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   The Sasanians were one of the important dynasties that gained power 

in the Iranian plateau. Given the geographical conditions and location, 

as well as their vast territory, it was impossible for this government not 

to be influenced by its environment. Geographical position was 

effective in the outburst of military operations of the Sasanians and their 

defensive and offensive battles in different internal and surrounding 

regions and during the period of their rule. This research concerned the 

effect the geographical position had on the military actions and 

defensive tactics of the Sasanians. The results of this descriptive-

analytical research that collected data using library sources show that 

the Sasanians coordinated their military actions with the specific 

geopolitical and strategic situation of their territory, and their military 

actions were influenced by the geographical location of the Iranian 

plateau. The establishment of long military fortifications in the eastern, 

northeastern, and southwestern regions along with the military divisions 

made by the Sasanians, all were influenced by their geographical 

position. 
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ـافیایی بـ ػملکـػ يظاهی   صکىهت مامايی تبییى و تضلیل تأحیـ هىلؼیت رغ
 

 *باصمؼ امؼی، الفمماػیل مًگاؿیا
 

ـاوػاييیاؿ، گـوه تاؿیظ، ػاييکؼه اػبیات وػلىم اينايی،  الف   ػاييگاه اٍفهاو، اٍفهاو، ای

ـاو بامتاو، گـوه تاؿیظ، ػاييکؼه اػبیات و ػلىم اينايی، ػاييگاه اٍفهاو، اٍفهاو،  ب ـاوػايو آهىعته ی کاؿىًامی اؿىؼ تاؿیظ ای  ای

 چکیذه  واژگان کلیذی

ـافیایی،  هىلؼیت  رغ
 يظاهی، های فؼالیت

  ػفاػی، ؿاهکاؿهای
 مامايی صکىهت

ـاو فالت ػؿ که بىػيؼ ههمی های ملنله اف یکی مامايیاو     ـایظ، وامغۀ به صکىهت ایى. ؿمیؼيؼ لؼؿت به ای  و هىلؼیت ى
ـافیایی ومؼت ـاؿ آو ػؿ که هضیغی تأحیـ تضت که يؼاىت اهکاو يىػی به یا تىاينت يمی عىػ مـفهیى رغ  والغ بىػ، گـفته ل
ـافیایی هىلؼیت ييىػ.  ػفاػی ربهه ػؿ چه عىػ، فـهايـوایی هؼت ػؿ مامايیاو که عىاليی و گنتـػه های رًگ بـوف ػؿ رغ

ـاف و اکًاف ػؿ که يظاهی های ػملیات و ها صمله ػؿ چه و  مؤال. امت ػاىته ههمی تأحیـ ايؼ، ػاػه ايزام عىػ مـفهیى اع
ـافیایی هىلؼیت که امت ایى پژوهو ایى  امت؟ ػاىته تأحیـی چه مامايیاو ػفاػی ؿاهکاؿهای و يظاهی های فؼالیت ػؿ رغ

ـافیایی هىلؼیت و مـفهیى ایى ػؿ مامايیاو که امت آو اف صاکی پژوهو های یافته  ؿا عىػ يظاهی های فؼالیت صناك رغ
ـاتژیکی و ژئىپلیتیکی های ویژگی با ـافیایی هىلؼیت اف هتأحـ آياو يظاهی های فؼالیت و ػاػيؼ  تغبیك عىػ مـفهیى امت  رغ

ـاو فالت  يظاهی تمنیمات همچًیى و غـب رًىب ،ىـق ىمال ،ىـق ػؿ يظاهی عىیل امتضکاهات ورىػ. ىؼ هی والغ ای
ـافیایی هىلؼیت اف هتأحـ ػاػيؼ ايزام مامايیاو که  امت تضلیلی – تىٍیفی ٍىؿت به پژوهو ایى ؿوه .امت بىػه آياو رغ

 .امت ىؼه گـػآوؿی ای کتابغايه هغالؼات ٍىؿت به يیق پژوهو ایى های ػاػه و

  11/43/1041 :افتیدر خیتار

 43/18/1041: زشیپذ خیتار

 همؼهه
ـافیا همىاؿه  یا هکاو تىاو هی تاؿیظ هغالؼۀ با. امت بىػه تاؿیغی ولایغ و ؿعؼاػها ػؿ هؤحـ ػىاهل تـیى ههن اف یکی هکاو و رغ

ـافیایی های هىلؼیت  بـؿمی با و ؛کـػ ىًامایی ،ايؼ بىػه يظاهی میامی، هنائل آفـیى يمو اػَاؿ و لـوو عی ػؿ که ؿا عاً رغ
ـاتژی های هىلؼیت  تاؿیغی هنائل ػؿيتیزه و يظاهی -میامی اهمیت به عاً فهايی هماعغ ػؿ هغتلف هًاعك ژئىپلیتیکی و ژئىامت

ـاو فالت ػؿ که هایی صکىهت. بـػ پی آو ـفتًؼ ىکل ای  هیاو ػؿ بىػو هضَىؿ و صناك ای هًغمه ػؿ للمـوىاو ىؼو والغ ػلیل به گ
ـايی هـفهای . کـػيؼ هی عىػ هـفهای اف ػفاع و کًتـل ٍـف ؿا عىػ يظاهی تىاو اف فیاػی بغو رًىبی و غـبی ،ىمالی ىـلی، بض

ـايی های صکىهت اکخـ ىؼ هىرب هىضىع ایى ـای ؿاهی یافتى ػيبال به آياو پاػىاهاو و ای  اف ػفاع و يیـوها و ها هقیًه کاهو ب
ـاتژیک ػفاع یک عبیؼی عىؿ به که هـفهایی اف ػفاػی امتضکاهات ایزاػ کًاؿ ػؿ و بـآیًؼ؛ مـفهیًياو  امتفاػه ػاػ، هی آياو به ؿا امت

ـافیای بـ مامايی ی ملنله(. 42: 7831 هضمىػآباػی،) کـػيؼ هی ـاو فالت رغ  هىلؼیت تأحیـ تضت و بىػيؼ هنلظ هؼیؼی هؼت ای
ـافیایی ومؼت و ـاؿ عىػ مـفهیى رغ ـفتًؼ ل ـای و گ .  فػيؼ يظاهی هغتلف های فؼالیت به ػمت عىػ ی گنتـػه هـفهای کًتـل ب



ـػ يظاهی  3 ـافیایی بـ ػملک صکىهت مامايیتبییى و تضلیل تأحیـ هىلؼیت رغ  

 

 3/ شماره6/ دوره 1041/ سال جنگ یخیمطالعات تار

 

ـایى ـافیایی هىلؼیت  که امت ها پـمو ایى به گىیی پامظ ػيبال به پژوهو ایى بًاب  ػملکـػ ػؿ یتأحیـ چه مامايیاو مـفهیى رغ
ـای ؿا يظاهی ؿاهکاؿهای چه للمـوىاو ومؼت به تىره با مامايیاو امت؟ ػاىته آياو يظاهی ـاؿی ب ـفتًؼ؟ پیو اهًیت بـل  يظـ به گ

ـافیایی هىلؼیت آیؼ هی ـای تا کـػ واػاؿ ؿا آياو مامايیاو، مـفهیى ومؼت و رغ  عىػ هىرىػیت صفظ و عىػ هـفهای اف هضافظت ب
ـافیایی هىلؼیت و ژئىپلیتیکی هىلؼیت ههن، ایى ايزام ػؿؿويؼ که بقيًؼ، ػفاػی ؿاهکاؿهای و  يظاهی تؼابیـ ايزام به ػمت  رغ

ـاييهـ  به تىره با مامايیاو صکىهت ػفاػی ؿاهکاؿهای و يظاهی الؼاهات اف بنیاؿی که ای گىيه به ؛ػاىت ای کًًؼه تؼییى يمو ای
ـافیایی هىلؼیت  .امت بىػه للمـوىاو رغ

 پیيیًه پژوهو
ـاتژیکی يىاصی رایگاه و يمو بـؿمی به اغلب ايؼ، ػؿآهؼه يگاؿه به هماله ایى هىضىع با اؿتباط ػؿ که هایی پژوهو  و امت

ـافیایی، ػاهل یک پژوهو ایى اها. ايؼ پـػاعته ای يمغه و ای هًغمه ٍىؿت  به مامايیاو مـفهیى ژئىپلیتیکی  هىلؼیت» یؼًی رغ
ـافیایی  هـ ػؿ  ؿا صکىهت ایى يظاهی واکًو و کًو چگىيگی و صکىهت ایى يظاهی ػملکـػ ػؿ آو تأحیـ و مامايیاو للمـو «رغ

ـافیایی رهت ـاؿ هىؿػتىره رغ  کامپی ػؿیای رًىبی مىاصل يظاهی اهمیت و يمو تضلیل و تبییى» هماله ؿامتا، ایى ػؿ. امت ػاػه ل
 و رًىبی مىاصل اللیمی هىلؼیت بـؿمی به وليکالیی، صنیًی صبیب میؼ يىىتۀ ،(7211)«مامايی ىاهًياهی اهًیت صفظ ػؿ

ـاتژیکی اهمیت و مامايیاو للمـو ىمالی بغو ػؿ کامپی ػؿیای ىـلی رًىب  ىمالی هـفهای اهًیت ػؿ يىاصی ایى امت
ـاؿ هىؿػتىره ؿا گـػ بیاباو الىام همابل ػؿ مامايیاو يظاهی ؿاهکاؿهای و ؿاهبـػ يىع و امت پـػاعته مامايی ىاهًياهی  .امت ػاػه ل

ـای هماله ایى های ػاػه ـاتژیکی يىاصی بـؿمی ب  پژوهو ایى ػؿ للمـوىاو ىـلی ىمال و ىـق ػؿ مامايیاو يظاهی ؿاهکاؿهای و امت
ـافیای». هنتًؼ ؿاهگيا ـاو هًامبات ػؿ آو رایگاه و آهؼ ىهـ تاؿیغی رغ  صنیى پـویق ،(7831)«مامايیاو ؿوفگاؿ ػؿ ؿوم و ای
ـاو هیاو آهؼ هـفی ىهـ  ػیًی و بافؿگايی ژئىپلیتیکی، يمو بـؿمی به هماله ایى يىینًؼه عالیی  پـػاعته مامايیاو ؿوفگاؿ ػؿ ؿوم و ای

ـای احـ ایى هغالب. امت . امت ههن الًهـیى بیى ػؿ مامايیاو يظاهی های فؼالیت ػؿ غـبی يىاصی ژئىپلیتیک تأحیـ بـؿمی ب
ـاتژی» هماله ػؿ يژاػ عىايناؿی ـاتىؿی ػؿ يظاهی امت ـاتژی ايىاع بـؿمی به  ،(7211)«مامايی اهپ  و مامايیاو های تاکتیک و امت

ـاتژی ایى يمو ـای بنیاؿی اهمیت احـ ایى های ػاػه. امت پـػاعته مامايیاو صکىهت ضؼف و لؼؿت ػؿ ها امت  تأحیـ تضلیل ب
ـافیایی ومؼت ـافیای. ػاؿػ مامايیاو يظاهی ؿاهکاؿهای ػؿ رغ ـاو های رًگ رغ  کاتاؿفیًا احـ ایى هؤلف ،(7831) ؿوم و ای

ـاو های رًگ يىینًؼه.امت هاکنمیىک ـای ٍغیـ آمیای و لفماف هیايـوػاو، ژئىاکىيىهیک و ژئىپلیتیک اهمیت و ؿوم و ای  ػو ب
ـاتىؿی  .امت کـػه بـؿمی ها رًگ ایى ولىع ػؿ ؿا هًاعك ایى يمو و اهپ

 هبايی يظـی. 7
ـافیایی بـ   ی تاؿیغیؿعؼاػهاالف.احـ هضیظ و ػىاهل رغ

ـافیا و هکاو يیق تىره  یتفؼالػالوه بـ  ی تاؿیغیؿعؼاػهاػؿ بـؿمی   ـافىىػ. ايؼیيمًؼاو و  یههای اينايی به رغ ػاياو  یرغ
ـافیا و هکاو ػؿ ولایغ تاؿیغی تىره  ـافیا ايؼ کـػهبنیاؿی ػؿ عىل تاؿیظ به اهمیت رغ . ویل ػوؿايت ػؿباؿۀ ؿوابظ تاؿیظ و رغ

ـافی فهؼاو »گىیؼ:  یه ـافیای تاؿیغی و   (.71: 7831ویل ػوؿايت، «)امتگاه آو تاؿیظ، هاػؿ و پـوؿايًؼه و تـبیترغ تاؿیظ، رغ
ـافیایی ػؿ  ـکی  ها هىضىعی اف ا گنتـػه های یًهفهتاؿیظ رغ گىیؼ:  یه(. الى اچ بیکـ همچًیى 48: 7834اچ بیکـ، ػاؿيؼ )تزـبه هيت
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ـافیا و تاؿیظ » تىايؼ ػیگـی ؿا  یيمیک  یچههن ػاؿيؼ که اؿتباط يقػیکی با لؼؿ آوهای هتفاوت يگـینتى به رهاو هنتًؼ؛ اها  یىهىرغ
ـاؿ ػهؼ ـافیا بؼوو تاؿیظ»گىیؼ:  یهباؿه  یىػؿاگىؿػو اینت يیق  (.48: هماو«)ياػیؼه ايگاؿػ، یا صتی هىؿػ غفلت ل چىو رنؼی  رغ

ـک رلىه  یب ـافیا چىو  یهتض ـگـػاو به يظـ  یبی ا آواؿهکًؼ، تاؿیظ هن بؼوو رغ تاؿیظ بایؼ به  افآيزاکهو  ؛ؿمؼ یهعايماو و م
ـا ػؿ آو فهاو، ها پـموکًؼ هن تىره کًؼ، الفم امت ػالوه بـ  یههىلؼیت هکايی صىاػحی که بـؿمی  ـا و چ ی هؼمىل و آىًای چ

ـا ها پـمو ـای پامظ به  اٍىالا هن هغـس کًؼ و  ؿا آيزای کزا و چ ـافیا  هامت پـموی ػوم  ػمتهب تىايؼ کمک  یهکه رغ
ـافیایی ػؿ  یظتاؿی بـ ػؿآهؼ(. هایکل امتًفىؿػ ػؿ کتاب 48 :7834گىؿػوو اینت، )«کًؼ پژوهی ػؿ عَىً اهمیت ػىاهل رغ

کیؼ ػاؿػ و  گاهی »گىیؼ:  یهتاؿیظ تأ   (.711: 7831امتًفىؿػ، «)تىايؼ اف ایى ػىاهل غفلت وؿفػ یيمهیچ هىؿط آ
ـافیا و تأحیـ آو بـ ولایغ تاؿیغی اف ػوؿاو بامتاو يقػ ػ  (.411: 7838ىکىئی، ) ىؼهیی بـؿماييمًؼاو تىره به هکاو و رغ

ـافیا پی ق 241-232هـوػت )   (.71-77: 7831بیک هضمؼی، بـػ ).م( يغنتیى ػاييمًؼی بىػ که به ورىػ ؿابغۀ بیى تاؿیظ و رغ
ػؿ ؿامتای يمو و اهمیت هضیظ عبیؼی ػؿ فيؼگی ايناو آؿيىلؼ تایى بی  هىؿط و هضمك هؼـوف ايگلینی ػمیؼه ػاؿػ که اگـ 

ـایظ هضیظ عبیؼی  یقػ و بـع مغت و ىؼیؼ باىؼ که ايناو يتىايؼ با هيکالت ياىی اف عيىيت و تضمیالت آو به هباؿفه چًاو آوى
و او اصتیاد ايناو به هباؿفه با هيکالت هضیظ عبیؼی  افيظـهمچًیى  .و يتیزه عىاهؼ هايؼحمـ  یبهماوهت يمایؼ تاله و کىىو او 

 پـػافاو و یهيظـ(. 711: 7838ىکىئی، امت )ی اولیه بىػه ها تمؼویـی گ ىکلکىىو او ػؿ رهت اػاهۀ صیات، اماك 
ـاف ـايی یرغ ـافیایی بـ فيؼگی ػیگـی يیق به تأحیـ هضیظ ع ػايايی چىو النىؿث هايتیًگتى و پژوهيگ ػؿ  ها ايناوبیؼی و هىلؼیت رغ

  (.8-2: 7813ػوؿايت،) ػاؿيؼ یؼتأکعىل تاؿیظ 
ـافیایی و اهمیت آو ػؿ لؼؿت یک صکىهت  ب.هىلؼیت رغ

ـافیایی  ـگؾاؿ ػؿ لؼؿت يظاهی یک کيىؿ امت. تأحػىاهل اٍلی  افرملههىلؼیت رغ های لؼؿت اف ػىاهل هغتلفی تيکیل  یهپای
ـاؿ ػاؿػ و اف همه ها مـچيمهایى بغيی اف ػىاهل و ىىػ، بًابـ یه ـافیای هـ کيىؿ ل ـافیایی  یىا تـ ههنی لؼؿت ػؿ رغ که ػىاهل رغ

: 7831صافظ يیا، کًًؼ ) یهیـی مایـ ػًاٍـ لؼؿت يظیـ لؼؿت التَاػی، میامی و يظاهی بافی گ ىکلغالباا يمو امامی ؿا ػؿ 
ـافیایی 32 ـۀ فهیى  اماماا »: ايؼ گفته(.  ػؿ تؼـیف هىلؼیت رغ ـاؿ گـفتى یک يمغه ػؿ مغش ک هىلؼیت، ػباؿت امت اف چگىيگی ل

 (.11: 7831ػقتی، «)که عىػ ػاؿای ػو صالت ػمىهی یا ينبی و عَىٍی یا ؿیاضی امت
ـافیایی ػؿفهگىؿػوو اینت    های هىلؼیتی هـ هکايی وارؼ یژگیوی تاؿیغی ها ػوؿهػؿ تمام »گىیؼ:  یهیًۀ اهمیت هىلؼیت رغ

ـا ـافیایی، يميی ػؿ تاؿیظ آو هکاو ایفا  اهمیت هنتًؼ؛ فی ـاه ػیگـ عَىٍیات رغ -23: 7834گىؿػوو اینت، .«)ايؼ کـػهبه هم
ـافیایی یکی اف  (.21 ـافیایی امت که تـ ههنهىلؼیت رغ  ی اينايی، بلکهها مکىيتگاهػؿ ىکل و يىع  تًها  يهیى ػىاهل عبیؼی و رغ
ـاؿ های التَاػی، میامی،  یتفؼال گىیؼ: ػؿ  یهػقتی  (.422: 7838ػهؼ )ىکىئی،  یهيظاهی و ارتماػی ؿا يیق تضت تأحیـ ل

ـافیایی  (. 11: 7831ػقتی، ػاؿػ )بنتگی  ها آوبـؿمی ؿوابظ بیى کيىؿها، پیو گـفتى یک ؿاهکاؿ و ؿوه عاً، به هىلؼیت رغ
ـافیایی  ـایظ تضت تأحیـ هىلؼیت رغ ـاؿگـفتهعىػ صکىهت مامايیاو يیق ػؿ بنیاؿ اف ى ـافیایی و ومؼت  ل امت و هىلؼیت رغ

 های يظاهی آياو تأحیـ گؾاىت. یتفؼالمـفهیى آياو ػؿ اهؼاف و 
ـافیا ؿا  ـافیا و يمو آو ػؿ لؼؿت و میامت یک کيىؿ هؼيظـ ايؼیيمًؼاو فیاػی بىػه امت. صتی بـعی رغ تىره به رغ

ـاف ،لؼؿتؿ بیى ػىاهل هؤحـ . گلؼمتیى ػايؼ کـػهتـیى ػاهل لؼؿت یک کيىؿ تلمی  یاٍل یا و هىلؼیت ژئىپلیتیکی یک کيىؿ بـ رغ
کیؼ   اف: هىلؼیت، هىلؼیت و هىلؼیت ايؼ ػباؿتهًقلت والؼی یک کيىؿ  گايه مهیى هالصظات تـ ههنکًؼ و هؼتمؼ امت که  یهتأ
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.(Goldstein, 1999: 59)  
ـافیایی یک کيىؿ ؿا  هـ که میامت  ايؼ گفته. بـعی هن ايؼ آوؿػه صناب بهيىؿ یى ؿکى لؼؿت هلی آو کتـ ههنبـعی هىلؼیت رغ

ـافیای آو کيىؿ تؼییى  کيىؿ ـافیایی و مـفهیًی یک کيىؿ ػؿ میامت ؛ (17: 7812ؿوىًؼل، کًؼ ) یهؿا رغ ـایى هىلؼیت رغ بًاب
ـهًگی کيىؿها  یًهفهیک کيىؿ ػؿ  ـاتژیکی ههن امت. لؼؿت التَاػی، میامی، يظاهی و ف های هغتلف التَاػی و یا اهؼاف امت

ـافیایی  های ژئىپلیتیکی عىػ ؿا  یهيظـها بًا به همتضیات فهاو و هکاو همىاؿه ژئىپلیتینیى ،ؿو یىافا. هامت آوياىی اف هىلؼیت رغ
ـافیایی اؿائه  ـافیایی 21: 7833و کاؿماف،  الؼابؼیى یىؼ )فاي ػاػه بـ اماك هىلؼیت رغ (. اگـ یک صکىهت ػاؿای یک هىلؼیت رغ

ـافیایی عىػ عىاهؼ بىػ؛ ػوؿی و يقػیکی به ػؿیاها یا  ـاؿ ها تمؼوی با رىاؿ هنعاً باىؼ هتأحـ اف هىلؼیت رغ ی بقؿگ و بـػکل ل
ـيؼ ) آوو ماکًاو  ها صکىهتگـػ و ياآؿام همه و همه ػؿ ؿفتاؿ  یاباوبگـفتى ػؿ هزاوؿت با الىام  / 7: 7832کمبـیذ،  -فیيـها هؤح

ـتیب یکی اف 71 ـافیاییها هؤلف(. بؼیى ت مـفهیى  یی که بـ لؼؿت يظاهی  و ؿاهکاؿهای ػفاػی مامايیاو تأحیـ گؾاىت، هىلؼیت رغ
 آياو بىػ.

ـافیایی مـفهیى مامايیاو  هىلؼیت رغ
کاهل او  ٍىؿت بهکه  هـچًؼػؿ ػوؿه اؿػىیـ اول  .ػؿآوؿيؼه تَـف عىػ مامايیاو تمام مـفهیى فیـ ملغه اىکايیاو ؿا ب

ی فیاػی اف مـفهیى آياو ؿا تنغیـ کـػه بىػ. هضؼوػۀ ها بغو، ولی ػؿآوؿػيتىاينت للمـو فیـ ملغه اىکايیاو ؿا به تَـف 
ـاو، افغاينتاو، بلىچنتا ػؿآوؿػهؿا به تَـف  ها آوهایی که اؿػىیـ  یىمـفه ـای هـو و عیىه بىػ، صؼ ىمالی به بىػ. ىاهل ای و، ٍض

ـاق  یهؿوػ ریضىو  هایی که اف ىاپىؿ اول ػؿ  یبهکت بـ اماك(. 774: 7837کـینتى مى، ) یؼؿم یهؿمیؼ و صؼ غـبی به آعـ بابل و ػ
ـاو مامايی  یبـرا و کـػیـ ػؿ يمو ؿمتن کؼبه فؿػىت ـافیایی ای ػؿ کؼبه فؿػىت  امت. ىاپىؿ اول تـ هيغٌهايؼه، هضؼوػۀ رغ

 ىماؿػ:  یههای تضت ملغه عىػ ؿا چًیى  یتوالاماهی 
ـاييهـ؛ فـهايـوا هنتن و) ػؿ اعتیاؿ( » : پاؿك، پاؿت، عىفمتاو، هیياو، امىؿمتاو، آػیابى، َاَؿبایه)اؿباینتاو(، ػاؿمهى... ىاه ای

ـاف اؿاو، بالمگاو گـرنتاو، میگاو، آؽؿبایزاو، اؿهًنتاو، ی کىه پؼیيغىاؿ، هاػ،  همهی اؿاو ػؿ َاالياو و ها افهػؿوکىه لاف و  تا ف
ـات و  ـگاو، هـو، ه ـاف پیياوؿ و تا به کاه،  همهگ ـاو، پاؿػاو، هًؼومتاو، کىىاو ىهـ تا ف ی ابـىهـ، کـهاو، مگنتاو، تىؿاو، هک

 .(Huyse, 1999: 1/22-24)« ی ػؿیا، ػماومى آوو ػؿ  ی تاىکًؼها کىهمغؼ و به 
ـه للمـو مامايیاو ی  يىىته مًگػؿ  امت: پاؿك، پاؿت، بابل، هیياو، آػیابى، آؽؿبایزاو،  ىؼه  ػاػهگىيه يياو  یىاکـػیـ گنت

ـاييهـ  ـافیای ای ـافیایی که کـػیـ اف رغ ـگاو تا به پیياوؿ. البته بایؼ تىره ػاىت که ایى هضؼوػه رغ اٍفهاو، ؿی، کـهاو، مینتاو، گ
ـاو ؿا يياو  -میامی ايؼاف چينکًؼ بیيتـ  یههغـس  ـه مـفهیى ای   (Ibid).ػهؼ یهػیًی گنت

ـاييهـ ػؿ  ـاييهـ ػؿ  ،ايؼ هتفاوتی ا ايؼافه تا هن باىاپىؿ اول و کـػیـ  يىىته مًگهـچًؼ که هضؼوػه للمـو ای ـافیایی ای پهًۀ رغ
ـاو و هیايـوػاو هماهًگی ػاؿػػؿ ایى ػو کتیبه تا صؼوػی  ـاو ىـلی، فالت ای  (.78: 7833 ػؿیایی،) هـفهای ای
ـافیایی  ـاييهـ،ها ىهـمتاوػؿ هتى رغ ـه ی ای ـاييهـ بنیاؿ  گنت اف ومؼت للمـو مامايیاو امت. صتی ػؿ ایى هتى  پهًاوؿتـای

ـاو  ـاييهـ تا صؼوػی يقػیک به ها گفتهايؼ.  ىؼه یهؼـفػـبنتاو و آفـیما هن رقو للمـو ای ـافیای ای ی ایى هتى ػؿ هىؿػ رغ
ـاييهـ هؼـفی  یىباا ؛کتیبه ىاپىؿ اول امت ػؿ ؽکـىؼههای  یىمـفه ـافیایی که هتى ای ـه  یغومکًؼ  یهصال هضؼوػه رغ تـ اف گنت

ی که ػؿ هًابغ اف مـفهیى مامايیاو یها بًؼی ینتمنهمچًیى . (هماوامت )ی هغتلف ایى صکىهت ها ػوؿهمـفهیى مامايیاو ػؿ 
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ـافیایی مامايیا ػهًؼه يياو ؽکـىؼه ـاماو یا هيـق ىاهل بغو ىـلی للمـو مامايیاو و ی ومؼت و هىلؼیت رغ و امت. کىمت ع
ـه ـاماو، مینتاو یهيىاصی فیـ ؿوػعايه ریضىو ػؿ ىـق اعالق اف ومیؼی  بـ گنت ـاو و کـهاو، کىمت  ىؼ که ىاهل ع عىؿب

ـاق ػزن تا مـصؼ بیقايل، ) عبـمتاو، اؿهًنتاو و آؽؿبایزاو،  باعتـ، ىمال(، ىاهلاباعتـ )عاوؿاو، هغـب(، ىاهل ربال یا ػ
 (.31-37: 7832کىب،  یىامت )فؿرًىب(، ىاهل پاؿك و عىفمتاو بىػه ) یمـوفيگـرنتاو و 

ـهاف فهاو ىاپىؿ اول  ـاييهـ به  گنت ایى صؼ  مـفهیى مامايیاو  به اود عىػ ؿمیؼه بىػ و بؼؼ اف پاػىاهی ىاپىؿ اول ومؼت ای
ـاتـػؿ ا .يـمیؼ هگـ تا فهاو عنـو اول و عنـو ػوم ـات ػؿ غـب ف و تا هَـ و آمیای ٍغیـ و  ؿفت یى فهاو للمـو مامايیاو اف ؿوػ ف

صال للمـو اٍلی مامايیاو صتی ػؿ ػوؿاو ضؼف ایى ملنله   یىا ؛ با(71: 7833ػؿیایی، ػاىتًؼ )ػـبنتاو يیق مامايیاو يفىؽ 
ـاو   یباا هماهًگ بىػه امت.تمـهمچًاو با هـفهای عبیؼی فالت ای

 

 
ـافیای مـفهیى مامايیاو7)ىکل   (. يميه رغ

(Brosius, 2006: 143) 

 

 ی يظاهی مامايیاوها تیفؼالژئىپلیتیک هیايـوػاو و تأحیـ آو ػؿ 
ـاتژاهمیت و رایگاه ژئىپلیتیکی و  ـاو فهايی ژئىامت ـاؿ گـفت تىره هىؿػیکی غـب فالت ای که ػو صکىهت ىـق و غـب یؼًی  ل

ۀ هًافغ عىػ ػؿ ایى وامغ  به ها لؼؿتیک اف ایى   یچهػؿ هیايـوػاو به هن ؿمیؼيؼ و  هن بایاؿویی ؿواىکايیاو و ؿوهیاو ػؿ تمابل و 
ـافیایی آو صاضـ به  (. 7: 7831)صنیى عالیی،  ىؼيؼ یيمیًی و یا اف ػمت ػاػو ایى هًغمه يي ػمبهًغمه و اهمیت هىلغ رغ

ـها ـاىه ـا، (Palmir) ، پالمیـ(Patra) ی تزاؿی و کاؿوايی پت  ،(Characene) های تزاؿت هضىؿ عاؿامیى یپاػىاه ،(Hatra) هت
ـهه ، (Elymais) الیمائل ـتیل، ػاىتًؼ )فاؿك ؿويك فیاػی  یذعلػؿ ماصل رًىبی  (Gerrha)گ (. ایى هىضىع و 44-48: 7832ک

ـاتژیکی  ایى هًاعك ػؿ  صتی ػلت ايتغاب  لغ ىؼ.یـی تًو هیاو ؿوهیاو و اىکايیاو و بؼؼ مامايیاو هؤحـ واگ ىکلاهمیت امت
ـاتژی و ژئىپلیتیکی ػًىاو بهتینفىو  ـکق صکىهت اف رايب اىکايیاو و مامايیاو به هىلؼیت ژئىامت ـا  ؛گيت یبـهتینفىو  ه فی
یکی اف  ،والغ ػؿها ايزام ىىػ و  یؿوهتهارمی و تؼافؼی مامايیاو به ممت   یاتػملتىاينتًؼ  یه آيزا افی بىػ که ا هًغمهتینفىو 

ـکق، ػًىاو بهػالیل اٍلی ايتغاب ایى هکاو  ـابـ بیگايگاو  پایتغت و ه  (. 711: 7831یى، بىػ )ههـآفـتأهیى اهًیت هـفها ػؿ ب
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 یايـوػاويميه ه(. 4ىکل )

(Winter and Dignas: 2007: 20) 

 

و مـصؼات ؿوم  ػاووـیايهیؼًی هًغمۀ ی مامايیاو هتىره غـب ها تالهبا فـوپاىی اىکايیاو و لؼؿت گیـی مامايیاو يغنتیى 
ـاتژیکی عىػ ؿا ػؿ  ػؿٍؼػىؼ. مامايیاو اف هماو ابتؼا  بـآهؼيؼ لؼؿت عىػ ؿا ػؿ ایى هًاعك گنتـه ػهًؼ و هىضغ ػفاػی و امت

 (.431: 7833ىهبافی، کًًؼ )هیايـوػاو و هـفهای ؿوم هضکن 
ـات و  یىمـفهای، هايًؼ  یايههها بـعی اف هًاعك  یؿوههـف ىؼو مامايیاو و هن با ـاف ػرله و ف یی اف آمیای ها بغوهای اع

ـای هـ ػو صکىهت پیؼا کـػيؼ.الز مىقهای ػیگـ اهمیت  یىمـفهٍغیـ و بـعی اف  ـاتژیکی ب  ماله چهاؿٍؼػوؿۀ  ػؿ یيی و امت
اهمیت  ،ػیگـ یاوب به اػاهه ػاىت؛ ومؿ لؼؿت بايظاهی مامايیاو ػؿ هیايـوػاو  یها یـیػؿگصکىهت مامايیاو تمـیباا ایى يقاع و 

 الله ػقتکه ػکتـ  عىؿ هماو .(Rezakhani, 2017: 16) ژئىپلیتیکی ایى هًغمه ػؿ بـوف تًو هیاو ایى ػو لؼؿت تأحیـ ػاىته امت
ایى  اؿ کـػتىاو بـلـ یه رًگی که بیى ژئىپلیتیک و ا ؿابغه امتو رًگ هؼتمؼ  ػقتی ػؿ هىؿػ ژئىپلیتیک و اهمیت آو ػؿ بـوف تًو

ـای رًگ يؼاؿػامت که  ـای رًگ باىؼا بهايهتىايؼ  یهاها  ژئىپلیتیک هؼًایی ب ـای ػ ػباؿت بهو  ؛ی ب ی ها لؼؿتیگـ هزىفی باىؼ ب
ـافیا ػؿ ایى هنئله به ایى هؼًی » گىیؼ یه(. همچًیى او ػؿ اػاهه 23-11: 7813ػقتی، کًًؼ )بقؿگ که رًگ ؿا آغاف  ػعالت رغ

ـافیایی ػلت پیؼایو   ها آوو ػىاهل ایزاػ  ها رًگبىػه امت؛ بلکه با بـؿمی تىفیغ  ها آوو یا ؿاهًمای  ها رًگيینت که ػىاهل رغ
ـافیایی ؿا ىًامایی کًین یه ـایى .(23: هماو«)تىايین ػىاهل رغ  های یتفؼالیاو الؼام به ػؿ هیايـوػاو و هًاعك ػیگـی که ماماي ،بًاب

ـافیایی و تأحیـ ػهًؼ يياويظاهی کـػيؼ، ىىاهؼ تاؿیغی  ـاتىؿی ؿوم و  یـیػؿگػؿ بـوف  ها آوۀ اهمیت ػىاهل رغ های يظاهی هیاو اهپ
ـای هیايـوػاو اهمیت ب ػ به همیى ػلت تاله کـ و ىمـػ یهبافؿگايی  ؿاه ػؿۀ پلی هخاب بهمقا لائل بىػ و همامايی امت. ؿوم ب

ـایى؛ (742: 7831پیگىلىفنکایا، ػؿآوؿػ )ی ایى هًغمه ؿا فیـ ملغه عىػ ها ػولت هیايـوػاو و بـعی اف هًاعك غـبی ػؿ هـفهای  بًاب
ـک بـوف رًگ هیاو ػو لؼؿت ىؼه بىػيؼ. مامايیاو و ؿوهیاو ـاتژی و ژئىاکىيىهیکی ػاهل و هض  به ػلت اهمیت امت

ـای صکىها هًغمههیايـوػاو  ـا هًغمه هـفی و مـصؼی با ؛ اهمیت يظاهی و التَاػی بىػ ت مامايیاو ػاؿایی بىػ که ب فی
ـاتىؿی  ـاو و ؿوم ىـلی هـبىط به تـ ػمؼه» گىیؼ: یهؿوم بىػ. پیگىلىفنکایا  علب تىمؼهاهپ یى ػاهل اعتالف و ػىمًی هیاو ای
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ػؿ  ها لؼؿتهای التَاػی و يظاهی ایى  یتفؼالاف بنیاؿی  (.188: 7814پیگىلىفنکایا، «)ی بافؿگايی بىػها ؿاههـفهای ػو کيىؿ و 
ـات ىکل گـفت و  یىمـفه ـاف ػرله و ف ـای يقاع و ؿلابت بیى ایى  فهاو هـوؿ  بههای اع ىؼه  ها لؼؿتایى هًاعك تبؼیل به هضلی ب

هیاو مامايیاو و ؿوهیاو ؿا ورىػ ػژهای ؿوهی ػؿ هیايـوػاو که پایتغت  يظاهی ػؿیایی هن ػلت بـوف تًو و بـعىؿػهای بىػ.
ـای رلىگیـی اف  (.13: 7834ػؿیایی، ػايؼ ) یه کـػ یهمامايیاو ؿا تهؼیؼ  ـاتىؿی ؿوم و ب به همیى ػلت ػولت مامايی ػؿ همابل اهپ

ـاو صالتی تهارمی به عىػ گـفت و ویًتـ و ػیگًاك، ىتافت )به همابله با ؿوم  گنتـه يفىؽ و لؼؿت ؿوم ػؿ هًاعك غـبی فالت ای
7831 :474.)  

ـاؿ  تهارن هىؿػياصیه رًىب غـبی للمـو مامايیاو يیق همىاؿه  ـفت. ایى هنئله هىرب ىؼه بىػ که  یهلبایل هغتلف ػـب ل گ
ـای رلىگیـی اف  ـای ؿاهکاؿهاها و یىؿه ایى لبایل  یغاؿتگـمامايیاو ب ـيؼ. مامايیاو ب ـاؿی اهًیت ػؿ ایى رهت یی ؿا پیو بگی بـل

ـه که اف هىلؼیتی هیايی و  ـافیایی مـفهیى عىػ، هًغمه صی گاهی ػؿ همابل  یهتکیک مؼ ػفاػی و  ػًىاو به بـعىؿػاؿ بىػ ؿا صائلرغ
ـاب ايتغاب  ـافیایی که 728-722: 7814پیگىلىفنکایا، کـػيؼ )اػ ـا بهتـیى هًغمه و ياصیه رغ ـای ػف یه( فی اع تىاينت پایگاهی ب

ـه بىػ )اللهیاؿی،  ـاب ىىػ، صی  (.731-737: 7838اف هـفهای رًىب غـبی آياو اف عغـ غاؿتگـی اػ
ـه اؿاض یگـػاف عـفی  ـاو بىػ که واصؼ  یىمـفهعبیؼی اػاهه  ٍىؿت به والغ ػؿی تضت تملک و فـهاو ػولت صی های غـب ای

ـافیایی یگايه و  ـا؛ (473-441: 7814ػاػ )پیگىلىفنکایا،  یهای ؿا تيکیل  یىمتهپرغ ـای لغمیاو تابغ ػولت مامايیبًاب اتی صی یى ب
ـاهی کًًؼ. هزـی  و الفم بىػ که ػؿ ػيبال کـػو های  یامتماهؼاف يظاهی و التَاػی مامايیاو ػؿ ػـبنتاو و هیايـوػاو آياو ؿا هم

ـه و ػؿ رق ىبهيظاهی مامايیاو ػؿ  ـه ها رًگی (. پـوکىپیىك يیق ػؿ هىؿػ اهمیت هماوبىػ )ی مامايیاو ػؿ هیايـوػاو ػولت صی
ـه ػؿ پیيبـػ اهؼاف يظاهی مامايیاو ػؿ هیايـوػاو و يیق ػؿ همابل ؿوهیاو  ـػی »گىیؼ:  یهػولت صی ايؼافه هؼبـ و هىىیاؿ  یبهًؾؿ ه

ـاو ٍؼالت و وفاػاؿی کاهل ػاىت. همیى ىغٌ هؼت پًزاه مال ػولت ؿوم  بىػ و ػؿ فًىو رًگی تزـبۀ بنیاؿ و ينبت به ػولت ای
ـابـ عىػ  ـا ػؿ ب ـفته تا صىالی ؛ بىػ ػؿآوؿػه فايى بهؿا هنتأٍل کـػه و لؼؿت آي ـا اف هـفهای هَـ گ ؿوم هتَـفات  را همهالًهـیى  یىبفی

ـاؿ ػاػه بىػ عىػ وتاف تاعت یهؿا ػـٍ ـاتىؿی31: 7821پـوکىپیىك، «)ل ـه مپاه آهاػه (. اهپ ی ػاؿ يگاهای مامايی همىاؿ ػؿ صی
ـايیاو که ىهباء کـػ پاػىاهاو مامايی یه ىؼيؼ ؿا  یهياهیؼه  ػو فىد مپاه یکی اف هـػم تًىط، هؼـوف به َػوَمـو ػیگـی گـوهی اف ای

ـه هنتمـ ک ـاب اف آياو امتفاػه ػؿ صی ـای صمله به مـفهیى ىام و همابله با اػ ـه بىػيؼ که ب ـػيؼ. ایى ػو فىد تضت اهـ صاکن صی
 (.717: 7813عبـی،  -يىلؼکهکـػ ) یه

ـاب یک صالت تؼافؼی ػاىت به همیى ػلت به ػيبال ایزاػ هىايغ ػفاػی ػؿ ه ـافیایی ػولت مامايی ػؿ همابل اػ ىلؼیت رغ
ـاب و هنتضکن کـػو مینتن ػفاػی کيىؿ ػؿ همابل ها کىىو. يغنتیى رًىب غـب بـآهؼ ـای پیيگیـی اف هزىم اػ ی ههن ب

ـای ایزاػ م.813-813ػوم )ػؿ فهاو ىاهًياهی ىاپىؿ  هاآيهای  یػؿاف ػمت ـا ىؼ. به ػمتىؿ وی عًؼلی ػؿ هیايـوػاو ب ( ار
ـاب صفـ کـػيؼ. ایى عًؼق به  اویاببهای آباػ و صاٍلغیق هیايـوػاو و  یىمـفهامتضکاهاتی هیاو  « عًؼق بقؿگ ىاپىؿ»های اػ

ـای يگهبايی اف آو گماىت و به آياو  آو اف بؼؼهؼـوف گـػیؼ.  های کياوؿفی ػؿ ایى ياصیه ػاػ و آياو ؿا  یىفهگـوهی اف مپاهیاو ؿا ب
ـاػیاو، کـػ )اف پـػاعت هالیات يیق هؼاف  عنـو ايىىیـواو عًؼلی اف صیج ػؿ  فـهاو  به(. 31: 7838اللهیاؿی،  ؛41: 7811ه

ـات  ـه صفـ کـػيؼ. ایى عًؼق به ػو ؿوػ ػرله و ف یی يیق ها پامگاهو  ها کىىکپیىمت.  یههغـب هیايـوػاو تا کاظمه ػؿ يقػیکی بَ
ـای  ـه ها مالبايی ایى عًؼق گماىت ىؼيؼ. ػؿ  یؼهػب ًؼی ی پؼاف ىبکهیک با ی پایايی صکىهت مامايی؛ بغو ىمالی و غـبی صی

( .م 137-143ػوم ) بىػ. ایى ىبکه پؼافًؼی ػیىاؿی، باؿ ػیگـ ػؿ ػوؿه پاػىاهی عنـو بًؼ ؿاهىؼ که یک کايال آب و  یهپامؼاؿی 
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ـاييهـ، ها ىهـمتاو -ػؿیایی) ؼىهنتضکن   (.11: 7833ی ای
ـه ػؿ هـفهای رًىب غـبی مامايیاو و يمو آو ػؿ کًتـل صمل ـاتژیکی صی ـاب با اف هیاو ؿفتى ػولت اهمیت و رایگاه ژئىامت ه اػ

ـه که يمو ههمی ػؿ پیيبـػ اهؼاف يظاهی و بافؿگايی مامايیاو ػؿ  یهلغمیاو هيغٌ  ىىػ. اف هیاو بـػو پاػىاهی لغمیاو ػؿ صی
ـابـ رق ىبه ـه ػـبنتاو و امتضکام هـفهای ىاهًياهی ػؿ ب ـه گـػ ػـب ػاىته امت، ضـبه مغتی بـ پیک یاباوبی لبایل وتافها تاعتی

ـافیایی للمـو مامايیاو واؿػ  ـيىػ، کـػ )رغ ـه پیاهؼهای فیاوالز مىقاف هیاو ؿفتى صاکمیت  (.32: 7831ف ـای ػولت یيی صی باؿی ب
ـاب اف ياصیه رًىب غـبی به مـفهیى مامايیاو یىؿه بـػيؼ و ایى صکىهت  ـافیایی اػ ـايزام اف همیى رهت رغ مامايی ػاىت. م

 ؿا يابىػ کـػيؼ.

 ـاتژیکی ىمال غـب للمـو مامايیاويىاصی امت
ـاتژیکی مـفهیى مامايیاو بىػ، يقاع و ػؿگیـی رهت ىمال غـبی یؼًی ياصیه لفماف يیق رقو يىاصی بـ مـ ياصیه  صناك و امت

ـاتژیکی ایى  یؿوهژئىپلیتیکی لفماف و اؿهًنتاو هیاو مامايیاو و  ـافیایی و امت ها هؼت فیاػی به عىل ايزاهیؼ و همىاؿه هىلؼیت رغ
(. ماعت ػژهای ػفاػی ػؿ 711-711: 7831ویًتـ و ػیگًاك، امت )هًغمه تأحیـ ههمی ػؿ بـوف يبـػ هیاو ایى ػو لؼؿت ػاىته 

ـای هضافظت اف ایى ياصیه و همچًیى ـايی ب هنتمین بـ ایالت  ٍىؿت بهگماؿػو هـفباو  ياصیه ػؿبًؼ لفماف و صضىؿ يیـوهای ای
ـای اهًیت هـفهای ىمالی مامايیاو ػاؿػ )هًؼیزايی و  یهػهًؼ يياواؿهًنتاو اف عـف مامايیاو عىػ  اهمیت کًتـل ایى هًغمه ب

ـا صفاظت ؛ فىاهاو مامايی به امتضکام هـفهای ایى ياصیه تىره فیاػی ػاىتًؼ (.711: 7831هضمؼی فـ،  ت ره  یىا افی
ـافیایی يمو ههمی ػؿ تأهیى اهًیت ماکًاو ایى ىاهًياهی ػؿ همابل تهارن الىام هاوؿاء لفماف ػاىت.  ـتفغ لفماف ها کىهرغ ی ه

امتضکاهات  ورىػ ػاىته باىؼ. مامايیاو با امتفاػه اف ایى هىايغ عبیؼی به ایزاػ ها آوی باؿیک و تًگ ػؿ هیاو ا ػؿه بىػهىرب ىؼه 
ـاو،  الؼام کـػيؼ اه تًگهػفاػی ػؿ ایى   ها تًگهیى ایى تـ ههنیى و تـ هؼـوف(. یکی اف 72-71: 7211)صنیًی وليکالیی و ػیگ

. اف فهاو یقػگـػ اول بًای ػؿبًؼ آغاف ىؼ و ػؿ فهاو عنـو يؼکـػامت که مامايیاو ػؿ ایى تًگه ػیىاؿی ػفاػی ایزاػ « ػؿبًؼ لفماف»
ـای  ـاب آو ؿا  ها هىوػفغ ایى الىام وصيی یؼًی ايىىیـواو به پایاو ؿمیؼ. ايىىیـواو ب باب »و چىل ػؿ ػژ مـصؼی ػؿبًؼ که اػ

« ييامتگاو»مـبافايی ػلیـ آهاػۀ ػفاع کـػ که يام آياو ؿا به فباو پهلىی  ياهیؼيؼ، امتضکاهات بنیاؿی ماعت و ػؿ آيزا یه« االبىاب
ـای هضافظت اف  یه(. عبـی 413-411: 7817هيکىؿ، عىايؼيؼ ) یهیؼًی پاػگاو هضلی  گىیؼ: پًذ هقاؿ مپاهی مىاؿه و پیاػه ب

ػايؼ که اف  یهصؼوػ بینت فـمظ  ؿا ػؿبًؼ(. صمقه اٍفهايی عىل ػیىاؿ ػفاػی 123/ 4: 7811عبـی، ػاىت )ورىػ  هـفهای لفماف
گىیؼ ػؿ  یهيىینؼ و  یهاالبىاب ؿا بینت فـمًگ (. گـػیقی يیق عىل باب11: 7811، صمقه اٍفهايیبىػ )ػؿیا تا کىه کيیؼه ىؼه 

عت ػیىاؿ ؿا ماگفته امت و  ػیىاؿ ؿا پايقػه فـمًگ يىىته . گـػیقی عىلايؼ کـػهماعت آو اف آهى و اؿفیق و ؿوی آهیغته امتفاػه 
 (.   32: 7818گـػیقی، ) یؼؿمايو ايىىیـواو به پایاو  یقػگـػ اول آغاف کـػ
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ـاتژیکیيميه (. 8ىکل)  للمـو مامايیاوىمال غـب  ياصیۀ امت

(Maksymiuk, 2015: 107) 

 
 مامايیاو و ػفاع اف هـفهای ىـلی 

عَىً ػؿ رهت ىمال ىـق للمـو هب ؛مامايیاو ػؿ ىـق يیق با هنئله ػفاع ػؿ همابل تهارن ػائمی الىام ىـلی هىاره بىػيؼ
ـایی ىـق للمـو  یىمـفهمامايیاو يیق همىاؿه عغـ یىؿه الىام ىـلی ورىػ ػاىت. يکته ههن ایى امت که  های بیابايی و ٍض

ـتفغها کىهمامايیاو اف هىايغ عبیؼی هايًؼ  به همیى ػلت يفىؽ اف رهت ىـلی به ػؿوو و ی عـوىاو بـعىؿػاؿ يبىػيؼ ؿوػهایا  ی ه
ـاو  ـای کًتـل هـفها باىًؼ یيمیی تًها بهکه ػىاهل عبیؼی  رهت  آو افبىػه امت.  تـ آماوفالت ای ، مامايیاو به تىاينتًؼ هايؼی ب

ـاتژیکی ایزاػ امتضکاهات ػفاػی ـاماو 782: 7834) کاویايی پىیا و ػاغمه چی،  پـػاعتًؼ و ػژهای يظاهی ػؿ يماط امت (. ایالت ع
ـای اهًیت مامايیاو بـعىؿػاؿ بىػ.  ـاتژیکی ایى   یىا افػؿ ىـق للمـو مامايیاو اف هىلؼیت صناك و ههمی ب رهت ػؿ يىاصی امت

ـگاو )يؼ. های يظاهی ایزاػ کـػ یگاهپاامتضکاهات ػفاػی و  یاومامايایالت ىـلی،  هىؿکایًه( مـفهیى ههمی امت که اف هىلؼیت گ
ـاتژیکی ههمی ػؿ گىىه رًىب ىـلی ـابـ الىام وصيی  امت ػؿیای عقؿ بـعىؿػاؿ امت و ػؿ ػوؿه مامايی اف هىاضغ ػفاػی آياو ػؿ ب

ـاتژیکی ؿاهالز مىق(. ایى ياصیه 11: 7813يىلؼکه، امت )بىػه  ـای ایى الىام یيی و امت ـا  وؿوػ ب  یگىيه ػیىاؿه یچهبىػ، فی
ـاو ؿا صفاظت  ـکق امتضکاهات ػفاػی ػؿ ىمال 711-718: 7834آلتهاین، کـػ ) یيمکىهنتايی ػؿ ایى يمغه هـفهای ای ـگاو ه (. گ

و ايىىیـواو به ایزاػ امتضکاهات ػفاػی ػؿ ایى هًغمه  یقػگـػ ػوم، پیـوف، لباػرمله  افىـق للمـو مامايیاو بىػ. ىاهاو مامايی 
ـگاو 11: 7813)يىلؼکه، الؼام کـػيؼ  ـای رلىگیـی اف تهارن ایى لبایل (. ػؿ گ یزاػ ىؼ. ایى ػیىاؿ گـػ ا یاباوبػیىاؿ ػفاػی ػظیمی ب

)صنیًی  ىؼ یهی بزًىؿػ هضى اه ػاهًهکمـ ػؿ ی پیوها کىهىؼ و ػؿ  یهيفل فؼلی ىـوع اف ىـق ػؿیای کامپی ػؿ هضل عىاره
ـاو،   (.71: 7211وليکالیی و ػیگ
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ـگاو(. 2ىکل )  يميه ػیىاؿ ػفاػی گ

 (.723: 7834)کاویايی پىیا و ػاغمه چی، 
 

فـمًگ  731فـهىػ که ػیىاؿی که »کـػ. او  و ػیىاؿهای ػفاػی ػؿ ایى ياصیه ىـلی ایزاػ باؿوهای اف ا ملنلهعنـو ايىىیـواو 
(. ایى ػیىاؿه ػفاػی ػؿ ىـق بنیاؿ 83: 7833ػؿیایی ، )«ػؿوافه کاط و ػؿ ػاعل آو ػمتگـػ بنافيؼ 731ىاه بلًؼ،  اؿه 41ػؿاف و 

ـام گىؿ ينبت  عىیل بىػه امت. بًای ایى مؼ ػفاػی پیـوف و لباػ و ايىىیـواو بـ امتضکاهات آو افقوػيؼ.  بؼؼاا ػهًؼ و  یهؿا به به
احیـ ایى تأمینات . بـ اماك يىىته عبـی و ابىىؼ یهکه ىو هًقلی ػؿیای عقؿ آغاف  ايؼ گفتهػؿافای ایى ػیىاؿ ؿا پًزاه فـمًگ 

ـکاو به فـهايؼهی 883-821: 7817هيکىؿ، بىػ )یىمته پ  هن  بهیا آهىػؿػفاػی تا  ( به .م 113) عالاو یبىمًز(. فهايی که ت
هايغ اف وؿوػ آياو به  ىمالی و ىـلی ایزاػ کـػه بىػيؼ هـفهایهـفهای مامايیاو صمله کـػيؼ، امتضکاهاتی که مامايیاو ػؿ 

ـکاو تىايایی ػبىؿ اف ػژها و  (. عبـی 411: 7813ايیاو ؿا يؼاىتًؼ )يىلؼکه، های ػظین و ػؿاف مام یىاؿهػمـفهیى مامايیاو ىؼيؼ و ت
ـاتژیکی ایزاػ   ػهؼ: یهعبـ  ايؼ هکـػاف امتضکاهات ػفاػی پیـوف و ػیگـ ىاهاو مامايی که ػؿ يىاصی امت

پیـوف ػؿ ياصیه ٍىل و االو بًائی اف مًگ ماعته بىػ تا يگؾاؿػ که آو الىام بـ بالػ او ػمت یابًؼ. پنـ او کىاؽ ػؿ آو يىاصی »
ـها ها مًگی ؿمیؼ بفـهىػ تا ػؿ ياصیۀ ٍىل اف به پاػىاهبًاهای بنیاؿ ػیگـی ماعته بىػ. چىو عنـو  ـگاو ىه ـاىیؼه ىؼه ػؿ گ ی ت

ـای هـػم هملکت او پًاهگاهی باىؼ و اگـ ػىمًی ياگهايی بـ باؿوهاو  ها ؼهللو  ایياو بتاعت بتىايًؼ به  و بًاهای بنیاؿ بناعتًؼ تا ب
 (. هماو«)آو بگـیقيؼ...

 کًؼ: یهاىاؿه  ،صمقه اٍفهايی يیق به امتضکاهاتی که تىمظ پیـوف مامايی ػؿ ىـق ایزاػ ىؼ
ـگاو و آؽؿبایز» ـاييهـ ػیىاؿی کيیػؿ يىاصی ؿی و گ صمقه اٍفهايی، «)ؼاو ػؿ هـ یک ىهـی بًا کـػ و هیاو هاوؿاءالًهـ و ای

 کًؼ: یهيیق به امتضکاهات ػفاػی که پیـوف ػؿ ىـق ایزاػ کـػ اىاؿه  بلغی(. ابى18: 7811
ـاو و تىؿاوفیـوف[ ػیىاؿ پًزاه فـمًگی به »]  ( ؿا ماعت.38: 7818بلغی، ابى«)عزًؼ هیاو صؼ ای

ػاىت ىهـ تىره  ىبیو اف ماعت ػفاػی ػیىاؿ و للؼه و ػژ ماعتى بهو ايىىیـواو ػؿ هـفهای ىمال ىـق و ىمال غـب عنـ
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ـای ػفاع اف هـفهای ىـلی للمـو عىػ  (. 12-11: 7831ههـآفـیى، ) ـکيىاپىؿ اول که ب ـای صفاظت اف  یليک هایی ايزام ػاػ، ب
َىهـ»هـفهای ىـلی عىػ، پایگاه ػفاػی ػؿ ياصیه  ـَ ـاماو ایزاػ ) يیىىاپىؿ« يیى ىاه پىهـ»یا « اپـ ىهـ»یا « َاب يیيابىؿ( ػؿ ایالت ع

(. يمو 31/ 7: 7832کمبـیذ، -فیيـکـػيؼ ) یهػيبال  ػؿ ىـقهای يظاهی و التَاػی عىػ ؿا  یتفؼالکـػ و مامايیاو اف ایى هًغمه 
ـای ػفاع اف هـفهای ىـلی همايًؼ يمو پیـوف  ـاو ىاپىؿ )ػفاػی يیيابىؿ ب ىاپىؿ اول  (.711: 7831ههـآفـیى، بىػ )ايباؿ( ػؿ غـب ای

ـای ػفاع اف هـفهای ىـلی تىره ػاىته امت ـاتژیکی ایى هًغمه ب ـای بهتـ ؛ ػؿ ايتغاب يیيابىؿ به هىلؼیت امت ـایى ىاه مامايی ب بًاب
ـاف آو ؿا که تضت ملغه کىىا و ىهـ ػفاػی  ػؿآوؿػيیاو بىػ، به تَـف کـػو هىلؼیت ػفاػی مـفهیى عىػ ابـىهـ و يىاصی اع

ـاماو ایزاػ  ـاکق اٍلی ضـب مکه يیق بىػه امتتـ ههن(. ایى ىهـ یکی اف 131: 7817هيکىؿ، کـػ )يیياپىؿ ؿا ػؿ ایالت ع  .یى ه
  (.743-784: 7834آلتهاین، ػاؿػ )تأهیى هغاؿد رًگ ػؿ هـفهای ىـلی  ضـوؿت یهضـب مکه ػؿ ایى هًغمه عىػ يياو ػهًؼ

یاو بىػ و هفتالهـبىط به فهاو پیـوف هنتًؼ، فهايی که او ػؿ ىـق ػؿ صال يبـػ با  ايؼ ىؼهیًزا ضـب ایی که ها مکهتؼؼاػ فیاػی اف 
ـای رًگ يیاف  ـها(. هـو یکی ػیگـ اف 131: 7817هيکىؿ، ػاىت )هغاؿد فیاػی ب ـاماو بىػ که ورىػ آحاؿ ىه ی ایالت ع

ـای  یهیى هًغمه يياو ػهًؼامتضکاهات ػفاػی مامايیاو ػؿ ا ـای ػفاع اف هـفهای ىـلی ػاؿػ. هـو يمغه اتکایی ب کىىو مامايیاو ب
ـاماو ػؿ ایى يمغه اف هـفهای ىـلی هنتمـ بىػ، ورىػ ػژهای آهىػؿی مى  آویًاو يي کىچػؿ هن ىکنتى تهارن  یا بىػ و امپاهبؾ ع

ـای مامايیاو ا یهىماؿ و امتضکاهات ػفاػی ػؿ ایى هًغمه يياو ػهًؼ یب (. اغلب 744: 7834آلتهاین،  امت )همیت يظاهی آو ب
ـاماو اصؼاث ىؼيؼ بیيتـ رًبه ـگاو یا ایالت ع ـهایی که تىمظ ىاهاو مامايی ػؿ يىاصی ىـلی، گ ـای  یىه يظاهی ػاىتًؼ و ب

ـاو،  گـػ آو يىاصی ایزاػ ىؼيؼ یاباوبهمابله با الىام   (.3: 7211) صنیًی وليکالیی و ػیگ
ـافیایی یهمامايیاو همىاؿه مؼی  ،کًاؿ ایزاػ امتضکاهات ػفاػی ػؿ  و ها کىههايًؼ  کـػيؼ هـفهای عىػ ؿا با ػىاهل عبیؼی و رغ
ـتبظ و هًغبك ؿوػها يىلؼکه، ) ؿمايؼيؼ یهللمـو عىػ ؿا به ػو ؿوػ میضىو و ریضىو  هؼمىالا ًؼ. آياو ػؿ ىـق کًی عـوىاو ه
7813 :481.) 

ـاؿ  تضتهـفهای ىـلی مـفهیى مامايیاو پيت مـ هن  ـفت.  یهفياؿهای لبایل چاػؿييیى ل ػولت مامايی ػؿ  رهت  یىا افگ
ـاتژیکی هـفهای ىـلی عىػ  یبآمىًاعت يماط   یپ : هماوبـآهؼ )پؾیـ و کًتـل ایى هًاعك و ایزاػ پایگاه يظاهی ػؿ يىاصی امت

به هـفهای ىـلی مامايیاو صمله  هؼمىالا و  ًؼػاىت صضىؿهای ىـلی مامايیاو (. الىام گىياگىيی ػؿ هزاوؿ هـف481-482
ـکاو همه ػؿ هفتال کـػيؼ. الىاهی هايًؼ کىىايیاو، کیؼاؿیاو، عیىيیاو، یه مامايیاو  للمـوبه ی هغتلف اف رهت ىـلی ها ػوؿهیاو و ت

(. اهمیت ػفاع اف هـفهای ىـلی ػؿ همابل الىام 743: 7834آلتهاین، )کـػيؼ هی صملهو ػائن به هـفهای مامايیاو  آوؿػيؼهی یىؿه
ـکىب و رلىگیـی اف  هىرب ىؼ کـػيؼ یهکه ػائن به للمـو مامايیاو صمله  ایى هًغمهياآؿام  ـای م صتی بـعی اف ىاهاو مامايی ب

ًؼ. ىاپىؿ ػوم لی کًهًاعك ىـعىاليی ٍـف رًگیؼو و آؿام کـػو  ایى الىام همـ صکىهت عىػ ؿا به ىـق ايتمال ػهًؼ و هؼت
ـای ػفاع اف هـفهای ىـلی ػؿ همابل عیىيیاو .م811مامايی به مال  و ػملیات يظاهی ػؿ غـب ؿا ؿها کـػ و به ىـق  ؼیکي ليکـ، ب

ـای ػفاع اف هـفهای ىـلی ػؿ آيزا (م 811-813ؿفت و صؼوػ ػه مال ) (. یقػگـػ ػوم يیق 22: 7832ىیپماو، ػاىت )صضىؿ  ب
ـای ػفاع اف هـفهای ىـلی ػؿ همابل  ـای چًؼ مالی به هًاعك ىـلی هًتمل کًؼ تا بهتـ هفتالب یاو هزبىؿ ىؼ که همـ صکىهت عىػ ؿا ب

ـگاو، ها مکه (.41: 7831ویًتـ و یگًاك، کًؼ )هـفها ػفاع ایى بتىايؼ اف  ها و ػفغ  یـوفیپ تغاؿاف به اصتماالا ی ػؿهن یقػگـػ ػوم ػؿ گ
 (. 771: 7838) آؿفوهايی،  عغـ الىام ىـلی ضـب ىؼه بىػ

های  یًههقبیيتـ  و ػؿ ایى هًغمه ػؿ صالتی تؼافؼی ػمل کًًؼػؿ ىـق صکىهت عىػ ياچاؿ بىػيؼ  یمامايیاو ػؿ عىل ػوؿه
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ـا ػؿايؼ؛  کـػه عىػىـلی يظاهی و هالی ؿا ٍـف يگهؼاؿی و صفاظت اف هـفهای  عَىً ایالت هبىـق و مـو مامايیاو لل فی
ـاؿ  ـاماو ػؿ هنیـ تهارن ػائمی الىام ىـلی ل ورىػ امتضکاهاتی ػؿ يىاصی ىـلی و ىمال غـبی،  (.482: 7813يىلؼکه، ػاىت )ع

ـافیایی امت؛ها رهتصالت تؼافؼی ػولت مامايی ػؿ ایى  یهػهًؼ يياو بیيتـ  مامايی ػؿ ىـقيظاهی ػولت  هایؿاهبـػ ی رغ
و  ها عًؼقبا امتفاػه اف هضؼوػ کـػو هـفهای مـفهیى پهًاوؿ عىػ، گؾاىتى ػالهت ػؿ بـعی اف يىاصی هـفی، ایزاػ  ت ػفاػیصال

ـاو،  ػیىاؿهای عىیل با باؿوهای بلًؼ بىػ ـای آؿام 71: 7211) وليکالیی و ػیگ هـفهای  ػاىتى يگه(. بـعی اف ىاهاو مامايی ب
ـای پیو هاآيواؿػ بؼيۀ مپاه عىػ کـػيؼ و اف یى الىام ؿا اف ایی ها گـوهىـلی  بـػ اهؼاف يظاهی عىػ ػؿ هـفهای غـبی امتفاػه کـػيؼ. ب

آياو به يام عیىيیاو ؿا به عؼهت عىػ بگیـػ و با کمک همیى اف های يظاهی با الىام ىـلی تىاينت گـوهی  یـیػؿگىاپىؿ ػوم پل اف 
ـاتژیکی آهؼ ؿا به تَـف ػؿهـ الىام به هـفهای ؿوهیاو صمله کـػ و ى که -یاو هفتال(. لباػ يیق 31: 7831صنیى عالیی، ) آوؿػامت

ـاتژیکی ػؿ غـب  -ه بىػيؼکـػ ػنت ػاػه و يابىپؼؿه پیـوف ؿا ىک ـاه کـػ و با کمک آياو به تنغیـ هًاعك امت پـػاعت ؿا با عىػ هم
ـای همابله با127/ 4: 7811عبـی، ) ػؿ هًاعك  هاآيایى الىام، کىچ ػاػو آياو و هنتمـ کـػو  (. میامت ػیگـ ػولت مامايی ب

ـگاو رای  یهايؼه یبالیى بىػ. عنـو ايىىیـواو فهايی که لىم چىل ؿا تاؿ و هاؿ کـػ عغـآفـ ػاػ ایى لبیله ؿا ػؿ ىهـ پیـوف ػؿ گ
: 7831ههـآفـیى، ػاىت )کيىؿ ایى ؿاهبـػ يظاهی ىاهاو مامايی تأحیـ ههمی ػؿ حبات و اهًیت هـفهای  (.821: 7817هيکىؿ، )

24.) 

 های يظاهی مامايیاو هىلؼیت ػؿیایی و فؼالیت
ـاتژیکی  های يظاهی و ياوگاو رًگی مامايیاو يیق هؤحـ والغ ىؼ. مامايیاو  یاتػمل یهیًفه ػؿفاؿك  یذعلهىلؼیت امت

ـاييهـ و یذ عل ـايیاو  فاؿك ؿا بغيی اف ای ـافیایی که  یه« ػؿیای ها»ػاينتًؼ و آو ؿا  یهرقء مـفهیى ای گفتًؼ. ػؿ تمنیمات رغ
ـاؿ  یکی اف چهاؿ بغو ػؿفاؿك  یذعلمامايیاو ػؿ مـفهیى عىػ ايزام ػاػيؼ  ایى بغو کىمّت عَىؿَوؿاو  ؛گـفت یه)کىمت( ل

ـاؿ ػاىت یت بىػ، اهم باعىػ   یعىػ  به تًها  يهفاؿك   یذعل(. تنلظ مامايیاو بـ 732-731: 7831)ػؿیایی،  یؼًی رًىب غـبی ل
ـافیایی  فاؿك ػؿ ايزام   یذعل(. اهمیت ؿاه ػؿیایی 733: 7831ػاػ)ػؿیایی،  یهپیىيؼ  تـ بقؿگىاهًياهی ؿا به رهاو  ایىهىلؼیت رغ

ـهرق  ىبهاهؼاف يظاهی مامايیاو ػؿ  ـاب و ؿلابت با  یی ـای کًتـل اػ و ػؿیایی ها يمایاو امت. صضىؿ ياوگا یؿوهػـبنتاو ب
(. تًگه هـهق ػؿ 721-727: 7838هیـفاويؼ، گـفت )ینًؼگاو اف فهاو اؿػىیـ اول ىکل يىفاؿك بًا به گقاؿه   یذعلمامايیاو ػؿ 

ه ػلت اؿتباط با فاؿك بیيتـ ب  یذعلها يمو ههمی ػاىته امت. اهمیت  یکيت آهؼ و  ؿفترًىب مـفهیى مامايیاو ػؿ کًتـل 
ـگق   یذعلایى بىػ،  یيم، اؿتباط ایى ػو امت ًگه هـهق که ومیلۀاگـ ت و الیايىك هًؼ امت؛ ػؿ هنائل ؿا تىاينت چًیى يميی  یيمه

ـاهو  ها تًگهها ژئىپلیتینیى يظـ اف(. 1: 7821التؼاؿی، کًؼ )التَاػی و تزاؿی و میامی ایفا  های  یتهىلؼعبیؼی ػؿیایی،  یها آب
ـافیایی هنتًؼ که ـگؾاؿيؼ و هن ػؿ تأح کيىؿهاهن ػؿ لؼؿت هلی و میامت عاؿری  رغ ـاتژی  هىؿػهای يظاهی عيکی و ػؿیایی  یامت

ـاؿ  تىره ـيؼ.  یهل ـاتژیک يت ػؿگی ـایى، مامايیاو   ؛(8: 7817صافظ يیا، ػاؿيؼ )ورىػ  همقهاو هاآيػؿ  یزه ژئىپلیتیک و ژئىامت بًاب
ـای گنتـه فؼالیت يیق  کًتـل تًگه هـهق ٍؼػ ػؿفاؿك و الیايىك هًؼ،   یذعلی عىػ ػؿ های يظاه ػالوه بـ تاله ب

ـای کًتـل  والغ ػؿمامايیاو تىمظ اؿػىیـ اول،  یؿمؼ ایزاػ ىهـ هـهق ػؿ ػوؿه یه. به يظـ  (Daryaee, 2003: 9-10)بـآهؼيؼ ب
ـافیایایى تًگه و چىو  امت؛ هـهق بىػه یتًگه ـاتژیکی ههمی ػاىتهىلؼیت رغ رًىب  ؿ فهاو صکىهت ىاپىؿ ػوم ػؿ، ػی و امت
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ـهرق  ىبهػؿ و  هـهق یتًگه ـای يظاؿت بـ ؿاه ػؿیایی پایگاهی  ،ػؿ ىمال ػماو که هيـف بـ گؾؿگاه ػؿیایی تًگه هـهق بىػ ای ی ب
او  .کًؼ یهؿاػ يیق به کًتـل تًگه هـهق تىمظ مامايیاو اىاؿه (. کیاو31: 7838اللهیاؿی، ىؼ )فاؿك و تأهیى اهًیت آو ایزاػ   یذعل

ـايی ػؿ  یؼهػیک پنت »گىیؼ:  یه ـايی و  ػؿ تًگه هـهق هنتمـ بىػ (chanam)« غًن»بايی ای هایی که  یکيتکه بـ اهـ کيتی
ـاو، به ػماو و اؿػىیـ اول پل اف چیـ(. 744: 7831ؿاػ، )کیاو« کـػ یهفاؿك ىىيؼ يظاؿت   یذعلعىامتًؼ واؿػ  یه گی بـ فالت ای

-Brosius, 2006: 182)فاؿك ؿا فیـ يظـ گـفت   یذعلهای تزاؿی  یکيتبضـیى صمله کـػ و با يیـوی ػؿیایی عىػ تماهی تـػػهای 

کـػ بىىهـ کًىيی( ؿا اصؼاث ) یـاؿػىفاؿك ػژها و امتضکاهات يظاهی بًا کـػ و بًؼؿ بغت  یذعلهمچًیى ػؿ ػو مىی  (.185
ػهًؼ که اصتماالا ػؿ مىاصل رًىبی صضىؿ  یهفاؿك يياو   یذعلی ػؿ ىًاعت بامتاو(. هغالؼات 727-724: 7838ويؼ، هیـفا)

تا ضلغ رًىبی  ػؿآوؿػفاؿك ؿا به تَـف   یذعلو اؿػىیـ تاله بنیاؿ کـػ تا ماصل ػـبی  ايؼ بىػه پـىماؿمپاهیاو مامايی 
ـايی ػؿ اؿ فیاػ اصتمال  بهىاهًياهی عىػ ؿا ایمى کًؼ.  ـای هضافظت اف کيتی ـابـ صمالت   یذعلػىیـ للؼه تایلىك ؿا ب فاؿك ػؿ ب

ـاب و ػفػاو ػؿیایی بضـیى بًا کـػ ـاو، با ياوگاو 417-414: 7831)ػؿیایی،  اػ ـاب ػؿ رًىب ای ـکىب اػ (. ىاپىؿ ػوم يیق پل اف م
های يظاهی ىاپىؿ ػوم ػؿ  ىىاهؼ تاؿیغی اف فؼالیت (. همچًیى31: 7838اللهیاؿی، ىؼ )فاؿك واؿػ بضـیى   یذعلاف عـیك  رًگی

ـاف ػؿ ایى فهاو  ػهًؼ. یهيیق اعالع به ػمت  فاؿك  یذعل فاؿك ػؿ همابل   یذعلتمىیت هىاضغ تؼافؼی ماصل  هًظىؿ بهػژ می
ـاب بًا  ـای ؿمیؼگی به  والغ ػؿ ىؼ؛ وتهارن اػ ـکقی ب ـایآهؼها و  ؿفته بىػ فاؿك   یذعل تأهیى اهًیت ی ػؿیایی و رایگاهی ب

  (.413: 7831؛ ػؿیایی، 773: 7831ؿاػ، کیاو)
ـاهن ماعتى تزهیقات الفم  یؿوهی تزاؿی هیاو مامايیاو و ها ؿلابتی يظاهی و ها تًوفهايی که  ها به اود عىػ ؿمیؼ، پل اف ف

ـای یک  ـکيب له ػؿ يقػیکی بَـ به کيتی مىاؿ ىؼيؼ ػیلمی اف بًؼؿ ِاب« َوهـفّ »مامايی به فـهايؼهی ػؿیایی ی ػؿیایی، مپاهیاو ليک
ـهای  ، ػؿیایفاؿك  یذعلو پل اف صؼوػ ػو هقاؿ هیل ػؿیايىؿػی ػؿ  ػماو و الیايىك هًؼ، ػؿ يقػیکی ىهـ ػؼو کًىيی اف ىه

یمى  تىاينتًؼ به کيتی 1ػه و اف ایى تؼؼاػ بىتا  3 ها یکيتىىػ ایى  یه(. گفته 711: 7838اللهیاؿی، ىؼيؼ )ماصلی یمى پیاػه 
(. همچًیى با تىره به ؿوایت عبـی و 11: 7832کىب،  یىفؿ؛ 131/ 4: 7811عبـی، ؿايؼيؼ )بـمًؼ و صبيیاو ؿا اف یمى بیـوو 

 حؼالبی ياوگاو رًگی مامايیاو ػؿ فهاو عنـو ايىىیـواو تا ىـق ػوؿ ػؿیايىؿػی کـػيؼ و ػؿ ایى فهاو میالو ؿا فتش کـػيؼ
 (.14: 7832)پاىافايىك، 

تًگه والغ ػؿ هؼعل  «ػؿوافه اىک»اول مامايیاو تىاينتًؼ به ایى ومیله بـ  ( تىمظ عنـو.م111تَـف ػـبنتاو رًىبی )با 
ـاه ههن تزاؿی یؼًی 33: 7832ىیپماو، ىىيؼ )ػؿیای مـط هنلظ  (. با تَـف یمى و ملغه بـ تًگه ػؼو مامايیاو ػمالا بـ ػو آب

ػو گلىگاه تزاؿی ههن ؿا  والغ ػؿو  ؛(741: 7831ؿاػ، کیاوىؼيؼ )ػؿیای مـط هنلظ  تًگه ػؼو ػؿفاؿك و   یذعلتًگه هـهق ػؿ 
ـتـ ػؿ الیايىك هًؼ و ػؿیای مـط و  یکيت آهؼ و  ؿفت ،ػؿآوؿػيؼملغه عىػ  تضت ـفتًؼ و به لؼؿت ػؿیایی ب ها ؿا فیـ يظـ گ

ـای، ىؼيؼ )فاؿك هبؼل  یذعل والغ ػؿ  های يظاهی مامايیاو ػؿ بًبهىؿ یگاهپاف (.  آحاؿی ا417-414: 7838؛ ماهی، 148: 7833ف
تىاينتًؼ  هاآي آیؼ که ػؿ اواعـ ػوؿه مامايی، یه(. به يظـ 477:7831)ػؿیایی،  امت آهؼه  ػمت  بهفـیما يیق مًؼ و ػؿ کیلىه ػؿ ىـق آ

فاؿك ػؿ رًىب   یذعلهىلؼیت ػؿیایی (. 14: 7832پاىافايىك،  ؿو با ؿوهیاو بـعىؿػ پیؼا کـػيؼ )  یىا افو بـ ػؿیاها هنلظ بيىيؼ 
ـاب  تًها  يهللمـو مامايیاو،  ـه ػـبنتاو بىػ،رق ىبهیک هايغ و هـف عبیؼی ػؿ همابل یىؿه اػ ایى اهکاو ؿا به مامايیاو ػاػه بىػ تا  ی

ـتـ و  ـه رق  ىبهفاؿك و مىاصل رًىبی   یذعلؿلیب تبؼیل ىىيؼ و بـ ماصل ػـبی  یبػؿ ػؿیاها به لؼؿت ب ػـبنتاو يیق هنلظ ی
 ىىيؼ.
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ـافیایی ؿاهکاؿ يظاهی رؼیؼ صکىهت مامايیتمن  یمات رغ
ـافیایی ىاهًياهی مامايی امت که  به ؿاهکاؿی يظاهی اف مىی ػولت  والغ ػؿهنئله ػیگـ اٍالصات يظاهی و تمنیمات رغ

ـای  ـاؿمامايی ب ـافیای یبـهی اهًیت هـفهای للمـوىاو بـل ـافیایی گـػػ. ایى هنئله به ومؼت رغ ی مـفهیى مامايیاو و فاٍله رغ
ـاو،)عىايناؿی گيت یبافه ـکق مبب ورىػ عغـ ػؿ هـ گىىه و کًاؿ مـفهی (.41: 7211يژاػ و ػیگ ى مامايیاو و ُبؼؼ هنافت اف ه

ـای ػفغ مـیغ ایى  ىؼ ػولت مامايی ـهاب ـاؿی عغ ـاتىؿی عىػ و بـل ـافیایی و اٍالصات  اهًیت ػؿ اهپ يظاهی ػمت به تمنیمات رغ
ـاؿ کًؼ. مامايیاو باؿها با صمالت ػىمًاو عىػ ػؿ ىـق  بقيؼ تا اف ایى عـیك بتىايؼ اهًیت ؿا ػؿ گىىه و کًاؿه للمـو گنتـػه عىػ بـل

ـات  به»و غـب هىاره ىؼيؼ   ػؿ(. 32: 7832ىیپماو، «)که چًیى کًًؼ ايؼ ىؼه، یا هزبىؿ ايؼ پـػاعتهه هها به رًگ ػؿ ػو رب یىا ک
ـافیایی آياو بىػرايب ىؼه اف   یلتضميىع واکًو يظاهی مامايیاو به ایى صمالت يظاهی یک واکًو يظاهی ایى  والغ ؛ و هىلؼیت رغ

ـای ػولت مامايی بىػ صملهیىؿه و  یهنئله  ی ػائمی ػؿ هـفهای ىـلی، غـبی، ىمالی و رًىبی یک هؼضل همیيگی ب
ـاو، )عىايناؿی ـافیایی مامايیاو هىرب ىؼ(. هىلؼیت 41: 7211يژاػ و ػیگ ـافیایی  رهت هـ افبىػ که  هرغ  باىًؼ؛ عغـ ػؿرغ

ػىمًاو اف هـ عـف به مـفهیى مامايیاو صمله کـػيؼ و گىیؼ هی چهاؿم هـهقػی عبـی صیى ؿوایت ولایغ تاؿیغی ػوؿه که چًاو
ـگیـػ» همچًايکه مـفهیًياو ؿا الىام ىـلی ػؿ  تاف و  تاعتـه کـػيؼ.  (، هضا141ٍ/ 4: 7811عبـی، «)فه ػو مىی کماو ؿا بب

ـاب اف رًىب به ػؿوو مـفهیى مامايیاو  ها ػؿ هـفهای غـبی و یىؿه یؿوهىـق، رًگ ػائمی با  ایى باوؿ ؿا ىؼت بغيیؼ »های اػ
 (.41: 7833ػؿیایی، «)که ىاهًياهی بایؼ تىايایی ؿویاؿویی با ػىمًاو ؿا ػؿ هـفهای گىياگىو ػاىته باىؼ

ـاو مپاهبؾ»لت هًَب به همیى ػ  ـاؿی اهًیت ػؿ کل  ػاؿ ػهؼهکه فـهايؼهی کل مپاه مامايی ؿا « ای بىػ، ىایؼ تىايایی بـل
ـاتىؿی مامايی ؿا يؼاىت. با ايزام اٍالصات يظاهی تىمظ ايىىیـواو  ی يظاهی و ػفاػی مامايیاو بـعـف ىؼ و يتیزه ها ضؼفاهپ

ـهه اف تاؿیظ به ؛ (41: 7831ايگلبـت و ویًتـ، بىػ )يل آو يیق تمىیت لىای يظاهی و آغاف يبـػ با بیقا ـایى ػولت مامايی ػؿ یک ب بًاب
ـاو مپاهبؾ»همام  ایى يتیزه ؿمیؼ تا ـافیاییهی کًؼ و بهلغؿا  «ای ـاؿ « مپاهبؾ»چهاؿ  رای آو ػؿ چهاؿ رهت رغ مى، کـینتىػهًؼ )ل

الؼام ایى اٍالصات ػؿ يظام هالی و ليکـی  به ولت مامايینـو ايىىیـواو ػ(. ػؿ فهاو صکىهت لباػ و فـفيؼه ع831: 7837
ـاو مپاهبؾ»کـػ. تا ایى فهاو  اها اف ایى فهاو به بؼؼ ػولت مامايی تمنیمات  ؿا بـ ػهؼه ػاىت؛ فـهايؼهی کل يیـوهای رًگی «ای

ـافیایی ؿا ايزام ػاػ و بـ ـافیایی  ایرغ ـاؿ ػاػ. هـ بغو اف ایى تمنیمات رغ ـاو مپاهبؾ ل ـافیایی یک ای یا « کىمت»هـ رهت رغ
ی ها ىهـمتاوػؿ هتى  (.23: 7833ػؿیایی، ػهؼ ) یهگفتًؼ که هؼًی ممت، بغو، مىی و ياصیه  یه« پاػوکنت»یا « کىمتک»

ـاييهـ ایى چهاؿ بغو بؼیى ىکل آهؼه امت:  ـاماو کىمت  -7ای کىمت -4«.بغو ىمال ىـلی» ؛(kust ī xwarāsān)ع
کىمت  -2؛ و «بغو رًىب ىـلی»؛ (kust ī nemroz) کىمت يیمـوف-8«.بغو رًىب غـبی» ؛(kust ī xwarwarān) عىؿوؿاو

 (.هماو«)بغو ىمال غـبی» ؛(kust ī ādurbādagān)آػوؿباػگاو 
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ـافیایی للمـو مامايیاويميه (. 1ىکل )  تمنیمات رغ

(Farrokh, 2018: 113) 
 

ـاماو و مکنتاو و کـهاو،مپاهبؾ ىـق ا ـاق ؿا تا مـصؼ ػولت بیقايل،مپاهبؾ هغـب افى فىاد ع د مپاهبؾ ىمال افىا اد ػ
(. 831: 7837مى، کـینتىػاىت )ػؿ فیـ فـهاو عىیو  ؿا و مپاهبؾ رًىب افىاد پاؿك و عىفمتاوهمالک هاػ بقؿگ و آؽؿبایزاو 

ـاتىؿی مامايی ؿا يیق ػؿ للمـو عىػ های ػـب یىمـفهیی اف ها بغومپاهبؾاو غـب و رًىب کيىؿ،  ييیى غـب و رًىب غـبی اهپ
ـاو به ىماؿ   یذعلػاىتًؼ. يىاصی بضـیى و ػماو ػؿ صاىیه رًىبی   یآهؼيؼ و ػؿ صىفه یهفاؿك و ػؿیای ػماو بغيی اف للمـو ای

ـاؿ  ؿايؼ  یهيیق بـ افىاد هیايـوػاو تا هـفهای بیقايل فـهاو (. مپاهبؾ غـب 234: 7812ػیًىؿی، ػاىتًؼ )مپاهبؾ رًىب ل
 (.731: 7838اللهیاؿی، )

 
 يتیزه

ـافیایی ـاؿ  صمله هىؿػػائن  عىؿ به للمـو مامايیاو اف چًؼ رهت رغ ـفت. ایى هنئله باػج ىؼ، مامايیاو  یهو تهارن ل گ
ـای کًتـل ؿا و ؿاهکاؿهای ػفاػی و يظاهی  پؾیـ للمـو عىػ ؿا ىًامایی کًًؼ و الؼاهات یبآميماط  فهاو هـوؿ  به ايزام ػهًؼ.  ها آوب

ـات، ينبت به هـ عَىًهب ػؿ هـفهای غـبی، ػولت مامايی همىاؿه ها واکًو  یؿوهگىيه فؼالیت يظاهی  صىفه ػو ؿوػ ػرله و ف
ـاتژیکی و یهيياو  های يظاهی ػولت مامايی ییـگو رهت ها يمو ههمی ػؿ بـوف رًگ یىمـفهژئىپلیتیکی ایى  ػاػ. اهمیت امت

ـای هضافظت اف ماکًاو للمـو پاػىاهی بىػ، رؼا ػؿ غـب ػاىته امت. ایزاػ امتضکاهات گنتـػه  اف هىايغ عبیؼی که عىػ ػاهلی ب
ـاؿ  یاباوبالىام  ػائن تهارن هىؿػی يفىؽ الىام غاؿتگـ ػؿ ىـق و ػؿ ياصیه لفماف و همچًیى ػؿ ياصیه رًىب غـبی که ها گؾؿگاهػؿ  گـػ ل

ـای هضافظت اف هـفهای عىػ ايزام ػاػ. هنئله يىع تهارن الىام  افرملهگـفت،  یه گـػ که  یاباوبالؼاهاتی بىػ که ػولت مامايیاو ب
ـگؾاؿ بىػ. تأحها و ؿاهکاؿهای يظاهی ػولت مامايی  یتفؼالغاؿتگـی بىػ ػؿ يىع  بیيتـ به ىکل ؿو صکىهت مامايی ػؿ   یىا افی

های تزاؿی و ػؿیایی ؿا  بـػ. هىلؼیت ػؿیایی اهکاو فؼالیت یهىمالی مـفهیى عىػ بیيتـ ػؿ صالتی تؼافؼی به مـ هـفهای ىـلی و 
ـاهن کـػه بىػ. ياوگاو ػؿیایی مامايیاو  ـای مامايیاو ف ػؿ الیايىك هًؼ و ػؿیای مـط يیق  فاؿك و ػؿیای ػماو،  یذعلػؿ  تًها  يهب

 ؿلیبی يؼاىت. 
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 هًابغ
ـاو ) - ـايتل و ػیگ ـهًگی.تاؿیظ التَاػ ػولت مامايی(. 7834آلتهاین، ف ـاو: ايتياؿات ػلمی و ف  ، تـرمه هىىًگ ٍاػلی، ته
ـاو: پافیًه.هًـ مامايی(. 7838آؿفوهايی، فـیؼوو ) -  ، ته
ـاب و ؿاهبـػ يظام مامايی ػؿ بیى(. 7838اللهیاؿی، فـیؼوو ) - ـه الؼ الًهـیى و علیذ اػ ـکبیـ.ـبفاؿك و رقی ـاو: اهی  ، ته
ـاو، ييـ يی.ػؿآهؼی بـ فلنفه تاؿیظ، تـرمه اصمؼگل هضمؼی(. 7831امتًفىؿػ، هایکل ) -  ، ته
ـافیا و تاؿیظ )پیىيؼ هـفها((. 7834اچ بیکـ، الى ) - ـاو: پژوهيکؼۀ تاؿیظ امالم.رغ ـتضی گىػؿفی، ته  ، تـرمه ه
ـکت  ، بیفاؿك علیذ(. 7821التؼاؿی، اصمؼ ) - ـايکلیى. مهاهی کتابرا: ى  های ریبی با همکاؿی هؤمنه ايتياؿات ف
ـاو و ىاهاو )مًی هلىک االؿُ و االيبیا(. 7811اٍفهايی، صمقة بى صنى ) - ـکبیـ.تاؿیظ پیاهب ـاو: اهی  (، تـرمه رؼفـ ىؼاؿ، ته
ـا ) - فاؿك،  ًامی اؿىؼ هغالؼات علیذياهه کاؿى ، پایاوفاؿك های يظاهی، تزاؿی مامايیاو ػؿ علیذ فؼالیت(. 7831امؼبیى، فه

ـاو اهىاف.  ػاييگاه ىهیؼ چم
ـاو همؼهه(. 7811بیک هضمؼی، صنى ) - ـافیای تاؿیغی ای  ، اٍفهاو: ايتياؿات ػاييگاه اٍفهاو.ای بـ رغ
ـافیا همؼهه(. 7831بیک هضمؼی، صنى ) -  ، اٍفهاو: ايتياؿات ػاييگاه اٍفهاو.ای بـ تاؿیظ ػلن رغ
ـاو و ؿوم رًگ. (7821پـوکىپیىك  ) - ـاو: تـرمه و ييـ کتاب.های ای  ، تـرمه هضمؼ مؼیؼی، ته
ـاو و بیقايل ػؿ مؼه(. 7837پیگىلىفنکایا، يیًا ) - ـاو: لمًىك.های ىين و هفتن هیالػی ای  ، تـرمه کاهبیق هیـ بهاء، ته
ـاو ػؿ مؼه(. 7814پیگىلىفنکایا، يیًا ) - ـاب صؼوػ هـفهای ؿوم ىـلی و ای الله ؿضا،  ، تـرمه ػًایتىين هیالػی-مهای چهاؿ اػ

ـهًگی. ـاو: ايتياؿات هؤمنه هغالؼات و تضمیمات ف  ته
ـاو ػؿ ؿوفگاؿ پاؿتیاو و مامايیاو(. 7831پیگىلىفنکایا، يیًا ) - ـهای ای ـهًگی. الله ؿضا،  یت، تـرمه ػًاىه ـاو: ػلمی و ف  ته
ـاو و چیى ػؿ اواعـ ػوؿه مامايی و اوایل ػوؿه امالهی(.» 7832پاىافايىك، صمیؼؿضا ) - ـاف: تزاؿت ػؿیایی ای ، «می

ـاو پژوهو  .11-18: بهاؿ و تابنتاو، ٌٍ 7، مال پًزن، ىماؿه ىًامی های ای
ـاو(. 7832تاؿیظ کمبـیذ ) - ـتضی حالب فـمـفهیى ای ـامتاؿ، ویلیام بیى فیيـ، تـرمه ه ـاو: راهی، چاپ اول.7، رلؼ ، وی  ، ته
ـاو(. 7837صافظ يیا، هضمؼؿضا ) - ـافیای میامی ای ـاو: ممت..رغ  ، ته
ـاتژیک تًگۀ هـهق علیذ(. 7817صافظ يیا، هضمؼؿضا ) - ـاو: ممت.فاؿك و يمو امت  ، ته
ـاو: ييـ ايتغاب.لؼؿت و هًافغ هلی(. 7831صافظ يیا، هضمؼؿضا ) -  ، ته
ـابی فاؿمايی، مهیال، میصنیًی وليکالیی - تبییى و (.»7211) ؼ صبیب، یىمف رمالی، هضمؼ کـین، مًگاؿی، امماػیل، ت

فَلًاهه تاؿیظ ، «م.(444-117تضلیل يمو و اهمیت يظاهی مىاصل رًىبی ػؿیای کامپی ػؿ صفظ اهًیت ىاهًياهی مامايی)
 .13-33: پاییق، ٌٍ 33، مال بینت و ػوم، ىماؿه ؿوابظ عاؿری

ـاو و ؿوم ػؿ ؿوفگاؿ مامايیاو(. »7831ی، پـویق )صنیى عالی - ـافیای تاؿیغی ىهـ آهؼ و رایگاه آو ػؿ هًامبات ای هزله ، «رغ
ـاو و امالم پژوهو  : پاییق و فهنتاو.47، ىماؿه های تاؿیغی ای

ـاىاػی، ِمـوؿعىايناؿی يژاػ، اصناو - ـاتىؿی مامايی(. »7211) ، هىمىی کىهپـ، میؼههؼی، ع ـاتژی يظاهی ػؿ اهپ ، «امت
 .41: پاییق، ً 8، مال میقػهن، ىماؿه ىًامی هغالؼات بامتاو
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ـاتىؿی مامايی ياگفته(. 7831ػؿیایی، تىؿد ) - ـاو: بًگاه تـرمه و های اهپ ، تـرمه آهًگ صمايی، هضمىػ فاضلی بیـرًؼی، ته
 ييـ کتاب پاؿمه.

ـاو: تىك.مايیاوما(. 7834ػؿیایی، تىؿد ) - ـياف اػتماػی، ته  ، تـرمه ىه
ـاييهـ ىهـمتاو(. 7833ػؿیایی، تىؿد ) - ـاو: ايتياؿات تىك.های ای ـام رلیلیاو، ته  ، تـرمه ىه
ـاو: لمًىك. (. ػؿك7831ػوؿايت، ویلیام ریمق، ػوؿايت، آؿیل ) -  های تاؿیظ، تـرمه هضنى عاػم، ته
ـاو: ايتياؿات تمؼو هيـق فهیى گاهىاؿه تمؼوتاؿیظ (. 7813ػوؿايت، ویلیاهق ریمق ) - ـاو، ته ، رلؼ اول، تـرمه اصمؼ آؿام و ػیگ

ـهًگی.  ػلمی و ف
ـاو: ييـ يی.اعباؿ الغىال(. 7812ػیًىؿی، ابىصًیفه اصمؼ ابى ػاوػ ) -  ، تـرمه هضمىػ ههؼوی ػاهغايی، ته
ـاو: ممت.المللی اهًیت هلی و يظام بیى(. 7821ؿوىًؼل، رلیل ) -  ، ته
ـاو بامتاو )(. 7832کىب، ؿوفبه ) کىب، ػبؼالضنیى و فؿیى فؿیى - ـاو: ممت..( تاؿیظ میامی مامايیا2تاؿیظ ای  و، ته
ـافیایی ػؿ يظـیه(. »7833الؼابؼیى، یىمف، کاؿماف، ايام ) فیى - فَلًاهه ػلمی پژوهيی ، «های ژئىپلیتیک رایگاه هىلؼیت رغ

ـافیای اينايی  .21-11، ٌٍ 7، مال مىم، ه: رغ
ـاو: ممت.تمؼو مامايی(. 7838ماهی، ػلی ) -  ، ته
ـکق ييـ ػاييگاهی.تاؿیظ مامايیاو(. 7833ىاپىؿ ىهبافی، ػلیـضا ) - ـاو: ه  ، ته
ـافیا(. 7838ىکىئی، صنیى ) - ـاو: گیتاىًامی.فلنفه رغ  ، ته
ـاو: هبايی تاؿیظ مامايیاو(. 7832ىیپماو، کالوك ) -  ييـ و پژوهو فـوفاو ؿوف.، تـرمه کیکاوك رهايؼاؿی، ته
ـات ؿلابت7831ىفیؼی، آؿیى ) - ـاو و ؿوم ىـلی )بیقايل( ػؿ ػؿیای مـط، الیايىك هًؼ و -های میامی (: يتایذ و تأحی التَاػی ای

ـاو اهىاف. ياهه کاؿىًامی اؿىؼ هغالؼات علیذ فاؿك ػؿ ػَـ مامايی، پایاو علیذ  فاؿك، ػاييگاه ىهیؼ چم
ىک((. 7811)عبـی، هضمؼ بى رـیـ  - مل و الملُ ـاو: اماعیـ.4، رلؼ تاؿیظ عبـی )تاؿیظ الـْ  ، تـرمه ابىالمامن پایًؼه، ته
ـاو: ممت، چاپ ػوافػهن.ژئىپلیتیک(. 7831الله ) ػقتی، ػقت -  ، ته
ـای، ؿیچاؿػ يلنىو ) - ـاو(. 7833ف ـاو: مـوه.تاؿیظ بامتايی ای  ، تـرمه هنؼىػ ؿرب يیا، ته
ـيىػ، ؿضا ) - ـاو: ييـ يی.اعلل تاؿیغی ػوؿه مامايی(. 7831ف  ، ته
ـاو ػؿ فهاو مامايیاو(. 7837کـینتى مى، آؿتىؿ اهايىئل ) - ـاو: فؿیى.ای  ، تـرمه ؿىیؼ یاممی، ته
ـتیل، راو ) - ـاو ػؿ ػوؿاو اىکايی و مامايی )وافيو و باف فایی ػؿ صؼوػ  بیى(: 7832ک ، یالػی(ه 124ق.م. 483الًهـیى و ای

ـاو: ممت. ـا بامتی، ته  تـرمه فه
ـاو: ايتياؿات مغى.راهؼه و التَاػ ػَـ مامايی(. 7831کیاو ؿاػ، صنیى ) -  ، ته
ـکايیا ػؿ هًافػات هـفهای ىـلی مامايیاو(. »7834کاویايی پىیا، صمیؼ، ػاغمه چی، هاؿیا ) - ، «رایگاه و يمو امتضکاهات هی

 : پاییق و فهنتاو.4، ىماؿه ، ػوؿه پًزنهای ػلىم تاؿیغی پژوهو
ـاو: ػيیای کتاب.تاؿیظ گـػیقی(. 7818گـػیقی، ابىمؼیؼ ػبؼالضی ) -  ، به تَضیش و تضمیك ػبؼالضی صبیبی، ته
ـافیا(. 7834گىؿػو اینت، ػابلیى ) - ـاو: پژوهيکؼۀ تاؿیظ تاؿیظ ػؿ بنتـ رغ ، تـرمه صنیى صاتمی يژاػ و صمیؼؿضا پیغمبـی، ته

 امالم.
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ـاػیا - ـاػ )ه ـه ػؿ للمـو ىاهًياهی مامايیاو(. 7811و، عؼا ه  را: بًیاػ يیکىکاؿی يىؿیايی. ، بیکيىؿ صی
ـافیای رًگ(: 7831هاکنمیىک، کاتاؿفیًا ) - ـاو و ؿوم رغ ـکبیـ.های ای ـاو: اهی  ، تـرمه صنیى عالئی، ته
ـاو بامت پژوهو(: 7831هضمىػآباػی، اٍغـ ) - ـهًگ و میامت ای  ، اهىاف: ههـ یاؿ.اوهایی ػؿ تاؿیظ؛ ف
ـاو بامتاو(. 7817هيکىؿ، هضمؼرىاػ ) - ـافیای تاؿیغی ای ـاو: ػيیای کتاب.رغ  ، ته
ـاو ػؿ ػهؼ بامتاو(. 7828هيکىؿ، هضمؼرىاػ ) - ـاو: تـبیت7، رلؼ ای  هؼلن و تضمیمات تـبیتی. ، ته
ـهای مامايی(. 7831ههـآفـیى، ؿضا ) - ـاو: ممت.ىه  ، ته
، مال چهاؿػهن، ه: فَلًاهه پاؿمه، «فاؿك رنتاؿی ػؿفهیًۀ صضىؿ يظاهی مامايیاو ػؿ علیذ(. »7838هیـفاويؼ، هنلن ) -

48 ٌٍ ،718-721. 
ـايیاو و ػـب(. 7813يىلؼکه، تئىػوؿ ) - ـاو: ايزمى آحاؿ هلی.ها ػؿ فهاو مامايیاو تاؿیظ ای  ، تـرمه ػباك فؿیاب، ته
ـايی مامايی ػؿ لفماف رًىبی بـ اماك ػاػه(. » 7831ـ، یؼمىب )هًؼیزايی، هضمؼ، هضمؼی ف - های  يگاهی به هتَـفات ايی

ـهًگی؛ پژوهو، «ىًاعتی بامتاو ـايی تاؿیظ ياهه هغالؼات تاؿیظ ف  .37-718، ٌٍ 84، مال هيتن، ه: ی ايزمى ای
ـاو: ػو لؼؿت رهايی ػؿ کياک(. 7831ویًتـ، ايگلبـت، ػیگًاك، بئاته ) - ، تـرمه کیکاووك رهايؼاؿی، و و همقینتیؿوم و ای

ـاو: فـوفاو ؿوف.  ته
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