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مكاني رفيع براي علم جغرافيا

سياوش شايان

زمان دقيق قرار گرفتن درس جغرافيا در جدول برنامة درسى مدارس اوليه چندان روشن نيست، اما بررسى ها نشان مى دهند كه 
ــيك در بسيارى از كشورها، اين موضوع علمى در برنامة آموزشى كودكان و دانش آموزان متوسطه وجود  ــروع آموزش كالس از زمان ش

داشته است. دربارة اين امر تاكنون در فصل نامة رشد آموزش جغرافيا مقاالت متعددى نوشته شده است.
ــته اند، زيرا دريافته اند زندگى  ــى برگزيده اند، ذهنى پويا و آينده نگر داش ــانى كه درس جغرافيا را به عنوان يكى از مواد آموزش كس
ــان با محيط طبيعى، دشوار و بلكه ناممكن است. چگونه مى توان  ــتن اطالعاتى از چگونگى تعامل انس در اين جهان پهناور بدون داش
ــتن  ــپرد؟ آيا داش ــتن حس مكانى و فضايى دقيقى از جهانى كه در آن زندگى مى كنند به آينده س دانش آموزان امروز را بدون داش
ــان با محيط و علل پراكندگى پديده ها در فضاهاى گوناگون، مهارتى  اطالعاتى دقيق از محيط و دريافت چگونگى روابط متقابل انس

مفيد براى زندگى آينده به حساب نمي آيد؟
برنامه ريزان آموزشى به خوبى و درستى اين نياز را احساس كرده و از گذشته هاى دور دربارة حضور درس جغرافيا در جدول دروس 
ــته اند. تحقيقات نيز نشان داده كه در صورت كم رنگ شدن اين حضور، فرهيختگان  ــى كودكان، نوجوانان و جوانان شك نداش آموزش

آموزش عمومى با دشوارى هايى در انطباق خود با محيط روبه رو شده اند.
ــاير متخصصان  ــوى س ــته اند، اما اين باور از س ــل هاى آينده باور داش جغرافى دانان همواره به لزوم حضور اين علم در آموزش نس
ــت. اكنون بار ديگر لزوم آموزش و  ــده اس ــبت داده ش علوم، گاه به تعصب جغرافى دانان يا اغراق آنان در ارزش و اهميت اين علم نس
ــوى مجموعة متخصصانى كه  ــوى جغرافى دانان، بلكه از س ــت، آن هم نه از س اهميت دادن به اين علم مورد تأكيد تازه قرار گرفته اس
ــوان ورود جغرافيا را به گروه  ــت. ديگر نمى ت ــر امروز اس ــد تا بحث كنند كدام علوم روى اين كرة خاكى مورد نياز بش ــم آمده ان گرده
ــيار و طوالنى، متخصصان  ــبت داد. اكنون پس از بحث هاى بس علوم پشـتيبان حيات در كرة زمين به تعصب جغرافى دانان نس
سـازمان علمى- فرهنگى و تربيتى ملل متحد (يونسـكو) در مجموعه اى با عنوان «سيستم هاى پشتيبان حيات در كرة 
زمين» جغرافيا و زيرشـاخه هاى آن را در زمرة علوم مورد نياز بشـر براى زندگى پايدار و به سامان قرار داده اند و در يك 
ــترس همگان قرار دارد، جغرافيا  ــده و از طريق تارنماى اين سازمان در دس ــازمان منتشر ش ــوى اين س دايره المعارف بزرگ كه از س

جايگاهي وزين به خود اختصاص داده و بر سنگينى مسئوليت هاى جغرافى دانان و معلمان جغرافيا افزوده  است.
ــگفتى آنان مى شود، چرا كه آنان همواره خود بر اين باور بوده اند، معلمان  ــبب ش تبريك گفتن به جغرافى دانان درباب اين امر س
ــد، خود، قبًال به اين  ــيك كه در اين مورد ديده ان ــرا آنان با توجه به آموزش هاى كالس ــه اين تبريك نيازى ندارند، زي ــز ب ــا ني جغرافي
ــته و تمام همت خويش را در آموزش آن  ــكى نداش ــى ش ــيده بودند و در ارزش و اهميت حضور جغرافيا در برنامه هاى درس باور رس
ــتي با اين علم ندارند و در حضور مستقل درس  ــان داده بودند. اكنون بايد فقط به كسانى كه آشنايي درس ــان نش به دانش آموزانش
جغرافيا در برنامه هاى آموزشى شك دارند، يادآورى كرد كه اين تصميم حاصل صدها ساعت تفكر برنامه ريزان بوده و غفلت از آن 
ــل آينده را  با دشوارى هايى در باب مهارت هاى زندگى روبه رو سازد. از سوى ديگر، چنانكه اشاره شد، گنجاندن اين  ــت نس ممكن اس
ماده درسى و علمى در ميان سيستم هاى پشتيبان حيات، مسئوليت جغرافى دانان و معلمان جغرافيا را بيش از پيش سنگين مى كند. 
ــردرگمى رو به رو مى كند؛ بنابراين بايد شاخه ها و مباحثى از جغرافيا كه با زندگى  ــل بعدى را با س آموزش ناكافى و غلط اين علم، نس
عينى و ملموس و روزمرة دانش آموز سروكار دارد به آنان آموخته شود تا نسلى به آينده تحويل شود كه بتواند با توجه به حيطه هاى 
ــى و مهارتى جغرافيايى، خود، توان زندگى در اين سيارة خاكى را داشته باشد و ضمن ادارة زندگى خود، زمين و منبع  ــى، ارزش دانش

آن را غنى تر، پاك تر و زيباتر به نسل هاى بعدى واگذارد.

جغرافيا علم پشتيبان حيات در كرة زمين
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 در منطقة ُمكران (درياي عمان) 
دكتر حسين احمدى، گروه تاريخ دفتر تأليف كتب درسى
نازيا ملك محمودى، گروه جغرافيا دفترتأليف كتب درسى

ــتان،  ــتان، بلوچس كليدواژه ها: امنيت، امنيت ملي، مكران، سيس
ــتان، ماركوپولو، جاذبه هاي گردشگرى، صنايع دستي، جاذبه هاي  پاكس

تاريخي، رودوزي، سفالگري، سراميك سازي 

معنا و مفهوم امنيت 
امنيت1 در لغت به معناي فراغت از هرگونه تهديد يا حمله يا آمادگي 
براي رويارويي با هر تهديد و حمله است و به قلمروهاي فردي، اجتماعي، 

ملي و بين المللي تقسيم مي شود. 
ــه حفظ بقا و موجوديت (نياز  ــته تعريف امنيت معطوف ب در گذش
ــكن، پوشاك و...) بود، اما به مرور زمان و در نتيجة تحوالت  به غذا، مس
تاريخي، حفظ بقا و موجوديت از تعريف امنيت خارج و به هدف امنيت 
ــد و تعريف جديد امنيت بر «فقدان تهديد» تمركز يافت. اين  تبديل ش
تحول در تعريف، نتيجة تحول در ساخت جوامع و تبديل جوامع بدوي 

به جوامع مدني مبتني بر دولت سرزميني بود.2 
مي دانيم كه نياز به امنيت يكي از نيازهاي اصلي انسان امروز است و 
بسياري از صاحب نظران سياسي و اجتماعي وجود آن را واجب تر از آزادي 
مي دانند. البته تأثيرپذيري امنيت از اقتصاد، فرهنگ، صنعت و جمعيت و 
تأثيرگذاري آن بر همة شاخه هاي توسعه و حيات انساني، نقشي بنيادين 

به آن داده است. 
بر مبناي انديشة فيلسوفان و مصلحان اجتماعي نيز، امنيت شرط 
الزم و اساسي در تحقق توسعة سياسي يا اقتصادي و مقدمة واجب براي 
ــلط ارزش هاي غيرمادي در جامعه است. در فرهنگ  تبليغ، ترويج و تس

اسالمي نيز، مقولة امنيت از اهميت و جايگاه وااليي برخوردار است. 
ــادر و توانا ايمان  ــي كه به خداي ق ــاس آموزه هاي ديني، كس براس
مي آورد و بر آن ذات اليزال توكل مي كند، در حقيقت خويش را در وادي 
امن الهي جاي داده و در پناه امنيت خدايي قرار گرفته است. قرآن كريم 
ــاز امنيت را در رشد و بالندگي جامعه  نيز در بياني تمثيلي نقش كارس

ــيار زيبا بيان مي كند و مي فرمايد: "َو َضَرَب اهللاُ َمَثالً َقْريًَئ َكانَْت آِمَنًئ  بس
ْطَمِئنًَّئ يَأتِيَها رِْزُقهاَ َرَغًدا ِمن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأنُْعِم اهللاِ َفأَذاَقَها اهللاُ لَِباَس  مُّ

الُْجوِع َوالَْخْوِف بَِما َكانُواْ يَْصَنُعوَن "؛ 
خداوند بر آنان كه نعمت هاي الهي را ناسپاسي كردند مثلي زده است؛ 
منطقة پررونق و آبادي كه سرشار از امنيت و اطمينان بود و رزق و روزي اش 
ــي و  ــيد، ولي نعمت هاي خداوند را ناسپاس به وفور از هر مكاني فرا مي رس
كفران كردند و خداوند هم به سبب اعمالشان لباس گرسنگي و ترس را بر 

اندامشان پوشاند.3 
ــيع، متوازن  ــي بهتر در فرهنگ قرآني، امنيت يك مفهوم وس به بيان
ــي، اقتصادي،  ــامل تمام ابعاد زندگي و حوزه هاي سياس و عميق دارد و ش
اجتماعي، فرهنگي، داخلي و خارجي مي شود و بر الگويي از امنيت تأكيد 
ــالمي و استحكام  ــجام و وحدت و ارتباط جامعة اس دارد كه با اقتدار و انس
ــرط امنيت ملي را در بُعد امنيت خارجي و  دروني جامعه پيوند دارد و ش
استحكام دروني امت اسالمي مي داند.4 از منظر حضرت علي(ع) نيز، مفهوم 
امنيت تمام عرصه هاي فردي، اجتماعي، داخلي، خارجي، روحي، اخالقي، 

اعتقادي، دنيوي و اخروي را شامل مي شود. 5 
ــيتي دارد كه  ــان جايگاه و حساس ــالمي، امنيت چن ــگ اس در فرهن
ــلمانان آن را جزء اساسي ترين نيازهاي روزانة خود به حساب مي آورند  مس
ــترش آن از هيچ كوششي دريغ نمي ورزند. امام  و براي تأمين حفظ و گس
صادق(ع) در تعليمات خود به هنگام نيايش، از خداوند بي نياز مي خواهد كه 
در هر روز امنيت زندگي او را تأمين فرمايد: «اللهمَّ اْخِتْم باألمِن و اإليماِن 
كلَّما َطلعْت الشمٌس أو غربْت» (پروردگارا! هر گاه خورشيد طلوع يا غروب 

مي كند، آن روز را براي من همراه با امنيت و ايمان به پايان برسان.)6
ــي در رشد همة  ــه مؤلفة اساس به تعبيري آزادي، تربيت و امنيت س
موجودات زنده اند و عوامل مهم بقا و تداوم حضور آنان در عرصة حيات به 
شمار مي آيند.7 از بُعد فقه سياسي نيز مفهوم امنيت، مصونيت از تعرض و 
ــت و در مورد افراد به معناي آن است كه  تصرف اجباري بدون رضايت اس

امنيت فرهنگي
ى پشتوانة اقتدار ملي

نگ
ه
فر
اه 
نگ
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نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع خود هراس و بيم نداشته باشند و به 
هيچ وجه حقوق آنان به مخاطره نيفتد و هيچ عاملي حقوق مشروع آنان را 
تهديد نكند.8 با جمع بندي تعاريف ارائه شده از واژه امنيت مي توان به اين 

نتيجه رسيد كه: 
1. امنيت يك ارزش است و اغلب ارزشي براي رسيدن به ساير ارزش ها 

به شمار مي آيد. 
2. براي امنيت مي توان مراتب و منازل و درجات مختلف در نظر گرفت، 
زيرا ميزان احساس تهديد و انتظار از آينده در نزد اقوام و ملت هاي گوناگون 
متفاوت است و تنها معطوف به حفظ ارزش هاي گذشته و حال نيست، بلكه 

به نوعي خواسته هاي مادي و معنوي آينده را نيز شامل مي شود. 
3. امنيت به حداقل رساندن تهديد و خطر است؛ تهديدي كه تنها از 
نوع سنتي و نظامي نيست و خطرات جديد غيرنظامي نسبت به رفاه ملي 

را نيز در برمي گيرد. 9 
4. امنيت از بُعد سلبي، نبود تهديد خارجي است و جنبة سخت افزاري 
ــت  دارد، اما از بُعد ايجابي وجود يا ايجاد رضايت داخلي در يك جامعه اس
ــزاري دارد. البته ميان امنيت داخلي و امنيت خارجي رابطة  و جنبة نرم اف
مستقيم وجود دارد و به نسبت رضايتمندي يا نارضايتي عمومي از حاكميت 

داخلي، تهديدات خارجي نيز متغير و متفاوت خواهد بود. 

امنيت ملي به چه معناست؟ 
مي دانيم كه در دنياي امروز مقولة امنيت در قالب امنيت ملي تعريف 

و تبيين مي شود اما مهم ترين پرسش اين است كه امنيت ملي چيست؟ 
از يك منظر كلي امنيت ملي از لحاظ مفهومي و  اصطالحي نامفهوم 
و مبهم مي نمايد و نامشخص ماندن حوزه و محدودة آن، راه را براي طرح 

راهبردهاي بسط قدرت نخبگان سياسي و نظامي باز گذاشته است. 10 
با اين حال برخي از صاحب نظران امنيت ملي را تابعي از متغير تهديدات 
خارجي و عمدتاً نظامي مي دانند و شرايط امنيتي مطلوب در سطح ملي را 
افزايش توانمندي واحد دولت ملي براي مقابله با تهديدات خارجي به شمار 
مي آورند اما در مقابل، برخي ديگر از انديشمندان همة گرايش هاي نامطلوب 
و عوامل داخلي  بي ثباتي در سطح ملي را جزء حوزة تهديدات امنيت ملي 

قلمداد مي كنند. 11 در اين رويكرد، اهداف اصلي امنيت ملي عبارت اند از: 
1. حفظ و دفاع از استقالل، حاكميت ملي و تماميت ارضي در مقابل 

تهديدات؛ 
2. تأمين ثبات سياسي كشور و حفظ آن؛ 

3. توسعه و رشد اقتصادي؛ 
4. تأمين رفاه جامعه و ارتقاي سطح زندگي؛ 
5. حفظ و اشاعة ارزش هاي ملي و فرهنگي؛ 

6. تأمين و حفظ سالمتي محيط زيست؛ 
7. فراهم كردن آسايش خاطر نسبت به تهديدهاي احتمالي.12

قدرت ملي آميزه اي از مؤلفه هاي اقتصادي، سياسي، نظامي و اطالعاتي 
ــت و بر مباني ارزشي حاكم بر جوامع تكيه دارد. برايند اين  و فرهنگي اس
فعاليت ها در حوزه هاي مختلف، ميزان قدرت ملي را مشخص و معين مي كند. 
ــت گذاري در بخش هاي  از آنجا كه نحوة فعاليت در حوزة اقتصاد يا سياس
ــر مي پذيرد و فرهنگ  ــاي حاكم بر جامعه تأثي ــر از مباني و ارزش ه ديگ

ــي و فكري جوامع و جهت دهندة  ــت كه متضمن مباني ارزش مقوله اي اس
ــت، مي توان گفت كه چارچوب اقدامات  فعاليت هاي فردي و اجتماعي اس
سياسي، اقتصادي، نظامي و اطالعاتي و حتي فعاليت هاي فرهنگي، متأثر از 
مباني فرهنگي حاكم بر رفتارهاي فردي يا حكومتي است، زيرا اين مباني 
و ارزش هاي فرهنگي است كه به سياست، اقتصاد، امور نظامي و اطالعاتي 

هويت مي بخشد و سمت و سوي حركت آن ها را مشخص مي سازد. 

امنيت فرهنگي و شاخصه هاي مهم آن 
امنيت فرهنگي كه مهم ترين و نامحسوس ترين بُعد امنيت ملي است 
و در ذيل موضوع امنيت ملي قرار مي گيرد و از مؤلفه هاي اصلي آن به شمار 
مي رود، به وضعيت و شرايطي اطالق مي شود كه در جريان آن، يك ملت 
ــير تكامل و پيشرفت را  مي تواند ضمن حفظ هويت فرهنگي خويش، مس

به سوي آينده بپيمايد. بنابراين در يك جمع بندي كلي مي توان گفت: 
1. امنيت فرهنگي برجسته ترين چهره و دروني ترين الية امنيت ملي 

يك كشور است. 
2. امنيت فرهنگي مهم ترين وجه امنيت همه جانبه و پايدار است. 

ــاير وجوه امنيت است و  ــاز تحقق س 3. امنيت فرهنگي، هم زمينه س
هم مي توان گفت كه اصوالً امنيت در ساير حوزه ها بدون امنيت فرهنگي 

مفهومي ندارد. 
ــي در روابط بين الملل،  ــي و فرهنگ گراي ــه به عناصر فرهنگ 4. توج

شاخصة نظريه هاي جديد امنيت ملي و جهاني است. 
5. امنيت فرهنگي كاركردي بسيار فراگيرتر از قدرت ملي يا وجهي از 

وجوه امنيت ملي دارد. 
6. نظريه پردازي در مورد جهاني شدن و وارد شدن جهان به يك دوران 
جديد، موضوع مشترك و فراگيري است كه صبغه و ماهيت اصلي و جديد 

آن فرهنگ است. 
ــي پيدا كرده و  ــورها، ماهيت فرهنگ ــط اجتماعي و ملي كش 7. محي

گفتمان هاي موجود در روابط بين الملل عمدتاً هنجاري و فرهنگي است. 
8. الگوهاي امنيتي سنتي در عمل ناكارآمد شده و بازيگران شبكه اي 
همچون رسانه هاي چندوجهي جديد و شبكه هاي ارتباطي نوين به منصة 

ظهور رسيده اند. 
9. در گذشته امنيت تابع متغيرهايي مانند توان نظامي، قدرت اقتصادي، 
سياسي بود، ولي در رويكرد جديد، بنياد امنيت بر فرهنگ است. بنابراين بر 
خالف گذشته كه فرهنگ به مثابة يك بُعد از امنيت تلقي مي شد، اكنون به 

مثابة هويت امنيت معرفي مي شود. 
ــا و تئوري هاي جديد با ماهيت  ــرد، الگوه 10. پس از پايان جنگ س
ــدن نظام روابط بين الملل تأكيد  فرهنگي پديد آمده اند كه بر فرهنگي ش

دارند. 
ــي امنيت، محيط  ــوم مدرن و ايجاب ــم تغيير در مفه ــون مه 11. كان
ــة تغيير محيط و  ــن فرهنگ امنيت ملي به مثاب ــت؛ بنابراي و هنجارهاس

هنجارهاست كه اين اتفاق، امنيت را متحول كرده است. 
12. برخالف نگاه سنتي و سلبي به امنيت كه امنيت اجتماعي را يك 
ــتقل از جامعه مي دانست، در نگرش جديد، حوزة امنيت ملي با  مقولة مس
مفاهيم جديدي همچون مشاركت عمومي، رضايتمندي و امنيت اجتماعي 
تركيب شده و مفهوم آن اين است كه تحوالت و فرايندهاي اجتماعي، بنياد 
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امنيت ملي است و امنيت ملي، مقوله اي برآمده از درون جامعه و پديده اي 
ريشه دار است. 

ــت و امنيت  ــي سياس ــاي اصل ــاختارگرايانه، بنيان ه ــرد س در رويك
ــتند و هويت و منافع متغيرهاي دروني  زائيدة ساختارهاي اجتماعي هس
ــمار مي آيند كه بازيگران صحنة سياست به ساختن و پرداختن آن ها  به ش

مي پردازند.13 
ــاختارگرايان نيز توجه ويژه اي به مفهوم فرهنگي هويت دارند  پساس
ــود كه كنش دولت ها در  ــنت نظري آنان بر اين نكته تأكيد مي ش و در س
حوزة امنيت در حقيقت، برايند تالش آن ها براي بازتوليد هويت است، زيرا 
تهديد هويت ملي به عنوان هستة امنيت فرهنگي، زمينه را براي گسترش 
ــور فراهم  هويت هاي فرهنگي و قومي در ميان گروه هاي مختلف يك كش

مي كند. 14 
ــارت ديگر، در صورت عدم حمايت يك دولت از فرهنگ بومي،  به عب
آثار جانبي و بازخوردهاي ناخواستة مناسبات فرهنگي، پيامدهاي سياسي 

ناگواري را براي آن كشور به همراه خواهد داشت.15 
بُعد امنيتي حوزة فرهنگ از تهديداتي نشئت مي گيرد كه به چهار دليل 

عمده به وجود آمده اند: 
1. كاهش كنترل حكومت ها بر فضاي اجتماعي خود؛ 

2. پيدايش و گسترش حركت هاي جدايي طلبانة فروملي؛ 
3. افزايش نفوذ قدرت هاي خارجي؛ 

4. تغيير و تحول در چارچوب هاي داخلي و خارجي. 
ــراي دولت هاي امروزي  ــا دو موج از تهديدات امنيتي ب ــر اين مبنا ب ب

روبه رو هستيم: 
ــي از واگرايي هويت هاي فروملي نسبت به هويت  الف) تهديدات ناش

فرهنگي ملي؛ 
ــدن و يكسان سازي  ــئت گرفته از انديشة جهاني ش ب) تهديدات نش

ارزش ها و شيوة زندگي. 16 
ــورها  ــت كش امروزه فرهنگ به عنوان عاملي تعيين كننده در سرنوش
اهميتي روزافزون در امنيت يافته و ناامني فرهنگي به معضلي براي جوامع 
ــود موجب ناامني هاي  ــت. ناامني فرهنگي نيز به نوبة خ ــده اس تبديل ش
اجتماعي مي شود و مواردي مانند شيوع فساد در جامعه، قاچاق انسان ها، 
ــونت آميز از  ــم و رفتارهاي خش ــد مالي، فرقه هاي انحرافى، تروريس مفاس
مصاديق آن به شمار مي آيند. 17 اين مطلب نيز حائز اهميت است كه امنيت 
فرهنگي موضوعي بين ثبات فرهنگي و تغيير فرهنگي است و بايد به گونه اي 

سياست گذاري شود كه اصالت هويتي تغيير نكند.18 
ــالمي ايران  ــه اين نكته از ديد رهبري و دولتمردان جمهوري اس البت
پنهان نيست و ضرورت مقابله با آن به همگان هشدار داده شده است. مقام 
معظم رهبري، حضرت آيت اهللا خامنه اي در اين زمينه فرموده اند: «اين جانب 
به مسائل فرهنگي بهاي بسياري مي دهم و اعتقاد راسخ دارم كه قوام يك 
كشور و مليت يك ملت به فرهنگ آن است و بيش از هر چيز فرهنگ يك 

ملت، وجه تمايز آن را با ساير ملت ها نشان مي دهد.»19 
ــري و پيكره بندي فكري به ما كمك خواهد كرد تا  اين چارچوب نظ
با تأمل اجمالي در جغرافياي تاريخي و پيشينة سياسي و فرهنگي منطقة 
ــيل ها و توانمندي هاي  ــتان و بلوچستان، به پتانس ــتان سيس َمكران و اس

فرهنگي اين خطة مرزي ايران توجه بيشتري داشته باشيم. 

جغرافياي تاريخي ُمكران 
ــرقي ايران  ــاحلي در جنوب ش ــرزميني س ُمكران از نظر تاريخي، س
ــان از رأس الكوه در  ــتان بوده كه در طول خليج عم ــوب غربي پاكس و جن
ــك تا الس  باال در جنوب خاوري ايالت بلوچستان پاكستان را  باختر جاس
در برمي گرفته است. َمكران تقريباً شامل تمام بلوچستان ايران و پاكستان 
و بخشي از استان هرمزگان فعلي مي شده است. بلوچستان در كتيبه هاي 
ميخي داريوش هخامنشي در بيستون و تخت جمشيد، ماكا يا ماكه20 و 
ساتراپ چهاردهم به شمار مي آمده است. در زمان پادشاهي ساسانيان نيز به 

اين منطقه كوسون مي گفتند. 

اين نام ها تا قبل از ورود اسالم به ايران در ميان مردم محلي، معمول و 
رايج بوده است و شواهد تاريخي داللت بر آن دارد كه در قرن اول هجري 
ــلمان بر نواحي شرقي ايران تسلط يافتند، اين  نيز، هنگامي كه اعراب مس
منطقه نام َمكران بر خود داشته است و جغرافي نويسان اسالمي نيز آن را با 

همين امال ضبط كرده اند.21
ــرزمين كنوني  ــال هاي متمادي س بنابراين مي توان گفت كه براي س
ــده و جهانگردان عرب نيز با همين نام از  بلوچستان، َمكران ناميده مي ش
اين منطقه ياد كرده اند. براي مثال حمداهللا مستوفي در كتاب نزهه القلوب 
ــعتي زياد و از اقليم دوم مي داند كه داراي آب و هواي  خود مكران را با وس
گرم و مزارع و عمارت هاي فراوان است.22 مؤلف تقويم البلدان نيز موقعيت 
جغرافياي مكران را بر دهانة درياي  فارس در جانب شرقي مي داند. 23 به باور 
يك جهانگرد انگليسي نيز، مكران مركب از دو واژة فارسي ماهي و خواران 
(ماهي خواران) است كه بر اثر كثرت استعمال به مكران تبديل شده است. 24
بر همين مبنا سرپرسـي سايكس نيز بر اين باور است كه در زمان 
پادشاهي اسكندر منطقة مكران را به دليل نزديكي به دريا «ايكتيوفاجي» 
ــرف به داخل ايران را گدروسيا مي ناميده اند.25  يا ماهي خواران و ناحية مش
ــاالر  ــتان اراباه نيز مي گفتند، زيرا نئارك، درياس ظاهراً يونانيان به بلوچس
ــتي هاي تحت  ــال 336 قبل از ميالد با كش ــي، كه در س ــكندر مقدون اس
فرماندهي خود از مصب رود سند گذشته و به سواحل مكران و تنگة هرمز 
رسيده است، در اين باره مي نويسد: «اوايل آبان ماه (مطابق با دوم اكتبر 336 
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قبل از ميالد مسيح، مصادف با سال يازدهم سلطنت اسكندر) سفر تاريخي 
خود را شروع كرديم. اوايل آذرماه همان سال به سواحل اراباه (نام يوناني 

بلوچستان) رسيديم.» 26
ماركوپولو نيز از سرزمين بلوچستان به نام كسماكوران يا كسمه كوران 
ياد كرده و يادآور شده است كه كسماكوران، ايالتي است كه شاهي بر آن 
حكومت مي كند. مردم آن با زبان خاص خود گفت وگو مي كنند و بيشتر 
مردم آن مسلمان اند؛ هرچند بت پرستاني هم در آن جا زندگي مي كنند.27 
به اعتقاد ريچارد فراي، مردم بلوچ ساكن در منطقة مكران تا قبل از قرن 

يازدهم ميالدي به اين ناحيه نيامده بودند.28 

اهميت تاريخي منطقة مكران 
ــتان) در تمام دوره هاي تاريخي ايران از اهميت ويژة  مكران (بلوچس
ــي، اقتصادي و ژئوپليتيكي برخوردار بوده و عالوه بر بروز تحوالت  سياس
سياسي و فرهنگي مهم در اين منطقه، از بُعد اقتصادي و تجاري نيز مسير 

جادة ادويه به شمار مي آمده است. 

ــجزي ها،  ــت و منابع موجود از قوم بلوچ در كنار اقوام ديگري مانند س داش
ــا و نكودري ها به عنوان گروهي كه عليه حكومت مركزي طغيان  خلجي ه
ــاهد حضور  ــال 749 ق نيز منطقة مكران ش كردند، ياد مي كنند.32 در س
شجاع الدين امير مبارزالدين محمد و سپس سپاهيان امير شيخ ابواسحاق 
بود.33 در زمان تيمور لنگ نيز اين نواحي جزئي از قلمرو تيموريان به شمار 
ــپس اميرزاده بهادر به سمت  ــاه و س مي آمد كه در ابتدا اميرزاده ميران ش
ــت به چپاول و غارت مردم اين  ــتاده شدند و دس ــير و مكران فرس گرمس

منطقه زدند.34 
پس از زوال قدرت تيموريان، با روي كار آمدن حكومت هاي محلي و 
حتي ظهور سلسلة صفويه در ايران، مكران به شكل مستقل اداره مي شد. 
ــاهي شـاه عباس اول بود كه حاكميت صفويه بر اين  تنها در عصر پادش
ــينان وي، بازخوانين محلي بلوچ بر  ــد. اما در زمان جانش ناحيه تثبيت ش
ــين صفوي  ــاهي شاه سلطان حس مكران حكمراني كردند و در زمان پادش
طغيان كردند و تا كرمان و يزد و الرستان را مورد تاخت و تاز و غارت قرار 
ــقوط صفويان را فراهم كردند. به نظر  دادند و با همراهي افاغنه، زمينة س
مي رسد كه بي توجهي حاكميت صفوي به اقليت هاي قومي و ديني يكي 
ــورش ها بوده باشد. در عين حال، بلوچ هاي  از مهم ترين عوامل بروز اين ش
ايراني به سبب وابستگي به پيكرة جامعه ايراني برخالف هم نژادان خود در 

پاكستان، هيچ گاه اعالن خودمختاري نكردند. 
با ظهور نادرشاه در صحنة سياسي ايران و حملة وي به نواحي شرقي 
براي سركوب اقوام مهاجم و تثبيت مرزهاي شرقي، مكران به نام بلوچستان 
خوانده شد و حاكمان آن از طرف حكومت افشاريه انتخاب شدند، تا اينكه 
با مرگ نادرشاه منطقة بلوچستان به تصرف احمدخان ُدّراني، امير كابل، 

درآمد و بعد از وي ميان سرداران محلي تقسيم شد.35
در دورة اول حاكميت قاجارها نيز، ادارة ايالت بلوچستان به والي كرمان 
ــد اما عدم توجه جدي حكومت مركزي به اين ناحية مرزي از يك  داده ش
سو و اهميت سوق الجيشي اين منطقه براي استعمار انگليس از سوي ديگر، 
زمينة تجزية بلوچستان را فراهم كرد.36 گرچه با آغاز سلطنت ناصرالدين شاه 
ــتان، برخي از سرداران و حاكمان نواحي  و توجه ويژة اميركبير به بلوچس
مختلف اين ناحيه، داوطلبانه اطاعت خود را از دولت قاجار اعالم كردند37 و 
صدراعظم فهيم ايران با آگاهي كامل از سياست هاي انگليس مانع از تجزية 
اين ناحية مرزي شد38، اما بعد از مرگ اميركبير و افزايش نفوذ سياسي و 
فرهنگي انگليس ها در بلوچستان به تدريج تجزيه و به دو بخش مجزا ميان 

ايران و هندوستان (و سپس پاكستان) تقسيم شد. 
ــل روي كار آمدن  ــتان ايران در اواخر حكومت قاجاريه و اواي بلوچس
ــتراتژيكي، عرصة رقابت و فعاليت بيگانگان  رضاخان به علت موقعيت اس
به ويژه انگليس و آلمان بود و پهلوي اول در راستاي سياست تمركزگرايي 
و رسيدن به اهداف خود و اسكان و خلع سالح عشاير در سال 1307 ش 
فرمان لشكركشي به بلوچستان را صادر كرد. در اين زمان شورش هايي مانند 
شورش جمعه خـان اسماعيل زهي در بلوچستان عليه حكومت مركزي 
صورت گرفت كه اعتراض به حضور بيگانگان و واكنش به كشف حجاب و 
واقعة مسجد گوهرشاد از مهم ترين داليل آن بود. به عالوه، استان سيستان 
و بلوچستان به لحاظ مجاورت با مرز و حوادث تاريخي و تركيب جمعيتي 
و مذهبي آن در دوران رژيم گذشته مورد مراقبت دستگاه و سازمان امنيت 
ــت و به خاطر بدي آب و هوا و كويري بودن آن تبعيدگاه علماي  قرار داش

تشكيل اولين حكومت مستقل ايراني بعد از اسالم به دست يعقوب ليث 
ــت.  صفاري در 248 ق يكي از مهم ترين رويدادهاي تاريخي اين زمان اس
ــته است و شايد يكي از عوامل  ــديد شيعي داش يعقوب ليث اعتقادات ش
ــتان نيز وجود حكومت صفاريان  گسترش مذهب شيعه در منطقة سيس
ــد. اين ناحيه تا قبل از هجوم ويرانگر مغوالن به دست قراختائيان  بوده باش
ــد و آبادي ها و ثروت فراوان داشت29 و در دورة پادشاهي  كرمان اداره مي ش
خوارزمشاهيان نيز جزئي از قلمرو حكومتي آنان به شمار مي آمد.30 ظاهراً 
اين ناحيه پناهگاه مطمئني براي مخالفان و شورشيان سياسي بوده است و 
بيشترين كساني كه عليه خلفاي اموي و عباسي طغيان مي كردند، سيستان 
را مكاني امن براي نجات از مجازات خليفه مي دانستند. اين سابقة فرهنگي 
توجه خاص مغوالن و سپس تيموريان را به اين منطقه جلب كرد و به سبب 

تاخت و تاز اين مهاجمان، سيستان دچار ويراني و خرابي فراواني شد.31 
ــان نيز، مكران زير نظر حكومت كرمان قرار  در دورة حاكميت ايلخان

كروكى راه هاى تجارى و بازرگانى سيستان با مركزيت زرنج در دورة اسالمى

بست

پيشاور

درياى عمان
خليج فارس
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زرنج

بم

جيرفت

به طرف اصفهان و رى

به طرف بغداد

فارس

كرمان

قهستان

به طرف ؟؟؟ و كابل

به طرف سبزوار

نيشابور

هرمز

راه دريايى

دالرام

جوين

گركويه

قندهار

فراه

به طرف هزاره جات

هرات

به طرف مرو



7
دورة بيسـت و هشتم/ شمـــارة 1/ پاييز 1392

مبارز و انقالبي بود، چنان كه مقام معظم رهبري به سه سال اقامت اجباري 
ــد و ديگر بزرگان نيز كم و بيش دوران  ــتان ايرانشهر محكوم ش در شهرس

تبعيد خود را در شهرهاي اين استان سپري كردند. 
ــالمي ايران، افراد غيربلوچ و ضدانقالب با عنوان  با پيروزي انقالب اس
ــيعه پا به  ــّني و ش ــق خودگرداني اقليت در ايران و طرح اختالفات س ح
ــتان گذاشتند. هدف اصلي آن ها جلب حمايت  منطقة سيستان و بلوچس
مردم بلوچستان و بسيج بلوچ ها براي شركت در حركت هاي سياسي عليه 

حكومت مركزي و انقالب اسالمي بود. 
ــتي فداييان خلق و پيكار و گروهي از  در اين ميان دو گروه ماركسيس
طرف داران نظام سلطنتي از ساير گروه ها فعال تر بودند. چپ گرايان غيربلوچ 
ــازمان دهي و ايجاد محافل فرهنگي و انتشار نشريات ادواري، انديشة  با س
خودمختاري بلوچ را طرح و تبليغ مي كردند. براي مثال فداييان به همين 
ــه اي به نام كانون سياسي - فرهنگي خلق بلوچ  منظور در زاهدان مؤسس
ــكيل دادند كه هدفش طرح و تبليغ انديشة هويت قومي بلوچ در برابر  تش

فارس ها بود. 
طبق برخي گزارش ها، افسران سابق ارتش شاه، فرماندهي جناح نظامي 
اين گروه هاي بلوچ را بر عهده داشتند. اين تشكل هاي بلوچ و سلطنت طلب 
ــيعه و سني در بلوچستان فعال  به ويژه در دامن زدن به اختالفات ميان ش

بودند و با اين شيوه، نارضايتي مذهبي بلوچ ها را تشديد مي كردند. 
ــازمان دمكراتيك مردم  ــوچ، يعني س ــروه چپ گراي بل ــن گ مهم تري
ــازمان فداييان خلق در مركز  ــترة س ــتان نيز از حمايت هاي گس بلوچس
ــت هاي ايراني نيز همكاري و  ــروه بلوچ با ماركسيس ــوردار بود. اين گ برخ
همراهي مي كرد. رحمت حسـين پور، رهبر اين گروه با اعضاي برجستة 
سازمان هاي ماركسيستي غيربلوچ در تهران نيز روابط نزديك داشت. اما با 
رهنمودهاي رهبري انقالب و هوشياري نيروهاي امنيتي و وفاداري مردم 

سيستان وبلوچستان، توطئة تجزية مجدد اين منطقه خنثا شد. 

جمهوري اسالمي و مقولة امنيت در سيستان وبلوچستان 
مساحت استان سيستان وبلوچستان 187502 كيلومتر مربع، يعني 
ــت كه از اين مقدار، 15197  ــاحت ايران اس حدود 11/4 درصد از كل مس
ــتان و 172305 كيلومتر مربع مربوط به  ــر مربع مربوط به سيس كيلومت
بلوچستان است. مهم ترين شهرهاي بلوچستان عبارت اند از: زاهدان، چابهار، 

سراوان، خاش، زابل، نيك شهر و ايران شهر. 

ــه نام هاي  ــمت جداگانه ب ــامل دو قس ــتان ش ــاظ طبيعي، اس از لح
سيستان وبلوچستان است. سيستان در شمال استان و بلوچستان در جنوب 
اين منطقه واقع شده است. بلوچستان از شمال به سيستان  و افغانستان، از 
جنوب به درياي عمان، از شرق به پاكستان و از غرب به كرمان و هرمزگان 
ــيم مي شود: بخش هاي  ــود. بلوچستان به چهار بخش تقس محدود مي ش
ــراوان، بمپور و مكران. ولي از نظر جغرافياي تاريخي شامل دو  ــرحد، س س

بخش است: 
1. ناحية شمالي (سرحد)؛ 
2. ناحية جنوبي (مكران). 

ــاختار سياسي - اجتماعي سنتي در بلوچستان متأثر از جغرافياي  س
ــت. در حوزه هاي  ــمالي و جنوبي، متفاوت اس ــان دو بخش ش منطقه مي
كوهستاني واقع در شمال اين منطقه يك ساختار قبيله اي وجود دارد. در 
اين ساختار، نحوة معيشت و اقتصاد مردم دامداري و كوچروي است و اتحاد 

و ارتباطات قومي از مشخصات بارز آن است. 
ــتان، اقتصاد كمتر مبتني بر گله داري و  در بخش هاي جنوبي بلوچس
بيشتر به سمت كشاورزي متمايل است. در اين بخش ها ساختار قبيله اي به 
قدرتمندي ساختار بلوچستان شمال نيست و سلسله مراتب در ساختاربندي 
بيشتر بر اساس مالكيت زمين شكل مي گيرد. در اين بخش، يعني در ساحل 
ــراد را تأمين مي كند. موقعيت  ــي از درآمد اف مكران، ماهيگيري نيز بخش
جغرافيايي بلوچستان به گونه اي است كه امكان ارتباط بلوچ هاي ايراني را با 
چندين مكان ديگر فراهم مي سازد، از جمله رابطه با پاكستان، درياي عمان 
ــيه خليج فارس) و نيز ارتباط با  به تبع آن ارتباط با مردم عرب زبان (حاش
شرق آفريقا. اين ارتباطات در قالب روابط تجاري، چه به صورت قانوني و چه 
به صورت غيرقانوني، مطرح است و بخشي ديگر به ارتباطات انساني ميان 

اين حوزه ها مربوط مي شود. 
ــي و حضور اكثريت قوم بلوچ در آن، در كنار  اين ناهمگوني جغرافياي
مسائل مذهبي و موقعيت خاص جغرافيايي، ايجاد امنيت - اعم از امنيتي و 
فرهنگي - را با مشكل مواجه كرده است. تالش گسترده و بي وقفة دشمنان 
ايران اسالمي در جهت شعله ور ساختن نزاع هاي قومي و قبيله اي نيز مزيد 
بر علت شده و جمهوري اسالمي هزينة سنگيني براي برقراري امنيت در 

اين منطقه پرداخته است. 
ــوادي، بيكاري و عدم  به عالوه، عواملي همچون افزايش جمعيت، بي س
ــت، آموزش، ورزش  ــتغال، نابرخورداري از امكانات زيربنايي چون بهداش اش
ــاورزي و دام پروري،  و تفريح، ضعف بخش هاي اقتصادي نظير صنعت، كش
ــك،  موقعيت بد جغرافيايي و اقليم بياباني و نيمه بياباني، هواي گرم و خش
بارندگي ضعيف و نيز گسستگي فضايي - طبيعي با مراكز اصلي نظير پايتخت 
ــتان را در حاشيه قرار داده و در عمل سبب  ــمال و غرب كشور، بلوچس و ش

گسستگي فرهنگي و اقتصادي اين بخش با ساير نواحي كشور شده است. 
ــديد فرهنگي كه ريشه در ساختار ايلي و عشيره اي دارد و نيز  فقر ش
همسايگي و همجواري با كشورهاي محروم افغانستان و پاكستان، رفت وآمد 
آسان اتباع خارجي و قاچاق موادمخدر و اعتياد نيز از ديگر مشكالت جدي 
ــي است. از بُعد انسان شناختي نيز بلوچ ها  اين منطقة مرزي و سوق الجيش
در مقايسه با ديگر اقوام ايراني تمايالت انزواگرايانة بيشتري دارند و عموماً 
گرايش كمتري به ايجاد ارتباط با بيرون و ازدواج برو ن قومي از خود نشان 
مي دهند. گو اينكه موقعيت جغرافيايي اقوام معادلة امنيت ملي را پيچيده تر   استان سيستان و بلوچستان
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ــت. اقوام مختلف و اقليت هاي مذهبي در حساس ترين حوزه هاي  كرده اس
راهبردي كشور و جداره هاي مرزي اسكان يافته اند كه عقبة آنان در وراي 
مرزها و بيرون از حوزة نفوذ و اثرگذاري حاكميت ملي قرار دارد. متأسفانه 
شيب برخي از اين حوزه ها به خارج از كشور است و به لحاظ ارتباط و پيوند 
حوزه ها به خارج از مرزها، هرگونه چالش  و بحران بيروني نيز به سادگي به 
ــرايت مي كند و در نتيجه امكان نظارت و تعهد حاكميت  داخل مرزها س
ــالمي ايران  ــدت تقليل مي يابد و در نهايت دولت جمهوري اس ملي به ش
ــتقالل طلبانه اي كه خواستار الحاق به نيمة  را به صورت بالقوه با جنبش اس
جداشدة خويش در آن سوي مرز است، مواجه خواهد ساخت. امروزه بخشي 
از اقوام ترك، كرد، بلوچ و عرب در داخل ايران و بخشي از آن ها در آن سوي 
مرز در همسايگي ايران ساكن هستند. هرچند وجود اين اقوام در همسايگي 
ــا به صورت معكوس  ــود، ام ــران مي تواند موجب نفوذ فرهنگي ايران ش اي
ــت و معموالً افكار  ــده اس موجب دخالت بيگانگان در امور داخلي ايران ش
ــتي و تجزيه طلبي از همين مناطق وارد كشور مي شود. وجود  ناسيوناليس
كانون هاي فعال بحران هاي قومي و مذهبي در جداره هاي همسايگان ايران 
مثل هندوستان، گرجستان، روسيه، لبنان، فلسطين اشغالي و ديگر نقاط 
خاورميانه نيز ممكن است كل منطقه را در شعله هاي آتش فتنه غوطه ور 

كند و به سرعت با بحران هاي واگرايي قومي - مذهبي مواجه سازد. 

چه بايد كرد؟ 
ــت تأمين امنيت  ــتين گام در جه ــك صورت بندي كلي، نخس در ي
ــت. به بياني بهتر،  ملي و فرهنگي، تقويت بنيان هاي فكري و فرهنگي اس
امنيت فرهنگي زماني در جامعه تأمين مي شود كه آگاهي عمومي افزايش 
ــد و بينشي برخوردار شوند كه موج هاي مخرب  يابد و اذهان از چنان رش
فرهنگي قادر به تخريب آن ها نباشند. به عالوه در شرايط امنيِت معطوف به 
اقتدار فرهنگي، زمينة بسط و توسعة آيين هاي مدني، باورهاي مشترك و 
پيشگيري از ناهنجاري هاي سياسي و اجتماعي در قانون اساسي جمهوري 
ــده و در پي توليد و بازتوليد ارزش هاي انساني در  ــالمي ايران فراهم ش اس
ــه، حفظ ديگر ارزش هاي حياتي كه منافع ملي، اهداف ملي، امنيت  جامع
ملي و... ترجمان آن ها هستند، تضمين خواهد شد. همان گونه كه اشاره شد 
امنيت فرهنگي ناظر بر محافظت از چارچوب فرهنگ جامعه است. امنيت 
ــت و پويايي فرهنگي نيز  ــن زمينه حفظ قالب ها در فرايندي پوياس در اي
مستلزم پذيرش تحول تدريجي است، به نحوي كه جامعه با حفظ چارچوب 

فرهنگي، خود را نو به نو كند و از كهنگي و مندرس شدن مصون بدارد.40 
اما به طور خاص در مورد ايجاد امنيت فرهنگي در منطقة سيستان و 

بلوچستان و كمك به اقتدار ملي چه بايد كرد؟ 
مهم ترين نكته اي كه توجه به آن از بُعد سياسي و تاريخي حائز اهميت 
ــت محلي و قومي در  ــر هويت ملي در كنار عنايت به هوي ــت، تأكيد ب اس
ــي است كه سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت  كتاب هاي درس
آموزش وپرورش به كمك كارشناسان حوزه هاي مختلف علمي و تربيتي در 
پي تحقق آن است؛ رويكردي كه مي تواند با اهميت دادن به خرده فرهنگ ها 
ــتگي  ــكات ارزنده و آموزندة موجود در آن ها، زمينة همگرايي و همبس و ن
بيشتر را در سطح ملي فراهم و شرايطي را مهيا كند كه اقليت هاي قومي 

مانند بلوچ ها نيز خود را از بُعد فرهنگي محروم و منزوي ندانند. 
ــتر الزم را براي امنيت فرهنگي و بالطبع امنيت  نكتة ديگري كه بس
ــاي فرهنگي منطقة  ــد، توجه به توانمندي ه ــدار ملي فراهم مي كن و اقت

بلوچستان در حوزه هاي مختلف گردشگري، صنايع دستي و هنرهاي محلي 
و اكوتوريسم است. شيوه هاي مختلف معيشت و زندگي، موسيقي سنتي و 
دل انگيز صنايع دستي هنرمندانه و جذاب، آثار تاريخي و معماري كم نظير، 
شهرهاي باستاني چون شهر سوخته كه با قدمت بيش از سه هزار سال قبل 
ــيني آسيا در عصر  از ميالد روزگاراني دراز يكي از مهم ترين مراكز شهرنش
مفرغ بوده است، به همراه جلوه هاي طبيعي همچون ساحل درياي مكران، 
ــتان را به يكي از  ــتان و بلوچس منطقة آزاد چابهار و درياچة هامون، سيس

استان هاي جذاب ايران در زمينة گردشگري تبديل كرده است. 

ايرانشهر: 
پناهگاه حيات وحش  / تمساح پوزه كوتاه 

گاندو  / چشمة آب گرم بزمان 
حاشية رودخانة دامن  / حاشية رودخانة باهو كالت 

حاشية رودخانة بمپور / نخلستان هاى حاشية رودخانه دامن 
/ حاشية رودخانة رابيچ يا فنوچ 

ــش در باهوكالت،  ــوز زرآباد، پناهگاه حيات وح چابهـار: باغ هاي م
درخت انجير كهن سال مكرزن در تيس كوپان، سواحل ديدني چابهار، غار 

بان مسيتي، غار تيس 

ــالة ميرعمر، دامنه و طبيعت كوه  ــرو چندهزار س خاش: درخت س
تفتان، غار چاهك، دامنه و قلة تفتان، قلة چهل تن 
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ــمة آب معدني موسي، حاشية  ــياه، چش زاهدان: دامنة كوه ملك س
رودخانة سيانجان يا تلخ آب، غار الديز، غار كرمانچي 

ايرانشهر: قلعة بمپور، قلعة ناصري يا قلعة ايرانشهر، محوطة تاريخي 
اسپيد دژ، قلعة دامن 

سراوان: درخت كهن سال سرو سرجو، چشمة اهوران، حاشية رودخانة 
ماشكل يا ماكشيد، حاشية رودخانة ناهوك، غار مولتان 

نيك شهر: آبشار اوگينگ، تنگ سرحه، تنگ فنوج، حاشية رودخانة 
كهير، منطقة گردشگري آبند، منطقة گردشگري گرگان، منطقة گردشگري 

بلپير، منطقة گردشگري شالمال 

جاذبه هاي تاريخي 

ــان در فاصله كهير، قلعة  ــول، تپة گل افش چابهـار: امام زاده غالم رس
پرتغالي ها، قلعة قديمي تيس، مسجد جامع تيس، منطقة آزاد تجاري 

ــي، قلعة حيدرآباد،  ــة تاريخي خاش، زيارتگاه مرتضي عل خاش: قلع
مسجد جامع خاش، گورستان چندهزار سالة هفتادمال 

ــيده، زيارتگاه  ــي، بازار سرپوش ــراي قديم زاهدان: بقاياي كاروان س
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ملك سياه، ساختمان اداري و تجاري قديمي ساختمان شهرباني ميرجاوه، 
ــتان، قلعة تپة الديز، مدرسة طالقاني، مسجد  ــاختمان گمرك بلوچس س

شاه علي، مسجد زرنج، معماري صخره اي روستاي تمين 

ــتان و خراسان صورت مي گيرد.  ــترين توليد در اين زمينه در بلوچس بيش
ــوزن دوزي يكي از مهم ترين انواع رودوزي است و اين صنعت دستي در  س
تمام منطقة بلوچستان به جز چابهار كه در آن ماهيگيرى رايج است رونق 
دارد. سوزن دوزي به بلوچ دوزي معروف است و سند هويت و نوعي هويت و 

موجوديت زن بلوچ به شمار مي آيد. 
ــت زنان بلوچ چنان جذابيت و انعطافي دارد كه اكثر طراحان  هنر دس
لباس و مد ايراني و همچنين ساير صنايع توليدي طرح هاي مورد نظر خود 
را با محوريت سوزن دوزي بلوچ و با الهام از نقش و نگار اين هنر دست زنان 

ايراني مزين مي كنند. 
امروزه بيشتر لباس هاي توليدي ايراني نظير مانتو يا روسري و همچنين 
لباس هاي توليدي كشور چين مزيّن به نقش و نگار و اشكال سوزن دوزي 
بلوچ اند. البته بيشتر اين طرح ها كار دست نيستند و به صورت چاپي انجام 
ــوند، اما در برخي پوشاك هاي ايراني و برندهاي معتبر، سوزن دوزي  مي ش

بلوچ به كار مي رود. 
با اينكه هنر سوزن دوزي و به تبع آن لباس هاي زنان بلوچ در كشور و 
حتي فراتر از مرزهاي ايران توانسته است محبوبيت خود را در ميان مردم و 
دوستداران فرهنگ و هنر ناب ايراني حفظ كند، اما اين صنعت در ايران با 
توجه به نبود بازاريابي مناسب براي محصوالت آن فقط به صورت اختصاصي 
در بين قشر مرفه جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد و به دليل محدوديت در 
عرضة اين هنر، عامة مردم از دسترسي به اين هنر اصيل محروم مانده اند. 

ــاخه هاي صنعت دستي منطقه  ــفالگري و سراميك سازي ديگر ش س
ــتان سراوان  ــازندگان آن ها در محدودة شهرس ــتند كه مهم ترين س هس
به ويژه در روستاي گلپورگان مشغول به كارند. ساخت اين سفال ها بسيار 
ــود و يكي از داليل خريد اين صنعت دستي  ــنتي انجام مي ش ــاده و س س
ــه گري در حوالي  ــيوة توليد سنتي آن است. شيش ــوي خارجي ها ش از س
شهرستان سراوان، توربافي به شكل كامالً سنتي در نواحي ساحلي چابهار و 

جواهرسازي از ديگر موارد هنر مردم سيستان وبلوچستان است. 
قاليچه هاي بافته شده در بلوچستان كه به بلوچي معروف اند و توربافي 
ــنتي  ــه هنوز هم به صورت س ــتند ك ــتي چابهاري ها هس نيز صنايع دس
ــاغل استان  ــتي ش ــوند. در مجموع، جمعيت صنعتگران دس انجام مي ش
سيستان وبلوچستان در سال 1379، سي هزار نفر گزارش شده كه ده هزار 

ــيخ محمد  ــمس الدين صفاري، آرامگاه ش سـراوان: آرامگاه ملك ش
مرشد، آرامگاه مالبايان، آتشكدة كوه مهرگان، سنگ نگاره هاي درة كنديك، 
ــنگ نگاره هاي درشير و پلنگان، شهر سوخته در مسير زابل به زاهدان،  س
مسجد جامع دزك، قبرستان قديمي سموكان، قبرستان قديمي كله گان، 
قلعة بلقيس، قلعة خيرآباد، قلعة هشك، قلعة بم پشت، قلعة هيتك، قلعة 
ــب، قلعة سه كوهه در مسير زابل-  دزك، قلعة زابلي، قلعة هيدوچ، قلعة س
زاهدان، قلعة مال، قلعة كوهك، قلعة كنت، محوطة باستاني كالتك بخشان، 
ــتاني روباهك، محوطة باستاني  ــتاني كله برزاد، محوطة باس محوطة باس
مهتاب خزانة كوهك، محوطة باستاني ميل مارو، محوطة باستاني پيركهورد، 

محوطة باستاني ميرسيدعمر. 

نيك شهر:  تپة دمبيگان، قلعة نيك شهر، قلعة قصر قند، قلعة بگ، قلعة 
ــكوتان، قلعة اسپكه، قلعة بنت، محوطة سياه بن، محوطة  چانف، قلعة مس

هاتين يا خاتون، محوطة چهل دختران، مسجد جامع فنوج.41 
ــتان رودوزي و بافتني است.  مهم ترين صنعت دستي منطقة بلوچس
ــغول اند  ــور كه به توليد اين صنعت مش ــتان هايي از كش در واقع تنها اس
ــتان، اصفهان، هرمزگان، آذربايجان شرقي و خراسان اند.  سيستان وبلوچس
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ــته اند. بنابراين به نظر مي رسد كه  نفر آن ها در زمينة رودوزي فعاليت داش
ــازي در بلوچستان ايران مي تواند  ــوزن دوزي و سفال س تقويت در بخش س

نمايش شايسته اي از هويت بلوچي در داخل و خارج از كشور باشد. 

سخن پاياني 
ــي و برقراري امنيت نظامي  بدون ترديد امروز در كنار مرزهاي سياس
در حدود جغرافيايي يك كشور، پاسباني و پاسداري از مرزهاي فرهنگي و 
استقرار امنيت فرهنگي نيز حائز اهميت و درخور توجه است. وجود اقليت 
قومي و نژادي در گسترة سرزميني ايران نيز، ما را به سوي اين نكته رهنمون 
مي كند كه بايد براي حفظ و حراست از امنيت ملي كشور به حوزة فرهنگ و 
فراورده هاي فرهنگي همة اقوام و گروه هاي ساكن در قلمرو ايران توجه كرد 
و با ايجاد حس همدلي و همرنگي در ميان گروه ها و اقوام مختلف ساكن در 
قلمرو جغرافيايي كشور، بايد زمينة مشاركت عمومي آن ها را در زمينه هاي 

مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فراهم ساخت. 
در منطقة سوق الجيشي سيستان وبلوچستان ايران نيز، برقراري امنيت 
ــت دادن به حضور فرهنگي مردم در فرايند هويت پذيري  فرهنگي و اهمي
ملي، از مهم ترين ابزار و الزامات براي رسيدن به اقتدار، عزت و عظمت ملي 

است. 
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تنها پژوهش 
است كه دفينة 

پنهان مفاخر مارا 
عيان مى كند

محمد دشتى

 كليدواژه ها: پژوهش، آموزش جغرافيا، آثار تمدن، جغرافى دانان، 
صفى نژاد، پروفسور گنجى

اشاره
مجلة رشـد آموزش جغرافيا در بيش از 100 شـمارة منتشـر 
شـده، بخشـى از مطالب خود را به آشنايى و هم صحبتى با بزرگان 
پيش كسوت و نام آوران تأثيرگذار اين حوزه اختصاص داده است. در 
اين شـماره پاى صحبت هاى استاد جواد صفى نژاد نشسته ايم تا از 
جغرافيا و به ويژه از جايگاه امر پژوهش و تحقيق در اين حوزه براى 
خوانندگان مجله سخن بگويد. اين مرد تحقيق و انديشه و عمل،كه 
نام او با پژوهش و تحقيق و مقاالت علمى و مكتوبات ارزشمند حوزة 
جغرافيا و تاريخ گره خورده اسـت، متواضعانه و با بزرگ منشـى به 
دفتر مجلة رشـد آموزش جغرافيا آمد و ما را ميهمان صحبت هاى 
نغز و شيرين خود كرد؛ صحبت هايى كه انعكاس همة آن ها مى تواند 
دست ماية نگارش كتابى از عمرى تجربه و هم نشينى استاد با مردم 
اين سرزمين باشد. براى ما، به دليل محدوديت صفحات مجله، تنها 

امكان انعكاس بخش اصلى صحبت هاى ايشان با محوريت «جايگاه 
پژوهش و مقايسة وضعيت فعاليت هاى پژوهشى در گذشته و حال» 
فراهم شـد. اميدواريم ان شاءاهللا با توسـعة بهره گيرى از فضاهاى 
مجازى، زمينة انعكاس چنين گفت وگوهاى ارزشمندى بيش از پيش 

و به طور كامل فراهم آيد.

آشنايى با استاد
جواد صفى نژاد در نهم شهريور 1308 شمسى در شهر رى متولد 
ــد. نياكان او از لرهاى بختيارى بودند. وى در شهر رى تحصيالت  ش
ــال 1332 در  ــاند و مدرك ديپلم گرفت. در س ــود را به پايان رس خ
ــگاه تهران پذيرفته و در سال 1336 با  ــتة تاريخ و جغرافى دانش رش
ــانس در اين مقطع فارغ التحصيل شد. از آنجا كه استعداد  درجة ليس
و پشتكار چشمگيرى از خود نشان داده بود، تعهد دبيرى خود را لغو 
كرد و به راهنمايى دكتر محمدحسن گنجى در دانشكدة ادبيات تهران 

استخدام شد.
ــة مطالعات  ــال 1337 همكارى خود را با مؤسس صفى نژاد از س
ــدا در گروه  ــاز كرد و ابت ــگاه تهران آغ ــات اجتماعى دانش و تحقيق
جامعه شناسى شهرى و سپس مطالعات روستايى اين مؤسسه مشغول 
ــال 1340 مدرك كارشناسى ارشد خود را نيز در  ــد. در س به  كار ش

گفت وگو با استاد جواد صفى نژاد

گو
ت و

گف
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رشتة علوم اجتماعى با ارائة پايان نامه اى دربارة اماكن مقدس شهررى 
دريافت داشت. در سال 1345 به مناسبت گسترش روزافزون بخش 
مطالعات روستايى در مؤسسة مذكور، بخش مطالعات عشايرى از آن 
جدا شد و صفى نژاد به اتفاق دو تن از همكارانش، به سرپرستى دكتر 
ــايرى را به طور  نادر افشـارنادرى، بخش مطالعات و تحقيقات عش
ــن كار، بخش مطالعة ميدانى گروه  ــتقل پايه گذارى كردند. با اي مس
به قلمرو تركمن ها و سپس مناطق عشايرنشين شاهسون گسترش 
يافت. از سال 1346 پژوهش هاى عشايرى استاد صفى نژاد در قلمرو 
ــد كه تا به امروز ادامه دارد.  كهگيلويه و به خصوص بويراحمد آغاز ش
ايشان در سال 1370 (1991) به مدت يك سال به همكارى با مؤسسة 
شرق شناسى دانشگاه مونيخ آلمان در بخش ايران شناسى پرداخت و 
ــت با همكارى  ــگاه تدريس كرد. حاصل اين امر اثرى اس در آن دانش
آقاى كامران هاشمى كه مجموعه اى از 60 سند تاريخى از كشاورزى 
سنتى ايران را شامل مى شود. ايشان در سال هاى 1374 تا 1384 با 
ــكدة مردم شناسى سازمان ميراث فرهنگى و سازمان مسكن  پژوهش

انقالب اسالمى به همكارى پرداخت.
ــات و پژوهش هاى فراوان خود،  ــتاد صفى نژاد در كنار تحقيق اس
مدرسى بزرگ نيز بوده است. او در طى چند دهه تدريس در دانشگاه هاى 
مختلف و به طور ويژه دانشگاه تهران، شاگردان فراوانى نيز تربيت كرده 
است. استاد تاكنون به تدريس دروسى چون مبانى جغرافياى انسانى، 
ــى ايران با تكيه بر ايالت  جامعه شناسى ايالت و عشاير، مردم شناس
و عشاير، زمينه ها و شيوه هاى هميارى، مسائل كوچ نشينى، انسان و 
محيط، منابع و مآخذ جغرافيا و نظام هاى آبيارى در ايران به طور عمده 
در مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعى، دانشكدة ادبيات و دانشكدة 
ــگاه تهران، گروه جغرافياى دانشگاه تهران و نيز  علوم اجتماعى دانش

دانشگاه عالمه طباطبايى به  تدريس پرداخته است.
استاد صفى نژاد در سال هاى اولية دهة 80 به افتخار بازنشستگى 
نائل آمد. از فعاليت هاى پژوهشى ايشان مى توان به  مطالعات ميدانى 
در ميان تركمن ها و شاهسون ها و مناطقى از كهگيلويه و بويراحمد، 
ــهررى، پيشينة جغرافيايى و تاريخى  سبزى كارى و سبزى كاران ش
ــان، انجام مونوگرافى هاى متعدد، كار روى موضوعاتى  ــمال خراس ش
چون قناعت، بُنه، نظام هاى زراعى، نظام هاى آبيارى و اسناد عشايرى 
در ايران اشاره كرد. استاد صفى نژاد در زمينه هاى فوق از متخصصان 

منحصربه فرد به شمار مى رود.
 با نگاهى اجمالى به پژوهش هاى شـما به نظر مى رسـد. اين 
تالش ها به جز نتايج و حاصل علمى و پژوهشى كه به دنبال داشته 
است، يك نوع روش تحقيق خاص هم در درون خود دارد. باتوجه به 
اين امر، چه تفاوت هايى بين پژوهش در دورة فعاليت هاى پژوهشى 

شما و دورة فعلى وجود دارد؟ لطفاً تجارب خود را در مورد پژوهش ها 
و روش هاى پژوهشـى دورانى كه آن را با موفقيت سپرى كرده ايد، 

بيان فرماييد.
 اصل قضيه اين است كه در ابتداى دوره و گذشته اى كه مورد 
نظر شماست، تحقيق و پژوهش جايگاه چندانى در ايران نداشته است 
و شايد بتوان گفت يك صدم درصد همشهريان و مردم ما هم محقق 
نبوده اند، چون به ندرت آدم هايى پيدا مى شدند كه بتوانند بنويسند و 
ــتن وجود داشت، از كتاب حديث و تاريخ و  اگر هم توانايى براى نوش
شعر جلوتر نمى رفتند و اگر خيلى همت مى كردند نهايتاً يك تذكرة 
تاريخى مى نوشتند. در آن شرايط، چگونگى گردش جامعه و اداره و 
دليل آن براى افراد مهم نبود و به اين مهم توجه نداشتند كه در اين 

زمينه تحقيق و تفحص كنند.
براى اين حرفم دليل دارم. ايران يك كشور كشاورزى است، ولى 
ــما همة كتاب هاى تاريخى را ورق بزنيد يك صفحه در مورد  اگر ش

كشاورزى ايران پيدا نخواهيد كرد.
با اين نگاه از چه زمانى مى توان توجه علمى به پژوهش را 

به عنوان يك شروع تحول آفرين مورد توجه قرار داد؟
 شروع اين مقطع را مى توان از زمانى دانست كه دانشگاه ها در 
ايران پى ريزى شدند و اساتيد با تجربه ادارة آن را برعهده گرفتند. با 
شروع علمى كارها و دانشجويانى كه انگيزة تحقيق و تفحص در آنان 
وجود داشت، توجه علمى و عملى به فلسفة كارها نيز اهميت پيدا كرد. 
اما در اين ميان يك اشكال هم وجود داشت و آن اينكه همة اساتيد 
ــورهاى خارجى بودند و بيشتر از كشورى  ما تحصيل كرده هاى كش
ــد كه در آن درس خوانده بودند. براى مثال از آمريكا و  حرف مى زدن
درة اسنيك سخن مى گفتند يا از فرانسه و طبيعت آن حرف مى زدند 
ــور خودشان،  و هيچ  يك از آنان اطالعات الزم و كاملى در مورد كش
ايران، نداشتند. در آن برهه، ايران حتى براى اساتيد درس خوانده و با 

انگيزة ايرانى هم ناشناخته مانده بود.
 شما خودتان با چه انگيزه اى وارد دانشگاه شديد و چرا رشتة 

جغرافيا را انتخاب كرديد؟
ــق يادگيرى جغرافيا و تاريخ ايران وارد دانشگاه شدم و   من به عش
ــتم كه بتوانم تاريخ زادگاه خودم، يعنى شهررى را  انگيزة زيادى داش
بنويسم. قصدم اين بود كه اطالعات پاية اساتيدم در دانشگاه را بياموزم 

و براساس آن در مورد تاريخ و جغرافياى كشورم بنويسم.
 ظاهراً آشـنايى و شـاگردى مرحوم پروفسور گنجى هم در 
گرايش شما به پژوهش در اين حوزه  نقش زيادى داشته است.

ــت. در همين ارتباط و در مقدمة كتاب جغرافياى   همين طور اس
انسانى هم اشاره كرده ام كه وقتى فارغ التحصيل شدم باز هم خودم 

در مورد ماركوپولو به عنوان اولين كسى كه از اروپا و دنياى خارج به چين رفته است، آثار زيادى نوشته 
شده، انيميشن هاى زيادى ساخته شده و كارهاى زيادى صورت گرفته و آن را در فرهنگ خاص خودشان 
هم جاانداخته اند، اما هيچ يك از آنان اطالع ندارند كه سليمان صيرافى 400 سال قبل از آن با عبور از 

خليج فارس و گذشتن از هفت دريا به چين رفته و شرح سفر خود را در سفرنامه اش ثبت كرده است
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را بى نياز از يادگيرى بيشتر نمى دانستم و به كالس هاى درس مرحوم 
دكتر گنجى مى رفتم و ياد مى گرفتم. باز هم در همان جا اشاره كرده ام 
كه من چارچوب گفته هاى دكتر را گرفته ام، اما تالش مى كنم آن را 
در كشور خودم پياده كنم. جالب است كه برايتان بگويم، پيش نويس 
اين مقدمه درون كيفم بود و يك روز آقاى دكتر گنجى را جلو دانشگاه 
تهران ديدم و وقتى صحبت از كارهاى جديد شد، اين پيش نويس را 
خدمت ايشان دادم و گفتم كه من قصد دارم با بهره گيرى از چارچوب 
ارائه شدة شما، در مورد جغرافيا با نگاه بومى بنويسم. ايشان استقبال 

دانشجويى ام نزد ايشان شروع شد تا زمان درگذشت آن مرحوم ادامه 
داشت و ما با هم 32 مقاله نوشتيم و توانستيم اطلس ايران را با هم 
بنويسيم. ويژگى كارهاى من اين بود كه چارچوب نظرى دكتر گنجى 
و اساتيد مبرز ديگر اين حوزه را گرفتم و با اتكا بر آن كه ماهيتى علمى 

داشت، در مورد ايران مطالبى زيادى نوشتم.
زمانى كه به حوزة پژوهش و تحقيق در مورد جغرافيا و تاريخ 

ايران پا گذاشتيد چه حسى داشتيد؟
ــان جست وجوگر را؛ انسانى كه وارد دنياى جديدى   حس يك انس
مى شود و احساس مى كند سرنوشتش با اين دنيا گره خواهد خورد و 
زندگى اش پيرامون آن شكل خواهد گرفت. در اولين گام كه در اين 
مسير پا نهادم با دنيايى نامكشوف روبه رو شدم و فهميدم ناگفته هاى 
ــود دارد كه هر يك از آن ها به يك عمر  ــورم وج زيادى در مورد كش
مطالعه و معرفى نياز دارد و مى تواند در پيشرفت كشورم مفيد واقع 
ــت كه از وزير، وكيل و مديركل  شود. مسائل ارزشمندى وجود داش
گرفته تا كارشناس و متخصص آن حوزه، از آن بى خبر يا بدان بى اعتنا 

بودند.
ــرى مديران كل  ــت ظاه ــلوار و ژس واقعاً در آن دوره مدل كت و ش
برايشان از اين مسائل كه به هويت و تاريخ و ماهيت كشورشان ارتباط 
داشت، مهم تر بود و متأسفانه ارادة مديريتى هم براى توجه به آن ها 

وجود نداشت.
 پيمودن چنين مسيرى به تنهايى سخت نبود؟ از همراهى  

چه كسانى بهره مند شديد؟
 من با حرص و ولع به جمع آورى اين مطالب پرداختم و در چنين 
ــير بدون همراه ممكن نبود. البته  وضعيت سختى پيمودن اين مس
من براى اين همراهى اميد چندانى به تشكيالت دولتى نداشتم و به 
همين دليل از دانشجويانم كمك گرفتم تا اين كار به سرانجام برسد. با 
حضور در كالس هاى درس دانشگاهى، خوشبختانه دانشجويان زيادى 
ــتم در مدتى كه مشغول كار بودم،  ــر كشور داشتم و توانس از سراس
ــه و كنار مملكت جمع آورى  اطالعات عميق و مفيدى در مورد گوش

كنم.
ــجويان بودند و هميشه  ــرنخ تمام كارهاى من دانش در واقع، س
مترصد فرصتى بودم تا مطلب جديدى پيدا كنم، تا حتى يك پاراگراف 

به يافته هايم اضافه كنم.
 ما شـما را با كارهاى ميدانى و فعاليت هاى عملى و سـخت 
مى شناسيم. از اتفاقاتى بگوييد كه شما را به وجد آورده باشد 
و منشأ كارهاى ماندگار در زمينة مورد فعاليت شما شده باشد.

 بله! سرم براى كارهاى نو و همراه با هيجان درد مى كرد. روزى در 
دانشگاه شهيد بهشتى در كالس درس، يكى از دانشجويانم گفت: در 
ــدى زيرزمينى وجود دارد كه داراى  نزديكى شهر ميمه اصفهان س

قدمتى طوالنى و در نوع خود بى نظير است.
گوش هايم  تيز شد و چون مسئله برايم تازگى داشت از ايشان خواستم 
به عنوان كار عملى درس خودش، اين موضوع را پيگيرى و اطالعات 
ــده بودم كه به  الزم را جمع آورى كند و ارائه دهد. آن قدر ذوق زده ش

كردند و پيش نويس را از من گرفتند و مقدمه اى بر اين كتاب نوشتند 
و به نوشتة من زينت دادند.

بعدها دكتر گنجى برايم تعريف كرد و گفت: «زمانى كه نوشته هاى 
ــتم و وقتى همسرم دليل گريه ام را  ــما را در منزل خواندم، گريس ش
پرسيد، گفتم، بسيارى از دانشجويان مطالب مرا به نام خودشان انتشار 
دادند و نامى از استاد خود نبردند، ولى اين دانشجو نظريات مرا پايه اى 
براى كار خود قرار داد و آن را به روشنى بيان كرد و مهم تر با خالقيت 
و نوآورى، مطالب جديد و متقنى را در كتابش بيان كرده است.» باز 
هم آقاى دكتر گنجى در همين سال هاى اخير اظهار كرد: «من 62 
مقدمه بر كتاب هاى مختلف نوشته ام كه مقدمة نوشته شده بر كتاب 

جغرافياى انسانى مفصل ترين آن هاست.»
 شما كارهاى مشـتركى با آقاى دكتر گنجى داشته ايد. اين 
همكارى ها كه در دوران دانشـجويى شما شروع شده بود، تا 

كى ادامه پيدا كرد؟
ــه از دوران  ــاى دكتر گنجى ك ــتى بنده با آق ــبختانه دوس  خوش

دكتر گنجى برايم تعريف كرد و گفت: زمانى كه نوشته هاى 
شما را در منزل خواندم، گريستم و وقتى همسرم دليل 
گريه ام را پرسيد، گفتم، بسيارى از دانشجويان مطالب مرا 
به نام خودشان انتشار دادند و نامى از استاد خود نبردند، 
ولى اين دانشجو نظريات مرا پايه اى براى كار خود قرار داد
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اين دانشجويم گفتم اگر كارت را خوب انجام بدهى به جاى 20 به تو 
100 خواهم داد!

 واقعاً به اين قولتان عمل كرديد؟
نه صد كه ندادم، ولى به محض اينكه فرصتش پيش آمد شال و كاله 
كردم و براى بازديد به ميمه رفتم. حكايت غريبى بود. در 16 مترى 
عمق زمين و در دل سنگ، آب قناتى جارى بود كه با سخت كوشى و 
پشتكار پيشينيان ما و با ابتكار و نوانديشى در زمان خود، منبع خير و 

بركت براى ساكنان آن منطقه شده بود.
ــود بى نظير بود 9 متر ارتفاع و  ــد زيرزمينى كه در نوع خ اين س
ديوارة آن نيز يك متر ضخامت داشت. من و همان دانشجويم خطر 
ــت با طنابى كه همة  ــا امكانات مختصرى كه وجود داش ــم و ب كردي
اميدمان بدان بود، با رفتن به عمق زمين گزارش مفصل و مستندى 
تهيه كرديم. وقتى باستان شناسان اين مستندات را ديدند، گفتند: اين 
ــيوة سنگ چينى مربوط به دورة ساسانيان است. اين قنات مربوط  ش
ــود. ما براى پيدا كردن  ــه كيلومترى ميمه ب به منطقة وزوان در س
ــتندات بيشتر به سراغ قبرستان هاى قديمى منطقه  اطالعات و مس
ــتان در حالت ساخت وساز بودند و بولدزر  رفتيم. اتفاقاً پيرامون قبرس
داشت تمام محيط آن را زير و رو مى كرد. ما به بخش كهنة شهر كه 
هنوز دست نخورده بود رفتيم و آنجا با سنگ قبرهايى روبه رو شديم كه 
به جاى نوشته هاى مرسوم، روى سنگ قبرها كه شكل هندسى خاصى 
ــتند، عالئمى مانند، دايره، ضربدر، مربع و... وجود داشت. با  هم نداش
تفحصى مختصر متوجه شديم در آن دوره اى كه اين قبرها متعلق به 
آن زمان است، خانواده ها به جاى نام و فاميل عالئم خاصى داشته  اند 
كه با آن عالمت شناخته مى شده اند و بعد از مرگ هم با همان عالمت 

دفن مى شده اند.
ــتان ما 25 عالمت مشخص و متفاوت را گردآورى  در آن قبرس
كرديم كه اطالعات آن در كتاب سد زيرزمينى كه وزارت نيرو آن را 

چاپ كرد، موجود است.
 بعد از چاپ كتاب سد زيرزمينى چه اتفاقى افتاد؟ آيا موضوع 

توجه كسى را به خود جلب كرد؟
ــود، ولى بيشترين توجه از ناحية   بله! اين گونه نبود كه توجهى نش
فرصت طلبانى بود كه فضا را براى سودجويى خود غنيمت مى شمردند. 
آن زمان عده اى رند و قاچاقچى تازه متوجه شدند كه اينجا آثار باستانى 

وجود دارد و تعدادى را سرقت كردند.
 شما كى از ماجرا مطلع شديد و چه اقدامى كرديد؟

 من هم با ارتباطاتى كه داشتم از موضوع مطلع شدم و به دانشگاه 
پيام نور ميمه رفتم. كار زيادى نمى  توانستم بكنم، اما به عنوان حداقل  
اقدامى كه برايم ممكن بود، از دانشجويان خواستم اين سنگ ها را كه 
با تشخيص بعدى مشخص شد مربوط به دوران هخامنشى هستند 
ــتان خارج كنند و در محلى از دانشگاه قرار دهند تا برايشان  از قبرس

فكرى بكنيم.

 و البد براى اين كار تشويق شديد؟
 نه آقا! تشويق نشدم هيچ، كه نزديك بود با دانشجويانم گرفتار هم 
بشويم. زمانى كه تعدادى از دانشجويان و به خصوص دخترخانم ها براى 
حمل آن به درون قبرستان رفتند، به هنگام خروج با برخورد نگهبان 
آنجا روبه رو شدند و آن ها را به عنوان قاچاقچى متوقف كردند و توضيح 
خواستند كه شما از طرف چه كسانى براى قاچاق و سرقت اين آثار 

به اينجا آمده ايد؟!
جالب است! من آنجا حضور داشتم و اين مانع در حالى ايجاد شده 
بود كه كمى آن سوتر بولدزر در حال شكستن و تخريب اين سنگ ها 

و در كار نابودى بخشى از تاريخ باستانى كشور ما بود.
نهايت كار اينكه از تعداد 25 قطعه سنگى كه ما شناسايى كرده 
بوديم، دو عدد از آن ها را شهردارى به محل مناسبى انتقال داده و بقيه 

را قاچاقچى ها دزديدند.
ــما عرض كردم، نمونة يك پژوهش سنتى و  اين نمونه كه به ش
ــت كه ما درخصوص آن اقدامات اساسى و ماندگارى انجام  كهن اس
داديم. در كشورهاى آسياى جنوب شرقى هم كنفرانسى تشكيل دادند 
تا در مورد اين سد زيرزمينى به عنوان يك اكتشاف بزرگ و يكى از آثار 

تمدن ساسانيان گفت وگو كنند.
 آيا نمونه هاى ديگرى هم از اين سـدها در ايران شناسـايى 

شدند؟
 بله! بعدها ما تحقيقات خود را در اين زمينه ادامه داديم و هفت سد 
زيرزمينى ديگر را هم در مناطقى مانند قاين، ندوشن و جاهاى ديگر 

پيدا كرديم، ولى هرچه التماس كرديم افاقه اى نكرد و درخواست هاى 
ــد، به گونه اى كه تا امروز موفق  ما در پيچ و خم كارهاى ادارى گم ش
به بازديد و ثبت مشخصات آن ها نشده ايم و احتماالً اين سدها كه در 

روزى در دانشگاه شهيد بهشتى در كالس درس، يكى از دانشجويانم گفت: در نزديكى شهر ميمة اصفهان 
سدى زيرزمينى وجود دارد كه داراى قدمتى طوالنى و در نوع خود بى نظير است.گوش هايم  تيز شد

نقشه تاريخى ايران
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عمق زمين قرار دارند ذره ذره در حال محو شدن هستند.
 شـما با انگيزة پژوهش و نوشـتن در حوزة جغرافيا و تاريخ 
وارد اين حوزه شديد، چه انگيزه اى باعث شد با اين حساسيت 

و پشتكار به كارتان ادامه دهيد؟
ــدم، ديدم تمدن هزاران سالة اين سرزمين   وقتى وارد گود عمل ش
ــة  كه بر فراز قله ها، در دل زمين، در كنار كوهپايه ها و در گوشه گوش
كشورم موجود است، ذره ذره تحليل مى رود و محو مى شود. احساس 
ــم و آن كار اين بود كه با  ــد به عنوان يك ايرانى كارى بكن ــردم باي ك
ــبانه روزى، كمك گرفتن از دانشجويان و دوستان و دقت و  تالش ش
حساسيت، نشانه هاى اين تمدن درخشان و ريشة ديرينه را بر صفحات 
كاغذ ثبت و نقش كنم تا اگر بى توجهى ها، مسئوليت نشناسى ها، عوامل 
طبيعى و گذشت زمان اصل اين تمدن ها را از بين برد، حداقل نشانه اى 
مكتوب از اين افتخارات براى آيندگان كه براساس همان ها دربارة ما و 

پيشينيان ما قضاوت خواهند كرد، باقى بماند.
 به نظر شما آيندگان دربارة ما چگونه قضاوت خواهند كرد؟

ــتگى دارد و شعارها و حرف ها اگر با   اين موضوع به عملكرد ما بس
عمل همراه نباشد، سودى نخواهد داشت. روزى يك خبرنگار آلمانى به 
من گفت: «من حيران مانده ام كه چرا شما اين گونه عمل مى كنيد. اگر 
روزى زلزله اى در كشورتان اتفاق بيفتد خبر آن را به همة دنيا مخابره 
مى كنيد، اما مردم دنيا از وجود نشانه هاى تمدنى كه گنج هاى معنوى 
و تاريخى ايران هستند، بى خبر مى مانند و شما خبر آن را به خوبى و 

درستى مخابره نمى كنيد.»
آيا براى كار در اين حوزه فقط بايد به دنبال نشانه هاى تمدنى 
و تاريخ و جغرافياى گذشته رفت يا مى توان به زمان حال هم 

پرداخت؟
ــاره كردم  ــؤال خوبى مطرح كرديد. نكته اى را كه قبًال  به آن اش  س
دوباره مورد تأكيد قرار مى دهم. من در ابتداى كارم متوجه شدم كه 
ايران ناشناخته هاى زيادى دارد كه اگر همة متخصصان و عالقه مندان 
اين حوزه ها در آن زمينه وارد شوند و تحقيق و تفحص كنند، باز هم 
ــدن را ادا كرد. البته منظورم تنها آثار تاريخى  ــوان حق اين تم نمى ت
ــت و در مورد آثار دوران كنونى هم  و قديمى مربوط به گذشته نيس
جاى كار وجود دارد. براى مثال كوه سنگى مشهد و فضاى پيرامونى 
آن، ساخت صنايع دستى و سنگى، نقاشى روى سنگ، تاريخچة آن 

ــيار ارزشمند  براى يك كار پژوهشى و  ــائل ديگر، زمينه اى بس و مس
ــت و مى تواند دست ماية يك كار پژوهشى و دانشگاهى  تحقيقى اس
ــود مى توان بعد از آن به اللجين  ــروع ش ــد. اگر چنين كارى ش باش
همدان پرداخت و باز هم محيط هاى زياد ناشناخته اى وجود دارند كه 

مى توانند دست ماية اين كار قرار گيرند.
 شـما در صحبت هايتان گفتيد كه براى نوشتن تاريخ شهر 
رى (زادگاهتان) به سوى اين رشته آمديد، اما نوشته ها و آثار 
مكتوب شـما بيشتر در زمينة عشـاير ايران است، دليل آن 

چيست؟
 ايران آن قدر ديدنى، شنيدنى و گفتنى دارد كه شما از هر گوشة آن 
كه وارد شويد، گرفتار فرهنگ و تمدنى بزرگ و ريشه هاى آن خواهيد 
شد. شاهد مثال اينكه من به زادگاه خودم شهر رى خيلى عالقه مندم 
ــت» از ابتدا كه وارد اين  ــراى من اس و با اينكه «همه جاى ايران س
ــدم، تصميم داشتم در مورد شهر رى بنويسم. البته نوشته اى  كار ش
ــوم. اّما  ــم آماده كرده ام كه اميدوارم به زودى موفق به چاپ آن بش ه
زمانى كه پا به سرزمين عشاير در استان هاى چهارمحال و بختيارى، 
كهگيلويه و بويراحمد و ديگر نقاط ديدنى ايران گذاشتم، چنان غرق 
اين كار شدم كه شما مالحظه مى كنيد با چاپ چندين اثر در مورد 

عشاير هنوز موفق به ارائة اثرى مستقل در مورد شهر رى نشده ام.
 به نمونه هايى از يافته هاى خود كه مبناى تشخيص منشأ و 
ماهيت اقوام ايرانى بوده اند و مى  توانند نسـل هاى آينده را به 

اين پيشينه بيشتر آشنا كنند، اشاره بفرماييد.
ــاير رفتم و همراهشان شدم، مالحظه كردم   من زمانى كه بين عش
كه بيشتر اسامى و عناوين آن ها باستانى و شاهنامه اى است. اسامى 
آن ها مانند كى شمشير، كى خنجر و كى ساالر، اسامى بزرگان عشاير 
ــت كه در تاريخ آن ها ماندگار شده  است. نام گذارى تاريخى هنوز  اس
ــاير ادامه دارد. كل جامعة آن ها به طور سنتى به دو دسته  هم در عش
تقسيم مى شود: فرمان بردارها و فرماندهان. اين دو دسته هم به صورت 
درون گروهى ازدواج مى كنند و اين سنت را نمى شكنند. جالب است 
كه يك دسته اعتقاد دارند ما فرمان بريم و دسته اى ديگر اعتقاد دارند 
ما فرماندهيم. در اول اسم افراد مذكر مربوط به دستة فرماندهان واژة 
«كى» وجود دارد، مانند كى فرهاد، كى سهراب، كى لهراسب، كى اميد، 

كى عطا، كى آرش و....
و در ابتداى اسامى افراد مذكر مربوط به دستة فرمان بردار ها واژة 

«كا» مى آيد، مانند كاسهراب، كاتقى، كارستم، كارجب و...
اين يك نمونه كار پژوهشى است كه در مورد عشاير انجام شده و 

مسائل زيادى را روشن مى كند.
به دختر و زن كى ها هم بى بى گفته مى شد. مانند بى بى زبيده، 
ــهربانو و... براى مثال در مورد دختران يزدگرد از واژة بى بى  بى بى ش

استفاده مى شده است.
ــتفاده مى شده است و  ــامى مؤنت هم «َد» (با فتحه) اس براى اس
ــت، مانند َد رقيه، َد  ــته و جايگاه اجتماعى آنان بوده اس نشانگر دس

ماهتاب و...
در بين عشاير اين رسم هست كه وقتى دو طايفه دعوا مى كنند، 
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طايفه اى كه شكست مى  خورد بايد منطقة سكونتش را ترك كند و 
به جاى ديگر برود. ما در سوريه هم زندگى عشايرى داشته  ايم و كماكان 
هم داريم. در قرن پنجم هجرى دو طايفه با ريشة كرد در سوريه يا شام 
آن زمان، درگير يك دعواى طايفه اى مى شوند و طايفه اى كه شكست 
مى خورد، از جبل السماغ شام حركت مى كنند و به حوزة جغرافيايى 
ــاكن مى شوند. مرحوم عباس اقبال  لرهاى ايران مى آيند و در آنجا س
در كتاب تاريخ ايران، تنها اشاره كرده است كه «اصل لرهاى ايران از 
ــماغ شام است»، ولى اطالعات جزئى ديگرى به دست نداده  جبل الس

است.
بيان گوشه اى از حاصل اين تحقيقات چندين ساله براى اين بود 
ــائل عميق و  ــة آن مس ــه  گوش كه عرض كنم، ما در ايران و در گوش
ماندگارى داريم كه جاى تحقيق و پژوهش دارند؛ و اينكه پاسخ سؤال 
ــم كه تفاوت تحقيق و پژوهش در دورة   ــما را تا حدودى داده باش ش
ــت كه ما با انگيزه و عالقه و اعتقاد  فعاليت ما و دورة كنونى اين اس
ــديم كه تمام وقت و انرژى خود را براى انجام آن  وارد حوزه هايى ش
گذاشتيم، ولى در حال حاضر اين اتفاق به داليل مختلف كمتر صورت 
مى گيرد. اما بايد توجه كنيم كه راه همان است كه خيلى ها رفته اند و 
به موفقيت رسيده اند و تحقيق و پرسش و پژوهش ويژگى هاى خاص 
ــد كه  ــود را دارد و بى توجهى يا كم توجهى به آن باعث خواهد ش خ

نتيجة چندانى حاصل نشود.
 استاد، سؤال اولية ما براى راهنمايى خوانندگان مجلة رشد 
جغرافيا در حوزة تحقيق و پژوهش بود، اما شـما چنان كامل 
و با شايسـتگى پاسـخ داديد كه براى هركس كه عالقه مند 
گام گذاشـتن در اين زمينه باشـد، قابل اسـتفاده و غنيمت 
است. براى دست اندركاران مجلة رشد جغرافيا چه سفارش و 

توصيه اى داريد؟
ــت كه انتشار مجله ادامه پيدا كند، اما به فكر   نصيحت من اين اس
تغيير روش و رويه هم باشيد. يعنى اينكه براى مثال وقتى تحقيقى 
مستند در مورد سليمان صيرافى انجام مى شود، شما اين موضوع 
ــاده و قابل فهم ارائه كنيد كه وارد كتاب هاى درسى شود  را چنان س
ــود. اگر اين اتفاق بيفتد نسل حاضر متوجه  و كم كم جزء تاريخ ما ش
ــردم، مفاخر زيادى  ــد كه ما هم مانند اروپاييان و ديگر م خواهد ش
ــته ايم كه اين تمدن و گذشتة پرافتخار را پديد آورده اند و ما هم  داش
ــد و باليدن كم نداريم. اگر خوب  چيزى از ديگران براى افتخار و رش
ــى كه  دقت كنيد، مى بينيد در مورد ماركوپولو به عنوان اولين كس
ــته شده،  ــت، آثار زيادى نوش از اروپا و دنياى خارج به چين رفته اس
ــن هاى زيادى ساخته شده و كارهاى زيادى صورت گرفته و  انيميش
ــم جاانداخته اند، اما هيچ يك از  ــان ه آن را در فرهنگ خاص خودش
آنان اطالع ندارند كه سليمان صيرافى 400 سال قبل از آن با عبور از 
خليج فارس و گذشتن از هفت دريا به چين رفته و شرح سفر خود را 

در سفرنامه اش ثبت كرده است.
ــتة خودمان را خوب بدانيم  من يقين دارم كه ما اگر تاريخ گذش
ــيم در مقابل هر انديشمند و  ــتگى بشناس و مفاخر خود را به شايس
دانشمند اروپايى يك دانشمند و انديشمند مسلمان و ايرانى را خواهيم 

ــيم. پس  ــا كه در برخى زمينه ها ما از آنان جلوتر باش يافت و اى بس
بخشى از تغيير رويكرد مى تواند اين باشد كه شما با ارتباط با محققان 
و پژوهشگران و با بهره گيرى از يافته هاى متقن و مستند آنان، مفاخر 
ايرانى را معرفى كنيد كه خود به  خود معرفى گذشتة با افتخار ايران را 
هم در پى خواهد داشت و مخاطب را بيشتر با خود همراه خواهيد كرد. 
البته سازمان پژوهش و دفتر انتشارات كمك آموزشى كتاب هاى جيبى 
ــر كرده است كه با اغماض از  خوبى را درخصوص مفاخر ايران منتش
برخى اشكاالت كوچك، كار ارزنده اى است و شما مى توانيد اين كار را 
به صورت مجله اى آن انجام دهيد. من خودم چند تا از اين كتاب ها را 

تهيه كرده ام و از آن استفاده مى كنم.
 از حضـور شـما در دفتر مجله و صحبت هـاى پندآموزتان 

ممنونيم و اميد كه باز هم بتوانيم در خدمت شما باشيم.
 من هم ممنونم و هميشه اميدوارم كه همه بتوانيم در هر فرصتى با 

هم حرف بزنيم و براى زندگى بهتر به يكديگر كمك كنيم.

در اول اسم افراد مذّكر مربوط به دستة فرماندهان 
واژة «كى» وجود دارد، مانند كى فرهاد، كى سهراب، 

كى لهراسب، كى اميد، كى عطا، كى آرش و....
دستة  به  مربوط  مذكر  افراد  اسامى  ابتداى  در  و 
فرمان بردار ها واژة «كا» مى آيد، مانند كاسهراب، 

كاتقى، كارستم، كارجب و...
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وبالگ هاى جغرافيا و آموزش جغرافيا
زهرا نجفى

شهرستان رشت (منطقة سنگر)

كليدواژه ها: آموزش جغرافيا، وبالگ، جغرافيا، معلم، جغرافياى 
نوين، برنامه ريزى، اطالعات جغرافيايى

امروزه آموزش الكترونيك، يا استفاده از اينترنت براي يادگيري، 
در حال جايگزيني بخشي از نظام آموزشي است. هر چند همان طور كه 
هيچ گاه سايت هاي خبري نمي توانند جايگزين كاملي براي روزنامه ها 
شوند، آموزش هاي الكترونيك نيز نخواهند توانست جايگزين كاملي 
ــند، اما مي توانند بسياري از خألها را پر  براي كالس هاي درس باش
ــنتي را جبران كنند. در اين ميان،  ــتي هاي سيستم آموزش س و كاس
ــايت هاي آموزشي توانسته اند نقشى درخشان ايفا كنند تا آنجا كه  س
پاسخ بسياري از سؤاالت فني را مي توان در سايت هاي آموزشي پيدا 
كرد و وبالگ ها نيز اندك اندك جاي خود را در اين ميان باز كرده اند. 
وبالگ، محيطى است كه به ما امكان مى دهد انديشه ها و افكار خود 
را در زمينه هاى مورد عالقه منتشر كنيم و آن را در معرض قضاوت 
ديگران قرار دهيم. وبالگ ها به اندازه اى جذاب اند كه بخشى از اوقات 
شما و دانش آموزان را در خارج از كالس درس يا مدرسه پر مى كنند. 
شايد شما هم روزى يك وبالگ اختصاصى براى كالس خود ايجاد 
كنيد و با دانش آموزان در بيرون از ساعات مدرسه ارتباط داشته باشيد. 
ــى را براى  ــانه هاى غير هم زمان، وقت كاف ــالگ و ديگر رس وب
ــر و تأّمل در اختيار يادگيرنده قرار مى دهند و او مى تواند بدون  تفك
هيچ تنش و اضطرابى، مطالب را با سرعتى كه برايش مناسب است 
بخواند، بياموزد و در مدت زمان كافى به پاسخ سؤال ها فكر كند. البته 
بايد توجه داشت كه استفاده از وبالگ همواره به صورت موازى و در 
كنار كالس درس است، زيرا بسيارى از مهارت هاى دانش آموز، مانند 
اظهار عقيده در ميان جمع، سرعت در يادگيرى، سرعت انتقال مطالب 

و پاسخ به سؤاالت، بايد در كالس درس پرورش يابند.

نقش وبالگ در كالس درس
ــتلزم حضور در  ــنتى، يادگيرى معموالً مس  در مدل آموزش س
ــاعاتى معين است، چنان كه اگر دانش آموز در  مكانى خاص و در س
ــته باشد يا به داليل  ــخصى در كالس درس حضور نداش زمان مش

ــد، به  ــته باش گوناگون، حضور او در كالس فقط جنبة ظاهرى داش
احتمال زياد در آن مبحث درسى به مشكالتى بر خواهد خورد و اين 

امر، همواره يكى از موانع يادگيرى به شمار مى رود.
ــوزش را از قالب زمان و  ــا اين قابليت را دارند كه آم وبالگ ه
مكان خارج سازند. در حقيقت، هنگامى كه محتواى يك جلسه از 
درس تقريباً با همان شكلى كه قرار است در كالس اجرا شود، داخل 
وبالگ قرار مى گيرد، دانش آموز مى تواند هر جا كه باشد، در زمانى 
كه برايش مناسب است، اين مطالب را فرا گيرد. از آنجا كه در وبالگ 
ــمت نظرات وجود دارد، سؤال هاى  ــش و پاسخ در قس امكان پرس
دانش آموز نيز بى جواب نمى ماند و هر جا ابهامى داشته باشد، با معلم 

يا ديگر افراد عضو وبالگ تبادل نظر مى كند.
ــالگ در ارتباط با آموزش  ــن بخش به معرفى تعدادى وب در اي
جغرافيا كه همكاران محترم جغرافيا ارائه داده اند اشاره مى شود. اين 
ــى مناسب براى آموزش  وبالگ ها مى توانند يك ابزار كمك آموزش

جغرافيا باشند.

 جغرافياى نوين
(www.moderngeography.blogfa.com) 

نويسندة وبالگ، دكتر محمود خسروى، دانشيار گروه جغرافياى 
ــى دانشگاه زاهدان است. از نظر خود نويسنده،  طبيعى و اقليم شناس
اين وبالگ، مجموعه يادداشت هاى روزانة يك معلم جغرافياست كه 
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به معرفى دستاوردهاى نوين علم جغرافيا براى دبيران و عالقه مندان 
به علم جغرافيا مى پردازد و مى تواند اطالعات مناسبى در اختيار آنان 

قرار دهد. اين وبالگ از آبان سال 1389 تاكنون فعال است.

www.look88.blogfa.com نگاه جغرافيايى 
ــناس ارشد جغرافياى  ــهناز بازدار، كارش نويسندة وبالگ، ش
ــى با سابقة 22 سال تدريس از منطقة 15 تهران و عضو گروه  سياس
ــالگ مطالب جالب و مفيدى  ــت. در اين وب تحقيق و پژوهش اس
ــت. از ويژگى هاى اين وبالگ،  ــده اس دربارة درس جغرافيا ارائه ش
آزمون هاى آنالين، ارتباط با دانش آموزان كالس هاى مختلف و دادن 
ــؤاالت آزمون  بعضى از مباحث مطرح شدة جغرافيا ارائه داده است. از ويژگى بارز كدهاى اختصاصى به هر دانش آموز براى دريافت س

اين وبالگ، درج يك آيه از قرآن، متناسب با هر موضوع جغرافيايى 
است كه مى توان براى شروع هر درس در كالس از آن استفاده كرد. 
لينك هاى درج شده در اين وبالگ نيز مى تواند به افزايش اطالعات 
كمك كنند. از مباحث اين وبالگ مى توان به موضوع تاج خورشيد، 
ــال 1388  ــاره كرد. اين وبالگ از س قبله يابى، آفرينش جهان و... اش

تاكنون فعال و به روزرسانى شده است.

 يادداشت هاى معلم جغرافيا
www.geo-f.blogfa.com

نويسندة وبالگ اهللا نظر صفدرى از آموزش و پرورش شهرستان 
ــتان خراسان رضوى) است. از ويژگى هاى اين وبالگ،  فريمان (اس
درج سؤاالت چند گزينه اى، تشريحى، مفهومى و ارائة جدول توزيع 
ــال هاى 1384 تا 1390 است. مطالب  ــؤاالت آزمون سراسرى س س
جالب و مفيد جغرافيايى اين وبالگ مى تواند كمك زيادى به دبيران 
ــؤال باشد. اين وبالگ از دى ماه سال 1386 تاكنون  براى طراحى س

فعال و به روز رسانى شده است.

www.aveh.blogfa.com جغرافيا 
ــت كه در زمينة تدريس و  اين وبالگ از جمله وبالگ هايى اس
ارائة تصاوير مناسب به دانش آموزان و دبيران، مى تواند كمك شايان 
توجهى باشد. موضوعات آرشيو به سه بخش مجزا (طبيعى، انسانى 
و فنون جغرافيايى ) تقسيم شده اند و مى توانند پاسخگوى سؤاالت 
دانش آموزان و دبيران باشند. تصاوير زيبايى از پديده هاى جغرافيايى 
ــال 1388  ــاهده كرد. اين وبالگ از س را مى توان در اين وبالگ مش

تا كنون فعال است.

از ويژگى هاى بسيار مفيد و در عين حال جالب توجه همكاران، 
دانلود انيميشن هاى گوناگون در زمينة جغرافيا و زمين شناسى است. 
اين وبالگ همچنين مى تواند مطالب بسيار مفيد از درس جغرافيا را 
ــال 1389 تا كنون  در اختيار دبيران قرار دهد. اين وبالگ از مرداد س

فعال و به روز رسانى شده است.

 كشكول جغرافيايى
 www. tomyanh.blogfa.com

نويسندة وبالگ، على حاتمى است كه اطالعات جامعى در بارة 

و فعاليت هاى عملى است. اين وبالگ از اسفند سال 1388 تاكنون 
فعال و به روزرسانى شده است.

 وبالگ تخصصى جغرافيا
www.geo-hadadpour.blogfa.com

ــناس ارشد جغرافياى  ــندة وبالگ، امير حدادپور، كارش نويس
سياسى از آموزش و پرورش شهرستان شادگان است.
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 دل نوشته هاى يك معلم جغرافى
www. alesha�e.blogfa.com

ــفيعى فومنى، كارشناس  ــندة وبالگ، سيد يعقوب آل ش نويس

ــندة وبالگ، ذبيح اهللا  ــت . نويس در بين همكاران و دانش آموزان اس
كرم وندى، مطالب مفيدى در بارة روش هاى نوين يادگيرى ، نكات 
مهم و كليدى دروس جغرافيا در پايه هاى مختلف و نمونه سؤاالت 
ــيار، ارائه داده است كه در برخى موارد به صورت فايل pdf قابل  بس
دريافتند و مى توان بسيار از آن ها استفاده كرد . در بخش پيوندها نيز 

ارشد جغرافيا و برنامه ريزى شهرى از دبيران باسابقة شهرستان فومن 
ــت است. اين وبالگ به تازگى ايجاد  و فعال در مباحث محيط زيس
ــروع كار خود مطالب جالب و مفيدى را در قالب  شده، ولى در ش

درس شيرين جغرافيا ارائه داده است.

 شهرستان تنكابن
www.geogrouptonkabon.blogfa.com

ــه وبالگ هاى جالب و قابل  ــتان تنكابن از جمل وبالگ شهرس
ــش نواحى جغرافيايى و  ــتفاده در درس جغرافيا، به ويژه در بخ اس

گردشگرى است. تصاوير زيبا از مناطق ديدنى كشور ايران و ساير 
ــن ها مى توانند در تدريس  كشورها ، فيلم هاى جغرافيايى و انيميش
جغرافيا مفيد باشند. اين وبالگ از شهريور سال 1388 تاكنون فعال 

و به روز رسانى شده است.

 گروه جغرافياى زرين شهر
www.zargeography.blogfa.com

ــهر استان  اين وبالگ متعلق به گروه دبيران جغرافياى زرين ش
اصفهان است و هدف آن ارتقاى سطح كيفى و كمى دانش جغرافيا 

مى توان به سايت هاى مرتبط با جغرافيا دست يافت. اين وبالگ از 
دى ماه سال 1389 تاكنون فعال است.

 جغرافياى عظمت خدا
http://mahoosk.blogfa.com

ــندة وبالگ، محمد تقى خورشــيدى ، افزايش اطالعات  نويس
ــانى در بارة جديدترين يافته هاى  علمى و حرفه اى دبيران، اطالع رس
علمى و پژوهشى را از اهداف اصلى راه اندازى اين وبالگ ذكر كرده 
ــت . از ويژگى هاى اين وبالگ مى توان به امكان دانلود فايل هاى  اس

كمك آموزشى و نمونه سؤاالت جغرافيا در قالب pdf اشاره كرد. در 
بخش پيوندها نيز سايت هاى مفيدى ارائه شده است. اين وبالگ از 

شهريور سال 1385تاكنون فعال است.

 انجمن علمى و آموزشى معلمان جغرافيا
 www.saggt.blogfa.com

اين وبالگ متعلق به انجمن علمى و آموزشى دبيران جغرافياى 
ــتان گيالن است . نويسندة وبالگ، زهرا نجفى، كارشناس ارشد  اس
جغرافيا و برنامه ريزى روستايى و مسئول انجمن، ضمن اطالع رسانى 
به همكاران، كوشيده است به ثبت موضوعاتى بپر دازد كه مى توانند 
براى دبيران و عالقه مندان به جغرافيا مفيد باشند. اين وبالگ از آبان 

سال 1388 تا كنون فعال و به روز رسانى شده است .

ــت شايد شما هم عالقه داشته باشيد به  اين مجموعه كامل نيس
معرفى وبالگ و وب سايت هاى ديگر جغرافيايى اشاره كنيد. مجله 

رشد آموزش جغرافيا آماده دريافت مطالب شماست.
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تحليلى تاريخى بر رشد كالبدى و پويش شهرنشينى در شهر زنجان
دكتر كريم حسين زاده دلير، استاد گروه جغرافيا و برنامه ريزى شهرى دانشگاه تبريز

محّمد جواد حيدرى

اشاره
شكل گيرى و تحول شهرها در بستر زمان، ضرورت پژوهش هاى 
ــهرى  تاريخى را به عنوان يكى از اركان طرح ريزى و برنامه ريزى ش
ــته  ــازد. در حقيقت اعتقاد به اينكه با نگاه به گذش ــكار مى س آش
ــت، مبّين نقش  ــن برداش ــرا راه آينده اى روش ــوان چراغى ف مى ت
خطير مطالعات و بررسى هاى تاريخى در تهيه و اجراى طرح هاى 

شهرسازانه است.
ــهر زنجان به عنوان يكى از كهن ترين شهرهاى فالت ايران،  ش
ــر مورد توجه محققان و موّرخان  به لحاظ مطالعات تاريخى كمت
ــهر  ــه رخ نمايى تحوالت تاريخى ش ــت؛ حال آنك ــرار گرفته اس ق
ــردن طرح ها و  ــى كه در اجرايى ك ــيماى كنونى آن و نقش در س
ــازانه دارد، بررسى هاى تاريخى شهر را ضرورى  برنامه هاى شهرس

مى نمايد. مقالة حاضر تالشى است هر چند كوتاه در اين راستا.

كليدواژه ها: زنجان، شهرنشينى، تحوالت كالبدى، تاريخ

مقدمه
ــه در گذر زمان رخ داده، پيدايش و ايجاد  يكى از تحوالتى ك
شهرها و در حقيقت «انقالب شهرنشينى» است كه بايد آن را نقطة 
ــمار آورد. گام هاى اوليه در  ــان به ش عطفى در تاريخ اجتماعى انس
نيل به شهرنشينى با افزايش جمعيت و سپس تشديد بهره بردارى 
از محيط همراه بود. انقالب شهرنشينى، به اذعان اكثريت قريب به 
اتفاق موّرخان، انقالبى عظيم در زندگى بشر بود كه موجب ايجاد 
و گسترش شبكه اى از روابط اجتماعى شد. از آنجا كه فضاى امروز 
ــهر پيوندى تنگاتنگ با تكامل و شكل پذيرى آن در طى زمان  ش
ــى هاى جغرافيايى است كه با  دارد، لذا وظيفة جغرافى دان و بررس

ــهر و زندگى مردم در گذشته و حال،  شناخت كيفيت ساخت ش
ــد و گزيده ترين طرح  ــهر را پيش بينى كن روند تحوالت آيندة ش

ممكن را ارائه دهد. 
ــهرهاى قديمى فالت ايران است كه  ــهر زنجان يكى از ش ش
ــوالت تاريخى را در طول تاريخ پر فراز و  دوره هاى مختلفى از تح
ــته و دوره هايى از آبادانى و ويرانى را  ــيب خود پشت سر گذاش نش
به خود ديده است. به نظر مى رسد كه از دير باز به دليل قرار گيرى 
ــير ارتباطى شرق به غرب به عنوان دروازة ارتباطى اين دو  در مس
بخش ايفاى نقش كرده و داراى ارزش و اهميتى باال بوده است. با 
اين حال به لحاظ بررسى هاى تاريخى كمتر مورد توجه محققان 
و موّرخان قرار گرفته است. شايد بتوان داليل آن را در موارد زير 
ــهر در ايلغار  ــت وجو كرد. يكى از اين داليل تخريب كامل ش جس
ــهر مجدداً احيا شده و  ــت. گو اينكه ش مغوالن و تاتارها بوده اس
ــتى پاك نگرديد، ولى از نظر عقلى و منطقى،  كامًال از صحنة هس
شهرى كه چند صباحى تخريب و تبديل به مخروبه و بيغوله شده 
است، چه جاذبه اى براى موّرخ و سياح مى توانسته داشته باشد تا 
ــاله و كتاب دربارة آن فراهم آيد. دوم  زمينة تصنيف و تأليف رس
ــه زنجان در طول تاريخ طوالنى خود پايتخت هيچ حكومتى  اينك
نبوده است تا به لطف آن، مورد توجه موّرخان حكومتى قرار گيرد، 
ــخ (زمان ايلخانان) حومه اى كوچك  ــز اينكه در برهه اى از تاري ج
از همساية پايتختش (سلطانيه) بوده است و صد البته كه شهرى 
ــه اى براى معطوف كردن  ــك بر كرانة پايتختى بزرگ، جاذب كوچ
توجه موّرخان به خود نداشته است. دليل سوم در انزواى تاريخى 
ــهر زنجان، وضعيت خاص اقليم و موقعيت اقتصادى و تجارى  ش
ــهر زنجان باوجود موقعيت چهارراهى و  ــهر بوده است، زيرا ش ش

زنجان، از ديروز تا امروز
ى
ان
س
ى ان

يا
اف
غر
ج
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ــك و زمستان هاى سخت و  ــرد و خش ممتازش، به دليل اقليم س
طوالنى در طول تاريخ، كمتر از مناطق مشابهى چون رى و قزوين 
ــت. از لحاظ صنعتى نيز گرچه  مورد توجه و اقبال قرار گرفته اس
شاردن، سياح فرانسوى، از وجود صنعتگرانى در اين شهر سخن 
مى گويد كه امير تيمور گوركانى آنان را به سمرقند منتقل كرد، با 
اين حال هيچ نشانه اى از رواج و توسعة صنايع در سده هاى اوليه 

و ميانى باقى نمانده است.
ــايد در  ــيارى ديگر از عوامل كه ش مجموعة اين داليل و بس
ــان زنجان را در  ــت زم ــته اند و گذش برهه اى از تاريخ وجود داش
ــب بى مهرى تاريخ و  ــت، موج ــاى تاريك تاريخ قرار داده اس زواي
ــبت به روشن ساختن جايگاه واقعى و تاريخى اين شهر  موّرخ نس
شده است. لذا در اين مقاله سعى بر آن است تا با تحليل تحوالت 
كالبدى و پويش شهرنشينى شهر زنجان در ادوار مختلف تاريخى 
ــازى و  ــاى تاريك تاريخ آن از لحاظ شهرس ــه اى از زواي آن، گوش

شهرنشينى روشن شود.

فلسفة وجودى شهر زنجان
ــهر زنجان، امروزه، با دارا   بودن جمعيتى بيش از 350هزار  ش
ــور و مركز سياسى و اقتصادى  ــهرهاى ميانى كش نفر در زمرة ش
استان است. اين شهر در تاريخ طوالنى اش، دوره هاى مختلف اوج 
ــينى را به خود ديده است، ولى  ــازى و شهرنش و حضيض شهرس
ــتة مكتوب تاريخى مستقل در مورد زنجان مانع  نبود منبع و نوش
ــت كه بتوان زمان و علل ايجاد شهر را به قطع و  ــده اس از آن ش
ــلم مى نمايد اين است كه  يقين تعيين كرد. با اين حال آنچه مس
به استناد متون كتيبه هاى آشورى، منطقه اى كه شهر زنجان در 
ــده، در قرن نهم قبل از ميالد «آنديا» نام داشته است  آن واقع ش
ــاكن در آن با اقوام لولوبيان و گوتيان  ــه احتمال زياد، اقوام س و ب

مستقر در زاگرس ارتباط داشته اند.
ــدود قرن هفتم قبل از ميالد كه دولت ماد بنيان گذارى  در ح
شد، نيمة غربى استان زنجان- از حدود ابهر- در حوزة استحفاظى 
ــرقى آن زير نفوذ ماد سفلى  ــته و نيمة ش ماد آتروپاتن قرار داش

بوده است.
ــوم  ــتناد به گفتة كالويخو، مبنى بر اينكه «داريوش س با اس
سپاه خود را از اين شهر براى مقابله با اسكندر بيرون آورد» و آثار 
ــده از برخى از قبور يك قبرستان تاريخى در منطقة قره  كشف  ش
ــامل گردن بندهاى  ــتلو (واقع در بخش مركزى زنجان) كه ش پش
طاليى با موتيف گل لوتوس بوده و از موتيف هاى مشخص دوران 
ــه با نقوش حجارى هاى تخت جمشيد  ــى و قابل مقايس هخامنش
ــت، مى توان به ادعاى كالويخو مبنى بر اينكه زنجان پايتخت  اس
داريوش هخامنشى بوده است، اعتقاد پيدا كرد، گرچه تا كنون اين 
ــنديّت و اعتبار تاريخى نيافته است. آنچه در ميان نظرات  ادعا س
ارائه شده، اتفاق نظر موّرخان را به همراه داشته، ادعاى حمداهللا 
ــندة كتاب نزهت القلوب ـ است كه بناى زنجان  مستوفى، نويس
را به اردشير بابكان (از پادشاهان ساسانى) نسبت مى دهد. به طور 

ــتنباط  ــته هاى تاريخى برمى آيد و اس ــى آنچه از كتب و نگاش كل
عقالنى بر آن صّحه مى گذارد اين است كه مجموعه عوامل زير در 
ضرورت ايجاد و تداوم حيات زنجان تا به امروز نقش داشته است:

ــردم؛ 2.  ــكونتگاه م ــهرى به عنوان س ــود ش ــرورت وج 1. ض
ــع آب مطمئن؛ 3.  ــان رود) و منب ــه (زنج ــى به رودخان دسترس
ــهر؛ 4. عوامل مذهبى و  تأثير ناهموارى منطقه در نفوذ پذيرى ش
ــى؛ 5. حلقه ارتباطى ميان فالت مركزى ايران و  گرايش هاى دين
ــرايط مناسب منطقه از نظر توپوگرافى؛ 7. وجود  آذربايجان؛ 6. ش
ــت و ارادة  ــر از 5 درصد؛ 8. خواس ــيب كمت ــطح با ش اراضى مس
ــير بابكان)؛ 9. ضرورت وجود زنجان با نقش  ــخصى شاه (اردش ش
ــفره هاى آب  ــكان مركزى در نتيجة تراكم دهات؛ 10. وجود س م
زيرزمينى در اين ناحيه؛ 11. وجود اراضى حاصلخيز دشت زنجان 

و هم جوارى آن با رودخانه.

 

وجه تسمية زنجان
ــى273ق)  ــح يعقوبى (متوف ــدان ابن واض ــايد كتاب البل ش
ــد كه از زنجان به عنوان شهرى  ــتة تاريخى باش قديمى ترين نوش
ــير جادة دينور به تبريز ياد كرده است. نويسندگان بعدى  در مس
ــى همة آن ها فاقد نكتة  ــهر نام برده اند، ول نيز به كّرات از اين ش
ــازى و  جديد و بديع اند و نمى توانند پايه اى براى مطالعات شهرس

شهرنشينى شهر قرار گيرند. 
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تنها موّرخ و جغرافى دانى كه به تفصيل از زنجان سخن رانده، 
ــدة هشتم) نويسندة  ــتوفى (موّرخ و جغرافى دان س حمداهللا مس
ــد:  ــل مدخل زنجان مى نويس ــت كه ذي ــاب نزهت القلوب اس كت
ــر خالدات (فم)  ــت، طولش از جزاي ــان از اقليم چهارم اس « زنج
ــاخت و شهين  ــير بابكان س ــتوا(لول)، اردش و عرضش از خط اس
خواندش، دور و باروش هزار گام است.» نويسنده اى نيز با تكيه بر 
ــتوفى و قراين ديگرى چون نام سايان (روستايى  همين گفتة مس
ــهر زنجان) را  ــهر كنونى زنجان)، نام اصلى آن (ش در نزديكى ش
ــئين، شئين، شاهين و شهين حدس زده و آن را به عنوان شهر  س

عقاب معرفى كرده است.
در فرهنگ نامة دهخدا نيز ذيل كلمة «شاهين» چنين تقرير 
ــت و معّرب آن زنجان  ــهر زنگان اس ــت: « شهين نام ش يافته اس
ــير بابكان بنا كرده است. شهرى بود  ــد. گويند آن  را اردش مى باش
بزرگ در ميان رى و آذربايجان و وجه تسمية آن مخّفف زنديگان 
ــده و دال آن حذف شده است. به طور  ــت و زنديگان زنگان ش اس
حتم شهر در دورة ساسانى زنديگان نام داشته كه به علت كثرت 
ــالم زنگان نام  ــتيالى اس ــتعمال تخفيف يافته و در دوران اس اس
ــت و چون در زبان عربى حرف «گ» به «ج» تبديل  ــته اس داش

مى گردد، بنابراين كلمة زنگان به زنجان تبديل شده است.»

تحوالت كالبدى و پويش شهرنشينى شهر زنجان 
در ادوار تاريخى

ــارت هاى مختصر منابع تاريخى برمى آيد،  آن چنان كه از اش
ــدة قديمى ايران  ــهرهاى شناخته ش ــهر زنجان هم سنگ با ش ش
ــيار دارد، به طورى كه برخى از منابع  ــت و قدمت تاريخى بس اس
ــى) دانسته  ــوم (هخامنش تاريخى، زنجان را پايتخت داريوش س
ــكندر مقدونى رفته  ــهر به جنگ اس و معتقدند كه وى از اين ش
ــابه آن گرچه هنوز در ميان منابع  ــت. اين نظر و نظراتى مش اس
تاريخى سنديّت نيافته اند، ولى مى توانند گواهى بر قدمت تاريخى 

ــند. گرچه در البه الى سطور منابعى  همچون المسالك  شهر باش
ــتخرى، حدود العالم من المشرق الى  و الممالك ابن خرداد به و اس
ــناس)، معجم البلدان ياقوت حموى، تاريخ  المغرب (از مؤلفى ناش
ــتوفى و  ــالم عّزالدين على بن اثير و نزهت القلوب حمداهللا مس اس
سفرنامه هايى چون كالويخو، فرد ريچاردز، تاورنيه، شاردن، حاج 
ــولتيكف، ادوارد براون، مارسل و مادام  ــيروانى، س زين العابدين ش
ــارت ها  ــوا، به نام زنجان نيز بر مى خوريم، ولى اين گونه اش ديوالف
ــتند كه نمى توانند در تحليل هاى شهرنشينى و  آن قدر كلى هس

شهرسازى تاريخى شهر مورد استفاده قرار گيرند.
ــهر فعلى  ــترش ش قلّت منابع تاريخى مطالعاتى به لحاظ گس
كه منطبق بر شهر تاريخى است، عرصة مطالعات را در حّد فاصل 
ــانى (اواخر قرن  اوايل هزارة اول قبل از ميالد تا اوايل دوران ساس
ــهر در  ــت ش ــبب، سرنوش دوم ميالدى) تنگ تر مى كند. بدين س
ــت. لذا در  ــبتاً نامعلوم اس مقاطع زمانى مزبور با مدارك فعلى نس
ــهر تا دورة مزبور تنها اشارت هاى كلى و گذراى منابع  مطالعة ش
تاريخى و آثار كشف شدة تاريخى، روشنگر گذشتة تاريخى تاريك 

شهر خواهند بود.

از پيدايـش هسـتة اوليـة شـهرى تا اوايـل حكومت 
سلجوقى

ــكل گيرى هستة اولية شهر زنجان را به  عده اى از موّرخان ش
دورة مادها نسبت داده و معتقدند ناحيه اى كه زنجان در آن قرار 
ــته است و اين شهر از  گرفته، زير نفوذ مادهاى آتروپاتن قرار داش
جانب آن دولت به عنوان مركز و محل اسكان لشكر مورد استفاده 
ــواهد و مداركى  ــوى ديگر، وجود ش ــت. از س قرار مي گرفته اس
همچون پيدايش نوعى سفال خاكسترى رنگ- كه شاخص اقوام 
ــت- و وجود محوطه هاى تاريخى در گاوازنگ، قره تّپه  آريايى اس
ــهر فعلى)،  ــه (در فواصل 4، 6 و 10 كيلومترى ش ــوق تّپ و منج
ــتگاه اقوام آريايى در  انتخاب محل كنونى زنجان را به عنوان نشس
ــتقرار مزبور در  ــزارة دوم قبل از ميالد تأييد مى كند. اس اواخر ه
ــيلى كه بعدها به خندق حفاظتى شهر تبديل  ــاحل چپ مس س
شده، تكوين يافته است. حدود استقرار شهر در اين دوره ، در حّد 
ــيل- كه مانعى طبيعى در جهت گسترش شهر به  ــرقى به مس ش
حساب مى آيد- در حّد جنوبى به خيابان امام فعلى ، در حّد غربى 
به دروازة رشت فعلى و در حّد شمالى احتماالً به ارتفاعات شمالى 

شهر محدود مى شده است.
ــزى منطقة زنجان و نيز موقعيت نظامى  با توجه به حاصلخي
ــكانيان و ساسانيان با دولت روم بر سر  آن، جنگ هاى طوالنى اش
ارمنستان موجب توجه خاّص حكومت هاى وقت به شهر زنجان- 
ــير آذربايجان و موقعيت پشت جبهه اى  به دليل قرار گيرى بر مس

آن- شد. 
ــم به دست حكومت ساسانى و نيز توجه  انحصار تجارت ابريش
ــهرها به عنوان مركز مبادالت تجارى و در  ــانيان به ش خاّص ساس
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ــهرى با  ــن ميان، موقعيت ممتاز چهارراهى زنجان، آن را به ش اي
اهميت و مورد توجه حكومت ساسانى تبديل كرد. اين نظر زمانى 
ــگ واقعيت مى گيرد كه در دوره هاى بعد منابع تاريخى خبر از  رن
ــاره مى كند  آبادانى و وفور نعمت در زنجان مى دهند. يعقوبى اش
ــر ايران به چهار بخش خراسان،  ــرو اول، سراس كه در زمان خس
ــيم مى شد. در اين تقسم بندى  خورباران، نيمروز و آذربايگان تقس
ــود كه با هم بخش آذربايگان  ــتانى ب زنجان يكى از پانزده شهرس
ــار نظرها از بيان دقيق  ــكيل مى دادند. گرچه اين گونه اظه را تش
ــهر عاجزند، ولى استنباط  ــين ش و كّمى ميزان جمعيت شهرنش
عقالنى- كه يكى از مراجع دريافت واقعيت هاى تاريخى از اشارات 
ــت- حكايت از اهميت باالى شهر زنجان در اين دوره  تاريخى اس
و نرخ باالى جمعيت شهرنشين به دليل توجه خاّص حكومت هاى 
ــى از حكومت مقتدر  ــاية امنيت ناش ــت و رونق تجارت در س وق

پدرساالرانه دارد.
ــدم، بيات و  ــون، اصانلو، مق ــة شاهس ــكان ايالت پنج گان اس
خدابنده لو در منطقة زنجان، به جهت وجود اراضى مستعد و لزوم 
ــهر  مركزى برتر براى مراودات اقتصادى و جاذبه هاى محيطى ش
قديمى، باعث شد كه شهر منطبق بر خرابه هاي قديمي بازسازى 
ــود و گسترش يابد. به طورى كه استخرى در كتاب المسالك و  ش
ــن مى نگارد كه « زنجان  ــك در مورد زنجان اين دوره چني الممال
ــتند كه داراى آب فراوان  ــهر كوچك و پر نعمتى هس و ابهر دو ش
ــتند و زنجان از ابهر بزرگ تر  ــيع هس و درختان زياد و مزارع وس

است.»
نگاشته هاى متون تاريخى حكايت از آن دارند كه زنجان اين 
ــهرى متوسط بوده كه دورانى از شكوفايى و ناماليمات را  دوره ش
ــرايط تاريخى تجربه كرده است. ولى استنباط كلى  به اقتضاى ش
ــت كه در اين دوره چون تا فرسنگ ها در جهات چهارگانه  اين اس
ــته، در نتيجه زنجان بايد شهرى  ــهرى معتبر و مهم قرار نداش ش
ــد. با اين حال، هنوز فقر اطالعاتى دربارة  معتبر و بزرگ بوده باش
ــين، تحقيقات تاريخى شهر را آزار  ميزان و رقم جمعيت شهرنش

مى دهد.
ــرزمين ايران در  ــوم و چهارم كه هر بخش از س ــرون س در ق
ــت خاندان و حكومتى محلى قرار داشت، زنجان نيز همچون  دس
ــيلة اين حكومت ها دست به دست  ــور به وس ــاير شهرهاى كش س
ــداى چكمه هاى نظاميان  ــده و هر روز مجبور به تحمل ص مى ش
ــت. به طور  ــهر بوده اس ــى از اين حكومت ها در خيابان هاى ش يك
ــاهد بيرق حكومت هاى زير بر  كلى زنجان در طى اين دو قرن ش

دروازه هايش بوده است:
ــتان با حمله به شهرهاى  ــتقل آذربايجان و ارمنس حاكم مس
رى، زنجان، قزوين، ابهر در سال 304 هجرى، شهر را براى چند 
ــامانيان خارج كرد. در سال 316 ساية بيرق  ــت س صباحى از دس
زيدى  ها بر شهر سنگينى مى كرد. در دورة آل بويه زنجان همراه با 
همدان و قزوين و بنا به دستور عضدالدوله تحت فرمان فرزندش 

فخرالدوله على درآمد. در دورة آل زيار، زنجان جزء اقطاع مرداويج 
و مورد توجه و اهميت بسيار وى بوده است. 

از اشارات كلى باال كه در البه الى سطور كتب تاريخى مستور 
ــانى از ميزان جمعيت شهرنشين و رشد و  ــت، گرچه هيچ نش اس
ــوب  ــهر در خود ندارد، مى توان به تاريخ پر آش تكوين كالبدى ش
ــهر پى برد و اينكه تعويض مرتب حكومت ها نمى توانسته است  ش
ــيدگى و توجه آن ها به عمران و آبادانى شهرها  فرصتى براى رس

فراهم كند.

زنجان در دورة حكومت تركان
ــر غزنوى تنها  ــات تاريخى زنجان عص ــا دربارة حي آگاهى م
ــت كه « محمود غزنوى در سال  ــپولر اس محدود به اين گفتة اش

420 ق پسر خود، مسعود را براى فتح زنجان روانه ساخت.»
ــاير شهرها و  ــلجوقيان حكومت زنجان همراه با س در دورة س
آبادى هاى عراق عجم به مغيث الدين محمود سلجوقى واگذار شد. 
ــالجقة غرب ايران به  ــعاب سلجوقيان و تشكيل سلسلة س با انش
ــدان مغيث الدين محمود، زنجان  ــت فرزن مركزيت همدان، به دس
ــت و  ــهرهايى بود كه در درون اين قلمرو قرار داش نيز از جملة ش

به دست آنان اداره مى شد.
ــى آذربايجان) از  ــز (حاكم محل ــمس الدين ايلدگ حمايت ش
ــالن در سال 556 ق موجب شد كه وى با به دست  معّزالدين ارس
آوردن حكومت زنجان، اساس حكومت سالجقة ايلدگز آذربايجان 

را بنيان گذارد.
ــهرت  ــلجوقى از اعتبار و ش ــد زنجان دورة س ــر مى رس به نظ
ــترى برخوردار بوده است، زيرا مهم ترين مرحلة شهرسازى و  بيش
شهرنشينى در ايران از قرون ميانى و با روى كار آمدن سلجوقيان 
ــى و رونق اقتصادى ناشى از اقتدار  ــود و آرامش سياس آغاز مى ش
حكومت سلجوقى، زمينه ساز يكى از استوارترين دوره هاى حيات 
ــته از اقتدار حكومت  ــده بود. همچنين آرامش برخاس شهرى ش
ــع آن بر رونق تجارت  ــلجوقى بر امنّيت راه هاى تجارى و به تب س
ــاه راه تجارى غرب به شرق و مركز ايران  افزوده بود. در نتيجه، ش
ــير خود از زنجان مى گذشت، موجب رونق  ــى از مس كه در بخش
ــهر شده بود. همين رونق  ــكوفايى بازرگانى در اين ش تجارت و ش
تجارى و عبور كاروان هاى تجارى از اين شهر و نيز آرامش سياسى 
ناشى از حكومت مقتدر مركزى كافى است تا بپذيريم زنجان اين 
ــهرى بزرگ و آباد بوده و بيشترين جمعيت شهرى را تا  دوره، ش

اين دوره داشته است.
ــلجوقيان در واپسين سال هاى حكومت آنان موجب  ضعف س
ــد كه تكش خوارزمشاه از ضعف و منازعات سالطين سلجوقى  ش
ــان و غرب  ــالجقة ايلدگز آذربايج ــد و در نتيجه س ــتفاده كن اس
ــت تكش، ميان  ــلطة خود در آورد. بعد از بازگش ايران را به زير س
ــلجوقى او را  فرمانرواى او و نورالدين گوگجه – كه ايلدگزهاى س
ــاب كرده بودند- جنگى صورت گرفت  به فرمانروايى زنجان انتخ
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كه در جريان آن گوگجه كشته شد و حكومت زنجان براى مدت 
پنج سال به دست ايدغمش خوارزمشاه افتاد. در اين دوره و عمدتاً 
ــتم به  ــالجقه در زنجان، ظلم و س از آخرين روزهاى حكمرانى س
ــفتگى اوضاع موجب ضعف و زوال اقتصاد تجارى شهر  مردم و آش
شد و شهرنشينى را دچار ركود نسبى كرد تا در دورة بعد حمالت 
ويرانگر مغوالن و تيموريان بيش از پيش رمق از اقتصاد فلج شهر 

برگيرد و آن را به ويرانه تبديل كند.

زنجان در عصر ايلغار مغوالن و تيموريان
ــان بيشتر شهرهاى كشور از ايلغار مغوالن در  زنجان نيز به س
امان نماند و در پاييز سال 618 ق سپاهيان سى هزار نفرى چنگيز 
كه در پى سلطان محمد خوارزمشاه بود، وارد زنجان شدند و شهر 
را تخريب كردند. ولى از قراين تاريخى چنين برمى آيد كه منظور 
از تخريب در اين مرحله از حملة مغول، تنها تخريب قلعه و باروى 
ــاه نتواند براى مقاومت، به  ــلطان خوارزمش ــهر بوده است تا س ش
ــهر عقب نشينى كند، به طورى كه حمداهللا مستوفى باروى  اين ش
ترميم شدة شهر را در زمان مغوالن ديده و دور آن را اندازه گرفته 
ــد: « دور بارويش هزار گام است، در  ــت و در اين باره مى نويس اس

فترت مغول خراب شد.»
ــارت هاى وارد شده به  ــدت خس به طور كلى، عواملى چون ش
ــوم حملة مغوالن، انتخاب سلطانيه به  ــهر در دفعات دوم و س ش
ــبه،  ــنگين بر كس پايتختى در زمان الجايتو، وضع ماليات هاى س
تّجار و كشاورزان به ويژه قوانينى چون طرح و تمغا و نيز تصميمات 
ــرانه و اغلب نامعقول خان مغول، موجب ويرانى  ــخصى خودس ش
شهرها، نابودى شهرسازى و آوارگى شهرنشينان به روستاها شد. 
ــعيد (آخرين پادشاه  ــرايطى كه شهر بعد از مرگ ابوس در ش
ــلطانيه بعد از مرگ الجايتو ، مترّصد  ايلخانى) و از رونق افتادن س
ــدود 786 ق) به  ــر تيمور (ح ــود، حملة ويرانگ ــى دوباره ب رونق
ــلطانيه و نواحى پيرامونى آن، موجب ويرانى كامل شهر زنجان  س
و از رونق افتادن شهرنشينى شد. به طورى كه كالويخو در اين باره 
مى نويسد: « بيشتر قسمت هاى اين شهر  غير مسكون است ... گويند 
ــت ... ما  ــهرهاى ايران بوده اس ــته يكى از بزرگ ترين ش در گذش
ديديم كه حصار شهر ديگر قابل تعمير نيست، اما در داخل شهر 
ــيارى همچنان استوار و پابرجا بودند  ــاجد بس هنوز خانه ها و مس
ــا همة آن ها اينك  ــت، ام و در خيابان هاى آن نهرهايى مى گذش
ــاردن، سّياح فرانسوى كه  ــك و بى آب اند.با اين حال، ژان ش خش
ــال 1672 ميالدى از زنجان ديدن كرد، مى نويسد: «تيمور  در س
ــر شهر را ويران  ــتين بار كه از زنجان عبور مى كرده، سرتاس نخس
ــت از تركيه (عثمانى)  ــى در بار دوم يعنى هنگام مراجع كرد، ول
پس از اطالع از گذشتة درخشان فرهنگى آن، يك قسمت از شهر 

را دوباره آباد كرد.»
ــين تيمور) به دليل توجه او  ــر و جانش ــاهرخ (پس در دورة ش
ــت جنگ طلبانة  ــت و آرامش و پرهيز از سياس ــه برقرارى امني ب
ــكوفايى كرد، به  طورى كه در  ــهر دوباره آهنگ رشد و ش پدر، ش

توسعه هاى بعدى حصارى به ارتفاع هشت تا ده متر با دروازه هاى 
ــد كه از معروف ترين دروازه هاى آن  ــيده ش متعدد به دور آن كش

«دروازه تبريز» در غرب و «دروازة رشت» در شمال بوده است.

زنجان از طلوع صفويه تا غروب زنديه
ــتقرار حكومت صفوى  ــاية اس ــه در س ــش و امنيتى ك آرام
ــاخت.  ــهرها را فراهم س ــازى ش ــه وجود آمده بود فرصت بازس ب
ــت از آن دارد كه با وجود قدمت  ــهر حكاي مطالعة آثار تاريخى ش
ــتة  ــالة آن، كلية آثار تاريخى بر جاى مانده از گذش چندين هزار س
ــكل گرفته است؛ كه  ــهر عمدتاً در اين دوره و دوره هاى بعد ش ش
ــرر در ادوار مختلف  ــهر به دفعات مك ــل عمدة آن تخريب ش دلي

تاريخى است.
در حقيقت مى توان گفت كه شهر فعلى از دورة صفويه تكوين 
و توسعه يافته است، زيرا رونق تجارى كه در ساية امنيت بر خاسته 
از حكومت مقتدر مركزى حاصل شده بود، به شهر فرصت ايفاى 
ــن دوره، اقدامات عمرانى  ــش منزلگاهى را داد. همچنين در اي نق
ــنگى و كاروان سراى شاه عباسى در  مفيدى چون احداث جادة س
ــى از گسترش تجارت  ــهر صورت گرفت كه مى توان آن را ناش ش
به ويژه تجارت ابريشم و نيز جنگ هاى پى در پى و درازمدت دولت 

با امپراتورى عثمانى دانست.
ــمت جنوب (به طرف رودخانة  ــد شهر به س در اين دوره رش
ــكل گيرى كوچه هاى تنگ (با عرض  ــت. ش زنجان چاى) بوده اس
حداكثر 4 و حداقل 2متر) پيچ در پيچ و با زاوية حاّده در بازسازى 
ــاكنان از  ــهر در اين دوره، حكايت از تأثير ترس س ــازى ش و نوس
ــى فرصت حملة  ــرا چنين فضاي ــمن دارد، زي ــورش مجدد دش ي
ــترده را از دشمن مى گيرد و امكان مقابله و سركوب آن ها را  گس

فراهم مى كند.
دوران كوتاه و سراسر جنگ حكومت نادر، مانع از توجه وى به 
ــهرها و روستاها شد. حتى اقدامات عادل شاه نيز در دوران  امور ش

كوتاه حكومتش، تاثير قابل توجهى در پى نداشت.
ــترش روابط  ــا به داليلى چون گس ــان عصر زنديه را بن زنج
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ــد. در اين دوره، شهر  جنوب به خيابان فعلى خيام محدود مى ش
داراى شش دروازه با نام هاى دروازه  ارگ و دروازه رشت در شمال، 
دروازه تبريز در غرب، دروازه  قزوين در شرق شهر و دروازه قلتوق 

و دروازه همدان در جنوب بوده است.
زنجان عصر محمدشاه را آلكس سولتيكف چنين توصيف 
مى كند: «زنجان شهر كوچكى است كه منظرة ناپاكى دارد، با اين 
حال به نظر من آباد آمد.» كنت دوسرسى نيز زنجان اين دوره 
ــش هزار نفر جمعيت دارد.  ــته كه ش را مركز ايالت كوچكى دانس
ــاه و درگيرى هشت ماهة  بروز فتنة بابى ها در عصر ناصرالدين ش
ــيب هاى زيادى به  ــون دولتى موجب وارد آمدن آس ــا با قش آن ه
شهر شد. مستشرقانى كه بعد از اين واقعه از شهر ديدن كرده اند؛ 
ــد. براى مثال  ــخن رانده ان ــيار س دربارة تأثيرات تخريبى آن بس
ــه مدتى از جنگ  ــد: «با اينك ادوارد بـراون در اين باره مى نويس
ــهود است، زيرا  ــيار مش زنجان مى گذرد، مع هذا هنوز آثار آن بس
ــز براى اغفال قواى  ــط توپ هاى جنگى، بلكه خودبابى ها ني نه فق
ــش مى زدند.» تنها انتصاب محمود  دولتى بعضى از خانه ها را آت
عالمير دولّو ملّقب به احتشام الّسلطنه به حكومت شهر بود كه 
ــهر نواخت، چه آنكه وى فردى نيك نفس  ــگ آبادانى را در ش آهن
ــهر  ــيارى جهت زدودن آثار جنگ از چهرة ش بود كه اقدامات بس
انجام داد. دستور به بازسازى شهر توسط ناصرالدين شاه زمانى 
ــفر- سوم- فرنگ برمى گشته، سرعت آبادانى در شهر  كه وى از س
را شتاب بخشيد. در اين دوره به دستور احتشام الّسلطنه خيابانى 
از بازار تا دروازه قزوين (خيابان امام فعلى) امتداد داده مى شود كه 
ــهولت در عبور و مرور مى گردد. همچنين براى توسعه  موجب س
و گسترش شهر اقداماتى در جهت استفاده از الگوهاى موجود در 
ــكل، ايجاد  ــهرهاى بزرگ نظير ايجاد پليس با لباس متحد الّش ش
داروخانه و آوردن طبيب متخصص، ساختن قنات و آب انبار شهر 
انجام گرفت.» بارتولد و كرزن به رقم بيست هزار نفرى جمعيت 

شهر در اين دوره اشاره كرده اند.33
ــت  ــى مخالف ــى در پ ــاى دولت ــارة نيروه ــد ورود دوب هر چن
ــروطه (1324 ق) موجب  ــالب مش ــى با انق ــى زنجان مّالقربانعل

ــق افتادن روز افزون  ــورهاى اروپايى، از رون ــى ايران با كش بازرگان
ــد عناصر شهرى چون  ــلطانيه، توان هاى محيطى منطقه و رش س
ــهر  ــد ش ــاجد، ارگ و كهندژ بايد مصادف با رش محله بندى، مس
پيرامون خاستگاه اولية آن دانست. گرچه در مكتوبات مستشرقان 
غربى- كه در اين دوره از زنجان ديدن كرده اند- نامى از بازار به 
ميان نيامده، ولى به احتمال زياد بازار اين دوره شامل قسمت هايى 
ــير جادة تهران- تبريز تكوين  از جنوب بازار فعلى بوده كه در مس
ــهر در اين دوره به حدود سى هكتار رسيد  ــعت ش يافته بود. وس
كه شامل محالت فعلى، حسينيه، نايب آقا در اشاقى باش و سّقالر 
ــد. مهم ترين تحوالت كالبدى  و دميرچى لر در يوخارى باش مى ش
ــهر  ــاد حصار، قلعه و خندق در اطراف ش ــهر در اين دوره ايج ش
ــمال (به دليل محدوديت هاي  ــعة كالبدي شهر به طرف ش و توس
ــاخت هاى شهرى  ــهر در جنوب آن)، رشد آرام زير س ــعة ش توس
ــّنتى كاربرى هاى  همچون قنوات و كانال هاى آبيارى و تفكيك س
ــش دروازه به نام هاي رشت، قزوين،  ــهرى بوده است. وجود ش ش
همدان، دولت، قلتوق و تبريز حكايت از ناامنى و ساختار تدافعى 

شهر دارد. 
زنجان در عصر قاجار

ــة زنجان در عصر قاجار به دليل وجود پنج بلوك در آن،  ناحي
ــد. هر چند حدود و وسعت ناحية فوق در  خمسـه ناميده مى ش
ــوم نبود، اما اطالق نام  ــخص و معل ابتداى كار قجرها چندان مش
ــه براى اين ناحيه اسمى با مسما و پرمفهوم بوده است كه  خمس

حدود و وسعت ناحيه را نشان مى دهد.

ــبى در حد قلعة  ــعة نس ــان عصر آقا محمدخان، با توس زنج
فعلى، مجموعة بازار را به عنوان قلب اقتصادى شهر به وجود آورده 
بود. در اين دوره شهر به سه محلة بزرگ تقسيم مى شد: « نخست 
ــه مراكز حكومتى،  ــا جاى دادن ب ــهر بود كه ب منطقة مركزى ش
ــتحدثات  ــى موجوديت مى يافت؛ دوم اراضى و مس ادارى و مذهب
ــرق محدودة مركزى در مجموعة بازار كه تحت عنوان  واقع در ش
ــكونت اقشار مرفه شهر  ــخص مى شد و محل س يوخارى باش مش
ــوم اراضى و مستحدثات واقع در غرب محدودة مركزى  بود؛ و س
ــكونت اقشار مادون  ــاقى باش معروف بود و محل س كه به نام اش

اقتصادى شهر بود.»
در دورة فتحعلى شـاه وقوع جنگ هاى ايران و روس و نقش 
ــهر، آن را محل رفت و آمد سران  ــت جبهه اى ش تداركاتى و پش
ــد كالبدى شهر در اين دوره، باروى جديدى  حكومت كرد. با رش
ــد. اين بارو محالت تازه اى چون مسگرها،  بر دور شهر ساخته ش
ــرق، دروازة  ــرق و شمال ش ــقلي خان در ش ــهدي صفر، عباس مش
ــمال، نصرا...خان و سيدلر در آشاقى باش  ــمه در ش ارك و سرچش
ــّقالر در غرب و جنوب غربي را دربرمى گرفت كه  ــينيه وس و حس
ــهر در اين دوره از  ــدكالبدى آن به وجود آمده بود. حّد ش ــا رش ب
ــمال به كوچه ها و محالت پيرامون خيابان امام، از طرف  طرف ش
شرق به كاروان سراسنگى، از طرف غرب به توپ آغاجى و از طرف 

نقشة 7: حصار شهر و عناصر تاريخى آن در سال 1300
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ــد، ولى تأثير  ــرف دار وى با نيروهاى دولتى ش ــرى قواى ط درگي
ــورى كه اوژن اوبن كه در  ــت به ط تخريبى چندانى در پى نداش
ــال هاى اولية انقالب مشروطه از زنجان گذر كرده بود، در مورد  س
ــهر زنجان در حدود سى هزار خانه دارد،  آن چنين مى نگارد: «ش
ــر راه  ــبيه دهكده هايى بود كه در س ــى منظرة آن از بيرون ش ول
ــايى است. راسته هاى آن  ــيار پراهميت و تماش ديديم ... بازار بس
ــهر ادامه دارند... روبه روى مسجد بزرگ... قصر حاكم  ــط ش تا وس
ــت و در حدود  يا دارالحكومه قرار دارد... اين ايالت پرجمعيتى اس

دويست تا سيصدهزار نفر جمعيت دارد.» 
به طور كلى زنجان عصر قاجار شهرى متوسط بوده كه حدود 
15 تا 20 هزار نفر جمعيت داشته و از لحاظ كالبدى نيز با رشدى 
ــت و ارك فعلى– در طرف- - به مساحت 185  تا حّد دروازه رش

هكتارى رسيده است.

زنجان در عصر پهلوى
ــر آغاز عصر جديدى در تاريخ  ــلطنت پهلوى س ــتقرار س اس
معاصر ايران است، زيرا شروع تحوالت شهرسازى و شهرنشينى به 

مفهوم جديد آن تا حّد زيادى مربوط به اين عصر است. 
رضا خـان در دوره اى از هرج و مرج داخلى و با اتّكا به نيروى 
ــعارهايى چون برقرارى امنيت و حمايت از طبقات  نظامى و با ش
مسلط جامعه (شامل مالكان و تّجار سوداگر) و تقليد از كشورهاى 
ــر كار آمد. در اين دوره باوجود تحوالت اجتماعى  پيشرفته بر س
ــين شد،  ــد عظيم جمعيت شهرنش ــخور رش و اقتصادى كه آبش
ــة اول 1300  ــهر زنجان در ده ــتين مداخالت در بافت ش نخس
ــد. در  ــى ها آغاز ش هم زمان با هجوم موج نوگرايى درخيابان كش
اين راستا جادة تهران- تبريز كه در پى سياست تقويت جاده هاى 
ــور احداث شده بود، با عبور از داخل شهر و امكان  بين المللى كش
ــهر  ــى در مقابل مركز تجارت قديمى ش ــه تجارت خيابان دادن ب
ــن در ورودى و  ــد. همچني ــازار)، موجب از رونق افتادن آن ش (ب
ــهر بلوارهايى ساخته شدند و كارخانة  ــرقى ش خروجى غربى و ش
ــت امير اشجع  ــهرى، به دس برق به عنوان اولين مظهر زندگى ش
ــهر بكار افتاد. «شروع دخالت هاي  ــال 1307 در ش اصانلو در س
ــداث كارخانجات و  ــرمايه گذاري جهت اح ــهر و س كالبدي در ش
ــردار،  ــوى خانه،پل س صنايع، احداث راه و خيابان، احداث رختش
ــى از تحوالت مهم  ــقلى خان، عمارت دارايى، همگ ــجد عباس مس

شهرى اين دوره محسوب مى گردد.»
ــهر زنجان به انجام  ــعة ش ــال 1312 اولين طرح توس  در س
ــيد. در اين دوره خندق هاى شمال شرقى و غربى شهر پر شد  رس
ــيرى سابق) روى آن ها  ــتاندارى (شمش و دو خيابان جاويد و اس
احداث شد. رشد جمعيت شهرنشين (درسال1317 جمعيت شهر 
ــال1320 به39450 نفر رسيد) و ضرورت  به بيست هزار و در س
ــهر از طرف شرق  ــى از آن، موجب رشد ش ــعة كالبدى ناش توس
ــمال در محلة شوقى  ــوى ش در محلة دباغالر و داوودقلى و از س

ــهر در اين مسير  ــد ش ــد. عامل رش تا نزديكى كارخانة كبريت ش
ــتان هايى  ــيع و تاكس قنات حاج ميربهاء الدين و وجود باغات وس
ــيع كارخانة  ــى و محوطة وس چون باغ مّال، قلعة ميربها، باغ بخش
ــمت غرب نيز وجود قنات حاج  ــت. در س ــازى بوده اس كبريت س
ــهر در اين سمت بوده است كه در  ــف عامل عمدة توسعة ش يوس
ــق وردى و جعفريه  ــعه محالت دگرمان اَرخى، ح نتيجة اين توس
ــهر به465 هكتار  ــود آمدند تا جايى كه محدودة فيزيكى ش به وج
ــاه، راه آهن  ــال 1319 يعنى اواخر حكومت رضاش ــيد. در س رس
ــال بعد به بهره بردارى رسيد و  ــيس و دو س تهران – زنجان تأس
ــعه كالبدى شهر در بخش جنوبى آن تبديل  به يكى از موانع توس
ــد. به همين دليل توسعة شهر بيشتر در جهت شرق، شمال و  ش

غرب آن صورت گرفت.
ــال 1320 احداث شد و  ــى و سعدى در س خيابان هاى فردوس
اولين سرشمارى رسمى جمعيت شهر در اين سال(1320) صورت 

گرفت كه بر اساس آن، زنجان 39450 نفر جمعيت داشت.
ــوع جنگ جهانى دوم (1324- 1318) زنجان را همچون  وق

اكثر شهرهاى كشور جوالنگاه نيروهاى خارجى ساخت و حضور 
قزاق هاى روس را براى مدت پنج سال به شهروندان تحميل كرد. 
ــت كه چنين حضورى عالوه بر تحميل بار اقتصادى  پر واضح اس
ــهر و سلب امنيت آن، موجب واردآمدن فشارهاى روحى و  به ش
روانى بسيارى به شهروندان مى شد و در نتيجه به مهاجرت خيل 
كثيرى از جمعيت شهر به روستاها دامن زد، به طورى كه « وقتى 
ــته به شهر باز مى گشتند،  ــهر پس از آن آوارگى ناخواس مردم ش
ــت. روس ها مراكز عمدة نظامى،  ــان حال و هوايى ديگر داش زنج
ــرف خود در آورده بودند و ادارات  ــى را به تص اجتماعى و آموزش
ــتان ها، پادگان ها، كاروانسراها و  دولتى، ايستگاه راه آهن، دبيرس
ــى تبديل  ــربازان روس حتى چند مهمان خانة محّقر به قرارگاه س
ــده بود». عالوه براين، درگيرى فرقة دموكرات با قواى دولتى-  ش
كه در نتيجة حضور روس ها بر منطقة آذربايجان و زنجان مسلط 
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ــارات مالى و جانى بسيارى به  شده بودند- باعث واردآمدن خس
ــهر شد و با از بين رفتن امنيت شهر و تعطيلى بازار و مغازه ها  ش
ــهروندان به روستاها، شهر بار ديگر خالى از  و مهاجرت دوبارة ش

سكنه شد.
ــهر باز  ــه ورى، كم كم رونق و آبادانى به ش ــس از غائلة پيش پ
ــال  ــمارى صورت گرفته در س ــه در سرش ــردد، به طورى ك مى گ
1335 با افزايش 7709 نفرى جمعيت شهر نسبت به سرشمارى 
سال 1320، جمعيت شهر به 47159 نفر افزايش يافت. در اين 
دوره، مهم ترين منطقة گسترش يافتة شهر، محلة رازبين آباد بود 
ــهر از مهاجران روستاى راز بين تشكيل  كه در قسمت جنوبى ش

شده بود.
ــيماى دوگانة  ــكل گيرى س ــى و ش ــكاف طبقات ــش ش افزاي
ــى بود، در زنجان  ــار و پيامدهاى اصالحات ارض ــهرى كه از آث ش
ــكل گرفت و توسعه يافت.  ــاير شهرهاى كشور ش نيز همچون س
ــوان از محالت  ــكل گرفته در اين دوره مى ت ــه محالت ش از جمل
فقيرنشين جاده همايون، صفرآباد، گونيه و رازبين نام برد كه اغلب 
ــاكنان آن ها را مهاجران روستايى تشكيل مى داد. شايد كاهش  س
ــهر- در سرشمارى1345- نسبت  2/7درصدى متولدين خود ش
ــمارى دورة قبل(1335) گواهى بر اثبات اين مدعا باشد  به سرش
ــد جمعيت شهرنشين (شهر زنجان) مهاجرت  كه عامل اصلى رش
ــت. به عالوه، تصويب اولين طرح جامع شهر  ــتاييان بوده اس روس
ــال 1353 موجب شكل گيرى محالت مرفه نشين اعتماديه،  در س
ــت و كوچه مشكى در مقابل محالت فقير نشين شد تا  دروازه رش
ــهرى، ويترين تمام عيار شهر جهان  ــيماى دوگانة ش با تحكيم س

سومى شود.

زنجان از طلوع انقالب اسالمى تا امروز
ــريع تر از آنچه بايد،  ــالمى خيلى س بازتاب فضايى انقالب اس
ــرات كالبدى و  ــيعى از تغيي ــد، به طورى كه حجم وس ــان ش نماي
جمعيتى شهرهاى كشور- ازجمله شهر زنجان- در اين دوره ظاهر 
ــهرها در اين دوره  ــد فيزيكى و جمعيتى ش ــده است، زيرا رش ش
ــت.  مقهور عوامل نيرومند تأثيرگذار قبل و بعد از انقالب بوده اس
ــت اجراى اصالحات ارضى، به وجود آمدن  اوج گيرى تبعات سياس
شرايط انقالبى در جامعه، تأثيرات ايدئولوژيكى انقالب، ضعف هاى 
طرح جامع و ضعف شديد شهردارى در سال هاى ابتدايى منتهى 
ــد  ــالب و وقوع جنگ تحميلى، موجب نواختن آهنگ رش به انق
ــد، به طورى كه رشد كالبدى  نامنظم و پر هرج و مرج در شهرها ش
ــرى، از 500 هكتار به 1550  ــد 3 براب زنجان در اين دوره با رش

هكتار تا سال 1364رسيد.
ــهر  به لحاظ جمعيتى نيز جهش 100351 نفرى جمعيت ش
در سرشمارى سال 1365 نسبت به سرشمارى دورة قبل(1355)، 
ــد 7/94  ــاند و با نرخ رش ــهر را به 215261 نفر رس جمعيت ش
ــاند كه  ــد تاريخى خود را به ثبت رس درصدى، باالترين نرخ رش

ــه به بارورى در طول جنگ  ــى چون افزايش بارورى، توصي عوامل
تحميلى، كاهش مرگ و مير و مخصوصاً سيل مهاجرت روستاييان 
ــد  ــهرها در آن دخيل بوده اند. از تبعات و تداوم چنين رش ــه ش ب
ــون نجف آباد  ــكونى چ ــش بخش هاى جديد مس ــى، زاي جمعيت
(بيسيم)، مهديه، صفرآباد، ترانس و ... با ويژگى هايى چون استفاده 
ــنتى و آسيب پذير در برابر مخاطرات طبيعى، تبعيت  از مصالح س
ــفته در  ــن، بافت ريزدانه، ناهماهنگ و آش ــيب طبيعى زمي از ش

محدوده هاى خارجى شهر بود. 
ــعة موزون شهر طرح  ــتا براى ساماندهى و توس در اين راس
ــت مهندسان  ــهر – به دس جامع(1365) و تفصيلى (1368) ش
ــد. البته «محاسبات اشتباه شارمند در  مشاور شارمند- تهيه ش
ــد جمعيتى دهة 65-55  بخش جمعيتى و توجه تام به نرخ رش
ــاليانه باعث شد، با پيش بينى 420  ــد س به مقدار7/9درصد رش
هزار نفر جمعيت در افق طرح در سال1378، مساحت اين شهر 
ــد.»در حالى كه  ــه 4280 هكتار افزايش ياب ــار ب از 1270 هكت

ــال بعد از افق طرح) شهر 349713  ــال 1385(هفت س در س
ــك به 100هزار نفر  ــت، يعنى اختالفى نزدي نفر جمعيت داش
ــن مرحله با  ــق طرح. در اي ــده در اف ــا جمعيت پيش بينى ش ب
ــرقى  ــدى چون منطقة جنوب ش ــدن بخش هاى جدي اضافه ش
ــى 5215- 5214  ــتى)، اراضى پالك ثبت ــهرك دكتر بهش (ش
ــهرك  ــرجنگل دارى، ش ــوم به اراضى نجفى)، منطقة س (موس
ــعديه)،  ــترش منطقة صفرآباد (كوى س ــعه و گس ــهدا، توس ش
ــدس، پالك 5216  ــهرك ق پالك 5300 جديد (امجديه)، ش
ــعة كوى  (وحيديه)، اراضى على قنبرى (پالك 4255/2)، توس
ــگ (على آباد)،  ــى، كوى فرهن ــهيد رجاي ــهرك ش اعتماديه، ش
ــعة شهرك كارمندان، كوى قائم، اراضى پايين كوه، شهرك  توس
ــهرك آزادگان، كوى فجر، كوى نصر، شهرك الهيه،  وليعصر، ش
ــهرك بهارستان و شهرك الله  ــهر، شهرك اميركبير، ش زيبا ش
ــاحت آن به 4834/7 هكتار افزايش يافت. ــهر، مس به كالبد ش

ــاال) ــدول ب (ج
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نتيجه گيرى

ــان محور كه موضوع طرح ها و  ــاخت شهرهاى انس ضرورت س
برنامه هاى شهرسازانة دهه ها و حتى سدة  اخير را تشكيل مى دهد، 
ــف به مالحظات  ــق نمى يابد مگر با عط ــتيابى و تحق امكان دس
ــتة تاريخى او  ــان بدون توجه به گذش تاريخى، زيرا توجه به انس
ــان با زندگى در مسير زمان، تاريخ  ناقص خواهد بود، چراكه انس
ــت. پس انقطاع تاريخى او با  ــكل داده و هويت بخشيده اس را ش
ــته اش به معناى بى هويت ساختن او خواهد بود؛ چيزى كه  گذش
ــال هاى اخير، خواسته يا ناخواسته بدان  طرح هاى شهرسازانة س
جهت رفته اند، غافل از اينكه شهر انسان محور و يوتوپياى انسانى 

ريشه در گذشتة تاريخى وى دارد.
نظرية سير تكامل شهرى پاتريك گدس و لوئيز مامفورد - 
ــت- در انطباقى كامل با  ــير تكامل تاريخى شهرهاس كه بيانگر س
ــت، به طورى كه امروزه شهر  ــير تكامل تاريخى شهر زنجان اس س
ــهرى به  ــريع در حال عبور از مرحلة مادر ش زنجان با گام هاى س
ــهرى و مردة  ــت و براى آنكه به مراحل تباه ش ــهرى اس كالن ش
ــت طرح هاى شهرى به سير تاريخى شهر،  شهرى نرسد، الزم اس
توجه داشته باشند و مطالعات خود را با توجه به گذشتة آن انجام 

دهند.

  جدول1: حجم و رشد جمعيت شهر زنجان (1335 – 1385)

 سال

شاخص
1335134513551365137013751385

4745958714100351215458254082286295349713جمعيت

2/225/517/943/352/422/14رشد جمعيت

12/2112/5617/1627/3629/6231/7557نسبت جمعيت شهر به استان
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 از ديدگاه جووان سويج
 درك فورد، استاد بازنشسته جغرافيا و زمين شناسى دانشگاه مك مستر، كانادا
ترجمه: دكتر رضا خوش رفتار، عضو هيئت علمى گروه جغرافيا، دانشگاه زنجان

چكيده
ــد و به طور گسترده به  جووان سـويج در صربستان غربى متولد ش
مطالعة «كراس هاديناريك» پرداخت. در كتاب او با عنوان داس كارست 
ــاد انواع  ــدى و مهم در ايج ــك فرايندى كلي ــنگ آه فنومـن، انحالل س
دولين ها، كه ازلندفرم هاى متمايز كارستى هستند، معرفى شده اند. بنابراين، 
ــفره هاى آبدار با  ــاى ديناريك، به خاطر لندفرم هاى انحاللى و س كراس ه
ــت» شناخته شد. در حال حاضر، واژة آلمانى كارست  تلفظ آلمانى «كارس
ــود. سويج، رفتار  براى پديده هاى انحاللى جديد و ديرينه به كار برده مى ش
سفره هاى  آب زيرزمينى را با توسعة شبكه هاى انحاللى و درنهايت با چرخة 
تحول و تغييرات سطح زمين مرتبط ساخت. او به عنوان پدر ژئومورفولوژى 

كارست خوانده شده است.

كليدواژه ها: ژئومورفولوژى كارست، جووان سويج

مقدمه
زمانى كه سازمان دهندگان كنفرانس بين المللى منابع آب و مشكالت 
ــت، مرا به عنوان يكى از سخنرانان مراسم  زيست محيطى در مناطق كارس
افتتاحيه دعوت كردند، افتخار بزرگى نصيب من شد. اين كنفرانس به طور 
ويژه از دانشمند برجسته، جووان سويج كه اولين مقالة بزرگ خود را 110 
سال پيش دربارة كارست منتشر كرد، تجليل مى كند. سويج، چندين سال 

استاد جغرافيا در دانشگاه «بيوگراد» بود. 
ــى از دانشگاه  ــتة جغرافيا و زمين شناس ــتاد بازنشس من به عنوان اس
ــه در انگليس  ــدم. اگرچ ــد ش ــس متول ــتر»كانادا، در انگلي «مك سى مس
فارغ التحصيل شده ام، ولى اكثر تحقيقات خود را در آمريكاى شمالى انجام 
ــى كه در  ــويج را از ديدگاه كس داده ام. من در اين مقاله، نقش محققانة س
دنياى انگليسى زبان كار مى كند، ارزيابى مى كنم. اين كار لذت بخشى است، 
چون او در موضوعى كه هنوز پس از پنجاه سال كار جذابيت خود را حفظ 

كرده است، پيش گام برجسته اى بود.

جووان سويج و آثارش
جووان سويج در سال 1865 در دهكدة «لوزنيكا»ي صربستان غربى 
ــد. در دانشگاه بيوگراد  ــده بود، متولد ش ــت احاطه ش كه با عوارض كارس
ــپس مطالعات تكميلى را در وين انجام داد  ــغول به تحصيل شد و س مش
ــتاد راهنماى او آلبرشت  و در همان جا درجة دكتراى جغرافيا گرفت. اس
پنك، ژئومورفولوژيست برجستة اروپا در آن دوره بود. پنك به دليل نقشى 
ــى هاى ژئومورفولوژى و كرونولوژى يخچال هاى آلپى و موارد  كه در بررس
ديگر داشت، معروف است. او با مناطق «ديناريك» شمالى آشنا بود و سويج 
را تشويق كرد تا بيشتر روى پديدة كارست اين منطقه متمركز شود، زيرا 
آثار تغيير شكل هاى تكتونيكى در سراسر منطقة كارست ديناريك بسيار 
ــويج آدم خوش شانسى بود كه با يكى از بهترين زمين شناسان  مهم اند. س
تكتونيكى عصر خود، يعنى ادوارد ساوس  به مطالعة اين منطقه پرداخت. 
ــاهده و بررسى بسيارى از نواحى  ــال ها مطالعات خود به مش او در طول س
كارست ديناريك، سرزمين هاى كارست كوهستانى اتريش و كارست هاى 

حوضة رودخانة پانكوا در موراويا مشغول بود.
ــت، يكى از آثار  ــال 1893، زمانى كه فقط 28 سال داش ــويج در س س
ــر كرد.  معروف خود با عنوان داس كارسـت فنومن را زيرنظر پنك منتش
سپس به بيوگراد بازگشت تا محقق و استاد دانشگاه شود. نسخة اصالح شدة 
ـ كروات، منتشر شد. او جغرافى دان  ــال 1895 به زبان صرب  اين كتاب در س
شاخص دانشگاهى دورة خود به حساب مي آمد و در زمينه هاى متفاوت ازجمله 
«انسان شناسى» و «قوم نگارى» كار مى كرد. او همچنين گزارش هاى جغرافيايى 
كارست ديناريك را مطالعه، بررسى و گاهى منتشر مى كرد. در سال 1899، 
در يك گردش علمى كه پنك براى شاگردانش و ژئومورفولوژيست برجستة 
آمريكايى، ويليام موريس ديويس  به بوسنى و هرزه گوين ترتيب داده بود، 
شركت كرد و بسيار مجذوب اين منطقه شد. ديويس واضع مفهوم لندفرم هاى 
ــت هاى جريانى و بسيارى ديگر از  ــيكليك  بود. افكار او بر ژئومورفولوژيس س
ژئومورفولوژيست هاى انگليسى زبان در سراسر نيمة اول قرن بيستم مسلط بود.
سويج هم تحريك شد تا رفتار سيكلى را در تكامل لندفرم هاى كارست 
ــه سپرى  ــى قرار دهد. جنگ جهانى اول را با تدريس در فرانس مورد بررس
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كرد و در آنجا توانست از كارست هاى سوئيس، فرانسه و آلپ هاى سوئيس 
ــا و نظراتش را دربارة هيدرولوژى  ــال 1918، ديدگاه ه ديدن كند. او در س
ــر و تالش كرد تا آن ها را در يك چارچوب سيكلى تحليل  ــت منتش كارس
كند. با بازگشت به بيوگراد، مقالة مهمى دربارة «كارن ها» منتشر كرد و تا 
زمان مرگش در اوايل 62 سالگى، در سال 1927، به بازنگرى جامع مقاالت 

خود پرداخت.
بنابراين، سويج به خاطر كارهاى بزرگى كه در سال هاى 1893 و 1913 
ــاند، معروف شد و مورد تجليل قرار  ــى زبانان به چاپ رس در دنياى انگليس
ــال 1921 به زبان  گرفت (سـاندرز  كارهاى او را به صورت خالصه در س
انگليسى چاپ كرد). مقالة ناتمام او پس از مرگش در سال 1960 منتشر 

شد.
در كتاب داس كارست فنومن (كه قسمت اصلى پايان نامة دكتراى 
ــه توصيف و طبقه بندى «دولين ها»  ــت)، 52 صفحه از 112 صفحه ب اوس
ــت»،  ــى «پليه ها» و 10 صفحه براى «دره هاى كارس ، 23 صفحه به بررس
ــكال كارست اختصاص  ــاحل آدرياتيك» و «نوع شناسى» اش «كارست س
ــاب نمى آيد. اين كتاب،  ــه، اين اثر يك كتاب متوازن به حس دارد. در نتيج
مجموعة مطالبى است كه به ترتيب با كارن ها (كوچك ترين لندفرم ها) شروع 
ــى دولين هايى با ابعاد متوسط، دره هاى بزرگ مقياس،  مى شوند و با بررس
پليه ها و لندفرم هاى ناحيه اى ادامه مى يابند. بعدها اين موضوعات در بيشتر 
كتاب هاى درسى عيناً به چاپ رسيدند. كارهاى او مرجع بسيارى از مؤلفان 
ــه لذت بخش بود، زيرا او براى تشريح  ــبك كار او هميش ــد. س خارجى ش
ــم اندازها و اشكال مى پرداخت. مارجرى  عقايد خود به توصيف دقيق چش
ــت بايد در ابتداى  ــت: «هر دانشجوى مورفولوژى كارس اسويتينى  نوش

بررسى هاى كارست، اثر سويج را مطالعه كند.»
ــاير زمين شناسان و  ــه با س ــويج در مقايس ــال 1918، س در مقالة  س
ــان داد كه درك بهترى از طبيعت و  ژئومورفولوژيست هاى زمان خود نش
تغييرپذيرى غارهاى ايجاد شده با آب هاى جوى دارد. او دريافت در بسيارى 
موارد، وقتى كه فرايند «كارستى شدن» شروع مى شود، هيچ سطح ايستايى 
ــتانى) سطح  ــنگ وجود ندارد و (حداقل در مناطق كوهس آبى در عمق س
ــى دارد و يك منطقة  ــان قابل توجه ــا تكامل مي يابد و نوس آب در غاره
هيدرولوژيكى مشخص را ايجاد مى كند كه در حال حاضر به «اپى فراتيك» 
معروف است. او سپس، اين مشاهدات را در يك مدل چرخه اى كارست كه 

در ادامه بررسى شده است، با هم تركيب كرد.
ــرة بين المللى  ــال 1964 در «كنگ ــار، وقتى كه در س ــراى اولين ب ب
ــا اثر نهايى او به نام «الژئوگرافيك  جغرافيايى لندن» حضور پيدا كردم، ب
داس ترينز كالكنريز» كه پس از مرگش در سال 1960 منتشر شد، آشنا 
شدم. يك سال قبل از اين آشنايى، پايان نامة دورة دكترا را كامل كرده بودم. 
تا قبل از آن، هيچ كتاب و مقالة مهمى به زبان انگليسى در مورد كارست 

وجود نداشت.
كتاب سويج به علت ساختار نظام مند و انديشه هاى معرفى شده در آن 
ــت، كمك بزرگى به حساب مي آمد. اين كتاب  در زمينة هيدرولوژى كارس
ــت صفحه اى بود. با توجه به اينكه كتاب كامل نشده  ــاهكار دويس يك ش
ــت او، ژئومورفولوژيست برجستة فرانسوى، امانوئل  بود، ويرايشگر و دوس
دمارتن با استفاده از يادداشت هاى به جامانده از سويج، در اتمام فصل هاى 
غارها و دره هاى كارست كوشيد. همچنين، اين كتاب تا حدى ناقص بود. 

ــت به «هولوكارست» و  ــت تقسيم چشم اندازهاى كارس سويج سعى داش
«مروكارست» را كه براى اولين بار در سال 1893 ارائه كرده بود، شرح دهد. 
در اين دورة زمانى، تجربيات او فقط بر مبناى مطالعات مناطق ديناريك و 
موراويا بود. او دريافت كه الزم است گروه سوم يعنى نواحى بينابينى، بين 

شرايط مروكارست و هولوكارست را به اين تقسيم بندى اضافه كند.
ــس از ديگرى از نواحى جديد (قفقاز  ــاى كوتاهى كه يكى پ گزارش ه
بزرگ، قفقاز كوچك، فور ـ آلپ فرانسه، پلوپونيز و كوبا) ارائه مى شد، نشان 
داد كه تعداد نمونه هاى بينابينى ممكن است به طور قابل توجهى از تعداد 
ــان مى داد،  ــتر باشد. اين امر نش ــت و مروكارست بيش مناطق هولوكارس
ــته بندى مجددى الزم است. امروزه مفهوم «فلوويوكارست» جايگزين  دس
ــت و براى جريان هاى آب از اصطالح «آلوژنيك» و  ــده اس ــت ش مروكارس
«آتوژنيك» استفاده مى شود. ارتباط طوالنى بين محققان منطقة ديناريك 
و فرانسه هنوز ادامه دارد. اخيراً، جين نيكود  از محققان برجستة فرانسوى 
در اين زمينه، ارزيابى جامعى را منتشر كرده است كه در آن اشكال كارست 

زيادى را براساس سبك سويج مى توان مشاهده كرد.
جووان سويج، جغرافى دان و زمين شناس برجستة دوران خود به حساب 
ــا و واضح اند، ولى فقط به صورت پراكنده به  ــته ها و آثار او زيب مي آمد. نوش
كمك تصاوير يا نمودارها تشريح شده اند. اگرچه او انحالل و تجزية سنگ ها 
را به كمك جريان آب بررسى مى كند، اما هيچ فرمول شيميايى يا معادلة 
ــود. در نمودارهاى ترسيم شده، تالشى  فيزيكى در كارهاى او ديده نمى ش
ــته در برابر متغيرهاى  صورت نگرفته تا عدد و رقمى براى متغيرهاى وابس
مستقل و ساير موارد ارائه شود. با وجود اين، نقش و اثر او در علم كارست، 

بنيادى است. در ادامه، مهم ترين موارد كار او بررسى شده اند.

جووان سويج و كارست
 kars «ــكل آلمانى واژة «اسالوى تصور مى شود كه كلمة كارست ش
ــت  ــت كه براى مناطق كارس ــنگى» اس يا kras به معناى «زمين هاى س
ديناريك (به ويژه كارست قسمِت شمالى يا كارست كالسيك) به كار مى رود. 
ــتند كه عمدتاً درنتيجة  اين نواحى داراى دولين ها و پهنه هاى كارنى هس

تخريب جنگل و چراى بيش از حد، فاقد درخت يا خاك اند.
جيمز، كرانجك و بسيارى ديگر دربارة اشتقاق زبانى كلمة كارست 
ــته اند. قبل از سويج، بسيارى از مسافران و بعضى  به تفصيل مطالبى نوش
ــت يا كراس براى توصيف اين چشم اندازها و  از زمين شناسان از نام كارس
لندفرم هاى بارز استفاده كرده بودند. با وجود اين، در بسيارى از زبان ها، واژة 
ــت براى توصيف فرايندهاى انحالل سنگ، لندفرم ها و سيستم هاى  كارس
ــتفاده مى شود. چون براساس كتاب داس كارست فنومن  آب زيرزمينى اس
ــك) اين پديده ها از ساير اشكال استاندارد و مشخص در  سويج، (بدون ش
ژئومورفولوژى جريانى متمايز مى شوند، از لحاظ تاريخى انتشار آثار سويج 
در سال 1893 اساس اين موضوع را پايه ريزى كرد و به همين دليل جووان 

سويج پدر ژئومورفولوژى و هيدرولوژى كارست به حساب مى آيد.
ــه او، ادوارد مارتل  ــب نبود. از معاصران نزديك ب ــه او بدون رقي البت
ــناس فرانسوى (پدر غارشناسى) تالش مى كرد اصطالح  ، متخصص غارش
«لى كاوسه» را براى فرايندها و اشكال انحاللى معرفى كند. اما به دليل تقدم 
ــويج در حمايت از واژة كارست  ــتر كارهاى س تاريخى، وزن و اهميت بيش
ــد. با اين حال واژة كارست، براى بسيارى از محققان  اين اصطالح پيروز ش
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گمراه كننده است. آيا موضوع ژئومورفولوژى «فلوويال» يا «گليشيال»  (حتى 
«پريگالشيال») بايد در كارست مشخص شود؟ اگر امروزه اصطالحى ساخته 
شود، بايد از وابستگى ناحيه اى اين گونه كلمات اجتناب كرد و متخصصان 
اين رشته به اتفاق آرا مى توانند اصطالحاتى مانند «ژئومورفولوژى انحاللى» 
يا اصطالحات ديگر را پيشنهاد كنند. شكل 1 به مقايسة جغرافيايى منطقة 
ديناريك با ساير مناطق كارستى (رخ نمون جهانى سنگ هاى كربناته) در 

شرايط كنونى مى پردازد.
در مقايسه با آنچه سويج تصور مى كرد، پذيرش جهانى واژة «كارست» 
به گسترش مفهومى بيشتر اين اصطالح در علوم زمين شناسى و مهندسى 
عمران انجاميد. شكل 2 تصويرى است كه اين مؤلف به مدت 25 سال براى 
تدريس و آموزش از آن استفاده مى كرد. موضوع كارست فقط به لندفرم هاى 
سطحى و چرخة كم عمق آب هاى جوى در غارهايى كه سويج مطالعه كرد، 
محدود نمى شود. «آب هاى جوان»، آب دريا، آب ها و گازهاى درونى زمين 
در شكل گيرى اشكال كارست نقش دارند. رسوب شناسان بيشتر بر بررسى 
«رسوب ويژه»متمركز مى شوند. اين بخش از اهميت بسيار برخوردار است و 
توجه خاصى به افق هاى هوازدة كارست و زمين هاى سخت شده در مناطق 
كارست دارد. در عوض، زمين شناسان اقتصادى نگاه عميقى به مواد سيال 
و تعيين محل سنگ هاى معدنى دارند. مطالعة «پالئوكارست هاى» مدفون و 
غيرفعال، موضوع بسيار مهمى است كه هر زمين شناس نفت بايد از آن مطلع 
ــد، زيرا حدود پنجاه درصد از ذخاير نفت و گاز جهان در سنگ آهك و  باش

دولوميت ها قرار دارند و بيشتر آن ها در خلل و فرج كارستى قرار گرفته اند.

جوان سويج، دولين و الپيه ها
ــأ كارن ها (الپيه ها) توجه داشت. اين  سويج هميشه به ماهيت و منش
عارضه در كارست هاى برهنه و فاقد پوشش گياهى، به وفور يافت مى شود. 
ــيب و فرسايش پذير شكل  او كارن ها را به «بدلندهايى» كه در مناطق پرش
گرفته اند، تشبيه كرد. او از اولين كسانى بود كه پى برد، ممكن است ويژگى هاى 
سنگ شناسى در شكل گيرى اشكال خاص مؤثر باشند. سويج به درستى تصور 
مى كرد، ريزترين نوع شيارها (كه در حال حاضر به اسم «ريل كارن» شناخته 
ــرعت روى سنگ آهك به وجود مى آيند، اما در مورد اينكه  مى شوند)، به س
ممكن است آن ها كامل و به اشكال بزرگ ترى تبديل شوند، در اشتباه بود. او 
به «نهرهاى انحاللى» كه طول آن ها چند دسى متر يا متر بود و به سمت پاى 
دامنه كشيده مى شدند (رين كارن) يا نهرهاى بزرگ تر امتداد يافته در درز و 

شكاف سنگ (كلوف كارن يا گريكز) توجه زيادى داشت.
ــاى عريض تر و طويل تر  ــن واژة «بوگاز» را براى نهره ــويج همچني س
ــى كرد. امروزه واژة «كلوفت» و بوگاز به عنوان مؤلفه هاى يك زنجيره  معرف
در نظر گرفته مى شوند كه به شكل كارست هاى «كريدورى» و «مارپيچى» 
گسترده تر هستند. سويج در تالش بود تا توالى ارتفاعى اشكال بين «ساحل 

آدرياتيك» و «فالت هاى مرتفع آلپ» را كشف كند، اما موفق نشد.
بخش مهم كتاب داس كارسـت فنومن سويج دربارة دولين هاست. 
ــينك هول» مطرح كرد (البته بعداً  ــم را در رقابت با اصطالح «س او اين اس
ــينك هول استفاده كنند).  ــى از اصطالح س ترجيح دادند، در زبان انگليس
ــطحى كارست است و اگر در يك چشم انداز  او بيان كرد، دولين لندفرم س
ديده شود، چند نوع كارست (كارست كاذب) بايد در آن وجود داشته باشد. 
ــترده اش در مناطق كارست ديناريك، سه شكل  او براساس مطالعات گس

اساسى دولين ها را تشخيص داد كه عبارت اند از:

شكل 1. حدود جغرافيايى كاربرد مفهوم كارست: پراكندگى سنگ آهك و دولوميت 
در منطقة كارست ديناريك (تصوير باال)، در مقايسه با پراكندگى جهانى آن (تصوير 

پايين). نقشه ها از سويتينگ (1972) و فورد و ويليام (1989).

شكل 2. سيستم جامع كارست. جووان سويج، لندفرم هاى بخش ورودى، چرخة آب جوى 
ــاحل آدرياتيك را بررسى كرد. امروزه در كارهاى علمى و  ــايش س در درون زمين و فرس

مهندسى، كلمة كارست كاربرد گسترده اى دارد.

آب هاى جوان 

سيستم جامع كارت
 شبكه رسوبگذارى

شبكه فرسايش

كارت بيرونى 
بند فرم هاى درونى

كوچك 
متوسط 

بزرگ
لندفرم هاى خروجى و رسوبى

شبكه سنگ هاى كارست انباشتى
دركلور

سنگ هاى آذرين بتوته

كارن

پوليه دولين 
دولين

گنبدهاى توف 

مرداب تپه  ساحلى كف مرداب

ه دوهم
منطق

آب شور
 نفوذى

بارگزارى
حوضه روان گرمگن

S و Hو غيرهحوضه سيال

خروج گازكربنيك
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1. دولين هاى جام شكلى كه قطرشان 10 تا 120 متر است. شيب آن ها 
ماليم (تا حدود 12 درجه) و نسبت قطر به عمق آن ها 1 به 10 است.

2. «دولين هاى قيفى شكل» با شيب تندتر و نسبت قطر به عمق آن ها 
1 به 2 تا 3 است.

3. «دولين هاى چاه مانند» كه قطرشان فقط 2 تا 5 متر و عمق آن ها 
15 تا 20 متر است. آن ها نوعى «شافت» هستند.

سويج در بررسى هايى در مونته نگرو و هرزه گوين به اين نتيجه رسيد 
كه تعداد حفره هاى جامى شكل بيشتر از حفره هاى قيفى و حدود 1 به 4، 
ــت. دولين هاى  ــتريا حدود 1 به 10 اس در كارنيوال حدود 1 به 6 و در ايس
چاه مانند در تمام مناطق دنيا وجود ندارند. اين ارقام و نسبت ها در دولين ها، 
معيارهاى مورفومتريك مهمى در مطالعات كارست به حساب مي آيند كه 
در اين زمينه كرامر و ويليامز  پيش گام اند. مقايسة درك سويج از مقطع 
عرضى يك دولين نمونه با آنچه ويليامز نود سال بعد از آن انتشار داده است، 

جالب به نظر مى رسد.
ساسترسيك به محل مقطع عرضى سويج بازگشت (شكل 3). اين 
محل در كنار ريل راه آهنى نزديك لوگاتس در اسلوونى قرار دارد. او دريافت، 
مقطع ترسيم شدة سويج فاقد مركز واقعى است، زيرا «پايپ هاى انحاللى»، با 
خاك، «رابل» و ذرات بزرگ تر پر شده اند و با تجمع ذرات ريز جنب يخچالى 
در كف دولين، از شكل قيفى به شكل جام مانند تغيير يافته اند. اين مؤلفه 

مى تواند وجود اين نوع مقطع را تأييد كند.

ــتة شكل گرفته  ــويج از دولين هاى آبرفتى (چاله هاى بس همچنين س
ــوبات سفت و سخت نشدة ناشي از فرايند پايپينگ مواد ريزدانه در  در رس
ــكل گرفته به دليل «منافذ  ــطحى يا مشابه كارست ش كلوفت كارن زيرس
ــاى برفى» در آلپ،  ــيون)، «دولين ه برف» معروف به دولين هاى سوفيس
ــن) و «دولين هاى مركب»  ــتورز دوليني ــى واقعى (اينس دولين هاى ريزش
ــت. زيرتقسيمات او  يا «اووالها» تعاريف و توصيفات ويژه اى ارائه كرده اس
ــوند)  دربارة «جاماها»  (فرورفتگى هايى كه به فضاهاى زيرزمينى باز مى ش
به خوبى روشن نيست. او «آون ها»را حفره هاى كم عمق و كوچكى معرفى 
مى كند كه به مجارى كوچك و كم عمق راه دارند و آن ها را با فرورفتگى هاى 
ــه  ب ــه  ك ــتى  فرونشس ــى  انحالل ــارى  ــا مج ب ــه  ك  «trebic-type»
ــى،  ــاظ ژنتيك ــد. از لح ــاوت مى دان ــود، متف ــم مى ش ــا خت درون غاره
ــاوت آن ها با  ــدارد و تف ــود ن ــأ وج ــن دو از لحاظ منش ــن اي ــى بي تفاوت
ــن «روزنه ها  ــت. او همچني ــه از دولين هاى متفاوت اس ــدى اولي طبقه بن
(پنجره ها)ي كارست» را كه اغلب راهروهاى باز غار را به جريان هاى كف غار 

وصل مى كنند، توصيف كرده است.
يك بخش بسيار مهم از اين كتاب، فصل «داس كارست فنومن»، اثبات 
ــت كه مى گويد همه يا بسيارى از دولين هاى قيفى  مستدل اشتباهى اس
يا جامى شكل، بقاياى تخريب شدة دولين هاى واقعى هستند. اين دولين ها 
ممكن است بيش از آنكه حاصل انحالل و فرونشينى به سمت پايين باشند، 

از ريزش مكانيكى سقف يك غار شكل گيرند.
منشأ فروريزى دولين ها بحث اصلى بسيارى از محققان اوليه بوده است. 
ــويج را مى توان با موارد موجود در علم  اهميت برترى انحالل در تحليل س
نجوم در سال هاى بعد مرتبط دانست؛ زمانى كه جى كى گيلبرت نشان داد، 
«دهانه هاى ماه» بايد در اثر برخورد «شهاب سنگ» به وجود آمده باشند، نه 
در اثر انفجارهاى آتش فشانى با منشأ درونى، در اينجا سويج اهميت كمى 

انحالل را در چشم اندازهاى كارست پايه ريزى كرد.
ــى دولين ها در يك ناحية معين  ــدداً توجه خود را به پراكندگ او مج
ــافت»   ــويج از عبارات مؤثر ولى كيفى، مانند «وانن لندش معطوف كرد. س
ــتپيج» (ناهموارى  ــا عوارض رنگى «بالتر اس ــم اندازهاى حفره دار) ي (چش
ــت و حوضه هاى آبريز  ــرد، ولى گام بعدى را برنداش ــتفاده ك آبله گون) اس
ــيده از كارست است و امروزه با  ــطح اغلب آن ها پوش ويژه اى را كه تمام س
اصطالح «پلى گونال» معروف اند، توضيح نداد. با وجود اين، او گزارش كرد 
ــصت درصد كل مساحت مونته نگرو در حاشية دولين ها قرار  كه تقريباً ش
ــت؛ آمارى كه همه را متعجب كرد. او همچنين تقابل اقليمى را  گرفته اس
ــك و موراويا كه در تمام سال  ــت ديناريك كه در تابستان خش بين كارس
ــارز دولين هاى منطقة  ــريح مورفولوژى ب ــت، دليلى براى تش مرطوب اس
ــت. ولى حاال مشخص شده است، در موراويا تفاوت هاى  ديناريك مى دانس
ــى همراه با پوشش ماسه اى «ترشيرى» از جمله  ساختارى و سنگ شناس
عوامل كنترل كنندة اصلى هستند. اگرچه او عقيده دارد، اقليم مديترانه اى 
ممكن است چند نوع متمايز كارست را ايجاد و حمايت كند، اما هرگز در 
ــه دهه بعد از مرگش در  ــت هاى كارست كه دو يا س خيل ژئومورفولوژيس
اروپا ظاهر شدند و بر تأثير اقليم تأكيد زيادى داشتند، قرار نگرفت. او آثار 

مشخص متغيرهاى زمين شناسى را نيز به خوبى درك كرده بود.
ــت اين برداشت را داشته  ــويج، خوانندگان ممكن اس از توضيحات س
ــت، عواقب و  ــخيص كارس ــند كه دولين ها به عنوان عوارض قابل تش باش
پيامدهاى غيرمنتظره اى ندارند. در دعاوى مربوط به محيط زيست در اياالت 
متحده آمريكا، امروزه اگر يك جايگاه بنزين كه روى نيم هكتار زمينى كه 
ــنگ آهك قرار گرفته است، به علت نشست مخزن، متهم به  در زير آن س
ــمه هاى مجاور كارست باشد، دفاعى كه مى شود اين است كه  آلودگى چش
هيچ دولينى در اين محل وجود ندارد. بنابراين ايستگاه ساخته شده روى 
كارست قرار نگرفته است و نمى تواند عامل آلودگى باشد (دولين ها هميشه 

به راحتى قابل تشخيص نيستند).

جووان سويج، پليه ها، چرخة فرسايشى و آب هاى 
زيرزمينى كارست

ــال 1893 و 1901 خود، توصيفات كاملى از  سويج در نوشته هاى س
ژئومورفولوژى و هيدرولوژى فصلى اكثر پليه هاى كوه هاى ديناريك بزرگ 
ارائه مى كند. او با راهنمايى آلبرشت پنك دريافت كه شكل و روند تاريخى 
توسعة بسيارى از پليه ها از نهشته هاى آبرفتى و كوهرفتى مربوط به فازهاى 
سرد «عصر يخ بندان آلپى»، تأثير پذيرفته است. با وجود اين، بررسى هاى 
ــاخت، واريزه ها و سقوط  ــان داد، عوامل كنترل كنندة اصلى زمين س او نش
ــل ها آن ها را از هم جدا كرده اند. امروزه، اين  سنگ هاى بزرگ بود كه گس

موضوع براى پليه هاى ديناريك پذيرفته شده است.
به نظر من، مهم ترين پيامد مطالعات او دربارة پليه، فهم ماهيت تا حد 
ــفره هاى آب زيرزمينى كارست بود كه تحقيق دربارة   زيادى متغير اكثر س
ــت. او فهميد كه اين  ــوژى آن ها اين نتايج را براى او به همراه داش هيدرول
امر بايد به علت وجود شبكه هاى منظمى از مجارى انحاللى باشد. اگرچه 
ــاى مرتفع مى توانند به دليل وجود  ــى از پليه هاى موجود در بخش ه بعض
ــى را در خود فرو برند و براى تخلية  ــخص در كف، رودهاي پرونورهاى مش
آن ها لوله هاى بزرگى بايد از بين سنگ ها عبور كنند، اما هرگز دچار سيالب 
نمى شوند. در جاى ديگر درياچه هاى فصلى ممكن است در سطوح متفاوت 



34
دورة بيسـت و هشتم/ شمـــارة 1/ پاييز 1392

در پليه هاى مجاور و حوضه هاى كوچك تر انباشته شوند كه نشان مى دهد، 
نوسان سريع سطح آب مى تواند در هر سطح ايستابى وجود داشته باشد و 
منفذهايى كه به شكل چشمه يا سينك عمل مى كنند نيز متداول اند (اين 
امر به شرايط هيدرولوژيكى بستگى دارد). هر درياچة دائمى معموالً روى 
آبرفت يا بلوك هاى تخريبى غيرقابل نفوذ قرار مى گيرد. سويج در مقالة سال 
1918 مشاهده كرد كه خط تقسيم آب زيرزمينى كارست با خط تقسيم 

توپوگرافى سطحى منطبق نيست.
ــيفون ها بيالن  تعداد كمى از رودهاى جارى در غار  وجود دارند كه س
آبشان را تغيير نداده اند. او چشمه هاى آب شيرين ساحل آدرياتيك را كه در 
عمق بيش از 130 متر زير سطح دريا قرار دارند، گزارش و استدالل مى كند، 
شواهد محكمى نشان مى دهد كه در هر منطقة معين، قسمت عمدة جريان 
ــت در تعدادى از مجارى اصلى به هم وصل مى شوند. اگرچه در سال  كارس
ــانات سطح آب درياها در كواترنر در آب چشمه هاى  1918 هنوز نقش نوس
ساحلى مورد تأييد قرار نگرفته بود، اما اين امر در حال حاضر تأييد شده است.
ــا را انجام داد، با مدل اولية آب  ــويج آن ه اين مطالعات كه اولين بار س
كارست كه «كاتزر» ارائه كرد، تأييد شد. نمودارهاى او، آب هاى زيرزمينى را 
به عنوان مجموعة چندسطحى از مجارى آب ترسيم مى كند كه قادر است 
تمام آب هاى زيرزمينى را تخليه كند. گراند، در آن زمان پيشنهاد ديگري 
داد. مدل او نزديك به مدل موجود براى يك سفرة آب زيرزمينى «گرانوالر 
استاندارد» بود كه نشان مى دهد، آب راكد پايين تر از دبى فصلى سيالب به 

تدريج تخليه مى شود.
ــنگ آهك در اعماق زياد اقيانوس هاى مجاور  سويج با تصور اينكه س
شكل گرفته است، براساس مدل كاتزر به گسترش ايده هاى خود پرداخت. 
بنابراين، سطح اساس منطقه اى فرسايش بايد با شيب هيدروليكى خشكى 
نسبت به سطح دريا تعيين شود. اين شرايط براى منطقة ديناريك صادق 
است. با وجود اين، او اين روش را زياد به كار نگرفت، در عوض، مدل تكاملى 
هيدرولوژيكى كارست را طراحى كرد كه در شكل 4 نشان داده شده است. 
او در اين مدل در جست وجوى تركيب ايده هاى هيدرولوژيكى با تصور خود 
ــنگ هاى كارست A روى سنگ بستر  ــايش كارست بود. س از چرخة فرس
غيرقابل نفوذ B قرار مى گيرند كه باالى سطح اساس عمومى منطقه است 
 a-b ــاحل باشد، باالى سطح آب دريا). خط (براى مثال، اگر نزديك به س
حد پايينى چرخة مؤثر آب هاى زيرزمينى در شروع انحالل كارست را نشان 
ــمه در يك درة v شكل تخليه مى شود، سپس  مى دهد (آب به صورت چش
ــطح  به صورت يك «رود آلوژنيك» درمى آيد يا وارد چاله هايى با كف مس
مى شود. اين چاله ها مى توانند فرورفتگى هاى تكتونيكى و بالقوة يك پليه 
باشند). در مرحلة I و II، با گذشت زمان مواد آبرفتى كف دره باعث بزرگ تر 
و عميق تر شدن شبكة مجراى آب مى شوند و منطقة آبى دائمى(1)، منطقة 
سيالبى فصلى(2) و يك منطقة فراتيك پايه  (3) شكل مى گيرد. در مراحل 
ــت ها به بخش هاى مجزا تبديل  ــنگ هاى كارست روى دش III و IV، س

مى شوند كه روى كف غيرقابل نفوذ قرار دارند.

ــود از توالى  ــويج را براى نمايش تصور خ ــكل 5، تالش و دقت س ش
مورفولوژى سطحى كه مى تواند با توسعة هيدرولوژيكى همراه شود، نشان 
مى دهد. در اينجا ساختار زمين شناسى اوليه پيچيده تر از ساختار شكل 4 
است (واقعى تر از منطقة ديناريك  است) و علت آن چين خوردگى و وجود 

يك «گرابن» است كه شرايط را براى «پروتو ـ پليه» فراهم مى كند. مفهوم 
چرخة لندفرم كه مى تواند تكرار شود، با سنگ هاى آهك نشان داده شده 
ــت كه به نوبة  خود مى توانند زمانى كه زير اليه اى غيرقابل نفوذ درهم  اس

مي ريزند و برهنه مى شوند، به تشكيل كارست بينجامند.
ــترش  ــروع و گس ــويج دربارة  ش ــكل مهم اين تصوير، ايدة س ــك ش ي

دولين هاست. آن ها ابتدا روى مياناب ها ظاهر مى شوند و به دره هاى داخلى كه 
كانال هاى جريان سطحى را در سنگ آهك حفظ مى كنند، تخليه مى شوند؛ 
زيرا منافذ انحاللى زيرين هنوز نمى توانند تمام آب را جذب كنند. بنابراين تعداد 
دولين ها به طور پيوسته افزايش مى يابد. بعضى از آن ها در كف دره هاى مرتفع 
به وجود مى آيند و آن ها را به يكى از انواع دره هاى خشك كه در داس كارست 
فنومن تعريف شده اند، تبديل مى كنند. بعضى ها از پهلو گسترش مى يابند و 
تبديل به «اوواال» مى شوند. اين توالى با تعدادى تپة كارست به جامانده در خط 
تقسيم آب يك چشم انداز جريانى كه در سنگ هاى غيرقابل نفوذ زير آن بريده 

شده اند، به پايان مى رسد.
مدل سويج در شكل 5 مشكالت متعددى دارد. در اين مدل به روشنى 
معلوم نيست كه چگونه الگوى اولية دره از زير اليه هاى پوشش قبلى شكاف 
پيدا مى كند، يا چرا دره هاى آلوژنيك بدون ايجاد دولين آب خود را از دست 
مى دهند، يا چرا درة كوچك سنگ آهك از بين مى رود. مشخص نيست كه 
چگونه سطح مبناى پليه كنترل و تنظيم مى شود. شايد سويج واقعاً به اين 
مدل اعتقاد نداشت. اين مدل در توالى شكل و روند تحولى كه در مدل سال 
1914 گراند ارائه شد، داراى تكامل فكرى نيست؛ زيرا تصور سويج در مدل 
پيچيدگى هاى واقعى ديناريك از نظر ساختار و سنگ شناسى و انديشه هاى 
او مانع هرگونه پيشرفت ساده اى مى شد. مدل سازى چرخه اى در مطالعات 
كارست به مدت چندين سال راه را براى ژئومورفولوژى كنترل اقليم هموار 
ساخته است. اخيراً مفاهيم چرخه اى مجدداً بازگشته اند. براى مقايسه، شكل 
ــت در اطراف  5، مدل زائو دربارة تحول احتمالى در زمين هاى بزرگ كارس

«گويلين»  (گوانگ زى چين) را نشان مى دهد.

شكل 4. تكامل تدريجى چرخة آب زيرزمينى و توسعة ناهموارى كارست مدل 
سويج (1918) پس از اصالحاتى به دست روليك (1972).
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ضخامت سنگ آهك اين منطقه بيش از چهارهزار متر است، درحالى 
ــت تا پانصد متر ارتفاع دارند. زائو بدون وجود  ــت دويس كه عوارض كارس
ــت هاى پلى گونال»،  ــك، «كارس اليه هاى بيس نفوذناپذير، دره هاى خش
«پليه هاى حاشيه اى»، سطوح فرسايش يافتة زمين هاى پست وسيع بدون 
ــازى مي كند. اخيراً  ــكال تكتونيكى ويژه، مانند گرابن، مدل س تأكيد بر اش

مى كند و آن مناطق ممكن است به طور متوالى به شيوة  مرحله اى پايين روند. 
ــابه ولى دقيق توس آدرا  منتشر شده است كه بر مبناى  اخيراً مفاهيم مش
ــيارى از سيستم هاى جديد غار است كه در  مطالعة دقيق او از نمونه هاى بس

مدت پنجاه سال گذشته در آلپ  كشف شده اند.
ــويج بر مبناى تجربى قوى و تجربة زياد او دربارة رفتار و  ديدگاه هاى س
عملكرد هيدرولوژيكى بر كارست ديناريك استوار است. اين مبناى تجربى، به 
مدت چندين سال مهندسان و دانشمندان هيدرولوژى ديناريك را پيش گام 
طراحى و مديريت آب هاى زيرزمينى قرار داده است. براى خوانندگان اروپايى 
ــت فراگرفتن اين موضوع جالب باشد كه كارشناسان موجود در  ممكن اس
آمريكاى شمالى و هر جاى ديگر، هنوز نتوانسته اند اين واقعيت را بفهمند كه 
هميشه توسعة مجراى محلولى در زير يك چشم انداز كارست وجود دارد. براى 
مثال، آن ها ممكن است يك نمونه از حفره هاى كاسه شكل موجود در كارست 
كنتاكى را در نظر داشته باشند كه بيش از صد متر ضخامت دارد و معتقدند 
كه جريان آب متمركز در قسمت پايين آن براساس نرخ جريان برآوردشده به 
واسطة معيارهاى هيدروليكى آزمايشگاهى از نمونه سنگ هاى آهكى، به داخل 

منفذهاى سنگ آهك جريان مى يابند.

آيا كارست اصطالحي مناسب است؟
ــت ديناريك در حدود  ــى هاى كارس ــروع بررس ــويج با ش جووان س
ــه ژئومورفولوژى و هيدرولوژى  ــال پيش، كمك هاى عمده اى ب يك صد س
كرد. مورخان اين علوم تأييد مى كنند كه كتاب او، يعني داس كارسـت 
ــم اندازهاى با منشأ انحاللى را از ساير چشم اندازهاى جريانى  فنومن، چش
ــم اندازها و فرايندها  ــازد. بنابراين، اين چش در مناطق مجاور متمايز مى س
ــدند. نكتة  ــت ناميده ش ــان در غرب بود، كارس با توجه به اينكه زادگاهش
طعنه آميز اين است كه امروزه كارست ديناريك منطقة نسبتاً فقيرى براى 
ــى تكامل لندفرم هاى انحاللى غارها و سفره هاى آب است. دليل اين  بررس
موضوع ساختار ژئولوژيكى بسيار پيچيدة آن براى مدل سازى تكاملى است. 
فشردگى تكتونيك صفحه اى با تغيير شكل و باال آمدن سطح زمين باعث 
ايجاد توالى اشكال پلكانى بسته در ساحل آدرياتيك شده است. بسيارى از 
حوضه ها داراى پليه هايى هستند كه به خاطر گستردگى شان بر هيدرولوژى 
و مورفولوژى كارست تسلط دارند. دانشمندان كارست اكنون مى دانند كه 
ــتة  در هيچ جاى ديگر جهان اين گونه الگوى بزرگ، پيچيده و به هم پيوس
تكتونيكى وجود ندارد. آن ها فوق العاده، غيرعادى و نمونه هستند. اكنون، 
حداقل در اطراف پوستوجين تصور مى شود كه سيستم هاى قديمى غار با 
جابه جايى هاى گسلى امتداد لغز از هم جدا شده اند. به اين پيچيدگى ها بايد 
ــينيا (هنگامى كه درياى مديترانه طى پليوسن  تأثير منطقه اى بحران مس
بيش از نيم ميليون سال خشك شده بود) را هم اضافه كرد. بحران مسينيا 
ــطح آب دريا در كواترنر و ورود مواد تخريبى آبرفتى،  ــانات كوچك س نوس
يخچالى و جنب يخچالى از نواحى فيليشى مجاور به منطقة كارست است. 
اگر آلبرشت پنك در يك مسافرت علمى، جووان سويج را براى مطالعة 
فالت هاى پست و دشت هاى كارستى اينديانا، كنتاكى و تنسى مى فرستاد، 

تاريخ كارست ممكن بود تا حد زيادى متفاوت باشد.
منبع

Jovan Cvijic, and the founding of karst Geomorphology, Derek 
Ford Environ Geol (2007) 51: 675-684.

ــنهاد  ــاده كرده و مدل هاى رايانه اى پيش اهنرت و ويليام محيط ها را س
داده اند كه با سطوح بدون تغيير شكل كارست كار خود را شروع كرده اند و 
جريان هاى هم گرا و واگراى زيادى در اين مدل ديده مى شوند. پس از طى 
مراحل زمانى اين مدل ها، اشكال مشابه با مدل دولين هاى مفهومى گراند و 

كوك پيت را معرفى مى كنند.
از ديدگاه اين مؤلف، فهم و شناخت سويج از هيدرولوژى كارست در سنگ 
آهك هاى شكسته شده، اصوالً صحيح بود. او احتمال مى داد قبل از اينكه حوضة 
ــز به قدر كافى به  كمك فرايندهاى تجزيه و انحالل براى فرو بردن تمام  آبري
ــترده شود، فرسايش اولية رودخانه اى روى سنگ  جريان آب و بارندگى گس
آهك، وجود داشته است. اين امر يك سازمان منطقه اى را در آبريز شناسايى 

شكل 5. مدل چرخة فرسايش در منطقة كارست براساس مدل جووان سويج (1918، تصوير 
باال). مدل توسعة لندفرم هاى كارست در منطقة گويالن گوانگ زى چين براساس مدل زائو 

(1988، تصوير پايين).
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 الزامات حرفه اى يك معلم جغرافيا
دكتر مهدى چوبينه 
گروه جغرافياى دفتر تاليف كتب درسى

مقدمه
ــت؛ در ابتدا نگاهى خواهيم  ــده اس اين مقاله در دو بخش تنظيم ش
ــت به چند نظر سنجى در سال هاى اخير از معلمان جغرافيا در مقولة  داش
ــان الزامات حرفه اى يك معلم  ــته و در بخش دوم به بي آموزش اين رش

جغرافيا خواهيم پرداخت. 

كليدواژه ها: معلم ، جغرافيا ، حرفه اى، الزامات، نظر سنجى

بخش اول: نظر سنجى ها
ــروه جغرافياى دفتر تأليف كتب  ــال اخير، روى وبگاه گ در چند س
ــى، شش نظر سنجى با موضوعات مختلف قرار داده شد تا از نتايج  درس
آن عالوه بر بهبود محتواى سايت، به يافته هاى تجربى در اين زمينه و در 
نهايت اطمينان از اظهار نظر هاى كارشناسى قوت بيشترى بخشيده شود . 
از اين شش نظر سنجى، دو مورد آن به كار اين مقاله مى آيد. بنابراين ابتدا 

نگاهى به جزئيات آن نظر سنجى ها خواهيم انداخت.[1]
ــنجى كه 528 نفر در آن شركت كردند، از مخاطبان  در اولين نظر س

8/71٪46آشنايى با برنامه ريزى درسى جغرافيا

24/48٪124اطالع از روش هاى تدريس جغرافيا

(ICI) 12/69٪67ارتباط بين آموزش جغرافيا و فنّاورى اطالعات

18/18٪96دانش جديد جغرافيا

7/58٪40مهارت هاى جغرافيايى

3/60٪19آشنايى با ارزشيابى پيشرفت تحصيلى

9/28٪49تاريخ علم جغرافيا

16/48٪87نحوة آموزش جغرافيا در ساير كشورها

33/08٪174جغرافياى طبيعى

8/56٪45جغرافياى انسانى

3/04٪16مهارت هاى جغرافيايى

14/07٪74مهارت هاى تدريس جغرافيا

13/31٪70عكس هاى آموزشى

14/26٪75نقشه ها

9/70٪51اطالعات جديد و فنّاورى اطالعات در جغرافيا

3/99٪21اخبار

پرسيده شد كه بيشترين نياز حرفه اى شما كدام است؟
سؤاالت و يافته هاى اين نظر سنجى از اين قرار بودند:

چنانكه از اين اطالعات پيداست، بيشترين نياز حرفه اى معلمان، اطالع از 
روش هاى تدريس جغرافيا با 24/48 درصد و كمترين آن آشنايى با ارزشيابى 

ــرفت تحصيلى با 3/6 درصد است . در اين مقاله قصد آن نيست كه به  پيش
تحليل اين يافته ها پرداخته شود؛ فقط ذكر اين نكته كافى است كه همكاران 
ما بدون توجه به اين مسئله كه بخشى از فرايند ياددهى – يادگيرى موضوع 

بسيار بااهميت ارزشيابى پيشرفت تحصيلى است، اظهار نظر كرده اند.
در دومين نظر سنجى كه در آن 526 نفر شركت كرده بودند، از مخاطبان 

پرسيده شد كه چه مطالبى بيشتر مورد استفادة شماست؟
سؤاالت و يافته هاى اين نظر سنجى از اين قرار بودند: 

اگرچه در اين نظر سنجى موضوعات جغرافياى طبيعى با بيش از 33 
در صد در رأس خواسته هاى مخاطبان قرار دارد، اما در مجموع، مهارت هاى 
تدريس، عكس هاى آموزشى و نقشه ها با مجموع 41/64 در صد، باالترين 

نياز مخاطبان بوده اند. 

بخش دوم: الزامات حرفه اى معلم جغرافيا
ــنگر اين واقعيت بود كه كدام   يافته هاى بخش اول تا حدودى روش
مورد از خواسته هاى حرفه اى معلمان جغرافيا در ايران به توجه بيشترى نياز 
دارد . از اين رو در اين بخش، پاره اى از تجارب به دست  آمده ارائه مى شود. 
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علوم جغرافيايى نياز داريم، در حالى كه علوم پزشكى تنها هنگام حادثه و 
پس از آن ضرورت مى يابند .

توجه داشته باشيد كه بحث مقايسه در شرايط غير طبيعى و غير معمولى 
است ، ضمن توجه به مالحظات جغرافيايى پيش از وقوع حوادث، باليا و 

مخاطرات تا حدود زيادى از بار پزشكان مى كاهد . 

ب) تفاوت هاى آشكار معلم جغرافيا با ساير معلمان
 اغلب معلمان جغرافيا به دليل مشكالت حرفه اى كمتر فرصت مى كنند 
ــه كنند ، اما گاهى از برخى سادگى ها  ــاير همكاران خود مقايس خود را با س
ــوند . به دليل نوع آموزش هايى كه در  در همكاران ديگر دچار تعجب مى ش
برنامه هاى درسى و روش تحقيق منظم جغرافيا وجود دارد و همچنين ماهيت 
اين دانش، عالقه مندان و دانش آموختگان اين رشته از ذهن سازمان  يافته ترى 
برخوردارند . ويژگى هاى معلمى نيز به اين موضوع اضافه مى شود و اين تركيب 
توانايى هاى معلمان جغرافيا را دوچندان مى كند . حال اگر گاهى با كمبود اعتماد 
به نفس معلم جغرافيا روبه رو مى شويم نبايد آن را به حساب رشتة علمى يا 

حرفة او بگذاريم، بلكه بايد علت را در جاى ديگر جست وجو كنيم . 
ــت .  از جمله ويژگى هاى حرفه اى معلمان ، توانايى مديريتى آنان اس
يك معلم در خالل يك روز كارى واقعى، گاه تا دوهزار تصميم مى گيرد . 
اين ويژگى به خودى خود سبب تقويت قدرت مديريتى او مى شود . حال 
ــر باالترى به خود و  ــطح از توانايى ها گاهى بتواند از منظ ــر در اين س اگ
ــترى بر توانمندى هاى خود خواهد  ــراف بيش توانايى هايش نگاه كند، اش
يافت . اما اين موضوع اغلب با گم شدن در چاه تخصص و از دست دادن 
ــود . در حرفة معلمى به داليل  ــه به بروز خالقيت ها ، تضعيف مى ش عالق
مختلف ضرورت دارد تا در شيوه ها و مهارت هاى خود تأّمل و تعّمق كنيم 
و همواره بايد بدانيم سطحى ترين معلمان كسانى هستند كه مانند معلمان 
خودشان تدريس مى كنند. آيا تا كنون اين سؤال را از خود پرسيده ايد كه: 
«روش هاى تدريس من چقدر با روش هاى تدريس معلمانم تفاوت دارد؟» 

ج) كمبود حوصله و مطالعة معلم جغرافيا 
آيا از آمار مطالعة افراد مختلف جامعه خبر داريد؟ شما جزء كدام گروه 
هستيد؟در سال 1353 ميزان مطالعة آحاد جامعه در شهر ها حدود دو دقيقه 
بوده است . در سال 1378 اين رقم به هفت دقيقه رسيده و در بررسى هاى 
سال 1389 ميزان مطالعه برابر با هجده دقيقه و 47 ثانيه بوده است.[5] مگر 
ــتن از جمله الزامات حرفه اى معلمان جغرافيا نيست؟ شما دائماً در  نوش
حال نوشتن طرح تدريس، سؤاالت ارزشيابى و... هستيد. آيا بدون مطالعه 
مى توان چيزى نوشت كه به درد ديگران بخورد؟ در سال گذشته چند مقاله 

يا كتاب تخصصى و غير  تخصصى خوانده ايد؟ چقدر نوشته ايد؟ 
يكى ديگر از آفات كار معلمان جغرافيا جابه جايى ممانعت از فرو رفتن 
در چاه تخصص با سطحى نگرى است . هيچ معلم جغرافيايى را نمى توانيد 
ــد . معلمان جغرافيا گاه خود را  ــد كه به ضعف هاى خود معترف باش بيابي
ــت يا نمونه هايى از  ــد، اما زمانى كه نحوة فعالي ــن معلم نيز مى دانن بهتري
عملكرد معلمان ساير نظام هاى آموزشى را برايشان عرضه مى كنيد، دچار 
ــؤال نظر سنجى اول نيز مى توان  ــوند. اين نكته را از آخرين س يأس مى ش
دريافت، جايى كه 87 رأى از 528 رأى آن نظر سنجى(16/48درصد) بيانگر 
ــاير كشور  ــنايى با نحوة آموزش جغرافيا در س نياز معلمان جغرافيا به آش
ــاره دارد. آيا بدون مطالعه مى توان به اين يافته رسيد؟ چه موضوعاتى  اش

الف) ساده انگارى درس و برنامة درسى جغرافيا
در آخرين نظر سنجى از شش نظرسنجى يادشده از مخاطبان پرسيده 
شده بود كه به نظر شما مهم ترين مشكل آموزش جغرافيا در ايران چيست؟ 
ــنجى كه 1606 نفر در آن شركت داشتند، بى توجهى جامعه  در اين نظر س
به ارزش هاى جغرافيا با 444 رأى، يعنى 27/84 درصد به عنوان مهم ترين 
ــد. اين، خود حكايت از آن دارد كه جامعه موضوع  ــناخته ش ــكل ش مش
ــطحى ، ساده و شايد هم غير ضرورى مى داند .  آموزش جغرافيا را امرى س
شايد اين نكته ناشى از عدم توجه كافى متخصصان جغرافيا به معرفى اين 

شاخة علمى بوده است.

ــرى از  ــت. فرا رفتن دانش بش ــى ديرينه براى آينده اس جغرافيا، دانش
مرزهاى منظومة شمسى دوران تازه اى از اكتشافات جغرافيايى را پيش روى 
متخصصان اين رشته قرار داده است . شايد روزگار اكتشافات زمينى و عبور 
ــناخته ، به مدد دانش جغرافيا به امرى تفننى و تخيلى  از اقيانوس هاى ناش
تبديل شده است، اما همان فضا و اشتياق در دوران جديد به وجود آمده و 
عصر جديدى در موضوعات جغرافيا مطرح شده است . اين واقعيت گوياى 
آن است كه جغرافيا علمى پويا ست و هر گز كهنه و ناكارآمد نخواهد شد . 
اگر در روزگار گذشته به امر اكتشافات جغرافيايى بى توجهى مى شد، امروز 
عبور از قاره ها و اقيانوس ها امرى بديهى به حساب نمى آمد و اگر امروز به 
جغرافيا بى توجهى شود ، آينده از آن كسانى خواهد بود كه از موضوع توجه 
ــوى ديگر براى اثبات توانايى هاى دانش  به جغرافيا غفلت نكرده اند . از س
جغرافيا شايد بد نباشد مقايسه اى ميان جغرافيا و يك رشتة كاربردى ديگر 
انجام دهيم . براى اين منظور به سراغ علم طب مى رويم . همة پزشكان پس 
از فراغت از تحصيل سوگند نامه اى را امضا مى كنند كه به سوگندنامة بقراط 
معروف است . اين طبيب و فيلسوف نامدار يونانى در توصيه هاى خود به 
شاگردانش مى گويد : «يك طبيب خوب كسى است كه محيط جغرافيايى 
خود را به درستى بشناسد، زيرا بدون لحاظ كردن عوامل و عناصر جغرافيايى، 
طبيب در تشخيص بيمارى ها دچار اشتباه خواهد شد.» اين مسئله را در همة 
دوره هاى تاريخى مى توان انجام داد و صد البته سطح دانسته ها و علوم در هر 

دوره اى متناسب با سطح عمومى دانش آن روزگار خواهد بود . 
ــرايط ديگرى انجام دهيم . براى مثال در  ــه را در ش اكنون اين مقايس
شرايط بحرانى مانند وقوع مخاطرات طبيعى يا غير طبيعى نظير وقوع جنگ. 
ــه بين دو رشته، پيش از حادثه، هنگام حادثه و پس از آن به  در اين مقايس



38
دورة بيسـت و هشتم/ شمـــارة 1/ پاييز 1392

مى توانند اين نياز را پاسخ دهند؟ ابزار الزم برا ى يك معلم جغرافيا در وهلة 
ــنايى او با يك زبان خارجى و در وهلة دوم تسلط وى بر فنّاورى  اول آش

اطالعات و ارتباطات است. 

د) شتاب زدگى در امر رسيدن به نتيجة آموزشى 
از جمله مشكالتى كه اغلب همكاران ما با آن دست به گريبان هستند، 
شتاب زدگى در رسيدن به نتيجة آموزش هايشان است. بدون رعايت اصول 
ــان در همة مراحل  ــم كردن انگيزة الزم در مخاطب ــس  و بدون فراه تدري
تدريس، اعم از مرحلة ورود به تدريس، حين تدريس و پس از تدريس، 
نبايد انتظار داشته باشيم كه زحماتمان به نتيجه برسد . بد نيست بدانيم كه: 

تدريس عبارت است از تعامل يا رفتار متقابل معلم و شاگرد، بر اساس 
ــاگرد . مفهوم  طراحي منظم و هدفدار معلم، براي ايجاد تغيير در رفتار ش
تدريس به آن قسمت از فعاليت هاي آموزشي گفته مى شود كه با حضور 
ــت از  ــم در كالس درس اتفاق مي افتد3 و روش تدريس عبارت اس معل
طريقه اي منطقي و منظم كه بر طبق قواعد و اصول آن، درسي را به فراگيران 

منتقل مي كنند. 
ــه معلم را ياري  ــت از مجموعة عواملي ك ــون تدريس عبارت اس فن
مي دهد تا ارائة روش تدريس آسان شود و جريان يادگيري سهولت يابد، 
مانند فن حل تمرين، فن پاسخ گويي، فن ايفاي نقش، فن هدايت و رهبري، 

فن مديريت، فن طراحي، فن روان شناسي و تركيبي از آن ها. 
مراحل تدريس: 

1. فعاليت هاى مقدماتى؛
2. ارزشيابى تشخيصى؛

3. آماده سازى؛ 
4. ارائة درس؛ 

5. جمع بندى و نتيجه گيرى؛ 
6. فعاليت هاى تكميلى؛ 

7. ارزشيابى پايانى؛ 
8. تكليف. 

ــت و همچون آموزش، يك سلسله  ــي از آموزش اس تدريس، بخش
فعاليت هاي منظم، هدفدار و از پيش تعيين شده را در بر مي گيرد و هدفش 
ــت . به آن قسمت از  ــوي معلم اس ــرايط مطلوب يادگيري از س ايجاد ش
فعاليت هاي آموزشي كه به كمك رسانه ها و بدون حضور و تعامل معلم با 
دانش آموزان صورت مي گيرد به هيچ وجه تدريس گفته نمي شود. بنابر اين، 
آموزش، معنايي عام تر از تدريس دارد . به عبارت ديگر مي توان گفت هر 
تدريسي آموزش است ، ولي هر آموزشي ممكن است تدريس نباشد [2].

 اغلب معلمان تصور مى كنند كه اگر زياد تالش كنند موفق خواهند 
ــت معلمانى كه زياد كار مى كشند  ــان داده اس بود، در حالى كه تجربه نش
موفق ترند، زيرا يادگيرى امرى درونى است  و بايد در درون ذهن مخاطبان 
رخ بدهد . حال اگر ما به جاى آنان تالش زيادى انجام دهيم فقط آموخته ها 
و دانش ماست كه به روز مى شود و اتفاقى در درون دانش آموزانمان نخواهد 
افتاد . به فرايند يادگيرى بايد توجه بيشترى كرد تا به نتيجة آن . اگر يادگيرى 
را امرى فرايندى بدانيم قطعاً نتيجة مورد نظرمان را به دست خواهيم آورد. 
غفلت از فرايند يادگيرى سبب خواهد شد امتيازاتى را كه علومى نظير 
جغرافيا در تسهيل امر ياد گيرى دارند، ناديده بگيريم. جغرافيا چه امتيازاتى دارد 
كه در ساير علوم وجود ندارد؟ آموزش هاى آزمايشگاهى و ايجاد فرصت هاى 

يادگيرى در فرايند هاى دست ورزى امرى ثابت شده است . ما 10 درصد از 
آنچه را كه مى شنويم ياد مى گيريم و به خاطر مى آوريم، 50 درصد از آنچه 
ــا 90 درصد از آنچه را كه  ــنويم و مى بينيم به يادمان مى ماند . ام را كه مى ش

مى شنويم، مى بينيم و انجام مى دهيم در ذهنمان براى هميشه به جا مى ماند. 
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اكنون به اين سؤال پاسخ دهيد: كدام رشتة علمى است كه آزمايشگاهى 
ــگاه علمى متعلق به  ــد؟ بزرگ ترين آزمايش ــته باش به اندازة كرة زمين داش
جغرافياست و هر كس به اندازة درك و توانش از اين آزمايشگاه بهره مى برد. 
ــدازه فرصت براى دانش آموزانمان فراهم  ما به عنوان معلم جغرافيا تا چه ان
مى كنيم تا در چنين آزمايشگاه عظيم و بى نظيرى فعاليت و كسب تجربه كنند. 

نتيجه 
ــر را به كامل ترين شكل  ــى است كه نياز هاى آيندة بش جغرافيا دانش
ــالتى سنگين تر از  برطرف خواهد كرد. از اين جهت، معلمان جغرافيا رس
ــت . اما بدون توجه و بدون فراهم كردن  ــان خواهند داش ساير همكارانش
ــلط به  ــد . بدون تس ــا و لوازم حرفه اى، اين مهم محقق نخواهد ش ابزاره
ــلط بر  ــش روز و آخرين يافته هاى علمى در حوزة جغرافيا، بدون تس دان
فنّاورى هاى نوين علمى و بدون تسلط به زبان علمى به ندرت ممكن است 
بتوانيم معلم موفقى باشيم . براى اينكه معلم موفقى باشيم بايد ياددهى هايمان 
ــوى ياددهى هاى فعال تغيير دهيم. به عبارت  را از روش هاى منفعل به س
ديگر تالش كنيم تا مخاطبين ما به طريق فعال در يادگيرى مشاركت كنند. 
منظور از يادگيرى فعال، آن نوع يادگيرى است كه يادگيرنده خود به نحوى 
ــد. در مقابل، در يادگيرى انفعالى،  ــاركت داشته باش در توليد مفاهيم مش

مفاهيم  به صورت از پيش آماده و قالبى دراختيار يادگيرنده قرار مى گيرد. 

محرمعلى فيروزى، دبير آموزش وپرورش خدابنده (قيدار)
على غفارى،  دبير آموزش وپرورش منطقه بزينه رود خدابنده 

90 درصد از آنچه مى شنوند، 
مى بينند و انجام مى دهند

50 درصد از آنچه 
مى شنوند و مى بينند

دانش آموزان به خاطر مى آورند
10درصد از آنچه 

مى شنوند

90 درصد از آنچه مىشنوند، 
مىبينند و انجام مىدهند

50 درصد از آنچه 
مىشنوند و مىبينند

دانشآموزان بهخاطر مىآورند
10درصد از آنچه 

مىشنوند
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انتقال پايتخت؛ 
مخالفان و موافقان

محرمعلى فيروزى، دبير آموزش وپرورش خدابنده (قيدار)
على غفارى،  دبير آموزش وپرورش منطقه بزينه رود خدابنده 

چكيده
ــى كشور به محلى اطالق مى شود كه در  پايتخت يا مركز سياس
آنجا اقتدار سياسى تمركز دارد. برخالف امپراتورى هايى چون يونان، 
روم و عثمانى كه با داشتن يك پايتخت هميشگي، مراحل مختلف 
تاريخى خود را پشت سر گذاشته اند. امپراتورى ايران در طول تاريخ 
ــته است.  ــيب خود، پايتخت هاى متعدد داش طوالنى و پرفراز و نش
تهران، به عنوان پايتخت ايران امروز، در معرض مشكالت متعددى 
ــت.  چون آلودگى هوا، ترافيك، خطر وقوع زلزله و... قرار گرفته اس
ــكالت تهران وجود دارد: ديدگاه  دو ديدگاه براى حل يا كاهش مش
ــت بر مديريت علمى و تمركززدايى تأكيد مى كند و مخالف  نخس

انتقال پايتخت است؛ ديدگاه دوم بر انتقال پايتخت تأكيد مى كند.
ــازيم چرا و بر چه مبنايى اين  ــن س در اين مقاله برآنيم تا روش
ــا چه دليل يا داليلى را  ــكل گرفته اند و هر يك از آن ه ديدگاه ها ش

مطرح مى كنند؟

كليدواژه ها: انتقال پايتخت، تهران، موقعيت جغرافيايى

على(ع): «انديشه ها را در تقابل و برخورد با يكديگر قرار دهيد تا 
درستى و حقيقت زاده شود.»

مقدمه
ــى دولت به محلى اطالق مى شود كه در  پايتخت يا مركز سياس
ــتقرار سران سه  ــى تمركز دارد و معموالً محل اس آنجا اقتدار سياس
ــا و كلية وزارتخانه ها،  ــوه (مجريه، مقننه و قضائيه)، اعضاى آن ه ق
ــت. پايتخت هايى كه  ــفارتخانه هاى خارجى اس ادارات دولتى و س
ــته اند، معموالً با به  در طول تاريخ يك ملت همواره نقش فعال داش
نمايش گذاردن نمادهاى تاريخى، فرهنگى و ملى، نسبت به شهرهاى 
ديگر برترى آشكار دارند. البته در كشورهايى كه پايتخت، محل خود 

را بارها تغيير داده است، ممكن است اين ويژگى ها در شهرهايى كه 
زمانى نقش پايتخت را داشته اند، يافت شود (ميرحيدر، 1373: 143).
برخالف امپراتورى هايى چون يونان، روم و عثمانى كه با داشتن 
ــت  ــگي، مراحل مختلف تاريخى خود را پش ــك پايتخت هميش ي
ــخ طوالنى و پرفراز و  ــته اند، امپراتورى ايران در طول تاري سرگذاش
نشيب خود، پايتخت هاى متعدد داشته است. انتقال پايتخت از شهرى 
به شهر ديگر، هم زمان با گسترش سرزمين و انتقال قدرت از يك قوم 
ــت. بيشتر پايتخت ها در  به قوم ديگر، امرى عادى و متداول بوده اس
مركز جغرافيايى قوم يا سلسلة حاكم و به منظور برخوردارى از پشتيبانى 
ــا در رويارويى با اقوام ديگرى كه مدعى بالقوة حكومت بودند،  آن ه
مكان گزينى مى شد. در ساير موارد هم تغيير محل پايتخت به منظور 
نزديكى به خط مقدم جبهه براى مقابله با دشمن خارجى يا دورى از 

خطرهاى ناشى از تهاجم نظامى دشمن بوده است (همو: 149).

افزايى
دانش 

معلمان
 

معلمان
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ــه به صورت يك واحد  ــخ ايران، از زمانى ك ــا مرورى بر تاري ب
ــى جهان پديدار شده است،  ــكل بر روى نقشة سياس سياسى متش
ــران بوده اند.  ــهرهاى گوناگوني پايتخت اي ــويم كه ش متوجه مى ش
نخستين پايتخت رسمى شهر اكباتان (همدان) بوده و آخرين پايتخت 
ــهرى كه به عنوان مركز سياسى ايران زمين  و احتماالً هجدهمين ش
عمل مى كند، تهران است كه ابتدا آقامحمدخان قاجار در سال 1210 

ق/ 1832م آن را به عنوان پايتخت برگزيد (همو: 151).
ــت محيطى، اجتماعى،  ــكالت زيس تهران امروز در معرض مش
سياسى، امنيتى، خدمات رسانى و غيره قرار گرفته است كه شهروندان، 
ــور توانايى حل آن را از  ــهرى و دولت مردان بلندپاية كش مديران ش
دست داده اند (حافظ نيا، 1381: 293). لذا دو ديدگاه براى برون رفت 
يا بهبود وضع موجود مطرح است: در ديدگاه نخست براى رهايى از 
مشكالت پايتخت، انتقال پايتخت مطرح مى شود. ديدگاه دوم مخالف 
ــت و اعتقاد دارد كه مى توان با مديريت علمى و  انتقال پايتخت اس
ــكالت تهران را حل كرد يا به حداقل  ــيارى از مش تمركززدايى بس
رساند. در اين مقاله برآنيم ببينيم كه چرا و بر چه مبنايى اين ديدگاه ها 
شكل گرفته اند و هر يك از آن ها چه دليل يا داليلى را مطرح مى كنند؟

داليل انتخاب تهران به عنوان پايتخت
ــتايى نسبتاً بزرگ بوده كه بين شهر بزرگ  تهران در قديم روس
و معروف آن زمان، يعني شــهررى و كوهپايه هاى البرز قرار داشته 
است. نخستين بار شاه طهماسب صفوى در هنگام گذر از تهران، باغ 
و بوستان فراوان اين منطقه را پسنديد و دستور داد تا بارو و خندقى 
به دورش بكشند. در دورة شاه عباس اول، پل، كاخ و كاروان سراهاى 
ــره در دورة حكومت آقامحمدخان  ــد. باالخ زيادى در تهران بنا ش
قاجار، سرسلسلة قاجار، تهران به پايتختى برگزيده شد. عده اى عقيده 
دارند كه آقامحمدخان قاجار با در نظر گرفتن عوامل زير، تهران را به 

مركزيت سياسى- ادارى برگزيد:
1. امكان نظارت بر سرحدات شمالى، به ويژه منطقة مرزى ايران 

با روسيه كه قوى ترين دشمن وى به شمار مى آمد.
2. نزديكى به استرآباد، مقر هستة قوم قاجار و قلمرو اجدادش 

در شمال ايران.
3. نزديكى تهران به تنة اصلى ايل قدرتمند افشار در ساوجبالغ 
و ايالت خمسه (استان زنجان- شهرستان خدابنده كنونى). ايل افشار 

دشمن ديرينة ايل قاجار بود.
4. آقامحمدخان از لحاظ عوامل جغرافيايى و انسانى، جايى بهتر 
از تهران پيدا نكرد. در اصفهان، خاندان و بزرگان صفوى و عقبة آن ها 
مستقر بودند؛ در شيراز، عقبة زنديه حضور داشت و تبريز از جانب 
شمال و غرب (نبود عمق راهبردى) تهديد مى شد. تهران عالوه بر 
نداشتن چنين عيب هايى و نزديكى به مقر ايل قاجار در گرگان، به 

قسمت فعال ايل در ورامين نيز نزديك بود (فيروزى، 1385: 11).
صرف نظر از اينكه آقامحمدخان قاجار با چه انگيزه هايى تهران 
را براى مركزيت ادارى و سياسى حكومت خود انتخاب كرده باشد، 
مى توان ويژگى هاى مكانى ديگرى را براى تهران برشمرد كه احتماالً 

در جلب نظر شاه قاجار نيز بى تأثير نبوده است. اين ويژگى ها كه سبب 
ــدند تهران در دوره هاى بعدى نيز موقعيت سياسى خود را حفظ  ش

كند و به صورت يك شهر ملى درآيد عبارت اند از:
ــل تهديدات خارجى.  ــبى در مقاب 1. برخوردارى از امنيت نس
ــه قلمرو ژئواستراتژيك تقسيم كنيم كه  ــرزمين ايران را به س اگر س
لند؛ ب) قلمرو سرزمين ميانه  عبارت اند از: الف) قلمرو حاشيه يا رين 
يا ميدلند كه بر منطقة مرتفع و به عبارتى بر اسكلت پيرامونى فالت 
ايران تطبيق دارد؛ و ج) قلمرو سرزمين مركزى يا هارتلند (حافظ نيا، 

1381: 52)، تهران در حاشية شمال غربى هارتلند قرار مى گيرد.
2. موقعيت ارتباطى تهران.

3. موقعيت نظارتى تهران بر مناطق و كانون هاى سياسى  درجه 
دوى كشور.

ــتى از جمله آب  ــيل ها و بنيادهاى زيس 4. برخوردارى از پتانس
ــترده و وجود   ــوب، فضاى جغرافيايى گس ــوارا، آب و هواى خ گ

دشت هاى حاصلخيز (حافظ نيا، 1381: 291).
در مجموع مى توان گفت كه از لحاظ موقعيت جغرافيايى تهران 
در شرايط مناسبى قرار دارد، اما از لحاظ مقر نامناسب است (فريد، 
ــان  1368: 19). به عقيدة عده اى اگر طبق توصية برخى از كارشناس
ــران تا 4 ميليون نفر و  ــدات الزم در جهت حفظ جمعيت ته تمهي
جمعيت كشور تا 40 ميليون نفر به عمل مى آمد، امروز شاهد بسيارى 

از مشكالت در تهران و كشور نبوديم.

مرورى بر تجارب جهانى در انتقال پايتخت ها
ــينى خصوصاً در دهه هاى پايانى قرن  از آنجا كه روند شهرنش
ــتم از رشد بااليى برخوردار بوده است، تحوالت بزرگى نيز در  بيس
عرصة شهرنشينى و توسعة فضايى و كالبدى در مناطق بزرگ شهرى 
به ويژه پايتخت هاى جهان رخ داده است. از نظر دسته بندى پايتخت 
و جابه جايى آن، كمپبل به مانند هال (1993) پايتخت ها را در شش 

طبقه دسته بندى و مصاديق آن ها را تعيين كرده است.

عالوه بر انواع فوق به نوع هشتمى به نام پايتخت هوشمند نيز 
ــاره كرد. اين نوع پايتخت حاصل عصر ديجيتال و نفوذ  مى توان اش
ــعة اقتصادى جوامع  فناورى ارتباطات و اطالعات (ICT) در توس
ــا، در كنار كواالالمپور،  ــت كه مالزى و پايتخت آن پوتراجاي اس

نمونه اى مشخص از آن است.

جدول 1: انواع پايتخت ها
باگوتا، كاراكاس، لندن، مادريد، رم، پاريسپايتخت هاى قديمى (سنتى)

آنكارا، آستانه، ليلونگوپايتخت هاى جابه جا شده

آبوجا، برازيليا، كانبرا، اسالم آباد، دهلى نوپايتخت هاى از نو بناشده

مسكو، اوتاوا، واشنگتنپايتخت هاى مركزى

آمستردام/ هاگو، الپاز/ سوكر، پرتوليا/ بلوم فونتاين/ پايتخت هاى دوبخشى
كيپ تاون

جاكارتا، توكيوپايتخت هاى مجمع الجزاير

پايتخت هايى با قلمرو قدرت 
واحد

ــنگتن،  ــيتى، واش ــا، برازيليا، كانبرا، مكزيكوس آبوج
دهلى  نو
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ــور،  ــته بندى فوق، در قرن حاضر در چند كش ــا توجه به دس ب
جابه جايى يا انتقال مراكز سياسى به عنوان ضرورتى نوين مطرح شده 
است. هرچند مباحث جمعيت شناختى، جغرافيايى و زيست محيطى 
مبناى بسيارى از داليل تغيير پايتخت بوده است، اما با نگاهى دقيق تر 
به جابه جايى يا شكل گيرى پايتخت هاى جديد، روشن مى شود كه 
اين قبيل داليل نمى توانند تمام جنبه هاى علت تغيير را نشان دهند؛ 
ــه چرا آرژانتين  ــود ك ــؤال مطرح مى ش زيرا در اين صورت، اين س
پايتخت خود را از بوينس آيرس به كارمن دى پاگانوس تغيير داده يا 
چرا كشورى مانند ژاپن پايتخت خود را از توكيو به سندايى يا ناگويا 
تغيير نمى دهد. اين در حالى است كه توكيو نه به دليل پايتخت بودنش 
ــوم صنعتى شدن، هزينة حمل ونقل  بلكه به داليلى از جمله موج س
ــهرى، تراكم جمعيتى و مزاياى ناشى از آن به صورت واحد و  بين ش
يكپارچه قدرت مى يابد و از منافع حاصل از تجميع بهره مند مى شود. 
ــمى ذكرشده نمى توانند به تنهايى علت  بنابراين مجموعة داليل رس
واقعى و كامل تغيير پايتخت باشند و در كنار اين مجموعه داليل، بايد 
به موضوعاتى مانند تغيير پايه هاى قدرت، تغيير نوع تمركز، شموليت 
ــود، زيرا مباحثى مانند منطقه، فرهنگ،  فرهنگى و غيره نيز توجه ش
نژاد، تمركز و بى طرفى در تصميم انتقال پايتخت مؤثرند و تصميم 

نهايى نتيجة يك سازش سياسى خواهد بود.
به زعم اندرو و تيلور، هنگام مطالعه و تصميم گيرى يا برنامه ريزى 
ــراى تغيير يا انتقال پايتخت، بايد عوامل كليدى اثرگذار بر كاركرد  ب
ــايى و بررسى شوند. چندى از اين عوامل عبارت اند  پايتخت شناس
از: عوامل سياسى (تمركز بر قدرت هاى تصميم گير)، ادارى (تمركز 
ــذارى و اجرايى)، فرهنگي و تمركز بر  ــر وظايف قضايى، قانونگ ب
فعاليت هاي نمادين و حمايت فرهنگي از آن  فعاليت ها)، اطالعاتي 
(تمركز بر منبع اصلي تصميم گيري) و نمادين (تمركز بر ارزش ها و 

هنجارها).
ــار عوامل مؤثر ديگر كه در  ــالوه بر عوامل فوق، توجه به آث ع
سطحى باالتر قرار دارند، مانند مقر دولت ملى به عنوان شهر موفق و 

زنده و روابط بين المللى نيز مهم اند.
ــد و فانتروى از ميان عوامل مؤثر بر ماهيت  هرچند به زعم بول
ــبت به ساير عوامل، وزنى  و جابه جايى پايتخت، نوع حكومت نس
قابل توجه دارد. از انواع حكومت و نوع تأثيرگذارى شان مى توان به 
ــه و كره جنوبى كه  ــاره كرد: دولت واحد، مانند فرانس موارد زير اش
معموالً يك شهر اقتصادى مهم دارند. اين شهر وظايف پايتخت را 

انجام مى دهد.
دولت فدرال، مانند اياالت متحد آمريكا و استراليا كه معموالً در 
اين نوع از حكومت ها پايتخت از شهرهاى قدرتمند اقتصادى جدا 

در نظر گرفته مى شود.
ايالت مؤتلفه، مانند سوئيس و كانادا كه نقش حكمرانى منطقه اى 

به شدت به حكومت محلى يا ملى مربوط مى شود.
در جدول زير، فهرستى از مجموعه كشورهايى با ساختارهاى 
ــت كه از سال 1900 ميالدى به بعد، پايتخت خود  متفاوت آمده اس

را انتقال داده اند.

با توجه به مبانى اطالعاتى جداول 1 و 2 و مطالعات انجام شده 
مى توان به نتايجى به شرح زير اشاره كرد:

1. انتقال پايتخت در همة كشورهاى مورد مطالعه با ساختار 
ــان  ــاوت (متمركز و غيرمتمركز) تقريباً به طور يكس حكومتى متف
ــده است. بنابراين انتقال پايتخت سياسى را نمى توان تنها  تجربه ش
راه تمركززدايى و كاهش حجم فعاليت در پايتخت دانست (برزيل، 
پاكستان، تركيه، آلمان)، زيرا مقولة عدم تمركز تنها به بحث مكانى 
مربوط نيست و مى توان در حوزه هاى ادارى (انتقال كاركنان و وظايف 
ــطوح محلى)، مالى (تفويض منابع مالى و قدرت هاى  دولت به س
ايجاد درآمد)، سياسى (تفويض قدرت هاى تصميم گيرى) يا تركيبى 

از موارد ذكرشده، شاهد آن بود.
2. در همة كشورهاى مورد مطالعه، انتقال پايتخت تحت شرايط 
خاص سياسى، اقتصادى و تاريخى آن كشور انجام گرفته است. 
هرچند نبايد از نظر دور داشت كه مشابهت هايى از ارتباط متقابل و 
تأثيرپذيرى پايتخت هاى جديد بر يكديگر مالحظه مى شوند. انتقال 
برازيليا و اسالم آباد تقريباً در يك دورة همزمان انجام گرفته و لذا تأثير 

انتقال به برازيليا بر طراحى انتقال به اسالم آباد مشهود است.
3. هر كشورى داليل خاص خود را براى انتقال پايتخت دارد. 
داليل عمدة انتقال پايتخت را چنين تقسيم بندى كرده اند: 11 درصد 
ــد به داليل دفاعى مانند  ــى، مانند آلمان؛ 44,5 درص به داليل سياس
ــتان؛ 78 درصد، به داليل اقتصادى  برزيل، پاكستان،  تركيه و قزاقس
ــعة منطقه اى مانند برزيل، پاكستان، تركيه، قزاقستان، آلمان و  و توس
مالزى؛ 33 درصد به داليل نمادين، مانند آلمان و استراليا؛ 37 درصد 
ــت محيطي يا مسائل مربوط به بالياى طبيعى،  به دليل مسائل  زيس
مانند برزيل و 22 درصد صرفاً به دليل نياز ادارى و حكومتى، مانند 
پاكستان و استراليا. در برخى موارد، مانند مالزى و آلمان، معادالت و 
مالحظات جهانى نيز عامل مهمى در انتقال پايتخت بوده اند. به نظر 
مى رسد مالحظات اقتصادى نقش كليدى در مسئلة انتقال پايتخت 

ايفا مى كنند.
4. در 85 درصد كشورهاى مورد مطالعه، موضوع انتقال پايتخت 
به تصويب مراجع قانونى رسيده است و تنها در كشور تركيه، به دليل 

خاص نظامى و استراتژيك، انتقال پايتخت صورت گرفته است.
5. در همة كشورهاى مورد مطالعه، ساخت پايتخت هاى جديد 

جدول 2: كشورهايى كه از سال 1900 ميالدى به بعد، پايتخت خود را انتقال داده اند
بهازسالكشوررديف

آنكارااستانبول1923تركيه1
كانبراملبورن1927استراليا2
اسالم آبادكراچى1959پاكستان3
برازيلياريودوژانيرو1960برزيل4
دودمادارالسالم1974تانزانيا5
ياموسكروابيجان1983ساحل عاج6
پوتراجاياكواالالمپور1992مالزى7
برلينبن1999آلمان8
اكموال (آستانه)آلماآتى2005قزاقستان9
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تأثير قابل مالحظه اى بر زندگى و حيات پايتخت قديم نداشته و فقط 
آهنگ رشد را تا حدودى كاهش داده و متعادل ساخته است.

6. پايتخت هاى جديد عمدتاً محل تمركز فعاليت هاى سياسى 
ــا) و اين درحالى  ــرا، برازيلي ــالم آباد، كانب ــتند (اس و حكومتى هس
ــگرى  ــت كه فعاليت هاى تجارى و فرهنگى، اقتصادى و گردش اس
ــيدنى، ريودوژانيرو،  در پايتخت هاى قديم ادامه يافته اند. كراچى، س
استانبول و آلماآتى مثال هايى از پايتخت هاى قديمى هستند كه پس 

از انتقال پايتخت، فرايند رشد همچنان در آن ها تداوم دارد.
براى مثال، جدول زير نمونه اى مناسب بر اين ادعاست.

ــازمانش را در قالب يك الگو درآورد. لذا  تمام كنش هاى متقابل س
مى توان چنين اظهار داشت كه رابطة بين دو سازمان در هر جامعه اى 
به وسيلة يك سازمان باالتر يا يك چارچوب قانونى تنظيم نمى شود. 
الگوى كنش متقابل در عمل در فرايندهاى مبادله، تعارض، همكارى 
يا چانه زنى تعيين مى شود كه همه از عوامل بوم شناختى، فرهنگى و 

قدرت تأثير مى پذيرد (نوبرى و رحيمى، 1388: 7).

تجربة انتقال پايتخت در قزاقستان
ــف»  نظرباي ــلطان  «نورس ــالدى  مي  1996 ــوالى  ج ــم  شش
رئيس جمهورى قزاقستان در حالى فرمان انتقال پايتخت را از آلماآتى 
به آستانه صادر كرد كه بسيارى از كارشناسان و مقامات دولتى آن را 
غيرعملى و ناممكن مى دانستند. زمانى كه فرمان انتقال پايتخت صادر 
ــتان در بحران عميق اقتصادى و اجتماعى به سر مى برد  شد، قزاقس
ــتر مردم كشور حتى مقامات دولت به عملى شدن اين فرمان  و بيش
ــرد و بادهاى شديد  ــتند. كمبود اعتبار مالى، هواى س اطمينان نداش
آستانه از سبب هاى عمدة اين عدم اطمينان بود. نظربايف نيز بعد از 
چند سال اظهار داشت: زمانى كه درباره انتقال پايتخت تصميم نهايى 
ــتم كه همة نفوذ و آبروى سياسى خود را به گرو  را گرفتم، مى دانس
مى گذارم. رئيس جمهورى قزاقستان، قرار گرفتن آلماآتى در منطقة 
ــد مركز كشور را از  زلزله خيز و نبود زمينه هاى جغرافيايى براى رش
داليل انتقال پايتخت از آلماآتى به آستانه توصيف كرده و گفته بود با 
انتقال پايتخت به آستانه، مركز كشور توسعه خواهد يافت. قزاقستان، 
ــور جهان از نظر مساحت است. آلماآتى پايتخت سابق  نهمين كش
آن نسبت به چهارده استان ديگر به بيشكك، پايتخت قرقيزستان و 
همچين مرز چين نزديك تر است. از اين رو اين شهر به مرزهاى سه 

كشور هم جوار قزاقستان بسيار نزديك است. 
آستانه به داليل امنيتى در مركز قزاقستان بنا شد و در سال 1998 

ميالدى به جاى آلماآتى به عنوان پايتخت قزاقستان معرفى گرديد. 
روس ها در تركيب جمعيتى آستانه درصد بيشترى دارند و اين 
ــهر به روسيه نزديك است و اين از مزيت هاى انتقال پايتخت به  ش

اين شهر به حساب مى آيد.
ــتان  ــيه و داخل قزاقس گروه هايى از ملى گرايان روس در روس
نيز خواهان الحاق مجدد شمال قزاقستان به روسيه بودند كه انتقال 
پايتخت به شهري در مركز كشور و نزديك به روسيه، باعث شد كه 
تعداد زيادى از قزاق ها به اين شهر منتقل شوند و اين ادعا به خودى 

خود فراموش شود.
ــتانه، پايتخت جديد قزاقستان، در مدت ده سال ساخته شد  آس
و اكنون هشتصد هزار نفر از جمعيت شانزده ميليونى اين كشور در 
ــور است (اخبار  آن زندگى مى كنند كه پنج درصد جمعيت اين كش

ساعت 22، شبكة 3 سيماى ج.ا. ايران، يكشنبه 12 تير 1390).
ــى انتقال پايتخت را  ــن فكران قزاق علت اساس برخى از روش
ــتان  اين گونه عنوان كردند كه نظربايف مى خواهد در تاريخ قزاقس
نقش پطركبير در روسيه را داشته باشد. همچنان كه پطركبير با بنياد 
سن پطرزبورگ، نام خود را جاودانى كرد، نظربايف هم مى خواهد با 

جدول 3 رشد پايتخت ها
1975198519952005شهركشور

برزيل
78513461/772/388برازيليا

7/8759/1569/88811/491ريودوژانيرو
9/89013/42716/41720/531سائوپولو

پاكستان
380530--اسالم آباد
3/9836/3369/6311/819كراچى
2/3993/4625/0856/319الهور

تركيه
1/7092/2612/8264/319آنكارا

3/6015/4087/81712/453استانبول

ــت كه براساس آمار ثبت شده، جمعيت برازيليا طبق  گفتنى اس
برنامه نبايد بيش از پانصد هزار نفر مي شده، اما گسترش حاشيه نشينى 
در اطراف آن موجب افزايش جمعيت نسبت به برنامه شده است. در 
تركيه پايتخت جديد ساخته نشد، بلكه پايتخت از استانبول به آنكارا 

منتقل گرديد.
ــورهاى مورد مطالعه، ساخت پايتخت جديد  7. در اغلب كش
ــرايط در پايتخت قديم صورت نگرفته  ــاً با هدف بهبود ش ضرورت
ــاخت پايتخت جديد در اكثر كشورها  ــت. به عبارت ديگر، س اس
بيشتر نيازى راهبردى به حساب مى آيد. اين نياز براى مالزى اتصال 
به شبكه هاى ارتباط جهانى و براى استراليا و پاكستان عمدتاً نيازهاى 
ــت  ــت. با اين حال نبايد از نظر دور داش ادارى و حكومتى بوده اس
ــده و  ــى با حركت برنامه ريزى ش كه در تمامى موارد، قدرت سياس

شكل گرفته هماهنگ و همراه بوده است.
ــورهاى  ــه موارد فوق، نمى توان تجربة كش ــن با توجه ب بنابراي
ــارغ از داليل اصلى، مبنايى  ــر را در ارتباط با انتقال پايتخت، ف ديگ
ــازمان ها تنها تا اندازه اى  براى تغيير پايتخت قرار داد، زيرا روابط س
ــيلة دولت تنظيم مى شود. دولت به كمك قوانين، مؤسسات  به وس
ــده، محدودة فعاليت و  ــيون هاى تنظيم كنن ادارى، دادگاه ها و كميس
كنش متقابل سازمان ها را تعيين مى كند و نيز جوامع مختلف از نظر 
كنترل سازمان هايشان با يكديگر متفاوت اند. بنابراين در جوامع داراى 
نظام هاى اجتماعى- اقتصادى و سياسى گوناگون نيز كنترل هر دولت 
ــت. عالوه بر آن، كنش متقابل سازمان ها  ــازمان ها متفاوت اس بر س
ــيله الگويى تنظيم نمى شود و نيازهاى هر  در جامعه منحصراً به وس
ــد جامعه يا نظامى ديگر  ــت كه امكان ده جامعه متنوع تر از آن اس
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ساخت پايتخت جديد، نام خود را جاودانى كند.
ــده بود كه پايتخت جديد را  ــال قبل پيشنهادهايى ش در ده س
«نورسلطان» نام گذارى كنند، ولى نظربايف اسم «آستانه» را انتخاب 
و اعالم كرد تا زمانى كه زنده و رئيس جمهور است، نام شهر آستانه 
تغيير نخواهد كرد. افزايش قيمت نفت در بازار جهانى، به قزاقستان 
ــهر آستانه را در  امكان داد تا با دعوت از بهترين معماران جهان، ش

زمرة زيباترين شهرهاى شوروى درآورد.
ــور  ــتانه پايتخت كش ــه آس ــرده بود ك ــد ك ــف تأكي نظرباي
ــرقى و  ــبك ش ــت و به اين دليل در معمارى آن دو س اورآسياس
ــاختمان هاى ادارى، فرهنگى  ــده است. س غربى با هم آميخته ش
ــاص خود را دارند و اثر  ــتانه هر يك معمارى خ و اجتماعى آس
جالب معمارى در آن ها مشهود است. ساختمان سازى در پايتخت 
ــرعت ادامه دارد. صدها شركت داخلى و  ــتان با س جديد قزاقس
ــرك، ازبك، روس، تاجيك،  ــى، ده ها هزار كارگر قزاق، ت خارج
قرقيز و چينى در ساخت بيش از 650 مجتمع مسكونى، ادارى و 
تفريحى در اين شهر مشغول اند. تاكنون براى ساخت آستانه يك 
تريليون و 50 ميليارد تنگه (برابر با هشت ميليارد و 606 ميليون 

دالر) سرمايه گذارى شده است.
ــال 2012 ميالدى  ــتانه به طور گسترده تا س ساخت شهر آس
ــت. از  ــهر داراي طرح هاى زياد و جالبى اس ــه يافت. اين ش ادام
جمله، شهركى موسوم به «چادرخان» كه باالى آن پوشيده است. 
ــهرك ده هزار نفر زندگى مي كنند. نظربايف قبًال ضمن  در اين ش
معرفى اين طرح گفته بود: اين شهرك داراى مدارس، بيمارستان، 
فروشگاه ها، تاالرهاى ورزشى، تئاتر و سينما خواهد بود و ساكنان 
ــة نيازهاى خود را تأمين  ــدون اينكه از آن بيرون بيايند، هم آن ب
ــى روى آب خواهد بود. هيچ  ــهرك به نوع ــد كرد. اين ش خواهن
ــردم در خيابان هاى آن با  ــد و م خودرويى به آن وارد نخواهد ش
قايق رفت و آمد خواهند كرد. يكى از مزيت هاى اين شهرك، آن 
ــت كه ساكنان آن از هواى سرد و بادهاى شديد آستانه مصون  اس
ــايى هاى آستانه، آب و هواى نامساعد  خواهند بود.» يكى از نارس
آن و بادهايى است كه تقريباً همه روزه مى وزد. با هدف جلوگيرى 
از اين بادها، چند سال قبل از ساخت شهر درخت كارى در چهل 
ــتانه، هم اكنون بعد از  ــد. آس ــهر آغاز ش هزار هكتار از اطراف ش
ــت پانزده سال از اعالم پايتختى آن، از يك شهرك كوچك  گذش
ــتانى ها  ــهر بزرگ، مدرن و افتخارى براى قزاقس و فقير به يك ش

تبديل شده است.

سابقة اجمالى رشد و توسعة تهران
ــورها از پايان قرن بيستم و  ــور ما نيز مانند بسيارى از كش كش
سال هاى آغازين قرن بيست ويكم تحت تأثير موضوع انتقال پايتخت 
ــت، هرچند تجربة انتقال پايتخت در جهان سابقه اى بسيار  بوده اس

طوالنى در تاريخ تمدن بشر دارد.
در جدول هاى باال سابقه، چشم انداز و تحوالت جمعيت شهر 

تهران نسبت به كل كشور، نشان داده شده است.
ــران، در فاصلة  ــد ته ــان مى دهد كه رش نگاهى به جدول 4 نش
ــاله (1320-1345) به دليل تغييرات بعد از جنگ جهانى دوم  25 س
ــدت و  ــطح جهانى و منطقه اي، از ش و نيز تحول نقش ايران در س
سرعت زيادى برخوردار بوده است. اين رشد از سال 1345 به بعد، 
به دليل اتخاذ سياست تمركززدايى از سوى دولت و سرمايه گذارى در 
ساير نقاط كشور در چارچوب برنامه هاى عمرانى پنج ساله و ايجاد 
قطب هاى صنعتى و اقتصادى مهم ديگر (مثل اصفهان، تبريز، اراك، 
مشهد، اهواز و...) كه پس از انقالب نيز به ويژه با تأكيد بيشتر بر توسعة 
مناطق محروم و نواحى روستايى كشور دنبال شد، آهنگ آهسته ترى 
پيدا كرده و رو به كاهش گذاشته است. اين كاهش، طبق پيش بينى ها 
و برآوردها، پيگيرى جدى سياست هاى كنترل جمعيت و تمركززدايى 

تا سال 1400 كماكان و به صورت چشمگير ادامه خواهد داشت.
ــب تر از تحوالت شهرى  ــتيابى به تصويرى مناس اما براى دس
تهران، بايد اين تحوالت را در چارچوب كلى تر «منطقة كالن شهرى 
يا مجموعة شهرى تهران» بررسى كنيم. هرچند تهيه و اجراى طرح 
ــد  جامع تهران و اتخاذ بعضى تدابير ديگر از نيمة دوم دهة 40، رش
ــعه را در داخل محدودة قانونى تهران تحت مهار درآورد؛ اما  و توس
باعث شد كه جمعيت به شهرها و اراضى اطراف تهران روى بياورند، 
ــال 1345 حدود چهار هزار نفر جمعيت  به طورى كه كرج كه در س
داشت، امروز بيش از يك ميليون نفر جمعيت دارد. همچنين رشد 
جمعيتى اسالم شهر و شهرهاي قرچك و قدس و ورامين، نمونه هايى 

جدول 4: سابقه، چشم انداز و تحوالت جمعيت شهر تهران نسبت به 
جمعيت كل كشور (هزار نفر)

مقطع زمانى 
(سال شمسى)

نسبت جمعيت به كل جمعيت
كشور (درصد) تهرانكل كشور

132014,3517004/88+
133518,9551,5007/91+
134525,7892,70010/47+
135533,7094,50013/35+
136539,4456,00012/13-
137560,5506,75911/25-
138571,5907,809/19-
1400100,0008,4808/48-

جدول 5: سابقه، چشم انداز و تحوالت جمعيت مجموعة شهرى تهران نسبت 
به كل كشور (هزار نفر)

مقطع 
زمانى

جمعيت كل 
كشور

جمعيت مجموعة 
شهرى تهران

نسبت جمعيت به كل 
كشور (درصد)

134525,7893,45613/40
135533,7095,30015/72
136539,4457,93016/03
137560,55010,34417/22
138571,59012,9718/13
1400100,00017,70017/70
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از نتايج اين سياست گذارى به شمار مى آيند.
بنابراين امروز ديگر مسئله، فقط شهر تهران (به معناى مناطق 22گانة 
شهردارى) نيست، بلكه مسئلة اصلى «مجموعة شهرى تهران» است با 
ده ها شهرك اقماري و آبادانى بزرگ و صدها كانون جمعيتى متوسط، 
ــله مراتبى،  كوچك و نزديك به هم كه با يكديگر در يك نظام سلس
ــم تأثير مى گذارند. هرچند نبايد از نظر  ــاط روزمره دارند و بر ه ارتب
دور داشت كه براساس جدول هاى 4 و 5، «آهنگ رشد جمعيت» از 
سال 1355 به بعد كاهش يافته است و طبق برآوردهاى انجام شده و با 
فرض پيگيرى سياست هاى كنترل جمعيت و تمركززدايى، سهم تهران 
از جمعيت كل كشور در پانزده سال، يعنى از سال 1385 تا 1400 تقريبًا 

ثابت خواهد ماند (نوبرى و رحيمى، 1388: 13).

مخالفان انتقال پايتخت
ــه انتقال پايتخت همواره واكنش ها و مخالفت هايى را  تصميم ب
در پى داشته است. از آن جمله مى توان به نظر مهدى چمران رئيس 
ــاره كرد. وى معتقد است: اينكه ما  ــوراى اسالمى شهر تهران اش ش
ــى را به نقطه اى دور از تهران يا  مثل بعضى كشورها پايتخت سياس
نزديك به آن منتقل كنيم به زودى عملى نمى شود. از سوى ديگر من 
ــراغ ندارم كه آب به اندازة كافى  ــتان تهران جايى را س در اطراف اس
ــاختى و ارتباطات و شرايط جوى  ــته باشد و از امكانات زيرس داش
مناسب برخوردار باشد و نيز از نظر خطرپذيرى زلزله كه اتفاقاً يكى 
از مالك ها و داليل انتقال پايتخت است، شرايط امن و ايمنى داشته 
باشد (همشهرى، 1389: 17). چمران انتقال پايتخت به ساير شهرهاى 
ــت: هيچ يك از شهرهاى  ــور را غيرممكن مى داند و معتقد اس كش
كشور شرايط پذيرش پايتخت را ندارد مگر اينكه شهر جديدى براى 
ــود. وى تأكيد مى كند: پيشنهاد مجمع تشخيص  اين منظور ايجاد ش
مصلحت نظام، انتقال پايتخت به شهرهاى ديگر نبود، بلكه تهية مكانى 
ــت (ابتكار، 1388:  ــب براى فعاليت هاى وزارتخانه ها بوده اس مناس
ــوراى شهر تهران نيز طرح  ــيون برنامه و بودجة ش 3). رئيس كميس
ــتوانه هاى مطالعاتى دانست و گفت: طرح  انتقال پايتخت را فاقد پش
اين موضوع همة پيش بينى هاى طرح جامع تهران، برنامه هاى توسعة 
پنج ساله و حتى ادارة امور جارى تهران را به هم مى ريزد. رسول خادم 
با شتاب زده توصيف كردن طرح انتقال پايتخت، آن را موجب تشديد 

مشكالت پايتخت دانست (خبرگزارى اكونيوز 1388). 
ــال پايتخت به راهكارهاى زير  ــوع، مخالفان طرح انتق در مجم

معتقدند:
1. بازسازى بافت هاى فرسوده و مقاوم سازى تهران با فناورى هاى 
جديد براى مقابله با زلزله و اميدوارى به امكان پيش بينى زمان و مكان 

وقوع زلزله در آينده با توجه به پيشرفت هاى شگرف دانش بشرى.
ــا توجه به اينكه آلودگى هواى تهران يكى از عوامل انتقال  2. ب
ــود و در حالى كه حدود هشتاد درصد آلودگى  پايتخت مطرح مى ش
هواى آن نيز ناشى از خودروهاست، مى توان با استفاده از فناورى هاى 
جديد و تغيير و تبديل سوخت خودروها بخشى از مشكالت ناشى 
از آلودگى را برطرف كرد. همچنين با توسعة حمل ونقل عمومى از 

ــهرى مى توان در جهت كاهش  جمله مترو و مديريت يكپارچة ش
استفاده از خودروهاى شخصى اقدام كرد.

3. توسعة زيرساخت ها و بسترسازى هاى الزم براى رسيدن به 
الگوى دولت الكترونيك.

4. ادامة سياست تمركززدايى با توجه به اينكه با وجود مشكل 
«مقر»، تهران از موقعيت جغرافيايى بى نظيرى برخوردار است.

ــاى اقتصادى،  ــة صنايع، فعاليت ه ــع منطقى و عالمان 5. توزي
آموزشى، خدماتى و... در سراسر كشور با توجه به آمايش سرزمين.

ــت سال تاريخ اخير  6. با توجه به اينكه تهران در بيش از دويس
ايران در دورة سه حكومت قاجار، پهلوى و جمهورى اسالمى پايتخت 
بوده، ويژگى منحصر به فردى را كسب كرده است. از جمله بسيارى 
ــترك ايرانيان در اين مكان رقم  از حوادث و رويدادهاى تاريخى مش
ــت. عالوه بر اين از لحاظ بافت و تركيب جمعيتى، تهران  خورده اس
ــى از ايران (ايران كوچك)  همانند درخت پيوندى، تابلوى تمام نماي
است. نگاه ايرانيان داخل و خارج كشور به تهران، يك نگاه هويتى و 

نماد عينى از ويژگى هاى جغرافيايى و تحوالت تاريخى است.
ــه را ضرورت انتقال پايتخت  ــر برخى احتمال وقوع زلزل 7. اگ
ــيارى از  ــت و بس ــت: زلزله يك امر طبيعى اس ــد، بايد گف مى دانن
ــرفته با آن كنار آمده اند تا جايى كه حتى زلزله هايى  كشورهاى پيش
با بزرگى 7 ريشتر ديگر تلفات انسانى ندارند. راه حل دنياى پيشرفته 
براى مقابله با زلزله استفاده از دانش و فناورى است. به عالوه اگر قرار 
بود در كشورى مثل ژاپن از اين راه حل استفاده شود، همة شهرهاى 
ــدند  ــد تخليه و به نقطه اى ديگر از دنيا منتقل مى ش ــور باي اين كش

(همشهرى، 138: 8).
8. با وجود برخى نظرها مبنى بر اينكه تهران هم زمان نقش مغز 
و قلب را براى كشور بر عهده دارد، اگر دچار زلزله شود پيامدهاى 
ــت. همچنين در برخى از كشورها نظير  ناگوارى در پى خواهد داش
تركيه، پاكستان، آمريكا و... كه پايتخت سياسى و اقتصادى از هم جدا 
ــده اند بايد يادآور شد كه در صورت تحقق انتقال پايتخت شايد  ش
حدود نيم ميليون نفر از جمعيت تهران كاسته شود، اما اين مشكل 

براى بقية ساكنان آن همچنان باقى خواهد ماند.

تاريخچة طرح انتقال پايتخت در ايران
ــل از انقالب  ــن موضوع را مربوط به قب ــابقة طرح اي برخى س
ــال 1364 را كه مصادف با دويستمين سال  مى دانند و عده اى نيز س
پايتخت شدن بود، نخستين زمان طرح اين پيشنهاد عنوان مى كنند. 
ــئلة تغيير يا انتقال  ــال 1368 كه مس پس از جنگ تحميلى و در س
پايتخت به صورت جدى تر مطرح شد، شهردارى تهران، قدم هايى در 
كاهش مشكالت شهر برداشت و بخشى از مشكالت جدى تهران را 
حل كرد و در نتيجه، مسئلة انتقال پايتخت فراموش شد؛ تا اينكه در 
سال هاى 1377 و 1378 باز وزارت مسكن و شهرسازى اين موضوع 

را مطرح و پيگيرى كرد.
در سال 1379 مطالعاتى جامع با عنوان «امكان سنجى انتقال مركز 
سياسى از تهران» انجام شد، اما اين مطالعات كه بر انتقال صرفاً مركز 
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ــت نيز، در همان گام نخست  ــى از تهران تأكيد و تمركز داش سياس
باقى ماند. در سال 1386 جهرمى، وزير كار و امور اجتماعى دولت 
ــپس وزير كشور  نهم، ديگر بار به طرح اين موضوع پرداخت و س
ــتقبال و حمايت كرد (حميدى، 1388: 5) و  ــنهاد اس نيز از اين پيش
ــترى در 25 مهرماه 1388 در جنوب  ــره با وقوع زلزلة 4 ريش باالخ
ــت) مجمع تشخيص مصلحت نظام با درك اهميت  تهران (پاكدش
موضوع، تصميم بزرگى گرفت كه براساس مصوبة مجمع در جلسة 
شنبه 9 آبان 1388 مركز سياسى كشور براى بهبود و اصالح استقرار 
جمعيت بايد تا پايان چشم انداز (1404) به مكان مناسب انتقال يابد 
(فيروزى، 1388: 3). محمد هاشمى عضو مجمع تشخيص در اين 
خصوص مى گويد: منظور از انتقال مراكز سياسى، جابه جايى دفاتر 

اصلى قواى سه گانه و ساختارهاى دولتى است.
ــى  ــه اين تصميم نيز اگر بدون آنكه از ديد جغرافياى سياس البت
ــوء و مصائب  ــود و به اجرا درآيد، بازتاب هاى س عميقاً مطالعه ش

جديدى را پديد خواهد آورد (حافظ نيا، 1381: 293).

داليل انتقال پايتخت از تهران
ــراى انتقال از تهران  ــرف داران انتقال پايتخت داليل زيادى ب ط

مطرح مى كنند كه به مهم ترين آن ها اشاره مى كنيم:
ــورهاى زلزله خيز  ــال وقوع زلزله: ايران از جمله كش 1. احتم
ــق آن روى نوار زلزله واقع  ــت و بيش از 90 درصد مناط جهان اس
شده اند. كالن شهر تهران نيز نه تنها از خطر زلزله ايمن نيست، بلكه 
ــت كه در انتظار زلزله اى ويرانگر با قدرت باالى 7 ريشتر  سال هاس
به سر مى برد. براساس مطالعات آمارى و زلزله هايى كه پيش از اين 
در ناحية رى و تهران ثبت شده، با احتمال بيش از 70 درصد به طور 
متوسط هر 158 سال زلزله اى ويرانگر در اين ناحيه رخ داده است. 
ــران در حدود 150 تا 200  ــت زلزله هاى ته به عبارتى، دورة بازگش
سال است و به دليل اينكه از آخرين زلزلة نيرومند بيش از 170 سال 

گذشته، احتمال وقوع زلزله در تهران قوي است.
ــان معتقدند، عامل اصلى وقوع زلزله در تهران وجود  كارشناس
پانزده گسل در اين منطقه است كه سه گسل آن ها هر يك به تنهايى 
ــيل ايجاد زلزله اى با قدرت بيش از 7 ريشتر دارد. آنان بر اين  پتانس
باورند، در صورت وقوع زلزله در اين كالن شهر كه حدود ده ميليون 
نفر ساكن دارد و مركز سياسى، اقتصادى و فرهنگى كشور به حساب 

مى آيد، فاجعه اى بزرگ رخ خواهد داد (مهدوى، 1387: 5).
ــيب پذيري آن ها در  ــودة تهران و آس با توجه به بافت هاى فرس
ــهر تهران از  ــان معتقدند بافت ش ــل زلزله، عده اى از كارشناس مقاب
ــكل گرفته و اكنون هيچ شهردارى نمى تواند  دويست سال پيش ش
ــهر شود. بنابراين بايد در مكانى ديگر پايتخت را بنا  حريف اين ش
كنند و شهري جديد با دانش روز دنيا ساخته شود، زيرا تهران فعلى 
با دانش دويست سال پيش پايه ريزى شده است، در صورتى كه اگر 
قصد ايمن شدن در برابر زلزله را داريم بايد با فناورى روز، پايتخت 
كشور يعنى قلب ايران را بسازيم. اين كارشناسان با اشاره به تلفات 
و خسارات بسيار سنگين زمين لرزة يك دهه قبل در پايتخت هائيتى، 

رخداد اين زمين لرزة طبيعى را هشدارى براى توجه جدى به خطر 
ــه، 1388: 3). حتى برخى  زلزلة احتمالى در تهران مى دانند (عكاش
ــاره به اشغال كشور هائيتى به دست نيروهاى نظامى آمريكا به  با اش
ــدار مى دهند كه هنگام وقوع زلزله هرگونه  بهانة كمك رسانى، هش
حوادث طبيعى در پايتخت، بايد مراقب كارهاى غيرانسانى دشمن 

در كمين نشسته و فرصت طلب بود (زارعى، 1388: 2).
ــتراتژيك مجمع تشخيص مصلحت  رئيس مركز تحقيقات اس
ــت يكى از راهكارهايى كه  نظام(رئيس جمهور فعلى) نيز معتقد اس
مى تواند مشكالت تهران را حل كند، خروج مركزيت سياسى از تهران 
است و اخيراً هم مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مسئله را تصويب 
كرده، يعنى در سياست هاى كلى آمايش سرزمين تصويب شده است 
كه پايتخت و مركزيت سياسى از تهران بيرون برود. وى تأكيد مى كند 
بعد از اينكه مركزيت سياسى از تهران رفت، مسئوالن بايد به فكر باشند 
كه تهران را مقاوم سازى كنند، چون اگر وضعيت به همين شكل باقى 

بماند، وقوع يك زلزله در تهران بسيار خطرناك است.
مرتضى تمدن، استاندار تهران نيز با اشاره به زلزلة اسفندماه 1389 
ــت و بايد  ــت: زلزله تهديدى جدى براى تهران اس ژاپن معتقد اس
ــت درس گرفت. وى  ــور ژاپن به وقوع پيوس از حادثه اى كه در كش
مى گويد: كاهش خطرپذيرى حوادث غيرقابل پيش بينى براى تهران از 
جمله زلزله بسيار اهميت دارد و اين موضوع به طور جدى در دستور 
كار دولت قرار گرفته است. ايشان تأكيد مى كنند، كشورى كه خود 
را تجهيز كرده و مدعى بود كه در برابر زلزله، قلعة نفوذناپذير است 
اين گونه در هم كوبيده شد، پس بايد هوشيار بود كه زلزله چه باليى 

سر تهران خواهد آورد (روزنامة ابتكار، 1390).
ــه عامل مهم آلودگى هواى تهران عبارت اند  2. آلودگى هوا: س
از: دود ناشى از انواع سوخت ها، موقعيت جغرافيايى و كمى بارندگى 
(شايان، 1388: 80). گفته مى شود كه استان تهران 45 درصد خودروهاى 
كشور را در خود دارد (اطالعات، 1387: 4). روزانه در تهران 1200 تا 
1400 خودرو شماره گذارى مى شوند و هشتاد درصد آلودگى هواى 
تهران نيز ناشى از خودروهاست. از سوى ديگر، وضعيت جغرافيايى و 
اقليمى تهران به گونه اى است كه در بيش از 265 روز سال پايدارى هوا 
و بين 10 تا 25 روز وارونگى هوا را شاهديم. اين امر موجب تشديد 
ــته، 1384: 1). جديدترين بررسى هاى  ــود (پيراس آلودگى هوا مى ش
ــان مى دهد كه تهران يكى از آلوده ترين  سازمان بهداشت جهانى نش
ــهرها و پايتخت هاى جهان است به طورى كه هر دقيقه تنفس در  ش
تهران برابر با كشيدن نه نخ سيگار است. خطر آلودگى هواى تهران 38 
برابر استاندارد جهانى است و بحرانى بودن هواى اين شهر زنگ هاى 

خطر را براى مسئوالن به صدا درآورده است (مهدوى، 1388: 5).
محمدباقر قاليباف، شهردار تهران، آلودگى هواى تهران را چالشى 
ــاره به بحران اخير آلودگى هواى تهران گفته  ــته و با اش بزرگ دانس
ــال تاكنون، هواى تهران  ــت: نزديك به هشتاد روز از ابتداى س اس
ــته كه 34 روز آن در وضعيت هشدار و  ــرايط ناسالم قرار داش در ش
اضطرار بوده است (اطالعات، 1389: 1). در همين باره، رئيس دفتر 
محيط و كار وزارت بهداشت نيز گفت كه تهران در سال 1389 بيش 
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از 318 روز هواى ناسالم داشته است (ضيايى پرور، 1390: 16).
ــده در ارتباط بين عناصر اقليمى چون  در يك پژوهش انجام ش
ــوى و ذرات معلق و  ــبى، آالينده هاى ج ــار، رطوبت نس ــا، فش دم
فوت شدگان بيمارى هاى قلبى شهر تهران نشان مى دهد كه بين اين 
دو، همبستگى معنادارى وجود دارد. هر جا كه با كاهش دما و متعاقب 
آن با افزايش روبه رو بوده ايم، تعداد فوت شدگان بيمارى هاى قلبى نيز 
افزايش داشته است. به عبارتى، تعداد فوت شدگان بيمارى هاى قلبى 
در ماه هاى سرد سال (پاييز و زمستان) افزايش و در ماه هاى گرم سال 

(بهار و تابستان) كاهش مى يابد (محمدى، 1385: 47).
ــك، كمبود آب،  ــوان به ترافي ــكالت ديگر تهران، مى ت از مش
مشكالت حاشيه نشينى، افزايش جمعيت و مهاجرت، افزايش جرم 

و جنايت و... اشاره كرد.

جمع بندى و نتيجه گيرى
ــرزمين ايران،  ــال و مكان گزينى پايتخت هاى س در فرايند انتق
ــتگاه قومى، موقعيت مكان مركزى (هسته اى) و  عواملى چون خاس
تهديدات خارجى به عنوان واقعيت هاى ژئوپليتيكى تأثيرگذار نقش 

بسزايى داشته اند (احمدى و ولى قلى زاده، 1386: 29).
ــى  ــكالت متعدد در مركز سياس در حال حاضر نيز، وجود مش
ايران (تهران) باعث شده است كه همواره دو ديدگاه در مقابله با اين 
ــكالت مطرح باشد: در ديدگاه نخست اعتقاد بر اين است كه با  مش
ــتفاده از فناورى هاى جديد  مديريت يكپارچه و كارآمد از جمله اس
ــيارى از  ــهر الكترونيك) و تمركززدايى، مى توان بر بس (دولت و ش

مشكالت تهران غلبه كرد.
ــكالت موجود و حتى  ــرف داران ديدگاه دوم با توجه به مش ط
تشديد آن ها و از همه مهم تر احتمال وقوع زلزله، بر اين باورند كه بايد 
پايتخت به مكان مناسبى انتقال يابد. البته با مصوبة مجمع تشخيص 
ــدگاه مورد تأييد قرار گرفته  ــت نظام در 9 آبان 1388 اين دي مصلح
است. به نظر مى رسد تهران به عنوان مغز متفكر و قلب تپندة كشور در 
برابر زلزله بسيار آسيب پذير است و در اين تصميم گيرى يكى از دو 
نقش اساسى پايتخت يعنى مركز سياسى به منزلة مغز براى مديريت 
زلزلة احتمالى و ساير مشكالت انتقال مى يابد. اما با توجه به تجارب 
كشورهايى نظير تركيه و پاكستان، انتقال پايتخت تأثير چندانى در حل 
مسائل و مشكالت تهران نخواهد داشت و شايد تا حدودى از تشديد 
مشكالت آن بكاهد. به هرحال مزاياي انتقال پايتخت از تهران تنها به 
موضوع فرار از زلزله يا براي رفع مشكالتى نظير آلودگى، ترافيك و... 
مربوط نمى شود، بلكه بايد به جنبه هاى ديگر روان شناختى، سياسى، 
ــيارى از ابعاد و تبعات ديگر هم توجه داشت. با اين  اقتصادى و بس
ــازان و تصميم گيران مى توانند با ديد علمى و استفاده  حال تصميم س
از تجارب ديگر ملت ها كه در فرهنگ ما هم بدان توصيه شده است 
[(به دانش توان حل مشكل نمود، ز دريا رهى سوى ساحل نمود) يا 
به توصية حضرت على(ع) كه فرمودند: «دانش بهترين راهنماست يا 
عاقل كسى است كه از تجربه پند گيرد.»] عمل كنند و آن را سرلوحة 
كار خويش قرار دهند تا كشور را به سرمنزل مقصود رهنمون سازند.
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بحثى در فلسفة آموزشى جغرافيا 
دكتر عطيه سادات صابرى، عضو دبيرخانة راهبرى آموزش جغرافيا (اصفهان) 

Asabery.39@gmail.com

چكيده 
در اين مقاله با عنوان تفكر فازى و آموزش جغرافيا سعى شده 
ــت بيان شود كه فراگيرى جغرافيا براى درك مفاهيم جغرافيايى  اس
مانند تعيين نواحى، سيستم هاى جغرافيايى، توسعه و توسعة پايدار و 
آمايش سرزمين و حتى مفاهيم طبيعى مانند شناخت بيابان ها، نيازمند 
ديدى انعطاف پذير و در نظر گرفتن مجموعة اطالعات براى در نظر 

گرفتن احتماالت و قدرت پيش بينى هاى گوناگون است.

كليدواژه ها: آموزش جغرافيا، تفكر فازى، معلم جغرافيا، فراگير 
جغرافيا

مقدمه
فلسفة جغرافيا نوعى از فلسفة مضاف است كه به چيستى علم 
جغرافيا، لزوم وجود و سير تحول آن مى پردازد. نكتة قابل توجه اين 
ــت كه جغرافيا از دو ركن انسان و محيط تشكيل شده است كه  اس
ــتند. انسان ها از دو جهت در  همواره در حال تغيير و دگرگونى هس

تغيير محيط مؤثرند:
1. ايجاد كاربرى هاى تازه در فضاهاى جغرافيايى؛

2. با تحول انسان ها، ابعاد تغيير فضاهاى جغرافيايى شكل نو و 
غيرقابل پيش بينى مى گيرند.

ــفة آموزش جغرافيا) مى تواند از نتايج  ــفة جغرافيا (و فلس فلس
ــاير شاخه هاى فلسفه استفاده كند كه در اين مقاله به تفكر فازى  س
توجه شده است. هنگام مطالعه پيرامون تفكر فازي دريافتم كه اين 
ــم و اهداف آموزش جغرافيا  ــيارى از مفاهي موضوع مى تواند با بس
همراه باشد. به همين دليل دست به نگارش اين مقاله زدم و سعى 
كردم با تجربيات خود در آموزش جغرافيا همراه شوم و با ديد فازى 
ــه آن نگاه كنم و آنچه را دريافتم در يك مقاله ارائه دهم. بنابراين  ب
ــتفاده از تجربه هاى  ــراه با مطالعه، كنكاش و اس ــق هم روش تحقي
آموزش جغرافيا در دورة متوسطه بوده است. براى بيان نظرات خود 
كوشيده ام به نوعى از فلسفة تحليلى استفاده كنم و با زبان خاصى آن 

را بيان كنم تا به گسترش درك فراگير جغرافيا كمك بيشترى كند.
در آخر بايد گفت كه خاصيت ميان رشته اى جغرافيا و فلسفة آن، 
مى تواند افق هاى جديدترى را در اين علم مطرح سازد و نوع تفكر 
جغرافى دانان را به تغيير و دگرگونى هاى نو سوق دهد كه اين مقاله 

مى تواند مقدمه اى براى آن باشد.

تفكر فازى و آموزش جغرافيا 
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فلسفة آموزش جغرافيا به چه داليلى ضرورى است؟ 
كودكان و نوجوانان نمونة كامل نياز به شناخت جغرافيا هستند، 
هنگامى كه پرسش هايى دربارة كجا بودن يا «مكان» پديده ها مى كنند 
ــه را بيابند. با اين  ــند مثًال فاصلة بين خانة خود تا مدرس و مى كوش
سؤال هم كجايى و هم چيستى آن را مى پرسند كه با اولين پرسش 
ــة جغرافيا (به علت توجه به مكان و فضا) و هم در حيطة  در حيط

فلسفه (چيستى پديده ها) قرار مى گيرند.
آنان دچار شگفتى و ترديد مى شوند و انديشه هاى پذيرفته شدة 
بزرگان را مورد شك و ترديد قرار مى دهند. اين دومين عاملى است 
كه اهميت فلسفة آموزش جغرافيا را بيان مى كند. بايد پذيرفت كه 
اين شيوه تا بزرگ سالى ادامه مى يابد و كودكاني كه اين راه را ادامه 
مى دهند، مى توانند در آينده پژوهشگرانى توانا (جغرافى دانانى توانا) 

شوند.
جغرافى دان، فضاى جغرافيايى خود را درك مى كند و براى آن 
تصميم مى گيرد؛ تصميماتى كه به دليل ديد كل نگر جغرافيا و توجه 
آن به رابطة متقابل انسان و محيط، هر روز ابعاد پيچيده تر و مهم ترى 
ــان ها را در بلندمدت  مى گيرند تا حفظ محيط و بهبود زندگى انس
ممكن سازند. يافتن معناى زندگى در نظر جغرافى دان و فيلسوف، 
گرايشى مهم در ايجاد زندگى مناسب براى انسان هاست كه فلسفة 

آموزش جغرافيا اين مهم را بر عهده دارد. 
وظيفة فيلسوف آن است كه ادراك منطقى انسان ها را گسترش 
ــويق كند و انواع انديشه را منسجم سازد و  دهد، خردپذيرى را تش
ــعى مى كند به گونه اى جديد اين  ــازمان دهد. جغرافى دان نيز س س
ــازمان دهى كند. جغرافى دان  ادراك ژرف را در فضاى جغرافيايى س
ــان متمدن قرن جديد مى فهماند كه وظيفة او ادراك ژرف و  به انس
منطقى از توانايى هاى كرة زمين و انسان هاى ساكن در آن است. او 
در ميان انديشه هاى مثبت و منفى، بايد حد و توان محيط و انسان را 
در نظر گيرد. دنياى توأم با آرامش، رفاه، صلح، دورى از ستيزه هاى 
ــيارة زمين و حفظ آن،  ــا، احترام به تنوع و گوناگونى محيط س بيج
جلوگيرى از برداشت هاى نابجا از منابع سيارة زمين، همه در توجه 
ــفة جغرافيا مى گنجد؛ يعنى چرا جغرافيا و به چه دليل  خاص فلس

توجه به جغرافيا الزم است؟
ــته اى از علم كه داراى استدالل  ــوفان معتقدند كه هر رش فيلس
ــد، مى توان در آن از فلسفه نام برد كه همان فلسفة  ــتنتاج باش و اس
ــفة كاربردى جغرافيا اين پرسش مطرح  ــت. در فلس كاربردى1 اس
ــت؟ چه نظمى را در پديده هاى  ــود كه ماهيت جغرافيا چيس مى ش
ــى درمورد جغرافيا  ــي مى توان يافت؟ آيا تحقيق و بررس جغرافياي
ــة پديده هاى جغرافيايى چه  ــه عبارت ديگر، مطالع ارزش دارد؟ ب

ارزشى دارد و اين ارزش براى انسان ها چه ميزان است؟ 
در شناخت شناسى2 جغرافيا پرسش هاي مهمى مطرح مى شود 
ــبت به پديده هاى جغرافيايى همراه با يقين  ــناخت ما نس كه: آيا ش
است؟ آيا شناخت، مشاهده و آزمايش، مى تواند مبناى درستى داشته 
ــناخت، مشاهده و آزمايش  ــد؟ آيا تنها سالح جغرافيا براى ش باش

ــت؟ ديگر آنكه  ــاى وصول به يقين در جغرافيا چيس ــت؟ راه ه اس
معرفت ما نسبت به پديده هاى جغرافيايى تا چه حد است و حدود 
ــت؟ آيا در شناخت پديده هاى جغرافيايى بايد از  اشتباهات كجاس
زندگى روزمره و واقعى جدا  شويم؟ و ديگر آنكه چگونه مى توانيم 
بدانيم كه از جغرافيا چه مى دانيم  و با تغيير ديدگاه و بينش خود چه 

چيزى را مى توانيم از جغرافيا دريابيم؟ 
اولين قدم در فلسفة امروز، فلسفة تجربى است كه بنيان گذار آن 
را فرانسيس بيكن3 مى دانند. او معتقد به تجربه و مشاهده و استقراء 

بود.
ــفه معتقد است كه شناخت به جهان خارج برگرفته از  اين فلس
تجربه است و عليت، برگرفته از تجربة حسى است و قضايا از نوع 
تركيبى هستند و صدق اين نوع قضيه در گرو مشاهدة آن است. حتى 
ــيده  يك قضية تحليلى مانند 12= 5 + 7 بايد با تجربه به اثبات رس
باشد. شايد بتوان درك جغرافيا از جهان مادى را در خالصة فلسفة 
جان الك4 بيان كرد: «تجربى، علمى و موافق فهم متعارف» (هالينگ، 
1381: 182). اما كار فلسفه آن است كه دائم شك مى كند و مى كوشد 
پرسش هاى نو مطرح كند. سقراط وظيفة يك معلم را «استخراج و 
ــيدن از شاگردان» (اسميت، 1377: 33) مى دانست. يعنى  بيرون كش
ــبب مى شود كه عقايد و نگرش هاى خود را تغيير  ذهنى فلسفى س

دهيم و اين، در فلسفة آموزش جغرافيا نقش مهمى دارد. 

تفكر فازى 5 چيست؟
«نظرية مجموعه هاى فازى يا منطق فازى» كه نخستين بار  آن را 
دكتر لطفى زاده در سال 1965 مطرح كرد، بيانگر چارچوبى مفهومى 
ــدم  قطعيت از نظر كمى يا كيفى  ــى نظام مند ابهام و ع براى بررس
است. به كارگيرى منطق فازى در علوم اجتماعى براى نخستين بار در 
اوايل دهة 70 در مسئلة انتخاب اجتماعى و خودسامان دهى مطرح 
ــى  ــد. به كارگيرى منطق فازى در نظام هاى اجتماعى براى بررس ش

مسائل زير امكانات تازه اى را پديد مى آورد: 
- تناقضات و ناهماهنگى هاى مستتر در موقعيت هاى اجتماعى؛
ــى بحرانى ناديده گرفته  ــائلى كه براى تحركات اجتماع - مس

شده اند؛
- آنچه در وراى پديده هاى قابل مشاهدة اجتماعى، مخفى باقى 

مى مانند» (ديمترف، 1383: 34). 
تفكر فازى با تفكر غيرفازى كه بيشتر ريشه در تفكرات ارسطو 
دارد بسيار متفاوت است. تفاوت اين دو در جدول 1 آمده است. در 
امر يادگيرى، در تفكر فازى، به شبكه هاى عصبى مغز اهميت زيادى 
ــود به اين معنا كه رشتة سيناپس ها يا شبكه هاى عصبى  داده مى ش
ــوند و «اعصاب مغز با زبان پالس ها سخن  ــبب يادگيرى مى ش س
مى گويند. آن ها الگوهاى ادراكى، انقباض هاى ماهيچه اى و احساسى 
را به زبان پالس هاى خود تبديل مى كنند. ما بدين گونه مى انديشيم كه 
زبان از جمالت، جمالت از كلمات و كلمات از بخش ها و حروف 
تشكيل مى شوند. بخش ها در زبان مغز، الگوهاى تحريك هستند» 

(كاسكو، 1386: 243). 
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ــازى،  «از كاربردهاى مهم نظرية مجموعه هاى فازى در مدل س
مفاهيمى است كه ذاتاً دقيق نيستند... و در اندازه گيرى هاى پديده هاى 
ــانيده اند» (اردهه،  ــى مانند فقر، كارايى خود را به اثبات رس اجتماع
1384: 27). واژة فقر هميشه با احتماالت زيادى همراه بوده است. 
ــير و  «مفهوم فقر با توجه به انتظارات و خصوصيات فرهنگ تفس
ــيوة زندگى افراد فقير نيز  ــود» (فرجاد، 1358: 125). ش تعبير مى ش
ــه تعاريفى كه از «بخش  ــت. براى مثال ب داراى ابعاد پيچيده اى اس

غيررسمى» شده است توجه كنيد: 
- بازارى براى كار و اشتغال فقيران شهرى (بكر6، 2004: 3)؛

- اقتصادى سياه (سيف الدينى، 1381: 57)؛
- تسكين فقر (پياتى 7، 1987: 851)؛

- اشتغال در خيابان (برمن، 1999: 451)؛
- خوداشتغالى و كار خانوادگى و استراتژى بقا (پورتز9، 1986: 

  .(727
ــه مي بينيم ديدگاه هاي باال بيانگر بينش هاى هم منفى و  چنان ك
ــبت به بخش غيررسمي اند و ديد مطلق را با شك و  هم مثبت نس
ترديد همراه مى سازند. در تفكر فازى نيز هميشه به احتماالت توجه 
مى شود و هر عاملى درجات خود را دارد و نسبتى چندارزشى است. 
ــتم ها با ورودى يكسان مى توانند خروجى هاى متفاوت  حتى سيس
داشته باشند. «بين عناصر و اجزاى يك سيستم دو نوع رابطه وجود 

دارد: 1. رابطة فضايى و ساختارى؛ 2. رابطة منطقى.
ــاختار  ــة فضايى: اين رابطه نحوة ارتباط فضايى و س 1. رابط
ــتم،  ــاير عناصر را، در سيس ــله مراتبى يك عنصر با س الگوى سلس

مشخص مى كند...
ــتم  2. رابطة منطقى: در منطق، صفر و يك تغيير يا رفتار سيس
به صورت يك خط با مفهوم هندسة اقليدسى ترسيم مى شود، حال 
آنكه مسير تغييرات و رفتار يك سيستم در منطق فازى به صورت 
ــت، بلكه به صورت گره هاى حجمى است كه همديگر  خطى نيس
را پوشش مى دهند و هر حجمى بخشى از گروه حجمى مجاور را 
شامل مى شود» (رامشت، 1378: 202- 203). از مزاياى مهم منطق 
فازى آن است كه «هنگامى كه با احتماالت متعدد مواجه مى شويم 
ــت با استفاده از حقايق و شهود، همة آن احتماالت در نظر  الزم اس
گرفته شوند. در نتيجه مى توان سنجيده حدس زد» (طلوعى اشلقى، 

 .(53 :1385

روابط تفكر فازى با آموزش جغرافيا چيست؟
از نظر تفكر فازى، يادگيرى نوعى تغيير ايجاد مى كند و براى اين 
تغيير، (مثًال در يادگيري جغرافيا) معلم جغرافيا بايد از فراگير خود 
بخواهد مجموعه اي از اطالعات را درمورد هر موضوع جغرافيايى 
ــات بپردازد و به  ــا بتواند به طبقه بندى اطالع ــع و درك كند ت جم
ــت يابد و آن ها را تخمين بزند. با  مجموعة قوانين انعطاف پذير دس
اين ديد فراگير بايد درك كند كه در اين مجموعه قوانين، هم قوانين 
مناسب و هم قوانين نامناسب وجود دارند كه قوانين نامناسب بايد 
ــوند. شرط مهم، براي اين كار نيز تطبيق قوانين با شرايط  حذف ش
محيطى و فضاى جغرافيايى است و هيچ قانونى وجود ندارد كه در 

همة شرايط مكانى و زمانى مناسب باشد.
ــرايط عّلى و معلولى را با مجموعه اى از علل در هر  فراگير ش
محيط جغرافيايى در نظر مى گيرد و با در نظر گرفتن آن ها، معلول هاى 
خاص با شدت متفاوت به وجود مى آيند. پديده هاى جغرافيايى در 
طى زمان تغيير مى كنند. به بيان ديگر، تغيير همراه جغرافياست، اما 
براى پى بردن به تغيير، اگر با منطق ارسطويى حركت كنيم مى گوييم 
اين عامل باعث تغيير اين پديدة خاص جغرافيايى است، يا اين است 
و ديگر هيچ. تفكر فازى به طور قطع، نظر واحدى را به عنوان علت 
بيان نمى كند و ديد خاكسترى دارد. ديدگاه پوزيتيويستي، منطقى را 
ــان مى كند مبنى بر اينكه اين علت براى ايجاد و تغيير اين پديدة  بي
جغرافيايى با آزمايش و ديد علمى و با استفاده از رياضيات به دست 
آمده است، پس صد در صد درست است و احتمال ديگرى وجود 

ندارد.
ــه وجود دارد و محيط  ــاس تفكر فازى «احتمال» هميش براس
طبيعى پر از احتماالت است. روابط بين هواكره، خاك كره، آب كره 
ــكال گوناگون وجود دارند و مى توان به انواع  ــت كره در اش و زيس
احتماالت انديشيد. مثال ما ناحيه بندى است. مرز ناحيه و ورود به 
ناحية ديگر هميشه با اما و اگر، شك و احتمال – به ويژه با در نظر 
گرفتن عوامل انسانى – همراه است. براساس تفكر فازى نمى توانيم 
ــان دهندة درست بودن ناحيه بندى ماست و  بگوييم همة عوامل نش
ــده اند. صفر و صد درست نيست  ــخص ش مرزها به طور دقيق مش
ــت  و مى توانيم بگوييم مثًال با احتمال 50 درصد، ناحيه بندى درس
ــت. فراگير جغرافيا هوشمند است و با مجموعه اى از اطالعاتي  اس
ــد كه به او مى آموزد هر چيز درجات خاص خود را دارد  كار مى كن

و نسبى است. اين امر درمورد مسائل انسانى بيشتر صدق مى كند.
اين مفهوم در نواحى جغرافيايى كه براساس معيارهاى فرهنگى 
ــت و حالت چندارزشى را بهتر نمايان  شناخته مى شوند مهم تر اس
مى كند. مفاهيمى مانند ارزش ها به تعداد مكان ها و نواحي جغرافيايي 
تعبير و تفسير دارند. براى داليل جغرافيايى نيز به جاى آن كه بگوييم 
اين است يا غير اين نيست، مى گوييم تا مقدارى احتمال وجود دارد؛ 

به انطباق ها توجه مى شود. 
در اين حالت با شكل منحنى مانندى همراه هستيم و با درك هر 
موقعيت راه حل مخصوص آن را ارائه مى دهيم، زيرا براى درك هر 

جدول1: تفاوت هاى تفكر فازى و غيرفازى
تفكر فازىتفكر غيرفازى

چند ارزشىدو ارزشى

 A يا غير AA و غير A

مقادير پيوسته بين صفر و يكصفر يا يك

شبكه هاى عصبى مغزرايانة ديجيتال 
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ــتيم و هرچه ميزان اطالعات بيشتر  موقعيت، نيازمند اطالعات هس
ــكل انطباقى بهتر  ــد، قدرت تصميم گيرى و ارائة راه حل به ش باش

خواهد بود.
ــه داراى ورودى هاى  ــتم هاى جغرافيايى ك براى مثال، آن سيس
ــته باشند. به قول  ــان اند، مى توانند خروجى هاى متفاوت داش يكس
ــتين «وقتى شما زمان و مكان را اندازه گيرى مى كنيد همه چيز  اينش
ــبى است و بستگى دارد به اين كه كجا نشسته باشيد»: (كاسكو،  نس
ــد قدرت پيش بينى هرگونه  ــن جغرافى دان باي 1386: 74).  بنابراي

احتمال را داشته باشد، چون آينده را نمى داند. 
ــر جغرافيا، محيط هاى  ــازي، از نظر فراگي ــا توجه به منطق ف ب

ــبب لزوم  ــى را در نظر مى گيرد. در نظر گرفتن احتماالت س خاص
توجه به انطباق پذيرى بيشتر را بيان مى كند. جغرافى دان با شناخت 
زيرمجموعه ها و ساختار هر يك، مى تواند زيرمجموعه ها را كنترل 
ــفة تحقيق و شناخت را در جغرافيا بهتر نمايان  كند. ديد فازى فلس

مى سازد و اينكه «چرا آنجا» را بهتر نشان مى دهد. 
ــت كه: هر قانون جغرافيايى در همة  اكنون مى توان نتيجه گرف
ــت؛  ــاى جغرافيايى عموميت ندارد و با اما و اگر همراه اس مكان ه
كسرى از اين قوانين در يك مكان جغرافيايى صدق مى كند نه به طور 

كامل.
ــت.  بيان جغرافيايى در تفكر فازى با اما و اگر خاص همراه اس

جدول 2: نمونه هايى از رابطة تفكر فازى با آموزش جغرافيا

مثال موردىديد آموزش جغرافياديد تفكر فازىرديف
مفهومى كه به دانش آموز 

انتقال مى دهيم

درس ناحيه بندى (جغرافياى 2)تعيين مرز نواحى با اما و اگر همراه استوجود احتمال1
به احتمال پنجاه  درصد اين 

ناحيه بندى درست است

2
دنياى واقعى تابع درجات 

است
درس ناحيه بندى (جغرافياى 2)تعيين ناحيه بندى براساس معيارهاى فرهنگى

با مفاهيم مختلف فرهنگى 
مى توان انواع ناحيه بندى را 

انجام داد

مقادير چندارزشى3
سيستم هاى جغرافيايى مانند سيستم شهر با نقش 
تجارى كه در شمال آفريقا و غرب آسيا مى توانند 

متفاوت باشند

درس هاى شناخت انواع سيستم ها 
(جغرافياى 2 و سال چهارم)

سيستم هاى جغرافيايى داراى 
ورودى هاى يكسان مى توانند 
خروجى هاى متفاوت بنا بر 
نوع محيط جغرافيايى داشته 

باشند.

قدرت انطباق پذيرى4
شناخت علل تشكيل انواع بيابان مطابق با شرايط 

خاص هر محيط جغرافيايى 
درس بيابان (جغرافياى 1)

شرايط متفاوت از قرار گرفتن 
در مناطق پرفشار جنب حاره 
تا جريان هاى سرد آب ساحلى 

اقيانوس ها مى توانند سبب 
ايجاد بيابان شوند

5
خصايص زيرمجموعه ها 

مى توانند جدا از 
مجموعه ها باشند

لزوم شناخت ويژگى هاى منطقه اى و ملى در 
آمايش سرزمين

درس آخر جغرافياى سال چهارم 
در خصوص شناخت سطوح 

آمايش سرزمين

ابعاد توسعة منطقه اى انطباق 
صددرصد با سطح ملى ندارد 
و با جمع مناطق نمى توانيم 

خصايص غالب توسعة ملى را 
حدس بزنيم

6
نتايج على با شناخت 
گره ها حاصل مى شوند

ميزان توسعه يافتگى هر كشور به شكل منحنى از 
ساير كشورها سنجيده مى شود نه خطوط ثابت

درس آخر جغرافياى 1 درس 
توسعة پايدار

نمى توان با يك خط كشورها 
را به درستى به دو دستة 

توسعه يافته و در حال توسعه 
تقسيم كرد. مثال وضعيت 

توسعه در كشور تركيه عين 
آفريقاى جنوبى نيست. 

ــته اتفاق افتاده، عيناً در امروز و آينده اتفاق نمى افتد  هرچه در گذش
ــا را در محيط هاى  ــه پارادوكس ها و تناقض ه ــى دان هميش جغراف

جغرافيايى مى بيند. 

ــى داراى عدم تجانس اند. بنابراين بايد به انواع احتماالت  جغرافياي
ــزوم تفكر جمعى و  ــواع احتماالت، ل ــيد. در نظر گرفتن ان انديش
ــى را بيان مى كند، زيرا هر فكر خاصى تنها احتماالت  هوش جمع
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جغرافى دان مى داند با گردآوري اجزا و جمع  آن ها نمى توان كل 
را حدس زد. كل چيز ديگرى است و نياز به شناخت كل نگر (مانند 
شناخت سيستمى) دارد و اين بر پيچيدگى كار و شناخت جغرافيايى 
مى افزايد. شرايط به طور دائم در حال تغيير است و با در نظر گرفتن 
ــاالت و برنامه ريزى غيرخطى، مى توان راه حل هاى بهينه ارائه  احتم
داد. بر اين اساس در تحقيقات جغرافيايى، داللت هر كلمه يا كلمات 
بايد به طور خاص مشخص شود تا بتوان مجموعة قوانين خاص را 
ارائه داد. براى مثال، ديد فازى در مورد توسعه و ويژگى هاى خاص 
هر مكان جغرافيايى ديدى انعطاف پذير به جغرافى دان ارائه مى دهد 
و تطبيق شرايط توسعه را با تطبيق شرايط مكان جغرافيايى – اعم از 

طبيعى و انسانى – در نظر مى گيرد. 

نتيجه گيرى 
ــا تفكر فازى،  ــوزش جغرافيا و رابطة آن ب ــفة آم درمورد فلس

مى توان به موارد زير اشاره كرد: 
1. جغرافى دان هوشمند است و با مجموعه اى از اطالعات كار 
ــة اطالعات به جغرافى دان مى آموزد كه هر چيزى  مى كند. مجموع
ــت و درجات خاص خود را دارد و اين در مورد مسائل  ــبى اس نس

انسانى بيشتر صدق مى كند. 
ــر موقعيت، راه حل مخصوص آن را  2. جغرافى دان با درك ه
ــت و  ارائه مى دهد. او براى درك هر موقعيت نيازمند اطالعات اس
هرچه ميزان اطالعات او بيشتر باشد، قدرت تصميم گيرى وي براي 

ارائة راه حل به شكل انطباقى بهتر خواهد بود.
3. از نظر جغرافى دان، فضاهاى جغرافيايى داراى عدم تجانس اند. 
ــيد. انواع احتماالت به لزوم  بنابراين بايد به انواع احتماالت انديش
استفاده از تفكر جمعى و هوش جمعى اشاره دارد، زيرا هر فكرى 
تنها احتماالت خاصى را در نظر مى گيرد و در نظر گرفتن احتماالت 
سبب لزوم توجه به انطباق پذيرى بيشتر را بيان مى كند (عامل مهمى 

در توسعة فضاهاى جغرافيايى).
ــه بايد پارادوكس ها و تناقضات را  4. از نظر جغرافى دان هميش
ــته يا در فضاهاى  ــاى جغرافيايى ديد و هر چه در گذش در فضاه
ديگر اتفاق مى افتد عيناً در آينده و در فضاى جغرافيايى ديگر اتفاق 
نمى افتد. وقايع جهان جغرافيايى خطى نيست و كلمات تخصصى 
ــا به طور موردى و از نو  ــتفادة جغرافي دان بايد در هر فض مورد اس

تعريف شوند.
ــى از نزديك به  ــى ميدانى، يعنى وقت ــى دان با بررس 5. جغراف
ــازى را بهتر درك  ــود مى نگرد، وقايع ف ــى خ موضوع مورد بررس
مى كند و با موارد مبهم زيادى آشنا مى شود كه نيازمند ديد انتقادى 
و انطباق پذيرى با فضاى مورد مطالعه است. اين عامل به خصوص 
ــرايط توسعه و آمايش سرزمين با  در مطالعات منطقه اى و تطبيق ش
شرايط خاص طبيعى، انسانى، اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى بيشتر 

صدق مى كند.

پى نوشت ها  

1. Applied philosophy
2. Epistemology
3. Francis Bacon
4. John Lock
5. Fuzzy thinking
6. Becker
7. Peattie
8. Berman
9. Portes
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ــاد مى دهد تا  ــه فراگير خود ي ــرايط باال را ب ــم جغرافيا ش معل
برنامه ريزان آيندة كشور ديدى فراگير نسبت به فضاهاى جغرافيايى 

داشته باشند. 
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بارش و راهكارهاى بهبود

مصطفي حسين بابايي 
كارشناس ارشد اقليم شناسى در برنامه ريزى محيطى  
آموزش و پرورش منطقة گوگان 

چكيده 
ــتم، آب و  ــال هاى پايانى قرن بيس ــة اخير، به ويژه در س در ده
ــورها تبديل  ــك دغدغة بزرگ در بين كش ــوة مديريت آن به ي نح
ــده است. بارش يكي از اصلي  ترين عناصر اقليمي و از مهم ترين  ش
ــاخص هاي آب و هوايي در هر ناحية جغرافيايي است. از اين رو  ش
ــط و نقش آن در  ــرايط محي ــه دليل اهميت بارش و تأثير آن بر ش ب
ــي نحوة رفتار و احتمال وقوع آن مي  تواند مؤلفه اي  منابع آبى، بررس
ــتفادة بهينه از آن باشد.  اثرگذار در برنامه ريزي و مديريت بهتر و اس
ــتگاه كنگاور با طول دورة آماري (1987-2005)  در اين مطالعه ايس
ــده است.  ــاالنه  انتخاب ش با هدف تعيين احتمال ريزش بارش س
ــارى(SPSS , Minitab)  بارش كنگاور در  با كمك نرم افزارهاي آم
سطوح مختلف احتمال، ضريب همبستگي بين بارش ساالنه، بارش 
ما ه هاي سال، رطوبت نسبى، درجه حرارت و معادلة رگرسيون خطي 
به منظور پيش بيني بارندگي ايستگاه مورد مطالعه، برآورد شده است. 
براساس نتايج تحقيق، بارش حدود 450- 380 ميلى متر داراى 
ــبت به ديگر مقادير بارش است.  ــترى نس تابع چگالى احتمال بيش
ــتگي دوازده ماه با بارش ساالنه نيز نشان مى دهد كه  ضريب همبس
ــام 0/71، 0/54 و 0/48،  ــه ترتيب با ارق ــاي آبان، دى و مهر ب ماه ه
ــتگاه كنگاور دارند.  ــترين تأثير را در تغييرات باران ساالنة ايس بيش
ــاخص SPI دركنگاور هشت مورد خشك سالى ماليم  براساس ش
ــاله رخ داده است. استنباط از مجموعة نتايج  با توالى دو و چهار س

حاكى از آن است كه عالوه  بر ويژگى خاص شاخص هاى پراكندگى 
و همبستگى، روند ميزان بارش در كنگاور به طور كلى رو به كاهش 
ــته و از اين رو با احتمال باالى رويارويى با معضالت كم آبى  گذاش
در آينده، دقت نظر در مديريت بهينه در مصرف آب (به طور عمده 
در بخش كشاورزى و مراكز سكونتگاهى از جمله شهر و روستا) از 

جمله اقدامات اوليه و اساسى در اين زمينه است.

كليدواژه ها: كنگاور، بارش، احتمال، همبستگى، مديريت آب

مقدمه
ــرايطى كه ريشه كن كردن فقر شديد و گرسنگى، كاهش  در ش
ميزان مرگ و مير مادران و كودكان و تضمين پايدارى محيط زيست 
از جمله اهداف توسعة هزارة سوم است و كمتر از چند سال به زمان 
تحقق آن در سال 2015 باقى مانده، جهان در آستانة بحران [كمبود] 
آب قرار دارد و اين بحران بيش از هر جنگى جان انسان ها را مى گيرد 
ــتبى، 1385). كاهش شديد منابع آبى در جهان بر افزايش تنش  (اس
آبى محسوسى در شصت درصد از كشورهاى جهان داللت دارد و 
قسمت هاى وسيعى از آفريقا، آسيا، آمريكاى التين را شامل مى شود. 
ــود كه حدود هفت ميليارد نفر از جمعيت جهان در  پيش بينى مى ش
شصت  كشور تا سال 2050 دچار كم آبى خواهند شد (كاسگرو و 

ي : شهرستان كنگاور
مطالعة مورد

مديريت و مصرف آب
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ريجسبرمن1، 2000). 
كشور ايران با متوسط بارندگى حدود 250 ميلى متر در سال كه 
ــوم متوسط بارندگى جهان است، از اين بحران به دور  تقريباً يك س
ــت. كشور ما به دليل كمبود ريزش هاى جوى و نامناسب بودن  نيس
پراكنش زمانى و مكانى آن در زمرة كشورهاى خشك و نيمه خشك 
ــد جمعيت، گسترش  جهان قرار دارد و از طرفى ديگر به  دليل رش
ــه روز با افزايش  ــعة بخش هاى اقتصادى، روزب ــينى و توس شهرنش
ــت كه به طور قطع تهديد جدى براى مراكز  تقاضاى آب مواجه اس
سكونتگاهى، كشاورزى و صنعت به شمار مى رود. همچنين جدا از 
مسئلة كم آبى، سيالب ها و خشك سالى هاى پى درپى و طاقت فرسا، 
از جمله تهديدهاى جدى بخش كشاورزى ايران به حساب مى آيند.
ــاب  ــي از مهم ترين عناصر اقليمي هر منطقه به حس بارش يك
مي آيد و نقش اصلى را در تأمين منابع آبى ايفا مى كند. ويژگي اصلي 
ــت و اين تغييرپذيري از عوامل  بارش هاي ايران تغييرپذيري آن هاس
توليدكنندة آن نشئت مى گيرد. در زمينه بارش، شرايط خشك سالى و 
مسائل مربوط به آب تحقيقاتى انجام گرفته است. ريحانى و همكاران 
ــى پيامدهاى اقتصادى استفاده از روش  (1388) در تحقيقى به بررس
آبيارى تحت فشار به منظور مبارزه با شرايط كم آبى در شهر زنجان 
ــان داده است كه بين سطح اجراى سيستم  اقدام كرده اند و نتايج نش
تحت فشار با، سطح تحصيالت، سن، مساحت اراضى زراعى، سابقة 
فعاليت كشاورزى، تغيير در تعداد آبيار و تغيير در آب مازاد در سطح 
ــادارى وجود دارد. صفايى (1388) در  99 درصد رابطة مثبت و معن
مقاله اى با عنوان «تجارت آب مجازى: صرفه جويى جهانى در مصرف 
آب»، راهكار جهانى براى صرفه جويى را تجارت آب مجازى مى داند. 
ــگ (2002) بعد از كنفرانس  ــترا و هان مطابق اظهارات هواكس
دوبلين در سال 1992 اين موضوع مورد پذيرش عموم واقع شد كه 
ــت و بايد با آن به عنوان يك كاالى اقتصادى  آب منبعى گران بهاس
رفتار شود. صارم پور و همكاران (1388) در تحقيقى با عنوان تحليل 
ــتفاده از  ــهر همدان با اس آمارى بارش و احتماالت ريزش آن در ش
روش هاى آمارى (معادلة تجربى ويبول، ضرايب همبستگى و مدل 
رگرسيونى) به بررسى شرايط بارش در ايستگاه مربوط پرداخته اند 
و نتايج حاكى از آن است كه ماه هاى آذر، اسفند و فروردين در كلية 
سطوح احتمال داراى بارندگى بيشترى نسبت به ديگر ماه هاى سال 
هستند و ماه اسفند بيشترين تأثير را در تغييرات بارش ساالنه  و منابع 

آب هاى زيرزمينى و سطحى شهر همدان ايفا مى كند. 
ذوالفقاري (1377) با تقسيم دورة آمارى بارش سى سالة غرب 
ــه دورة مستقل ده ساله، به محاسبة مقادير مطلق، درصد  ايران به س
بارش فصل بهار و انحراف نرمال آن ها اقدام كرده و سپس با استفاده 
ــه اي، چهار ناحية بارش براي منطقه مشخص كرده  از تحليل خوش
است. نتايج اين تحقيق نشان داده است كه دورة اول و دوم با افزايش 
بارندگي و دورة سوم با كاهش بارندگي مواجه بوده است. در ناحية 
يك بارش فصل زمستان و در ناحية دو بارش فصل بهار از اهميت 
بيشتري برخوردار است. شهرستان كنگاور با ميانگين بارش حدود 
ــال اگرچه از ميانگين بارش در سطح ملى  چهارصد ميلى متر در س

باالتر است، اما بر اساس آمارها روند ميزان بارش در اين شهرستان 
رو به كاهش است. از اين رو به نظر مى رسد در آيندة نزديك، بحران 
آب به يكى از مسائل اساسى اين ناحيه تبديل شود. اهميت مسئله 
ــد كه در كنار وقوع چنين بحرانى، افزايش  ــتر خواهد ش زمانى بيش
ميزان مصرف و ناكارآمدى مديريت آب در اين شهرستان را هم در 
ــرا ادامة روند كنونِى الگوى مصرف در آب به ويژه  نظر بگيريم، زي
نسل آينده را به طور جدى با تهديدات اساسى مواجه خواهد كرد. 

مواد و روش ها
ــر ماهيت و روش  ــوع تحقيق كاربردى و از نظ ــه طور كلى ن ب
تحقيق، توصيفى- همبستگى (همخوانى) است. در اين تحقيق سعي 
ــهر كنگاور براساس مقادير مختلف  ــت كه بارش ش بر اين بوده اس
ــاس روش هاي آماري تبيين شود  احتمال و روند تغييرات آن براس
تا بتوان براساس آن براى منابع آبى شهرستان برنامه ريزى كرد. براي 
انجام اين بررسي و تعيين احتماالت و تغييرات بلندمدت از ايستگاه 
ــاله (1987-2005) بهره  بارش كنگاور با طول دورة آماري نوزده س
گرفته شده است. ايستگاه هواشناسي كنگاور در عرض جغرافيايي 
ــرقي واقع شده  59̊  47 ش ــمالي و طول جغرافيايي́  ´30̊  34 ش

است. 
به منظور تعيين احتماالت بارش و روند تغييرات بارش با استفاده 
از معادلة تجربي ويبول، ميانگين متحرك، همبستگي و مدل رگرسيون 
ــا كمك نرم افزارهاي (اس پى اس اس و مينى تاب) به تحليل آماري  ب
بارش شهر كنگاور پرداخته شده است. در اين تحليل، آمار توصيفي 
ــتگاه مورد نظر(جدول1) استخر و سپس با ترسيم نمودارهاي  ايس
ــاالنه و رگرسيون خطي،  ميانگين متحرك، منحني احتمال بارش س
به ترتيب روند تغييرات بارش در دورة  آماري مشخص شده است. 
همچنين درصد احتمال وقوع بارش ها و نيز ميزان اثرى كه عناصر 
اقليمى رطوبت نسبى و دما بر ميزان بارندگى ساالنه در سطح منطقه 
مى توانند داشته باشند تعيين شده و در نهايت  مدل پيش بيني محاسبه 

و راهكارهاى مناسب براى بهبود وضعيت آب ارائه شده است. 

ويژگى هاى عمومى بارش ساالنة ايستگاه كنگاور 
ــدول 1 ارائه  ــاالنة كنگاور در ج ــاى آمارى بارش س ويژگى ه
شده اند. فراسنج هاى ارائه شده در اين جدول، شامل مقادير مركزى 
ــاله اند. ميانگين  ــراى كل دورة نوزده س ــاى پراكندگى ب و مقياس ه
ــاالنة بارش در كنگاور 400/16 ميلى متر است. ضريب تغييراِت  س
ــت،  ــم، معرف پايدارى، نظم و ثبات و افت وخيزهاى اقليمى اس ك
ــرف ناپايدارى و عدم اعتماد  ــى كه ضريب تغييرات باال مع در حال
ــت. ضريب تغييرات بارش كنگاور (26/7 درصد) است و ميانه  اس
ــن به يكديگر نزديك اند كه گوياى تبعيت داده ها از توزيع  و ميانگي
نرمال است. ضريب چولگى مثبت (0/62) نشان مى دهد كه بارش 
كنگاور از لحاظ شكل توزيع، به مقادير پايين تمايل دارد. كشيدگى 
براى بيان تخت يا مرتفع بودن منحنى توزيع به كار مى رود. ضريب 
ــيدگى مثبت (0/53) گوياى وجود نقاط پرت بيشتر از ميانگين  كش
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ــخصة نرمال بودن توزيع داده ها براساس آزمون  در داده هاست. مش
ــميرنوف مورد برررسى قرار گرفته است. مقدار  كولموگروف- اس
احتمال براى آزمون با فرض نرمال بودن با سطح اطمينان 0/99 برابر 

P =0/97 است (مهدوى، 1383).

ب. همبستگى بارندگى ماهانه و عناصر اقليمى (دما و 
رطوبت نسبى) با بارش ساالنه 

مقادير بارش در ماه هاي مختلف به يك اندازه در افزايش ميزان 
بارندگي ساالنه تأثير ندارند. بدين منظور ضريب همبستگى ما ه هاي 
ــاالنه از معادلة 1 به دست مى آيد تا معلوم شود  مختلف با بارش س
كدامين ماه بيشترين تأثير را در تغييرات باران ساليانه دارد. همچنين 
مدل رگرسيونى 2 به منظور پيش بينى مقادير بارندگى ساالنه برآورد 

شده است (جبارى، 1385). 

         (1)

y=a+bx                                                                           (2)
نتايج همبستگى در جدول شمارة 3 نشان داده شده است.

بحث و بررسى 
الف. احتمال وقوع مقادير بارش ساالنه 

ــترين نقش را در  ــع بارندگي هر منطقه بيش توزي
ــا مي  كند. بدين منظور براي تعيين  هر نوع فعاليتي ايف
ــال هاى مختلف از تابع چگالى  احتمال بارندگي در س
ــتن آمار  ــا در اختيار داش ــود. ب ــتفاده مي  ش احتمال اس
درازمدت بارندگي مي  توان احتمال بارندگي را به كمك 
روش هاي آماري به دست آورد. براي انجام اين عمل با 
 P استفاده از فرمول تجربي ويبول  كه در آن
ــمارة رديف و N تعداد سال است  احتمال وقوع، M ش
(عليزاده، 1385)، مقادير مختلف حداكثر بارندگى در 
ــطوح مختلف احتمال به دست آمده و نتايج آن در  س
ــان داده شده است. همچنان كه در نمودار  شكل 1 نش
1 ديده مي شود، بيشترين احتمال وقوع به دامنة مقادير 
(350- 475 ميلى متر) و كمترين تابع چگالى احتمال به 

دامنة مقادير (222- 600 ميلى متر) تعلق دارد. 

جدول 2: ضريب همبستگي بارندگى ماهانه و ساالنة شهر كنگاور
دسامبرنوامبراكتبرسپتامبراوتجواليژوئنمهآوريلمارسفوريهژانويهماه

0/260/480/710/25-0/130/22-0/33-0/180/540/230/290/14سال

همان طور كه در جدول مشاهده مى شود، ترتيب تأثير مقدار 
ــاليانه  ــال در افزايش باران س ــاي مختلف س ــي در ماه ه بارندگ
ــت كه نوامبر(آبان) با ضريب همبستگي 0/71  بدين صورت اس
ــترين تأثير را در تغييرات باران ساليانه دارد. بعد از اين ماه،  بيش
ــتگي 0/54  فوريه (دى) و اكتبر (مهر) به ترتيب با ضريب همبس
و0/48 تغييرات بارندگي ساالنه را توجيه مي كنند. بنابراين ميزان 
ــاالنه به گونه اى معنادار به ميزان بارندگي اين سه ماه  بارندگي س
ــتگي دارد. بنابراين معادلة پيش بيني بارندگي  (به ويژه آبان) بس

ساليانة شهر كنگاور به صورت زير خواهد بود:

Y=250.9+1.05oct + 0.93nov+1.31feb

 در رابطة فوق y بارندگى ساالنه، b ضريب متغيرها يا شيب 
ــه 250/9 خواهد بود. بنابراين  ــت ك خط و a عرض از مبدأ اس
ــتن بارندگي سه ماه  ــتفاده از معادلة رگرسيون فوق و داش با اس
ــاليانه را پيش بيني كرد. ميزان  ــور مي توان ميزان بارندگي س مذك
ــاالنه 0/85  ــه ماه فوق با بارش س ــب تعيين (R2) براى س ضري

درصد است. 
ــارش، درجه حرارت  ــن متغيرهاى ب ــتگى بي ضريب همبس
ــت. مدل  ــده اس ــان داده ش ــبى در جدول 3 نش ــت نس و رطوب
ــيونى بين متغيرهاى فوق با استفاده از روش پيرسون نيز  رگرس

محاسبه شده است.
شكل 1: نمودار تابع چگالى احتمال بارش ساالنة ايستگاه كنگاور (2005-1987) 

جدول 1 : ويژگى هاى آمارى بارش كنگاور
ارزش فراسنجارزشفراسنج

662/2حداكثر1987- 2005دورة آمارى

440/2دامنه19 سالطول دورة آمارى

0/53كشيدگى400/16ميانگين

0/62چولگى11437/59واريانس

222مد106/94انحراف معيار

400/8ميانه26/7ضريب تغييرات 0/0

315/1 - 495/9چارك اول و دوم222حداقل

منبع: يافته هاى محقق
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ــهر كنگاور با جاى گذارى  معادلة پيش بيني بارندگي ساالنة ش
مقادير دما و رطوبت نسبى به صورت زير است. ميزان ضريب تعيين 
ــت. در اين مدل x1 رطوبت نسبى،  x2 دما و  (R2)  0/68 درصد اس

Y  بارش ساالنه است.
                                                                           

Y= - 1032.6+29.57x1+(-7.3)x2

(SPI) پ) شاخص توزيع استاندارد بارش
ــت كه در كشور  ــالى يكى از پديده هاى اقليمى اس خشك س
ــود. اين پديده محدوديت و  ــكال متفاوت ديده مى ش ايران به اش
ــيرين، محدوديت رشد گياهان زراعى و غير  كمبود منابع آب ش
ــا، فقر و قحطى را  ــت، تغيير گونه ه زراعى، آلودگى محيط زيس
ــد. خشك سالى شامل يك دورة پيوسته و پايدار  باعث خواهد ش
ــت كه در اين دوره مقدار آب  ــال) اس (از چند ماه تا چندين س
ــى به حد قابل توجهى كاهش مى يابد و دچار  موجود و منابع آب

كمبود مى شود (بارن2، 1985).   
ــاخصى كه به منظور تجزيه و تحليل بارش كنگاور به كار   ش
گرفته شده، توزيع استاندارد بارش است. بدين منظور ابتدا داده هاى 
ــده كه براى اين منظور از  ــارش حقيقى تبديل به داده هاى SPI ش ب

معادلة زير استفاده شده است:

      (3)

ــال 1993 نماية SPI را ارائه كرده  در معادلة فوق (مك كى در س
است):

SPI : نماية بارش استانداردشده 
Pik :  مقادير بارش i امين ايستگاه در k امين مشاهده به ميلى متر

 : ميانگين بارش i امين ايستگاه به ميلى متر
 : انحراف معيار داده هاى بارش i امين ايستگاه 

جدول 3: ضريب همبستگى بارندگى ساالنه، دما و رطوبت نسبى ساالنة شهر كنگاور 
بارش ساالنهرطوبت  نسبى ساالنهدرجه حرارت ساالنهپارامترهاى اقليمى

(mm) 0/130/671-بارش

(mm) 0/1210/67-رطوبت نسبى

(mm) 0/13-0/12-1درجه حرارت

شكل 2: نمودار رگرسيون، هيستوگرام و ميانگين متحرك سه سالة بارش ساالنة 
ايستگاه كنگاور
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ــتگاه مورد مطالعه در  ــتاندارد بارش براى  ايس ــاخص اس ش
ــاالنه انجام گرفته است كه مى توان نتايج حاصل از اين  سطح س
ــاهده كرد. بر اساس نمودار SPI در  ــاخص را در شكل 3 مش ش
ــاله، يازده مورد  ــى دورة آمارى نوزده س ــتگاه كنگاور در ط ايس
 SPI خشك سالى اتفاق افتاده است كه شديدترين آن ها با مقدار
ــال 1995 و  ــال 1990و 1/15- و 1/14- در س برابر1/66- در س
 SPI 2001 رخ داده است. خشك سالى هاى اين ايستگاه بر اساس
ساالنه از نوع ماليم، متوسط و شديدند، ولى خشك سالى خيلى 
ــديد در آن ديده نمى شود. هشت مورد خشك سالى ماليم، دو  ش
ــط و يك مورد خشك سالى شديد رخ  ــالى متوس مورد خشك س
ــالى ماليم چهارساله و  ــت. به لحاظ تداوم، دو خشك س داده اس
ــالى متوسط بدون توالى اتفاق افتاده است. در  دو مورد خشك س

بعضى سال ها ترسالى نيز رخ داده، ولى نادر است.

ــتر از ديگر ماه هاى  همرفتى از نوع آدياباديكى) در اين ماه بيش
ــتگى بين متغير وابستة بارش و  سرد سال است. ضريب همبس
ــتقل درجه حرارت و رطوبت نسبى نشان داد كه  متغيرهاى مس
ــورد مطالعه، كمبود  ــش بارش ها در منطقة م ــل اصلى كاه عام
ــاى مديترانه و بادهاى  ــت كه از طرف دري ــبى اس رطوبت نس
ــال، منطقه را تحت تأثير قرار مى دهد.  ــرد س غربى در فصل س
ــتنباط كرد، در زمان هايى كه بادهاى  بنابراين چنين مى توان اس
غربى رطوبت قابل توجهى را با خود حمل كنند احتمال وقوع 
ــيار زياد است. ميزان همبستگى بين  بارش فراوان در منطقه بس
ــان از اهميت رطوبت  ــبى (0/67) نيز نش بارش و رطوبت نس

ــت.  ــبى اس نس
بر اساس نمودارهاى هيستوگرام و ميانگين متحرك سه ساله، 
ــرايط فعلى بارش هاى منطقه به شرايط نرمال نزديك است.  در ش
ــان مى دهد  ــتن بارش كه نش ــى با توجه به چولگى مثبت داش ول
ــهر كنگاور تمايل خود را به سوى مقادير پايين تر از  بارش هاى ش
ميانگين سوق داده اند، مى تواند زنگ خطرى براى سال هاى آينده 
باشد. همچنين بر طبق نماية SPI فراوانى وقوع خشك سالى ها در 
شهر كنگاور بيشتر از فراوانى شرايط نرمال و ترسالى بوده است. 
ــالى ها از نوع ماليم بوده، كه نزديك به  ــتر خشك س البته نوع بيش
ــالى متوسط و  ــرايط نرمال بوده اند. ولى ظهور همين خشك س ش
ــالى حاد  ضعيف متوالى مى تواند در بلندمدت به اندازة خشك س

مشكل ساز باشد. 
ــالى هاى  ــه همراه احتمال باالى وقوع خشك س نتايج فوق ب
بيشتر در آينده، دقت نظر در تمهيدات اساسى در الگوى مصرف 
ــتان كنگاور، دو بخش  ــد. به طور عمده در شهرس آب را مى طلب
ــهرها و روستاها) مصرف  ــكونتگاهى (ش ــاورزى و مراكز س كش
ــده اقدامات  ــتند؛ از اين رو عم ــع آبى هس ــدگان اصلى مناب كنن
اصالحى، برنامه ريزى و مديريت مصرف منابع آبى نيازمند ايضاح 
منطق مناسبات موجود در اين دو بخش است. برخى از اقدامات 
اساسى در وضعيت مصرف آب در بخش كشاورزى منطقة مورد 

مطالعه مى تواند شامل موارد زير باشد:

ــى در مصرف آب به مردم در  1. آموزش فرهنگ صرفه جوي
ــانه هاى گروهى يا ارتباطات جمعى (راديو، تلويزيون، سينما،  رس

مطبوعات، بروشورهاى مخصوص و غيره)؛
ــاران و رطوبت هوا، آب هاى  ــناخت كامل منابع آبى (ب 2. ش
سطحى و زيرزمينى) با تأمين اعتبار مالى و فراهم آوردن امكانات 
(نيروى انسانى، وسائل و تجهيزات و غيره) مورد نياز براى اجراى 

برنامه ها (سد، قنات و چاه)؛ 
ــاران و رطوبت هوا براى  ــتر از آب ب ــتفادة هرچه بيش 3. اس

توسعة زراعت هاى ديمى و اصالح و تقويت مراتع طبيعى؛ 
ــژه در حوضه هاى  ــش گياهى به وي ــاد و تقويت پوش 4. ايج
آبخيز به منظور جلوگيرى از فرسايش خاك، گل آلود شدن آب ها، 
ــدها، تقويت آب هاى زيرزمينى و مهار  ــدن سريع مخازن س پرش

شكل 3. نمودار نمايش SPI ساالنة ايستگاه كنگاور 

SPI  جدول 4: مقياس طبقه بندى شدت خشك سالى براساس نمايه
خشك سالى خيلى شديدخشك سالى شديدخشك سالى متوسطخشك سالى ماليمطبقه

SPI 2-  و كمتر1/5-  تا  1/99-1-  تا  1/49- 0  تا  0/99-           مقدار

ــاس طبقه بندى SPI به  ــدت بارش ها از مقي براى طبقه بندى ش
شرح جدول زير استفاده شده است.

ت) نتيجه و ارائة راهكارهاى مناسب در جهت بهبود 
الگوى مديريت و مصرف آب

بر اساس نتايج اين تحقيق، بيشترين احتمال وقوع به دامنة 
ــن تابع چگالى احتمال  ــر  350- 475 ميلى متر  و كمتري مقادي
ــق دارد. تأثير مقدار  ــر 222-600 ميلى متر تعل ــة مقادي به دامن
ــاليانه  ــال در افزايش باران س ــي در ماه هاي مختلف س بارندگ
بدين صورت است كه نوامبر (آبان) با ضريب همبستگي 0/71 
بيشترين تأثير را در تغييرات باران ساليانه دارد. اين، خود گواه 
آن خواهد بود كه شرايط ايجاد بارش (رطوبت و عامل صعود 
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آب هاى سطحى و جلوگيرى از هدررفتن آن ها؛ 
5. احداث شبكة آبيارى و زهكشى به منظور باال بردن راندمان 

آب آبيارى و اصالح اراضى؛ 
6. يكپارچه كردن اراضى زراعى به منظور جلوگيرى از هدر 

رفتن آب؛ 
ــى آب» براى  ــوراى عال ــوراى فعال به نام «ش ــكيل ش 7. تش

سازمان دهى مسائل فوق (كردوانى، 1383).
 اين درحالى است كه برنامه ريزى و مديريت مصارف آبى، در 
مناطق سكونتگاهى به طور عمده و نقاط شهرى به طور خاص، از 
گام هاي اساسى در توسعة پايدار در بخش آب به حساب مى آيد. 
ــه مرحلة شناسايى و  ــامل س ــهر به طور عمده ش منابع آبى در ش
استحصال منابع آبى، شبكة توزيع آب و تصفية مجدد پسماندهاى 
ــئلة  ــت. در هر يك از اين مراحل، هماهنگى و تطبيق مس آبى اس
ــهرى امرى بسيار ضرورى و شايان  ــعة ش آب با كم و كيف توس
ــى و كارشناسى است.  از جمله اقدامات اجرايى  دقت نظر اساس
و عملياتى در جهت مديريت، بهبود و اصالح الگوهاى مصرف، 

مى توان به موارد زير اشاره كرد:
1. شناسايى كامل وضعيت منابع و مصرف آب در حال حاضر 

و پيش بينى دقيق آن براى آيندة شهر كنگاور؛ 
ــبكة آبرسانى  2.  برنامه ريزى و تطبيق حجم جريان آب در ش
بر اساس ميزان مصرف در مناطق شهرى با كاربرى هاى مختلف؛ 
ــبكة  ــهرى با ش ــترش حوزة ش ــى و گس ــق مكان ياب 3. تطبي

آب رسانى؛ 
ــيب زمين در مكان ها و مناطق شهرى با سطوح  4. رعايت ش

طرح شبكة آب رسانى در سطح شهر كنگاور؛ 
5. هماهنگى بين سازمان هاى متولى اقدام، مديريت و عمران 
ــهردارى، سازمان آب، فرماندارى، سازمان برق و  شهرى، نظير ش

... ؛ 
6. رعايت استانداردها در جنس، دبى، مقاومت و مداومت در 
برابر پوسيدگى لوله ها و طرح شبكه هاى آب رسانى در سطح شهر؛ 
7. آموزش مردم براى جلوگيرى از آلوده شدن آب ها، به ويژه 

در مصارف صنعتى و زندگى شهرى و روستايى؛ 
8. شناسايى كيفيت منابع آبى، آالينده ها، مواد شيميايى سنگين، 
ــورى و... و انجام آزمايش هاي دقيق در جهت بهبود وضعيت  ش

سالمت شهروندان؛ 
9. تأمين دو نوع آب و ايجاد تأسيسات آب رسانى مجزا براى 
آن ها؛ آب تصفيه شده براى نوشيدن و پختن غذا و امثال آن و آب 

تصفيه نشده براى مصارف ديگر؛ 
ــانى، چاه ها و... با  ــبكه هاى آب رس 10. رعايت مكان يابى ش

شبكة فاضالب و پسماند هاى شهرى؛ 
ــانى با  ــبكة آب رس ــاخت ش ــى و تطبيق زيرس 11- هماهنگ

مؤلفه هاى اثرگذار و مربوط به مسئلة آب شهرى؛ 
ــازمان ها و بخش هاى  12- به كارگيرى افراد متخصص در س

مربوط به آب شهرى؛ 

ــهرى و بازيافت  ــة رواناب ها و فاضالب هاى ش 13- تصفي
آن ها در سيستم و متابوليسم شهرى. 
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ــده  ــاب اطلس كوه ها و غارهاي ايران در دو بخش تدوين ش كت
است. در بخش نخست، مجموعه كوه هاي ايران در 241 فقره نقشه 
و كروكي گردآوري شده و 453 قلة مختلف در سراسر كشور، اعم از 
كوچك و بزرگ، ناشناخته يا مشهور در اين نقشه ها معرفي شده اند. 
بخش دوم اين كتاب را كه بر آن اطلس توصيفي غارهاي ايران 
ــام نهاده اند، مي توان فرهنگ غارنوردي نيز ناميد. با توجه به اينكه  ن
در زمينة غارنوردي و غارهاي ايران كار چنداني صورت نگرفته، سعي 
ــود و خوانندگان را  ــده است تنوع بيشتري به اين بخش داده ش ش
ــرزمينمان  اندكي با تاريخ و تنوع موجود در اين بخش از ميراث س

آشنا كند. 

معرفي كتاب ها و مجالت 
كوروش اميري نيا   دفتر تأليف كتب درسي 

كتاب مشاهير جغرافياي ايران كوشيده است با استفاده از منابع 
مختلف موجود، نامي ترين جغرافي دانان ايران را، از هزارة اول قبل از 
ميالد تا سال 1390 هجري شمسي، مورد مطالعه قرار دهد و عقايد و 

آثار آن ها را به عالقه مندان حال و آيندة جهان معرفي كند. 
ــل اول آن به  ــت. فص ــده اس اين كتاب در چهار فصل تدوين ش
معرفي جغرافي دانان ايران باستان پرداخته است و فصل دوم و سوم 
شامل معرفي جغرافي دانان ايراني است كه در زمينة جغرافياي ايران 
از خود اثر درخشان به يادگار گذاشته اند؛ اعم از دورة اسالمي و دورة 

معاصر. 
در فصل چهارم كتاب، گروه هاي آموزش و اعضاي هيئت علمي 
ــتة جغرافيا معرفي  ــور در رش ــگاه ها و مراكز آموزش عالي كش دانش

شده اند. 

مجلة علمي - پژوهشي مطالعات و پژوهش هاي 
شهري و منطقه اي 

ــي مطالعات و  ــي - پژوهش ــة علم ــمارة مجل ــن ش دوازدهمي
ــهري و منطقه اي دانشگاه اصفهان در بهار 1391 با  پژوهش هاي ش

اين مقاالت منتشر شد: 
* توليد سفرهاي درون  شهري و تأثيرپذيري از تنوع كاربري زمين 

(مطالعة موردي: چهار محدوده مسكوني در شهر شيراز)؛ 
* الگوي تطبيقي گسترش فقر در شهر كرمانشاه در دورة 85-

1375؛ 
ــماندهاي جامد شهري، گامي در راستاي توسعة  * مديريت پس

پايدار (مطالعة موردي: شهر زنجان)؛ 
ــي رابطة بين ويژگي هاي فردي زنان و مشاركت آنان در  * بررس
فرايند توسعة روستايي (مطالعة موردي: دهستان درز آب، شهرستان 

مشهد)؛ 

اطلس كوه ها و غارهاي ايران 
داوود محمدي فر 

مشاهير جغرافياي ايران 
مؤلف: دكتر غالمرضا مقامي مقيم 

ناشر: انتشارات سخن گستر 
نوبت چاپ: اول / پاييز 1391 
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* قابليت ها و تنگناهاي توسعة محور شرق در شرايط امروز ايران 
و منطقه؛ 

* مهاجرت، تحرك سكونتي و ساخت اجتماعي - فضايي شهر 
سبزوار؛ 

ــازي در  ــري رهيافت هاي توانمندس ــنجي به كارگي * امكان س
سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي ناحية گلشهر مشهد. 

مجلة علمي - پژوهشي مطالعات و پژوهش هاي 
شهري و منطقه اي 

ــي مطالعات و  ــي - پژوهش ــة علم ــمارة مجل ــيزدهمين ش س
پژوهش هاي شهري و منطقه اي دانشگاه اصفهان در تابستان 1391 

با اين مقاالت منتشر شد: 
* بايسته هاي بوم شناسي سياسي شهر:  الگوي توزيع تاج پوشش 

درختي و نابرابري فضايي در شهر تهران؛ 
* گردشگري خانه هاي دوم و اثرات آن بر بهبود كيفيت زندگي 

ساكنان روستايي...؛ 
* سطح بندي توسعة منطقه اي در ايران (كاربرد رهيافت شاخص 

تركيبي)؛ 

مجلة علمي - پژوهشي مطالعات و پژوهش هاي 
شهري و منطقه اي 

ــي مطالعات و  ــي - پژوهش ــمارة مجلة علم ــن ش چهاردهمي
ــهري و منطقه اي دانشگاه اصفهان در پاييز 1391 با  پژوهش هاي ش

اين مقاالت منتشر شد. 
* توسعة مدلي عامل - مبنا براي شبيه سازي گسترش كاربري 

اراضي شهري (مطالعة موردي: قزوين)؛ 
ــعب بانك ها و  ــتگاه هاي خودپرداز ش ــت دس ــي ظرفي * ارزياب

مؤسسات مالي و اعتباري با استفاده از (ANP) و (GCA)...؛ 
ــاختار فضايي و توسعه يافتگي محالت  * تحليل ارتباط ميان س

شهري به روش چيدمان فضا (مطالعة موردي: شهري)؛ 
* ارزيابي تطبيقي زيست اقليم انساني شهر اصفهان با استفاده از 

روش هاي ترجونگ PMV، PET، TCI؛ 
* تحليل قيمت مسكن كالن شهري و محدودة رشد شهري در 

ايران، كاربرد الگوي پانل ديتا در شهرهاي منتخب...؛ 
ــت محيطي و توزيع مكاني فضاي سبز  * تحليلي بر بحران زيس

شهر تهران؛ 
* برنامه ريزي استراتژيك توسعة محله اي با تأكيد بر متغيرهاي 

اجتماعي (مطالعة موردي: محلة طالب شهر مشهد)؛ 
* ارزيابي و اولويت بندي جاذبه هاي اكوتوريسم (روستاهاي هدف 

گردشگري استان چهارمحال و بختياري). 

* ارزيابي وضع موجود و طرح پيشنهادي بافت تاريخي يزد از نظر 
دسترسي به خدمات اورژانس...؛ 

ــهند و تعيين  ــعة فيزيكي شهر جديد س ــي روند توس * بررس
محدوده هاي مناسب به منظور توسعة آتي آن؛ 

* تحليل جغرافيايي بر وضعيت كاربري پاركينگ در شهر گناوه 
با استفاده از مدل AHP؛ 

ــعة اقتصادي -  ــهرهاي كوچك در توس ــي بر نقش ش * تحليل
اجتماعي روستاهاي پيرامون...؛ 

ــنجش ميزان رضايتمندي ساكنان بافت قديم شهر آران و  * س
بيدگل از شاخص هاي كيفيت زندگي. 

مجلة معلم جغرافيا1 
ترجمة دكتر سيدمهدي موسي كاظمي 

استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه پيام نور 
مجلة معلم جغرافيا نشريه اي براي مربيان و محققان است تا 
ــه ارائة راهبردهاي ابتكاري تدريس و محتواهاي ضروري  در آن ب
براي دوره هاي مختلف تحصيلي از ابتدايي، دبيرستان تا دوره هاي 
مقدماتي در كالج ها و مؤسسات آموزش عالي و كالس هاي درس 
و دوره هاي آموزشي قبل از خدمت بپردازند. اين مجله همچنين 
ــطح  ــراي بحث درمورد روندهاي آموزش جغرافيا در س محلي ب
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ــت. مجلة  معلم جغرافيا نشرية شوراي  ايالتي، ملي و بين المللي اس
ملي آموزش جغرافيا2 (NCGE) در اياالت متحده آمريكاست؛ شورايي 
ــاغالن و افرادي كه باور  ــكل از معلمان، اساتيد، دانشجويان، ش متش
دارند جغرافيا بخش ضروري آموزش رسمي، غيررسمي و مادام العمر 
است. آموزش جغرافيا دانشي گسترده و عميق در مورد ويژگي هاي 
طبيعي و فرهنگي جهان و مهارت هاي فضايي تحليلى ارائه مي دهد 
كه براي تصميم گيري در جامعة پيچيدة ما حياتي هستند. شوراي 
ــال 1915 به منظور ارتقاي وضعيت و كيفيت آموزش و  مزبور از س

يادگيري جغرافيا با روش هاي زير فعاليت داشته است: 
* ترويج اهميت و ارزش آموزش جغرافيا؛ 

ــعة مهارت هاي مربيان جغرافيا با توجه به دانش  * ارتقا و توس
محتوايي، تكنيك ها و فرايندهاي يادگيري؛ 
* ايجاد ارتباط ميان مربيان جغرافيا؛ 

* حمايت و انتشار پژوهش ها در آموزش جغرافيا؛ 
* توسعه، انتشار و ترويج مواد آموزشي برنامه اي حمايتي و منابع 

ديگر؛ 
* همكاري با ساير سازمان هايي كه اهداف مشابه دارند. 

ــارات تيلور و فرانسيس 3 و دو شماره در سال  اين مجله در انتش
ــموتر مارسلو4 است. اعضاي  منتشر مي شود. سردبير آن جودي اس
ــتند.  ــگاه هاي آمريكا هس ــت تحريرية مجله از مدارس و دانش هئي
فهرست مقاالت شمارة 2 از دورة 8 در سال 2011 با موضوع تغيير 

اقليم موجود در دفتر مجله به شرح زير است: 
سخن سردبير: جودي اسموتر مارسلو؛ 

* باستان شناسـي دورة پيش اينكايـي در كشـور پـرو: 
وضعيت سرخ پوستان اوليه در شرايط اقليمي پيش از تاريخ: 

مارشا آلي براندي؛ 
* طـرح درس؛ بررسـي روش هاي دفن مـردگان؛ محيط 

زيست، ارتفاعات، و باستان شناسي: كريستي اسنيدر؛ 
* قطب شمال، يك نقطة استراتژيك جهاني؛ منابعي براي 
آموزش جغرافيا در مورد منطقة قطب شـمال كانادا در عصر 

معاصر: بتسي آرنتزن و امي ساتردن؛ 
* طـرح درس؛ آيا تغيير در يخ هاي درياي قطب شـمال 
نشان دهندة تغييرات اقليم است؟ درس با استفاده از فناوري 

جغرافيايي - فضايي: جوديث كي. باك؛ 
* آموزش در مورد تغيير جهاني اقليم: سوزان گاالگر هافرون 

و خارا والموند؛ 
* نقد و بررسي كتاب. 

مطلب برگزيده از شمارة 1 دورة دهم سال 2013 
تهيـة يـك نقشـة راه5 براي آمـوزش جغرافيـا در قرن 

بيست ويكم: بررسي اجمالي يك طرح 
ــن جغرافياي ملي، انجمن جغرافي دانان آمريكا، جامعة  انجم
ــا با يكديگر  ــوراي ملي آموزش جغرافي ــي آمريكا و ش جغرافياي
ــاي بلندمدت  ــة راه» را براي راهبرده ــكاري كردند تا «نقش هم
ــي طراحي كنند.  ــا در دوره هاي تحصيل ــود آموزش جغرافي بهب

ــه كارگروه را گرد هم آوردند تا گزارش  ــازمان هاي همكار س س
ــي هاي الزم را انجام دهند  ــي را تهيه كنند و هر يك بررس نهاي
ــه كنند كه براي  ــة آموزش جغرافيا ارائ ــي در حيط و توصيه هاي
ــامل پژوهش  ــت. اين حيطه ها ش ــود وضعيت آن قطعي اس بهب
ــيابي، مواد آموزشي و توسعة حرفه اي هستند.  در آموزش، ارزش
ــترك  ــبرد يك هدف مش ــا براي هر گزارش حول پيش توصيه ه
ــه آموزش جغرافيا كه توازن بين  ــي زد: ارائة يك رويكرد ب دور م

ــتن جغرافيا6» با «به كار بردن جغرافيا7» را برقرار كند.  «دانس
ــطح ملي در آمريكا و داده هاي  نتايج طرح ارزيابي آموزش در س
ديگر نشان داده اند كه بيش از 70 درصد از فارغ التحصيالن دبيرستان 
آمادة انجام استدالل هاي جغرافياي عادي نيستند؛ استدالل هايي كه 
هر كس در جامعة ما بايد در مسير مراقبت از خود و خانواده اش انجام 
ــد، تصميم هاي مهم در محل كار بگيرد و با روند دموكراتيك در  ده

جامعه مشاركت داشته باشد. 
براي توصيف اجزاي مختلف ايدة «به كار بردن جغرافيا»، «طرح 
نقشة راه، اصطالح»، «تمرين هاي جغرافيايي8» را انتخاب كرد. با كار 
روي مهارت هاي شناسايي شده در طرح «جغرافيا براي زندگي» شش 

دسته تمرين جغرافيايي شناسايي شد: 
* ارائة  پرسش هاي جغرافيايي؛ 

* به دست آوردن اطالعات جغرافيايي؛ 
* سازمان دهي اطالعات جغرافيايي؛ 

* تجزيه و تحليل اطالعات جغرافيايي؛ 
* پاسخ دادن به پرسش ها و ارائة راه حل ها؛ 

* مبادلة اطالعات جغرافيايى. 
ــان دهندة يك مرحله در تحقيق  ــته ها نش هر يك از اين دس
جغرافيايي و حل مسئله و شامل تمرين هاي خاص است كه، چه 
به صورت مستقل و چه در تركيب با يكديگر، مي تواند به فرد اين 
امكان را بدهد كه به هدف خود در اين مرحله برسد. گزارش هاي 
ــش جغرافيايي و  ــازي دان ــت يكپارچه س ــة راه» بر اهمي «نقش
ــوزش به جاي آموزش آن ها به طور  تمرين هاي جغرافيايي در آم
جداگانه تأكيد دارد. يك ديدگاه سنتي و ديدگاهي كه احساس 
ــياري از مردم دارد، ديدگاهي خواهد  ــتري براي بس راحتي بيش
ــت ابتدا بايد درك واقعي آموزش داده شود و  بود كه معتقد اس
ــپس مهارت هاي استدالل. با اين  به دنبال آن درك مفهومي و س
ــال، تحقيقات در زمينة آموزش به ما مي آموزد كه جدا كردن  ح
يادگيري حقايق، مفاهيم و استدالل بي اثر است، زيرا آن ها بايد 

ــوند.  ــتفاده ش با هم در تمرين ها اس

پي نوشت ها 
1. The geography Teacher
2. National Council for Geographic Education
3. Taylor & Francis 
4. Jody Smothers- Marcello, Sitka High School, Alaska, USA
5. Road Map
6. Knowing geography
7. doing geography 
8. grographic practices
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 نام  رسمى: فدراسيون سنت كيتز و نويس
st.kitts and Nevis نام محلى: سنت كيتز اندنويس

 ST. KITTS AND ــس نام بين المللى: ســنت كيتز و نوي
NEVIS

ــاى كارائيب و غرب  ــمال خاورى دري ــية ش جزايرى در حاش
اقيانوس اطلس با مساحت 261 كيلومتر مربع (صدونودمين كشور 
جهان) وجود دارند كه از سه جزيرة سنت كيتز (168 كيلومتر مربع)، 
نويس (93 كيومتر مربع) و جزيرك سنت اوتايتس تشكيل يافته اند 
و جزئى از جزاير ليوارد (بادپناه) و بخشى از مجمع الجزاير آنتيل هاى 
ــاب مى آيند. جزاير مزبور منشأ آتش فشانى دارند و  كوچك به حس

اراضى آن ها تپه ماهور است.
ــرم و مربوط و  ــنت كيتز و نويس داراى اقليم گ ــوا: س آب و ه
پرباران است و بادهاى اقيانوسى به اعتدال نسبى هواى آن ها كمك 

مى كند.
جمعيت: براساس آمار سال 2010، سنت كيتز و نويس جمعيتى 
بالغ بر 49/900 نفر (صد و نودمين كشور جهان) دارد. از اين تعداد 
ــهرها و 67/3 درصد ساكن روستاها بوده اند.  32/7 درصد ساكن ش

تراكم جمعيت نيز 191 نفر در هر كيلومتر مربع است.
ــنى: آمار سال 2008 نشان مى دهد، 26/7 درصد افراد  توزيع س
ــال، 25/9 درصد بين 15 تا 29 سال، 19/8 درصد بين 30  زير 15 س
ــال، 6/3 درصد بين 60 تا  ــال، 17/3 درصد بين 45 تا 59 س تا 44 س
74 سال، 2/9 درصد بين 75 تا 84 سال و 1/1 درصد نيز بيش از 85 
سال سن دارند. اميد به زندگى در هنگام تولد براى مردان 70/3 سال 

و زنان 76/3 سال است.
ــال 2010، ميزان تولد 14/2 نفر  تولد و مرگ ومير: طبق آمار س

ــر 7/1 نفر در هر هزار نفر و ميزان  ــر هزار نفر، ميزان مرگ ومي در ه
مرگ و مير كودكان نيز 14/3 نفر در هر هزار تولد بوده است (2008).
تركيب نژادى: در سال 2000، 90/4 درصد جمعيت كشور نژاد 
سياه پوست، 5درصد دورگة سياه و سفيد و 4/6 درصد از بقية نژادها 

بوده اند.
ــال 2005، 75 درصد  ــاس اطالعات س ــب و زبان:  براس مذه
جمعيت پروتستان، 11 درصد كاتوليك و 14 درصد معتقد به ديگر 
ــمى، انگليسى است كه با خط التين  اديان بوده اند. زبان رايج و رس

نوشته مى شود.
ــهر باِستِر با 12/900 نفر جمعيت (2006) پايتخت  پايتخت: ش
ــور سنت كيتس و نويس است و شهرهاى مهم آن عبارت اند از:  كش

نام  رسمى: فدراسيون سنت كيتز و نويس
st.kitts and Nevis.kitts and Nevis. kitts and Nevisنام محلى: سنت كيتز اندنويس kitts and Nevisنام محلى: سنت كيتز اندنويس 

سنت كيتز و نويس
سعيد بختيارى 
مؤسسة جغرافيايى و كارتوگرافى گيتاشناسى

ى 
ها

ور 
ش
ك

ن
ها
ج

61
دورة بيسـت و هشتم/ شمـــارة 1/ پاييز 1392



چارلز تاون (1500 نفر) و سنت پل (1200 نفر)
نوع حكومت: فرماندارى كل (تحت حكومت تشريفاتى پادشاه 
ــت. رئيس حكومت،  ــس قانون گذارى اس ــتان) با يك مجل انگلس
ــال 1996 و رئيس دولت،  ــركاتبرت سباستين از س فرماندار كل، س
نخست وزير، دنزيل داگالس از سال 1995 هستند. قوة مقننه از يك 
مجلس ملى با 15 عضو به مدت 5 سال تشكيل مى شود كه 11عضو 
ــوند و 3 عضو آن را فرماندار  ــتقيم تعيين مى ش آن با انتخابات مس
كل تعيين مى كند و پانزدهمين عضو، دادستان كل است. كرسى هاى 
ــهروندان  ــى، جنبش ش مجلس ملى (2010): حزب كارگر 6 كرس

عالقه مند 2 كرسى، حزب اصالحات نويس 1 كرسى.
تاريخ استقالل سنت كيتس و نويس از كشور انگلستان در تاريخ 
1983/9/19 بوده و روز ملى آن (روز استقالل) نوزدهم سپتامبر است. 
ــال 1983 به عضويت سازمان ملل متحد  ــنت كيتز و نويس در س س
ــازمان ها نيز عضويت دارد: كنفرانس  ــد و عالوه بر آن در اين س درآم
تجارت و توسعة ملل متحد (UNCTAD)، صندوق كودكان ملل متحد 
(UNICEF)، سازمان خواربار و كشاورزى ملل متحد (FAO)، بانك 
بين المللى ترميم و توسعه (بانك جهانى/ IBRD)، انجمن بين المللى 
توسعه (IDA)، بنگاه مالى بين المللى (IFC)، سازمان بين المللى كار 
ــازمان آموزشى، علمى و  (ILO)،  صندوق بين المللى پول (IMF)، س
فرهنگى ملل متحد (UNESCO)، سازمان توسعة صنعتى ملل متحد 
(UNIDO)، اتحادية جهانى پست (UPO)، سازمان جهانى بهداشت 
(WHO)، سازمان جهانى مالكيت معنوى (WIPO)، سازمان تجارت 
جهانى، سازمان كشورهاى آمريكايى، كشورهاى آفريقايى، كارائيب و 
 ،(CARICOM) جامعه و بازار مشترك كارائيب ،(ACP) اقيانوس آرام
اتحادية كشورهاى جزيره اى كوچك (AOSIS) و ملل مشترك المنافع.

كشــاورزى و صنايع: محصوالت عمدة اين كشور عبارت اند 
از (2009): نيشكر، نارگيل، سيب زمينى، هويج، شلغم، گوجه فرنگى 
ــكر خام،  و آناناس. مهم ترين محصوالت صنعتى آن نيز (2003) ش
ــابه هاى گازدار، آب جو، قطعات الكترونيكى، پوشاك و سيمان  نوش

بوده است.
در سال 2007، سنت كيتز و نويس 15 درصد اراضى كشاورزى، 
4 درصد مرتع و چمنزار و 20 درصد جنگل داشته است. تعداد دام 
زندة آن (2009) شامل 9000 رأس بز، 7500 رأس گاو، 7000 رأس 

گوسفند، 6000 رأس خوك و 80/000 قطعه جوجه بوده است.
ــور حدود 223/4 ميليون كيلووات ساعت  همچنين در اين كش
ــاعت برق (2007)  ــرق توليد (2009) و 137 ميليون كيلووات س ب
مصرف شده است. ميزان صيد ماهى آن نيز معادل 450 تن (2009) 

برآورد شده است.
نيروى كار: طبق آمار سال 1995، تعداد نيروى كار 18,170 نفر 
بوده كه 41/7 درصد جمعيت را تشكيل مى داده است. شاغالن باالى 

15 سال 70/5 درصد و زنان 44/4 درصد بوده اند.
ــنت، هر دالر  ــرقى معادل 100 س واحد پول: دالر كارائيب ش

ــرقى  ــرقى و هر دالر كارائيب ش آمريكا معادل 2/7 دالر كارائيب ش
معادل 12962 ريال (1392) است.

ــد ناخالص ملى  ــال 2010، درآم ــد ناخالص ملى: در س درآم
سنت كيتز و نويس به 499 ميليون دالر آمريكا بالغ شد و ميزان سرانة 

آن حدود 9/980 دالر آمريكا بود.
ــال 2008 حدود  ــس در س ــنت كيتز و نوي ــور س واردات: كش
ــامل  ــت كه عمدتاً ش 324/8 ميليون دالر آمريكا كاال وارد كرده اس
مصنوعات فلزى 17/8 درصد، ماشين آالت و تجهيزات 16/4 درصد، 
ــده  فراورده هاى غذايى و حيوانات زنده 15 درصد، نفت تصفيه ش
ــايل نقليه 6/2  ــيميايى 6/5 درصد و وس 6/9 درصد، فراورده هاى ش
درصد بوده است. اين كاالها از كشورهاى آمريكا 61 درصد، ترينيداد 
و توباگو 11/5 درصد، انگلستان 4/5 درصد، ژاپن 3 درصد و كانادا 

2/1 درصد وارد شده اند.
ــال 2008 اين كشور حدود 51/8 ميليون دالر  صادرات: در س
آمريكا كاال، شامل ماشين آالت و تجهيزات 79/7 درصد، تجهيزات 
الكتريكى 45/9 درصد، فرآورده هاى غذايى، حيوانات زنده، نوشيدنى 
ــارات 3/7 درصد به كشورهاى  و تنباكو 8/9 درصد و چاپ و انتش
آمريكا 83/6 درصد، انگلستان 4/4 درصد، هلند 2/3 درصد و آنتيگوآ 

و باربودا 1/5 درصد صادر كرده است.
ارتش: نيروهاى دفاعى شامل گارد ساحلى و واحدهاى پليس 

است.
ــال 2005، حدود 50  ــوط راه آهن در س حمل و نقل: طول خط
كيلومتر و طول راه هاى اتومبيل رو (2002) حدود 383 كيلومتر بوده 
ــت. در سال 2004 تعداد 9000 دستگاه اتومبيل سوارى و 3000  اس

دستگاه اتوبوس و كاميون در اين كشور مشغول به كار بوده  اند.
در كشور سنت كيتز و نويس، دو فرودگاه با پروازهاى زمان بندى 

شده وجود دارد (2010).
ــداد 11,000 گيرندة تلويزيونى  ــال 2001، تع ارتباطات:  در س
(239 دستگاه براى هر هزار نفر)، 21,000 خط تلفن (2010)، (420 
ــط براى هر هزار نفر)، 85/000خط تلفن همراه (2010)، (1700،  خ
ــتگاه رايانة شخصى (2004)،  خط براى هر هزار نفر)، 11/000 دس
(420 رايانه براى هر هزار نفر) و 17,000 اشتراك اينترنت (2009)، 

(345 اشتراك براى هر هزار نفر) مورد استفاده قرار گرفته است.
بهداشت: طبق آمار سال 2005، تعداد پزشكان اين كشور 62 نفر 
ــك) و 297 تخت بيمارستانى (2009)  (براى هر 796 نفر يك پزش

(براى هر 167 نفر يك تخت) وجود داشته است.
ــوء تعذيه كه كمتر از 1850 كالرى  تغذيه: ميزان افراد داراى س
ــال هاى 2004 تا 2006، 7000  انرژى مصرف مى كنند، در فاصلة س

نفر، معادل 15 درصد كل جمعيت كشور بوده است.
آموزش: نرخ باسوادى سنت كيتز و نويس در سال 2004، حدود 
97/8 درصد بوده است. جدول زير خالصه اى از نسبت هاى آموزشى 

دوره هاى تحصيلى را در سال 10- 2009 نشان مى دهد.
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برگزاري اولين همايش ملي
 انجمن ايراني ژئومورفولوژي 
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تصاوير در صفحه 2 جلد 

در روز نهم اسفندماه 1391، نخستين همايش ملي انجمن ايراني 
ــن در محل خانة  ــه همت هيئت مديرة اين انجم ژئومورفولوژي ب

انديشمندان علوم انساني تهران برگزار شد. 
ــي 123 نفر از  ــتاوردهاي پژوهش در اين همايش يك روزه، دس
ژئومورفولوژيست هاي ايراني در تحقيقاتي كه براي مناطق مختلف 
جغرافيايي ايران انجام داده بودند، در قالب سخنراني هاي شفاهي و 

ارائة پوسترى مورد بحث و تبادل نظر علمي قرار گرفت. 
ــت ماه 1391 و  ــش از ارديبهش ــزاري اين هماي ــات برگ مقدم
ــكيل دبيرخانة همايش آغاز شده بود.  اعالم فراخوان مقاالت و تش
روي هم رفته تعداد 230 مقالة علمي به دبيرخانه رسيد كه برحسب 
نظر داوران، 51 مقاله براي ارائة شفاهي و 72 مقاله براى ارائة پوستري 
پذيرفته شد. موضوع همايش «ژئومورفولوژي و زيستگاه انسان» بود 
كه مقاالت رسيده در سه سالن جداگانه در محورهاي ژئومورفولوژي 
ــگري، انديشه هاي  ــايت ها و گردش و مديريت محيط، ژئومورفوس
ژئومورفولوژيكي، ژئومورفولوژي شهري و روستايي، ژئومورفولوژي 
ساحلي و رودخانه اي ارائه شدند. در سالن اصلي همايش، عالوه بر 
سخنراني ها، ميز گردي با عنوان «ژئومورفولوژي و زيستگاه انسان» 
ــد و شركت كنندگان  با مديريت آقاي دكتر مهدي چوبينه برگزار ش
ــاهي، دكتر عاليي، دكتر طايفي، دكتر قهرودي و دكتر  (دكتر مهرش
ــهم اين علم در بهبود شرايط زيستگاه هاي  رضايي مقدم) دربارة س

انساني و انتخاب آن ها به بحث وبررسي و تبادل  نظر پرداختند. 
در جريان اين همايش آقاي دكتر مجتبي ايماني، رئيس انجمن ايراني 
ژئومورفولوژي، گزارشي از فعاليت هاي انجمن را به اطالع رسانيد و سپس 
آقاي دكتر سياوش شايان، نايب رئيس انجمن و دبير علمي همايش گزارش 
علمي، روند برگزاري همايش را بيان و عناوين و محورهاي همايش دوم 
ــالم كرد. دبير اجرايي اين همايش آقاي دكتر عزت ا... قنواتي بود.  را اع
براي اطالع بيشتر در مورد سخنراني ها و برنامه هاي اين همايش مي توانيد 
 http://irangeomorphology.ir :به تارنماي انجمن به نشانى وبگاه

مراجعه كنيد. 

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر  انتشارات وتكنولوژى آموزشى 
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 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ( به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) :

مجله هاي بزرگ سال عمومي 
 (به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة آموزش ابتدايي)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة آموزش ابتدايي)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي)

(براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول)

(براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم)

وزش ابتــدايي  رشد آموزش متوسطه  رشد تكنولوژي آموزشي   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 (به صورت فصل نامه و   چهارشماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود):

مجله هاي رشــد عمومي و تخصصي، براي معلمان، مديران، مربيان، مشاوران 
و كاركنــان اجرايي مــدارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شــود. 

ــمارة 4  ــاختمان ش ــمالي، س ــهر ش ــان ايرانش ــران، خياب  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش، پالك 266، دفتر انتشارات  و تكنولوژى آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

 رشد برهان آموزش متوسطه اول (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه اول) 
 رشـد برهـان آمـوزش متوسـطه دوم (مجله رياضي بـراي دانش آموزان دورة متوسـطه 
دوم)  رشـد آمـوزش قـرآن  رشـد آمـوزش معارف اسـالمي  رشـد آمـوزش زبان 
و ادب فارسـي  رشـد آموزش هنر  رشـد آموزش مشـاور مدرسـه  رشـد آموزش 
تربيت بدنـي  رشـد آمـوزش علوم اجتماعي  رشـد آمـوزش تاريخ   رشـد آموزش 
جغرافيـا  رشـد آمـوزش زبـان  رشـد آمـوزش رياضي   رشـد آمـوزش فيزيك  
رشـد آموزش شـيمي   رشـد آموزش زيست شناسـي   رشـد آموزش زمين شناسي 
 رشـد آمـوزش فني و حرفـه اي و كار و دانـش  رشـد آمـوزش پيـش دبسـتاني

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصى

مجله هاي رشد توسط دفتر انتشارات و تكنولوژى آموزشى
به  وابسته  آموزشي،  برنامه ريزي  پژوهش  و  سازمان   
مي شود. منتشر  و  تهيه  موزش وپرورش  آ رت  وزا



نكوداشت دكتر بهلول عليجاني، استاد برجستة جغرافيا و بنيان گذار آب 
و هواشناسي سينوپتيك در ايران، برگزار شد. 

دكتر بهلول عليجاني در دوم شهريور ماه 1325 خورشيدي در روستاي 
چهرگان از توابع شهرستان شبستر در خانواده اي كشاورز به دنيا آمد. 

ــتاد عليجاني دوران دبستان را در زادگاه خود روستاي چهرگان  اس
گذراند و براي ادامه تحصيل در دبيرستان، به بخش طسوج رفت. پس 
از اخذ ديپلم، در سال 1347 به عنوان آموزگار در فيروزكوه استخدام شد. 
ــپس براي ادامه تحصيل به آمريكا رفت و به ايران بازگشت و  س
ــايي دانشگاه ها در سال 1362، در دانشسراي عالي يزد  پس از بازگش
ــئوليت اداري، به  ــتادياري تدريس را آغاز و عالوه بر مس با مرتبه اس
ــي نيز مشغول بود. در اين زمان، دو كتاب مهم و  فعاليت هاي پژوهش
ــي و درآمدي بر روش هاي ميداني  پربار، يعني مباني آب و هواشناس
جغرافيا را به نگارش درآورد و مقاالت و نوشتارهاي بسياري هم در 

مجالت علمي - پژوهشي از ايشان چاپ شد. 
ــي تهران و از سال 1364 با  ــازمان هواشناس ــال 1362 با س از س
دانشگاه تربيت مدرس تهران همكاري كرد و در سال 1369 به دانشگاه 

تربيت معلم تهران (خوارزمي كنوني) منتقل شد. 
آقاى دكتر عليجانى از سال 1375 به عضويت هيئت تحريريه مجله 
رشد جغرافيا درآمدند و از سال 1376 تا 1380 به عنوان سردبير منشأ اثر 
و راهنمايى نويسندگان مقاالت اين مجله بودند. اين همكارى همچنان 
ادامه دارد. از سال 1385 نيز پيگيرى و مسئوليت مديريت قطب علمى 

تحليل فضايى مخاطرات محيطى بر عهده ايشان گذاشته شده است. 
دكتر عليجاني نشان ها و جوايز بسياري دريافت كرد كه برخي از 

آن ها عبارت اند از: 
* برندة جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي ايران در سال 1373 
ــته جغرافيا و دريافت لوح سپاس از رياست جمهوري، وزير  در رش

ارشاد اسالمي و رياست دانشگاه خوارزمي. 
* كسب عنوان پژوهشگر نمونة سال 1381 دانشگاه خوارزمي. 

* كسب عنوان استاد نمونه كشور در سال 1384. 
* كسب عنوان پژوهشگر برتر سال 1391.

ــتاد گران قدر آثار علمي - پژوهشي فراوان دارد كه از آن  اين اس
جمله مي توان به چند نمونة زير اشاره كرد: 

1. اصول عكس هاي هوايي، انتشارات دانشگاه پيام نور، 1370. 
ــمت، چاپ اول: 1381،  ــي سينوپتيك، سازمان س 2. اقليم شناس

چاپ دوم: 1385. چاپ چهارم: تابستان 1390. 
3. آب و هواي ايران، انتشارات دانشگاه پيام نور، 1374. 

نكو داشت استاد بهلول عليجاني

            

حماسة سياسي و حماسة اقتصادي
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   اگر قبًال مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك:
شما مي توانيد پس از واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 
بانك تجارت، شعبة سه راه آزمايش كد 395، در وجه شركت افست از دو 

روش زير، مشترك مجله شويد: 
1.  مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشاني:  www.roshdmag.ir و تكميل برگة 

اشتراك به همراه ثبت مشخصات فيش واريزي. 
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشي 

(كپي فيش را نزد خود نگه داريد).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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