بنيادهاي جغرافيايي فرهنگ ايراني
هزاد کبٍيبًي راد

تبريخ ارائِ1383/10/26 :

عضَ ّيأت علوي پضٍّشكذُ هطبلعبت راّجزدي

تبريخ تأييذ1383/11/24 :

چكيذُ
ٔغيظٞبيرغلافيبييوٝتٛا٘بيي پقيلٍارتٕبفبتاٌ٘ب٘يكاؿاك٘ـ،
ُىٌُيلي  

آٟ٘بتأحيلٔيپقيلؿ.تٛٙفبتٔغيغيثلآٔـٜام

امٔٛلقيترغلافيبيي (ٔغّكٌ٘ٚجي)
ٔيا٘زبٔـ .ؽلفيتٞبي
٘بٌٕٞب٘يٞبي ٔٛلقيتي ،ث ٝپيـايَ فلًٞٙٞبي ٔتفبٚت  

ٔغيغي ٘مَ اًبًي ؿك تلاوٓ ,پلاو ٚ َٙاٍِٛي ثلٕٞىِٙيارتٕبفبت اٌ٘ب٘ي ايفب
ٔيوٙٙـ .اٌ٘بٖ ٘ين ث ٝفٛٙاٖ ٔٛرٛؿي آفليٙٙـ ٚ ٜا٘ـيِٕٙـ وُٛيـ ٜتب ٔتٙبًت ثب

تٛاَ٘ٔغيغيثٝآفلئَٙغيظٔغّٛةؽٛؿثپلؿامؿ .
ايٗ ٔمبِ ٝثل آٖ اًت تب ام ٔٙؾل ؿٔ ٚىتت رجلٌلايي ٚأىبٌٖلايي ،پيبٔـٞبي
ٔغيظكاثلفلًٙٞارتٕبفبتاٌ٘ب٘ئٛكؿثلكًيللاكؿٞـٚامايٗٔٙؾلثٚٝاوبٚي
احلٌقاكئغيظٛٔٚلقيترغلافيبييثلفلًٙٞايلا٘يثپلؿامؿ .ايٗثلكًيِ٘بٍ٘ل
اٍِٛيتٛٙؿ٘ٚبٌٕٞب٘يٞبي

آٖاًتوُٝلايظثلٌلفتٝامٔٛلقيتٌ٘جئ/غّك ،
ثلآٔـٜامايُٗلايظٔٛلقيتي،فلًٙٞايلا٘يكاؿاكائِؾٔبتيٕ٘ٛؿٜوٝمٔيًٝٙبم

٘يثلٌٝ٘ٛاي

امايٗكٚثٙيبؿٞبيرغلافيبييفلًٙٞايلا

٘ٛفيثيحجبتي٘ٚبآكأياًت .

ٚايٗثيحجبتيُ،ىُؿٙٞـٜتبكيؼتغٛالتايلاٖثٛؿٜاًتٔ.مبِٝ

ثيحجبتيللاكٌلفتٝ

ُىٌُيليفلًٙٞايلا٘يثُٝـتامٔٛلقيت (ٔغّكٚ
ثل ايٗ٘ىتٝتأويـؿاكؿو ٝ
َٔٞٙبييصٖٛؽٛؿوبٍٔيفّٕيٚ
ٌ٘جي)ٔتأحلثٛؿٜٚرجلٌلايئغيغيؿكپيـايَ 
فىليؿكفلًٙٞايلا٘يؿؽيُثٛؿٜاًت .


أىبٌٖلايي 
کليذٍاصُّب:رغلافيب,فلًٙٞايلا٘ي,رجلٌلايي ،
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هقذهِ
ٞل وـاْ ام ٌلٜٞٚبي اٌ٘ب٘ي فلٚ ًٙٞيوٜاي ؿاك٘ـ ؤ ٝتأحل ام اثقبؿ فلٍٙٞيً ،يبًي،
ٌلٜٞٚبي اٌ٘ب٘يً ،غظ
ارتٕبفي ،ميٌتي ٔ ٚغيغي آ٘بٖ اًت .ايٗ تٛٙؿ فلٍٙٞي ؿك ٔيبٖ  
ٞبيفلٍٙٞيكاثٚٝرٛؿٔيآٚكؿ .


ٚعٛمٜ
ًيبكٜمٔيٗكاصٙـپبكٜولؿٜ
ايامَٔٞٙبٚآِٛياًتوٝثٝكفتبكٚ


ٔزٕٛفٝ
ؿاِ٘ٛاهٜيبآغالط«فل»ًٙٞثٔٝقٙبي
ـ.فلًٙٞتٛريٝوٙٙـٜكٚاثظٙٔٚبًجبتٔٛرٛؿؿكربٔقٝ

فّٕىلؿافلاؿربٔقُٝىُٔيؿٙٞ

اًت.آَٔٚٛقيبكٞبيارتٕبفيمٔب٘ئيتٛا٘ٙـؿكربٔقٝاًتٛاكثٕب٘ٙـوٝثٔٝلٚكايبْٚثٝ

تـكيذتًٛظٔلؿْٔٛكؿاًتفبؿٜللاكٌلفتٚٝثٝفبؿت آٟ٘بتجـيُ ُٛؿ.ثـٖٚايٗفبؿاتٚ
.فلًٙٞتٛريٝوٙٙـٜ

ًبٔبً٘(ٝيٌتٓ)ارتٕبفيٕ٘يتٛا٘ـؿٚاْآٚكؿٜٚتخجيتُٛؿ

فلٞ,ًٙٞيش 
ايثلايًـٜٞبي


ٞبًتٍٙٞ.بٔيوٝؿكربٔقٝ

ٔٚفٌلؽٛثيثلايًبؽتبكٔٚبٞيتعىٔٛت
ٔتٕبؿيكهيٓٔقيٙيثلًلوبكثبلئئب٘ـ,ثبيـثٝؿ٘جبَ٘ؾبْتٛريٚٝاكربؿفلٍٙٞيثٛؿوٝ

تٙؾيٓ وٙٙـٜكٚاثظٔيبٖربٔقًٚٝبمٔبًٖيبًيآٖاًت.اٌلعىٔٛتامكٍٔٚقيٗٚؽبّ

ًيبًيثلايافٕبَلـكتثٟلٜٔيٌيلؿ,تٟٙبثلكًيؽبٞلآٖوبفي٘يٌت,ثّىٝثبيـثٝاثناكٞب

ٚفٛأُتٛريٝوٙٙـٜفلٍٙٞي ٚكٚا٘يربٔقٔٝلارقٝولؿ)1(.فلًٕٟٔٙٞتليٗ ٚغٙيتليٗ
ٔٙجـٛٞيتاًت.افلاؿٌٚلٜٞٚبٕٛٞاكٜثبتًُٛثٝارناءٚفٙبٓلفلٍٙٞيٌ٘ٛبٌٛٞ,ٖٛيت

ٔيٗ٘يبماٌ٘بٖٞبثٔٝتٕبينثٛؿٖٚ

ٔييبثٙـ.ميلاايٗارناٚفٙبٓلتٛا٘بييصٍِٕيليؿك تأ

اؿغبْ ُـٖ ؿك رٕـ كا ؿاكا ٌٞتٙـ .ث ٝثيبٖ ؿيٍل ،فل ٓٞ ًٙٞتفبٚتآفليٗ اًت ٓٞ ٚ
ٞبٚمٔبٖٞبي

)ثلايٗاًبىفٙبٓلفلٍٙٞيثلايٌلٜٞٚبئؾتّفؿك 
ٔىبٖ

اٌ٘زبْثؾَ2(.

تزٌٓفضبييفلًٞٙٞب

)ٔغيظٞبيرغلافيبيي،

ٔؾتّفٔ,قب٘يٚاكمٍٞبئتفبٚتيؿاك٘ـ3(.

ٔيك٘ٚـ .ثٙبثلايٗ ٛٞيت ,ؿك ؿكر٘ ٝؾٌت ثلآٔـ ٜام
ٛٞ ٚيتٞبي ؽلؿ  ٚوالٖ ثُٕ ٝبك  
ٞبياٌ٘ب٘يؿكٔميبىٞبئؾتّف(لّٔ/ْٛت)اًت .


ثٙيبؿٞبيرغلافيبيئغيظٌلٜٚ


الف .هَقعيتّبي جغزافيبيي ٍ تٌَعبت فزٌّگي
تٛٙفبتٔغيغيؿكؽّكٔٛماييهفلٍٙٞيپيضيـٜارتٕبفبتاٌ٘ب٘يؿككٚيمٔيٗ٘مَ
ثٙيبؿي ؿاكؿ .ثلاي ؿكن ٔٛماييه ٛٞيت اٌ٘ب٘ي ,ف ٟٓايٗ ٔٛضٛؿ ٔ ٟٓاًت و ٝصٍٝ٘ٛ

ثٌيبدّبي جغزافيبيي فزٌّگ ايزاًي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 83

فلٓتٞب ُٙبًبيي  ٚؿك ٔغُ ام آٟ٘ب اًتفبؿٔ ٜيُٛؿ  ٚصٍ ٝ٘ٛثب ٔٛا٘قي و ٝام ًٛي

ٔغـٚؿيتٞب افٕبَ ٔيُ٘ٛـ ،كٚيبكٚيي ا٘زبْ ٔيٌيلؿٔ )4(.غيظ عجيقي ثيَ ام ٞل صين

ميلثٙبياؿأٝعيبتٔٚقيِتاٌ٘بٖاًت.فلًٞٙٞبياٌ٘ب٘يؿكؽالَآفلي,َٙثبمآفليٙي,

ٔب٘ـٖاٌ٘بٖٞبٌٞتٙـ)5(.ويفيت


ٞبيرٕقيثُٝىُم٘ـٜ

ُ٘ٛـ.آٟ٘بپبًؼ
تِٛيـٚثبمتِٛيـٔي
ثلآيٙـٔٛلقيتيبثيآٖٔغيظثل

ٔغيظٞبيرغلافيبييثٝفٛٙاٖثٌتلعيبتارتٕبفبتاٌ٘ب٘ي ،

ثٝؿٌٝ٘ٛٚتمٌيٓٔيُ٘ٛـوٝام

ثٙيبؿعَٚٛفلٕرغلافيبييآٖٔٙبعكاًت.ايٗٔٛلقيتٞب

آٟ٘ب ثب فٛٙاٖ ٔٛلقيت ٌ٘جي ٔ ٚغّك(كيبضي) يبؿ ٔيوٙٙـٞ .ـف ايٗ ٔمبِٚ ٝاوبٚي ثٙيبؿٞبي
رغلافيبييفلًٙٞايلاٖاًت  .ؿكآغبمثٝتِليظربيٍبٜايٗؿٛٔٚلقيتؿكآفليَٙويفيت
ٔغيظفلًٙٞايلا٘ئيپلؿاميٓ .


 .1هَقعيت هطلق
ثلعٌتعَٚٛفلٕرغلافيبييًٙزيـٜٔيُٛؿٚؿاكايُٙبً(ٝؿكر,ٝ

ٔٛلقيتٔغّك 1
ٞبيؽبّا٘ـ.ثٝ


ٞبيؽبٌٌّ,تلٜالّيٓ

ؿليمٚٝحب٘ي)ٝاًت.ثلكٚيولٜمٔيٗعَٚٛفلٕ
ايوٝثٞٝلٔيناٖامؽظ٘يٍٕبٖ(اًتٛا)ثًٛٝيلغتٞبيمٔيٗعلوتوٙيٓ،امٌلٔبي


ٌٝ٘ٛ
مٔيٗوبًتُٝـٜٚثلٕٞيٗاًبى٘ينٔٙبعككٚيِيٚالّيٕيُىُٔيٌيل٘ـٞ.لوـاْامايٗ

)فلًٙٞؽبٓيثُٕٝبكٔيك٘ٚـ .

ٔٙبعك،اٍِٛي(پُٛبن,تغقيٚٝآكايَ
ثل ايٗ اًبى وِٛك ايلاٖ ؿك فبّٓٔ ٝـاكٞبي  25ؿكر 29 ،ٝؿكر 47 ٚ ٝؿليم ٝفلٕ
ٔ٘ٚفاِٟٙبكٞبي44ؿكر2ٚٝؿليمٝتب63ؿكر20ٚٝؿليمٝعَٛثبؽتليللاكٌلفتٝ

ُٕبِي
وٝفضبيآٖثًٚٝقتيهٔيّيٞ648 ٖٚٛناكوئّٛتلٔلثـ,ثؾِيامفالتيىپبكصٝايلاٖ
ؿكٓـكاعٛمٜٞبي

ؿكٓـاموُفالتايلاٖكاوٌٞٛتبٖٞب 66,

اًت.امايٗٔيبٖعـٚؿ 21
ايتِىئُيؿٙٞـ.


ٞبيولا٘ٝ

ٞبٚرٍّٝ

ؿكٓـآٖكاؿُت
ٕٝؽِه 13ٚ
ؿاؽّيؽِه٘ٚي 
ؿاكايصِٓا٘ـامتٛپٌٛلافيهٔتٛٙؿامفٙبٓلعجيقيفضبًتٚامايٗٔٙؾل،

امايٗكٚايلاٖ

٘ٛاعيثبؽتليٚؽبٚكيآٖ٘ ،بٔتمبكٖاًتٛٔ.لقيترغلافيبييايلاٖؿٚٚيوٌيثبكمكاثلآٖ
تغٕيُ ولؿ ٜاًت٘ .ؾٌتيٗ ٚيوٌي ٔ ٟٓرغلافيبي عجيقي ايلاٖ ،وٌٞٛتب٘ي ثٛؿٖ آٖ اًت.
1 . Absolute location
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ٔٛلقيتوٌٞٛتب٘يايلاٖاحلاتثٌيبكهكفيؿكًيٕبيعجيقئغيظٙٔٚؾلٔقيِتيآٖؿاكؿ.
ًبٔب٘ٝوٌٞٛتب٘يايلاٖثٛٓٝكتؿيٛاكٜاي ثّٙـامٌلٜوٌٞٛتب٘ياكٌٔٙتبٖ  -آفكثبيزبٖؿك
ُٕبَغلةوِٛكآغبمُـٜٚثُٝىُؿٚكُتٝوٜٛاِجلمٚماٌلىؿكرٟتُلقٚرٛٙة
ُلق وِٛك أتـاؿ ؿاكؿ.وٌٞٛتبٖ اِجلم فالت ؿك٘ٚي ايلاٖ كا ام ولا٘ٞٝبي پٌت ٔ ٚلعٛة
ايثّٙـؿكثلاثل٘فٛفرليبٖٞبي


وٙـ.ايٗوٌٞٛتبٖٞلصٙـثُٝىُؿيٛاكٜ

ؿكيبيؽنكرـأي
ٛٞاييؽنكي٘مَثبمؿاك٘ـٜؿاكؿ،أبٕٞيٗتٛؿٜٛٞاييؿك٘تيزٝثلؽٛكؿثبآٖٔتلاوُٓـٜٚ
ٞبيُٕبِيٚاكتفبفبتآٖفلٔٚيكينؿ.ايًٗبٔب٘ٝوٌٞٛتب٘ي٘مَ


ثٛٓٝكتثبكٍؿكؿأٝٙ
ٔغـٚؿوٙٙـٜاكتجبعيثبؿكٖٚفالتؿاكؿ.كُتٝوٌٞٛتب٘يماٌلى٘ينثبرٟتُٕبَغلثي _
رٛٙةُلليثٛٓٝكتؿيٛاكٜايوٌٞٛتب٘ي،فالتايلاٖكاامًلمٔيٗثبًتب٘ئيب٘لٚؿاٖ(ثيٗ

اِٟٙليٗ)ًٛٚاعُرٛٙثيوِٛكرـأيوٙـً.بٔب٘ٝماٌلىام٘ؾلُىُللاكٌيليؿكثلاثل

ٞبيآةٛٞٚايئـيتلا٘٘ٚٝمَآفليٙياكتجبعيٚأىب٘بتٔقيِتيثلايفالتايلاٖ،


رجٟٝ
إٞيتُبيبٖتٛرٟيؿاكؿ)6(.فالٜٚثلايٗؿًٚبٔب٘ٝوٌٞٛتب٘ي ،ؿك٘ٛاعئلونيُٚللي
ٞبئٙفلؿٔٚؾلٚطٞبيآتِفِب٘يفؾيٕيٚرٛؿ


ٞبيوٌٞٛتب٘ئلتفـٚيبوٜٛ
ايلاٖ  ،
تٛؿٜ
ٞبيثنكيٚوٛصهؿاؽّيكااميىـيٍلرـأيوٙٙـ .


ؿاك٘ـوٝعٛضٝ
ٚيوٌيؿيٍلرغلافيبيعجيقيايلاٖ،للاكٌلفتٗآٖؿكوٕلثٙـؽِهيقٙيؿكعٛمٜ٘فٛف
وٕلثٙـ ٘يٕ ٝعبك ٜپبًبت 1اًت .ايٗ ٔٛلـ رغلافيبيي ٕٞلا ٜثب فٛأُ عجيقي ؿيٍل تأحيل
ثٌيبكي ؿك پيـايَ ؽٔٓٛيبت ثيبثب٘ي ٘ ٚيٕ ٝثيبثب٘ي وِٛك ؿاكؿ .ؿك فيٗ عبَ ام آ٘زب وٝ
احلات ٔغـٚؿ وٙٙـ٘ ٜبُي ام ٔٛلـ رغلافيبيي ثًٚ ٝيّ ٝفبُٔ اكتفبؿ  ٚفٛاكٕ وٌٞٛتب٘ي
ٛٞاييؿككهيٓثبكٍ,ؿٔب,فِبكٚرليبٖٞبيٛٞاييتغييليبفتٝ

تقـئُيُ٘ٛـُ,لايظآةٚ

آيـ.وٌٞٛتبٖٞبئلتفـثب

ٚثـيٗتلتيتتٛٙؿٔٙؾلعجيقيؿكصِٓا٘ـامٔغيظثٚٝرٛؿٔي

وبَٞؿٔبٔتٙبًتثباكتفبؿُ,لايظآةٛٞٚاييكاتقـيُولؿٜٚثـيٗتلتيتُلايظكعٛثي
 ٚكٚيِي كا ؿك ثلاثل ؽِىي ُـيـ عفبؽت ٔيوٙٙـ .فال ٜٚثل ايٗ ،اكتفبفبت وٌٞٛتب٘ي ثب
ؿكيبفت ثبكٍ  ثيِتل ثٛٓ ٝكت ثلف  ٚفٚة تـكيزي آٖٙٔ ،جـ آّي تأٔيٗوٙٙـ ٜآثٟبي
ٞبيآثٟبيميلمٔيٙيثُٕٝبكٔيآيٙـٚ)7(.يوٌئٛلقيتي


ًبمًفلٜ

ًغغيٕٞٚضٙيٗفؽيلٜ
1 . Passat
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ايلاٖ ،يقٙيوٌٞٛتب٘يثٛؿٖلٌٕتفٕـٜوِٛكٚللاكٌلفتٗآٖؿكوٕلثٙـؽِهرٟبٖ،
ٕٟٔتليٗفبُٔٔؤحلؿكتقييُٗلايظآةٛٞٚايياًتٚ.يوٌيآةٛٞٚاييايلاٖثٝتجقيت
امُلايظ٘بٕٛٞاكي ،امرٟبتُٕبَثبؽتليٚرٛٙةؽبٚكيٕٞٚضٙيٗامُٕبَثٝرٛٙة
تغييل ٔيوٙـ .ثل ايٗ اًبى ٔيناٖ ثبكٍ ًبال٘ ٝؿك رٟبت پيٌَفت ٝوب َٞيبفتٔ ٚ ٝيبٍ٘يٗ
ؿٔبيًبال٘ٝافنائَييبثـُ.يتثبكُيٚؿٔبييوٌ٘ٝجتئقىٛىثبيىـيٍلؿاك٘ـ ،احلات

ميٌتي ٌٌتلؿٜاي ؿك ٔغيظ رغلافيبيي ايلاٖ ثل ربي ٌقاكؿ ٜاًت .ؿك ٘تيزة وبكولؿ صٙيٗ
ٚيوٌيٞبيثبكُيٚؿٔبيي,احلاتؽِىي٘ينؿكٔغيظرغلافيبييُـتيبفت ٚٝثٝؿ٘جبَآٖ،

يثٛؿٖثؾَٞبيپٟٙبٚكياموِٛك،

امپٛيبييٚاًتملاكاٌ٘ب٘يوبًتٔٝيُٛؿ.ثّٙـيٚثلّ

ًجت ٌٌتلٍ ً٘ٛب٘بت ؿٔبيي ٔيبٖ عـالُٞب  ٚعـاوخلٞبي ٔغّك ٔيُٛؿ .ؿك ثلؽي
ايٌتٍبٟٞبي ٛٞاُٙبًي ؿك ُٟلٞبيي ص ٖٛم٘زبًٖ ,لؽي ,ثيزبك ٔ ٚليٛاٖ ؿأ ٝٙتغييلات
ؿٔبيي ث ٝثيَ ام  70ؿكرً ٝب٘تيٍلاؿ ٔيكًـ .پيبيٙـ ميٌتي ايٗ ً٘ٛب٘بت ؿٔبيي ُـيـ ثٝ
ؽٛثي ثل صٟل ٜمٔيٗ ثٚ ٝيو ٜؿك پ َُٛكٚيٍِبٟٞب ٌٝ٘ٛ ,وِتً ،بمٚوبك تِىيُ ؽبن،
فلًبيَ ٚ ٚاكينٌي ًًٞٙب  ٚؿك ٟ٘بيت تٛاَ٘ كٚيِي ٕٞ ٚضٙيٗ فن٘ٚي تجؾيل  ٚتقلق
تأحيلٌقاكاًت )8(.
ٞبِ٘بٖٔيؿٙٞـوٝايلاٖثٝؿِيُثٌتلعجيقيٛٔٚلقيترغلافيبييؽٛؿٕٛٞاكٜ


ثلكًي
ؿاكايُلايظ٘بپبيـاكيثٛؿٜٚؿكٔقلٕعٛاؿثعجيقيٌ٘ٛبٌٖٛللاكؿاكؿوٝفٕـٜتليٗآٟ٘ب

ٔىبٌٖنيٙي ًى٘ٛتٌبٟٞب ٚ ٚاعـٞبي
مٔيٗ ِلمً ,ٜيُ  ٚؽِىٌبِي اًت .ؿك ايٗ ٔـت  
ٌٔى٘ٛي,ؽـٔبتي,تِٛيـئٚب٘ٙـآٖ،ثـٖٔٚالعؾٝؽغلماييثٌتلعجيقيا٘زبْپقيلفتٚٝ
ؿك٘تيزٝؿكٞلعبؿحٝعجيقي,حٕلاتتالًٍٚبم٘ـٌيًىًٝٙلمٔيٗايلاٖ ،ثبكٞب٘بثٛؿُـٜ
اًت )9(.


 .2هَقعيت ًسجي
ؿكٔٛلقيت ٌ٘جيٙٔ ،1بعك ٌ٘جت ثٝيىـيٍل(امؿيـٌبٜفلٍٙٞي ٚعجيقي,اٌ٘ب٘ي) ٔٛكؿ
اكميبثي للاك ٔيٌيل٘ـ  ٚثل آٖ اًبى ًغظ  ٚهكفبي تقبٔالت آٟ٘ب ًٙزيـٔ ٜيُٛؿٌٌ .تلٜ
1 . Relative Location
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ٔيُٛؿ،عـالُام ؿٚكاٖاُىب٘يبٖثبايٗ٘بُْٙبؽتُٝـٚ ٜام
رغلافيبيي و«ٝايلاٖ»٘بٔيـ  ٜ
ؿٚكًٜبًب٘يبٖٔٙنِتٛٞيتيثلايايلا٘يبٖيبفتٝاًت)10(.لّٕلٚٚفضبيرغلافيبيايلاٖثٝ
ِغبػعجيقي,اٌ٘ب٘يٚفلٍٙٞيٛٞيتؽبٓيؿاكؿوٝثبٔلمٞبئِؾْعجيقيٚاٌ٘ب٘يام
فضبٞبٚلّٕلٞٚبي پيلأ٘ٛيرـأٚتٕبينٔيُٛؿ.امثقـ عجيقي ،فالتايلاٖ ؿكُٕبَام
فضبي  ٔبٚكيلفمبمً,يجليٚآًيبئلوني,ؿكُلقامفضبٞبيفالتتجتٚفالتؿوٗ
(ٙٞـ)ٚؿُتًٙـٚپٙزبة,ؿكرٛٙةامٌٌتلٜآثياليب٘ٛىٙٞـ,ؽّيذفبكىُٚجٝرنيلٜ
ٞبئيبٖكٚؿأٖتٕبينٚرـأيُٛؿٚفضبي


فلثٌتبٖٚؿكغلةامفضبٞبيآ٘بتِٛيٚؿُت
ٔغٔٛك ٔيبٖ ايٗ ٔٙبعك ؿاكاي ٛٞيت عجيقي ِٔؾْ اًت .ام ثقـ اٌ٘ب٘ي  ٚفلٍٙٞي ٘ين
فالتايلاًٖبؽتبكاٌ٘ب٘يٚفلٍٙٞيؽبٓيؿاكؿوٝثًٚٝيّٝلّٕلٞٚبيفلٍٙٞيٚاٌ٘ب٘ي
يبثـ.عٛمٜٞبيفلٍٙٞي ـاٌ٘ب٘يايلاٖؿكُٕبَثٝلّٕلٚتلنٚتٛكاٖاميهًٚٛ


تٕبينٔي
لّٕل ٚكًٚي ـ اًالٚي ام ًٛي ؿيٍل  ٚؿك ُلق ثب لّٕل ٚفل ًٙٞصيٙي ٙٞ ٚـي ٔغـٚؿ
ٔيُٛؿ.ثٙبثلايٗايلاٖٛٞيتفلٍٙٞيٚتٕـ٘يؽٛؿكاؿكٔيبٖلّٕلٞٚبيفلٍٙٞي ـ تٕـ٘ي

پيلأ٘ٛي عفؼ ولؿ ٚ ٜؿك ًغظ ٌٌُ  ٚتٕبى لّٕلٚي ايلاٖ ثب ًبيل لّٕلٞٚب ٛ٘ ٚاعي
ايُىٌُلفتٝوٛٞٝيتآٟ٘بتلويجيامٚيوٌيٞبيفلٍٙٞي ـ تٕـ٘يايلاٖٚ

فلٍٙٞي  ،
آٔينٜ
يبؿٔيُٛؿ.ثِٝغبػٔٛلقيتاكتجبعي,

تٕـٖٞبي ٔزبٚكآٖاًتوٝامآٟ٘بثبفٛٙاٖ«ًلعـ» 

فضبيرغلافيبيايلاٖؿكٔغٛكُٕبَ -رٛٙةؿٌٌٚتلٜرغلافيبيآةٚؽِىيكاثٓٞٝ
ؿٞـٚؿكٌٔيلفٕٔٛياكتجبطلبكٞ ٜبياكٚپب,آًيبٚاليبً٘ٛي,ٝثٚٝيوٜآًيبيرٛٙثي


پي٘ٛـٔي
ربييٞب ٚ
 ٚرٛٙة ُللي للاك ؿاكؿ .ام ايٗ ك ٚؿك ٔقلٕ ثلٕٞىِٙيٞب ,كاٞجلؿٞب ,ربث ٝ
پـيـٜٞبييللاكؿاكؿوٝثٞٝل٘غٛثبٔٛلقيترغلافيبييايلاٖؿكاكتجبطثبُـ)11(.ثبتٛرٝثٝ

(ٔغّكٌ٘ٚجي)ايلاٖ،وٕتلوِٛكيكأيتٛاٖيبفتوٝايٗصٙـٚيوٌي

ٔٛلقيترغلافيبيي 
ؿكآٌٖلؿآٔـٜثبُـ :
(ٔيبٖكٚؿأٖٔ ،ل ٙٞ ٚـ)ٛٔ ،لقيت ٌقكٌبٞي ؿك
ٌٕٞبيٍي ثب ً ٝتٕـٖ و ٟٗرٟبٖ  
ٔٙبًجبتؿٚتٕـٖثنكيؽبٚكٚثبؽتل(صيٗٔٚـيتلا٘،)ٝاعبعُٝـٖامًٛي ٔٙبعكفٕـٜ
تبكيؼًبم(لفمبم،فلثٌتبٖٔٚغٌِٛتبٖ)ًٝ ٚثلّ وٟٗآًيب ،اكٚپبٚآفليمب،اكتجبطثبًلاًل
رٟبٖ ام عليك ؿكيبٌٕٞ ،بيٍي ثب ٘ؾٌتيٗ وِٛك ًًٛيبِيٌتي يقٙي ُٛكٚيٌٕٞ ،بيٍي ثب
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٘ؾٌتيٗ وِٛك اًتقٕبكي يقٙي اٌٍّ٘تبٖ(ُج ٝلبكٙٞ ٜـ)ٌٕٞ ،بي ٝؿيٛاك ث ٝؿيٛاك  ٘ؾٌتيٗ
أپلاعٛكي اًالٔي يقٙي تلوي ٝفخٕب٘ي ً ٚلمٔيٙي وٌٞٛتب٘ي ،ؿكيبيي ،ثيبثب٘ي  ٚوٛيلي ثب
تفبٚتؿٔبيٛٞاتبً50ب٘تيٍلاؿ)12(.
ايٌٌٗتلٜرغلافيبييثٝؿِئُٛلقيت(ٌ٘جي)رغلافيبيي ،ؿكٌقُتٕٛٞٝاكٜٛٔكؿٞزْٛ
ٞبيفلٍٙٞيپيلأ,ٖٛثبمثبٟ٘بٌٛٚيَٞبئتفبٚتثٛؿ ٜاًت.اغّتالٛاْ

الٛأيام 
عٛمٜ
ٟٔبرٓامرب٘تُلقُٕٚبَُللييقٙيآًيبئلونيثٝايلاٖآٔـٜا٘ـٚؽب٘ٛاؿٜمثبٟ٘بي

ٔيُ٘ٛـ ،ثٝ
وٝاوٖٛٙثيِتلمثبٟ٘بٌٛٚيَٞبيكايذامآٟ٘بِٔٙقت 

آكيبييٚاٚكاَآِتبيكا 
ؿًتوٓپٙذثبك
آٚكؿٜا٘ـ.ثلايٗاًبىايلاٖ امًٞٝناكًبَپيَثٝايًٗ  ،ٛ
ايًٗلمٔيٗ 
ْالٛأيامعٛمٜٞبيفلٍٙٞيپيلأ٘ٛيللاكٌلفتٝاًت :

ثُٝلطميلٔٛكؿٞزٛ
يكٟٔ .برلت ٞ ٚزٔ ْ ٛبؿٞب  ٚپبكًٟب ؿك ٞناك٘ ٜؾٌت پيَ ام ٔيالؿ و ٝث ٝاًتملاك
مثبٟ٘بيآكيبيي,ؿيٗمكتِتٚؿيٍلفٙبٓلفلٍٙٞيصٖٛ٘ٛكٚمٚآؿاةٚكًْٛايلا٘ئٙزل
ُـ .
دٍ.يٛكٍي٘ٛب٘يبٖؿكًـٜصٟبكْپيَامٔيالؿوٝمثبٖٚفلًٙٞآٟ٘بپبيـاكٕ٘ب٘ـ.
سِ .يٛكٍافلاةٌّٕٔبٖؿكاثتـايًـٜ٘ؾٌتٞزليوٝثبتٌؾيلايلاٖٚربيٍنيٙي
ٔيٞٝٙبثٚٝرٛؿآٚكؿ.
اًالْثٝربيؿيٗمكتِت,ؿٌلٌ٘ٛيٞبيثٌيبكيؿكتٕبْم 

چْبر .يٛكٍتلوبًّٖزٛليؿكًـٜپٙزٓٚثقـٞبتيٕٛكٚؿكٟ٘بيتاًتملاكتلوبٖؿك
ايلاٖ,ثبفجاًتٕلاكٌٌٚتلٍمثبٖتلويؿكايلاٌٖلؿيـ.
پٌج .يٛكٍٔغٛالٖؿكًـٜٞفتٓوًٝجتٚيلا٘يايلاُٖـ .امايٗل,ْٛآحبكياممثبٖٚ
أبٚيوٌيٞبي٘واؿيآ٘بٖؿكٌُٚٝٛ

ؿيٗرنثلؽيٚاهٌبٖٔغِٛيؿكايلاٖثلربيٕ٘ب٘ـ؛ 
وٙبك ؿيـٔ ٜيُٛؿ )13(.ؽٛف تبكيؾي ثلآٔـ ٜام ٞز ْٛالٛاْ ثيٍب٘ ٝؿك تٕبٔي ُئ ٖٛعيبت
ايلا٘ي  ٚفل ًٙٞا ٚتأحيل ٌقاُت ٝاًتٕٞ .يٗ ؽٔئ ٝثبفج ُـ ٜو ٝايلا٘ي ثب تىي ٝثل
ثٟلٌٜيليامًبمٌبكيفلٍٙٞي ث٘ٝغٛيثبٟٔبرٕيٗثيٍب٘ٝوٙبكآٔـٜٚثٝ
ُٕٙٛٞـيؽٛؿ ٚ
تقجيلي آ٘ضٙبٖٔتزبٚميٗكاؿكؽٛؿعُولؿٜوٝپيامٔـتيتِؾيْؽٛؿيٚثيٍب٘ٝغيل
)ٞلٚؿتٔٛكػي٘ٛب٘ئي٘ٛيٌـوٝؿكٔيبٖٔلؿٌْيتي،ايلا٘يبٖثيَام

ٕٔىُٗـٜاًت14(.
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ٕٝٞكًْٛؿيٍلاٖكاؽُٛبٔـٔيٌٛيٙـ)15(.ثٝؿيٍلًؾٗتٌبُٚٞتقبُٔفلٍٙٞيُبؽٔٝ

فلًٙٞايلا٘ياًت )16(.


ة .تأثيز هحيط ثز فزٌّگ
تبايٙزبثٝاحلٌقاكئٛلقيترغلافيبييايلاٖثلتبكيؼٚفلًٙٞآٖثٝعٛكؽالٓٝاُبكٜ
ُـ .ؿك فيٗ عبَ ؿك ؽٔ ّٛتأحيل ٔغيظ ثل فبؿات  ٚفلًٞٙٞب ؿك رغلافيب ؿ ٚؿيـٌبٜ
ٔىبٌٖلايي(اؽتيبكٌلايي)ٚ2رٛؿؿاُتٚٝؿيـٌبٟٞبيثقـي٘ينثٛ٘ٝفي
رجلٌلايئغيغيٚ1ا 
ثلٕٞىِٙياٌ٘بٖٔٚغيظُٚىٌُيليفلًٙٞ

تـاْٚٚيبتلويجيامايٗؿٚؿيـٌبٌٜٞتٙـ .
ثلآٔـٜامايٗتقبُٔ،ؿكصبكصٛةايٗؿٔٚىتتفىليلبثُٚاوبٚياًت.


 .1ججزگزايي هحيطي
ام ؿيـٌب ٜايٗ ٔىتت ُلايظ عجيقي فبُٔ لغقي  ٚتقييٗوٙٙـ ٜكٚيـاؿٞبي اٌ٘ب٘ي ٚ
پـيـٜٞبي رغلافيبيي اًت .كاتنَ رغلافيـاٖ إِٓب٘ي( )1844-1904پلصٕـاك رجلٌلايي ؿك

تأحيلٔيپقيلفتٍُٞ.

رغلافيبياٌ٘ب٘يثٛؿوٝامافىبكاكٌ٘ت(ٍُٞؿإِ٘ٙـميٌتُٙبى)
ؽٛؿاماحلٔقلٚفؿاكٚيٗث٘ٝبْ«ثٙيبؿا٘ٛاؿ»ٔتأحلثٛؿ.ث٘ٝؾلٍُٞؿكفٌّفٝؿاكٚيٗٔغيظ،
هكفا٘ـيِي ؽبٓي تأحيلات ٔغيظ كا ثل ٔٛرٛؿات م٘ـٜ
ٔغٛك فّٓ اوِٛٛهي اًتٚ .ي ثب  
ٔيولؿ)17(.كاتنَثلآٖثٛؿتبٔيبٖفّْٛعجيقيٚاٌ٘ب٘ي٘ٛفيٕٞجٌتٍيايزبؿٕ٘بيـ
ٔغبِق ٝ
تبامايٗعليكؿكٔغبِقٝفّْٛاٌ٘ب٘يكٍٚفّٕيثٝوبكٌلفتُٛٝؿٚ.يؿك٘ؾٌتيٗصبح
رغلافيبئلؿُْٙبًي,ؿكثبكٜاحلٌقاكيُلايظعجيقيًيبكٜمٔيٗثلفلًٙٞاٌ٘ب٘ي

وتبة
تأويـثٌيبكؿاُت٘.ؾليٝاٚثقـٞبتًٛظُبٌلؿاٌٌَ٘تلٍيبفتٕٝٞٚمٚايبيم٘ـٌيٚ
فلًٙٞاٌ٘ب٘يكاؿكثلٌلفتٔ.فْٟٛاكٌب٘يىيؿكتفىلاتكاتنَ,ؿكٚالـٚعـتاكٌب٘يىي
اٌ٘بٖٚمٔيٗاًت( .)18ؿك٘يٕ٘ٝؾٌتًـٜثيٌتٓ,پيٍِبٔبٖرغلافيبي٘,ٛصٖٔٛىيٙـك,
آِخٛكث ٞب٘تيٍٙتًٕٗ ,پُٞ ,لثلتٌٗ ِٛٞ ٚـٚيش ام فلآيٙـ تىبّٔي ؿاكٚيٗ ثُ ٝـت تأحيل

1 . Environmental determinism
2 . Possibilism
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ٞب٘تيٍٙتُٗىٌُيلياؿيبٖيىتبپلًتكاثٙٔٝبعكثيبثب٘يٚؽِه

پقيلفتٙـ)19(.ثلايٕ٘ ٝ٘ٛ
ٔلتجظٔي ًبؽتٚ.يؿكؽّٔٔٛغبِقٝكاثغٝآةٛٞٚاٚتٕـٖ،ثلايٗثبٚكاًتوٝآة

ٛٞٚاؿكپيـايَ٘بٕٛٞاكيٟب،كٚيـاؿٞبيتبكيؾي،وٍِٙلياٌ٘ب٘يٚپيـايَٚتىٛيٗتٕـٟ٘ب
فبُٔلبعـثُٕٝبكٔيكٚؿ )20(.

اثٗؽّـ٘ »ٖٚين ثل اًبى تمٌيٓثٙـي كثـ
ؿك ٔيبٖ ؿإِ٘ٙـاٖ عٛم ٜفلٍٙٞي اًالْ « ,
ٌٔىٖٛولٜمٔيٗثٞٝفتالّيٓ,ثلايٞليهامآٟ٘بٚ,يوٌيٞبيعجيقيٚاٌ٘ب٘يؽبٓيكاوٝ

ٔغٔ َٛفٛأُ رغلافيبيي  ٚآة ٛٞ ٚايي عبوٓ ثل آٟ٘بًت ,ثيبٖ ٔيوٙـٚ .ي ُلايظ
رغلافيبييكاؿكُىٌُيليتٕـٟ٘ب,ويفيتثبٚكٞبيؿيٙي,لـكتفىليٚ,ضقيترٌٕب٘يٚ

ؿا٘ـٚثٌٝ٘ٛٝايرجلٔغيغيلبئُاًتٔ)21(.بكويٚ


حلٔي
اؽالقٚكفتبكٞبياٌ٘ب٘ئؤ
اٍّ٘يٓٞؿكٔمبيٌٝؽٛؿ,آُىبكتليٗتفبٚتآًيبٚاكٚپبكاؿكٚرٛؿٔبِىيتؽٔٓٛيؿك
يىيٚفـْآٖؿكؿيٍليؿاٌ٘تٙـ .
«عميمتبً٘جٛؿٔبِىيتؽٔٓٛيمٔيٗوّيـيثلايفُٟٓلقاًتٚتبكيؼٔقٞجيٚ
ًيبًي آٍٞؿكايٗكاًتبللاكؿاكؿوٝفّتايٗٚضقيتثٝآةٛٞٚاٚعجيقت

ؽبنؽِهآٖثلٔيٌلؿؿ )22(»...ٚ


ِٝائلثٛطثٌٝقُتٝاًت؛
ٕٔىٗاًتايٗثبٚكؿكفٗٞؽغٛكيبثـوٝرجلٔغيغئٌأ 
يظٞبيثٌتٚ ٝوٛصه
تٛأٖخبَٞبيي آٚكؿوِ٘ ٝبٖ ؿٞـثِلٞلصٙـ تٛاٌ٘ت ٝؿك ٔغ 


أبٔي
ُلايظٔتفبٚتيثلايميٌتفلآٞآٚكؿِٚ ،يؿكوِٛكيصٖٔٔٛلثيَام 96ؿكٓـٔلؿْ
ؿكوٙبككٚؿ٘يُم٘ـٌئيوٙٙـ.ثيِتليٗتلاوٓعجيقيرٕقيتايلاٖؿكُٕبَٚغلةوِٛك
تِىيًُى٘ٛتٌبٟٞبيثنكيٚؿك٘تيزٝ

اًتٙٔ.بعكثيبثب٘ي ،فبلـتٛاَ٘ ٔغيغيالمْثلاي 
فلًٞٙٞبيپيِلفتٝاًتٚ.يوٌيٞبيفالتپٟٙبٚكايلاٖثبفجپيـايَتٛٙفبتٔغيغيُـٜ

و ٝؿك ٘تيز ٝآٖ ٟٔبرٕبٖ ثيٍب٘٘ ٝتٛاٌ٘تٝا٘ـ ثل ًلاًل ايلاٖ صيلٌي يبثٙـ .ثٙبثلايٗ ٕٞيِٝ
امايٗكٚتٕـٖٚفلًٙٞايلا٘يؿكايٗ

ثؾِيامايًٗلمٔيٗثيلٖٚامٔغيظ٘فٛفآٟ٘بثٛؿٜٚ
ايٗ٘ٛاعيثٍٙٞٝبْفلٚپبُيلّٕلٞٚبيثنكيثٝعىٔٛتيٞبي

٘مبطتـاْٚيبفتٝاًت )23(.
ُـٜاًت.ؿكٔميبى٘بعيٝائٚغّيٞلثؾَامفالت

ٔغّيّٛٔٚناِغٛايفيتمٌيٓ  
ٔي

وٝامٕٞبٍٙٞي،افتجبكٚٚعـتٚيوٜاي

ايلاُٖلايغئتفبٚتٚرـايامؿيٍلثؾَٞبؿاكؿ 
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ؿكًبيٝآٖٚعـتاٌ٘ب٘يٚثبكًيبًيٚيوٜايايزبؿُـٜاًت)24(.ايٗ

ثلؽٛكؿاكاًت ٚ
تىخل فضبيي ام ثـ ٚپيـايَ ٚاعـ ًيبًي ايلاٖ ٔب٘ـ ام ُىٌُيلي ٘ؾبْ ًيبًي ٔتٕلون( تب
ايٗكٚعٛمٜفلٍٙٞي ـ تٕـ٘يايلاٖامٔٙؾلرغلافيبي
ؿٚكاٖكضبُبٜپّٟٛي)ثٛؿٜاًت.ام  
ثُٕٝبكٔيكٚؿ .

فلٍٙٞياًبًبًٌٌتلٜائتىخل


 .2اهكبىگزايي
أىبٌٖلاييؿيـٌبٞي فٌّفياًتوٝؿكآٖٔغيظعجيقي,أىب٘بتيثلاي ا٘تؾبةاٌ٘بٖ

فلضٔ ٝيوٙـ تب ٚي ٔغبثك ٘يبمٞبي فلٍٙٞي  ٚم٘ـٌي ؽٛؿ ام ٔيبٖ آٟ٘ب ا٘تؾبة وٙـ .ايٗ
ؿيـٌبٜثٌٝنيَٙآماؿاٌ٘بٖٔٝ٘ٚميـا,ٚثبٚكؿاكؿ.ثٙبثلايٗثلاًبىاٍِٛيفضبييـٔىب٘ي،
فقبِيتٞب  ٚكفتبك اٌ٘ب٘ي ,ؿك ؿاؽُ ٔغيغي آماؿ ُىُ ٔيٌيلؿٚ )25(.يـاَ ؿٚالثبالٍ

آ٘ضٝثٝاٌ٘بٖٔلثٛطٔيُٛؿٔ،غتُٕ اًت

رغلافيـاٖ٘بٔـاكفلاٌ٘ٛيثلايٗثبٚكاًتوٝ
ٚؿًتؾٍٛفـْلغيقتٔ)26(.غٛكآّي تفىلؿٚالثبالٍ تأويـثلُيٜٛم٘ـٌيثٛؿوٝؿك

ٔغيظٞبي ٔؾتّف رغلافيبيي ٌٌتلٍ يبفت ٝاًت .ام ؿيـٌبٚ ٜي تغييل اكمٍٞب ٍ٘ٚلٍٞب,

ٔيتٛا٘ـ ث ٝثٟلٜثلؿاكي ثيِتل ام أىب٘بت ثيب٘زبٔـ  ٚيب أىب٘بت وبفي كا ؿك اؽتيبك رٛأـ

اٌ٘ب٘ي للاك ؿٞـ )27(.ؿٚالثبالٍ ثل ايٗ ثبٚك اًت و ٝرجلٌلايي ٔغّك ؿك رغلافيب افتجبكي
ُٛؿٕٔىٗاِٛلٛؿاًتٚؿكلّٕلٚأىبٖٔ.ب٘ـعجيقي٘ين


٘ـاكؿٞٚلآ٘ضٝثٝاٌ٘بٖٔلثٛطٔي
ؤٝيتٛا٘ـؿكثلاثلآٔبيَفضبِٔىالتيپـيـآٚكؿٔ،فٟٔٛيٌ٘جياًتٚثلعٌتمٔبٖٚ

تغييلٔيپقيلؿٞ.لفضبييوٓٚثيَلبثُفجٛك٘ٚفٛفپقيلاًت)28(.ثٙب

فٖٔٛٙتـاَٚؿكآٖ،
ٚيوٌيٞبي

ثل ٘ؾل اؽتيبكٌلايبٖ ,اٌ٘بٟ٘ب ًبم٘ـٌبٖ آّي فلٌٞ ًٙٞتٙـ ٘ٔ ٝغيظ عجيقي .
ٔغّيفلًٚٙٞالتٔبؿ٘تيزٝتٕٔيٕبتفلٍٙٞياًتوٝثبتٛرٝثٝأىب٘بتثلآٔـٜامٔغيظ
عجيقياتؾبفٔيُٛؿ.ايٗٚيوٌيث٘ٝغٛميجبييؽٛؿكاؿكٔفً«ْٟٛبمٍفلٍٙٞي»ِ٘1بٖؿاؿٜ

اً تٙٔ.ؾٛكامايٗآغالطً,بمٍغيله٘تيىيٚؿكامٔـتاٌ٘بٟ٘بامعليكفلًٙٞثبٔغيظ
عجيقيٚتأحيلاتآٖاًت.ايٗتغبثكًٚبمٍامفلٍٙٞيثٝفلًٙٞؿيٍلٔتفبٚتثٛؿٚ ٜ
ٕ٘بيبٍ٘لإٞيتفلًٙٞؿكپيـايَاٍِٞٛبيفضبيياًت )29(.
1 . Cultural Adoptation
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يبًي٘بُيامٔٛلقيتٌ٘جي,وٓآثي,

ـوٝثيحجبتيً

ؿكثؾَرجلٌلايئغيغياُبكُٜ
ؽِىٌبِي ٔ ٚب٘ٙـ آٖ ،ؿك فل ًٙٞايلا٘ي ٕ٘ٛؿٞبي فضبيي ثل ربي ٌقاكؿ ٜاًت .ثبُٙـٌبٖ
ًلمٔيٗايلاٖؿكوِبوَثبايٗ٘بًبمٌبكيٞبئغيغي,ثٝآفليَٙآحبكتٕـ٘ئتٙبًتثب٘ٛؿ

تٍٙٙبي عجيقت پلؿاؽتٝا٘ـ .ؿك ثلاثل يٛكٍ الٛاْ ٟٔبرُٟٓ ,لٞبي ايلاٖ تب آغبم ًـ ٜو٘ٛٙي
وٛصٞٝبيتًٚٙپيضبٖثٛؿ٘ـٕٞ.يٗ
ؿاكاياُىبَپـآفٙـيثلدٚثبك,ٚؿكٚامٜٞبيثّٙـ ٚ

ثبُٙـٌبٖ ؿك پيىبك ثب وٓآثي  ٚؽِىٌبِي ث ٝآفليُ َٙيٜٞٛب ً ٚبٔب٘ٞٝبي ٔتٛٙؿ آثيبكي,
ثلؽالفؿيٍلتٕـٖٞبي

آةا٘جبكٞب ٚلٙبتپلؿاؽتٚٝتٛاٌ٘تٙـؽٛؿكاثبٔغيظًبمٌبكوٙٙـ.

و،ٟٗتٛاٖ ًبمٌبكيايلا٘يبٖٔب٘ـامآُٖـٜتب تٕـٖوٟٗايٗٔلمٚثْٛثٝتٕبٔي٘بثٛؿُٛؿ.
ايلا٘يبٖثبتىيٝثل تٛاًٖبمٌبكي؛ ٕٞيِٝپيامٔـتوٛتبٞيوٝتغت صيلٌيالٛاْثيٍب٘ٝ
للاكٔيٌلفتٙـ ،ثلتلي٘ ٚفٛفؽٛؿكاثل پيلٚمٔٙـاٖتغٕيُٚآٟ٘بكاثًٛٝي ؽٛؿرقة

ايوٝالٛأْتزبٚمكً٘ايلا٘يثٝؽٛؿٌلفتٚٝفلًٚٙٞتٕـٖايلاٖؿٚثبكٜ


ثٌٝ٘ٛٝ
ٔيولؿ٘ـ؛

ُىٛفبييؽٛؿكاثبمٔييبفت )30(.



ً .3بحيِ فزٌّگي
ًبمؿٌلٌ٘ٛييبحجبتؿكاثقبؿٔؾتّفربٔقٚٝتٛريٝوٙٙـٜٔٚفٌلؽٛثي


فلًٙٞمٔيٝٙ
ثلاي ًبؽتبك ٔ ٚبٞيت عىٔٛت اًت .ا٘ـيًِ ٝيبًي ؿك ثٌتل فلٍٙٞي ربٔق ٝپـيـ آٔـ,ٜ
ُىُ ٔيٌيلؿ ٔ ٚتغٔ َٛيُٛؿ .ك٘ٚـ تىبُٔ ٚتغ َٛايٗ تغييلات ام ٘يلٞٚب  ٚصبَِٞبي
حيلٔيپقيلؿ)31(.اٌلعىٔٛتامكٍٔٚقيٗٚؽبًّيبًيثلاي

٘بعيٝايتأ
ؿكٖٚٚثل ٖٚ

افٕبَلـكتثٟلٜٔيٌيلؿ,تٟٙبثلكًيؽبٞلآٖوبفي٘يٌت,ثّىٝثبيـثٝاثناكٞبٚفٛأُ

تٛريٝوٙٙـ ٜفلٍٙٞي  ٚكٚا٘ي ربٔقٔ ٝلارق ٝولؿ )32(.ام ايٗك ٚرغلافيبي فلٍٙٞئ ,غبِقٝ

ٞبيفلٍٙٞيٚفّٕىلؿفضبيربٔقٝكاپَُٔٛيؿٞـٚثلتٓٛيفٚ


تغييلاتفضبييٌلٜٚ
تٚؿيٍلپـيـٜٞبيفلٍٙٞي

تغّيُ٘غٜٛتفبٚتٌٕٞٚب٘يؿكمثبٖٔ,قٞت,التٔبؿ,عىٔٛ
ام ٔىب٘ي ثٔ ٝىبٖ ؿيٍل تىي ٝؿاكؿ .فلًٞٙٞب تًٛظ ٌلٜٞٚبي اٌ٘ب٘ي تِىيُ ٔيُ٘ٛـ ,ام
ٔٛكؿٔغبِقٝللاكٔيؿٞـ)33(.

ايٗكٚرغلافيبيفلٍٙٞي٘يناِنأبًاٌ٘بٟ٘بكاثٛٓٝكتٌلٞٚي

لّٕلٚؽبٓيكاؿك٘ؾلٔيٌيلؿوٝامآٖثبفٙبٚيٗ

رغلافيبيفلٍٙٞيثلايٞلٌٝ٘ٛفلٍٙٞي ،
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٘بعيٝاي و ٝتًٛظ
عٛم ٜفلٍٙٞي يب ٘بعي ٝفلٍٙٞي يبؿ ٔيوٙٙـ٘ .بعي ٝفلٍٙٞي ثٔ ٝخبث  ٝ
اٌ٘بٟ٘بييثبيهيبصٙـؽٔئٝفلٍٙٞئِتلن (مثبٖٔ ,قٞت,التٔبؿً ,بمٔبٖارتٕبفيٚ
ُٛؿٞ.يشوـاْامٚيوٌيٞبيفلٍٙٞي ،پلاوَٙ


اٍِٛيًى٘ٛت)اُغبَُـٜاًت,تقليفٔي
يىٌبٖ٘ـاك٘ـٌٌٚتلٜلّٕل٘ٚبعيٝفلٍٙٞيثٌتٍيثٌٚٝ٘ٛٝيوٌئٛكؿتقليفؿاكؿ.ايٗ
٘ٛاعيامعليكاكتجبطٚتٕبىٔيبٖاٌ٘بٟ٘بٔٛرٛؿيتيبفتٝا٘ـ.تٕبْ٘ٛاعيفلٍٙٞيكٞبٚكؿ

پؾَ فلٍٙٞيٌٌ ,تلٍ ا٘ـيِٞٝبٛ٘ ,آٚكيٞب  ٚاٍ٘ينٜٞب ٌٞتٙـ .ام عليك ٔغبِق ٝپؾَ,
يـا٘بٖفلٍٙٞئيتٛا٘ٙـثٝفٟٚٓؿكنصٍٍ٘ٛيپيـايَاٍِٞٛبيفضبييفلً٘ٙٞبيُ

رغلاف
آيٙـ)34(.ثلايٌٌٕ٘ٝ٘ٛتلٜپٟٙبٚكُبِٙٞبٞيٞؾبِٔٙيبٖثبتٛرٝثٝتٛٙفبتاٌ٘ب٘يٚلٔٛي
آٖ ث ٝفل ًٙٞايلاٖ ٚيوٌي تلويجي ؽبٓي ثؾِيـ ٜثٛؿ .تؾت رِٕيـ ث ٝفٛٙاٖ يىي ام
آٔينٜايامفلٙٞ,ًٙٞلٚفُّٖٔٔٛٙؾتّفثبصيلٌيٚعبوٕيت
ُبٞىبكٞبئقٕبكيرٟبٖ ،
فلًٙٞٚٙٞلايلا٘ياًت )35(.


ج .هحيط جغزافيبيي ٍ فزٌّگ ايزاًي
ٔٛلقيتٌ٘جئٚغّكٌٌتلٜرغلافيبييايلاٖثٌٝ٘ٛٝاياًتوٝ

ٕٞبٍ٘ٝ٘ٛوٌٝفتُٝـ،
امآٖٔٛلقيتصٟبككاٞيثٝفٛٙأٖلونتٟبرٕبتٚتجبؿالت٘ؾبٔي ٚفلٍٙٞيًبؽتٝاًت.
وٓآثي  ٚثيبثب٘ي ثٛؿٖ ٌٌتل ٜپٟٙبٚكي ام ايٗ وِٛك ،عيبت ثبُٙـٌبٖ آٖ كا ٔتأحل ًبؽتٚ ٝ

ٕٞيِٛ٘ ٝفي ثيحجبتي ؿك آٖ ٚرٛؿ ؿاُت ٝاًت .ثيحجبتي ثلآٔـ ٜام ُلايظ رغلافيبيي ؿك
فلُ,ًٙٞئٜٛقيِتٔٚقٕبكئلؿٔبٖايٗوِٛكٕ٘ٛؿفضبييآُىبكيؿاُتٝاًت .


 .1کَچشيگزي ٍ ثيثجبتي اجتوبعي
ايلاٖ ًلمٔيٙي اًت و ٝثٙب ثٚ ٝيوٌيٞبي عجيقي ثٚ ٝيوٛٔ ٜلقيت رغلافيبيي آٖ ،ا٘ٛاؿ
پَُٞٛبي ٌيبٞي ٔ ٚغيظٞبي رٍّٝاي  ٚوٌٞٛتب٘ي و ٝؿاكاي صلاٌبٜٞبي لبثُ تٛرٟي

ٔيثبُـ ،مايٙـِٛٔ ٚ ٜـ ٘ؾٌتيٗ ٕٞبٍٙٞي اٌ٘بٖ ثب ٔغيظ ام رّٕ ٝپيـايَ  ٚك٘ٚك التٔبؿ

ؿأـاكي ثٛؿ ٚ ٜثٙب ثُٛ ٝاٞـ تبكيؾي ،پيـايَ ٘ؾٌتيٗ ٌلٜٞٚبي ارتٕبفي  ٚالتٔبؿي ؿك
ٞبيعبُيٝايثٚ ٝيوٜوٌٞٛتبٖماٌلىثبپلٚكٍٍٟ٘ٚـاكيؿإْٞلاٜ


ثؾَفالتٚوٜٛ
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ثٛؿ ٜاًتٚ .كٚؿ الٛاْ آكيبيي  ٚاًتملاك آٟ٘ب ؿك ايلاٖ و ٝؿك ٚالـ ُلٚؿ تبكيؼ ًيبًي ٚ
فلٍٙٞي ايلاٖ ٔيثبُـِٛٛٔ ،ؿ اٍ٘ين ٜالتٔبؿي  ٚؿًتيبثي ثٔ ٝلاتـ ً ٚلمٔيٗٞبي ٌلٔتل ٚ
ؿًت٘ؾٛكؿٜثٛؿ ٜوٝپيامتغ ،َٛثٝپيـايَأپلاتٛكيلـكتٕٙـٔبؿٞبؿكٔٙغمًٚٝپي
عىٔٛتٞبئتٕلونثقـيا٘زبٔيـٜاًتٛٔ)36(.لقيتصٟبككاٞيايلاٖٚ,رٛؿٔلاتـٔٙبًت

ثلاي الٛاْ پيلأ٘ٛي ٘ ٚبتٛا٘ي عىٔٛتٞبي لجيّٝاي ؿك پبًـاكي ام لّٕلٞٚب  ٚثيحجبتي
ارتٕبفيثلآٔـٜام٘ٛؿٔقيِتلجبيُوٛصني,ثؾَفٕـٜايامتبكيؼايلاٖكاتبُىٌُيلي

ؿِٚتٔـكٖٔتأحلًبؽتٝثٛؿ.وٛصنيٍلي 1اكتجبطثٙيبؿيٙيثبفٛأُٚفٙبٓلاوِٛٛهيهؿاكؿ.
امرُّٕٝبؽْٞبئٙبعكوٛصنيبٖوٓآثي,تجؾيلثبالٚثبكٍا٘ـناًت.ثلايٗاًبى

تٕـٖپيِلفتٔٝؾّٛقاٌ٘بٖاًىبٖيبفتُٚٝيٜٛم٘ـٌيصبؿكِ٘يٙئتلاؿفثبفـْپيِلفتٚ

تىبُٔارتٕبفياًتٔ.بٞيتًبؿٜٚاثتـايي٘ؾبْلجيٍّي٘يبمصٙـا٘يثًٝبؽتبكٞبٟ٘ٚبؿٞبي
٘جٛؿحجبتًيبًيثّٙـٔـتٚعىٔٛتٞبئتىي

پيضيـٜٚپيِلفتٝارتٕبفي٘ـاكؿٕٞ.ضٙيٗ 
ثللجبئُ,ب٘ـامپيِلفترٛأـلجيٍّئيُٛؿ.صٙب٘ضًٝبمٚوبكثٝلـكتكًيـٖلجيّٝكا
ٔٛكؿٔغبِقٝللاكؿٞيٓ،ؿكنايٗثيحجبتيصٙـاٖپيضيـٜ٘يٌت.ثٝلـكتكًيـٖلجيّٝؿكٌبْ
كتٔيٌلفت.تبٍٙٞبٔيوٝايٗصيلٌي٘ؾبٔياؿأٝ

٘يلٚي٘ؾبٔيآٍٛ

٘ؾٌتثٝاتىبي 
ٔييبفت ،لجيّ ٝفٙبٖ عىٔٛت كا ؿك ؿًت ؿاُت؛ أب ثٔ ٝزلؿ پيـايَ ِ٘ب٘ٞٝبي ضقف ؿك

رٍ٘ٛؾبٔئيٕ٘ٛؿ٘ـ.ؿكؽَِ٘ؾبٔيلجيّٝ

تٛاٖ٘ؾبٔياٍ ،لجبيُكليتُلٚؿثٝرٙتٚ

ثٔٝمـاكميبؿيٚاثٌتٝثٝاثتىبكاتفلؿيكئيييبؿيٍلثنكٌبٖآٖثٛؿ,ثٙبثلايٗثبپيلُـٖ
كٞجللجيّٝيبٔلي٘بثٍٟٙبْٚيٛٔ،ريامٕٞبٚكؿيٚؿكٌيلي٘ٛفبًؽ٘ٛيٌٌٗٚتلؿٜامؿكٖٚ
آٔـ.اممٔب٘يوٝايًٗتينٍٞب


ثلايپلولؿٖؽالءلـكتثٚٝرٛؿٔي
ٚثيلٖٚلجيّٝعبوٓ ،
فلٔب٘ـٜرـيـٚيبلجيّٝايؿيٍللـكت

آغبمٔيُـٚتبمٔب٘يوٟ٘ٝبيتبًٕٞبٖلجيّٝثٝكٞجلي

حجبتي٘,بآكأيٚرًٞٙبي

كالجضٔٝيٕ٘ٛؿ,ايلاًٖبِٟبٚثقضبًصٙـيٗؿٝٞؿكآُفتٍي,ثي

ٚاكؿؿٚكٜائيُـ

كفتٚؿكعيًبِٟبثيحجبتي٘ٚجٛؿلـكتٔلوني،


ٚيلاٍ٘لؿاؽّيفلٔٚي
و ٝؿك آغالط ثّٛٔ ٝن اِغٛايفي ٔقلٚف اًت .فٔلي و ٝؿك ٞل ٌ ٚ ُٝٛوٙبك ّٕٔىت
عىٔٛتٔيولؿ)37(.امؿيلثبمٚاممٔبٖپيـايَ٘ؾٌتيٗ

ؽب٘ـا٘يلـكتكاثٝؿًتٌلفتٚٝ
1 . Nomadism
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ٞبيارتٕبفبتاًىبٖيبفتٝؿكايلاٖ«آٔليت»ٚالتـاكعىٔٛتٚرٛؿؿاُتُٚٝبيـيىي


٘غفٝ
ام ؿاليُ آٖ ثً ٝلُت لجيٌّٝلايي ٓ ٚغلاِ٘يٙي ؿك ايلاٖ ثبمٌلؿؿ )38(.يىي ام تضبؿٞبي
فٕـٜتبكيؾيايلاُٖٚبيـيىيامفُّٚاپئب٘ـٌيالتٔبؿيآٖ,تَٙفلًبيٙـٜٔيبٖلجبيُ

(صٖٛتلوٕٙبٖآٖكٚم)ٚتٕـٖٔٚـ٘يتُٟلياًىبٖيبفتٝثٛؿٜاًت)39(.ؿك

اًىبٖ٘يبفت ٝ

ًبَ  1252ؽٛكُيـي ٓٙيـاِـ ِٝٚؿك ِ٘ليً ٝبِٙبٔ ٝايلاٖ ,رٕقيت وِٛك كا ثيَ ام 11/5
ٔيّيٖ٘ٛفلوُٝبُٔ 13ؿكٓـرٕقيتُٟلِ٘يٗ43/5,ؿكٓـكًٚتبِ٘يٗ 43/5ٚصبؿكِ٘يٗ
ثٛؿٌناكٍولؿ )40(.


 .2فزٌّگ استجذادسدُ
ٛٞيت ٔفٟٔٛي اًت ٘بؽل ث ٝعبالت  ٚافٕبَ ُؾٔي و ٝكيِ ٝؿك تلثيت ؽب٘ٛاؿٌي،
آٔٛؽتٞٝبيفلٍٙٞيٚثبٚكٞبيارتٕبفيؿاكؿٚتِؾْٚتلثيتُؾْيبربٔقٝكاتِىيُ

ٞبيفيٙيٛٞيتؿكًغظارتٕبؿًبؽتبكٞبيٛٞيتّٔيكاُىُٔيؿٙٞـٚآٖ

ٔيؿٞـٔ.ؤ 
ِفٝ

ٞبٔتٕبينٔيوٙٙـٛٞ.يتّٔيثلاًبى تغيلُىُ٘ؾبْ

كاامؿيٍلٛٞيتٞبي ّٔي ّٔٚيت

تغَٛؿكثبٚكٞبيفلٍٙٞيٌِٛٚؿٌيآٖثلكٚيؿيٍلآٔٛمٜٞبيفلٍٙٞي،ؿصبك

ًيبًيـ 
ؿٌلؿيٌيُـٜٚثٔٝمِٝٛايٌ٘جيٚفٔليتجـيُُـٜاًت )41(.

يبٔيتٛاٌ٘تثب
ًبؽتبكلـكتؿكايلاٖؽبثغٙٔٝـ٘جٛؿٞٚلويلـكتثيِتليؿاُت ٚ

,ثٔٝمبْثبالتلٚيبعتيپبؿُبٞئيكًيـٜاًت .عىٔٛتغبِت

مؿٚثٙـٚفليتعلوتوٙـ
پبؿُبٞبٖ ٕٞيٗ ٚضـ كا ؿاُت  ٚفبلـ ٞل ٘ٛؿ ؽبثغٔ ٝغىٕي ثٛؿ و ٝؽٛؿ تضٕيٗوٙٙـٜ
ثُٕٝبكٔيكفت.ثٕٞٝيٗفّتتلىامٕٝٞويٕٝٞٚصينٕٛٞاكٜٚرٛؿؿاُتٝ

عىٔٛت
اًت.تلىامميلؿًتبٖثٝايٗفّتوٝفّيٝپبؿُبٜيبعىٔٛتؿًتثٝعلوتي٘ن٘ٙـٚثب
لـكت ؿيٍلي ٌ٘بم٘ـ  ٚام لـكتٟبي ثبالتل ث ٝايٗ فّت ؤ ٝجبؿا ثب لـكتي و ٝؿاك٘ـ ،اًبى
عىٔٛتكأتنِنَوٙٙـ.ايُٗلايظثبفجُـٜوٝتٓٞٛتٛعئٚ ٝتلىامؿيٍلاٖؿائٕبًؿك
پٙذٚيوٌي(ٔٙفيثلآٔـٜام٘ؾبْٞبيؽٛؿوبٔٝ

فِٙٞبٖٚرٛؿؿاُتٝثبُـ)42(.ثلايٗاًبى 
ؿكعَٛتبكيؼ)ٟ٘بؿيُٝٙـٜؿكفلًٙٞايلاٖٚايلا٘يثُٝلطميلٚرٛؿؿاكؿ :
پيضيـٌيُؾٔيتي,وٝؽٛؿٚيوٌيٞبييثُٝلطميلؿاكؿ :

يك.
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ٔٙفقتؽٛاٞي ؽبْ ثٝ

اًتجـاؿٌلايي ,ؿيىتبتٛكٌلايي(ؿيىتبتٛكپلٚكي  ٚؿيىتبتٛكؽٛاٞي) ,
مؿٌييبٔمغـٌلايي(تمـْٔٙبفـٔٔٚبِظ

ٔقٙيتمـْٔٙبفـفلؿيثلٔٙبفـٌلٞٚئّٚي ،
مٔبٖ
اعٌبىٌلايي (صيلٌياعٌبًبتثلؽلؿٚمي) ,صبپًّٛي (ٚرٛؿكٚعيٝ

آ٘يثلؿكامٔـت)،
صبپًّٛيٚتٕزيـ)ٚؽبٞلٌلايي(ٚرٛؿٍ٘لٍٔغـٚؿٚثٌت .)ٝ
ُٙبؽتٌليني(ضقفُٙبؽت) .

دٍ.
ُٙبؽتًتينيثٔٝقٙيپبيجٙـ٘جٛؿٖثُٙٝبؽتٔٛرٛؿ .

سِ.
بيٌتٝمؿايي(عبوٓ٘جٛؿٖآُُبيٌتًٝبالكي) .
چْبر ُ.
(ضقفلبٌٖ٘ٛلايي) .

لبٌٖ٘ٛليني
پٌج .
ٔزٕٛف ٝايٗ ٚيوٌيٞبي فلٍٙٞي و ٝام عليك افلاؿي و ٝؿك صلؽ ٝلـكت ,عبوٕيت ٚ
كينيٞب,
ٔـيليت وِٛك للاك ؿاك٘ـ ث٘ ٝؾبْ ًيبًي ٔٙتمُ ٔيُٛؿ ,ام عليك ثل٘بٔ ٝ
ٌقاكيٞب ,تٕٔيٓٞب  ٚفّٕىلؿٞب ,ث ٝفٙبٚيٗ ٔؾتّف ٌ ٚبٞي ؿك لبِتٞبي ؿيٍل,


ًيبًت
پيَُلٚؿُـٕٜٞٚضٙبٖاؿأٝ

ُٛؿٚصٖٛايٗصلؽٝامًـٜٞب 

ٔزـؿاًثٝربٔقٙٔٝتمُٔي
آحبكٚپيبٔـٞبيآٖ٘ينثبلياًت )43(.

ؿاكؿ،
ٔيُُـيـفلؿيثٓٝيب٘ت٘في,عفؼٔٛلقيتُغّييبارتٕبفي,آثلٚؿاكيٚاعتلامام
ٌلأ,غبفؾٝوبكٚ


ؿكٌيليثبثنكٌبٖٚاُ٘ٞفٛفٔٚمبٔـاك,امُٟل٘ٚـايلا٘يفٔٙليؿكٖٚ
ثقضبً صبپّٛى ٔ ٚزينٌ ,ٛثـثيٗ ,فلٓتعّت ,تمـيلٌلاً ,بمٍوبك  ٚا ُٞمؿٚثٙـ ًبؽتٝ
ؿكفيٗعبَٕٞيٗٚيوٌيٞبتـأْٚٚب٘ـٌبكياٚكاؿكعَٛتبكيؼعهولؿٜاًت )44(.

اًت.


د .هؤلفِّبي َّيت ايزاًي
يٞب ؿ ٚصبَِ تبكيؾي كا ثٚ ٝرٛؿ آٚكؿ .صبَِ ٘ؾٌت
فالت ايلاٖ ٟٔ ٚبرلت آكيبي 
تغييلاتٔغيغيٚثلؽٛكؿثبؿيٍلارتٕبفبتاٌ٘ب٘ي ثٛؿٚصبَِؿْٚؿكًـًْٜٛپيَ ام
ٔيالؿً,ـٜٞفتًٓٚينؿٔٓٞيالؿيثلٚميبفت٘.ؾٌتامعليكٔٛارٟٝثبآُٛكيبٖٚاًىٙـك
ٚؿْٚؿكثلؽٛكؿثبافلاةٌّٕٔبٖ.يٛكًٍْ٘ٛينثًٚٝيّٝتلوٕٙبٖ(غن)ٔغَٚٛتيٕٛككػ
صبَِٞبي ثٙيبؿيٙي ؿك عٛمٛٞ ٜيت ث ٝربي ٌقاكؿ .ثٙبثلايٗ ٘ٛؿ ويَ

يٛكٍٞب 

ؿاؿ .ايٗ 
وٛكُٚيمٔيًٝٙبمآُٖـوٝايلا٘يبٖٕٛٞاكٜؿكثلؽٛكؿثبؿيٍل٘واؿٞب,مثبٟ٘بٚارتٕبفبتثب
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ٔـاكا ثلؽٛكؿ وٙٙـ )45(.ثب ُبِٙٞبٞي ٞؾبِٔٙي٘ ،ؾٌتيٗثبك ؿك تبكيؼ تٕـٖٞبي ثِلي،
آٔينؿكٔيبٖالٛاْٚتٕـٖٞبيٌ٘ٛبٌ،ٖٛأىبٖتغمكيبفت.


ٌٔبِٕت
ا٘ـيِٕٞٝنيٌتيثُٝيٜٛ
ثبٚكؿاُتٞب،آؿاةٚكًْٚٛفلًٙٞالٛاْ

٘ؾٌتيٗثبكؿكتبكيؼ،لْٛپيلٚمثلايربٖٔٚبَ،

الٛاْايلا٘يثلاي٘ؾٌتيٗثبك ؿك تبكيؼ ،أپلاعٛكيثنكٌي

ؿيٍل،اكمٍٚاعتلاْلبيُ ُـ .
ٞبٚفلًٞٙٞبئؾتّف


وٝؿكًپبٜآٟ٘بالٛاٌْ٘ٛبٌٖٛعضٛكؿاُتٙـٚتٕـٖ
پـيـآٚكؿ٘ـ 
ايُبٖتغت٘فٛف٘ؾبًْيبًيٚاعـ،
ٞبيفلٍٙٞيثٔٛيٙٔٚغم ٝ


رٟبٖثبًتبٖفلاتلاملبِت
ٟٝٙرٟب٘ي،كٚاثظّٓظآٔينيثبيىـيٍلثلللاكولؿ٘ـ )46(.

فلاٌيل،فلالٔٛيٚفلألميؿكپ
ٛٞيتايلا٘يثبتًُٛثٝفٔٙلًلمٔيٟٗ٘,بؿپبؿُبٞئٚف«ْٟٛايلاِٟ٘ل»ٚثبثٟلٌٜيلي
تًٛظًبًب٘يبٖپبيٝكيني

اممثبٖٔ,قٞت,ؽبعلاتتبكيؾيٚاًغٛكٜٞبيثلٌلفتٝاماًٚتب ،

ُـ .ثب ٚكٚؿ اًالْٛٞ ,يت ايلا٘ي ٞلصٙـ ثِ ٝغبػ ًيبًي فلٚپبُيـ ،أب ام رٟت فىلي ٚ
فلٍٙٞيثباًتٕلاكؿيٍلفٙبٓلٛٞيتيتـا ْٚيبفت.ايلا٘يبٖامِغبػلٔٛيت (فزٓ)ٚمثبٖام
افلاةٌّٕٔبٖٔتٕبينثٛؿ٘ـ.ؿكوٙبكايٗفٛأُ ،ؽبعلاتِٔتلنتبكيؾي ٚآؿاةٚكًْٛ
ايلا٘ي ٘ين ث ٝاًتٕلاك ٛٞيت ايلا٘ي وٕه ولؿ٘ـ .ثب تأًيي ًٌّّٓ ٝفٛي فال ٜٚثل ايٙىٝ
فٙبٓلٛٞيتئٛكؿاُبكٜعفؼٚتمٛيتُـ٘ـ؛ فٙبٓلٛٞيتيرـيـي٘ينثلفٙبٓلپيِيٗ
افنٚؿُٜـٛٞٚيتًيبًيٚارتٕبفيايلاٖاٌ٘زبْثيِتلييبفت.ثبًٌّّٝپبؿُبٞيٓفٛي،ٝ
ٟ٘بؿوٟٗپبؿُبٞيايلاٖؿٚثبكٜاعيبُـ.آ٘بٖ٘يبيؽٛؿكاثٝپيِٛايبٖٔقٞتتِيـكًب٘ـ٘ـ.
ؿيٙي ايلا٘يبٖكا٘ينامًبيلٌّٕٔب٘بٖ
امٕٟٕٔٝٞتلكًٕيتٔقٞتتِيـثٛؿ وٝعتيٛٞيت 
ٔتٕبينًبؽت)47(.تِيـٓفٛي٘,مَثنكٌيؿكٕٞجٌتٝولؿٖارنايپلاوٙـٜوِٛكايفبولؿ
ثٌٝ٘ٛٝايوُٝيقٚ ٝفلًٙٞايلا٘يؿٚفٔٙلرـايي٘بپقيلُـ٘ـ )48(.ؿككٚايت تِيـام

فٙبٓلثيُٕبكوالٔيـآييٙي

اًالْ,آؿاةُ,قبئلٔٚلآًّٔيايلاٖپباليَٚپيلايَُـٚ
ثبًتبٖ تٔفي ٚ ٝؿك ُىُ ٔ ٚغتٛا ؿٌلٌٌِ ٖٛت .فٙبٓل عجيقي ٔ ٚمـى آييٙي و ٝؿك
رٟبٖثيٙي ثبًتبٖ ًتٛؿ٘ي ٔ ٚغجٛؿ ثٛؿ ،ث ٝتبثقيت  ٚؽـٔت اٌ٘بٖ ؿكآٔـ  ٚام ِ٘ب٘ٞٝب ٚ

ٞبيؽـا٘ٚـُٙبؽتُٝـوٝثٝاٌ٘بٖاكما٘يُـٜاًت.فٙبٓلاًغٛكٜاي ٚفلاتبكيؾي


٘قٕت
ٕٞٝ٘ٛ٘ٚبيامِيكٚطايلا٘يٛٞ،يتتبكيؾييبفتٚؿاكايثبكٌٔئِٛيتُـ)49(.ثبتٛرٝثٝ

ٞبٚٚرٜٛاُتلانؿكثٙيبٖٞبٚاعىبْؿيٗمكتِتٚاًالْ ،ايلا٘يبٖوٝثباعىبْ


ٕٞب٘ٙـي
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ٕٞب٘ٙـآٖؿكؿيٗؽٛؿؽٛولؿٜثٛؿ٘ـ،ثلايپقيلٍايٗؿيٗ٘ٛيٗ٘يبمصٙـا٘يثٝتزـيـ٘ؾل
يٗٞبي افتمبؿي  ٚفجبؿي ؽٛؿ ٘ـاُتٙـٕٞ .يٗ ٌٕٞب٘يٞب ،آٔبؿٌي
 ٚؿٌلٌ٘ٛي ثٙيبؿي ؿك آئ 
فٙٞيالمْثلايپقيلٍؿيٗاًالْكاثلايايلا٘يبٖفلآًٞبؽتٝثٛؿ )50(.
تليُٗبؽْٞبيٛٞيتايلا٘يتـاًْٚلمٔيٙيً,يبًي,فلٍٙٞيٙٞٚلياًتوٝثٝ


ٟٔٓ
كغٓ ٌٌٌتٞبي وٛتب ٜتبكيؾي ٕٞضٙبٖ ام فٔل ثبًتبٖ تب ث ٝألٚم ِٔبٞـٔ ٜيُٛؿ)51(.
ثٌيبكي ام پوٍِٞٚلاٖ وُٛيـٜا٘ـ ٘ؾلي ٝيىپبكصٝاي ام مٔيٞٝٙبي ثلٚم  ٚؿٚاْ اًتجـاؿ ؿك
فلً ًٙٞيبًي ايٗ وِٛك ث ٝؿًت ؿٙٞـٚ .يتف ٌُٛإِٓب٘ي ام رّٕ ٝوٌب٘ي اًت وً ٝقي

ٔفْٟٛيبثيوٙـ.ايٗؿيـٌبٜثلاًبى«ُيٜٛتِٛيـ

ٕ٘ٛؿٜايٗپـيـٜكاؿكلبِت«اًتجـاؿُللي»
آًيبيي» ثٙب ُـٕٞٚ ٜب٘ٙـ  ٔبكوي  ٚاٍّ٘ي فلآيٙـ اًتجـاؿ كا ٔجتٙي ثل ٔٙبًجبت التٔبؿي,
ٔبِىيتاثناكتِٛيـٚفئٛؿاِيٌٓٔيؿا٘ـ.ثٝفميـٜثٌيبكيامپوٍِٞٚلاٖ،ايٍٗ٘لٜفبلـوبكايي

ِفٞٝبيٛٞيتيايلاٖؿيٗاًالْاًت.
المْثلايتجيٗاًتجـاؿؿكايلاٖ اًت )52(.يىيامٔؤ 
ثٌٝ٘ٛٝايوٝتٛاٌ٘تٝثٛؿٔٙنِتآٖ

ايلاٖپيَاماًالْؿاكايفلًٙٞغٙيٚپيِلفتٝايثٛؿ؛ 

كاتبًلعـاثللـكتيرٟب٘يثبالثجلؿ.اًالْمٔب٘يوٝثٝايلاٖكًيـثبٔلؿْٓبعتفلًٚٙٞ
ـ.ؿيٗرـيـثبثٌيبكياماكمٍٞبٙٞٚزبكٞبيآييٗمكتِت

تِٝٙفـاِتٚؿاؿٌلئٛارُٝ
ٕٞؾٛا٘ي ؿاُت .اًالٔي وً ٝلا٘زبْ ؿك ايلاٖ ٔب٘ـ ,ؿك ٌقك ًـٜٞب  ٚافٔبك ث ٝتـكيذ
كٚايتٞبيًبؿًٜبٔيٚٚيوٌيٞبيفلثيؽٛؿكاامؿًتؿاؿًٚلا٘زبْثبكٚطٚؽّكٚ

ؽٛيايلا٘يًبمٌبكُـًٚلُتًٚلُ٘ٛتايلا٘يكاكلٓمؿ )53(.
فلًٙٞايلا٘يؿكعَٛؿًٚـٜاؽيلثُٝـتامفلًٙٞغلثئتأحلثٛؿٜاًت .ثٝؿ٘جبَ
ؽينٍ٘ٛماييٚآالعبتؿكغلة,ؿٌلٌ٘ٛيهكفيؿكًبٔب٘ٝارتٕبفيً,يبًي,فىليٚ
فلٍٙٞيرٛأـغلثيثٚٝرٛؿآٔـ.ثلٕٞيٗاًبىثٙيبؿٞبيًيبًي٘ٛيٙيؿكم٘ـٌيًيبًي
ٌيلئّتٚؿِٚتٞبئّيثٛؿ)54(.تزـؿپـيـٜيب


ٌلفتوٝيىيامآٟ٘بُىُ
ثِلُىُ 
ك٘ٚـي اًت وٌٌ ٕٝٞ ٝتلٜٞبي رغلافيبيي ثِل ٕٞ ٚضٙيٗ  ٕٝٞاثقبؿ م٘ـٌي اٌ٘بٖ كا
ؿك٘ٛكؿيـٜٚؿكٚالـوُتبكيؼثِلكاُىُٔيؿٞـ.تغٛالترٟبٖصٙبٖايلاٖكاثٝصبَِ

و٘ٝؾجٍبٖايلا٘يصبكٜايرن ت ًُٛثٝآالطؽٛاٞيام آغبمًـٜٛ٘مؿ٘ ٓٞـاُتٙـ.

ٌلفت 
ٕٞيٗٚاوَٞٙبثٛؿوٝثقـٞبؿكصبكصٛةصٙـيٗكٚيـاؿٟٔٓصٖٛا٘مالةِٔلٚع،ٝؽينٍ
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ٚاؿأٝآٖؿكآالطؽٛاٞيألٚمٜؽٛؿكاثلٚمؿاؿٜ

ّٔيُـٖٓٙقت٘فت،ا٘مالةاًالٔي 

غلةٌلايب٘ٝؿكايلأٖتأحلام
اًتً )55(.ـٜٛ٘مؿٔٓٞيالؿيًلآغبمآالعبتٌ٘ٛلايب٘ٝـ  
تغٛالت غلة ,ام ؿًت كفتٗ ٌٌتل ٜپٟٙبٚكي ام وِٛكٔ ,ـاؽالت لـكتٞبي رٟب٘ي,
ُىٌتٞبيپيبپيايلاٖامكٚىٚفخٕب٘ئٚب٘ٙـآٖاًت.ايٗتالٍؿكرٟتآالعبتٚ

ٌ٘ٛلايي ،ؿك اثتـا اماكتَ٘,ؾبْ ٚتٌّيغبترٍٙيُلٚؿُـٌٌ .تلٍ اكتجبعبت,افنايَ
ٚا٘ـيِٞٝبيًيبًيٚ

ٌٔبفلتايلا٘يبٖ ثٝؽبكد ,آٔـٖؽبكريٞبثٝايلاٖ,آٌبٞي امآكاء 
ٔقلفتيغلةِٔ,بٞـٜٚثٝؿ٘جبَآٖاعالؿام٘ؾبْعىٔٛتئغلةمٔيٌٗٔٚبئّيصٖ٘ٛمَ
ٔغجٛفبت  ٚآماؿي آٟ٘ب ,فقبِيت اعناة  ٚتِىُٞبي ًيبًي ,عبوٕيت لب٘ٔ ,ٖٛغـٚؿيت
اؽتيبكات عىٔٛت ,پبًؾٍ ٛثٛؿٖ عىٔٛت ؿك لجبَ ٕ٘بيٙـٌبٖ ٔلؿْ (ٔزّي) ,ؿاٍِ٘بٚ ٜ
اعالؿ ام فّ ٚ ْٛؿاِٟ٘بي ٘ٛيٗ ,اؽتلافبت ٙٓ ٚبيـ تبمٍٕٞ ،ٜي اًجبة  ٚفّّي ثٛؿ٘ـ وٝ
آالعبت ٔيولؿ٘ـٚ )56(.كٚؿ

افٞبٖ ايلا٘يبٖ كا كً ُٗٚبؽت ٚ ٝآ٘بٖ كا ؽٛاٞبٖ تغييل  ٚ
ٚاوَٞٙبييكاؿكربٔقٝايلا٘ي پـيـآٚكؿٚ

فلًٙٞغلةثٝايلاًٖٛ٘ ٚبميثُٝيٜٛغلثي ،
ٔيتٛاٌٖفتتبألٚماؿأٝؿاكؿ .
ٔٙبمفبتارتٕبفيًٚيبًيكاايزبؿولؿو ٝ
اما٘ـيِٞٝبيغلثي،ؿكٚالـ٘ٛفيٚاؤَّٙيثٔٝـاؽالت

٘بًي٘ٛبِيٌٓايلا٘يثبتأحيل 
لـكتٟبيثيٍب٘ٝؿكأٛكايلاٖثٛؿ.ؿكفيٗعبَ ثٝؿِيُآ٘ىٝفلًٙٞايلا٘يمٔيٝٙالمْكاثلاي
پقيلٍ اكمٍٞب ٔ ٚـك٘يت غلثي ٘ـاُت ٝاًت ،تبو ٖٛٙثٌيبكي ام الـأبت ثلاي ًبمٌبكي
ربٔقٝايلا٘يثبُلايظُ٘٘ٛٛـٜرٟب٘يوٝفٕـتبًثلآٔـٜامفلًٔٙٞغلةمٔيٗاًت٘ ،بٔٛفك
اًت.فلًٙٞايلا٘يآٔينٜاياماحلٌقاكيرغلافيبئغيظؽِهايلاٖٛٔ,لقيتثبًتب٘ي

ثٛؿٜ
ايلاٖ ثٛٓ ٝكت وِٛكي پٟٙبٚك ثب لـكت رٟب٘ي٘ ,مَآفليٙي ؿيٗ ؿك ٔٙبًجبت ارتٕبفي ٚ
ًيبًي,آٔٛمٜٞبياًالُْيقيٚثلؽيفٙبٓلفلًٙٞغلثياًت .



ًتيجِگيزي
ويفيتٔغيظٞبيرغلافيبيي٘مَثٙيبؿيٙيؿك٘بٍٕ٘ٛٞي٘ٚبٌٕٞب٘يفلًٙٞرٛأـؿاُتٝ

ٞبئتفبٚتاًت.فٙبٓلُىُؿٙٞـٜ


كٚيٍِبٜٚپلٚكٍُبٜفلًٙٞ
اًتٔ.غيظٞبئتفبٚت،

ثَٚٚٙٔٝيوٌئغيظ ،ثلآٔـٜامٔٛلقيترغلافيبيي(ٔغّكٌ٘ٚجي)آٌٌٖتلًٜلمٔيٙي
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اًت .ؿك فّ ْٛرغلافيبيي ثلاي ٚاوبٚي تقبٔالت اٌ٘بٖ ٔ ٚغيظ ،ؿ ٚكٚيىلؿ رجلٌلايي ٚ
أىبٌٖلاييثٝعٛكًٙتيٚرٛؿؿاُتٝاًت .

ثلاًبىكٚيىلؿرجلٌلاييٛٔ،لقيتٔغّك(كيبضي)ايلاٖثٌٝ٘ٛٝاياًتوٝؽِىٌبِي
ٞبياًبًيآٖثُٕٝبكٔيكٚؿٌٌ.تلٜپٟٙبٚكيامايٗوِٛككاوٌٞٛتبٖٚ


يىيامُٙبًٝ
ؿٞـ.ايٗؽِىيالّيٕيؿكپلاوًَٙى٘ٛتٌبٟٞبثٚٝيو ٜؿكثؾَٔيب٘يٚ


ثيبثبٖتِىئُي
ُلليوِٛك ٕ٘ٛؿيوبٔالًفضبيي ؿاكؿ.صلاٌبٜٞبيايلاٖ ٘مَثٌيبكٕٟٔي ؿكوَِالٛاْ
پيلأ٘ٛي ام عٛمٞ ٜبي تٕـ٘ي پيلأ ٖٛث ٝايلاٖ ؿاُت ٝاًت .ايٗ الٛاْ ثقـٞب ًبوٗ ٕٞيٗ
ًلمٔيُٗـ٘ـٚمثبٖٚفلًٙٞؽٛؿكاثلآٖثبكٕ٘ٛؿ٘ـ.فلًٙٞايٟٗٔبرٕيٗٔجتٙيثل٘ٛفي
پـكًبالكيثٛؿوٝؿكآٖثنكيِؽب٘ـاٖ٘مَٔغٛكيؿكتٕٔيٌٓيليؿاُت.ثبيىزبِ٘يٗ
ُـٖآٟ٘بٚتغَٚٛپيِلفتؿك٘ؾبْارتٕبفيآ٘بٖ٘،ؾبْپبؿُبٞياًتملاكيبفت.ثٝثيبٖؿيٍل
تبكيؼ ايلاٖ تبكيؼ آٔـ ُ ٚـ ايٗ الٛاْ  ٚپبؿُبٞبٖ ثٛؿ ٜاًت و ٝؽٛؿوبٍٔي يىي ام
ُبؽٔٞٝبي اًبًي آ٘بٖ ثُٕ ٝبك ٔيكفت .ايٗ ؽٛؿوبٍٔي ؿيلپب ؿك ُىٌُيلي ثٌيبكي ام

ُبؽٔٞٝبي كفتبكي ٛٞ ٚيتي ايلا٘يبٖ ٕ٘ٛؿاك ُـ ٜاًت .فٔٙل ًبمٌبكي ،ثؾِي ام ٛٞيت

ايلا٘يبٖثٛؿٕٜٞٚيٗفبُٔ٘،مَٕٟٔيؿكتٛٙؿلٔٛيٚفلًٙٞو٘ٛٙيايلاٖؿاُتٝاًت .
ٌٌتلًٜلمٔيٙئيبٖم٘زيلٜوٌٞٛتب٘ياِجلمٚماٌلىٌٞ ،تٝرغلافيبيًيبًيايلاٖؿك
ؿكام٘بيتبكيؼًيبًيايٗوِٛكثٛؿٜاًتٌٌ.تلًٜلمٔيٙيايلاٖؿكعَٛتبكيؼؿصبكوَِ
ٚكاَ٘ثٌيبكيثٛؿٕٜٛٞٚاكٜثٛ٘ٝفيتٛرٝفلٔب٘لٚيبٖعبوٓثلآٖكاثلاٍ٘يؾتٝاًت.ايٗ
ٚيوٌيًلمٔيٙيعتيألٚم٘ينثٛٓٝكت٘ٛفي ً٘ٛتبِٛهيفلٍٙٞيؿكٔيبٖايلا٘يبٖٚرٛؿ
ؿاكؿ .ثؾَ فٕـٜاي ام اؿثيبت فبكًي ث ٝفٛٙاٖ ٔيلاث ثبمٔب٘ـ ٜام كٚمٌبكاٖ و ٟٗآوٙـ ٜام
ًتبيَمٚكٔـاكاٖ,ؿكثبكمؿٌي٘,ىَٞٛؿ٘يبٚؿ٘يبٌلينياًتٛٔ.اكؿٔقوٛك ِ٘بٍ٘ل٘ٛفي
٘بآكأي  ٚثيحجبتي ٔيثبُـ٘ .بآكأي و ٝؽبًتٍب ٜرغلافيبيي  ٚاٌ٘ب٘ي (ؽِىٌبِي ٞ ٚزْٛ
ثيٍبٍ٘بٖ)ؿاكؿ،ميلثٙبيفلًٛٞٚٙٞيتايلا٘يثٛؿٜاًتٌ.قُتٝتبكيؾيِ٘بٖؿاؿٜوٝمٔب٘ي
ا٘ـٚتٛاٌ٘تٝا٘ـآكأَكاثلللاكوٙٙـٚعجيقت٘ينثبآٟ٘بًبمٌبكي


ٞبلٛيثٛؿٜ

وٝعىٔٛت
ثٛؿٜا٘ـ؛ ِٚيمٔب٘ي
ٌٌتلٍيبفتٚٝؿاَ٘ٞبئؾتّفك ٚثٝكُـ 

ؿاُت,ٝپًٟٝٙلمٔيٙيايلاٖ 
و ٝثٙيبؿٞب ٘بًبمٌبك ُـٜا٘ـ ,رٙجٙٔ ٝفي فل ًٙٞايلا٘ي ٕ٘ٛؿ ثيِتلي يبفت ٝاًت .ؿيٍل آ٘ىٝ
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تٛٙفبت عجيقي  ٚاٌ٘ب٘ي(مثب٘ي٘ ،واؿي ٔ ٚقٞجي) ِ ٚنٔ ْٚـيليت صٙيٗ ٘بٌٕٞب٘يٞبيي ،ؿك
ُىٌُيليكٚعيًٝبمٌبكيؿكايلأٖؤحلثٛؿٜاًت .

حلؿكُىٌُيلي

تـٚيٗٞلٌٝ٘ٛكاٞجلؿٚثل٘بٔٝؿكعٛمٜفلًٙٞثُٙٝبؽتثٙيبؿٞبئؤ
ٌٕبٖٞلربٔقٝايفلًٙٞؽبّؽٛؿكاؿاكؿوٝ


فلًٔٚٙٞـ٘يترٛأـ٘يبمٔٙـاًت.ثي
ٞبييثيبثـ.امايٗكٔ ٚتِٛيبٖفلًٙٞربٔقٝثبيـ

ٞب ٓٞ
پُٛي

ثقضبًٕٔىٗاًتثبثلؽيفلًٙٞ
ٞلٌٝ٘ٛاًتلاتويٚثل٘بٔٝكينيفلٍٙٞيؽٛؿكاثلٚالقيبتّٕٔٛىوٝثقضبًرٙجٝفضبيي٘ين

يبفتٝا٘ـثٙبوٙٙـٓٝ٘ٚلفآكٔبٟ٘بٚفٙٞيبتيوٝثقضبًثبٚالقيبتٟ٘ٚبؿيٞٝٙبيفلٍٙٞيتغبثك

٘ـاُتٚٝرٙجٝتزليـيؿاك٘ـ.فل،ًٙٞثٙيبؿٞلٌٝ٘ٛتغييلٚتغَٛارتٕبفياًت ٚفلًٙٞ
ألٚميايلاٖآٔينٜايامفلًٙٞايلا٘يپيَاماًالْ،فلًٙٞاًالٔيٚفلًٔٙٞـكٖ اًت.

ٞلٌٝ٘ٛتغَٚٛؿٌلٌ٘ٛيثًٛٝيتىبُٔٚپيِلفت٘،يبمٔٙـتٛرٝثٝثٙيبؿٞبيفلًّٔٙٞي
ٔيتٛا٘ـ
اًتو٘ٝبؿيـٌٜلفتٗٞلوـاْامايٗفٙبٓل،ؿكٚالـ٘بؿيـٌٜلفتٗٚالقيبتياًتو ٝ
ًيبًتٞبكاثٝتأؽيلا٘ـامؿ .

وبٔيبثي
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ثٟبك٘ٚـ,أبٖاِ«,ٝثلكًي فُّ ٌٌ٘ٛٝ٘ٛيلٔٛيؿكايلاٖ ام ؿيـٌبٜاٌ٘بُٖٙبًي»,فصلٌبهِ هطبلعبت هلي،

.13
ًبًَُٕ,ْٛبك,9ٜپبيين 25.ّ،1380,
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 .21
ُٕبكٜا,َٚمٌٔتبٖ.55ّ،1375,
.22آثلاٞبٔيبٖ,يلٚا٘ـ,هقبالتي در جبهعِشٌبسي سيبسي ايزاى,تٟلاٖ,ا٘تِبكاتُيلام.8ّ،1376,ٜ
ٕٔ.23تغٗ،عٌيٙقّي،راس ثقبي توذى ٍ فزٌّگ ايزاى،تٟلاٖ،ا٘تِبكاتؿاٍِ٘بّٜٔيايلاٖ.294ّ،2535،
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