
 

 امنيت ملي از منظر جغرافياي سياسي
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 18/7/1383يخ تأييد: تار                                  عضَ ّيأت علوي پضٍّشكدُ هطالعات راّثزدي

 

 چكيدُ
كثلؿي عفظ ٞٛيت ٌٔتمُ ٚ تٕبٔيت وب ثلايٞب  أٙيت ّٔي، تٛا٘بيي ؿِٚت

ٞبي  يىي ام ُبؽٝ٘ين رغلافيبي ًيبًي  ؿاكايي( آٟ٘بًت. ًلمٔيٗ ٚ )رٕؼيت،

تأويـ ثل ٚرٝ ٔٔـالي آٖ  پوٚٞي، ثيِتل أٙيترغلافيبي اٌ٘ب٘ي اًت وٝ ؿك ػلٓٝ 

يبفتٝ  ػٕٛٔبً پـيـٜ ؿِٚت يب ٘بعيٝ ًبمٔبٖ ،. ٔٛٗٛع ٔغٛكي ايٗ كُتُٝـٜ اًت

 ،پلؿامؿ. ثٙبثلايٗ ٔي ٞب ٚ كفتبك ؿِٚت  ٌيٚيو ثٝ ثلكًي وبِجـ، ػٙبٓل، ٚ اًتًيبًي 

ٞبي  ٚيوٌي وبٖ٘ٛ ًيبًي، ٞبي ٔؾتّف ؿِٚت ٘ظيل ػّت پيـايَ، ٔٛلؼيت، رٙجٝ

، اٍِٛي ف٘بيي تٛميغ لـكت،   ف٘ب ،، ًبؽتبك ًيبًي ٘ظبْ ًيبًي ، ّٔت، ًلمٔيٙي

ٚ كٚاثٚ   ، اٍِٛي ٔـيليت ًلمٔيٗ  ، لـكت ّٔي ٞبي ؿيٍل كٚاثٚ ٔيبٖ ؿِٚت ثب ؿِٚت

ؿك وبٖ٘ٛ تٛرٝ ٜٔبِؼبت  ،ًٜٛط ٔؾتّف ؿِٚت ثب ُٟلٚ٘ـاٖ ؿك اؿاكٜ أٛك وِٛك

اؿثيبت أٙيت ؿك رغلافيبي ًيبًي ٔٛكؿ تٛرٝ . ٌيلؿ ٔي رغلافيبي ًيبًي للاك 

ٞبي ا٘زبْ  پوَٚٞٚيوٌي ػٕـٜ اًت. ٞب ثٛؿٜ  رغلافيـا٘بٖ ًيبًي ٚ هئٛپِٛيتيٌيٗ

 ؿك پيت ٔغٛكي آٖ اًت. ؿكعبِيىٝ ٚ ؿِٚ ٌلايب٘ٝ ٚالغٍ٘لٍ ُـٜ ؿك ايٗ عٛمٜ، 

)فؼبَ ؿك  يؿِٚتٞبي غيل ًبمٔبٖ صٖٛوٍِٙلاٖ ٘ٛيٙي ظٟٛك فلٚپبُي ُٛكٚي, 

ٚ ٕٞضٙيٗ   ٞبي صٙـّٔيتي ُلوتٚ   (ٚ ... ٚ عمٛق ثِل ،ٔغيٜي ميٌت ٞبي ػلٓٝ

، ؿِٚت ثٝ ػٙٛاٖ يٍب٘ٝ وٍِٙل فؼبَ ؿك  ٞب ٚ الٛاْ ٔجبعج ٔلثٛٙ ثٝ الّيت إٞيت يبفتٗ

  اًت.ُـٜ  ٌلفتٝإِّّي ثٝ صبَِ  بًجبت ّٔي ٚ ثيٌٌٗتلٜ ٔٙ

 

 ، رٟب٘ي ُـٖ، أٙيت ّٔي ، ؿِٚت، هئٛپِٛيتيه رغلافيبي ًيبًي :ّا ٍاصُ كليد
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 هقدهِ
ٚٗؼيتي اًت وٝ ؿك  (1).ٞبي ٘بؿك ، آٜالعي اًت ِٔؼل ثل فمـاٖ تٟـيـ ثٝ اكمٍ أٙيت

، ٔٛكؿ  ميٌتٗ ربٔؼٝ عيبتي اًت ٚ ثٟتل ءٞبيي وٝ ام ؿيـ تٕٔيٓ ًبماٖ ثلاي ثمب آٖ اكمٍ

ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ  ، ٔٔبؿيك ؽٛؿ كا ام ٌفتٕبٖ  ٔفْٟٛ أٙيت (2).ٌيل٘ـ ٔيعٕبيت ٚ تمٛيت للاك 

ًيبِيت ُىّي ٚ ٔبٞٛي اًت. ام صٙيٗ ٔٙظلي  كٚ پيًٛتٝ َِٕٔٛ ػـْ حجبت ٚ ام ايٗ ،رٛيـ ٔي 

ام ٔغيٚ ؿاؽّي ٚ ؽبكري اؿٞبي تغٕيُ ُـٜ ؿ ام ؿكٖٚ ،ٞبي أٙيتي ٞل ربٔؼٝ اًت وٝ ٌفتٕبٖ

أٙيت ٘يبم ثٝ ثبم تؼليف ؿاكؿ.تغَٛ ؿك ٔغيٚ  ،. ثب ثلٚم ٔتغيلٞبي ٘ٛپقيلؿ تأحيل ٔيًيٌتٓ 

ثب تٛرٝ ثٝ پٛيبيي  ؛اٛالػبت ٚ اكتجبٛبت فٙأٚكيرغلافيبي ًيبًي ّٔي، هئٛپِٛيتيه رٟب٘ي ٚ 

أٙيتي ٔلتجٚ ثب آٖ ٔفبٞيٓ  ٌيلي ٚ ؿٌلٌٛ٘ي ف٘ب ٚ حلي ؿك ُىُؤآفليٙي ٔ ٘مَ ،ٞب ايٗ ٔغيٚ

ٞبي  وِٛك ثل اًبى اكمٍ ٞلف٘بيي ٚ ٔفٟٛٔي اًت وٝ  ي، صبكصٛث ٔغيٚ أٙيتي ؿاُتٝ اًت.

تبثغ ٔتغيلٞبيي  ،ٞبي ٔؾتّف ايٗ صبكصٛة ؿك مٔبٖ . وٙـ ٔي عيبتي ٚ ٔٙبفغ ّٔي ؽٛؿ تٔٛك 

ت عبوٕٝ أٞي، ٍ٘لٍ   ّٔي ، لـكت  ، ٘ظبْ اكمُي ٚكيأ، تغٛالت فٙ إُِّ صٖٛ ًبؽتبك ٘ظبْ ثيٗ

، اكتجبٛي  ٞبي التٔبؿي ، ٘غٜٛ پلاوَٙ اًتملاكٌبٞبي اٌ٘ب٘ي، ميلًبؽت  (3ثٝ تٟـيـات أٙيتي)

 ٔٙبًجبت ؿكٖٚ ّٔي ٚ فلأّي اًت.ٚ 

ػٕـتبٌ كٞيبفت  وٝ اكايٝ ُـٜتبوٖٙٛ ؿك ٌٌتلٜ ٔفٟٛٔي ٚ ٔٔـالي أٙيت تؼبكيف ٔؾتّفي 

ٜبِؼبت أٙيتي, اكتجبٙ ٌٔتميٕي ثب پيـايَ پيـايَ ٔؿيٍل ثٝ ػجبكت  ا٘ـ. ّٔي كا ٔـ٘ظل ؿاُتٝ

ٚ  (1648ٚاهٜ ّٔي ثٝ پيـايَ ؿِٚت پي ام ّٓظ ًٚتفبِي) ؿِٚت ؿك آغبم ًـٜ ٞفـٞٓ ؿاكؿ.

ٌيلي ؿِٚت ثٝ ٔفْٟٛ  ُبٞـ ُىُ ،ميلا ام ايٗ مٔبٖ ؛ٞب اُبكٜ ؿاكؿ ّٔت ـ ٌيلي ؿِٚت ُىُ

يتٝ اًت. ؿك رغلافيبي ؿِٚت ٔغَٔٛ ا٘ـيِٝ ؿٚكاٖ ٔـك٘ ؿكايٗ ٔؼٙب ألٚمي آٖ ٌٞتيٓ.

ؿِٚت ثٛؿٜ اًت. ؿك ايٗ ٔمبِٝ  ٞبي ا٘زبْ ُـٜ ٘ين ثٝ ٘ٛػي ٔلتجٚ ثب ثيِتل پوَٚٞ ،ًيبًي

ؿٚ كٚيىلؿ آّي ؿك رغلافيبي ًيبًي وٝ ٘بظل ثل ٕٞزُٛي ٚ ٕٞپبُي ٘ٛاعي تب ًؼي ُـٜ 

 لؿ.ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٌي ؛ٞبي ّٔت ٚ ٔتلتت ثل ٔجبعج أٙيت ّٔي اًت ، پبكٜ ٔؾتّف ؿِٚت
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 دٍلت جغزافياي سياسيالف. 
ٞبي  تجييٗ پـيـٜ رغلافيبي ًيبًي، ػّٕي اًت وٝ ثٝ ٜٔبِؼٝ كٚاثٚ رغلافيب ثب ًيبًت ٚ

ٕٞٛاكٜ ؿك َٛٛ تبكيؼ ارتٕبػبت ثِلي  ،ايٗ ػّٓ (4).پلؿامؿ ٔي حيل آٟ٘ب ثل يىـيٍل أ٘بُي ام ت

أب پيـايَ آٖ ثٝ ؛ اًت ُـٜ ، رغلافيب ٚ فٌّفٝ تـكيي   ٔٛكؿ تٛرٝ ثٛؿٜ ٚ ؿك لبِت تبكيؼ

كاتنَ ثب ا٘تِبك وتبة  ٌلؿؿ. ٔي بمث اي ٌٔتمُ ثٝ ؿٚكاٖ فلؿكيش كاتنَ )ًـٜ ٘ٛمؿٞٓ( ػٙٛاٖ كُتٝ

ٔغٛك آّي  تٛرٝ ثٝ تؼبٔالت ؿٚ رب٘جٝ ف٘ب ٚ ًيبًت كا ٜٔلط ًبؽت. ،رغلافيبي ًيبًي

ٚي ؿك  ي ثٛؿ.ًيبً ـ اي رغلافيبيي وتبة پيـايَ ٚ ٌٌتلٍ ؿِٚت اكٌب٘يه ثٝ ػٙٛاٖ پـيـٜ

اكٌب٘يٌٕي تٛٓيف ولؿ وٝ ٕٞب٘ٙـ ؿيٍل ٔٛرٛؿات م٘ـٜ ثلاي ثٝ ٔخبثٝ ايٗ وتبة ؿِٚت كا 

 ،كاتنَ ؿك لٛا٘يٗ ٞفتٍب٘ٝ ؽٛؿ اًت. ٔب٘ـٌبكي ٚ پبيـاكي ٘يبمٔٙـ تغقيٝ ٚ ف٘بي عيبتي

ّٛجي ًلمٔيٙي كا ثٝ ٛٛك غيلٌٔتميٓ تٛريٝ ٕ٘ٛؿ. ام آٖ مٔبٖ تبوٖٙٛ ؿِٚت, ٔغٛك  ٌٌتلٍ

،  )رجلٌلايي كاتنَ ؼٝ رغلافيـا٘بٖ ًيبًي ثٛؿٜ اًت. ثيِتل ٘ظليبت رغلافيبي ًيبًئٜبِ

، ؿِٚت  ، ٔيـاٖ ٚاعـ رٛ٘ن ؿٚيش ، اٍِٛي يىپبكصٍي ٚ فلٚپبُي وبكَ وبكولؿٌلايي ٞبكتِٛكٖ

حل ؿك پيـايَ ٚ ؤ، ٕ٘بؿٍ٘بكي ٚ ٘ظبْ ٌلؿُي ٌبتٕٗ ٚ...( ٘بظل ثل ثلكًي ػٛأُ ٔ  ًلمٔيٙي ٞلم

إِّّي( آ٘بٖ ثٛؿٜ  )ّٔي ٚ ثيٗ ٞبي أٙيتي ٞب ثب تٛرٝ ثٝ تٙٛػبت ف٘بيي ٚ ٔغيٚ ِٚتفلٚپبُي ؿ

 اًت.

آٖ كا اؿاكٜ  ياي اًت وٝ عىٛٔت يبفتٝ ف٘بي ًيبًي ًبمٔبٖ ؿِٚت ،ؿك رغلافيبي ًيبًي

، رٕؼيت ٚ ٘ظبْ ًيبًي يب عىٛٔت(ٔي ثبُـ. ٞلوـاْ  وٙـ ٚ ٔتِىُ امًٝ ػٙٔل )ًلمٔيٗ ٔي 

٘ٛع كٚيىلؿ  ا٘ـ. ٞبي ٔتؼـؿ, پقيلاي تٙٛػبت ٚ پيبٔـٞبي ثٌيبكي ِفٝؤحل ام ٔأٔت ،ام ػٙبٓل فٛق

ؽبّ مٔبٖ ؽٛؿ ثٛؿٜ اًت. كٞيبفت  اٍِٛٞبيحل ام أٞب ٔت رغلافيـاٖ ًيبًي ثٝ ايٗ ٌٛ٘بٌٛ٘ي

وٝ ثب  (1881ـ1961رغلافيبي ًيبًي ثٝ ؿِٚت ؿك آغبم ام رجلٌلايي ؿاكٚيٙيٌتي ّٟٔٓ ثٛؿ )

تيّٛك تب اٚاؽل ؿٞٝ پٙزبٜ تـاْٚ  ت، صلصيُ ًٕپُ ٚ ٌليفي يش كاتنَٚرٛؿ ثنكٌب٘ي صٖٛ فلؿك

ؿيـٌبٜ  .ـُٚاكؿ ثٝ ايٗ كٞيبفت ا٘تمبؿات ثٌيبك رـي  1951تب  1931ؿاُت. ؿك َٛٛ ؿٞٝ 

ٚ ٚي كا تبثغ ثي صٖٛ ٚ  لبيُ ٘جٛؿثلاي ٘مَ آفليٙي اٌ٘بٖ ؿك ٔغيٚ ربيٍبٜ اًتٛاكي ٔقثٛك 

ٞب ثٝ  وٝ ٌلايَ هاپٙي ثٛؿايٗ ؿيـٌبٜ ثل ايٗ ثبٚك  ،بَ( ثلاي ٔخ5)ُت.پٙـا ٔي صلاي ٔغيٚ 

ٚ ٔٙبًت وِبٚكمي  اًتوٌٛٞتب٘ي  هاپٗٞبي  ًٛي ؿكيب ثٝ ايٗ ؿِيُ ثٛؿٜ وٝ ثيِتل مٔيٗ
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٘مَ ٟٕٔي ؿك ؿكيب٘ٛكؿي ٚ ًلٚكي  ،ٞبي ثّٛٙ ٚ ثٙبؿك ٛجيؼي ٔٙبًت ٘يٌت ٚ يب رٍُٙ

ٞبي رغلافيبيي  وٝ صلا ٔغيٚ ٗيظ ؿٞـتٛثليتب٘يب ثل ؿكيبٞب ؿاُتٝ اًت. ايٗ ؿيـٌبٜ ٘تٛاٌ٘ت 

ٔب٘ـٌي ثٝ ٕ٘بيَ  ػمت يبفتٍي ٚ ٞبي ٔتفبٚتي ام رٟت تًٛؼٝ ٌٕٞبٖ، فلًٞٙ ٚ ٔـ٘يت

ًبمي ٚ ٔغـٚؿًبمي  إٞيت ٔغيٚ كا ؿك فلٓت تٛاٖ ٕ٘يٚرٛؿ ايٗ ا٘تمبؿات  ثب ٌقاك٘ـ؟ ٔي 

ٕٞب٘ٙـ ٚيـاَ ثٝ ثؼـ رغلافيـا٘بٖ فلاٌ٘ٛي  1961ام ؿٞٝ  تزٕؼبت اٌ٘ب٘ي ٘بؿيـٜ ٌلفت.

ؿك رغلافيبي  2ٌلايي ٚ اعتٕبَ 1ٌلايي ؿٚالثبالٍ ٚ ريٗ ثلٚ٘ن ؿك تًٛؼٝ ٔفبٞيٕي صٖٛ أىبٖ

اٌ٘بٖ ٚ ارتٕبػبت اٌ٘ب٘ي ثب تٕبْ  ،پي آٖام  اٌ٘ب٘ي ٌٔبػي ثٌيبكي ثٝ ػُٕ آٚكؿ٘ـ.

 ٞبيِبٖ ؿك ٜٔبِؼبت رغلافيبيي ربيٍبٜ ٔغٛكي يبفتٙـ. ٚيوٌي

تٟٙب ثٝ  ثٙبثلايٗ. يت ّٔي ام ٔٙظل رغلافيبي ًيبًي اًتًي أٙكثل ،ٞـف ُ٘ٛتبك وٙٛ٘ي

ٌبتٕٗ وٝ ٘بظل ثل يىپبكصٍي ٚ  تِليظ ؿٚ ؿيـٌبٜ وبكولؿٌلايي ٞبكتِٛكٖ ٚ ٕ٘بؿٍ٘بكي ربٖ

 ؽٛاٞيٓ پلؿاؽت. ،صٙـپبكٌي ٔزٕٛػٝ ؿِٚت ام ٔٙظل أٙيت ّٔي اًت

 

 دٍ رٍيكزد تِ اهٌيت هلي اس هٌظز جغزافياي سياسيب. 
، وٙبك ٞٓ آٚكؿٖ  ثؾَ مٔيٗ ٚ ٔلؿْ ًبمٔبٖٔلرغ  ؿك ٔمبِْٚت ٞل ؿ يٞـف اًبً

ؿٞي ُـٜ  ٞبي ٔؾتّف ًلمٔيٗ ٚ افلاؿ ٔٙبٛك ٔؾتّف ٌٌتلٜ ؿِٚت تغت ٘ظبْ ًبمٔبٖ ثؾَ

يب ثٝ  يؿاؽّ يوٙتلَ ٚ ا٘غٔبك وبُٔ كٚاثٚ ًيبً ثلايتالٍ  ،ؿك ٕٞٝ ايٗ ٔٛاكؿ ٚاعـ اًت.

ٔغّي ثبيـ  يًيبً يٟ٘بؿٞب ،بُـ. ؿك ايٗ ُلايٚث ٘ظٓ ٔي تل ايزبؿ ٚ عفظ لبٖ٘ٛ ٚ ػجبكت ًبؿٜ

ثٌيبكي ام أٛك  ثب الًٔؼٕٛ ،ؿِٚت ي. ؿك ًبمٔبٖ ًيبًُٛ٘ـثب ٔفبٞيٓ ٚ ٟ٘بؿٞبي ٔلوني ًبمٌبك 

 ، تغٔيالت( ؿك ٔٙبٛك ٔؾتّف )ًبؽتبك ٛجمبت، ٟ٘بؿ ؽب٘ٛاؿٜ، ٔقٞت ٔتٙٛع ارتٕبػي ٚ ف٘بيي

ثب تٌبُٞ ثلؽٛكؿ  ـ ٔغّي ٚ ثٛٔي ٞبي ؿك كاًتبي تغىيٓ ٚعـت ّٔي ٚ رّت ٚفبؿاكي ـ

 ٘ـ.كٞب ؿك ٔؼلٕ تٟبرٓ يىـيٍل للاك ؿا وٙيٓ وٝ ؿِٚت ( ؿك رٟب٘ي م٘ـٌي ٔي6ُٛؿ.) ٔي

، اًتب٘ي ٚ   ٞب ٚ ػاليك ٔغّي ّي ٔلؿْ كا ربيٍنيٗ ٚفبؿاكئوٙٙـ ٚفبؿاكي  ٞب تالٍ ٔي عىٛٔت

٘بٌٕٞبٖ ٚ  ،مٔيٙيٞب ام رٟت رٕؼيتي ٚ ًل ٕٞٝ ؿِٚت بًتمليج ـ.ٙؽبكري ٕ٘بي يٞب ؿِٚت

                                                                                                                   
1 . Possibilism 
2 . Probabilism 
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وٙٙـ.  ٞب ٚعـت ٔٙبٛك ٔؾتّف ؿِٚت كا پيٍيلي ٚ ػّٕيبتي ٔي كٚ عىٛٔت ام ايٗ٘ـ ٘بٔتغـ

حل ام صٍٍٛ٘ي پلاوَٙ أ، ٔت ؿِٚتؿك تىخل  ٞب ؿك ٔٛارٟٝ ثب ايٗ تٙٛع ٚ كٞيبفت عىٛٔت

ؿك رغلافيـا٘بٖ ـ ٔؾتّف  يؿك وِٛكٞب عبوٓ اًت. يؿاؽّي ٚ ايـئِٛٛهي ًيبً ٞبي ٘ي٘بٌٕٞب

 ا٘ـ: ي ٜٔبِؼٝ ٔٛاكؿ فيُپ

 .ا٘ـ ٔٙبٛمي وٝ ثٝ ًجت ػٛأُ اٌ٘ب٘ي ٚ ٛجيؼي ؿصبك پلاوٙـٌي ٚ ٚاٌلايي. 1

 ا٘ـ. يٞبي ؽبكر )ٚاثٌتٍي( ثب ؿِٚت ٔٙبٛمي وٝ ؿك اكتجبٙ ٚ تٕبى. 2

( 7).ٔلون(ؿاك٘ـ  ثٝ  ٔتفبٚتي)ٌ٘جت يٞبي ًيبً ٔٙبٛمي وٝ ػاليك التٔبؿي, رٕؼيتي ٚ ٍ٘لٍ .3

ثٝ ٔجغج يىپبكصٍي  ثلؽبًتٝ ام ٍ٘بٜ أٙيت ٔغٛكافيـا٘بٖ ثٝ ٔٙبٛك ؿِٚت, ايٗ كٚيىلؿ رغل

 اًت.ّٔي 

 ُٛؿ. ٔي ثلؿاكي ٚ كاٞجلؿي عبُٓ  ، ثٟلٜ ٞبي ٛجيؼي أٙيت ّٔي، ام تزٕيغ ٚ تزّي ظلفيت

ٔٛكؿ افناكي  افناكي ٚ ٘لْ ام ؿٚ ٔٙظل ًؾتاًت وٝ ظلفيت ٛجيؼي ؿك ٚالغ ٕٞبٖ هئٛپِٛيتيه 

بع ؼاِِ افناكي كا تغت ٞبي ًؾت افناكاي، رٙجٝ ٞلصٙـ ألٚمٜ تغٛالت ٘لْ .لؿٌي تٛرٝ للاك ٔي

ّٔي ٚ  يٞب ٞب ٚ تٛإ٘ٙـي ، ُىبف ٚ تفبٚت ٔيبٖ پتبٌ٘يُ  ثلؿاكي للاك ؿاؿٜ اًت. ظلفيت ثٟلٜ

ظلفيت اًتلاتويه ٘ين ثٝ تٛاٖ ًيٌتٓ ثٝ ٔٙظٛك ٛلاعي ٚ ارلاي  . فؼّيت يبفتٗ آٟ٘بًت

كا ثلاي صٙـيٗ ًبَ تٕ٘يٗ  يحلؤـ اًتلاتوي ٔٙوٝ لبؿك ثبُؿاكؿ  اُبكٜٞبي وال٘ي  ًيبًت

ٓ ٕٞٝ تٙٛػبت آٖ كغٞبيي وٝ ؿِٚت كا ثٝ  ( ؿك رغلافيبي ًيبًي تٛرٝ ثٝ صٙيٗ ظلفيت8)وٙٙـ.

آٟ٘بيي  ،ٞب تليٗ ؿِٚت ٌٔٙزٓ ثٙبثلايٗ، ٔٛكؿ تٛرٝ ثٛؿٜ اًت. ،ؿاكؿ ٔي ٌٔٙزٓ ٚ يىپبكصٝ ٍ٘بٜ 

 2ٚ ثٝ لَٛ ٞبكتِٛكٖ« يا٘ـيِٝ ًيبً» ،1ب ثٝ لَٛ كاتنٌَٞتٙـ وٝ ؿاكاي ػّت ٚرٛؿي ي

ٗ يوٝ ٚرٛؿ صٙ اؿػب ٕ٘ٛؿ ثبُٙـ. ٞبكتِٛكٖ ؿك كٞيبفت وبكولؿي ؽٛؿ «ؿِٚتـ  ا٘ـيِٝ»

 آٖٚ ثٝ ٚاًٜٝ  ُٛؿ ٔي ي ثبػج ٕٞجٌتٍي ٚاٌ٘زبْ وّيٝ ٔلؿْ ؿك ٔٙبٛك ٔؾتّف وِٛك ا ا٘ـيِٝ

تٛا٘ـ ثل ٘يلٚٞبي ٚاٌلا  ٔي اًت وٝ  يٗ ٘يلٚيىـيٍل تؼّك ؿاك٘ـ. صٙييوٙٙـ ثٝ  ٔي ٔلؿْ اعٌبى 

اًت.  ...غّجٝ وٙـ ٚ يب عـالُ آٖ كا ؽٙخي ٕ٘بيـ ٚ ثلتل ام تٕبْ تمٌيٕبت فلٍٞٙي، رغلافيبيي ٚ

ًبم ّٔي  ىپبكصٝٚ ي٘بپقيل  ٟٕٔتليٗ ٘يلٚي ٔتغـوٙٙـٜ ٚ ثؾَ رـايي« ِتٚؿ يا٘ـيِٝ ًيبً»

                                                                                                                   
1 . Rotzel 
2 . Hartshorne 
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كٚؿ، ؽٛاٜ ثل اًبى مثبٖ،  ثٝ ُٕبك ٔي« ؿِٚت يا٘ـيِٝ ًيبً»ٛ٘بِينْ ٔؤحلتليٗ ياًت. ٘بً

ميلا ايٗ  ؛كيني ُـٜ ثبُـ ِٔتلن پي ئقٞت، اكمُٟبي ِٔتلن ٚ ؽٛاٜ ثل تزلثيبت تبكيؾ

ٞب ِٔىّي ؿك احجبت  ؿِٚت يؿٞـ. ثلؽ ٔي ثٝ فلؿي  ٞٛيت ّٔي ٔٙغٔل ،ٞب ثٝ ؿِٚت ٌٕٞب٘ي

بوٙبٖ ثٝ اتفبق ثل آٟ٘ب ِٔؾْ اًت ٚ ً يًيبًـ ػّت ٚرٛؿي ؽٛؿ ٘ـاك٘ـ. ٞٛيت رغلافيبيي 

ٚ يب آٖ كا  ؿاك٘ـي ٗؼيف ا ا٘ـيِٝٞب ٘ين  ؿِٚتايٗ ثبٚك٘ـ وٝ ثٝ يىـيٍل تؼّك ؿاك٘ـ. ثؼ٘ي 

 ؽبكري يٞب ٞب ثٝ ٛٛك يىزب٘جٝ تًٛٚ لـكت ايٗ ٌٛ٘ٝ ؿِٚت الًٔؼٕٛ .ا٘ـ اثـاع ولؿٜ اًرـيـ

ٔلوني ٞبي آًيبي  يب ٘بؽٛاًتٝ )ثلؽي ام رٕٟٛكي )ثٌيبكي ام وِٛكٞبي آفليمبيي ( ٚ

ٞٛيت  ،ا٘ـ. ثٝ ٚاًٜٝ ًٌت ٚ ًٜغي ثٛؿٖ ػّت ٚرٛؿي ُٛكٚي پيِيٗ( ٔٛرٛؿيت يبفتٝ

ٚظيفٝ اًبًي رغلافيـا٘بٖ  ،كٞيبفت وبكولؿي ٞبكتِٛكٖ ّٔي آٟ٘ب ٘ين ُىٙٙـٜ ٚ ٘بٜٕٔئٗ اًت.

ثلعٌت ًبؽتبك ٚ وبكولؿ  ؿٞي ُـٜ ًيبًي( ًيبًي كا ٜٔبِؼٝ ؿِٚت )ٚ ؿيٍل ٔٙبٛك ًبمٔبٖ

ؿٞي ُـٜ ًيبًي اًت وٝ وبكولؿ وبكآٔـي كا ثٝ  ؿِٚت ف٘بي ًبمٔبٖ ،ظل ٚيثٝ ٘ ؿا٘ـ. ٔي 

٘يلٚٞبيي وٝ تٕبيُ ثٝ فلٚپبُب٘ـٖ ؿِٚت  ـ ميلا ثب غّجٝ ثل ٘يلٚٞبي ٔلونٌلين ؛ٌقاكؿ ٔي ٕ٘بيَ 

 ٘يلٚٞبي ٔلون ًبمؿ. ٔي يىپبكصٝ  ي، ؿِٚت  ٚ اٌ٘زبْ ثؾِي ثٝ ٘يلٚٞبي ٔلونٌلاي فلاٌيلـ  ؿاك٘ـ

ٞب آ٘مـك تٛا٘بيي ؿاك٘ـ وٝ  ايٗ ٘يلٚٞب ؿك ثلؽي ؿِٚت . ٞب ٚرٛؿ ؿاك٘ـ كي ام ؿِٚتٌلين ؿك ثٌيب

٘يلٚٞبي  ،٘ظليٝ يىپبكصٍي ًلمٔيٙي ٞبكتِٛكٖ (9).ٌٌال٘ٙـ ٔي ٘ظبْ ؿِٚت كا ثٝ ٛٛك وبُٔ 

ثلاي ٔخبَ رـايي پيىلٜ پبوٌتبٖ  .ؿا٘ـ ٔي  ٚ ًلمٔيٙي يؿاكاي ُٙبًٝ رغلافيبي بًٔلونٌلين كا ٘ٛػ

پبوٌتبٖ ٘ٛيٗ ؿك ٚ تِىيُ  1971ؿك ًبَ ؿك ؾَ ُللي ٚ غلثي ثٝ ٘بپيًٛتٍي ؿِٚت ٔبثٝ ؿٚ ث

تٛا٘ـ تٛٗيظ ؿٞـ وٝ صلا  ايٗ ٘ظليٝ ٕ٘ي ؿك ػيٗ عبَغلة ٚ ثٍٙالؿٍ ؿك ُلق ٔٙتٟي ُـ. 

وِٛكٞبي  صلايب  ؟ايبالت آالًىب ٚ ٞبٚايي ثب ٚرٛؿ ؿٚكي ام ؿِٚت ٔبؿك ٔيُ ثٝ رـايي ٘ـاك٘ـ

صٙيٗ ٚٗؼيتي ثلاي ؿكعبِيىٝ ثل٘ـ  ٔي مب ام تٟـيـ ٔٛرٛؿيتِبٖ ك٘ذ ٔغٔٛك ؿك ؽِىي آفلي

 إٞيتصٙيٗ ت٘بؿي ِ٘بٍ٘ل آٖ اًت وٝ ؟ًٛيي ٚ اتليَ ؿك اكٚپب إٞيت صٙـا٘ي ٘ـاكؿ

ٔتفبٚت يٙـٞبي پيلأٛ٘ي ؿك التٔبؿ رٟب٘ي، آفل ثبفلآيٙـٞبي ٔلون  ؿكٞبي ف٘بيي  ؽٔئٝ

ُبٖ  ٞب ثبيـ ٔتٙبًت ثب ٚمٖ وٝ ٔىبٖ ُٛؿ ٔي آٚك ٞبكتِٛكٖ يبؿ ،ؿك تجييٗ صٙيٗ ٚٗؼيتي .اًت

ٞبي  . ثلاي ٔخبَ مثبٖ، لٛٔيت ٚ تفبٚتيبثـ ٔيكٚ، تٙٛع اُىبَ ٔتفبٚتي  ام ايٗ ٜٔبِؼٝ ُٛ٘ـ.

ؿيٍل اُىبَ ٘ظيل فٌّفٝ ًيبًي، تغٔيالت  ا٘ـ. فلاٌيلتليٗ ٔٛاكؿ ت٘بؿٞبي ًلمٔيٙي ،ٔقٞجي
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أب ٕٞٛاكٜ صٙيٗ ٘يٌت وٝ ؛ كأي ثبُٙـًبم ٘بآ ٚ ًٜٛط ٔتفبٚت م٘ـٌي ٕٔىٗ اًت مٔيٙٝ

ا٘ـيِٝ »تليٗ ٘يلٚٞبي ٔلونٌلا كا  ًبم فلٚپبُي ثبُـ. ٞبكتِٛكٖ يىي ام ٟٔٓ مٔيٙٝ ،تٙٛع

اي اًت وٝ ٘يلٚٞبي  «ا٘ـيِٝ» ؿاكاي ػّت ٚرٛؿي اًت ٚ آٖ يؿا٘ـ ميلا ٞل ؿِٚت ٔي « ؿِٚت

ْ ن٘ٙـ ٕ٘بؿٍ٘بكي ثب ٘بًيٛ٘بِيٕٞب «ا٘ـيِٝ ؿِٚت» ،وٙـ. ؿك رٟبٖ ٔـكٖ ٔي ٔلونٌلين كا ؽٙخي 

ـ, ٞبكتِٛكٖ ؿك كٞيبفت وبكولؿٌلايي ثٝ ٞٓ ُ( ٕٞضٙب٘ىٝ پيِتل اُبكٜ 11.)ُٛؿ ٔي ٔلتجٚ 

 ؿا٘ـ.  ٔي ٔلتجٚ ِىتيه ٘يلٚي ٌلين ام ٔلون ٚ ٘يلٚي ٔلونٌلا بؿٚاٍ٘ينٜ ؿي بّٔت كا ث ٍيپيًٛت

 

 گزيش اس هزكش يًيزٍّا .1
 ٌقاك٘ـ. ٛبتي ٔيبٖ ٔٙبٛك ٔؾتّف وِٛك ثٌيبك احلػٛاكٕ ٛجيؼي ؿك ايزبؿ ؿُٛاكي اكتجب

، اكتجبٛبت ٘ٛاعي ٔؾتّف كا تٌٟيُ   آٞٗ ٚ ؿيٍل ٌٔيلٞبي تلاثلي صٙـ تًٛؼٝ ٔؾبثلات، كاٜ ٞل

ولؿٜ اًت. ٘ظبْ ؿِٚت ٘يبمٔٙـ اكتجبٙ ٚ ٔلاٚؿٜ ٔٙبٛك ٔؾتّف ٚ ٘ين اكتجبٙ ٔلون ًيبًي ثب 

ػبُٔ ٌلين ام ٔلون  «فبّٓٝ»اكٕ ٛجيؼي ٚ ام صٙيٗ ٔٙظلي اًت وٝ ػٛ ٘ٛاعي پيلأٛ٘ي اًت.

 ؿيٍلٚ   ُىُ ًٚؼت,  ثٝ آٟ٘ب ؿك تمٛيت ٘يلٚي ٌلين ام ٔلونتأحيل  ٚكٚ٘ـ  ثٝ ُٕبك ٔي

 ؿٞٙـٜ ػٙبٓلي اًت ِ٘بٖتغّيُ ٚ ثلكًي تؼبكيف ؿِٚت  (11).ٌلؿؿ ٔيبم ث  ٞبي ؿِٚت تٛا٘بيي

ٗؼف ٞل وـاْ ام يب جٛؿ ٚ ؿك ٓٛكت ٘ ٚإٞيت ثٙيبؿيٗ ؿاك٘ـ  آٖوٝ ثلاي ٔٛرٛؿيت ٚ عفظ 

 ام ٔٙظلٌيلؿ.  يب ؿك ٔؼلٕ ٕٞپبُي للاك ٔي ، ؿِٚت ٘ين ٚرٛؿ ٘ؾٛاٞـ ؿاُت ٚ ايٗ ػٙبٓل

 :ػٙبٓل ثٙيبؿيٗ ؿِٚت ػجبتٙـ ام ،ًيبًي يرغلافيب

ُجىٝ ٔٙظٓ ، التٔبؿ ًبمٔبٖ يبفتٝ، عىٛٔت يب ًبمٔبٖ ًيبًي، ًلمٔيٗ ،)رٕؼيت( ٔلؿْ

 (12).إُِّ ُٙبًبيي ثيٗٚ عبوٕيت ، اكتجبٛبت

پٙذ ػبُٔ ٘ؾٌت وٝ ٕ٘ٛؿ ف٘بيي ؿاك٘ـ ام إٞيت ثيِتلي ؿك رغلافيبي  ،ام ايٗ ٔيبٖ

،  حيلٌقاك اٌ٘ب٘ي ؿك ٌٌتلٜ ًلمٔيٙي ؿِٚتأتليٗ ػبُٔ ت ًيبًي ثلؽٛكؿاك٘ـ. ام ثؼـ أٙيتي ُبيغ

ٞبي  ٌبٜ ًىٛ٘تٚ اًت. ٔٙبٛك غيلٌٔىٖٛ  ٔؾتّف٘جٛؿ يب پلاوٙـٌي رٕؼيت ؿك ٔٙبٛك 

وبكولؿي ٔٙفي ؿاك٘ـ. ثلاي ٕ٘ٛ٘ٝ اكتفبػبت  ي،ؿك اكتجبٛبت ٚ ٔلاٚؿات ؿكٖٚ ًلمٔيٙ ،پلاوٙـٜ

ٌنيٙي  اعٌبى رـاييٚ ٔلوني ٚ آپبالٍ ؿك ايزبؿ ٔٙبٛك ؽبِي ام ًىٙٝ  يپٌت اكٚپب بًٌ٘جت
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ٞب  ا٘ـ. ؿك ايلاٖ ٘ين ٚرٛؿ ؿُت ثنكي ِٛت ؿك پيـايَ صٙيٗ اعٌبًي ٔيبٖ ثّٛس حيلٌقاك ثٛؿٜأت

 ٛؿٜ اًت.حيل ٘جأت ثي

كٚاثٜي ٘نؿيىتل ثب ؿيٍل  ،يبثـ وٝ ٔٙبٛك ٔؾتّف ؿِٚت ٔي ثلٚم  يمٔب٘ ئؼُ٘ اًبً

 وٙٛ٘ي آٟ٘بؿ وٝ ٔلم ُٛ ٔي ٞبي ؿٚك ٚ ٘نؿيه ؿاُتٝ ثبُٙـ. ايٗ پـيـٜ ؿك ٔٙبٛمي ظبٞل  ؿِٚت

ٔؼُ٘ ؿك ٔٙبٛك  ايٗ. ًتا  ؿك ؿاؽُ ؿِٚت ؿيٍل للاك ؿاُتٝپيَ ام ايٗ وٝ  اًتاي  ؿك ٜٔٙمٝ

اي  ٜٔٙمٝ اي وٝ اكتجبٛبت ثلٖٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ اًت ِٟٔٛؿ الًبُٓ ٔيبٖ ٔلم وب٘بؿا ٚ آٔليىب وبٔف عـ

تؼبٔالت ؿٚ رب٘جٝ ٔيبٖ ثلؽي  ،ثغبكاء ؿك وِٛكٞبي ٔبٚك ثب ؿِٚت ؽبكري ثيِتل اًت. ٟبآ٘

ؿك وِٛك اًتلاِيب  بً. ايٗ ِٔىُ ػٕـتاًتٔٙبٛك ؿِٚت وٕتل ام اكتجبٙ ٔٙبٛك ؽبّ ؽبكري 

ام ؿيٍل  ثيَتٙٛػبت اٌ٘ب٘ي ؿك تمٛيت ٘يلٚي ٌلين ام ٔلون ثٝ ٔلاتت  تأحيل (13ٚرٛؿ ؿاكؿ.)

ًبمي ٔٙبٛك ثب تٛرٝ ثٝ تٙٛػبت  ٌٕٞبٖػٕـتبً ٔؼٜٛف ثٝ ٞب  عىٛٔتتالٍ ػٛأُ اًت. 

 وٙـ. ٔي ٞب كا تِـيـ  ٞب ٚ ؿك ٘تيزٝ ٘بآكأي ، ٘بٌٕٞب٘يؽٛؿوٝ ٌبٜ  اًتاٌ٘ب٘ي 

 

 هزكشگزا يًيزٍ. 2
كا ثٝ ػٙٛاٖ  ؽٛؿ ٔٛرٛؿيت ،إِّّي ام ٛليك ٔؼبٞـات ثيٗٚ  ؿاكؿعىٛٔتي  ٘بْ ٚ ،ٞل وِٛك

ُٙبؽت  ،ٜٔبِؼٝ تىبُٔ ٔفْٟٛ ؿِٚت ُٙبًب٘ـ. ؿك ٞب ٔي ثب ٔغـٚؿٜ ٔؼيٗ ثٝ ؿيٍل ؿِٚت يؿِٚت

 «ا٘ـيِٝ ؿِٚت»ٌلين ام ٔلون ٚ ٔلونٌلا ؿك ٔٙبٛك ٔؾتّف ؿِٚت ٗلٚكي اًت.  ي٘يلٚٞب

. ؿِٚتي وٝ ؿِيُ ؿٞـ كا ِ٘بٖ ٔي ٞب ٚرٛؿي ؿِٚت ٘يلٚي ٔلونٌلاي آّي اًت وٝ ؿِيُ

ثٝ يىجبكٜ ام ٞٓ ٘ؾٛاٞـ پبُيـ. ٘يلٚٞبي  ،كا ام ؿًت ٘ـاؿٜ ثبُـ ؽٛؿٚرٛؿي ٚ اػتجبكي 

 يُلايٚ وٙٛ٘ي ٘ين ثمب يتلى ام ؿٌلٌٛ٘ ٌل، ٔٙبثغ ٌٔتمل )ؿك عفظ ٚٗغ ٔٛرٛؿ( ٚ ؽٙخي

كا ؿك وِٕىَ  ؽٛيَِيُ ٚرٛؿي ثؾِٙـ. أب فلٚپبُي ًبؽتبك ؿِٚتي وٝ ؿ ؿِٚت كا تـاْٚ ٔي

ام ؿًت ؿاؿٜ اًت، ثـٖٚ ايٙىٝ ٌٛ٘ٝ رـيـي ٞبي ؿاؽّي  يؽبكري ٚ ٘بآكأ يثب ٘يلٚٞب

ٞب ٔٙٛٙ ثٝ ٚفبؿاكي ٔلؿْ ٔٙبٛك ٔؾتّف ٚ  ؿِٚت يثمب عتٕي اًت. ربيٍنيٗ آٖ ولؿٜ ثبُـ،

 آ٘بٖ اًت. يُٟـايب ُـٌبٖ  عتي وِتٝ

ٔٙبٛك ٔؾتّف آٖ كا ؿك عتي  ٕٞٝ وبِجـ ؿِٚت ٚ ،ولؿٜ ثٛؿ وٝ ايـٜ ًيبًي يثيٙ كاتنَ پيَ

ٞب ثٝ ػٙٛاٖ  , ميلا عىٛٔتوٙٙـ كا تأييـ ٕ٘يأب ُٛاٞـ ٔٛرٛؿ ايٗ ؿيـٌبٜ  (14).ثلؽٛاٞـ ٌلفت
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 ي. ٞلصٙـ ّٔت كا ٌلٚٞكا ثٝ ؽٛثي ا٘زبْ ؿٞٙـ ٕٞب٘ٙـًبمي ّٔي ٘تٛاٌ٘تٙـوبكٌناك ؿِٚت 

پيٛ٘ـٌل ٔبؿي ٚ ٔؼٙٛي ثٝ يىـيٍل آٖ ؿك احل ػٛأُ  يوٝ اػ٘با٘ـ  تؼليف ولؿٜاٌ٘ب٘ي 

ًلُ٘ٛت ؽٛؿ كا ثب ًبيل اػ٘ب  يبوٙٙـ  ُبٖ اعٌبى تؼّك ٔي ا٘ـ ٚ ٌ٘جت ثٝ رٕبػت ٚاثٌتٝ

 ثل ٞٓ ٜٔٙجك ثبُـ. وبٔالًآٖ وٝ ٔلم ؿِٚت ٚ ّٔت  اًتأب وٕتل وِٛكي  (15)؛  ؿا٘ٙـ ٌٕٞبٖ ٔي

وٝ ٚرٛؿ آٟ٘ب ثل٘ـ  ٘بْ ٔيُ ػيٙي ام ثلؽي ػٛأ ا٘ـ، پلؿامي ولؿٜ ٘ظليٝوٝ ؿكثبكٜ ّٔت  ئتفىلا٘

تليٗ ايٗ ػٛأُ ػجبكتٙـ ام ٘واؿ ٚ ؽٛيِبٚ٘ـي، اُتلان  ٟٔٓ .ولؿٜ اًت ثٝ ظٟٛك ّٔت وٕه 

ٞبي  ٞبي ِٔتلن التٔبؿي ٚ تبكيؾي يب ًٙت ٞبي رغلافيبيي، ثٌتٍي ؿيٗ ٚ مثبٖ، ثٌتٍي

 (16). آٟ٘ب اتفبق ٘ظل ٘يٌت ٕٞٝٚرٛؿ ٗلٚكت ٔٛكؿ ٞلصٙـ ؿك ِٔتلن. 
 

 ًوادًگاري هلي ج.
اي وٝ ايٗ  ؿكرٝ .ًبمي ُىُ ؿاؿٖ ثٝ ا٘ـيِٝ ًيبًي ؿِٚت اًت فلآيٙـ ّٔت ،ام يه ٔٙظل

ا٘زبٔـ تب عـٚؿي ثٝ ٔبٞيت ٚ اٞـاف كٞجلاٖ ًيبًي وِٛك ثٌتٍي  فميت ٔيٛوَُٛ ثٝ ٔ

تٛرٝ ثٝ ٔٙجغ لـكت ٚ ِٔلٚػيت ؽٛؿ ثلآ٘ٙـ تب ثب ايزبؿ، ٌٌتلٍ ٚ  ؿاكؿ. كٞجلاٖ ًيبًي، ثي

وِٛك ؽٛؿ كا ثٝ  ،ؽٛا٘ـ ّٔي يب آيىٌٛ٘ٛلافي ٔي يٕ٘بؿٍ٘بك 1ثلؿاكي ام آ٘ضٝ ٌبتٕٗثٟلٜ 

ٚعـت ٚ يىپبكصٍي ثلًب٘ٙـ. ٔٙظٛك ام ٕ٘بؿٍ٘بكي ّٔي، تٛرٝ ثٝ وّيٝ ٕ٘بؿٞب، ٔلارغ ٚ 

ٞبيي اًت وٝ ٔيبٖ ٔلؿْ ِٔتلن اًت ٚ ثٝ آٟ٘ب ٕٞجٌتٍي كٚعي ٚ ؿك ٟ٘بيت ٚعـت  آكٔبٖ

اًت ٞبي فلٍٞٙي ٔٛكؿ اػتمبؿ ٔلؿْ  َ ٟ٘بؿٞبي كٚعب٘ي يب پـيـٜيب ثلكًي ٘مٚ ( 17ثؾِـ) ٔي

 (18)٘ـ.ا حل ثٛؿٜؤٞب ٚوِٛكٞب ٔ وٝ ؿك پيـايَ ّٔت

ؿاك  ثغخي ؿأٙٝ ٘يبمٔٙـ ،ٞٛيت ّٔي ثٝ ػٙٛاٖ ميلثٙبي يىپبكصٍي ّٔي ٓلبٙتِؾيْ ػ

وٙٙـٜ  ٚ آٖ كا ػبُٔ يىپبكصٝ ٘ـٞب ثٝ آَٛ ٔؼٙٛي ٔغيٚ اٌ٘ب٘ي پبيجٙـ اًت. ٌلٚٞي ام ّٔت

ثٝ « ٌّٕٔبٖ ثٛؿٖ »٘ٙـ. ثلاي ٔخبَ تىيٝ پبوٌتبٖ ثل ػبُٔ ؿا ٔي « ّٔت»ٌلٜٚ اٌ٘ب٘ي ثٝ ػٙٛاٖ  ٞل

اًت.  ٗلٚكت پٛيبيي آٖ ثٛؿٜ ؽٛؿ،ًبِٝ  51ؿِيُ ٔٛرٛؿيت آٖ وِٛك ؿك عيبت  ٔخبثٝ يٍب٘ٝ

ي يٚ ؿكٌيل كٚيبكٚ تب ٍٞٙبٔي وٝ پبوٌتبٖ ؽٛؿ كا ٔٛكؿ تٟـيـ ٞٙـًٚتبٖ غيلٌّٕٔبٖ)٘بپبن(

. أب ثب تٛرٝ ؿاُتاي ؽٛاٞـ  پبيٝ ّٔي هئٛپِٛيتيه ثب آٖ وِٛك اعٌبى وٙـ، ػّت ٚرٛؿي ته

                                                                                                                   
1 . Gean Gottman 
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اي ؿك ػلٓٝ ٔجبؿالت التٔبؿي ٚ ا٘تمبَ ا٘لهي ثٝ رٙٛة ُلق آًيب،  ٞبي ٜٔٙمٝ ثٝ ٕٞىبكي

ؿيٍل ثلاي تٛريٝ ٔٛرٛؿيت ؽٛؿ ثٝ ػٙٛاٖ ّٔتي يىپبكصٝ,  يپبوٌتبٖ ٘يبمٔٙـ يبفتٗ ػبّٔ

تب وُٛٙـ  ٞب ٔي ٕبين ام ؿيٍلاٖ ؽٛاٞـ ثٛؿ. ؿك ثلاثل ايٗ ٌٛ٘ٝ وِٛكٞب، ثيِتل ّٔترـاٌب٘ٝ ٚ ٔت

ّٔتي » ٔخبثٝ، ٞٛيت ّٔي ٚ ػّت ٚرٛؿي ؽٛؿ ثٝ  يٗ ّٔيتياي كا ُبؽْ تؼ ػٛأُ صٙـٌب٘ٝ

 (19).رـاٌب٘ٝ ٚ ٔتٕبين ام ؿيٍلاٖ للاك ؿٞٙـ ،«صٝكيىپب

ثب ػٙٛاٖ ٘ظبْ  ،ي احل ٔٙفي ؿاك٘ـْ ّٔن٘بًيٛ٘بِي ػٛأّي وٝ ؿك ت٘ؼيف ٞٛيت ٚ ٌبتٕٗ ام

ٚ ًلمٔيٗ ًيبًي « ايـٜ ؿِٚت»ٚرٛؿ ثٝ ٞل تلتيت ٕ٘بيـ.  ٔي ٌلؿُي يب ًيلوٛالًيٖٛ يبؿ 

ّٔت اًت. « ػّت ٚرٛي»ِٔؾْ، ؿك ٕٞٝ ٔٛاكؿ ام ػٛأُ عتٕي ٚ ميلثٙبيي ًبؽت 

ي ارتٕبػي ٚ ٌلاي ٔقٞجي، لٛٔي، مثب٘ي، ًيبًي، ٘بعيٝ يٞب ٔب٘ٙـ تفبٚت 1٘يلٚٞبي ٌلين ام ٔلون

ًيٌبت ميلثٙبيي ٚ أىب٘بت ؿك ٔٙبٛك ٔؾتّف أالتٔبؿي، تفبٚت ؿك ٔيناٖ ثلؽٛكؿاكي ام ت

ٞب كا  كا٘ٙـ ٚ ّٔت ؿِٚت كا ثٝ ًٛي ٕٞپبُي ٔي يٞبي وبًت التٔبؿي، ارنا وِٛك ٚ ٘ظبْ

 ـ.ً٘بم پلاوٙـٜ ٔي

ثٝ ثٌيبكي  يلٚم ُـ ٚپ 1961ؿك اٚاؽل ؿٞٝ ،ؿك ٘يزليٝ 2رٙجَ رـايي ّٛت ٜٔٙمٝ ثيبفلاٖ

وبت اوٝ ا٘ـيِٝ ؿِٚت كا ٘ٝ ثل اُتل يٞبي ؽٛؿ كًيـ. عتي ثلؽي وِٛكٞبي اكٚپبي ام ؽٛاًتٝ

حل ام أٔتٚ اؽيل  يٞب ؿك ًبَ ،ًًٛيبِيٌٓ ثٝ ػٙٛاٖ ايـٜ فلاٌيل للاك ؿاؿٜ ثٛؿ٘ـ الٛاْ ثّىٝ ثل

ثلاي ٔخبَ صىٌّٛاوي ثٝ ؿٚ رٕٟٛكي صه ٚ اًّٛاوي،  ا٘ـ. ػٛأُ فٛق ٔتالُي ُـٜ

 ٌٌالٚي ثٝ پٙذ ٚ اتغبؿ رٕبٞيل ُٛكٚي ثٝ پب٘نؿٜ وِٛك تمٌيٓ ُـ.يٛ

، فـكاًيٖٛ كًٚيٝ ٚ  اًپب٘يب، اٌٍّ٘تبٖ صٖٛوِٛكٞبي ٘بٍٕٞٗ اكٚپبيي  ،اي ٜٔٙمٝ ٞبي َٙت

ْ، ٕ٘بؿٍ٘بكي، ٟ٘بؿٞبي نُ ٘بًيٛ٘بِييام لج 3ٌلايٙـٜ ثٝ ٔلون يوٙـ. ٘يلٚٞب ايتبِيب كا ٘ين تٟـيـ ٔي

ًبمٔب٘ـٞي، عُٕ ٚ ٘مُ ٚ اكتجبٛبت، ٔيٟٗ ؿًٚتي، آؿاة ٚ كًْٛ ٚ  ٔتغـ وٙٙـٜ، ٔـيليت،

. ايـٜ ٕ٘بؿٍ٘بكي ٚ ٘ظبْ وٙـ ٔيب ّٔت كا ثٝ ٞٓ ٘نؿيه ٚ پيًٛتٝ يؿِٚت  يتبكيؼ ِٔتلن, ارنا

ٞبي ؿيبِىتيه پلإٞيتي ام ٘يلٚٞبي ٌلايٙـٜ  )٘يلٚٞبي ٔلون ٌلين( ام ربٖ ٌبتٕٗ ٔخبَ ٌلؿُي

، ٘يلٚٞبي ٌلايٙـٜ ثٝ ٔلون كا  كٚ٘ـ. ٞبكتِٛكٖ ٕٞب٘ٙـ ٌبتٕٗ ٔينٌلين ثٝ ُٕبك وثٝ ٔلون ٚ ٔل
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2 . Biafran 
3 . Centripetal Forces 
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ػبُٔ پيـايَ وِٛكٞب ٚ ػّت ٚرٛؿي آٟ٘ب ؿاٌ٘تٝ ٚ ثل ايٗ ثبٚك اًت وٝ ٘يلٚٞبي ٌلايٙـٜ ثٝ 

، ِٔؾٔبت ٔبؿي ٔٛرٛؿيت ًلمٔيٙي   يـ رغلافيـا٘بٖ ًيبًي ٘ين للاك ؿاك٘ـأئلون وٝ ٔٛكؿ ت

ٚي ٌلايٙـٜ ثٝ ٔلون ٚ ػّت ٚرٛؿي وِٛكٞب كا ػبُٔ ٘ـ. ثلؽالف ٌبتٕٗ وٝ ٘يلا عىٛٔت

 ،رغلافيـا٘بٖ ؿا٘ـ، ٞبكتِٛكٖ ٚ ثلؽي ؿيٍل ام يب ٕ٘بؿٍ٘بكي ٚ ٔؼٙٛيت ٔي« آيىٌٛ٘ٛلافيه»

  ام ؿيـ ايٗ رغلافيـا٘بٖثلاي ٔخبَ ؿا٘ٙـ.  )ػيٙي( كا ثٝ ا٘ـامٜ ػٛأُ ٔؼٙٛي ٟٔٓ ٔي ػٛأُ ٔبؿي

تٛا٘ـ ػبُٔ آّي پيـايَ ّٔت يب وِٛك ثبُـ.  ٔي ،رغلافيبيي ـٌٌتلٜ ًلمٔيٙي ُٚىُ ٞٙـًي 

ؿكربت ؿاكاي ،   ٌلايٙـٜ ثٝ ٔلون ي، ثٝ ػٙٛاٖ ٘يلٚٞب وٝ ػٛأُ ٔبؿي كًـ ٘ظل ٔي، ثٝ  ثب ايٗ عبَ

 (21)ثبُٙـ.ام وبكايي ؿيبِىتيه  ئتفبٚت

ؿِٚت ٔؼٜٛف ثٝ  ،آٖ بؿِٚت ٚ ٔجبعج ٔتٙبظل ث ؿك ٜٔبِؼٝرغلافيبي ًيبًي  ػٕـٜكٚيىلؿ 

ٚ ؿك ٔغـٚؿٜ ًلمٔيٙي ؽٛؿ ٞيش  كا ؿاكاًتؿِٚتي وٝ ؿكرٝ ثباليي امعبوٕيت  اًت. ٖٔـك

ٞبي ؿِٚت ثب پٌٛ٘ـ ّٔي تٛريٝ  ٕٞٝ وٍِٙلي ؿك ايٗ ػٔل ُٙبًـ. لـكتي كا ثٝ كًٕيت ٕ٘ي

ام   ّٔت  يه  تفىيه  ثلاي  اثناكي وٝكٚؿ  ثٝ ُٕبك ٔياًبى پٌٛ٘ـ ّٔي  ٌلايي ّٔيُٛؿ.  ٔي 

ِٔٙبء  . اًت  ٌلٚٞي  ُـٜ  تؼليف  يب ٔفبٞيٓ  ٔفْٟٛ  عَٛٚ   ِٔتلن  ثل آٌبٞي  ؿيٍل ثب تىيٝ  ّٔت

 ،ام آٖ مٔبٖ ثٝ ثؼـ .ًٚتفبِي اًت 1648ٞبي ًي ًبِٝ ٚ ّٓظ  ؿِٚت ٔـكٖ, رًٙ پيـايَ

ؿِٚت ٔلاعُ تىبّٔي ؽٛؿ كا ًيل  ٔٙـ يبفت ٚ ٌٌتلُي ٘ظبْ ،ٔٙبًجبت ٔيبٖ رٛأغ ٔؾتّف

ًبمي  ، أٙيت ّٔي ٚ ّٔت ْ ن، ٘بًيٛ٘بِي ، ٔٙبفغ ّٔي ػّٓ ثبٚكي ،ثٚؿٞي ثٝ ايٗ كٚا ولؿ. ؿك ُىُ

ٞبي ًيبًي ثل آٖ ُـ٘ـ وٝ ثب تٌٕه ثٝ تبكيؼ ٚ  ٞب يب ٘ظبْ عىٛٔت ـ.ُؿك لبِت ؿِٚت آغبم 

رٛأغ ٚ ٘ٛاعي ٔؾتّف ؿِٚت ٚ ّٔت كا تغت آٖ ِٔتلوبت  ،ًبمي ٌبٞي ٘ين تبكيؼ

تّفي ام ٕٞب٘ٙـًبمي تب پقيلٍ تىخلّٔي تـاْٚ ٞبي ٔؾ ي ّٔت ثٝ ُيٜٛيٌلؿٕٞب آٚك٘ـ. ٌلؿٞٓ

ٕٞپُٛي ٔلم ؿِٚت  ُـ تب يٞب ُىُ ٌلفتٙـ ٚ وَُٛ ثٌيبك ّٔتـ  ؿك ايٗ ؿٚكٜ ؿِٚت يبفت.

 .ػيٙيت يبثـٚ ّٔت 

 

 دٍلت هليَّيت هلي د. 
پبيـاك ٔب٘ـٖ ٚ ثٝ رٕغ تؼّك ؿاُتٗ ٚ  ، حبثت ٞٛيت ؿك ؿكرٝ ٘ؾٌت ثٝ ٔؼٙبي ٔتٕبين ثٛؿٖ

، پبيـاكي ٚ ؿك رٕغ ثٛؿٖ ؽٛؿ  ؿا٘ـ وٝ ام تٕبين ٔي ٍٙبٔي ؽٛؿ كا ؿاكاي ٞٛيت ٞ ،اًت. ٞل فلؿ
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تليٗ ػٛأّي ٌٞتٙـ وٝ ٘يبمٞبي ٞٛيتي اٌ٘بٖ كا تأٔيٗ  ف٘ب ٟٔٓ ٚ إٛيٙبٖ عبُٓ وٙـ. ٔىبٖ

ايٗ أىبٖ كا  ،، ٔلمپقيـي ٚ لبثُ تٟـيـ ثٛؿٖ ٔىبٖ ٚ ثٝ تجغ آٖ ف٘ب تل وٙٙـ. ثٝ ثيبٖ كُٚٗ ٔي 

، أٙيت ٚ  ، حجبت ؿاُتٗ ٚ تؼّك ثٝ ٌلٜٚ ٞب ثب اعٌبى ٔتٕبين ثٛؿٖ ًبمؿ وٝ اٌ٘بٖ ٔي فلاٞٓ 

ثل ؽبٓيت آّي  ,آفليٗ ٔىبٖ ، وبكٚيوٜ ٞٛيت ؿكٚالغ آكأَ المْ كا ثلاي م٘ـٌي وٌت وٙٙـ.

ثٝ  1ٞٛيت ٔجغخي ف٘بييثٝ ٕٞيٗ ؿِيُ، ( 21اًت.) اًتٛاك «ٔلمپقيلي ٚ حبثت ثٛؿٖ»يؼٙي آٖ 

، فلًٞٙ ّٔي ٚ ؿك  ًبم ٞٛيت ّٔي مٔيٙٝ ،يت ثلآٔـٜ ام ف٘ب ؿك ٌقك كٚمٌبكاٖٞٛ .كٚؿ ُٕبك ٔي

ٔبيٝ  ؿكٖٚ ا٘ـ. ٞلصٙـ ٞٛيت ٚ فلًٞٙ ٔغِٔٛي ؿك عبَ تىٛيٗ ٟ٘بيت ؿِٚت ّٔي ُـٜ اًت.

 وٙيٓ ٔي آ٘ضٝ ٔب ؿك ٞل مٔبٖ تٔٛك  وٙـ ٚ ٔي پيًٛتٝ ثب ٌقك مٔبٖ تغييل  ،فلًٞٙ ٚ ًٙت

 ،ثٙـي ام عبفظٝ فلٍٞٙي تب آٖ مٔبٖ اًت. ام آٖ ٌقُتٝ ي رٕغ٘ٛػ اًت، ؿك ٚالغ« فلًٞٙ ٔب»

ٞب يب  ٌيلي ٞبيي ام ٚاْ ، ثّىٝ ٕٞٛاكٜ كٌٝ ٘يٌت« ٔغِٔٛي ٔغّي»ٞلٌن ٔٙغٔلاً « فلًٞٙ ٔب»

ٚ ثٝ آٜالط  اًت« ثٙـي رٕغ»وٝ ثؾِي ام ايٗ   حيلات فلٍٞٙي پيِيٗ كا ؿك ؽٛؿ ؿاكؿأت

پيـايَ ٚاعـٞبي ًيبًي )ؿك  ثٙيبؿ ،ٞبي فلٍٞٙي بًٝايٗ ُٙ (22)ٌيلؿ. ٘بْ ٔي ،«فلًٞٙ ثٛٔي»

وٕتل ٚاعـ ًيبًي ؿك رٟبٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ؿاكاي  .ثبُٙـ ٔي ، ايبِت ٚ ؿِٚت( ، اًتبٖ لبِت ٘بعيٝ

ػٙٛاٖ  تب ثٝا٘ـ  ٞب ثب آٌبٞي ام ايٗ ٟٔٓ ثل آٖ ثٛؿٜ عىٛٔت .ـ ٌٕٞب٘ي ّٜٔك ام ثؼـ فلٍٞٙي ثبُ

ٞب ٚ ِٔتلوبت فلٍٞٙي  ثب ُٙبًبيي ثلؽي ٌٕٞب٘ي ،ٚ ٔلؿْ ًلمٔيٗ ايزبؿ اكتجبٙ ٔيبٖوبكٌناك 

 ًبؽتٝ يب تمٛيت ٕ٘بيٙـ. ،ايٗ ٚاعـٞب، ٞٛيت ّٔي كا ؿك كاًتبي ٔـيليت ثٟيٙٝ ف٘بي ًلمٔيٙي

، 1618-1648ٞبي ًي ًبِٝ  ثب رًٕٙٞلاٜ ت للٖٚ ُب٘نؿٞٓ ٚ ٞفـٞٓ التغٛ

ت٘ؼيف لـكت  ؿك لبِتٖ آٙـ ثلآيوٝ  ٚكؿآي ؿك ٘ظبْ ًيبًي للٖٚ ًٜٚبيي پـيـ يٞب ؿٌلٌٛ٘ي

تخجيت ٔلمٞبي ،  ، تجـيُ ِٔٙأ عبوٕيت ام اِٟي ثٝ ّٔي ٞبي ٌٔتمُ ، پيـايَ ؿِٚت وّيٌب

ٔخبثٝ ثٝ  «ؿِٚت»ؿك ٟ٘بيت  .ُـ٘ـظبٞل  ،رغلافيبيي ٚ عبوٕيت ؿك ؿاؽُ ٔلمٞبي وِٛك ٌٔتمُ

ٙبؽتٝ ُـ. ُ،  عمٛلي وٝ ٓالعيت اػٕبَ ا٘غٔبك عبوٕيت كا ؿاكؿ ـ ف٘بييثبالتليٗ ٟ٘بؿ 

بيي( ؿاكؿ وٝ آٖ كا ام ًبيل ٚاعـٞبي ًيبًي )ؿِٚت( ٘ثٙبثلايٗ ٞل ؿِٚت، ُٙبًٝ ٚ ٞٛيتي )ف

ٞبي  ٞب ٕٔىٗ اًت ؿك ؿِٚت وٙـ. اِجتٝ، ؿ٘جبِٝ ًلمٔيٙي ثلؽي ام ايٗ ُبؽٔٝ  ٔي ٔتٕبين 

                                                                                                                   
ٛجيؼي ٚ ٔغتٛاي اٌ٘ب٘ي آٔبيَ يبفتٝ  ـت٘يبت اوِٛٛهيه مثؾِي ام ًٜظ ًيبكٜ مٔيٗ وٝ ٚارـ ٔ ُبُٔف٘ب: . 1
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، فبكى  پيلأٛ٘ي ٘ين ٕ٘ٛؿ يبثـ. ثلاي ٕ٘ٛ٘ٝ ؿك صبكصٛة ٞٛيت ايلا٘ي، ٞل وٝ ُيؼٝ ٔقٞت

ٞلصٙـ عٛمٜ فلٍٞٙي  ٞبي ايلا٘ي ثبُـ اِنأبً ايلا٘ي ٘يٌت. ثبٖ ٚ يب ؿاكاي يىي ام ٌٛيَم

ٞبي ٞٛيت ٚ فلًٞٙ،  تل ام ٌٌتلٜ رغلافيبي ًيبًي آٖ اًت. ُبؽٔٝ ايلاٖ ثٝ ٔلاتت ٌٌتلؿٜ

، فلًٞٙ ٚ  ٞبي ًٙت ؿك عبَ تغييل٘ـ. ثٙبثلايٗ ؿكٕٚ٘بيٝ تغت تأحيل ُلايٚ ٔىبٖ ٚ مٔبٖ ٕٞٛاكٜ

ُٛؿ. ؿك ؿٚكا٘ي وٝ ثب  ٔي ك ٌقك كٚمٌبكاٖ ؿصبك تغَٛ ٚ ؿٌلٌٛ٘ي )وٙـ ٚ ثٜئي( ٞٛيت ؿ

ام ًـٜ ٌيلي ام اثناك ٔؾتّف  ثب ثٟلٜ وٙٙـ، هئٛپِٛيتيه ًلٔبيٝ ٔي ػٙٛاٖ رٟب٘ي ُـٖ ام آٖ يبؿ 

ًبمي فلٍٞٙي ًٛق ؿٞـ. ام  اي ٌٕٞبٖ ُب٘نؿٞٓ تب وٖٙٛ وُٛيـٜ اًت رٟبٖ كا ثٝ ًٛي ٌٛ٘ٝ

ٞبي ٔتفبٚت اًت. ثٝ ٕٞيٗ  ٞبي ٔتفبٚت، ماؿٜ ٔغيٚ بٖ ًيبًي پيـايَ فلًٞٙٔٙظل رغلافيـا٘

ٞبيي ؿك  ثبُـ ٚ ٌبٞي ٘ين ٔمبٚٔت ؿِيُ ٔيناٖ تأحيل ايٗ الـأبت ؿك ٔٙبٛك ٔؾتّف، ٔتفبٚت ٔي

ٞب تالٍ  ؿِٚت ،ًبمي هئٛپِٛيتيه ًلٔبيٝ ثلاثل آٖ ظبٞل ُـٜ اًت. ؿك ثلاثل لـكت رٟب٘ي

كٚؿ، پبًـاكي وٙٙـ. ام ايٗ كٚ  ٔي ُبٖ وٝ ػّت ٚرٛؿي آٟ٘ب ثٝ ُٕبك  يا٘ـ تب ام ٞٛيت ّٔ ولؿٜ

ٔجبعج ٔلثٛٙ ثٝ ثغلاٖ فلًٞٙ ٚ ٞٛيت ّٔي ؿك ٚاعـٞبي ًيبًي ثيَ ام آ٘ىٝ ٚالؼبً ثغلاٖ 

ٞب ٌٞتٙـ. ثلاي ٔخبَ،  ثبُٙـ, ِ٘بٍ٘ل إٞيت ربيٍبٜ فلًٞٙ ٚ ٞٛيت ّٔي ؿك ٔيبٖ ؿِٚت ـ ّٔت

ؿكثبكٜ اتغبؿيٝ اكٚپب ٓلاعتبً ثيبٖ ُـٜ وٝ تٙٛع فلٍٞٙي ثبيـ « ٔبًتليؾت»پيٕبٖ  128ؿك ٔبؿٜ 

ؿك عبَ ٚ آيٙـٜ عفظ ُٛؿ. اعتلاْ ثٝ فلًٞٙ ثب تٕٔيٓ ثلاي ا٘تؾبة يبمؿٜ مثبٖ كًٕي حبثت 

ٞبي ٔؾتّف ٘ٛػي اعٌبى تؼّك ايزبؿ  ٌلايي فلٍٞٙي ؿك ٔيبٖ ّٔت ( ؿك ٚالغ، ّٔي24ُـ.)

، ايـئِٛٛهي ٚ تبكيؼ تأويـ ؿاكؿ. ايٗ فلآيٙـ ؽٛؿ ٞٛيت ٗ ، ؿي ولؿٜ ٚ ثل ِٔتلوبتي ام لجيُ مثبٖ

ٌيلؿ وٝ افلاؿ ربٔؼٝ تٔٛك وٙٙـ ٞٛيت ارتٕبػي آ٘بٖ ت٘ؼيف ُـٜ  ثؾِي غبِجبً مٔب٘ي ُىُ ٔي

 (25اًت.)

اي ٚ ّٔي وٝ تبثغ  ؿك تًٛؼٝ ًيبًي، ٕٞٛاكٜ ثيٗ ٘يبم ثٝ ؿِجٌتٍي ثٝ ؽبٛلات ٘بعيٝ

تل ٘ين ٘ٛػي وِٕىَ ٚرٛؿ ؿاكؿ.  ٍ اعٌبًبت رٟب٘يتٕبينات ًلمٔيٙي اًت ٚ ٘يبم ثٝ پقيل

ؿك ثلؽي وِٛكٞبي تبمٜ تأًيي ثٝ ؽبٛل ٔبٞيت ًبؽتٍي ٔلمٞبي فينيىي ٚ ٗؼف ا٘ـيِٝ 

ُٛؿ ٚ اًبى ٚاعـ ًيبًي  اي آ٘ي تجـيُ ٔي ؿِٚت يب ٕٞبٖ ٕ٘بؿٍ٘بكي، ثغلاٖ ٞٛيت ثٝ ٌٔأِٝ

ٌلا  ٞبي ٘بعيٝ ٌيلي رٙجَ ـ ُىًُبمؿ. عتي ؿك وِٛكٞبي ؿيلپب ٘ين ُبٞ ٔي كا ثب ؽٜل ٔٛارٝ 

 ٌٞتيٓ.
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يبثـ وٝ پيِبٔـٞبي تبكيؾي، تؼليف للاكؿاؿي رـيـي  ٌلايي ًيبًي ٍٞٙبٔي ثلٚم ٔي ٘بعيٝ

ام عىٛٔت اكايٝ ؿٞٙـ. ٔبؿأي وٝ اوخليت افلاؿ ٘تٛا٘ٙـ پيٛ٘ـي ثب ٘ظبْ ًيبًي ثلللاك وٙٙـ يب 

ٞب( ؿك ٘ظبْ  اي )الّيت ٞبي عبُيٝ ٔبؿأي وٝ اوخليت ػٙبٓل ٘ظبْ ٘تٛا٘ٙـ ًٟيٓ ثٛؿٖ رٕؼيت

ٞبي فلٍٞٙي آ٘بٖ( كا ثٝ ػٙٛاٖ ٔالن تؼييٗ ٞٛيت ؽٛؿ ثپقيل٘ـ،  عىٛٔتي )ٚ اًتفبؿٜ ام ُٙبًٝ

 (26ثغلاٖ ٔنثٛك اؿأٝ ؽٛاٞـ يبفت.)

ٞزـٞٓ ٚ ٘ٛمؿٞٓ، ًجت ظٟٛك  للٖٚالتٔبؿي ؿك  ـؼتي ٚ تغٛالت ارتٕبػي ٙا٘مالة ٓ

ٞبي فلؿي ٚ ارتٕبػي ٚ  يآماؿ ،، أٙيت ُغّي ُ ٔبِىيتّي ام لجييٛجمبت رـيـي ُـ وٝ ٌٔب

كا ثٝ ؿ٘جبَ آٚكؿ وٝ المٔٝ آٖ  ؿٔٛولاتيهِنْٚ ِٔبكوت ٔلؿْ ؿك اؿاكٜ ربٔؼٝ ؽٛيَ ثٝ ُيٜٛ 

ؿٚكاٖ رـيـي ام م٘ـٌي  ،ِيجلاِي ٞبي ا٘مالة ثٛؿ. عىبْ ؽٛؿوبٔٝ فلٔب٘لٚايئغـٚؿ ُـٖ 

وٝ ٞـف آٖ  ٘ـ، پـيـ آٚكؿ ٔؼلٚف اًت «يٟ٘٘ت لبٖ٘ٛ اًبً» ٞب كا وٝ ثٝ ػٔل ًيبًي ّٔت

،  ّٔتي ثبمتبة ٞٛيت ـ .ؿك ٚالغ لبٖ٘ٛ اًبًي ٞل ؿِٚت ٞب ثٛؿ ٔغـٚؿ ولؿٖ عبوٕيت ؿِٚت

ٞب ثب  ؿِٚت ، تٙٛػبت اٌ٘ب٘ي ٚ رغلافيبيي ٚ ٘يبمٞبي صٙـثؼـي آٖ ٚاعـ ًيبًي اًت. فلًٞٙ

ت ٚاعـ ًيبًي ؽٛؿ ثب ؿيٍل اتىب ثٝ لبٖ٘ٛ اًبًي ثٝ ٔـيليت ف٘بي ًلمٔيٙي ٚ تٙظيٓ ٔٙبًجب

 ا٘ـ. ٚاعـٞب الـاْ ولؿٜ

 

 جْاًي شدىّـ . 
ؽبكد ام ٚ ٌٔتّنْ الـاْ رٟب٘ي اًت عُ آٟ٘ب  ّي ثٝ ٚرٛؿ آٔـٜ وٝئثب پبيبٖ للٖ ثيٌتٓ ٌٔب

 ثبكمٔـي آٟ٘بًت. ٕ٘ٛ٘ٝ آٞب ًٛاي ثنكٌي ٚ وبك ٞبي ٔٙفلؿ يب ٌلٚٞي ام ؿِٚت لـكت ؿِٚت

، ثب٘ـٞبي ٔبفيبيي لبصبق  ، تلٚكيٌٓ ٔغيٜي ، ميٌت ُٙبؽتي ، ِٔىالت رٟب٘ي ثْٛ ايٗ ٌٔبئُ

ٞبيي وٝ كٚمٌبكي ِٔٙبء ؿكٖٚ  ؿُٛاكي ثيبٖ ؿيٍلثٝ  ٙـ.وٛؿوبٖ ٌٞتٚ   ، م٘بٖ ٔٛاؿٔؾـك

ايٗ لبؿك ثٝ عُ ٞب ثٝ تٟٙبيي  ؿِٚت ثٙبثلايٗ .ا٘ـ ثؼـي رٟب٘ي يبفتٝ ؛ًلمٔيٙي ٚ ّٔي ؿاُتٙـ

ب ٟآ٘ ُٛ٘ـ. ٔي ٛػي تِليه ٌٔبػي رٟب٘ي وِيـٜ ٘بصبك ثٝ ًٛي ٘٘يٌتٙـ ٚ ثٝ ٞب  ؿُٛاكي

 ،ؿك ٘تيزٝ ثؾِي ام عبوٕيت ّٜٔك ًلمٔيٙي كا ٚاٌقاك وٙٙـ. ؽٛؿ ٘بصبك٘ـ ثلاي كفغ ٔؼ٘الت

ٚكي اٛالػبت ٚ أرٟب٘ي ُـٖ ثٝ يبكي فٙ ٞب ٌٞتيٓ. ُبٞـ تغييل ؿك ٔبٞيت وبكولؿي ؿِٚت

وبكولؿ ٔب٘ٙـ آٖ، ٌب٘ي رٟب٘ي ٚ ، ٟ٘بؿٞبي ثبمك ؿيـاكي ٚ ُٙيـاكي كاكتجبٛبت ٚ ؿيٍل اثنا
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ٟٛك ٘يلٚٞبي ظثب  ، ا٘ـيِٝ ٚ اٌ٘بٖ كا ٔتغَٛ ًبؽتٝ اًت. وٙتلَ وبال اػٓ امٔلمٞبي ّٔي 

تليٗ تغييل آٖ ؿًت وِيـٖ ٕٚ ٘ين ثٝ ٚاًٜٝ آ٘ضٝ ٟٔ ت رٟب٘ي ُـٖأؿك ٞي فلأّي ٚ فلّٚٔي

تغَٛ  عبَؿك  ،٘مَ ٚ وبكولؿٞبي ؿِٚت ؛ًبوٙيٗ يه وِٛك ام ٔٛلؼيت ُٟلٚ٘ـي اًت

اي  مًٜٝٝ ٛليك التٔبؿ فلأّي يب رٟب٘ي، ظٟٛك ٟ٘بؿٞبي رٟب٘ي ٚ ٔٙ ام. ٘يلٚٞبي فلأّي اًت

حل أكا ٔتؿِٚت وبكولؿ ًٙتي  ثغلاٖ ٔؼٙب(يب  ٞب اغتِبٍ ؿك اكمٍ) ،ٚ ا٘مالة ا٘فٛكٔبتيه

 :امم٘ٙـ ػجبكتٙـ ٔي ؿأٗ وبَٞ التـاك ّٜٔك وبكولؿ ًٙتي ؿِٚت ػٙبٓلي وٝ ثٝ  .ا٘ـ ؽتٝبً

 ، ارتٕبػي، عمٛلي ٚ فلٍٞٙي  ٞبي وٙتلَ ًيبًي ًيٌتٓفلًبيَ  .1

 لؿٌلايي ٚ ٗؼف ٟ٘بؿٞبي رٕؼيپيلٚمي ؽُ .2

 (27).، لْٛ ٚ مثبٖ ٞبي ارتٕبػي عَٛ ٔغٛك فلًٞٙ ٚ ػٕيك ُـٖ ُىبف فؼبَ .3

ؿٞـ وٝ  ٔي ٍٞٙبٔي كػ ٌيل ثٌيبكي ام رٛأغ ُـٜ ٚ  ثغلاٖ ٞٛيتي ٘ٛيٗ، ألٚمٜ ؿأٗ

ؽٛيَ « ؽٛؿ رٕؼي»ثـ آ٘ضٝ تبوٖٙٛ ثٝ ػٙٛاٖ تؼبكيف فينيىي ٚ كٚاِ٘ٙبًب٘ٝ ربٔؼٝ ؿكيب

پقيلفتٝ اًت، تغت ُلايٚ تبكيؾي رـيـ، لبثُ پقيلٍ ٘يٌت. ميلا ثل اًبى تغييل ؿك 

، ام ٘ٛ تؼليف وٙٙـ وٝ  ٚ ُـت، ٗلٚكي اًت وٝ ِٔبكوت وٙٙـٌبٖ ؿك ٘ظبْ ٌٌتلؿٌي

اي ام  ي يب ارتٕبػي ؿاك٘ـ؟ ثغلاٖ ٞٛيت ٔلعّٝٞبي ًيبً ويٌتٙـ؟ٚ صٝ تفبٚتي ثب ؿيٍل ٘ظبْ

( ٘مَ 28اًت وٝ ٘ظبْ ًيبًي ثٝ ٍٞٙبْ تغييل اًبًي اُىبَ آّي آٖ، ثبيـ تزلثٝ ٕ٘بيـ.) كُـ

ًبم ٘بًيٛ٘بِينْ والٖ، )يؼٙي ٘بًيٛ٘بِينْ تغت ٞـايت ٘ؾجٍبٖ ًيبًي ثبُـ ٚ ثتٛا٘ـ  يىپبكصٝ

اًت. ميلا  ـٜ كً٘ ُ وٍٕٓلايي ُٛؿ( ؿك غيبة تىٛيٗ فلآيٙـ ّٔت ٚ ؿِٚت ًبمي، ثبػج ٞ

ٌلايي ًيبًي ٔجتٙي ثل مثبٖ لْٛ  )ؿك ُىُ ٘بعيٝآٟ٘ب ثيِتل ثٝ ٓٛكت ػبُٔ ٗـؿِٚت ٚ ٚاٌلا 

ٞبي ٔتٙبلٖ، كؽـاؿٞبي پلاوٙـٜ ٚ ٕٞٝ آ٘ضٝ  وٙٙـ. ؽّٔت ػُٕ ٔي ٔقٞت ٚ...( ٚ

ٍِٛيي ِٔؾْ ثلاي ٌيلي ا ٘بٔٙـ، ٔب٘غ ام ُىُ ٔي ٞب آٖ كا ثغلاٖ ٔؼٙب ٚ كٍُٚٙلي  ٔـكٖ پٌت

ًبمؿ.  ٔي ٕ٘ب كٞب  ٘بپقيل ٚ ٔتٙبلٖ ُٛؿ ٚ اٌ٘بٖ كا ؿك افمي ٘بپيـا، فٟٓ ٔي پقيلي كؽـاؿٞب  فٟٓ

كٚؿ. ايٗ ٚٗغ،  ٔي رغلافيبي ًيبًي ؿك ؿٚ ثؼـ ٔتٙبلٖ رٟب٘ي ُـٖ ٚ ٔغّي ُـٖ پيَ 

( رٟب٘ي 29ٔلمٞب كا ٘فٛفپقيل ٚ پبكاؿٚوٌي اًبًي ٔيبٖ ؿِٚت ٚ ُٟلٚ٘ـ پـيـاك ًبؽتٝ اًت.)

آيٙـ مٔبٖ ٚ ف٘ب يب ثٝ ػجبكت ؿيٍل عبوٕيت مٔبٖ ثل ف٘ب تزّي لُـٖ ؿك لبِت فِلؿٌي ف

ُٛ٘ـ. ايٗ فلآيٙـ ام  ٔي ٞبي ٔتٕبين ثٝ ٘ٛػي ٍٕٞٛ٘ي فلاؽٛا٘ـٜ  يبفتٝ ٚ ام كٍٞقك آٖ ٞٛيت
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، ٍٕٞٛ٘ي ٚ يىپبكصٍي كا ثلٞٓ مؿٜ ٚ ربٔؼٝ كا ثٝ ف٘بيي ٘فٛفپقيل ٚ صٙـپبكٜ  يه ًٛ حجبت

،   ٞب ـيُ ولؿٜ اًت ٚ ام ًٛي ؿيٍل ؿكثلٌيل٘ـٜ اكتجبٙ فنآيٙـٜ ٚ ٚاثٌتٍي ٔتمبثُ ٔيبٖ اٌ٘بٖتج

ٞب ؿك مٔيٙٝ فلاٌيلتل ُـٖ  ٚ آٌبٞي كٚمافنٖٚ ٚ رٟب٘ي اٌ٘بٖ  ٞب ٚ رٛأغ ٔؾتّف ٌلٜٚ

 ا٘ـ. ٞبي آٟ٘ب ثٝ ُـت ُٙبٚك ُـٜ ٞب ٚ ُبؽٔٝ كٚ فلًٞٙ ( ام اي31ٗٞبًت.) ٞب ٚ ٞٛيت فلًٞٙ

تليٗ آٟ٘ب، صٙـٌبٍ٘ي  ا٘ـ وٝ ٟٔٓ ُـٖ ظبٞل ُـٜ ٘ين ؿك ثلاثل فلآيٙـ رٟب٘يٞبيي  صبَِ ٕٞضٙيٗ

ٞب اؿػب ؿاك٘ـ وٝ رٟب٘ي ُـٖ  ٞبي ّٔي اًت. ٞلصٙـ ثلؽي پيَ فلٕ ٞب ٚ ٞٛيت فلًٞٙ

ؿًت ُـٖ فلٍٞٙي ٚ ٞٛيتي كا ثٝ ؿ٘جبَ ؿاُتٝ ٚ ٔٛرت  ًبمي ٚ يه اي ٌٕٞبٖ التٔبؿ، ٌٛ٘ٝ

ؿك ٚكاي  ٞبي رٟب٘ي فلًٞٙ ٚ يب فلًٞٙ ٚاعـ رٟب٘ي ب ٚ ٌلايَٞ ٌيلي ُٛؿ تب رٟت ٔي

( عتي ؿك وِٛكٞبيي وٝ ثٝ ٘ٛػي ؿك 31ٞبي ّٔي كُـ ولؿٜ ٚ ٟ٘بيتبً ثل آٟ٘ب غّجٝ يبثـ.) ٞٛيت

كٚؿ.  ٞب ثٝ ُٕبك ٔي ا٘ـ، پبًـاُت ٞٛيت ّٔي يىي ام اٞـاف ّٔت ًبمي ًٟيٓ كٚ٘ـ رٟب٘ي

ٞبي  ي مثبٖ وٝ ثب وِٛكي صٖٛ آٔليىب للاثتألٚمٜ عتي وِٛكٞبي ٓٙؼتي ثنكي اٍّ٘يٌ

ا٘ـ ٚ عفظ ٞٛيت ؽٛيَ كا  ، ام ًيٜلٜ فلٍٞٙي آٔليىبييبٖ ثل رٟبٖ ٍ٘لاٖ فلٍٞٙي ثٌيبك ؿاك٘ـ

 (32وٙٙـ.) ٜٔبِجٝ ٔي

ٞبي ارتٕبػبت اٌ٘ب٘ي ٚ  ٘بٌٕٞب٘ي رغلافيـا٘بٖ ًيبًي ثب آٌبٞي ام تٙٛػبت ٚ ،ؿك ايٗ ؿٚكٜ

كا ػٛأّي  ،ؿِٚت للاك ؿاؿٖثل آٖ ُـ٘ـ وٝ ثب ٔغٛك  ،ٞب ّٔت ٚٞب  ويـ ثل تٕبين ٔيبٖ ٔلم ؿِٚتأت

 .ٜٔبِؼٝ ٕ٘بيٙـ ،ُٛ٘ـ ٔي وٝ ٔٛرت ٍٕٞلايي ٚ ٚاٌلايي ّٔي 

ثٝ ٚرٛؿ ف٘بٞبي رـيـي كا ـٜ، ً٘بيجل٘تيه ٌٌتلٚ   ، ف٘بي ٔزبميITCكُـ ٚ ٌٌتلٍ

پٌٛ٘ـٞبيي تٛاٖ ثٝ  رّٕٝ ٔيُٛؿ وٝ ام آٖ  ٔي يبؿ  1«لّٕلٚٞب ٘بْ» ام آٟ٘ب ثٝ ػٙٛاٖ ا٘ـ وٝ آٚكؿٜ

 ٞب فمٚ ؿك ؿاؽُ ايٗ آؿكىاُبكٜ ولؿ.  ،اي ؿالِت ؿاك٘ـ ؿكٖٚ ُجىٝ  ٞبي ٞب ٚ ِ٘ب٘ي وٝ ثل ٔىبٖ

 ,COM, ORGلّٕلٚٞبي وّي ٔخُ  ٘بْ ،ٞب ٔؼٙب ؿاك٘ـ. ؿك عبَ عبٗل ؿك ُجىٝ  2ف٘بي ٔزبمي

EDU, NET ِْٔؾٔي رغلافيبيي تٛا٘ٙـ ثل ٔىبٖ فينيىي ٚ  لّٕلٚٞبيي وٝ ٔي ٚ يه ًلي ٘ب

ًٛي ٝ ثٌيلي رغلافيبي ًيبًي  ؿك تغَٛ ٚ رٟت( 31)،ٙـٙوؿالِت  USيب  UKٔب٘ٙـ 

 حل ٚالغ ُـٜ اًت.ؤوٝ ؿايلٜ احلٌقاكي رٟب٘ي ؿاك٘ـ, ٔ 3ٚ ف٘بي ٔزبمي ًيبًيهئٛپِٛيتيه 

                                                                                                                   
1 . Domain Name 
2 . Cyberspace 
3 . Cyberpolitics 
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ا٘ـ ام ٛليك  ٞب ٘تٛاٌ٘تٝ تزلثيبت ٔلثٛٙ ثٝ ؿٚكاٖ ٔـ٘يتٝ ِ٘بٍ٘ل آٖ اًت وٝ عىٛٔت

ؿك ٘تيزٝ  .ًٛي ٍٕٞٙي ٚ يىپبكصٍي فلٍٞٙي ثلا٘ٙـٝ ْ, رٛأغ كا ثنؽتٗ ٘بًيٛ٘بِيٌيل ًب ٕٞٝ

ام كُـ ٚ ٌٌتلٍ  پقيلي وٙـ، ثب تأحيل ٔيويـ إٔٞبٖ تٙٛػبتي وٝ رغلافيبي ًيبًي ثل آٟ٘ب ت

إِّّي،  أٚكي اٛالػبت ٚ اكتجبٛبت ٚ اؿثيبت پٌبٔـكٖ )تغّيُ ٌفتٕبٖ, التٔبؿ ًيبًي ثيٗٙف

ٞبي  ، ُجىٝ ٌلايي ٜٔٙمٝ ٞب(، ٞبي ارتٕبػي ٔلثٛٙ ثٝ الّيت تي ٚ تئٛكيكٚيىلؿٞبي فٕيٙيٌ

ؿك  ،ٞب ٚ تٛرٝ ثٝ أٛك ثِلؿًٚتب٘ٝ ، كًب٘ٝ ٞب ، صٙـپبكٌي عبوٕيت ؿِٚت اٛالػبتي ٚ ٔبِي

حيل أهئٛپِٛيتيه ثٝ ٜٔبِؼٝ ت (33)ا٘ـ. ثٛؿٜ حلؤهئٛپِٛيتيه ٔ  ًٛي  ٌلايَ رغلافيبي ًيبًي ثٝ

إِّّي پلؿاؽتٝ اًت. ثب ٚرٛؿ  ٞبي والٖ ّٔي ٚ ثيٗ لافيبيي ثل ًيبًتٞبي رغ تٛميغ ٚ تفبٚت

ٞب, تغميمبت ٚ ؿكن رغلافيبيي وٝ ؿك  ثلكًي ٕٞٝ اٍ٘بكٜثٝ ألٚمٜ ايٗ آٜالط  ،ايٗ

إٞيت  ثل ايٗ اًبى وبَٞ (34.)ُٛؿ  ٔي اٛالق  ،ا٘ـ حل ثٛؿٜؤٞبي رٟب٘ي ٔ ٌيلي ًيبًت ُىُ

ٕٞلاٜ ؿاُتٝ  كا ٘ين ثٝ ًٙتي تغييل ؿك ٔفْٟٛ هئٛپّيتيهإُِّ،  ػٙبٓل ٔغيٜي ؿك كٚاثٚ ثيٗ

ثٝ ؿكيب، ٚرٛؿ  ٕب٘ٙـ ؿًتلًيٞػٙبٓل ف٘ب ٚ ٔىبٖ،  اًت. ايٗ ٔفْٟٛ ثٝ ٛٛك ًٙتي، ثل پبيٝ

إٞيت اثؼبؿ  ٔلمٞبي ٛجيؼي ٚ وٙتلَ تٌٟيالت اكتجبٛي ػٕـٜ اًتٛاك ثٛؿٜ اًت. ٞلصٙـ

ٞب  فلاٞٓ آٚكؿٖ اكمٍ كي اٛالػبت ثٝ ؿِيُٚأرغلافيب ٚ هئٛپّيتيه ٕٞضٙبٖ پبثلربًت، أب فٙ

 ألٚمٜ ام إٞيت ػبُٔ ٔىب٘ي وبًتٝ اًت. ،ؿك ٘تيزٝ تٌّٚ ثؼـ مٔبٖ ثل ف٘ب ٚ لـكت غيلٔبؿي

وٝ ثب ُٛؿ  اكميبثي ٔياي  ٞبي تبمٜ وِٛك ثب ٔزٕٛػٝ اكمٍ ٞلهئٛپّيتيه  إٞيت ربيٍبٜ

 آيـ. ٔي بت رٟب٘ي ثٝ ؿًت ًبؽتبكٞبي ميلثٙبيي اٛالػ ٔـيليت اٛالػبت ٚ ربيٍبٜ آٖ ؿك

هئٛپِٛيتيه ا٘تمبؿي ثؾِي ام تٕبيُ پٌبًبؽتبكٌلايي ثٝ رغلافيبي اٌ٘ب٘ي اًت وٝ  ثٙبثلايٗ

ٞبي رٟب٘ي ٔٛكؿ اًتفبؿٜ  ًيٌتٓ  صبكصٛة ػٕٛٔي يؼٙي تغّيُ ٚرٛؿٌلاٖ آٖ ٌ٘جت ثٝ  ا٘ـيِٝ

ـ. آٟ٘ب ثٝ تغميمبت ٍ٘٘ل ئ ثٝ آٖ ، ٔظٖٙٛ ثٛؿٜ ٚ ثب ؿيـٜ تلؿيـ   ثؾِي ثٝ ػّْٛ ٔب ثلاي ا٘تظبْ

ٍ٘ل٘ـ. ايٗ ؿيـٌبٜ ِ٘بٍ٘ل كٞبيي ام  ٕي٘ ؽٛؿ ثٝ ٔخبثٝ پيـايَ ٔىتت ٚ ٘ظبْ ا٘ـيٍِي رـيـ

 ؿا٘ـ. ٔي يلات ًيبًي يُ هئٛپِٛيتيه كا تغئًت وٝ ػّت آّي تىبُٔ ٌٔبٞب اي ام ايـٜ ٔزٕٛػٝ

فپقيلي ا٘ٛاع ٞبًت وٝ ثٝ ؿ٘جبَ ٘فٛ ام پيبٔـٞبي رٟب٘ي ُـٖ, ٌ٘جي ُـٖ ا٘ٛاع ٞٛيت

ٞب ؿك ٔمبثُ ٘يلٚٞبي رٟب٘ي ُـٖ  ، ٚاعـٞبي ٞٛيتي لٛٔي، ٔغّي ٚ ؿيٍل ٞٛيت رٛأغ ّٔي

احل ٚ ٚعـت  ّٔت وٓ ـ ثؼـ )ٓيب٘ت( ًلمٔيٙي ؿِٚت ،آيـ. ؿك ثغلاٖ ٞٛيت ٚ ٔؼٙب ثٝ ٚرٛؿ ٔي
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ُٛؿ ٚ ٘ٛػي ٌلايَ ثٝ تٙٛع فلٍٞٙي  ٔي  ٌلفتٝفلٍٞٙي ثل اًبى اٍ٘بكٜ ٞٛيت ّٔي ثٝ صبَِ 

ػجـاِؼّي لٛاْ ؿك وتبة رٟب٘ي ُـٖ ٚ رٟبٖ ًْٛ ثل ايٗ ثبٚك اًت وٝ ايٗ  آيـ. ٔي ثٝ ٚرٛؿ 

 ٘يلٚي فلًبيَ ؿٞٙـٜ ؿِٚت ،رليب٘بت صٝ ؿك ُىُ ٞٛيت فلّٚٔي يب ؽٛؿ ٔؾتبك ٚ يب فلأّي

( ا٘مالة اِىتلٚ٘يه، تمٌيٓ وبك رٟب٘ي، فلأّي ُـٖ تِٛيـ ٚ أٛك 35).ّٔت ٔـكٖ ٌٞتٙــ 

، لّٕلٚ ٓالعيت   ت ثيِتل ثٝ فلآيٙـٞبي ميٌت ٔغيٜي, ٔلمٞب كا ٘فٛفپقيلعٌبًيٚ ٔبِي 

ٞب كا وٓ  ٚ التـاك عىٛٔت فلًٛؿٜٞب كا  ، عبوٕيت ؿِٚت ٞب كا ُٙبٚك ٞب كا ٔجٟٓ، ٞٛيت ؿِٚت

 وبًتٝ ُٛؿ،ٞب  تٛا٘بيي ؿِٚتام ٔيناٖ  ٙـ وٝ ثٝ ٞل٘احل ًبؽتٝ اًت. ُٛاٞـ ٔٛرٛؿ ِ٘بٍ٘ل آ

ٚكي اٛالػبت ٚ أفٙ ؿكتغَٛ هكفي وٝ  (36).ُٛؿ ٔي  تل كً٘ وٓ ٘ينٚفبؿاكي ُٟلٚ٘ـاٖ 

٘ين ثٝ أٚكي اٛالػبتي( كا ٙٚكي ٓٙؼتي ثٝ فأٚكي )ام فٙأفٙ اٍِٛيتغييل ؿك  كٚي ؿاؿٜ،اكتجبٛبت 

پقيلي، كُـ  ، كلبثت تليٗ ػبُٔ تِٛيـٕٚكي اٛالػبتي ثٝ ٟٔأاًت. ألٚمٜ فٙ ٕٞلاٜ ؿاُتٝ

٘يلٚي ٔلونٌلين، ٛليك تمٛيت ِيىٗ ام  ؛٘ي تجـيُ ُـٜالتٔبؿي ٚ ع٘ٛك ؿك ثبماكٞبي رٟب

ٔلمٞبي ًيبًي، ثٝ عبُيٝ  تٟـيـتليٗ اثناكٞبي  ٟٔٓ ٘مَثبميٍلاٖ ٔتؼـؿ، ؿيٍل ٌلا ٚ  رٟبٖ

( ؿك رغلافيبي ًيبًي ٚ 37)وٙـ. كا ثبمي ٔيعبوٕيت ّٔي  فلًبئَّت ٚ  ـ كا٘ي ؿِٚت

 ٚ ُٛؿ  ٔي يبؿ  «ٗـهئٛپِٛيتيه»ب ػٙٛاٖ ٞب ث ُـٖ ٔٛلؼيت ؿِٚت ٌلفتٝثٝ صبَِ ام هئٛپِٛيتيه 

ثب تِـيـ ٞبي ارتٕبػي  ؽينٍ. پلؿاماٖ آٖ ٌٞتٙـ ام ٟٕٔتليٗ ٘ظليًٝيٕٖٛ ؿاِجي ٚ اتٛتبيُ 

 ػُٕإِّّي  اي، ّٔي ٚ ثيٗ ٞبي ٜٔٙمٝ ؿك ٔميبى اي يٙـٜآًبمي، ثٝ ٛٛك فن يٙـٞبي رٟب٘يآفل

 (38)ٌيل٘ـ. ٔيصبَِ  كا ثًّٜٝٝ  ًبؽتبك رٟب٘يؿك إِّّي ٜٔلط  ًٌبت ثيٗؤصٖٛ ٔ ؛وٙٙـ ٔي

 

 هفَْم فضاتحَل در . 1
ٌيلي آٖ پلاوٙـٌي ٚ  وٝ ؿك ُىُ ؿاكؿرغلافيبيي, ف٘ب ٔٛرٛؿيتي ٔبؿي  ِؼبتبٜؿك ٔ

ثل ػٟـٜ افتلاق ف٘بيي پـيـٞب، ٘ظبْ التٔبؿي، ٘ظبْ ًيبًي ٚ ٘ظبْ ايـئِٛٛهيه ٘مَ اًبًي 

ٚارـ ٚ ٞٓ ؿاكؿ ل ػٛأُ ٛجيؼي ٚ اٌ٘ب٘ي ف٘بيي ٘ظي اي ؿكٕٚ٘بيٝٞل اًّٛة ف٘بيي، ٞٓ  ؿاك٘ـ.

ٔىبٖ ٓلفبً  ،( أب ؿك رغلافيب39).ٌ٘جي اًت يت، رٟت ٚ ٔٛلؼ  ٞبي ا٘تناػي ٔخُ فبّٓٝ ويفيت

ُيٜٛ تِٛيـ ٔلؿْ  ، كٚاثٚ ارتٕبػي ٚ ، اعٌبًبت  ٞب ثّىٝ ثب م٘ـٌي، تبكيؼ، اكمٍ ٘يٌتوبِجـ 

اي ٚ رٟب٘ي ثٝ ٚرٛؿ  ، ٘بعيٝ ػٛأُ ٔغّيام ثلؽٛكؿ ٔىبٖ ثٝ ػجبكت ؿيٍل  ٜ اًت.ؽٛكؿ پيٛ٘ـ 
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(. ثب 41ٌيلؿ) ٔي ، ٞٛيت ٚ م٘ـٌي ٔبؿي ُىُ  آيـ ٚ ؿك آٖ كٚاثٚ ٔتمبثّي ٔيبٖ ُلايٚ ٔىب٘ي ٔي

ٔجبعج ٔلثٛٙ ثٝ ف٘بي  ،ٔٛٗٛػي وٝ وٕتل ٔٛكؿ تٛرٝ رغلافيـا٘بٖ ًيبًي ثٛؿٜ ،ايٗ ٚرٛؿ

« ف٘بي عبوٓ»ثٝ ػٙٛاٖ ٚالؼيت ٚ ؽٛؿ كا  ،ٚكي اٛالػبتأبِت فٙلٔزبمي اًت وٝ تٛاٌ٘تٝ ؿك 

ٚ ثٝ ػجبكت  1«ارتٕبػبت ٔزبمي»تغٕيُ وٙـ. ام ٘ظل ًيبًي تىِٙٛٛهي اٛالػبتي ثب ايزبؿ 

ٔٛرت  ـفينيىي ٞبي غيل ـ ٌٞتُٝجىٝ اِىتلٚ٘يه ٚ ؿك  2ف٘بي ٔزبميؿك لبِت  ؿيٍل

3ٚ اكتجبٛبت  ٚكي اٛالػبتأفٙ ُٛ٘ـ. وٙتلَ ٚ ٔلالجت ؿِٚت ّٔي ثل ف٘ب ٚ لّٕلٚ وِٛك ٔي
 

تلي  ٚ آٖ كا ؿك كاثٜٝ پيضيـٜ ولؿٜكاثٜٝ ثيٗ عبوٕيت، ًلمٔيٗ ٚ لـكت عىٛٔتي كا ٔتغَٛ 

ؿٞـ. ؿك ايٗ ُلايٚ عىٛٔت ّٔي ؿيٍل تٟٙب لـكت احلٌقاك ٚ تؼيٗ وٙٙـٜ ف٘ب، مٔبٖ ٚ  للاك ٔي

ٝ يٗ اًبى ًيٕٖٛ ؿاِجي هئٛپِٛيتيٌيٗ ٔؼلٚف ثل ايٗ ثبٚك اًت وارليبٖ أٛك ٘يٌت. ثل 

 ٞبي ٚ اٍ٘بكٜ                   ٜ ُـ    4ٞبي ًلمٔيٙي)ٓلف(، اًتؼٕبكمؿايي تٔٛكات هئٛپِٛيتيه ثبيـ ام اٍ٘بكٜ

ٜٔبِؼبت ٞب ٚ رٛأغ)ٚاعـٞب( ثٝ ػٙٛاٖ  ٜٔٙمٝ ٔٙغٔل ثٝ فلؿ ؿك  )رغلافيبيي( ثلٌلفتٝ ام ؿاَ٘

ل ثلًـ أب ثٙب ثٝ لَٛ ( ُبيـ ايٗ ٌفتٝ ؿاِجي ًٙت ُىٙي ثٝ ٘ظ41).ُٛؿ ٌلفتٝثٝ صبَِ  ًيبًي

 (42).ا٘ـ ؿوتل ُىٛيي ٕٞٝ ػّْٛ ام ًٙت ُىٙي ثٝ ٔلمٞبي رـيـي ؿًت يبفتٝ

وٍِٙلاٖ  6ٚ ف٘بي ٔزبمي ًيبًي 5اي ػٙبٓلي صٖٛ ًيبًت كًب٘ٝ ،ؿك ف٘بي رـيـ

8ٚ لـكت ٘لْ 7غيلؿِٚتي
ٞٓ عتي ٔفبٞيٓ أٙيتي  ،ؿك ايٗ ؿٚكاٖ .ٌيل٘ـ ٔي  للاكٔٛكؿ ٜٔبِؼٝ  

تٛاٖ صٙبٖ  ٔي رغلافيبيي فٛآُ ا٘ـ. ام ٛليك كايب٘ٝ ٚ ٔٛؿْ ام ؿٚكتليٗ  ٙي يبفتٝثؼـي غيلًلمٔي

ٞب ٚاكؿ ولؿ  ٞبي وبٔپيٛتلي وِٛكٞب ٚ ًبمٔبٖٜ ٞبي اٛالػبتي ٚ ؿاؿ ٗلثٝ وبكي ثٝ ميلًبؽت

عتي  ،وٝ ؽٌبكات ٔبِي آٖ وٕتل ام آفٙـ ٘ظبٔي ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ. ؿك تٟبرٓ ام ٛليك ُجىٝ ايٙتل٘ت

ا٘ـ، ؿك أبٖ  ثٝ ؿِيُ ٔٛلؼيت رغلافيبيي ام تٟبرٕبت فينيىي ٔٔٛ٘يت ؿاُتٝوِٛكٞبيي وٝ 

                                                                                                                   
1 . Virtual Community 
2 . CyberSpace 
3 . ITCS 
4 . Decolonized 
5 . Mediapolitic 
6 . Cyberpolitic 
7 . Noonpolitic 
8 . Soft power 
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ٚإٞٝ ام  ثي ،٘ـاُتٝ ٚ اٛالػبت ٔؼٙبي ٌقُتٝ كألم وِٛكٞب  ،٘ؾٛاٞٙـ ثٛؿ. ؿك ف٘بي ٔزبمي

 (43).ـُ٘ٛ ٔي  ٔجبؿِٝ، اؽاللي ٚ ارتٕبػي ػجٛك ولؿٜ ٚ   ٞبي ًيبًي ٔلمثٙـي

 

 اًي شدى عصز جْ كٌشگزاى صئَپَليتيك در. 2
اِـِٚي ٚ افلاؿ ثٝ  ٞبي ثيٗ ًبمٔبٖ ،يعىٛٔتٞبي غيل ّٔت، ًبمٔبٖ ـؿِٚت  ،ثٝ ٛٛك ًٙتي

 ـؿِٚت ؿيٍل ثبميٍلاٖ ايٗ ٌٌتلٜ  ألٚمٜ .ُـ٘ـ ٔي ُٙبؽتٝ وٍِٙلاٖ هئٛپِٛيتيهػٙٛاٖ 

  ثّىٝ ثبميٍلاٖ ٘ٛيٗ ثب تٛرٝ ؛ي ٘يٌتٙـعىٛٔتٞبي غيل إِّّي ٚ ًبمٔبٖ ٞبي ثيٗ ٞب، ًبمٔبٖ ّٔت

ا٘ـ  ثلؿاكي ام ا٘ٛاع اثناكٞبي ٘ٛيٗ اكتجبٛي تٛاٌ٘تٝ ثٝ ٌٌتلٍ اكتجبٛبت رٟب٘ي ُـٜ ٚ ثب ثٟلٜ

  فؼبَاي  ثٝ ٌٛ٘ٝ ي ف٘بٞب ؿاؿٖ ثٝ ًيبًت  ٔؤحل ؿك ًلاًل رٟبٖ ؿك ُىُ اي ُجىٝ ؿك لبِت

وِٛك رٟبٖ  61تب  51ُٛؿ ؿك  ٔي وٝ ٌفتٝ اًت . ٕ٘ٛ٘ٝ ثبكم آٖ ًبمٔبٖ اِمبػـٜظبٞل ُٛ٘ـ

 اًت.  ام اكتجبٛبت ًيبًي، ٔبِي ٚ اٌ٘ب٘ي كا فلاٞٓ آٚكؿٜ  اي ؿاكؿ ٚ تبكٞبي ثٝ ٞٓ تٙيـٜػ٘ٛ 

تي ٚ ػْٕٛ ٔلؿْ ايٗ أىبٖ كا ثٝ ٔٛعىٞبي غيل فٙأٚكي ٘ٛيٗ اٛالػبت ٘ين ثلاي ًبمٔبٖ

ايزبؿ  يرـيـ« رٛأغ ٔزبمي» ٙٙـ؛افتـ ٘ظبكٜ و ٔي  ٚرٛؿ آٚكؿٜ وٝ آ٘ضٝ ؿك ٘مبٙ پلاوٙـٜ اتفبق

ٞبي ػّٙي ربٔؼٝ ٔـ٘ي رٟب٘ي ؿك  . ٛلطثپلؿام٘ـٞب ؿك ًلاًل رٟبٖ  رٕؼيتثٝ ثٌيذ ٚ  ـبيٕٙ٘

ثٝ ٘غٛ  ٞب ؿِٚت .ميٌت ؿك عبَ ظٟٛك٘ـ ثٝ ٚيوٜ ؿك مٔيٙٝ عمٛق ثِل ٚ ٔغيٚ  ٞب ثلؽي عٛمٜ

ٞبي  ٚ ف٘ب كا ثلاي ًبمٔبٖ كٞب ُـٜ ،ارتٕبػي ي ـام ليـ تؼـاؿي ام تؼٟـات كفبٞ اي يٙـٜآنف

فلأّي ؿك عبَ ٌلفتٗ ربي ؿِٚت  ٞبي ُجىٝ .ًبم٘ـ ٔي ؿك ٔميبى رٟب٘ي فلاٞٓي ٚ عىٛٔتغيل

  ٞبي ٚ ٌٔبػـت  ٞب تأٔيٗ وٕه تٛميغ ٔبِيٝ رٟب٘ي، ٞبي تِٛيـ رٟب٘ي، ًلمٔيٙي ؿك ًبمٔبٖ

ثب  (44)ميٌت رٟب٘ي ٌٞتٙـ. فلؿي يب ٌلٚٞي ٚ ؿفبع ام ٔغيٚ  عٕبيت ام عمٛق اٜٗلاكي،

ّٔت ثٝ تجغ ـ ٘مَ ؿِٚت  .كًـ ٔي ؿِٚت ٗلٚكي ثٝ ٘ظل فثبمتؼلي تغٛالت،تٛرٝ ثٝ ايٗ 

 ،ػٕٛٔي ٚ تغٛالت ٟ٘بؿي ؿك عٛمٜ التٔبؿ ٞبي تغييل فٙأٚكي ٚ ؿاَ٘ ثِلي، افنايَ آٌبٞي

ٚ ثبمتؼليف  ٘بٌنيل ثٝ تزـيـ ًبؽتبك ٞب ثٙبثلايٗ ؿِٚت .تغييل يبفتٝ اًت ،ًيبًت ٚ فلًٞٙ

  ثٝ ٘ظل .ٌٞتٙـثب ربٔؼٝ ٔـ٘ي  عىٛٔتثٚ كٚاثبمتٙظيٓ ٚ  ارتٕبعًيبًت،  عٛمٜ التٔبؿ،ؿك

 ٞبي فلاتل، ٔب٘ٙـ صبكصٛة  ٞبي ٌقاكي ّٔي ثـٖٚ ٔالعظٝ صبكصٛة ًيبًتألٚمٜ كًـ  ٔي
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كيني ّٔي ٘ين  ٌقاكي ٚ ثل٘بٔٝ فلآيٙـ ًيبًت ؿك ٘تيزٝ .پقيل ٘يٌت ٚ رٟب٘ي أىبٖ  اي ٜٔٙمٝ

 (45)اًت.ثبمٍ٘لي  ٘يبمٔٙـ

ًٕت ايزبؿ ٚ ؿك عبَ ٌقك ثٝ ـٜ ٚ ُوبٔالً ٔتغَٛ  ،ًٖبؽتبك وٙٛ٘ي رٟب ،ثب ايٗ تٛٓيف

٘ظٓ رٟب٘ي ٘ظٕي ؽٛاٞـ ثٛؿ وٝ  اًت.تخجيت ًبؽتبك فلأّي ٚ فلاؿِٚتي يؼٙي ًبؽتبك رٟب٘ي 

ٌيلؿ. ؿك عبوٕيت ٚاعـ رٟب٘ي ًلٔبيٝ، اثناكٞب،  ٔي  تغت عبوٕيت ٚاعـ رٟب٘ي ًلٔبيٝ ُىُ

 م ًيٌتٓ ثيٗ إِّّي ٔؼبٓل تؼليفٟ٘بؿٞب، وبكولؿٞب ٚ اٞـاف ًيٌتٓ رٟب٘ي ٔتفبٚت ا

، ثٝ تٟٙبيي ٚ ثـٖٚ (ٞل صٙـ لـكتٕٙـ ٔب٘ٙـ ايبالت ٔتغـٜ آٔليىب). ؿِٚت ّٔي ُٛ٘ـ ٔي

ام آٖ ثب ًبيل ارناي ٘ظبْ التٔبؿ  تل ٚ ٟٔٓ ٞب ثلؽٛكؿاكي ام ٕٞىبكي ٚ ٕٞبٍٞٙي ثب ًبيل ؿِٚت

يٙـ رٟب٘ي ُـٖ كا ثٝ آوٝ فل تٛا٘بيي اؿاكٜ ًيٌتٓ رٟب٘ي كا ٘ـاكؿ ٚ ايٗ ٚالؼيتي اًت ،رٟب٘ي

 .ػبرن٘ـؿكن آٖ  امٌلاٖ ًٙتي  ثٌيبكي ام ًيبًت ٔـاكاٖ ٚ تغّيُ ٚاًت  ٚرٛؿ آٚكؿٜ

 

 ي دٍلتيتداٍم حيات ٍ اّويت جغزافيا. 3
ؿك وٙبك ًبيل ثبميٍلاٖ  وٍِٙلاٖ ٘ٛيٗفلآيٙـ رٟب٘ي ُـٖ التٔبؿ ٚ پيـايَ  تفٛقثٝ كغٓ 

ي ؿِٚت ٕٞضٙبٖ ؿك كٚاثٚ ٚ يكًـ وٝ ثؼـ رغلافيب ٔي  لإُِّ، ثٝ ٘ظ ػلٓٝ كٚاثٚ ثيٗؿك ًٙتي 

  ٞبي . ايٗ ثـاٖ ٔؼٙبًت وٝ تٕبٔي ؿِٚتٔؤحل ٚ ٟٔٓ اًتتؼبٔالت ٘ظبْ التٔبؿ ًيبًي رٟب٘ي 

ام عبوٕيت ٚ   اي ٌٌتلؿٜ ٞبي تٛا٘ٙـ ٚ ػٕالً ثٝ ايٗ أل تٕبيُ ؿاك٘ـ وٝ ٕٞضٙبٖ عٛمٜ ٔي  ّٔي

رٟب٘ي ُـٖ  ٞبي بٔـيپتٛا٘ٙـ ام ثٌيبكي ام  ٕ٘ي  لصٌٝ ؛اًتمالَ ػُٕ كا ثلاي ؽٛؿ عفظ وٙٙـ

 (46.)ٙـٕب٘ؿك أبٖ ث

پيىلٜ التٔبؿي، ًيبًي ٚ ارتٕبػي آٖ ثلاي ًپتبٔجل ٚ ؽٌبكات ًٍٙيٗ   كؽـاؿ يبمؿٞٓ

ٞٙٛم عزٓ ػٕـٜ ثٝ ؽٛثي ِ٘بٍ٘ل تـاْٚ إٞيت ف٘بي ًلمٔيٙي اًت. ايبالت ٔتغـٜ  ؿِٚت

ثلاي ه ِ٘ـٜ اًت. فلافيبي ًلمٔيٙي ٚ ؿِٚت ّٔي ٔٙالتٔبؿ رٟب٘ي ام آُ رغ  ٞبي فؼبِيت

ٚ ؿيٍل ٔؤًٌبت   ٞب ٞب، ثب٘ه تٕٔيٕبت ٓٙبيغ، ُلوت ؛ُلايٚ عبوٓ ثل ٔغيٚ ٔغّئخبَ 

كٚاثٚ  ،عٕالت يبمؿٜ ًپتبٔجل ؿك پي ؿٞٙـ. ٔي تغت تأحيل للاككا التٔبؿي ؿك ًٜظ فلألمي 

ـ. ثـيٗ تلتيت ٌُلٌٛ٘ي ٚ ثغلاٖ ؿ ، ؿصبك(صٙـ ثٝ ٛٛك ٔٛلتلٞ)ٚ ؽبكري آٔليىب  يالتٔبؿ

ًلمٔيٙي ؿك تؼليف ٚ تجييٗ ف٘بي ارتٕبػي  ا٘غٔبك ػبُٔ  ،يٙـ رٟب٘ي ُـٖ التٔبؿآٞل صٙـ فل
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٘يٌت وٝ تٕبْ  اًت، أب ايٗ ٚالؼيت ثٝ ايٗ ٔؼٙبكا پبيبٖ ؿاؿٜ ؿك ؿكٖٚ التٔبؿ ًيبًي رٟب٘ي 

 ،. ثٝ ثيب٘ي ؿيٍلا٘ـ ُـٜيب عقف  تٝ ٚفٚ تأحيلات ًلمٔيٙي ام ٔيبٖ ك  ٞب ٘يلٚٞب، ٚيوٌي ،ػٛأُ

رٟب٘ي ُـٖ التٔبؿ ثيبٍ٘ل ٚ ٔتٕ٘ٗ ظٟٛك ٔزـؿ ٚ ٘مَ آفليٙي ؿٚثبكٜ ػبُٔ رغلافيب ٚ 

٘بثٛؿي ًلمٔيٗ كا عـالُ تبوٖٙٛ ثٝ ؿ٘جبَ ٘ـاُتٝ اًت. أٙيت رغلافيبيي  اًت ٚ ٔلمٞبي ّٔي

ٔتغـٜ آٔليىب ثٝ ؿ٘جبَ ايبالت  ٌقاكي ٌٔتميٓ ؽبكري ؿك التٔبؿي ثٝ ٚيوٜ ًلٔبيٝ ٞبي فؼبِيت

ايٗ ـٜ ٚ ثٝ ؿ٘جبَ آٖ تغٛالتي ؿك كٚاثٚ التٔبؿ ؽبكري ُپقيل  عٕالت يبمؿٞٓ ًپتبٔجل ؽـُٝ

يٙـ رٟب٘ي آإٞيت ثؼـ ًلمٔيٙي ؿك فلتـاْٚ ثيبٍ٘ل  وِٛك پـيـ آٔـٜ اًت. ايٗ ٚيوٌي ٘ين

 ُـٖ التٔبؿ اًت.

ؽٔٛٓبً ؿك  فلًبيَثب ٘ٛػي ّٔي   ٞبي ٞٛيت ٚ ؿِجٌتٍي ،ي ؿِٚتيؿك ٚالغ ٔفْٟٛ رغلافيب

إٞيت ٌٛاٞي ثل وبَٞ  ،يٙـ رٟب٘ي ُـٖ التٔبؿآـٜ ٚ ايٗ أل ؿك اؿأٝ فلُغلة كٚثلٚ 

تٕبٔي ٔٙبفغ ٚ  ،ؿيٍل ٔب٘ٙـ ٌقُتٝوٝ كًـ  ٔي ثٝ ٘ظل ثٙبثلايٗٔفْٟٛ ًلمٔيٙي ؿِٚت اًت. 

تٛرٝ ٚ  ٚ ؿُٛ ٕ٘ي  ة ٚ ؿِٚت ّٔي ثلآٚكؿٜنٔلؿٔي ؿك صبكصٛة ع  ٞبي ٞبي ٌلٜٚ ؽٛاًتٝ

اًت. عتي ثؾَ لبثُ تٛرٟي ام  فنٚ٘ي يبفتٝفلأّي   ٞبي ٞب ٚ ٞٛيت اُتيبق ٌ٘جت ثٝ ًبمٔبٖ

ًيبًي ٚ  ٞبي عفظ ٔغيٚ ميٌت، عمٛق ثِل، آماؿي ،ؿك كاًتبي وٌت ٔٙبفغ ّٔي ٞب تالٍ

 فلاؿِٚتي ٓٛكت ٞبي ٚ ٞٛيت ٞب ٔٛاكؿي ام ايٗ لجيُ ثيَ ام ٌقُتٝ ؿك صبكصٛة علوت

عبَ عٛاؿث يبمؿٜ ًپتبٔجل تٛا٘بيي ٚ أىب٘بت وٙتلِي ٚ التـاك وِٛك ٚ ؿِٚت  ٌيلؿ. ؿك ػيٗ ٔي

ٌلايب٘ٝ كا  ٞبي ّٔي پلًتب٘ٝ ٚ آكٔبٖ اعٌبًبت ٚٛٗ ٞب ٚ ثبميبفت ؿٚثبكٜ ٚفبؿاكي ًلمٔيٙي ؿك

ؿٞي  ثٝ ٓٛكت ًبمٔبٖ (ٞل صٙـ ثٝ ٛٛك ٔغـٚؿ ٚ ٔٛلت ؿك غلة ثٝ ٚيوٜ ايبالت ٔتغـٜ)

ٔمبثُ عٛاؿث ٔقوٛك ثلاٍ٘يؾتٝ اًت. ايٗ كٚيـاؿ ؿك آٔليىب ٚ  ٍٕٞب٘ي ّٔي ؿك ٞبي ٚاوَٙ

عـالُ  ،ٌ٘جت ثٝ ٔفْٟٛ ًلمٔيٙي ؿِٚتكا ٚفبؿاكي ّٔي ٚ غلة ٘ٛػي تمٛيت اٌ٘زبْ ٞٛيت 

 وبَٞ اػتجبك يٝتلتيت فلٗ ؿك ٔٛالغ ثغلا٘ي ٚ ؿك ٔمبثّٝ ثب ؿُٕٗ ثٝ ؿ٘جبَ ؿاُتٝ اًت. ثـيٗ

 ٓٛكت ٚالؼيت ثٝ ؽٛؿ ،رٟب٘ي ُـٖ التٔبؿ يٙـآي ؿِٚت ؿك ٔمبثُ فلئفْٟٛ رغلافيب

 (47).ٌيلؿ ٔي
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 گيزي ًتيجِ
يـايَ ؿِٚت ؿاكؿ. ُىي ٌ٘يت پاي ثٝ ػٕل  ،پيِيٙٝ اؿثيبت ٔفٟٛٔي ٚ ٔٔـالي أٙيت ّٔي

حل ام ٘يبم أارتٕبػي ؿك َٛٛ عيبت ارتٕبػبت اٌ٘ب٘ي ٔت -ٌيلي ٞلٌٛ٘ٝ ًبمٜ ف٘بيي  وٝ ُىُ

ٔفبٞيٓ ٚ ٔٔبؿيك أٙيتي ٘ين اثؼبؿ ، ٘يبم ثِل ٔتغَٛ ُـٜ آ٘بٖ ثٛؿٜ اًت. ثٝ ٔينا٘ي وٝ ٔبٞيت

تجييٗ  وٝ ثٝ ٜٔبِؼٝ كٚاثٚ رغلافيب ثب ًيبًت ٚاًت ا٘ـ. رغلافيبي ًيبًي ػّٕي  ؿيٍلي يبفتٝ

پلؿامؿ. ًيل تغَٛ ٜٔبِؼبت ايٗ كُتٝ ِ٘بٍ٘ل آٖ  ٔي حيل آٟ٘ب ثل يىـيٍل أت ٞبي ٘بُي ام پـيـٜ

،   ٞبي فىلي اٍِٛحيل أػٛأُ ػيٙي ٚ ٕ٘بؿٍ٘بكي تغت ت بثغتاًت وٝ پيـايَ ٚ فلٚپبُي ؿِٚت 

ْ ثٝ ػٙٛاٖ ميلثٙبي نٞبي أٙيتي ثٛؿٜ اًت. ٘بًيٛ٘بِي ٞبي اكتجبٛي ٚ اٛالػبتي ٚ ٔغيٚ فٙأٚكي

ٞب  اكتجبٙ تٍٙبتٍٙي ثب رغلافيب ٚ ٞٛيت ف٘بپبيٝ ؿاُتٝ اًت. عىٛٔت ،ٞب ؿٚاْ ٚ لٛاْ ّٔت

ٞبي ٘ٛاعي ٔؾتّف ؿِٚت، ٞٛيت  ٚرٜٛ اُتلان ٔيبٖ فلًٞٙ ا٘ـ وٝ ثب يبفتٗ ٕٞٛاكٜ ثل آٖ ثٛؿٜ

ثب تمٛيت ٌٌتلي كا ثٌبم٘ـ. ُٛاٞـ ِ٘بٍ٘ل آٖ اًت وٝ رٟب٘ي ُـٖ  ّٔي اًتٛاك ٚ ؿِٚت

ّٛجي  صبَِ تليٗ اثناك ثٌٕٝلا ٚ ثبميٍلاٖ ٔتؼـؿ ؿيٍل، ؿك صٟلٜ ٟٔ ، رٟبٖ ٘يلٚي ٔلونٌلين

ٞبي عبوٕيت ّٔي  ثلؽي ام رٙجٝ فلًبيَ ّٔت ٚ ٘ين ـ عبُيٝ كا٘ي ؿِٚت ٔلمٞبي ًيبًي، ثٝ

ولؿٜ . ثٝ ػجبكت ؿيٍل رغلافيبي ًيبًي ؿك ثلؽي اثؼبؿ ثٝ ًٕت هئٛپِٛيتيه ٔيُ ا٘ـ ظبٞل ُـٜ

 ا٘ـ. احلٌقاك ؿك ٔمِٛٝ أٙيت، رٟب٘ي ُـٜ ػٛأُميلا  اًت؛

 ٘ينٔجبعج ٔلتجٚ ثب آٖ ؿك رغلافيبي ًيبًي كٚ  . ام ايٗاي ف٘بيي اًت پـيـٜ بًؿِٚت اًبً

ٌيلي  عزٓ ثٌيبكي ام ٜٔبِؼبت ايٗ كُتٝ كا ثٝ ؽٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ اًت. اًبى ُىُ

عي ٞٛيت ّٔي ثلآٔـٜ ام  يلٛٔي ٚ اِمبٚ    اي ، ٜٔٙمٝ ٞبي ٔغّي ٞب ثل رقة ٚفبؿاكي ؿِٚت

،   ٞب ، ًٙت  اي ام ثبٚكٞب ٞب ثٛؿٜ اًت. فلًٞٙ ثٝ ػٙٛاٖ ٔزٕٛػٝ ِٔتلوبت ٔيبٖ ايٗ ٘بٌٕٞب٘ي

ٞبي فلٍٞٙي ٚ  ٔقٞت ٚ ٌقُتٝ تبكيؾي ٚاعـٞبي ًيبًي ٕٞٛاكٜ ام ُٙبًٝاؿثيبت،  ،مثبٖ

٘بْ فلًٞٙ ؿًت ٘ؾٛكؿٜ ٝ صيني ث ثٙبثلايٗثٛؿٜ اًت. ٔتأحل ٞبي پيلأٛ٘ي  تٕـ٘ي فلًٞٙ

اي اًت. ؿك َٛٛ ًـٜ  اي ٚ فلا٘بعيٝ ٘ـاكيٓ. فلًٞٙ ثلآٔـٜ ام ؿكٚ٘ـاؿٞب ٚ ثلٚ٘ـاؿٞبي ٘بعيٝ

ٚاعـٞبي ًيبًي ٔتٙبًت ثب ًٜظ تًٛؼٝ يبفتٍي  ٞبي ٕبؿٍ٘بكي٘احلٌقاكي ٚ احلپقيلي  ،ثيٌتٓ

ًبم تٛرٝ ثٝ اثؼبؿ فلّٚٔي ٚ فلأّي ؿك  مٔيٙٝ ٚٚ ػمت ٔب٘ـٌي آ٘بٖ ُتبة ثيِتلي ٌلفتٝ 

ثٌيبكي ام ٘ظليبت ؿك عٛمٜ رٟب٘ي ُـٖ ٚ ثبٚك ثٝ فلٚپبُي  يٕ٘بؿٍ٘بكي ّٔي اًت. ؽٜب
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ٗ ؿك عبِي اًت وٝ ٕٞٝ ٚاعـٞبي ؿِٚت ّٔي ٘ين ام صٙيٗ ٚٗؼيتي ٘بُي ُـٜ اًت. اي

ُـٖ  ًؼي ؿك ثبمُٙبًي ػٙبٓل ٞٛيتي ؽٛؿ ٚ اٜ٘جبق ايٗ ػٙبٓل ثب فلآيٙـ رٟب٘ي ،ًيبًي

تليٗ عبِت  ؿك ٌٌتلؿٜ ٌيلي ّٔي ٚ رٟت بًأٙيت ػٕـت ،ؿاك٘ـ. اٌل تب پيَ ام فلٚپبُي ُٛكٚي

ت ثؼـ أٙيتي ٚكي اٛالػبت ٚ اكتجبٛبأكُـ ٚ ٌٌتلٍ فٙ ؛ثٙـي هئٛاًتلاتويه ؿاُت ثّٛن

ٞبي ميٌت  ، آِٛؿٌيITCٔٙفي ٚ وٝ ٕٞب٘ب رٟب٘ي ُـٖ ثلؽي ام پيبٔـٞبي ٔخجت كا ٘ٛيٙي 

ٚ ٕٞيٗ ٔٛٗٛع ًلُ٘ٛت ِٔتلن ثِل كا كلٓ پـيـ آٚكؿٜ هئٛپِٛيتيه ًلٔبيٝ اًت ٚ ٔغيٜي 

ًيبَ ٚ  ي، آًيت ٚ ٔٙبفغ، ٔفبٞيٕ  أٙيت ٚ ٔفبٞيٓ ٚاثٌتٝ ثٝ آٖ ٕٞضٖٛ تٟـيـؽٛاٞـ مؿ. 

 ،ُـٖ يٙـ رٟب٘يآفل (48).يبثٙـ ٔي ايٚ ٔىبٖ ٚ مٔبٖ, ٔؼب٘ي ٔتفبٚتي لوٝ ٔتٙبًت ثب ُ ا٘ـ ٌ٘جي

 ،رٛأغ اكٚپبييؿك ٔٛارٟيٓ ميلا ؿكعبِيىٝ « ٚإٍٞلايي»ايٗ ػٕالً ثب ٘ٛػي  ثٙبثل ؛٘بٔٛمٖٚ اًت

ٞب  ٌيلي ؽلؿٜ ؿِٚت ُىُ ُبٞـُٛ٘ـ، ٘ٛاعي وٕتل تًٛؼٝ يبفتٝ  ٔي ٞب ؿك يىـيٍل اؿغبْ  ؿِٚت

أٙيت، ؿِٚت ّٔي ؿيٍل تٟٙب ٌٔئَٛ ثب تٛرٝ ثٝ ٌٌتلٍ ؿايلٜ ٔفٟٛٔي  ،. ثٝ ثبٚك ثٌيبكيٌٞتٙـ

ٚ ٘بٌنيل ثؾِي ام التـاك ّٜٔك كا ؿك كاًتبي ٔـيليت ًيبًي ف٘ب ؿك اثؼبؿ  تأٔيٗ آٖ ٘يٌت

،  إِّّي ٚ رٟب٘ي ؿك ًٕت ثبال ثٝ ٟ٘بؿٞبي ثيٗثٙبثلايٗ ؿِٚت ّٔي  ؽٛاٞـ ولؿ.ٔؾتّف ٚاٌقاك 

، افىبك  ٞبي غيلعىٛٔتي ؿك رٟت افمي ثٝ ًبمٔبٖٚ   اي ًٕت پبييٗ ثٝ ؿِٚت ٔغّي ٚ ٜٔٙمٝؿك 

 وٙـ. تٕبيُ پيـا ٔي، ٜٔجٛػبت ٚ ٘يلٚٞبي ٛجيؼي يب ثبماك   ػٕٛٔي

ٚ ام رٟت يىپبكصٍي ًلمٔيٙي ؿصبك  ٙـپبُ ٞبيي فلٚٔي ؿِٚت ،ام ٔٙظل رغلافيبي ًيبًي

ٞبي ّٔي كا ٔٙتبًت ثب  ٘ـ وٝ ٘تٛا٘ٙـ ٕ٘بؿٍ٘بكيُٛ تمٛيت ٘يلٚي ٌلين ام ٔلون ٔي ٘بأٙي ٚ

 ٞب تؼليف وٙٙـ.  ؿاك ٚ ُٙبٚكي ٞٛيت ػٔل تغَٛ ُتبة
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