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 :چکیده

 سبب محیطی زیست های کیفیت از مهمّی بخش عنوان به بصری ارزشهای اهمیت

 های رقابت عرصه مکانی، هویت درتشخیص شهری، استراتژیک مناظر تا است شده

  .شوند واقع مؤثر زیادی میزان به کشور یا شهر المللی بین جایگاه تعیین و شهری

 و رسد می نظر به الزم نیایرا شهرهای استراتژیک مناظر شناخت این ترتیب به

 های نشانه منظرشهری، ارزیابی شهری، منظر تعریف دنبال به رحاض ژوهشپ

 های تجربه به اجمالی نگاه همراه به موضوع ادبیات بررسی و دید کریدور و راهبردی

 شناخت راستا این در  .باشد ایالم می شهر جستجوی مناظر در مرتبط، خارجی

عوامل  ویژگیهای بر تکیه با لذا  .است الزامات از مناظر از گونه این در مؤثر عوامل

 ایالم شهر از خاصی حوزه در دید، کریدورهای اکتشاف به ایالم شهر در موجود

 شهر مهم راهبردی دید عنوان کریدورهای به راهبردی دید سه پایان در و پرداخته

 مناظر ایرس کشف که است واضح پر .گردند می معرفی خاص حوزه آن در ایالم

 روند تحلیل و بررسی هدف .کند می طلب را بیشتر انرژی و زمان شهرایالم راهبردی

 منطقه در پدیده این نقش شهرایالم و در آن مطالعه و شهری منظر ارزیابی چگونگی

 که ایالم شهر تحقیق این در مطالعه مورد ناحیه باشد می 0931-0991سالهای  طی

دقیقه  51درجه و 54دقیقه تا  51درجه و 51ر بین جغرافیایی این شه مختصات در

دقیقه 01درجه و  95دقیقه تا  01درجه و  99طول شرقی ازنصف النهار گرینویچ و

 وتحلیلی توصیفی پژوهش این در کار عرض شمالی ازخط استوا قرار دارد. روش

 .است

 م .ارزیابی، ایال راهبردی، دید، کریدور نشانه، شهری، منظرکلیدی:  های واژه
 :مقدمه

 مستقیم ارتباط مطلوب، بصری های کیفیت .دهند می تشکیل را محیطی های کیفیت بخش مهمترین بصری ارزشهای

 به وابسته شهر بصری شهروندان ادراک دریافت .دارند مکان یک محیطی زیست های کیفیت و ارزشها مطلوبیت سازنده با و

 مباحثی راستا این در  .شود می تلقی مطلوب شهروندان توسط که  .است شهری منظر و سیما و ارزشهای بصری معرفی

 سیما ارزشهای برد مهمترین  .است برخوردار ای ویژه جایگاه از نیز ای دروازه های کیفیت یابی و جهت حس خوانایی، چون
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 موجب و هنمود خاطر تعلق ایجاد شهروندان برای بصری های کیفیت  .است هویت مکان تشخیص پدیده شهری منظر و

 باعث جامعه، و مکان یک مطلوبیت و هویت در پدیده این تأثیرگذار کلیدی و نقش  .شود می مکان ارزش ارتقای و رونق

 ترتیب بدین شود می دنیا مختلف نقاط از خالق و طبقه توریسم جذب و مکان اقتصاد در آن سازنده تبعات گیری شکل

 تواند می شهرها، رقابت و شدن جهانی در عصر امروزه بلکه است فوق ایارزشه کننده منعکس تنها نه بصری های کیفیت

 .تثبیت کند المللی بین سطح در را کشور یک جایگاه و بوده ای منطقه و ملّی هویت سمبل

 رقابت در شرکت و محیطی کیفیت ارتقای به منظور ایرانی مناظرهای بررسی شهری، منظر بررسی اهمیت به توجه با

 تبیین هدف با حاضر پژوهش  .باشد می برخوردار ای اهمیت ویژه ایالم از شهر راستا این در رسد می ه نظرب الزم جهانی

 پی در المللی بین عرصه در آن جایگاه همچنین تثبیت و متوالی سالهای طی ایالم شهر محیطی کیفیت ارتقای و هویت

 .باشد شهر ایالم می استراتژیک دید کریدورهای کشف

 توجه با است بوده موضوع با مرتبط مفاهیم و ادبیات بیان به دنبال اینترنتی و ای کتابخانه مطالعات انجام با پژوهش این

 نهایت در .است شده استفاده زمینه این در نیز خارجی های پروژه های نمونه و منابع از داخلی های پروژه و کمبود منابع به

 شهر استراتژیک دیدهای مبد و مقصد شناخت باب در نظریهای تدوین جهت زمال معیارهای شده، یاد از مطالب گیری بهره با

 کمک به تحقیق روش و میدانی مطالعات از شهر این راهبردی دید کریدورهای کشف منظور به .است آمده بدست ایالم

 .است استفاده شده  (Research Design ) طراحی

 

 :تحقیق پیشینه

و  .(1831:01حبیب، ( المسند  -ال فردریک توسط میالدی 11 قرن در بار اولین ریشه منظر مفاهیم ارزیابی مورد در

 ( عنوان  (Architecttural Review  ویو ری آرشیتکتورال مجله در  (Gordon Culle ) کالن گوردن سپس توسط

 ( Cityscape ) یشهر منظر که شود خواسته من از اگر :نویسد می شهری منظر از ای گزیده درکتاب کالن گوردن .شد

 محض به زیرا  .است شهری منظر یکدیگر کنار در ساختمان دو اما معماری، یک ساختمان که گفت خواهم کنم تعریف را

 و ساختمانها میان ارتباط مانند مسائلی  .شود می عرضه شهری منظر گیرند، هنر می قرار هم کنار در ساختمان دو اینکه

 محیط هنر با  .شود ضرب شهر یک اندازه در نکات یا این روابط چنانچه  .کنند می پیدا اهمیت بالفاصله آنها بین فضای

 کنونی، های نظریه  .شدند مطرح زمینه این در نیز دیگری نظریات زمان گذشت (. با131:55کالن، ( داشت خواهیم سروکار

 اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، های جنبه کهبل ندانسته، مهم شهری فضای مطلوبیت و زیباشناسی بعد از تنها را شهری منظر

 آورد می شمار به جامعه یک فرهنگ و تمدن سطح نمایانگر دیگر به عبارت و نموده تلقی اهمیت حائز نیز آنرا مترتب بر

 .(: اول، جلد بهشتی، شهید دانشگاه تحقیقاتی طرح(

 دانش از توجهی قابل بخش رو این از و است شهر پدیده و انسان ( InterFace ) تماس سطح شهری، منظر اساساً

 به .کند می پدیدار را شهر که است ای وسیله شهری منظر  .گیرد می شکل آن تأثیر تحت محیطی شهروندان عواطف

 .شود می بدل انسانی و واقعی تجربه به که است شهری منظر قالب در تنها معماران ترسیمات تجریدی طراحان دیگر عبارت

 گلکار،( نماید می پیدا خارجی تجلی و بروز امکان شهر کالبدی غیر ابعاد که است منظر شهری یعنی هواسط این طریق از

:031:01.) 

 :تحقیق روش

 این اجرای علمی مراحل باشد می توصیفی و تحلیلی روش ماهیت، روش نظر از و کاربردی هدف نظر از تحقیق روش

 تحقیق

 :از عبارتند ترتیب

 ای کتابخانه مطالعه  -1

 مشاهده طریق از میدانی مطالعه -2
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 آمده بدست اطالعات تحلیل و تجزیه  -:

 راهبردها ارائه و ها فرضیه آزمون گیری، نتیجه  -4

 .)ای رایانه های شبکه و اطالعاتی بانکهای جدول فیش، مشاهده ( از عبارتند اطالعات گردآوری ابزار

 :تحقیق های یافته

 منظر شامل شهری منظر اصل های گونه .دارد اهمیت شهر بصری مطالعات در ریشه منظر مختلف های گونه به توجه

 (.831:01: ذکاوت،( است بصری کریدورهای شهری، سیمای مناظر درونی، انداز گسترده، چشم

 :دانست مؤثر توان می را عوامل از اصلی گروه دو اندازها چشم انواع گیری شکل در

 جغرافیایی ویژگیهای -1

  .شهری منظر در مصنوع عناصر بندی ترکیب ایالگوه ویژگیهای -2

 (.282 اول، جلد بهشتی، شهید دانشگاه تحقیقاتی طرح ( داشت دور نظر از نیز نباید را فوق عامل دو هر از ترکیبی البته
 نظر به الزم مناظرشهری از اینگونه توصیف لذا باشد می بررسی مورد راهبردی دید کریدور حاضر مقاله در که آنجا از

 بلندمرتبه ساختمانهای توسعة با که است زمین از ای حوزه شامل حقیقت در  (View Corridor ) دید کریدور .رسد می

 (.31:01:: ذکاوت،( رفت خواهند بین از ارزشمندی های دیده محدوده آن در

 عنصر یک بر تمرکز و است مجرد شده تعریف موضوع یک دهنده ارائه منظر، از نوع این متأخر، تعاریف به توجه با

  .دارد قرار متوسط یا و دور فاصله در اغلب آن موضوع که منظری چنین .باشد می شهر فرهنگی نماد یا و با اهمیت معماری

 مجزای موضوع اندازها چشم این حفاظت  .است حصول قابل طبیعی محیط و ساختاری محیط بین که در است اندازی چشم

 (.31:01:: ذکاوت،( است(. میسر آنها برای نشانه تعریف با مناظر اینتعریف ( است مناظر از نوع این

 . هستند مناظر اینگونه در مهم مفاهیم از  )دید مقصد( رویت قابل نماد دید، محور  )دید مبدا( منظر دریافت کانون

 دید مقصد حقیقت در ویتر قابل نماد . شود می فراهم آنجا از منظر دریافت امکان که است ای نقطه دریافت منظر، کانون

 در اهمیت با نماد حقیقت، در  .کند می فراهم را دید مقصد و مبدا ارتباط دید، محور  .است نقطه متمرکز آن بر دید و بوده

 این مفهوم که است الزم راهبردی دید کریدور بررسی جهت  .شود می رویت دریافت منظر کانون از دید محور راستای

 و طبیعی محیط های قابلیت شامل که هستند شهری مناظر  (strategic view ) راهبردی نظرم  .شود تبیین عبارت

 شهری منظر و سیما در آنها تسلط و حضور که است و تاریخی سمبولیک معماری های المان و نمادها وجود یا و مصنوع

 (.831:01: ذکاوت،( دهد. می تشکیل را مکان ذات و جوهره و بوده بخش هویت
 تشخیص  .باشد می شهر هویت معرف که هستند راهبردی های نشانه کانونی، نقاط راهبردی دید کریدورهای در اینبنابر

 های نشانه .است راهبردی دید کریدورهای موضوعات از باشد، شهر هویت از ذهنی تأثیرات حاوی که مند مکانهای هویت

 3اند وابسته عامل سه به تأثیرات این باشند نیز ( Strategic impact ) استراتژیک دارای تأثیرات باید راهبردی

  باشند داشته تسلط وسیعی سطح بر که معنی این به گستردگی -1

 است طوالنی مدتی برای تداوم -2

 (DEG w .2002 ) .ندارند تغییر امکان و مانده جای  به طوالنی مدت برای که عمیقی تأثیرات :بازگشت غیرقابل  -:

 3خارجی های نمونه بررسی

 و شهر در آنها قرارگیری موقعیت راهبردی های نشانه انواع تشخیص ایالم شهر راهبردی بصری کریدورهای بررسی رد

 در شده انجام های پروژه نمونه و منابع کمبود به توجه با راستا این در  .دارند اهمیت راهبردی، بصری تشخیص کریدور

 .نماید می الزم اند گرفته انجام مشابه ای هزمین که خارجی های پروژه مطالعه نمونه کشور، داخل

 به مالزی پایتخت ( Kuala-Lumpur ) کواالالمپور و انگلستان پایتخت ( London ) لندن شهرهای بررسی لذا

 است. گرفته انجام های موردی نمونه عنوان
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    )نشین تابستان کوههای( بصری نقطه اولین شهر ورودی 13شکل                        
  

 

 
 )ارغوان میدان( شهر ورودی 23 شکل                                           

  :لندن شهر

 با .است شده انجام لندن شهردار سفارش به و شهر عمران مدیریت توصیه به که لندن منظر مدیریت چارچوب سند

 تدوین بلندمرتبه، سازهای و ساخت توسعه مقابل در لندن شهر بصری های کیفیت و راهبردی مناظر و مدیریت ظحف هدف

 : است گرفته قرار مطالعه مورد موضوع سند دو این در  .است شده

  .شهر زمینه در بلندمرتبه های ساختمان استراتژیک موقعیت -1

 . اند شده بررسی یکدیگر موازات به اما مستقل، صورت هب موضوع دو این . منظر موجود های سیاست ارزیابی  -2

DEG w:2002 )  .)نشانه عنوان به شهر هویت مند عناصر همچنین و بلندمرتبه ساختمان های مطالعه، این در 

 این  .میکند تعریف چنین را ای نشانه سندمذکور ساختمانهای .هستند برخوردار ای ویژه اهمیت از شهری، های

 که هستند منفردی و های بلند ساختمان تعریف آنها، ترینی معمول  .شود می تعریف مختلف وشهایر به اصطالح
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یا  فرهنگی یا اجتماعی مهم مکان یک و روند می شمار به شهر ساختار در مهمی مکان برای نشانه عنوان به

  .برخوردارند خاصی مشکل از و دارند ای ویژه طراحی معموالً ساختمانها این .کنند می شاخص را خاصی کاربری

 می شهر بیشتر هرچه بیشتر خوانایی باعث شهری، طراحی و معماری اصول به توجه با های شهری نشانه ایجاد

  :دارد بستگی سه عامل به مکانی هر در نشانه شود . ارزش

 . منظرشهری و پالن در مهم مکانهای شهر، ساختار -:

 . مهم عمومی کاربریهای جایگاه  -4

 ( DEG w:2002 ) .  اند داده رخ شهری زندگی در که مهم تاریخی و فرهنگی اتفاقات و ارزشها  -1

و  یریخاص، انعطاف پذ یکیزیآمده است . شکل ف زین تمندیهو یبلندمرتبه و ساختمانها هیابن یهایژگیسند، و نیدر ا

 یها یژگیاز و یداریاخت و پادر مراحل س یکاربرد تکنولوژ ،یامکان دسترس ،یو فشرده ساز یسرزندگ جادیا ،ییکارا

 تیعناصر هو یهایژگیاز و زیدر شهر ن هیو نقش ابن یخاص طراح یهایژگیرود.  قدمت، و یبلندمرتبه به شمار م یساختمانها

 (DEG w 2002 :شده اند . ) یمعرف یمند شهر

 یمورد مطالعه قرار م زیشهر لندن را ن یبلندمرتبه در شهر، منظر راهبرد هیبر نشانه ها، نقش ابن دیمذکور، عالوه بر تأک سند

 .دهد

 DEGw : 2002) هستند) مطرح چارچوب این در شهری منظر از چهارگونه

 است  رویت قابل شهر اطراف مرتفع پارکهای از که گسترده منظر -1

 شوند.  یم  دهیداخل شهر د یکه از پارکها یمنظر درون -2

 ست. ا تیقابل  رو مزیکه از رودخانه تا یبصر یدورهایکر -:

 باشند. یتجربه کامل از کل  شهر م کیکه  یمتوال یدهاید -4

 

 
 :(DEGW :2002 ):مأخذ لندن شهر در راهبردی دید 3 کریدورهای : شکل                                    

 به منظر هشت .میشوند مطلوبیت دریافت کانون هشت از که کند می مطرح شهرلندن در منظرراهبردی 18مذکور سند

 دریافت کانون هشت .دارد وجود  (west minister ) مینیستر وست کاخ به دید و دو  (stpaul's )پل کلیسای سنت

 ، Kenwood  ،Parliament hill ، primrose hill ، Black Health ، Greenwich ، Richmond Park منظر،

Alexandra Parkو westminister pierدر و دهند می گسترده منظر لندن از انونک شش کانون، هشت این از . هستند 

 گرفته نظر در لندن استراژیک های نشانه بعنوان که هستند است عناصری توجه مورد آنچه(دارند.  ای لحظه منظر کانون

 هستند(. منطبق شده ذکر ویژگیهای و بر هستند لندن شهر مند هویت عناصر از ها نشانه این  .اند شده

 :کواالالمپور شهر

 کواالالمپور، در شهری طراحی اصلی انگیزه  .باشد می گوناگون های فرهنگ و نژادها از جمعیتی با شهری الالمپورکوا

 شهر ویژگیهای و فردی خصوصیات شناسایی به قادر شهروندان طریق این به تا بوده شهر برای فرد، به هویتی منحصر ایجاد
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 این است، ای دروازه های کانون تمایز و خوانایی جهت مناسب عریفت وجود عدم شهر، این از مشکالت یکی  .باشند خود

 حل هدف با کواالالمپور راهبردی ساختاری طرح . است شده شهر تمرکز با نقاط این ارتباط بصری گسستگی موجب مسئله

 راستا این رد  .دهد می پیشنهاد شهر سمت به اصلی راههای از دید کریدور شش شهر، بصری کیفیت ارتقای و معضل این

 نظر در منظر دریافت های کانون عنوان به شهر، به ورودی حس منظور ارتقای به شهر، ورودی نقاط و اصلی های دروازه

 به  .شوند می خوانایی ارتقای و یابی جهت سهولت موجب ای که نشانه مهم های ساختمان و مرتفع های تپه و شده گرفته

 کریدورهای تعریف اصلی، های راه طول در توالی بصری تجربه ارتقای کلی طور به .اند گردیده مطرح دید مقاصد عنوان

 ارتقای جهت شده اتخاذ های از سیاست آهن راه مسیر کریدوردیددرامتداد جدیدو دید کریدورهای دیدموجودوتشخیص

 Kuala-Lampurestructure Plan,2020 )باشد. ) می شهر این بصری کیفیت

 ایالم 3  شهر یراهبرد دید کریدورهای

 را دوره 1 توان می شهر، توسعه روند در 1:18 تا 1::1 سال از ایالم شهر ادواری توسعه روند از مطالعه مورد محدوده

  :کرد مشاهده واضح بطور

 دوم  دوره نیز و خود به شهری ای چهره و خارج روستایی سیمای از که 8::1 تاسال ایالم ورشد تکوین دوره نخست

-1:51 چهارم و دوره با مهاجرت روستائیان 1:20-:1:1داشته، دوره سوم  بطئی رشد همچنان ایالم که 1:15 -1::1

 را آن قدیمی ارزش با بافت بعضاً که شد برخوردار رویه بی توسعه از آن به کوهستانی مناطق و اطراف ازروستاهای 1:04

 (. 1:01 بهاوند مهراز، مشاور مهندسین( .داد ارقر تأثیر تحت را 1:18 سال از پنجم دوره داد و قرار تأثیر تحت

 

 

               
   

 

                                       ایالم                 شهر بیرونی سیمای 3 4 شکل                                                            
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 ایالم شهر ادواری های توسعه 3 1 شکل                                      

 

 

 
 شهر ایالم کلی ساختار 3 2 شکل                                           

   » دید مقصد«شهر ایالم  استراتژیک های نشانه

خواهد  کمک ایالم شهر استراتژیک دید کریدورهای کشف مورد در ای ریهنظ ایجاد به فوق مطالعات و تعاریف از استفاده

 و هستند مجرد شده تعریف موضوع یک دهنده ارائه که مناظری دید بصورت کریدور است، آمده قبالً همانطورکه .کرد

 در راهبردی، دید کریدور و شوند می تعریف باشند می شهر فرهنگی نماد یا و اهمیت با معماری یک عنصر بر متمرکز

 دارای و بوده شهر هویت معرف که هستند راهبردی های نشانه آنها، کانونی نقاط که ای هستند محوری دیدهای حقیقت

 .باشند می(Strategic Impact) راهبردی تأثیرات

 های نشانه تشخیص مناظری، چنین در شهری های نشانه اهمیت و بصری کریدور از شده ارائه تعاریف به توجه با

 .رود شمارمی حاضربه تحقیق اهداف به میل درجهت اول گام شهر ایالم ، مثل استراتژیک شهرهای
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 در که شهری استراتژیک های نشانه ویژگیهای و تعاریف گرفتن نظر در شده انجام مطالعات به توجه با منظور بدین

 ( هستند دخیل انداز چشم انواع گیری کلش در که عواملی همچنین و گرفتند قرار مطالعه مورد لندن موردی شهر نمونه

  :شوند می بندی طبقه دسته سه شهر ایالم به راهبردی های ، نشانه) مصنوع و طبیعی عوامل

  اکولوژیک های نشانه  -1

  بلندمرتبه ابنیه  -2

 .مند هویت عناصر  -:

 ایالم : شهر
 : اکولوژیک های نشانه

 بارز های مشخصه از بودن، پر تراکم های بافت با خود خاص هوای و آب و محیطی شرایط به دلیل شهرهای غربی

  .باشد مستثنی نمی قاعده این از ایالم نیز شهر که است غرب کشور شهرهای

 و شود می کاسته شهری بافت تراکم از شویم دور شهر اصلی محور از چه هر که است ارگانیک ساختار با شهری ایالم

 . باشد می منطقه اقلیم از متأثر مسکونی یواحدها کلی بافت و فرم درشکل،
 

 
 

 ایالم شهر کلی ساختار 3 5 شکل            

 

 

 

 

 

 

 شهر برون بر تأثیرگذار عوامل 

 

 

 

 

 مهمترین عوامل تاثیر گذار  بر برون شهر

 فضاهای ساخته شده

 )بافت شهری(

بافت 

 گسترده

 بافت فشرده

 

 عوامل طبیعی

 کوه 

 رودخانه 

 باغات
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 : شاخص بناهای و بلندمرتبه ابنیه

 که است نمایی ترین شاخص و اولین ساخته شده از سنگ و سیمان دیوارهای شهری بافت اکثرمحالت در تقریباً

 .شود می مشاهده بالفاصله
 

 

 
 شهر ایالم شهری بافت در 3 محالت  0شکل 

 

 با نوساز غالباً ساختمانها این است، شهر ساختمانهای گردی با متضاد و متفاوت شهر اصلی معابر بدنه در ساختمانها نمای

 .هستند فلزی و بتنی اسکلت دارای و و کامپوزیت سنگی نمای

 

    
 

 اصلی معابر بدنه در ساختمانها نمای 13شکل 
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 3 شهر ایالم مند هویت عناصر

شهر  در که کرد مشاهده د طبقهساختمان های فلزی وچن توان می اوّل نگاه درونی شهر ایالم در سیمای شناخت در

 .است نمایان سبز فضاهای از ای توده میان در پراکنده ایالم بصورت

        
 

 شهر ایالم مند هویت عناصر 3 18 شکل 

 

      
 

         

 مع شهر ایالممسجدجا                                                    عکس قلعه والی شهر ایالم                    
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 : گیری نتیجه

ایالم                                                                               شهر راهبردی دید کریدورهای کشف هدف به نیل راستای در حاضر مقاله

 به ای دروازه نقش با ارغوان انمید زمینه این در  .است پرداخته منظر کانون دریافت دو از رویت قابل دید چهار بررسی به

 .(2 شماره شکل)است گرفته قرار بررسی مورد شهر ورودی و دید مبدا عنوان

 بدست شهداء میدان از راهبردی دید کریدور یک تنها و میدان ارغوان از راهبردی دید کریدور سه مذکور دیدهای از

و  قلعه والی ، کاخ فالحتی بناهای موقعیت شهری، وندر سبز فضاهای وجود( عملکردی پتانسیل به توجه با .است آمده

 و تاریخی رویدادهای به توجه با همچنین و )... و وقت خاص معماری های سبک با شهر های جداره در مسجدجامع

 میدان که گیریم می نتیجه ایالم اینطور شهر نشانه های سایر با ها نشانه این بصری ارتباط و شهروندان جمعی خاطرات

 از مقاله این در شهرایالم دید راهبردی کریدورهای مهمترین و بیشتر اهمیت دارای راهبردی لحاظ از وان شهر ایالم ارغ

 مناظر که آنجا از  .است داده خود اختصاص به دید کریدور سه به غالب راهبردی دید و بوده رویت قابل شهر شمالی دروازه

 از دارد ضرورت لذا اهمیت بوده، دارای ... و گردشگری فرهنگی، اجتماعی، ی،اقتصاد ابعاد کلیه در ایالم شهر استراتژیک

 حذف راستای ایالم در شهر کلیدی های سیاست و تصمیمات .آید بعمل جلوگیری شتابزده و برنامه بدون سریع، های توسعه

 بررسی کریدورهای منظور به ندشو ارائه راهبردی، دید کریدورهای حفظ جهت ضوابطی و معیارها و گردد اتحاذ بصری موانع

 .گیرد قرار اولویت در بایست می و است برخوردار زیادی اهمیت از مقصد و مبدا های کانون شناخت استراتژیک، دید
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