
____________________________ 

 21/25/2311 تاريخ تصويب:                 52/25/2312تاريخ دريافت: 

 2311های جغرافيای سياسي، سال دوم، شماره دوم، تابستان مجلّة پژوهش

 

 کاربردی ی عقلانی در مطالعات ژئوپلیتیکگرابهینه روش شناسی اثبات عملکردتبیین 

 
 ( دیار جغرافیای سیاسی دانشگاه یزد، یزد، ایراناستا)تفرشی احسان لشگری 

lashgari@yazd.ac.ir 

 

 چکیده

لعه میي شناخت مفاهيم و موضوعات مورد مطاروش ويژه در علوم انساني تعريف و در فلسفه علم و ب

، معرفت شناسانة و روش شناسانة متفاوت و يا حتیي متایاد داشیته باشید  تواند مبنای هستي شناسانه

علوم جغرافيايي مي باشد که تفسير آن در مکاتب مختلف روش شناسي ژئوپليتيک يکي از موضوعات 

در اين پژوهش کوشیش گرديیده بیا رويکیرد   متفاوت مي باشد گراييفرااثبات گرايي واثبات از جمله

 معرفت در ژئوپليتيیک احرازبهينه  کارکردهایتحليلي و با مراجعه به مستندات معتبر نظری  -توصيفي 

 نظام های»ي از ضرورت شناخت علمي و تبيين رويکرد قياس  ارائه گردد ی عقلانيگرااثبات در رويکرد

که بر روابط ژئوپليتيک مسلط هستند سخن مي گويد و شرط کاربردی بیودن ژئوپليتيیک را « منسجمي

مکیان هیا و در ميان پديده های منفرد مورد مطالعه در « نظام مند» جستجوی استنباطي و عقلاني امری 

نای آن میي کل های ثابتي وجود دارد که بر مباين چارچوب شناختي مبتني بر   مي داند مناطق مختلف

در عين حیال عوامیل متغيیری  توان چرايي و چگونگي تحولات ژئوپليتيک را تبيين و پيش بيني نمود 

گرايیي از جیزب بیه گذار هسیتند کیه تعمیيمتأثيرنيز در مطالعات ژئوپليتيک  همچون نوع نظام سياسي

روابیط بیين بیا شیرايط  ويژگي با انطباق تلفيق اين دواست که  بديهي  کل)استقراب( را منتفي مي نمايد

   ی عقلاني سوق مي دهد گرااثباتروش شناختي ژئوپليتيک را به سوی مطالعات الملل ابعاد 

   قياس ،گرايياثبات ،روش شناسي ،ژئوپليتيک : کلیدیهای هواژ
 

 مقدمه 

ژئوپليتيیک ديیدگاههای و روش احراز معرفت در مفهوم  ،ل سدۀ گذشته همواره دربارۀ موضوعدر طو

نظريه ها و چارچوب های مسلط ژئوپليتيک تا اواسیط قیرن بيسیتم ختلف و متفاوتي وجود داشته است  م

در  اغلب بر جنبه های عيني جغرافيا و اثرگذاری آن بر روابط بين کشورها و بلوک های قدرت استوار بود 
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ه و ريشه يابي علل ستيز، يش های علوم جغرافيايي به مطالعگرااين مامون، ژئوپليتيک نيز به عنوان يکي از

  بیه خترقابت و همکاری مبتني بر داده های جغرافيايي اعم از طبيعي و انساني در مقياس فراملي مي پردا

گونه ای که به پيش بيني رفتار بازيگران سياسي و سرنوشت سياسي مکانها در مناطق و قلمروهای مختلف 

امیا بیا مشیاهدۀ   پرداخته مي شدن و دفع عوامل تهديدزا در رابطه با وجود امتيازات جغرافيايي قدرت آفري

انديشمندان به سوی  ي به تناقض های فراوان ايجاد شدهضعف پيش بيني های ژئوپليتيک و عدم پاسخگوي

اهميیت يیافتن ند که از جمله مهمتیرين اثیرات آن چارچوب های نظری جديدی در ژئوپليتيک سوق يافت

ترسيم رفتارهای ژئوپليتيک و تعامل مکاتیب تفسیيرگرايانه بیا تحولیات نقشه های ذهني سياستگذاران در 

و تفسير گفتمان ها به مباحث ژئوپليتيک کشیيده شید  انديشیمندان  (Mirhydar, 1998:22)ژئوپليتيک بود

اتوتايل و     را مي توان از پيشگامان اين حرکت نوين دانست کیه بیه تجديیدنظر و ارزيیابي اگنيو، همانند 

پرسش ها  2111و  2191بطورکلي در دهه  تفکر ژئوپليتيک پرداختند حاکم بر روشها و سنتهای  مجدد در

 & Sibely)و چارچوب های فکری جغرافيدانان بويژه در جغرافيای سياسي بطور شايان توجهي تغيير نمود

others, 2005:62) تيويسم و واقعيت و ادامه توسعه اين جريان های فکری غالباً مشتمل بر نقادی عليه پوزي

برداشتن از رابطة دانش و قدرت در نظريیه  ، پردهتماني پنداشتن واقعيت های انساني، گفهای قابل مشاهده

ژئوپليتيک انتقادی با عبیور از   (Afzali & Amiri, 2011: 57)های کلاسيک و شالوده شکني گفتمان ها بود

ويژه به پيوند ژئوپليتيیک بیا جغرافيیای رفتیاری  يانه و اتخاذ رويکردی هرمنوتيک بطورگراروشهای اثبات

صحه گذاشت  محققان ژئوپليتيک انتقادی تمايل دارند به جای تمرکز بر شناسايي تأثير عوامیل جغرافيیايي 

خود را از جهیان ترسیيم « تصاوير ذهني»چگونه سياستمداران بر شکل گيری سياست خارجي دريابند که 

   (Mirhydar & Others, 2011: 3)مي نمايند

با تأکيدی که بر متون، ساختارشکني، نقد، مطالعیه و « پسامدرن» ژئوپليتيکاين در حالي است که ظهور 

را به سمت عرصیه هیای تریوريکي هیدايت نمايید کیه در آن دسیت  ژئوپليتيکتفسير دارد ممکن است 

بينید  از ايین رو بواجیه اندرکاران اين روش صرفاً خود را با تعدادی مخاطبان علاقمند به مباحث نظیری م

اين کاستي بالقوه را به همراه دارد که کمتر به مسائل و چالش هیای  گراانگارهافراط در اتخاذ روش شناسي 

موجود در مکان ها و مناطق پرداخته شده و ارائه راه حل کاربردی برای حل و فصل آنها کمتر مورد توجه 

نگری، پيش بيني و تصميم گيری برای آينده کمتیر امکیان  قرار گيرد  اين مسأله موجب مي گردد که آينده

بروز و ظهور داشته باشد  اصولاً اگر فاا حاصل پارادايم و منطق پارادايم نيز درونیي و غيرقابیل قایاوت 
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باشد، مانعي جدی در راه انتخاب عقلاني بين عملکرد آنها پيش مي آيد  چرا که عملکیرد آنهیا در سیاخت 

( و مقايسه بين آنهیا بیي Popper, 2000: 105) ه و عقل توان انتخاب بين آنها را نداردفاا علي السويه بود

فايده خواهد بود و هدف اصلي گفتگو که عبارت است از آموختن از ديگری محقق نخواهد شد  به همين 

استبداد بیه  گرايي همانند نفياين ديدگاه افلاطون که نقد نسبي با تمسک به گرادليل برخي از منتقدان نسبي

در نهايت به تروريک شدن ژئوپليتيک گرايي در رف به نسبيمقدماتي يکسان نياز دارد؛ معتقدند که اعتقاد صِ

و تمرکز بيشتر در اين روش شناسي نبايد به اين  گرااثبات آن مي انجامد  بنابراين اهميت دهي به روش پسا

اين در حالي اسیت   (Murry, 2009: 454) بماند فدر سطح نظريه متوق ژئوپليتيکمعنا باشد که مطالعات 

را بخیود  جغرافيیايييانه وجه کیاربردی علیوم گراکه امروزه نسبت به گذشته هرچه بيشتر روشهای اثبات

همچنان روش احراز معرفت و حیل  ؛تحولات روش شناختياين بنابراين علي رغم  اختصاص داده است 

حال ايین  تلفيق گرديده است  گرااثباتبا روش شناسي  وپليتيکدر ژئدستيابي به تحليل فاايي و مجهول 

)رويکردهای اسیتقرايي يیا گرااز مکتب اثبات رويکردیژئوپليتيک کاربردی در چه سروال پيش مي آيد که 

در اين راستا در اين پژوهش در درجة نخست  د؟خواهد گردي به غايت شناسي بهينه تر نزديک ترقياسي( 

بيق اين تعريیف بیا الوده های علم ژئوپليتيک استخراج گردد  سپس تلاش شده با تطکوشش گرديده که ش

غايیت ه تعمیيم پیذير در رابطیه بیا ؛ يک نظريیعقلانيتجربي و ی گرااثباتوب های روش شناسي چارچ

  ارائه گردد  شناسي بهينه تر مطالعات ژئوپليتيک در چارچوب رويکرد قياسي

 مبانی نظری 

 مفهوم ژئوپلیتیک

مچنانکه پيشتر ذکر گرديد جغرافيای سياسي به صورت يک شاخة يکپارچه از جغرافيای انسیاني بیه ه

مطالعه دو اثر متقابل دو عامل فاا و سياست مي پردازد  به عبارت ديگر سياست بیه عنیوان تیدبير و ارادۀ 

ط جغرافيايي اثیر میي ، دولتها و بازيگران سياسي بر محيا و سازمانهای سياسي نظير احزاب، حکومتهانهاده

خیود بیر سياسیتها و تیدابير نيیز در دو وجیه طبيعیي و انسیاني  ی جغرافياييگذارد و در نقطة مقابل فاا

همچنانکه پيشیتر   (Johnstone,2009: 393)، نهادهای غيردولتي و بازيگران سياسي اثر مي گذاردحکومتها

و فرصتها و محدوديتها بیرای زنیدگي انسیانها ذکر گرديد محيط جغرافيا در طول تاريخ همواره توليدکنندۀ 

بوده است  در اين محيط انسانها و گروههای انساني همواره درصدد استفاده از فرصیتها و غلبیه بیر جوامع 

؛ تامين ي است اين بُعد سياسي وجود انسانمحدوديتهای محيط در جهت پيشرفت خود مي باشند  بديه
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اثرگذاری قدرت سياسیي   (Hafeznia, 2006: 155)ديگران مي باشد کنندۀ منافع و بقای حيات او در برابر

بر فاای جغرافيايي منبعث از وجود اقتدار و حاکميت است که در درون فاای جغرافيايي کشور وجیود 

؛ در حاليکه ژئوپليتيک در مقياس فراملي در فاای جغرافيايي قابل طرح مي باشد که فاقد اقتدار مطلق اردد

حال رفتارها در اين مقياس متأثر از ساختارهای طبيعي و انساني فاا میي باشید  بین مايیة  بوده و در عين

ژئوپليتيک بر نقش آفريني جغرافيا در محيط بين المللي استوار است که به نوعي در پيونید بیا فایاخواهي 

وايي کیه دارنید نظام های سياسي قرار دارد  بدين مفهوم که حکومتها به فراخور موقعيت و محتبازيگران و 

واحدهای سياسي نقش آفريني میي کننید و بیه  ستيزو  همکاری، رقابت در معنابخشي به الگوهای رفتاری

حکومت ها به صورت ذاتي بدنبال توسعه قلمرو نفوذ خیود  هويت و رويدادهای سياسي جهت مي دهند 

هیای انسانسیاخت و طبيعیي در مي باشند و اين زيربنا موجد کنش ژئوپليتيک مي باشد  از اين منظیر داده 

ارتباط بين کشورها توان ايجاد کنش و حرکت را خواهد داشت و قلمروخواهي و قلمروگسیتری متوقیف 

ژئوپليتيک چارچوب جغرافيیايي  نخواهد گرديد مگر آنکه حکومت و بازيگر ديگر آنها را از کنش بازدارد 

رتری خواهي و سلطه جويي کشورها را مبتني و ب (Filint, 2011: 97)درک کشمکش ها را فراهم مي نمايد

بر داده های جغرافيايي طبيعي و انساني تبيين مي نمايد  بنظر مي رسد مهمترين تفاوتهای جغرافيای سياسي 

 و ژئوپليتيک در قالب موارد زير قابل مطالعه مي باشد: 

حیاکميتي و  در درجة نخست جغرافيای سياسي حاصل تصميمات سياسي سیاختارها و نهادهیای -2

 و تصميم گير بر فاای جغرافيايي مي باشد که شکل دهندۀ آمايش سياسي يک قلمرو مشخص مي باشید

، انتخابات و    تجلي مي يابد  بنابراين جغرافيای در قالب پديده های همچون حاکميت، تقسيمات کشوری

برای  حاکميت()ده و تصميمسياسي در فاای سرزميني يک کشور ظهور مي يابد که در آن امکان اعمال ارا

تغيير و تحول در فاا وجود دارد  در حاليکه ژئوپليتيک از ماهيت فراملي برخوردار مي باشد و اثر سياست 

را در فاای مورد ارزيابي قرار مي دهد که حاکميت مطلقي بر اين فاا وجود ندارد و نظم نهايي از طريیق 

و ساختارهای متشکل و بويژه حکومتها صورت مي پذيرد   اعمال قدرت و پيروزی در رقابتها توسط نهادها

بنابراين اثرات و کارکرد جغرافيای سياسي در فاای سرزميني و در تا حید نهیايي قلمیرو حیاکميتي يیک 

حکومت تجلي مي يابد  در حاليکه ژئوپليتيک شامل چگونگي دستيابي به امتيیازات جغرافيیايي در قالیب 

ي به قیدرت بيشیتر میي باشید  بنیابراين جغرافيیای سياسیي دارای مقيیاس پيروزی در رقابت ها و دستياب

و در عیين حیال مهمتیرين بیازيگر  عملکردی ملي و فروملي و ژئوپليتيک دارای مقياس فراملي مي باشید



 21                              در عقلاني گرای اثبات شناسي روش بهينه عملکرد تبيين                     سال دوم          

 

 :Hafeznia & Kaviyanirad, 2012فاايي کنشگر در ژئوپليتيک مفهوم حکومت ملي مي باشد) –سياسي 

67)   

؛ بنیابراين بدو حایور بشیر در زمیين وجیود داشیته، تعارض و جنگ و     از رقابت از آنجائيکه -5

ژئوپليتيک از حيث تاريخي نسبت به جغرافيای سياسي قديمي تر و پيشيني تیر میي باشید  چراکیه اصیولاً 

وجود حاکميت و تأثير همه جانبه آن بر ابعاد مختلف فاای جغرافيايي و بطور واضیح تیر شیکل گيیری 

شکل گرفته است  در حاليکه رقابت بر سر موهبیت هیای به بعد سدۀ اخير  از بتدريجيزی فاايي برنامه ر

جغرافيايي از بدو تاريخ بشر وجود داشته و يکیي از زيربناهیای فلسیفه تیاريخ رقابیت بیر سیر امتيیازات 

 جغرافيايي بوده است  

يک بنظر میي رسید جغرافيیای بنظر مي رسد با توجه به تفاوت ماهيت جغرافيای سياسي و ژئوپليت -3

عیات جغرافيیای سياسي از ماهيت انساني تری نسبت به ژئوپليتيک برخوردار مي باشد  به بيیان بهتیر مطال

در يیک  مختلیف رقابتها مابين نيروهای سياسي در جهت کنترل، پيشگيری و کاهش تنش ها، تعارضات و

، روشیها و ئوپليتيک بیه تجیويز راهکارهیاژ در حاليکهلب اعمال حاکميت بر فاا مي باشد  سرزمين در قا

روندها برای پيروزی در رقابتهیای بیين المللیي بیر سیر مواهیب جغرافيیايي و بیا اتکیا بیه قیدرت میي 

     (Lashgari, 2016: 224)باشد

تحت تأثير انگاره هیای پسیت اگرچه تحت تأثير فرايند جهاني شدن پاره ای از انديشمندان ژئوپليتيک 

دند که از ارزش مقياس های جغرافيايي نسبت به گذشته کاسته شده و در حیال حاضیر در معتقمدرنيستي 

، ديوان دادگستری بين المللي و    نهای جهاني نظير سازمان ملل متحد، بانک جهانيمقايس فراملي نيز سازما

بين مقيیاس هیای وجود دارند که حاکميت ملي را تحت تأثير قرار مي دهند و بنابراين امکان ايجاد تمايز ما

، جغرافيیای سياسیي بیا د دارند که پس فروپاشي بلوک شرقملي و فراملي وجود ندارد  از اين جهت تأکي

  ليکن اثرگذاری اين نهادها در سياسیتهای بیين (Sharp, 2013:25)ژئوپليتيک دچار همپوشي گرديده است

منافع خود در صحنه روابط بين الملیل  در پيگيری کشورهاالمللي منجر به جلوگيری از اثر بازيگران ملي و 

نگرديده است  بطوريکه وجود حاکميت در مقيیاس مقيیاس مبتني بر پتانسيل ها و ضعف های ژئوپليتيک 

از نظرگیاه انديشیمندان فراملي قابل مقايسه با وجود و اثرگذاری آن در مقياس ملي نيست  از ايین جهیت 

و دستيابي به قدرت در صحنه روابیط بیين الملیل توسیط همچنان پيروزی در رقابت ژئوپليتيک کلاسيک؛ 

جوامیع بازيگران سياسي موجد تفکرات ژئوپليتيک مي باشد و سیوگيری کینش قلمرومندانیه حکومتها و 
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، ادعای مالکيت نسبت به سیاير انساني در اشکال متأثرسازی، نفوذ، عمليات، تعامل، محدودسازی دسترسي

 ,Hafeznia & Kavyanirad)نيادين ژئوپليتيک محسیوب میي گیرددقلمروها جغرافيايي جزب کنش های ب

2013:191 )  

از بُعد مفهومي بررسي تمام ديدگاهها و نظريات مختلف در رابطیه بیا موضیوع و مفهیوم ژئوپليتيیک 

نمايانگر آن است که اثرگذاری  محيط جغرافيايي در ابعاد طبيعي و انساني در شکل دهیي بیه تصیميمات 

و بازيگران سياسي به مثابه وجه مشترک تمامي اين ديیدگاه هیا و نظريیات مطیرح بیوده سياسي حکومتها 

است  به عبارت بهتر تأثير جغرافيا در سياست در مقياس فراملي به پارادايم غالب در مطالعیات ژئوپليتيیک 

 و بويژه پس از جنگ سرد مکانها و مناطق مختلف جهیان (Mojtahedzadeh, 2001: 129)بدل شده است

از حيث دارا بودن پيش نيازهای طبيعي و انسانساخت قدرت آفرين و تهديدآفرين در نزد کشورها و گروه 

های متشکل سياسي دارای ارزش و اهميت متمايز مي باشند و برخي از اين مکان ها و مناطق مهیم تیر از 

يتيک به مطالعه و پيشنهاد راه ، ژئوپلدر اين پاردايم  (Lashgari, 2012: 25)ديگر مکان ها و مناطق مي باشند

؛ تحصيل قیدرت از مکانهیا و قدرت آفرين و دفع عوامل تهديدزا کارهايي مي پردازد که با توسل به عوامل

منییاطق جغرافيییايي مهییم بییرای حکومتهییا و بییازيگران سياسییي در سییطح فراملییي و جهییاني امکانپییذير 

حکومتهیا و بیازيگران سياسیي بیرای تصیرف  از منظر ژئوپليتيیک(   O'Tuathail et.al 2001:188,)گردد

فرصتها و مقدورات موجود در مکانها و فااهای جغرافيايي به رقابت پرداخته و سعي مي کنند نفوذ خیود 

خود بيافزايند و بر عکس رقبا را از  نفوذرا در فاای قدرت آفرين توسعه داده و اينگونه فااها را به قلمرو 

ضمن اينکه ژئوپليتيک سياست خارجي کشورها را بیا توجیه بیه داشیته هیای اينگونه فااها بيرون برانند  

  (Etaat, 2006: 16)طبيعي و انسانساخت و موقعيت جغرافيايي به صورت خرد و انتزاعي تعيين مي نمايید

 بنابراين ژئوپليتيک در حيطة روابط بين الملل به مطالعه فرصتها و ابزارهای جغرافيايي رقابت آميز پرداخته و

کارکردهای مکان و فاای جغرافيايي را در شکلدهي به فرايندهای کنش و واکنش در صحنه سياست بين 

مکانها و فااهای ژئوپليتيک اهميت و ارزش  از اين ديدگاه  (Germond, 2015:137)الملل تبيين مي نمايد

ديهي است بیه ايد  بمشخص نموده و شرايط آنها در قالب چرخه های رقابت ارزيابي مي نمجغرافيايي را 

، استراتژی و     در فاای روابط بين الملل ظهیور ، جنگتبع ظهور اين عوامل پديده های همانند ديپلماسي

مي نمايد که بخش مهمي از مطالعات اين رشته را بخود اختصاص مي دهد که با توسیل بیه ايین عوامیل 

 د  امکان حصول منافع را برای بازيگران سياسي امکانپذير مي گرد



 12                              در عقلاني گرای اثبات شناسي روش بهينه عملکرد تبيين                     سال دوم          

 

 قیاسی روش شناسی

بيشیتر از  برده میي شیود)متدولوژی( نام از آن به عنوان روش شناسيآن چيزی که  علوم اجتماعيدر 

های گوناگون برای تحقيق يا پژوهش)روش تحقيق( باشد خبر از انواع رويکردهیا بیه هآنکه مهارت يا شيو

ه نمودهیای رو که قائل بی دهد که بيشتر با فلسفه مدرن کانتي در ارتباط است از آنهای اجتماعي ميپديده

طیي تیاريخ دو مکتیب هسیتي شناسیي شیکل گرفتیه اسیت؛ يکیي  اصیولاً  متکثر از بیود واحید اسیت

پديیده هیا اعیم از  گرا)ايدئاليست(  از ديدگاه هستي شناسیي عينيیتگرا)عيني( و ديگری ذهنيتگرامادی

نمادها، فرايندها و کنش ها از نظر وجودی عملکردی مستقل از برداشت هیا و فهیم انسیان دارنید و میي 

ي يیا اجتمیاعي جنبیه ذهنی –اساساً پديده های سياسیي  گرابايست کشف گردند  از ديدگاه مکتب ذهنيت

بنابراين شناخت پديده های انساني جیزب بیا در نظیر   (Ghezelsofla, 2007:119)دست کم گفتماني دارند

   در حاليکیهگرفتن زمينه، متن، محيط و زماني که آن پديده هیا در آن شیکل گرفتیه انید، ممکین نيسیت

ها و معيارهیای رايیج  معتقدند که پيشرفت در مطالعات علوم اجتماعي، مستلزم پذيرش روش يانگرااثبات

تبيين های علت ياب، بر نظريه ها   در علوم طبيعي مي باشد و در واقع تبيين علت ياب را مناسب مي دانند

، بییه تفهییم اولويییت مییي گراو قییوانين کلییي اسییتوارند؛ در حاليکییه معتقییدان بییه روش هییای پسییااثبات

گرايي قرار میي گراگرايي را در برابر نسبيتگرايان ذا(  اين در حالي است واقعRahbari,2006: 100دهند)

د که انسان مقياس همه چيز مي باشد و بیا پیذيرش ندهند و نفي ذات را مستلزم پذيرش اين فرضيه مي دان

 فرض تمايز ميان معلوم و مجهول ناممکن مي گردد   اين پيش

و سودجوست و همه حسابگر  سان موجودی عاقل،يان از سرشت انسان اين است که انگرادرک اثبات

انسانها در برابر محرک های بيروني رفتار کم و بيش مشابهي از خود بروز مي دهند و رفتارهیای انسیان تیا 

معطوف به آن نوع تبيين و پيش بيني اسیت کیه بیا  گرااندازۀ زيادی تعميم پذير است  روش شناسي اثبات

در اين مکتب منظور از علم يیافتن ده باشد  مشاهده پديده ها و کشف نظم يا الگوی حاکم بر آن بدست آم

ها از طريق حس و تجربه و کوشش از طريیق اقامیة فرضیيه هیا در جهیت روابط و کيفيت اشياب و پديده

تبيين علمیي،   (Soroush,1996:12-13)باشدپذير در جهت تبيين آنها ميها و قوانين تعميمرسيدن به نظريه

، عوامل پيشيني را که در وضعيتي خاص موجب وقیوع ستقراييي و اچه قياسي و عقلاني باشد و چه تجرب

 پديده مشخصي است توضيح مي دهد  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 مکاتب روش شناسی - 1جدول 

گرایی ( اثبات1

 )پوزیتیویسم( 

حقيقت و علم به صورت عيني وجود دارد و فارغ از هر دو نوع ايدئولوژی و با کمک حس، 

توان حقيقت را احراز کرد و از اين طريق همگان به نتايج يگيری متجربه و با ابزار قابل اندازه

 يابند و حقايق قابليت تعميم دارد مشابهي دست مي

 ( هرمنوتیک 2

های عيني فاقد اصالت بوده و هيچ در حقيقت، معرفتي، اعم از فاا اساساً وجود ندارد و تمام پديده

حاکم وجود ندارد  هر نوع و حقيقت،  نوع حقيقت واقعي فارغ از عملکرد نيروها و ساختارهای

گيرد و در تبعيت از معرفت و دانشي در نتيجه عملکرد ساختارها و نيروهای حاکم شکل مي

 گرددساختار پديدار مي

 

، سازگاری يا عدم سازگاری هر فرضيه طي يیک فراينید تجربیي و گرابنابراين در روش شناسي اثبات

 جغرافيیاييالبته در علیوم   مون موفقيت آميز باشد، نظريه تأييد مي شودعقلاني آزموده مي شود  اگر اين آز

برخي قوانين به جای اينکه مدعي وقوع يک پديدۀ منظم باشند؛ تنها حاکي از درصدی از ايین میوارد میي 

باشند  اگر اين درصد مشخص شده باشد، يا بر پاية گزاره معيني رابطة کمي آن با واقعة ديگری معلوم شده 

د، اين گزاره را قانون آماری مي خوانند  بديهي است هرجا دانش کافي بیرای تصیريح قیانوني وجیود باش

نيز اساساً بیه  جغرافيايينداشته باشد، قوانين آماری بهترين گزاره قابل استفاده به شمار مي روند و در علوم 

اسیت احتمیال تحقیق يیک    بديهي(Sadeghi,2015: 224)قوانين آماری صحت گزاره ها را تائيد مي کند

پديده يا فرايند را مي توان به شيوه تجربي و آماری مشخص نمود و يا از روشهای عقلیي همچیون روش 

جمعيت معين لزومیاً صیفر و يیا  قياسي استفاده کرد و احتمال حاصل از شواهد پديده را در يک قلمرو يا

لال های قطعي و منطق استقرايي مشتمل بر منطق قياسي مشتمل بر استد ابطال يا اثبات قطعي( دانست يک)

قياس، حکم کردن از قايه های کلي به جزئي است و استقرا، حکم کیردن  استنتاج های محتمل مي باشد 

ر از قايه های جزئي به کلي مي باشد  بنابراين استدلال های استقرايي شامل بيان احتمالي حقيقت اسیت د

 قطعي سروکار دارد و حقايق جزئیي را از حقیايق کلیي میي گيیرد  نتيجه(حاليکه منطق قياسي با استنتاج)

بطوريکه رويکرد قياسي با عبور از کنار جزئيات و با تکيه بر مسلمات فراگير و بیا پیذيرفتن آنهیا بیه مثابیه 

اصول پايدار به مسلمات جزئي تر دست مي يابد  در نقطه مقابل رويکرد استقرايي با شناخت روابط پديده 

با تکيه بر حس و تجربه آغاز و با طي گام های پياپي در پايان بیه گیزاره هیای فراگيیر میي  و های جزئي

در منطق قياسي هرگاه اين اطمينان وجود داشته باشد که يک صفت معين در   (Eftekhari,2009: 14)رسد

اسیاس  ريک مجموعه از پديده ها وجود دارد؛ مي توان اين صفت را به هريک از اجزاب ايین مجموعیه بی
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و متامن اين ادعا است که مقدمات زمينه قاطعي را برای نتيجه فیراهم میي  تعقل و استدلال منتسب نمود

اطلاعات مربوط به صفات کل جامعیه وجیود نیدارد و شیناخت در استقراب   اين در حالي است که آورند

راب بدسیت میي صفات تنها از طريق تجربیه بیروی يیک نمونیه از جامعیه میورد نظیر و از طريیق اسیتق

  ( Mohamadi,2012: 12)آيد

يي( شرايطي بيان مي شیود کیه احتمیال تحقیق يیک رويیداد در آن شیرايط گرادر تبيين قطعي)تعيُن

صفر)عدم تحقق عام( يا يک)تحقق قطعي( است  اما در تبيين احتمالي)وضعيت عدم تعيُن( شیرايطي بيیان 

يیان ماننید گران صفر و يک مي باشد  برخي از اثباتمي شود که در آن شرايط احتمال تحقق هر رويداد بي

هيوم قصد داشتند در حوزۀ معرفت تنها به تجربه اکتفا کنند، اما در اين مسير به اين نتيجه رسيدند که تجربه 

به تنهايي نمي تواند عقلانيت قوانين علمي را تامين کند و مي بايست از ابزار عقل نيز برای تبيين پديده ها 

توان اينگونه بيان کرد کیه چیون  را مي« ميز فلزی بود رسانا بود»نمود  برای نمونه اين گزاره که اگر استفاده

بديهي است صدق اينکه فلز بودن در رسیانا بیودن نقیش دارد از «  اين ميز فلزی نيست پس رسانا نيست»

و همیين امیر در میورد طريق استدلال عقلاني قابل ذکر مي باشد و عدم مشاهده دليل بر عدم وجود نيست 

پيش شرط های خلاف بنابراين   (Popper, 2002: 67)بسياری از مفاهيم رياضي و منطق نيز صدق مي کند

يان دليلي برای صدق اين گزاره هیا نمیي گرابياني ديگر از اصل عليت به شمار مي روند و اگر تجربه ،واقع

نفیي  ئيد اصول مورد نظر به رسميت نمیي شناسیند يابند به اين دليل است عقل را به عنوان منبعي برای تا

در  زيربنیای رويکیرد قياسیي میي باشید  ،حجيت استقراب و اعتقاد به عقل به مثابه زيربنای شناخت عليت

رويکرد استقرايي قابليت آزمون و امکان ابطال؛ ويژگي اصلي نظريه ها مي باشد؛ ليکن اين ابزارهیا فیارغ از 

مناسبي از جهت اثبات يا ابطال نمي باشد  به عبارت بهتر ترجيح يک نظريه نیه دخالت عقل دارای ارزيابي 

از سوی ديگر رويکرد قياسیي نسیبت بیه صرفاً به دليل کارايي آن؛ بلکه بدليل معيارهای عقلاني مي باشد  

شناخت هر علتي بدون تمسک به علت غايي کارايي لازم را نخواهد داشت  بنابراين غايت اگر بیه معنیای 

تعمیيم هیای جهانشیمول قياسیي حاصیل  نتيجه يک حرکت يا رابطه باشد نيازمند تبيين عقلاني مي باشد 

قرارداد نيست بلکه گزاره های کليت پذير از ذات مشترک)ماهيت( پديده ها خبر مي دهند و از اين جهیت 

نظیام هیای » ين رويکرد قياسي از ضیرورت شیناخت علمیي و تبيیبر اين مبنا  به شمار مي روند  گراواقع

که بر زندگي انسان مسلط هستند سخن مي گويد و شرط علمي بودن را جستجوی اسیتنباطي « منسجمي 

يیان گرا  در نظر قياس(Lesser,2000: 24-25)در ميان پديده های منفرد مي داند« نظام مند» و عقلاني امری 
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در  سياسیتهای فایايي تمايز تیاريخي ازم برای شناسايي وعقلانيت استنباطي توان لاز حيث غايت شناسي 

   داردرا  مقياس فراملي

 یافته های تحقیق

غايیت شناسیي و پیيش بينیي رفتیار  مطالعات ژئوپليتيیک هدف از ذکر گرديد از آنجائيکههمچنانکه 

مکان ها و منیاطق  تبيين سرنوشت سياسيو  و بازيگران سياسي بر مبنای داده های جغرافيايي حکومت ها

همچنان فعليیت  گرااشد از اين جهت مطالعات ژئوپليتيک کاربردی در دستگاه شناختي اثباتمختلف مي ب

چرا که علت شناسي و پيش بيني در بُعد روش شناسي زماني ابعاد عملياتي بخود میي گيیرد   داردبيشتری 

نه ای است که ماهيت ژئوپليتيک به گو از سوی ديگر که گزاره ها و قاايا به جهان عيني ارجاع داده شوند 

داری نمیود  بیه بيیان ديگیر بیراستقرايي در شناخت اين رابطیه بهیره  -از رويکرد تجربي نمي توان  الزاماً

اصولي است که انحصاراً غايت شناسي اين ساحت معرفتیي از دارای مباني و  يياژئوپليتيک از حيث محتو

ه مهمترين اين موارد مشتمل بیر میوارد زيیر ک نمايدعقلاني مي  -علوم جغرافيايي را نيازمند استدلال قياسي

  مي باشد:

 تمایز در ارزش ژئوپلیتیک مکان ها و مناطقو تبیین قیاسی  -الف

نشان مي دهد که شناسايي منیاطق  ژئوپليتيکاز حيث تاريخي توجه به نظريات بسياری از انديشمندان 

ز تروريهای آنان به شناخت مکانهیا و مهم جهان همواره يکي از دغدغه های آنان بوده است و جزب مهمي ا

( کیه مبتنیي بیر رويکیرد Lashgari, 2012: 9مناطق جغرافيايي کليیدی جهیان اختصیاص داشیته اسیت)

به عبارت بهتر بر طبق اصول فلسفي توصيف ذات يک پديیده از ی عقلاني صورت پذيرفته است  گرااثبات

و اسیتخراج و مطالعیه دقيیق ويژگيهیا و  طريق صفات و پديده های حاصیل از آن امکانپیذير میي باشید

شاخصهای يک مفهوم زيربنايي و بررسیي سیير تکامیل و تغييیر و تحیول آن نيازمنید کشیف و مطالعیه 

ويژگيهای عناصر روبنايي منتج از آن مي باشد  به عبارت بهتر در فلسفه؛ عوارض و اثیرات ظهوريافتیه بیه 

ردند و در حکم خیواص و ويژگيهیا و بیه منزلیة منزلة علامت تشخص و تعيُن يک پديده محسوب مي گ

جوهر آن قلمداد مي گردد  بر اين اساس مقولات عارضي بدون وجود جوهر؛ موجوديتي خارجي نداشیته 

و غيرقابل استقلال از جواهر مي باشند و از اين رو عوارض خارجي منفک از جوهر اساساً امیری نیاممکن 

 :Vasegh,2005هومي قابل  تجزيه از جوهر قلمداد مي گردنید)بوده و صرفاً در ظرف ذهن و به عنوان مف
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(  بر اين مبنا مي توان اذعان نمود که سرمنشأ رويدادها و حوادث موجود در ژئوپليتيیک شیامل پديیده 83

 , Baldwin)های عارضي نظير رقابت، قدرت، امنيت و استراتژی و     در کالبد جغرافيايي جهان نهفته است

  در حقيقت فاای جغرافيايي به منزله خاستگاه و بسیترگاه ظهیور پديیده هیای میورد (120 -119 :1995

مطالعه در روابط بين الملل عمل مي نمايد و اگر ارزش های ژئوپليتيک مکان هیا و منیاطق مختلیف کیرۀ 

د  زمين يکسان مي بود؛ بستر معدودی برای ظهور کنشها و واکنشها در صحنة روابط بين الملل باقي مي مان

بخشي از علل تصميمات و رفتارها در صحنة روابیط بیين الملیل ناشیي از تمیايز در اهميیت و پیراکنش 

نامتناسب مواهب و امتيازات موجود در مکان ها و مناطق مختلف مي باشد  بنابراين به صورت ذاتي تمیايز 

 ژئوپليتيک جهیان ساختاردر اهميت ژئوپليتيک مکانها و مناطق مختلف جغرافيايي جزب خصوصيات ذاتي 

( و برای پيش بيني رفتار سياسي حکومتها و بازيگران در درجه نخست میي Hafeznia,2006:17مي باشد)

و بیا رويکیرد قياسیي اسیتدلال  ف جغرافيايي را در نزد آنها مشیخصبايست اهميت مکانها و مناطق مختل

ئوپليتسين هیايي همچیون مکينیدر، به عنوان نمونه زيربنای اصلي تروريهای ژ(  Ghasemi, 2005:64نمود)

اسپايکمن، سِورسکي، ماهان و     به معرفي و شاخص يابي مناطق کليیدی جهیان معطیوف شیده بیود و 

هرکدام از آنها با رويکردی قياسي و با توجه به مجموعه ای از استنتاج های عقلاني حکم به اهميت سياسي 

 2009:18آينده روابط بين الملل را پيش بيني میي نمودنید)منطقه يا مناطقي از جهان را داده و بر مبنای آن 

Mojtahedzadeh & Rabeei,)   به عبارت ديگر در نزد آنها اين فااها به منزله بسترگاه ظهور پديده هیای

تبعي نظير رقابت، کوشش برای دستيابي به قدرت، امنيت و      بوده است که موضوعات بنيادين مطالعیات 

اختصاص مي دهند  از اين رو اين فاای جغرافيايي مهم به منزلیه جیوهر؛ توليدکننیدۀ  ژئوپليتيک را بخود

نه به گونه ای رفتار روبنايي در نزد بازيگران سياسي و حکومتها مطرح بوده است که اين رفتارهای روبنايي 

اگیر خسیت در درجیة ند  بنیابراين باشیمي  قياسي قابل تبيين –آماری بلکه به صورت عقلاني  -استقرايي

ارزش ژئوپليتيک مکانها و مناطق مختلف کرۀ زمين يکسان مي بود؛ از حيث فلسیفي هیيچ امکیاني بیرای 

از نیوع بسیيط و ثانياً ارزش ژئوپليتيک در نزد نهادها و بازيگران سياسیي  ظهور اين رفتارها وجود نداشت 

اصولاً در مقياس فراملیي داده   اردرا ند آماری -تک ساخت بوده و از اين جهت قابليت ارزشيابي استقرايي 

 :Jones et.al,2007فاايي به عنوان محرک های بي طیرف مطیرح نمیي باشیند) –ها و تهديدات مکاني 

( و قطعاً بازيگران سياسي بويژه حکومتها را نسبت به خود به کنش وادار مي نمايند که اين کینش هیا 210

  به عبارت بهتیر از آنجائيکیه ميیزان اثرگیذاری بنيادهیای غالباً با منطق قياسي قابل غايت شناسي مي باشد
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جغرافيايي در توليد اين عوارض غير کميت پذير مي باشد از اين رو مي بايست از منظر عقلانيت قياسي به 

همچیون اقتصیاد سياسیي،  ر شناسايي اهميت اين مناطق عیواملي کيفیي و متغيیرچرا که د آنها نظر نمود 

تبیديل بیه شیاخص اجتماعي رهبران سياسي و     نيز تأثيرگذار مي باشد که قابليت ايدئولوژی و خاستگاه 

در نتيجه برای شناخت اين عوامل مي بايست به استنتاج های عقلیاني و رويکردهیای  را ندارند  های کمي

 اين در حالي است که روش استقرايي در چارچوب اقتصاد نروکلاسيک به سادگي از کنارقياسي نظر نمود  

  ( و آنها را در رويکرد شناختي خود مورد نظر قرار نمي دهدCox,2005: 6-7اين عوامل عبور نموده)
 

 

 

 

 

 فلسفه جغرافیایی ظهور موضوعات روابط بین الملل پس از جنگ سرد -1شکل 
 

توفيیق از آنجائيکه مناطق امتيازدار و تهديدآفرين کرۀ زمیين از ظرفيیت تعيیين در اين الگوی شناختي 

زيربنیای سياسیت  بخش مهمي ازبازيگران در متجلي ساختن منافع ملي آنها برخودار مي باشد و در نتيجه 

خارجي کشورها معطوف به سياست های ژئوپليتيک آنها مي باشد  بنابراين شناخت ويژگيها و ملاحظیات 

ز واقع بيني لازم برخودار ژئوپليتيک سبب خواهد شد که سياستمداران در اتخاذ خط مش های بين المللي ا

های ژئوپليتيک خیود تعقيیب نماينید  از ايین جهیت  شوند و اهداف و منافع خود را متناسب با توانمندی

يني، ابزاری در خدمت بازيگران و نهادهای سياسیي بیرای شیناخت و شناسايي ژئوپليتيک به مثابه پديدۀ ع

تحليل دقيق تر و واقع بينانه تر امنيت، قدرت و منافع ملي به مثابه اجزای اصلي روابط بين الملل مي باشد و 

رهيافتي برای سياست خارجي کشورها و مطالعات روابط بين الملل است که به توضيح و پيش بيني رفتار 

ا در سطح بين الملل مي پردازد و اين کارکرد قابليت تعميم نظريه را در مقياس جهاني فیراهم میي حکومته

روابط بين 

 الملل

مکانها و مناطق توليد تهديد 

نسبت به منافع ملي يک کشور در 

 ملي خارج از سرزمين

کوشش در جهت 

رفع تهديد و 

 ارتقای امنيت 
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و اتخاذ روش هیای  کند  بديهي است شناسايي ژئوپليتيک به مثابه پديده ای صرفاً ايدئولوژيک يا پديداری

دها و بازيگران سياسیي در اين مخاطره را به همراه دارد که نها جهت هدف گذاری ژئوپليتيکي گرافرا اثبات

اتخاذ راه کارهای ژئوپليتيک چندان به داده های جغرافيايي توجیه ننمیوده و اهیدافي آرمیاني و غيیر قابیل 

بنابراين به صورت بنيادين، تحصیيل قیدرت و منیافع بيشیتر توسیط  دسترس را برای خود تعريف نمايند 

اسب ژئوپليتيک از سوی آنها در جهت دسترسي کشورها و قدرتها؛ بستگي به چگونگي اتخاذ سياستهای من

به امتيازات مکانها و مناطق مهم دارد و کسب منافع و تحصیيل قیدرت منیوط بیه دسترسیي بیه امتيیازات 

ايین رويکیرد  جغرافيايي است که در نقاط و مکانهای خاصي از جغرافيای سياسي جهان قرار گرفته است 

در اين چارچوب  در مکان ها و مناطق مختلف را به همراه دارد کل نگر توانايي شناخت روابط ژئوپليتيکي 

ژئوپليتيیک بیا دسیتگاه شیناختي  مطالعاتاين مکانها و مناطق يکي از دلايل فلسفي تطبيق پذيری محتوی 

مي باشد و هرچه زمان به جلوتر حرکت مي کند تعريف منافع ملي، قدرت، امنيت، نفیوذ، عقلاني  –قياسي 

کومتها مي بايستي در تطابق با ويژگيها و شاخص های اين مکانها و مناطق انجیام پیذيرد  استراتژی و     ح

چرا که بدون در نظر گرفتن شاخص های مناطق مهم کرۀ زمين، هزينه تحقق منافع ملي افزايش يافته و يیا 

 حتي غيرممکن مي گردد  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 از جنگ سرد رابطه عِلی ژئوپلیتیک با روابط بین الملل پس -2شکل

)مقیاس منطقه 

 ای ( ژئوپلیتیک

 روابط بین الملل
سازمان های جهانی 

 و منطقه ای
 حقوق بین الملل

مطالعات استراتژیک  دیپلماسی

 و نظامی

)مقیاس جهانی( 

 ژئواستراتژی
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 غایت شناسی در مطالعات ژئوپلیتیک تبیین قیاسی و  - ب

غايت شناسي قياسي از کنشها و واکنشها در ژئوپليتيک ايین مزيیت را دارد کیه بیه درک رويیدادها و  

در عين حال هیدف گیذاری بیازيگران و نهادهیای  رفتارهای بين المللي ماهيتي پيش بيني پذير بخشيده و

انديشیمندان روابیط بیين الملیل و ژئوپليتيیک را از  پتانسیيل هیای ژئوپليتيیک نمیوده و سياسي منطبق با

رويدادشناسي و برشمردن صِرف حوادث تاريخي رها ساخته و بدان ماهيیت کیاربردی بخشید  چیرا کیه 

 ظهور اين قبيل گزاره ها بطورمستقيم به شرايط و وضعيت بيروني اشاره داشته و به بيان ويژگيهای واقعي و

است که مي تیوان  قياسي، کل نگر و ساختاریعيني مي پردازند و تنها با استفاده از اين گزاره ها و قاايای 

برای مستندات علمي روابط بين الملل اعتبار علمي  با قدرت تبيين بالا و تعميم پذير قائل شد  بیه عبیارت 

مهیم  الش هیایچیجنگ سرد يکي از بهتر همچنانکه گفته شد در دهه های گذشته و بويژه پيش از پايان 

چنیداني بیرای مطالعیاتي بوده است و پتانسیيل  فلسفي -نظری تمرکز زياد بر مطالعه  ژئوپليتيکمطالعات 

ايجاد نگرديده است  بديهي است تنها بیا دسیتيابي بیه شیاخص  پذير حرکت به سوی افق های پيش بيني

ر مقياس فراملي مي توان آينده حوادث تیاريخي را های فاايي تعميم پذير در مورد مکانها و مناطق مهم د

پيش بيني نمود و به ژئوپليتيک ماهيت کاربردی و قابل پيش بيني بخشيد و با کمیک شیاخص هیای ايین 

ژئوپليتيک را به سیوی  شناختي؛ مفهوم مي توان به تبيين علي حوادث و رويدادها پرداخت  وجود اين نظم

و با توجه به توان پيش گويي رفتارها در روابط بين الملل مبتنیي بیر سوق مي دهد  گراروش شناسي اثبات

 تجربي و استقرايي استفاده نمود  چرا صرفاً عوامل جغرافيايي؛ مي توان از رويکردهای قياسي و عقلاني و نه

ارد و ماهيت احتمالي و آماری ندالزاماً که کنش قلمرومندانه در نتيجه وجود داده ها و کاستيهای جغرافيايي 

 نمود   استنتاج عقلاني به گونه ایمي توان رفتارهای بازيگران را نسبت به مناطق 

 

 
 

 

 

 آینده پژوهی ژئوپلیتیکی روابط بین الملل -3شکل 

 

کشف و استخراج شاخص های 

 مکانها و مناطق جغرافیایی مهم

آینده پژوهی و پیش بینی رفتار 

صه روابط بین حکومتها در عر

 الملل
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ی عقلاني برای احراز شیأن علمیي گرابه عبارت بهتر معارف بشری در چارچوب روش شناسي اثبات 

توجه  ی عقلانيگرااثباتنيز يکي از راه صدور احکام  ژئوپليتيکمي بايست عيني باشند  در حوزۀ مطالعات 

به بنيادهای جغرافيايي و کالبدی ظهور اين رويدادها و کشف روابط علي بیين ايین حیوادث و داده هیای 

طبيعي و انساني محيط جغرافيايي مي باشد  ارائه يک قايه کلي و منطقي و عام در رابطه با اين مفهیوم بیه 

موجب عدم به حاشيه رفتن  نموده وو غايت رويدادها و حوادث در روابط بين الملل کمک  شناسايي علل

  شايد به همين دليل باشید (O’loughlin,2006: 42ژئوپليتيک از حوزۀ روندشناسي و پيش بيني مي گردد)

طرفداران  که نظريات ارائه شده توسط ژئوپليتسين های کلاسيک نظير مکيندر، اسپايکمن، سورسکي و     از

زيادی حتي در علومي نظير تاريخ و روابط بين الملل برخودار مي باشد  بنابراين مي توان اذعان نمیود کیه 

قلمروخواهانیه متکي بیه بررسیي واکنشیهای  در ژئوپليتيکيکي از زمينه های کشف علل ظهور رويدادها 

مي باشد  در ايین متغير ژئوپليتيک  متأثر ازوجود ابعاد ثابت و نسبت به فرصت ها و مزيت های جغرافيايي

در مقياس فراملي متأثر از عوامل متغير در ژئوپليتيک همچون رفتار جغرافيايي دولتها از آنجائيکه چارچوب، 

تکنولوژی، نوع نظام حکومتي و     نيز مي باشد از اين جهت  رويکردهای شناختي جزب بیه کل)اسیتقراب( 

ميیزان و شیدت اينکیه ضیمن  ز آينده تحولات ژئوپليتيک ارائه دهد  چندان نمي تواند پيش بيني درستي ا

 اثرگذاری اين عوامل در اتخاذ سياست های ژئوپليتيک قابل شمارش و اندازه گيری نيست 

وجود علل و ساختارهای کلي در توليد سياست های ژئوپليتيک ژئوپليتيک به  شناختي در رهيافتاين 

توجه بسياری داشیته و و ساختاری وزه بر مفاهيم و مفروضه های انتزاعي و انديشمندان اين ح اذعان داشته

کشورها توجه دارد  مهمترين نظريه ای که در اين رهيافت  ژئوپليتيکبر تأثير اين ساختار بر بروز رفتارهای 

تيک، رويکرد سيستما معتقد بهکنت والتز مي باشد  کنت والتز  "ساختاری يي گراواقع" قرار مي گيرد نظريه

توجیه خیود را از  در روابط بين الملل بود ورقابتها، بحرانها و همکاريها  يانه و تعميم پذير در مطالعةگراکل

مشیابه در رفتیاری اثرگذاری عوامیل جغرافيیايي در توليید داشته و بر نگه دولتها و عوامل دروني آنها دور 

ترتيب معتقد به وجود عوامل مسیتقل از  بدين وحکومتها در طول زمان جهت دستيابي به قدرت و امنيت 

  در نظیر وی (Waltz,1979: 94)خصوصيات کشورها در جهت تعيين رفتارشان در روابط بين الملل بیود

وجود متغيرهای جغرافيايي به عنوان عوامل محدود کنندۀ دولتمردان و تصميم گيران سياست خارجي عمل 

ل تصميم گير را ياری میي رسیاند و توجیه بیه عوامیل مي کند و بويژه آنچه در حصول اين اهداف عوام

در روابط بیين الملیل  شناختياست که شکل دهندۀ نظم  مبتني بر رويکرد قياسي قدرت آفرين جغرافيايي
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مي باشد  به بيان ديگر عدم توجه به جغرافيا توسط يک حکومت مي تواند به حذف آن از نظام بين الملیل 

سياست خارجي منتهي شود  بويژه پس از جنگ سرد مکانها و منیاطق  و با شکست های پي در پي آن در

مختلف جهان از حيث دارا بودن پيش نيازهای طبيعي و انسانساخت قدرت آفرين و تهديیدآفرين در نیزد 

کشورها و گروه های متشکل سياسي دارای ارزش و اهميت متمايز مي باشند و برخي از اين مکیان هیا و 

(  بنابراين در مطالعیات ژئوپليتيیک Lashgari, 2012:25ر مکان ها و مناطق مي باشند)مناطق مهم تر از ديگ

يک قلمرو جغرافيايي از حيث موقعيت جغرافيايي، دوری يا نزديکي به کانونهای بحیران، دارا بیودن منیابع 

پیاردايم  طبيعي و فسيلي، همسايگي يا مجاورت با قدرتهای بزرگ و     مورد توجه قرار مي گيرد  در ايین

ژئوپليتيک به مطالعه و پيشنهاد راه کارهايي مي پردازد که با توسل به عوامل قدرت آفیرين و دفیع عوامیل 

تهديدزا؛ تحصيل قدرت از مکانها و مناطق جغرافيايي مهم تر برای حکومتها و کشورها در سطح فراملیي و 

ومتها و بازيگران سياسي بیرای تصیرف منظر حکاين   از (O'Tuathail, 2001:181)جهاني امکانپذير گردد

فرصتها و مقدورات موجود در مکانها و فااهای جغرافيايي به رقابت پرداخته و سعي مي کنند نفوذ خیود 

افزايند و بر عکیس  را در فاای قدرت آفرين توسعه داده و اينگونه فااها را به قلمرو اِعمال اراده خود بي

ژئوپليتيک بعنوان يک عنصر سیاختاری سياسیت خیارجي  از اين روانند  رقبا را از اينگونه فااها بيرون بر

 ( Etaat, 2006: 16کشورها را با توجه به داشته های طبيعي و انسانساخت تعيين مي نمايد)

 پایان جنگ سرد و افزونی ارزش رویکرد قیاسی در مطالعات ژئوپلیتیک -ج

ه کیه باعیث توليید رقابیت، قیدرت، امنيیت و آنچ پس از جنگ سرد و با پايان رقابتهای ايدئولوژيک

استراتژی از درون مکانها و مناطق مختلف جغرافيايي مي گرديد ديگر صرفاً ارزش ايدئولوژيک اين فااها 

 :Smith, 2000)نبود بلکه منابع و امتيازات موجود در ساختار ژئوپليتيک جهان به آنها اعتبیار میي بخشیيد

موضوع و علل ظهور رقابیت قیدرتهای  ؛بل ايدئولوژيکي در سطح کلان  به عبارت ديگر با حذف تقا(371

جهاني و ماهيت و شدت نفوذ قدرتهای جهاني در مکانها و مناطق مختلف جهان تا حد قابل توجهي تغيير 

و  ، عينیياز اين منظر الگوی رقابت دارای محتوای کاملاً ژئوپليتيک  (Buzzan & Waver, 2009:211نمود)

؛ سياسیتمداران بنیدرت بیازيگران که در اين شرايط جديد   چراگرديدزه های پيش بيني پذير بر مبنای آمو

  (Friedman, 2002: 44)کنیدآزادی هستند و حرکات و تصميمات آنها را شرايط ژئوپليتيیک تعيیين میي 

وی از پيیر بنابراين اگرچه يک اقتدار حقوقي فوق حاکميتي بر نظام جهاني حاکم نيست و دولتها ملیزم بیه

وجود دارند که در قالب نظام هیای  رفتاریسازوکارهای خود تنظيم کنندۀ  ليکن؛ حاکميت برتر نمي باشند
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بازيگران اثرگیذار در ، رفتار حکومتها و عقلانيت قياسي مبتني بر و از اين روقابل تبيين مي باشند ژئوپليتيک 

بر ايین مبنیا ژئوپليتيیک کیاربردی از   (Etaat, 2006:68)، تا اندازۀ زيادی قابل تبيين مي باشدعرصة فراملي

حيث روش شناسانه با رويکردهای قياسي، کل نگرانه و تحليل های عقلاني امتزاج بيشتری يافت و کمتر به 

ايي نظیام بیين بنابراين اگرچه به سیبب پويی يش پيدا نمود گراسوی روش های کمي و پوزيتويسم منطقي

؛ لیيکن تیاريخ سياسیي نمايیانگر آن طع زماني از ثبات برخودار نيستمق، نظم و نسق حاکم در يک الملل

وابط بين الملل را ، ثبات پيش بيني در راری مبتني بر داده های ژئوپليتيکالگوهای رفتتبيين قياسي است که 

  فراهم مي سازد و وجه کاربردی ژئوپليتيک را برجسته تر مي نمايد 

اقیدامات تأثيرگذار نيز نشان مي دهد که آنهیا در اتخیاذ  دقت در سياست خارجي قدرتها و کشورهای

، قبل از هر عاملي به اهميت جغرافيايي آن فاا و اينکه چه موقعيتي و محتوی خود در مناطق مختلف زمين

چرا که در اين مناطق ؛ توجه دارند اتي را برای آن فاا ايجاد مي کنددارد و اين موقعيت و محتوا چه اقتاائ

پتانسيل های نهفتیه اسیت کیه بیرای ادامیه و اعتلیای هژمیوني قیدرتها ضیروری میي باشید) امتيازات و 

Ahmadyan, & Gholami, 2009:18)   در اين راستا حتي برخي از محققين بطور صريح ادعا کرده اند که

( و Eazati, 2007: 141اساس و بنيان رويدادهای روابط بين الملل بر مفاهيم و عوامل جغرافيايي قرار دارد) 

) ابزار اصلي اتخاذ رويکردهای جامع در سياستهای ژئوپليتيک نيز توجه به نقشه سياسي جهیان میي باشید 

Parker, 1985:163 )  امروزه بسياری از علوم روبنايي نظير تاريخ، روابط بين الملل و حتي علوم سياسیي و

دستيابي به امتيازات ژئوپليتيک و دفع      در اثر کنش و واکنش های حکومتها و بازيگران سياسي در راستای

کاستي های آن به مثابه پديدۀ عيني شکل گرفته است  اصیولاً يکیي از زيربنیای ظهیور ايین موضیوعات؛ 

بوده است  از اين رو مي توان اذعان نمود کیه ايین  مکان ها و مناطق جغرافياييو انساني  طبيعيويژگيهای 

صر يک اکوسيستم جغرافيايي اجزای عيني توليد پديده ها در روابط علوم محصول ژئوپليتيک بوده اند و عنا

مکانهیا و اسیتدلال در خصیوص بين الملل و مفاهيم و نظريه های انامامي آن مي باشند  به عبارت بهتیر 

بیوده  ژئوپليتيکدر حوزۀ  بنيادهای شناختيفااهای دارای اهميت افزون تر يکي از سرچشمه های ظهور 

اهميت در معنای وسيع تر، پيش زمينه هیای لیازم را بیرای فعاليیت  ستا مکانها و مناطق باو در اين را است

کنشگران در عرصة روابط بين الملل در مقياس کلان و جهاني مهيا مي سازند  به بيان ديگر صورت بندی و 

رابطه  دروابط بين الملل بويژه پس از جنگ سرشاخص يابي عملکرد قدرتهای جهاني و کشورها در حوزۀ 

در نزديک و تنگاتنگي با مديريت و دستيابي به مواهب مکانها و مناطق جغرافيايي دارای اين امتيازات دارد  
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ها در جهت تأمين منافع و خواستهای خود با ساير حکومتها به رقابت میي پردازنید کیه  حقيقت حکومت

( کیه Kazemi,2007: 77-78باشید) موفقيت در آن نيازمند دارا بودن سلسله مراتب مختلفي از قدرت مي 

همچنانکه ذکر گرديد بخش مهمي از تأمين اين قدرت از منابع و بنيادهای جغرافيايي مکانها و مناطق مهیم 

 (Buzzan & Waver, 2009:211و امتيازدار و يا دفع خطر از کانون های جغرافيايي ناامني تأمين مي گردد) 

 :Johnson , 2005) صیورت میي گيیردبر استنتاج های عقلاني  مبتني شناخت اين امتيازات و تهديداتو 

بديهي است ميزان اهميت يابي مکان ها و مناطق مختلیف جهیان در نیزد حکومیت هیا و بیازيگران   (34

سياسي پديده ای استقرايي و قابل شمارش نيست و فقط مي توان از رويکرد قياسي اهميت مناطق و مکان 

 اصولاً تصميم گيری و پيش بيني در فاای فراملي بر خلاف ساير شاخه های ها را نزد آنها مشخص نمود 

، فروملي و ناحيه ای به مطالعه مي پردازند با توجه به سيال بودن فایای علوم جغرافيايي که در مقياس ملي

ضمن اينکه اعتقاد به رويکرد قياسیي و اسیتنتاجي کوششیي اسیت فراملي کمتر امکان کميت پذيری دارد  

دهید و يیا بیه  بیه اسیتقراب و جیزب شناسیي اهميیت يادر ژئوپليتيک چيره شدن بر دوگانه انگاری جهت 

 .(Milner, Browitt, 2009: 135)فااشناسي بر مبنای انعکاس از انگاره ها، گفتمان ها و هنجارها

 نتیجه گیری 

را بخیود  میاعياجتوجیه کیاربردی علیوم  يانهگراامروزه نسبت به گذشته هرچه بيشتر روشهای اثبات

تحليل فاايي به مثابیه بُعید مکانيسم دستيابي به در علوم جغرافيايي نيز است  بديهي است  اختصاص داده

کمي تلفيق گرديیده اسیت و قريیب بیه اتفیاق مطالعیات  يني وعبا موضوعاتکاربردی علوم جغرافيايي 

تفاده از تکنيک ها و نیرم افزارهیا کاربردی در حوزۀ علوم جغرافيايي مبتني بر روشهای آماری و کمي و اس

در حقيقت اغلب پژوهش های جغرافيای کاربردی مشتمل بر شناخت علل و روابیط  مبتني گرديده است 

اين در حالي است که در مطالعات مي باشد  به مثابه ساختي عيني موجود در فاای جغرافيايي پديدارهای 

با تأکيدی که بر متون، ساختارشیکني و تفسیير دارد  ادیانتقظهور ژئوپليتيک ژئوپليتيک در سه دهه گذشته 

را به سمت عرصه های تروريکي هدايت مي نمايد که در آن دست اندرکاران ايین  ژئوپليتيکممکن است 

اصولاً اگر منطق هر پاردايم و  روش صرفاً خود را با تعدادی مخاطبان علاقمند به مباحث نظری مواجه ببيند 

بار آن علي السويه باشد؛ عقل توان انتخاب بين گزينه های مختلف را نخواهد داشیت گفتماني دروني و اعت

از اين رو افراط  و مانعي جدی در راه پيش بيني به مثابه مهمترين رکن ژئوپليتيک کاربردی تبديل مي گردد 

و چیالش هیای اين کاستي بالقوه را به همراه دارد که کمتر به مسیائل  گراپسااثباتدر اتخاذ روش شناسي 
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پرداخته شده و ارائه راه حل کاربردی برای حل و فصل آنها کمتیر ژئوپليتيک موجود در مکان ها و مناطق 

مورد توجه قرار گيرد  اين مسأله موجب مي گردد که آينده نگری، پيش بيني و تصميم گيری بیرای آينیده 

و تمرکز بيشتر بر مباحث  گراش پسااثباتکمتر امکان بروز و ظهور داشته باشد  بنابراين اهميت دهي به رو

تحليل و پيش بينیي مباحیث نظری در اين روش شناسي نبايد به اين معنا باشد که مطالعات جغرافيدانان از 

 دور بماند   ژئوپليتيک

و بر اساس  زير مجموعه سپهر معرفتي علوم جغرافيايي قرار دارد درژئوپليتيک نيز  آنکهبنابراين با قبول 

 عينیي مطالعه مفاهيممي توان به اين نکته ادغان نمود که موضوع ژئوپليتيک نيز  ب نظری ارائه شدهچارچو

مي باشد  ليکن با توجه به اينکیه کیه در مقيیاس فراملیي  رساميمي باشد که قابل تبيين و  موجود در فاا

ن ايین مقيیاس و آمايش فاا میابين حکومتهیا و بیازيگراحاکميت قدرت سياسي متمرکز و واحدی برای 

احراز معرفت در مجموعه مطالعات ژئوپليتيیک میي بايسیت از روش شناسیي بنابراين برای   وجود ندارد

و پايش کمي رفتار  ی فرامرزی کشورها امکان پيش بينيچرا که در قلمرويانه عقلاني سود جست  گرااثبات

راين روش شناسي مبتني بر عقیل بیرای بناب حکومتها و بازيگران متکي بر ابزارها و فنون کمي وجود ندارد 

، تحليل قياسي و کاربرد گیزاره هیای ژئوپليتيیک در فهیم پديیده هیا و نظريه های علمي توليد و گسترش

  از اهميت زيادی برخیوردار میي باشیدفاايي در مقياس فراملي و آينده پژوهي آنها  –فرايندهای سياسي 

متغير  و ه اصولاً سياست دارای ماهيت کيفياز آنجائيک فراملي در مقياس در مطالعه بّعد سياسي فاا بنابراين

 - تجربیيچراکیه در ديیدگاه   اسیتفاده نمیودی منطقیي گرااز روش شناسیي اثبیاتمي بايست مي باشد 

سياليت قدرت و سياست ناديده گرفته مي شود  بنابراين افول و کمرنیگ بیودن ايین مکتیب در ، استقرايي

ه مي گردد  اصولاً انتخاب چگونگي بسط نفوذ و کنترل منابع قیدرت آفیرين و مطالعات ژئوپليتيک مشاهد

دفع عوامل تهديدزا در مطالعات ژئوپليتيک به انتخاب و تصميم بازيگران سياسي و حکومتها بستگي دارد و 

 را ندارد   ی تجربي(گرا)اثباتبنابراين قابليت آينده پژوهي و پيش بيني کميت پذير

 يانه عقلاني بهگراملي با اتکا به روش شناسي اثباتچوب نظری ژئوپليتيک در مقياس فرابر پاية اين چار

مطالعه فرصتها و ابزارهای جغرافيايي رقابت آميز پرداخته و کارکردهای مکیان و فایای جغرافيیايي را در 

ن میي تبيیيمابين بیازيگران سياسیي دهي به فرايندهای کنش و واکنش در صحنه سياست بين الملل  شکل

نمايد  به عبارت بهتر بررسي تأثيرات پراکندگي پديده های طبيعي و انساني بر رفتار و تصیميمات سياسیي 

حکومتها و بازيگران سياسي در جهت پيگيری منافع خود در چارچوب مطالعات ژئوپليتيک قرار مي گيرد  
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مشخص نموده و شرايط آنهیا در ژئوپليتيک اهميت و ارزش مکانها و فااهای جغرافيايي را  از اين ديدگاه

مابين کشورها و بلوک های قدرت ارزيابي مي نمايد  بیديهي اسیت بیه و بحران قالب چرخه های رقابت 

و     در فایای روابیط بیين  ، پديده های همانند ديپلماسي، جنگ ، بحران، استراتژیاملتبع ظهور اين عو

شته را بخود اختصاص مي دهد که با توسل به اين الملل ظهور مي نمايد که بخش مهمي از مطالعات اين ر

و  اگرچیه رفتیار بیازيگران عوامل امکان حصول منافع را بیرای بیازيگران سياسیي امکانپیذير میي گیردد 

در کنش های و واکنش های موجود در روابیط بیين الملیل قابیل مطالعیه میي باشید لیيکن  سياستمداران

و نمايش قابليت رسامي  بامي يابد که يک قلمرو جغرافيايي  زماني تعين ؛ژئوپليتيک از حيث هستي شناسي

بار سياسي بخود گرفته و دو بازيگر سياسي اعم از دو کشور يا سازمان منطقه ای و     را به کنش و  بصری،

اصولاً هر مطالعه ژئوپليتيک ناظر به رصد عوامل و ساختارهای عيني و همچیون سیاير  واکنش وادار نمايد 

    ، عرض و ارتفاع( ماهيت وجودی بخود نمي گيردجغرافيايي بدون ابعاد فاايي)طولپديده های 

پس از جنگ سرد اگرچه آنچه که از نظر ساختار سلسله مراتب قدرت در جهان باقي ماند از نظر  ويژهب

تیوان قطبش چندان شفاف و مشخص نبود  ليکن عقلاني تر شدن الگوهای رقابت سبب گرديده که يیافتن 

، رفتار در روابط بين الملل قابل پيش بيني تر گردد  لذا میي تیوان گفیت در مورد الگوهای کنشبيني پيش 

يکي از  به مثابه يک مفهوم بنيادين در ژئوپليتيک دستيابي به امتيازات جغرافيايي نهفته در برخي مناطق جهان

سطح جهان مي باشد که بر مبنیای ، ديپلماسي در بخش تداوم رقابتهای تعريف منافع عوامل بنيادين و قوام

دسترسي به آنها حکومتها قادر خواهند بود پايه های قدرت خود را بهبود بخشند  بنابراين مي تیوان اذعیان 

موجیود در قیدرت آفیرين های مابين قدرتها و کشورها برای دستيابي به منیابع  نمود که رقابتها و کوشش

يکي از پايه ها و شالوده های مهیم و اساسیي توليید هديدزا و تهديد عوامل تبرخي از فااهای جغرافيايي 

و کنشگران عرصیة ژئوپليتيیک بیر  در روابط بين الملل در آينده پيش رو خواهد بود ژئوپليتيککنش های 

تصميمات و رفتارهای خیود ی عقلاني گراو مبتني بر رويکردهای اثباتفاايي  –پايه اين داده های مکاني 

از اين رو برای دستيابي ژئوپليتيک به سطحي بالاتر از   ت پيگيری منافع اقدام مي نمايندرا سامان داده و جه

مبتني بر منطق قياسیي وجیود  گراگريزی از استفاده از روش اثبات ؛گاه شماری وقايع در مناطق جغرافيايي

  ندارد 
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