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 ثؼوِ تؼبلی

 

 «ورهاـکش برای ایی هویتـجغرافی یادهاـبنی» 
 

 ی(ـای ٍ جْبًِـ)هٌطم ىیـّبی طئَپلیتیع ًظبموال ثحثی دس

 بـًیب حبفظـدوتش هحوذسض :اص

 هذسع ه داًـگبُ تشثیتـی ٍ طئَپلیتیـػیبػاػتبد جغشافیبی 

 (2931صهؼتبى )

اػضبی ّش ػیؼتوی  .ثبؿذػضَیت هتىثش ٍ هتذاخل اػضب هی ،ىیـّبی طئَپلیتیّبی ػیؼتنیىی اص ٍیظگی     

 هٌطمِ ای یب جْبًی ّبی خَد سا تٌْب دس یه ػیؼتنهٌحصشاً دس آى ػیؼتن ػضَ ًیؼتٌذ. ثِ ػجبستی ٍفبداسی

ٍ ثش پبیِ هجبًی  تَاًذ ثِ طَس ّوضهبى، هیّش ػضَ یب وـَس دس ػیؼتن وٌٌذ.هٌحصش ًویتؼشیف ٍ یب ثِ آى 

دس ایي صَست دس ّش ػیؼتوی وـَس  ای ٍ یب جْبًی ػضَ ثبؿذ.یؼتن هٌطمِػبص خَد دس چٌذ ػجغشافیبیی َّیت

دس ایي حبلت وـَسّبی ػضَ ثشای ایجبد تؼبدل ّبی خبف خَد سا خَاّذ داؿت. ػضَ تؼْذات ٍ الضاهبت ٍ فشصت

هلی ّب ٍ هٌبفغػبصگبسی آًْب ثب اسصؽ ٍ ثؼضبً هتؼبسض، ٍ ّبی هختلفّب دس ػیؼتنهل ثیي تؼْذات ٍ فشصتٍ تؼب

 ثبؿٌذ.خَد دچبس هـىل هی

ػبص وـَسّب یىی ًیؼت ٍ هتؼذد اػت، ثٌبثشایي ػضَیت وـَسّب دس اص آًجبیی وِ هجبًی جغشافیبیی َّیت    

ّوضهبى ػضَیت ثِ طَس دس چٌذ ػیؼتن  ذتَاًاػت. پغ یه وـَس هیاهىبى پزیش هتٌَع ٍ هتؼذد  یّبػیؼتن

  داؿتِ ثبؿذ.

جَس ثبؿٌذ، یؼٌی ایٌىِ سٍاثط خَثی ثب ّن داؿتِ ثبؿٌذ، ٍٍ جفتداؿتِ   هطبثمت  ّن ثب ّباگش ایي ػیؼتن     

ٍلی اگش ثب ّن سلبثت ٍ یب تضبد داؿتِ ثبؿٌذ ػیبػت خبسجی  .ذًؿَدچبس هـىل ًویّب دس ایي صَست وـَس

یه ػشی تؼْذ، ٍظیفِ،  ؿَدٍلتی وـَسی ٍاسد یه ػیؼتن هیوـَسّبی ػضَ آًْب دچبس هـىل هی ؿًَذ.  

یؼٌی ثیي  وٌذ.سا وؼت هی ، اختیبس ٍ حمَقّبدّذ ٍ اص طشف دیگش یه ػشی فشصتهبهَسیت ثِ ػیؼتن هی

 وٌذ. ّوبٌّگی ثشلشاس هیتؼْذ ٍ فشصت تَاصى ٍ 

وٌذ ٍ ثِ تجغ آى یه ّبیی سا وؼت هی، یه ػشی فشصتهیـَد وکا طَس هثبل، ٍلتی وـَس ایشاى ػضَثِ      

پغ ٍلتی  ثٌبثشایي دس ایٌجب فشصت ٍ تؼْذ ثبّن ّؼتٌذ. داسد وِ ثبیذ سػبیت وٌذ. اوَػشی تؼْذاتی سا ّن ثِ 
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وٌذ. دفبع هی اوَ ػت. یؼٌی اص هٌبفغػیؼتن داسد، چَى ػضَ آى اایي صی ثِ ؿذ ٍفبداسی خب وَایشاى ػضَ ا

فشصتْب ٍ تؼْذات  یه ػشی ًیضدس ایٌجب  ثطَس ّوضهبى هوىي اػت ػضَ یه ػیؼتن دیگش ّن ثبؿذ.  ایشاى

وِ ایشاى دس آًْب ػضَیت ّب اگش ایي ػیؼتن گش ّن ثِ طَس ّوضهبى ػضَ ثبؿذ.ّبی دیؿبیذ دس ػیؼتن ٍجَد داسد.

 ؟ایي وـَس چِ ثبیذ ثىٌذدس ایٌجب   وِ ؿَدثبؿٌذ، ایي ػَال هطشح هی سلیتیب ثب ّن ضذ ٍ داسد 

ثِ  تؼشیف وٌذم ػیؼتن وذا بّبی خبف خَد سا ثداًذ ٍفبداسیًوی )ایشاى( ٌجب ثِ ایي دلیل وِ ایي وـَسدس ای     

ٍ یب ّن ى دس چٌذ ػیؼتن ضذ ایي هـىل آى دػتِ اص وـَسّبیی اػت وِ ثِ طَس ّوضهب خَسد.هـىل ثش هی

 ػضَیت داسًذ. سلیت 

َّیت جغشافیبیی خَد سا اص هَلؼیت ػبحلی اؽ اػت ٍ  اپک طشف ػضَ ػیؼتن ثِ طَس هثبل، اهشیىب اص یه     

ٍ َّیت جغشافیبیی خَد سا اص ػضَیت دس پٌِْ  اػت نفتا اص طشف دیگش ػضَ ػیؼتندس الیبًَع آسام هیگیشد، ٍ 

. ایي دٍتب ػیؼتن ثبؿذهی پبیِخـىی اػت ٍ ػیؼتن ًفتب  آة پبیِ. ػیؼتن اپه آهشیىبی ؿوبلی هی گیشد

  هوىي اػت ثب ّن سلیت ثبؿٌذ. ثٌبثشایي وـَس آهشیىب ثبیذ ثیي آًْب تؼبدل ثشلشاس وٌذ.

ایشاى ثشای ػبص َّیتجغشافیبیی پغ خلیج فبسع ػشچـوِ فبسع اػت، ، وـَس ایشاى جضء هٌطمِ خلیج ّوچٌیي

ایشاى اػت. ثشای ػبص َّیتجغشافیبیی ػشچـوِ  ًیضاػت. ثِ طَس ّوضهبى ایشاى ػضَ خضس ّن اػت، پغ خضس 

ثشای ػبص َّیتجغشافیبیی ًـیي دًیب ّن اػت، پغ جْبى اػالم ػشچـوِ ایشاى ّوضهبى ػضَ هٌطمِ هؼلوبى

جضء الیبًَع  ٍ للوشٍ توذى ایشاًی،فالت ایشاى  ءجضللوشٍ تـیغ جْبى،  ایشاى جضءثْویي تشتیت . ایشاى اػت

ذ ٍ ایشاى ٌثبؿایشاى هی ی ثشایشافیبیػبص جغػشچـوِ َّیت ْبثٌبثشایي توبهی ایٌجضء لبسُ آػیب ّن اػت،  ،ٌّذ

  گیشد.ؿىل هی جغشافیبییی سا داسد وِ دس ایي فضبّبهٌطمِ ای  یّبراتبً حك ػضَیت دس ػیؼتن

توبهی وـَسّب  ثِ تَاىهیسا  ،(ساز هویتجغرافیایی بنیادهای یا  مبانی جغرافیای هویت،) تئَسیایي      

طشیك  ّوچٌیي اص وٌذ.فشاّن  ی هٌطمِ ای ٍ جْبًیّبدس ػیؼتنآًْب سا پتبًؼیل ػضَیت هی تَاًذ وِ تؼوین داد

هی چٌذ ػیؼتن  ػبص داسًذ ٍ وـَسّب دسچِ تؼذاد هجبًی جغشافیبیی َّیت بوِ وـَسّ ثشدیتَاى پایي تئَسی هی

جبیگبُ ٍ ٍ  َح اؿتشان ٍ افتشاق وـَسّب سا دسآٍسداص طشیك ایي تئَسی ػط تَاىتَاًٌذ ػضَیت داؿتِ ثبؿٌذ. هی

ًگشی آیٌذُ ٍ ثیٌیس پیؾایي تئَسی د. وشدىی جْبى تؼییي ٍ همبیؼِ ـػیؼتن طئَپلیتیًمؾ وـَسّب سا دس 

              وٌذ.ّبی جْبًی ثِ هب ووه هیػیبػت

 

 2931تذٍیي اص: ٍحیذ صبدلی، ثْوي   
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