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چکیده

بویژه از آن جهت که تنش بر سر . نقش عوامل جغرافیایی در بروز تنش بین کشورها بسیار قابل توجه است
خاطر اینکه هها بسیار دیر پا بوده و بگیرد که این بحرانهاي ژئوپلیتیکی قرار میعوامل جغرافیایی در زمره بحران

توانند در گفتگوهاي سیاسی بر سر این ها نیز کمتر میکومتهاي جغرافیایی در میان است، حپاي ارزش
در طول . شوندچرا که در داخل کشور متهم به خیانت به سرزمین و منافع ملی می. موضوعات بده بستان کنند

وقوع پیوسته است هاي بسیاري در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بهقرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم تنش
. صورت مستقیم یا غیرمستقیم به عوامل جغرافیایی و بویژه مرزها مرتبط استهشاء بسیاري از آنها بکه من

مرزهاي خاورمیانه و شمال آفریقا عمدتاً محصول توافق استعمارگران بوده و بدون توجه به سیماي انسانی 
اند و از نوع را از هم جدا کرده.. .هاي متعلق به قوم، زبان و مذهب واند و در موارد بسیاري انسانترسیم شده

. شوندمرزهاي تحمیلی محسوب می
دنبال تحلیل وضعیت خطوط مرزي منطقه تحلیلی، به–پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی

خط مرزي 53براي این منظور . باشدخاورمیانه و شمال آفریقا در ارتباط با سیماي انسانی مرزهاي این منطقه می
کیلومتر مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج آن در قالب جداول و نمودارها 31569نطقه به طول در این م

با سیماي انسانی در آنهاو عدم تطابقاکثر مزرهاي این منطقه ارائه شده است که حاکی از تحمیلی بودن 
.باشدهاي قومی، زبانی و مذهبی میزمینه

.شمال آفریقاخاورمیانه،لی، سیماي انسانی مرزها، مرز، مرزهاي تحمی:کلیديهايهواژ
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مقدمه-1
برخی مرز را برخاسته از تمایل غریزي . هاي مختلفی دارندنظران درباره مرز دیدگاهصاحب

دانند که به آن اصطالحاً قلمروخواهی انسان به اعمال نظارت انحصاري بر بخشی از فضا می
خی دیگر مانند دیوید ام اسمیت تشابه میان قلمروخواهی که برگویند، در حالی انسانی می

تنها دلیل دانند و معتقدند تمایل به داشتن قلمرو نهانسان و قلمروخواهی حیوان را مردود می
اي براي نیل به اهداف دیگري مانند ادامه بقا، سلطه سیاسی یا اهمیت از نظر مادي بلکه وسیله

رابرت ساك نیز تحدید حدود و نظارت بر یک منطقه افرادي مانند . ستیزي استبیگانه
و هادهیپدروي مردم، نفوذاعمالیا تأثیرگذاريمنظوربهجغرافیایی را تالش فرد یا یک گروه 

توان گفت، هاي متفاوت، میرغم دیدگاهبه. )Muir, 1996: 14-20(دانندیمروابط میان آنها 
هم برخورد که با... ین دو شخص، دو پدیده وتفاوت ب. مفهوم مرز برخاسته از تفاوت است

آید که اصطالحاً وجود میتماس میان آنها بهنقطهآن یک فصل مشترك یا جهینتدرکنند و می
ي انسانی هاگروههاي سیاسی را در ژان گاتمن، جدایینیبنیادر. شودمرز میان آنها نامیده می

حیط انسانی وجود دارد که با ظرافت، افراد را بررسی کرد و متوجه شد یک نیروي معنوي در م
ها جدا و به یک ملت یکپارچه تبدیل آورد از دیگر گروهدر یک گروه انسانی گرد هم می

,Hafeznia and Janparvar(کندمی 2011: 25-26.(
نقش مهم و یبزرگ جهانهايقدرتست،یقرون گذشته، بویژه قرون نوزده و بیطدر

,Zarghani(اندمناطق جهان داشتهشتریدر بالمللینیبيمرزهامیو ترسنییدر تعيمؤثر

مرزها به دوره استعمار برمیو ترسنییبزرگ در تعهايتأثیر قدرتنیاول).154 :2007
متمدن را یانسانياروپا فضا،ییاروپاهاييامپراتوریجهانطهدر طول نظام سل. گرددیم

منطقه کیعنوان بهایاز آسهاییو بخشقایبویژه در آفرنیزممناطق سطح هیو بقدادیشکل م
انییمنافع اروپاها تصرف و برايقدرتنیکه توسط اشدندیمحسوب معیوساریبسيسرحد

فرانسه، ا،یتانیشش قدرت استعمارگر بربیترتنیبد). Dikshit, 1995: 54(شدندیمتمدن م
مختلف هاينیمتعدد اقدام به تصرف سرزمهايالسیدر طایتالیپرتغال و اک،یبلژ،هلند

میتقسيانفوذ جداگانهياساس منافع خود به قلمروهارا برهانیسرزمنیکردند و سپس ا
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,Muir(کردند 2011: دوره نیمرزها در اقا،یدر خارج از اروپا بویژه آفربیترتنیبد.)40
نکته . شديگذارمشخص و عالمتییاستعمارگر اروپاهايدلخواه قدرتوهیعمدتاً به ش

، باشدیمیخیمقطع تارنیمرزها در امیدر ترسیجهانهاينقش قدرتکنندهانیکه بیمهم
هايبر اساس منافع و خواست قدرتطمذکور که فقياز مرزهاياریاست که بسنیا

جامانده ن بهکشورها همچنانها بعد و پس از استقالل ایوجود آمده بودند، سالاستعمارگر به
مرزها بدون توجه نیموارد، اشتریآنکه در بحال. مستقل شدنديکشورهايریگشکليو مبنا
اینوجودبا). Dikshit, 1995: 56(شدهمیمنطقه تقسیو فرهنگينژاد،یقوميمایبه س

نیررتپذیاز رخنهیکیياستعمارهايلحاظ نفوذ قدرتبهقایو شمال آفرانهیخاورميمرزها
مرزها و يرگیقرن از شکلکحدود ی، که پس از گذشت روندیشمار ممناطق جهان به

در یو قومايفرقهک،یدئولوژیا،یاسیس،ینیسرزمهايکشورها هنوز شاهد انواع کشمکش
مناطق نیايکشورهايرگیشکلیعیرطبیو غیناگهانتیماهنیبنابرا. میکشورها هستنیانیب

مناطق نیرا در اداریو عدم صلح پایناامن،یثباتیر سر مرزها شده، که بخود عامل کشمکش ب
پژوهش حاضر مرزهاي منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را از جهت سیماي .زده استرقم

.مورد بررسی قرار داده است) قومی، مذهبی و زبانی(انسانی 

روش تحقیق-2
روش بهاطالعات يگردآوروه شدانجام یلتحلی–ی فیروش توصاحاضر بپژوهش
ی فیکصورت نیز بهاطالعات لیروش تحلهمچنین و صورت گرفته است يو اسنادايکتابخانه

.باشدو کمی می

مبانی نظري-3

مرز-1-3
صورت رسمی و در سطوح اما به. گرددمیها بر گیري مرز به تفاوت میان انسانمنشأ شکل

گیري مرزها وجود دارد، که هاي متفاوتی در زمینه شکلدگاهباالتر بویژه در سطح کشورها دی
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که انسان در حالی برخی از جغرافیدانان غربی، بر این باورند، در: شوداشاره کوتاهی به آنها می
داشت، انسان مدرن براي سروکار»سرحد«گذشته براي تعیین قلمرو فعالیت خود با مفهوم 

کنند این گروه از جغرافیدانان تصور می. کنداقدام می»زمر«تشخیص قلمرو اطرافش به کشیدن 
کهن، پایان فتوحات خود انسان . مرز به مفهوم کنونی آن تا همین اواخر وجود نداشته استکه 

فهومی کهن و مرز مفهومی نوین بدین ترتیب سرحد م. شناخترا سرحد می
میامروزي به زمانی بر و پیدایش مفهوم آن به شکل). Mojtahedzadeh, 2000: 41(است

آمدند وجودبهها خواست ملتبنابرم، 1648مطابق معاهده صلح وستفالیا هاحکومتگردد که 
گرفت جاي خود را به و بدین ترتیب منطقه سرحدي که محدوده بسیار وسیعی را دربر می

,Mirheadar(از منطقه سرحدي بودترمشخصتر و عرضکمخط مرزي داد که بسیار  1990:

جداکنندهکه نیاز به تعیین خطوط مشخص اندرفتهیپذهمگان این موضوع را هرحالبه).143
که این پدیده نو چنان. پایه در اقتصاد جهانی قرن نوزدهم استحاصل پیدایش حکومت ملت

ر و تي قبلهادورهگرا در ناپذیر گسترش امپریالیزم جهانگویند، پیامد گریزتیلور و دیگران می
ظهور وجود این درباره نوبا. بوده استنظام اقتصادي جهانی و سیستم ارتباطی نهفته در آن 

= حکومت «رود منشأ مفاهیم از سوي دیگر، گمان می. بودن مرزها اجماع کلی وجود دارد
از دوران مدرن برگردد، چرا که وجود مرز به موجودیت یک کشور شیپبه»مرز«و »کشور

یافته در اینکه مفهوم تازه حکومت و سرزمین در اروپاي دوران مدرن گسترش .بستگی دارد
ي کهن با هاتمدندهد است، بایستی تردید کرد؛ در این زمینه آثاري وجود دارد که نشان می

براي مثال، . آشنایی داشتند»مرز«و مفهوم »سرزمین«در ارتباط با مفهوم »حکومت«مفهوم 
ین در بریتانیاي امپراتوري روم و سد سکندر در شمال خاوري ایران دیوار چین، دیوار هادر

. آمدندشمار میدر دنیاي کهن به) سرحد(تر برخورد شاید در حقیقت بخشی از منطقه گسترده
توان این واقعیت را نادیده گرفت که حتی آن دیوارها نماینده مفهوم خط در باوجود این نمی

,Mojtahedzadeh(شده بودندترسیم "هاآن"از "ما"م فضا بودند که براي جدایی مفهو

2003: 5-6.(
توان گفت، مرزها خطوطی هستند که حد خارجی قلمرو تحت حاکمیت در تعریف مرز می
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و نیز مرزهاي سیاسی ). Dikshit, 1995: 55(کنند پایه را مشخص مییک حکومت ملت
هاي دیگر است و خطوط مرزي، دترین عامل تشخیص و جدایی یک واحد سیاسی از واحمهم

منظور تحدید حدود یک واحد سیاسی روي زمین خطوطی اعتباري و قراردادي هستند که به
,Mirheadar(شوندمشخص می 2008: 161.(

انواع مرز از نظر پیدایش و تطبیق آن با سیماي انسانی-2-3
مسکونی همگام با مالً غیرشود که در مناطق کابه مرزهایی گفته می؛مرزهاي پیشتاز:الف

؛)Zarghani, 2007: 59(آید ها پدید میپیشروي انسان
شده در نواحی خالی از سکنه، پیش از خطوط مرزي ترسیم ؛مرزهاي پیش از سکونت:ب

؛توان بهترین گونه خطوط مرزي نامیدپدید آمدن اجتماعات انسانی می
رافیاي انسانی نواحی و منطبق با الگوهاي مرزهایی که با توجه به جغ؛مرزهاي تطبیقی:ج

؛اندشود به مرزهاي تطبیقی معروفقومی تعیین می-فرهنگی 
به خطوط مرزي که بدون توجه به سیماي فرهنگی ناحیه و تنها بر اثر ؛مرزهاي تحمیلی:د

خطوط نتیجه ترسیم ایندر. شوداند، مرزهاي تحمیلی گفته میوجود آمدهالمللی بهسیاست بین
مرزي، مردمی که از یک قوم و نژاد بوده، زبان و فرهنگ مشترك دارند، از یکدیگر جدا شده 

؛برندسر میهاي جداگانه بهتحت لواي حکومت
عنوان مرز گونه که از نامشان پیداست، اعتبار خود را بهاین مرزها همان؛مرزهاي متروکه:ه

,Mirheadar(اندازها نمایان است نوز در چشماند، ولی آثار آنها هدادهسیاسی از دست 

2008: 165-166.(
گذاري ها عالمتعنوان تمایز بین ایدئولوژيمرزهاي ایدئولوژیک به؛مرزهاي ایدئولوژیک: ي

).Eurekaencyclopedia.com(پرده آهنین بوده است 1989شوند، مهمترین آن تا می

مرزهاي استعماري -3-3
اي از مرزهاي مستعمراتی است که سازترین میراث امپریالیستی، شبکهئلهماندگارترین و مس
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خطوطی که بر سر میزهاي کنفرانس اروپا و بر مبناي . نصیب کشورهاي جانشین شده است
ها و محتواي انسانی آنها هاي بزرگ و با نادیده گرفتن نسبی سرزمینتعامالت سیاسی قدرت

,Muir(ها کشیده شده روي نقشه 1998: همین دلیل مرزهاي کنونی بسیاري از به. )341
کشورهاي زیر سلطه، استعماري یا تحمیلی هستند، خطوط مرزي که بدون توجه به مردم آن 

بدین . کنندالمللی هستند و تا حدود کشور را مشخص میهاي بینناحیه و فقط نتیجه سیاست
ها با هم زندگی هستند و سالترتیب مردمی که از یک نژاد یا یک زبان و فرهنگ مشترك 

شوند و هر یک تحت لواي حکومت جداگانه اند با عبور خط مرزي به دو دسته تقسیم میکرده
,Mirheadar(برند سر میبه 1990: توان گفت مرزهاي استعماري مرزهایی هستند که می).6

و خودمنافع کشورهاي استعمارگر در مناطق استعمار شده خودشان بر اساس سالیق و عالیق
ترسیم . اندوجود آوردهبدون در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی محیط از نظر طبیعی و انسانی به

زا هستند و باعث درگیري مرزي بین دو کشور مشکلعمالًاین مرزها پایه منطقی ندارند و 
:Hafeznia and Janparvar, 2011(شوند دارنده می ی توافق در مورد چنین مرزهای).73

دست مقیاس بههاي کوچک زنی در میزهاي کنفرانس، با کمک نقشهمعموالً در هنگام چانه
هاي جهانی در ترسیم مرزها در این مقطع کننده نقش قدرتنکته مهمی که بیان . آمدمی

باشد، این است که بسیاري از مرزهاي مذکور که فقط بر اساس منافع و خواست تاریخی می
ها بعد و پس از استقالل این کشورها همچنان وجود آمده بودند، سالر بهها استعمارگقدرت

اگرچه ). Dikshit, 1995: 56(گیري کشورهاي مستقل شدند مانده و مبناي شکلجابه
اما قاره آفریقا، جوالنگاه اصلی ،اندها و مناطق مختلف حضور داشتهاستعمارگران در قاره

و نیز یکی دیگر از ). Drysdale and Blake, 1989: 103(هاي استعمارگر بوده است قدرت
ها طی قرن نوزدهم و بیستم، منطقه خاورمیانه بود که هاي امپریالیستی اروپاییهاي رقابتعرصه

ها به علت داشتن امتیازات اقتصادي و استراتژیکی و در دسترس بودن مورد توجه این قدرت
هزار کیلومتر 34سوم از مجموع شده فقط حدود یکه بر اساس آمارهاي ارائ. گرفته بودقرار 

وجود ها بهمرز خشکی کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا در اثر توافق بین دولت
).Ibid: 69(اندآمده
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هاي خاورمیانه و شمال آفریقافروپاشی امپراتوري عثمانی و تأثیرات آن بر مرزبندي-4-3
عثمانی به جنگ داخلی کشورهاي مسیحی اروپا و اتحاد هاي، با ورود ترك1914در نوامبر 

مجارستان علیه بریتانیا، فرانسه و روسیه، -هاي محور، آلمان و اتریش این کشور با دولت
امپراتوري عثمانی در ).Mansfield, 2004: 175(سرنوشت امپراتوري عثمانی رقم خورد

. یافته بودریاي خزر و الجزایر گسترش از مجارستان و کریمه تا د16اوج قدرت خود در قرن 
,Derriennic(شتاب بیشتري گرفت 19افول این امپراتوري از همین زمان آغاز شد و در قرن 

سیاست و دیپلماسی صحنهدردر اوایل قرن بیستم، سه دسته اصلی بازیگران ). 23-24 :1989
نگلیس و فرانسه و بازیگران دو قدرت عمده اروپایی آن زمان یعنی ا: خاورمیانه ظاهر شدند

زوال آرام امپراتوري عثمانی خأل قدرتی بر . افراد سیاسی محلی که اهمیت تاریخی پیدا کردند
جاي نهاد و درنتیجه این تحول، تمام بازیگران در جستجوي گسترش و افزایش منافع خود در 

هایی بود که زمینمهمترین نگرانی انگلیس از چگونگی برخورد با سر. آمدنداین منطقه بر
ها، امپراتوري عثمانی بیمار از نظر اروپایی. آمدندزودي از تقسیم امپراتوري عثمانی پدید میبه

و در حال مرگ بود، و سرنوشت امپراتوري پهناور آن از جمله پایتخت بسیار ارزشمند آن 
-Kamrava, 2010: 55(داد را تشکیل می»مسئله شرقی«اصطالح یعنی استانبول، کانون به 

در جنگ جهانی اول، بریتانیا هدایت سه مذاکره جداگانه براي آرایش پس از جنگ ). 57
پیکو -هاي عربی را به عهده گرفت که شامل مذاکره با شریف حسین، قرارداد سایکسسرزمین

بین انگلیس، فرانسه و 1916و 1915هاي در مذاکراتی که طی سال. و اعالمیه بالفور بودند
ه بر سر تقسیم امپراتوري عثمانی انجام گرفت، قسمت عربی امپراتوري عثمانی مورد روسی

هاي فرانسه حامی سنتی کاتولیک. توجه روسیه نبود، بلکه به استانبول و ارمنستان نظر داشت
هم انگلستان . کردامپراتوري که از قرن نوزدهم در لبنان مستقر شده بود، سوریه را مطالبه می

1916در ماه می . کردفارس و ایران استقرار یافته بود، عراق را مطالبه میدر خلیجکه قبالً 
گوهاي بین مارك سایکس و ژرژ پیکو وانگلیس و فرانسه به یک توافق رسیدند و در گفت

موجب به . رسمیت بشناسندتوافق شد، هر یک از دو طرف، حقوق دیگري را در منطقه به
ه دریا در سوریه و سیلیسی در اختیار فرانسه قرار گرفت و اداره توافق مزبور اداره کران
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جزفلسطین در غرب اردن . ها سپرده شدشهرهاي بغداد و بصره و بندر حیفا به دست انگلیس
شد و نحوه اداره آن بعداً با توافق روسیه که حامی المللی اداره میبینتیریمدحیفا توسط یک 

سرزمینی که بین این سه ناحیه قرار داشت به . شدتعیین میسنتی ارتدکس در فلسطین بود، 
یافت آمد، تعلق میوجود میهاي عربی که پس از جنگ بهدولت عرب یا کنفدراسیون دولت

شده بود، فرانسه در بینی کرد دو منطقه نفوذ پیشولی در این ناحیه که رسماً استقالل پیدا می
شد و انگلیس در جنوب بین مرز مصر و ل میشمال که شامل سوریه داخلی و شهر موص

ها در آرشیو سري باقی ماند و در آن تاریخ بلشویک1917توافق مزبور تا دسامبر سال . عراق
:Derriennic, 1989(تزار آن را یافتند  78.(

تازه واردها، به میزان نسبتاً وها در پایان جنگ جهانی اول جامعه یهودي فلسطین، قدیمی
در اعالمیه بالفور خواسته 1917وجه رسیده بودند و حکومت انگلستان در نوامبر تقابل

، بدون »موطن ملی براي یهودیان«رسمیت شناخت و از طرح تشکیل یک ها را بهصهیونیست
ملل که بریتانیا به شرایط این تعهد در متن قیمومیت جامعه. تعیین حد و مرزي، پشتیبانی کرد

این تعهد اجراي آن به مبارزه اعراب علیه . کرد، گنجانده شداداره میاستناد آن فلسطین را
قیمومیت بریتانیا و حضور یهودیان حداي داد ت ویژهت و شد)Lewis, 2000: 359-360 .(

هاي تحقیقیافته-4

سیماي انسانی مرزهاي خاورمیانه و شمال آفریقا
نسانی در سه دسته تطابق قومی، تطابق مرزهاي خاورمیانه و شمال آفریقا از منظر سیماي ا

بدین صورت که زمانی که مرز منجر به . گیردزبانی و تطابق مذهبی مورد بررسی قرار می
جدایی یک گروه قومی، زبانی و یا مذهبی از یکدیگر در دو سوي مرزها شد، شاهد عدم 

نی و یا مذهبی را بین هاي قومی، زباتطابق مرز با سیماي انسانی هستیم و هنگامی که مرز گروه
توان دو کشور تقسیم نکرده و منجر به جدایی آنها تحت لواي دو حکومت نشده است می

براي روشن شدن وضعیت کلی سیماي انسانی مرزهاي . داردتطابق گفت مرز با سیماي انسانی 
هایی که هم خطوطآفریقا ابتدا الزم است این وضعیت را بر روي نقشهلخاورمیانه و شما
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دهند، نشان میزبانی، قومی و مذهبیهاي مرزي و هم وضعیت سیماي انسانی را از جنبه
براي این . مالحظه کرد و سپس به تحلیل مورد به مورد هر یک از خطوط مرزي پرداخت

سپس ،ايهاي زمینهارائه شده است و با توجه به این نقشه4تا 1هاي شماره منظور نقشه
المللی منطقه خاورمیانه و شمال ههاي انسانی ساکن در مرزهاي بیناطالعات مربوط به گرو

منظور سهولت کار به. تنظیم شده است2و 1آفریقا از منابع معتبر استخراج و در قالب جداول 
.بندي، در ابتدا مرزهاي خاورمیانه و سپس مرزهاي شمال آفریقا بررسی شده استدسته

المللیاي خاورمیانه و شمال آفریقا در ارتباط با مرزهاي بینترکیب زبانی کشوره: 1نقشه شماره 

Source: Center for Middle Eastern Studies (CMES), University of Chicago, 2016



92 1395فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره اول، بهار________________________

المللیترکیب قومی کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا در ارتباط با مرزهاي بین: 2نقشه شماره 

Source: Global Mapping International, 2016

المللیترکیب مذهبی کشورهاي خاورمیانه در ارتباط با مرزهاي بین: 3نقشه شماره 

Source: Izady, 2000
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المللیترکیب مذهبی کشورهاي شمال آفریقا در ارتباط با مرزهاي بین: 4نقشه شماره 

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Africa

رمیانهسیماي انسانی مرزهاي خاو
سیماي انسانی مرزهاي خاورمیانه: 1جدول شماره 

خطوط مرزي
طول خطوط 

مرزي
)کیلومتر(

*وضعیت تطابق سیماي انسانی مرزها
مذهبیزبانیقومی

تطابقعدم تطابقتطابقعدم تطابقتطابقعدم تطابق
حنفی؛ شیعهفارسی؛ پشتوپشتون936افغانستان- ایران )1(
حنفیبلوچیبلوچ؛ براهویی909تانپاکس- ایران )2(
کردي کرمانجی؛ کردترکمن992ترکمنستان- ایران )3(

ترکمن
حنفی؛ شیعهکردي گورانی

شیعهآذريآذربایجانی432آذربایجان- ایران )4(
)ارتدکس(مسیحی) شیعه(اسالم ارمنیارمنی35ارمنستان–ایران )5(
شافعیانجیکردي کرمکرد499ترکیه- ایران )6(
کردي سورانی؛ کرد؛ عرب1458عراق- ایران )7(

شیعه؛ سایرکردي کلهري؛ عربی

آذربایجانی؛ 9آذربایجان-ترکیه )8(
کرد

آذربایجانی؛ 
شافعی؛ شیعهکردي کرمانجی

کردي ارمنی؛ارمنی؛ کرد268ارمنستان-ترکیه )9(
)ارتدکس(مسیحیشیعه کرمانجی

مسیحیحنفیترکیگرجیگرجی؛ ترك252گرجستان- ترکیه )10(
؛ ارتدکس(مسیحیبلغاريترکیبلغاريترك240بلغارستان- ترکیه )11(

)سنی(اسالم
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؛ ارتدکس(مسیحییونانی؛ ترکییونانی؛ ترك206یونان- ترکیه )12(
)سنی(اسالم

شافعیکردي کرمانجیکرد352عراق- ترکیه )13(
کردي کرمانجی؛ کرد؛ عرب822سوریه- ترکیه )14(

شافعی؛ حنفیعربی

کردي کرمانجی؛ عرب605سوریه- عراق )15(
شافعی؛ حنفیعربی عراقی

حنفیعربی نجديعرب181اردن- عراق )16(
شیعه؛ مالکیعربی خلیجیعرب240کویت- عراق )17(
حنبلیشافعیعربی نجديعرب814عربستان- عراق )18(
عربی سوري؛ عرب375لبنان- سوریه )19(

عربی لبنانی
شیعه و (اسالم 

؛ مسیحی)سنی
یهوديعربی؛ عبريعرب؛ یهودچرکسی76اسرائیل–سوریه )20(
عربی بدوي؛ عرب؛ چرکسی375اردن- سوریه )21(

دروزي؛ حنفیچرکسی

؛ )شیعه(اسالم مسیحی عبريعربی لبنانییهودعرب؛ چرکسی79لبنان- اسرائیل )22(
یهودي

حنفی عربی بدويعرب238اردن- رائیل اس)23(
؛ )سنی(اسالم عربی؛ عبريعرب؛ یهود51نوار غزه–اسرائیل )24(

یهودي 
)سنی(اسالم عربی؛ عبريعرب266مصر- اسرائیل )25(
شافعیعربی نجديعرب744اردن-عربستان )26(
مالکی؛ شیعهعربی خلیجیعرب222کویت-عربستان )27(
حنبلی؛ شیعهعربی خلیجیعرب60قطر-بستان عر)28(
حنبلی؛ مالکیعربی خلیجیعرب457امارات-عربستان )29(
حنبلی؛ عباديعربی نجديعرب676عمان-عربستان )30(
عربی حجازي؛ عرب1458یمن-عربستان )31(

حنبلی؛ شافعیزیديعربی یمنی
بلیحنعربی خلیجیعرب410عمان-امارات )32(
عبادي؛ شافعیعربیعرب288یمن-عمان )33(

معنی جدا شدن دو گروه انسانی متفاوت توسط مرز بوده و المللی بهمنظور از تطابق سیماي انسانی با مرز بین*
المللی از میان گروه انسانی واحد عبور کرده و موجب تقسیم آن عدم تطابق نیز به بدین معنی است که مرز بین

.تشده اس
Sources of Table 1:

www.self.gutenberg.org/articles/list-of-countries-and-territories-by-land-borders
www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/ssoviet-ethnic-86.jpg
www.gulf2000.columbia.edu/images/map/Gulf-Ethnicity-sm.png
www.pilk.net/resources2/map.balkans3.jpg
www.cdn0.vox-cdn.com/assets/4232063/Mid-East-Ethnic-lg.png
www.muturzikin.com/carteasie.htm
www.commons.wikimadia.org/wiki/Film:Madhhab-Map-(Division-of-Islam).png)
www.gulf2000.columbia.edu/images/maps/caucasus-and-Vicinity-Rerigious-sm.png
www.pinterest.com/pin/392516923747442946
www.cdn3.vox-cdn.com/assets/4232215/Syria-levant-religion.png
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مرزهاي شمال آفریقاانسانی سیماي 
سیماي انسانی خطوط مرزي شمال آفریقا: 2هجدول شمار

طول خطوط خطوط مرزي
)کیلومتر(مرز 

وضعیت تطابق سیماي انسانی مرزها
مذهبیزبانیقومی

تطابقعدم تطابقتطابقعدم تطابقتطابقعدم تطابق
)سنی(اسالم عربیهاي قومیگروه11نوار غزه–مصر )34(
؛عربی لیبیاییهاي قومیگروه1115لیبی- مصر )35(

حنفیمالکیعربی مصريتداگا
مالکیسایر؛ عربی مصريهاي قومیگروه1273سودان- مصر )36(
؛ عربی لیبیاییهاي قومیگروه459تونس- لیبی )37(

مالکیدیجربا

عربی ؛ یعربی لیبیایسایر؛ طوارق982الجزایر- لیبی )38(
مالکیالجزایري

مالکیعربی الجزایريهاي قومیگروه354نیجر- لیبی )39(
مالکیتداگاهاي قومیگروه1055چاد- لیبی )40(
مالکیتداگاهاي قومیگروه383سودان- لیبی )41(
بربر صحرایی965ونست- الجزایر )42(

مالکیسایر؛ عربی تونسیسایر 
مالکیعربی الجزایريطوارق 956نیجر- الجزایر )43(

سایر ؛طوارق1376مالی- الجزایر )44(
؛عربی هیسانیا

؛ الجزایريعربی
سایر

مالکی

؛عربی الجزایريهاي قومیگروه463موریتانی- الجزایر )45(
مالکیعربی هیسانیا

مالکیعربی الجزایريهاي قومیگروه42صحراي غربی- الجزایر)46(

بربر صحرایی 1559مراکش- ر الجزای)47(
؛عربی الجزایري
؛ عربی مراکشی

سایر
مالکی

؛عربی مراکشیهاي قومیگروه443صحراي غربی–مراکش )48(
مالکیعربی الجزایري

مالکیسایر؛ بدیاتسایر؛ زگاواهاي قومیگروه1360چاد- سودان )49(
جمهوري –سودان )50(

مالکیسایر؛ ساراکابایالوقومیهاي گروه483آفریقاي مرکزي

مالکیسایر؛ تاگرگناسایر؛ کواماهاي قومیگروه723اتیوپی- سودان )51(
مالکیسایر؛ عربی بدويهاي قومیگروه605اریتره- سودان )52(

؛ دینکا جنوب غربیسایر؛ دینکا؛ عرب1937سودان جنوبی- سودان )53(
؛ مسیحیاسالم شلووكماسالیت

مذاهب بومی
Sources of Table 2:

www.self.gutenberg.org/articles/list-of-countries-and-territories-by-land-borders
www.anthrocervone.org/africanstudies/lessons/maps/
www.newworldencyclopedia.org/entry/File:Berbers.png
www.gulf2000.columbia.edu/images/maps/Sudan-North-Ethnic-sm.jpg
www.muturzikin.com/carteasie.htm
www.commons.wikimadia.org/wiki/Film:Madhhab-Map-(Division-of-Islam).png
www.blog.oup.com/2014/05/15-facts-on-african-religions/
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تجزیه و تحلیل -5
خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر تطابق با سیماي پژوهش حاضر با هدف تحلیل مرزهاي 

خط 33از این تعداد . کیلومتر صورت گرفته است31569خط مرزي به طول 53انسانی، در 
کیلومتر در شمال 16544خط مرزي به طول 20کیلومتر در خاورمیانه و 15025مرزي به طول 

. آفریقا قرار دارند
قومی مرزهاي خاورمیانه و شمال آفریقا حاکی از این بررسی صورت گرفته از نظر تطابق 

93(کیلومتر 29361خط به طول 43اند، است که خطوط مرزي که عدم تطابق قومی داشته
کیلومتر در 12817خط مرزي به طول 23باشد که از این تعداد، می) درصد طول مرزها

یقا قرار دارند که به این معنی کیلومتر در شمال آفر16544خط مرزي به طول 20خاورمیانه و 
تطابق . است که همه خطوط مرزي شمال آفریقا از نظر قومی در شرایط عدم تطابق قرار دارند

. باشندکیلومتر است که همه آنها در خاورمیانه می821خط مرزي به طول 6قومی در تنها 
خط مرزي به طول 4شوند در با یکدیگر مشاهده میقومی مواردي که عدم تطابق و تطابق 

.باشندکیلومتر است که آنها هم در خاورمیانه می1387
طول خطوط مرزي خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر تطابق قومی: 1نمودار شماره 

By: The Authors

821تطابق، 
%)3(کیلومتر 
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تجزیه و تحلیل -5
خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر تطابق با سیماي پژوهش حاضر با هدف تحلیل مرزهاي 
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در بررسی صورت گرفته از نظر تطابق زبانی خطوط مرزي خاورمیانه و شمال آفریقا نشان 
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کیلومتر در شمال 10926خط مرزي به طول 15کیلومتر در خاورمیانه و 11207مرزي به طول 
همه کیلومتر وجود دارد که 2255خط مرزي به طول 8باشند و تطابق زبانی تنها در آفریقا می

خط 9با یکدیگر نیز در زبانی هر دو مورد عدم تطابق و تطابق . در خاورمیانه قرار دارندآنها
1563خط مرزي به طول 4کیلومتر مشاهده شده است که از این تعداد 7181مرزي به طول 

.کیلومتر در شمال آفریقا قرار دارد5618خط مرزي به طول 5کیلومتر در خاورمیانه و 
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با مذهبیهر دو مورد عدم تطابق و تطابق. در خاورمیانه قرار دارندهمه کیلومتر است که 
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گیرينتیجه-6
طور هب. باشندعنوان خطوط جداکننده کشورها و مردمان ساکن در آنها میهالمللی بمرزهاي بین

تفاوتها است ولی در واقعیت شاهد مرزهایی هستیم که مردمان یی وکلی مرز تداعی کننده جدا
مرزها تحت . متفاوت قرار داده استشور همسان را از یکدیگر جدا کرده و در دو یا چند ک

آیند که گاهی این فلسفه وجودي قابل تأمل و درونزا بوده و گاهی وجود میهشرایط متفاوت ب
مرزهاي . باشندنیز حاصل وقایع نسبتاً کوتاه مدت و حتی گاهی حاصل یک تصمیم می

. گیردالمللی محل تالقی کشورها با یکدیگرند و روابط آنها از طریق مرزها صورت میبین
لسفه وجودي قابل دفاع و عمیقی برخوردار نباشند، از نظر ماندگاري و دوام چنانچه مرزها از ف

همواره قابل بحث بوده و این شرایط موجب ناپایداري وضعیت مناطق مرزي و در نتیجه سوق 
در طول قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم منطقه . باشندیافتن به سمت بحران و نآرامی می

. یار زیادي بود که خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آورده استخاورمیانه شاهد وقایع بس
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مرزهاي . باشندنیز حاصل وقایع نسبتاً کوتاه مدت و حتی گاهی حاصل یک تصمیم می

. گیردالمللی محل تالقی کشورها با یکدیگرند و روابط آنها از طریق مرزها صورت میبین
لسفه وجودي قابل دفاع و عمیقی برخوردار نباشند، از نظر ماندگاري و دوام چنانچه مرزها از ف

همواره قابل بحث بوده و این شرایط موجب ناپایداري وضعیت مناطق مرزي و در نتیجه سوق 
در طول قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم منطقه . باشندیافتن به سمت بحران و نآرامی می

. یار زیادي بود که خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آورده استخاورمیانه شاهد وقایع بس

7

عدم تطابق و 
تطابق مذهبی 

با یکدیگر

قومیزبانیمذهبی
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ل مرزها یک رسید که در اکثر این مسائتوان به این نتیجه با تأمل بر روي منشأ این وقایع می
اند هم از جهت اینکه این وقایع بر روي مرزها واقع شده و هم از پاي ثابت این منازعات بوده

با توجه به اینکه بسیاري از مرزهاي منطقه خاورمیانه و . ا بوده استجهت اینکه مرز عامل آنه
باشند و حاصل دوران استعمار بوده و شمال آفریقا از فلسفه وجودي قابل دفاعی برخوردار نمی

دنبال تحلیل مرزهاي این منطقه از نظر تطابق مرزها باشند، پژوهش حاضر بهاز نوع تحمیلی می
و براي این منظور سیماي انسانی مرزهاي این منطقه را از نظر قومی، با سیماي انسانی بوده 

دهد که از بین سه نتایج پژوهش حاضر نشان می. مذهبی و زبانی مورد بررسی قرار داده است
مقوله قومیت، مذهب و زبان، خطوط مرزي خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر قومی داراي 

درصد بوده و سپس تطابق 93کیلومتر با 29361ه طول مرزي بخط 43بیشترین عدم تطابق با 
درصد قابل مشاهده است و در آخر، مورد 3کیلومتر با 821خط مرزي به طول 6قومی در 

یعنی در بخشی از مرز تطابق و در بخشی عدم تطابق وجود (عدم تطابق و تطابق با یکدیگر 
کمتر از مورد تطابق است اما طول قرار داد و با وجود اینکه تعداد خطوط مرزي آن ) دارد

درصد را شامل 4و 1387خط مرزي به طول 4گیرد زیرا با بیشتري از مرزها را در بر می
وضعیت تطابق خطوط مرزي از نظر زبانی نیز به این صورت بوده است که بیشترین . شودمی

قم زده است و در درصد ر70کیلومتر با 22133خط مرزي به طول 36تعداد را عدم تطابق با 
درصد وجود 23با 7181خط مرزي به طول 9جایگاه بعد، عدم تطابق و تطابق با یکدیگر با 

. درصد هستیم7کیلومتر با 2255خط مرزي به طول 8دارد و در آخر شاهد تطابق زبانی در 
وضعیت تطابق خطوط مرزي از نظر مذهبی هم به این صورت بوده است که بیشترین رقم را 

درصد رقم زده و بعد از آن مورد 76با 24141خط مرزي به طول 40دم تطابق مذهبی با ع
درصد شاهد 19کیلومتر با 5958خط مرزي به طول 7عدم تطابق و تطابق با یکدیگر را با 

.درصد وجود دارد5با 1470خط مرزي به طول 6هستیم و در آخر تطابق مذهبی در 
خاورمیانه و شمال آفریقا در هر سه مورد قومی، زبانی و تحلیل سیماي انسانی مرزهاي

مذهبی نشان از عدم تطابق خطوط مرزي با سیماي انسانی دارد و حاکی از تحمیلی بودن 
باشد و این به این معنی است که مرزهاي این منطقه که حاصل دوران استعمار است، می
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فراهم است و الزم است براي پرهیز هاي تنش و درگیري بویژه در مناطق مرزيهمواره زمینه
از این مسائل کشورها و ملتهاي منطقه سعه صدر بیشتري در خصوص مسائل مرزي و تبعات 

.آن داشته باشند

قدردانی-7
هايجهت حمایتبهاصفهاندانشگاهپژوهشیدانند از معاونتمینگارندگان بر خود الزم

.نمایندقدردانیوتشکرحاضرپژوهشانجامازمعنوي ومادي
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