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عضَ ّيأت علوي پضٍّشكدُ هطالعات راّثزدي

تاريخ تأييد1383/7/18 :

چكيدُ
أٙيت ّٔي ،تٛا٘بيي ؿِٚتٞب ثلاي عفظ ٛٞيت ٌٔتمُ  ٚتٕبٔيت وبكثلؿي
(رٕؼيتً ،لمٔيٗ  ٚؿاكايي) آٟ٘بًت .رغلافيبي ًيبًي ٘ين يىي ام ُبؽٞٝبي
رغلافيبي اٌ٘ب٘ي اًت و ٝؿك ػلٓ ٝأٙيتپوٞٚي ،ثيِتل ثل ٚرٔٔ ٝـالي آٖ تأويـ
ُـ ٜاًتٛٗٛٔ .ع ٔغٛكي ايٗ كُت ،ٝػٕٔٛبً پـيـ ٜؿِٚت يب ٘بعيً ٝبمٔبٖيبفتٝ
ًيبًي اًت  ٚث ٝثلكًي وبِجـ ،ػٙبٓلٚ ،يوٌيٞب  ٚكفتبك ؿِٚت ٔيپلؿامؿ .ثٙبثلايٗ،
رٙجٞٝبي ٔؾتّف ؿِٚت ٘ظيل ػّت پيـايَٛٔ ،لؼيت ،وبً٘ ٖٛيبًيٚ ،يوٌيٞبي
ًلمٔيٙئّ ،ت٘ ،ظبْ ًيبًيً ،بؽتبك ًيبًي ،ف٘ب ،اٍِٛي ف٘بيي تٛميغ لـكت،
كٚاثٔ ٚيبٖ ؿِٚت ثب ؿِٚتٞبي ؿيٍل ،لـكت ّٔي ،اٍِٛي ٔـيليت ًلمٔيٗ  ٚكٚاثٚ
ًٜٛط ٔؾتّف ؿِٚت ثب ُٟل٘ٚـاٖ ؿك اؿاك ٜأٛك وِٛك ،ؿك وب٘ ٖٛتٛرٜٔ ٝبِؼبت
رغلافيبي ًيبًي للاك ٔيٌيلؿ .اؿثيبت أٙيت ؿك رغلافيبي ًيبًي ٔٛكؿ تٛرٝ
رغلافيـا٘بٖ ًيبًي  ٚهئٛپِٛيتيٌيٗٞب ثٛؿ ٜاًتٚ .يوٌي ػٕـ ٜپوَٞٞٚبي ا٘زبْ
ُـ ٜؿك ايٗ عٛمٍ٘ ،ٜلٍ ٚالغٌلايب٘ ٚ ٝؿِٚت ٔغٛكي آٖ اًت .ؿكعبِيى ٝؿك پي
فلٚپبُي ُٛكٚي ,ظٟٛك وٍِٙلاٖ ٘ٛيٙي صً ٖٛبمٔبٖٞبي غيلؿِٚتي (فؼبَ ؿك
ػلٓٞٝبي ميٌتٔغيٜي ٚ ،عمٛق ثِل ُ ٚ )... ٚلوتٞبي صٙـّٔيتي ٕٞ ٚضٙيٗ
إٞيت يبفتٗ ٔجبعج ٔلث ٙٛث ٝالّيتٞب  ٚالٛاْ ،ؿِٚت ث ٝػٛٙاٖ يٍب٘ ٝوٍِٙل فؼبَ ؿك
ٌٌتلٙٔ ٜبًجبت ّٔي  ٚثيٗإِّّي ث ٝصبَِ ٌلفتُ ٝـ ٜاًت.

كليد ٍاصُّا :رغلافيبي ًيبًي ،ؿِٚت ،هئٛپِٛيتيه ،أٙيت ّٔي ،رٟب٘ي ُـٖ
فصلناهه هطالعات راهبردي  سال هفتن  شواره چهارم  زهستاى   3131شواره هسلسل 26
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هقدهِ
أٙيت ،آٜالعي اًت ِٔؼل ثل فمـاٖ تٟـيـ ث ٝاكمٍٞبي ٘بؿكٗٚ )1(.ؼيتي اًت و ٝؿك
آٖ اكمٍٞبيي و ٝام ؿيـ تٕٔيٓ ًبماٖ ثلاي ثمبء  ٚثٟتل ميٌتٗ ربٔؼ ٝعيبتي اًتٛٔ ،كؿ
عٕبيت  ٚتمٛيت للاك ٔيٌيل٘ـٔ )2(.ف ْٟٛأٙيتٔٔ ،بؿيك ؽٛؿ كا ام ٌفتٕبٖٞبي ٌ٘ٛبٌٖٛ
ٔيرٛيـ ،ام ايٗك ٚپيًٛت َِٕٛٔ ٝػـْ حجبت ً ٚيبِيت ُىّي ٔ ٚبٛٞي اًت .ام صٙيٗ ٔٙظلي
اًت وٌ ٝفتٕبٖٞبي أٙيتي ٞل ربٔؼ ،ٝام ؿكٖٚؿاؿٞبي تغٕيُ ُـ ٜام ٔغي ٚؿاؽّي  ٚؽبكري
ًيٌتٓ تأحيل ٔيپقيلؿ .ثب ثلٚم ٔتغيلٞبي ٘ ،ٛأٙيت ٘يبم ث ٝثبم تؼليف ؿاكؿ.تغ َٛؿك ٔغيٚ
رغلافيبي ًيبًي ّٔي ،هئٛپِٛيتيه رٟب٘ي  ٚفٙأٚكي اٛالػبت  ٚاكتجبٛبت؛ ثب تٛر ٝث ٝپٛيبيي
ايٗ ٔغيٞٚب٘ ،مَآفليٙي ٔؤحلي ؿك ُىٌُيلي  ٚؿٌلٌ٘ٛي ف٘ب ٔ ٚفبٞيٓ أٙيتي ٔلتج ٚثب آٖ
ؿاُت ٝاًتٔ .غي ٚأٙيتي ،صبكصٛثي ف٘بيي ٔ ٚفٟٔٛي اًت وٞ ٝل وِٛك ثل اًبى اكمٍٞبي
عيبتي ٙٔ ٚبفغ ّٔي ؽٛؿ تٔٛك ٔيوٙـ .ايٗ صبكصٛة ؿك مٔبٖٞبي ٔؾتّف ،تبثغ ٔتغيلٞبيي
صً ٖٛبؽتبك ٘ظبْ ثيٗإُِّ ،تغٛالت فٙأٚكي٘ ،ظبْ اكمُي ،لـكتّٔيٍ٘ ،لٍ ٞيأت عبوٕٝ
ث ٝتٟـيـات أٙيتي(٘ ،)3غ ٜٛپلاو َٙاًتملاكٌبٞبي اٌ٘ب٘ي ،ميلًبؽتٞبي التٔبؿي ،اكتجبٛي
ٙٔ ٚبًجبت ؿكّٔ ٖٚي  ٚفلأّي اًت.
تبو ٖٛٙؿك ٌٌتلٔ ٜفٟٔٛي ٔٔ ٚـالي أٙيت تؼبكيف ٔؾتّفي اكايُ ٝـ ٜو ٝػٕـتبٌ كٞيبفت
ّٔي كا ٔـ٘ظل ؿاُتٝا٘ـ .ث ٝػجبكت ؿيٍل پيـايَ ٜٔبِؼبت أٙيتي ,اكتجبٌٔ ٙتميٕي ثب پيـايَ
ؿِٚت ؿك آغبم ًـٞ ٜفـ ٓٞؿاكؿٚ .اهّٔ ٜي ث ٝپيـايَ ؿِٚت پي ام ّٓظ ًٚتفبِي(ٚ )1648
ُىٌُيلي ؿِٚت ـ ّٔتٞب اُبك ٜؿاكؿ؛ ميلا ام ايٗ مٔبُٖ ،بٞـ ُىٌُيلي ؿِٚت ثٔ ٝفْٟٛ
ألٚمي آٖ ٌٞتيٓ .ؿكايٗ ٔؼٙب ؿِٚت ٔغٔ َٛا٘ـيِ ٝؿٚكاٖ ٔـك٘يت ٝاًت .ؿك رغلافيبي
ًيبًي ،ثيِتل پوَٞٞٚبي ا٘زبْ ُـ٘ ٜين ثٛ٘ ٝػي ٔلتج ٚثب ؿِٚت ثٛؿ ٜاًت .ؿك ايٗ ٔمبِٝ
ًؼي ُـ ٜتب ؿ ٚكٚيىلؿ آّي ؿك رغلافيبي ًيبًي و٘ ٝبظل ثل ٕٞزُٛي ٕٞ ٚپبُي ٘ٛاعي
ٔؾتّف ؿِٚت ،پبكٜٞبي ّٔت ٔ ٚتلتت ثل ٔجبعج أٙيت ّٔي اًت؛ ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٌيلؿ.
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الف .جغزافياي سياسي دٍلت
رغلافيبي ًيبًي ،ػّٕي اًت و ٝثٜٔ ٝبِؼ ٝكٚاث ٚرغلافيب ثب ًيبًت  ٚتجييٗ پـيـٜٞبي
٘بُي ام تأحيل آٟ٘ب ثل يىـيٍل ٔيپلؿامؿ )4(.ايٗ ػّٕٓٛٞ ،اك ٜؿك  َٛٛتبكيؼ ارتٕبػبت ثِلي
ٔٛكؿ تٛر ٝثٛؿ ٚ ٜؿك لبِت تبكيؼ ،رغلافيب  ٚفٌّف ٝتـكيي ُـ ٜاًت؛ أب پيـايَ آٖ ثٝ
ػٛٙاٖ كُتٝاي ٌٔتمُ ث ٝؿٚكاٖ فلؿكيش كاتنَ (ًـٛ٘ ٜمؿ )ٓٞثبمٔيٌلؿؿ .كاتنَ ثب ا٘تِبك وتبة
رغلافيبي ًيبًي ،تٛر ٝث ٝتؼبٔالت ؿ ٚرب٘ج ٝف٘ب ً ٚيبًت كا ٜٔلط ًبؽتٔ .غٛك آّي
وتبة پيـايَ ٌٌ ٚتلٍ ؿِٚت اكٌب٘يه ث ٝػٛٙاٖ پـيـٜاي رغلافيبيي ـ ًيبًي ثٛؿٚ .ي ؿك
ايٗ وتبة ؿِٚت كا ثٔ ٝخبث ٝاكٌب٘يٌٕي تٓٛيف ولؿ وٕٞ ٝب٘ٙـ ؿيٍل ٔٛرٛؿات م٘ـ ٜثلاي
ٔب٘ـٌبكي  ٚپبيـاكي ٘يبمٔٙـ تغقي ٚ ٝف٘بي عيبتي اًت .كاتنَ ؿك لٛا٘يٗ ٞفتٍب٘ ٝؽٛؿ،
ٌٌتلٍ ّٛجي ًلمٔيٙي كا ثٛٛ ٝك غيلٌٔتميٓ تٛريٕٛ٘ ٝؿ .ام آٖ مٔبٖ تبو ٖٛٙؿِٚتٔ ,غٛك
ٜٔبِؼ ٝرغلافيـا٘بٖ ًيبًي ثٛؿ ٜاًت .ثيِتل ٘ظليبت رغلافيبي ًيبًي (رجلٌلايي كاتنَ،
وبكولؿٌلايي ٞبكتِٛكٖ ،اٍِٛي يىپبكصٍي  ٚفلٚپبُي وبكَؿٚيشٔ ،يـاٖ ٚاعـ ر٘ٛن ،ؿِٚت
ًلمٔيٙي ٞلمٕ٘ ،بؿٍ٘بكي ٘ ٚظبْ ٌلؿُي ٌبتٕٗ ٘ )...ٚبظل ثل ثلكًي ػٛأُ ٔؤحل ؿك پيـايَ ٚ
فلٚپبُي ؿِٚتٞب ثب تٛر ٝث ٝتٛٙػبت ف٘بيي ٔ ٚغيٞٚبي أٙيتي (ّٔي  ٚثيٗإِّّي) آ٘بٖ ثٛؿٜ
اًت.
ؿك رغلافيبي ًيبًي ،ؿِٚت ف٘بي ًيبًي ًبمٔبٖيبفتٝاي اًت و ٝعىٔٛتي آٖ كا اؿاكٜ
ٔيوٙـ ٔ ٚتِىُ امً ٝػٔٙل (ًلمٔيٗ ،رٕؼيت ٘ ٚظبْ ًيبًي يب عىٔٛت)ٔي ثبُـٞ .لوـاْ
ام ػٙبٓل فٛقٔ ،تأحل ام ٔؤِفٞٝبي ٔتؼـؿ ,پقيلاي تٛٙػبت  ٚپيبٔـٞبي ثٌيبكيا٘ـٛ٘ .ع كٚيىلؿ
رغلافيـاٖ ًيبًي ث ٝايٗ ٌ٘ٛبٌ٘ٛيٞب ٔتأحل ام اٍِٞٛبي ؽبّ مٔبٖ ؽٛؿ ثٛؿ ٜاًت .كٞيبفت
رغلافيبي ًيبًي ث ٝؿِٚت ؿك آغبم ام رجلٌلايي ؿاكٚيٙيٌتي ّٔ ٟٓثٛؿ (1961ـ )1881و ٝثب
ٚرٛؿ ثنكٌب٘ي ص ٖٛفلؿكيش كاتنَ ،صلصيُ ًٕپُ ٌ ٚليفيت تيّٛك تب اٚاؽل ؿ ٝٞپٙزب ٜتـاْٚ
ؿاُت .ؿك  َٛٛؿ 1931 ٝٞتب  1951ا٘تمبؿات ثٌيبك رـي ث ٝايٗ كٞيبفت ٚاكؿ ُـ .ؿيـٌبٜ
ٔقثٛك ربيٍب ٜاًتٛاكي ثلاي ٘مَ آفليٙي اٌ٘بٖ ؿك ٔغي ٚلبيُ ٘جٛؿ ٚ ٚي كا تبثغ ثي صٚ ٖٛ
صلاي ٔغئ ٚيپٙـاُت )5(.ثلاي ٔخبَ ،ايٗ ؿيـٌب ٜثل ايٗ ثبٚك ثٛؿ وٌ ٝلايَ هاپٙيٞب ثٝ
ًٛي ؿكيب ث ٝايٗ ؿِيُ ثٛؿ ٜو ٝثيِتل مٔيٗٞبي هاپٗ وٌٞٛتب٘ي اًت ٙٔ ٚبًت وِبٚكمي
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٘يٌت  ٚيب رٍُٞٙبي ثّ ٚ ٙٛثٙبؿك ٛجيؼي ٔٙبًت٘ ،مَ ٕٟٔي ؿك ؿكيب٘ٛكؿي ً ٚلٚكي
ثليتب٘يب ثل ؿكيبٞب ؿاُت ٝاًت .ايٗ ؿيـٌب٘ ٜتٛاٌ٘ت تٗٛيظ ؿٞـ و ٝصلا ٔغيٞٚبي رغلافيبيي
ٌٕٞبٖ ،فلٔ ٚ ًٙٞـ٘يتٞبي ٔتفبٚتي ام رٟت تًٛؼٝيبفتٍي  ٚػمتٔب٘ـٌي ثٕ٘ ٝبيَ
ٔيٌقاك٘ـ؟ ثب ٚرٛؿ ايٗ ا٘تمبؿات ٕ٘يتٛاٖ إٞيت ٔغي ٚكا ؿك فلٓتًبمي ٔ ٚغـٚؿًبمي
تزٕؼبت اٌ٘ب٘ي ٘بؿيـٌ ٜلفت .ام ؿ 1961 ٝٞث ٝثؼـ رغلافيـا٘بٖ فلاٌ٘ٛي ٕٞب٘ٙـ ٚيـاَ
ؿٚالثبالٍ  ٚريٗ ثل٘ٚن ؿك تًٛؼٔ ٝفبٞيٕي ص ٖٛأىبٌٖلايي ٚ 1اعتٕبٌَلايي 2ؿك رغلافيبي
اٌ٘ب٘ي ٌٔبػي ثٌيبكي ث ٝػُٕ آٚكؿ٘ـ .ام آٖ پي ،اٌ٘بٖ  ٚارتٕبػبت اٌ٘ب٘ي ثب تٕبْ
ٚيوٌيٞبيِبٖ ؿك ٜٔبِؼبت رغلافيبيي ربيٍبٔ ٜغٛكي يبفتٙـ.
ٞـف ُ٘ٛتبك و٘ٛٙي ،ثلكًي أٙيت ّٔي ام ٔٙظل رغلافيبي ًيبًي اًت .ثٙبثلايٗ تٟٙب ثٝ
تِليظ ؿ ٚؿيـٌب ٜوبكولؿٌلايي ٞبكتِٛكٖ ٕ٘ ٚبؿٍ٘بكي ربٌٖبتٕٗ و٘ ٝبظل ثل يىپبكصٍي ٚ
صٙـپبكٌي ٔزٕٛػ ٝؿِٚت ام ٔٙظل أٙيت ّٔي اًت ،ؽٛاٞيٓ پلؿاؽت.

ب .دٍ رٍيكزد تِ اهٌيت هلي اس هٌظز جغزافياي سياسي
ٞـف اًبًي ٞل ؿِٚت ؿك ٔمبْ ٔلرغ ًبمٔبٖثؾَ مٔيٗ ٔ ٚلؿْ ،وٙبك  ٓٞآٚكؿٖ
ثؾَٞبي ٔؾتّف ًلمٔيٗ  ٚافلاؿ ٔٙبٛك ٔؾتّف ٌٌتل ٜؿِٚت تغت ٘ظبْ ًبمٔبٖؿٞي ُـٜ
ٚاعـ اًت .ؿك  ٕٝٞايٗ ٔٛاكؿ ،تالٍ ثلاي وٙتلَ  ٚا٘غٔبك وبُٔ كٚاثً ٚيبًي ؿاؽّي يب ثٝ
ػجبكت ًبؿٜتل ايزبؿ  ٚعفظ لب٘٘ ٚ ٖٛظٓ ٔيثبُـ .ؿك ايٗ ُلايٟ٘ ،ٚبؿٞبي ًيبًي ٔغّي ثبيـ
ثب ٔفبٞيٓ ٟ٘ ٚبؿٞبي ٔلوني ًبمٌبك ُ٘ٛـ .ؿك ًبمٔبٖ ًيبًي ؿِٚتٔ ،ؼٕٛالً ثب ثٌيبكي ام أٛك
ٔتٛٙع ارتٕبػي  ٚف٘بيي (ًبؽتبك ٛجمبتٟ٘ ،بؿ ؽب٘ٛاؿٔ ،ٜقٞت ،تغٔيالت) ؿك ٔٙبٛك ٔؾتّف
ـ ؿك كاًتبي تغىيٓ ٚعـت ّٔي  ٚرّت ٚفبؿاكيٞبي ٔغّي  ٚثٔٛي ـ ثب تٌب ُٞثلؽٛكؿ
ٔيُٛؿ )6(.ؿك رٟب٘ي م٘ـٌي ٔيوٙيٓ و ٝؿِٚتٞب ؿك ٔؼلٕ تٟبرٓ يىـيٍل للاك ؿاك٘ـ.
عىٔٛتٞب تالٍ ٔيوٙٙـ ٚفبؿاكي ّٔي ٔلؿْ كا ربيٍنيٗ ٚفبؿاكيٞب  ٚػاليك ٔغّي ،اًتب٘ي ٚ
ؿِٚتٞبي ؽبكري ٕ٘بيٙـ .تمليجبً  ٕٝٞؿِٚتٞب ام رٟت رٕؼيتي ً ٚلمٔيٙي٘ ،بٌٕٞبٖ ٚ
1 . Possibilism
2 . Probabilism
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٘بٔتغـ٘ـ ام ايٗك ٚعىٔٛتٞب ٚعـت ٔٙبٛك ٔؾتّف ؿِٚت كا پيٍيلي  ٚػّٕيبتي ٔيوٙٙـ.
كٞيبفت عىٔٛتٞب ؿك ٔٛار ٟٝثب ايٗ تٛٙع  ٚتىخل ؿك ؿِٚتٔ ،تأحل ام صٍٍ٘ٛي پلاوَٙ
٘بٌٕٞب٘يٞبي ؿاؽّي  ٚايـئِٛٛهي ًيبًي عبوٓ اًت .ؿك وِٛكٞبي ٔؾتّف ـ رغلافيـا٘بٖ ؿك
پي ٜٔبِؼٛٔ ٝاكؿ فيُا٘ـ:
ٙٔ .1بٛمي و ٝثً ٝجت ػٛأُ اٌ٘ب٘ي ٛ ٚجيؼي ؿصبك پلاوٙـٌي ٚ ٚاٌلاييا٘ـ.
ٙٔ .2بٛمي و ٝؿك اكتجب ٚ ٙتٕبى (ٚاثٌتٍي) ثب ؿِٚتٞبي ؽبكريا٘ـ.
ٙٔ .3بٛمي و ٝػاليك التٔبؿي ,رٕؼيتي ٍ٘ ٚلٍٞبي ًيبًي ٔتفبٚتي(ٌ٘جت ثٔ ٝلون)ؿاك٘ـ)7(.
ايٗ كٚيىلؿ رغلافيـا٘بٖ ثٙٔ ٝبٛك ؿِٚت ,ثلؽبًت ٝام ٍ٘ب ٜأٙيت ٔغٛك ثٔ ٝجغج يىپبكصٍي
ّٔي اًت.
أٙيت ّٔي ،ام تزٕيغ  ٚتزّي ظلفيتٞبي ٛجيؼي ،ثٟلٜثلؿاكي  ٚكاٞجلؿي عبُٓ ٔيُٛؿ.
ظلفيت ٛجيؼي ؿك ٚالغ ٕٞبٖ هئٛپِٛيتيه اًت و ٝام ؿٙٔ ٚظل ًؾتافناكي ٘ ٚلْافناكي ٔٛكؿ
تٛر ٝللاك ٔيٌيلؿٞ .لصٙـ ألٚم ٜتغٛالت ٘لْافناكاي ،رٙجٞٝبي ًؾتافناكي كا تغتاِِؼبع
للاك ؿاؿ ٜاًت .ظلفيت ثٟلٜثلؿاكيُ ،ىبف  ٚتفبٚت ٔيبٖ پتبٌ٘يُٞب  ٚتٛإ٘ٙـيٞبي ّٔي ٚ
فؼّيت يبفتٗ آٟ٘بًت .ظلفيت اًتلاتويه ٘ين ث ٝتٛاٖ ًيٌتٓ ثٙٔ ٝظٛك ٛلاعي  ٚارلاي
ًيبًتٞبي وال٘ي اُبك ٜؿاكؿ و ٝلبؿك ثبُٙـ اًتلاتوي ٔؤحلي كا ثلاي صٙـيٗ ًبَ تٕ٘يٗ
وٙٙـ )8(.ؿك رغلافيبي ًيبًي تٛر ٝث ٝصٙيٗ ظلفيتٞبيي و ٝؿِٚت كا ث ٝكغٓ  ٕٝٞتٛٙػبت آٖ
ٌٔٙزٓ  ٚيىپبكصٍ٘ ٝبٔ ٜيؿاكؿٛٔ ،كؿ تٛر ٝثٛؿ ٜاًت .ثٙبثلايٌٗٙٔ ،زٓتليٗ ؿِٚتٞب ،آٟ٘بيي
ٌٞتٙـ و ٝؿاكاي ػّت ٚرٛؿي يب ث ٝل َٛكاتنَ« ،1ا٘ـيًِ ٝيبًي»  ٚث ٝلٞ َٛبكتِٛكٖ

2

«ا٘ـيِٝـؿِٚت» ثبُٙـٞ .بكتِٛكٖ ؿك كٞيبفت وبكولؿي ؽٛؿ اؿػب ٕ٘ٛؿ وٚ ٝرٛؿ صٙيٗ
ا٘ـيِٝاي ثبػج ٕٞجٌتٍي ٚاٌ٘زبْ وّئ ٝلؿْ ؿك ٔٙبٛك ٔؾتّف وِٛك ٔيُٛؿ  ٚثٚ ٝاً ٜٝآٖ
ٔلؿْ اعٌبى ٔيوٙٙـ ث ٝيىـيٍل تؼّك ؿاك٘ـ .صٙيٗ ٘يلٚيي اًت ؤ ٝيتٛا٘ـ ثل ٘يلٞٚبي ٚاٌلا
غّج ٝوٙـ  ٚيب عـالُ آٖ كا ؽٙخي ٕ٘بيـ  ٚثلتل ام تٕبْ تمٌيٕبت فلٍٙٞي ،رغلافيبيي  ...ٚاًت.
«ا٘ـيًِ ٝيبًي ؿِٚت» ٕٟٔتليٗ ٘يلٚي ٔتغـوٙٙـ ٚ ٜثؾَ رـايي٘بپقيل  ٚيىپبكصًٝبم ّٔي
1 . Rotzel
2 . Hartshorne
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اًت٘ .بًي٘ٛبِينْ ٔؤحلتليٗ «ا٘ـيًِ ٝيبًي ؿِٚت» ثُٕ ٝبك ٔيكٚؿ ،ؽٛا ٜثل اًبى مثبٖ،
ٔقٞت ،اكمُٟبي ِٔتلن  ٚؽٛا ٜثل تزلثيبت تبكيؾي ِٔتلن پيكيني ُـ ٜثبُـ؛ ميلا ايٗ
ٌٕٞب٘يٞب ث ٝؿِٚتٛٞ ،يت ّٔي ٔٙغٔل ث ٝفلؿي ٔيؿٞـ .ثلؽي ؿِٚتٞب ِٔىّي ؿك احجبت
ػّت ٚرٛؿي ؽٛؿ ٘ـاك٘ـٛٞ .يت رغلافيبيي ـ ًيبًي آٟ٘ب ِٔؾْ اًت ً ٚبوٙبٖ ث ٝاتفبق ثل
ايٗ ثبٚك٘ـ و ٝث ٝيىـيٍل تؼّك ؿاك٘ـ .ثؼ٘ي ؿِٚتٞب ٘ين ا٘ـيِٝاي ٗؼيف ؿاك٘ـ  ٚيب آٖ كا
رـيـاً اثـاع ولؿٜا٘ـٔ .ؼٕٛالً ايٗ ٌ ٝ٘ٛؿِٚتٞب ثٛٛ ٝك يىزب٘ج ٝت ًٚٛلـكتٞبي ؽبكري
(ثٌيبكي ام وِٛكٞبي آفليمبيي )  ٚيب ٘بؽٛاًت( ٝثلؽي ام رٕٟٛكيٞبي آًيبي ٔلوني
ُٛكٚي پيِيٗ) ٔٛرٛؿيت يبفتٝا٘ـ .ثٚ ٝاًًٌ ٜٝت ًٜ ٚغي ثٛؿٖ ػّت ٚرٛؿيٛٞ ،يت
ّٔي آٟ٘ب ٘ين ُىٙٙـ٘ ٚ ٜبٕٜٔئٗ اًت .كٞيبفت وبكولؿي ٞبكتِٛكٖٚ ،ظيف ٝاًبًي رغلافيـا٘بٖ
ًيبًي كا ٜٔبِؼ ٝؿِٚت ( ٚؿيٍل ٔٙبٛك ًبمٔبٖؿٞي ُـً ٜيبًي) ثلعٌت ًبؽتبك  ٚوبكولؿ
ٔيؿا٘ـ .ث٘ ٝظل ٚي ،ؿِٚت ف٘بي ًبمٔبٖؿٞي ُـً ٜيبًي اًت و ٝوبكولؿ وبكآٔـي كا ثٝ
ٕ٘بيَ ٔيٌقاكؿ؛ ميلا ثب غّج ٝثل ٘يلٞٚبي ٔلونٌلين ـ ٘يلٞٚبيي و ٝتٕبيُ ث ٝفلٚپبُب٘ـٖ ؿِٚت
ؿاك٘ـ ـ  ٚاٌ٘زبْ ثؾِي ث٘ ٝيلٞٚبي ٔلونٌلاي فلاٌيل ،ؿِٚتي يىپبكصٔ ٝيًبمؿ٘ .يلٞٚبي ٔلون
ٌلين ؿك ثٌيبكي ام ؿِٚتٞب ٚرٛؿ ؿاك٘ـ .ايٗ ٘يلٞٚب ؿك ثلؽي ؿِٚتٞب آ٘مـك تٛا٘بيي ؿاك٘ـ وٝ
٘ظبْ ؿِٚت كا ثٛٛ ٝك وبُٔ ٔيٌٌال٘ٙـ٘ )9(.ظلي ٝيىپبكصٍي ًلمٔيٙي ٞبكتِٛكٖ٘ ،يلٞٚبي
ٔلونٌلين كا ٘ٛػبً ؿاكاي ُٙبً ٝرغلافيبيي ً ٚلمٔيٙي ٔيؿا٘ـ .ثلاي ٔخبَ رـايي پيىل ٜپبوٌتبٖ
ث ٝؿ ٚثؾَ ُللي  ٚغلثي ث٘ ٝبپيًٛتٍي ؿِٚت ٔبؿك ؿك ًبَ  ٚ 1971تِىيُ پبوٌتبٖ ٘ٛيٗ ؿك
غلة  ٚثٍٙالؿٍ ؿك ُلق ٔٙتٟي ُـ .ؿك ػيٗ عبَ ايٗ ٘ظليٕ٘ ٝيتٛا٘ـ تٗٛيظ ؿٞـ و ٝصلا
ايبالت آالًىب ٞ ٚبٚايي ثب ٚرٛؿ ؿٚكي ام ؿِٚت ٔبؿك ٔيُ ث ٝرـايي ٘ـاك٘ـ؟ يب صلا وِٛكٞبي
ٔغٔٛك ؿك ؽِىي آفليمب ام تٟـيـ ٔٛرٛؿيتِبٖ ك٘ذ ٔيثل٘ـ ؿكعبِيى ٝصٙيٗ ٗٚؼيتي ثلاي
ًٛيي  ٚاتليَ ؿك اكٚپب إٞيت صٙـا٘ي ٘ـاكؿ؟صٙيٗ ت٘بؿي ِ٘بٍ٘ل آٖ اًت و ٝإٞيت
ؽٔئٞٝبي ف٘بيي ؿك فلآيٙـٞبي ٔلون ثب فلآيٙـٞبي پيلأ٘ٛي ؿك التٔبؿ رٟب٘ئ ،تفبٚت
اًت .ؿك تجييٗ صٙيٗ ٗٚؼيتيٞ ،بكتِٛكٖ يبؿآٚك ٔيُٛؿ ؤ ٝىبٖٞب ثبيـ ٔتٙبًت ثب ٚمُٖبٖ
ٜٔبِؼُ٘ٛ ٝـ .ام ايٗك ،ٚتٛٙع اُىبَ ٔتفبٚتي ٔييبثـ .ثلاي ٔخبَ مثبٖ ،لٔٛيت  ٚتفبٚتٞبي
ٔقٞجي ،فلاٌيلتليٗ ٔٛاكؿ ت٘بؿٞبي ًلمٔيٙيا٘ـ .ؿيٍل اُىبَ ٘ظيل فٌّفً ٝيبًي ،تغٔيالت
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ًٜٛ ٚط ٔتفبٚت م٘ـٌي ٕٔىٗ اًت مٔيًٝٙبم ٘بآكأي ثبُٙـ؛ أب ٕٛٞاك ٜصٙيٗ ٘يٌت وٝ
تٛٙع ،مٔيًٝٙبم فلٚپبُي ثبُـٞ .بكتِٛكٖ يىي ام ٟٔٓتليٗ ٘يلٞٚبي ٔلونٌلا كا «ا٘ـيِٝ
ؿِٚت» ٔيؿا٘ـ ميلا ٞل ؿِٚتي ؿاكاي ػّت ٚرٛؿي اًت  ٚآٖ «ا٘ـيِ»ٝاي اًت و٘ ٝيلٞٚبي
ٔلونٌلين كا ؽٙخي ٔيوٙـ .ؿك رٟبٖ ٔـكٖ« ،ا٘ـيِ ٝؿِٚت» ٕٞب٘ٙـ ٕ٘بؿٍ٘بكي ثب ٘بًي٘ٛبِينْ
ٔلتجٔ ٚيُٛؿٕٞ )11(.ضٙب٘ى ٝپيِتل اُبكُ ٜـٞ ,بكتِٛكٖ ؿك كٞيبفت وبكولؿٌلايي ثٓٞ ٝ
پيًٛتٍي ّٔت كا ثب ؿٚاٍ٘ين ٜؿيبِىتيه ٘يلٚي ٌلين ام ٔلون ٘ ٚيلٚي ٔلونٌلا ٔلتجٔ ٚيؿا٘ـ.

ً .1يزٍّاي گزيش اس هزكش
ػٛاكٕ ٛجيؼي ؿك ايزبؿ ؿُٛاكي اكتجبٛبتي ٔيبٖ ٔٙبٛك ٔؾتّف وِٛك ثٌيبك احل ٌقاك٘ـ.
ٞل صٙـ تًٛؼٔ ٝؾبثلات ،كاٜآ ٚ ٗٞؿيٍل ٌٔيلٞبي تلاثلي ،اكتجبٛبت ٘ٛاعي ٔؾتّف كا تٌٟيُ
ولؿ ٜاًت٘ .ظبْ ؿِٚت ٘يبمٔٙـ اكتجبٔ ٚ ٙلاٚؿٙٔ ٜبٛك ٔؾتّف ٘ ٚين اكتجبٔ ٙلون ًيبًي ثب
٘ٛاعي پيلأ٘ٛي اًت .ام صٙيٗ ٔٙظلي اًت و ٝػٛاكٕ ٛجيؼي « ٚفبّٓ »ٝػبُٔ ٌلين ام ٔلون
ثُٕ ٝبك ٔيك٘ٚـ  ٚتأحيل آٟ٘ب ؿك تمٛيت ٘يلٚي ٌلين ام ٔلون ثًٚ ٝؼتُ ,ىُ  ٚؿيٍل
تٛا٘بييٞبي ؿِٚت ثبم ٔيٌلؿؿ )11(.تغّيُ  ٚثلكًي تؼبكيف ؿِٚت ِ٘بٖؿٙٞـ ٜػٙبٓلي اًت
و ٝثلاي ٔٛرٛؿيت  ٚعفظ آٖ إٞيت ثٙيبؿيٗ ؿاك٘ـ  ٚؿك ٓٛكت ٘جٛؿ  ٚيب ٗؼف ٞل وـاْ ام
ايٗ ػٙبٓل ،ؿِٚت ٘ين ٚرٛؿ ٘ؾٛاٞـ ؿاُت  ٚيب ؿك ٔؼلٕ ٕٞپبُي للاك ٔيٌيلؿ .ام ٔٙظل
رغلافيبي ًيبًي ،ػٙبٓل ثٙيبؿيٗ ؿِٚت ػجبتٙـ ام:
ٔلؿْ (رٕؼيت)ً ،لمٔيٗ ،عىٔٛت يب ًبمٔبٖ ًيبًي ،التٔبؿ ًبمٔبٖ يبفتُ ،ٝجىٙٔ ٝظٓ
اكتجبٛبت ،عبوٕيت ُٙ ٚبًبيي ثيٗإُِّ)12(.
ام ايٗ ٔيبٖ ،پٙذ ػبُٔ ٘ؾٌت وٕٛ٘ ٝؿ ف٘بيي ؿاك٘ـ ام إٞيت ثيِتلي ؿك رغلافيبي
ًيبًي ثلؽٛكؿاك٘ـ .ام ثؼـ أٙيتي ُبيغتليٗ ػبُٔ تأحيلٌقاك اٌ٘ب٘ي ؿك ٌٌتلً ٜلمٔيٙي ؿِٚت،
٘جٛؿ يب پلاوٙـٌي رٕؼيت ؿك ٔٙبٛك ٔؾتّف اًتٙٔ .بٛك غيلٌٔىً ٚ ٖٛى٘ٛتٌبٜٞبي
پلاوٙـ ،ٜؿك اكتجبٛبت ٔ ٚلاٚؿات ؿكً ٖٚلمٔيٙي ،وبكولؿي ٔٙفي ؿاك٘ـ .ثلاي ٕ٘ ٝ٘ٛاكتفبػبت
ٌ٘جتبً پٌت اكٚپبي ٔلوني  ٚآپبالٍ ؿك ايزبؿ ٔٙبٛك ؽبِي ام ًى ٚ ٝٙاعٌبى رـاييٌنيٙي
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تأحيلٌقاك ثٛؿٜا٘ـ .ؿك ايلاٖ ٘ين ٚرٛؿ ؿُت ثنكي ِٛت ؿك پيـايَ صٙيٗ اعٌبًي ٔيبٖ ثّٛسٞب
ثيتأحيل ٘جٛؿ ٜاًت.
ٔؼُ٘ اًبًي مٔب٘ي ثلٚم ٔييبثـ وٙٔ ٝبٛك ٔؾتّف ؿِٚت ،كٚاثٜي ٘نؿيىتل ثب ؿيٍل
ؿِٚتٞبي ؿٚك ٘ ٚنؿيه ؿاُت ٝثبُٙـ .ايٗ پـيـ ٜؿك ٔٙبٛمي ظبٞل ٔيُٛؿ ؤ ٝلم و٘ٛٙي آٟ٘ب
ؿك ٜٔٙمٝاي اًت و ٝپيَ ام ايٗ ؿك ؿاؽُ ؿِٚت ؿيٍل للاك ؿاُت ٝاًت .ايٗ ٔؼُ٘ ؿك ٔٙبٛك
عـ فبُٓ ٔيبٖ ٔلم وب٘بؿا  ٚآٔليىب وبٔالً ِٟٔٛؿ اًت ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝاكتجبٛبت ثلٜٖٙٔٚمٝاي
آٟ٘ب ثب ؿِٚت ؽبكري ثيِتل اًت .ؿك وِٛكٞبي ٔبٚكاء ثغبك ،تؼبٔالت ؿ ٚرب٘جٔ ٝيبٖ ثلؽي
ٔٙبٛك ؿِٚت وٕتل ام اكتجبٙٔ ٙبٛك ؽبّ ؽبكري اًت .ايٗ ِٔىُ ػٕـتبً ؿك وِٛك اًتلاِيب
ٚرٛؿ ؿاكؿ )13(.تأحيل تٛٙػبت اٌ٘ب٘ي ؿك تمٛيت ٘يلٚي ٌلين ام ٔلون ثٔ ٝلاتت ثيَ ام ؿيٍل
ػٛأُ اًت .تالٍ عىٔٛتٞب ػٕـتبً ٔؼٜٛف ثٌٕٞ ٝبًٖبمي ٔٙبٛك ثب تٛر ٝث ٝتٛٙػبت
اٌ٘ب٘ي اًت وٌ ٝب ٜؽٛؿ٘ ،بٌٕٞب٘يٞب  ٚؿك ٘تيز٘ ٝبآكأيٞب كا تِـيـ ٔيوٙـ.

ً .2يزٍي هزكشگزا
ٞل وِٛك٘ ،بْ  ٚعىٔٛتي ؿاكؿ  ٚام ٛليك ٔؼبٞـات ثيٗإِّّيٛٔ ،رٛؿيت ؽٛؿ كا ث ٝػٛٙاٖ
ؿِٚتي ثب ٔغـٚؿٔ ٜؼيٗ ث ٝؿيٍل ؿِٚتٞب ٔيُٙبًب٘ـ .ؿك ٜٔبِؼ ٝتىبُٔ ٔف ْٟٛؿِٚتُٙ ،بؽت
٘يلٞٚبي ٌلين ام ٔلون ٔ ٚلونٌلا ؿك ٔٙبٛك ٔؾتّف ؿِٚت ٗلٚكي اًت« .ا٘ـيِ ٝؿِٚت»
٘يلٚي ٔلونٌلاي آّي اًت و ٝؿِيُ ٚرٛؿي ؿِٚتٞب كا ِ٘بٖ ٔيؿٞـ .ؿِٚتي و ٝؿِيُ
ٚرٛؿي  ٚاػتجبكي ؽٛؿ كا ام ؿًت ٘ـاؿ ٜثبُـ ،ث ٝيىجبك ٜام ٘ ٓٞؾٛاٞـ پبُيـ٘ .يلٞٚبي
ؽٙخيٌلٙٔ ،بثغ ٌٔتمل (ؿك عفظ ٗٚغ ٔٛرٛؿ)  ٚتلى ام ؿٌلٌ٘ٛي ُلاي ٚو٘ٛٙي ٘ين ثمبي
ؿِٚت كا تـأ ْٚيثؾِٙـ .أب فلٚپبُي ًبؽتبك ؿِٚتي و ٝؿِيُ ٚرٛؿي ؽٛيَ كا ؿك وِٕىَ
ثب ٘يلٞٚبي ؽبكري ٘ ٚبآكأيٞبي ؿاؽّي ام ؿًت ؿاؿ ٜاًت ،ثـ ٖٚايٙى ٌٝ٘ٛ ٝرـيـي
ربيٍنيٗ آٖ ولؿ ٜثبُـ ،عتٕي اًت .ثمبي ؿِٚتٞب ٔ ٙٛٙثٚ ٝفبؿاكي ٔلؿْ ٔٙبٛك ٔؾتّف ٚ
عتي وِتُٝـٌبٖ يب ُٟـاي آ٘بٖ اًت.
كاتنَ پيَثيٙي ولؿ ٜثٛؿ و ٝايـً ٜيبًي ٕٝٞ ،وبِجـ ؿِٚت  ٚعتي ٔٙبٛك ٔؾتّف آٖ كا ؿك
ثلؽٛاٞـ ٌلفت )14(.أب ُٛاٞـ ٔٛرٛؿ ايٗ ؿيـٌب ٜكا تأييـ ٕ٘يوٙٙـ ,ميلا عىٔٛتٞب ث ٝػٛٙاٖ
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وبكٌناك ؿِٚت ٘تٛاٌ٘تٙـ ٕٞب٘ٙـًبمي ّٔي كا ث ٝؽٛثي ا٘زبْ ؿٙٞـٞ .لصٙـ ّٔت كا ٌلٞٚي
اٌ٘ب٘ي تؼليف ولؿٜا٘ـ و ٝاػ٘بي آٖ ؿك احل ػٛأُ پي٘ٛـٌل ٔبؿي ٔ ٚؼٛٙي ث ٝيىـيٍل
ٚاثٌتٝا٘ـ ٌ٘ ٚجت ث ٝرٕبػتُبٖ اعٌبى تؼّك ٔيوٙٙـ يب ًلُ٘ٛت ؽٛؿ كا ثب ًبيل اػ٘ب
ٌٕٞبٖ ٔيؿا٘ٙـ؛( )15أب وٕتل وِٛكي اًت ؤ ٝلم ؿِٚت ّٔ ٚت آٖ وبٔالً ثل ٜٙٔ ٓٞجك ثبُـ.
ٔتفىلا٘ي و ٝؿكثبكّٔ ٜت ٘ظليٝپلؿامي ولؿٜا٘ـ ،ام ثلؽي ػٛأُ ػيٙي ٘بْ ٔيثل٘ـ وٚ ٝرٛؿ آٟ٘ب
ث ٝظٟٛك ّٔت وٕه ولؿ ٜاًتٟٓٔ .تليٗ ايٗ ػٛأُ ػجبكتٙـ ام ٘واؿ  ٚؽٛيِب٘ٚـي ،اُتلان
ؿيٗ  ٚمثبٖ ،ثٌتٍيٞبي رغلافيبيي ،ثٌتٍيٞبي ِٔتلن التٔبؿي  ٚتبكيؾي يب ًٙتٞبي
ِٔتلنٞ .لصٙـ ؿك ٔٛكؿ ٗلٚكت ٚرٛؿ  ٕٝٞآٟ٘ب اتفبق ٘ظل ٘يٌت)16( .

جً .وادًگاري هلي
ام يه ٔٙظل ،فلآيٙـ ّٔتًبمي ُىُ ؿاؿٖ ث ٝا٘ـيًِ ٝيبًي ؿِٚت اًت .ؿكرٝاي و ٝايٗ
و َُٛثٛٔ ٝفميت ٔيا٘زبٔـ تب عـٚؿي ثٔ ٝبٞيت  ٚاٞـاف كٞجلاٖ ًيبًي وِٛك ثٌتٍي
ؿاكؿ .كٞجلاٖ ًيبًي ،ثي تٛر ٝثٙٔ ٝجغ لـكت ِٔ ٚلٚػيت ؽٛؿ ثلآ٘ٙـ تب ثب ايزبؿٌٌ ،تلٍ ٚ
ثٟل ٜثلؿاكي ام آ٘ضٌ ٝبتٕٕٗ٘ 1بؿٍ٘بكي ّٔي يب آيىٌٛ٘ٛلافي ٔيؽٛا٘ـ ،وِٛك ؽٛؿ كا ثٝ
ٚعـت  ٚيىپبكصٍي ثلًب٘ٙـٙٔ .ظٛك ام ٕ٘بؿٍ٘بكي ّٔي ،تٛر ٝث ٝوّيٕ٘ ٝبؿٞبٔ ،لارغ ٚ
آكٔبٖٞبيي اًت ؤ ٝيبٖ ٔلؿْ ِٔتلن اًت  ٚث ٝآٟ٘ب ٕٞجٌتٍي كٚعي  ٚؿك ٟ٘بيت ٚعـت
ٔيثؾِـ( ٚ )17يب ثلكًي ٘مَ ٟ٘بؿٞبي كٚعب٘ي يب پـيـٜٞبي فلٍٙٞي ٔٛكؿ اػتمبؿ ٔلؿْ اًت
و ٝؿك پيـايَ ّٔتٞب ٚوِٛكٞب ٔؤحل ثٛؿٜا٘ـ)18(.
تِؾيْ ػٙبٓل ٛٞيت ّٔي ث ٝػٛٙاٖ ميلثٙبي يىپبكصٍي ّٔي٘ ،يبمٔٙـ ثغخي ؿأٝٙؿاك
اًتٌ .لٞٚي ام ّٔتٞب ث ٝآٔ َٛؼٛٙي ٔغي ٚاٌ٘ب٘ي پبيجٙـ٘ـ  ٚآٖ كا ػبُٔ يىپبكص ٝوٙٙـٜ
ٞل ٌل ٜٚاٌ٘ب٘ي ث ٝػٛٙاٖ «ّٔت» ٔيؿا٘ٙـ .ثلاي ٔخبَ تىي ٝپبوٌتبٖ ثل ػبُٔ «ٌّٕٔبٖ ثٛؿٖ » ثٝ
ٔخبث ٝيٍب٘ ٝؿِيُ ٔٛرٛؿيت آٖ وِٛك ؿك عيبت ً 51بِ ٝؽٛؿٗ ،لٚكت پٛيبيي آٖ ثٛؿ ٜاًت.
تب ٍٙٞبٔي و ٝپبوٌتبٖ ؽٛؿ كا ٔٛكؿ تٟـيـ ٙٞـًٚتبٖ غيلٌّٕٔبٖ(٘بپبن)  ٚؿكٌيل كٚيبكٚيي
ّٔي هئٛپِٛيتيه ثب آٖ وِٛك اعٌبى وٙـ ،ػّت ٚرٛؿي تهپبيٝاي ؽٛاٞـ ؿاُت .أب ثب تٛرٝ
1 . Gean Gottman
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ثٕٞ ٝىبكيٞبي ٜٔٙمٝاي ؿك ػلٓٔ ٝجبؿالت التٔبؿي  ٚا٘تمبَ ا٘لهي ث ٝرٛٙة ُلق آًيب،
پبوٌتبٖ ٘يبمٔٙـ يبفتٗ ػبّٔي ؿيٍل ثلاي تٛريٛٔ ٝرٛؿيت ؽٛؿ ث ٝػٛٙاٖ ّٔتي يىپبكص,ٝ
رـاٌب٘ٔ ٚ ٝتٕبين ام ؿيٍلاٖ ؽٛاٞـ ثٛؿ .ؿك ثلاثل ايٗ ٌ ٝ٘ٛوِٛكٞب ،ثيِتل ّٔتٞب ٔيوُٙٛـ تب
ػٛأُ صٙـٌب٘ٝاي كا ُبؽْ تؼييٗ ّٔيتٛٞ ،يت ّٔي  ٚػّت ٚرٛؿي ؽٛؿ ثٔ ٝخبثّٔ« ٝتي
يىپبكص ،»ٝرـاٌب٘ٔ ٚ ٝتٕبين ام ؿيٍلاٖ للاك ؿٙٞـ)19(.
ٌبتٕٗ ام ػٛأّي و ٝؿك ت٘ؼيف ٛٞيت ٘ ٚبًي٘ٛبِينْ ّٔي احل ٔٙفي ؿاك٘ـ ،ثب ػٛٙاٖ ٘ظبْ
ٌلؿُي يب ًيلوٛالًي ٖٛيبؿ ٔيٕ٘بيـ .ثٞ ٝل تلتيت ٚرٛؿ «ايـ ٜؿِٚت» ً ٚلمٔيٗ ًيبًي
ِٔؾْ ،ؿك ٛٔ ٕٝٞاكؿ ام ػٛأُ عتٕي  ٚميلثٙبيي ًبؽت «ػّت ٚرٛي» ّٔت اًت.
٘يلٞٚبي ٌلين ام ٔلونٔ 1ب٘ٙـ تفبٚتٞبي ٔقٞجي ،لٔٛي ،مثب٘يً ،يبًي٘ ،بعيٌٝلايي ارتٕبػي ٚ
التٔبؿي ،تفبٚت ؿك ٔيناٖ ثلؽٛكؿاكي ام تأًيٌبت ميلثٙبيي  ٚأىب٘بت ؿك ٔٙبٛك ٔؾتّف
وِٛك ٘ ٚظبْٞبي وبًت التٔبؿي ،ارناي ؿِٚت كا ثًٛ ٝي ٕٞپبُي ٔيكا٘ٙـ ّٔ ٚتٞب كا
پلاوٙـٔ ٜيًبم٘ـ.
رٙجَ رـايي ّٛت ٜٔٙم ٝثيبفلاٖ 2ؿك ٘يزلي ،ٝؿك اٚاؽل ؿ 1961ٝٞپيلٚم ُـ  ٚث ٝثٌيبكي
ام ؽٛاًتٞٝبي ؽٛؿ كًيـ .عتي ثلؽي وِٛكٞبي اكٚپبيي و ٝا٘ـيِ ٝؿِٚت كا ٘ ٝثل اُتلاوبت
الٛاْ ثّى ٝثل ًًٛيبِيٌٓ ث ٝػٛٙاٖ ايـ ٜفلاٌيل للاك ؿاؿ ٜثٛؿ٘ـ ،ؿك ًبَٞبي اؽيل ٔ ٚتأحل ام
ػٛأُ فٛق ٔتالُي ُـٜا٘ـ .ثلاي ٔخبَ صىٌّٛاوي ث ٝؿ ٚرٕٟٛكي صه  ٚاًّٛاوي،
يٌٌٛالٚي ث ٝپٙذ  ٚاتغبؿ رٕبٞيل ُٛكٚي ث ٝپب٘نؿ ٜوِٛك تمٌيٓ ُـ.
تَٞٙبي ٜٔٙمٝاي ،وِٛكٞبي ٘ب ٍٕٗٞاكٚپبيي ص ٖٛاًپب٘يب ،اٌٍّ٘تبٖ ،فـكاًي ٖٛكًٚيٚ ٝ
ايتبِيب كا ٘ين تٟـيـ ٔيوٙـ٘ .يلٞٚبي ٌلايٙـ ٜثٔ ٝلون 3ام لجيُ ٘بًي٘ٛبِينْٕ٘ ،بؿٍ٘بكيٟ٘ ،بؿٞبي
ٔتغـ وٙٙـٔ ،ٜـيليتً ،بمٔب٘ـٞي ،عُٕ ٘ ٚمُ  ٚاكتجبٛبتٔ ،ي ٟٗؿًٚتي ،آؿاة  ٚكًٚ ْٛ
تبكيؼ ِٔتلن ,ارناي ؿِٚت يب ّٔت كا ث٘ ٓٞ ٝنؿيه  ٚپيًٛتٔ ٝيوٙـ .ايـٕ٘ ٜبؿٍ٘بكي ٘ ٚظبْ
ٌلؿُي (٘يلٞٚبي ٔلون ٌلين) ام ربٖ ٌبتٕٗ ٔخبَٞبي ؿيبِىتيه پلإٞيتي ام ٘يلٞٚبي ٌلايٙـٜ
ثٔ ٝلون ٔ ٚلونٌلين ثُٕ ٝبك ٔيك٘ٚـٞ .بكتِٛكٖ ٕٞب٘ٙـ ٌبتٕٗ٘ ،يلٞٚبي ٌلايٙـ ٜثٔ ٝلون كا
1 . Centrifugal Forces
2 . Biafran
3 . Centripetal Forces
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ػبُٔ پيـايَ وِٛكٞب  ٚػّت ٚرٛؿي آٟ٘ب ؿاٌ٘ت ٚ ٝثل ايٗ ثبٚك اًت و٘ ٝيلٞٚبي ٌلايٙـ ٜثٝ
ٔلون وٛٔ ٝكؿ تأييـ رغلافيـا٘بٖ ًيبًي ٘ين للاك ؿاك٘ـِٔ ،ؾٔبت ٔبؿي ٔٛرٛؿيت ًلمٔيٙي
عىٔٛتا٘ـ .ثلؽالف ٌبتٕٗ و٘ ٝيلٚي ٌلايٙـ ٜثٔ ٝلون  ٚػّت ٚرٛؿي وِٛكٞب كا ػبُٔ
«آيىٌٛ٘ٛلافيه» يب ٕ٘بؿٍ٘بكي ٔ ٚؼٛٙيت ٔيؿا٘ـٞ ،بكتِٛكٖ  ٚثلؽي ؿيٍل ام رغلافيـا٘بٖ،
ػٛأُ ٔبؿي (ػيٙي) كا ث ٝا٘ـام ٜػٛأُ ٔؼٛٙي ٔٔ ٟٓيؿا٘ٙـ .ثلاي ٔخبَ ام ؿيـ ايٗ رغلافيـا٘بٖ
ٌٌتلً ٜلمٔيٙي ُٚىُ ٙٞـًي ـ رغلافيبيئ ،يتٛا٘ـ ػبُٔ آّي پيـايَ ّٔت يب وِٛك ثبُـ.
ثب ايٗ عبَ ،ث٘ ٝظل ٔيكًـ و ٝػٛأُ ٔبؿي ،ث ٝػٛٙاٖ ٘يلٞٚبي ٌلايٙـ ٜثٔ ٝلون ،ؿاكاي ؿكربت
ٔتفبٚتي ام وبكايي ؿيبِىتيه ثبُٙـ)21(.
كٚيىلؿ ػٕـ ٜرغلافيبي ًيبًي ؿك ٜٔبِؼ ٝؿِٚت ٔ ٚجبعج ٔتٙبظل ثب آٖٔ ،ؼٜٛف ث ٝؿِٚت
ٔـكٖ اًت .ؿِٚتي و ٝؿكر ٝثباليي امعبوٕيت كا ؿاكاًت  ٚؿك ٔغـٚؿً ٜلمٔيٙي ؽٛؿ ٞيش
لـكتي كا ث ٝكًٕيت ٕ٘يُٙبًـ .ؿك ايٗ ػٔل  ٕٝٞوٍِٙليٞبي ؿِٚت ثب پٌ٘ٛـ ّٔي تٛريٝ
ٔيُٛؿّٔ .يٌلايي اًبى پٌ٘ٛـ ّٔي ثُٕ ٝبك ٔيكٚؿ و ٝاثناكي ثلاي تفىيه يه ّٔت ام
ّٔت ؿيٍل ثب تىي ٝثل آٌبٞي ِٔتلن  ٚعٔ َٛف ْٟٛيب ٔفبٞيٓ تؼليف ُـٌ ٜلٞٚي اًتِٙٔ .بء
پيـايَ ؿِٚت ٔـكٖ ,رًٞٙبي ًي ًبِّٓ ٚ ٝظ ًٚ 1648تفبِي اًت .ام آٖ مٔبٖ ث ٝثؼـ،
ٔٙبًجبت ٔيبٖ رٛأغ ٔؾتّفٌٌ ،تلُي ٘ظبْٔٙـ يبفت  ٚؿِٚت ٔلاعُ تىبّٔي ؽٛؿ كا ًيل
ولؿ .ؿك ُىُؿٞي ث ٝايٗ كٚاث ،ٚػّٓ ثبٚكيٙٔ ،بفغ ّٔي٘ ،بًي٘ٛبِينْ ،أٙيت ّٔي ّٔ ٚتًبمي
ؿك لبِت ؿِٚت آغبم ُـ .عىٔٛتٞب يب ٘ظبْٞبي ًيبًي ثل آٖ ُـ٘ـ و ٝثب تٌٕه ث ٝتبكيؼ ٚ
ٌبٞي ٘ين تبكيؼًبمي ،رٛأغ ٛ٘ ٚاعي ٔؾتّف ؿِٚت ّٔ ٚت كا تغت آٖ ِٔتلوبت
ٌلؿٓٞآٚك٘ـٌ .لؿٕٞبيي ّٔت ثُ ٝيٜٞٛبي ٔؾتّفي ام ٕٞب٘ٙـًبمي تب پقيلٍ تىخلّٔي تـاْٚ
يبفت .ؿك ايٗ ؿٚك ٜؿِٚت ـ ّٔتٞب ُىُ ٌلفتٙـ  ٚو َُٛثٌيبكي ُـ تب ٕٞپُٛي ٔلم ؿِٚت
ّٔ ٚت ػيٙيت يبثـ.

دَّ .يت هلي دٍلت هلي
ٛٞيت ؿك ؿكر٘ ٝؾٌت ثٔ ٝؼٙبي ٔتٕبين ثٛؿٖ ،حبثت  ٚپبيـاك ٔب٘ـٖ  ٚث ٝرٕغ تؼّك ؿاُتٗ
اًتٞ .ل فلؿٍٙٞ ،بٔي ؽٛؿ كا ؿاكاي ٛٞيت ٔيؿا٘ـ و ٝام تٕبين ،پبيـاكي  ٚؿك رٕغ ثٛؿٖ ؽٛؿ
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إٛيٙبٖ عبُٓ وٙـٔ .ىبٖ  ٚف٘ب ٟٔٓتليٗ ػٛأّي ٌٞتٙـ و٘ ٝيبمٞبي ٛٞيتي اٌ٘بٖ كا تأٔيٗ
ٔيوٙٙـ .ث ٝثيبٖ كُٗٚتل ٔ ،لمپقيـي  ٚلبثُ تٟـيـ ثٛؿٖ ٔىبٖ  ٚث ٝتجغ آٖ ف٘ب ،ايٗ أىبٖ كا
فلأ ٓٞيًبمؿ و ٝاٌ٘بٖٞب ثب اعٌبى ٔتٕبين ثٛؿٖ ،حجبت ؿاُتٗ  ٚتؼّك ثٌ ٝل ،ٜٚأٙيت ٚ
آكأَ المْ كا ثلاي م٘ـٌي وٌت وٙٙـ .ؿكٚالغ ،وبكٚيوٛٞ ٜيتآفليٗ ٔىبٖ ,ثل ؽبٓيت آّي
آٖ يؼٙي «ٔلمپقيلي  ٚحبثت ثٛؿٖ» اًتٛاك اًت )21(.ثٕٞ ٝيٗ ؿِيُٛٞ ،يت ٔجغخي ف٘بيي 1ثٝ
ُٕبك ٔيكٚؿٛٞ .يت ثلآٔـ ٜام ف٘ب ؿك ٌقك كٚمٌبكاٖ ،مٔيًٝٙبم ٛٞيت ّٔي ،فلّٔ ًٙٞي  ٚؿك
ٟ٘بيت ؿِٚت ّٔي ُـ ٜاًتٞ .لصٙـ ٛٞيت  ٚفلٔ ًٙٞغِٔٛي ؿك عبَ تىٛيٗا٘ـ .ؿكٖٔٚبيٝ
فلًٙ ٚ ًٙٞت ،پيًٛت ٝثب ٌقك مٔبٖ تغييل ٔيوٙـ  ٚآ٘ضٔ ٝب ؿك ٞل مٔبٖ تٔٛك ٔيوٙيٓ
«فلٔ ًٙٞب» اًت ،ؿك ٚالغ ٘ٛػي رٕغثٙـي ام عبفظ ٝفلٍٙٞي تب آٖ مٔبٖ اًت .ام آٖ ٌقُت،ٝ
«فلٔ ًٙٞب» ٞلٌن ٔٙغٔلاً «ٔغِٔٛي ٔغّي» ٘يٌت ،ثّىٕٛٞ ٝاك ٜكٌٞٝبيي ام ٚاٌْيليٞب يب
تأحيلات فلٍٙٞي پيِيٗ كا ؿك ؽٛؿ ؿاكؿ و ٝثؾِي ام ايٗ «رٕغثٙـي» اًت  ٚث ٝآٜالط
«فل ًٙٞثٔٛي»٘ ،بْ ٔيٌيلؿ )22(.ايٗ ُٙبًٞٝبي فلٍٙٞي ،ثٙيبؿ پيـايَ ٚاعـٞبي ًيبًي (ؿك
لبِت ٘بعي ،ٝاًتبٖ ،ايبِت  ٚؿِٚت) ٔيثبُٙـ .وٕتل ٚاعـ ًيبًي ؿك رٟبٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ و ٝؿاكاي
ٌٕٞب٘ي ّٜٔك ام ثؼـ فلٍٙٞي ثبُـ .عىٔٛتٞب ثب آٌبٞي ام ايٗ ٔ ٟٓثل آٖ ثٛؿٜا٘ـ تب ث ٝػٛٙاٖ
وبكٌناك ايزبؿ اكتجبٔ ٙيبٖ ًلمٔيٗ ٔ ٚلؿْ ،ثب ُٙبًبيي ثلؽي ٌٕٞب٘يٞب ِٔ ٚتلوبت فلٍٙٞي
ايٗ ٚاعـٞبٛٞ ،يت ّٔي كا ؿك كاًتبي ٔـيليت ثٟي ٝٙف٘بي ًلمٔيٙيً ،بؽت ٝيب تمٛيت ٕ٘بيٙـ.
تغٛالت للُ ٖٚب٘نؿٞ ٚ ٓٞفـٕٞ ٓٞلا ٜثب رًٞٙبي ًي ًبِ،1618-1648 ٝ
ؿٌلٌ٘ٛيٞبيي ؿك ٘ظبْ ًيبًي للًٜٚ ٖٚبيي پـيـ آٚكؿ و ٝثلآيٙـ آٖ ؿك لبِت ت٘ؼيف لـكت
وّيٌب ،پيـايَ ؿِٚتٞبي ٌٔتمُ ،تجـيُ ِٔٙأ عبوٕيت ام اِٟي ثّٔ ٝي ،تخجيت ٔلمٞبي
رغلافيبيي  ٚعبوٕيت ؿك ؿاؽُ ٔلمٞبي وِٛك ٌٔتمُ ،ظبٞل ُـ٘ـ .ؿك ٟ٘بيت «ؿِٚت» ثٔ ٝخبثٝ
ثبالتليٗ ٟ٘بؿ ف٘بيي ـ عمٛلي وٓ ٝالعيت اػٕبَ ا٘غٔبك عبوٕيت كا ؿاكؿُٙ ،بؽتُ ٝـ.
ثٙبثلايٗ ٞل ؿِٚتُٙ ،بًٛٞ ٚ ٝيتي (ف٘بيي) ؿاكؿ و ٝآٖ كا ام ًبيل ٚاعـٞبي ًيبًي (ؿِٚت)
ٔتٕبين ٔيوٙـ .اِجت ،ٝؿ٘جبًِ ٝلمٔيٙي ثلؽي ام ايٗ ُبؽٔٞٝب ٕٔىٗ اًت ؿك ؿِٚتٞبي
 .1ف٘بُ :بُٔ ثؾِي ام ًٜظ ًيبك ٜمٔيٗ وٚ ٝارـ ٔمت٘يبت اوِٛٛهيه ـ ٛجيؼي ٔ ٚغتٛاي اٌ٘ب٘ي آٔبيَ يبفتٝ
ثبُـ)23(.
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پيلأ٘ٛي ٘ين ٕ٘ٛؿ يبثـ .ثلاي ٕ٘ ٝ٘ٛؿك صبكصٛة ٛٞيت ايلا٘يٞ ،ل وُ ٝيؼٔ ٝقٞت ،فبكى
مثبٖ  ٚيب ؿاكاي يىي ام ٌٛيَٞبي ايلا٘ي ثبُـ اِنأبً ايلا٘ي ٘يٌتٞ .لصٙـ عٛم ٜفلٍٙٞي
ايلاٖ ثٔ ٝلاتت ٌٌتلؿٜتل ام ٌٌتل ٜرغلافيبي ًيبًي آٖ اًتُ .بؽٔٞٝبي ٛٞيت  ٚفل،ًٙٞ
تغت تأحيل ُلائ ٚىبٖ  ٚمٔبٖ ٕٛٞاك ٜؿك عبَ تغييل٘ـ .ثٙبثلايٗ ؿكٕ٘ٚبيٞٝبي ًٙت ،فلٚ ًٙٞ
ٛٞيت ؿك ٌقك كٚمٌبكاٖ ؿصبك تغ ٚ َٛؿٌلٌ٘ٛي (وٙـ  ٚثٜئي) ٔيُٛؿ .ؿك ؿٚكا٘ي و ٝثب
ػٛٙاٖ رٟب٘ي ُـٖ ام آٖ يبؿ ٔيوٙٙـ ،هئٛپِٛيتيه ًلٔبي ٝثب ثٟلٌٜيلي ام اثناك ٔؾتّف ام ًـٜ
ُب٘نؿ ٓٞتب و ٖٛٙوُٛيـ ٜاًت رٟبٖ كا ثًٛ ٝي ٌٝ٘ٛاي ٌٕٞبًٖبمي فلٍٙٞي ًٛق ؿٞـ .ام
ٔٙظل رغلافيـا٘بٖ ًيبًي پيـايَ فلًٞٙٞبي ٔتفبٚت ،ماؿٔ ٜغيٞٚبي ٔتفبٚت اًت .ثٕٞ ٝيٗ
ؿِيُ ٔيناٖ تأحيل ايٗ الـأبت ؿك ٔٙبٛك ٔؾتّفٔ ،تفبٚت ٔيثبُـ ٌ ٚبٞي ٘ين ٔمبٔٚتٞبيي ؿك
ثلاثل آٖ ظبٞل ُـ ٜاًت .ؿك ثلاثل لـكت رٟب٘يًبمي هئٛپِٛيتيه ًلٔبي ،ٝؿِٚتٞب تالٍ
ولؿٜا٘ـ تب ام ٛٞيت ّٔيُبٖ و ٝػّت ٚرٛؿي آٟ٘ب ثُٕ ٝبك ٔيكٚؿ ،پبًـاكي وٙٙـ .ام ايٗ كٚ
ٔجبعج ٔلث ٙٛث ٝثغلاٖ فلٛٞ ٚ ًٙٞيت ّٔي ؿك ٚاعـٞبي ًيبًي ثيَ ام آ٘ىٚ ٝالؼبً ثغلاٖ
ثبُٙـِ٘ ,بٍ٘ل إٞيت ربيٍب ٜفلٛٞ ٚ ًٙٞيت ّٔي ؿك ٔيبٖ ؿِٚت ـ ّٔتٞب ٌٞتٙـ .ثلاي ٔخبَ،
ؿك ٔبؿ 128 ٜپيٕبٖ «ٔبًتليؾت» ؿكثبك ٜاتغبؿي ٝاكٚپب ٓلاعتبً ثيبٖ ُـ ٜو ٝتٛٙع فلٍٙٞي ثبيـ
ؿك عبَ  ٚآيٙـ ٜعفظ ُٛؿ .اعتلاْ ث ٝفل ًٙٞثب تٕٔيٓ ثلاي ا٘تؾبة يبمؿ ٜمثبٖ كًٕي حبثت
ُـ )24(.ؿك ٚالغّٔ ،يٌلايي فلٍٙٞي ؿك ٔيبٖ ّٔتٞبي ٔؾتّف ٘ٛػي اعٌبى تؼّك ايزبؿ
ولؿ ٚ ٜثل ِٔتلوبتي ام لجيُ مثبٖ ،ؿيٗ ،ايـئِٛٛهي  ٚتبكيؼ تأويـ ؿاكؿ .ايٗ فلآيٙـ ؽٛؿ ٛٞيت
ثؾِي غبِجبً مٔب٘ي ُىُ ٔيٌيلؿ و ٝافلاؿ ربٔؼ ٝتٔٛك وٙٙـ ٛٞيت ارتٕبػي آ٘بٖ ت٘ؼيف ُـٜ
اًت)25(.
ؿك تًٛؼً ٝيبًيٕٛٞ ،اك ٜثيٗ ٘يبم ث ٝؿِجٌتٍي ث ٝؽبٛلات ٘بعيٝاي ّٔ ٚي و ٝتبثغ
تٕبينات ًلمٔيٙي اًت ٘ ٚيبم ث ٝپقيلٍ اعٌبًبت رٟب٘يتل ٘ين ٘ٛػي وِٕىَ ٚرٛؿ ؿاكؿ.
ؿك ثلؽي وِٛكٞبي تبم ٜتأًيي ث ٝؽبٛل ٔبٞيت ًبؽتٍي ٔلمٞبي فينيىي ٗ ٚؼف ا٘ـيِٝ
ؿِٚت يب ٕٞبٖ ٕ٘بؿٍ٘بكي ،ثغلاٖ ٛٞيت ثٌٔ ٝأِٝاي آ٘ي تجـيُ ٔيُٛؿ  ٚاًبى ٚاعـ ًيبًي
كا ثب ؽٜل ٔٛارٔ ٝيًبمؿ .عتي ؿك وِٛكٞبي ؿيلپب ٘ين ُبٞـ ُىٌُيلي رٙجَٞبي ٘بعيٌٝلا
ٌٞتيٓ.
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٘بعيٌٝلايي ًيبًي ٍٙٞبٔي ثلٚم ٔييبثـ و ٝپيِبٔـٞبي تبكيؾي ،تؼليف للاكؿاؿي رـيـي
ام عىٔٛت اكاي ٝؿٙٞـٔ .بؿأي و ٝاوخليت افلاؿ ٘تٛا٘ٙـ پي٘ٛـي ثب ٘ظبْ ًيبًي ثلللاك وٙٙـ يب
ٔبؿأي و ٝاوخليت ػٙبٓل ٘ظبْ ٘تٛا٘ٙـ ًٟيٓ ثٛؿٖ رٕؼيتٞبي عبُيٝاي (الّيتٞب) ؿك ٘ظبْ
عىٔٛتي ( ٚاًتفبؿ ٜام ُٙبًٞٝبي فلٍٙٞي آ٘بٖ) كا ث ٝػٛٙاٖ ٔالن تؼييٗ ٛٞيت ؽٛؿ ثپقيل٘ـ،
ثغلاٖ ٔنثٛك اؿأ ٝؽٛاٞـ يبفت)26(.
ا٘مالة ٓٙؼتي  ٚتغٛالت ارتٕبػي ـ التٔبؿي ؿك للٞ ٖٚزـٛ٘ ٚ ٓٞمؿً ،ٓٞجت ظٟٛك
ٛجمبت رـيـي ُـ ؤٌ ٝبيّي ام لجيُ ٔبِىيت ،أٙيت ُغّي ،آماؿيٞبي فلؿي  ٚارتٕبػي ٚ
ِنِٔ ْٚبكوت ٔلؿْ ؿك اؿاك ٜربٔؼ ٝؽٛيَ ثُ ٝي ٜٛؿٔٛولاتيه كا ث ٝؿ٘جبَ آٚكؿ و ٝالمٔ ٝآٖ
ٔغـٚؿ ُـٖ فلٔب٘لٚايي ؽٛؿوبٔ ٝعىبْ ثٛؿ .ا٘مالةٞبي ِيجلاِي ،ؿٚكاٖ رـيـي ام م٘ـٌي
ًيبًي ّٔتٞب كا و ٝث ٝػٔل «ٟ٘٘ت لب٘ ٖٛاًبًي» ٔؼلٚف اًت ،پـيـ آٚكؿ٘ـ وٞ ٝـف آٖ
ٔغـٚؿ ولؿٖ عبوٕيت ؿِٚتٞب ثٛؿ .ؿك ٚالغ لب٘ ٖٛاًبًي ٞل ؿِٚت ـ ّٔتي ثبمتبة ٛٞيت،
فل ،ًٙٞتٛٙػبت اٌ٘ب٘ي  ٚرغلافيبيي ٘ ٚيبمٞبي صٙـثؼـي آٖ ٚاعـ ًيبًي اًت .ؿِٚتٞب ثب
اتىب ث ٝلب٘ ٖٛاًبًي ثٔ ٝـيليت ف٘بي ًلمٔيٙي  ٚتٙظيٓ ٔٙبًجبت ٚاعـ ًيبًي ؽٛؿ ثب ؿيٍل
ٚاعـٞب الـاْ ولؿٜا٘ـ.

ّـ  .جْاًي شدى
ثب پبيبٖ للٖ ثيٌتٓ ٌٔبئّي ثٚ ٝرٛؿ آٔـ ٜو ٝعُ آٟ٘ب ٌٔتّنْ الـاْ رٟب٘ي اًت  ٚؽبكد ام
لـكت ؿِٚتٞبي ٔٙفلؿ يب ٌلٞٚي ام ؿِٚتٞب ًٛاي ثنكٌي  ٚوبكآٔـي آٟ٘بًت ٕٝ٘ٛ٘ .ثبكم
ايٗ ٌٔبئُِٔ ،ىالت رٟب٘ي ثُْٙٛبؽتي ،ميٌتٔغيٜي ،تلٚكيٌٓ ،ثب٘ـٞبي ٔبفيبيي لبصبق
ٔٛاؿٔؾـك ،م٘بٖ  ٚوٛؿوبٖ ٌٞتٙـ .ث ٝثيبٖ ؿيٍل ؿُٛاكيٞبيي و ٝكٚمٌبكي ِٔٙبء ؿكٖٚ
ًلمٔيٙي ّٔ ٚي ؿاُتٙـ؛ ثؼـي رٟب٘ي يبفتٝا٘ـ .ثٙبثلايٗ ؿِٚتٞب ث ٝتٟٙبيي لبؿك ث ٝعُ ايٗ
ؿُٛاكيٞب ٘يٌتٙـ  ٚث٘ ٝبصبك ثًٛ ٝي ٘ٛػي تِليه ٌٔبػي رٟب٘ي وِيـٔ ٜيُ٘ٛـ .آٟ٘ب
٘بصبك٘ـ ثلاي كفغ ٔؼ٘الت ؽٛؿ ثؾِي ام عبوٕيت ّٜٔك ًلمٔيٙي كا ٚاٌقاك وٙٙـ .ؿك ٘تيز،ٝ
ُبٞـ تغييل ؿك ٔبٞيت وبكولؿي ؿِٚتٞب ٌٞتيٓ .رٟب٘ي ُـٖ ث ٝيبكي فٙأٚكي اٛالػبت ٚ
اكتجبٛبت  ٚؿيٍل اثناك ؿيـاكي ُٙ ٚيـاكيٟ٘ ،بؿٞبي ثبمكٌب٘ي رٟب٘ي ٔ ٚب٘ٙـ آٖ ،وبكولؿ
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ٔلمٞبي ّٔي اػٓ ام وٙتلَ وبال ،ا٘ـيِ ٚ ٝاٌ٘بٖ كا ٔتغً َٛبؽت ٝاًت .ثب ظٟٛك ٘يلٞٚبي
فلأّي  ٚفلّٔٚي ؿك ٞيأت رٟب٘ي ُـٖ ٘ ٚين ثٚ ٝاً ٜٝآ٘ضٕٟٔ ٝتليٗ تغييل آٖ ؿًت وِيـٖ
ًبوٙيٗ يه وِٛك ام ٔٛلؼيت ُٟل٘ٚـي اًت؛ ٘مَ  ٚوبكولؿٞبي ؿِٚت ،ؿك عبَ تغَٛ
اًت٘ .يلٞٚبي فلأّي ام ًٛ ٝليك التٔبؿ فلأّي يب رٟب٘ي ،ظٟٛك ٟ٘بؿٞبي رٟب٘ي ٜٙٔ ٚمٝاي
 ٚا٘مالة ا٘فٛكٔبتيه( ،اغتِبٍ ؿك اكمٍٞب يب ثغلاٖ ٔؼٙب) وبكولؿ ًٙتي ؿِٚت كا ٔتأحل
ًبؽتٝا٘ـ .ػٙبٓلي و ٝث ٝوب َٞالتـاك ّٜٔك وبكولؿ ًٙتي ؿِٚت ؿأٗ ٔيم٘ٙـ ػجبكتٙـام:
 .1فلًبيَ ًيٌتٓٞبي وٙتلَ ًيبًي ،ارتٕبػي ،عمٛلي  ٚفلٍٙٞي
 .2پيلٚمي ؽُلؿٌلايي ٗ ٚؼف ٟ٘بؿٞبي رٕؼي
 .3فؼبَ  ٚػٕيك ُـٖ ُىبفٞبي ارتٕبػي عٔ َٛغٛك فل ،ًٙٞل ٚ ْٛمثبٖ)27(.
ثغلاٖ ٛٞيتي ٘ٛيٗ ،ألٚم ٜؿأٌٗيل ثٌيبكي ام رٛأغ ُـٍٙٞ ٚ ٜبٔي كػ ٔيؿٞـ وٝ
ربٔؼ ٝؿكيبثـ آ٘ض ٝتبو ٖٛٙث ٝػٛٙاٖ تؼبكيف فينيىي  ٚكٚاِ٘ٙبًب٘« ٝؽٛؿ رٕؼي» ؽٛيَ
پقيلفت ٝاًت ،تغت ُلاي ٚتبكيؾي رـيـ ،لبثُ پقيلٍ ٘يٌت .ميلا ثل اًبى تغييل ؿك
ٌٌتلؿٌي ُ ٚـتٗ ،لٚكي اًت ؤِ ٝبكوت وٙٙـٌبٖ ؿك ٘ظبْ ،ام ٘ ٛتؼليف وٙٙـ وٝ
ويٌتٙـ؟ ٚص ٝتفبٚتي ثب ؿيٍل ٘ظبْٞبي ًيبًي يب ارتٕبػي ؿاك٘ـ؟ ثغلاٖ ٛٞيت ٔلعّٝاي ام
كُـ اًت و٘ ٝظبْ ًيبًي ثٍٙٞ ٝبْ تغييل اًبًي اُىبَ آّي آٖ ،ثبيـ تزلثٕ٘ ٝبيـ٘ )28(.مَ
يىپبكصًٝبم ٘بًي٘ٛبِينْ والٖ( ،يؼٙي ٘بًي٘ٛبِينْ تغت ٞـايت ٘ؾجٍبٖ ًيبًي ثبُـ  ٚثتٛا٘ـ
ؿك غيبة تىٛيٗ فلآيٙـ ّٔت  ٚؿِٚت ًبمي ،ثبػج ٍٕٞلايي ُٛؿ) وٓكً٘ ُـ ٜاًت .ميلا
آٟ٘ب ثيِتل ثٛٓ ٝكت ػبُٔ ٗـؿِٚت ٚ ٚاٌلا (ؿك ُىُ ٘بعيٌٝلايي ًيبًي ٔجتٙي ثل مثبٖ لْٛ
ٔ ٚقٞت  )...ٚػُٕ ٔيوٙٙـ .ؽّٔتٞبي ٔتٙبلٖ ،كؽـاؿٞبي پلاوٙـ ٕٝٞ ٚ ٜآ٘ضٝ
پٌتٔـكٖٞب آٖ كا ثغلاٖ ٔؼٙب  ٚكٍُٙٚلي ٔي٘بٔٙـٔ ،ب٘غ ام ُىٌُيلي اٍِٛيي ِٔؾْ ثلاي
فٟٓپقيلي كؽـاؿٞب ٔيُٛؿ  ٚاٌ٘بٖ كا ؿك افمي ٘بپيـا ،فٟ٘ٓبپقيل ٔ ٚتٙبلٖٕ٘ب كٞب ٔيًبمؿ.
رغلافيبي ًيبًي ؿك ؿ ٚثؼـ ٔتٙبلٖ رٟب٘ي ُـٖ ٔ ٚغّي ُـٖ پيَ ٔيكٚؿ .ايٗ ٗٚغ،
ٔلمٞب كا ٘فٛفپقيل  ٚپبكاؿٚوٌي اًبًي ٔيبٖ ؿِٚت ُٟ ٚل٘ٚـ پـيـاك ًبؽت ٝاًت )29(.رٟب٘ي
ُـٖ ؿك لبِت فِلؿٌي فلآيٙـ مٔبٖ  ٚف٘ب يب ث ٝػجبكت ؿيٍل عبوٕيت مٔبٖ ثل ف٘ب تزّي
يبفت ٚ ٝام كٍٞقك آٖ ٛٞيتٞبي ٔتٕبين ثٛ٘ ٝػي ٍٕ٘ٛٞي فلاؽٛا٘ـٔ ٜيُ٘ٛـ .ايٗ فلآيٙـ ام
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يه ً ٛحجبتٍٕ٘ٛٞ ،ي  ٚيىپبكصٍي كا ثل ٓٞمؿ ٚ ٜربٔؼ ٝكا ث ٝف٘بيي ٘فٛفپقيل  ٚصٙـپبكٜ
تج ـيُ ولؿ ٜاًت  ٚام ًٛي ؿيٍل ؿكثلٌيل٘ـ ٜاكتجب ٙفنآيٙـٚ ٚ ٜاثٌتٍي ٔتمبثُ ٔيبٖ اٌ٘بٖٞب،
ٌلٜٞٚب  ٚرٛأغ ٔؾتّف  ٚآٌبٞي كٚمافن ٚ ٖٚرٟب٘ي اٌ٘بٖٞب ؿك مٔي ٝٙفلاٌيلتل ُـٖ
فلًٞٙٞب ٛٞ ٚيتٞبًت )31(.ام ايٗك ٚفلًٞٙٞب ُ ٚبؽٔٞٝبي آٟ٘ب ثُ ٝـت ُٙبٚك ُـٜا٘ـ.
ٕٞضٙيٗ صبَِٞبيي ٘ين ؿك ثلاثل فلآيٙـ رٟب٘يُـٖ ظبٞل ُـٜا٘ـ وٟٓٔ ٝتليٗ آٟ٘ب ،صٙـٌبٍ٘ي
فلًٞٙٞب ٛٞ ٚيتٞبي ّٔي اًتٞ .لصٙـ ثلؽي پيَ فلٕٞب اؿػب ؿاك٘ـ و ٝرٟب٘ي ُـٖ
التٔبؿٌٝ٘ٛ ،اي ٌٕٞبًٖبمي  ٚيهؿًت ُـٖ فلٍٙٞي ٛٞ ٚيتي كا ث ٝؿ٘جبَ ؿاُتٛٔ ٚ ٝرت
ٔيُٛؿ تب رٟتٌيليٞب ٌ ٚلايَٞبي رٟب٘ي فل ٚ ًٙٞيب فلٚ ًٙٞاعـ رٟب٘ي ؿك ٚكاي
ٛٞيتٞبي ّٔي كُـ ولؿٟ٘ ٚ ٜبيتبً ثل آٟ٘ب غّج ٝيبثـ )31(.عتي ؿك وِٛكٞبيي و ٝثٛ٘ ٝػي ؿك
ك٘ٚـ رٟب٘يًبمي ًٟيٓا٘ـ ،پبًـاُت ٛٞيت ّٔي يىي ام اٞـاف ّٔتٞب ثُٕ ٝبك ٔيكٚؿ.
ألٚم ٜعتي وِٛكٞبي ٓٙؼتي ثنكي اٍّ٘يٌي مثبٖ و ٝثب وِٛكي ص ٖٛآٔليىب للاثتٞبي
فلٍٙٞي ثٌيبك ؿاك٘ـ ،ام ًيٜل ٜفلٍٙٞي آٔليىبييبٖ ثل رٟبٖ ٍ٘لاٖا٘ـ  ٚعفظ ٛٞيت ؽٛيَ كا
ٜٔبِجٔ ٝيوٙٙـ)32(.
ؿك ايٗ ؿٚك ،ٜرغلافيـا٘بٖ ًيبًي ثب آٌبٞي ام تٛٙػبت ٘ ٚبٌٕٞب٘يٞبي ارتٕبػبت اٌ٘ب٘ي ٚ
تأويـ ثل تٕبين ٔيبٖ ٔلم ؿِٚتٞب ّٔ ٚتٞب ،ثل آٖ ُـ٘ـ و ٝثب ٔغٛك للاك ؿاؿٖ ؿِٚت ،ػٛأّي كا
وٛٔ ٝرت ٍٕٞلايي ٚ ٚاٌلايي ّٔي ٔيُ٘ٛـٜٔ ،بِؼٕ٘ ٝبيٙـ.
كُـ ٌٌ ٚتلٍ ،ITCف٘بي ٔزبمي ً ٚبيجل٘تيه ٌٌتل٘ـ ،ٜف٘بٞبي رـيـي كا ثٚ ٝرٛؿ
آٚكؿٜا٘ـ و ٝام آٟ٘ب ث ٝػٛٙاٖ «٘بْلّٕلٞٚب» 1يبؿ ٔيُٛؿ و ٝام آٖ رّٕٔ ٝيتٛاٖ ث ٝپٌ٘ٛـٞبيي
و ٝثل ٔىبٖٞب ِ٘ ٚب٘يٞبي ؿكُ ٖٚجىٝاي ؿالِت ؿاك٘ـ ،اُبك ٜولؿ .ايٗ آؿكىٞب فم ٚؿك ؿاؽُ
ف٘بي ٔزبمئ 2ؼٙب ؿاك٘ـ .ؿك عبَ عبٗل ؿك ُجىٞٝب٘ ،بْلّٕلٞٚبي وّي ٔخُ

COM, ORG,

 ٚ EDU, NETيه ًلي ٘بْلّٕلٞٚبيي ؤ ٝيتٛا٘ٙـ ثل ٔىبٖ فينيىي  ٚرغلافيبيي ِٔؾٔي
ٔب٘ٙـ  UKيب  USؿالِت وٙٙـ )31(،ؿك تغ ٚ َٛرٟتٌيلي رغلافيبي ًيبًي ثًٛ ٝي
هئٛپِٛيتيه  ٚف٘بي ٔزبمي ًيبًي 3و ٝؿايل ٜاحلٌقاكي رٟب٘ي ؿاك٘ـٔ ,ؤحل ٚالغ ُـ ٜاًت.
1 . Domain Name
2 . Cyberspace
3 . Cyberpolitics
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تزلثيبت ٔلث ٙٛث ٝؿٚكاٖ ٔـ٘يتِ٘ ٝبٍ٘ل آٖ اًت و ٝعىٔٛتٞب ٘تٛاٌ٘تٝا٘ـ ام ٛليك
ٌٕٝٞيل ًبؽتٗ ٘بًي٘ٛبِينْ ,رٛأغ كا ثًٛ ٝي ٍٕٙٞي  ٚيىپبكصٍي فلٍٙٞي ثلا٘ٙـ .ؿك ٘تيزٝ
ٕٞبٖ تٛٙػبتي و ٝرغلافيبي ًيبًي ثل آٟ٘ب تأويـ ٔيوٙـ ،ثب تأحيلپقيلي ام كُـ ٌٌ ٚتلٍ
فٙأٚكي اٛالػبت  ٚاكتجبٛبت  ٚاؿثيبت پٌبٔـكٖ (تغّيُ ٌفتٕبٖ ,التٔبؿ ًيبًي ثيٗإِّّي،
كٚيىلؿٞبي فٕيٙيٌتي  ٚتئٛكيٞبي ارتٕبػي ٔلث ٙٛث ٝالّيتٞب)ٜٙٔ ،مٌٝلاييُ ،جىٞٝبي
اٛالػبتي ٔ ٚبِي ،صٙـپبكٌي عبوٕيت ؿِٚتٞب ،كًب٘ٞٝب  ٚتٛر ٝث ٝأٛك ثِلؿًٚتب٘ ،ٝؿك
ٌلايَ رغلافيبي ًيبًي ثًٛ ٝي هئٛپِٛيتيه ٔؤحل ثٛؿٜا٘ـ )33(.هئٛپِٛيتيه ثٜٔ ٝبِؼ ٝتأحيل
تٛميغ  ٚتفبٚتٞبي رغلافيبيي ثل ًيبًتٞبي والٖ ّٔي  ٚثيٗإِّّي پلؿاؽت ٝاًت .ثب ٚرٛؿ
ايٗ ،ألٚم ٜايٗ آٜالط ث ٝثلكًي  ٕٝٞاٍ٘بكٜٞب ,تغميمبت  ٚؿكن رغلافيبيي و ٝؿك
ُىٌُيلي ًيبًتٞبي رٟب٘ي ٔؤحل ثٛؿٜا٘ـ ،اٛالق ٔيُٛؿ )34(.ثل ايٗ اًبى وب َٞإٞيت
ػٙبٓل ٔغيٜي ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ،تغييل ؿك ٔف ْٟٛهئٛپّيتيه ًٙتي كا ٘ين ثٕٞ ٝلا ٜؿاُتٝ
اًت .ايٗ ٔف ْٟٛثٛٛ ٝك ًٙتي ،ثل پبي ٝػٙبٓل ف٘ب ٔ ٚىبٖٕٞ ،ب٘ٙـ ؿًتلًي ث ٝؿكيبٚ ،رٛؿ
ٔلمٞبي ٛجيؼي  ٚوٙتلَ تٌٟيالت اكتجبٛي ػٕـ ٜاًتٛاك ثٛؿ ٜاًتٞ .لصٙـ إٞيت اثؼبؿ
رغلافيب  ٚهئٛپّيتيه ٕٞضٙبٖ پبثلربًت ،أب فٙأٚكي اٛالػبت ث ٝؿِيُ فلا ٓٞآٚكؿٖ اكمٍٞب
 ٚلـكت غيلٔبؿي ؿك ٘تيز ٝتٌّ ٚثؼـ مٔبٖ ثل ف٘ب ،ام إٞيت ػبُٔ ٔىب٘ي وبًت ٝاًت .ألٚمٜ
إٞيت ربيٍب ٜهئٛپّيتيه ٞل وِٛك ثب ٔزٕٛػ ٝاكمٍٞبي تبمٜاي اكميبثي ٔيُٛؿ و ٝثب
ٔـيليت اٛالػبت  ٚربيٍب ٜآٖ ؿك ًبؽتبكٞبي ميلثٙبيي اٛالػبت رٟب٘ي ث ٝؿًت ٔيآيـ.
ثٙبثلايٗ هئٛپِٛيتيه ا٘تمبؿي ثؾِي ام تٕبيُ پٌبًبؽتبكٌلايي ث ٝرغلافيبي اٌ٘ب٘ي اًت وٝ
ا٘ـيٌِٝلاٖ آٖ ٌ٘جت ثٚ ٝرٛؿ صبكصٛة ػٕٔٛي يؼٙي تغّيُ ًيٌتٓٞبي رٟب٘ي ٔٛكؿ اًتفبؿٜ
ٔب ثلاي ا٘تظبْثؾِي ث ٝػّٔ ،ْٛظ ٖٛٙثٛؿ ٚ ٜثب ؿيـ ٜتلؿيـ ث ٝآٖ ٔيٍ٘ل٘ـ .آٟ٘ب ث ٝتغميمبت
ؽٛؿ ثٔ ٝخبث ٝپيـايَ ٔىتت ٘ ٚظبْ ا٘ـيٍِي رـيـ ٕ٘يٍ٘ل٘ـ .ايٗ ؿيـٌبِ٘ ٜبٍ٘ل كٞبيي ام
ٔزٕٛػٝاي ام ايـٜٞبًت و ٝػّت آّي تىبُٔ ٌٔبئُ هئٛپِٛيتيه كا تغييلات ًيبًي ٔيؿا٘ـ.
ام پيبٔـٞبي رٟب٘ي ُـٌٖ٘ ,جي ُـٖ ا٘ٛاع ٛٞيتٞبًت و ٝث ٝؿ٘جبَ ٘فٛفپقيلي ا٘ٛاع
رٛأغ ّٔيٚ ،اعـٞبي ٛٞيتي لٔٛئ ،غّي  ٚؿيٍل ٛٞيتٞب ؿك ٔمبثُ ٘يلٞٚبي رٟب٘ي ُـٖ
ثٚ ٝرٛؿ ٔيآيـ .ؿك ثغلاٖ ٛٞيت ٔ ٚؼٙب ،ثؼـ (ٓيب٘ت) ًلمٔيٙي ؿِٚت ـ ّٔت وٓاحل ٚ ٚعـت
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فلٍٙٞي ثل اًبى اٍ٘بكٛٞ ٜيت ّٔي ث ٝصبَِ ٌلفتٔ ٝيُٛؿ ٛ٘ ٚػي ٌلايَ ث ٝتٛٙع فلٍٙٞي
ثٚ ٝرٛؿ ٔيآيـ .ػجـاِؼّي لٛاْ ؿك وتبة رٟب٘ي ُـٖ  ٚرٟبٖ ً ْٛثل ايٗ ثبٚك اًت و ٝايٗ
رليب٘بت ص ٝؿك ُىُ ٛٞيت فلّٔٚي يب ؽٛؿ ٔؾتبك  ٚيب فلأّي٘ ،يلٚي فلًبيَ ؿٙٞـ ٜؿِٚت
ـ ّٔت ٔـكٖ ٌٞتٙـ )35(.ا٘مالة اِىتل٘ٚيه ،تمٌيٓ وبك رٟب٘ي ،فلأّي ُـٖ تِٛيـ  ٚأٛك
ٔبِي  ٚعٌبًيت ثيِتل ث ٝفلآيٙـٞبي ميٌت ٔغيٜئ ,لمٞب كا ٘فٛفپقيل ،لّٕلٓ ٚالعيت
ؿِٚتٞب كا ٔجٛٞ ،ٟٓيتٞب كا ُٙبٚك ،عبوٕيت ؿِٚتٞب كا فلًٛؿ ٚ ٜالتـاك عىٔٛتٞب كا وٓ
احل ًبؽت ٝاًتُٛ .اٞـ ٔٛرٛؿ ِ٘بٍ٘ل آ٘ٙـ و ٝثٞ ٝل ٔيناٖ ام تٛا٘بيي ؿِٚتٞب وبًتُٛ ٝؿ،
ٚفبؿاكي ُٟل٘ٚـاٖ ٘ين وٓكً٘تل ٔيُٛؿ )36(.تغ َٛهكفي و ٝؿك فٙأٚكي اٛالػبت ٚ
اكتجبٛبت كٚي ؿاؿ ،ٜتغييل ؿك اٍِٛي فٙأٚكي (ام فٙأٚكي ٓٙؼتي ث ٝفٙأٚكي اٛالػبتي) كا ٘ين ثٝ
ٕٞلا ٜؿاُت ٝاًت .ألٚم ٜفٙأٚكي اٛالػبتي ثٕٟٔ ٝتليٗ ػبُٔ تِٛيـ ،كلبثتپقيلي ،كُـ
التٔبؿي  ٚع٘ٛك ؿك ثبماكٞبي رٟب٘ي تجـيُ ُـٜ؛ ِيىٗ ام ٛليك تمٛيت ٘يلٚي ٔلونٌلين،
رٟبٌٖلا  ٚؿيٍل ثبميٍلاٖ ٔتؼـؿ٘ ،مَ ٟٔٓتليٗ اثناكٞبي تٟـيـ ٔلمٞبي ًيبًي ،ث ٝعبُيٝ
كا٘ي ؿِٚت ـ ّٔت  ٚفلًبيَ عبوٕيت ّٔي كا ثبمي ٔيوٙـ )37(.ؿك رغلافيبي ًيبًي ٚ
هئٛپِٛيتيه ام ث ٝصبَِ ٌلفتُ ٝـٖ ٔٛلؼيت ؿِٚتٞب ثب ػٛٙاٖ «ٗـهئٛپِٛيتيه» يبؿ ٔيُٛؿ ٚ
ًيٕ ٖٛؿاِجي  ٚاتٛتبيُ ام ٕٟٔتليٗ ٘ظليٝپلؿاماٖ آٖ ٌٞتٙـ .ؽينٍٞبي ارتٕبػي ثب تِـيـ
فلآيٙـٞبي رٟب٘يًبمي ،ثٛٛ ٝك فنآيٙـٜاي ؿك ٔميبىٞبي ٜٔٙمٝائّ ،ي  ٚثيٗإِّّي ػُٕ
ٔيوٙٙـ؛ صٔ ٖٛؤًٌبت ثيٗإِّّي ٜٔلط ؿك ًبؽتبك رٟب٘ي ًّ ٜٝكا ث ٝصبَِ ٔيٌيل٘ـ)38(.

 .1تحَل در هفَْم فضا
ؿك ٜٔبِؼبت رغلافيبيي ,ف٘ب ٔٛرٛؿيتي ٔبؿي ؿاكؿ و ٝؿك ُىٌُيلي آٖ پلاوٙـٌي ٚ
افتلاق ف٘بيي پـيـٞب٘ ،ظبْ التٔبؿي٘ ،ظبْ ًيبًي ٘ ٚظبْ ايـئِٛٛهيه ٘مَ اًبًي ثل ػٟـٜ
ؿاك٘ـٞ .ل اًّٛة ف٘بيي ٓٞ ،ؿكٕ٘ٚبيٝاي ف٘بيي ٘ظيل ػٛأُ ٛجيؼي  ٚاٌ٘ب٘ي ؿاكؿ ٚ ٓٞ ٚارـ
ويفيتٞبي ا٘تناػي ٔخُ فبّٓ ،ٝرٟت ٛٔ ٚلؼيت ٌ٘جي اًت )39(.أب ؿك رغلافيبٔ ،ىبٖ ٓلفبً
وبِجـ ٘يٌت ثّى ٝثب م٘ـٌي ،تبكيؼ ،اكمٍٞب ،اعٌبًبت ،كٚاث ٚارتٕبػي ُ ٚي ٜٛتِٛيـ ٔلؿْ
پي٘ٛـ ؽٛكؿ ٜاًت .ث ٝػجبكت ؿيٍل ٔىبٖ ام ثلؽٛكؿ ػٛأُ ٔغّي٘ ،بعيٝاي  ٚرٟب٘ي ثٚ ٝرٛؿ
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ٔيآيـ  ٚؿك آٖ كٚاثٔ ٚتمبثّي ٔيبٖ ُلائ ٚىب٘يٛٞ ،يت  ٚم٘ـٌي ٔبؿي ُىُ ٔيٌيلؿ( .)41ثب
ايٗ ٚرٛؿٛٗٛٔ ،ػي و ٝوٕتل ٔٛكؿ تٛر ٝرغلافيـا٘بٖ ًيبًي ثٛؿٔ ،ٜجبعج ٔلث ٙٛث ٝف٘بي
ٔزبمي اًت و ٝتٛاٌ٘ت ٝؿك لبِت فٙأٚكي اٛالػبت ،ؽٛؿ كا ث ٝػٛٙاٖ ٚالؼيت « ٚف٘بي عبوٓ»
تغٕيُ وٙـ .ام ٘ظل ًيبًي تىِٛٛٙهي اٛالػبتي ثب ايزبؿ «ارتٕبػبت ٔزبمي» ٚ 1ث ٝػجبكت
ؿيٍل ؿك لبِت ف٘بي ٔزبمي ٚ 2ؿك ُجى ٝاِىتل٘ٚيه ـ ٌٞتٞٝبي غيلفينيىي ـ ٔٛرت
وٙتلَ ٔ ٚلالجت ؿِٚت ّٔي ثل ف٘ب  ٚلّٕل ٚوِٛك ٔيُ٘ٛـ .فٙأٚكي اٛالػبت  ٚاكتجبٛبت

3

كاث ٜٝثيٗ عبوٕيتً ،لمٔيٗ  ٚلـكت عىٔٛتي كا ٔتغ َٛولؿ ٚ ٜآٖ كا ؿك كاث ٜٝپيضيـٜتلي
للاك ٔيؿٞـ .ؿك ايٗ ُلاي ٚعىٔٛت ّٔي ؿيٍل تٟٙب لـكت احلٌقاك  ٚتؼيٗ وٙٙـ ٜف٘ب ،مٔبٖ ٚ
رليبٖ أٛك ٘يٌت .ثل ايٗ اًبى ًيٕ ٖٛؿاِجي هئٛپِٛيتيٌيٗ ٔؼلٚف ثل ايٗ ثبٚك اًت وٝ
تٔٛكات هئٛپِٛيتيه ثبيـ ام اٍ٘بكٜٞبي ًلمٔيٙي(ٓلف) ،اًتؼٕبكمؿاييُ 4ـ ٚ ٜاٍ٘بكٜٞبي
(رغلافيبيي) ثلٌلفت ٝام ؿاَ٘ٞب  ٚرٛأغ(ٚاعـٞب) ث ٝػٛٙاٖ ٜٔٙمٙٔ ٝغٔل ث ٝفلؿ ؿك ٜٔبِؼبت
ًيبًي ث ٝصبَِ ٌلفتُٛ ٝؿُ )41(.بيـ ايٗ ٌفت ٝؿاِجي ًٙت ُىٙي ث٘ ٝظل ثلًـ أب ثٙب ث ٝلَٛ
ؿوتل ُىٛيي  ٕٝٞػّ ْٛام ًٙت ُىٙي ثٔ ٝلمٞبي رـيـي ؿًت يبفتٝا٘ـ)42(.
ؿك ف٘بي رـيـ ،ػٙبٓلي صً ٖٛيبًت كًب٘ٝاي ٚ 5ف٘بي ٔزبمي ًيبًي 6وٍِٙلاٖ
غيلؿِٚتي ٚ 7لـكت ٘لْٛٔ 8كؿ ٜٔبِؼ ٝللاك ٔيٌيل٘ـ .ؿك ايٗ ؿٚكاٖ ،عتي ٔفبٞيٓ أٙيتي ٓٞ
ثؼـي غيلًلمٔيٙي يبفتٝا٘ـ .ام ٛليك كايب٘ٛٔ ٚ ٝؿْ ام ؿٚكتليٗ فٛآُ رغلافيبيي ٔيتٛاٖ صٙبٖ
ٗلث ٝوبكي ث ٝميلًبؽتٞبي اٛالػبتي  ٚؿاؿٜٞبي وبٔپيٛتلي وِٛكٞب ً ٚبمٔبٖٞب ٚاكؿ ولؿ
و ٝؽٌبكات ٔبِي آٖ وٕتل ام آفٙـ ٘ظبٔي ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ .ؿك تٟبرٓ ام ٛليك ُجى ٝايٙتل٘ت ،عتي
وِٛكٞبيي و ٝث ٝؿِيُ ٔٛلؼيت رغلافيبيي ام تٟبرٕبت فينيىي ٔٔ٘ٛيت ؿاُتٝا٘ـ ،ؿك أبٖ

1 . Virtual Community
2 . CyberSpace
3 . ITCS
4 . Decolonized
5 . Mediapolitic
6 . Cyberpolitic
7 . Noonpolitic
8 . Soft power
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٘ؾٛاٙٞـ ثٛؿ .ؿك ف٘بي ٔزبمئ ،لم وِٛكٞب ٔؼٙبي ٌقُت ٝكا ٘ـاُت ٚ ٝاٛالػبت ،ثيٚا ٕٝٞام
ٔلمثٙـيٞبي ًيبًي ،اؽاللي  ٚارتٕبػي ػجٛك ولؿٔ ٚ ٜجبؿِٔ ٝيُ٘ٛـ)43(.

 .2كٌشگزاى صئَپَليتيك در عصز جْاًي شدى
ثٛٛ ٝك ًٙتي ،ؿِٚت ـ ّٔتً ،بمٔبٖٞبي غيلعىٔٛتيً ،بمٔبٖٞبي ثيٗاِـِٚي  ٚافلاؿ ثٝ
ػٛٙاٖ وٍِٙلاٖ هئٛپِٛيتيه ُٙبؽتٔ ٝيُـ٘ـ .ألٚم ٜثبميٍلاٖ ايٗ ٌٌتل ٜؿيٍل ؿِٚت ـ
ّٔتٞبً ،بمٔبٖٞبي ثيٗإِّّي ً ٚبمٔبٖٞبي غيلعىٔٛتي ٘يٌتٙـ؛ ثّى ٝثبميٍلاٖ ٘ٛيٗ ثب تٛرٝ
ثٌٌ ٝتلٍ اكتجبٛبت رٟب٘ي ُـ ٚ ٜثب ثٟلٜثلؿاكي ام ا٘ٛاع اثناكٞبي ٘ٛيٗ اكتجبٛي تٛاٌ٘تٝا٘ـ
ؿك لبِت ُجىٝاي ٔؤحل ؿك ًلاًل رٟبٖ ؿك ُىُ ؿاؿٖ ثً ٝيبًتٞبي ف٘ب ثٌٝ٘ٛ ٝاي فؼبَ
ظبٞل ُ٘ٛـ ٕٝ٘ٛ٘ .ثبكم آٖ ًبمٔبٖ اِمبػـ ٜاًت وٌ ٝفتٔ ٝيُٛؿ ؿك  51تب  61وِٛك رٟبٖ
ػ٘ ٛؿاكؿ  ٚتبكٞبي ث ٓٞ ٝتٙيـٜاي ام اكتجبٛبت ًيبًئ ،بِي  ٚاٌ٘ب٘ي كا فلا ٓٞآٚكؿ ٜاًت.
فٙأٚكي ٘ٛيٗ اٛالػبت ٘ين ثلاي ًبمٔبٖٞبي غيلعىٔٛتي  ٚػٕٔ ْٛلؿْ ايٗ أىبٖ كا ثٝ
ٚرٛؿ آٚكؿ ٜو ٝآ٘ض ٝؿك ٘مب ٙپلاوٙـ ٜاتفبق ٔيافتـ ٘ظبك ٜوٙٙـ؛ «رٛأغ ٔزبمي» رـيـي ايزبؿ
ٕ٘بيٙـ  ٚث ٝثٌيذ رٕؼيتٞب ؿك ًلاًل رٟبٖ ثپلؿام٘ـٛ .لطٞبي ػّٙي ربٔؼٔ ٝـ٘ي رٟب٘ي ؿك
ثلؽي عٛمٜٞب ثٚ ٝيو ٜؿك مٔي ٝٙعمٛق ثِل ٔ ٚغيٚميٌت ؿك عبَ ظٟٛك٘ـ .ؿِٚتٞب ث٘ ٝغٛ
فنآيٙـٜاي ام ليـ تؼـاؿي ام تؼٟـات كفبٞي ـ ارتٕبػي ،كٞب ُـ ٚ ٜف٘ب كا ثلاي ًبمٔبٖٞبي
غيلعىٔٛتي  ٚؿك ٔميبى رٟب٘ي فلأ ٓٞيًبم٘ـُ .جىٞٝبي فلأّي ؿك عبَ ٌلفتٗ ربي ؿِٚت
ًلمٔيٙي ؿك ًبمٔبٖٞبي تِٛيـ رٟب٘ي ،تٛميغ ٔبِي ٝرٟب٘ي ،تأٔيٗ وٕهٞب ٌٔ ٚبػـتٞبي
اٜٗلاكي ،عٕبيت ام عمٛق فلؿي يب ٌلٞٚي  ٚؿفبع ام ٔغيٚميٌت رٟب٘ي ٌٞتٙـ )44(.ثب
تٛر ٝث ٝايٗ تغٛالت ،ثبمتؼليف ؿِٚت ٗلٚكي ث٘ ٝظل ٔيكًـ٘ .مَ ؿِٚت ـ ّٔت ث ٝتجغ
تغييل فٙأٚكي  ٚؿاَ٘ ثِلي ،افنايَ آٌبٞيٞبي ػٕٔٛي  ٚتغٛالت ٟ٘بؿي ؿك عٛم ٜالتٔبؿ،
ًيبًت  ٚفل ،ًٙٞتغييل يبفت ٝاًت .ثٙبثلايٗ ؿِٚتٞب ٘بٌنيل ث ٝتزـيـ ًبؽتبك  ٚثبمتؼليف
ؿكعٛم ٜالتٔبؿً ،يبًت ،ارتٕبع  ٚثبمتٙظيٓ كٚاث ٚعىٔٛت ثب ربٔؼٔ ٝـ٘ي ٌٞتٙـ .ث٘ ٝظل
ٔيكًـ ألٚمً ٜيبًتٌقاكي ّٔي ثـٔ ٖٚالعظ ٝصبكصٛةٞبي فلاتلٔ ،ب٘ٙـ صبكصٛةٞبي
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ٜٔٙمٝاي  ٚرٟب٘ي أىبٖپقيل ٘يٌت .ؿك ٘تيز ٝفلآيٙـ ًيبًتٌقاكي  ٚثل٘بٔٝكيني ّٔي ٘ين
٘يبمٔٙـ ثبمٍ٘لي اًت)45(.
ثب ايٗ تٓٛيفً ،بؽتبك و٘ٛٙي رٟبٖ ،وبٔالً ٔتغُ َٛـ ٚ ٜؿك عبَ ٌقك ثًٕ ٝت ايزبؿ ٚ
تخجيت ًبؽتبك فلأّي  ٚفلاؿِٚتي يؼٙي ًبؽتبك رٟب٘ي اًت٘ .ظٓ رٟب٘ي ٘ظٕي ؽٛاٞـ ثٛؿ وٝ
تغت عبوٕيت ٚاعـ رٟب٘ي ًلٔبيُ ٝىُ ٔيٌيلؿ .ؿك عبوٕيت ٚاعـ رٟب٘ي ًلٔبي ،ٝاثناكٞب،
ٟ٘بؿٞب ،وبكولؿٞب  ٚاٞـاف ًيٌتٓ رٟب٘ي ٔتفبٚت ام ًيٌتٓ ثيٗ إِّّي ٔؼبٓل تؼليف
ٔيُ٘ٛـ .ؿِٚت ّٔي (ٞل صٙـ لـكتٕٙـ ٔب٘ٙـ ايبالت ٔتغـ ٜآٔليىب) ،ث ٝتٟٙبيي  ٚثـٖٚ
ثلؽٛكؿاكي ام ٕٞىبكي ٕٞ ٚبٍٙٞي ثب ًبيل ؿِٚتٞب ٟٓٔ ٚتل ام آٖ ثب ًبيل ارناي ٘ظبْ التٔبؿ
رٟب٘ي ،تٛا٘بيي اؿاكً ٜيٌتٓ رٟب٘ي كا ٘ـاكؿ  ٚايٗ ٚالؼيتي اًت و ٝفلآيٙـ رٟب٘ي ُـٖ كا ثٝ
ٚرٛؿ آٚكؿ ٜاًت  ٚثٌيبكي ام ًيبًت ٔـاكاٖ  ٚتغّيٌُلاٖ ًٙتي ام ؿكن آٖ ػبرن٘ـ.

 .3تداٍم حيات ٍ اّويت جغزافيايي دٍلت
ث ٝكغٓ تفٛق فلآيٙـ رٟب٘ي ُـٖ التٔبؿ  ٚپيـايَ وٍِٙلاٖ ٘ٛيٗ ؿك وٙبك ًبيل ثبميٍلاٖ
ًٙتي ؿك ػلٓ ٝكٚاث ٚثيٗإُِّ ،ث٘ ٝظل ٔيكًـ و ٝثؼـ رغلافيبيي ؿِٚت ٕٞضٙبٖ ؿك كٚاثٚ ٚ
تؼبٔالت ٘ظبْ التٔبؿ ًيبًي رٟب٘ي ٔؤحل  ٟٓٔ ٚاًت .ايٗ ثـاٖ ٔؼٙبًت و ٝتٕبٔي ؿِٚتٞبي
ّٔي ٔيتٛا٘ٙـ  ٚػٕالً ث ٝايٗ أل تٕبيُ ؿاك٘ـ وٕٞ ٝضٙبٖ عٛمٜٞبي ٌٌتلؿٜاي ام عبوٕيت ٚ
اًتمالَ ػُٕ كا ثلاي ؽٛؿ عفظ وٙٙـ؛ ٌلصٕ٘ ٝيتٛا٘ٙـ ام ثٌيبكي ام پيبٔـٞبي رٟب٘ي ُـٖ
ؿك أبٖ ثٕب٘ٙـ)46(.
كؽـاؿ يبمؿً ٓٞپتبٔجل  ٚؽٌبكات ًٍٙيٗ آٖ ثلاي پيىل ٜالتٔبؿيً ،يبًي  ٚارتٕبػي
ؿِٚت ايبالت ٔتغـ ٜث ٝؽٛثي ِ٘بٍ٘ل تـا ْٚإٞيت ف٘بي ًلمٔيٙي اًتٛٙٞ .م عزٓ ػٕـٜ
فؼبِيتٞبي التٔبؿ رٟب٘ي ام آُ رغلافيبي ًلمٔيٙي  ٚؿِٚت ّٔي ٔٙفه ِ٘ـ ٜاًت .ثلاي
ٔخبَ ُلاي ٚعبوٓ ثل ٔغئ ٚغّي؛ تٕٔيٕبت ٓٙبيغُ ،لوتٞب ،ثب٘هٞب  ٚؿيٍل ٔؤًٌبت
التٔبؿي ؿك ًٜظ فلألمي كا تغت تأحيل للاك ٔيؿٙٞـ .ؿك پي عٕالت يبمؿً ٜپتبٔجل ،كٚاثٚ
التٔبؿي  ٚؽبكري آٔليىب (ٞلصٙـ ثٛٛ ٝك ٔٛلت) ،ؿصبك ؿٌلٌ٘ٛي  ٚثغلاٖ ُـ .ثـيٗ تلتيت
ٞل صٙـ فلآيٙـ رٟب٘ي ُـٖ التٔبؿ ،ا٘غٔبك ػبُٔ ًلمٔيٙي ؿك تؼليف  ٚتجييٗ ف٘بي ارتٕبػي
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ؿك ؿك ٖٚالتٔبؿ ًيبًي رٟب٘ي كا پبيبٖ ؿاؿ ٜاًت ،أب ايٗ ٚالؼيت ث ٝايٗ ٔؼٙب ٘يٌت و ٝتٕبْ
ػٛأُ٘ ،يلٞٚبٚ ،يوٌيٞب  ٚتأحيلات ًلمٔيٙي ام ٔيبٖ كفت ٚ ٝيب عقف ُـٜا٘ـ .ث ٝثيب٘ي ؿيٍل،
رٟب٘ي ُـٖ التٔبؿ ثيبٍ٘ل ٔ ٚتٕ٘ٗ ظٟٛك ٔزـؿ ٘ ٚمَ آفليٙي ؿٚثبك ٜػبُٔ رغلافيب ٚ
ٔلمٞبي ّٔي اًت ٘ ٚبثٛؿي ًلمٔيٗ كا عـالُ تبو ٖٛٙث ٝؿ٘جبَ ٘ـاُت ٝاًت .أٙيت رغلافيبيي
فؼبِيتٞبي التٔبؿي ثٚ ٝيوً ٜلٔبيٌٝقاكي ٌٔتميٓ ؽبكري ؿك ايبالت ٔتغـ ٜآٔليىب ث ٝؿ٘جبَ
عٕالت يبمؿً ٓٞپتبٔجل ؽـُٝپقيل ُـ ٚ ٜث ٝؿ٘جبَ آٖ تغٛالتي ؿك كٚاث ٚالتٔبؿ ؽبكري ايٗ
وِٛك پـيـ آٔـ ٜاًت .ايٗ ٚيوٌي ٘ين ثيبٍ٘ل تـا ْٚإٞيت ثؼـ ًلمٔيٙي ؿك فلآيٙـ رٟب٘ي
ُـٖ التٔبؿ اًت.
ؿك ٚالغ ٔف ْٟٛرغلافيبيي ؿِٚتٛٞ ،يت  ٚؿِجٌتٍيٞبي ّٔي ثب ٘ٛػي فلًبيَ ؽٔٓٛبً ؿك
غلة كٚثلُ ٚـ ٚ ٜايٗ أل ؿك اؿأ ٝفلآيٙـ رٟب٘ي ُـٖ التٔبؿٌٛ ،اٞي ثل وب َٞإٞيت
ٔفً ْٟٛلمٔيٙي ؿِٚت اًت .ثٙبثلايٗ ث٘ ٝظلٔيكًـ و ٝؿيٍل ٔب٘ٙـ ٌقُت ،ٝتٕبٔي ٔٙبفغ ٚ
ؽٛاًتٞٝبي ٌلٜٞٚبي ٔلؿٔي ؿك صبكصٛة عنة  ٚؿِٚت ّٔي ثلآٚكؿٕ٘ ٜيُٛؿ  ٚتٛرٚ ٝ
اُتيبق ٌ٘جت ثً ٝبمٔبٖٞب ٛٞ ٚيتٞبي فلأّي فن٘ٚي يبفت ٝاًت .عتي ثؾَ لبثُ تٛرٟي ام
تالٍٞب ؿك كاًتبي وٌت ٔٙبفغ ّٔي ،عفظ ٔغي ٚميٌت ،عمٛق ثِل ،آماؿيٞبي ًيبًي ٚ
ٔٛاكؿي ام ايٗ لجيُ ثيَ ام ٌقُت ٝؿك صبكصٛة علوتٞب ٛٞ ٚيتٞبي فلاؿِٚتي ٓٛكت
ٔيٌيلؿ .ؿك ػيٗ عبَ عٛاؿث يبمؿً ٜپتبٔجل تٛا٘بيي  ٚأىب٘بت وٙتلِي  ٚالتـاك وِٛك  ٚؿِٚت
ًلمٔيٙي ؿك ثبميبفت ؿٚثبكٚ ٜفبؿاكيٞب  ٚاعٌبًبت ٗٛٚپلًتب٘ ٚ ٝآكٔبٖٞبي ّٔيٌلايب٘ ٝكا
(ٞل صٙـ ثٛٛ ٝك ٔغـٚؿ ٛٔ ٚلت ؿك غلة ثٚ ٝيو ٜايبالت ٔتغـ )ٜثٛٓ ٝكت ًبمٔبٖؿٞي
ٚاوَٞٙبي ٍٕٞب٘ي ّٔي ؿك ٔمبثُ عٛاؿث ٔقوٛك ثلاٍ٘يؾت ٝاًت .ايٗ كٚيـاؿ ؿك آٔليىب ٚ
غلة ٘ٛػي تمٛيت اٌ٘زبْ ٛٞيت ٚ ٚفبؿاكي ّٔي كا ٌ٘جت ثٔ ٝفً ْٟٛلمٔيٙي ؿِٚت ،عـالُ
ؿك ٔٛالغ ثغلا٘ي  ٚؿك ٔمبثّ ٝثب ؿُٕٗ ث ٝؿ٘جبَ ؿاُت ٝاًت .ثـيٗتلتيت فلٗي ٝوب َٞاػتجبك
ٔف ْٟٛرغلافيبيي ؿِٚت ؿك ٔمبثُ فلآيٙـ رٟب٘ي ُـٖ التٔبؿٛٓ ،كت ٚالؼيت ث ٝؽٛؿ
ٔيٌيلؿ)47(.
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ًتيجِگيزي
اؿثيبت ٔفٟٔٛي ٔٔ ٚـالي أٙيت ّٔي،پيِيٝٙاي ث ٝػٕل پيـايَ ؿِٚت ؿاكؿُ .ىي ٌ٘يت
وُ ٝىٌُيلي ٞلًٌ ٝ٘ٛبم ٜف٘بيي  -ارتٕبػي ؿك  َٛٛعيبت ارتٕبػبت اٌ٘ب٘ي ٔتأحل ام ٘يبم
آ٘بٖ ثٛؿ ٜاًت .ثٔ ٝينا٘ي ؤ ٝبٞيت ٘يبم ثِل ٔتغُ َٛـٔ ،ٜفبٞيٓ ٔٔ ٚبؿيك أٙيتي ٘ين اثؼبؿ
ؿيٍلي يبفتٝا٘ـ .رغلافيبي ًيبًي ػّٕي اًت و ٝثٜٔ ٝبِؼ ٝكٚاث ٚرغلافيب ثب ًيبًت  ٚتجييٗ
پـيـٜٞبي ٘بُي ام تأحيل آٟ٘ب ثل يىـيٍل ٔيپلؿامؿً .يل تغٜٔ َٛبِؼبت ايٗ كُتِ٘ ٝبٍ٘ل آٖ
اًت و ٝپيـايَ  ٚفلٚپبُي ؿِٚت تبثغ ػٛأُ ػيٙي ٕ٘ ٚبؿٍ٘بكي تغت تأحيل اٍِٞٛبي فىلي،
فٙأٚكيٞبي اكتجبٛي  ٚاٛالػبتي ٔ ٚغيٞٚبي أٙيتي ثٛؿ ٜاًت٘ .بًي٘ٛبِينْ ث ٝػٛٙاٖ ميلثٙبي
ؿٚاْ  ٚلٛاْ ّٔتٞب ،اكتجب ٙتٍٙبتٍٙي ثب رغلافيب ٛٞ ٚيت ف٘بپبي ٝؿاُت ٝاًت .عىٔٛتٞب
ٕٛٞاك ٜثل آٖ ثٛؿٜا٘ـ و ٝثب يبفتٗ ٚر ٜٛاُتلان ٔيبٖ فلًٞٙٞبي ٘ٛاعي ٔؾتّف ؿِٚتٛٞ ،يت
ّٔي اًتٛاك  ٚؿِٚتٌٌتلي كا ثٌبم٘ـُٛ .اٞـ ِ٘بٍ٘ل آٖ اًت و ٝرٟب٘ي ُـٖ ثب تمٛيت
٘يلٚي ٔلونٌلين ،رٟبٌٖلا  ٚثبميٍلاٖ ٔتؼـؿ ؿيٍل ،ؿك صٟلٕٟٔ ٜتليٗ اثناك ثٝصبَِّٛجي
ٔلمٞبي ًيبًي ،ثٝعبُي ٝكا٘ي ؿِٚت ـ ّٔت ٘ ٚين فلًبيَ ثلؽي ام رٙجٞٝبي عبوٕيت ّٔي
ظبٞل ُـٜا٘ـ .ث ٝػجبكت ؿيٍل رغلافيبي ًيبًي ؿك ثلؽي اثؼبؿ ثًٕ ٝت هئٛپِٛيتيه ٔيُ ولؿٜ
اًت؛ ميلا ػٛأُ احلٌقاك ؿك ٔم ِٝٛأٙيت ،رٟب٘ي ُـٜا٘ـ.
ؿِٚت اًبًبً پـيـٜاي ف٘بيي اًت .ام ايٗكٔ ٚجبعج ٔلتج ٚثب آٖ ؿك رغلافيبي ًيبًي ٘ين
عزٓ ثٌيبكي ام ٜٔبِؼبت ايٗ كُت ٝكا ث ٝؽٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿ ٜاًت .اًبى ُىٌُيلي
ؿِٚتٞب ثل رقة ٚفبؿاكيٞبي ٔغّيٜٙٔ ،مٝاي  ٚلٔٛي  ٚاِمبي عي ٛٞيت ّٔي ثلآٔـ ٜام
ِٔتلوبت ٔيبٖ ايٗ ٘بٌٕٞب٘يٞب ثٛؿ ٜاًت .فل ًٙٞث ٝػٛٙاٖ ٔزٕٛػٝاي ام ثبٚكٞبًٙ ،تٞب،
مثبٖ ،اؿثيبتٔ ،قٞت ٌ ٚقُت ٝتبكيؾي ٚاعـٞبي ًيبًي ٕٛٞاك ٜام ُٙبًٞٝبي فلٍٙٞي ٚ
تٕـ٘ي فلًٞٙٞبي پيلأ٘ٛي ٔتأحل ثٛؿ ٜاًت .ثٙبثلايٗ صيني ث٘ ٝبْ فل ًٙٞؿًت ٘ؾٛكؿٜ
٘ـاكيٓ .فل ًٙٞثلآٔـ ٜام ؿك٘ٚـاؿٞب  ٚثل٘ٚـاؿٞبي ٘بعيٝاي  ٚفلا٘بعيٝاي اًت .ؿك ً َٛٛـٜ
ثيٌتٓ ،احلٌقاكي  ٚاحلپقيلي ٕ٘بؿٍ٘بكيٞبي ٚاعـٞبي ًيبًي ٔتٙبًت ثب ًٜظ تًٛؼ ٝيبفتٍي
 ٚػمت ٔب٘ـٌي آ٘بٖ ُتبة ثيِتلي ٌلفت ٚ ٝمٔيًٝٙبم تٛر ٝث ٝاثؼبؿ فلّٔٚي  ٚفلأّي ؿك
ٕ٘بؿٍ٘بكي ّٔي اًت .ؽٜبي ثٌيبكي ام ٘ظليبت ؿك عٛم ٜرٟب٘ي ُـٖ  ٚثبٚك ث ٝفلٚپبُي
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ؿِٚت ّٔي ٘ين ام صٙيٗ ٗٚؼيتي ٘بُي ُـ ٜاًت .ايٗ ؿك عبِي اًت وٚ ٕٝٞ ٝاعـٞبي
ًيبًيً ،ؼي ؿك ثبمُٙبًي ػٙبٓل ٛٞيتي ؽٛؿ  ٚاٜ٘جبق ايٗ ػٙبٓل ثب فلآيٙـ رٟب٘يُـٖ
ؿاك٘ـ .اٌل تب پيَ ام فلٚپبُي ُٛكٚي ،أٙيت ػٕـتبً رٟتٌيلي ّٔي  ٚؿك ٌٌتلؿٜتليٗ عبِت
ثّٛنثٙـي هئٛاًتلاتويه ؿاُت؛ كُـ ٌٌ ٚتلٍ فٙأٚكي اٛالػبت  ٚاكتجبٛبت ثؼـ أٙيتي
٘ٛيٙي كا وٕٞ ٝب٘ب رٟب٘ي ُـٖ ثلؽي ام پيبٔـٞبي ٔخجت ٙٔ ٚفي  ،ITCآِٛؿٌيٞبي ميٌت
ٔغيٜي  ٚهئٛپِٛيتيه ًلٔبي ٝاًت پـيـ آٚكؿٕٞ ٚ ٜيٗ ٔٛٗٛع ًلُ٘ٛت ِٔتلن ثِل كا كلٓ
ؽٛاٞـ مؿ .أٙيت ٔ ٚفبٞيٓ ٚاثٌت ٝث ٝآٖ ٕٞض ٖٛتٟـيـ ،آًيت ٙٔ ٚبفغٔ ،فبٞيٕي ًيبَ ٚ
ٌ٘جيا٘ـ ؤ ٝتٙبًت ثب ُلائ ٚىبٖ  ٚمٔبٖٔ ,ؼب٘ي ٔتفبٚتي ٔييبثٙـ )48(.فلآيٙـ رٟب٘يُـٖ،
٘بٔٛم ٖٚاًت؛ ثٙبثلايٗ ػٕالً ثب ٘ٛػي «ٚإٍٞلايي» ٔٛارٟيٓ ميلا ؿكعبِيى ٝؿك رٛأغ اكٚپبيي،
ؿِٚتٞب ؿك يىـيٍل اؿغبْ ٔيُ٘ٛـٛ٘ ،اعي وٕتل تًٛؼ ٝيبفتُ ٝبٞـ ُىٌُيلي ؽلؿ ٜؿِٚتٞب
ٌٞتٙـ .ث ٝثبٚك ثٌيبكي ،ثب تٛر ٝثٌٌ ٝتلٍ ؿايلٔ ٜفٟٔٛي أٙيت ،ؿِٚت ّٔي ؿيٍل تٟٙب ٌٔئَٛ
تأٔيٗ آٖ ٘يٌت ٘ ٚبٌنيل ثؾِي ام التـاك ّٜٔك كا ؿك كاًتبي ٔـيليت ًيبًي ف٘ب ؿك اثؼبؿ
ٔؾتّف ٚاٌقاك ؽٛاٞـ ولؿ .ثٙبثلايٗ ؿِٚت ّٔي ؿك ًٕت ثبال ثٟ٘ ٝبؿٞبي ثيٗإِّّي  ٚرٟب٘ي،
ؿك ًٕت پبييٗ ث ٝؿِٚت ٔغّي ٜٙٔ ٚمٝاي  ٚؿك رٟت افمي ثً ٝبمٔبٖٞبي غيلعىٔٛتي ،افىبك
ػٕٔٛئٜ ،جٛػبت ٘ ٚيلٞٚبي ٛجيؼي يب ثبماك تٕبيُ پيـا ٔيوٙـ.
ام ٔٙظل رغلافيبي ًيبًي ،ؿِٚتٞبيي فلٔٚيپبُٙـ  ٚام رٟت يىپبكصٍي ًلمٔيٙي ؿصبك
٘بأٙي  ٚتمٛيت ٘يلٚي ٌلين ام ٔلون ٔيُ٘ٛـ و٘ ٝتٛا٘ٙـ ٕ٘بؿٍ٘بكيٞبي ّٔي كا ٔٙتبًت ثب
ػٔل تغُ َٛتبةؿاك ُٙ ٚبٚكي ٛٞيتٞب تؼليف وٙٙـ.
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ٔ .12يلعيـك ،ؿك ،ٜهثاًي جغزافياي سياسي ،تٟلاًٖٕ ،ت ،س ٞفتٓ.48ّ , 1381
13. Political Geography, op.cit, p276
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 .15لبٗي ،اثٛاِفُ٘ ،تايستِّاي قاًَى اساسي ,تٟلاٖ ,ا٘تِبكات ؿاٍِ٘ب ٜتٟلاٖ ,س صٟبكْ.56ّ ,1375 ،
 .16ػبِٓ ،ػجـاِلعٕٗ ،تٌيادّاي علن سياست ،تٟلاٖ ،ا٘تِبكات ٘ي ،س صٟبكْ.155ّ ,1377 ،
 .17ؿك ايٌـاَ ،آالًـايل ٚ ،ثّيه رلاِـ ،اس ،جغزافيايي سياسي خاٍرهياًِ ٍشوال آفزيقا ،ؿكٔ ٜيلعيـك ،تٟلاٖ،
ا٘تِبكات ٚماكت أٛك ؽبكر ،ٝصبح ً239ّ,1373, ْٛ
ٔ .18زتٟـماؿ ،ٜپيلٚم ،جغزافياي سياسي ٍ سياست جغزافيايي ،تٟلاٖ ،ا٘تِبكات ًٕت313ّ,1381 ،
 .19عميميُ ،بٞلػ ،گذار اس هدرًيتِ ،ا٘تِبكات آٌ56ّ,1379 ،ٝ
ٔ .21زتٟـماؿ ،ٜپيلٚم ،ايدُّاي صئَپَليتيك ٍ ٍاقعيتّاي ايزاًي ،تٟلاِٖ٘ ،ل ٘ي92.ّ,1379 ،
ٌُٔ .21غٕـي ،اعٕـٍ٘« ،بٞي ثٔ ٝف٘ ٚ ْٟٛظلي ٝرٟب٘ي ُـٖ» ،فصلٌاهِ هطالعات هليً ،بَ ًُٕ ْٛبك،11 ٜ
ثٟبك .21ّ ،1381

 694ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلٌاهِ هطالعات راّثزدي شوارُ 26
ٓ.22ـكيبٔ ،زتجئ« ،غّي ولؿٖ  ٚثيٗ إِّّي ولؿٖ ؿك هاپٗ« ،فصلٌاهِ هطالعات سياسي اقتصاديً ،بَ ا،َٚ
ُٕبك ،ًْٛ ٜپبيين .99ّ ،1382
 .23جغزافياي سياسي ايزاى ،پيِيٗ.5ّ ,
ٞ .24يٌب٘ٛكي ،اًيٛٔٛكاٛٞ« ،يت فلٍٙٞي اكٚپب«ٔ ،زيـ رؼفلي ،هجوَعِ هقاالت رٍاتط فزٌّگئ ،ؼب٘ٚت
پوِٞٚي ًبمٔبٖ فل ٚ ًٙٞاكتجبٛبت اًالٔي ،مٌٔتبٖ .48ّ ,1378
ٔ« .25ؼٕبي أٙيت ارتٕبػي« ،پيِيٗ697ّ ,
 .26پبيًِٛ ،يٗ ؿثّيٛٞ« ،ٛيت  ٚفلً ًٙٞيبًي« ،ؿك تحزاًْا ٍ تَاليّا در تَسعِ سياسي ،غالْكٗب
ؽٛارًٝلٚكي ،تٟلاٖ ،ا٘تِبكات پوِٞٚىـٜٔ ٜبِؼبت كاٞجلؿي174ّ ,1381 ،
 .27تٛعيـ فبْٔ ،غٕـٛ« ،لطٞبي تٕـ٘ي  ٚؿِٚت ّٔي ؿك ػٔل رٟب٘ي ُـٖ» ،فصلٌاهِ هطالعات هليً ،بَ ً،ْٛ
ُٕبك ،11 ٜثٟبك 58ّ,1381
 .28لٛاْ ،ػجـاِؼّي ،جْاًي شدى ٍ جْاى سَم ,تٟلاٖ ؿفتل ٜٔبِؼبت ًيبًي  ٚثيٗ إِّّي ،ا٘تِبكات ٚماكت
أٛكؽبكر ،ٝصبح ؿ171ّ,1383 ْٚ
 .29جْاًي شدى ٍ جْاى سَم ,پيِيٗ199ّ ,
 .31تبريهٔ ،غٕـكٗب« ،أٙيت ّٔي ؿك آًتب٘ ٝفلؿا« ،فصلٌاهِ فزٌّگ اًديشًِ ،بَ إُ ،َٚبك ٚ ًْٛ ٜصٟبكْ،
پبيين  ٚمٌٔتبٖ 85ّ,1381

 .31پٛكاعٕـي ،عٌيٗ« ،فلآيٙـٞبي رٟب٘ي ُـٖ  ٚصبَِٞبي ٔفبٞيٓ ؿك كؽـاؿ يبمؿً ٜپتبٔجل» ،فصلٌاهِ سياست
خارجيً ،بَ پب٘نؿُٕ ،ٓٞبك ،4 ٜمٌٔتبٖ 1121ّ ،1381
٘ .32ميماؿ ،ٜاثلاٞيٓ« ,تٕبينات رٟب٘ي ثٛؿٖ  ٚرٟب٘ي ُـٖ»ً ,اهِ فزٌّگ ,ثٟبك56ّ ,1381
ٓ .33ـٚلئ,لاؿ ػّي,تكٌَلَصي اطالعات ٍ حاكويت هلي,تٟلاٖ ,ا٘تِبكات ٚماكت أٛك ؽبكر111ّ,1381,ٝ
45. Agnew, John, Geopolitics, London, Rutledge, 2998, p238

ٔ« .35ؼٕبي أٙيت ارتٕبػي« ،پيِيٗ.693ّ ,
 .36جْاًي شدى ٍ جْاى سَم ,پيِيٗ221ّ ,
 .37كٚم٘ب ،ريٕن ،جْاى آشَب سدُ ،ػّيلٗب ٛيت ،تٟلاٖ ،ا٘تِبكات پوِٞٚىـٜٔ ٜبِؼبت كاٞجلؿي85ّ,1382 ،
« .38أٙيت ّٔي ؿك آًتب٘ ٝفلؿا« ،پيِيٗ18ّ ،
 .39اتٛتبيُ ،هئبكٚيـ  ٚؿيٍلاٖ ،اًديشِّاي صئَپَليتيك در قزى تيست ٍ يكنٔ ،غٕـكٗب عبفظ٘يب ٞ ٚبُٓ
٘ٔيلي ،تٟلاٖ ،ا٘تِبكات ٚماكت ألؽبكر.558ّ ,1381 ،ٝ
ُ .41ىٛيي ،عٌيٗ ،اًديشِّاي ًَ در جغزافيا ،رّـ ا ،َٚتٟلاٖ ،ا٘تِبكات ٌيتبُٙبًي215ّ,1375 ،
ُ .41ىٛيي ،عٌيٗ ،فلسفِّاي هحيطي ٍ هكتةّاي جغزافيايي ،رّـ ؿ ،ْٚتٟلاٖ ،ا٘تِبكات ٌيتبُٙبًي,1382 ،
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اهٌيت هلي اس هٌظز جغزافياي سياسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 695
« .43فلآيٙـٞبي رٟب٘ي ُـٖ  ٚصبَِٞبي ٔفبٞيٓ ؿك كؽـاؿ يبمؿً ٜپتبٔجل» ،پيشيي1111ّ ،
 .44ويٛاٖٚ ،عيـ ،جْاًي شدى جديد سزهايِداري ،تٟلاِٖ٘ ،ل تًٛؼ ،ٝمٌٔتبٖ 9ّ, 1376
ٞ .45بُٓ ٌّپبيٍب٘ي ،اوجل« ,ربٔؼٙٓ ٝؼتي  ٚربٔؼ ٝاٛالػبتي»ً ،اهِ فزٌّگً ،بَ ؿٚامؿ ،ٓٞؿٚكُٕ ،ًْٛ ٜبك،1 ٜ
ثٟبك 44ّ,1381
 .46ػجبًئ،زيـ٘«،مَ رٟب٘ي ًبمي ؿك تغـيـ عبوٕيت ّٔي» ،رٍسًاهِ جام جن،پٙزِٙج 23 ،ٝآثبٖ8ّ ,1381 ،
 .47د.ثبيلاًتىل« ،رٟب٘ي ُـٖ ٛ ٚلم تفىل ثبميٍلاٖ ٟ٘بؿي ػٕـ ،»ٜعٕيـ تمٛي ،فصلٌاهِ فزٌّگً ،بَ
ؿٚامؿ ،ٓٞؿٚك ًْٛ ٜثٟبك 74ّ,1381
« .48فلآيٙـٞبي رٟب٘ي ُـٖ  ٚصبَِٞبي ٔفبٞيٓ ؿك كؽـاؿ يبمؿً ٜپتبٔجل» ،پيِيٗ.

