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 نىَيًَصٍ ظَإ وظاْػتُ َطوَظايُتًًُنإ ، بُؾٌ جىططافًا،طُضًَإظاْهىٍَ 
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ْاونٍُ طُضَُغًَط يُ غُزَناٌْ غٌَ بىَ ذُوتٌ نىَنٌ غُضزًَََهٌ ظيَطِيين تًَجُضِاْس، طُضَُغًَط يُو ناتُ نىََُيًَو     
ظاْاٍ ضِوَؾٓبري يُ بىاضَناٌْ ًََصوو، ؾًعط، زازوَضٍ وؾًهاضٍ و ٖتس...( ثُضوَضزَو ثًَؿهُؾٌ جًٗإ نطزو خعَُتًَهٌ 

زوًْاٍ ئُو غُضزََُ طُياْس، يًَطَزا ئُوٍَ جًٌَ غُضجنُ ئُوَيُ نُ ئُو زَغتهُوتُ و   ؾاياٌْ بُ ْاونٍُ طُضَُغًَط
 ًََصوويُ يُ ًًًَََٖو يُ زيُٓوَض زَغتجًَسَنات زواٍ ذًىإ يُ ؾاضَظووض نىَتايٌ زيَت، تىََاضنطاوَ . 

ضناوَناٌْ ثُيىَْسيساض بُو ئُوَ بىوَ بَُٓاٍ ثطغًاضيَو نُ تىيَصيُٓوَنٍُ يُغُض بًٓاتٓطا زواٍ طُضِإ بُ ؾىئَ غُ
ناتٍُ ْاونٍُ طُضَُغًَط و نىَنطزُْوٍَ ظاًْاضٍ وؾًهاضيإ، تىيَصيُٓوَ طُيؿتُ ئُو زَضئُجناَُ نُ نُْس ضَُِْٖس 
وَنى ُٖيَهُوتٌ جىططافًايٌ ؾىئَ، زوَخٌ َُٖىاضٍ نُف وُٖوا، ثًَطٍُ جىططافًايٌ طىاغتُٓو وضِيَطاوبإ، ُٖيَهُوتٔ 

ئًَطاٌْ، ْعيو بىوٕ يُ ثايتُخيت ضِاًَاضٍ، غُقاَطريٍ ضِاًَاضٍ، ًْؿتُجًَبىوٕ يُ ؾىييَن  -ضٍ عُضَبٌيُ ًَْىإ زوو شيا
ؾاضغتاًُْتُنإ، نُؾٌ ضِاًَاضٍ ظاٍَ ) ئًػالّ( و ئًُإ بُ ضِيَباظ يُ ثُيىَْسٍ بُيُنُوَ بُغتًَٓهًإ ضَِخػاْس و بىو 

 غًَط ئُو غُضزََُ ظيَطِيُٓ بُ خىَ ببًين.بُٖىٍَ ئُوَ نُ يُ شيَط غًَبُضٍ ئُوإ ْاونٍُ طُضَُ
 

 ثًَؿُنٌ

 يًَهساُْوٍَ يُ َطؤظ ىوَضزُْبرينُ و زَنُُْوَ جًا يُيُى نؤَُيَطانإ َؤزيَطِٕ و ضاًَاضٍ غٓىوضَناٌْ 

 ف،بُ زوو بؤوَتُ ئًَػتا نُ ؾًَىَ َُٖإ طُضَُغري بُ ْاونٍُ. زَنُٕ تُْطصَ تىوؾٌ ظاْػيت ؾًَىَيُنٌ بُ َُغُيُنإ

 ئُوَ ٖؤٍ زَبًَتُ َُغُيُيُ ئُّ بىواضَزايُ، يُو ئاؾهطا و ضِووٕ منىوٍُْ عًَطِام يُ بُؾُنٍُ تطيـ و ئًَطإ يُ بُؾًَو

 يُ ؾتًَو َُٖىو بىو، يُنجاضنُ ْاونُيُ ئُّ َؤزيَطِٕ غُضزٌََ ثًَـ تا. بطَخػٌَ فهطٍ يُنسَغيت بؤ بىواض نَُرت نُ

 يُنػاٌْ ضِازَيُى تا ناضيطُضٍ و زَضِؤيٌ ططفت بٌَ ؾاضَظووض تا زيُٓوَض يُ بُ الياٌْ نُّ َُعُٓوٍ، يا َازٍ تىمخٌ

 يًَهطزووَ، بامسإ" ضِووؾٓبريٍ ًًٌََٖ" ْاوٍ بُ ئًَُُ نُ خؤيكاْسبىو بُغتًًََٓهٌ زؤخُ ئُو زًََٖؿت، جٌَ بُ َُوزايُ يُّ
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74 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

 و ْاونُ ثًَؿهُؾٌ ظاْاٍ و ضِووؾٓبري نؤَُيًََو ثًَهٗاتبىو، ؾاضَظووض و زيُٓوَض،ذًىإ غُضَنٌ بٓهٍُ نىاض يُ نُ ًًًَََٖو

 نطز، تؤَاض طُضَُغري ْاونٍُ بؤ جىاٌْ ْاغٓاَُيُنٌ ؾاضغتاًُْت بىواضٍ يُ و غُضزََُ نطز ئُو جًٗاٌْ

نُ  نُ ئُوَيُ يًَطَزا غُضَنٌ ثطغًاضٍ. بىوٕ بًَبُضٍ يًٌَ ظؤض ضِازَيُى تا زَوض وثؿت ْاونُناٌْ نُ زَغهُوتاًَْو

-غُ وضِووؾٓبريٍ ئُ بٓهٍُ بُ طُضَُغري ببًَت ْاونٍُ نُ ضَِخػاْس بىواضٍَ ئُو نُ ُٖبىو ظًََُٓيُى و ًَٔبُغت جىضَ

 ضزَُ.

 تىيَصيُٓوَ تًَؤضٍ بَُٓاٍ

 ؾطؤظُ بَُٓايُ ئُّ غُض يُ نؤتايًؿسا يُ و بططٍَ بًٓات تا ُٖيُ تًَؤضيُى بُ ثًَىيػيت تىيَصيُٓوَ بابُتًَهٌ ُٖض    

 ظاْاٍ ٖاططغرتاْس، اليُٕ يُ نُ 1"فُظا بًَاوبىوٍُْ" تًَؤضٍ يُ يًَطَزا بؤيُ. ُٖبًت تٌَى تايبُنىاضنًَى و بهطٍَ

 بؤيُ، ظاْطاوَ ْاتُواو بُ تًَؤضيُنُ" ناتٌ و ْاونُيٌ جًاواظٍ" ٖؤٍ بُ بُيَاّ غىز وَضططاوَ خػرتاوَتُضِوو، غىئًَسٍ

نؤضِتًُنإ  و نُّ بؤ ناضَغُضيَو تًَهؤؾطاوَ ؾًَىَيُ بُّ اوَ؛ْسٍ زاض باغهطثًىَ بابُتٌ ُْٖسيَو تًَؤضيُنُ زَضَوٍَ يُ

 .بسضٍَ ئُجناّ تىيَصيُٓوَنُ بابُتٌ بؤ ظاْػيت ؾطؤظُيُنٌ و بهطٍَ

 ئُّ ئاناٌَ يُ نُ ظَوٍ ثاْتايٌ يُ ْاونُيُى يُ ضاوثُضَثًَسَ ثطؤغُيُنٌ يُ بطيتًُ بًَاوبىوُْوَ نَُهٌ    

 ئاٍَ تىوؾٌ ببىوٕ، زضوغت َُنؤيُزا يُّ ثًَؿرت نُ زميُُْنإ تايبُمتُْسٍ يا خُيَو ئاناضٍ و نطزاض بًَاوبىوُْوَيُزا،

 يا خؤٍ غُضَنٌ بٓهٍُ يُ زياضزَيُى بًَاوبىوُْوٍَ يُ بطيتًُ فُظا، بًَاوبىوُْوٍَ واتايُنٌ تط، بُ. زئَ طؤضِ و

 يُ ظياز ئايَىطىضٍِ زَتىاٌَْ غُيُثطؤ ئُّ .٢زياضزَيُٕ ئُّ وَضططتين ئاَازٍَ نُ خُيَهًَو ًَْىإ يُ بٓهُناٌْ،

 .٣بها زضوغت خُيَو ضِواًْين و ُٖيَػىنُوت َطؤظ، زَغتهطزٍ غطوؾيت، زميُُْناٌْ

 بُ  ظجنريَيٌ و  تُؾُُْ ، زووباضَ ، ثُضَغُْسٕ بًَاوبىوُْوٍَ جؤضاوجؤضٍ ؾًَىاظٍ زَتىاٌَْ زياضزَنإ بًَاوبىوُْوٍَ

 ؾًاوَ نُ نات -٢ ثًَسَنا، زَغت تًَسا بًَاوبىوُْوَ ثطؤغٍُ نُ شيٓطُيُى -١ وَنىو؛ فانتُضيَو نُْس.  ٤ببًينَ خؤوَ

 بًَاوبىوُْوَ َُنؤٍ و ؾىئَ -٤ بًَاوبىوُْوَيُ، بابُتٌ غًَُّٗ فانتُضٍ -٣ بًَت، َُوزايٌ يا بُضزَواّ ؾًَىَيُنٌ بُ

 . ُٖيُ ناضيطُضيا٥ٕبابُت بًَاوبىوُْوَ ضِيَطَِوٍ -٦ و بابُت وَضططتين ؾىيَين -٥ بابُت،

                                                 
1
 Spatial diffusion 
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 و تايبُمتُْسٍ يُ طىيَططتٔ بٌَ بًَاوبىوُْوَ ئُّ نُ ئُوَيُ غطجنساُْ جًٌَ فُظا بًَاوبىوٍُْ تًَؤضٍ يُ ئُوٍَ بُيَاّ   

 غُضَضِاٍ ٦باؽ زَنات. ئؤيَُُٕ نُ ؾًَىٍَ بُّ نَُىنؤضِيُ تىوؾٌ َُبُغت ؾىيَين و غُضُٖيَسإ جىططافًاناٌْ ثًَىَْسٍ

 و غُضزَّ غًاغٌ فُظاٍ وَنىو: نُْاونُ بُ تايبُت تايبُمتُْسٍ ُْٖسيَو ويَسَنٌَ وبىوُْوَبًَا تًَؤضٍ يُ ظياتط ئُوَ،

 نُ بُؾساضَ ٖتس و( غًاغٌ ثايتُخيت يُ ْعيَهٌ و زووضٍ نًتىضٍ، ُٖوا، و نُف جىططافًايٌ،) ُٖيَهُوت غُقاَطريٍ،

 .  زَنا ضوغتز بؤؾايًُى بُوإ ططيٓطًُٓزإ و زَضَخػًَين بًَاوبىُْوَ ثطؤغٍُ بؤ ٍُٖ

 تىيَصيُٓوَ ًََتؤزٍ

 تًَهؤؾطاوَ نىاضنًَىَيُزا يُو. ؾًهاضٍ – وَغفٌ خاٍُْ زَنُويَتُ ًََتؤزَوَ بىواضٍ يُ بُضزَغت تىيَصيُٓوٍَ    

 . بهطئَ ؾٌَ نؤتايًسا يُ و زابني زؤنًؤًََٓت و خاُْثُضِتىوى ؾًَىٍَ بُ تىيَصيُٓوَ زاتاناٌْ

 

 طُضَُغري ْاونٍُ ؾىيَٓٓاغٌ

 ئًَطإ، بؤالٍ عُضَِبػتإ زوضطٍُ ًُْهُ ٖاتين بُ: بىوَ زضوغت ؾًَىَ بُّ ْاغٌظَوٍ بىواضٍ يُ طُضَُغري ْاونٍُ    

 يُى غُض يُ خًع و وضنُبُضز ئاُٖى، خطتىخايٌَ ْاوٍ نُ( ظاططؤؽ ظَضياٍ) عُضَِبػتإ و ئًَطإ ًَْىإ تُْهاوٍ ظَضياٍ

 يُ ٖاتىوَ ثًَو نًايُ ظَجنريَ ئُّ ًَٖٓا، ثًَو ظاططؤغًإ نًاٍ َظَجنري و ٖات قطنإ تىوؾٌ نطابىو، نُيَُنُ

 شيإ بؤ باض ْاونُيُ يُّ طؤضَِنإ و ئاٍَ بىوٌْ نٌَ بُ ؾًَىَيُ بُّ ٧بًًَٓس و ُٖيَكطناو ظاططؤغٌ ُٖيَُٓقطناو، ظاططؤغٌ

 .ضَِخػا

 ضَاْطواٍ جًٗاٌْفُ بُ بىو ُوٍئَُ ًَٖٓاٌْ ؾهػت زواٍ( نؤنٌ ٦٥٦ – ١٣٢) عُبباغٌ خُالفُتٌ ضاًَاضٍ يُبىواضٍ

-زَغُيَات بؤ ٍُٖ عُبباغٌ، غًاغٌ زَغُيَاتٌ يُ الَُضنُظٍ ثطؤغٍُ و نؤنٌ غًٌَ غُزٍَ ٖاتين بُ بُيَاّ ئًػالّ،

 ٨بىو زاْجًَساًْإ يُ ْاناض عُباغًإ زاَىزَظطاٍ و ضَِخػا ًُْهُغُضبُخؤيُنإ و خؤجًًٌَ ذهىَُتُ ظجنريَ ططتين

 تا ذُغُٓويُنإ ثًَـ ئَُريْؿًين)عًؿاًُْ ئَُاضَِتُناٌْ خُالفُت طؿيت نُؾٌ غايٍُ يُ تإنىضزغ يُ ؾًَىَ بُّ

 غُضيإُغريطُضَ ْاونٍُ يُ( نؤنٌ ٥٥١-٣٣١)عُْاظ بٌُْ و( نؤنٌ ٤٣٦-٣٣٣)ذُغُٓويُ ،(نؤنٌ ٣٤٣

 .ئًػالّ ظيَطِيين ناخٌ طٍَُ يُ بى ٖاونات نُ زَغت ططتُ ْاونُنُيإ ذىنٌُ و ٩ُٖيَسا
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 ْاونُ طُضَػري ُْخؿٍُ

 
 (٠،)خ٠٣٩١غُضناوَ: يػرتْخ،

 زيُٓوَض ؾاضٍ( ا

 ثًَـ يُ ؾاضَ ئُّ بٓاغٍُ. بىوَ باْط ْاو بُ زا( َاز)جًباٍ ئُيايُتٌ ؾاضَناٌْ ْاو يُ و نؤٕ ؾاضيَهٌ ؾاضَ، ئُّ     

 ئًػالًَإ َضَنإزيُٓو( نؤنٌ ٢١ غايٌَ)ططت ُْٖاوَْسيإ ؾاضٍ ئًػالّ غىثاٍ نُ ئُوَ زواٍ زاْطاوَ، غُيىنًاْسا

 زيُٓوَض ذُغُٓويُنإ ٖاتين بُ بىو، ئاوَزإ ظؤض زيُٓوَض( عُبباغًُنإ و ئَُُويُ) ئًػالّ غُضزٌََ يُ نطز، قُبىٍَ

 ًَٖطؾٌ ناتٌ يُ ويَسَنٌَ بُيَاّ بىوَ ئاوَزإ ذُوتُّ غُزٍَ تا نُنٌ طؿايُوَ زٍ ًَٖٓسٍَ زوو و٠١ثايتُخت  بُ بىو

 .٠٠بىوبٌَ اتُفطوتُْ بُتُواوٍ تُميىض

 

 ؾاضَظووض( ب

 نًًؤَرت ٥٣ و ثإ نًًؤَرت نٌ نُ ثًت بُ و بُضئ و ثإ زَؾتًَهٌ يُ بطيتًُ تايبُت َاْاٍ بُ  ؾاضَظووض ْاونٍُ    

. ُٖيَهُوتىوَ ُٖوضاَاْسا نًَىَناٌْ خىاضوٍ يُ نُ نًًؤَرت بًػت و غًَػُز و زووُٖظاض زَبًَتُ ضِووبُضَنٍُ و زضيَصَ

 يُ نُ ئُوَ ٖؤٍ بُ ؾاضَظووض .٠٢بىوَ نىضزيسا ذُغُٓويٍُ زَويَُتٌ زَغُيَاتٌ شيَط يُ نؤنٌ نىاضٍ زٍَغُ يُ ؾاضَظووض
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 ثُضغتطٍُ( تهاب يُ ُٖيَهُوتىو ئًَػتا غىيُمياٌْ تُخيت) ؾًع و ئًَطإ نؤٌْ ثايتُخيت َُزائ ضِيَطاٍ ًَْىإ

 ٠٣.ْاغطابىو ًْىَضٍَِ ؾاضٍ بُ ئًَطإ يُ ُٖيَهُوتبى ظَضزَؾتًإ

 ذًىإ(د

 زضوغت غاغاٌْ قىبازٍ زَغيت بُ ؾاضَنُ نُ زَوتطٍَ و ُٖيَهُوتبىو غُضثًًٌََ ظَٖاوَوَ باؾىوضٍ يُ ذًىإ ؾاضٍ    

 زياضَ وا ٠٤جًباٍ ئُيايُتٌ يُ بىوَ بُؾًَو ْاونُ طؿت وَى ًَٖٓا، ئًػالٌَ و طىضائًػالّ  ٖاتين بُ نُ ذًىإ. نطاوَ

 ٖاونات و بىوَ نىضزٍ ذهىَُتًَهٌ نُ( ظايًين ١٣١١-٩٩١/ نؤجٌ ٥٥١- ٣٣١) عُْاظ بٌُْ ذهىَُتٌ نات يُو

 ذُوتُّ غُزٍَ يُ ذًىا٠٥ٕبىوَ. ثايتُخيت ذًىإ ؾاضٍ و نطزووَ ذىنٌُ ْاونُيُ يُو ذُغُٓويُنإ طٍَُ يُ بىوَ

 .٠٦ُٖبىو وباْطٌْا و ْاو طؤططزَناٌْ ناًُْ تًُْا و بىو ويَطإ ؾاضيَهٌ زَْىوغٌَ، ثُضتىونُنٍُ قُظويين نُ ناتًَو

 
 (٢،)  ( ٢٣١٢)ناَُضإ عُبسويًََا، عُباغًُناْسا،  عُظيع غُضزٌََ نىضزيُناٌْ ُاضَِتُناوَ:ئًغُض
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 عُباغًُناْسا يُ غُضزٌََ طُضَُغري ْاونٍُ ناٌْضِووؾٓبريَ نُغايُتًُ

 (م.ه372-312)زيُٓوَضٍ قؤتُيبٍُ ئًَبين( ا

 بىاضزا ظؤض يُ و ْاونُيُ ضِووؾٓبريٍ ئايَاٍ ُٖيَططٍِ نُ ثايُبُضظاُْيُ اَؤغتاَ يُو يُنًَو زيُٓوَضٍ قىتُيبٍُ ئًبين    

 ، ذُزيؼ و تُفػري ، ًََصووْىوغٌ ، ضِخُٓ و قػُضَِواٌْ ، ُْذى و غُضف يُ قىتُيبُ ئًبين. غُثاْسووَ خؤٍ ُٖشَىوٌْ

 خؤٍ املعاضف و االخباضعًىٕ ثُضتىونٌ وزو يُ قىتُيبُ بُضٌَُٖ ًََصوو بىاضٍ يُ ويَُٓ بؤ. بىوَ َِْطنيزَغرت و غُضتؤث

 زؤخٌ يُ ضَِْطساُْوَيُى و ويَصَيٌ و ًََصووٍ ضاًَاضٍ غُضَنٌ غُضناوَناٌْ يُ االخباضعًىٕ. زَزات-ًْؿإ

 و ضِيَهىثًَهٌ بىاضٍ يُ بىاضَزا، يُّ تطبُضَُُٖناٌْ طٍَُ يُ بُضاوضز بُ و غُضزََُيُ ئُو نًتىضٍ و نؤَُيَايُتٌ

 غُزٍَ نٌَُيُ ًْىٍَ تا يُنُّ غُزٍَ نُغايُتًُناٌْ بُغُضٖاتٌ املعاضفسا يُ ُٖضوَٖا. بًَىيَُٓيُ َمز يُنططتىويٌ

 .٠٧باؽ زَنات نىضتٌ بُ ناضيطُضبىوُْ، غُضزَّ ئُو ظاْػيت و ضاًَاضٍ شياٌْ يُ ؾًَىَيُى بُ ناّ ُٖض نُ غًَُّٗ

 

 (م.٥٠٤َ- ؟) بُغطٍ قُضًَػًين عُبسوغُالّ( ب

 بؤ عُبسوغُالّ. نطزووَ تؤَاض بىاضَزا يُّ بُضًََُٖهًؿٌ نُْس نُ بىو وؾُ ظاْػيت بريَُْساٌْ يُ عُبسوغُالّ    

. خُالفُت ْاوَْسٍ َاَؤغتاياٌْ ثُمياْطاٍ غُضؤنٌ و خُظيَُٓزاض بُ بىو و ططتُبُض بُغساٍ ضِيَطاٍ ظاْػت بُ زضيَصَزإ

 ظاْػيت بىاضٍ يُ بُغرتاو بطازضاُْ ثًَىَْسيًُنٌ بُغسا يُ بىوٌْ ناتٌ يُ َعطٍ ابىايعالوٍ و ئُو ًَْىإ يُ: زَوتطيَت

 .١٣وَضططت يُنرت يًَٗاتىويٌ يُ نُيَهًإ

 

 (م.ه ٤3٠-٥٤٠)ذًىاٌْ ذُغُٕ بٔ عًٌ( د

" ؾرياظٍ ابىاغرام" خىَيٓسناضٍ فًَكٌٗ ذًَىاٌْ. بىوَ  ئىغىٍ و فًَكُ و ويَصَ و ؾًَعط يُظاْايُنٌ بُ ْاو باْط  ذًىاٌْ   

 و ؾافعٌ ئًُاّ ضِيَباظٍ فًَكٌٗ يُ ايتًىحيٌ ثُضتىونٌ و ثػجؤضِ بُ بىو ظاْػتُزا يُّ تًصيُوَ بريٍ ٖؤٍ بُ تطزووا بىوَ،

 . ١٩ْىوغٌ ئىغىيٌ
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 (م.ه ٤73-٥٩3)ؾاضَظووضٍ نَُايَُزئ( ض

 ئُّ ٗاتىٍيًَ َاَؤغتاناٌْ يُ يُنًَو نُ ذُزيؼ و تُفػري يُ جًا يُزايو بىوَ، َىغًَُوَ ؾاضٍ يُ نُ نَُايَُزئ    

 و بىو ظَْطٌ ْىوضَزئ ثًَهطاوٍ باوَضِ نُغًَهٌ نَُايَُزئ. زازوَضيًُناًُْتٌ بُٖؤٍ ْاوباْطُنٍُ ظؤضبٍُ بىوَ، بىاضَ

 ْاوباْطٌ بُ ْىغُضٍ قاَىغٌ .زيَدؤزا٢١ثٌَ غجًَٓطزضا َىغًٌَ زازوَضٍ بىوٌْ ئُضنٌ ثاؾايُ ئُّ الٍ يُ شيإ نؤتايٌ تا

 و ايكغري ايتفػري االوغط، ايتفػري ايهبري، ايتفػري وَنىو ْىوغطاوَناٌْ االعالّ، يُ ضنًٌظ بُ بُغنتثؿت بُ ئًَطاٌْ

 وَغفهطزٕ يُ تايبُت بُ ؾًَعط  يُ ُٖضوَٖا . نَُايَُزي٢٠ٔظاًْىَ نَُايَُزئ ناضَناٌْ يُ ُْذى و تُفػري يُ ايهايف

 ٢٢ُٖبىوَ طُوضٍَ زَغتًَهٌ

 

 تىيَصيُٓوَ ظاْػتًُناٌْ غُملًَٓطاوَ

 نُف َُٖىواضٍ خٌزؤ

 بُ ناضيطُضَ، ظؤض َطؤظ بىنىٌْ و بري و ؾاضغتاًُْت طُؾُغُْسٌْ يُ زَزوٍَ ٖاْتًٓطتؤٕ ئُيػؤضؽ ُٖضوَى نُف    

 َىقُزََُيسا يُ خُيسؤٕاب٢٣زاٌَْ  نُف بؤ يُى اليُُْ و ضَِٖا ثًَطُيُنٌ نُ زَنات ٖاْتًٓطتؤٕ يُ وا ئَُُ ؾًَىَيُى

 نُف بًَُٖعٍ ثًَىَْسٍ يُ باؽ َؤْتًَػهًؤ ؾًَىَ َُٖإ ب٢٤ُزَنات َطؤظ زَضوٌْ و خالمئُ غُض يُ نُف ناضيطُضٍ باغٌ

 زيٌَ ُٖغتُناٌْ و ضِوح غفُتُناٌْ: زَْىوغًَت باغُنُيسا ثًَؿُنٌ يُ زَنات و نؤياليُتٌ ضاًَاضٍ و غًػتٌُ طٍَُ يُ

 زوواليُُْ ثًَىَْسيُنٌ شيٓطُ و َطؤظ َْسٍثًَى ويَسَنٌَ وا بُيَا٢٥ُّٖيُ جًاواظيإ جًاواظزا، ُٖواٍ و نُف يُ َطؤظ

 شيٓطُ َطؤظ ناالنٌ و نطزاض نُ ئُوَيُ اليُنٍُ تطيؿٌ زيًٌَََ، جٌَ بُ َطؤظ غُض يُ خؤٍ ناضيطُضٍ شيٓطُ اليُى يُ. تبًَ

 ثًَطٍُ: نُ بهطٍَ ياز ظجنرييَو وَنىو ثًَىَْسيًُ يُو زَتىاْطيَت طؿيت بُؾًَىَيُنٌ ٢٦زَنات ئايَىطؤضٍ تىوؾٌ

 ثُيىَغت. زَضِويَت ْاونُيُى،ضووَنٌ تايبُت ُٖض يُ نُف طٍَُ يُ ٖاوتا زَخىيكًَينَ، تايبُت نُؾًَهٌ ىططافًايٌ،ج

 نُف، فانتُضٍ غٌَ بُضزَواّ بىوٌْ و ٖاوناضٍ يُ نُواتُ. زَضَِخػًًََٓت تايبُت ظيٓسَوَضٍ شياًَْهٌ ضووَى، بىوٌْ

 و َطؤظ تايبُمتُْسيُناٌْ واتايُنٌ تط، بُ. ٢٧زَخؤيَكًت ُتتايب َطؤظٌ جىططافًاٍ ظيٓسَوَضٍ، شياٌْ ضووَى و

 بُ َطؤظ شياٌْ غُض يُ قىٍَ ظؤض ناضيطُضيُنٌ و ٢٨ثُيىَغتُ نُف بُ ؾتًَو َُٖىو يُ ظؤضتط جىططافًا ٖاوغُْطًًُناٌْ
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 ظَوٍ يُناٌٌْظَُْ و بُضظ و خاى طٍَُ يُ نُف نُ ؾاضزاوَُذ ظجنرييُزا يُّ خؤٍ ثًَىَْسيًُ ئُّ. ٢٩زًًًََََٖت جٌَ

 ثًَىَْسيًُزا يُّ ُٖض ٣١زازًََْت َُنؤيُى ُٖض يُ" شيإ ؾًَىٍَ" غُض يُ ناضيطُضٍ ظؤضتطئ نُ فانتُضاٍُْ يُو يُنًَهُ

 ثًَؿهُوتىو شياضيَهٌ زضوغت بىوٌْ بؤ غُضَنٌ َُضجٌ ، ئُوتزَنا  طىجناو نُؾًَهٌ يُ باؽ ٖاْتًٓطتؤٕ ئايػؤضؽ

 خاوَٕ خؤٍ ناتٌ يُ ضَِْطُ غُضُٖيَساوَ تًَسا شياضيإ نُ ْاوناٍُْ ئُو ثًٌَ وايُ نؼبطؤ ظاْاٍ بُْاوباْط.٣٠زازًََْت

 . ٣٢بىوبٔ نُف باؾرتئ

 ٖؤٍ بُ ئُغتَُُ ططزٍ و نًَى ُٖضوَٖا و بُضَنُت و ثطِثًت و بُضئ و ثإ ثًَسَؾيت خاوٌَْ نُ ُغريطُضَ ْاونٍُ

 ضِؤيًََهٌ ئَُاُْ ٣٣ووؾهُ و نُف و ُٖوايُنٌ طُضّ خاوَٕ و ُٖيَهُوتىوَ تًَسا ظؤضٍ ضِوباضٍ و ناٌْ باف، زاباضيين

 ئابىضٍ ًََصوو، زضيَصايٌ بُ و طًَطِاوَ ُْٖاضزَنطزٕ و ْاونُ بؤ ئاشٍََ و ناٍَ و نؿت بىٌَوبُضو بُضًََُٖٗٓاٌْ يُ ططيٓطًإ

نُف و  اضٍوَُٖى يَهُوتٌُٖ. "نػجاْسوو٣٤َناٍَ و نؿت و ئاشَيَساضٍ بُضًََُٖٗٓاٌْ ؾًَىٍَ زوو غُض يُ ْاونُيُ ئُّ

 بُ تانٌ بريٍ نَُرت اليُى يُ: طُياْسووَ ْاونُنُ ضِووؾٓبريٍ طُؾُغُْسٌْ بُ خعَُتٌ بىواضزا زوو يُ" ُٖوا

 بريَ بىوٌْ ئاظاز ئُّ بٌَ؛ ئاظاز تاى بريٍ يُ بُؾًَو نُ ئُوَ ٖؤٍ بىوَتُ ئَُُ نطزووَ، غُضقاٍَ خؤيُوَ ططفتُناٌْ

 يُ جًطٍُ غُضقاٍَ ٖعضيإ يُ بُضناو بُؾًَهٌ و بهُُْوَ زآًَٖإ يُ بري ْاونُ بريتًصٍ نُغاٌْ نُ ئُوَ ٖؤٍ بىوَتُ

 .بهطيَت زَويََُُْس ثٌَ ْاونُنٍُ شياضٍ و بًَت ْىوغني و نًتىوض زآًَٖاٌْ تُضخاٌْ شيإ، بُضِيَىَبطزٌْ بىوٌْ

 

  جىططافًايٌ ُٖيَهُوتٌ

ؾىيين  نُؾين و ؾًَىاظ يُ نُ وٍَ يُ جًا فانتُضَ ئُّ. غطوؾتًُناُْ فانتُضَ ططيٓطرتئ يُ جىططافًايٌ ُٖيَهُوتٌ    

 ضاًَاضٍ بؤنىوٌْ ٖعض، خؤثاضاغنت، ثُيٌ و نٍُ ئابىضٍ، ثًَؿهُوتُٓناٌْ بُيَهى ناضيطُضَ بىٌْ َطؤظًْؿتُجٌ

 نُ، وَيُئُ غطجنُ جًٌَ نُ ئُوٍَ ،٣٦ُٖيَهُوت يُطٍَُ ثًَىَْسٍ يُ و٣٥خؤيسا ضِنًَفٌ شيَط زَخاتُ نؤَُيَطاف

 نؤَُيَطا غطوؾيت ُٖيَهُوت: "زَْىوغًَت بىواضَزا يُو فطيسَُٕ جؤضد. تزَنا زياضٍ نؤَُيَطا غطوؾيت و ناضَْىوؽ

 تطغُناًْـ و عُؾل ئابىضٍ، ُٖيَهُوت:... زازَغُثًَينَ الواظَنإ خايَُ ُٖضوَٖا تىاْا و زَغُالت، زَنات؛ زياضٍ

 ".٣٧زَنات زياضٍ



 جملة جامعة كسميان                   Journal of Garmian University                             طؤظاضٍ ظاْهؤٍ طُضًَإ
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 ٖاوتايإبٌَ تايبُمتُْسٍ ،ْاوناُْ ئُو خاوَٕ و" بٓاضيُ ُٖيَهُوتٌ" ُٖيَهُوتاُْ، ّئُ ططيٓطرتيين يُ يُنًَو

 يُ نطزووَ، زضوغت نىيَػتاُْناًْإ تًَجُضيٓطٍُ زيًَٓاتطئ ُٖيَهُوتُ ئُّ نؤُْوَ ناخُناٌْ يُ ُٖض. ُٖيُ

 بايُر و ثًَطُ ؾتىوَُنٌ يَُٓوٍَطؤضِ غُْتُضٍ و باظضطاًُْنإ ؾاضَ وَنىو ناضواٌْ ويَػتطُناٌْ ًََصووزا قؤْاغُناٌْ

 بُ ئاغإ ثًَطِاطُيؿتين زَغت. ٖاتىوَ َطؤظ ٖاْاٍ بُ ظياتط ؾهاًُْنإ،وو ْاونُ يُ ُٖيَهُوتُ ئُّ. ٣٨بُخؿًىَ

 ْاونٍُ. ٣٩ْاوَزا خعَُت َطوظ يُ نؤَُيَطا زَغجًَهٌ بٓاغٍُ بًٓات ْاٌْ بؤ نُضَغتُيُنٌ َُٖىو شيطظَويٌ، ئاوَناٌْ

 .بٓاضيُ ُٖيَهُوتًَهٌ خاوَٕ بُثًَت، َاْطٌ يُ ؾًَهُبُ نُ ُغريطُضَ

 

 بإ و ضِيَطا و طىاغتُٓوَ جىططافًايٌ ثًَطٍُ

 و زَطًَطٍَِ َطؤظ فهطٍ و ٖعض ثُضَثًَساٌْ و طىاغتُٓوَ يُ غُضَنٌ ضِؤيٌَ ضِيَطا نُ ٖؤيُوَيُ بُّ" ضِيطا" ططيٓطٌ    

 غُضُٖيَساٌْ ثًَـ يُ    ٤١زَنطئَ ضِيَٓىييَن و ضِيَطا زَطىاظضيَُٓوَ يُ ؾُضِ و غُفُض باظضطاٌْ، وَنىو َطؤظًـ ناالنًُناٌْ

 ططيَسَزا، ثًَو ْاوَضِاغيت ظَضياٍ ويَاتاٌْ زوًْا، باظضطاٌْ غُضَنٌ ضِيطاناٌْ بانىوض، ئُتًُغٌ ئُقًاْىغٌ باظضطاٌْ

 و عُضَِبػتإ بانىوض و بهىى ئاغًاٍ وؾهاٌْ ضِيَطاٍ يُ و زَنطز ضَِؾٌ ظَضياٍ و بؤغفطِ تُْطُيَاٌْ وَغًٌَ زواتط

 يُ نؤٕ ؾاضغتاًُْتٌ غُضَنٌ بُؾٌ. ضؤشُٖيَات ئافطيكاٍ و ًَٖٓس زَطُيؿتُ غىوض ظَضياٍ ضِيَطاٍ يُ و غىئًَع تُْطُيَاٌْ

 .٤٠بىو ٖعض و بري و ؾتىَُى طؤضِيُٓوٍَ ئُوإ باظضطاٌْ و بًٓات ْطا ضِيَطايُ ئُّ غُض

 ُٖيَهُوتىوَ، غُضٍ يُ ُغرييـطُضَ ْاونٍُ نُ بُثًت َاْطٌ تًَجُضِطُناٌْ نُٕزَ ططمياُْ نىاضنًَىَيُزا، يُو ُٖض    

 بؤ يًًَإ ئًٓػاٌْ نؤَُيَطاٍ وَضططتين نُيَو زَخًًَََُٓسضٍَ وا بىبٔ ضِؤشئاوا بؤ ضِؤشُٖيَات ضِيَطاٍ ططيٓطرتئ نؤُْوَ، يُ

 يُ ظؤضيَو و شياض بًٓاتٓاٌْ بؤ بُغتًًََٓو ُبؤت ثًَطُيُ ئُّ ُٖضنُْسَ. زَطُضِيَتُوَ ظائ يُ بُض غاٍَ ُٖظاض ٦٣٣٣

 ئُّ باضتُقاٍ بُ زوًْا يُ جًَطا ًٖض ؾايُز ئًَػتا تا نُ ضِازَيُى بُ ُٖبىوَ، ناضيطُضٍ ؾُضِيـ يُ بُيَاّ ؾاضَنإ

 ٌَغُضزَ يُ نُ بىتطيَت ثًىيػتُ تىيَصيُٓوَ بابُتٌ طٍَُ يُ ثًَىَْسٍ يُ . بُيَاّ ٤٢ُْنطابًَت زَغتاوزَغت ْاونُيُ

 و زإ زوونًإ، ُٖض ئًػالٌَ، و نني ئًُجطِاتىضَِناٌْ( َاْطٌ نؤنٌ زووٍ/ظايًين ُٖؾيت غُزٍَ)عُبباغٌ خُالفُتٌ
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 بُ زَغتًإ ُٖوضيؿِ ضِيَطاٍ يُ ظايًين، زووٍ غُزٍَ زوواٍ تطجاضيَهٌ باظضطاًُْنإ ناضواُْ. ٖاْسَزا غتاًْإ

 .زَبىٕ ٖعضيـ و بري بًَاوبىوُْوٍَٖىٍ  ُْضيت و زاب ثاٍَ يُ باظضطاُْنإ ؾًَىَيُ . بُّ ٤٣نطزَوَ ٖاتىونؤ

 
تاضيذ متسٕ و فطٖٓط جٗإ، ثًىْس فطاغىٍ ظَإ و َهإ، تطمجُ عبساحلػني   زيططإ، زإ، ضاؽ و.ئٌ،عُبباغًُنإ) غُضزٌََ يُ ُٖوضيؿِ باظضطاٌْ ضِيَطاٍ ُْخؿٍُ

 (٣،)٣٥٣ ،١٣٣٣ٍضْط، اْتؿاضات غدٔ، تٗطإ،رذأ

 ضِيَطايُ ئُّ ططيٓطٌ زاٌْ ٖؤٍ بىوَ فانتُضيَهٌ تطيـ تىيَصيُٓوَزا، َُبُغيت غُضزٌََ يُ ُٖوضيؿِ، ضِيَطاٍ اٍغُضَضِ    

 َُوزاتطئ نُّ طُضَُغري نُْاونٍُ بى عًَطِام يُ  ئًػالّ ثريؤظَناٌْ ثًاوَ َعاضطُناٌْ ظياضَتٌ و ذُد ئُويـ

 جًٌَ يُ زؤخُف ئُّ. ًْىَضٍَِ ؾاضٍ زَوت ؾاضَظووضيإ بُ ُنإئًَطاًْ ناخُزا يُو بؤيُ ُٖض زَضَخػاْس ٤٥ و٤٤ضِيَطاٍ

 .جٌَ بًًًًَََٗت بُ ْاونُنُ ؾٓبريٍضِوو يُغُض ظؤض ناضيطُضيُنٌ تىاًْبىٍ باظضطاٌْ طٍَُ يُ ُٖوتُضيب خؤيسا

 

 ؾاضغتاٌْ يا بىوٕ ًْؿتُجٌَ

 ثًَؿهُوتىتطئ  بُ َطؤيٌ ناْسٍ و فُضُْٖط ْاويسا يُ نُ زَضَخػًَينَ نؤَُيَايُتٌ شيٓطُيُنٌ ؾاض شياٌْ    

 شياٌْ يُ جًاواظ و ًْؿتُجًَبىوٕ يُ تاظَ ؾهًًََهٌ وَنىو ظ،.ث ٣٣٣٣ يُ ؾاض غُضُٖيَساٌْ. تًجُض بهات نىاضنًَىَناٌْ

 . ٤٦زَْاغطيَت طُوضَ نًتىضٍ ؾىضؾٌ ططيٓطُناٌْ و بَُٓايٌ تايبُمتُْسيُ يُ يُنًَو بُ عُؾريَ، و خًٌََ و زيَٗاتٌ
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 ئُوَ زيُٓوَض يُ بُتايبُت و ُغريطُضَ ْاونٍُ يُ طريمشٔ ْاوباْطٌ بُ ؾىيَُٓواضْاغٌ يًَهؤيًَُٓوَناٌْ نُ اناتًَهس يُ

 غاغاًُْنإ ناخٌ بؤ ْاونُيُ يُو شياض ثُضَثًَساٌْ و ؾاض شياٌْ غُضُٖيَساٌْ زَوضاٌْ ططيٓطرتٍ نُ زَضزَخات

 زضوغت ْاونُنُ يُ ؾاضغتاًُْت، يُ ضِووٕ ًْؿاٍُْ ٍَ،نا و نؿت ئابىضٍ ثاٍَ يُ تىاًْىيُتٌ ؾاض. ٤٧زَطُضِيَتُوَ

 و ذسوز ْىوغُضٍ ،(١٩٣-١٩٥ الثُضَِناٌْ)اقطدطٍ وَى ئًػالّ غُضَتايٌ غُزَناٌْ ْاغاٌْجىططايف.تبها

 نطزٕ باؽ  ٤٨زواوٕ ْاونُنُ ًْؿتُجًَبىويٌ و ئاوَزاٌْ يُ تًَهطِا( ٣٩٤ الثُضَِ)َىقُززَغًـ و( ١٤١يَاثُضَِ)ايعامل

 شياٌْ ثًَهُواٍُْ بُ ؾاض نُ ًْؿاْسَزا خؤٍ يُوَ ْاونُ ضِووْانبريٍ يُ ططيٓط فانتُضيَهٌ وَى ؾاض يٓطٌطط يُ

 بؤ باف بُغتًًََٓهٌ ًـ،الزيُناْ شياٌْ تُْاُْت و زَطؤضِٕ َُنؤيإ وَضظَنإ طٍَُ يُ نُ ئاشَيَساضٍ ْاغُقاَطريٍ

 تاى بؤ بىواضَ ئُو زازٌََْ تاى بُضزَّ يُ نُ ظياتط ٍئاظاز ناتٌ و ئاغايـ ٖؤٍ بُ زَضَخػًَينَ، بري زآًَٖاٌْ

 ئُو زامبُظضيًََٓت، بٓهًُٓيُ ئُو غُض يُ زاٖاتىو و ناتُوَ خؤيًاناٌْ يُ بري ضِؤشاُْ شياٌْ يُزَضَوٍَ زَضَخػًًٓت.

 .ضَِخػابىو زَوضووبُض بُ بُضاوضز بُ طُضَُغريٍ تانٌ بؤ طُضَُغري يُ غُضزََُ يُو نُ بٓهًٍُٓ

 

 ضاًَاضٍ ٍغُقاَطري

 و ٖعض ؾُضِ و ْاَُٖىاض زؤخٌ نُ َاْايُ بُو ُٖيُ، زؤر و زآًَٖإ ًَْىإ يُ ضِاغتُوخؤ ثًَىَْسيُنٌ ئاؾهطايُ و ضِووٕ    

 ضاًَاضٍ غُقاَطريٍ و ئاؾيت و تُبايٌ زؤخٌ ُٖضوَٖا ثاضاغنت، غرتاتصٍ و وثٍُنٍُ زآًَٖاٌْ بُضَو َطؤظ بريٍ

 غُضزٌََ يُ. زَبات... و خؤؾطىظَضاٌْ و باظضطاٌْ طُؾُغُْسٌْ تُبايٌ، غرتاتصٍ ًَٓاٌْزاٖ بُضَو َطؤظ بريٍ ئاضاغتٍُ

 خؤجًًَُنإ زَغُيَاتُ و ُْبىوَ ضَِٖا خُيَافُت زَغُيَاتٌ نامت يُو ُٖضنُْس وازياض٤٩َؾًَىَ َُٖإ بُ عُباغًُناًْـ

 غُضزًَََهٌ بُيَاّ نطزووَ ْاونُيإ ذىنٌُ بٌُْ عُْاظ و ذُغُٓويإ عًؿاًْإ، ُغريطُضَ يُ و ُٖبىوَ بىوًْإ

 ًْؿاٌْ و ْاو بُ تًَعيَو بًٓاتٌ ؾًَىَنإ يُ ؾًَىَيُى بُ زَتىاٌَْ ئَُُ تُْاُْت) بىوَ، ضاًَاضٍ بىاضٍ يُ غُقاَطري

 يُ ظاْػت و ثًؿُغاظٍ باظضطاٌْ، نُ ئُوَ ٖؤٍ بؤتُ ئَُُف( زاضِيَصٍَ" خؤَايٌَ ذهىَُتٌ و ضِووْانبريٍ ثًَىَْسٍ"

 .بٌَ طُؾُزا يُ ئًػالٌَ ويَاتٌ تُواوٍ طٍَُ يُ ٖاوتُضيب ْاونُ
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 ضاًَاضٍ ثايتُخيت يُ بىوٕ ْعيَو

 يُ ْاونُيُ ئُّ ضاًَاضٍ ثؿهٌ ثايتُخيت يُ طُضَُغري ًًٌََٖ نًتىضٍ و جىططايف بىٌْْعيو بُ غطجنسإ بُ    

" َُوزا" نُواتُ ٥١ُٖيَُٓططَ ذاؾا( اُْوَفثًَهُو بُ) و ويَصَيٌ و عُضَِبٌ ظاْػيت زضَوؾاْسُْوٍَ و نطزٕ زَويََُُْس

 ُّٖ و جىططايف َُوزاٍ ُّٖ َُوزا يُ َُبُغت يًَطَزا. زَطًَطِيَت زآًَٖاْسا و زياضزَنإ ثًَىَْسٍ يُ ناضيطُض ضِؤيًََهٌ

 ٍ"بىوْٕعيو ناضيطُضٍ" ًْؿاٌْ و ْاو زَتىاٌَْ و ظؤضططيٓطُ" بىوْٕعيَو" ثًًَُ ب٥٠ُّئابىوضيُ – نؤَُيَايُتٌ َُوزاٍ

 يُ عُضَِبٌ ويَصٍَ ْاوباْطٌ بُ َاَؤغتاياٌْ يُ وَضططتٔ ناضيطُض بُ ْاونُيُف ئُو ٖعضواْاٌْ. ٥٢ساْطيتَيًَ

 و عُضَِبٌ ويَصٍَ ثاضاوٍ ظَاٌْ يُ وَضططتٔ نُيَو بُ ٖتس و بُغسا نىفُ، بُغطَِ، وَنىو ويَصَيٌ، و ظاْػيت شيٓطُناٌْ

 يُ خؤيإ، ويَصَيٌ ططيٓطٌ بُضٌَُٖ و ظاْػيت ؾاناضٍ ئافطاْسٌْ و ظؤض هٌخىيَٓهاضاًَْ ثُضوَضزَنطزٌْ بُ ُٖضوَٖا

 ثاٍَ يُ. ٥٣ُٖبىو ططيٓطًإ ضِؤيٌَ غايَاًَْو تا عُضَِبٌ، ويَصٍَ زَويََُُْسنطزٌْ و عُضَِبٌ ظاْػيت بُضظبىوُْوٍَ

 يُ ْعيَهٌ و" َُوزا" ططيٓطٌ يًَطَزا بًَطىَإ. زياضَ جٌَ ثًًَإ ْاونُنُ ظاْػيت ئاغيت بىوُْوٍَ بُضظ يُ ئُوَؾسا

 .ناضيطُضَ ظؤض تاضِازَيُنٌ ثايتُخت

 

 ئًَطاٌْ – عُضَِبٌ شياضٍ زوو ًَْىإ يُ جىططافًايٌ ُٖيَهُوتٌ

 تًُْا َُبُغت غُضزٌََ ثًَـ تا. ُٖيَهُوتىوَ ئًَطاٌْ –( ئًػالٌَ)عُضَِبٌ شياضٍ زوو ًَْىإ يُ ُغريطُضَ ْاونٍُ    

 و ضِؤشُٖيَات يُ. ضَِخػا تطذهىَُتُناٌْ بؤ بىاض غًَُّٗ غُزٍَ زَغجًَهٌ يُ بُيَاّ َنطزز ْاونُنٍُ ذىنٌُ خُالفُتٌ

 ٤٤١-٣٣١)بىيُ ئايٌَ ،(نؤنٌ ٣٩٥-٢١٣) غاَاًْإ ئَُاضَِتٌ خؤز يا ذهىَُتٌ غٌَ طُضَُغري ْاونٍُ بانىوضٍ

 ضِازَيُى تا و بىٕ نًرَبنًَسا يُ ثًهُوَ بُضزَواّ نُ ُٖيَسا غُضيإ( نؤنٌ ٥٣٣-٣٦١)غُظُْويإ و ظياض ئايٌ ،(نؤنٌ

 بى تىْس ظياتط بُغسا، غُض بُ بىيُئايٌَ ظايَبىوٌْ بُ زؤخُ ئ٥٤ُّنطز الواظ ْاوَْسيإ زَغُيَاتٌ ْاوخؤيٌ يُنططتىويٌ

 زوو نُ ئُوَيُ ئاَاشَيُ جًٌَ ئُوٍَ بُيَاّ. ٥٥زَغتسا يُ جاضإ يُ ظياتط خؤٍ ُٖشَىٌْ عُبباغٌ خُيًفٍُ و

 ذىنٌُ ئايًُٓوَ بىاضٍ يُ ئُوٍ تطيإ ضاًَاضٍ و يُنًَهًإ ْاوَْس يُى يُ يُنُجماض بؤ ئًَطاٌْ-ُضَِبٌع ؾاضغتاًُْتٌ

 نُ ئُوَ ٖؤٍ بُ زاْابٌَ خؤٍ غُْطايٌ غُضزََُ يُو ضِازَيُى تا تايبُتُف زؤخُ ئُّ زَنطٍَ ُٖغت وا. زَنُٕ ْاونُنُ
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 فهطٍ طُؾٍُ بؤ باؾٌ بىاضيَهٌ ئَُُف و بىوَ ئاظاز ضِازَيُى ات فُظا غاتسا، و ئإ يُى يُ شياض زوو زَغُيَاتٌ ثاٍَ يُ

 .ضَِخػاْسووَ ْاونُ

 

 ضِيَباظ بُ ئًُإ و( ئًػالّ) ظاٍَ ضاًَاضٍ نُؾٌ

 نُؾًَهٌ ٥٦نُوٍَ غُض زابًعاْؼ و غاغاٌْ طُوضٍَ ئًُجطاتؤضِيُتٌ زوو غُض بُ تىاٌْ ئًػالّ نُ ئُوَ زوابُزواٍ    

 ُٖغتًَهٌ تاظَيُ زؤخُ ئُّ. ثًَُٓنطابىو ُٖغيت غُضزَّ ئُو تا نُ نًَؿا ْاوَضِاغتسا ُيَاتٌضِؤشٖ غُض بُ بايٌَ تايبُت

 بريوباوضَِنٍُ ثًَٓاوٍ يُ بًَطُضزاُْ زَنطز َطؤظ يُ واٍ ُٖبىو، تانُوَ بريوباوَضٍ طٍَُ يُ ثُيىَْسٍ و َُعُٓوٍ

 يُ زَغهُوت ئُوثُضٍ( نؤنٌ ثًَٓحٌ و اضنى  تا غُزَناٌْ) ظوو غُضزََاٌْ نُ زَبًٓسضٍَ بؤيُف ُٖض تًَبهؤؾٌَ،

 بُزَض ُغري،طُضَ ْاونٍُ. ْاغطإ ئًػالّ ظيَطِيين ناخُناٌْ بُ و نًَؿا ْاونُ غُض بُ باوَؾٌ بري و ظاْػت بىاضَناٌْ

 بىو، ئًػالَُوَ ثايتُخيت ْعيو يُ نُ يُوٍَ جًا نُ ْاونُنُ ُٖيَهُوتٌ بُ غطجنسإ بُ بُتايبُت. ُْبىو نُؾُ يُّ

 نُؾٌ نىاضنًَىٍَ يُ طُضَُغري ْاونٍُ ثًَؿهُوتين بؤ بىاضَناٌْ َُٖىو ُٖيَهُوتبى، ُٖوضيؿًُـ ضِيَطاٍ ضغُ يُ

 .بًَت غُضزَّ ضِووْانبريٍ ناضواٌْ يُ ناضا بُؾًَهٌ نُ ٖاْسا نىضزٍ تانٌ و ضَِخػاْس غُضزٍََُ ئُو ظايٌَ ضاًَاضٍ

  

 ئاناّ و ؾطِؤظُ

 غُزَناٌْ ًَْىإ يُ ْاونُيُ ئُّ. بىوَ طُضَُغري ْاونٍُ ضِووؾٓبريٍ طؤثهٌت عُبباغًُنإ، ظيَطِيين غُضزٌََ    

 ئاغيت غُض يُ بُيَهؤ طُضَُغري يُ تًُْا ُْ بُضظ ثايُ ويَصَواٌْ و ظاْا نطزٌْ ثًَؿهُف بُ نؤنٌ، ذُوتٌَُ تا غًَُّٗ

 غُضزٌََ يُ ًًََُٖ ئُّ ؾًَىَيُى بُ .ُٖبىَ ويَصَيٌ زا و عُضَِبٌ ظاْػيت طؤضَِناٌْ و ئاٍَ يُ ططيٓطٌ ضِؤيٌَ ْاونُيًـ

 طُضَُغري: "زَيٌََ زا تىيَصيُٓوَنٍُ ئاناٌَ يُ ْىوغُضيَو وَى و ظاْػت بىواضٍ يُ بُغسا ئاويٍَُٓ زَبًَتُ عُبباغًُنإ

 و بهات ثُضوَضزَ َىفُغط و ًََصووْىوؽ ذُزيػُوإ، ظاْايإ، زازوَض، ْىوغُض، ويَصَوإ، يُ نانُؾاًَْو تىاٌْ

 بُو غُضزَّ يُو تىاٌْ ُغريطُضَ .نؤٕ"٥٧بٓاغًًََٓت زوًْا بُ ٖعض و ويَصَ بىاضٍ يُ غُضزَّ ْاوَناٌْ ْطرتئبُْاوبا

 ُٖوييَن بىوُْ نُ غُضَنًَٔ ثطغًاضٍ زوو بىوٕ؟ ض ْاونُيُ يُو ضِووؾٓبريٍ ططتين بًٓات بُغتًَُناٌْ و ٖؤ و بطا ئاغتُ
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 يُ فُنتُض نؤَُيًََو فُظا بًَاوبىوُْوٍَ تئؤضٍ بُ غطجنسإ بُ و ٖؤناْسا زواٍ بُ طُضِإ بُ. تىيَصيُٓوَيُ ئُّ

 . زَضزَنُوٕ بًَُٖع طُضَُغري يُ غُضزََُ ضوؾٓبريٍ يُو بُزيٗاتين

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (٤،)٢١٠٧(.تىيَصَضإ) عُبباغًاْسا غُضزٌََ يُ طُضَُغري ْاونٍُ يُ ضِووؾٓبريٍ ططتين بًٓات بُغتًَُٓناٌْ و فانتُض

 ضِيَطا و طىاغتُٓوَ جىططافًايٌ ثًَطٍُ ضاًَاضٍ، ثايتُخيت يُ بىوٕ ْعيَو ؾىئَ، جىططافًايٌ ُٖيَهُوتٌ ٍفانتُض نىاض

 ضِازَيُى تا فُظازا بًَاوبىوُْوٍَ تًَؤضٍ نىاضنًَىٍَ يُ ئًَطاٌْ – عُضَِبٌ شياضٍ زوو ًَْىإ يُ ُٖيَهُوتٔ طٍَُ يُ بإ و

 بىاضٍ يُ ثايتُخت، بُغساٍ يُ نُ ئُوٍَ طٍَُ يُ ٖاوتُضيب نُ؛ بهاتُوَ ؾٌَ ؾًَىَيُ بُّ زؤخُ ططتينؾهٌَ زَتىاٌَْ

 ئُو ثايتُخيت بُغساٍ يُ ْعيَهٌ و طُضَُغري جىططافًاٍ ُٖيَهُوتٌ ٖؤٍ بُ بىو، زا ئاضا يُ مجىجؤيًََو فهطيُوَ

 طُضَُغري نُ ئُوَ ٖؤٍ بؤتُ و َضِويساو ٖعض بًَاوبىوُْوٍَ بُغسا، طٍَُ يُ بإ و ضِيَطا بىاضٍ يُ بًَُٖع ثًَىَْسٍ و غُضزَّ

 . ببًًَٓت بُخؤوَ ضِووؾٓبريٍ ظيَطِيين قؤْاغًَهٌ ئُوزَّ

ُٖيهُوتٌ جىططافًاٍ 
 ؾىئ

 

يُ ُٖيهُوتٌ جىططافًايٌ 
ئرياٌْ-ًْىإ زو ظياضٍ عطبٌ  

 

ثًطٍُ جىططافًايٌ 
 طىاغتُٓوَ و ضيطُ و بإ

 

ْعيو بىٕ يُ ثايتديت 
 ضاًَاضٍ

 

 غُقاَطريٍ ضاًَاضٍ

 

 ًْؿتُجًبىٕ يا ؾاضغتاٌْ
 

نُؾٌ ضاًَاضٍ ظاٍ)ئًػالّ( و 
 ئًُإ بُ ضيباظ

 

 زوخٌ َُٖىاضٍ نُف و ُٖوا
 

 ضوؾٓبريٍ ْاونٍُ طُضَُغري
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 بُغتًًََٓهٌ تطيـ نُْس ظيَطِيًُٓ قؤْاغُ ئُو بىوٌْزضوغت يُ بُيَهى ُْبًَت، بابُتُنُ َُٖىو ئُوَ نُ ويَسَنٌَ بُيَاّ

 و ؾاضغتاٌْ يا بىوٕ ًْؿتُجٌَ ضاًَاضٍ، ُقاَطريٍغ ُٖوا، و نُف َُٖىواضٍ زؤخٌ. بطريئَ بُضناو يُ زَبٌَ نُ ُٖيُ

 يُو ضِووؾٓبريٍ طُؾُغُْسٌْ بؤ ضِيَطايإ نُ تايبُتٔ ضَُِْٖسيَهٌ نُْس ضِيَباظ بُ ئًُإ و( ئًػالّ) ظاٍَ ضاًَاضٍ نُؾٌ

 زَتىاٌَْ باؾرت يُنُوَ بُ ثًَىَْسٍ يُ ضَُِْٖسَ نُْس ئُّ زَغتساٌْ نُ بىتطٍَ زَبٌَ نؤتايًسا يُ. نطز َُٖىاض نات

 .طُضَُغري بًَت ْاونٍُ يُ ضِووؾٓبريٍ طُؾُغُْسٌْ ٖؤناٌْ و نىًُْتٌ بؤ ظاْػيت ويَاًََهٌ

 نإضاويِعَثُ

 .٢٧،مزوّ ناث مست، اْتؿاضات ْصاز، طىزضظٍ ؾاثىض تطمجُ( ١ جًس)ْى تطنًيب جغطافًا( ١٣١٥) ثًرت، ٖاطت( ٠

 .٣١٠متٗطإ، زواظزِٖ، ناث طًتاؾٓاغٌ، اْتؿاضات ،(اوٍ جًس)فًاجغطا فًػفُ زض ْى اْسيؿُٖاٍ( ١٣٣٩) ذػني، ؾهىيٌ( ٢

 .٣١٠غُضناوَ ثًؿى، م( ٣

 .٩٢-٩١ ،قلزوّ ناث مست، اْتؿاضات ْصاز، طىزضظٍ ؾاثىض تطمجُ( ١ جًس)ْى تطنًيب جغطافًا( ١٣١٥) ثًرت، ٖاطت( ٤

-٣١٥ قلتٗطإ، زواظزَِٖ، ناث طًتاؾٓاغٌ، اْتؿاضات ،(اوٍ جًس)جغطافًا فًػفُ زض ْى اْسيؿُٖاٍ( ١٣٣٩) ذػني، ؾهىيٌ( ٥

٣١٦. 

 .٣١٢ ٍ، غُضناوٍَ ثًؿى( ٦

 .٩ٌْ،م باغ ْؿط نطَاؾإ، طًالْغطب، تاضخيٌ جغطافًاٍ و تاضيذ( ١٣٣٩) عًًعازَ انرب، عًٌ( ٧

 – عًٌُ فكًٓاَُ ٌ،اغالَ زوضَ زض ايطاٌْ ذهىَت و جاَعُ ُٖططايٌ زض اَاضت غًاغٌ جايطاَ( ١٣٩٥)زيططإ و  زضوي ،لضابوالف غًس( ٨

 .٠٢٨،م ٦٦ َػًػٌ مشاضَ زوّ، مشاضَ ٖفسِٖ، غاٍ اغالّ، تاضيذ ثصوٖؿٌ

 عُبباغًسا؛ غُضزٌََ يُ نىضزيًُنإ َريْؿًُٓ ضِووخاٌْ و غُضُٖيَسإ ٖؤناضَناٌْ( ٢٣١٢) عُبسويًََا عُظيع ناَُضإ،( ٩

 .٥٨-٤٧،ٍ ُٖويًَط ،١٦٢ شَاضَ ٍ،نىضز ئُنازميًاٍ بًَاونطاوٍَ ًََصوويًُ، ؾًهاضٍ يًََهؤيًَُٓوَيُنٌ

 .٣٣،ٍغًَُّٗ ناثٌ ئاضاؽ، بًَاونطاوٍَ و ناثٌ ُٖشاض، َاَؤغتا وَضطًَطِاٌْ ؾُضَِفٓاَُ،( ٢٣٣٦) بسيًػٌ َريؾُضَِفدإ،( ٠١

،  ٣ ض فطٖٓطٌ، و عًٌُ تٗطإ، عطفإ، حمُىز تطمجُ ؾطقٌ، خالفت ٖاٍغطظَني تاضخيٌ جغطافًاٍ( ١٣٩٣) يػرتْخ طاٍ،(  ٠٠

 .٢١٤م

 .٢٥،ٍتاضإ ايكًِ، و ٕ ناثٌ نىضزغتإ، تاضخيٌ جىططافًاٍ(١٣١٣) نىضزٍ ؾافعٌ جُاليُزئ،( ٠٢

 .٢٠٦ م تىؽ ، تٗطإ، غطزازوض، محعَ تطمجُ ايطإ، تاضخيٌ جغطافًاٍ تركسة( بًتا) و باضتىيس،( ٠٣
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 فكًٓاَُ خىاضظٌَ، تاضخيٓاَُ فطوٌٖ، ضَإآ مجُتط اغالّ، جٗإ زض ذهىَتطط خاْساٌْ عٓاظ؛بين( ١٣٩٣) ًَٓىضغهٌ والزميري،( ٠٤

 .٠٣٧،ماوٍ غاٍ – ختككٌ – عًٌُ

 عُبباغًسا؛ غُضزٌََ يُ نىضزيًُنإ َريْؿًُٓ ضِووخاٌْ و غُضُٖيَسإ ٖؤناضَناٌْ( ٢٣١٢) عُبسويًََا عُظيع ناَُضإ،( ٠٥

 .٥٨،ٍ ُٖويًَط ،١٦٢ شَاضَ نىضزٍ، ئُنازميًاٍ بًَاونطاوٍَ ًََصوويًُ، ؾًهاضٍ يًََهؤيًَُٓوَيُنٌ

 .٤١،مٖىضٍظ نتاخباُْ تٗطإ، زبريغًاقٌ، حمُس نىؾـ بُ ْعُٖايكًىب،( ١٣٦٣) قعويين َػتىيف محسايًُ،( ٠٦

 .٠٨،ممست تٗطإ، ثٓحِ، ناث ايعطبًُ، املكازض اَٗات( ١٣٣١ )ْصازفاحتٌ ايُ،عٓايت( ٠٧

ّ عطبٌ و ازبٌ عباغٌ، منىُْ َىضزٍ:زيٓىض، قطًَػني، ؾٗطظوض و ذًىإ، ، بطضغٌ ْكـ َطانع عًٌُ ايطإ زض ثًؿربز عًىظهرييؾعًُ،(  ٠٨

  .١٣٣،م٠٣٩٤،غاٍ   ٠٨فاضغٌ، غاٍ ثٓحِ، مشاضَ  -عطبٌ مطالعات طتبيقي، طتبيقيناووف ْاَُ ازبًات 

 غُضناوَ ثًؿى (٠٩

 ثطِؤشٍ بًَاونطاوٍَ َعطفيت، ايطذًِعبس وَضطًَطِاٌْ نؤنٌ،٦٥٦-٤٤١ جُظيطَ نىضزَناٌْ ًََصووٍ( ٢٣٣٩)ًْائىًََس، بُٖطاٌَ( ٢١

 .٢٣٢،ٍ  ٥٣ شَاضَ ،(تًؿو)

ٖريٍ، بطضغٌ ْكـ َطانع عًٌُ ايطإ زض ثًؿربز عًىّ عطبٌ و ازبٌ عباغٌ، منىُْ َىضزٍ:زيٓىض، قطًَػني، ؾٗطظوض و ذًىإ، ظؾعًُ، ( ٢٠

 .١٣٢،م٠٣٩٤ٍ   ،غا٠٨فاضغٌ، غاٍ ثٓحِ، مشاضَ  -ناووف ْاَُ ازبًات تتبًكٌ، َتايعات تتبًكٌ عطبٌ

 .٢٤٠م, ٤،د قازض زاض: بريوت عباؽ، اذػإ: حتكًل ايعَإ، ابٓاء و اْباء و االعًإ وفًات( ١٩٦٣) خًهإ ابٔ ايسئ ،مشؼ( ٢٢

٢٣ )Ellsworth, Huntington (1915) Civilization and Climate, Yale University Press.2. 

 .٠٥٧ٍنٗاضّ،  ناث فطٖٓطٌ، و عًٌُ اْتؿاضات طٓابازٍ، ثطيع حمُس مجُتط َكسَُ،(١٣٦٢) خًسوٕابٔ عبسايطمحٔ،( ٢٤

 .٤٨٤-٣٩١قلؾؿِ،  ناث َٗتسٍ، انربعًٌ تطمجُ ايكىاْني،ضوح(١٣٤٩)َٓتػهًى( ٢٥

 .٢٩،مزوّ ناث مست، اْتؿاضات ْصاز، طىزضظٍ ؾاثىض تطمجُ( ١ جًس)ْى تطنًيب جغطافًا( ١٣١٥) ٖاطت ثًرت،( ٢٦

 .٣٨،م تٗطإ نٗاضزِٖ، ناث طًتاؾٓاغٌ، اْتؿاضات جغطافًا، فًػفُ( ١٣٣٣) ؾهىيٌ ذػني ،( ٢٧

 .غُضناوَ ثًؿى( ٢٨

 .٠٧١غُضناوَ ثًؿى، ٍ( ٢٩

 تاضيذ ثصوٖؿهسَ اْتؿاضات ثًغُربٍ، محيدزضا و ْصازذامتٌ ذػني تطمجُ جغطافًا، بػرت زض تاضيذ( ١٣٩٢) ايػت طىضزوٕ زابًًى،( ٣١

 .٦٥،ماغالّ

٣٠ )Ellsworth, Huntington (1915) Civilization and Climate, Yale University Press.129. 

 .٦٣،م تٗطإ نٗاضزِٖ، ناث طًتاؾٓاغٌ، اْتؿاضات جغطافًا، فًػفُ( ١٣٣٣) ؾهىيٌ ذػني ،( ٣٢
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 .٠٦ٌْ،م باغ ْؿط نطَاؾإ، طًالْغطب، تاضخيٌ جغطافًاٍ و تاضيذ( ١٣٣٩) عًًعازَ انرب، عًٌ( ٣٣

-عًٌُ) تاضخيٌ ٖاٍثصوٖـ ،(١٣١٥ّ-٩٤١/م ٤٣٦-٣٣٣)طغكى تا ٖىضظ اظ ذػٓىيُ بين ذهُت( ١٣٩٣)زٖٓىٍ عًٌ ،( ٣٤

 .٠٠٧مؾؿِ،  غاٍ جسيس، زوضَ ثٓحاِٖ، غاٍَ اقفٗإ، زاْؿطاه – اْػاٌْ عًىّ و ازبًات زاْؿهسَ ،(ثصوٖؿٌ

 .٢٤٤،متٗطإ نٗاضزِٖ، ناث طًتاؾٓاغٌ، اْتؿاضات جغطافًا، فًػفُ( ١٣٣٣)ذػني ؾهىيٌ،( ٣٥

 .٤٨٤- ٣٩١قلؾؿِ،  ناث َٗتسٍ، انربعًٌ تطمجُ ايكىاْني،ضوح(١٣٤٩)َٓتػهًى( ٣٦

٣١ )George, Friedman (2008) The Methodology of Geopolitics: Love of Ones Own and the 

Importance of Place. - : Strategic Forecasting,7-8.. 

 .٢٦٢م،تٗطإ نٗاضزِٖ، ناث طًتاؾٓاغٌ، ؿاضاتاْت جغطافًا، فًػفُ( ١٣٣٣) ؾهىيٌ ذػني، (٣٨

 غُضناوَ ثًؿى.( ٣٩

 تاضيذ ثصوٖؿهسَ اْتؿاضات ثًغُربٍ، محيدزضا و ْصازذامتٌ ذػني تطمجُ جغطافًا، بػرت زض تاضيذ( ١٣٩٢)ايػت طىضزوٕ زابًًى،( ٤١

 .٧٨،ماغالّ

 .٤٤٩، منبري اَري اْتؿاضات و ناث َىغػُ ،ذهًٌُ ايًُفتح تطمجُ اقتكازٍ، جغطافًاٍ(١٣٣٣)زيططإ نًًِ و يػرت،( ٤٠

 .٢٦٤،متٗطإ نٗاضزِٖ، ناث طًتاؾٓاغٌ، اْتؿاضات جغطافًا، فًػفُ( ١٣٣٣) ؾهىيٌ ذػني،( ٤٢

ضْط، اْتؿاضات غدٔ، ذتاضيذ متسٕ و فطٖٓط جٗإ، ثًىْس فطاغىٍ ظَإ و َهإ، تطمجُ عبساحلػني أ  زيططإ، زإ، و.ئٌ، ضاؽ( ٤٣

 .٣٥٢ ،٣٥٣ ،١٣٣٣ٍتٗطإ،ر

-عًٌُ) تاضخيٌ ٖاٍثصوٖـ ،(١٣١٥ّ-٩٤١/م ٤٣٦-٣٣٣)طغكى تا ٖىضظ اظ ذػٓىيُ بين ذهُت( ١٣٩٣)زٖٓىٍ عًٌ،( ٤٤

 .٠١٩،م ؾؿِ غاٍ جسيس، زوضَ ثٓحاِٖ، غاٍَ اقفٗإ، زاْؿطاه – اْػاٌْ عًىّ و ازبًات زاْؿهسَ ،(ثصوٖؿٌ

 تاضيذ ثصوٖؿهسَ اْتؿاضات ثًغُربٍ، ضامحًسض و ْصازذامتٌ ذػني ُتطمج جغطافًا، بػرت زض تاضيذ( ١٣٩٢)ايػت طىضزوٕ زابًًى،( ٤٥

 .٠١٠،ماغالّ

 مشاضَ ثٓحِ، غاٍ اغالّ، تاضيذ مطالعات فكًٓاَُ زيٓىض، اقتكازٍ جايطاَ و تاضخيٌ جغطافًاٍ( ١٣٩٢) تفطؾٌ اؾرتٍ، ضاعًري( ٤٦

 .٠٠،م١١

 غُضناوَ ثًؿى.( ٤٧

ضْط، اْتؿاضات غدٔ، ذفطٖٓط جٗإ، ثًىْس فطاغىٍ ظَإ و َهإ، تطمجُ عبساحلػني أ تاضيذ متسٕ و  زيططإ، زإ، و.ئٌ، ضاؽ( ٤٨

 .٣٥٦  ،١٣٣٣ٍتٗطإ،ر
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ٖريٍ، بطضغٌ ْكـ َطانع عًٌُ ايطإ زض ثًؿربز عًىّ عطبٌ و ازبٌ عباغٌ، منىُْ َىضزٍ:زيٓىض، قطًَػني، ؾٗطظوض و ذًىإ، ظؾعًُ،  (٤٩

 .١٣٩،م٠٣٩٤،غاٍ   ٠٨فاضغٌ، غاٍ ثٓحِ، مشاضَ  -عطبٌ قيطتبييعات مطا، طتبيقيناووف ْاَُ ازبًات 

 .٣١٦ متٗطإ، زواظزَِٖ، ناث طًتاؾٓاغٌ، اْتؿاضات ،(اوٍ جًس)جغطافًا فًػفُ زض ْى اْسيؿُٖاٍ( ١٣٣٩)ؾهىيٌ ذػني،( ٥١

 غُضناو ثًؿى.( ٥٠

منىُْ َىضزٍ:زيٓىض، قطًَػني، ؾٗطظوض و ذًىإ، ٖريٍ، بطضغٌ ْكـ َطانع عًٌُ ايطإ زض ثًؿربز عًىّ عطبٌ و ازبٌ عباغٌ، ظؾعًُ، ( ٥٢

 .١٤٣،م٠٣٩٤،غاٍ   ٠٨فاضغٌ، غاٍ ثٓحِ، مشاضَ  -عطبٌ طتبيقيايعات مط، طتبيقيناووف ْاَُ ازبًات 

 – عًٌُ فكًٓاَُ اغالٌَ، زوضَ زض ايطاٌْ ذهىَت و جاَعُ ُٖططايٌ زض اَاضت غًاغٌ جايطاَ( ١٣٩٥)زيططإ و ضويض ،فضلابىاٍ غًس (٥٣

 .٠٣٣،م ٦٦ َػًػٌ مشاضَ زوّ، مشاضَ ٖفسِٖ، غاٍ اغالّ، تاضيذ وٖؿٌثص

-عًٌُ) تاضخيٌ ٖاٍثصوٖـ ،(١٣١٥ّ-٩٤١/م ٤٣٦-٣٣٣)طغكى تا ٖىضظ اظ ذػٓىيُ بين ذهُت( ١٣٩٣)زٖٓىٍ عًٌ،( ٥٤

 .٠٢٠،م ؾؿِ غاٍ جسيس، زوضَ ثٓحاِٖ، غاٍَ اقفٗإ، زاْؿطاه – اْػاٌْ عًىّ و ازبًات زاْؿهسَ ،(ثصوٖؿٌ

ضْط، اْتؿاضات غدٔ، ذتاضيذ متسٕ و فطٖٓط جٗإ، ثًىْس فطاغىٍ ظَإ و َهإ، تطمجُ عبساحلػني أ  زيططإ، زإ، و.ئٌ، ضاؽ( ٥٥

 .٣٢٦  ،١٣٣٣ٍتٗطإ،ر

 ٖريٍ، بطضغٌ ْكـ َطانع عًٌُ ايطإ زض ثًؿربز عًىّ عطبٌ و ازبٌ عباغٌ، منىُْ َىضزٍ:زيٓىض، قطًَػني، ؾٗطظوض و ذًىإ،ظؾعًُ، ( ٥٦

 .١٤٣،م٠٣٩٤،غاٍ   ٠٨فاضغٌ، غاٍ ثٓحِ، مشاضَ  -عطبٌ طتبيقيايعات مط، طتبيقيناووف ْاَُ ازبًات 

 

 غُضناوَنإ

 نىضزٍ غُضناوٍَ

 غًَُّٗ ناثٌ ئاضاؽ، بًَاونطاوٍَ و ناثٌ ُٖشاض، َاَؤغتا وَضطًَطِاٌْ ؾُضَِفٓاَُ،( ٢٣٣٦)َريؾُضَِفدإ (بسيًػٌ،1

 ثطِؤشٍ بًَاونطاوٍَ َعطفيت، عبسايطذًِ وَضطًَطِاٌْ نؤنٌ،٦٥٦-٤٤١ جُظيطَ نىضزَناٌْ ووًٍََص( ٢٣٣٩)ئىًََس ًْا،بُٖطاٌَ(2

 ٥٣ شَاضَ ،(تًؿو)

 تاضإ ايكًِ، و ٕ ناثٌ نىضزغتإ، تاضخيٌ جىططافًاٍ(١٣١٣)جُاليُزئ نىضزٍ، (ؾافع3ٌ

 يًََهؤيًَُٓوَيُنٌ عُبباغًسا؛ غُضزٌََ يُ ىضزيًُنإن َريْؿًُٓ ضِووخاٌْ و غُضُٖيَسإ ٖؤناضَناٌْ( ٢٣١٢)ناَُضإ عُبسويًََا، (عُظيع4

 ُٖويًَط ،١٦٢ شَاضَ نىضزٍ، ئُنازميًاٍ بًَاونطاوٍَ ًََصوويًُ، ؾًهاضٍ
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 عُضَِبٌ غُضناوٍَ

 قازض زاض: بريوت عباؽ، اذػإ: حتكًل ايعَإ، ابٓاء و اْباء و االعًإ وفًات( ١٩٦٣)ايسئمشؼ خًهإ، (اب5ٔ

 مست تٗطإ، ثٓحِ، ناث ايعطبًُ، املكازض اَٗات( ١٣٣١)الةتعناي ْصاز،(فاحت6ٌ

 فاضغٌ غُضناوٍَ

ضْط، اْتؿاضات غدٔ، ذتاضيذ متسٕ و فطٖٓط جٗإ، ثًىْس فطاغىٍ ظَإ و َهإ، تطمجُ عبساحلػني أ  زيططإ، زإ، و.،( ئٌ،ض اؽ7

 ٣٥٣ ،١٣٣٣ٍتٗطإ،ر

 نٗاضّ ناث فطٖٓطٌ، و عًٌُ اْتؿاضات طٓابازٍ، ثطيع حمُس تطمجُ َكسَُ،(١٣٦٢)عبسايطمحٔ خًسوٕ،(اب8ٔ

 تىؽ تٗطإ، غطزازوض، محعَ تطمجُ ايطإ، تاضخيٌ جغطافًاٍ تركسة( تابٌ) و ( باضتىيس،9

 ١١ مشاضَ ثٓحِ، غاٍ اغالّ، تاضيذ مطالعات فكًٓاَُ زيٓىض، اقتكازٍ جايطاَ و تاضخيٌ جغطافًاٍ( ١٣٩٢)اؾرتٍ علريضا (تفطؾٌ،10

-عًٌُ) تاضخيٌ ٖاٍثصوٖـ ،(١٣١٥ّ-٩٤١/م ٤٣٦-٣٣٣)سقوط تا ظهوز اش حسنوية بين ذهُت( ١٣٩٣)عًٌ ( زٖٓىٍ،11

 ؾؿِ غاٍ جسيس، زوضَ ثٓحاِٖ، غاٍَ اقفٗإ، زاْؿطاه – اْػاٌْ عًىّ و ازبًات زاْؿهسَ ،(ثصوٖؿٌ

 – عًٌُ فكًٓاَُ اغالٌَ، زوضَ زض طاٌْاي ذهىَت و جاَعُ ُٖططايٌ زض اَاضت غًاغٌ جايطاَ( ١٣٩٥)زيططإ و ابوالفضل سيد زضوي، (12

 ٦٦ َػًػٌ مشاضَ زوّ، مشاضَ ٖفسِٖ، غاٍ اغالّ، تاضيذ ثصوٖؿٌ

ٖريٍ، ؾعًُ، بطضغٌ ْكـ َطانع عًٌُ ايطإ زض ثًؿربز عًىّ عطبٌ و ازبٌ عباغٌ، منىُْ َىضزٍ:زيٓىض، قطًَػني، ؾٗطظوض و ذًىإ، ظ (13

 .٠٣٩٤،غاٍ   ٠٨فاضغٌ، غاٍ ثٓحِ، مشاضَ  -عطبٌ طتبيقي مطالعات، طتبيقيناووف ْاَُ ازبًات 

 تٗطإ نٗاضزِٖ، ناث طًتاؾٓاغٌ، اْتؿاضات جغطافًا، فًػفُ( ١٣٣٣)ذػني ( ؾهىيٌ،14

 تٗطإ زواظزَِٖ، ناث طًتاؾٓاغٌ، اْتؿاضات ،(اوٍ جًس)جغطافًا فًػفُ زض ْى اْسيؿُٖاٍ( ١٣٣٩)ذػني ( ؾهىيٌ،15

 ٌْ باغ ْؿط نطَاؾإ، طًالْغطب، تاضخيٌ جغطافًاٍ و تاضيذ( ١٣٣٩)انرب عًٌ ( عًًعازَ،16

 نبري اَري اْتؿاضات و ناث َىغػُ ذهًٌُ، ايًُفتح تطمجُ اقتكازٍ، جغطافًاٍ(١٣٣٣)زيططإ و يػرت ( نًًِ،17

 تاضيذ هسَثصوٖؿ اْتؿاضات ثًغُربٍ، محيدزضا و ْصازذامتٌ ذػني تطمجُ جغطافًا، بػرت زض تاضيذ( ١٣٩٢)زابًًى ايػت، ( طىضزو18ٕ

 اغالّ

 ٣ ض فطٖٓطٌ، و عًٌُ تٗطإ، عطفإ، حمُىز تطمجُ ؾطقٌ، خالفت ٖاٍغطظَني تاضخيٌ جغطافًاٍ( ١٣٩٣)طاٍ ( يػرتْخ،19

 ٖىضٍظ نتاخباُْ تٗطإ، زبريغًاقٌ، حمُس نىؾـ بُ ايكًىب،ْعُٖ( ١٣٦٣)محسايًُ قعويين، ( َػتىيف،20

 ؾؿِ ناث َٗتسٍ، انربعًٌ تطمجُ ايكىاْني،ضوح(١٣٤٩)( َٓتػهًى21

 ايطإ زضغٌ نتابٗاٍ ْؿط و ناث ؾطنت تٗطإ، ،(زضغٌ ٖاٍنتاب) ايالّ ؾٓاغٌاغتإ( ١٣٩٢)زيططإ و عبساملٓكىض (َٓكىضيط22ِ
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 تٗطإَ زاْؿطا: تٗطإ غتىزَ، َٓىنٗط نىؾـ بُ املغطب، ايٌ املؿطم َٔ ايعامل ذسوز( ١٣٤٣)ْاؾٓاختُ ( َىيف23

 عًٌُ فكًٓاَُ خىاضظٌَ، تاضخيٓاَُ فطوٌٖ، آزمان تطمجُ اغالّ، جٗإ زض ذهىَتطط خاْساٌْ عٓاظ؛بين( ١٣٩٣)والزميري ( ًَٓىضغهٌ،24

 اوٍ غاٍ – ختككٌ –

 زوّ ناث مست، اْتؿاضات ْصاز، طىزضظٍ ؾاثىض تطمجُ( ٢و١ جًس)ْى تطنًيب جغطافًا( ١٣١٥)ثًرت ( ٖاطت،25

 

 ئًٓطًًػٌ غُضناوٍَ

(٢٦ Friedman, George (2008) The Methodology of Geopolitics: Love of Ones Own and the 

Importance of Place. - : Strategic Forecasting. 

(٢١ Huntington, Ellsworth (1915) Civilization and Climate, Yale University Press. 

 

Abstract 

The region of Garmasêr passed through the 3
rd

 to 7
th

 century AH with a 

golden age, during that period, Garmasêr region gave the world a group of scientist 

and intellectuals in various fields including (history, poetry, justice and education) 

and They had a great role to presenting the services that the region and the world 

deserves, The important thing here is codification of the historical heritage that 

begins with a lineof Dinur, Qarmaisin and Helwan and ends in Sharazur, This was 

the basis of a question adopted by the research after we looked for sources and how 

to analyzing data that related to the study area at that time, The research concluded 

that there are a number of dimensions that helped Garmasêr region to live in the 

golden era, including the geographical location and the appropriate climate and 

location of the region in terms of roads, transportation and security situation as well 

as the location of the region between the Arab-Iranian bloc and their proximity to 

the political capital and their settlement in civilized cities with religious political 

atmosphere Islam and the belief in the existence of strong ties between them.  


