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 1چکیده

. در تفلسشهي اس پرسشیشي که ژئوپليتيک چيسشت و چه مههوم و ماهيتي دارد  صصشلتاًپرسشش این 

 و ماهيت ستيياز چپرسش ود، شمي مطرح اخدییمندکه برای هر پرسیي مطالعات فلسشهي، خسسشتين 

ها خاظر به ماهيت پرسششششهنگامي که  .در مباحث فلسشششهي و یلمي اسشششت ها و مهاهيم موجودپدیده

هوم ها خاظر به مهاست، اما زماخي که پرسش سي امورشنافعاليت ذهني متوجه بُعد هستيست، ا هایدهدپ

ک امروزه واژه ژئوپليتيي است. شناصتاصتي یا مههومشنمعرفت است، ذهن درگير فعاليتيها هو معنای واژ

 ی سشششياسشششي ورویدادهاتبيين  تحليل وکاربرد فراواخي دارد و برای  ي گوخاگون،مطالعات هشایدر حوزه

، به دليل اژهاین و هکاربرد گسترد رغمیلي متأسهاخه ود.ششمي کار گرفتهدر سشطوح مستل  به جغرافيائي

ورد م و مههومي ژئوپليتيک عد خظری، بُسششياسششي یجغرافيا مطالعات رویکرد کارکردگرایاخه دری هغلب

و چندان مورد توجه صششاحبنظران قرار خگرفته اسششت. به همين جهت، هم نان جای  غهلت واقع شششده

هدف این مقاله، پرداصتن به وجود دارد که ژئوپليتيک چيسششت و چه مههومي دارد  پرسششش طرح این 

با توجه به  و فوق استپرسش به  پاسشخ یارائه در راسشتای «ژئوپليتيک» ياصتششنمعرفت بُعد خظری و

 .باششششدور از ماهيت و مههوم این واژه ميتبييني درصی هصلشا  و فقدان موجود در این زمينه، در پي ارائ

 های منطقي ورئاليستي و از موضع یقلاخيت اختقادی و در قالب توصيهي و تحليلحاضر با رویکرد  مقاله

                                                           
 باشد. مي« تبيين فلسهه ژئوپليتيک»تحت ینوان  نژادسید محمد عیسیی دکتری این مقاله مستسرج از رساله *- 0
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م ژئوپليتيک مههو های این تحقيق،بق یافتهاطم. است پرداصته اصتي، به بررسي موضوع مذکورشنمعرفت

تيک در ژئوپلي یاز این رو گيرد وفلسشششهي یا مهاهيم ایتباری یقلي قرار ميی ثاخيه ی معقولاتدر زمره

 شود. محسوب مي ایتباری م تجربيویل جزو ،بندی یلومطبقه

 . کژئوپليتي ،ایتباریم ویل ،اجتمایي تجربيیلوم اسي، شنمعرفت فلسهه یلم،: واژگان کلیدی

  مقدمه

 یي برصوردار است وژئوپليتيک از رواج و یموميت فراواخي در مباحث سياسي و اجتمای هامروزه واژ

 محلي و ایخاحيهای، ملي، المللي، منطقهبين سشياسي و اجتمایيهای مرتبط با موضشویات در اغلب تحليل

اسششي، سششيهای هژئوپليتيکي، طي  وسششيعي از مسششائل را در یرصششمباحث ی هدامنود. شششمي کار گرفتهبه

  يرد.گمي را در ابعاد صرد و کلان در برمحيطي زیست اجتمایي، اقتصادی، فرهنگي، امنيتي و

و تمرکز بيش از حد  تأکيدبا وجود رواج و یموميت این مبحث در مجامع یلمي و سششياسششي، به دليل 

ن کمتر عد خظری و فلسهي آکارکردی و یملي ژئوپليتيک، بُ های هنباین حوزه بر ج محققينصشاحبنظران و 

کاربردی آن واقع شده است. به همين جهت خيز دستيابي های يالیعاع ویژگو تحتمورد توجه قرار گرفته 

متناسب با  سد و هر کسرمي به تلقي واحدی از معنای ژئوپليتيک در خزد صشاحبنظران بسيار میکل به خظر

از مههوم  تعریهي صاصی هسياسي و اجتمایي صود، به برداشت و ارائ، جغرافيائيهي و دیدگاه رویکرد فلس

 ژئوپليتيک پرداصته است. 

مایند. خيم اخند و برصي دیگر آن را رویکردی گهتماخي تلقيدمي طوری کشه برصي ژئوپليتيک را یلمبشه

بحثي اخند. گروهي ژئوپليتيک را مدمي بعضششي ژئوپليتيک را خویي خگرب به مسششائل سششياسششي و اجتمایي

مسائل و  های ژئوپليتيکي را برای تحليلرخد و برصي کاربرد تحليلامشميالمللي بين مربوط به موضشویات

 اخند. دمي محلي خيز مجاز ملي و موضویات

یران اتیریح و تبيين ماهيت ژئوپليتيک در سطح جهان و ی ههای بسياری که در زمينرغم تلابليکن به

 ،ز این رواشد. ابمي ام و بلاتکليهي مواجههصورت گرفته است، هم نان ماهيت خظری ژئوپليتيک با خویي اب

  ژئوپلیتیک چیست و چه ماهیتی دارد؟که  وجود داردپرسش جای طرح این  کماکان

مباحث ی هگرفته در زميناخجامهای بمزبور گویشای این واقعيشت اسشششت کشه بشا وجود تلاپرسشششش 

فاع روبرو بوده قابل د متقن و ژئوپليتيکي، این رششته با صلا  خاشي از فقدان یک چارچوب فلسهي و منطقي

ياز خ مقاله حاضشر با احسا   تبييني فلسشهي از ماهيت آن را گریزخاپذیر سشاصته اسشت. ی هو ضشرورت ارائ
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 به تبيين ماهيت اینواقعي و درک اهميت این موضششوع، تلاب خموده اسششت در قالب مباحث فلسششهه یلم، 

 رشته بپردازد. 

ابطه، و قضایای ژئوپليتيکي متمرکز بوده و در این رها هاصتي گزارشنمعرفت عدبر بُیمدتاً  ،تحقيق حاضر

اسي شنمعرفت که از مباحث مهمداخش و ارزب ميان ی همههوم ژئوپليتيک را در چارچوب خسشبت و رابط

 ر داده است. ود، مورد بررسي و تحليل قراشمي محسوب

 پژوهششناسی روش

 ی تحقيقات بنيادی خظری بوده و از خظر هدف،تحقيق حاضر به دليل دارا بودن ماهيت فلسهي، در زمره

 گيرد. ی فلسهي و ذهني( قرار ميله)حل مسئمسئله  جز  تحقيقات حلّ

باشد. این مي ایاین تحقيق بنا به ماهيت خظری آن، از خوع منابع اسنادی و کتابساخه یمنابع مورد استهاده

های منطقي و در قالب توصي  و تحليل 0ی یلم با رویکرد رئاليستيتحقيق در چارچوب تحقيقات فلسهه

 0شششناصتي در تدوین این تحقيق، یقلاخيت اختقادیشششناصتي تدوین شششده اسششت. رهيافت روبو معرفت

 شود. پژوهیي خگاشته مي -یلمي  یباشد و طبيعتاً در قالب مقالهيم

 مفاهیم نظری

 فلسفه علم

يم اگر گویی فلسششهه باشششيم یعني آخ ه ميگویيم قایدتاً باید در حوزهی یلم سششسن ميوقتي درباره

مثابه یک ی یلم، به فلسششهه .(Davari Ardakani,2011:3) سششنجيده و تحقيقي باشششدس فلسششهه یلم اسششت

خسستين بار در قرن « فلسهه یلم». اصطلاح (Soroush,2015:76) ی فلسهي مستقل، یمری کوتاه داردرشته

 کار رفت. به 0«ویليام هيوئل»خوزدهم و در آثار 

ه باشششد که بی مضششاف ميتعبيری فلسششههمعنای ایم آن و بهای از فلسششهه بهزیرشششاصه 4ی یلمفلسششهه

اگر . (Sheikh Rezayi & Karbasizadeh,2016:10) پردازدم تجربي ميویل یباز درباره هشایپرسشششش

گوخه که انشناسان را. همپردازی ستارهخظریه خيز، فيلسوفان یلم ،کنندستارگان را مطالعه مي ،ششناسانسشتاره

                                                           
1. Realistic Approach  

2. Critical Rationalism  

3. William Whewell (1749 – 1866) 

4  . Philosophy of Science  
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يز به دخبال م خکندس فيلسوف یل و تبيين گيرد تا آن را توصي شنا  رفتار اجرام سماوی را زیر خظر ميستاره

 & Sheikh Rezayi) توصشششي  فعششاليشت یلمي داخیشششمنششدان و چگوخگي سشششازوکششار یلم اسشششت

Karbasizadeh,2016:17)از مهروضات تا دهدميژرفکاوی  ه یلم از منظر فلسهه به ما امکان. خگاه کردن ب 

 نندکبحث خميمسشششتقيماً ها آن ییلمي پرده برداریمس مهروضشششاتي کشه داخیشششمنشدان درباره تحقيق پنهشان 

(Okasha,2012:14) .یرغم کارایي بسيار در یلم، یلمي خبوده و دارای صبغهچرا که این مهروضشات یلي 

 باشند. ميشناصتي معرفت فلسهي و

ن به ای پاسخدر   ی یلم چنين اسشت: ماهيت یلم چيسشتی فلاسشههمورد یلاقه هایپرسششیکي از 

و  0گرایيیقل 0گرایي،یلم اتساذ شششده اسششت: تجربهی سششه خظرگاه یمده از سششوی فلاسششههپرسششش 

ی یلم وجود دارخد. های دیگری خيز در فلسششههوه بر بحث در باب ماهيت یلم، پرسشششیلا 0گرایي.جمعي

های فيلسوفان یلم است یکي دیگر از ترین دغدغهتأمل بر روی ششأن معرفتي باورهای یلمي یکي از مهم

از لحاظ ها آن موجشه بودن بشاورهشای یلمي و قابل ایتماد بودناهشداف مهم فيلسشششوفشان یلم بررسشششي 

 .(Sheikh Rezayi & Karbasizadeh,2016:15)ي است شناصتمعرفت

 هایپرسشششهر یک از یلوم تجربي برای صود مسششائل و یلاوه بر مباحث میششترک بين تمامي یلوم، 

م ون دیگر یلوم تواخد هژئوپليتيک خيز مي ی همان رشته است. طبيعتاًکنند که ویژهفلسهي صاصي ایجاد مي

بيعي و ی کلان  فلسهه یلوم طدارای فلسشهه یلم متمایز صود باشد. به طور کلي، فلسهه یلم به دو زیرشاصه

. از آخجا که ژئوپليتيک، جزو یلوم اجتمایي است، (Soroush,1997:1) شودفلسهه یلوم اجتمایي تقسيم مي

 سهه یلوم اجتمایي صواهد بود. زو فلفلسهه ژئوپليتيک خيز ج

 4«ربيتج –منطقي »ی توان گهت که از منظر فلسشهه یلم، یلم جدید دارای دو میسصهطور کلي ميبه

 «تجربه –میشششاهده »و « یقلاخيت –منطق »اسشششت. در واقع دو سشششتون یلم جشدیشد یبشارت اسشششت از 

(Naraghi,2016:49)ها رشد مسشئله به کمک صلق  فرضششيهششود و در راه حل . یلم از مسشئله ششروع مي

 . (Soroush,2014:14) یلم ماخدن استمسئله بودن، مساوی بيکند. بيمي

 

                                                           
1. Empiricism 

2  . Rationalism 

3. Collectivism 

4. Logico – Empirico  
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 اسیشنمعرفت

) & Mesbah ششششمار آوردمسشششاوی بشا آگشاهي، ششششنشاصشت و داخسشششتن به توانمي را 0«معرفشت»

Mohammadi,2015:11) .ی هاهای اوليه، معرفتآیند و با معرفتها از منابع گوخاگون به دست ميمعرفت

 اهميت صاص صود را داردها آن ها خيز متنوع اسشششت. هر یک ازششششود. کشاربرد معرفتدیگری توليشد مي

(Mesbah & Mohammadi,2015:10). شششناسششان تعری  میششهور و سششنتي برای معرفت در ميان معرفت

 . )Mesbah & Mohammadi,2015:19( 0«باور صادق موجه»یبارت است از: 

معرفت.  ی صود  داخیي است درباره 0«ششناسيمعرفت»ی چيزیس اما داخیشي اسشت درباره ،معرفتيهر 

ها، قلمرو و ایتبار آن را مورد بحث قرار شناسي داخیي است که با بررسي معرفت، امکان، اقسام، راهمعرفت

خمایي آن قعاز جهت وا« معرفت»ی شناسي دربارهمعرفت .(Mesbah & Mohammadi,2015:12) دهدمي

ها ششناسشي، بحث از ارزب و ایتبار معرفت و صدق یا کذب گزارهترین مبحث معرفتکند. مهمبحث مي

خمایي آن اسششت که به معنای ميزان شششناسششان از ارزب یا ایتبار معرفت، ارزب واقعاسششت مقصششود معرفت

  .(Mesbah & Mohammadi,2015:17) ایتمادپذیری معرفت برای فهم واقعيت است

ی مطالعه»خویي شود و بهخيز خاميده مي 4«ی شناصتخظریه»ای از فلسهه است و ششناسشي شاصهمعرفت

های داخش و توجيه ی اجزا و ششششرایط واقعي یا منابع و محدودیتویژه مطالعهمشاهيشت داخش و توجيه، به

ماهيت داخش و چگوخگي ها در این زمينه در مورد تحليل . بيیتر بحث(Moser,2002:2)« شودمحسوب مي

 .)Ghepchaqh,2014:25labi & Shahbazi uG( است 0هایي چون حقيقت، باور و توجيهارتباط آن با ایده

در ادبيات فلسهي اخگليسي  1اولين بار توسط جيمز فردریک فرایر« شناسيمعرفت»هرچند که اصشطلاح 

ی یوخان باسشششتان، در دوره گرچهد. شششناسششي یمری به درازای تاریخ فلسششهه دارمعرفت به کار رفت اما

ای مجزا و تسصصي هماخند آخ ه امروز است، خبود ولي همواره به شناصت و حصول شناسي رشتهمعرفت

                                                           
1. Knowledge  

2. Knowledge is True Justified Belief (TJB) 

در بستر فلسهي غرب شکل گرفته است و به معرفت تصدیقي  –که مورد مناقیاتي خيز قرار گرفته  –البته این تعری  

  (Mesbah & Mohammadi,2015:19) شودخمي های حضوریهای تصوری و خيز معرفتاصتصاص دارد و شامل معرفت

3. Epistemology 

4. Theory of Knowledge 

5. Truth, Belief and Justification 

6. James Frederick Ferrier (1808-1884)   فيلسوف اسکاتلندی                                                         
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 0ارمنيد پ ی پس از آخان پرداصته شده است. ازی پيیاسقراطي، سوفسطائيان و فلاسههآن از سشوی فلاسهه

که  0 يتوهراکل زی خقش یقل در معرفت تأکيد داشت تاسابر صطای حوا ، به برجسته به دليل وقوف که

های کر اصششل واقعيتسششوفسششطائيان که من گرفت ورده و خقش یقل را خادیده ميک تأکيدبر فایده حوا  

استدلال  و منطقاز سشقراط، افلاطون و ارسطو که در مقابل سوفسطائيان ایستادخد و به  ... ششدخدصارجي مي

ینوان  طور مستقيم یا غيرمستقيم، چه تحتخمودخد تا یصشر فلاسهه و اخدییمندان معاصر، جملگي به تأکيد

 & Mesbah) اخدشناسي پرداصتههمه به بحث پيرامون معرفت ،ششناسشي و چه تحت یناوین دیگرمعرفت

)Mohammadi,2015:26،ی بزرگ ی جدید غرب و خمایندهپدر فلسهه 0. شاید بتوان گهت که رخه دکارت

ی عبيری فلسههتشناسي خمود و بهای را مبذول معرفتگرایي، اولين فيلسوفي بود که تلاب ویژهمکتب یقل

البته افتسار تغيير خگرب فلسهه غرب از حوزه  (Price,2014:70) ششناسشي بنا خهادی معرفتبر پایهصود را 

 . )Karam,2011:23( شد 4يب ایماخوئل کاختصخ ،شناسيشناسي به معرفتهستي

 رئالیسم علمی و عقلانیت انتقادی

حث ی برود. این دو، دامنهکار ميدر فلسششهه یلم، مههوم رئاليسششم در تناظر با مههوم ضششدرئاليسششم به

اقع، این وگرائي، جهان از اششيا  تیششکيل شششده است. بهگرائي هسشتند. در دیدگاه یينيگرائي و ذهنيیيني

ها را تجربه کنيم، حتي اگر هيچ فردی در تواخيم آنت مستقل از آدميان که ما ميای اسشجهان واجد جهيزیه

 شیاءی اتجربهگرائي، معرفت آدميان از راه یالم خباششد، این اشيا  وجود صارجي صواهند داشت. وفق یيني

در  یابيم که کدام اشششيا  و چگوخه با همشششود و بدین طریق ما در مي)ادراک حسششي و یقلي( حاصششل مي

ارتباط هسششتند، در این دیدگاه، واقعيت به شششکل یيني، مطلق و خامیششروط وجود دارد، طبق این خگرب، 

صود این امر را  یشناسي ویژهرغم امکان صطای اخسان در مواجهه با جهان یين، یلوم تجربي با روبیلي

و  دقيق و یام )دارای یينيتتواخند یک تلقي درسششت، اخد، بدین معني که یلوم تجربي ميبرای ما حل کرده

  .(Dabbagh,2015:63)شمول یام( از واقعيت به دست دهند 

                                                           
1. Parmenides of Elea (515/540-446/470 BC) 

2. Heraclitus of Ephesus (535-475 BC) 

3. René Descartes (1596-1650) 

4. Immanuel Kant (1724-1804) 
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پوپر، در مواجهه با مسشئله هيوم بر استقرا ، موضعي ویژه برگزید تا یک بار برای هميیه دامن یلم را از 

پذیری بطالا این مسشئله بزداید. وی برای پرهيز از میشکلاتي که در اصشالت میاهده و پوزیتيویسم یافت به

 . )Sadegi,2015:114( قرار داد 0رسيد و آن را در برابر استقرا گرائي صام

ه این دليل را برای فلسهه صود برگزید. وی ب« یقلاخيت اختقادی»ینوان فيلسشوفي رئاليست، ینوان پوپر به

رئاليسشت است که به خظریه مطابقت باور دارد و صدق یک گزاره را به معنای تحقق مضمون آن گزاره در 

 ، امکان جمع بين رئاليسمگذاردداخد. با تمایزی که وی بين تعری  صدق و معيار صدق ميجهان صارج مي

که در تعری  صدق رئاليست است و روب یقلاخي و شود. بر این اسا  او با اینو روب خقادی فراهم مي

 . (Sadegi,2015:93)داخد خقادی را متضمن تقرب به صدق مي

 دو روی یک سکه و خاشي از خگرب رئاليستي به ساحت اختقادی بودنو  یقلاخي بودندر فلسشهه پوپر، 

 بر استقرا  مبتني یلم و معلوم هسشتندس از سشوئي دیگر، دیدگاه او به این دليل اختقادی اسشت که برای تجربه

 ی صود از جهاتکند. او در فلسههها صلاصشه ميگيرد و خقش آن را در خقد خظریهخقیشي سشلبي در خظر مي

ل از ذهن ئاليسم، از وجود جهان مستقشناسي صود با خقد ایدکند. پوپر در هستيمستلهي از رئاليسم دفاع مي

شناسي پردازدس در معرفتی مطابقت با واقع ميکند و در منطق خيز به تعری  صدق بر اسا  خظریهدفاع مي

خاپذیری ی قيا گرایي، ابزارگرایي و با اسطوره صواخدن آموزهگرا ماخند اخسشجامهای خسشبيخيز با خقد دیدگاه

 ها خيزکند. در بحث از کليشناصت یلمي دفاع مي از یقلاخيت  –کوهن است که از توما   –ها چارچوب

گرایي پذیرد و صود را طرفدار ذاترا خمي 0گرایيارسششطویي دارد، خام 0گرایيپوپر با وجود خقدی که بر ذات

 . (Sadegi,2015:148)کند که صورتي از رئاليسم است شده معرفي مياصلاح

 ژئوپلیتیک

ی خامه. بر اسا  تعری  داخش)Ezzati,2006:1( اسشت« سشياسشت زمين» 4ژئوپليتيکواژه  معني لغوی

 الملل اسششتیبارت از تحليل خهوذ یوامل جغرافيائي بر روابط قدرت در سششياسششت بين ژئوپليتيکبریتاخيکا، 

),2008:18Vaezi( 0لن،يشرودل  توسط  0633لين بار در سال او ژئوپليتيکایج این اسشت که واژه قول ر 

                                                           
1. Naïve Inductivism 

2. Essentialism 

3. Nominalism  

4. Geopolitics: (Γη+Πολιτική :به یونانی) 

5. Johan Rudolf Kjellén (1864-1922)                                        سياستمدار و اخدییمند سياسي سوئدی 
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و منظور وی از این واژه مطالعه سشششاصتار جغرافيائي  (Mirheydar & Hamidinia,2006:7) مطرح ششششد

 داخششدمي ژئوپليتيششکمویر، آلهرد تششایر مششاهششان را پششدر  امششا (Mirheydar,2005:73) حشکشومششت بشود

)2000:365Muir,( ششششمششاردمي آنرا مُبششدع   0و مشجشتشهششدزاده، الشکسشششي دوتوکویششل -Mojtahed(

Zadeh,2002:134) . 

ون بوده است در قر هامل جغرافيائي بر سشياسشت مورد توجیو تأثير ،از زمان ارسشطولحاظ تاریسي، به

 کردخدو ... در این زمينه بحث مي صلدونا بن وسششطي اخدییششمنداخي چون منتسششکيو و در تمدن اسششلامي،

(Naghibzadeh,2008:61) ه ي وضع قواخين را بحت و با دیدگاهي جبرگرایاخه تمام امور سياسي و حکومتي

تحقيقات « مهالمقد»درکتاب  صلدونا بن .(Montesquieu,1964:390) دادخدمي یشامشل جغرافيا اختسشششاب

یلوم  اخدییششمندان ای از مهاهيم خمود که امروزه از یلائق و موضششویات اسششاسششيای در مجمویهگسششترده

ها و تل دولظریه ارگاخيک درباره تغيير و تحوخویي خ صلدونا بن و از جملشه ژئوپليتيک اسشششت اجتمشایي

 . (Ibn Khaldūn,1990:256) ها ارائه کردحکومت

یگر گيرد به سششسن د، از اخطباق قدرت سششياسششي با جغرافيا شششکل ميژئوپليتيکدر معنای کلاسششيک 

 کند که با قدرت و سشششياسشششت پيوخد صورده اسشششتمي تشأکيدبر آن بسش از داخش جغرافيشا  ژئوپليتيشک

(Hafeznia,2010:22) . تأثير داخش مطالعه»چنين اسششت:  کلاسششيک ژئوپليتيکتعری  پذیرفته شششده و یام 

  «.فضای جغرافيائي بر قدرت سياسي

ي به خقش یوامل جغرافيائي در تعيين سياست صارجیمدتاً  ژئوپليتيک ،ل قرن بيسشتمی اودر طول خيمه

يان را درگيری و رقابت م ژئوپليتيکی دوم قرن بيسششتم ایو لاکوسششت، ک کیششور اشششاره داشششت. در خيمهی

مطالعه  ژئوپليتيکیصاره » ،کوهن از خظر سشوئل .(Hafeznia,2007:36) ها بر سشر سشرزمين داخسشتگروه

 0«ششششودصشششات جغرافيائي برقرار ميالمللي، قدرت و میشششسان سشششياسشششت بينروابطي اسشششت کشه ميش

                                                           
1. Alexis de Tocqueville (1805-1859)  

: یندترین کتاب صود برگزای برای مهمدهد ینوان تازهترجيح مي ژئوپلیتیک نظام جهانی بعدی کتابهای کوهن در خسسه .0

های پس از جنگ سرد و ظهور قدرتبا این حال، وی ضمن پذیرب تغييرات جهان  .المللژئوپلیتیک: جغرافیای روابط بین

ب صود در صصوص ژئوپليتيک را تا حدودی تغيير گرائي و تغيير جایگاه برصي مناطق و کیورها، خگرجدید و چندجاخبه

 هم نين وی مابين «انگاردگیری از قدرت سیاسی در قلمروهای جغرافیائی میهنر و توانائی بهره»دهد و آن را مي

 . برای مطالعه بيیتر ر. ک.: (Cohen:2014:29)شود تمایز قائل مي رادیکال و گرایانهژئوپلیتیک واقع

- Cohen, S. B. (2014) Geopolitics: The Geography of International Relations 3rd Edition, 

USA: Rowman & Littlefield Publishers, pp. 1 – 28.  
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(Cohen,1973:43)  بل ایلم مطالعه روابط متق»د: کنشرا چنين تعری  مي ژئوپليتيشکخيشا حشاف  در ایران،و

  .(Hafeznia,2006:37) «با یکدیگرها آن های خاشي از ترکيبجغرافيا، قدرت و سياست و کنش

ر رقابت برای ها دیبارت از اقدام و یمل دولت»را  ژئوپليتيک هزاره جدید،قرن اول ، در آغشاز فلينشت

 به مطالعه روابط و» ژئوپليتيکتوان بيان داشت (. در کل ميFlint,2007:13داخد )مي« کنترل بر یک سرزمين

 پردازد. مي «المللي از دیدگاه جغرافيائيهای بينکیمکش

این خگاه  دهد وقرار مي اخسانهائي برای خگاه به جهان پيش روی ، شيوهژئوپليتيکمعتقد است که  زداد

 ششششودها حاصشششل ميهشا، جداول و یکسسشششادگي و بشا صواخشدن خقیشششهای یشالي، بشهینوان ختيجشهبشه

)Dodds,2011:16(. داخیي  کژئوپليتي تری هم درباره ژئوپليتيک ارائه شده است:گاهاً خظرات متهاوت حتي

جاخبدار برای ارزیابي را آزموخي یيني و غير ژئوپليتيکا که مبه جای آن 0فرد.هخه منحصششر ب ،اسششت 0رمتکث

 صود شششکلي از جغرافيا و سششياسششت ژئوپليتيکفضششای جهاخي بداخيم باید از این فرش شششروع کنيم که 

. جغرافياهای سياست جهاخي از خقطه خظر فرهنگي و سياسي بر اسا  (Tuathail & Dalby,1998:5)است

 .  )Dodds & Arkinson,2000:9(ت شده است ساصته و تقویدولتمردان  0های خماییيها و پراکتيسگهتمان

  پژوهشهای هیافت

 از ماهیت ژئوپلیتیکشناختی معرفت تبیین

 توان گهت که این واژه،مي ژئوپليتيکی هواژدر صصشششوص   4ششششناصتي و اتيمولوژیکي،به لحاظ زبان

و دارای  خبودهای کهن ، واژهاروپائيهای های مرکب در زبانبرصلاف بيیتر واژه و اسشت 0«مرکبای هکلم»

ثير أتحت ت، 6330در سششال  را این واژه يلن،شششرودل  طور که گهته شششد، همان قدمت چنداخي خيسششت.

 بشه کشار برد  1«ای بر جغرافيشای سشششوئششدمقشدمششه»د و در کتششاب ابششداع خمو  1هشای فردریشک راتزلآموزه

                                                           
1. Plurality  

2. Singularity  

3. Representational practices  

4. Etymology  

های دیگر البته در تحویل آن به حوزهی فرگیت  شکل و معني لغات است. ی پيیينه، منیأ و خحوهاتيمولوژی داخش مطالعه

ي شناسي و تولّد تهکرات فاشيستي و شووخيستیکي از آثار جاخبي این داخش، ورود آن به حوزه قومباید محتاط بود چرا که 

 . (Abolghasemi,2014:11)بوده است 

5. Solid Compound Noun 

6. Friedrich Ratzel (1844-1904)   پرداز آلماخيجغرافيدان، اخدییمند و تئوری                                         

7. Introduction to Swedish Geography 
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(Cohen,2010:42).  فرم خسستين این واژه(Geopolitik)  .این واژه از دو بسشبه زبان سوئدی است Geo 

(γη or γαια)  وPolitik (πολιτικα) اصالتاً واژگاخي یوخاخي هستند و از این  ،هر دو بسش تیکيل شده است

 Geopoliticsدر حال حاضر فرم اخگليسي این واژه، اخد. دهشاروپایي  جدید هایلاتين و زبانوارد زبان  ،زبان

 یموميت و رواج بيیتری دارد. 

ارای این واژه د هماخطور که گهته شششدس اسششت ای هشششناصتي، ژئوپليتيک چگوخه واژلحاظ معرفتاما به

تیششکيل شششده اسششت. این دو بسش، دارای « پليتيک»و « ژئو»ماهيت مرکب اسششت و از دو بسش مجزای 

 باشششد اما بسش دوم،و دارای ذات مي کلي، حقيقيای هپدید ،«ژئو»ماهيت متهاوتي هسششتند بسش اول آن، 

داخش و »ت ، خسبدو بسشاین  حث، ميانبا توجه به این مب صشنوع بیر است.مامری فاقد ذات و « پليتيک»

توان مي يقالب چنيندر  پس دیابنمي ارتباطو به مبحث قضشششایای حقيقي و ایتباری  اسشششت حاکم «ارزب

 مرکب ژئوپليتيک تبيين خمود. ی هرا در کلم بسش این دو ميانارتباط 

ز دیدگاه ا توان چنين بازخویسي خمود:شده در ابتدای این مقاله را ميبا توجه به این مباحث پرسش طرح

در واژه مرکب « پليتيک»و « ژئو»توان خسشششبشت ميان دو مههوم ششششنشاصتي، چگوخشه ميمنطقي و معرفشت

 پاسخ داده شود.  ،پرسشبه این شود در ادامه تلاب ميرا تبيين خمود  « ژئوپليتيک»

 نسبت میان دانش و ارزش

ی فلسشهه یلم معاصر بدل ی اصير به یکي از مباحث مهم در حوزهبا ارزب در چند دهه داخشخسشبت 

. کمابيش همه قبول دارخد که گاهي از شششناصت یلمي در راه اهداف (Sadeghi,2015:371) شششده اسششت

هس آید که در خها بر خميشود. اما از این خموخههای کیتارجمعي استهاده ميغيراصلاقي مثل سشاصتن سشلاح

ها آخ ه غيراصلاقي است کاربرد شناصت یلمي اصلاقي وجود دارد. در این خموخه یخقيصهششناصت یلمي، 

معني اسششت که صود  یلم یا شششناصت  یلمي را اصلاقي یا غيراصلاقي بداخيم. زیرا یلم به ، بياسششت، وگرخه

. )ایتباری محض( خدارخد رزشيکند و واقعيات )حقایق( به صودی صود هيچ معنای اها ربط پيدا ميواقعيت

ن ي است. مطابق ایکنيم درسشت یا خادرسشت و اصلاقي یا غيراصلاقها با واقعيات ميولي کاری که ما اخسشان

گذارد. خظر، یلم ذاتاً فعاليتي غيرارزششي است، بدین معني که صرفاً اطلایاتي راجع به جهان در اصتيار ما مي

پس قرار دادن  .(Okasha,2012:176) کند، موضششوع دیگری اسششتکه جامعه با این اطلایات چه مياما این

 و صروجش از دایره یلوم تجربي ر ماهيت آن یلمتغييیبارات دارای بار ارزشششي در کنه یک یلم، موجب 

  شود.مي
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اما این سشششسن به معنای یدم وجود هرگوخه ارتباطي بين یلم و ارزب خيسشششت. یلم و ارزب در مقام 

اولين قدم یملي در هر تحقيقي اسشششت  ،کاربرد و یمل ممکن اسشششت با هم امتزاج یابند. اختساب مسشششئله

ها در ای دارد و ارزبکنندهحتوای تحقيق و تاریخ یلم خقش تعيينشششک، اختساب مسششئله در مسششير و مبي

 بدیلي دارخد. اختساب هر مسئله خقش بي

 ها، داخیششمند تجربي یککند که بر صلاف تلقي پوزیتيویسششتاسششتدلال مي 0از سششوئي دیگر، کارل پوپر

 لم دصالت دارخدها و اهداف یهای او در تعيين پرسششششخيسشششت و ارزبها ذهن صالص جدای از ارزب

(Popper,1996:7)ها، اميدها، خيازها و مهر و ی یلمي خيز متأثر از مسشائل، تر . از خظر پوپر، حتي میشاهده

که بر اسا  ای خيازمند خویي اختساب اسشت . هر میشاهده(Popper,1993:78) گر اسشتکين فرد میشاهده

  .(Sadeghi,2015:379) گيردها صورت ميارزب

های جدی در زخدگي اخسان تواخد بحرانکار گرفته شود، ميیلم اگر جدا از اصلاقيات )خویي ارزب( به

تحميل کند.  زمينسياره و دیگر سشاکنان سشياره زمين ایجاد کند و حتي تغييرات خاگوار اساسي و بنيادی بر 

کلات ها در کنار تیدید میمحيطي و افزایش کمّي و کيهي آثار منهي جنگهای پيدا و پنهان زیسشتبحران

ها و ...( ، سششرکوب مردم، افزایش بيماریتبعيضیدالتي، ي، بيگرسششنگ ،ها )اسششتبداد، فقراجتمایي اخسششان

 . (Sadeghi,2015:403) است هایي از تبعات کاربرد یلم منهای اصلاقياتخموخه

آن را تضشششعي  کنند. این و یا اهميت « یينيت یلم»خد توایک از این میشششکلات خميل، هيچبشا این حا

ویژه ی کاربرد و یمل، یلم به تنهایي کافي خيست و به اصلاق )بهدهند که در حوزهمیکلات صرفاً خیان مي

  .(Sadeghi,2015:406)ای( خيز خياز است اصلاق حرفه

 قضایای حقیقی و اعتباری

تي که مطهری خزد قدما به کيهيی یلامه طباطبائي و به گواهي ششششهيد مبحشث ادراکات ایتباری، به گهته

و  (Tabataba’i,1983:123) اسشششت، سشششابقششه خششداششششت ششششسص  یلشامششه مورد بحششث قرار داده

(Tabataba’i,2015:10) .در سسنان فلاسهه کم و بيش موجود بوده است و به چند معني، « ایتباری»ی واژه

-Mesbah) است« میترکات لهظي»خزد فلاسهه و منطقيون از  «ایتباری»ششده اسشت در واقع، اسشتعمال مي

Yazdi,2015:205) ادراکات ایتباری، یا به تعبيری که با مقصود یلامه طباطبائي سازگارتر است، تصدیقات .

های ترین تهاوتاز مهم .(Ganji,2007:194) گيردایتبشاری، در قبال تصشششدیقات و احکام حقيقي قرار مي

                                                           
1. Karl Raimund Popper (1902-1994)  
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اخد و تصدیقات حقيقي محصول کی  و فهم واقعيات تصدیقات حقيقي و تصدیقات ایتباری آن است که

قي به تصدیقات حقيهم نين ی اصباری دارخد اما تصدیقات ایتباری محصول جعل، وضع و ایتبارخد. جنبه

ی آدميان ادهالاصول با اردر حالي که تصدیقات ایتباری یلي ،ی آدميان قابل تغيير و لغو خيستندصشرف اراده

از  خحو طبيعي و تکویني در یالم جریان دارخد وتصشششدیقات و قواخين حقيقي به چرا که قابل لغو و تغييرخد

 تتوان گریسم تصدیقات ایتباری ميتوان گریست، اما از حکومت و لوازششان خميها و توابعحکومت آن

(Ganji,2007:196).  

 اقسام قضایای اعتباری

ل متهاوت شود. طبعاً به دليایتباریات پرداصته ميبندی در ذیل این مبحث به دو خوع متهاوت از تقسشيم

 بندی، صروجي این دو خوع خيز با یکدیگر متهاوت صواهند بود: بودن ماهيت این دو خوع تقسيم

 الاجتماع و اعتباریات بعدالاجتماعاعتباریات قبل

قوای  تضششایادراکات ایتباری را معلول اق« اصششول فلسششهه و روب رئاليسششم»یلامه طباطبائي در کتاب 

دی و اجتمایي ی فرکه فعاليت این قوا  به دو گوخهداخد و با توجه به اینی طبيعي و تکویني اخسان ميفعاله

 قسيمت« ادراکات بعدالاجتماع»و « الاجتماعادراکات قبل»قابل تصشور اسشت، ادراکات ایتباری را به دو قسم 

 . (Tabataba’i,2015:202) کندمي
 

 
 اقسام اعتباریات از نظر علامه طباطبائی -1 نمودار

 (Tabataba’i,2015:202) 
 

 اعتباریات عقلی و اعتباریات محض 

حض و کند: ایتباریات ماما مصشباح یزدی، از منظری دیگر، ایتباریات را به دو گوخه متهاوت تقسيم مي

ابل  حمل بر مي هسششتند که قيه فلسششهي( مهاهيه وی، مهاهيم فلسششهي )معقولات ثاخایتباریات یقلي. از خظرگا

د، ماخند آیهای یقلي به دست خميها بدون تحليلشان صارجي است ولي اختزاع آنامور یيني بوده و اتصاف

ادراکات اعتباری

اعاعتباریات بعداالجتم اعاعتباریات قبل االجتم



         11                                        کيتيژئوپل تياز مههوم و ماه يشناصتمعرفت نييتب                       سال دوم          

 

 

کنيم، یقل مههوم یلت را از مههوم یلت و معلول. مثلاً هنگامي که آتش را با حرارت خاشي از آن مقایسه مي

ها در کار خباشند، هرگز این مهاهيم به دست گوخه مقایسهو اگر این کندآتش و معلول را از حرارت اختزاع مي

یلاوه  ان صارجي است.ششان ذهني و اتصافاین مهاهيم یروش 3Yazdi,2015:20-Mesbah(.0( آیدخمي

ه، صواه يمعقولات ثاخ اصلاقي و حقوقي )مهاهيم ارزششي( که میتمل بر بایدها و خبایدها هستندس هایگزارهبر 

این مهاهيم  .(Mesbah-Yazdi,2015:205) شوخدایتباری خاميده مي مهاهيمي باششند و صواه فلسهي، منطقي

ای اخد و خه تنها داريه فلسهيمحمول، همگي از سنخ معقولات ثاخ ی موضشوع باششند یاکه در خاحيهایمّ از آن

« ختایج»و « افعال»ی واقعي باشند، بلکه از سنخ قضایای صبری بوده و حاکي از رابطهمنیا  اختزاع صارجي مي

 باشند. ميها آن

 

 
 اقسام اعتباریات از نظر مصباح یزدی  -2نمودار 

(Mesbah-Yazdi,2015:210)  و(Mesbah-Yazdi,2012:158) . 

 

                                                           
شانس در شان صارجي است و هم اتصافگویند: معقولات ماهوی )اولي( هم یروشفلاسهه اسلامي در این صصوص مي. 0

شان ی منطقي هم یروششان صارجي است و معقولات ثاخيهشان ذهني ولي اتصافی فلسهي، یروشحالي که معقولات ثاخيه

 . (Mesbah-Yazdi,2015:203)شان ذهني است و هم اتصاف

وبودهفردعواطفواحساساتتابعاعتباریاتازنوعاین•
ارزشاقدفوهستندغیرمولدوغیرضروریموقت،نسبی،بنابراین
.می باشندمنطقی

اعتباریات محض

واشندمی ب«فلسفیثانیهمعقوالت»جزواعتباریاتازنوعاین•
وفردیعواطفواحساساتتابعتنهانهعلیت،رابطههمانند
ازیحاکوبودهخارجیانتزاعمنشاءدارایبلکهنیستندجمعی
بلقابنابراین.می باشندآنها«نتایج»و«افعال»واقعیرابطه

.دهستنمنطقیارزشدارایوبودهمولدوبرهان پذیرکنکاش،

اعتباریات عقلی
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بودن مهاهيم ایتباری یقلي به این معنا خيسششت که تابع احسششاسششات و یواط  فردی و جمعي ایتباری 

گر، یبارت دیبه ذهن اخسششان اسششتس به ها، وابسششتهباشششند، بلکه به این معنا اسششت که پيدایش و اختزاع آن

در . (Mesbah-Yazdi,2012:158) شان ذهني است اما دارای منیا  اختزاع حقيقي و صارجي هستندیروش

حالي که، ایتباریات محض، برصلاف ایتباریات یقلي، دارای ماهيت ارزششي یا اخیائي هستند و منیأ ایتبار 

 گردد. ها به یواط  و احساسات و غرایض باز ميآن

ض شود که پيش از تقسيم ایتباریات به محشده توسط مصباح یزدی، چنين مستهاد مياز مباحث طرح

ات شد و سهواً احکام ایتباری، این دو خوع  متهاوت از ایتباریات یکي اخگاششته ميد(غيرمولّد( و یقلي )مولّ)

 ت جاریواقعیششد و به همين سبب، برصي مسائل مغایر با ی داده ميمحض به ایتباریات یقلي خيز تسشرّ

نون فدر حوزه فلسهه یلم، میکلات مهمي برای یلوم و و خيز  ،دادروی مي )منطق( عقل سللیمو  )تجربه(

 آورد. گرایاخه فراهم ميهای غيررئاليستي و خسبيآمد و راه را برای ظهور و بسط خگربایتباری پيش مي

 (هاآنحقیقی و اعتباری )امکان ارتباط تولیدی بین  قضایای نسبت میان

ائي ، یکي از مباحث مهمي است که یلامه طباطب«ارتباط توليدی»خسبت ميان قضایای حقيقي و ایتباری 

تواخند از خظر شششسص یلامه، ادراکات ایتباری خمي 0کند.طرح مي ادراکات حقيقي و ایتباریذیل مبحث در 

بشا ادراکشات حقيقي ارتباط توليدی پيدا کنند. چرا که تکاپو و جنبش فکری و یقلاخي ذهن، روابط واقعي و 

این  یاخد زمينهالشامری محتویات ذهني اسشششت و چون مهاهيم حقيقي در ذات صود با یکدیگر مرتبطخهس

تواخد به تیشکيل قياسات و براهين منطقي فراهم اسشت و از این روی، ذهن مي هافعاليت ذهني در ميان آن

ای حقایق، حقایق دیگری را بر صویش معلوم سازد، ولي در ایتباریات همواره روابط موفق ششود و از پاره

ایتباری است و هيچ مههوم ایتباری با یک مههوم  - قراردادی و فرضي - موضویات و محمولات، وضعي

قلاخي ی تکاپو و جنبش یالامری خدارد و زمينهی واقعي و خهسو یشا یک مههوم ایتباری دیگر رابطه حقيقي

تواخيم با دليلي که اجزا  آن را حقایق تیششکيل ما خمي، یبارت دیگرذهن در مورد ایتباریات فراهم خيسششت به

کيل دليلي که از مقدمات ایتباری تیششش تواخيم بااخد )برهان( یک مدیای ایتباری را اثبات کنيم و خيز خميداده

تواخيم از مقدمات ایتباری تیشششکيل برهان داده یک امر از حقایق را اثبات کنيم و هم خمي« حقيقتي»ششششده 

                                                           
 برای اطلاع بيیتر ر.ک.: . 0

( اصول فلسهه و روب رئاليسم )جلد دوم( مقدمه و پاورقي: مرتضي مطهری، تهران: 0034طباطبائي، سيد محمدحسين ) -

 . 010 – 011صدرا، صص. 
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 گيرد که یدمیلامه طباطبائي از این مبحث چنين ختيجه مي. (Tabataba’i,2015:172) ایتباری ختيجه بگيریم

س درسششت )صششادق( خيسششت پ شششناصتي،و معرفت لحاظ منطقيق، بهتمييز و تهکيک ایتباریات از حقای

 ها ریایت لزوم یدم صلط حقيقي و ایتباری خیششود، فاقد ارزب منطقي صواهند بودهایي که در آناسششتدلال

(Tabataba’i,2015:174). 

کند قسيم ميت ایتباریات بعدالاجتماعو  الاجتماعایتباریات قبلی یلامه طباطبائي ایتباریات را به دو دسته

د اما الاجتماع و بعدالاجتماع قائل شهای ایتباری قبلميان گزاره مایزیتوان تخمي« ارتباط توليدی»و از لحاظ 

قسشيم شود، ت یقليایتباریات  و ایتباریات محضی ي از مصشباح یزدی به دو گوخهسشّ تأاگر ایتباریات، به 

 –تجویزی( و ایتباریات یقلي )وصششهي  –توان به وضششوح دریافت که بين ایتباریات محض )اخیششائي مي

لحاظ ارتباط توليدی، تهاوتي آششششکار وجود دارد از آخجایي که ایتباریات یقلي جزو معقولات تحليلي( بشه

حقيقي ارتباط  هایتواخند با گزارهيو بر صلاف ایتباریات محض، مباشند، پس مولّد هستند ميثاخيه فلسشهي 

قلي حاصشششل های یتوليدی پيدا کنند. به سشششسني دیگر، گرچه اختزاع معقولات ثاخيه فلسشششهي، بدون تحليل

ي است شان صارجشود اما ایتباریات یقلي، مهاهيمي هستند که قابل  حمل بر امور یيني بوده و اتصافخمي

یور های ایتباری یقلي )ماخند کپدیده توانمي )ماخند مههوم کیور(،هم نين یلاوه بر مهاهيم ایتباری یقلي 

 متصور شد.  خيزرا ایران( 

و « عالاف»ی واقعي از سشوئي دیگر، ایتباریات یقلي، از سشنخ قضشایای صبری هستند و حاکي از رابطه

ليدی مکان ارتباط توباشند. با این حساب، آخ ه از منظر یلامه طباطبائي، در صصوص یدم اها ميآن« ختایج»

بين ادراکات حقيقي و ایتباری طرح شششده اسششت، چنين قابل بازخویسششي اسششت که بين ادراکات حقيقي و 

 .(Tabataba’i,2015:174) دشتصور م (صادق)توان ارتباط توليدی درست ادراکات ایتباری محض خمي

 تجزیه و تحلیل

 تبیین مفهوم ژئوپلیتیک در چارچوب نسبت دانش و ارزش

« يکپليت»و « ژئو»ژئوپليتيشک دارای مشاهيشت مرکبي اسشششت و از ترکيب دو بسش مجزای صود، یعني 

اسششت و به مبحث قضایای  حاکم داخش و ارزب ميان این دو بسش، خسشبت ميانتیشکيل ششده اسشت و 

 شود. حقيقي و ایتباری مربوط مي
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 عتباری ژئوپلیتیکنسبت واقعیات عینی و مفهوم ا -3نمودار 
 

از  شششناسششاخه باید گهت که مههوم ژئوپليتيکشششناسششي ژئوپليتيک از خظرگاه معرفتدر صصششوص مههوم

وجود »و  «وجود حداقل دو بازیگر»، «منبع جغرافيائي»برقراری خسشششبت و ترکيب ميان سشششه واقعيت یيني 

ود. طبيعتاً شدر ذهن و به کمک یقل ساصته مي« ميان بازیگران و خهوذ سشلطه ،ی تعامل، تقابل، رقابترابطه

هایي حقيقي هستند و ساصتار مههومي ژئوپليتيک، را به ینوان امری ایتباری سه واقعيت یيني مذکور، پدیده

لسششهي یا ی فی معقولات ثاخيهتوان مههوم ژئوپليتيک را در زمرهدهند با این وصشش ، ميیقلي تیششکيل مي

لحاظ یتبشاری یقلي قلمشداد خمود و احکام جاری بر آخان را به ژئوپليتيک خيز تسشششرّی داد. پس بهمهشاهيم ا

و « ژئو»رغم داشششتن ماهيت حقيقي ی ژئوپليتيک، بهشششناصتي، ترکيب دو بسش سششازخدهمنطقي و معرفت

تباط توليدی رامکان ایجاد ا« پليتيک»و « ژئو»، ترکيبي صشششحيح اسشششت چرا که بين «پليتيک»ایتباری یقلي 

ینوان یک مههوم ایتباری یقلي )و خه ایتباری محض( درست )صادق( ممکن است. هم نين ژئوپليتيک به

 است.  داشته باشد کما اینکه در یمل خيز چنين ارتباط تولیدیهای حقيقي و ایتباری یقلي تواخد با گزارهمي

مولّد يرغان طرح مبحث ایتباریات و که میکلي که از زمتوان گهت مي ،با توجه به مباحث طرح ششده

رابر و در ب ششششودوپليتيک را گرفته بود، حل ميها از سشششوی یلامه طباطبائي، دامن یلومي چون ژئبودن آن

« پليتيک»و « وژئ»توان خسبت ميان دو مههوم شناصتي، چگوخه مياز دیدگاه منطقي و معرفت»بنيادین پرسش 

« پليتيک»توان پاسسي متقن و معقولي به قرار زیر ارائه خمود: مي« خمود  را تبيين« ژئوپليتيک»واژه مرکب  در

واقعیات خارجی  ذهن

ژئوپلیتیک

منبع جغرافیایی

حداقل دو بازیگر

بازیگرانوجود رابطه ی تعامل، تقابل، رقابت، سلطه و نفوذ بین  مفهوم اعتباری عقلی



         60                                        کيتيژئوپل تياز مههوم و ماه يشناصتمعرفت نييتب                       سال دوم          

 

 

شود ای از باید و خبایدهای هنجاری و ایتباری یقلي گهته ميی جامعه، به مجمویهینوان داخش و فن ادارهبه

ربوط به مخيز یبارت از یوامل و شرایط یيني جغرافيائي « ژئو»شوخد ی یقل در ذهن ساصته ميکه به وسيله

زمين اسشت. از آخجا که مهاهيم ایتباری یقلي خظير سشياست، منیا  یيني دارخد و از واقعيات بيرون از ذهن 

، از خوع توليدی اسششت. یعني سششياسششت )ایتبار یقلي( از «پليتيک»و « ژئو»شششوخدس لذا خسششبت ميان اختزاع مي

 گيرد. واقعيات جغرافيائي )ژئو( خیأت مي
 

 
 واقعیات جغرافیائی و مفهوم اعتباری عقلی در ترکیب ژئوپلیتیک نسبت -4نمودار 

 

 تبیین چگونگی ترکیب اجزاء سازنده ژئوپلیتیک

هماخگوخه که گهته ششد واژه ترکيبي ژئوپليتيک از دو بسش متهاوت تیششکيل یافته است. این دو بسش 

ه با هماخند ترکيب دو پدیده حقيقي است ک ،  آیا ترکيب این دو بسشششوخدترکيب مي چگوخه با یکدیگر

صر شود )ماخند ترکيب دو ینمتهاوت با اجزای صود مي یکدیگر ادغام شده و منتج به حاصلي جدید و کاملاً

  .جدید(ای هشيميایي و ایجاد ماد

 

 
 شکل کلی ترکیب حقیقی با حقیقی -5نمودار 

حقیقیاعتباری عقلی

(ژئو)شرایط جغرافیایی  (پلیتیک)سیاست 

الف ب ج
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مي رخ خسواهد داد و حاصشششل این ترکيب چيزی یشا این کشه همشاخند ترکيب ميان دو امر ایتباری، ادغا

  .  )ماخند ترکيب اجزای یک رایاخه(خسواهد بود جز جمع اجزا  صود
 

 
 شکل کلی ترکیب اعتباری با اعتباری -6 نمودار

 

ودن دیگری و ایتباری ب« ژئو»حقيقي بودن یکي )اجزا  سازخده ژئوپليتيک،  یدوگاخه با توجه به ماهيت

 ماا شود که ترکيب ژئوپليتيک، با هيچ یک یک از دو الگوی مذکور کاملاً اخطباق خداردمیاهده مي («پليتيک»

ماحصل ترکيب حقيقي با ایتباری، چيزی جز یک ترکيب ایتباری خسواهد  که شودميروشن  تأمل قدریبا 

ین ترکيب خيز، و ماحصششل ا ( صواهد بود1مطابق خمودار ) ی ژئوپليتيک،بسش سششازخده ترکيب دو بود پس

 صود جزو ایتباریات صواهد بود. 

 

 
 ترکیب اجزای سازنده واژه مرکب ژئوپلیتیک -7نمودار 

 

شناصتي، دارای اهميت فراواخي است و یدم توجه به آن موجب آشهتگي و لحاظ معرفتاین مبحث، به

رار دارخد که گرایاخه اصبرصي با رویکرد تقليل خحوی کهبهشود. مغالطه در ششناصت و کاربرد ژئوپليتيک مي

يزی آن را چ و برصي دیگر، (بیا  الف) اب فروکاسششت دهندژئوپليتيک را تنها به یکي از اجزا  سششازخده

 . (ج) قلمداد کنند بدیعي خو و ورای این دو و دارای ماهيتي حقيقي

الف ب الف ب

(حقیقی)الف 

ژئو•

(اعتباری)ب 

پلیتیک•

(اعتباری)الف ب 

ژئوپلیتیک•
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 و پیشنهادات ایجنت

 تیشکيل شده  «پليتيک»و « ژئو» متهاوتکيب دو بسش ژئوپليتيک دارای ماهيت مرکبي اسشت و از تر

اسششت ميان این دو بسش، خسششبت ميان داخش و ارزب حاکم اسششت و به مبحث قضششایای حقيقي و 

  سشودایتباری مربوط مي

 ششششان صارجي اسشششت اما ایتباریات محض، ششششان ذهني ولي اتصشششافایتبشاریشات یقلي، یروش

  سباشندمي شان ذهني است اما فاقد اتصاف صارجيیروش

  مراد از ایتباری بودن ژئوپليتيک، ذهني بودن مباحث ژئوپليتيکي خيسششت بلکه ایتباریات مورد خظر در

و میشششمول  این یلم، از جنس ایتباریات یقلي هسشششتند و رییشششه در واقعيات بيرون از ذهن دارخد

ارخد و قابليت سنجش و ارزیابي د به دليل داشتن یينيت، های یلمي، یقلي و برهاخي هسشتند وتحليل

  سواجد ماهيت یلمي هستند

 تواخند ارتباط توليدی درسشششتبرصلشاف ایتبشاریشات محض، ایتباریات یقلي با ادراکات حقيقي مي 

  س)صادق( داشته باشند

  یات ششد و سهواً احکام ایتباراین دو یکي اخگاششته ميو یقلي، پيش از تقسشيم ایتباریات به محض

میکلات مهمي برای یلوم و فنون ایتباری پيش  و شدميداده باریات یقلي خيز تسشرّی محض به ایت

  سآوردگرایاخه فراهم ميهای غيررئاليستي و خسبيآمد و راه را برای ظهور و بسط خگربمي

  وجود حداقل »، «منبع جغرافيائي»مههوم ژئوپليتيک از برقراری خسبت و ترکيب ميان سه واقعيت یيني

مک در ذهن و به ک« ميان بازیگران و خهوذ سششلطه ،ی تعامل، تقابل، رقابتوجود رابطه»و « یگردو باز

 سدهندساصتار مههومي ژئوپليتيک، را تیکيل مي این سه واقعيت یيني،شود. یقل ساصته مي

 «ی يلهشششود که به وسششای از باید و خبایدهای هنجاری و ایتباری یقلي گهته مي، به مجمویه«پليتيک

خيز یبارت از یوامل و شرایط یيني جغرافيائي مربوط به زمين « ژئو»ششوخد یقل در ذهن سشاصته مي

اسشت. از آخجا که مهاهيم ایتباری یقلي خظير سشياست، منیا  یيني دارخد و از واقعيات بيرون از ذهن 

  ، از خوع توليدی استس«پليتيک»و « ژئو»شوخدس لذا خسبت ميان اختزاع مي

 پليتيک» و ایتباری یقلي« ژئو»رغم داشتن ماهيت حقيقي ی ژئوپليتيک، بهسش سازخدهترکيب دو ب»، 

  ساست )صادق( ترکيبي صحيح
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  ماحصل ترکيب حقيقي با ایتباری، چيزی جز یک ترکيب ایتباری خسواهد بود پس ترکيب دو بسش

 ی ژئوپليتيک، صود جزو ایتباریات صواهد بود. سازخده
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