تُر( آذری اردبيل 9
ارس و سفيد رود 

 بزرگ

کوهستاني  ةمنطق

 و دشت مغار

 سردکوهستاني 

و مرووب و 

معتدل و 

مرووب تا گرم 

 و مرووب

 اصفهار 3

اکثريت 

فارس/ لُر، 

قشقايي و 

 غيره

اکثريت 

مطلق اسالم 

تشيع/ 

اقليت کم 

 ساير اديار

حوضة آبريز 

گاوخوني، کارور 

 ةبزرگ، درياچ

نمک، کوير سياه 

 کوه، کوير مرکزی

کوهستاني،  ةمنطق

، دشت یاهيکوهیا

 و بيابار و نمکزار

مرووب سرد و 

کوهستاني، سرد 

و خشک دشتي، 

گرم و خشک و 

 بياباني

 البرز 1

ترکيب 

تمامي اقوام 

 ايراني

اکثريت 

مطلق 

تشيع/ 

اقليت کم 

تسنن و 

 غيره

 درياچة نمک

کوهستاني  ةمنطق

و  یاهيکوهیاو 

 بياباني

سرد و 

کوهستاني، 

معتدل، گرم و 

مرووب و گرم 

 و خشک

 تشيع لک-کُرد/لُر ايالم 6
و  حوضة کرخه

 مرزی ةحوض

کوهستاني  ةمنطق

 و دشت

سرد و مرووب 

کوهستاني، گرم 

و خشک و 

 بياباني

 حوضة خليج فارس تشيع فارس/لُر بوشهر 7

کوهستاني  ةمنطق

و  یاهيکوهیاو 

 ساحلي ةجلگ

گرم و خشک و 

 گرم و مرووب

 تهرار 1

اکثريت 

فارس و 

آذری/ 

ترکيب اقوام 

 ايراني

اکثريت 

 تشيع/اقليت

تسنن و 

 غيره

درياچة نمک و 

 نکا-هراز

کوهستاني  ةمنطق

و  یاهيکوهیاو 

 بياباني

سرد و 

کوهستاني، 

معتدل، گرم و 

مرووب و گرم 

 و خشک
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 1ادامه جدول 

 استان ردیف

 جغرافیای طبیعی جغرافیای انسانی

 مذهب قومیت
تقسیم بین حوضۀ 

 آبریز

شکل 

 ژئومورفولوژیک
 آب و هوا

3 
چهارمحال و 

 بختياری

اکثريت 

لُر/اقليت 

فارس و 

 قشقايي

 تشيع
حوضة آبريز کارور 

 بزرگ و گاوخوني

کوهستاني و 

 دشت

سرد و مرووب 

کوهستاني و 

سرد و خشک 

 دشتي

 جنوبيخراسار 51

اکثريت 

فارس/اقليت 

 بلوچ و غيره

اکثريت 

 تشيع/اقليت

 تسنن

حوضة کوير 

زار مرکزی، نمک

خواف، هامور، 

 بيابار لو 

پراکنده،  یهاکوه

 بيابار و کوير

گرم و خشک و 

 بياباني

 رضویخراسار 55

اکثريت 

فارس/ اقليت 

کُرد کرمانجي 

 و غيره

اکثريت 

 تشيع/اقليت

 تسنن

حوضة آبريز قره 

قوم، کوير مرکزی، 

زار خواف، نمک

 اتر(

کوهستاني، دشت 

 و کوير

سرد و مرووب، 

گرم و مرووب، 

گرم و خشک و 

 بياباني

 شماليخراسار 52

اکثريت کُرد 

کرمانجي/ 

اقليت 

ترکمن، 

 فارس و غيره

اکثريت 

 تشيع/اقليت

 تسنن

حوضة اتر(، کوير 

 مرکزی

کوهستاني و 

 یاهيکوهیا

سرد و مرووب 

و معتدل 

 مرووب

 خوزستار 59

اکثريت لُر و 

مرب/اقليت 

 فارس

 تشيع

حوضة کارور 

بزرگ، کرخه، 

جراحي و زهره و 

 حوضة مرزی غرب

کوهستاني، 

، غالبا  یاهيکوهیا

دشت و جلگه و 

 ميزاني از بيابار

معتدل و 

مرووب، گرم و 

مرووب، گرم و 

نيمه خشک، 

گرم و خشک و 

 بياباني

 زنجار 53

تُر( آذری با 

جمعيت 

 اندکي تا 

 تشيع
حوضة سفيدرود 

 بزرگ، درياچة نمک
 کوهستاني، دشت

سرد و مرووب، 

 سرد و خشک
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 1ادامه جدول 

 استان ردیف

 جغرافیای طبیعی انسانیجغرافیای 

 مذهب قومیت
تقسیم بین حوضۀ 

 آبریز

شکل 

 ژئومورفولوژیک
 آب و هوا

 تشيع فارس سمنار 51

حوضة کوير 

مرکزی، اتک و 

 گرگار

کوهستاني، 

، دشت یاهيکوهیا

 و کوير

سرد و مرووب، 

معتدل و 

مرووب، گرم و 

 خشک

56 
سيستار و 

 بلوچستار

اکثريت بلوچ/ 

 اقليت سيستاني

اکثريت 

 تسنن/اقليت

 تشيع

حوضة بيابار لو ، 

هامور هيرمند، 

هامور ماشکيل، 

هامور جازموريار، 

 حوضة دريای ممار

پراکنده،  یهاکوه

بيابار، دشت و 

 جلگه

گرم و خشک و 

 گرم و مرووب

 فارس 57

اکثريت فارس/ 

لُر و قشقايي و 

 مرب

 تشيع

-حوضة بختگار

مهارلو، کوير 

زهره و  سيرجار،

خليج جراحي، 

 فارس

کوهستاني، 

، دشت یاهيکوهیا

 و بيابار

سرد و مرووب، 

گرم و مرووب، 

نيمه خشک و 

 گرم و خشک

 قزوين 51
فارس/تُر( 

 آذری و تا 
 تشيع

حوضة سفيدرود 

 بزرگ، درياچة نمک

کوهستاني، 

، دشت یاهيکوهیا

 و بيابار و نمکزار

سرد و مرووب، 

معتدل و 

مرووب، سرد و 

 خشک

 قم 53

 فارساکثريت 

و ترکيب قومي 

 ملي

 درياچة نمک تشيع

 یهاتیهو  هاکوه

پراکنده، دشت و 

 بيابار و کوير

 نيمه خشک،

 گرم و خشک

 کردستار 21

اکثريت 

کُرد/اقليت 

 تُر( آذری

اکثريت 

 تسنن/اقليت

 تشيع

حوضة سفيدرود 

بزرگ، حوضة مرزی 

 غرب و کرخه

کوهستاني و 

 دشت

سرد و مرووب 

و معتدل و 

 مرووب

 کرمار 25
اکثريت فارس/ 

 اقليت بلوچ

اکثريت 

 تشيع/اقليت

 تسنن

حوضة بيابار لو ، 

هامور جازموريار، 

بيابار درانجير، کوير 

 سيرجار

پراکنده،  یهاکوه

دشت، کوير و 

 بيابار

نيمه استوايي، 

کويری، معتدل 

 و سردسيری
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 1ادامه جدول 

 استان ردیف

 جغرافیای طبیعی جغرافیای انسانی

 مذهب قومیت
تقسیم بین حوضۀ 

 آبریز

شکل 

 ژئومورفولوژیک
 آب و هوا

 کرمانشاه 22

اکثريت کُرد/ 

اقليت تُر( 

 آذری

اکثريت 

 تشيع/اقليت

 تشنن

حوضة کرخه و 

 حوضة مرزی غرب

کوهستار، 

 کوهیايه و دشت

سرد و مرووب، 

نيمه گرم و 

مرووب، گرم و 

مرووب، گرم و 

 نيمه خشک

29 
کهگيلويه و 

 بويراحمد
 تشيع لُر

حوضة زهره و 

-جراحي و خليج

 فارس

کوهستاني و 

 دشت

سرد و مرووب 

و معتدل و 

مرووب و گرم 

 و نيمه خشک

 تشيع/تسنن فارس/تُرکمن گلستار 23
حوضة گرگار و 

 اتر(

کوهستار، 

 کوهیايه و دشت

سرد و مرووب، 

نيمه گرم و 

مرووب و گرم 

 و نيمه خشک

 گيالر 21

اکثريت 

گيلکي و 

تالشي/اقليت 

 تُر( آذری

اکثريت 

 تشيع/اقليت

 تسنن

حوضة تالش، 

الهيجار نور و 

 سفيدرود بزرگ

دشت و جلگه، 

کوهستاني و 

 یاهيکوهیا

آب و هوای 

معتدل و 

مرووب و نيمه 

خشک و نيمه 

 مرووب 

 تشيع لُر لرستار 26
بزرگ حوضة کارور

 و کرخه

کوهستار، 

 کوهیايه و دشت

سرد و مرووب، 

نيمه گرم و 

  مرووب، گرم و

مرووب، گرم و 

 نسبتا  خشک

 تشيع مازني مازندرار 27
نکا، -حوضة هراز

 نور-الهيجار

کوهستار، 

و  یاهيکوهیا

 دشت و جلگه

سرد و مرووب، 

معتدل و 

 مرووب
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  1ادامه جدول 

 استان ردیف

 جغرافیای طبیعی جغرافیای انسانی

 مذهب قومیت
تقسیم بین حوضۀ 

 آبریز

شکل 

 ژئومورفولوژیک
 هواآب و 

 مرکزی 21

اکثريت 

فارس/اقليت 

 آذری و لُر

 تشيع
حوضة درياچة 

 بزرگنمک، کارور

کوهستار، 

کوهیايه و دشت 

 و کوير

سرد و مرووب، 

معتدل و مرووب و 

 گرم و نيمه خشک

 هرمزگار 23

اکثريت 

فارس/اقليت 

 بلوچ و مرب

اکثريت 

تشيع/اقليت 

 تسنن

حوضة آبريز دريای 

ممار و خليج 

 فارس

کوهستاني، 

ای و کوهیايه

 دشت و جلگه

هوای مرووب 

ساحلي، معتدل 

زمستاني، گرم و 

مرووب و گرم و 

 خشک

 همدار 91

اکثريت لُر و 

تُر( آذری/ 

 فارس و کُرد

 تشيع

درياچه  ةحوض

نمک، سفيد رود 

 بزرگ و کرخه

کوهستاني، 

ای و کوهیايه

 دشت

سرد و مرووب، 

 معتدل و مرووب

 تشيع فارس يزد 95

-کوير سياه حوضة

کوه، کوير سيرجار، 

 بيابار لو 

های پراکنده، کوه

 دشت و کوير

گرم و خشک، سرد 

 و خشک

(Authors: based on statistics Iranian Wiki Cultural Atlas, 2012, Statistical Yearbook of the 

Provinces, 2011/2012 & Iran Meteorological Organization, 2011) 
 

 صیور  نسبي و تقريبي انطبات و به جدول فوت، جدول ديگری در ذيل تهيه شیده اسیت که به  با توجه 

 مدم انطبات تقسيما  سياسي استاني را بر نواحي جغرافيايي مورد سنجش قرار داده است.
 

 های جغرافیایی کشورمیزان انطباق تقسیمات استانی بر واقعیت -2 جدول
 طبیعیافیایجغر انسانیجغرافیای هااستان ردیف

 انطبات متوسط مدم انطبات غربيآذربايجار 5

 انطبات متوسط انطبات باال شرقيآذربايجار 2

 انطبات متوسط انطبات باال اردبيل 9

 مدم انطبات انطبات متوسط اصفهار 3

 انطبات متوسط انطبات باال البرز 1

 انطبات کم انطبات متوسط ايالم 6

 انطبات باال انطبات متوسط بوشهر 7
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 2ادامه جدول 
 طبیعیجغرافیای انسانیجغرافیای هااستان ردیف

 انطبات کم انطبات باال تهرار 1

 انطبات باال انطبات متوسط چهارمحال و بختياری 3

 انطبات باال انطبات متوسط جنوبيخراسار 51

 انطبات کم مدم انطبات رضویخراسار 55

 انطبات باال انطبات کم شماليخراسار 52

 انطبات کم مدم انطبات خوزستار 59

 انطبات باال انطبات باال زنجار 53

 مدم انطبات انطبات باال سمنار 51

 انطبات متوسط مدم انطبات سيستار و بلوچستار 56

 مدم انطبات انطبات کم فارس 57

 انطبات متوسط انطبات متوسط قزوين 51

 انطبات باال انطبات زياد قم 53

 انطبات متوسط انطبات متوسط کُردستار 21

 انطبات متوسط انطبات متوسط کرمار 25

 انطبات کم انطبات متوسط کرمانشاه 22

 انطبات متوسط انطبات باال کُهگيلويه و بويراحمد 29

 انطبات متوسط مدم انطبات گلستار 23

 انطبات باال انطبات کم گيالر 21

 انطبات متوسط انطبات باال لُرستار 26

 انطبات باال انطبات باال مازندرار 27

 انطبات کم انطبات متوسط مرکزی 21

 انطبات باال مدم انطبات هرمزگار 23

 انطبات متوسط مدم انطبات همدار 91

 انطبات باال انطبات باال يزد 95

 Authors, 2017ع 
 

گر مدم انطبات يا انطبات کم تقسيما  نشارع ذکر شده است، 3و  9های  ع و نقشه2و 5چه در جداول  آر

های جغرافيايي است. معيار سنجش درر انطبات باال تا مدم انطبات ها بر واقعيتسیياسیي در بعضیي از استار   

ذهبي يا قومي بين م یهاتفاو انساني، بدين شکل است که اگر در استاني فقط تقسيما  استاني بر جغرافيای
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های قومي و . اما اگر تفاو يماکردهدو گروه میذهبي يا قومي را مشیییاهده کنيم، انطبات را متوسیییط ارزيابي  

هايي که . در اسییتاريمارفتهمذهبي در کنار هم وجود داشییته باشیید تا سییطح مدم انطبات و يا انطبات کم پيش 

ابل توجه بوده است، مبنا را بر مدم های جمعيتي قصور  گروههای قومي و مذهبي در کنار هم و  بهتفاو 

هايي که تکثر قومي و مذهبي وجود دارد، اما بخشیییي از اقوام و يا مذاهب ايم. اما در اسیییتارانطبات قرار داده

د دارد، هايي که فقط تکثر قومي وجوايم. همچنين در استارجمعيت کمتری دارند، مبنا را بر انطبات کم گذاشته

. مانند ايمتر در آر اسییتار وجود  داشییته اسییت، معيار را بر مدم انطبات گذاشییتهو بيشاما بيش از دو قوميت 

سوم فارس زبانارع و  جهآر، مرب و در در هایيرشاخهزهای قابل توجه لُر و های خوزستار  جمعيتاستار

 همدار  اقوام قابل توجه لُر، تُر( آذری، فارس و اقليت کُردع.

 

 
 انسانی کشورمیزان انطباق تقسیمات استانی بر جغرافیای  -0نقشۀ 

 Authors, 2017ع 
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ديريت گردد که کارايي مهای منفي محلي ميانساني سبب رقابتانطبات مرزهای سياسي بر جغرافيایمدم

 منفيهای شود. مالوه بر اين رقابتسیرزميني را کاهش داده و مانع از همکاری و همدلي بين مردم استار مي 

شود. به خصوص های مخالف دولت مرکزی از اين اختالفا  و مناقشا  ميبرداری گروهمحلي سیبب بهره 

در حواشي و  ،ها که دارای مدم انطبات تقسيما  سياسي با جغرافيای انساني هستندکه بسیياری از اين اسیتار  

ومي و رفتن گروه ق و به حاشيهمرزهای کشور قرار دارند. اين امر همچنين سبب تضعيف مدالت جغرافيايي 

ها و پيامدهای امنيتي ناشي از آر برای منطقه و کشور تر و گسترا فقر و ناامني در بين آريا مذهبي ضیعيف 

غربي، سییيسییتار و بلوچسییتار و تا حدودی  های آذربايجارتوار در اسییتارنمونه اين مورد را مي شییود.مي

سني در استار آذربايجار -شیيعي و کردی -تن دو ناحيه ترکيخوزسیتار و هرمزگار مشیاهد نمود. قرار گرف  

ب و سني در استار سيستار و بلوچستار، غيرمر-شیيعي و بلوچ -غربي، ناحيه جغرافيای انسیاني سیيسیتاني   

مربي در خوزسیتار و شيعه و سني در استار هرمزگار سبب شده تا به ترتيب اقوام تر(، سيستاني، غيرمرب  

تری داشیته باشند و شرايط توسعه در مناوق قومي و مذهبي  های مذکور نقش بيشو شیيعي در اداره اسیتار  

گي دارد های قومي و محلي بستکردی، مربي و سني تضعيف گردد. البته اين مسهله تاحدود زيادی به رقابت

مدم  ت.ها اسکه ريشیه در تقسیيما  سیياسیي نامنطبق بر نواحي جغرافيای انساني و فرهنگي در اين استار    

ازی و سيافتگي و محدوديت مشارکت سياسي اقوام مذکور در جريار اداره امور محلي، سبب غيريتتوسیعه 

های انسیاني شیده است، که   گيری انگاره تبعيض از سیوی اقوام و حکومت مرکزی در قبال اين گروه شیکل 

 شود.ها ميتر آرخود منجر به واگرايي بيش

ما  استاني بر جغرافيای وبيعي کشور ايرار ترسيم شده است. نيز براسیاس ميزار انطبات تقسیي   3 ةنقشی 

ا ها رهای آبريز، شکل ژئومورفولوژيک و آب و هوا استارحوضیه  ةمحقق در اين نقشیه براسیاس سیه مولف   

 بندی نموده است.وبقه

 

 

 

 

 

 



 577                              ...کشوری  تقسيما  ژئوپليتيکي شناسي آسيب                    سال اول          

 

 
 طبیعی کشورمیزان انطباق تقسیمات استانی بر جغرافیای -4نقشۀ 

 Authors, 2017ع 
 

ا وبيعي، سییبب تقسییيم واحدهای وبيعي ب انطبات و يا انطبات کم تقسییيما  کشییوری بر جغرافيای مدم

وری گيری مدم هماهنگي جامع در بهرههای مختلف بين واحدهای اداری و مديريتي متفاو  و شکلظرفيت

ر آمدر اه با روی کويژه کشییود. بهيافتگي و فقر ميشییود، که خود منجر به مدم توسییعهها مياز اين ظرفيت

ريزی برای های مورد نظر هسیییتند، توجه و برنامهاکولوژيکي خاص از اسیییتار میديراني کیه از يیک منطقه   

 در زمينه شناسيآسیيب گيرد. البته اين بخشیي از  توجهي و حتي فراموشیي قرار مي های ديگر مورد بيبخش

د بر بُعد امنيتي و مرزها و غيره نيز خو شناسي تقسيما  ازتقسیيما  سیياسي کشور در ايرار است و آسيب  

منار، های فارس، اصفهار، ستوار به مثال استاردر اين رابطه مي افزايد.های با شرايط نامناسب ميد استارتعدا

اشاره نمود، که به دليل گستردگي زياد، واحدهای ژئومورفولوژيکي و اقليمي خوزسیتار و خراسیار رضوی   
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ا با تکثر در همتکثر هسییتند. اين تکثر جغرافيای وبيعي که در برخي از اين اسییتار مختلف، دارای جغرافيای 

تر مکاني نيش هایجغرافيای فرهنگي و انسیاني نيز همراه است، سبب شده تا نياز به مديريت مبتني بر افترات 

ه ي، يک منطقهای اصفهار و خوزستار دارای يک ناحيه کامال  جغرافياياحسیاس شیود. به منوار مثال اسیتار   

نيز  ایدشیتي و يک محدوده بياباني هسیتند. اسیتار خوزسیتار مالوه بر اين دارای سیواحل و شرايط جلگه     

احدهای ها مديريت سرزمين در اين وباشید. با توجه به تکثر فضاهای وبيعي و بعضا  انساني در اين استار مي

ای جغرافيای هم اين نواحي براساس ويژگيسياسي با چالش مواجه است. برای مديريت مناسب نياز به تقسي

های ها، تهديدها و چالشها، فرصتوبيعي و انسیاني است تا هر کدام دارای سند آمايشي مبتني بر توانمندی 

نواحي  ريزی برایمرتبط با خود باشییند. در شییرايط کنوني اسییتاني مانند اصییفهار نياز به چند سییطح برنامه 

ل مرکزی و نواحي کوهسیییتاني غربي خود و همچنين اسیییناد مجزا برای های معتدبياباني، دشیییت-کويری

مديريت منابع آب و خا( در هر کدام از اين مناوق است که به دليل وسعت زياد اين استار، شرايط مديريت 

 مطلوب برای آر تا کنور حاصل نشده است.

 های شکلی جغرافیایی در تقسیمات کشورعدم توجه به مولفه

های ر واقعيتهاع ببرای مشخص شدر بيشتر مدم انطبات تقسيما  سياسي کشوری  استاردر اين بخش 

ها پرداخته شده ها و استقرار غير جغرافيايي مراکز استاروسعت و فاصله، شکل استار ةجغرافيايي به سیه مولف 

 است.

 وسعت و فاصله

رند. در ديگاو  محسوسي با يکنقاط داخل استاني دارای تف ةهای ايرار به لحاظ وسیعت و فاصل اسیتار 

و با  کمتر بين نقاط سکونتي با يکديگر ةها دارای وسعت کمتر و در نتيجه فاصلغرب و شیمال کشیور استار  

ها بسيار زياد است و اين امر سبب ايجاد مرکز استار است. در حالي که در شرت و مرکز کشور وسعت استار

رساني و مدالت جغرافيايي شده است. های جدی به لحاظ قدر  کنترل دولت و امنيت و نيز خدما آسيب

ها نيز است که در ادامه بدار اشاره خواهد شد. در جدول ذيل، ستارالبته بخشیي از اين مشکل متوجه شکل ا 

های وسيع گردد اکثر استاروور که مشاهده ميهای کشیور براسیاس وسیعت آورده شده است. همار   اسیتار 

 کشور در شرت و مرکز کشور قرار دارند.
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 1033های ایران براساس مساحت در سال ترتیب استان-0 جدول
 مساحت مرکز ارنام است رديف

 515٬711 کرمار کرمار 5

 511٬726 زاهدار سيستار و بلوچستار 2

 531٬693 بيرجند جنوبيخراسار 9

 521٬333 مشهد رضویخراسار 3

 522٬611 شيراز فارس 1

 517٬512 اصفهار اصفهار 6

 37٬3355 سمنار سمنار 7

 79٬335 يزد يزد 1

 71٬637 مباسبندر هرمزگار 3

 63٬111 اهواز خوزستار 51

 31٬611 تبريز شرقيآذربايجار 55

 97٬355 اروميه غربيآذربايجار 52

 23٬597 سنندج ردستارکُ 59

 23٬527 ارا( مرکزی 53

 21٬393 بجنورد شماليخراسار 51

 21٬233 آبادخرم رستارلُ 56

 27619 بندر بوشهر بوشهر 57

 23٬331 کرمانشاه کرمانشاه 51

 29٬132 ساری مازندرار 53

 25٬779 زنجار زنجار 21

 21٬967 گرگار گلستار 25

 21٬599 ايالم ايالم 22

 53٬961 همدار همدار 29

 57٬111 اردبيل اردبيل 23

 56٬992 شهرکرد چهارمحال و بختياری 21

 51٬167 قزوين قزوين 26

 51٬113 ياسوج هگيلويه و بويراحمدکُ 27

 53٬132 رشت گيالر 21

 52٬315 تهرار تهرار 23

 55٬126 قم قم 91

 1٬199 کرج البرز 95

(Statistical Yearbook of the Provinces, 2011/2012) 
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ترين استار کشور  استار برابر مساحت کوچک 56/95ترين استار کشور  استار کرمارع مسیاحت بزرگ 

نظمي را شیکل و محتوای سیازماندهي سياسي فضا در کشور به وجود آورده   البرزع اسیت. اين امر نومي بي 

معيت کم و جاسیت. برخالف تصور مديريت سرزميني که مناوق کويری و بياباني را براساس اهميت کمتر  

های وسيع قرار داده است، اين مناوق به لحاظ ارزا اقتصادی  معادر، استعداد در قالب تعداد کمي از اسیتار 

های کشییور است. همچنين اين های نو و غيرهع دارای جايگاه بااليي در بين اسیتار گردشیگری، توليد انرژی 

دا  امنيتي باالترين اهميت را در لزوم توجه های مرزی شییرت کشییور به لحاظ تهديها و بويژه اسییتاراسییتار

دولت دارند. اين در حالي اسیت که کنترل دولت به دليل سیاختار تقسيما  ضعيف و مراکز استاني و نظامي   

در اين  اقتصادی و سياسي و امنيتي مناسب هایيرساختزپراکنده در اين مناوق بسيار کم است. به دليل نبود 

تهديدا  از سیمت شرت و حتي بخشي از مناوق مرکزی متوجه کشور شده است.  ترين مناوق، امروزه بيش

ت و ها به کار برده شده اسدر مناوق شیرقي و جنوبي همار معيارهايي به کار رفته است که برای ساير استار 

ي های کلبه اصییل فاصییله برای خدما  رسییاني و کنترل و ايجاد امنيت توجه نشییده اسییت. يکي از آسییيب

کشوری در ايرار، معيار قرار دادر منصر جمعيت است که بامث ناديده گرفتن بسياری از اقتضائا   تقسيما 

 ت.سرزمين شده اسمهم و ضروری برای ايجاد يک ساختار تقسيما  کشوری مناسب و مبتني بر آمايش

اکز استاني مرها تا آر ةهای وسيع شرقي و مرکزی و فاصلدورترين نقاط و مراکز سکونتي در استار ةفاصل

ه منوار مرکز استار سيستار و بلوچستار با چابهار از وريق جادزاهدار به ةمنوار مثال فاصلبسيار زياد است. به

بدور در صور  مستقيم  جنوب شرت استار کرمار به ةشهر کرمار تا آخرين نقط ةکيلومتر اسیت. فاصل  636

ميزار تطابق تقسيما  کشوری  1شماره  ةکيلومتر است. در ذيل نقش 112انسانيع،  یهاراهنظر گرفتن جاده و 

 گرداند.بر فواصل منطقي جغرافيايي را مشخص مي

بايسییت به توپوگرافي و شییکل ژئومورفولوژيک و صییرف مي ةالبته بايد توجه نمود که مالوه بر فاصییل

دقيق از  شناسييک آسيب ةبر اين اساس به ارائ ها و ضريب امنيت هر منطقه نيز توجه نمود وجمعيت استار

 ع.Rashidi, 2014: 215ها تا مرکز پرداخت  شهرستار ةفاصل
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 میزان تطابق تقسیمات کشوری بر فواصل منطقی جغرافیایی -5نقشۀ 

(Rashidi, 2014: 215) 

 

 هاشکل استان

ها استار ۀردفشمنسجم و غيرشکل غيرهای تقسيما  کشوری ايرار در سطح استاني، يکي ديگر از آسيب

  که در صورای بهترين شیکل برای يک واحد جغرافيايي سياسي است. چرا اسیت. شیکل فشیرده و دايره   

انطبات مرکز اسیتار بر مرکزيت جغرافيايي باالترين سیطح خدما  رسیاني و کنترل صیور  خواهد گرفت.     

در سطح استاني ناشي از موامل مختلفي است. يکي از  ويژهمنطقي تقسيما  کشوری در ايرار، بهاشیکال غير 

های شیرقي و مرکزی قابل مالحظه است که ناشي از  ها اسیت که در اسیتار  اين موامل وسیعت زياد اسیتار  

تقسیيما  غير جغرافيايي و تک معياره به خصوص با معيار جمعيت است. ملت ديگر تقسيما  ارگانيک و  

اشییي از مالحظا  و فشییارهای محلي و مالحظا  سیینتي با نگاه  های کشییور اسییت که ن تکويني اسییتار
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امنيت اسییت که خود سییبب تهديدا  امنيتي و تضییعيف کارايي واحدهای اسییتاني در  ةآمايشییي به مقولغير

های وبيعي و انسییاني و ضییعف خدما  رسییاني و کنترل کامل دولت بر تمام نقاط وری از منابع و تواربهره

غربي، ايالم، اردبيل، بوشهر، هرمزگار، تا حدودی استار مرکزی هايي مانند آذربايجاراستاني شده است. استار

در مناوق  ها با توجه به اين کهتقسيما  استاني است. اين استار ةو حتي سیيسیتار و بلوچسیتار از اين نمون   

منوار به-ها مراکز استار اند دارای کارايي پاييني در دفاع پايدار از مرزهای کشور است.مرزی کشور قرار گرفته

اری وسعت گذدارای کنترل کمي بر تمامي نقاط استار است. در بُعد اثر -مرکز امنيتي و دفامي و اداری استار

هايي مانند کرمار، اصیفهار، خراسیار جنوبي  پس از اضافه شدر وبسع، يزد   توار به اسیتار بر شیکل نيز مي 

بزرگ يا  ۀها معموال  دارای يک زائدس اشاره نمود. اين استار قبل از جدايي وبسع، خراسیار رضیوی و فار  

اين مناوق زائد تا مرکز استار  ةهای ديگر اسیت. اين امر بامث شیده تا فاصل  باريک و کوچک در دل اسیتار 

استار  توار در جنوب شرتآر را مي ةهای همجوار باشد. نموناين مناوق تا مراکز استار ةمتبوع بيشتر از فاصل

 کمتری با بندرمباس  مرکز هرمزگارع نسبت به شهر کرمار است. ةار مشاهده نمود که دارای فاصلکرم

 هااستقرار غیرجغرافیایی مراکز استان

ار غير های جغرافيايي، استقرهای ناشي از مدم انطبات تقسيما  کشوری بر واقعيتيکي ديگر از آسیيب 

ار های کشور، مرکز استار در ثقل جغرافيايي آر قرضي از استارها است. در بعجغرافيايي برخي از مراکز استار

رضوی هايي مانند سيستار و بلوچستار، کرمار، اصفهار، خراسارتوار در استارنگرفته است. اين مسهله را مي

و جنوبي، سیییمنیار، مرکزی، بوشیییهر، ايالم، چهیارمحیال و بختيیاری، کهگيلويیه و بويراحمد، مازندرار و      

يه هايي مانند چهارمحال و بختياری و کهگيلوغربي مشاهده نمود. البته بايد توجه داشت که در استارآذربايجار

که  هاييکند. اما در استاروسیعت کم اسیتار اين مسیهله چندار مشکلي را ايجاد نمي    ةو بويراحمد به واسیط 

ل در خدما  رساني و کنتر يا زائده دار هستند، اين مسهله بامث ضعفدارای وسیعت زياد و يا شکل کشيده 

منوار مثال زاهدار که مرکز استار سيستار و بلوچستار است، در شود. بهوری درست از منابع مياستار و بهره

درصد استار در قسمت جنوبي اين شهرستار واقع شده  11قسیمت شمالي استار واقع شده است و بيش از  

ی و حساس اين استار راهبردی شده است که در اسیت. اين امر سیبب ضیعف شديد در کنترل مناوق مرز   

توار دسیترسیي ضعيف مرکز استار   دنبال داشیته اسیت. در کُل مي  ههای اخير مواقب امنيتي زيادی را بسیال 

منوار مرکز اداری، سییياسییي، امنيتي و انتظامي و دفامي هر اسییتار به نقاط مختلف اسییتار تابعه را در کنار  به
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ادل کنترل ضیعيف اسیتار و ناامني ناشي از آر و نيز ضعف بهروری و کارآمدی و   موامل ديگر جغرافيايي مع

 يافتگي دانست.مدم توسعه

 گیرینتیجه

رای سرزمين داچه در اين مقاله گفته شد، تقسيما  کشوری ايرار از منظر جغرافيا و آمايشاز مجموع آر

که پيامدهای ژئوپليتيکي منفي را برای کشور و مناوق جغرافيای آر به دنبال  اسیت  هاييو آسیيب  هاضیعف 

ها مدم انطبات تقسيما  کشوری بر نواحي جغرافيايي است. اين مدم انطبات . يکي از اين ضعفداشته است

 وور که در اين پژوهش توضيح دادهانسیاني قابل بررسیي اسیت. همار   وبيعي و جغرافيایبه لحاظ جغرافيای

ها بر جغرافيای وبيعي و انسیاني منطبق نيست و اين امر سبب شده تا  های بسیياری از اسیتار  شید، مرزبندی 

ای زی ناحيهريسرزميني در هر استار با تنوع انساني و وبيعي سرزمين مواجه شود و از ارائة يک برنامهمديريت

ها و در شکل کالر مديريت کشور شده اين امر سبب مدم کارايي مناسب در مديريت استار .منسجم بازماند

هايي شییده که چند ناحيه ای در درور اسییتارهای منطقهگيری رقابتاسییت. همچنين اين امر سییبب شییکل

ده است و پيرامور و هسته و حاشيه ش-تر مرکزسبب شکاف بيش مسهله جغرافيايي را در برگرفته اسیت. اين 

ای هتر به اممال سیياست اجتمامي، اقتصیادی و غيره بيش مراکز با قدر  و برخورداری سیياسیي، فرهنگي،   

مدم انطبات تقسییيما  کشیییوری بر منطق  پردازند. اين ای ميمنطبق بر اقتضییائا  خود در مناوق حاشییيه  

زند. مدم انطبات مرزها و مناوق به ناتعادلي سییرزميني و مدم مدالت جغرافيايي دامن مي جغرافيای سییرزميني

شده ي ها و فضاهای جغرافيايهای مکارها و تجانسيايي سبب ناديده گرفتن افتراتسیياسیي بر نواحي جغراف  

نتيجه اين امر تضیعيف مدالت سرزميني، کاهش سهم مشارکت سياسي برخي از شهروندار در روند   .اسیت 

گيری انگاره تبعيض بين اقوام و حکومت مرکزی و در نتيجه واگرايي ای، شییکلاداره امور کشییوری و ناحيه

 ای و حتي ملي شده است.تر و به مخاوره افتادر امنيت محليف منطقهبيش

های موجود در تقسيما  کشوری مدم توجه به سیرزمين يکي ديگر از ضیعف  از منظر جغرافيا و آمايش

مسهله  ها و غيره است. اينها، شهرستاربندی سياسي استارشیکلي جغرافيايي در مرزبندی و منطقه  هایمؤلفه

کل ها است. وسعت و فاصله و شها و استقرار غيرجغرافيايي مراکز استاروسعت و فاصله، شکل استارشامل 

اضر وور که در مقاله حرساني، کنترل، توسعه و امنيت هر منطقه دارد. همارها رابطه مستقيمي با خدما استار

 رساني و کنترل، بامث ناکارآمدیما ها با مرکز و با هر کدام از مراکز خدتوضیيح داده شد فاصله نقاط استار 

آوری بسییتری مناسییب برای توسعه و رسیاني در جهت فراهم مديريت سیرزميني در اداره، کنترل و خدما  
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ها نيز بامث ايجاد فواصل و خال های سرزميني پايدار نواحي مختلف کشیور شیده اسیت. شکل استار   امنيت

ق بر ها در نقاط غير منطبت. همچنين استقرار مراکز استارای شیده اس بين مراکز اسیتار و برخي نقاط حاشیيه  

 رسییاني، کنترل و در نتيجهها در خدما گزيني جغرافيايي سییبب کاهش قابليت مراکز اسییتار اصییول مکار

لف رساني در سطو  مختبسیترسیازی برای توسیعه شیده است. اين امر نفوذپذيری امنيتي و بحرار خدما     

 مدم روازاينمرزی و نيز کم جمعيت يا خالي از جمعيت را سییبب شییده است.  ويژه در مناوقسیرزميني به 

سیرزمين که همار منطق مملي ملوم جغرافيايي اسییت سبب  های جغرافيايي و منطق آمايشتوجه به واقعيت

 و آسيب گر ضعفدر فضای سرزميني کشور شده است و اين بيار هايي در روند توسعه و امنيتبروز آسيب

سیرزمين اسیت، که به تبع پيامدهای امنيتي و سياسي   تقسیيما  کشیوری از منظر جغرافيا و آمايش   در روند

مايش ريزی و آزيادی را متوجه کشور نموده است. اين مدم انطبات بين واقعيت و تصور دولتمردار در برنامه

های و قو  هاعفها، ضفضیای سیرزميني ريشه در فقدار يک در( ژئوپليتيکي فراگير از تهديدا ، فرصت  

ای هگيری سیازماندهي سیياسیي فضیا به شکل معيوب و دور از واقعيت    سیرزميني دارد که منجر به شیکل  

 ژئوپليتيکي و آمايشي شده است. 
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 چکیده

بوه ححوا     .شوودد ليه واحدهای سياسي محسوب ميد اصلي تهديد عابعا ازدفاعي  وتهديدهای امنيتي 

توادند دقش مي دستازاينای که امنيت و دفاع در واحدهای سياسي داردد، تهديدهايي کارکردهای ويژه

 اين پژوهش بوه دداوال   شته باشند. بنابرايندر اين واحدها داهای مختلف تصميم گيریدر شکل مؤثری

اسوتان  های شهرستان بندیسطح، مينزدفاعي آمايش سر-های امنيتيتهديد بررسي و تحليل، شناسايي،

هوا از  ايون تهديود   باشد.مي آدهاسرزميني برای های آمايشراهکار گزينشاين تهديدها و بر اساس احارز 

دخاوان جهوت پايوايي     بوا ادود. سو     ای گردآوری شوده اهو مصاح ، پيمايشيطريق مطاحعات اسنادی

و ادتخاب راهکارها مصاحاه  ها از ححا  تهديدهای موجوداز شهرستان هرکدامرتاه دهي به  ،پرسشنامه

، هوای موجوود  های مختلف استان احارز از ححا  تهديدبندی شهرستانرتاه منظوربه به عمل آمده است.

ها در مدل ويکور از آدتروپي شادون دهي شاخص. همچنين برای وزناسترا به کار گرفته مدل ويکور 

های استان احارز شهرسوتان  آيد که در بين شهرستاناز دتايج اين پژوهش چنين بر مي استفاده شده است.

دحيول   تورين مهوم  .اسوت دفواعي  و  امنيتيسياسي، های کرج به عنوان مرکز استان دارای بيشترين تهديد

هوای مختلوف اسوتادي در ايون     توادد تمرکز خدمات، امکادات و دسترسوي ها در کرج، ميتمرکز تهديد
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ها به دحيل عدم ارائه خدمات مناسب و درخوور جمعيوت ديوز    همچنين ديگر شهرستان شهرستان باشد.

هوای  از بوين گوروه   دهود کوه  باشند. دتايج دشان ميهای مختلف ميدارای تهديدهای گوداگون در گروه

بور   تأثيرگوااری تهديدهای اقتصادی دارای باالترين درصد اهميوت از ححوا  ميوزان    ، هاديدمختلف ته

تهديوودهای محيطووي و  ،. بعوود از تهديوودهای اقتصووادیاسووتهووای مختلووف اسووتان احاوورز شهرسووتان

از  و   شهرسوتان کورج   ويوژه بوه  برای خروج استان و  دد.استان دار بيشترين اهميت را در محيطييستز

راهکارهوای   تورين مهوم . يکوي از  ايان به ارائوه راهکوار پرداختوه ايوم    در پ ،ی موجودوضعيت تهديدزا

از کورج و   تمرکززدايوي  ،های استان احاورز سرزميني برای کاستن از مسائل و مشکالت شهرستانآمايش

 .ستهاانارائه امکادات و خدمات در ديگر شهرست

 .ويکور، استان احارزمدل دفاعي، و  امنيتي سياسي، ، تهديدهایراهاردآمايش سرزمين، : هاهواژکلید

 مقدمه

های آکادميک موورد  که در مکان ایگودهبه ؛بشری هستند ةای اساسي برای جامعها مسئلهدابرابری حاضردر قرن 

توادند وحدت ملي و ثاات اجتماعي را به خطر ها ميدابرابری .اددازددها را به دگرادي ميگيردد و دوحتبحث قرار مي

 هوا، سياسوت ، فنون، اصول ها،ای از دادشمجموعه به عنوان آمايش سرزمين(. Dennis Wei, 2015: 2) بيندازدد

سواماددهي و دظوم    هوا از بوين بوردن دوابرابری    منظوربهاقدامات و عمليوات هماهنگ و منسجمي است که  ،هابردامه

آموايش  د. شووو ( به کار گرفتووه مووي  غيرطايعيو  هوای زيستي و جغرافيايي )طايعيهوا و مکوانبخشويدن بوه فضوا

هوای کلوي، توسوعه هموه جاداوه     سرزمين را سازماددهي هماهنگ و سزاوار فضای حياتي کشور در قاحوب سياسوت

ادسان در يک دگاه کلي مشتمل  هایفعاحيتبندی طاقه تردقيقعاارت  ، بهادودهوای دفواعي دادسوتهکشور و ضرورت

گوداگون و پيچيوده ادسوان در    هایفعاحيتطايعي  طوربهقتصوادی ، اجتماعي، سياسي و دظامي است. ا هایفعاحيتبر 

بر ايون اسواس آموايش سرزمين، رابطه . وری استحداکثر بهره منظوربهفضای جغرافيايي ديازمند بسترسازی شايسته 

و عموده   طوور بهابعاد آمايش سرزمين که  ترينممهيکي از  .کنودادسوان را تنظويم موي هایفعاحيتبين ادسان، فضا و 

 ,Zarghani & Azami) اسوت دفواعي  و  کمتر بوه آن تووجهي شوده اسووت، بعوود امنيتوي   بخصوص در ايران 

2011: 142). . 

ها در تموامي ادوار تواريخي بووده    ها يکي از آرزوهای ديرينه ادسانفائق آمدن بر مشکالت و از بين بردن تهديد

. بورای آگواهي از چگوودگي ميوزان     اسوت ريوزی  ای رسيدن به اين مهم دياز به شناخت بيشوتر و برداموه  است، که بر

هوای مختلوف   از ححا  دسترسي بوه شواخص   هاشهرستان بندیسطحيک استان به در سطح  مثالعنوانبهها دابرابری

 تورين مهوم يکوي   امکادوات  خودمات و از  از دسترسوي در دقوام مختلوف    مراتبسلسلهيک  ة، ارائشودمي پرداخته

هوای  ميزان دسترسي به شواخص  بندیسطحهمچنين  .(Rondinelli, 1988: 116) است بندیسطحهای کاربرد
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، که اختالفات مکادي، فضايي، اقتصادی، اجتمواعي و  استمناطق  ةمختلف توسعه، روشي برای سنجش ميزان توسع

هوای  تمرکز امکادات و خودمات در شوهر  (. Taghvaei & et al, 2011: 155)دهد فرهنگي مناطق را دشان مي

ای در ميزان دسترسي به خودمات و  های منطقهاخير ساب بوجود آمدن دابرابری ةدر چند ده هاو مراکز استان بزرگ

عداحتي فضايي را بوه بوار   های درآمدی و در دهايت بيامکادات شده است که به تاع آن دزول کيفيت زددگي، شکاف

تجزيه و تحليل منطقي و معتار از مناطق و دواحي در راستای رسيدن (. Ryahi & et al, 2010: 48) آورده است

 (.Morgan & et al, 2005: 5)باشد اقتصادی اصلي ضروری مي ةبه عداحت فضايي و توسع

ان جودا  از ايون اسوت   5913که در سال  ،تمرکز تهران رفع و فضايي پخش هایقطب از يکي عنوان استان احارز به

های مختلفي وجود دارد تهديدباشد. در اين استان مي حال خود درگير تمرکز فضايي شديد در مرکز استان ،استشده

 های آمايش سرزمين شوناخت تهديودات  بخش ترينمهمگيردد، در اين راستا يکي از ای را در بر ميکه ابعاد گسترده

دفاعي سياسي امنيتي  ت. با توجه به اينکه برای کاستن از تهديدهایهای مختلف اسامنيتي و دفاعي در استان سياسي،

در اين پژوهش  شودميای و استادي های مختلف اقدام به پخش امکادات و خدمات در سطوح منطقهريزیدر بردامه

شوود.  های مختلوف اسوتان احاورز پرداختوه موي     به بررسي چگودگي پخش فضايي خدمات و امکادات در شهرستان

، اقتصوادی،  محيطوي زيسوت هوای مختلوف   اهميت تهديدهای موجود در استان احارز، در هر کدام از بخش چنينهم

در ارتاام با تهديدات امنيتي و دفاعي آمايش سرزمين پرداخته شده است. در  فرا استاديسياسي و -اجتماعي، فرهنگي

موجود تضعيف و بوه تودريج در سواختارها    توان گفت که تهديد فرايندی است که در آن توان يک تعريف ساده مي

های حيواتي  ادد از تهديدهايي که اهداف و ارزشامنيتي و دفاعي، عاارت سياسي، دچار تزحزل خواهند شد. تهديدات

هوا  د کوه بويم آن رود توا در اهوداف و ارزش    نو دهای در معرض خطر قرار مييک کشور )منطقه، استان(، را به گوده

دظوامي،   اعي دارای پنج بعد مختلوف تهديدات امنيتي و دف (.Majdi, 2000: 145)يرد تغييرات اساسي صورت گ

 (.(Buzan, 1991: 19باشند مي محيطيزيستسياسي، اقتصادی، اجتماعي و 

مختلف از ححا   هایبندی شهرستانشناسايي تهديدهای موجود در استان احارز و رتاهدمايد بنابراين ضروری مي

دفاعي باشد. همچنين اين پژوهش بوه  -های امنيتيگيرد تا راهنمايي جامع برای مراکز و سازماناين تهديدها صورت 

و در  ؟آمايش سرزمين در استان احارز کدامنود های امنيتي و دفاعي باشد که تهديداساسي مي سؤالدداال پاسخ به اين 

اسوت توا بوا اسوتفاده از منوابع و اسوناد        ش شده؟ بر اين اساس تالباشندها دارای اهميت بيشتری ميکدام شهرستان

 بنودی سوطح  هوا از ححا  اهميت تهديد هاشهرستان س   با استفاده از مدل ويکورها استخراج شودد مختلف تهديد

 داده شودد.  دشان GISهای شودد و روی دقشه
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 مبانی نظری

و در  (Ebrahimi jam & ahmadyan, 2013: 53)های بشر بوده است ترين ديازامنيت همواره از بنيادی

(. امنيوت در درجوه اول   Wolfers, 1962: 150)هاسوت  گيری فقدان تهديد بر ضود ارزش مفهوم عيني آن اددازه

يابود. در  که بر پايه چندين اصل در جامعه پديدار شده است و همواره اسوتمرار موي   باشديممفهومي ذهني و دساي 

دگور  امي مورد توجه بوده است، درحاحي که در مطاحعات ادتقادی و کليدگرش سنتي به ماحث امنيت بيشتر تهديد دظ

تنها از راه ابزار دظامي بکله از طريق عوامل مختلف ديگری مادند عوامل محيطي، توادند دههای اجتماعي ميامروز گروه

همچنوين  (. Sarvar & et al, 2014: 29 )اقتصادی، اجتماعي و بسياری عوامل ديگر مورد تهديد قورار گيردود   

آن است، که تنها به ارتاام مستقيم با تماميت ارضي بسونده   ۀمنظور از دفاع، چارچوب شناور، قابل ادعطاف و گسترد

باشود  مي تأثيرگاارگيرد، همچنين بر امنيت ملي ديز بسيار کند و امور سياسي، فرهنگي و اقتصادی را ديز در بر ميدمي

(Ministry of Defense, 1998: 194).   بوا بوه وجوود آمودن      يدور اقودامات دفواع   یهوا هموواره از گاشوته

 یهوا جنوگ  یبورا  یمورز  یشوهرها  جواد يدر شهر، ا يدفاع یهاهيال جاديا وجود داشته است، يمحل یهاحکومت

در  یو پدافنود  ياز جملوه اقودامات دفواع    ها در اطوراف شوهر  آبراهه جاديا ،یبلند یساختن شهرها بر رو ،ياحتماح

 (.Faraji molaei & et al, 2015: 250)بوده است  گاشته یهاحکومت

های های هوشمنداده و سياستريزیباشند که با بردامهتوسعه در هر کشوری امنيت و دفاع مي هایبنيان ترينمهم

 بوه  رسويدن  اموروزی،  هوای ريوزی بردامه هدف ترينمهم که گفت توانمي کلي دگاه يک . درآينديمدرست بدست 

 واضحي مفهوم اما دارد، زيادی کاربرد امروزی زبان در توسعه ۀواژ آدکه عالرغم. باشدمي پايدار توسعه ويژهبه هتوسع

 اقتصادی، ةحيط چهار به توجه با که يابدمي دسترس، در معنای زمادي توسعه دحيل همين به. ديست دسترس در آن از

 ,Akhbari & et al, 2015: 35( ،)Ghaderi Hajat & et al) شوود  مطورح  اجتمواعي  و فرهنگي سياسي،

 ،زيستي، فرهنگي، اقتصوادی های مختلف محيطهای اصلي در بخشبنابراين توجه به طيفي از متغيير (.125 :2010

 ;Wong, 2006: 142)دمايوود دفوواعي ضووروری موويو  امنيتووي سياسووي، اجتموواعي و سياسووي در مطاحعووات

Khairullov, 2015: 303.)  خسارات جاران داپوايری را بوه بوار     توادديمها هر کدام از اين بخشعدم توجه به

هوای  حوزب سوازها و حرکوت   ايجواد  به  دتواديممحيطي عدم توجه به مسائل محيطي و زيست مثالعنوانبهبياورد، 

 سوم ينيو اکوفم  سوم ي، اکوآدارش يافراطو  يشناسو مادند بووم  يکاحيراد ديبر عقا يماتن ست،يز طياز مح تيحما ديجد

شوده اسوت.    ميدو گروه از افوراد تقسو   انيکه چگوده جوامع، م کنديم انيب الدیيم 5313در سال وردني. اوربيادجامد

ادسان بورای   ييتوادا دادنديمکه  گریيو گروه د کننديم يتلق ريپاميعت را ذاتاً قابل بهرهارداری و ترميکه طا يگروه

 (.Moyer, 2000: 457)ای جاران خسارت است او بر يياز توادا شيخود ب طيدابود کردن مح
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ای ضريب معهای بر هم داردد؛ يعني هر چه در جاهپايدار، تأثيرهای فزايند ةدر واقع، مفاهيم امنيت ملّي و توسع" 

رود، موجاات افزايش امنيت را  التوسعه با گشود و هر چه آهنامنيت بيشتر شود، فرآيند توسعه پايدار ديز تشديد مي

 ای در منواطق مختلوف  هوای توسوعه  همچنين دوابرابری  .(Jafari & Zolfaghari, 2014: 67) "دمايدمي تمهيد

های خواص،  دحيل تنوع دمايد. اين موضوع در ايران به ترهای سياسي، اقتصادی و اجتماعي را عميقشکافتوادند مي

امنيت دتيجه کواهش فقور، بيکواری و برابوری      و فرهنگي اهميت بيشتری دارد. ازاينرو، توسعه و پايداری ديني زبادي،

های مرتاط با امنيوت ادسوادي منجربوه    ای را تصورکرد که فقر و کاهش ساير مؤحفهتوان چرخهشهروددان است و مي

 بنابراينAdami   & et al. 2011: 10). ) شد ثااتي در جامعه خواهدديافتگي و بي داامني و داامني موجب توسعه

 توادود زمينوه سواز   ای و استادي به صورت برابر ميها در سطوح مختلف منطقهسعه و ايجاد دسترسيفراهم دمودن تو

ای باشد کوه کشوورها در   های منطقهي و کاهش دابرابریدفاعهای تقويت پتادسيل، توسعه امنيت ها،پيشاردن سياست

پرداختن به مقوحه امنيت و دفاع  ينهمچن (Goletsis & Chletsos. 2011: 174) .  داردد مي راستای آن قدم بر

 ,Hossini nesar & Ghasemi)باشود  در راستای توسعه در کشوور موي   تأثيرگاارهای موحفه ترينمهميکي از 

2012: 1.)  

 پیشینه پژوهش

باشد کوه متاسوفاده در   ای ميمطاحعاتي گسترده ۀحوز سرزميني از ديدگاه آمايشو دفاع يتيامنهای بررسي تهديد

در اين قسومت برخوي از مطاحعوات     (.Zarghani & Azami, 2010: 71)است  کمتر به آن پرداخته شده نايرا

 يمهمو  گاهيجا ريمختلف، عشا يخيتار یهادر طول دورهشود: مختصر به شرح ذيل بيان مي طوربهداخلي وخارجي 

 يرتوأث  یتحوت عنووان واکواو    یاحوه (، در مقا5932و همکواران )  ياحيو ر روازايون . اددکشور داشته تيدر مااحث امن

امکان توسعه و بهاوود   ي: کله کوه در ساوه(، به بررسی)مطاحعه مورد يتيبر بعد امن ديبا تاک ريو اسکان عشا يسامادده

بدسوت   جيادد. دتوا پرداخته های مختلف آماریبا استفاده از آزمون در دو حاحت کوچ و اسکان رانيدر ا ريعشا يزددگ

از  تيرضوا  ،يو مواح  يجواد  تيو امن شيساب افزا يکوهکله ريو اسکان عشا يدهکه طرح سامان نددهيآمده دشان م

 ي مختلفيفرهنگ یهابيآس نيشده است و همچن یو اقتصاد يشغل تيامن ،ييو غاا يبهداشت تيامن ،يزددگ تيفيک

بوا   یامقاحوه ( در 5913همچنين زرقوادي و اعظموي )   (.Ryahi & et al, 2013: 97) است هبه وجود آورد ديز را

امنيتوي  -امنيتي در آمايش کالدشهر مشهد به تايين اهميت و جايگاه مالحظات دفاعي-عنوان تحليل مالحظات دفاعي

پاير مادند زيرساخت حمول  های آسيبادد. در اين پژوهش محققين دسترسيدر طرح آمايش کالدشهر مشهد پراخته

های تروريستي ها را در ارتاام با حملهو تعدادی ديگر از دسترسي و دقل، زيرساخت ادرژی، آب، خدمات اضطراری

ها را بر اساس احتمال وقوعشوان  ادد و ادواع حملهاددازد مورد بررسي قرار دادهکه امنيت و دفاع کشور را به خطر مي

توادود  مرزی کشور مي هایها در استانادد که باالبردن سطح دسترسيادد. در پايان به اين دتيجه رسيدهمشخص دموده
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مسوائل مهوم    گور يد از (.Zarghani & Azami, 2010: 94)ساب افزايش امنيت در آن مناطق و کشور شوود  

کوه   رايو . زباشود يمو  ينيدشو هيحاش رد،يمورد مطاحعه قرار بگ هادر ارتاام با خدمات شهری و دسترسي ديکه با يتيامن

 زانيو م نيبواالتر  یکوه دارا  باشود يم ييشهرهاجمله شهر کرج از . حاشيه دشيني با امنيت شهری ارتاام مستقيم دارد

، اين شهر در محدوده مطاحعاتي اين پژوهش ديز قرار گرفتوه  است رانيدر ا تيپر جمع یهاشهر نيدر ب ينيدش هيحاش

خوط   دامتوازن: مطاحعوه مووردی )حاشويه دشويني در     ةتوسعبا عنوان پيامدهای  یا(، در مطاحعه5932) يخادي. زکاست

 ديآيبر م نيچن قيتحق جيمنطقه از کرج پرداخته است. از دتا نيدر ا ينيدشهيحاش يچهارم حصار شهر کرج(، به بررس

از حود   شيدوابرابر و بو   عيدر اثر توز ينيدشهيحاش نيددارد، همچن یشهر ةمنطق نيدر ا یاديز ةسابق ينيدشهيکه حاش

 تيو امن توادود يمو  تيجمع رمعموليتمرکز غ نيشده است. بنابرا جاديا ييايجغراف ةمنطق کيامکادات در جامعه و در 

 (.Zakikhani, 2013: 7) تر استان و کول کشوور را بوه خطور ادودازد     و در سطح گسترده یمناطق مختلف شهر

الزم  .باشود يمو  يدفواع  -امنيتوي  ۀها حوزکشور يتمام یبرا ی مطاحعاتيهاحوزه ترينمهماز همادطور که اشاره شد، 

. در ددار یدر ارتاام با علم و فناور ييهانهيزم شيبه پ ازيبخش د نيو به روز بودن در ا شرفتياشاره شود که پاست 

 یعلوم و فنواور   يتعوامل  یهوا حوزه يبه بررس "2121جنگ؛ به دداال  ندهيآ"با عنوان  يدر پژوهش 5کيراستا د نيا

گفت تناقض بخش دفاع  توانياست که م دهيرس جهيدت نيبه ا تيپرداخته است. در دها کايدر ادگلستان و آمر يدفاع

و  باشود يمواجه م ينييپا اريبس ديبخش، با توح نيدر ا نيسنگ یگزارهيکه با وجود سرما باشديم نيکشورها ا نيدر ا

هوای اقتصوادی و   توادد به تنهوايي زيرسواخت  دمي ،های امنيتيعالرغم باالبردن توان دفاعي کشورها و کاهش تهديد

به سمت هسته کوچک  ديمشکل با نيرفع ا یپرداخته است که برا زيبه ارائه راهکار د ني. همچنغلي را متحول کندش

مسوائل در   تورين مهماز  گريد يکي  (Dick, 2003, p. 15).حرکت کرد يدادا و شاکه بزرگ توادا در بخش دفاع

بوا   يراستا در پژوهش نيدر ا باشد،يآن م ياعمسائل و ابعاد اجتم ن،يسرزم شيآما يو دفاع يتيماحث مالحظات امن

 ياسوت بوه بررسو    افتوه يادجوام   2کوه توسوط اسوتون    "ياجتماع تيو امن يادسجام اجتماع ،ياجتماع هيسرما"عنوان 

کوه   ادود دهيرسو  جوه يدت نيپژوهش به ا نيعامل پرداخته شده است. در ا ريپدافند غ بادر ارتاام  ياجتماع یهاهيسرما

چورا کوه وجوود    » د،يو دماي)دورم( را پرتوان م رعاموليآن پدافند غ تياست که تقو ياز جمله عوامل ياجتماع هيسرما

مسوتحکم دموووده و باعووث     ار يهوای دظوم و دظام اجتماعو شاحوده يمااد د،يهمچون وفاداری، اعتماد، و ام يعوامل

منجر به  توادديکشور م کي ندهيبه آ دواراده،يو ام نادهيدگواه خوش ب ،ينيودآفري. امشوديم يادوسجام اجتمواع وتيتقو

گاشته که مورد مطاحعه  قاتيتحق يدر تمام .(Ston, 2000, p. 25))دورم( شود رعاموليپدافنود غ وتيارتقای ظرف

در مطاحعاتي کوه   نيپرداخته شده است. همچنو ابعاد مختلف آن  يدفاع ،يتيامن داتيادد کمتر به بحث تهدقرار گرفته

                                                           
1 Dick 

2 Ston 
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بوا   قيتحق نيکمتر پرداخته شده است. ا دفاعي-امنيتي تهديداتبه  ،صورت گرفته است یمرزغير یهااستان بر روی

 دفواعي  – يتو يامن یدهايمختلف و تهد یهايدسترس نيارتاام ب ليگاشته بر آن است که به تحل قاتياستفاده از تحق

 محققان قرار دگرفته است. تيعنامورد  بخوبي نياز ا شيدر استان احارز ب ردازد، که پ نيسرزمشيآما

 محدوده مورد مطالعه

 در. شد فرستاده اسالمي شورای مجل  به و تصويب استان احارز تأسي  اليحه خورشيدی، 5911 ماه بهمن در

 گرفت. استان احاورز  شکل رسمي بطور احارز استان 5913 سال در اسالمي شورای مجل  دمايندگان تصويب با ادامه

 دقيقوه  91 و درجوه  15 توا  دقيقه 51 و درجه 11 و شماحي عرض دقيقه 25 و درجه 96 تا دقيقه 95 و درجه 91 بين

 از تهوران،  اسوتان  بوه  شورقي  جنووب  از شور  و  مازددران، استان به شمال از استان اين. است شده واقع شرقي طول

 دارد، وسعت مربع کيلومتر 1522 احارز استان. است محدود قزوين استان به غرب از مرکزی و استان به غربي جنوب

 Alborz Province) باشود مي سکنه دارای آبادی 916 و دهستان 23 بخش،59 شهر، 57 شهرستان، شش دارای

Statistical Yearbook, 2012: 31.) 

 

 
 موقعیت جغرافیایی استان البرز -1تصویر 

 روش پژوهش

 .است «اکتشافي و تحليلي -توصيفي»  ماهيت ححا  از و ردیکارب هدف ححا  از حاضر پژوهش

و  مصواحاه  ،ایکتابخادوه  هوای روش از تواموان  صوورت  بوه  تحقيوق  هوای داده آوریجموع  برای تحقيق اين در

 مقواالت،  هوا، دامهپايان از اعم موضوع، با مرتاط هایپژوهش ایکتابخاده است. در مطاحعات شدهاستفاده ایپرسشنامه
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است. برای آگاهي  شده استخراج پژوهش دياز مورد هایشاخص و. است شده پژوهشي استفاده هایطرح ها وکتاب

سنجد ای، تهديدهای موجود را در سطح استان احارز به خوبي ميهای مستخرج از روش کتابخادهاز اينکه آيا شاخص

دخاگان صوورت گرفتوه    ةديدها توسط پرسشنامادتخاب هر کدام از ته يا خير از دخاگان مصاحاه به عمل آمده است.

 76های مختلف استان احارز از پرسشنامه برای سنجش ميزان اهميت هرکدام از تهديدها در شهرستان است. همچنين

هوای  هوا از روش برای تحليل شواخص  .استفاده شده است)دموده گيری هدفمند(، دفر  91شاخصي با جامعه آماری 

 بر روی دقشه دمايش داده شده است. arc map 10.2افزار . س   دتايج با استفاده از درماستفاده شده است 5ويکور

 .آمده استکلي  یهاگروهبه تفکيک های پژوهش شاخص 5در جدول 
 

 پژوهش یهاشاخص -1جدول 

  هاشاخص اشتهارد فردیس نظرآباد طالقان ساوجبالغ کرج
       کميت آب

و 
ی 

یط
مح

ت
یس

ز
حی

م
 طی

       زحزحه

       سيل

       طوفان ماسه

       رادش زمين

       خشک ساحي

       آحودگي آب

       آحودگي صوتي

       يخاندان و سرمازدگي

       صاعقه و تگرگ

       ادسادي یهاندهيآال

       ادسادي و دامي یهایماريب

       بهره برداری غير اصوحي از منابع طايعي

       صنعتي و معددي یهايآحودگ

       کشاورزی یهايآحودگآفات و 

       قرارگيری در حاشه کوير

       هایکاربرهمجواری دامناسب 

       در دقام شهری هاپادگاناستقرار 

        اين بخش دتايج

 

 

                                                           
1 Vikore 
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 1ادامه جدول 

  هاشاخص اشتهارد فردیس نظرآباد طالقان ساوجبالغ کرج
       ضعيف بودن صنايع

ی
اد

ص
اقت

 

       ضعيف بودن بخش خصوصي

       کماود سرمايه گااری داخلي

       کماود سرمايه گااری خارجي

       صادرات

       واردات

      رادت ارتاام اقتصاد استان و 
 دفت

       قاچا  کاال

       پايين بودن شاخص درآمد سراده

       پايين بودن ميزان س رده گااری

      پايين بودن متوسط درآمد 
 خادوارهای شهری و روستايي

      دابرابری درآمد خادوار روستايي 
 هریو ش

      های ضعف تکنوحوژی و فناوری
 توحيد

      های توحيد و کامل داودن زدجيره
 های صنعتي استانخوشه

       توزيع امکادات زيربنايي

        دتايج اين بخش
       تخليه روستاها

، ف
عی

ما
جت

ا
سی

سیا
ی، 

نگ
ره

 

       Ngoکماود و ضعف عملکردی 
 ها

      افزايش عدم توازن در پراکندگي 
 جمعيت

      های سني عدم توازن در گروه
 جمعيتي

      مشکالت داشي از جوادي 
 جمعيت

       حاشيه دشيني

       فقر

       مهاجران افغادستادي
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 1ادامه جدول 

  هاشاخص اشتهارد فردیس نظرآباد طالقان ساوجبالغ کرج
       هازددان

 

      بيکاری و مضيقه ازدواج در 
 شهرها

       مهاجرت

      های غير احيترودد اشتغال در فع
 رسمي

      تفاوت مردان و زدان در احساس 
 تعلق اجتماعي

      هماستگي احساس تعلق 
 اجتماعي با ميزان تحصيالت

      تفاوت شهردشينان و روستاييان 
 در احساس تعلق اجتماعي

       عدم احتزام به قادون

       عدم مشارکت سياسي

       ضعف در شيوه مديريت

       ی بين دهادیهایهمکارضعف 

       ملت-اختالل در روابط دوحت

       های اجتماعيبزهکاری

       بيکاری

       اعتياد

      محلي گرايي منفي )بکارگيری 
 ديروی غيربومي(

       اغتشاشات

       قاچا  و توزيع مواد مخدر

        دتايج اين بخش
       ضعيف بودن پيوددهای فيزيکي

نی
ستا

را ا
ف

 ، 
ایر

 س
 و

ها
ند

یو
پ

 

       فاصله شهرها

      ضعيف بودن پيوددهای 
 تکنوحوژيکي

       ضعيف بودن پيوددهای اقتصادی

      ضعيف بودن پيوددهای اجتماعي 
 فرهنگي

       ضعيف بودن پيوددهای خدماتي
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 1ادامه جدول 

  هاشاخص اشتهارد فردیس نظرآباد طالقان ساوجبالغ کرج

      عدم تعادل در استقرار 
 فضايي

 

      عدم تعادل در توزيع 
 جمعيت

      مخاطرات شاکه توزيع 
 ادرژی

       ضعف در تحقيق و توسعه

      توضيع دامناسب منابع 
 ادرژی

      ی منفي از سياست ريرپايتأث
 خارجي دوحت

      مديريت  تاثيرات منفي شيوه
 کالن کشور

       تورم

       بودجه

     
های تاثيرات منفي فرهنگ

برون مرزی بر فضاهای 
 فرهنگي استان

      قوادين و مقررات بازداردده 
 رشد اقتصادی

        دتايج اين بخش
 

 و تجزیه و تحلیل های پژوهشیافته

 )سیاسی، امنیتی، دفاعی( محیطیزیستتهدیدات محیطی و 

 امکوان  ي،و مکان زددگ به عنوان عرصه باشد کهاحزامات برای ادسان مي ترينمهميط زيست يکي از مح

و توالش   يوزی دارد ربه بردامه يازد يط و محيط زيست،مح به . توجهکنديادسان را فراهم م يو باحندگ رشد

 دسوتاوردهای  و يبستری است که بر آن زدودگ  يط طايعي. محطلادميمسئوالن به همراه مردم را  يران ومد

 يعوت طا يسوتم . توا سوده ب  دباش داشته وجود يعيطا يطجدای از مح تواددادسان دمي. يردگيشکل م يادساد

 يادوه سوده  شودن در م  ي. از آغاز صونعت ه استبود طايعت و يموجودات ادساد يندر روابط ب مسلط بخش

اسوت.   يآب و مواد معودد  سنگ، زغال يعيشتابان از منابع طا برداریبهره بشر در حال يتاديا،هجدهم در بر
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 ي وصونعت  ينودهای از فشوارهای دوگادوه فرا   ي حاصول جتمواع بوه مشوکالت ا   يواکنش ياست اجتماعيس

از  يداش محيطييب زيستمربوم به تخر يمشکالت اجتماع يادی از. بخش زروديشدن به شمار مشهری

 يودی، هوا آحووده شوده و بوه تهد    پساب کارخاده ها توسطشدن بوده است. رودخاده شهری شدن و يصنعت

 يجهواد  هوای واقعيوت  بوه  يشدن و شهری شدن به آرامو  صنعتي 5321شددد. بعد از سال  يلتاد يبهداشت

هوايي کوه   ها و سوو  اسوتفاده  جدای از تخريبيافت.  يشاساساً افزا يستز يطشددد و فشار بر مح يلتاد

هايي کوه دارد  ه با محيط زيست ادجام داده است، محيط زيست ديز به ساب ويژگيههمواره ادسان در مواج

هوا را در معورض   ند زحزحه، طوفان، سيل و بسياری مخاطرات ديگر زدودگي ادسوان  همواره با مخاطراتي ماد

گزيني شهرهای استان احارز در ارتاام بوا خطور زحزحوه    ( مکان2 خطر قرار داده است. در زير )تصوير شماره

در سطح متوسط از ححا  خطورات زحزحوه    5931دشان داده شده است، تمامي شهرهای استان احارز تا سال 

های جاران داپايری را به وجود بياورد. همچنين در اين توادد آسيبر داردد. وقوع زحزحه در اين استان ميقرا

محيطي( در استان احاورز بوه بررسوي مخواطرات محيطوي و      بخش از پژوهش )تهديدات محيطي و زيست

بوا توجوه بوه    اسوت.  در استان احارز با در دظرگرفتن مالحظات امنيتي و دفاعي پرداخته شده  محيطيزيست

باشوند،  دارای باالترين اهميت مي محيطيزيستهای محيطي و در شهرستان کرج تهديد (9 ۀ)تصوير شمار

 هوای موجوود در جودول   و ديگر تهديدبه اين معني که کميت آب، زحزحه، سيل، آحودگي آب، رادش زمين 

که بطور جدی مورد بررسوي قورار    (، دارای اهميت بااليي در شهرستان کرج هستند و دياز است5)شماره 

توادد داشي از تراکم جمعيت در شهر کرج باشد، بوه  مي، ار گيری شهرستان کرج در رتاه اولدحيل قر گيردد.

هوا ديوز خواهود    اين دحيل که باال رفتن تراکم در هر منطقه و يا هر شهر ساب باالرفتن تراکم در ديگر بخش

د. بر اين اساس از دظر متخصصوين  وشميهای مختلف تهديد تشديد، ساب شد، افزايش تراکمات مختلف

با سه رويکرد )سياسي، امنيتي و دفواعي(، در اسوتان احاورز     محيطيزيستامر بيشترين تهديدات محيطي و 

در اسوتان احاورز بعود از کورج بوه ترتيوب در        محيطوي زيسوت تهديدهای  باشد.متوجه شهرستان کرج مي

باشوند. بسوياری از   ، طاحقان، اشتهارد و دظرآباد دارای باالترين اهميت موي های فردي ، ساوجاالغشهرستان

محيطي مادند زحزحه همواره از سوی طايعت زددگي ادسان را تهديد کرده است، که بايود بوا   تهديدات زيست

های موجود از به وجود آمودن بحوران جلووگيری    جمعيت، امکادات و خدمات از گسل ةگزيني بهينمکان

ديز مادند آحودگي آب داشي از اسوتفاده غلوط از منوابع طايعوي      محيطيزيستهای ا بسياری از تهديدکرد. ام

توادد زمينه ساز بوه وجوود آمودن    مي محيطيزيستها هستند. تهديدات باشد که مساب اصلي آن ادسانمي
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مسوتقيم   طوور بها، ر شهرهد ويژه ادسان به يزددگ يستز يطمح فشارها برهای امنيتي و دفاعي شود. بحران

ها، اعتراضات و اعتصابات خواهد شود کوه   يری دارضايتيگشگلها و سرادجام فشار بر زددگي ادسانباعث 

 ادجامد.مي يحزب تفکرات و هاياستس گيریدر دهايت به شکل
 

 
 (یقتحق هاییافته)منبع: گزینی نقاط شهری در ارتباط با خطر زلزله، مکان -2تصویر 

 
 محیطیزیستهای محیطی و های استان البرز از لحاظ میزان اهمیت تهدیدشهرستان بندیسطح -3تصویر 

 های تحقيقمناع: يافته 
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 )سیاسی، امنیتی، دفاعی(، تهدیدات اقتصادی

تهديودات ديوز    و ادود زيووادی شووده   هوای و دگرگوودي اتدچوار تغييورمفاهيم امنيت و دفاع، امروزه 

تووا   دوسوعي شو مفاهيم بايددر بررسوي ايون  گيردد،ای را در بر ميو ابعاد گسترده اددتغييرات زيادی کرده

 هووای مادنوود شوواخص   یعوالوه بور توجوه بوه ابعواد دظوامي کوه موورد دظور رئاحيسوتهوا اسوت، موووارد 

سوائل  م (.Negin taji & et al, 2011: 194 ) موورد توجوه قورار گيورد     ديوز  اقتصادی، اجتماعي و غيره

های مختلف بوده اسوت، ايون موضووع    تهديدات برای امنيت در کشور ترينمهماقتصادی همواره يکي از 

بخصوص در کشورهايي که دارای اقتصاد رادتي هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری اسوت. تهديودات   

 :Yousefi marage & et al, 2013) ) باشود ای از تهديودات ديگور در ارتاوام موي    اقتصادی با زدجيره

بوا اسوتفاده از دظور    ( 5برای بررسي ميزان اهميت تهديدات اقتصادی در استان احاورز )جودول شوماره    145

های استان احارز آمده است. دتايج پژوهش کدام از شهرستاندخاگان، ميزان اهميت تهديدات اقتصادی در هر

باشود و  ی دارای بيشوترين تهديود موي   حاکي از آن است که شهرستان اشتهارد از ححا  تهديودات اقتصواد  

ترين رتاه قرار دارد. قرارگيری فردي  در سوطح  شهرستان فردي  ديز از ححا  تهديدات اقتصادی در پايين

بندی در بين باشد، بلکه صرفاً از ححا  رتاهبسيار کم به معني عدم تهديدات اقتصادی در اين شهرستان دمي

خاگان در اين سطح قرار گرفته است. بعد از شهرستان اشتهارد، بيشوترين  های استان احارز از دظر دشهرستان

( شهرستان کرج ديوز در  2باشد. و با توجه به تصوير )شماره تهديدات اقتصادی متوجه  شهرستان کرج مي

هوای کورج و اشوتهارد    قرار گيری شهرستان سطح بسيار زياد از ححا  تهديدات اقتصادی قرار گرفته است.

های اقتصوادی در )رويکردهوای سياسوي، امنيتوي و دفواعي(،      ر سطح بسيار زياد از ححا  تهديدهمزمان د

توادد دو دحيل کامالً متفاوت داشته باشد، شهرستان اشتهارد از ححا  توسعه اقتصادی در اسوتان احاورز از   مي

  اقتصوادی  رتاه پاييني برخوردار است در صورتي که شهرستان کورج برخووردارترين شهرسوتان از ححوا    

هوا،  کارخادوه  ةبي روي تمرکز ،رات پايينضعيف، صاد، بخش خصوصي اما آمارهای تعداد بيکاران باشد.مي

ب قرارگيری کرج در سطح بسيار زياد از ححوا   سابسياری از عوامل ديگر  و ها، خدمات و امکاداتکارگاه

سواماددهي اوضواع    از آدجوا کوه   .تهديدهای اقتصادی با رويکردهای )سياسي، امنيتي و دفاعي( شده اسوت 

اميد های دامتناسب با شأن خود و به دور از دغدغه وضعيتي که عموم مردم بتوادند اقتصادی جامعه و تنظيم

 باشود هوا موي  اجتناب داپاير دوحت يکي از کارکردهای مهم و ديابن تبه ادتظارات مورد دظر خود دس کننده
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(Zamani, 2009: 32.) هوای مختلوف، در   ي کردن تهديدات اقتصادی متوجه شهرستانبنابراين برای خنث

 هايي صورت بگيرد. ادديشياستان احارز بايد چاره
 

 
 اقتصادی هاییدتهد یتاهم یزاناستان البرز از لحاظ م یهاشهرستان بندیسطح -4 یرتصو

 های تحقيقمناع: يافته

 )سیاسی، امنیتی، دفاعی(، یاسیتهدیدات اجتماعی، فرهنگی، س

هوای اجتمواعي،   کند، تهديود هايي که همواره جوامع مختلف را تهديد ميتهديد ترينمهميکي ديگر از 

های تاريخي بنابوه ماهيوت و   در همه دورهگويند. باشد که به آن تهديدهای درم ديز ميفرهنگي، سياسي مي

هوای دورم وجوود    اجتماعي، اشکال و صور خاصي از تهديد و روابط ها، دهادهواطايعت ساختارها، سازمان

تورين  در روسويه کوه يکوي از ثروتمنودترين و پيشورفته      (.Eftekhari& ryazi, 2011: 10)داشته است 

های متعددی را به وجود آورده است، دخاگان روسيه بويش از  باشد، تهديدات درم داامنيهای دديا ميکشور

ای )از دگواه محويط   ، سالمت هسوته برخوردهای فيزيکي دگران سه چاحش ديگر و های جهاديوقوع جنگ

-Nasri, 2009: 166)های مسری خطرداک و مهواجرت غيرقوادودي هسوتند    زيستي و بهداشتي(، بيماری

پرداختوه شوود، مسوائل اجتمواعي،      طورجدیبهمسائلي که بايد به آن  ترينمهمدر ايران ديز يکي از  (.170

ها جلوگيری شود. در اين بخش از پژوهش بوه  در اين زمينه باشد، تا از وقوع بحرانيفرهنگي و سياسي م

در اسوتان احاورز    با رويکردهای )سياسي، امنيتي و دفواعي(،  ياسيس ي وفرهنگ ي،اجتماعبررسي تهديدات 
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ياسوي،  س ي،فرهنگو  ي،اجتمواع های اين استان از ححا  اهميوت تهديودات   پرداخته شده است، و شهرستان

ياسوي در شهرسوتان   سي و فرهنگو  ي،اجتماعادد. با توجه به دتايج به دست آمده، تهديدات شده بندیسطح

يني، دشو  ، حاشويه روستاها يهتخلهايي مادند باشند. تهديد( دارای بيشترين اهميت مي1کرج )تصوير شماره 

ي، اعتيواد،  اجتمواع  هوای کواری ، بزهاحتزام به قوادون  ي، عدمرسم يرغ هایيتاشتغال در فعاح ها، روددزددان

دزديکوي بوه    از دظر دخاگان دارای بيشترين اهميت در شهرستان کورج هسوتند.   مواد مخدر يعو توز قاچا 

شهر کرج شده است، اين قشر بيشتر بورای   ويژهبهتهران ساب تجمع قشر ضعيف اقتصادی در استان احارز 

باشوند. بيشوترين آموار    رسمي مشغول به فعاحيت موي  کنند و بيشتر در کارهای غيرکار به تهران مراجعه مي

باشوند.  که بيشتر در کرج سواکن موي   باشدبوم به قشر ضعيف اقتصادی ميمر، جرائممربوم به تخلفات و 

، سياسوي بوا   طايعي است اگر شهرستان کرج در رتاه اول از حجحا  تهديدهای اجتماعي، فرهنگيبنابراين 

های فردي  و اشتهارد در سطح زيواد  پ  از کرج شهرستان  قرار گيرد. رويکرد )سياسي، امنيتي و دفاعي(

های دظرآباد، سواوجاالغ و  ادد، و شهرستانياسي قرار گرفتهس ي،فرهنگ ي،اجتماعاز ححا  اهميت تهديدات 

 يودات تهدها قرار داردد. بنابراين پورداختن بوه   طاحقان به ترتيب در سطوح ديگر اهميت از ححا  اين تهديد

در اسوتان احاورز    راهکارهوای کواهش دواامني    تورين مهمکردن آدها از  ياسي و بررسيس ي،فرهنگ ي،تماعاج

 باشد.مي

 
 یاسیس ی وفرهنگ ی،اجتماع هاییدتهد یتاهم یزاناستان البرز از لحاظ م یهاشهرستان بندیسطح -5 یرتصو

 های تحقيقمناع: يافته 
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 ، )سیاسی، امنیتی، دفاعی(، پیوندها و سایرفرا استانیهای تهدید

اشاره کورد،   فرا استاديهای توان به تهديددهند مياز ديگر مسائلي که استان احارز را مورد تهديد قرار مي

، دوحوت  يخوارج  ياستاز س يمنف يرپايریتأثهای ، از شاخصفرا استاديهای در اين پژوهش برای تهديد

 یبر فضواها  یبرون مرز یهافرهنگ يمنف تاثيرات بودجه، ، تورم،کالن کشور يريتمد يوهش يمنف تاثيرات

هوای کوه   شک سياسوت  ی استفاده شده است، بيو مقررات بازداردده رشد اقتصاد و قوادين استان يفرهنگ

گيردود تواثيرات مسوتقيمي از ححوا  اقتصوادی، فرهنگوي،       ها در پيش ميها در ارتاام با ديگر کشوردوحت

های داخلي و خارجي که يک دوحوت  گزارد. همچنين سياسيتگر بر جامعه مياجتماعي و بسياری بعد دي

قورار   يرتوأث هوای مختلوف تحوت    شود و مردم را در اسوتان گيرد ساب مهار يا افزايش تورم ميدر پيش مي

هوا و دحووه تقسويم آدهوا بوين      ها بودجهدهد. يکي ديگر از ابعاد قوادين باالدستي استادي در تمامي استانمي

باشد، که دحوه تقسيم غير منطقي آن و دحوه استفاده از آن، ساب ايجواد فاصوله بوين    های مختلف مياناست

هايي را به دداوال خواهود داشوت کوه     های مختلف خواهد شد، که به تاع آن دارضايتيها و شهرستاناستان

 توادد تهديدآفرين باشد.مي

ها و بسياری وسويله  از ماهواره ارتاام جمعي، استفاده افزارهایهای روز دديا و درماستفاده از تکنوحوژی

هوای غيراخالقوي و ضودفرهنگي شوده اسوت، کوه       ديگر ساب به وجود آمدن بستری مناسب برای رساده

ساده  يندفرا يکها شدن رساده يبا جهادهای دامناسب خود پاردازدد. توادند به راحتي به تاليغات فرهنگمي

 يجيشودن تودر   يود داپد شواهد  غورب،  يایاست. امروزه در دد يوستنبه وقوع پدر حال  هايتدر افول هو

شوناختن   یآدهوا بورا   از توادستنديمکه مردم  يمابوده یارزشمند يارو بس يسنت ۀشناخته شد یهاچارچوب

 دسواي  آراموش ا خوود را بو  ي و جمعو  يشخصو  هایيتهو و در جامعه استفاده کرده يگاهشانخود و جا

 و مواهب  يوت مل ی،اگسوترده و هسوته   یهوا خادواده ي،در گاشته، طاقه اجتماع يتي،ع هومناب ين. ايرددب ا

. مواهواره و  ادود دهواده  ، رو بوه افوول  هوا حاکم بر رساده یسازيجهاد يانبا جر يراخ یهادههکه در  ،اددبوده

و ، دادو شوده  يوي رشود فردگرا  هوای دامناسوب و  تاليو  فرهنوگ   ةزمينو که داردود   يخاص يتبا ماه ينتردتا

 يجواد ا مها ارتاارساده ين. افراد، با ااددبرده ينو با ثاات را از ب یقو هایيتهو ی رشدزم براال یهافرصت

و  يمخاطوب ادتزاعو   يوک دام و دشوان   يب یصورت افراد مستقل و اعضا به آدها را يزها دو رساده ينددمايم

شوده و   يو اجتماع يخادوادگيل اص ایيوددههم گسستن پ ث ازرودد، باع ينکنند. ايمحسوب م يهمگاد

، در اين راسوتا بايود   کنند یس ر هابردامهين را با ا خود اوقات يشترينتا افراد، ب شوديم ثآن باع یهاجاذبه
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ها پرداخته شود، تا بتوان از اثرات مخرب آن کاسته و ديگور بوه   ابتدا به فرهنگ سازی استفاده از تکنوحوژی

 (.Darzyan rostami & Mansouri, 2013: 80 )يسته دشود عنوان تهديد به آدها دگر

بوودن   يفضعها )ادد پيودددو بخش مهم ديگری که در تهديدهای استان احارز مورد بررسي قرار گرفته

ی، اقتصواد  يوددهایبودن پ يکي، ضعيفتکنوحوژ يوددهایبودن پ ، ضعيفشهرها يزيکي، فاصلهف يوددهایپ

عودم تعوادل در   ي( و سواير ) خودمات  يودودهای بوودن پ  ي، ضعيففرهنگ ياجتماع يوددهایبودن پ ضعيف

، و توسوعه  يقدر تحق ی، ضعفادرژ يعشاکه توز يت، مخاطراتجمع يعتعادل در توز يي، عدماستقرار فضا

هوای اسوتان احاورز از دظور     باشند. اين دو بخش از تهديدها در شهرسوتان ی(، ميدامناسب منابع ادرژ توضيع

 يک سطح قرار داردد. اهميت تقريااً در
 

 
 یرو سا یوندهاپ ،فرا استانی هاییدتهد یتاهم یزاناستان البرز از لحاظ م یهاشهرستان بندیسطح -6 یرتصو

 های تحقيقمناع: يافته

 )سیاسی، امنیتی، دفاعی(، تهدیدهای مورد بررسیهای استان البرز از لحاظ کلیه شهرستان بندیسطح

تهديدها اين  که دهددشان ميهای تهديد، گروه های استان احارز از ححا  کليهنشهرستا بندیسطح دتايج

(. بعد از کرج تهديودها در شهرسوتان   7د )تصوير شماره نباشمي اهميتشهرستان کرج دارای بيشترين  در

ز ححا  به آدها پرداخته شود. شهرستان فردي  ا طورجدیبهباشند و بايد اشتهارد دارای بيشترين اهميت مي
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هوای سواوجاالغ و   های موجود در سطح متوسط قرار گرفته است. در سطح بعدی شهرستاناهميت تهديد

باشود.  در شهرسوتان دظرآبواد دارای کمتورين اهميوت موي      هامجموعه تهديد طاحقان قرار داردد و در دهايت

دد داشي از توراکم بواالی   تواها از ححا  تهديدهای موجود ميقرارگيری شهرستان کرج در رتاه اول اهميت

شوهر کورج باشود. همچنوين      در ويوژه بوه ايون شهرسوتان    ، تراکم منابع، خودمات و امکادوات در  جمعيت

 باشوند ميهای که دارای اهميت کم و بسيار کم از ححا  تهديدهای امنيتي و دفاعي در استان احارز شهرستان

امکادوات ديوز در وضوعيت مطلووبي قورار      از ححا  خدمات و  ندات کرج دارای جمعيت پاييني هستبه دس

يوافتگي ايون   سوطح پوايين از ححوا  تهديودها دحيول بور توسوعه       هوا در  قرارگيری اين شهرستان .ادددگرفته

باشود.  به دحيل اختالف بسيار زياد از ححا  جمعيت، خدمات و امکادات با کرج ميبلکه  ستيدها شهرستان

گوده مرکز بيمارسوتادي  هيچ 5931هزار دفر در سال  26تي حدود که در شهرستان طاحقان با جمعي ایگودهبه

هزار دفر در شهرستان ساوجاالغ تنها  211و برای باح  بر (. Statistical Yearbook, 2011) وجود ددارد

 يک مرکز بيمارستادي وجود دارد.
 

 
 های موجودیدتهدکلیه  یتاهم یزاناستان البرز از لحاظ م یهاشهرستان بندیسطح -7 یرتصو

 های تحقيقمناع: يافته
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 هاتهدید بندیرتبه

بنودی  رتاوه مختلف بر اساس اهميتشان در استان احاورز   هایتهديددر اين بخش از پژوهش هر کدام از 

هوا در  گوروه تهديود   يرگواارترين تأثهای اقتصادی آيد که تهديديمبندی چنين بر دتايج اين رتاهادد. از شده

، محيطوي زيسوت های اقتصادی به ترتيب، تهديدهای محيطي و باشند. همچنين بعد از تهديداستان احارز مي

. باشوند يمو  تأثيرگواار ، پيوددها و سواير  فرا استاديهای س   تهديد ،تهديدات اجتماعي، فرهنگي، سياسي

منيتوي،  زدد، بطوريکوه اموروزه مااحوث ا   و دفاع مي امنيتسياست، مااحث امروزه اقتصاد حرف اول را در 

در اسوتان احاورز ديوز    (. Abasyan & et al, 2015: 152)باشند از اقتصاد مي متأثردفاعي و سياسي بسيار 

در بوين تهديودهای    ريتوأث اعي(، دارای بواالترين  )سياسي، امنيتوي و دفو  تهديدهای اقتصادی با رويکردهای 

تلوف اقتصوادی اسوتان احاورز در     هوای مخ تمرکز اکثر بخشهمچنين به دحيل  .(5)دمودار  باشندمختلف مي

باشود )تصووير   های اقتصادی در سطح استان موي شهرستان کرج، اين شهرستان دارای باالترين ميزان تهديد

باشد و بيشتر شهرسوتان کورج را موورد هودف قورار داده      بيشترين تهديدها از گروه اقتصاد مي روازاين(. 2

 است.
 

 

 تهدیدها در استان البرزهای اصلی درصد اهمیت گروه -1نمودار 
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 گیرییجهنت

بووده   شوهرهای مختلوف  های ويژگي ترينمهميکي از  های تاريخيدزديکي به پايتخت در بيشتر دوره

بوه هموين دحيول يکوي از     ديز اهميت دزديکي به پايتخت چندين برابر شوده اسوت.    حاضراست. در عصر 

، هوای مختلوف، خودمات   احارز دزديکي به تهران به عنوان پايتخت تمامي بخش های استانبارزترين ويژگي

اما دزديکي به پايتخت برای استان احارز جدای از خدماتي که ارائه داده است،  باشد.امکادات، اشتغال و ... مي

در مااحث مختلفي ساب ايجاد مشکل شده است. دزديکي شهرستان کرج به تهران، وجوود خوط متوروی    

تهران، مرکز استان بودن کرج، دسترسي آسان کرج دشينان به تهران و بسياری مسائل ديگر ساب شده -کرج

ها تاديل شوود. همچنوين بيشوترين    ايران به دسات ديگر بخش شهر مسکودي ترينبزرگاست که کرج به 

ای استان احارز ساب هدشيني را ديز دارا باشد. اختالف بسيار زياد جمعيت کرج با ديگر شهرستانآمار حاشيه

های صنعت و خدمات ديز در کرج های استادي بيشتر به کرج اختصاص يابد، و بخششده است که بودجه

 تشوديد ، سواب  امکادات و خدمات در کرج ،جمعيت يرمعقولغمتمرکز شودد. دزديکي به پايتخت، تمرکز 

نين تاکنون پژوهشي جامع که به در اين استان شده است. همچتهديدهای مختلف سياسي، امنيتي و دفاعي 

صوورت   پرداخته باشود در استان احارز بررسي و تحليل تهديدهای سياسي، امنيتي و دفاعي آمايش سرزمين 

 2و در  دگرفته است. بنابراين، در پژوهش جاری کليه تهديدهای امنيتي، سياسي و دفواعي گوردآوری شود   

تهديودهای   هوا آن يرگواارترين تأثايون چهوار گوروه     دظران، در بيناز ديد صاحبد. دشد یبنددسته گروه

ها، اقتصاد خصوصي و دوحتي استان و همچنين راهاقتصادی بوده است. تمرکز امکادات، خدمات، جمعيت، 

هوای سياسوي،   ها دارای بيشترين تهديداز بين تمامي شهرستان صنعت، ساب شده است که شهرستان کرج

  .باشدامنيتي و دفاعي 

دد بهترين راهکوار بورای   معتقد دظرانصاحبادد، ( ديز اشاره کرده5913قادي و اعظمي )زر که طورهمان

 آموايش  مختلوف  هوای روش از اسوتفاده  بوا  سرزمين ةپهن در عداحت برقراریکاهش تهديد در استان احارز 

ادي زکيخو  کوه  طوور همانهمچنين . باشدمي های محرومها در شهرستانسطح دسترسي باال بردن، سرزمين

در خط چهارم حصار شهر کرج سابقه چندادي دودارد و از توابوع تمرکوز     دشينييهحاشاشاره دارد  (5932)

در بوين   هاو دسترسي يع امکادات، خدماتباشد، بنابراين با توزشهرستان ميدر اين  خدمات، امکادات و ...

و در عوض مشکالت بيکاری  شودهای مختلف استان احارز از مسائل و مشکالت کرج کاسته ميشهرستان

 رود.ها ديز از بين ميهای پايين در ديگر شهرستانو دسترسي



 های جغرافيای سياسي                                       شماره سوممجلّة پژوهش                                        211

ی زير پيشنهاد شوده  راهاردهابرای کاستن از تهديدها در استان احارز ، دظراندر پايان با همکاری صاحب

 است:

 راهبردها

 سواکنين  دقوش  يشافوزا  و بوومي  هوای سرمايه به اتکا با پايدار بومي توسعه سمت به بسترسازی 

 فرهنوگ  توسوعه  جهوت  در اسوتان  مختلوف  اقووام  فرهنگوي  هایتوادايي از استفاده و توسعه در منطقه

 افوزايش  رشد به رو رودد کردن متوقف و استان در سوادیبي و فقر بردن بين از راستای در وکارکسب

 (.دشينيحاشيه) شهرها حاشيه و غيررسمي اسکان مناطق در جمعيت

 های آتي.برای سال سرزمين آمايشدر سامان دادن به توسعه استان با توجه به سند  دگریآينده 

 اصلي و فرعي در سطح استان در راسوتای   هایشاهراه و ترادزيت توسعه هایيرساختز تکميل

 و جمعيوت  از بين بوردن داپايوداری   و استان مرکز در هايرساختز و از خدمات، امکادات تمرکززدايي

 .استان زمرک در تمرکز

            تسريع در تهيه و اجورای طورح موضووعي بورای تحريوک جمعيوت بوه مهواجرت بوه ديگور

 .های استانشهرستان

 وجوود  بوه  توجوه  با دسترس در کار ديروی و جوان جمعيت از استفاده و بومي ديروهای بر تکيه 

 .ادسادي هایسرمايه

 بوردن  بين از راستای در استان در خارجي و داخلي هایگااریيهسرما جاب فرصت از استفاده 

 هوای سرمايه جاب جهت امن و مناسب قادودي فضای ايجاد و اقتصادی هایفعاحيت در دوحتي ادحصار

 .خارجي و داخلي

 

دفاعي آموايش سورزمين در ايوران     -بررسي مالحظات امنيتي "دامه با عنوان اين مقاحه مستخرج از پايان

ر پردي  فوارابي دادشوگاه تهوران دفواع شوده اسوت. همچنوين        باشد که دمي ")دموده موردی استان احارز(

مالحظات سياسي، امنيتي و دفاعي آمايش سرزمين در ايوران )دمودوه   "مستخرج از طرح پژوهشي با عنوان 

باشد که در پژوهشکده آماد و فناوری دفاعي، پژوهشوگاه راهاوردی دادوا )مرکوز     موي "موردی استان احارز(

  به ادجام رسيده است.تحقيقات راهاردی دفاعي( 
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Extended abstract 

1. Introduction  

The current paper is intended to explain geopolitics of urban landscape, and also to 

present a theoretical model. The relation between politics and power and urban 

semiotics system in geographic spaces and in particular in urban spaces forms 

geopolitics of urban landscape. The paper presents new approaches to the scholars 

of urban geopolitics and urban political geography. 

2. Theoretical Framework 

The paper is intended to present a theoretical framework to study geopolitics of landscape 

regarding the relation between politics and power and urban semiotic system and 

dominant political, social and economic discourses. When a landscape would be 

called a geopolitical urban landscape? What kind of processes and factors has 

geopolitics of urban landscape? What are the levels of formation of urban semiotic 

system and how they are affected by different factors? What are the general and 

political functions of urban semiotic system, and what kind of criteria forms them? 

What are the benefits and deficiencies of the symbols? And finally what is the impact 

of these relations on urban semiotic system and urban space discourses?     

3. Methodology 

The research is basic in terms of its goal, and casual and descriptive- analytic in 

terms of method and nature. The data gathering procedure is based on the library 

findings. Data analysis and conclusion will be done using the qualitative research 

method.    
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4. Results & Discussion 

Landscape, similarly to language, can operate as a representational system – signs, 

places and icons can be read and interpreted as geosymbols or icons. Power over 

landscape is usually visualized in the most picturesque, stable, perceptible and 

spectacular ways. Ruling over landscape, both forms, function, and particularly 

meanings, becomes one of the priorities of power, especially of those, whose 

legitimacy is or can be somehow challenged. The need to show his or her rights, 

authority, control, as well as supermacy and prerogatives is tremendous and typically 

materialized in grand culttural landscape projects. Those project usually expound not 

only political and economic powers, but also, and often above any other, the cultueral 

dominance of new leaders and discourses. The messages coded in cultural 

landscape are typically very clearly readable for most of society, and are 

frequently enhanced by heavily marketed texts. 
The function of power and politics in urban semiotic system paves the way to expalin 

geopolitics of landscape. Policies of different groups in urban spaces are affected by 

their power. Their power in urban spaces is emanated from different urban semiotics 

systems that gained from local, national and supra-national levels and has political, 

social, economic and historical facets. Different groups haves different potentials to 

take the advanteges of the levels and facets regarding their ideologic background and 

the level of mitigation of their interests with the dominant ideology. Also, their 

freedom in using the symbols and change in urban semiotics systems depends on 

players of power and their respected institutions.  

Urban icons and symbols are a part of urban players tools to create discources in 

accordance with their interests. Urban players act in the frame of their discources 

and the stronger discources, the effective functions. Hisorical and ideologic 

background, institutions, social and cutural characteristics, groups’ interests and 

their discourses set the criteria to change in urban semiotic system and urban 

symbols; the changes that are realized in the froms of destructions or construction of 

symbols, omition or disclusion of symbols and relocation and change in their 

functions. All of the processes are done in order to improve the  function of urban 

semiotic system and urban symbols or to reform their functions and alleviate 

abnormalities.  

5. Conclusions & Suggestions 

Actions and reactions, factors and structures in urban spaces create an area of power 

relations such  as  cooperation,  interaction,  rivalry  and  disputation that the 

occupation of desired spaces to settle the respected icons or display the symbols of 

their discources are claimed in urban spaces that results in “the war of icons” between 

different players who have contradictory interests. This causes an area of power 

relations which is the result of mutual relation between urban semiotics systems and 

the political actors that forms geopolitics of landscape.  

So, geopolitics of landscape is a process that based on it the dominant discourse 

creates different landscapes to control and manage urban spaces in line with its 
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political and geopolitical order, and competition to control urban spaces is 

subordinated to relation between power, politics and space. Geopolitics of landscape 

studies the process of image making by urban players, the management of urban 

relations, urban space bordering, the relation between the state and non-

governmental institutions.      

 

Key Words: Urban semiotic system; symbol; discourse; power; politics; geopolitics 

of landscape  
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Science and technology play a geopolitical role in the global geography of power 

which is called the power of science and technology. In this regard, statesmen 

emphasize on science and technology as a key source for the promotion of 

geopolitical prestige as well as a fundamental tool for improving their people’s 

standard of living. In other words, science and technology are not only considered 

as one of the main factors of national power, but also play fundamental role in 

strengthening other dimensions of national power such as economic, military, 

territorial, political, cultural power, and so on. Therefore, the study of indicators and 

variables demonstrating the power of science and technology is very important in 

terms of evaluating the scientific and technological power of countries and 

comparing them to each other, as well as analyzing the function and influence of 

scientific and technological power on other dimensions of national power, such as 

territorial, military, political, economic, cultural dimension, and so on. This study 

intends to explore and recognize the most important variables and indicators shaping 

the scientific and technological power of countries and describe it in a conceptual 

model. 

2. Theoretical Framework 

Although power is one of the terms that there is no general consensus about its 

meaning, it can be defined simply as the dominant ability of the individual, society 

and government over the opinions and actions of others. However, this phenomenon 

has the special place in the political geography literature, particularly in geopolitics. 

The scholars in geopolitics and international relations fields along with the statesmen 
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have always concerned about the components and factors of national power and 

actually indicators can accurately reflect the nature of national power. Generally, 

national power is considered as a combination of the material and spiritual capacities 

of a country. More precisely, the national power of countries is arisen from the 

diverse sources such as land and geography space, human resources, military, 

scientific and cultural capabilities. Meanwhile, science and technology in the opinion 

of most scholars is one of the main components of national power. In this framework, 

if science, on its general concept, refers to any kind of consciousness about objects, 

phenomena and relationships; and technology is defined as the systematic use of 

scientific information and other systematic consciousness for practical purposes; and 

also, innovation is considered as the equivalent of putting creative ideas into a new 

product or service, power of science and technology will be defined as a power of 

human which is appeared by the ability for knowledge generation, knowledge 

application, innovation and skilled human resource training. Obviously, variables 

and indicators of scientific and technological power have a fundamental impact on 

other dimensions of power such as economic, military, territorial, political, and 

social power. 

3. Methodology  

This study has been carried out with the reference to materials of library and 

fieldworks in descriptive-analytical method. First, in the library step, the most 

important variables and indicators influencing on scientific and technological power 

of countries in 102 indicators was gathered referring to reliable sources. In the next 

step, these indicators were classified in terms of their nature and function in six 

factors including human resources, financial and economic factors, mediator, 

information and communication technology (ICT), academic output and 

performance in strategic sciences. Then, in fieldwork part, the importance of the 

indicators of each factor, as well as the prioritization of the six factors of the scientific 

and technological power were determined in fieldwork approach and a questionnaire 

was prepared by domestic and foreign experts. Accordingly, a researcher-made 

questionnaire consisted of 108 questions was designed in both Farsi and English 

based on the Likert scale. Then, regarding the interdisciplinary nature of the research, 

professors and experts in various fields of political geography, international 

relations, science and technology policy, economics with an emphasis on economic 

development, strategic management, management and strategic planning were asked 

to fill out the questionnaire. Finally, more than 300 questionnaires were provided to 

internal and external experts and field analysis was based on the filled out 

questionnaires. 

4. Findings and Discussion 

The results of this research in two parts of the library and fieldwork show that the 

phenomenon of the power of science and technology, like national power, has a 

mixed nature; in other words, since this concept is influenced by the various fields 
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including human resources, financial resources and information technology, it 

requires a combination of operational indicators to define itself and consequently, 

assess the power of science and technology. Accordingly, the combinative model of 

the power of science and technology is proposed as the result of research in the form 

of six conceptual factors on the priority importance order (economic factors, human 

resources, scientific output and innovation, information technology, performance in 

strategic sciences and mediator) with 44 operating indicators. 

 

Keywords: National power, Scientific and technological, Evaluation, Innovation 

References (In Persian) 

1. Abulhamd, A. (1997). Principles of policy. Tehran: Toss publications.  

2. Alam, A. R. (2011). Foundation of politics. Tehran: Ney publications. 

3. Alimohammadi, D. (2013, February 7). Comparison and evaluation of university 

ranking systems.{ website Article}, Retrieved 2013, February.7, from:  

http://www.lisna.ir/Away/11257- 

4. Asef, R. (2005). Operations and Psychological warfare (1). Tehran: Information 

Deputy of the sepah Joint Staff and Cultural Deputy and defense propaganda of 

Joint Chiefs of Staff.  

5. Bagheri, S. (2007). The impact of strategic knowledge on the position of the 

Islamic Republic of Iran. Hasoun Magazine, 4(11), 18-41. 

6. Brown, B.,  & Gllnzel, W.,  &  Schubert, A.  (1995). Science indicators Survey, 

Comparative evaluation of activities Publications And impressive references in 

32 countries. Translate To Persian: Mohammad Ismail Riahi. Journal of Rahyaft, 

(8), 70-80. 

7. Emami, S. H. (2007, September 16). The power of science. Hamshari Newspaper, 

Available at:  http://hamshahrionline.ir/details/34040 

8. Ezzati, E. (2002). The geopolitics of the twenty-first century. Tehran: Samt 

Publications. 

9.   Fathiyan, M., &  Mahdavi Noor, H. (2008). Principles and IT management. 

Tehran: University of Science and Industry Press. 

10.  Forghany, A. (2008, October ). Assessment of Technology Development in Iran 

to fulfill the vision 1404. Paper presented at The Third Conference on Iranian 

Technology Management, Tehran, Iran. 

11. Hafeznia, M. R. (2000). Principles of Political-Social Studies. Qom: 

Organization and  schools and seminaries abroad Publications. 

12. Hafeznia, M. R. (2011). Principles and concepts of geopolitics. Mashhad: Papli 

Publications. 

13.  Hafeznia, M. R. (2013). Research methods in social sciences. Tehran: Samt 

Publications. 

14. Hafeznia, M. R., & Aazami, H., &  Mojtahedzade, P.,  &  Ahmadi Pour, Z. (2005). 

Modeling power system in Africa. Geographical Research Quarterly, 19(4), 106-

128.  

http://www.lisna.ir/Away/11257-
http://www.lisna.ir/Away/11257-


Research Political Geography (Peer-reviewed Journal) Vol. 1, No.3, Serial Number.3           8                                                   
 

15.  Hasan Zade, M. (2012). Popularization of Science from Theory to Practice. 

Tehran: Science Policy Research Center. 

16. Jalalabadi, A.,  & Taheri, A. (2004). Important indicators research of Iran and the 

world. Journal of Rahyaft, (33), 59-70. 

17. Kazemi, A.  A. (1995). International Relations in Theory and Practice. Tehran: 

Ghomes Publication. . 

18. King, A. (1996). Science and Technology evolution after World War II. Translate 

To Persian: Fazel Larijani. Journal of Rahyaft, (13), 29-39. . 

19. Legenhausen, M. (2004). Imperatives of Research and Evaluation. 2 specialized 

Journal in the research, Beforehand of The frist issu, 21-29 . 

20. Mousavi, M. F. (2003). Iran is exploring the possibility of promotion to ten 

producing countries of the science world. Journal of Rahyaft, (30), 79-89. 

21. Movahedi, F. (2008). Quantitative indicators of Technology and Iran's position 

in international comparisons. Central Bank of Economic Research, Department 

of Economic Analysis and policy.Retrieved 2008, November 17, from: 

http://www.cbi.ir/Search/Search_fa.aspx?q=  

22. Nasehi, A. (2006). Look at the state of science and technology (human resource 

indicators). Journal of Library and Information Science, 9(3). 

23. Noori, M., &  Tahoori, H.  R.,  &  Jalili, P. (2012). Compare the situation of 

science and technology with countries in the region using selected indicators. 

Journal of Rahyaft, (52), 41-56. 

24.  Noroozi Chakoli, A. R.,  &  Hasan Zadeh, M.,  &  Noor Mohammadi, H. A. 

(2009). Assessment of Science, Technology and Innovation (Concepts and 

international indicators). Tehran: Science Policy Research Center. 

25. Pakzad, M., & Afshari, M. (2013). Investigation and analysis of science and 

technology in the field of information technology of Iran and regional countries 

in the Vision. Journal of Rahyaft, (54), 19-29.  

26. Rashnoo, N. (2003). Geopolitical elite.Tehran: Kavir Publications. 

27. Saboury, A. A. (2003). Science and Research: Standardization of scientific 

journals and Evaluation criteria of ISI Journals. Journal of Rahyaft, (29), 81-88.  

28. Shahabadi, A.,  &  Sarigol, S. (2013). Comparative study of the impact of 

innovation on income inequality OPEC countries and developed countries.  

Journal of Roshd-e-Fanavari, 9(35), 2-14.  

29.  Shahnazi, R. (2012). Effective factors on industrial production with High 

technology in knowledge-based economy. Journal of Roshd-e-Fanavari, 9(33), 

2-12.  

30. Tabatabaeian, S. H. A., &  Naghizadeh, R.,  &  Khaled, A.,  &  Naghizadeh, M. 

(2010). Composite index Technological Capability Monitoring: Check the status 

of Iran's ability and 69 countries around the world. Journal of Science and 

Technology Policy, 2(4), 77-92. 

31. Tabatabaeian, S. H. A., & Naghizadeh, R., & Naghizadeh, M. (2011). The 

Methodology of creating a composite indicator assessing innovation along 

Islamic and Iranian model of progress. Journal of Ma'rifat Eghtesadi, 2(2), 107-

126. 

http://www.lisna.ir/Away/11257-


Research Political Geography (Peer-reviewed Journal) Vol. 1, No.3, Serial Number.3           9                                                   
 

32. The Committee Cultural Monitoring and Scientific Evaluation. (2004). History 

of Science and Technology Evaluation And the emergence of scientific indicators 

with an emphasis on America. Tehran: Supreme Council of Cultural Revolution 

Press . from: http://pad.um.ac.ir/file/view/1432627 

33.  The Committee Cultural Monitoring and Scientific Evaluation. (2003). The first 

major assessment of science and technology in the Islamic Republic of Iran. 

Tehran: Supreme Council of Cultural Revolution Press. 

34. Vago, S. (1993). An Introduction to Theories and models of Social change. 

Translate To Persian: Ahmad Reza Qa'ravi zade. Tehran: Jahad daneshgahi Press 

(SID). 

35. Zarghani, S. H. (2009). Introduction to National power, foundations, functions, 

calculation and evaluation. Tehran: Institute for Strategic Studies Publications. 

36.  Zolfigol, M. A. (2004). The Popularization of Science to produce a wealth of 

knowledge. Journal of Rahyaft, (33), 16-24. 

37.  Zolfigol, M. A., & Bakhtiari Kiani, A. (2008). Examples of science: the selected 

criteria and selection of indicators. Journal of science production, (6). 

References (In English) 

1. Blake, E. (2007). Innovation Cycle: who is innovator?Business line. 23(1), 32-

40. 

2. Collinson, S. (2000). Knowledge networks for innovation in small Scottish 

software firms. Journal of Entrepreneurship & Regional Development, 12(3), 

217-244. 

3. Freeman, C., & Soete, L. (1997). The Economics Of Industrial Innovation. 

Cambridge: MIT Press.  

4. Godin, B. (2004). The New Economy: what the concept owes to the OECD. 

Journal of Research policy, 33(5), 679-690. 

http://top100innovators.stateofinnovation.com/?_ga=2.54506664.1278600079.

1502043216-929058092.1488719749 

5. International Association of Science Parks and Areas of Innovation. (2016). The 

statistics existing in the science and technology park (STP) and area of 

innovation (AOI) industry throughout the world. Retrieved: Unknown, From: 

http://www.iasp.ws/Our-members/Directory. 

6. International Telecommunication Union. (2015). ICT Development Index 2015. 

Retrieved:Unknown,  From: http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/. 

7. Kalil, A. (2001). The role of social science in walfare reform. Journal of 

Analysis of Sochial issues and public policy, 1(1), 183–185. 

8. Klofsten, M., & Evans, D. J. (2000). Comparing Academic Entrepreneurship in 

Europe –The Case of Sweden and Ireland. Journal of Small Business 

Economics, 14(4), 299-309. 

9. Lund, L. (2007). Innovation Processes and challenges. Journal of Innovation 

Survey, 34(10), 87-93. 

http://www.lisna.ir/Away/11257-
http://www.iasp.ws/Our-members/Directory
http://www.iasp.ws/Our-members/Directory
http://www.iasp.ws/Our-members/Directory
http://www.lisna.ir/Away/11257-


Research Political Geography (Peer-reviewed Journal) Vol. 1, No.3, Serial Number.3           10                                                   
 

10. Mansury, M. A., & James, H. L. (2008). Innovation Producctivity and Growth 

in Us Business Services A firm-level analysis. Journal of Tecnovation, 28(1–

2), 52-62. 

11. Merriam Webster Dictionary. (2007). Entry : Science. Retrieved:Unknown,  

From: https://www.merriam-webster.com/dictionary/science. 

12. Nasierowski, W., &  Arcelus, F. J. (1999). Interrelationships among the 

elements of national innovation systems: A statistical evaluation. European 

Journal of Operational Research, 119( 2), 235-253. 

13. OECD. (1996). THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY. France, Paris: 

OECD Press. Retrieved:Unknown,  From: https://www.oecd.org/sti/sci-

tech/1913021.pdf. 

14. OECD. (2002). Dynamiting National Innovation Systems. France, Paris: OECD 

press. Retrieved: 2002, May. 13, From:  http://www.oecd-ilibrary.org/industry-

and-services/dynamising-national-innovation-systems_9789264194465-en. 

15. OECD. (2003). Science ,Technology and Industry Scoreboard. France, Paris: 

OECD Press, Retrieved: 2003, Oct. 22, From: http://www.oecd-ilibrary.org/ 

science- and-technology/ oecd-science-technology -and-industry-scoreboard-

2003_sti_scoreboard-2003-en 

16. Orbach. R. (2005, November 30). Using science as a competitive tool. {website 

Article}, Retrieved: 2005, November. 30, From  https:// www.rdmag.com/ 

article/2005/12/cover-story-using-science-competitive-tool 

17. Oxford Dictionary. (1997). Definition Technology. Publisher: Oxford 

University press. 

18. Porter, M. E. (2003). Building the Microeconomic Foundation of 

Competitiveness in the Global. Competitiveness Report 2002-2003,World 

Economic Forum, New Yourk: Oxford University press. 

19. Tellis, A., & Bially, J., & Layne, C., & Mcpherson, M. (2000). Measurning 

National Power in The Postindustrial Age. USA, New York : RAND Press. 

20. The Committee on Development and Intellectual Property .(2013). Study on 

Intellectual Property and Brain Drain - A Mapping Exercise. prepared by the 

Secretariat and peer-reviewed by Prof. Francesco Lissoni, Retrieved: 2013, Oct. 

3, From: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252189  

21. The Community Research and Development Information Service of European. 

(2003). Science and Technology Indicators for the European Research Area. 

Retrieved: Unknown,  From:  http://cordis.europa.eu/indicators/sitemap.htm 

22. The Company of Clarivate Analytics. (2016). 2016 Top 100 Global Innovators. 

Retrieved: Unknown,  From:    

23. The Company of Quacquarelli Symonds (QS). (2016). QS World University 

Rankings 2016. Retrieved: Unknown,  From: https:// www.topuniversities.com/ 

qs-world-university-rankings 

24. The Lauder Institute & The University of Pennsylvania. (2016). The Global Go 

To Think Tank Index. Retrieved: Unknown, From:  http:// repository.upenn.edu/ 

cgi/ viewcontent.cgi? article =1011&context=t 

http://www.lisna.ir/Away/11257-
http://www.lisna.ir/Away/11257-
http://www.lisna.ir/Away/11257-
http://www.lisna.ir/Away/11257-
http://www.lisna.ir/Away/11257-
http://www.oecd-ilibrary.org/%20science-%20and-technology/%20oecd-science-technology%20-and-industry-scoreboard-2003_sti_scoreboard-2003-en
http://www.oecd-ilibrary.org/%20science-%20and-technology/%20oecd-science-technology%20-and-industry-scoreboard-2003_sti_scoreboard-2003-en
http://www.oecd-ilibrary.org/%20science-%20and-technology/%20oecd-science-technology%20-and-industry-scoreboard-2003_sti_scoreboard-2003-en
https://www.rdmag.com/article/2005/12/cover-story-using-science-competitive-tool
http://cordis.europa.eu/indicators/sitemap.htm
http://cordis.europa.eu/indicators/sitemap.htm


Research Political Geography (Peer-reviewed Journal) Vol. 1, No.3, Serial Number.3           11                                                   
 

25. The official web site of the Nobel Prize. (2016). Nobel Laureates and Country 

of Birth. Retrieved: Unknown,  From: www.nobelprize.org/ nobel_prizes/ lists/ 

countries.html 

26. The Report of contribution of scientists each country from the global sum 

www.ipscience.thomsonreuters.com/product/essential-science 

indicators/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false 

27. The SCImago Institution Rankings. (2016). the SCImago Country Rankings 

indicator. Retrieved: Unknown, From: http:// www. scimagojr.com/ country 

rank. Php ? order = h&ord=desc 

28. The Times Higher Education. (2016). World University Rankings 2015-2016. 

Retrieved: Unknown,  From:   https://www.timeshighereducation.com/world-

university-rankings/2016/world-ranking# 

29. UNCTAD. (2003). Information and Commnunication Technology Development 

Indices. NewYork;  and Geneva: United Nations press, Retrieved: Unknown,  

From: http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=1528 

30. UNCTAD. (2008). World Investment Report: Transnational Corporations and 

The Infrastrucure Challenge. New York; and Geneva: United Nations press, 

Retrieved: Unknown, From: http:// unctad.org /en/pages /PublicationArchive. 

aspx ? publicationid=732   

31. UNDP. (2007). Human Development Report. Making New Technologies Work 

for Human Development, New York: Oxford University press, Retrieved: 

Unknown,  From: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-

2007 

32. UNESCO Institute for Statistics. (2010). Questionnaire on Statistics of Science 

and Technology (S&T):Data for the year 2009 and prior, Retrieved: Unknown,  

From: www. unesco. org/.../SC/.../sc_workshop_bamako-may2010 _UIS_ 

Questionnaire_ en.pd 

33. UNIDO. (2002). Industrial Development Report 2002-2003 Competing 

Through Innovation and Learning. Retrieved: Unknown,  From: 

https://www.unido.org/resources/publications/flagship-publications/industrial-

development-report-series/industrial-development-report 

34. United Nations. (2016). UN E-Government Survey 2016. Retrieved: Unknown,  

From: https:// publicadministration.un.org/ egovkb/ en-us/ reports/ un-e-

government- survey- 2016 

35. Walker, D. M. (2007, June). How Key National indicators can improve policy 

making and strengthen democracy. Paper presented at OECD’s Second World 

Forum on Statistics, Knowledge, and Policy Turkey, Istanbul. Retrieved:2007, 

June. 26, from: http://www.gao.gov/products/GAO-07-1069CG 

36. WIPO &  Cornell University &  INSEAD. (2014). The Global Innovation Index 

2014. Retrieved:Unknown, From: http : // www . wipo .int/ publications / en / 

details .jsp sid=3254 

37. World Bank Institute. (2009). World Development Indicator.Washington, DC. 

Retrieved: 2009, April. 1, from: https:// openknowledge. worldbank.org/ 

handle/10986/4367 

http://www.nobelprize.org/%20nobel_prizes/%20lists/%20countries.html
http://www.nobelprize.org/%20nobel_prizes/%20lists/%20countries.html
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Chapter1.1_2016.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Chapter1.1_2016.pdf
http://cordis.europa.eu/indicators/pressconf_kfbd.htm
http://www.unesco.org/.../SC/.../sc_workshop_bamako-may2010_UIS_Questionnaire_en.pd
http://www.unesco.org/.../SC/.../sc_workshop_bamako-may2010_UIS_Questionnaire_en.pd
http://www.unesco.org/.../SC/.../sc_workshop_bamako-may2010_UIS_Questionnaire_en.pd
http://www.unesco.org/.../SC/.../sc_workshop_bamako-may2010_UIS_Questionnaire_en.pd
http://www.unesco.org/.../SC/.../sc_workshop_bamako-may2010_UIS_Questionnaire_en.pd
http://www.unesco.org/.../SC/.../sc_workshop_bamako-may2010_UIS_Questionnaire_en.pd
http://www.unesco.org/.../SC/.../sc_workshop_bamako-may2010_UIS_Questionnaire_en.pd
http://www.lisna.ir/Away/11257-
http://www.lisna.ir/Away/11257-


Research Political Geography (Peer-reviewed Journal) Vol. 1, No.3, Serial Number.3           12                                                   
 

38. World Bank Institute. (2010). Science & Technology and Education 

Indicatores. Retrieved: Unknown,  From: http:// data.worldbank.org/ topic/ 

science-and-technology?view=chart 

39. World Economic Forun. (2012). The Global Competitveness Report 2012-2013. 

World Economic Forum, Switzerland, Geneva. Retrieved: Unknown,  From: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/# 

40. World Economic Forun. (2016). Networked Readiness Index .Report 2016. 

Retrieved: Unknown, From: www3.weforum.org/ docs/ GITR2016/ WEF_ 

GITR_ Chapter1.1_2016.pdf 

 

 

 

mailto:h-zarghani@um.ac.ir
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Chapter1.1_2016.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Chapter1.1_2016.pdf


Research Political Geography (Peer-reviewed Journal) Vol. 1, No.3, Serial Number.3          13                                                   
 

The Reasons for the Absence of Federalism in Afghanistan Constitution 

of 2003 

 

Mohsen Khalili1 

Professor in Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

 
Sedigheh Hashemi 

MA in International Relations, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

 
Received: 8 June 2016        Accepted: 31 May 2017 

 
Extended abstract 

1. Introduction 

The international coalition’s strike on Afghanistan in 2001 led to the fall of Taliban. 

In the Bonn conference (December 2001), it was approved to provide the background 

for ratifying Afghanistan’s new constitution, after organizing an urgent Loya Jirga 

(grand assembly) and determining the transitional government. One of the most 

important actions taken following the urgent Loya Jirga in 2002 was forming a 

commission to draft the constitution. In general, the basic laws in constitution are 

formed through the consequences of a set of events: a) the gradual development of 

societies and the governors and civilian’s mental preparations; b) the formation of 

new countries; c) transformative events such as revolutions, coups and civil wars. In 

the latter, such countries lay out a new constitution to reorganize the nation, after the 

conclusion of a crisis. The formation of the new constitution in Afghanistan occurred 

in the same manner.    

One of the components of constitutional laws is the legal form of the government in 

terms of internal and territorial structure, i.e. whether the physical structure of the 

country is simple or complex. Federal systems are a form of complex states. During 

the codification of the new constitution in Afghanistan, the subject of federalization 

of the country became the source of several reactions, for or against the decision. It 

seemed as if Afghanistan had a number of the necessary backgrounds for selecting 

the federalist method of governing; a disparate country in terms of ethnicity, race, 

language and religion which has been under threat. Such an approach have brought 

about ethnic abuses from the past to present. Perhaps federalism could have been a 

proper solution for resolving issues. As a result of the presence of such backgrounds, 

some of the elites suggested the implementation of a federal system as the 

commission started drafting the constitution in 2003, which led to several stances, in 

favor of the suggestion or rejecting it. Despite the presence of proper substrates for 

federalism in Afghanistan, it was not accepted in the negotiations and meetings of 

the experts concerning the multiple stages of codifying the constitution; 
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consequently, the political system of Afghanistan in the new constitution remained 

as a unitary and simple state. The present study is aimed at obtaining the reasons 

behind the rejection of federalism in the codification process of Afghanistan’s 

constitution in 2003.  

2. Theoretical Framework 

Constitution is a legal document representing the public will, which states certain 

rules concerning the form of the government, structure of the state, authorities of 

governing institutions, public rights and the nation’s freedom. The government of a 

federal country, consists of numerous units with certain social, political, 

administrative and geographical identities which becomes a complex state through 

unity among such components. In federalism, the constitution places international 

functions under the exclusive authority of the central government and considers the 

member states subject to domestic and inevitable rights in the whole federal society. 

Federalism is a way of government granting partial independence to geographical 

divisions. Federalism can be considered as a set of ideologies, values and insights 

which represent a philosophy based on preserving unity in diversity. The existence 

of inhabitants with a variety of races, religions and languages, each bearing a history 

of its own, cause federalism to allow minorities govern themselves in compliance 

with their habits and customs extensively. Considering the fact that the policies set 

by the government in a multiethnic community can bring about ethnic violence in 

the society, some suggest a federal system as a solution for problems of this nature; 

they believe that through the division of power and governance, the ethnic leaders 

and elites’ desire for power is satisfied while the central power is no longer the only 

unit of governance. One of the shortcomings of federalism is the risk concerning 

territorial division; when loyalty to the state government reaches a point where it 

leads to independence from the federal state, disinterest toward such entity and the 

emergence of sustainable boundaries among states through racial, national, and 

lingual interests. In this case, due to disagreements between the state and the federal 

government, people would assemble under the state’s banner, putting the federal 

government at risk as a result. A number of reasons expressed by anti-federalists 

include: inefficiency (federalism cause confusion and errors in carrying out the 

common affairs among states), tyranny (there is a tendency to pressure minorities in 

local governments), higher financial costs (the financial costs of a federal 

government may be more than savings), reduction of the central government’s power 

in pursuing national purposes, decline in the possibility of distributing wealth among 

regions.  

3. Method 

Data collection was carried out according to library studies and analyzed via 

attributive explanation based on surveys. The hypotheses were obtained following 

the initial and basic studies of texts and primary accessible resources on the 

negotiations during the codification of the eighth constitution by the representatives 
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along with the opinions of experts in the areas of community and policies at the same 

period. Then, it was attempted to analyze the major reasons for the rejection of 

federalism in Afghanistan’s new constitution (in the form of a compound device 

containing four hypotheses pursuing a single purpose). In the beginning, the research 

pathway was passed from texts to hypotheses and vice versa. After attaining the 

whole existing comments during the codification period of the constitution in 

disagreement with organizing a federal system in the country, it was attempted to 

enumerate and weigh each hypothesis. The number of the obtained comments related 

to each hypothesis, enumeration and the reasons for the non-acceptability of 

federalism were rated. 

4. Findings 

Employing a document analysis approach according to surveys, the authors 

concluded that the most important reasons for rejecting federalism during the 

codification of the new constitution include the possibility of division in the country, 

the present economic gap among states, the possibility of increasing interference by 

the neighbors, and the low literacy and political insecurity of the people, 

respectively.  

 
Keywords: Afghanistan, Constitution codification, the eighth constitution, 

Federalism, opponents, Proponents  
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Extended abstract 

1. Introduction 

Post-modernism is amongst those paradigms that has recently penetrated into many 

fields with its theoretical innovations and critical streams. As an academic field of 

study, political geography has been undoubtedly influenced by this movement. 

Within the field of political geography, ostmodernism has mostly affected 

geopolitics, shaking most of its basic assumptions which has, accordingly, made a 

fundamental re-conceptualization essential. By reviewing the intellectual and 

philosophical foundation of postmodern geopolitics, the present article attempts to 

determine what topics are included in the study of postmodern geopolitics.  

2. Methodology  

This study is of theoretical-fundamental type with a descriptive-analytic research 

methodology. Given the nature of selected subject matter, required information was 

collected through library and internet research, meaning that the data were extracted 

from books and articles and then classified for more qualitative analysis. 

3. Results and Discussion 

In order to understand the nature of postmodern geopolitics, one should first know 

its intellectual and philosophical foundation. Postmodern topics within the field of 

political geography and geopolitics have been influenced by general postmodern 

discussions in social sciences as well as human geography itself. “Post-modernism”, 

in general, refers to some criticisms related to the project of modernism and also a 

break from it; and stands as a rebellion against the modern rationality and modernist 

epistemology. It is difficult to write about postmodernism or postmodern turn; 

because it is almost impossible to find an uncontroversial definition for the word 

‘postmodern’. Nonetheless, there are two general perceptions of postmodernism. 

First, the perception of postmodernism in a linguistic-cultural-philosophical context 

based  on which postmodernism, more than anything, is the rejection of grand 
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narratives and epistemologies of modernity. This understanding of postmodernism, 

which has gradually been intermingled with post-structuralist, post-colonialist, and 

feminist views, is determined by deconstructive, textual-lingual, and discourse 

approaches and is often considered as skeptic to metanarratives. The second 

perception of postmodernism deals with changes of the world itself and provides 

necessary cognitive tools for exploring these changes. Such changes as globalization 

of many economic processes, technology revolution, spatial dissemination of certain 

consumption models, fragmentation of cultures, emergence of myriad political and 

cultural issues, victory of flexible accumulation regime in capitalism, and 

debilitation of governments’ sovereignty are considered as the closure of one era and 

emergence of a new ‘postmodern’ society and culture. Postmodernity, in this 

understanding, is deemed to be a new stage in the development of capitalism and a 

production of the change of global capitalism. Thus, postmodernism examines the 

changes created under the influence of global capitalism change.         

4. Conclusion 

There is no general consensus regarding the “postmodern geopolitics”. However, 

two general routes can be recognized in postmodern geopolitics; first, skepticism 

towards metanarratives; and second, studying the consequences of undermining the 

modern geopolitical imagination. In the former approach to postmodern geopolitics, 

resulting from perception of postmodern in a cultural-linguistic-philosophical 

context, geopolitics is deconstructed. Accordingly, classical geopolitical theories are 

considered as metanarratives and discourses within them the reality are produced 

and phenomena have become meaningful. These theories as a kind of language 

game, shaped by theorists in the light of a specific discourse in a specific period of 

time, are skepticized and deconstructed. Therefore, postmodern geopolitics haunts 

the reality beyond discourses and metanarratives and is interpreted as the negation 

of essentialism, foundationalism and certainty in geopolitics. This approach has been 

intermingled with and absorbed into post-structuralist, post-colonialist and feminist 

views. The second understanding of postmodern geopolitics deals with studying the 

consequences of undermining the modern geopolitical imagination and recent phase 

of capitalism development. In that regard, in their geopolitical analyses, political 

geographers address such issues as: space of streams and deterritorialization due to 

time-space compression and its consequences for geopolitical analyses, governance 

crisis, importance of time factor and such topics as infopolitics and chronopolitics, 

importance of scale factor and internal continuity of spatial scales instead of focusing 

on the unique and singular scale, collapse of expectations of enlightenment and its 

consequences for such issues as meaning and objective of nation-state, established 

territorialization and technical-scientific advance within a fixed international order, 

and postmodern spaces.    

 

Key Words: Postmodernism, Geopolitics, Postmodern geopolitics, Metanarrative, 

Modern geopolitical imagination.  
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Extended abstract 

1. Introduction 

Today different approaches are proposed and used for solving the current issues and 

problems in cities, some of which are livability, smart city, ideal city, resilient city, 

child-friendly city, age-friendly city, city of learning, creative city and secure city. 

Multiple factors affect the livability of a place, of which the presence of people, 

mixed use, housing, safety and security, sense of belonging, efficiency and the 

environment can be noted. The crime rate (real) and fear of crime (perceived) has a 

causal relationship with many of health and wellbeing outcomes. Livability refers to 

the degree of satisfying society's needs based on the needs and capacities of the 

people of that society. A livable city is not just satisfaction of physical needs, but its 

main purpose is giving the feeling of satisfaction with the city to citizens. Mashhad 

city as the second most populous and the largest religious city of Iran hosts large 

number of domestic and foreign pilgrims annually. Certainly, the existence of good 

conditions for urban livability is extremely important, especially in terms of 

environment. The main goal of this research is the analysis of urban livability with 

emphasis on security and stability indicator in Mashhad metropolis. 

2. Methodology 

The research method of this research is practical in terms of goal, and is descriptive 

– analytical in terms of methodology. Due to the nature of this research, indicators 
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related to the security and stability and existence of objective and subjective 

information, Arc GIS and SPSS software were used for analyzing of data. Indicators 

examined in this research included 8 indicators (the crime rate of murder, drugs, 

theft, forgery, group conflict, social evils, financial crimes, crime ratio per person 

and subjective indicator). Finally, prioritization of different areas of Mashhad city in 

terms of livability was determined by using multi criteria decision making methods 

(VIKOR and Entropy models). The population of Mashhad metropolis, with an area 

of 288,664,457 square meters, was 2,766,258 in 2011 which live in 13 zones. 

3. Results and Discussion 

There were 27 police stations in Mashhad metropolis in 2012. From the total 27 

current police stations in the city of Mashhad, a number of 25 police stations are 

active and two are inactive. Among these 25 active police stations, operating radius 

of 2 police stations of passenger terminal and airport is limited to the same areas. 

The majority of police stations are distributed in the center and east of Mashhad city, 

while their distribution in the western part of the city is significantly lower than other 

areas. This issue is remarkable with regard to the formation of the primary core of 

Mashhad city and its growth to west direction in recent decades, because western 

zones of Mashhad city have lower population than the eastern zone of the city. Based 

on the information recorded in these police stations, the crime rate of murder, drugs, 

theft, forgery, group conflict, social evils, financial crimes and crime ratio per person 

were investigated. Then, using the GIS Software, maps related to the status of each 

of these sub-indicators based on the limits of Mashhad metropolis's zones were 

drawn. For mental indicator, which includes 7 questions, a questionnaire was used 

for a sample size of 402 persons in all zones of Mashhad. In terms of crime ratio to 

person, zones 2 and 9 with the lowest ratio have the best position compared to other 

zones. Furthermore, zones Samen, 12 and 5 with the highest ratio to person have the 

worst position compared to other zones. The total average of questions related to 

mental indicator of security and stability in Mashhad city was equal to 3.51. After 

studying the average of security and stability mental indicator questions, it can be 

said that zone 11 with the average of 4.06 and zone 4 with the average of 2.72 are 

the best and worst zones in this indicator, respectively.  

4. Conclusion 

The zone 11 of Mashhad metropolis is the best zone in terms of security and stability 

indicator, followed by zones 10 and 9, respectively. By contrast, zones 3, 4 and 6 

had the worst conditions in terms of environmental indicator, respectively. Zones 11, 

10 and 9 were at ideal level. None of the zones of Mashhad metropolis were at good 

level. Considering that zones 1 and 12 have 0.486 and 0.437 score respectively, they 

are placed in the average level. Also zones 8, 7 and 2 are placed in the bad level. 

Since the final scores of zones 5, 13, 6, 4, and 3 are between 1 and 0.8, these zones 

are ranked at critical level in terms of security and stability indicator in Mashhad 
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metropolis. In other words, about 40% of Mashhad's zones are at security and 

stability critical level with respect to the urban livability. 

 

Keywords: Urban livability, Security and stability indicator, Objective and 

subjective indicators, Mashhad. 

References (In Persian) 

1. Deputy of planning and development of Mashhad Municipality. (2013). 

Statistical Yearbook of Mashhad in 1392. Mashhad: Deputy of planning and 

development of Mashhad Municipality Publication. 

2. Haji Nejad, A., Rafieian, M., & Zamani, H. (2011). Assessment and ranking of 

the effective factors on level of citizen satisfaction with environmental quality of 

life (Case study: Old and new urban pattern of Shiraz city). Human Geography 

Research Quarterly, 43 (77), 129-143.  

3. Khastoo, M., & Saeedi Rezvani, N. (2010). The effective factors on urban spaces 

vitality (Creating a lively urban space with emphasis on the concept of 

“Pedestrian Mall”). Identity Journal, 4 (6), 63-74.   

4. Lotfi, S., Bordi Anamorad Nejad, R., & Sasani Poor, M. (2014). The survey of 

security sense in public spaces (Case study: Shiraz metropolis). Journal of 

Research and Urban Planning, 5 (19), 39-56. 

5. Momeni, M., Sarafi, M., & Ghasemi Khuzani, M. (2008). The structure and 

function of religious-cultural tourism and the necessity of integrated management 

in Mashhad metropolis. Journal of Geography and Development, 6 (11), 13-38. 

6. Police headquarters of Khorasan Razavi province. (2013). Research plan. 

Mashhad: Applied Research Office of Police headquarters of Khorasan Razavi 

province Publication. 

7. Razavi Nejad, M. (2013). The role of passive defense in locating and security of 

police stations in cities (Case study: Mashhad), Mashhad: Research plan, 

Applied Research Office of Police headquarters of Khorasan Razavi province 

Publication. 

References (In English) 

1. Amir, A. L., Puspitaningtyas, A., & Santosa, H. R. (2015). Dwellers’ 

participation to achieve livable housing in Grudo rental flats. Procedia - Social 

and Behavioral Sciences, 179, 165-175. 

2. Badland, H., Whitzman, C., Lowe, M., Davern, M., Aye, L., Butterworth, I., 

Giles-Corti, B. (2014). Urban livability: Emerging lessons from Australia for 

exploring the potential for indicators to measure the social determinants of 

health. Social Science & Medicine, 111, 64-73. 

3. Ball, D. (2013). What makes a happy city? Journal of Cities, 32, 39-50.  

4. Blassingame, L. (1998). Sustainable cities: Oxymoron, utopia or inevitability? 

Social Science Journal, 35, 1-13. 



Research Political Geography (Peer-reviewed Journal) Vol. 1, No.3, Serial Number.3             28                                                   
 

5. Chandola, T. (2001). The fear of crime and differences in health. Health & 

Place, 7, 105-116. 

6. Heckman, J., Stixrud, J., & Urzua, S. (2006). The effects of cognitive and non-

cognitive abilities on labor market outcomes and social behavior. Journal of 

Labor Economics, 24, 411-482. 

7. Lorenc, T., Clayton, S., Neary, D., Whitehead, M., Petticrew, M., Thomson,  

H., Cummins, S., Sowden, A., & Renton,  A. (2012). Crime, fear of crime, 

environment, and mental health and wellbeing: Mapping review of theories and 

causal pathways. Health & Place, 18(4), 757-765. 

8. Lowe, M., Whitzman, C., Badland, H. M., Davern, M., Hes, D., Aye, L., Giles-

Corti, B. (2013). Liveable, healthy, sustainable: What are the key indicators for 

Melbourne neighbourhoods? Melbourne: McCaughey VicHealth Centre for 

Community Wellbeing of Melbourne University Publication. 

9. Madani, P. (2013). Dealing with segregation, improving livability in a 

segregated neighborhood (Unpublished master’s thesis). TU Delft. Delft, The 

Netherlands. 

10. Mashhad Municipality. (2015). Mashhad, ww.mashhad.ir/ en.mashhad.ir/ 

portal_content/ 781766-Mashhad.html. 

11. Montgomery, C. (2013). Happy city: Transforming our lives through urban 

design. London: Routledge Publishing.  

12. Norris, T., & Pittman, M. (2000). The health community’s movement and 

coalition for healthier cities and communities. Public Health Reports, 115, 118-

124. 

13. Ross, C., & Mirowsky, J. (2001). Neighborhood disadvantage, disorder and 

health. Journal of Health and Social Behavior, 42, 258-276. 

14. Stafford, M., Cummins, S., Ellaway, A., Sacker, A., Wiggins, R., & Macintyre, 

S. (2007).  Pathways to obesity: Identifying local, modifiable determinants of 

physical activity and diet. Social Science & Medicine, 65, 1882-1897. 

15. The Economist Intelligence Unit. (2015). A Summary of the Liveability Ranking 

and Overview, London: The Economist Intelligence Unit Publication. 

16. Vergunst, P. (2003). Livability and ecological land use the challenge of 

localization (Unpublished doctoral dissertation).Swedish University of 

Agriculture, Uppsala, Sweden.  

17. Vossen, L. (2014). Happiness-urban-design-intersect-interview-happy-city-

author-charles-montgomery, www.spacing.ca.vancouver. 

18. Williams, C., Zhou, N., He, G., & Levine, M. (2012). Measuring in All the Right 

Places: Themes in International Municipal Eco-City Index Systems, Orlando: 

Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory Publication. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clayton%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22542441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neary%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22542441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitehead%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22542441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petticrew%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22542441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cummins%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22542441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sowden%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22542441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Renton%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22542441


Research Political Geography (Peer-reviewed Journal) Vol. 1, No.3, Serial Number.3              29                                                   
 

The Geopolitical Pathology of Iran's Administrative Divisions in Terms 

of Spatial Planning 
 

Mostafa Rashidi 

PhD in Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran 
 

Abbas Alipour
1
 

Assistant Professor in Political Geography, Complex University of Imam Hossein, 

Tehran, Iran 
 

Ruhollah Hosseinvand Shokri 

MA in Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran 
 

Mostafa Saeedzadeh 

MA in Geography and Urban Planning- Urban Spatial Planning, University of Tehran, 

Tehran, Iran 

 

Received: 23 September 2016         Accepted: 26 April 2017 
 

Extended Abstract 

1. Introduction 

The political divisions of a country is the political and managerial forms of the 

national space. Actually, the national administrative divisions determine the 

position of each part of the terrestrial plane in the spatial structure of the country. 

Therefore, the administrative divisions should be adjusted and set according to the 

principles and frameworks of the geographic objectivity for optimal efficiency 

which is leading to provide a strategic geographic model based on the strengths, 

weaknesses, opportunities and threats. This focus on the geographical logic in 

drawing the political boundaries of the interior is based on the view of organizing 

and aligning the territory at the national, regional and local level. In this regard, 

one of the important issues that has never been addressed in Iran's development 

plans is the issue of regionalization and political divisions of space as a framework 

for territorial planning. Failure to pay attention to this fundamental geographical 

and political reality is resulted from the weakness of the theoretical foundation as 

well as the operational structure of development plans in the country. Therefore, 

the upright and realistic administrative divisions require the generation of 

theoretical and scientific frameworks based on concepts and geopolitical scales at 

the local, national, and even transnational level in order to achieve an effective 

operational and practical structure in the planning of sustainable development 

subject to the national space. On the other hand, the lack of special attention to the 

political organization of special planning and administrative divisions also have 

brought smaller importance of about territorial affairs, and consequently the 
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weakness of the administrative divisions. So that the present paper tends to address 

the geopolitical pathology of administrative divisions in Iran based upon the 

geographic logic and realities with the approach of organizing and aligning the 

land. The basic question of this research is: What are the weaknesses of the 

administrative divisions in terms of geography and land use? How is its 

geopolitical consequences and obstacles in the country? 

2. Theoretical Framework 

The main method of study in geography is combinational. It means that 

geographers for the recognition and zoning of the area (two major fields of 

geographic studies) are obliged to study and identify all the features and 

phenomena in place. Through this study, geographers are enabled to 

simultaneously recognize the "synoptic" of the all features of the place, and also 

determine typical feature of the dominant phenomena. Therefore, the recognition of 

the structural components, elements, and factors that are effective in the 

environment is a prerequisite and precondition for any thoughtful movement of 

human beings to carry out a management on the environment. Geography is the 

science and art of the constructive engagement with the environment and 

geographical space along with a sagacious management, in order to meet both 

human requirements and the sustainability of environment leading to achieve a 

sustainable interaction with geographical space. The result would be the 

development of humanity along with the environmental sustainability. The 

relationship between spatial planning and geography can show different 

implication. Accordingly, geography can be used to explain the type of settlement, 

population distribution, and activity in the land issues, while the Spatial Planning 

would be to consider the relationship between these elements. In geography and 

Spatial Planning, there are three basic elements to be studied: human, space, and 

activity. In any case, the undeniable subject is the high and sever relationship 

between "geography" and "Spatial Planning". In other words, it could be stated that 

geography the most scientifically-based Spatial Planning, and the "Spatial 

Planning" is the most geographical form of planning. 

In political geography or geopolitics, in order to observe geographical logic, it is 

necessary to pay attention to the planning of land in different stages. Political 

geography or geopolitics, which studies from boundary and zoning to political 

behaviors and practices in geographic spaces, requires fulfilment of the geography 

rules and Spatial Planning concepts. One of the requirements of geopolitics is to 

consider the realties of the geographic boundaries and zoning, the political 

divisions, and in general, the political organization of the space, that leads this 

branch of geographic sciences to the rules and principles of fulfillment of Spatial 

Planning. 

In order to realize the desirable organization of space and to design and 

operationalize the logical divisions of the country's space on national and local 

scales, the performance should be on the basis of geopolitical knowledge of space 
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and Spatial Planning. This means the integration of geopolitics and the Spatial 

Planning as two areas of geographic sciences in order to achieve a political 

organization of the space which is suitable and favorable for administrative 

divisions. The focus of this paper is, therefore, on the geopolitical pathology of 

administrative divisions in Iran, which have been payed no attention to integrate 

the geopolitics and Spatial Planning issues into the administrative divisions. 

3. Methodology  

Since this article tends to provide an analysis of the relationship between Spatial 

Planning and administrative divisions as well as address the pathology of national 

divisions in terms of Spatial Planning, it is considered as a developmental research 

which gives its practical value for relevant organizations, and it is an applied 

research as well. This research is also scribed in a descriptive analytical manner. 

Data are also collected in a library and documentary manner, and also with 

reference to reputable online databases such as the Provincial Council and the 

Ministry of the Interior Affairs. 

4. Findings and Discussion 

One of the considerable issues regarding country's territorial planning in Iran is the 

lack of attention to the principles and realities of geography in the country's 

political divisions. Lack of paying attention to this important issue has led to the 

formation of a political division not according to the geographical realities and 

principals. This inconsistency was shaped by the land planning in the modern 

epoch of the arrival of Pahlavi, and in particular from 1937 onwards. 

Consequently, in the findings section of the research the authors consider the 

inconsistency of the current Iranian divisions with regard to the geographical 

divisions (both natural and human), as well as the lack of attention to the structural 

factors in the political organization of space and national divisions, including 

shape, extent, and unbalanced establishment of provincial centers to conclude that 

the weaknesses and problems in this area directly affects the development, security, 

and spatial distribution of the country in a negative way. 

 

Keywords: Pathology, Administrative divisions, Spatial planning, Geopolitics, 

Iran. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Recently, inequalities are the fundamental problems for human society, as they are 

discussed in academic places and they cause governmental concerns, inequalities 

can risk national unity and social stability. Spatial planning is a set of coordinated 

and coherent knowledge, policies, techniques and operations that are used to 

eliminate inequalities and organize and regulate biological and geographical spaces 

(natural and unnatural).  The concentration of facilities and services in the cities 

and provincial centers in recent decades has created regional inequalities in 

accessing to services and facilities; finally, it leads a decline in quality of life, 

income gaps and ultimately spatial injustice. Therefore, logical and credible 

analysis of the regions and areas is essential in order to achieve spatial justice and 

major economic development. Alborz province, as one of the centers for spatial 

distribution and deconcentrating of Tehran which is separated in 2010 from the 

province, is now involved in the intense spatial concentration in the provincial 

capital. There are various threats in this province that cover a wide range of issues. 

In this regard, one of the most important parts of spatial planning is the recognition 

of political, security and defensive threats in different provinces. This study 

surveys spatial distribution of services and facilities in different counties of Alborz 

province. Since good distribution of facilities and services in the regional and 

provincial levels lead to reduction of the security threats. This research also seeks 
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to answer the fundamental question: What are the security and defensive threats of 

spatial planning in Alborz province? 

2. Theoretical Framework 

Security and defense are the most important foundations of development for each 

country, which are achieved through smart planning and good policies. In an 

overview, we can say that the most important goal of recent planning is to achieve 

development, especially sustainable development. Sustainable development does 

not have clear definition despite it is extensively used. For this reason, the 

development takes an available meaning only in case that it is considered in four 

economic, political, cultural and social areas. Therefore, attention to a range of key 

variables in different environmental, cultural, economic, social and political sectors 

is necessary in political, security and defensive studies. No attention to each of 

these sectors can cause irrepairable damage, for example, the lack of attention to 

environmental issues can lead to the creation of a Green Party and new 

environmental advocacy movements based on radical ideas such as extreme 

ecology, eco-anarchism and ecofeminism. Oriurdon (1989) states how societies are 

divided between two groups of people. A group that considers nature to be 

inherently exploitative and recoverable and another group that knows that human 

ability to destroy its environment is more than its ability to compensate. Therefore, 

providing development and accessing to various regional and provincial levels can 

equally serve a basis for policy advancement, security development, strengthening 

defensive capabilities and reducing regional inequalities that countries are taking 

along. Also, dealing with the issue of security and defense is one of the most 

important factors for development of the country. 

3. Methodology 

The present research is applicable in terms of its purpose and it has descriptive-

analytical and exploratory nature. Library materials, interviews and a questionnaire 

were used to collect data. In library studies, research related topics, including 

dissertations, articles, books and research projects have been used. Necessary 

indices for research have been extracted from library studies. Elite interviews were 

conducted to find out if the indices that were extracted from the library method 

adequately measured the existing threats in Alborz province. Each of the threats 

was selected by elite questionnaires. 

 Also, a questionnaire with 76 indicators was used to measure the importance of 

each of the threats in the various counties of Alborz province. The number of 

respondants was 35 people. Also, purposeful sampling has been used to select 

experts. Vikor method has been used to analyze the indices. Then, the results are 

displayed by using the arc map 10.2 software. 
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4. Discussion and Findings 

Proximity to Tehran as the capital of Iran and center of all sectors, services, 

facilities, employment, and so on is one of the most prominent features of Alborz 

province. Despite proximity to the capital leads to access of Alborz province to the 

various services, but this has caused a number of different problems. Being near to 

Tehran and Karaj-Tehran subway line, being the province capital, easy access of 

Karaj residents to Tehran and many other problems have leaded Karaj to be the 

largest residential city in Iran compared to other sectors. It also has the most 

informal settlements. The huge difference in Karaj population with other counties 

of Alborz province has caused that more provincial budgets are allocated to Karaj, 

and industry and service sectors are also concentrated in Karaj. Proximity to the 

capital, the unreasonable concentration of population, facilities and services have 

exacerbated various political, security and defensive threats in Karaj. Finally, 

experts believe that establishing justice in the territory of the land and increasing 

the level of access in the poor counties by using different methods of spatial 

planning are the best ways to reduce the threats in Alborz province. Therefore, 

problems and challenges could be reduced by distributing facilities, services and 

accesses among different counties of Alborz Province, and also eliminating 

unemployment and low access to facilities in other counties. 

 

Keywords: Spatial planning, Strategy, Security - defensive threats, Vikor, Alborz 

province 

References (In Persian) 

1. Abbasiaan, E., Amini, P., & Alizadeh, H. (2015). Defense economics in the 

armed forces and its impact on economic growth. House and Strategies, 83(22), 

151-178. 

2. Akhbari, M., Gham Parvar, A., & Bazleh, A. (2015). Political explanation for 

sustainable development: Case study of Iran. Geopolitics, 3(10), 33-58. 

3. Darzyan Rostami, H., & Mansouri, S. M. (2013). The role of new technologies 

in the cultural identity of young people. Culture Communication, 3(9), 77-102. 

4. Ebrahimi Jam, S., & Ahmadiaan, R. (2013). Causes of urban defensive spaces 

in West Terminal of Tehran.  Journal of Police Geography, 4(1), 53-76. 

5. Eftekhari, A., & Riazi, V. (2011). Software and security threats moral (Case 

study: People of Sodom in the Holy Quran). Studies of Soft Power, 3(1), 5-50. 

6. Faraji Mollai, A., Aliverdiloo, H., & Hosseini Amini, H. (2015). Territorial 

defense planning from the perspective of passive defense. Geography, 45(3), 

247-274. 

7. Ghaderi Hajat, M., Abdi, E., Jalili Parvaneh, Z., & Bagheri Saranjianeh, N. 

(2010). Explanation of the role of border markets in sustainable development 

and security of the environs. Geopolitics Quarterly, 6(3), 121-151. 



Research Political Geography (Peer-reviewed Journal) Vol. 1, No.3, Serial Number.3              38                                                   
 

8. Hosseini Nesar, M., & Ghasemi, A. (2012, May). The perception of safety and 

factors affecting on That in Iran . Fourth conference planning and urban 

management, Mashhad. University of Mashhad. 30-43. 

9. Jafari, A. A., & Zolfaghari, V. (2014). National security and sustainable 

development paradigm PostWashington  and good governance. Journal of 

World Politics, 3(3), 65-94. 

10. Kamran, H., Hosseini Amini, H., & Jafari, F. (2013).Formation of power city 

and Deterrent city using principles Passive Defense.  Journal of Geographical 

Society of Iran, 36(11), 7-32. 

11. Majdi, S. M. (2000). The nature and scope of military geography. Proceedings 

of Geography and Application Security Defense. Institute of Defense. Imam 

Hossein University.  45-63[In Persian] 

12. Modiri, M., Karami, M., Ansarizadeh, S., & Heydari T. (2013). Security-

Building Indivators  of Passive Defense in Spatial Planning. Quarterly of 

Defense Strategy, 41(11), 33–58. 

13. Muir, R. (2000). New introduction to political geography (M. H. Doreh, 

Trans.).. Tehran: Armed Forces Geographical Organization Printing. 

14. Nasiri, Q. (2009). Soft threat component; review some experience. Journal of 

Strategic Studies, 3(12), 165-189. 

15. Negintaji, Z., Hosseini, H., & Kiani, A. (2011). Iran's national security and 

economic indicators. Journal of Political Studies and International, 9, 193-202. 

16. Parnian, H. (2015). Strategy development of border areas (Case study: District 

of Urmia-Salmas) (Unpublished master’s thesis). Farabi Campus of Tehran 

University, Tehran, Iran. 

17. Riahi, V., Qader Marzi, H., & Hamidi, M. S. (2015). Spatial analysis of 

inequality in rural settlements turpentine city of Saqez. Geography 

(International Geographical Society Journal and Iran), 44(13) .47-72. 

18. Sarvar, R., Mohammedi Hamidi, S., & Vaisyan, M. (2014). Review of the 

development in the border areas to achieve sustainable security (Case study: 

Border cities of West Azerbaijan province). Police Geography, 7(2), 25-54. 

19. Taghvai, M., Varesi, H., & Shaykh Baygloo, R. (2011). Analysis of regional 

development disparities in Iran.  Human Geography Research, 78, 153-168. 

20. Yousefi Maragheh, M., Saadat, A., & Zaree Mahdavi, G. (2013). Causes and 

solutions of committing economic crimes. Social Discipline, 3(5), 145-170. 

21. Zakikhani, M. S. (2013). The consequences of uneven development: A case 

study (The Hasar shahr fourth line in the city of Karaj). Political Science, 25(9), 

7-36. 

22. Zamani, A. A. (2009). An introduction to the dimensions of corruption and 

economic crimes and its implications in national security. Detective, 7(2), 32-

55. 



Research Political Geography (Peer-reviewed Journal) Vol. 1, No.3, Serial Number.3              39                                                   
 

23. Zarghani, S. H., & Azami, H. (2010). Defensive-security considerations in the 

preparation of Mashhad metropolis. Geography and Regional Development, 14, 

71-96. 

24. Zarghani, S. H., & Azami, H. (2011). Considerations of security system 

planning and site selection centers and military lodgments emphasizing 

Khorasan Razavi province. Preparation Space and Planning, 15(2). 141-161.  

 

References (In English) 

1. Buzan, B. (1991). People state and fear (2nd ed.). Boulder Co Lynne Rienner. 

(ECPR press). University of Oxford.  Oxford, England. 
2. Dennis Wei, Y. H. (2015). Spatiality of regional inequality. Applied Geography, 

61, 1-10. 

3. Dick, C. J. (2003). The future of conflict: Looking out to 2020. Defense 

Academy of the United Kingdom. Conflict Studies Research Center. London. 

England. 

4. Goletsis, Y., & Chletsos, M. (2011). Measurement of development and regional 

disparities in Greek periphery: A multivariate approach. Socio-Economic 

Planning Sciences, 45, 174-183. 

5. Khairullov, D. (2015). Challenges of sustainable development of regional 

economy in the conditions of Russia’s accession to the world trade 

organization. Procedia Economics and Finance. 23, 303-308. 

6. Ministry of Defense (1998). Defense strategic review. Retrieved from 

www.gov.uk/government/organisation/ministry-of-defense. 

7. Møller, B. (2003). National, Societal and Human Security: Discussion–A Case 

Study of the Israeli-Palestine Conflict. Brauch, Hans Günter; Liotta, PH; 

Marquina, Antonio; Rogers, Paul. Springer-Verlag. London. England. 277-288. 

8. Rondinelli, D. A. (1998). Equity, Growth, and Development: Regional Analysis 

in Developing Countries. Journal of the American Planning Association. 51 (4). 

434-448. 

9. Ston, W. (2000). Social Capital, Social Cohesion and Social Security. Presented 

at The International Research Conference on Social Security (ISSA). 

Helsinki.1-20. 

10. Wolfers, A. (1962). Discord and collaboration. Baltimore Johns Hopkins 

University Pres. Baltimore, Maryland. United States.  

11. Wong, C. (2006). Indicators for urban and regional planning: The interplay of 

policy and methods. London and New York: Sage Publication. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford


 

Contents 

 
 Geopolitics of Urban Landscape:The Relation between Politics and Power with Urban 

Symbolization .......................................................................................................................................... 1 
    Abdolvahab Khojamli, Zahra Ahmadypour, Mohammadreza Hafeznia, Mohammadreza Pourjafar 
 

 Examining the Effective Variables of the Scientific and Technological Power and Presenting 

an Assessment Model of Scientific and Technological Power of Countries .................................. 5 

    Seyyed Hadi Zarghani, Hadi Aazami, Seyyed Javad Mousavi Zare 
 

 The Reasons for the Absence of Federalism in Afghanistan Constitution of 2003 ............. 13 

   Mohsen Khalili ,Sedigheh Hashemi 
 

 The Scope of Postmodern Geopolitics Studies ....................................................................... 19 

    Fatemeh Sadat Mir Ahmadi, Yashar Zaki 
 

 An Analysis of Urban Livability with Emphasis on Security and Stability Indicators 

(Case Study: Mashhad Metropolis) ......................................................................................... 25 

    Mohammad Ghanbari, Mohammad Ajza Shokouhi, Mohammad Rahim Rahnama, Omid Ali Kharazmi 
 

 The Geopolitical Pathology of Iran's Administrative Divisions in Terms of Spatial 

Planning ..................................................................................................................................... 29 

    Mostafa Rashidi, Abbas Alipour, Ruhollah Hosseinvand Shokri, Mostafa Saeedzadeh 
 

 An Analysis of Political, Security, and Defense Threats in Alborz Province Employing 

Spatial Planning Approach ...................................................................................................... 35 

    Amir Fathi, Mohammad Mirehei, Keramatollah Ziari, Abbas Alipour, Seyed Mostafa Hashemi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTENDED   ABSTRACTS 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the Name of Allah 



 

 
 

 

 
 

 Research Political Geography  
 

Vol .1, No. 3, Autumn 2016, Serial 

Number.3 
 

License Holder 
Ferdowsi University of Mashhad 

 
General Director 

Dr.H. Azami 
 

Editor-in-Chief 
Dr.M. ghalibaf 

 
Editorial Board 

 
Mohammad Bagher Ghalibaf 

University of Tehran 

 

Zahra Ahmadypour 

Tarbiat Modares University 

 

Hadi Azami 
Ferdowsi University of Mashhad 

 

 Javad Etaat 
Shahid Beheshti University 

 

Hadi Zarghani 

Ferdowsi University of Mashhad 

 

Mohsen Janparvar 

Ferdowsi University of Mashhad 

 

Mohsen Khalili 

Ferdowsi University of Mashhad 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Mousa Pourmousavi 
University of Tehran 

Internal Editor: 
Dr. M. Janparvar  

 
Abstracts Translation: 

Sh.Shayesteh 
 

Proofreading: 
J. Mizban 

 
Excutive Manager: 

M. Dehghan 
 

Typesetting: 
E.Tajvidi 

 
Printing & Binding: 

Ferdowsi University Press 
 

Circulation: 50 
Price: 20000 Rials 

Subscription: 
25 US$ (USA) 
20 US$ (other) 

 
Address: 

Faculty of Letters & Humanities 
Ferdowsi University Campus 

Azadi Sq. Mashhad-Iran 
 

Post code: 
9177948883 

 
Tel: (+98 513) 8796829-32 

 
E-mail: 

pg@ferdowsi.um.ac.ir 
 

Internet Address: 
http://pg.um.ac.ir/index.php/pg/index 

Ferdowsi University  of  Mashhad 

mailto:pg@ferdowsi.um.ac.ir
http://jm.um.ac.ir/index.php/geography


 

 




