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 چكيذُ

کؽَرّا ترای تأظیط، تقا ٍ اظتورار ًیازهٌذ علت ّعتٌذ کِ در جغرافیای ظیاظی از 
علت ٍجَدی یک کؽَر پاظخی هعتقین  ؼَد. آى تا عٌَاى علت ٍجَدی کؽَر یاد هی

عٌَاى دٍلتی هعتقل ٍجَد داؼتِ تاؼذ.  تِ ایي پرظػ اظت کِ چرا تایذ یک کؽَر تِ
علت ٍجَدی ترخی از کؽَرّا خَداًگیختِ ٍ داخلی اظتت ٍ ترختی دیگتر تراظتاض     

ّتای کَچتک    ّای تسرگ تِ دٍلت ت هلت  َریتّای اظتعواری ٍ یا تجسیِ اهپرا ظیاظت
اًذ. تا فرٍپاؼی اتحاد ؼَرٍی کؽَری تِ ًام جوَْری آررتایجتاى در  ُ تِ ٍجَد آهذ

جٌَب قفقاز ٍ ّوعایگی ایراى ظَْر کترد. ایتي هقالتِ در  تذد پاظتخگَیی تتِ ایتي        
 ؟پرظػ اظت کِ علت ٍجَدی ایي کؽَر تازُ تأظیط چیعت

 ُ ّای هطالعتا    رٍغ تحقیق ایي پصٍّػ تَ یفی ت تحلیلی ٍ اتسار گردآٍری داد
ا لی ایي هقالِ تر ایتي گتسارُ هثتٌتی اظتت کتِ تیتادّای        یِای اظت. فرض ًِکتاتخا

فرٌّگی ٍ شئَپلیتیک تیي دٍ کؽَر ایراى ٍ جوَْری آررتایجتاى ًاؼتی از تیتاد در    
دّذ کِ ایي تیاد هَجة ؼذُ اظت کِ  ّای هَجَد ًؽاى هی علت ٍجَدی اظت. یافتِ

اًذ. تِ طَری کِ تتا   پیذا کردُ رغن رٍاتط خَب دیپلواتیک، رٍاتط، خصلت ؼکٌٌذگی تِ
ّتای عویتق ًیریتِ     اعتوادی در الیِ د. تخػ تسرگی از ایي تیَای هتسلسل ؼ ّر حادثِ

 علت ٍجَدی کؽَر آررتایجاى ًْفتِ اظت.
 

 ،اهٌیتتت هلتتی ایتتراى، علتتت ٍجتتَدی کؽتتَر، جوْتتَری آررتایجتتاى،  :ّدد  ٍاشُ كليددذ
 .راّثرد شئَپلیتیک
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 ِقذهه
ّبی قوبلی ایطاى اؾت کِ زٍلت جوَْضی اؾالهی  جوَْضی آشضثبیجبى یکی اظ ّوؿبیِ

هاَضز قٌبؾابیی زیملوبتیاک قاطاض زاز.      1370آى ضا پؽ اظ فطٍپبقی قَضٍی، زض زیوابُ  
 ّبی غئَپلیتیکی هتٗسزی ّوطاُ قس. فطٍپبقی قَضٍی یب ثِ ٖجبضت ثْتط اًحالل آى ثب چبلف

جْبى تکبى زٌّسُ ثاَز.   ی ّوِ یثطا یبؾیظلعلِ ؾ کیهبًٌس  یقَضٍاتحبز  یفطٍپبق
قاط  اضٍپاب،    ب،یقسضت ثطتط ٍ ّػهَى زض آؾا  کی فقساى ثِ ٍجَز آهسُ اظ ؾیبؾی ءذال
 یفطنت تبظُ ثطا کیثَز ٍ ّن  ینلح جْبً یثطا یسیّن تْس ،يیالت یکبیٍ اهط قبیافط

 ِیا تجع یٗا یثطپب قَز. ثِ َاَض َج  ثِ ظٍزی قطاض ثَز ی کِسیزض ًٓن جسّب  َْْض زٍلت
تَاًؿات ثاِ زٍض اظ    یهطثإ ًوا  لَهتطیٍ پبًهاس ّاعاض ک   َىیا لیه 22ثاب هؿاب ت    یزٍلت
، ثٌبثطایي جْبى پؿبقَضٍی، پیبهاسّبی ایاي تغییاط ثاعض  ضا     غئَپلیتیک ثبقس یبهسّبیپ

ای ثب قَضٍی زاقت اظ پیبهسّبی  ٌَٖاى کكَضی کِ هطظّبی ََالًی تحول کطز. ایطاى ثِ
 ِ ّابی جسیاس زض هطظّابی     ایي فطٍپبقی ثطکٌبض ًوبًس؛ ًرؿتیي هَضز آى پیسایف ّوؿابی

قوبلی قبهل تطکوٌؿتبى، قعاقؿتبى، قطقیعؾتبى، ضٍؾیِ، جوَْضی آشضثبیجبى ٍ اضهٌؿتبى 
ّابی قاسیوی ایاطاى ثاَز      ثَز. زض ایي هیبى َْْض کكَضی ثِ ًبم آشضثبیجبى کِ اظ ایبلات 

یطاى ثِ ٍجاَز آٍضز. ّاط چٌاس زض ثیؿات ٍ پاٌ  ؾابل       تجٗبت فطٌّگی ٍ َّیتی ثطای ا
ی فطٌّگ ٍ  ًس، اهب هؿألِاُ گصقتِ زٍ کكَض اغلت اظ ضٍاثٍ ؾیبؾی ذَثی ثطذَضزاض ثَز

َّیت ثبٖث قسُ اؾت کِ ّوَاضُ ضٍاثٍ ؾیبؾی ثِ قاست  ؿابؼ قاَز. ایاي هقبلاِ      
ایاي ؾاإال    کَقس ثب تکیِ ثط هفبّین ثطآهسُ اظ جغطافیبی ؾیبؾی ثِ تجعیاِ ٍ تحلیال   هی

ثمطزاظز کِ چطا هبّیت ضٍاثٍ زٍ کكَض هتأثط اظ َٖاهال غیطؾیبؾای ٍ تابضیری اؾات ٍ     
ّبی قَهی، َّیات،   انَالً هفبّین هطتجٍ ثب کكَض ٍ جغطافیبی ؾیبؾی چِ ًقف زض تٌف
کَقین ثاب تکیاِ ثاط     تبضیری ثیي ایطاى ٍ جوَْضی آشضثبیجبى زاضًس. زض ایي پػٍّف هی

کكَض کاِ زض جغطافیابی ؾیبؾای  ابیع اّویات اؾات،       « یٖلت ٍجَز»هفَْم کلیسی 
ًبقی اظ  فقٍضؾس ایي هقساض اظ تًبز پٌْبى  ی اذیط ضا ثطضؾی کٌین؛ ظیطا ثِ ًٓط هی هؿألِ

تفبٍت زض آضهبى ؾیبؾی ٍ الگَی کكَضزاضی ؾکَالض ا اؾالم ؾیبؾی ًیؿات؛ ظیاطا زض    
یِ ًیاع ّوایي تًابزّبی    ثبیؿت ثب ؾبیط ّوؿبیگبى هبًٌس اضهٌؿتبى ٍ تطک ایي نَضت هی
 زاقت. ٖویق ٍجَز هی

 
 رٍش تحقيق

ّابی هُبلٗابت    اا تحلیلای ٍ اثاعاض گاطزآٍضی زازُ     ضٍـ تحقیق ایي پػٍّف تَنیفی
 ای اؾت. کتبثربًِ
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 پرسص تحقيق
ِ       پرسص اصلی: ای  ٖلت ٍجَزی کكاَض جوْاَضی آشضثبیجابى چیؿات ٍ اظ چاِ ًٓطیا
 کٌس؟ پیطٍی هی

 
 چ رچَب ًظری
 ٍجَدیالف( هفَْم علت 

ای اظ اؾٌبز، قَاّس ٍ زالیل ؾطظهیٌی ٍ ؾیبؾی اؾات کاِ یاک     ٖلت ٍجَزی هجوَِٖ
ثبیؿات هؿاتقل ثبقاس ٍ جاسا اظ      کكَض ثبیس اضائِ زّس تب ثبثت کٌس کِ ثِ اؾتٌبز آًْب هی

زیگط ٍا سّبی ؾیبؾی ثِ  یبت ذَز ازاهِ زّس. اگط ٖلت ٍجَزی کكَضی ثب  اساکرط  
س یک ٖلت ٍجَزی پبیاساض ثاب ؾیؿاتن ؾیبؾای زضک     هطزم آى کكَض اقتطاک زاقتِ ثبق

قَز. ثْتطیي ٖلت ٍجَزی ًَٔ غیطقبثل ضؤیت ٍ ثستطیي آى ًیع قبثال   قسُ هحؿَة هی
ضؤیت اؾت. ٖلت ٍجَزی غیطقبثل ضؤیت اضتجبَی کوای ثاب ًٓابم  کاَهتی زاضز ٍ ثاب      

 .(23: 1394)ضقٌَ، کٌس  ّبی ؾیبؾی تغییط ًوی تغییط ًٓبم
ٍجَزی ٖجبضت اؾت اظ ًیطٍّابی غض،، پبیاساض، ثٌیابزیي ٍ     زض تٗطیفی هكبثِ ٖلت

ؾبظًس  زاض کِ قطایٍ الظم ضا ثطای تكکیل ٍ ؾمؽ ثقبی یک کكَض فطاّن هی ٖویقبً ضیكِ
ّب پؽ اظ ثِ ٍجَز آهسى ثطای ثقب ثِ ّوبٌّگی   کَهت .(6: 1391ًیب ٍ هجتْسظازُ،  ) بفّ

یبثس کِ  کَهتی ثب ٖلت ٍجاَزی   هی ٍ ّؿَیی هلی ًیبظ زاضًس ٍ ایي اهط زض نَضتی تحقق
 هٌبؾت، تبثٗیت هطزم ًَا ی هرتلف ضا ثِ ذَز جصة کٌس ٍ َّیت هلی ضا ثِ ٍجَز آٍضز.

  اؾت ٍ پبؾد ثاِ ایاي ؾاإال   « کكَض»ی ؾرت هكطٍٖیت یک  ٖلت ٍجَزی ّؿتِ
 (118: 1393)هیط یاسض،  « ٌَٖاى یک زٍلت هؿاتقل هَجَزیات زاضیان؟    چطا ثِ»اؾت کِ 
 هُبثقات  اجتوبٖی  تبضیری ا  هؿلّن ٍاقٗیبت ثب ثبیس کكَض ٍجَزی ٖلت کِ اؾت ثسیْی
زاضی آى اؾت کِ ؾیبؾات ضا   ی ٖلت ٍجَزی ّط کكَض، قلت زٍلت ثبقس. ًٓطیِ زاقتِ
ََض ذالنِ ًٓطیِ ٖلت ٍجَزی کكاَض   کٌس. ثِ ّبی هرتلف  کَهت تعضیق هی ثِ اًسام

قبی یک کكَض ثبقس. ٖلت ٍجاَزی  ؾبظ تكکیل ٍ ث زاض ثَزُ ٍ ظهیٌِ ثبیس، ٖویق ٍ ضیكِ
 ثبیس هَجس َّیت هلی ًیطٍهٌس قَز.

زالیل ظیبزی ثطای ٖلت ٍجَزی کكَضّب ثیبى قسُ اؾت، ٖواق تابضیری، ًیابظ ثاِ     
تَاًٌاس زلیال ذاَثی     ثرف ّط کسام هی اؾتقالل،  ؽ آظازیرَاّی ٍ ًبؾیًَبلیؿن ضّبیی

ای تجییي ٖلات ٍجاَزی   ثطای ٖلت ٍجَزی کكَضّب ثبقٌس. هرالً هوکي اؾت اهطیکب ثط
کكَض ذَز ثِ انل آظازی اؾتٌبز کٌاس ٍ فطاًؿاِ ثاِ ًبؾیًَبلیؿان پَیابی فطاًؿاَی یاب        
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ّاب تکیاِ کٌٌاس.     ذاَاّی هلات   کكَضّبی ضّب قسُ اظ قیس اؾاتٗوبض ثاِ  اؽ اؾاتقالل    
ًبؾیًَبلیؿن ٖلت ٍجَزی ثؿیبضی اظ کكَضّب اظ جولِ ایطلٌس، ٌّس، ٍ غیطُ اؾت. اهب ثاِ  

كَض ثطای ثقب ثِ چیعی ثیكتط اظ ا ؿبؾبت ًبؾیًَبلیؿتی ًیابظ زاقاتِ   ضؾس یک ک ًٓط هی
تَاًس ثِ قسضی ثؿیٍ ٍ ؾبزُ ثبقس کِ ثب ًبؾیًَبلیؿان ٍ   ثبقس ٍ ٖلت ٍجَزی کكَض ًوی

ّیجبًبت هلی تًویي قَز. ثؿیبضی اظ کكَضّبی هؿتٗوطُ کِ اؾتقالل یاب ًبؾیًَبلیؿان   
اظ اؾتقالل ثب هكکالتی کِ هطثٌَ ثاِ   يساؾتٗوبضی ضا الگَی ذَز قطاض زازُ ثَزًس پؽ

  ِ ی آًْاب ًبقای اظ یاک تٌفاط      ثقب اؾت، ضٍثطٍ قسًس ٍ تجطثِ ًكبى زاز کِ ٍ است اٍلیها
ٖوَهی اظ قَای ذبضجی ثَز، ٍلی پؽ اظ اؾتقالل ثِ زلیل اذتالفبت قَهی زچبض جٌاگ  
   ِ ی  ٍ تًبز زضًٍی قسُ ٍ زض ًْبیت ثِ ٍا سّبی ؾیبؾی کَچکتط تجعیاِ قاسًس. ًوًَا

تجعیِ ّط یک اظ ثبضظ آى قجِ قبضُ ٌّس ٍ تكکل زٍ کكَض پبکؿتبى ٍ ٌّسٍؾتبى ٍ ؾمؽ 
ضا ثاِ ٍجاَز    کكاَضّب  ََضکلی ٖلات ٍجاَزی   ایي زٍ کكَض ثِ ٍا سّبی زیگط اؾت. ثِ

 .(118: 1393)هیط یسض، زّس  آٍضز، اهب اًسیكِ  کَهت کكَض ضا تساٍم هی هی
ِ  ّورَاًی ا اجتوبٖی تبضیری هؿلّن ٍاقٗیبت ثب ثبیس ٍجَزی  ٖلت ِ »ٍ  زاقات  «ی ًٓطیا

ی هاطتجٍ ثاب فؿالفِ ٍجاَز ّاط       آى اظ اؾتحکبم قبثل زفبٖی ثطذَضزاض ثبقس، ظیطا ًٓطیِ
ّبی هرتلاف   ّبی کلی ّط زٍلت ضا ثِ اًسام زاضی آى اؾت ٍ ؾیبؾت کكَض، قلت زٍلت
ٍ... ى اًس هبًٌس ٖطا  ٍ پبکؿتب کٌس. کكَضّبیی کِ فبقس ٖلت ٍجَزی  کَهتی تعضیق هی

زض ًْبیت ثِ فطٍپبقی زاذلی ذَاٌّس ضؾیس، ّط چٌس ثطای هَجَزیت ذاَز ثاِ اناَل    
ّبی ههاٌَٖی   گبُ هَفق ًكس زٍلت ًبؾیًَبلیؿن تکیِ کطزُ ثبقٌس. ًبؾیًَبلیؿن ثٗری ّیچ

هبًٌس ٖطا  ٍ ؾَضیِ ضا کِ فبقس ٖلت ٍجَزی ثَزًس ًگْساضی کٌاس. ثٌابثطایي ّاط چٌاس     
ٍجَزی اؾت اهب الظم اؾت ثاِ تابضید ٍ فطٌّاگ هٗتجاطی     ًبؾیًَبلیؿن ثركی اظ ٖلت 

هتکی ثبقس ٍ جغطافیساًبى ؾیبؾی هُبلِٗ یک کكَض ضا ثب ثطضؾی ٖلت پیاسایف آى کاِ   
ّ کٌٌاس   اًسیكِ ثٌیبزیي تأؾیؽ ثِ قوبض هی ضٍز آغابظ های   . اظ ًٓاط  (13: 1392ًیاب،   ) ابف

ِ  جغطافیبی ؾیبؾی، اؾتحکبم ًٓطیِ ٖلت ٍجَزی ّط کكَض ثِ هربثِ  ّابی   اؾاتحکبم پبیا
ّبی فلؿفی کكَض قسُ ٍ آى ضا ثِ  آى اؾت ٍ يٗف ٖلت ٍجَزی هَجت يٗف ثٌیبى

 ی ّبی تبضیری ٍ هٌَٗی تٗییي کٌٌاسُ  ؾبظز. ثط ایي اؾبؼ ثطذی هإلفِ پصیط هی قست آؾیت
، «ًابم هلای کكاَض   »اًس اظ:  تطیي آًْب ٖجبضت اٖتجبض ٖلت ٍجَزی ّط کكَض اؾت کِ هْن

 «.آضهبى ؾیبؾی»، «فطٌّگ ٍ َّیت هلی»، «ٍ پیسایف یک کكَضّبی َْْض  ظهیٌِ»
ثب تَجِ ثِ تٗبضیف هَجَز، پػٍّكاگطاى ایاي هقبلاِ چْابض قابذم انالی ثاطای        

 کٌٌس: ؾٌجف پبیساضی ٍ اٖتجبض ًٓطیِ ٖلت ٍجَزی اؾترطاج هی
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ًٓطیِ ٖلت ٍجَزی کكَض ثبیس هٗتجط، ثب ٖوق فطٌّگی ٍ ثاب هؿالوبت تابضیری     -1
 ِ ثبقس.ذَاًی زاقت ّن

 ًٓطیِ ٖلت ٍجَزی ثبیس هكطٍٔ، ثب زٍام ٍ زض ثطاثط ایطازّب قبثل زفبٔ ثبقس. -2
ی اکرطیات جوٗیات یاک کكاَض ثبقاس ٍ       ًٓطیِ ٖلت ٍجَزی ثبیس هتحس کٌٌسُ -3

 هَجس َّیت هلی ًیطٍهٌس قَز.
ّبی  ّب ٍ ًٓبم ی ٖلت ٍجَزی آى اؾت کِ ثتَاًس فبض٘ اظ  کَهت ثْتطیي ًٓطیِ -4

اؾتوطاض ٍ اٖتجبض زاقتِ ٍ ثب تغییط  کَهت تغییط ًکٌاس، زض ایاي ناَضت    ؾیبؾی 
 ّب ّؿتٌس کِ ًبچبضًس ذَز ضا ثب آى تُجیق زٌّس. ایي  کَهت

 
 ّ  ی فتِ

 چطن اًذاز ت ریخی -1
زض اثط ذاالء ٍ فقاساى ثاِ ٍجاَز آهاسُ زض       1917ًرؿتیي ثبض پؽ اظ اًقالة ثلكَیکی 

ّابیی زض قفقابظ جٌاَثی ٍ قاط       َْْض زٍلات  بکویت ضٍؾیِ تعاضی قبّس تأؾیؽ ٍ 
ضٍؾیِ ثَزین کِ یکی اظ آًْب ًبگْبى ذَز ضا جوَْضی ذلاق آشضثبیجابى ًبهیاس. زض ثایي     

 جوَْضی ذلق آشضثبیجبى تأؾیؽ قس. 1920ٍ  1918ّبی  ؾبل
هطزهبى قفقبظجٌَثی پؽ اظ اًقالة ثلكَیکی اثتسا یک فسضاؾیَى ذَزهرتبض هتكکل 

 ّبی ثٗسی( زض تفلیؽ تأؾیؽ کطزًاس.  ٍ تبتبضّبی هؿلوبى)آشضثبیجبًیّب  ّب، اضهٌی اظ گطجی
هجلؽ هكَضتی ایي فسضاؾیَى ؾئین ًبم زاقت کِ ّط یک اظ هلل ًَٖ، ًوبیٌسگبًی زض 

فطقاِ تراطک   »ظازُ اظ ائاتال، ثاب    آى زاقتٌس.  عة هؿبٍات ثِ زثیطکلی هحوساهیي ضؾَل
قاطقی   ّبی جٌاَة  یٌسُ هؿلوبىزض ّوبى ؾبل تأؾیؽ قس ٍ ذَز ضا ًوب «ٖسم هطکعیت

 ّبی َطفساض لٌیي ثَز. زاًؿت. زض ّوبى  بل ثبکَ زض کٌتطل ثلكَیک قفقبظ زض ؾئین هی
ثِ هست چٌس هابُ   1918اظ فَضیِ تب هِ « جوَْضی زهَکطاتیک فسضاتیَ هبٍضاء قفقبظ»

ی زهَکطاتیک ٍفبزاض ٍ هٗتقس ثَز کِ ٖواط   ّوچٌبى ثِ ضٍؾیِ یتأؾیؽ قس. ایي جوَْض
ّب چٌساى ًرَاّس ثَز. ٖروبًی ثالفبنلِ هَجَزیت آى ضا ثِ ضؾاویت    کَهت ثلكَیک

چٌایي   ّبی هتٗسز ذَاؾتبض اضايی ثیكتط زض غطة قفقابظ ٍ ّان   قٌبذت اهب زض کٌفطاًؽ
ِ   هاِ جوْاَضی   21اـ اظ قلواطٍآى ثاَز. زض     ٖجَض ًیطٍّابی ًٓابهی   ی  قفقابظ زض آؾاتبً

      ِ ی  فطٍپبقی قطاض گطفت؛ ظیطا ًوبیٌسگبى تبتبضّاب  بياط ثاِ هقبٍهات زض ثطاثاط ذَاؾات
. (13: 1376)کوابلی،  ٍیػُ ٖجَض ًیطٍّبی ًٓبهی آى اظ ذبک جوْاَضی ًجَزًاس    ٖروبًی ثِ

کِ هٌتٓاط پبؾاری اظ هقبهابت جوْاَضی قفقابظ ثبقاس،        چٌس ضٍظ ثٗس ٖروبًی ثسٍى ایي
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ا ثِ ثبکَ گؿیل زاقت. ؾطاًجبم ایي جوَْضی ًَپب، پاؽ اظ زٍ هابُ، ثاِ    ًیطٍّبی ذَز ض
ٍیػُ گطجؿتبى  ی زیگط کكَضّبی ًَٖ ثِ زلیل فكبض ؾیبؾی ٖروبًی فطٍ پبقیس. ًوبیٌسُ

اًاس کاِ    کاطزُ « 1فطاکؿیَى هؿالوبى/ آشضثبیجابى  »گٌبُ فطٍپبقی ایي جوَْضی ضا هتَجِ 
هی،  27. زض (82: 1390) ؿٌلی، ی ًساقتٌس ٖالقِ ای ثِ هقبٍهت زض ثطاثط فكبضّبی ٖروبً

فطاکؿیَى هؿلوبى زض ؾئین تهوین ثِ تكکیل زٍلت هؿاتقل آشضثبیجابى گطفات ٍ ضٍظ    
ّبی ّتلی زض تفلیؽ اٖالهیِ اؾتقالل ذَز ضا تٌٓاین کاطز. ثاِ ایاي      ثٗس زض یکی اظ اتب 

ت ذَیٌؿکی ثِ ًرؿا  ثِ ضیبؾت جوَْضی ٍ فتحٗلی ذبى ظازُ هحوساهیي ضؾَلتطتیت 
ٍظیطی گوبضزُ قسًس کِ ّوگی اظ اًٖبی  عة هؿبٍات ثَزًس. اظ آًجبیی کِ ثابکَ زض  

ّاب ٍ ثاِ ٖجابضتی جعیاطُ لای       آى تبضید زض کٌتطل اضاهٌِ ٍ ًیطٍّبی ٍفبزاض ثاِ ثلكاَیک  
ِ   ثاَز، انالی   (203: 1394ظازُ،  )کبْنّب  ثلكَیک زض زضیبی يسثلكَیک ی  تاطیي زغسغا

جسیس اظ گٌجِ ثِ ثبکَ ثَز. ثٌابثطایي ٖروابًی یاک     عة هؿبٍات اًتقبل پبیترت زٍلت 
ثاِ ضّجاطی ًاَضی پبقاب ثاِ هٌُقاِ        2«اضزٍی اؾاالم قفقابظ  »قَای ًٓبهی جسیس ثِ ًابم  

ایي ًیطٍ هتكکل اظ ًیطٍّبی هكاتطک ٖروابًی ٍ ثطذای     .(95: 1390) ؿٌلی، کطز  گؿیل
ظیط جٌگ ٖروبًی( تبتبضّب ثَز. ثطای ؾبظهبًسّی ایي اضتف ًَضی پبقب ثطازض اًَض پبقب )ٍ

کاطز   اظ هَنل فطاذَاًسُ قس ٍ اظ ضاُ تجطیع ٍ ٖجاَض اظ اضؼ ثاِ ؾاوت گٌجاِ  طکات     
تب ثبکَ پیكطٍی کطز. قَای ٖروبًی اثتاسا زض گٌجاِ    1918ٍ تب پبیبى  (96: 1390) ؿٌلی، 

ی هؿتقین ایي زذبلات ًٓابهی ؾاقٌَ     هؿتقط ٍ ؾمؽ ثِ ؾوت ثبکَ  طکت کطز. ًتیجِ
ظ جٌَثی ٍ َْْض کكَضی ثِ ًبم جوَْضی ذلاق آشضثبیجابى ثاَز    جوَْضی فسضاتیَ قفقب

اهب پؽ اظ قکؿت ٖروبًی زض جٌگ اٍل جْبًی کٌتاطل قاط  قفقابظ     (8: 1395)ثیکسلی، 
ثطْٖسُ ًیطٍّبی ثطیتبًیبیی ثِ ًوبیٌسگی اظ هتفقیي قطاض گطفت، پؽ اظ ذاطٍج ًیطٍّابی   

ا، ثب ٍضٍز ثِ ثبکَ جوْاَضی   ىثطیتبًیب اظ هٌُقِ ًیطٍی ثلكَیک ثِ ضّجطی ًطیوبى ًطیوب
ظازُ پیف اظ ضؾیسى  ّب ضا ًبثَز کطزًس. ضّجطاى هؿبٍات اظ جولِ ضؾَل هؿتٗجل هؿبٍاتی

قَای ثلكَیک ثبکَ ضا تطک کطزُ ثَزًس. ثِ جع ٖروبًی ّیچ کكَض زیگطی ًِ ایطاى ٍ ًاِ  
اضٍپب هَجَزیت ایي کكاَض ضا ثاِ ضؾاویت ًكاٌبذت. جوْاَضی ذلاق آشضثبیجابى زض        

. ّااط چٌااس (411: 1394ظازُ،  )کاابْنزض ثااِ ضؾااویت قٌبؾاابًسى ذااَز ًبکاابم هبًااس 1919
ّب ٍ تٗبهالتی ثیي  کَهت هؿبٍات ٍ کكَضّبی اضٍپبیی ثَز، اهب ایي تٗابهالت   ًكؿت

                                                           

 قس. . زض آى زٍضُ ٌَّظ ثِ اؾن فطاکؿیَى هؿلوبى قٌبذتِ هی1

 قفقبظ اظ ؾَی اًَض پبقب اهًب قس.ا  فطهبى تكکیل اضزٍی اؾالم 1918آٍضیل  5. زض 2
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تَاى ثِ هٌٗبی قٌبؾبیی تلقی کطز. ٖلیقلی ذبى هكابٍضالولک، ًوبیٌاسُ ایاطاى زض     ضا ًوی
ظازُ،   )کابْن قْط قفقبظ ثِ ایاطاى قاسُ ثاَز     17کٌفطاًؽ نلح پبضیؽ ذَاؾتبض ثبظگكت 

ٍ ٍظیط ذبضجِ فطاًؿِ زض ضٍظًبهِ ضؾوی َی هُلجی اٖالم کطز کاِ زٍلات    (409: 1394
ِ ّبی قفقبظ ض ایي کكَض جوَْضی ِ     ا ًِ ثا ناَضت زٍغٍضُ ثاِ    ناَضت زٍفابکتَ ٍ ًاِ ثا

. هتفقایي ثاِ ًبپسیاس قاسى جوْاَضی ذلاق       (416:    1394ظازُ،   )کبْنقٌبؾس  ت ًوییضؾو
الوللی تَجِ ظیبزی ًساقتٌس ٍ زض ثطاثط قسضت ضٍظافاعٍى اتحابز    آشضثبیجبى اظ نحٌِ ثیي

 تطیي  وبیتی اظ  کَهت هؿبٍات ثِ ٖول ًیبٍضًس. قَضٍی کَچک
 اًتخ ب ً م آررب یج ى برای ضو ل ارس -1-1

اًتربة ًبم جوَْضی ذلق آشضثبیجبى ثطای هٌابَقی اظ جٌاَة قاطقی هبٍضاءقفقابظ     
 ِ ٍیاػُ زض   جٗلی جسیس ٍ ثسٍى پكتَاًِ تبضیری ثَز کِ ّوبى هَقٕ ًیع  کَهت ایطاى ثا

ٍ   ّبیف ثِ آى اٖتطاو کطز. هحوساهیي ضؾَل ضٍظًبهِ َِ ظازُ کِ زض زٍضاى اًقاالة هكاط
هستی زض ایطاى ظیؿتِ ٍ ثب ثؿیبضی اظ ضٍقٌفکطاى ٍقت آقٌبیی زاقت، ؾلؿلِ هجب رابتی  

ّبی ًَثْبض، ایطاى ٍ غیطُ هٌتكاط قاس. اظ    ضا زض جطایس ثب هٌتقساى اًجبم زاز کِ زض ضٍظًبهِ
ًٓط تبضیری گعیٌف چٌیي ًبهی هَاًٗی ظیبزی زاقت، ظیطا تب آى تابضید هٌابَق قاوبل    

قسًس ٍ زض تقؿیوبت کكَضی زٍضُ نفَی، افكابض ٍ   جبى قٌبذتِ ًویاضؼ ثب ًبم آشضثبی
 قبجبض چٌیي انُال ی ٍجَز ًساقت.

 : كطَری در گسل توذًی1991ظَْر آررب یج ى ًَیي در  -2-1
اٖالم اؾاتقالل کاطز کاِ     1370/ هطزاز 1991جوَْضی آشضثبیجبى زض  بلی زض اٍت 

زضگیط کؿت قلوطٍ ثیكاتط زض ضقبثات ثاب    ی جْبًی   ٌَٖاى یک زٍلت جسیس زض جبهِٗ ثِ
    ِ ٌٖاَاى   ّوؿبیگبى ٍ کؿت هقجَلیت جْبًی ثَز. زض ایي ثایي اضهٌؿاتبى ٍ گطجؿاتبى ثا

ای زضذهَل  ًَض  هَجَزیت ّبی هلی قفقبظ جٌَثی ًیع ازٖبّبی تبضیری ّعاض ؾبلِ
ّبی هٌحهط ثِ فطز زض گصقتِ زاقاتٌس.   ّبی ذَز زض هٌُقِ ٍ ثٌبی فطٌّگ ٍ توسى هلت
چٌیي هٗوبضی ٍ هاصّت ٍیاػُ    ّبی هلّی آى ٍ ّن اضهٌی ٍ ذٍ گطجی زض کٌبض ظثبى ذٍ

ّابی ذابًَازگی زض    قاس.  تای ًابم    قبى ثبٖث توبیع هٌٗبزاض توسًی ّط یک اظ آًْب های 
تَاًؿت هجیهي هلیات افاطاز    گطجؿتبى ٍ اضهٌؿتبى هتفبٍت ٍ هتوبیع ثَز؛ ثِ ََضی کِ هی

 قس. زیسُ ًوی ثبقس؛ چیعی کِ زض جوَْضی آشضثبیجبى
زٍلتوطزاى جوَْضی آشضثبیجبى ثطای اثجبت ازٖبی هبلکیت اضيی ذَز ثط گطجؿتبى، 

ای کاِ   اضهٌؿتبى، زضثٌس ضٍؾایِ ًیبظهٌاس زؾاتکبضی زض تابضید ثَزًاس. چٌابى زؾاتکبضی       
 هكطٍٖیت تبضیری ٍ فلؿفی ثطای ازٖبّبی ؾیبؾی فطاّن کٌس.
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 علت ٍجَدی جوَْری هستقل آررب یج ى -3-1
ی ٖلت ٍجَزی جوَْضی آشضثبیجبى، پطؾف ایي ثَز کِ ٖلات   ؾی ٍ هُبلِٗزض ثطض

نَضت هؿتقل ثِ ظًسگی ذَز  ٍجَزی ایي کكَض چیؿت؟ ٍ چطا ایي جوَْضی ثبیس ثِ
ی ؾارت   اًس زض  قیقت ّؿتِ ازاهِ زّس؟ پبؾری کِ زٍلتوطزاى ثبکَ ثِ ایي پطؾف زازُ

بؼ یاک ًٓطیاِ جسیاس، ٖلات     ٍاضُ ًٓطیِ ٖلت ٍجَزی آى کكَض اؾت. آًْب ثطاؾ ًٓبم
کٌٌاس کاِ قابیس یکای اظ زالیال       ٍجَزی کكَض هؿتقل آشضثبیجبى ضا تَجیِ ٍ تجییي های 

ّابی قاَضٍی ؾابثق     پیسایف آى فًبی پؽ اظ جٌگ ؾطز ٍ ضقبثت اضيی ثیي قَهیات 
« ًٓطیِ آشضثبیجبى تبضیری ٍ هؿتقل»ثبقس. ایي تئَضی، کِ زض جوَْضی آشضثبیجبى ثِ ًبم 

ی ٖلت ٍجَزی آشضثبیجبى اؾت. ثطاؾبؼ ایاي ایاسُ،    تطیي هإلفِ انلیقَز  قٌبذتِ هی
   ِ ناَضت یاک    آشضثبیجبى زض گصقتِ ٍ ثِ جع یک زٍضُ پؽ اظ ْٖسًبهاِ تطکوبًچابی ثا

الوللی ثَزُ اؾت. زض ًتیجاِ   ٍجَز زاقتِ ٍ ثبظیگط نحٌِ ثیي« هؿتقل ٍ تبضیری»زٍلت 
هاساضی تابضیری    زٍلات  ثِ هحى هفقَز قسى هَإً )فطٍپبقی قاَضٍی( یکجابض زیگاط   

ّابی   آشضثبیجبى ثِ ضاُ ذَز ازاهِ زازُ اؾت. ًْبزّبی زٍلتی زض ّویي ضاؾتب آثبض ٍ کتبة
 اًس. هساضاى جوَْضی آشضثبیجبى تسٍیي کطزُ ی ؾیبؾت ا، ضا زضثبضُ ضاهیع هْسی
ِ  »یب ّوابى  « آشضثبیجبى ٍا س»ایسُ  ِ   « آشضثبیجابى یکمبضچا ّابی   یکای زیگاط اظ هإلفا

ِ « هکوال »ی ٖلت ٍجاَزی آشضثبیجابى ٍ    ی ًٓطیِ تكکیل زٌّسُ ی قجلای اؾات.    ًٓطیا
ی ضٍؾیِ تعاضی ثِ زٍ قؿوت قاوبلی   ثطاؾبؼ ایي ایسُ، اضايی آشضثبیجبى پؽ اظ  ولِ

ٍ جٌَثی زض اهتساز ضٍز اضؼ تقؿین قسُ اؾات. اثاسأ اناُالذ آشضثبیجابى قاوبلی ٍ      
ثاطای   (27: 1381ًیؿاوي،  )آشضیؿت  آشضثبیجبى جٌَثی تَؾٍ اضتف ؾطخ ٍ ًیطٍّبی پبى

یبزآٍضی ٍ ست آشضثبیجبى ٍ ظًسُ ًگْساقتي ایي ایسُ نَضت گطفت؛ ّط چٌس هقبهبت 
ضؾوی ایي کكَض اظ اْْبضًٓط ناطیح ٍ اؾاتفبزُ اظ ایاي ازثیابت ثاِ زالیال هال ٓابت        

ًگبضی زٍلتای   زیملوبتیک پطّیع زاضًس، اهب ا عاة ٍ ًْبزّبی اجتوبٖی ٍ هإؾؿبت تبضید
پطزاظًاس.   ضاؾتبی ازثیبت ّجطاى ٍ آضهبى آشضثبیجبى ٍا س ثِ تَلیس هحتَا هیثِ ٍفَض زض 

آضهبى ؾیبؾی تأؾیؽ یک آشضثبیجبى ٍا س ّوَاضُ ثِ شٌّیت قْطًٍساى القب قاسُ ٍ زض  
ّابی   ّبی آکبزهیک گطفتِ تب ا عاة ؾیبؾی ٍ ضؾبًِ ؾَُذ ضؾوی ٍ غیطضؾوی اظ  َظُ

 قَز. یي ّس، زض ثلٌس هست هٌتكط ٍ تَلیس هیای زض ضاؾتبی تحقق ا ذجطی، هُبلت گؿتطزُ
ثطاؾبؼ ایي ًٓطیِ، جوَْضی هؿتقل آشضثبیجبى نطفبً ثِ ایي ٖلت هَجَزیت یبفتاِ  

« آشضثبیجبى»هطزاى جسیس زض ثبکَ  کِ زض ََل تبضید هَجَزیت زاقتِ اؾت! اظ ًٓط زٍلت
زاقتِ اؾت. هؿتقل ٍجَز « کیبى ؾیبؾی»ٌَٖاى یک زٍلت ٍ  ّوَاضُ ٍ زض ََل تبضید ثِ
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ا توبالً اظ ًٓط ًرجگبى ًبؾیًَبلیؿت  بکن ّط پبؾری ثِ جع ایي ثب انل ًبؾیًَبلیؿان ٍ  
َّیات  »گطایی زض تًبز اؾت. ثٌبثطایي آًْب تهوین گطفتٌس کاِ اظ هیابى    ایسئَلَغی تطک

 ٌَٖاى هجسأ اًتربة کٌٌس. هَجَز زض ایي کكَض، جْبى ترطک ضا ثِ« تطکیجی
ّبی زضؾی، آشضثبیجابى پاصیطای    ظ تبضید ٍ ثِ اؾتٌبز کتبةا« قطائت ضؾوی»ثطاؾبؼ 

ّبی نفَی، افكبض ٍ قبجابض   ظثبًی ثَزُ اؾت کِ اهمطاََضی گط تطک ّبی  کَهت ؾلؿلِ
اهمطاَاَضی تاطک   »ضا ثِ ٍجاَز آٍضزُ ٍ ایاطاى ًیاع ثركای اظ ایاي قلواطٍ کاِ ضؾاوًب         

ض جوْاَضی  قاس. زض قطائات ضؾاوی اظ تابضید ز     ًابم زاقاتِ هحؿاَة های    « آشضثبیجبى
ٌَٖاى کیبى ؾیبؾی هؿتقل ٍجَز  آشضثبیجبى انَالً کكَضی ثِ ًبم ایطاى زض ََل تبضید ثِ

ًساقتِ ٍ قلوطٍ آى ثركای اظ آشضثبیجابى ثاَزُ اؾات ٍ پبزقابّبى آى ثاِ ًابم قابّبى         
 (1)اًس. کطزُ آشضثبیجبى  کَهت هی

 
 ّای ًظشیِ علت ٍجَدی کطَس دس جوَْسی آرستایجاى الیِ

 
 ّ  ی فتِتحليل 

 الف( هٌط ء ً م جوَْری آررب یج ى
ًبم ّط کكَضی زض تكکیل َّیت ٍ چْبضچَة هٌبؾجی ثطای یکمبضچگی ٍ ٍ ست هلّی 
ای  هإثط اؾت. ثٌبثطایي گعیٌف ًبم کكَض ثِ ٖلت ثبض ؾیبؾی اظ  ؿبؾیت ٍ اّویت ٍیػُ

سکَالسیسن 
 ضذ ضیعي

 آرستایجاًگشایي

ًظشیِ آرستایجاى 
 ٍاحذ

ًظشیِ 
آرستایجاى 
تاسیخي ٍ 
 هستقل
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کٌس. اًتربة ًبم هٌٗبزاض،  ثطذَضزاض اؾت ٍ ذَز ثِ یبفتي ٖلت ٍجَزیِ کكَض کوک هی
ثِ ََضی کِ چتط کبهل ٍ پَقف فطاگیطی ثطای افطاز هلت ایجبز کٌس تب ّوِ یب اکرطیات  

. ًبم (11: 1393ًیب،  ) بفّقبَٕ جوٗیت ذَز ضا هتٗلق ثِ آى ثساًٌس، یک اهط اؾبؾی اؾت 
تبضیری ایطاى ٍ یًَبى ٍ هٌبثٕ جغطافیبیی زض زٍضُ اؾاالهی ثاِ    آشضثبیجبى ثطاؾبؼ هٌبثٕ

 گطزز کِ زض ثطاثط اؾکٌسض هقسًٍی هقبٍهت یکی اظ ؾطزاضاى ّربهٌكی ثِ ًبم آتطٍپبتي ثبظهی
کطزُ ثَز. ثطاؾبؼ هٌبثٕ هرتلف جغطافیبیی کِ قطذ آى ذَاّس گصقت،  سٍز تقطیجای  

 قس. بفِ ًب یِ ًرجَاى اهطٍظی اَال  هیًبم آشضثبیجبى ٖوَهبً ثِ جٌَة ضٍز اضؼ ثِ اي
ِ  «آشضثبیجابى  جوَْضی» ًبم اًتربة زضذهَل ثحث ی اهب پیكیٌِ ِ  ثا ِ  ای ًب یا  کا

ِ  قس، هی ًبهیسُ ثب٘، ًرجَاى قکی، قطٍاى، قطُ قفقبظ، آضاى، آلجبًیب، ذبًبت آى اظ پیف  ثا
 .ثاَز  آى گاصاض  پبیِ ظازُ ضؾَل هحوساهیي کِ کِ گطزز هی ثبظ هؿتٗجلی جوَْضی تأؾیؽ

ای زض زؾت ًیؿت کاِ ًكابى زّاس، قاوبل ضٍز      پیف اظ آى ًقكِ یب ؾٌس تبضیری جسی
قٌبؼ ضٍؼ زض یکای اظ آثابض ذاَز      قس. ثبضتَلس، ایطاى اضؼ ثِ ًبم آشضثبیجبى ذَاًسُ هی

ًَیؿس کِ زض انال قاطاض ثاَز ایاي کكاَض جسیاس جوْاَضی         پیطاهَى ًبم آشضثبیجبى هی
ُ قَز، اهب  عة هؿبٍات اظ ًفَش ذَز اؾتفبزُ کطز تب ایي قطقی هبٍضاءقفقبظ ًبهیس جٌَة

 .(12: 2010)گبلیچیبى، تهوین ضا تغییط زّس 
 کكَض یک ًبم ٌَٖاى ثِ ایطاى ّبی اؾتبى اظ یکی ًبم اًتربة ًرؿت ضٍظّبی ّوبى اظ
ایاطاى   ؾیبؾایَى  ٍ ضٍقٌفکطاى ؾَی ضا اظ هتٗسزی ّبی اٖتطاو اضؼ، قوبل زض هؿتقل

 کطزًس، هی اؾتقجبل ذَز تبضیری ثطازضاى اؾتقالل اظ زٍضُ آى زض ّب ایطاًی. ثِ زًجبل زاقت
ًَیؿٌسگبى ٍ ٖبلوبًی  .ثَز اًتربثی ًبهی نطفبً گطفت هی قطاض اٖتطاو هَضز کِ آًچِ اهب

الكٗطای ثْبض، ا وس کؿاطٍی، ٖالهاِ قعٍیٌای ٍ زّراسا ٍ ًكاطیبت ٍقات        چَى هلک
کاِ قاوبل ضٍز اضؼ آشضثبیجابى     یی زض اثجبت ایاي ّب ًَثْبض، ًَقتِ ّوچَى اضقبز، ایطاى،

 هٌتكط کطزًس. 1920-1918ّبی  قس، زض ؾبل ًبهیسُ ًوی
گاصاضی ثاِ    چٌیي قید هحوسذیبثبًی ثب اَالٔ اظ ًیبت  عة هؿبٍات ثب ایاي ًابم   ّن

قست هربلفت کطز. ضٍظًبهِ جٌگل، اضگبى ًًْت هیطظاکَچک ذبى ًیع َی هُبلجی ثاِ  
 .(5-4-1 ، 1335)ضٍظًبهِ جٌگل، گصاضی  ولِ کطز  ثِ ایي ًبم« زیگ ّوؿبیِ ظائیس»ًبم 

ظازُ کاِ ثاِ هٌبؾاجت فٗبلیات زض اًقاالة هكاطٍَِ، ٍ ؾاطزثیطی         هحوساهیي ضؾَل
ّابیی ضا زض پبؾاد ثاِ     زض هحبفل ایطاًی قٌبذتِ قسُ ثاَز، یبززاقات  « ایطاى ًَ»ضٍظًبهِ 

 ثٗاسّب  قاس.  هٌتكاط های  ًَقت کاِ زض جطایاس ایاطاى ًیاع      زٍؾتبى ؾبثق ایطاًی ذَز هی



 تررظی علّت ٍجَدی جوَْری آررتایجاى

 35 

ِ  زاز اًجابم  ذهَل ایي زض زاضی زاهٌِ ٍ جسی ّبی ضيب، پػٍّف اهلل  ٌٖبیت  ًابم  ثاب  کا
قاس کاِ    هٌتكاط ( 1380) هغَل ْٖس آغبظ تب ثبؾتبى اظ آضاى ٍ( 1360)آضاى  ٍ آشضثبیجبى

زاز اَال  آشضثبیجبى ثاِ قاوبل    ثطاؾبؼ هٌبثٕ زؾت اٍل تبضیری ٍ جغطافیبیی ًكبى هی
 اٖتجبض تبضیری اؾت. اضؼ فبقس

  ِ ِ   اَال  آشضثبیجبى ثاطای هٌُقا ای کاِ زض آى زٍضُ قاط     ی آضاى ٍ قاطٍاى ٍ ًب یا
گاطای   گطایبًِ  عة هؿبٍات ٍ زٍؾاتبى تاطک   قس، ثِ ًیبت الحب  هبٍضاءقفقبظ ًبهیسُ هی

 زاقت.اضتجبٌ قبى آهسُ ثَزًس،  ایي  عة کِ اظ ٖروبًی ٍ کویتِ اتحبز ٍ تطقی ثِ یبضی
کِ  عة هؿبٍات اٖالم اؾتقالل کٌس، اثتسا تهوین ثط ایي ثَز کاِ   اظ ایي اًسکی پیف

ثاطای ایاي هٌُقاِ اًترابة قاَز. اهاب  اعة        « قط  هبٍضاء قفقبظ جوَْضی جٌَة»ًبم 
ضا پیكٌْبز زاز ٍ ثِ یک ثبضُ زض ٖاطو  « آشضثبیجبى»هؿبٍات ثب اؾتفبزُ اظ ًفَش ذَز ًبم 

ظثابى، تابلف ٍ    بکي زض هٌُقِ اٖن اظ تطکّبی هؿلوبى ؾ ی هطزم ٍ اقلیت یک قت، ّوِ
ای اًتربة قس کاِ   تبت ٍ لعگی،آشضثبیجبًی ًبم گطفتٌس. ًبم جوَْضی آشضثبیجبى ثِ گًَِ

ّابی   ی اؾتفبزُ اظ ًبم یکای اظ ایبلات   اٍالً هٌبؾجت تبضیری ثب آى ذُِ ًساضز ٍ ثِ ٍاؾُِ
    ٍ ز اضؼ ضا ًیاع  هْن ایطاى اظ ّوبى آغبظ ؾَءْي قیٌُت ٍ تٗواین قلواطٍ ثاِ جٌاَة ض

ٌَٖاى ثركی اظ پیکطُ کكَض هؿتقل آشضثبیجبى زض پای زاقات. ّاط چٌاس هحواساهیي       ثِ
ّابیی   ّب ٍ ًبهِ ٌَٖاى ثٌیبًگصاض جوَْضی هؿتٗجل آشضثبیجبى َی یبززاقت ظازُ ثِ ضؾَل

ٍ چٌسیي ثبض ثِ نطا ت  (80: 1379ظازُ زضثیبت،  )ضؾَلزاًؿت  ایي ؾَءْي ضا هٌتفی هی
 اٖالم کطز:
 گَیین هي آرستایجاى کِ ٍقتي ها کِ کٌین ًطاى خاطش ّا ایشاًي توام تِ است الصم»

 تِ ٍ ایشاى دٍلت ًِ است سٍسیِ دٍلت قلوشٍ دس کِ است آرستایجاًي ها هقصَد
 (.35 :1379ظازُ زضثیبت،  ضؾَل)«ًذاسین دخالت حذ ٍ حق ایشاى آرستایجاى هقذسات

پاؽ اظ ایجابز فطقاِ زهاَکطات آشضثبیجابى      ّب ثِ ظٍزی فطاهَـ قس.  ٍلی ایي ٍٖسُ
ّبی زقیق ٍ ثلٌس هستی ضا ثطای الحب   ضیعی ا، ثطًبهِ کؿبًی چَى ثبقطا، ٍ هیطظا اثطاّین

 ضیعی کطزًس. ثِ انُالذ آشضثبیجبى جٌَثی ثِ قوبل پی
 

 ب( فرٌّگ هلی
قلوطٍ فطٌّگی ا اًؿبًی ایطاى زض قوبل ثب قلوطٍ تطک ا تَضاى اظ یک ؾَ، قلوطٍ ضٍؾی   
ا اؾالٍی اظ ؾَی زیگط، ضزه قط  ثب فطٌّاگ چیٌای ٍ ٌّاسی زض جٌاَة ٍ غاطة ثاب       

قَز. ثٌبثطایي ایطاى َّیت فطٌّگای ٍ تواسًی    فطٌّگ ٍ توسى ٖطثی ا ؾبهی هحسٍز هی 
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ًی پیطاهًَی  فّ کطزُ ٍ زض ؾاُح گؿال ٍ   ذَز ضا زض هیبى قلوطٍّبی فطٌّگی ٍ توس
توبؼ قلوطٍ ایطاى ثب ؾبیط قلوطٍّب، ًَا ی ؾٌتعی یاب تطکیجای پسیاس آهاسُ کاِ َّیات       

ّ ّبی هكتطک تكکیل زازُ اؾت  تطکیجی آًْب ضا ذهلت . جوْاَضی  (15: 1392ًیاب،   ) ابف
ایطاى آشضثبیجبى پیف اظ قطاض گطفتي زض تطکیت ضٍؾیِ تعاضی زض تطکیت ؾیبؾی ٍ ازاضی 

چٌیي ثِ لحبِ هصّجی ٍ توسًی ًیع ثركی اظ ایطاى ثاَز ٍلای زض  اَظُ     قطاض زاقت، ّن
ظثبى ثب اهمطاََضی ٖروبًی ٍ ؾمؽ تطکیِ پیًَسّبی جسی ثطقطاض کطزُ ثَز کِ ٖوستبً ثاِ  

: 1372ّوابیَى،   )تکویلگكت  ی یبظزّن هیالزی ثبظ هی هْبجطت تطکبى ثِ هٌُقِ زض ؾسُ
ضؾاس ًٓاط ثاِ پیًَاسّبی تابضیری ٍ تواسًی جوْاَضی         ًٓاط های   . ثب ایي ٍجَز ثِ(70

آشضثبیجبى ثیكتط ثركی اظ توسى ایطاى ثَز تب ٖروبًی ا تطکای.  تای اگاط ٌٖهاط ظثابى       
چٌایي ثاِ لحابِ     تط ثَز تاب تطکیاِ. ّان    ّبی ایطاى ًعزیک هُطذ ثبقس، ظثبى آًْب ثِ آشضی

ب توسى ایطاًی ٍجَز زاقت ّبی ثیكتطی ثیي آًْب ث فطٌّگی ٍ فًبی فطٌّگ ٖبههِ قطاثت
 کِ قبیس جغطافیب ٖبهل انلی آى ثَز.
آشضیؿت زض ایي کكَض توسى تطکیجی جبهِٗ ثِ کلای   ثب ثِ قسضت ضؾیسى ًیطٍّبی پبى

ِ  اًکبض قس ٍ ؾیبؾت ضیعی قاس.   ّبی زٍلت نطفبً ثب تأکیس ثط توسى تطکی ا تَضاًی ثطًبه
اًی یب  اص، ٍ یاب ثاب تحطیاف ٍ     زض ّویي ضاؾتب ثؿیبضی اظ ٌٖبنط فطٌّگ ٍ توسى ایط

جٗل تبضید ثِ ًبم فطٌّگ تَضاًی ههبزضُ قاسًس، ٍلای آشضثبیجابى ثاِ لحابِ تواسًی،       
هصّجی ٍ تبضیری ٍ  تی جغطافیبیی ثیكتط ثركی اظ  َظُ توسًی ایطاًی اؾت. قبٖطاًی 

ّبی تبضیری ٍ هٓابّط ازثای ا جغطافیابیی هبًٌاس       ّب، ؾلؿلِ گَی، هٗوبضی ثعض  پبضؾی
ِ     زقت هغ تواسًی ایطاًیابى ّؿاتٌس.     ی بى، ثبزکَثِ ٍ قاطٍاى ّاط یکای ثركای اظ  بفٓا

تبزیَؼ ؾِ ٍیتَذَؾکی، ایي ًب یِ ضا ثركی اظ فالت ایطاى ثب َّیت ثبؾاتبًی ایطاًای   
زاًؿتِ کِ ًبم ذَز ضا اظ ٍاغُ پبضؾی آشض گطفتِ اؾت، اظ ًٓط ٍی  تای پاؽ اظ تهاط،    

فتن هیالزی، ذهلت ایطاًی هٌُقِ  فّ هٌُقِ اظ ؾَی اٖطاة هؿلوبى زض اٍاؾٍ ؾسُ ّ
قس ٍ فقٍ پؽ اظ ؾطاظیط قسى تطکبى اغَظ زض قطى یبظزّن هایالزی )زٍضُ ؾالجَقیبى(   

. زضآهیراتي  (13: 1381)ذَؾاکی،  ی تطک زض آى پسیس آهس  ثَز کِ ثرف ثعضگی اظ ؾکٌِ
 هْبجطاى تطک ثب ؾکٌِ ثَهی کِ ٖوستبً ثِ تبلكی، تبتی ٍ الّیجای ؾاري گفتاِ ٍ ظثابى    

ثطزًس، ثبٖث پسیس آهاسى ظثابى جسیاسی قاس کاِ       ازثی فبضؾی ضا زض هکبتجبت ثِ کبض هی
قَز. ضاثطت کبپالى پؽ اظ ؾفط ثِ قفقبظ اظ َّیات پبضؾای    اهطٍظُ آشضثبیجبًی ًبهیسُ هی

 .(7: 1393)کبپالى، هٗوبضی آى ذجط زازُ کِ ٌَّظ زض زیَاضّبی قسیوی ثبقی هبًسُ اؾت 
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نَضت یکمبضچِ تجاسیل ثاِ زیاي     ی نفَیِ ثِ کِ اظ زٍضُهصّت قیِٗ زٍاظزُ اهبهی 
چٌیي اؾتیالی ضٍؾیِ ثاط   ضؾوی ایطاى قسُ، یکی زیگط اظ پیًَسّبی زٍ کكَض اؾت. ّن

گیطی فطٌّگ هطزم آى ثؿیبض هاإثط ثاَزُ    ایي هٌُقِ زض یک ثبظُ ظهبًی زٍ قطًی زض قکل
هتفابٍت، جوْاَضی   اؾت. ثب ٍجَز ثطذَضزاضی اظ َّیت تطکیجی اظ چٌس  َظُ توسًی 

ّبی  هٌس اؾت کِ نطفبً یکی اظ جٌجِ ٍیػُ پؽ اظ اؾتقالل اظ قَضٍی، ٖالقِ آشضثبیجبى ثِ
ََضکلی َاطز،   ّب اظ جولِ ایطاًیت ضا ثِ ی جٌجِ توسًی ذَز ضا ثِ ضؾویت ثكٌبؾس ٍ ثقیِ

کتوبى ٍ یب ثِ ًفٕ َّیت تطکی تفؿیط کٌس. جٌجِ َّیت اؾالهی ا قایٗی ًیاع ثاِ زلیال       
تطکیؿان،   قاَز. اظ ًٓاط پابى    گطی )الئیؿن( َطز یب کٌتطل های  ی  کَهت ثب اًسیكِتًبز 

زّس ٍ ثب ؾبیط جْبى تطک )کاِ   ّب پیًَس هی هصّت قیِٗ جوَْضی آشضثبیجبى ضا ثب ایطاًی
 ؾبظز. اکرط ثِ هصّت  ٌفی هٗتقسًس( هتوبیع هی

 
 ج( هط ركت هردهی در استقالل ٍ پيذایص كطَر

ّاب،   ّبی هْن تابضیری هبًٌاس اًقاالة    هكبضکت هطزم آى زض پیچاضازُ یک هلت اظ َطیق 
ّبی تبضید هٗبنط، هاطزم ایاي    کٌس. ثطاؾبؼ قَاّس ٍ زازُ ّب ٍ غیطُ تجلَض پیسا هی جٌگ

ای زض تحَالت هْن ؾیبؾی ًساقاتٌس.   ذُِّ زض نس ؾبل گصقتِ ًقف هْن ٍ تٗییي کٌٌسُ
ثٌس ضا ثب اؾتفبزُ اظ ذالء  لت ًینیک زٍ 1918هساضاى ٍ ًرجگبى ثَزًس کِ زض  ایي ؾیبؾت

 قسضت ضٍؾیِ تعاضی زض گٌجِ تأؾیؽ کطزًس.
ّابی ّتلای زض    زض تأؾیؽ ٍ اٖالم اؾتقالل جوَْضی آشضثبیجبى کِ زض یکی اظ اتاب  

کیلَهتطّب زٍضتط اظ ثبکَ نَضت گطفت، هطزم ًقكی ًساقتٌس.  (15: 1376)کوبلی، تفلیؽ 
ضّب قسى قفقبظ »زض قف ثٌس تٌٓین قسُ ثَز،  زض اٖالهیِ اؾتقالل جوَْضی هؿتٗجل کِ

تطیي ٖلت هَجَزیت جوْاَضی آشضثبیجابى شکاط     انلی« ّب ثِ  بل ذَز اظ َط، ضٍؼ
قسُ اؾت ًِ آضظٍی اؾتقالل اظ َط، هطزم یب اٖالم اضازُ ٖوَهی اظ ؾَی آًْب ثِ قکل 

 اًقالة یب اًتربثبت. زض ثركی اظ ایي ؾٌس چٌیي آهسُ ثَز:
ی پیکشُ دٍلت تِ اجضا جذا اص ّن ٍ پس  اص   ضسگ سٍسیِ ٍ تجضیِدس پي اًقالب ت»

ّای قفقاص  خشٍج استص سٍسیِ اص قفقاص، ٍضعیت سیاسي هَجَد حاصل ضذ. هلت
کِ تِ اختیاس قَای هخصَصِ خسَد سّسا ضسذُ تَدًسذ، تسا تذسست گسشفتي اداسُ        
سشًَضت خَد جوَْسی هتحذ قفقاص سا تطکیل دادًذ. دس پي فشآیٌسذّای سیاسسي   

َجَد، هلت گشجي صالح دیذ اص تشکیة جوَْسی هتحذ خلق قفقاص خاسج ضسذُ  ه
 (.84: 1390) ؿٌلی،  «ٍ جوَْسی  هستقل گشجي سا تطکیل دّذ...
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 عة هؿبٍات پؽ اظ اٖالم ّوکبضی ثب ٖروبًی ٍ زَٖت اظ اضزٍی اؾاالم ا قفقابظ    
ظیاطا ًیطٍّابی   کطز، ثِ گٌجِ ًقال هکابى کاطز.     کِ ثركی اظ آى ثبیس اظ تفلیؽ ٖجَض هی

کطزًاس. فقاٍ ثاب کواک ًیطٍّابی       ّب ٍ اضاهٌِ قْط ثبکَ ضا کٌتطل های  ٍفبزاض ثِ ثلكَیک
ّب تَاًؿتٌس ٍاضز ثبکَ قًَس. پؽ اظ پبیابى جٌاگ جْابًی اٍل ٍ     ٖروبًی ثَز کِ هؿبٍاتی

قکؿت ٖروبًی ٍ زض ًتیجِ ذطٍج ًیطٍّبی آى اظ قفقابظ، ًیطٍّابی هتفقایي ٍ زض ضأؼ    
ّب ٍاضز ثبکَ قسُ ٍ ؾطًَقت آى ضا زض زؾت گطفتٌس. زض ایاي تابضید ًیاع     آًْب ثطیتبًیبیی

ّب ثاَز   ّب تب اًساظُ ظیبزی زض کٌتطل اًگلیؿی کٌتطل قْطثبًی، ٖجَض ٍ هطٍض، ٖعل ٍ ًهت
ًِ زٍلت هؿبٍات؛ زض ایي تبضید تب ذطٍج ثطیتبًیب، زٍلت هؿبٍات جٌجاِ تكاطیفبتی ثاِ    

گطفت. جسای اظ آى تقطیجابً   ثب اًگلؿتبى هی ذَز گطفت ٍ هكطٍٖیت ذَز ضا اظ ّوکبضی
ّیچ زٍلت هْوی زیگطی ثاِ غیاط اظ ٖروابًی هَجَزیات ایاي زٍلات ضا ثاِ ضؾاویت         
ًكٌبذت.  تی ثطیتبًیب ًیع اظ قٌبؾبیی ضؾوی یب زٍفبکتَ جوَْضی آشضثبیجبى تاب تٗیایي   

 ًیطٍّابی  1919کاطز. زض اٍاذاط    تکیلف ًْبیی جٌگ ٍ قطاضزاز نلح پبضیؽ پطّیع های 
 1920آٍضیال   27ثطیتبًیب هٌُقِ ضا تطک کطزًس ٍ ٌّگبهی کِ چٌاس هابُ ثٗاس زض قابهگبُ     

قسًس، اًٖبی انلی  اعة هؿابٍات    ًیطٍّبی اضتف ؾطخ ثِ آضاهی ٍاضز قْط ثبکَ هی
آى ضا تطک کطزُ ثَزًس ٍ ّیچ هقبٍهتی اظ ًب یِ هطزم یب اضتف ٍجَز ًساقت. جوْاَضی  

ٍيٗیت ثحطاًی تكکیل قس ٍ ثاب ثبظگكات    هؿتٗجل ثب کبّف قسضت هؿکَ ٍ زض یک
َ  1991قسضت آى ثِ آؾبًی فطٍ ضیرت. ٌّگبهی کِ زض ؾابل   ی اظ پبضلوابى اتحابز   ضٍقا

ای زض ثیي جوابّیط   َلت جسهی قَضٍی اًحالل ایي کكَض ضا اٖالم کطز، ًیطٍی اؾتقالل
 ٍ ّاب   ؼکِ قبزض ثبقس هقبٍهت ًیطٍّبی اهٌیتی ضا ًبثَز کٌس ٍجَز ًساقت. زضٍاقٕ ایاي ض

ثَزًس کِ ذَاؾتبض ذطٍج اظ اتحبز قَضٍی قاسًس ٍ ثاسیٗی اؾات کاِ ثاسٍى  ًاَض       
قس. ثٌبثطایي هطزم تالـ هٌٗابزاضی ثاطای ضؾایسى     ضٍؾیِ، اتحبز قَضٍی ًیع ثی هٌٗب هی

ّبی ذیبثبًی ًبقای اظ ثحاطاى قطاثاب٘ کاِ اظ ؾابل       کطزًس. ثِ غیط اظ تٌف ثِ اؾتقالل ًوی
َؾت ؾاطثبظ کاطزُ ثاَز، تجوإ ذیبثابًی هْوای ثاطای        یکجبض زیگط زض اثط گالؾٌ 1988

ِ  اؾتقالل اظ هؿکَ اظ ًب یِ قبَجِ هطزم نَضت ًگطفت. ّن ّاب ٍ   چٌیي ثطاؾبؼ ههاب ج
ياٗیف   1993تب  1991ّبی جٌگ ٖلیِ قطاثب٘ اظ  قَاّس هَجَز،  ًَض هطزم زض ججِْ

ّبی جٌگ  ِْاًگیعُ تَنیف قسُ اؾت ٍ ثطذی هٌبثٕ اظ فطاض ًیطٍّبی ًٓبهی اظ جج ٍ ثی
 زٌّس. ذجط هی
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 پ( فقذاى َّیت قَهی هتو یس
اًتربة ًبم آشضثبیجبى ثطای قاوبل ضٍز اضؼ تَؾاٍ  اعة هؿابٍات ٍ ؾامؽ تاساٍم       

ی هٗابزالت ّاَیتی ضا زض ایاي ؾاطظهیي      اؾتفبزُ اظ ایي ًبم زض زٍضُ اتحبز قَضٍی ّوِ
طای هحبفٓت اظ تحت قٗبٔ قطاض زاز. چِ ثؿب ثتَاى گفت ثؿیبضی اظ تحطیفبت تبضیری ث

 ایي زضٍ٘ ثعض  اٍلیِ ثَز.
ِ   ظیبزی اظ جوٗیت هؿلوبى جٌَة یّب زِّتعاضّب ثِ زالیلی تب  ٌٖاَاى   قط  قفقابظ ثا

« تبتابض »کطزًس  ی کؿبًی کِ ثِ ظثبى تطکی نحجت هی کطزًس. اظ ًٓط آًْب ّوِ تبتبض یبز هی
ی اؾٌبز ضٍؾی ایي  ثَزًس کِ ایي ًیع ًبقی اظ ّوعیؿتی آًْب ثب تبتبضّبی ضٍؾیِ ثَز. ّوِ

 اًس. ثطزُ ّبی ثٗسی ثِ کبض زٍضُ ٌَٖاى تبتبض ضا ثطای آشضی
ثاطای ًبهیاسى ذاَز اؾاتفبزُ     « هؿالوبى »اظ ؾَی زیگط ذَز هاطزم ذُاِ اظ ٌٖاَاى    

 :1395)ثیکاسلی ، کطزًس کِ ا توبالً زض تقبثل ثاب هؿایحیبى اضهٌای اًترابة قاسُ ثاَز        هی
www.azariha.org) .ّوبى     َ قفقابظ   ََضکِ گصقت  اعة هؿابٍات زض جوْاَضی فاسضاتی

کااطز، ًااِ  ّاابی قفقاابظ هبٍضاءقفقاابظ ضا ًوبیٌااسگی هاای  جٌااَثی، زض  قیقاات هؿاالوبى 
چٌایي ًابم فطاکؿایَى آًْاب زض پبضلوابى ایاي جوْاَضی )ؾائین(          ضا. ّن« ّب آشضثبیجبًی»
ّاب ثاِ    ّاب ٍ اًگلیؿای   قس. ًبم ٖوَهی زیگطی کاِ ضٍؼ  ًبهیسُ هی»  فطاکؿیَى هؿلوبى»

(. ایاي ًابم زض   18: 1381ثَز )ذَؾاکی،  « تبتبض»زًس، کط ظثبى اَال  هی ّبی تطک هؿلوبى
 ذَضز. ی تعاضی ثِ چكن هی ّبی زٍضُ ی هٌبثٕ ٍ ؾطقوبضی ّوِ

 تبتبضّابی  ثایي  زض هلای  َّیات  هَئَ ثِ ؾرٌطاًی یک زض ظازُ پیف اظ ایي ضؾَل
 تبتابض  تاطک  یاک  اظ ٍقتی ثًٗبً: »کٌس هی اقبضُ آًْب اظ ؾبظی هلت ثِ لعٍم ًیع ٍ هؿلوبى
 اقتجبُ فکط َطظ ایي! هؿلوبًن هي: گَیس هی پبؾد زض اٍ قَز، هی ؾإال اٍ هلیت ی زضثبضُ
ّبی قَهی هرتلاف فبقاس َّیات     هطزم ایي هٌُقِ ثب ضیكِ .(19: 1390 ؿٌلی، )...« اؾت

کطزًس.  ای ثَزًس ٍ نطفبً اظ ٌَٖاى هؿلوبى ثطای ًبهیسى ذَز اؾتفبزُ هی هلی تٗطیف قسُ
فطاکؿایَى  »ض هجلؽ جوَْضی فسضاتیَ قفقابظ جٌاَثی، زض انال     تی فطاکؿیَى آًْب ز

ًِ فطاکؿیَى آشضثبیجبى ٍ یب فطاکؿیَى تراطک. ثاب    (15: 1376)کوبلی، ًبم زاقت « هؿلوبى
اًتربة ًبم آشضثبیجبى ثطای ایي هٌُقِ، یکجبضُ، هطزم کكَض آشضثبیجبًی هحؿَة قاسًس!  

تطکیؿان   ی ذلق کِ هتاأثط اظ پابى   گیطی ا عاثی هبًٌس ججِْ ثب فطٍپبقی قَضٍی ٍ قسضت
ثَزًس، ٌَٖاى ترطک ًیع ثطای ًبهیسى هطزم ضٍاج پیسا کاطز اهاب قابًَى اؾبؾای جوْاَضی      

 کٌس. ثطای اَال  ظثبى هطزم ایي ذُِ اؾتفبزُ هی« آشضثبیجبًی»آشضثبیجبى ضؾوبً اظ ٌَٖاى 

http://www.azariha.org/
http://www.azariha.org/
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 ی علت ٍجَدی كطَر در جوَْری آررب یج ى اعتب رسٌجی ًظریِ
ی ٖلات   زض اثتسا اقبضُ قس، چْبض قبذم انلی ثطای اٖتجبضؾٌجی ًٓطیِگًَِ کِ  ّوبى

ٍجَزی یک کكَض اؾترطاج قسُ اؾت.اظ ًٓط ٖوق فطٌّگی ٍ ّورَاًی ثاب هؿالوبت   
  تبضیری، ًٓطیِ ٖلات ٍجاَزی جوْاَضی آشضثبیجابى )آشضثبیجابى تابضیری ٍ هؿاتقل       

بضید،  کَهات ٍ  ی تبضیری اؾت. اگطچاِ زض َاَل تا    ٍآشضثبیجبى ٍا س( فبقس پكتَاًِ
ًگبضی زٍلتای زض   َضی هؿتقلی ثِ ًبم آشضثبیجبى ٍجَز ًساقتِ اؾت، زؾتگبُ تبضیدتاهمطا

ّابی نافَی،    ایي کكَض ثب اؾتفبزُ اظ تغییطات هکطض ذٍ ٍ الفجب ثبضّب کَقیسُ  کَهت
ّب قلوساز کٌس کِ ایي پطٍغُ زض  ٌَٖاى  کَهت هلی آشضثبیجبًی افكبض ٍ  تی قبجبض ضا ثِ

آشضثبیجابى  »ی  بًی ٍ زاًكگبّی هحکَم ثِ قکؿت اؾت. اظ ؾَی زیگط ًٓطیِؾُح جْ
َضی تا هؿتقلی ثِ ًبم آشضثبیجبى ثیي اهمطا ثط ایي هفطٍو تکیِ زاضز کِ کكَض ًیوِ« ٍا س
. (72: 1381ظازُ،  )ًهایت ی تطکوبًچبی تقؿین قسُ اؾت  ّب ٍ پبضؾیبى َی هٗبّسُ ضٍؼ

 طک آشضثبیجبى ًبم ًْبز ّن  کَهت پبضؾی؟!تَاى قبجبضّب ضا ّن  کَهت تر چگًَِ هی
زض غیطقبثل زفبٔ ثَزى چٌیي ًٓطیبتی ّویي ثاؽ کاِ  تای ًْبزّابی زاًكاگبّی ٍ      

کٌٌس! ثاطای هرابل قرهایتی     ؾیبؾی تطکیِ ًیع چٌیي ضٍایتی ضا اظ تبضید جسی تلقی ًوی
قاَز   یٌَٖاى قْطهبى ذلق اظ اٍ یبز ه هبًٌس ثبثک ذطهسیي کِ زض جوَْضی آشضثبیجبى ثِ

زض هکتت اؾتبًجَل فبقس اٖتجبض اؾت؛ ظیطا ذطهسیٌبى ثِ ّط  بل ازاهاِ ًًْات اثَهؿالن    
ِ  (320الولک،  ؛ ذَاجِ ًٓبم152)ًفیؿی، ذطاؾبًی  ِ »ای اظ  ٍ زض کل قابذ ثَزًاس  « قاَٗثی
تجابض ثاِ زؾاتگبُ ذالفات      ٍاضز تراطک  ، کِ زض ثطاثط ذلیفِ ٍ ًیطٍّبی تابظُ (300)هوتحي، 

ی جع اؾالهیت زض ؾط زاقتٌس. ثٌبثطایي تأییس جٌجف ذطزهسیي، ّوبًاب  ا قَضیسًس ٍ زاٖیِ
اقسام ٖلیِ ذالفتی اؾت کِ تطکبى قطیک آى ثَزًس. اظ ؾَی زیگط هجطّی ؾبذتي ٍ تأییس 

ضٍز کاِ   ذطهسیٌبى، ٍ ست هالکی ثطای ثطائت پیطٍاى  ؿي ناجبذ ًیاع ثاِ قاوبض های     
اًس. اگاط زض ًٓاط    ّب هغًَة لجَقینَضت ؾٌتی ثِ زلیل هقبٍهت زض ثطاثط ذلیفِ ٍ ؾ ثِ

ثگیطین کِ ثبثک ذطهسیي، هَضز  وبیت قیهط ضٍم قطقی ٍ  کَهت ثیاعاًؽ ًیاع ثاَز    
ًگبضی تطکیاِ   ضغجتی ًؿجت ثِ ثبثک زض تبضید زالیل ظیبزی ثطای ثی (117: 1378) یسضی، 

ی  ّبیی تحطیاف قاسُ   اٖتجبضی زضذهَل ثؿیبضی زیگط اظ چْطُ ٍجَز زاضز. ّویي ثی
قَز.  تی تَافق یکؿبًی زضذهَل ظهبى هْبجطت تطکابى ثاِ    ثبکَ ًیع زیسُ هی هکتت

ی هْبجطت تطکبى اظ آؾایبی هیبًاِ    ًگبضی ًیؿت. ًٓطیِ غطة ذعض زض ایي زٍ ًَٔ تبضید
کاِ    ابل آى  (308: 1395)جاَازی،  ًگبضی تطکیِ پصیطفتِ قسُ اؾت  ثِ آًبتَلی، زض تبضید
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تطکبى انَال ًثِ هٌُقِ هْبجطت ًکطزُ، ثلکِ جاعٍ   تطکیؿتی زض ثبکَ، ّبی پبى َجق ًٓطیِ
 .(70ٍ  20:تب ثی)ٍیلؿَى، اًس  ثَهیبى ایي هٌُقِ

ّبی جوٗیتی زض ایي  ی گطٍُ ی ّوِ ی آشضثبیجبى تبضیری ٍ هؿتقل، هتحسکٌٌسُ ًٓطیِ
ضؾبًٌس،  ّبی ذَز ضا ثِ ایطاى هی ّبیی ضا کِ ضیكِ ت ّب ٍ تب کكَض ًیؿت. ایي ًٓطیِ تبلف

چٌیي هصّت تكیٕ کِ زیي ثایف اظ ّكاتبز زضناس اظ جوٗیات کكاَض       کٌس، ّن َطز هی
ِ   ٌَٖاى هعا وی زض هقبثل اتحبز ثب جْبى تراطک های   اؾت ضا ثِ ی آشضثبیجابى   زاًاس! ًٓطیا

ّابی زضؾای تقَیات     ّابی  کاَهتی ٍ کتابة    تبضیری ٍ هؿتقل نطفبً اظ ؾَی زؾتگبُ
ي َجیٗای اؾات کاِ هبًٌاس تجلیغابت      قَز ٍ ثیطٍى اظ آى هٌٗبی ظیبزی ًساضز. ثٌابثطای  هی

 ؾیبؾی  عة ثٗث ٖطا  ثب فطٍپبقی ًٓبم ؾیبؾی اظ ثیي ضفتِ یب کوطًگ قَز.
ؾطگكتگی َّیتی ثیي چْبض ٌَٖاى َّیتیِ آشضثبیجبًی/ آشضی، ترطک، تبتبض ٍ هؿالوبى  
زض نس ؾبل گصقتِ ًبقی اظ فقساى َّیت ؾطظهیٌی هكارم اؾات. ثؿایبضی اظ هاطزم     

کٌٌاس. اظ   ّب هتوبیع های  زاًٌس ٍ ذَیكتي ضا اظ تطک ذَز ضا ترطک ًویجوَْضی آشضثبیجبى 
ؾَی زیگط َّیت هصّجی زض ایي کكَض تًٗیف قاسُ اؾات. ٌٖاَاى تبتابض ًیاع زیگاط       

قَز. زض ایي ثایي ٌّگابهی کاِ     ثِ اقلیت قَهی هكرهی اَال  هی فقٍکبضثطز ًساضز ٍ 
ًبهیاسى هٌُقاِ قاوبل     ی هطزم ایي کكَض هتَجِ زضٍ٘ تبضیری  عة هؿابٍات زض  ّوِ

 ضٍؼ اضؼ ثب ٌَٖاى آشضثبیجبى قًَس، اؾبؼ ٖلت ٍجَزی آى هتعلعل ذَاّس قس.
ؾطگكتگی جغطافیبیی یکی زیگط اظ ایطازّبی جسهی ٍاضزُ ثط ًٓطیاِ ٖلات ٍجاَزی    
ایي کكَض اؾت. جوَْضی آشضثبیجبى ثط ضٍی گؿل توسًی قطاض گطفتاِ کاِ ٍاضی یاک    

یِٗ، تواسى ضٍؼ ٍ تواسى تطکای اؾات. ثٌابثطایي      اظ توسى ایطاى ٍ قا « فطٌّگ هطکت»
قاطاض  « قاکب، تواسًی  »جبیگبُ جغطافیبیی ٍ قطایٍ تبضیری، ایي کكَض ضا زض هقبم یک 

زازُ اؾت. ّط یک اظ ؾِ کكَض تطکیِ، ایطاى ٍ ضٍؾیِ، ثٌب ثِ زالیلی هیل زاضًس جوَْضی 
س. اظ َاط، زیگاط   ظًجیطُ توسًی ذَز تلقای کٌٌا  «  بقیِ ثیطًٍی»آشضثبیجبى ضا ثِ هربثِ 

جوَْضی آشضثبیجبى قهس ًساضز هبّیت چٌسگبًِ فطٌّگ ٍ توسى ذاَز ضا ثماصیطز ٍ ثاب    
غاطة ٍ  »ٍ زض ٖایي  ابل ثركای اظ    « تَضاى»فطاض اظ َّیت ذَیف، ذَز ضا ثركی اظ 

تَاى ّن تَضاًی ثَز، ّن اضٍپبیی، ّن هؿلوبى ٍ ّان   کٌس! ٍلی چگًَِ هی تلقی هی« اضٍپب
قفقبظی ٍ ایطاًی؟ ثسیْی اؾات کاِ ایاي گؿؿاتگی ٍ  یطاًای ثایي       تطکیجی اظ ًػازّبی 

ای پیچیسُ اظ ضفتبضّابی فطٌّگای ٍ ؾیبؾای ضا     ، هٗبزلِ«قط  ا غطة ا ٍاقٗیت هَجَز  »
 ّبؾت. ای اظ تٌبقى زض پی زاضز کِ آهیعُ
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 گيری بٌذی ٍ ًتيجِ جوع
گًَِ ی ٖلت ٍجَزی کكَض زض جوَْضی آشضثبیجبى چ زض پبؾد ثِ ایي پطؾف کِ ًٓطیِ

ّبی زضؾی ٍ قطائت ضؾوی اظ تبضید ّوبًٌاس آثابض    تسٍیي قسُ اؾت، ثب هطاجِٗ ثِ کتبة
ا، )زثیط قَضای ٖبلی اهٌیت هلی( ٍ آثبض هٌتكاطُ زض آکابزهی    ی ضاهیع هْسی تألیف قسُ

تَاى گفت، ایاسُ آشضثبیجابى ٍا اس ٍ     گٌجَی هی چٌیي هإؾؿِ ًٓبهی زٍلتی ٖلَم ٍ ّن
ی ٖلت ٍجَزی ایي کكَض تَؾٍ  بکویات   ٌَٖاى ًٓطیِ ل ثِآشضثبیجبى تبضیری ٍ هؿتق

اًتربة قسُ اؾت. الجتِ نطا ت اًتربة ایي ًٓطیبت ًِ زض ؾیبؾات اٖالهای ثلکاِ زض    
 ٍجَ اؾت. ّب قبثل جؿت ؾیبؾت اٖوبلی زٍلت

ؾابظی اظ   زض  َظُ اٖتجبضؾٌجی ًٓطیِ ٖلت ٍجَزی کكَض آشضثبیجابى ثاب قابذم   
هَضز اقبضُ قس کِ زٍ هَضز اظ آًْب اّویت ظیابزی زاضز.  زضجبت اٖتجبض ًٓطیبت ثِ چْبض 

ًٓطیِ آشضثبیجبى تبضیری ٍ هؿتقل ٍ ًیع ًٓطیِ آشضثبیجبى ٍا س فبقس اٖتجبض تابضیری یاب   
چٌیي ثب تَجِ ثِ ایي ٍاقٗیت کِ  ََضکلی غیطقبثل زفبٔ اؾت. ّن ٖوق فطٌّگی ثَزُ ٍ ثِ

اضتجبَی کوی ثب ًٓبم  کاَهتی  ثْتطیي ٖلت ٍجَزی ًٓطیبت غیطقبثل ضؤیت ّؿتٌس کِ 
کٌٌس، ثبیس گفت ًٓطیِ ٖلت ٍجَزی کكاَض   ّبی ؾیبؾی تغییط ًوی زاقتِ ٍ ثب تغییط ًٓبم

ای زٍلتی اؾت کاِ زض ذابضج اظ قلواطٍ زٍلات فبقاس       زض جوَْضی آشضثبیجبى ثطؾبذتِ
 اضظـ ثَزُ ٍ ا توبالً ثب تغییط ًٓبم  کَهت اؾبؼ آى هتعلعل ذَاّس قس.
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 ی دداضت
چٌیي آثبض هٌتكاط   ّبی زضؾی تبضید زض جوَْضی آشضثبیجبى ٍ ّن تَاى ثِ کتبة پطزاظی هی ایي ًٓطیِ ی زض ظهیٌِ -1

. اقبضُ کطزضٍز  ؾیبؾتوساض ٍزٍلتوطزی کِ زٍهیي فطز قسضتوٌس ایي کكَض ثِ قوبض هی ،ا، قسُ ثِ قلن ضاهیع هْسی
کِ زض  ّؿتٌس ( اظ جولِ ایي آثبض2014بٖیل ذتبیی )( ٍ کتبة قبُ اؾو2015کتبة هکبتجبت ؾیبؾی ًبزضقبُ افكبض )

چٌیي کتبة الْبم ؾیوبی یاک ضئایؽ جوْاَض کاِ      قًَس. ّن تَظیٕ هی ّبی زٍلتی ثب تجلیغبت ظیبز هٌتكط ٍ آکبزهی
چٌایي ضٍایتای ضا اظ    ،تَؾٍ ٍظاضت ذبضجِ جوَْضی آشضثبیجبى هٌتكط ٍ ثِ زّْب ظثبى هرتلف تطجوِ قسُ اؾات 

 زّس. ضائِ هیتبضید آشضثبیجبى ا
 
 
 
 
 هٌ بع

 زفتاط  ّسای جوْسَسی اسسالهي ایسشاى دس قفقساص       هیضگشد سٍیکشدّا ٍ ساّثشدی(؛ 1395، ٖلیطيب )ثیکسلی ،
 الوللی ٍظاضت اهَضذبضجِ، تْطاى. هُبلٗبت ؾیبؾی ٍ ثیي

 ( ؛ 1395جَازی، ٖجبؼ) لٌسى. هسیب، یؾ ی، اچ اى زتاسیخ ٍ صتاىایشاى ٍ آرستایجاى دس تستش 
 ّتْطاى: ؾوت.جغشافیای سیاسي ایشاى(؛ 1392ًیب، هحوسضيب )  بف ، 
 ،قاطقی،   ؿایي  تطجوِ ،1320-1311 آرستایجاى خلق جوَْسی خاسجي سیاست ؛(1390) جویل  ؿٌلی 

 ٖلن. تْطاى:  طین

  (؛ 1387 یسضی، اناغط)ایشاًي َّیت تحکین دس آرستایجاى ًقص دس خشدهذیي، تاتک،  ِ  ض این  کَقاف  ثا
 تْطاى.ًیکجرت، 

  ( َ؛ 1381ذَؾکی، تبزیَؼ ؾِ ٍیتا)گیشی َّیت هلي دس یک جاهعسِ هسسلواى   آرستایجاى سٍسیِ، ضکل ،
 تطجوِ کبْن فیطٍظهٌس، ًكط قبزگبى.

 ،اؾاتبز  هطکع اًتكبضات العٍیطی، هحجَة تطجوِ ،ایشاى تاسیخي جغشافیای ؛(1384) اثَالٗجبؼ شقلقكٌسی ٍ 
 تْطاى. زیملوبؾی، تبضید

 ثِ اّتوبم(: آشضثبیجبى زض هَج ذیع تبضید،  کبٍُ ثیبت زض ،آرستایجاى ٍ ایشاى(؛ 1379ظازُ، هحوساهیي ) ضؾَل(
 ًگبّی ثِ هجب ث هلیَى ایطاى ٍ جطایس ثبکَ زض تغییط ًبم اضاى ثِ آشضثبیجبى، تْطاى: قیطاظُ.

 تْطاى: آٍای گؿتط زاًف.، طئَپلیتیک ٍ سیاست خاسجي جوَْسی اسالهي ایشاى(؛ 1394اهلل ) ضقٌَ، ًجی 
 ،جٌس   ٍ آیٌسذُ  ّسای  دسگیسشی  دستاسُ جغشافیا ًقطِ آًچِ: جغشافیا اًتقام ؛(1393) ضاثطت کبپالى  ِ  هسا  تس

 اًتربة. ًكط ًبم، ًیک هحجَثِ ٍ ذًطی هحوس ؿي تطجوِ ،گَیذ هي
 ( ؛ 1393کبپالى، ضاثطت) جٌس  تسِ هسا    ّسای آیٌسذُ ٍ    اًتقام جغشافیا: آًچِ ًقطِ جغشافیا دستاسُ دسگیسشی

 ًبم، ًكط اًتربة. ، تطجوِ هحوس ؿي ذًطی ٍ هحجَثِ ًیکگَیذ هي
 تطجوِ ؾایطٍاى ذؿاطٍظازُ،   (1321-1311قفقاص دس کطاکص جٌ  ٍ اًقالب )(؛ 1394ظازُ، فیطٍظ ) کبْن ،

 تْطاى: ًكط قیطاظُ.
 هحشهاًسِ ٍصاست  تشپایِ اسسٌاد   ،1321-1311استعواس اًگلی  دس هاٍساء قفقاص (؛ 1376اهلل ) کوبلی،  جیت

 الوللی، تْطاى. ، زفتط هُبلٗبت ؾیبؾی ٍ ثیيخاسجِ س تشیتاًیا
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  ( ؛ 2010گبلیچیبى، ضٍثاي)تطجواِ ثبثاک ٍا اسی،    جعل تاسیخ آرستایجاى، اسهٌستاى ٍ جذال تش سش اٍّام ،
 تْطاى: ًكط َّض.

 ّّابی ٖلات ٍجاَزی ٍ ثقابی      تجییي ثٌیبى»(؛ 1391ًیب، هحوسضيب؛ کبتجی، اثَالفًل ) هجتْسظازُ، پیطٍظ؛  بف
 .3-28، نم 49، ـ فصلٌاهِ هؤسسِ هطالعات هلي، «کكَض ا هُبلِٗ هَضزی ایطاى

 ،قاطکت  ،عثاسسي  ٍ اهَی خالفت تشاتش دس ایشاًیاى هلي جٌثص ضعَتیِ ًْضت ؛(1370) ؿاٌٗلی   هوتحي 
 تْطاى. جیجی، ّبی کتبة ؾْبهی

 ( ُ؛ 1393هیط یسض، زض)تْطاى: ؾوت.هثاًي جغشافیای سیاسي ، 
 گفتگَ فصلٌاهِ ،«ایطاى آیٌسُ ثطای اؾبؾی هؿئلِ یک ایطاى زض آشضثبیجبى هؿئلِ» ؛(1381)ًهیت  ظازُ، ًهیت،  

 .71-77نم  ،33 ـ
 ( ؛ 1380ًیؿوي، زیَیس)«اضتف ؾطخ ٍ چگًَگی اثسأ آشضثبیجبى جٌَثی» ، َ ، نام  33، ـ فصلٌاهِ گفتگس

46-37. 
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 تْطاى. اؾالهی،

 ؾفبضت جوَْضی آشضثبیجبى زض ایطاى.، الْام سیوای یک سئی  جوَْستب(؛  ثی) ٍیلؿَى، گطائن 
 ( ؛ 1395یکسلی، ٖلیطيب)«ٌِپبیگابُ  «ؾبذتبضّبی اهٌیتای هتٗاسز زض پیطاهاَى    ّبی قفقبظ ثط ایطاى؛ تحویل ّعی ،
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