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  29/2/1394: تاريخ پذيرش                                                31/4/1393: دريافت تاريخ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
 و هستند ثرؤم مختلف واحدهاي در ساكن مردم باورهاي و رويدادها ها، فرهنگ انعكاس در جغرافيايي هاي نام
 واحد هر ساكنان كه آنجا از. جست سود تاريخي هاي واقعيت كشف كليدهاي از يكيعنوان  به آنها از توانمي

 تغييرات و نام اين كه ميزان هر به ،شود مي خوانده مشخص نام با كه دانند مي واحدي به متعلق را خود سياسي
 منطقه آن ساكنان كردن يكپارچه در باشد داشته شتريبي تجانس منطقه اجتماعي روابط و فرهنگي اصول با آن

  .شد خواهد همگرايي باعث و كرده كمك ملي انسجام به و كرد خواهد ايفا بهتري و بيشتر نقش
 ها، شهرستان ها، استان نام شامل يافته، تغيير جغرافيايي هاي نام استخراج و بررسي پي در حاضر پژوهش

 كشور، وزارت(مختلف  منابع به توجه با آنها مستندات و اسالمي انقالب از پس مقطع در ها دهستان و ها بخش
 و تجزيه و...) هاي جغرافيايي و فرهنگ هاي رسمي، قوانين دادگستري، روزنامه مجموعه هاي كتاب دولت، سايت
 در تحقيق شرو. باشد ميايدئولوژي انقالب اسالمي بوده است،  تأثيرو اينكه آيا اين تغييرات تحت  آنها تحليل

ها و همچنين نقشه. است اي كتابخانه مطالعات اطالعات گردآوري ابزار و تحليلي - توصيفي نوع از مقاله اين
 تحقيق هاي يافته .است تهيه شده EXCELو  GISافزارهاي نمودارهاي مورد نياز اين پژوهش با استفاده از نرم

بيشتر به علت تغيير در ساختار تقسيمات  مطالعه مورد مقطع در ايران در نام تغيير روند كه است آن گوياي
 .باشد ميواحدهاي سياسي  ، و اين مورد شامل ارتقاء، انتزاع، الحاق و هرگونه تغيير در محدودهباشد ميكشوري 

  .هاي مازندران، خوزستان و فارس بوده است بيشترين تغييرات از لحاظ پراكنش جغرافيايي در استان
   

  .ايران ،جغرافيايي، هويت ملي، ايدئولوژي هايواحدهاي سياسي، نام :يكليد هاي واژه

                                                           
  E-mail: attaabdi@gmail.com                                                                   دار مكاتبات نويسنده عهده ∗
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  مقدمه -1
. رودميشمار  به كشوري هر ملي هويت هايشاخصه مهمترين از يكي جغرافيايي هاي مكان نام

 چند عواملي تأثير تحت گذشته قرون طي در جغرافياييهاي  مكان و نامگذاري نام تغيير سير
 فرهنگ از متأثرها  نام ادوار بعضي در. امري در خور مطالعه و بررسي است نظر اين از و بوده
 و بزرگان دستور با ديگر ادوار بعضي در و شدند انتخاب مي مردم خود توسط و بوده اقوام

قرون اخير عوامل گوناگون و متنوعي  در .است گرديده انجامها  نام تغيير و نامگذاريها پادشاهان
در آن ... ا، خواست حكومت، ايدئولوژي، افكار عمومي، فرهنگ جامعه و همانند سياست دولت

 .نحوي در ايران هم جاي بررسي و پژوهش را دارد كه اين امر به باشد ميدخيل 

 و فرهنگي اوضاع در دور هايگذشته از آسيا غربي جنوب در ايران جغرافيايي موقعيت
 ثرؤم ايران مرزهاي تغييرات در االخرهب و آنها سقوط و ها پيدايش حكومت و ظهور سياسي،

 از كشور اين كه شده آفريقا موجب و آسيا، اروپا قاره سه بين در ايران قرارگيري. است بوده
 و هاكانون بين اين دير باز ازكه  طوري به. نباشد مصون قاره، سه اين مختلف حوادث تأثير

 از هريك شدن ضعيف يا گرفتن نيرو شك، بدون و بوده محصور جديد و قديم متمدن مراكز
  .نبوده است تأثير بي سرزمين اين ورغث و حدود و اجتماعي و سياسي مسائل در اين كانون ها

توان گفت شرايط ريشه گرفته از تاريخ كهن و جغرافياي ويژه باعث عبارت ديگر مي به
نوعي در جاي  به اين امر. شده است كه مقوله هويت در ايران امري چند پايه و چند اليه باشد

شود كه بازتابي از روندها خوبي ديده مي كشور هم به) ساختطبيعي و انسان(هاي گوناگون  نام
در اين رابطه . ستهاي گوناگون تاريخي بوده ا و محتواي فرهنگي و هويتي ايران در دوره

الت هاي جغرافيايي در ايران گوياي پيروي آن از روند تحو ذاري مكانبررسي روند نامگ
اي متناسب با شرايط ويژه آن  به بيان ديگر در هر دوره. اجتماعي و تاريخي ايران بوده است

از جمله تحوالت سياسي بزرگ . گرفته استصورت ميها  نام دوره برخي تغييرات در جاي
اين انقالب كه در ماهيت . صورت گرفته در تاريخ معاصر ايران، پيروزي انقالب اسالمي است

هاي كشور  نامباره جايپيامدهايي را نيز درتبع  بهتحول فرهنگي و هويتي نيز بود خود نوعي 
رو مقاله حاضر در پي بررسي پيامدهاي اين تحول و دگرگوني  از اين .داشته استدنبال  به
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   .هاي ايران مي باشدسياسي در جاي نام

  قيروش تحق -2

ايران در مقطع پس از انقالب تقسيمات كشوري  1پژوهش حاضر در مورد تغيير نام سطوح
. و بررسي علل تغيير نام اين سطوح تقسيماتي اساس كار پژوهش حاضر است باشد مياسالمي 

در ايران در دوره پس از  جغرافيايي هاىتغيير نام: سوال تحقيق حاضر عبارت است از اينكه
اين است ژوهش هايي بوده است؟ و فرضيه پانقالب اسالمي از نظر هويتي داراي چه ويژگي

هاي صورت گرفته در اين دوره بيش از آنكه تحت تأثير هويت ملي رسد تغيير ناممينظر  به: كه
 .تحت تأثير ايدئولوژي جمهوري اسالمي بوده است د،باش

اي و اسنادي و  روش پژوهش پروژه مورد نظر توصيفي تحليلي بوده و با مطالعه كتابخانه
زارت كشور، روزنامه هاي رسمي، سايت هاي معتبر و مرتبط مراجعه به مستندات موجود در و

  .هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است هاي جغرافيايي انجام و از جنبه و فرهنگ

   نظري حثمبا -3

  فضا -1-3

مكـان و فضـاي جغرافيـايي    . شـود  مـي تنيـدگي تعـامالت انسـان و مكـان فضـا خلـق        از درهم
ا شـناخت يكـي بـدون بررسـي ديگـري كامـل نخواهـد        هـم هسـتند، لـذ    دو مفهوم وابسته بـه 

مكان جغرافيايي متناظر با نقطه سـه بعـدي محـدود يـا وسـيع اسـت كـه در فضـا تعيـين          . بود
محـدود يـا وسـيع اسـت كـه       فيـايي نيـز متنـاظر بـا عرصـه سـه بعـدي،       فضاي جغرا. شود مي

ي كــنش طي اســت كــه در فضــا بــا يكــديگر وابســته بــوده و دارا او نقــهــا  مكــانمركــب از 
  .متقابل هستند

 و فضـايي  دگرگـوني  جغرافيـايي،  فضـاي  بـر  سياسـي  عملكردهـاي  و تصـميمات  تـأثير 

                                                           

است و نقاط تقسيمات، نيز شامل شهر  در پژوهش حاضر منظور از سطوح تقسيمات، استان، شهرستان، بخش و دهستان -1
  .و روستا مي باشد
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 نيروهـاي  ايـن  و شـود  مـي  منجـر  فشـار  توليـد نيروهـاي   بـه  كـه  دارددنبـال   بـه  را اجتمـاعي 

و  هــا سياســت اصــالح و تغييــر بــه منجــر سياســي هــاي سيســتم همــه در اجتمــاعي
 آنهـا  هـاي  فـرض  پـيش  و ايـدئولوژي  و ارزش نظـام  حتـي  و گـردد  مـي  سياسي عملكردهاي

 تغييـر  و انـد  پويـايي  و تحـرك  داراي سياسـت  و فضـا  كـه  آنجـا  از .كنـد  مـي  متحـول  نيـز  را

 خـاص  سياسـت  فضـايي  هـر  در لـذا  اسـت،  ديگـري  تغييـر  باعـث  مؤلفـه  دو اين از هركدام

 بالًمتقـا  و اسـت  تحـول  حـال  در جبـري طـور   بـه  فضـا . باشـد  داشـته  وجـود  بايـد  فضـا  آن

 تـا  كنـد  پيـدا  تحـول  بايـد  سياسـت  بنـابراين  .كنـد  مي تغيير دچار خود تأثير تحت را سياست

 هـم  سياسـي  ديناميسـم  درواقـع . باشـد  بشـري  نيازهـاي  جوابگـوي  خـود  زمـان  بـا  متناسـب 

 همـين  وكنـد   مـي  عمـل  فضـايي  و اجتمـاعي  ديناميسـم  معلـول عنـوان   به هم و علتعنوان  به

 در تعـادل  عـدم  كـه  گفـت  تـوان  مـي  پـس   .شـود  مـي  امعـه ج در عمـومي  تعـادل  باعـث  امر

 اتتـأثير  تـأثير  تحـت  بيشـتر  باشـد،  آنهـا  طبيعـي  شـرايط  بـه  مربـوط  آنكـه  از بـيش  جوامع،

ديناميسـم   آنتبـع   بـه  و اجتمـاعي  ديناميسـم  غـايي  علـت عنـوان   بـه  جوامـع  سياسـي  ديناميسم
  ).Hafeznia, 2000( است جوامع فضايي

  سياست -٣-٢

 و انـد  داشـته  سـروكار  آن بـا  هـا  انسـان  دور، هـاي  گذشـته  از كـه  است نوسأم اي واژه سياست
 بـه  و دارد كهـن  اي پيشـينه  سياسـي،  دانـش  و انديشـه . دارد عميـق  پيونـدي  انسـان  زنـدگي  با

 علمـي،  معرفـت  و دانـش  يـك عنـوان   بـه  سياسـت  ولـي  .گـردد  مـي  بـر  قـديم  يونـان  و ايـران 
 اسـت،  شـده  بيـان  متعـددي  معـاني  ياسـت س واژه بـراي . شـود  مـي  اخيـر  هـاي  سـال  به مربوط
 و تنبيـــه تـــدبير، داري، مـــردم رياســـت، داوري، عـــدالت، مـــديريت، فرمـــانروايي،: ماننـــد

  ).Abolhamd, 1997... ( و طلبي قدرت حراست، كشورداري، مجازات،
ــع در ــي واق ــوان م ــت ،ت ــم را سياس ــت اداره عل ــه و حكوم ــازمان جامع ــه س ــي يافت  سياس

ــه كــه دانســت ــد در انانســ مطالعــه ب ــردازد مــي برخــويش حكومــت فرآين  سياســت علــم. پ
 روابـط  حاكميـت،  اقتـدار،  هـا،  نقـش  و كاركردهـا  آن، سـازمان  حكومـت،  از كـه  اسـت  دانشي
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 انســان اختيــار و آزادي قلمــرو و ملــت افــراد وظــايف و حقــوق حكومــت، بــا ملــت آحــاد
  .كند مي بحث

 ايدئولوژي -3-3

ـ « و »ايـده « از تركيبـي  ايدئولوژي واژه  دانـش  معنـاي   بـه  كـاربرد  نخسـتين  در و اسـت  »وژيل
بـه  تـوان   مـي هـا را   در نگـاه اوليـه ايـدئولوژي    .بـود »  هـا  ايـده  مطالعـه  علـم « يـا  »شناسي ايده«

 نـژاد،  مليـت،  ماننـد  مـواردي  بـه  توجـه  بـا   هـا، كـه ذهـن و عمـل مـردم را      نظامي از انديشـه 
 محـيط  برابـر  در انسـان  يتمسـئول  و زن و مـرد  بـين  روابـط  حكومـت،  كـاركرد  و نقش دين،

 داراي كــه انــد داده نشــان انديشــه هــاي سيســتم ايــن. كــرد اطــالق ،دهــد مــي شــكل زيســت
ــدرت ــوذ و ق ــاك هســتند بســي نف ــز خطرن ــوارد ني ــاد و در برخــي م ــدئولوژي. ار زي ــا در  اي ه

هــاي  گرايــي، ليبراليســم، ايجــاد انقــالب  رشـد ملــي . تـاريخ قــرن بيســتم نقــش اساســي دارنــد 
از ) كمونيسـت (گـرا   و چـپ ) نـازي (گـرا   خـواه راسـت   هـاي تماميـت   اد حكومتايج متعدد و

ــكل  ــايج ش ــدئولوژي  نت ــري اي ــت     گي ــري اس ــه بش ــطح جامع ــف در س ــاي مختل ــام . ه تم
ــه     انقــالب ــدئولوژي ب ــن اي ــه اي ــه اســت ك ــدئولوژي شــكل گرفت ــك اي ــه ي ــم برپاي ــاي مه ه

 چگونـه  و شـد با اسـت  ممكـن  چگونـه  اسـت،  چگونـه  هـا  انسـان  روابـط  ،دهد مي نشان مردم
 بيسـتم  قـرن  مهـم  تحـوالت  و هـا  انقـالب  محـرك  موتـور  بـودن  بايـد  چگونـه  اين. باشد بايد
  .است بوده

ــدئولوژي معاصــر جهــان ــا اي ــادي بســيار يه ــه را زي ــرده تجرب ــرن. اســت ك  در بيســتم ق
 دوم جهــاني جنــگ در را فاشــيزم ماركسيســم، ليبراليــزم، ايــدئولوژي رويــارويي خــود ليــاوا

ــد ــيونالي. دي ــايي زمناس ــي جغرافي ــان سياس ــر را جه ــم و داد تغيي ــون ه ــالم اكن ــي اس  در گراي
  ).Zarhani, 2012( است تكامل و رشد حال در مسلط ايدئولوژيعنوان  به ما منطقه
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 جغرافياييهاي  نام -4-3

 اوليه قبايل در ها انسان كه زماني جوامع دارد، اجتماعي تاريخ عمق در جغرافيايي ريشه هاي نام
 در  داشت، حيوانات و طبيعت از نشاني كه  گرفتند، مي بهره هايي نام از ند،كرد مي زندگي

 آنها خاندان و سالطين خور در كه هايي نام  نمودند، مي فرمانروايي بزرگ شاهان كه اي دوره
.  آميخت دران ديا نام با مكان ها آورند، روي انديا به انسانها كه زماني و  آمد، بوجود بود

 ترتيب اين به و  بود، آنها زمان دانايي اندازه در كه  گزيدند، مي بر هايي نام تاريخ طول رد مردم
  .شد مي آشكار ها هويت
 كشور يك شناسنامه حكم در جغرافياييهاي  نام سياسي، جغرافياي مطالعات چارچوب در

ها،  بخش ها، ها، شهرستان استان كشورها،هاي  نام و اسامي شوند؛ زيرا مي قلمداد ملت و
 همگي ...و هاجنگل ها،بيابان مزارع، ها، درياچه ها، دره ها، شهرها، روستاها، كوهها، دهستان

 خود سهم به يك هر و هستند زمين كره در ساكن هاي ملت جغرافياي و تاريخ از جزئي
 يك سرزمين فرهنگ به خدمت از آن حراست و حفظ كه دارد مهم و ويژه بس جايگاهي

 و حاكميت بين اتصال از كه م1648 سال در وستفاليا معاهده از بعد. شود مي قلمداد كشور
 آنچه هر از دفاع و ارضي گرديد، تماميت مطرح لالمل بين حقوق در ملي دولت مفهوم سرزمين
ها  دولت توجه كانون در شناخت مي رسميت به ليالمل بين مناسبات عرصه در را كشورها حضور

 داراي ليالمل بين نظام در كشور يك معرفعنوان  به كشورها اسامي تاراس اين در.  گرفت قرار
 به معطوف را خود تالش 1648 سال از پسبويژه  كشورها تمامي و گرديد اي ويژه اهميت

 ليالمل بين نظام در حكومت هر حضور .كردند جهان سياسي جغرافياي نقشه در خود نام حفظ
 كه بود تاريخي هاي هويت از برگرفته كشور هر نام و بود شناسايي كشور قابل آن نام طريق از
 گرفته صورت سياسي تحوالت تمامي مقطع، اين از پس .گرديد مي اطالق مشخصي مكان بر
 حفظ به هم توانسته گرديده، جهان نقشه روي بر سياسي واحدهاي مرزهاي تغيير به منجر كه
 گرديدند تحوالت دچار آنكه از پسه بويژ را واحدها نام هم و شود منجر سياسي واحدهاي نام

 هاي همكاري قالب در هاييگروه تشكيل و هااتحاديه ها،كنفدراسيون تشكيل .دهد تغيير
 هاي قدرت اهداف كه گرفت صورت مشخصهاي  نام قالب در همگي ليالمل بين واي  منطقه
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 بسياري اهميت حائز خود تشكيل اين اسامي تعيين در ليالمل بين نظام كننده تعيين
  ).Ahmadipur, 2006(است

 در كهگيرد  مي شكل ملت افراد ميان مشترك گفتمان يك مشترك، ملي نام يك راستاي در
 يك ساكنان چارچوب اين در. رسند مي كلي مسائل به نسبت مشتركي درك به هاانسان آن

 درك. بينند مي مشترك منافع داراي را خود وكنند  مي وحدت احساس جغرافيايي قلمرو
 را ملت افراد نهايت در كه شود مي ناسيوناليسمي يگير شكل سبب منافع به نسبت مشترك
  .كند مي اهداف به نيل جهت در مختلف هاي اقدام به تشويق

  قيتحق يها افتهي -4

  پس از انقالب اسالمي تغييرات سطوح تقسيمات كشوري -1-4

 چند به استان هر و استان ندينچ به كشور و است سطح چهار داراي ايران كشوري تقسيمات
 .شود مي تقسيم دهستان چند به بخش هر و بخش تعدادي به شهرستان هر و شهرستان
 استانداري، كشور، وزارت ترتيب به باال در نامبرده مسئوالن به مربوط اداري واحدهاي

دولي بر هاي گردآوري شده در ج در اين فصل يافته .دارند نام دهداري و بخشداري فرمانداري،
اساس سطوح مختلف تقسيمات كشوري تهيه شده، و با بررسي كتب گوناگون مرتبط و 

هاي مختلف از جمله سايت دولت، مصوبات مجلس را از ابتداي پيروزي انقالب  سايت
بررسي نموده و مصوباتي كه مربوط به تغيير نام  1392تا پايان سال ) 1357سال (اسالمي 

، شده است آورده 1شماره را استخراج و در جدول  باشد ميواحدهاي تقسيمات كشوري 
ت وزيران نام واحدها را تغيير داده و همچنين أعالوه بر اين تاريخ مصوباتي كه در آن هي

و همچنين در ستون نام جديد، نام تغيير  مده استهاي مجزا آ در ستون نيزشماره مصوبات 
مرجعي كه مصوبه از آن اخذ شده، ذكر يافته واحد سياسي آمده و در ستون توضيحات نيز 

يعني پيروزي  1357در مجموع در دوره بعد از انقالب، يعني از اواخر سال . گرديده است
مورد تغيير در نام سطوح مختلف تقسيمات  191تعداد  1392انقالب اسالمي تا پايان سال 

  ).Isaniya, 2014(به آنها اشاره شده است 1شماره كشوري داشته ايم كه در جدول 
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  1كشوري تقسيمات سطوح نام تغيير: 1شماره  جدول
  رديف  استان  شهرستان  بخش  دهستان  3تاريخ مصوبه  شماره مصوبه  2نام جديد  علت تغيير

  1  آذربايجان غربي  شاهپور    21/7/1358  42424  سلماس  ايدئولوژيك
 22/7/1358  54604 اروميه  ايدئولوژيك

  
 2  آذربايجان غربي رضائيه

 30/4/1361  43744 قمشه  وژيكايدئول
  

 3  اصفهان شهرضا

 15/7/1375  ك17175ت/121415 دلوار  ايدئولوژيك
 

 4  بوشهر  تنگستان ساحلي

 2/7/1358  42370  لوشاتو نوفل  ايدئولوژيك
 

 5  تهران  قم كهك

 6  خراسان رضوي  باخرز  مركزي باخرز  13/5/1389  ه 44362ت /105111  مالين  ايدئولوژيك

  13/11/1387  ك41309ت/235571 يبيهشع  ايدئولوژيك
 

 7  خوزستان  شوشتر شادروان

 21/7/1361  36474 بندرامام خميني  ايدئولوژيك
 

 8  خوزستان  ماهشهر خميني امامبندر

 26/6/1358  55146 خميني بندرامام  ايدئولوژيك
 

 9  خوزستان  ماهشهر بندرشاهپور

 1/8/1358  54594 دشت آزادگان  ايدئولوژيك
  

 10  وزستانخ دشت ميشان

 11  زنجان زنجان   سعيدآباد  9/4/1370  ك46ت/5829 قلتوق  ايدئولوژيك

 17/11/1358  52008  مهدي شهر  ايدئولوژيك
 

 12  سمنان  سمنان سنگسر

 13  فارس داراب   شاهيجان  10/6/1371  ك31ت/23416 بختاجرد  ايدئولوژيك

 7/8/1359  42656  ننور  ايدئولوژيك
 

 14  كردستان  بانه پهلويدژ

 16/10/1360  13/8939 باختران  دئولوژيكاي
   

 15 كرمانشاهان

 10/11/1358  51980  آبادغرباسالم  ايدئولوژيك
  

 16  كرمانشاهان آبادغرب شاه

 13/6/1358  42345  بندرانزلي  ايدئولوژيك
  

 17  گيالن بندرپهلوي

  21/2/1359  د2080 كياشهر  ايدئولوژيك
 

 18  گيالن  الهيجان بندرفرحناز

 12/6/1358  42346  بندرتركمن  ژيكايدئولو
 

 19  مازندران  گرگان بندرشاه

  10/11/1358  د2469  قائم شهر  ايدئولوژيك
  

 20  مازندران شاهي

 24/12/1358    تنكابن  ايدئولوژيك
  

 21  مازندران شهسوار

 24/12/1358    آق قلعه  ايدئولوژيك
 

 22  مازندران گرگان دژ پهلوي

  

  

  

                                                           

  .آمده استفوق عنوان نمونه در جدول  هبه علت حجم باالي جدول مربوطه فقط تغييرات ايدئولوژيك ب.  1
 .اند باشد كه در جدول فوق با زيرخط مشخص شده نام جديد در اين ستون مربوط به اسامي مي.  2

  .باشد ترتيب؛ چهار رقم اول مربوط به سال، دو رقم بعدي ماه و دو رقم آخر روز تغييرات مي در ستون تاريخ مصوبه به.  3
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  ل   يه و تحليتجز -5

 اواخر يعني از اسالمي انقالب پيروزي از پس دوره كشور در سياسي واحدهاي نام در تتغييرا
 نام در كه). 1نمودار شماره ( است بوده مورد 191 مجموع در 1392 سال پايان تا 1357 سال

 و هابخش نام در تغيير 47 و هاشهرستان نام در تغيير 22  و  داشته تغيير بار 2 كرمانشاه استان،
  .است بوده گوناگوني علل به كهشده  مانجا هادهستان نام در غييرت 121

  تغيير ساختار تقسيماتي -1-5

بسياري از تغييرات در نام واحدهاي تقسيمات كشوري مربوط به تغيير ساختار تقسيمات 
، كه در اينجا منظور از تغيير ساختار عوامل گوناگوني است )1شماره نقشه (باشد كشوري مي

و بر اين اساس نام قبلي  شود ميتزاع كه در آن مثالً يك بخش به دو قسمت تقسيم مانند ان
همين سبب نام واحد سياسي تغيير  براي واحدهاي جديد اطالق شود، بهتواند  ميديگر ن

عامل ديگر الحاق است كه در اينجا يك واحد سياسي به واحد سياسي ديگر ملحق . كند مي
بلي واحد سياسي براي اين منطقه كه وسعت آن افزايش يافته و ، و در اين صورت نام قشود مي

و مجبور به تغيير نام واحد كند  ميديگري افزوده شده است، كفايت نهاي  نامدر اين سرزمين 
از عوامل ديگر در اين مقوله ارتقاء واحد سياسي است به اين صورت كه مثالً . شويم سياسي مي

. كه در اين مورد نيز ناچار به تغيير نام آن خواهيم شد شود،يك بخش به شهرستان تبديل مي
، باشد ميي واحدهاي سياسي كلي تغييرات اين بخش به علت تغيير در مرزهاي محدودهطور  به

شامل كاهش محدوده واحدهاي تواند  ميكه اين عامل هم شامل افزايش محدوده باشد و هم 
به علت پيوستن چند روستا به آن تغيير كرده  مثال محدوده يك دهستان عنوان  به. سياسي باشد

تواند  ميو بزرگتر شده است كه به همين علت در اين منطقه يكي از مشكالت ايجاد شده 
  . اختالف بر سر نام محدوه سياسي باشد كه باعث تغيير نام آن خواهد شد
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  علل تغيير نام واحدهاي سياسي :1نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

تغيير نام صورت گرفته واحدهاي سياسي  191در مجموع از  1شماره ودار با توجه به نم
كه بيشترين تغييرات  باشد ميتغيير مربوط به تغيير ساختار تقسيماتي  112بعد از انقالب 

از لحاظ مكاني با توجه به . شود ميدرصد تغييرات را شامل  6/58مربوط به اين گزينه بوده و 
هاي قم،  مورد بيشترين و استان 14مورد و خوزستان با  17دران با استان مازن 2شماره نمودار 

تغييرات در اين زمينه را  بويراحمد، همدان و يزد بدون تغيير، كمترين كرمانشاه، كهگيلويه و
ها داشته  مورد تغييرات بيشترين ركورد را در اين سال 10با  1389از لحاظ زماني سال  دارند و

  ).Isaniya, 2014(است
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  تغييرات استاني بر اساس مؤلفه تغيير ساختار تقسيماتي :2شماره نمودار 

هاي  در مورد تغيير نام واحدهاي سياسي بر اساس تغيير در ساختار تقسيمات كشوري مثال
همين  دهستان بشاريات در استان قزوين به دو قسمت تقسيم و به: از جملهآورد  توان ميزيادي 

 غربي تغيير نام داده است و قسمت ديگر آن نيز بشاريات به بشاريات دليل تغيير نام داده و
در استان تهران، شهرستان نظرآباد، دهستان تنكمان  1386مثالي ديگر در سال  .شرقي نام گرفت

 به علت تغيير ساختار به دو قسمت تقسيم شد كه به همين دليل تغيير نام داده و به تنكمان
در استان اصفهان، شهرستان . شمالي نام گرفت ر آن نيز تنكمانجنوبي تبديل شد و قسمت ديگ

 و به همين دليل تغيير نام داده و به آشيان شود ميلنجان، دهستان آشيان به دو قسمت تقسيم 
در استان گيالن، . ، و قسمت ديگر آن نيز  آشيان شمالي نام گرفتشود ميتبديل  جنوبي

ياهكلرود به علت تفكيك شدن به دو قسمت تغيير و س شهرستان رودسر، نام دهستان اوشيان
، و قسمت ديگر آن نيز به نام دهستان اوشيان ناميده شود مينام داده و به نام سياهكلرود ناميده 

در استان تهران، شهرستان ساوجبالغ، به علت تغيير ساختار تقسيمات  1389در سال  .شود مي
ن باالطالقان در بخش طالقان به جوستان تغيير نام و ايجاد بخشي به نام باالطالقان، نام دهستا

   .داده شده است
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به شهرستان تبديل شده و نام آن به  1378مركزي در سال  در استان اصفهان، بخش برخوار
در استان سمنان، شهرستان شاهرود به علت ارتقاء دهستان بسطام  .برخوار تغيير داده شده است

 .قان تغيير داده شده استبه بخش، نام دهستان بسطام به خر

  پراكنش تغييرات بر اساس مؤلفه ساختار تقسيماتي :1شماره  نقشه

 ايدئولوژيك -2-5

خوريم كه در يكي از مقاطع تاريخي  در هنگام مطالعه تاريخ و جغرافيا به اسامي زيادي برمي
نش، طعن داراي حسن و اعتبار، ارزش و حيثيت بوده و در دوره ديگر باعث سرافكندگي، سرز

مثالً لقب خان كه در گذشته طي تشريفات خاصي از طرف پادشاه به . و لعنت مردم شده است
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  .و كنايه از زورمندي و ظلم و ستم از آن ياد مي شودمعني  بهكسي داده مي شد، امروزه 
هاي  مخالفت با سياستخاطر  بهدر ابتداي پيروزي انقالب اسالمي مسئولين و مردم ايران 

اي كه منتسب به آن ته، در همان اوايل پيروزي انقالب اقدام به تغيير و اصالح اساميرژيم گذش
مثال منظور طور  بههر چند گاهي اوقات در مفهوم آن اشتباه صورت گرفت، . رژيم بود كردند

از كلمه شاه در همه موارد نظام شاهنشاهي نيست بلكه در خيلي از موارد منظور بزرگي و 
اي از موارد به ثمر نرسيد و به همان  الزم به ذكر است كه اين تالش در پاره عظمت است، البته
مانند تغيير نام استان كرمانشاهان به باختران، كه به تصور اين كه ميان نام . نام قبلي برگشت

شهر كرمانشاه يا استان كرمانشاهان، با عنوان و مقام شاهي ايران زمين، پيوند خاصي دارد، نام 
گونه توجيه علمي و تاريخي برداشته و نام آن را به باختران تغيير  ان را بدون هيچكرمانشاه

  .دادند
تعداد  1392تا  1357تغيير نام واحدهاي سياسي صورت گرفته كشور از سال  191از بين 

و  شود ميدرصد تغييرات را شامل  5/11كه  باشد ميتغيير مربوط به تغييرات ايدئولوژيك  22
 12بيشترين تغييرات ايدئولوژيك از لحاظ زماني . آمده است 2نقشه شماره  پراكنش آن در

يعني همان ابتداي پيروزي انقالب  1358كه در سال  باشد مي) درصد تغييرات 5/54(مورد 
رسد، و از لحاظ مكاني  مينظر  بهاسالمي صورت گرفته كه با توجه به ديدگاه انقالب منطقي 

 .ر رأس استان هاي ديگر قرار دارنديير دتغ 4خوزستان و مازندران با 
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  تغييرات استاني بر اساس مؤلفه ايدئولوژيك :3شماره نمودار 

  
ها ذكر كه در ذيل تعدادي از آن آوردتوان  ميهاي زيادي  در مورد تغييرات ايدئولوژيكي مثال

  :شده است
  ؛تغيير نام شهرستان رضائيه در استان آذربايجان غربي به اروميه -
  ؛آباد غرب آباد غرب در استان كرمانشاه به اسالم تغيير نام شهرستان شاه -
  ؛تغيير نام شهرستان شهسوار در استان مازندران به تنكابن -
  ؛تغيير نام دهستان شاهيجان در استان فارس به بختاجرد -
  ؛تغيير نام بخش بندر شاهپور در استان خوزستان به بندر امام خميني -
  ؛ميشان در استان خوزستان به دشت آزادگان دشتتغيير نام شهرستان  -
  ؛تغيير نام شهرستان شاهپور در استان آذربايجان غربي به سلماس -
  .تغيير نام شهرستان شاهي در استان مازندران به قائم شهر -
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 راكنش تغييرات بر اساس مؤلفه ايدئولوژيكپ: 2شماره نقشه 

  

 تقاضاي مردمي -3-5

گرفته شامل مواردي همچون معني و مفهـوم، بازگشـت بـه نـام      در اين بخش تغييرات صورت
تغييـر   191از مجمـوع  . باشـد  مـي پيشين، اصالح امالي واژه و وجـود نـام مشـترك در منطقـه     

درصـد   9/29تغيير به علت خواست مردمي بوده است كه  57صورت گرفته در دوره مورد نظر 
بيشـترين تغييـرات در   .  آمـده اسـت   3ه در نقشه شمارو پراكنش آن  شود ميتغييرات را شامل 

هـاي  در اسـتان . باشد ميمورد  6هاي اصفهان و لرستان با  مورد و سپس استان 8استان فارس با 
، بويراحمـد  كهگيلويـه و ، اردبيل، البرز، خراسان جنوبي، سمنان، قـزوين، قـم،   آذربايجان غربي
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  ). 4ه شمارنمودار ( صورت نگرفته استگيالن و همدان هيچ تغييري 

  تغييرات استاني بر اساس مؤلفه تقاضاي مردمي :4شماره نمودار 

  تقاضاي مردمي پراكنش تغييرات بر اساس مؤلفه :3شماره  نقشه
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سـطوح مختلـف تقسـيمات     تغيير نام صورت گرفته 191توجه به پژوهش انجام شده، از با 
قطـع پـس از انقـالب    هـاي كشـور در م  كشوري شامل نام استان، شهرستان، بخـش و دهسـتان  

درصد تغييرات و بيشـترين   6/58نشان دهنده اين است كه  1شماره اسالمي، با توجه به نمودار 
هـاي  ، كه به علت ارتقاء و تغيير محـدوده باشد ميآن مربوط به تغيير ساختار تقسيمات كشوري 

اسـت  درصد تغييرات نيز به علت درخو 9/29.  سياسي تقسيمات كشوري، صورت گرفته است
باشـد، و  درصد تغييرات مربوط بـه ايـدئولوژي انقـالب اسـالمي  مـي      5/11مردمي بوده و تنها 

نتيجه پژوهش حاكي از اين است كه علت اصلي تغييرات همـان تغييـر در سـاختار تقسـيمات     
  .هاي مردمي بوده استكشوري و در مرحله بعد درخواست

  يريگجهينت -6

 بـه  توجـه  بـا  عناصـر  اين معموالً كه يابيم مي در كشوري ماتتقسي عناصر هاينام در بررسي با
 امـا  انـد، شده نامگذاري سياسي و اجتماعي فرهنگي، تاريخي، پيشينه جغرافيايي، طبيعي، اوضاع

 مشـاهده  مـوارد  از بعضي در باشند، كرده تبعيت الگو اين از آنها تمامي كه نيست معنا بدان اين
 متـأثر  يـا  و گروهي و فردي ساليق سياسي، هاي اهرم فشار يرثأت تحت هانامگذاري اين كه شده

 اسـامي  ايـن  سـال،  چنـد  گذشـت  از پس حتي دليل همين به و است بوده مردمي احساسات از
 گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مـورد  قبلـي  هاينام همان بسا چه و شود مواجه عمومي اقبال با نتوانسته

  .است
 هـر  در و نكـرده  پيـروي  مشخصي قانون از  اكنونت گذشته هاي زمان از ايران در نامگذاري

 گرديـده  متنـوع  هاي نامگذاري تغيير باعث كه است بوده موضوع اين بر تاثيرگذار عواملي زمان
هاي تحقيق حاضر گوياي آن است كه روند تغييـر نـام در ايـران در مقطـع پـس از       يافته .است

  .ده استانقالب اسالمي به علت تغيير ساختار تقسيمات كشوري بو
ملت و  يك شناسنامه حكم در جغرافياييهاي  نام سياسي، جغرافياي مطالعات چارچوب در

... اسـتان، شهرسـتان، بخـش، دهسـتان، شـهر، روسـتا و        اسامي شوند؛ زيرا مي قلمداد سرزمين
خـدمتي   از آنهـا  حراست و حفظ و هستند آن محل ساكنان جغرافياي و تاريخ از جزئي همگي
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 مشـخص  منطقـه  هـر  نـام  بـويژه هـا   نام واقع در. شود مي قلمداد آنجا سرزمين فرهنگ به بزرگ
 حفـظ  لـذا . باشد مي...  و حكومت نوع بيگانه، از خودي مرز قلمرو، و حاكميت محدوده كننده

قـرار  هـا   دولـت و عدم تغيير آنها مگر در شرايط خاص بايد در دسـتور كـار    جغرافياييهاي  نام
انبها را بايد دانست و به حراست از آنها همچون يكـي از آثـار مهـم    و قدر اين گنجينه گر گيرد

ند باعـث پيونـد   توان ميهايشان  با وجود تفاوتها  نامتاريخي، ملي و فرهنگي پرداخت زيرا اين 
  .ميان ساكنان واحدهاي سياسي شوند

  يقدردان -7

اهم نمـودن  خاطر فـر  به خوارزميد از معاونت پژوهشي دانشگاه ندان بر خود الزم مي نگارندگان
  .دنقدرداني نماي زمينه انجام پژوهش حاضر،
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