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 چکیده

است که عملکرد ویژه ای در گرایي ي مکتب اثباتروش شناسمکاتب مهم در علوم جغرافيایي یکي از 

جغرافيدانان سياسي متأثثر  .و از جمله جغرافيای سياسي داشته است یيتوليد و مفاهيم در علوم جغرافيا

رات متقابل سياست و فضا به توليد فأرم و فراینأدهای فضأایي منجأر گرا معتقدند که اثاز مکتب اثبات

 باشأد.مأيگرا قابل مطالعه و تحليل ی اثباتی مادی از طریق رویکردهاهاخواهد شد که به مثابه پدیده

و ميگرایانأه در جغرافيأای سياسأي دارای تبعأات مفهأواین در حالي است که اتخأا  رویکأرد اثبأات

و با اتخا   کوشش گردیده با مراجعه به مستندات معتبر نظری پژوهش این نوع درموضوعي بوده است. 

شناخت رابطه سياست و فضای جغرافيایي در دسته بندی نویني از چگونگي  تحليلي -روش توصيفي 

روش شناسأي ی پأژوهش بيأانگر  ن اسأت کأه در ها. یافتهمفاهيم ارائه گردد گرااثباتروش شناسي 

لأيکن دو مقيأام ملأي و بأوده سيستماتيک ضای جغرافيایي دارای ماهيت متعامل و اجزای ف گرااثبات

باشأد. بطوریکأه در مقيأام ملأي شأناخت رابطأه ميفروملي دارای محتوی متفاوتي با مقيام فراملي 

باشأد کأه مأيشناسي ناحيأه ای مبتنأي بأر عملکأرد حاکميأت کارکردسياست و فضا مبتني بر نوعي 

ث از م فراملي رابطأه حاکيأت و فضأا منبعأ. ليکن در مقياگيردميلي را در بری ملي و فرومهامقيام

باشد که ميان کشورها و بازیگران سياسي وجود دارد و سازندۀ مفأاهيم و مينوعي رفتار قلمروخواهانه 

که از  نجائيکه سياست چه در مقيام ملأي و فروملأي و چأه در ضمن این باشد.مينظریات ژئوپليتيک 

ملي از عناصر و اجزای شکل یافته که قابليت کميت پذیری اندکي دارند در نتيجأه در روش مقيام فرا

 بایست به رویکردهای قياسي اتکا بيشتری نمود.مي  گرااثبات شناسي

 مقيام –گرایي اثبات –فضای جغرافيایي  - سياست :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

های بيشتر از  نکه مهارت یا شأيوه شودميبرده م نا 5که از  ن به عنوان روش شناسيميبطورکلي مفهو

های بأه پدیأده هأاگوناگون برای تحقيق یا پژوهش)روش تحقيق( باشد خبر از انواع رویکردهأا و نظرگاه

رو که قائل به نمودهای متکثر از بود  دهد که بيشتر با فلسفه مدرن کانتي در ارتباط است از  ناجتماعي مي

است و بيشتر با مکتأب و دیأدگاه سأر 2 معرفت شناختيروش شناسي بيشتر بحثي واحد است. از این رو 

مفهأوم  در ایأن راسأتا .(Afzali & Keyani, 2010: 102)های جزیي تحقيأقشيوه وکار دارد نه با روش و

نظریأه  ومعاني متفاوتي بيابأد  روش شناسيتواند در چارچوب مکاتب گوناگون مينيز  جغرافيای سياسي

طي تاریخ باشد. مي  ن با مکاتب روش شناختيتا اندازۀ زیادی متثثر از تلفيق  جغرافيای سياسيپردازی در 

کي مادی گرا)عيني( و دیگری  هنيأت گرا)ایدئاليسأت(. از شکل گرفته است؛ ی 3دو مکتب هستي شناسي

از نظأر وجأودی عملکأردی  هأااعم از نمادها، فرایندها و کنش هادیدگاه هستي شناسي عينيت گرا پدیده

بایست کشف گردند. از دیدگاه مکتأب  هنيأت گأرا اساسأا  ميو فهم انسان دارند و  هامستقل از برداشت

درک . (Ghezelsofla, 2009: 119)عي جنبه  هني یا دست کم گفتمأاني دارنأداجتما -ی سياسي هاپدیده

 هاو همه انسأان بوده حسابگر و سودجو ن این است که انسان موجودی عاقل،یان از سرشت انساگرااثبات

دهنأد و رفتارهأای انسأان تأا انأدازۀ ميی بيروني رفتار کم و بيش مشابهي از خود بروز هادر برابر محرک

معطوف به  ن نوع تبيين و پيش بيني است که با مشاهده  گرااثبات معرفت شناسيی تعميم پذیر است. زیاد

از افکأار  راميمطالعات عل و ی قابل مشاهده و کشف نظم یا الگوی حاکم بر  ن بدست  مده باشدهاپدیده

از قبل بدیهي پنداشأته شأده . چرا که کار ایدئولوژیک با مطالعات پنداردميمتفاوت و گفتماني ایدئولوژیک 

 ی نظری است.هادارای دغدغهميکار عل ليکن گرددميشروع 

اثرات متقابل سياست و فضأا بأه  کهمعتقدند  گرااثباتسياسي متثثر از مکتب جغرافيدانان در این راستا 

 گرااثباتای ی مادی از طریق رویکردههاتوليد فرم و فرایندهای فضایي منجر خواهد شد که به مثابه پدیده

فضا یک ظرف بي طأرف و منفعأل  گرااثباتليکن در جغرافيای سياسي فرا باشد. ميقابل مطالعه و تحليل 

شود. بنابراین ميو فرایندها دچار بازساخت  هانيست بلکه دائما  توليد و از طریق مناسبات و روابط بين فرم

روابط فرهنگي، اجتمأاعي، سياسأي و اقتصأادی رفتار فضایي مبتني بر قوانين طبيعي نيست بلکه محصول 

                                                           
1. Methodology 

2. Epistemology 

3. Ontology  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C
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ی هاباشد. اساسا  این تلقي از فضای جغرافيایي به عنوان قلمرو زیست بشر مستلزم در نظر گرفتن جنبأهمي

ایدئولوژی و قدرت سياسي قأرار گفتمان، باشد و فضا اصولا  در برهه ای خاص از ميتاریخي  -اجتماعي 

گأردد مشأتمل بأر مأيسياسي خاص مطالعأه  -افيایي در ظرف تاریخي دارد. از این رو وقتي فضای جغر

باشد و هر فردی متثثر از فرهنگ ميسياسي جاری  -است که در  ن ظرف تاریخي ميباورها، سنن و مفاهي

همواره این دیأدگاه مطأرب بأوده  گرااثبات فرا سياسيظهور جغرافيای با باشد. ميو ایدئولوژی مکان خود 

ممکأن  (Afzali, 2017: 11)بر متون، ساختارشکني، نقأد و تفسأير دارد این روش شناسي یبا تثکيداست 

نماید که در  ن دست انأدرکاران ایأن ميی تئوریکي هدایت هارا به سمت عرصه سياسياست جغرافيای 

اتخأا  بيند. از این رو افراط در ميروش صرفا  خود را با تعدادی مخاطبان علاقمند به مباحث نظری مواجه 

ی موجأود در هأااین کاستي بالقوه را به همراه دارد که کمتر به مسائل و چالش 5گرااثباتفرا روش شناسي 

و مناطق پرداخته شده و ارائه راه حل کاربردی برای حل و فصل  نها کمتر مورد توجه قرار گيأرد.  هامکان

ی برای  ینده کمتر امکان بروز و ظهور گردد که  ینده نگری، پيش بيني و تصميم گيرمياین مسثله موجب 

حاصل پارادایم و منطق پارادایم نيز درونأي  ی جغرافيایي. اصولا  اگر فضا(Popper, 2000: 105)داشته باشد

 ید. چرا که عملکرد ميو غيرقابل قضاوت باشد، مانعي جدی در راه انتخاب عقلاني بين عملکرد  نها پيش 

و مقایسأه بأين  نهأا بأي فایأده  بوده و عقل توان انتخاب بين  نها را ندارد نها در ساخت فضا علي السویه 

خواهد بود و هدف اصلي گفتگو که عبارت است از  موختن از دیگری محقق نخواهد شد. ضأمن اینکأه 

به عمأل  فضا شود و هر تغييری که در ساختار و سازمان سياسيميهر سياست فضایي که به اجرا گذاشته 

 باشدميهت که مبتني بر تجربيات قبلي قابل تبيين بوده و تداوم  ن منوط به اثبات کار مدی  ن  ید از این ج

. به همين دليل برخي از منتقدان نسبي گرا با تمسک بأه ایأن دیأدگاه باشدمي گرااثباتنيازمند رویکردهای 

رف بأه صِ تکاید؛ معتقدند که اهمانند نفي استبداد به مقدماتي یکسان نياز دار 2افلاطون که نقد نسبي گرایي

توان ماهيت انساني ميدر این راستا هرگز ن انجامد.ميدر جغرافيا در نهایت به تئوریک شدن  ن گرایي نسبي

از ميی شخصأي و قأوهأاجوامع را در حد یک اسم تقليل داد و انسان تجربه شدۀ تاریخي به رغم تفاوت

باشد. در این راستا ارائه ميله منطق سودگرایي برخوردار الگوی رواني و جسماني کم و بيش یکسان از جم

یک قضيه کلي و منطقي و عام در رابطه با این مفهوم به شناسایي علأل و غایأت رویأدادها و حأواد  در 

                                                           
1. Post- Positivism  

2. Relativism 
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از حأوزۀ روندشناسأي و  سياسأي فضای جغرافيایي کمک نموده و موجب عدم به حاشيه رفتن جغرافيای

و تمرکز بيشتر در  گرااثباتفرا بنابراین اهميت دهي به روش  (.O’loughlin,2006: 42گردد)ميپيش بيني 

 )این روش شناسي نباید به این معنا باشد که مطالعات جغرافيدانان از مسائل منطقه ای و محلي دور بمانأد

Murray, 2009: 454).  ه کأاربردی ووجاز ميهمچنان بخش مهیانه گرااثباتهای روشدر زمان حاضر نيز

ظهور یافتأه علي رغم تحولات  و را بخود اختصاص داده است از جمله جغرافيای سياسي علوم جغرافيایي

رابطة سياست و شناخت ؛ همچنان روش احراز معرفت و حل مجهول و گرااثباتدر چارچوب مکتب فرا 

ویکأرد ایأن در حأالي اسأت کأه اتخأا  ر .باشأدمأي زیأادیتلفيق دارای  گرااثباتفضا با روش شناسي 

حاصل شده   نو موضوعي بوده است که با اتکا به ميیانه در جغرافيای سياسي دارای تبعات مفهوگرااثبات

ایجاد پتانسيل دسته بندی و محصورسازی فضا و ساخت  گرااثباتاز جمله تبعات بکارگيری روش  است.

وشش گردیده ضمن تبيين در این پژوهش ک باشد.ميمقيام جغرافيایي برمبنای عملکرد حکومت/ کشور 

در پرتو  و فضای جغرافيایي حاکميتدسته بندی نویني از چگونگي شناخت رابطة متقابل  ،این موضوعات

  گردد. ارائه گرااثباتدر چارچوب روش شناسي و عملکرد مقيام 

 روش تحقیق

وۀ تحليأل در این پأژوهش کتابخانأه ای و شأي هااین پژوهش از نوع بنيادین و روش جمع  وری داده

باشد. این پژوهش، ناظر به تحليل علل سياسي ظهأور تغييأرات فضأایي و مياطلاعات نيز از نوع استنباطي 

باشأد. در ایأن راسأتا و بأرای مأي گرااثبأاتچگونگي شناخت این تغييرات در چارچوب روش شناسي 

جأة نخسأت مفهأوم و جهانشمول در این پژوهش، کوشش گردیده که در درميدستيابي به یک نظریه عل

ی  ن در ارتباط با قدرت سياسي تعریف گردد. سپس بأا تطبيأق هافضای جغرافيایي و ابعاد و زیرمجموعه

این مکتأب مي؛ نظرگاه نویني در رابطه با تبعات مفهوگرااثباترابطه سياست و فضای جغرافيایي با رویکرد 

  در جغرافيای سياسي ارائه گردد.روش شناسي 

 مبانی نظری

 گرایی و تحلیل فضای جغرافیاییباتاث

کنأد ميرا در همه جا مشاهده ميگر پدیدۀ منظ زماني که پژوهش گرااثباتبطورکلي در روش شناسي 

کند. دسأتيابي ميپذیرد و بيان ميجهانشمول ميیابد، نظام مذکور را به عنوان قوانين علميو هيچ استثنایي ن
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ه اجتمأاع، عاله طبيعي است و بأدیهي اسأت ایأن قأوا وابسأته بأبه شناخت حقيقي معلول اقتضای قوای ف

ها معتقدنأد کأه پيشأرفت در مطالعأات علأوم جغرافيأایي، گرااثباتبطورکلي  .ایدئولوژی و قدرت نيست

باشد و اینأان در واقأع تبيأين علأت یأاب را ميو معيارهای رایج در علوم طبيعي  هامستلزم پذیرش روش

 و قوانين کلي و قابل مشاهده تجربي استوارند؛ در حأالي های علت یاب، بر نظریههادانند. تبيينميمناسب 

را به محتوی پيوند زده و وحدت وجودی فأرم  هاساختاری، فرمیا و  5های هرمنوتيککه معتقدان به روش

دهنأد. در حأالي کأه هسأتي شناسأي مأيو اندیشه را به رسميت شناخته و در عين حال به تفهم اولویت 

واقأأع گرایانأأه اسأأت و دنيأأای اجتمأأاعي را همچأأون دنيأأای فيزیکأأي مسأأتقل از  هأأن انسأأان  گرااتاثبأأ

دنيای اجتماعي بأه گونأه ای قانونمنأد و  گرااثباتدر روش شناسي . بنابراین ,Hughes ) (5 :1990دانندمي

 باشد. ميابژه مستقل از  هن انسان موجودیت بيروني دارد و پایه اصلي شناخت مبني بر جدایي سوژه از 

جوهریت فضا ضامن دیگر بودگي  ن نسبت به هر چيزی است که با  ن ارتبأاط برقأرار گرایي در اثبات

دانأد کأه مأيتاریخ دار بودن فضا را نفي نموده و فضا را بأه مثابأه انبأاني  هانماید. مجموع این ویژگيمي

باشد ميسته، کمي، دارای جا به و قابل نفو  پيوميبه عبارت دیگر فضا مفهویي در  ن وجود دارند. هاپدیده

محقق نگأاه اسأتقلالي بأه  گرااثباتدر نظرگاه . (lashgari, 2018: 72)باشدمي مبنای نهایيو  و دارای غایت

ی طبيعي و انساني هيچگاه به چيأزی بيأرون از عأالم مأاده هاعالم ماده داشته و در تحليل حواد  و پدیده

باشد. بر پایه ميصلي پژوهش نيز کشف  ن واقعيت بدون هر نوع دخل و تصرفي وظيفه ا .دهدميارجاع ن

یي است که بر بنياد تجربه و یا عقل  شکار شده اند. از هاپژوهشگر فقط مجاز به پذیرش پدیدهگرایي اثبات

دهای نمو» باشد و  نچه هست ميبي معنا گرایي این رو پدیده ای همچون  ات فرهنگي یا هویتي در اثبات

گرایي شأود. علأم اثبأاتمأيی ارزشي و احکام هنجأاری پرداختأه نهااست و از این رو به داوری« عيني

 هأاو کشف نظم یا الگأوی حأاکم بأر  ن هامعطوف به  ن نوع تبيين و پيش بيني است که با مشاهده پدیده

ها از طریأق حأس و یأدهبدست  مده باشد. در این مکتب منظور از علم یافتن روابط و کيفيت اشأيا  و پد

پذیر در جهت تبيأين ها و قوانين تعميمدر جهت رسيدن به نظریه هاتجربه و کوشش از طریق اقامة فرضيه

 . (Souroush, 1994: 12-13 )باشد نها مي

 

 

                                                           
1. Hermeneutics 
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 ی شناخت در علوم جغرافیاییهاروش. 1جدول

گرایی ( اثبات1

 )پوزیتیویسم( 

د و فارغ از هر دو نوع ایدئولوژی و با کمک حس، تجربه و با ابزار حقيقت و علم به صورت عيني وجود دار

یابند و حقایق توان حقيقت را احراز کرد و از این طریق همگان به نتایج مشابهي دست ميگيری ميقابل اندازه

 قابليت تعميم دارد.

 ییگرااثبات( پسا2

های عيني فاقد اصالت بوده و هيچ نوع حقيقت دیدهدر حقيقت، معرفتي، اعم از فضا اساسا  وجود ندارد و تمام پ

واقعي فارغ از عملکرد نيروها و ساختارهای حاکم وجود ندارد. هر نوع و حقيقت، معرفت و دانشي در نتيجه 

 گرددگيرد و در تبعيت از ساختار پدیدار ميعملکرد ساختارها و نيروهای حاکم شکل مي

 

بایست توان توصيف علت وجودی یک پدیأده و ميميانين علقو گرااثباتبطورکلي در روش شناسي 

امکان پيش بيني  ینده را داشته باشد که مجموع عملکرد توصيف و پيش بيني تحت عنوان تبيأين شأناخته 

یابد. در منطق قياسي با شناخت یک صأفت کلأي ميظهور  2و قياسي 5شود که به دو صورت استقرایيمي

ت را به هریک از اجزا  منتسب نمود. ليکن در منطق استقرایي با توجأه بأه توان این صفميدر یک جامعه 

بایست از طریق تجربه روی یک نمونه معدود از یأک ميعدم امکان شناخت یک صفت در جامعه بزرگ 

  .(Eftekhari, 2009: 14)جامعه نسبت به صفات موجود اقدام گردد

شود. ميهر فرضيه طي یک فرایند تجربي  زموده  ، سازگاری یا عدم سازگاریمطابق رویکرد استقرایي

ی جدیأد هادر غير این صورت باید نظریه را بأا شأاخ  واگر این  زمون موفقيت  ميز باشد، نظریه تثیيد 

جهانشمول نيستند و برخي قوانين به ميقوانين علمياصلاب و  ن را به نفع نظریه رقيب کنار گذارد. البته تما

ع همه موارد منظم یک پدیدۀ منظم باشأند؛ تنهأا حأاکي از درصأدی از ایأن مأوارد جای اینکه مدعي وقو

 ن با واقعة دیگأری معلأوم ميباشند. اگر این درصد مشخ  شده باشد، یا بر پایة گزاره معيني رابطة کمي

 . بدیهي است هرجأا دانأش کأافي(Sadeghi, 2015: 245 )خوانندميشده باشد، این گزاره را قانون  ماری 

روند. در علوم ميبرای تصریح قانوني وجود نداشته باشد، قوانين  ماری بهترین گزاره قابل استفاده به شمار 

. بدیهي است احتمال تحقق یک یابيم نه به قوانين جهانشمولمي اجتماعي نيز اساسا  به قوانين  ماری دست

 شهای عقلأي همچأون روو یا از روشتوان به شيوه تجربي و  ماری مشخ  نمود ميپدیده یا فرایند را 

جمعيت معين لزومأا  صأفر و یأا  قياسي استفاده کرد و احتمال حاصل از شواهد پدیده را در یک قلمرو یا

ابطال یا اثبات قطعي( دانست. از همين رو است که عقل گرایاني همچون ارسطو تثکيد دارند که کليت یک)

                                                           
1. Inductive 

2. Deductive  
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 یأد. مأيا  با تلفيقي از روش قياسي و استقرایي به دست قوانين تجربي حاصل تجربه صِرف نيست و لزوم

باشد. قيام ميی محتمل های قطعي و منطق استقرایي مشتمل بر استنتاجهامنطق قياسي مشتمل بر استدلال

باشأد. مأيی جزئي بأه کلأي های کلي به جزئي است و استقرا حکم کردن از قضيههاحکم کردن از قضيه

 که منطق قياسي بأا اسأتنتاج)نتيجه(ستقرایي شامل بيان احتمالي حقيقت است در حاليی اهابنابراین استدلال

گيرد. در منطق قياسي هرگاه ایأن اطمينأان وجأود ميقطعي سروکار دارد و حقایق جزئي را از حقایق کلي 

از توان این صفت را به هریک ميوجود دارد؛  هاداشته باشد که یک صفت معين در یک مجموعه از پدیده

. بدیهي است (Moeinie Alamdari, 2011: 96)اجزا  این مجموعه بر اسام تعقل و استدلال منتسب نمود

این روش مربوط به مواردی است که اطلاعات جامعي نسبت به صفات یک مجموعه وجود داشته باشد و 

ات مربأوط صحت این قضيه کبری در مقاطع تاریخي بشر مسلم گشته است. این در حالي است که اطلاع

به صفات کل جامعه وجود ندارد و شناخت صفات تنها از طریق تجربه بروی یک نمونه از جامعأه مأورد 

 .(Mohammadi, 2014: 12) یدمينظر و از طریق استقرا  بدست 

گيرنأد و  ن را تبيأين مأيعده ای از فلاسفه برای قوانين احتمالي نيز کأارکردی تبيينأي در نظأر  گرچها

. این نوع تبيين نيأز نأوعي اسأتنتاج اسأت کأه در  ن از (Sadeghi, 2015: 261)دانندمي ماری  -استقرایي 

توان احتمأال تحقأق یأک رویأداد را ميمجموع دلایل قبلي هر رویداد همراه با یک یا چند قانون احتمالي 

نيأز تبيأين گأر شأود و قأوانين احتمأالي را مياستنتاج نمود. بنابراین تبيين بر اسام نسبت عليت تعریف 

دانند. از این نظر بيان علت مستلزم تعيُن نيست و در وضعيت عأدم تعأين نيأز امکأان تبيأين هسأت و مي

) تعأين گرایأي( شأرایطي بيأان 5توان  ن را به دو موضع قطعي و احتمالي تقسيم نمود. در تبيين قطعيمي

( یا یک )تحقق قطعي( است. امأا شود که احتمال تحقق یک رویداد در  ن شرایط صفر) عدم تحقق عاممي

شود که در  ن شرایط احتمال تحقق هر رویداد بين ميدر تبيين احتمالي)وضعيت عدم تعيُن( شرایطي بيان 

باشد. این در حالي است که تبيين علمأي، چأه قياسأي و عقلأاني باشأد و چأه تجربأي و ميصفر و یک 

دهأد. مأيقوع پدیده مشخصي است توضأيح احتمالي، عوامل پيشيني را که در وضعيتي خاص موجب و

بایست تضاد منطقي و عقلأاني ميبنابراین هر تبيين یا نظریه اجتماعي باید دو شرط لازم را داشته باشد: اولا  

ی که بطور تجربي و  ماری گرد وری گردیده سأازگار باشأد. بنأابراین هادر  ن مشاهده نشود و ثانيا  با داده

های مي و کيفي ظهور یافته در تمأدن غأرب امأروزه مبنأای عمأل تمأامي شأاخههای کابزارها و سنجنده

                                                           
1. Definitive Explanation  
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یان فضای جغرافيایي را مادۀ متحرک و بر طبق قوانين شأکل گرااثبات شود.شناخته مي 5ریزی فضایيبرنامه

کا به عقل و گرفته به روش ریاضي قلمداد نموده اند. به اعتقاد  نها نوع انسان این توانایي را دارد که تنها با ات

؛ 2در نظر  نها جغرافيا فقط از طریق روش تعميم تجربه در جهت بهينه سازی زندگي خویش اقدام نماید و

و کشف   ورد و توسط تعميم تجربي و حسي، مبنایي برای تبيينمياش را بدست ميشخصيت محکم عل

  (Johnston, 2009 : 393 )گيردميشکل ميقوانين عل

 ی تحقیقهایافته 

منجأر بأه ظهأور  گرااثبأاتمچنانکه  کر گردید اثرات متقابل سياست و فضای جغرافيایي در مکتب ه

محتأوی باشأد. لأيکن مأيفضای جغرافيایي خواهد شد که عينيت ساختاری و کارکردی  ن قابل مطالعأه 

 سأيدر الگوی خاصي از روش شنافضا  نسبت یهاحراز شناخت سياست نيز به گونه ای است که ميمفهو

ملأي مشأتمل  مقيامساخت سياسي مقيام جغرافيایي در دو ضمن اینکه  باشد.ميقابل دستيابي  گرااثبات

فراملي مشتمل بر قلمرو فراکشأوری الگوهأای متفأاوتي را از مطالعأه رابطأه مقيام بر حکومت/ کشور و 

 : باشندمي کر قابل  زیر مجموع این رویکردها در قالب موارددهد که ميياست و فضا بدست س

  سرزمینی مقیاساثرگذاری حاکمیت در جغرافیای سیاسی به مثابه  -الف

 (Tavasouli, 2002: 27)بودهمرتبط  )ساختار(کل تبييني است که از طریق  ن جز  باميمفهو "کارکرد"

 -و به بهترین وجه رویدادهای اجتماعي را بر حسب کارکردهایي که در جهأت دوام و تعأادل اجتمأاعي 

در روش  ظهور یافتهميی مفهوهابنيانیکي از  .(Ritzer, 1995: 104) نمایدميدهند؛ تبيين ميانجام  فضایي

سأاخت فضأا منبعأث از که در چارچوب  ن  باشدميفضایي  کارکردگرایيظهور مفهوم  گرااثباتشناسي 

 باشأند.مأيظم فضایي باشد که سبب ساز ایجاد نوعي نمي یيهاو نقش هاارتباط متقابل و متداخل موقعيت

را  هاجغرافيدانان در این مفهوم تحت تثثير نحوۀ وابستگي عناصر گوناگون فضا قرار داشتند و این وابستگي

در ایأن مفهأوم فضأای جغرافيأایي هماننأد . نماینأدمأياز نقطة نظر تئوری زیستي به اندام انسأان تشأبيه 

ی متفاوتي تشکيل یافته اسأت کأه هاو زیرسيستم اهشود که این سيستم از بخشميدر نظر گرفته ميسيست

بأدیهي اسأت ایأن سأاختار  باشأند.ميدارای کارکرد خاص خود  هر کدام از  نها در جهت تعادل سيستم

                                                           
1. Spatial Planning 

2. Generalization 
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باشأد و مأي و تجليات فضایي مشخصأي هافرمفضایي علي رغم حرکت، تغيير، بازساخت و کنش دارای 

 باشد. مي گرااثبات شناسيمنوط به اتخا  روش   نهاشناخت 

بأا هویأت ی موجود در یک ناحيه هاشامل بررسي ارتباطات بين پدیده کارکردگرایي فضایي همچنين

بأه  هاباشد. به عبارت بهتر در محدوده یک ناحيه متجأانس و مشأخ ، روابأط بأين پدیأدهمي مشخ 

دیگر مشأاهده ممکن است در نواحي  ویژگيکه این  یابندميظهور خاص با هویت صورت مجموعه ای 

این اعتقاد وجود دارد که هأر ناحيأه جغرافيأایي دارای  مفهوم کارکردگرایي ناحيه اینگردد. بطور کلي در 

به صورت جداگانه  بایستميو مشخصي است که با دیگر نواحي متمایز بوده و  ی منحصر بفردهاویژگي

رتشورن اشأاره نمأود کأه در کتأاب هاردتوان به ریچامياز عمده نظریه پردازان این مکتب  مطالعه گردند.

رتشورن معتقد بود که اسام علم جغرافيا شامل بررسي هابه دفاع از این مکتب پرداخت. "ماهيت جغرافيا"

. بنابراین ویژگيهای اختصاصي هر منطقأه و ناحيأه باعأث باشدميواحي مختلف و تحليل  نها افتراق بين ن

ه شناسایي ویژگيهای اختصاصي هر منطقه یا ناحيه باشد. در نظأر گردد که اسام علم جغرافيا معطوف بمي

 ,lashgari)باشأدمأياو عمده منبع توليد علم در مطالعات جغرافيایي مشاهدات ميداني از نواحي مختلأف 

2018: 211) . 

رویکرد ناحيه ای در روش شناسي مطالعات جغرافيایي ناظر به نگاه ویأژه نگأر و غيأرتعميم گأرا بأه 

باشأد. مأيی مختلأف هأای فضایي با توجه به تجربه ویژه انساني و محيطي هر قلمأرو در مقيامهاپدیده

و مأيبندی مسائل جغرافيایي نه به معنای زیرپا گذاردن قاعأدۀ تحقيأق عل اگرچه نگاه ویژه نگر به صورت

باشأد. مأي ی مختلأف جغرافيأایيهافضایي مقيام –خودتفسيری انتزاعي بلکه توجه به ویژگيهای مکاني 

اتخا  این رویکرد به معنای کنار گذاردن انتزاعات پيشأامواجه بأا واقعيأات جغرافيأایي و معيأار قأرار دادن 

باشأد. مأيتجربيات و استدلالات ناحيه ای و ساختاری و اتکا به  نها در توصيف و تبيأين مسأائل فضأایي 

گيأرد و توجأه بأه مأيای مورد توجه قأرار ندر منطق مطالعات ناحيه  گراگرایي اثباتبنابراین منطق تعميم

و  هأامو مقأاطع تأاریخي تنهأا راه شأناخت علأل ظهأور فری مختلف هادر مقيامقلمروهای جغرافيایي 

ی اجتماعي در وهلة نخست در نتيجه اثرات محيطي بأه ها. در این انگاره گروهباشندميفرایندهای فضایي 

گذشت زمان ا عان به این واقعيت به صورت اصأل فراگيأر  یابند و پس ازميمجموعه ای از عقاید دست 

 :Mannheim,2001  گأرددمأيهر گروهي ناشي از شرایط زندگي  ن گروه تلقأي  رفتاریابد که ميبسط 

125) .) 
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فضایي دارای فردیأت سأاختاری بأوده و اگرچأه مناسأبات و  -ی اجتماعي هابنابراین شناخت پدیده

بویژه در  کارکردگرایي ناحيه ایباشد؛ ليکن منطق ميتبيين و شناخت  ن مؤثر ی جهاني گرا نيز در هانظریه

در  باشأد.ميیک قلمرو در سياسي و اقتصادی  –جغرافيای انساني نيازمند توجه ویژه به مناسبات فرهنگي 

گأردد و ایأن مأيفضایي در فردیت  ن جسأتجو  –، معنادار بودن یک پدیدۀ مکاني کارکردیگرایي ناحيه

فضأایي  -باشد. وقتي فردیت یک پدیدۀ مکاني ميدیت مبتني بر واقع شدگي در مقطعي از زمان و فضا فر

شود در این حالت شناخت علت رخداد یک پدیده به منزله تعميم عام دلایل به تمام ميبه رسميت شناخته 

انين عام تأر و ی مختلف مکاني و مقاطع مختلف تاریخي نيست. هر چه قوهاموضوعات مشابه در مقيام

فضایي و بویژه در فهأم معأاني مناسأبات  -ی مکانيهاتوانند در تبيين عِلي پدیدهميانتزاعي تر باشند کمتر 

بنابراین در این مفهوم علي رغم اینکه ناحيه به مثابه یأک پدیأده  اجتماعي و سياسي مؤثر باشند. -فرهنگي

در  ن باشأد لأيکن مأيسيسأتماتيک و کأارکردی  شود که از حيث محتوایي دارای روابطميمادی دانسته 

کارکردهأا  5و تکأرار پأذیریگرایأي مشتمل بر تعميم گرااثباتدو ویژگي مهم روش شناسي ممکن است 

 ی هأامقيامبویژه در مطالعة اثرگذاری سياست در توليد نيازها و کارکردهای جدید در وجود نداشته باشد. 

مه گرفته از نيروها، نهادها و فراینأدهای اسأت کأه غالبأا  قابليأت محلي و ملي از  نجائيکه سياست سرچش

بایسأت بأه ابزارهأای مأيباشند از این رو در جهت تحليل بُعد سياسي فضأا مي زمایش و تجربه را دارا ن

  عقلاني توجه بيشتری نمود. 

الت ؛ بویژه حاکميت ملي همچنأان از اصأسياسي عملکرد نواحيدر شناخت چگونگي  از سوی دیگر

در بأين متأثثر از نهادهأای سياسأي حأاکم و تخصي  منابع  هااولویتتدوین باشد. زیرا که ميبرخوردار 

نماید و استقرا نگری تعمأيم گأرا در مأورد  ن امکأان ميمشابهي پيروی نی کشورهای مختلف از فرایندها

دن رهبأران جدیأد بأه های فکری و نهادی و با روی کأار  مأبا تغيير مشربچرا که صدق پذیری ندارد. 

 ,Flanagan) گرددتدریج ابعاد طبيعي و انساني فضای جغرافيایي در مقيام کشور دچار تغيير و تحول مي

و فضای جغرافيأایي « فروملي» تمرکز مطالعات بر مرزهای گرااثباتاصولا  در مکتب جغرافيای  .(1999:79

غالبا  این دیدگاه  گيرد.ميدئولوژیک مورد نظر قرار ای ی گفتماني وهاو کنار گذاردن انگاره« زیرسطح کشور»

بدنبال تلفيق مطالعات فضایي با مباحث توسأعه و تثکيأد بأر ایأن نکتأه بأود کأه سأاختار فضأایي دارای 

لأيکن یکأي از  .نها اسأتفاده نمأود توان از ميباشد که در سازماندهي فضایي ميی قابل کشف هامشخصه

                                                           
1. Repeatability   
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و قرارگيری نيروهأای  هابعاد مختلف فضا، تغيير، تحول و بازساخت سياستتغييرات در ا بنيادهای فلسفي

باشد که کأارکرد  نهأا در تغييأرات ملت مي -در سطح دولت بویژه گيری و اجرا جدید در مصادر تصميم

مورد ملاحظه جغرافيأای سياسأي قأرار  ناحيه ایبه مثابه یک قلمرو مقيام ملي و فروملي در درون کشور 

به عبارت بهتر مدیریت فضا به مثابه جوهر حاکميت، فرمانروایي و اعمال قدرت بوسيله نهادهأای گيرد. مي

 )باشأندمأيملت دارای بالاترین قدرت حاکميت و زور وری  -ساز و مجری که در مقيام دولت تصميم

Mojtahedzadeh, 2001: 54) باشأد؛ مي هاو ساخت هاها، جریانکه بر کشور که متشکل از جامعه، شبکه

 بخشأد ومياصالت  هااز این رو مقيام ملي است که در جغرافيای سياسي به سایر مقيامگذارند. تثثير مي

 ,Jones)بأودهافزوني ارزش مقيام ملي محصول انحصار قدرت و توانایي قانون گذاری توسط حاکميت 

فضأایي تعيأين کننأده گيری، اجأرا و جایگأاه حکومأت در ایجأاد تغييأرات و تأوان تصأميم (37 :2007

ی حکومت مرکزی های فدرال و غيرمتمرکز سياستهاحتي در حکومت . (Hughes, 1990: 225)باشدمي

اثرگأذاری بر این مبنأا  تواند تلاش نهادهای محلي را برای رشد اقتصاد محلي، تشدید یا تضعيف نماید.مي

ت است که در درون فضای جغرافيایي قدرت سياسي بر فضای جغرافيایي منبعث از وجود اقتدار و حاکمي

ی اقتصادی هاملت و کارویژه –عملکردشناسي نظام سياسي بویژه در مقيام دولت وجود دارد و سرزمين 

بطأورکلي سياسأت را روش حأل تضأاد برد. ميو اجتماعي در پيوستگي و وابستگي با نظام سياسي بسر 

نمایأد. مأيرا مقتدرانه توزیع و تصميمات را اتخا   هازشانسانها دانسته اند و جامعه از طریق  ن منابع و ار

. بنابراین علم ,Rush) (4 :1998باشدميبنابراین سياست اعمال قدرت و نفو  در جامعه و فضای زیست  ن 

بأرای مشأکلات جامعأه و  هاو راه حل هاباشد و همه برنامهميسياست ناگزیر از برقراری پيوند با جغرافيا 

باشد. توسعه و پيشرفت همواره نيازمنأد توانأایي و ظرفيأت یأک ميای با حاکميت ممزوج  فضا؛ به گونه

از ایأن دیأدگاه  و(Strauss, 1994: 33) باشأدمي جامعه متشکل انساني برای انجام کنش جمعي هماهنگ

یک محصول اجتماعي جهت حل تضادها و کاهش برخوردهای طبقاتي و ایجاد نظم در حاکميت سياسي 

. روند تکامل توليأد (Aaleizad & Saraei, 2011: 20 )باشد و با تمدن هم پيوندی  شکاری داردميجامعه 

فضا نيز به گونه ای منظم نمایان گر  ن است که هرچه جامعه از حيث عدالت و پایداری فضایي در سأطح 

 .  (Vincent, 1996: 17)یابدميبالاتری باشد نظم حاصل از کارکردهای ساختاری نيز توسعه بيشتری 
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تأاریخي  -توان عامليت ساختارهای سياسأي ميبسادگي ن 5ی پساساختارگراهابنابراین بر خلاف انگاره

را در مقيام ملي نادیده انگاشت. پساساختارگرایان بروی ساخت قلمروهای فضایي حساب ویأژه ای بأاز 

 :Murdoch, 2013 ) قأرار دهأد ملت را مرجع -ی مرکزگرا از جمله دولت هانمایند بدون اینکه سوژهمي

سرزمين و که شناسایي اثرات ساختاری و کارکردی حاکميت و گفتمان غالب در چارچوب  . در حالي(78

باشأد. مأيهمچنان یکي از مهمترین موضوعات مورد مطالعه در جغرافيای سياسي  قلمرو سياسي کشورها

ریزی و  مایش سرزمين بدون در نظر گرفتن بطوریکه در چارچوب این تفکر هر گونه تصميم برای برنامه 

شناخت این تحولات و  ینده نگری در مأورد  ن  و عوامل ساختي و کارکردی حاکميت ناکامل خواهد بود

به بيان دیگر اگرچأه برخأي رویکردهأای  باشد.ميصرفا  با اتکا به منطق کميت گرای استقرایي امکانپذیر ن

ت/ کشور را به چالش کشأيده اسأت و بأه اعتبأار سأطح تحليأل طرز تلقي پيشين از مقيام حکوم ؛نوین

بأه جایگأاه خأود را ليکن همچنان حاکميت  (Zakei & Valigholizadeh, 2013: 55)جهاني افزوده است

حفظ نموده است. ضمن اینکه تثکيد مفرط بأر اهميأت  مثابه مهمترین نيروی ساماندهي فضا در سطح ملي

و جایگاه تضعيف  مایش سرزمين همچون ميمفاهي شناختياه هستي گردد جایگميمقيام جهاني موجب 

 حاکميت در بسط عدالت فضایي در مناطق کمتر توسعه یافته خدشه دار گردد.

ميلادی  5115در مطالعات علوم جغرافيایي در دهه  ياز حيث تاریخي علي رغم تفوق منطق استقراگرای

و گرایي نيأز همراهأي کمتأری بأا رویکأرد تجربأه مطالعات جغرافيای سياسي حتأي در ایأن دورهليکن 

کاربردی محدودی توسط جغرافيدانان سياسأي در  –ميپوزیتویسم منطقي داشت. در این دوره تحقيقات ک

 (Dikshit, 1982: 20)، سازماندهي سياسي فضا و ... صورت گرفأتی همچون جغرافيای انتخاباتهاينهزم

اصأرار انه بر مطالعه کشورها و منأاطق بأا منطأق کأارکردگرایي و بيشتر محققان جغرافيای سياسي سرسخت

در این دوره حتي در بُعد ژئوپليتيک مرزهای ایدئولوژیک . (Mirhydar & Others, 2016: 187)ورزیدندمي

توانست در حيطة مطالعات جغرافيای سياسي افزوده شود ليکن بأدليل ميدر نظام جهاني وجود داشت که 

پرداختنأد ایأن مأياسي به تلاش برای ارائه یک جغرافيای سياسي سياست زدایي شأده اینکه جغرافيای سي

رسد در جغرافيای سياسي بأا مينظر نه در واقع بگرفتند. ميگونه موضوعات را در مطالعات خود در نظر ن

  رویکرد پوزیتویسم منطقي به استثنای جغرافيای انتخابات چيز زیادی برای ارائه داشته باشد.

                                                           
1. Post-Structuralism  
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ی منتج از رابطه متقابل سياست و فضای جغرافيایي در مقيام کشور؛ متشأکل هاهمه پدیده این مبنابر 

گردند. ميدر ابعاد طبيعي و انساني ی فضایي هااز فرایندهایي حاکميت ساخته ای است که سبب ظهور فرم

ه و قابليت گشأتاوری بنابراین قدرت به مثابه یک عامل خارجي و نيروی بيروني با عامليت همبستگي داشت

ی هامتوجه شأيوه گرااثبات(. این رابطه شناسي layder, 1997: 166ابعاد مختلف فضای جغرافيایي را دارد)

 :Cassell, 2014) باشدمي کشور قدرت مابانة تمایزیابي و مفصل بندی فضای جغرافيایي در گسترۀ قلمرو

ملت  -فضای جغرافيایي بویژه در ابعاد فرا دولت که نافي تعميم پذیری محتوی ساختي و کارکردی   (179

باشد. از این جهت فرم و فرایندهای فضایي ظهور یافته در مقيام کشور تداعي گر مفهوم کارکردگرایي مي

فضأا از بُعأد در  کأهميهنگأا و بوده است مقيام سرزمينيدر با اتکا بيشتر به رویکرد قياسي سيستماتيک 

  یابد.مي؛ جغرافيای سياسي ظهور ی صورت پذیردامطالعه ي سياسي در مقيام محلي و مل

از جملأه ناحيأه ای در مقيأام ملأي و فروملأي اختصاصأات  ،ه بيان دیگأر در جغرافيأای سياسأيب

؛ امکان ارائه نظریات تعميم پذیر در مورد امور سنتزی نظير مستقر در هر کشورساخت سياسي  یهاویژگي

ی هاو ایأن چأالش در زیرسأاخت نمایأدمياتي و کاربردی را مشکل رابطه سياست و فضا در وجه عملي

. پيشرفت علوم طبيعي محصول انباشأت نمایدميم پذیری رویکرد استقرایي را دشوار يمعاتکا به ت ؛شناختي

کأه منطأق  منظری ثابت در مورد جهان طبيعي متعين است که مشتمل بر شناخت تجربي یا عقلي استاز 

. باشأدمأيجغرافيای سياسي چنين زیرساختي فراهم ناما در  ؛پذیری بر  ن حاکم استرو تکراگرایي تعميم

 هأاباشند که  هن با اتکا به استدلال و استنتاج به منظور تبيين واقعيتمياصولا  ادراکات اعتباری مفروضاتي 

با ایأن توضأيحات  .(Vasegh & Hosseni, 2017: 401) نها را ساخته و با واقع و نفس الامر ارتباطي ندارد

لأيکن  گيرد.مياز حوزۀ زندگي اجتماعي از جمله قدرت و سياست را در بر ميکات اعتباری بخش مهاادر

انجامد کأه در جغرافيأای سياسأي مياثر  نها در روی زمين به یک پدیدۀ مادی و عيني به نام ناحية سياسي 

« 5رونالد جانسأتون»رسد کساني همچون مينظر  به باشد.مياین معلول مادی قابليت شناخت تبيني را دارا 

ی شأناختي در جغرافيأای هازیرسأاختو برخي دیگر از جغرافي دانان با ملاحظه همأين « 2هارتشورن»و 

مفهوم کارکردگرایي با دیدۀ تردید نگریسته و   ن ماهيت قانون مند وی استقرایي هانسبت به تحليل سياسي

فضأای جغرافيأایي بأا دارا  ،در کأارکردگرایي توصيه نموده اند.ی سياسي در مطالعات جغرافيارا  ناحيه ای

                                                           
1. Ronald Johnston  

2. Hartshorne  
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ی نأواحي وترسأيم مأوزایيکي از چشأم هامشتمل بر تعيين تفاوت ؛بودن مرزها و سطوب مشخ  تحليل

 ایأن ناحيأهجغرافيای سياسي بُعد سياسي در باشد که ميطح زمين در ابعاد مختلف اندازهای متفاوت در س

بایست ميراستا در این . گيردميقرار بررسي  موردیابد؛ ميل  ن در مفهوم کشور تداعي که عيني ترین شک

در نأواحي و و مسأتندات و قأوانين سياسأي  هابر شناخت عملکرد همچون بازیگران سياسي، ایدئولوژی

 علأاوه بأرسياسأي در مطالعات جغرافيأای این در حالي است که پرداخته شود. قلمروهای فروملي و ملي 

لازم است که ناحيه مورد بحث با اقتصاد سياسي کشور و  کشوراقتصادی خود  -شرایط طبيعي و اجتماعي 

همأه نأواحي جغرافيأایي از شأرایط درون ه ميزان وابستگي به اقتصاد جهاني پيوند داده شود. زیأرا امأروز

 )پذیرنأدمأي( تأثثير هأازا)کنش در مقيام محلي( و شرایط برون زا)ناشي از اثرات سایر سطوب و مقيام

Shakouei, 1996: 322) هر ناحية جغرافيایي دارای کيفيت منحصر بفردی است اما هيچ ناحيأه و مکأاني .

کند و در مطالعه ميجدا و منفرد نخواهد بود. بدین سان که هر ناحيه با ناحيه یا نواحي دیگر همبستگي پيدا 

 طلبد. ميرا ميو تحقيق تحليل ساختاری و سيست

   فراملی مقیاسژئوپلیتیک به مثابه قلمرو خواهی حاکمیت در  -ب

حوزۀ شناخت رابطه سياسأت وارد   گرااثباتروش شناسي ی مطالعاتي که تحت تثثير هایکي از حوزه

 هأابود. روان شناسان در بررسي رفتأار برخأي حيوانأات بأویژه ميمون 5مفهوم قلمروسازیو فضا گردید؛ 

، حساسأيت دارنأد و از  ن در نماینأدمأيزیسأت ت به حفظ قلمرویي که در  ن متوجه شدند که  نها نسب

.  نها برای انجأام (Mirhydar & Mirahmadi, 2017: 300)نمایندميمقابل تهاجم افراد دیگر متهورانه دفاع 

ة شناسأاننمایند. مبتنأي بأر ایأن رویکأرد رفتارمي متمایزی مختلف هافعاليت، محدودۀ بوم خود را به شيوه

دربارۀ درک رفتار سياسي  يیهاکوشش نمودند تا تئوری "2ولپرت"همچون برخي از جغرافي دانان  تجربي

 ,Johnstone) قابل ارائأه بأود گرااثبات روشارائه دهند که در چارچوب در رقابت با یکدیگر  هاحکومت

وان از  ن بأه عنأوان منطقأه . در این انگاره قلمرو عرصه ای از فضا است که انسان یا حي(168 -136 :1991

انحصاری خود دفاع نمود و سعي در افزایش نفو  در قلمروهای دیگر جهت بهبأود معيشأت خأود دارد. 

از جملأه در انسأان و  هاقلمروخواهي پدیده ای فطری و غيرقابل حذف از رفتار بود و در بسياری از گونه

رقابأت  قلمروخواهانأه ناشأي از فطأرتفتأار نهادهای انساني وجود دارد. در این چارچوب نظری بروز ر

                                                           
1. Territoriality 

2. Wolpert  



          511…                            گرا در اثبات ياثرات روش شناس نييدر تب نینو یجستار                    سال دوم          

 

در حالي اسأت کأه در قلمأرو فضأایي  این جویي انسان بوده و تحت تثثير فرهنگ و اعتقادات قرار ندارد.

ترین قدرت زور وری و مبتني بر نظریه قأرارداد اجتمأاعي بأه سأاماندهي و ؛ حاکميت به مثابه بالاسرزمين

پردازد. در حالي که ميدر رقابت با یکدیگر  فطبقات اجتماعي و اصنا، هاانه انسانر قلمروخواهکنترل رفتا

 ؛سرزميني چنين نيروی سامان دهنده ای وجود ندارد و پيروزی در رقابت مبتني بر قأدرت ادر محدودۀ فر

بنابراین عيني ترین وجه رفتار . (lashgari, 2016: 34)باشدمي هاتعيين کنندۀ حدود قلمروخواهي حکومت

  گردد. ميواهانه مبتني بر عملکرد حکومت/ کشور ساماندهي قلمروخ

ي اسأتوار اسأت کأه بأه المللبينبر نقش  فریني جغرافيا در محيط  نيز بن مایة ژئوپليتيکدر این راستا 

بأه فراخأور  هأاقرار دارد. بدین مفهأوم کأه حکومت هاحکومتنوعي در پيوند با فضاخواهي بازیگران و 

ه دارند در معنابخشي به الگوهای رفتاری همکأاری، رقابأت و سأتيز نقأش  فرینأي موقعيت و محتوایي ک

به صورت  اتي بدنبال توسعه قلمرو  هادهند. حکومتميکنند و به هویت و رویدادهای سياسي جهت مي

بطوری که قلمروخواهي به عنوان هدف و  باشد.ميباشند و این زیربنا موجد کنش ژئوپليتيک مينفو  خود 

 های منطقه ای حاکميت بر سر کنترل مکانهاو بلوک هامروسازی به مثابه نتيجه حاصل رقابت حکومتقل

از ایأن منظأر  .(lashgari, 2012: 211 )و مناطقي است که برای  نها قابليت قأدرت افزایأي داشأته باشأند

واهأد داشأت و ی انسانساخت و طبيعي در ارتباط بين کشورها توان ایجأاد کأنش و حرکأت را خهاداده

گر دیگأر  نهأا را از کأنش قلمروخواهي و قلمروگستری متوقف نخواهد گردید مگر  نکه حکومت و بازی

و برتأری  (Filint, 2011: 97)نمایدميرا فراهم  هاژئوپليتيک چارچوب جغرافيایي درک کشمکشبازدارد. 

همچنانکأه نماید. ميانساني تبيين ی جغرافيایي طبيعي و هاخواهي و سلطه جویي کشورها را مبتني بر داده

پيشتر  کر گردید محيط جغرافيا در طول تاریخ همواره توليدکننأدۀ فرصأتها و محأدودیتها بأرای زنأدگي 

 هأاتيکي ميأان حکومتيی ژئأوپلهااین شرایط موجب بروز رفتارها و سياست انسانها و جوامع بوده است.

استفاده از فرصتها و غلبه بر محأدودیتهای محأيط در  همواره درصدد هاحکومتدر این محيط  بوده است.

ژئوپليتيأک حکومأت برگرفتأه از ایأن زیرسأاخت باشند. بدیهي است ایأن بُعأد ميجهت پيشرفت خود 

بنأابراین .(Hafeznia, 2006: 155باشد)مي؛ تضمين کنندۀ منافع و بقای حيات او در برابر دیگران جغرافيایي

ی ژئوپليتيک و در مرحلة بعد توليد کنندۀ هار طبيعي هم مبدا  ظهور سياستقلمروخواهي به مثابة یک رفتا

ظهأور یافتأه و  هأاو در نتيجه رقابت ميأان حکومتفضایي خواهد گردید که به مثابه پدیدۀ عيني  محدودۀ

 را خواهد داشت. گرااثباتاتکا به روش شناسي  با قابليت تبيين
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ميأان انه قلمروسأازرفتأار ک نيز بر مبنای تبيين فضایي همأين خي ظهور ژئوپليتيک کلاسيیاز منظر تار 

وم هوفر نيز هانظير راتزل، شيلن و ياین همان فرایندی است که جغرافيدانانظهور یافته است.  هاحکومت

پيامأدهای  .(Bassin, 1987: 474)نمودنأدمأيیک موجود زنأده تعریأف  از  ن به عنوان حکومت به مثابة

بأر  فراملأي و ميأان حکومأتروز یک الگوی قابل تشخي  تعامل فضایي در مقيأام  شکار این مفهوم ب

در و فراینأدهای فضأایي را  هأابود که امکان قابل پيش بينأي بأودن توليأد فرمگرایي اسام رویکرد اثبات

عامل از دیگر عوامل اهميت یابي رفتارگرایي تثکيد بر مؤلفه محيط به عنوان نمود. ميامکان پذیر ژئوپليتيک 

باشد. چرا که رفتار کشورها در ژئوپليتيک بي واسطه در نتيجه عوامأل محيطأي ميتعيين کنندۀ رفتار کشور 

همچنانکه  کر گردید از  نجائيکه هدف از مطالعات ژئوپليتيک غایت  تواند صورت واقعي به خود گيرد.مي

ی جغرافيایي و تبيأين سرنوشأت هاو بازیگران سياسي بر مبنای داده هاشناسي و پيش بيني رفتار حکومت

باشد از این جهت مطالعات ژئوپليتيک کاربردی در دسأتگاه شأناختي ميو مناطق مختلف  هاسياسي مکان

. چرا که علت شناسي و پيش بيني در بُعأد روش شناسأي باشدميرا دارا همچنان فعليت بيشتری  گرااثبات

و قضایا به جهان عيني ارجأاع داده شأوند. از سأوی دیگأر  اهگيرد که گزارهميزماني ابعاد عملياتي بخود 

استقرایي در شناخت این رابطأه  -توان از رویکرد تجربي ميماهيت ژئوپليتيک به گونه ای است که الزاما  ن

را  غایت بهره برداری نمود. به بيان دیگر ژئوپليتيک از حيث محتوایي دارای مباني و اصولي است که انحصا

و  هأااصولا  در مقيام فراملأي داده نماید.ميعقلاني  -استدلال قياسي را نيازمند ساحت معرفتيشناسي این 

( Jones & others,2007: 210باشأند)ميی بي طرف مطرب نهافضایي به عنوان محرک -تهدیدات مکاني 

غالبأا  بأا  هأان کنشنمایند که ایميو قطعا  بازیگران سياسي بویژه حکومتها را نسبت به خود به کنش وادار 

باشد. به عبارت بهتر از  نجائيکه ميزان اثرگذاری بنيادهای جغرافيایي در ميمنطق قياسي قابل غایت شناسي 

چرا  بایست از منظر عقلانيت قياسي به  نها نظر نمود.ميباشد از این رو ميپذیر ناتوليد این عوارض کميت 

في و متغير همچون اقتصاد سياسأي، ایأدئولوژی و خاسأتگاه که در شناسایي اهميت این مناطق عواملي کي

را ندارنأد. در مأيی کهاباشد که قابليت تبدیل بأه شأاخ مياجتماعي رهبران سياسي و ... نيز تثثيرگذار 

ی عقلاني و رویکردهای قياسي نظأر نمأود. ایأن در هابایست به استنتاجمينتيجه برای شناخت این عوامل 

ستقرایي در چارچوب اقتصاد نئوکلاسيک به سادگي از کنار این عوامل عبور نمأوده) حالي است که روش ا

Cox,2005: 6-7دهد.مي( و  نها را در رویکرد شناختي خود مورد نظر قرار ن 
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دهد که شناسأایي منأاطق مياز حيث تاریخي توجه به نظریات بسياری از اندیشمندان ژئوپليتيک نشان 

از تئوریهای  نان به شأناخت مکانهأا و ميی  نان بوده است و جز  مههاغدغهمهم جهان همواره یکي از د

( کأه مبتنأي بأر رویکأرد Lashgari, 2012: 9مناطق جغرافيایي کليدی جهأان اختصأاص داشأته اسأت) 

ی عقلاني صورت پذیرفته است. به عبارت بهتر بر طبق اصول فلسفي توصيف  ات یک پدیأده از گرااثبات

باشد و استخراج و مطالعه دقيق ویژگيها و شاخصهای ميی حاصل از  ن امکانپذیر هایدهطریق صفات و پد

یک مفهوم زیربنایي و بررسي سير تکامل و تغيير و تحول  ن نيازمند کشف و مطالعأه ویژگيهأای عناصأر 

امت تشخ  باشد. به عبارت بهتر در فلسفه؛ عوارض و اثرات ظهوریافته به منزلة علميروبنایي منتج از  ن 

گأردد. ميگردند و در حکم خواص و ویژگيها و به منزلة جوهر  ن قلمداد ميو تعيُن یک پدیده محسوب 

بر این اسام مقولات عارضي بدون وجود جوهر؛ موجودیتي خارجي نداشته و غيرقابل استقلال از جواهر 

وده و صرفا  در ظرف  هأن و باشند و از این رو عوارض خارجي منفک از جوهر اساسا  امری ناممکن بمي

تأوان ا عأان مأي(. بر این مبنا Vasegh,2005: 83گردند) ميقابل  تجزیه از جوهر قلمداد ميبه عنوان مفهو

ی عارضي نظير رقابت، قأدرت، هانمود که سرمنشث رویدادها و حواد  موجود در ژئوپليتيک شامل پدیده

 -Baldwin , 1995: 119) نهفته است به مثابه عنصر مادی انامنيت و استراتژی و ... در کالبد جغرافيایي جه

. در حقيقت فضای جغرافيایي به منزلأه خاسأتگاه و بسأترگاه ظهأور باشدميکه قابليت تبيين را دارا  (120

و منأاطق  هأای ژئوپليتيأک مکانهأانماید و اگر ارزشميعمل  المللبينی مورد مطالعه در روابط هاپدیده

 الملألبينبود؛ بستر معدودی برای ظهور کنشها و واکنشها در صأحنة روابأط مين یکسان مختلف کرۀ زمي

ناشأي از تمأایز در اهميأت و  المللبينماند. بخشي از علل تصميمات و رفتارها در صحنة روابط ميباقي 

زمين در مقيام فراحکومت/ سرو مناطق مختلف  هاپراکنش نامتناسب مواهب و امتيازات موجود در مکان

باشد. بنابراین به صورت  اتي تمایز در اهميت ژئوپليتيک مکانهأا و منأاطق مختلأف جغرافيأایي جأز  مي

( و برای پيش بيني رفتار سياسي Hafeznia,2006: 17باشد)ميخصوصيات  اتي ساختار ژئوپليتيک جهان 

رافيایي را در نزد  نهأا بایست اهميت مکانها و مناطق مختلف جغميحکومتها و بازیگران در درجه نخست 

 (.   Ghasemi, 2005:64مشخ  و با رویکرد قياسي استدلال نمود) 

ن هایي همچون مکيندر، اسپایکمن، سِورسکي، ماهابه عنوان نمونه زیربنای اصلي تئوریهای ژئوپليتسين

یکردی قياسأي و ... به معرفي و شاخ  یابي مناطق کليدی جهان معطوف شده بود و هرکدام از  نها با رو

در جهأت ی عقلاني حکم به اهميت منطقه یأا منأاطقي از جهأان را هاو با توجه به مجموعه ای از استنتاج
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 2009:18نمودنأد)مأيرا پأيش بينأي  الملألبينداده و بر مبنای  ن  ینأده روابأط  هاتثمين منافع حکومت

Mojtahedzadeh & Rabeei,) .ی هاا به منزله بسترگاه ظهأور پدیأدهبه عبارت دیگر در نزد  نها این فضاه

تبعي نظير رقابت، کوشش برای دستيابي به قدرت، امنيت و .... بوده است که موضوعات بنيادین مطالعأات 

دهند. از این رو این فضای جغرافيایي مهم بأه منزلأه جأوهر؛ توليدکننأدۀ ميژئوپليتيک را بخود اختصاص 

و حکومتها مطرب بوده است که این رفتارهای روبنایي نه به گونه ای رفتار روبنایي در نزد بازیگران سياسي 

باشد. بنابراین در درجة نخست اگر ارزش ميقياسي قابل تبيين  – ماری بلکه به صورت عقلاني  -استقرایي

بود؛ از حيث فلسفي هيچ امکاني برای ظهأور ایأن ميژئوپليتيک مکانها و مناطق مختلف کرۀ زمين یکسان 

وجود نداشت. ثانيا  ارزش ژئوپليتيک در نزد نهادها و بازیگران سياسي از نوع بسيط و تک سأاخت  رفتارها

  ماری را ندارد. -بوده و از این جهت قابليت ارزشيابي استقرایي 

 

 

 

 

 پس از جنگ سرد المللبینفلسفه جغرافیایی ظهور موضوعات روابط  -1شکل 
 

يکه مناطق امتيازدار و تهدید فرین کرۀ زمأين از ظرفيأت تعيأين توفيأق در این الگوی شناختي از  نجائ

از زیربنأای سياسأت مأيباشد و در نتيجه بخش مهميبازیگران در متجلي ساختن منافع ملي  نها برخودار 

باشد. بنابراین شأناخت ویژگيهأا و ملاحظأات ميی ژئوپليتيک  نها هاخارجي کشورها معطوف به سياست

ي از واقع بيني لأازم برخأودار المللبينی هاب خواهد شد که سياستمداران در اتخا  خط مشژئوپليتيک سب

ی ژئوپليتيک خأود تعقيأب نماینأد. از ایأن جهأت هاشوند و اهداف و منافع خود را متناسب با توانمندی

شأناخت و شناسایي ژئوپليتيک به مثابه پدیدۀ عيني، ابزاری در خدمت بازیگران و نهادهای سياسأي بأرای 

روابط بين 

 الملل

مکانها و مناطق توليد تهدید 

ت به منافع ملي یک کشور در نسب

 خارج از سرزمين ملي

کوشش در جهت 

رفع تهدید و 

 ارتقای امنيت 
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باشأد و مي المللبينتحليل دقيق تر و واقع بينانه تر امنيت، قدرت و منافع ملي به مثابه اجزای اصلي روابط 

است که به توضيح و پيش بيني رفتأار  المللبينرهيافتي برای سياست خارجي کشورها و مطالعات روابط 

تعميم نظریأه را در مقيأام جهأاني فأراهم پردازد و این کارکرد قابليت مي المللبيندر سطح  هاحکومت

کند. بدیهي است شناسایي ژئوپليتيأک بأه مثابأه پدیأده ای صأرفا  ایأدئولوژیک یأا پدیأداری و اتخأا  مي

جهت هدف گذاری ژئوپليتيکي این مخاطره را به همراه دارد که نهادها و بأازیگران  گرااثباتی فرا هاروش

ی جغرافيایي توجه ننموده و اهدافي  رماني و غيأر هاک چندان به دادهسياسي در اتخا  راه کارهای ژئوپليتي

بنابراین به صورت بنيادین، تحصيل قدرت و منافع بيشتر توسط  قابل دسترم را برای خود تعریف نمایند.

هأای مناسأب ژئوپليتيأک از سأوی  نهأا در جهأت کشورها و قدرتها؛ بستگي به چگونگي اتخا  سياست

و مناطق مهم دارد و کسب منافع و تحصيل قأدرت منأوط بأه دسترسأي بأه  هازات مکاندسترسي به امتيا

های خاصي از جغرافيای سياسي جهان قرار گرفته است. ایأن امتيازات جغرافيایي است که در نقاط و مکان

ایأن و مناطق مختلف را به همأراه دارد. در  هارویکرد کل نگر توانایي شناخت روابط ژئوپليتيکي در مکان

و مناطق یکي از دلایل فلسفي تطبيق پذیری محتوی مطالعات ژئوپليتيک با دسأتگاه  هاچارچوب این مکان

کنأد تعریأف منأافع ملأي، قأدرت، مأيباشد و هرچه زمان به جلوتر حرکت ميعقلاني  –شناختي قياسي 

ی این مکانها و منأاطق هابایستي در تطابق با ویژگيها و شاخ مي هاامنيت، نفو ، استراتژی و ... حکومت

ی مناطق مهم کأرۀ زمأين، هزینأه تحقأق منأافع ملأي هاانجام پذیرد. چرا که بدون در نظر گرفتن شاخ 

 گردد. ميافزایش یافته و یا حتي غيرممکن 

   

 

  

 

 

           

 
 پس از جنگ سرد المللبینرابطه عِلی ژئوپلیتیک با روابط  -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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ی پسأت هأاهاني شدن پاره ای از اندیشمندان ژئوپليتيک تحت تأثثير انگارهاگرچه تحت تثثير فرایند ج

ی جغرافيایي نسبت به گذشته کاسته شده و در حأال حاضأر در هامدرنيستي معتقدند که از ارزش مقيام

ي المللأبينهای جهاني نظير سازمان ملل متحد، بانک جهاني، دیأوان دادگسأتری مقایس فراملي نيز سازمان

ی هادهند و بنابراین امکان ایجاد تمایز مابين مقيامميود دارند که حاکميت ملي را تحت تثثير قرار و... وج

ملي و فراملي وجود ندارد. از این جهت تثکيد دارند که پس فروپاشي بلوک شرق، جغرافيأای سياسأي بأا 

ی هاهأا در سياسأت(. ليکن اثرگذاری ایأن نهادSharp, 2013:25ژئوپليتيک دچار همپوشي گردیده است)

ي منجر به جلوگيری از اثر بازیگران ملي و کشأورها در پيگيأری منأافع خأود در صأحنه روابأط المللبين

ی ژئوپليتيک نگردیده است. بطوریکه وجود حاکميأت در مقيأام هاو ضعف هامبتني بر پتانسيل المللبين

ي نيسأت. از ایأن جهأت از نظرگأاه مقيام فراملي قابل مقایسه با وجأود و اثرگأذاری  ن در مقيأام ملأ

 المللبيناندیشمندان ژئوپليتيک کلاسيک؛ همچنان پيروزی در رقابت و دستيابي به قدرت در صحنه روابط 

باشد و سأوگيری کأنش قلمرومندانأه ميو بازیگران سياسي موجد تفکرات ژئوپليتيک  هاتوسط حکومت

ل، محدودسازی دسترسي، ادعای مالکيت نسبت بأه در اشکال متثثرسازی، نفو ، عمليات، تعام هاحکومت

 ,Hafeznia & Kavyaniradگردد)ميی بنيادین ژئوپليتيک محسوب هاسایر قلمروها جغرافيایي جز  کنش

2013:191 .) 

 نتیجه گیری

یانه وجه کاربردی علأوم اجتمأاعي را بخأود گرااثباتی هاامروزه نسبت به گذشته هرچه بيشتر روش

ت. بدیهي است در علوم جغرافيایي نيز مکانيسم دستيابي به تحليل فضایي به مثابأه بُعأد اختصاص داده اس

مطالعات کاربردی در حوزۀ علوم  بيشترعيني تلفيق گردیده است و کاربردی علوم جغرافيایي با موضوعات

جغرافيأای ی هابه سرانجام رسيده است. در حقيقت اغلب پژوهش گرااثباتی هاجغرافيایي مبتني بر روش

کاربردی مشتمل بر شناخت علل و روابط پدیدارهای موجود در فضای جغرافيایي به مثابه سأاختي عينأي 

اصولا  اگر منطق هر پاردایم و گفتماني دروني و اعتبار  ن علي السویه باشد؛ عقل توان انتخاب بين باشد. مي

پيش بيني به مثابه مهمترین رکن ژوهي و  ینده پی مختلف را نخواهد داشت و مانعي جدی در راه هاگزینه

جغرافيأای سياسأي و ژئوپليتيأک بأا دو  ؛در این انگارۀ روش شناختي گردد.ميکاربردی تبدیل  جغرافيای

پردازند که در قالأب مأوارد زیأر مي به مثابه پدیدۀ عيني سطح تحليلي متفاوت به مطالعة فضای جغرافيایي

 باشد: ميقابل  کر 
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 هاعناصر فضایي در قالب کالبد و فرم و همچنين شبکه ارتباطات و جریان  کر گردیدهمچنانکه  -الف

تبي افقي و عمودی قأرار در یک رابطه نظام مند سلسله مراوجود دارد یا همان محتوایي که در درون شبکه 

حأال فضأا موجأودی عينأي و در عأين  به عبارت بهتأر شود.مينظام فضایي زاده  گيرنند و بر پایة  نمي

دیناميک بوده و مبتني بر تغييرات محيط و یا نياز جامعه انساني دچار تحول، بازساخت و یا حتي دچار عدم 

بر این مبنا بطور بنيادین فضا نيازمند سازماندهي و  مأایش در اشأکال تنظأيم یأا  گردد.ميتعادل و مخاطره 

 هازیع فضایي پدیأدهه تخصي  و توباشد. بدیهي است سازماندهي ناظر بمي هاتخصي  عناصر و جریان

 بایست توسط حاکميت به منظور برقأراریميدر مقيام ملي ، منابع و ... است که همانند جمعيت، فعاليت

ی مطالعأاتي هرچأه بيشأتر تلفيأق هأابه بيان دیگر با بزرگ تر شدن مقيام .عدالت فضایي صورت پذیرد

 چأرا کأه در ایأن سأطح تحليأل؛ گأردد.مأير تأ مطالعات فضایي با حاکميت، قدرت و سياسأت افأزون

گردد. به ویژه در دو مي تر با حاکميت سياسي تلفيق هر چه افزوندهي، ميزان و شدت این تغييرات جهت

ریأزی گيری در پيسدۀ اخير با صنعتي شدن جوامع، هر چه بيشأتر نقأش نهادهأا و سأاختارهای تصأميم

است. به عبارت بهتأر مبأدا  و سرچشأمه بخأش مهمأي از  تغييرات فضایي در ابعاد مختلف افزایش یافته

باشد. از این جهت بررسأي تأثثير متقابأل تفکرات برگرفته از چگونگي عملکرد نيروهای سياسي حاکم مي

نهادها و ساختارهای سياسي، اجتماعي در ابعاد مختلف فضا از جمله موضأوعات مهأم مأورد مطالعأه در 

کلي فضا برایند تعامل بنيادهای زیستي و طبيعي و سأاختارهای سياسأي، باشد. به طور علوم جغرافيایي مي

یکي از  قلمرو فضایيقوۀ حاکمه حاکم یک  ليکن باشد.فرهنگي و محصول قدرت، تصميم و مدیریت مي

 -باشأد. از ایأن رو ابعأاد سياسأيمهمترین عوامل تعيين کنندۀ عملکرد و ميزان پيشأرفت یأک مکأان مي

توان ا عان نمود کأه چنان با هویت و کارکرد یک مکان تلاقي دارند که بر پایه  ن ميیک فضا  ن  حاکميتي

از ایأن مؤلفأه سرچشأمه  یابد؛ميفضا که عيني ترین وجه  ن در قالب مفهوم کشور تداعي سرنوشت یک 

ر  اتأا  غيأ گرااثبأاتدر قلمرو مطالعأاتي جغرافيأای سياسأي علأي رغأم اینکأه روش  بر این مبنا گيرد.مي

ليکن با ارتقا  سطح مطالعات به سطح حکومت/ کشور)مقيام ملي( هر چأه بيشأتر  ؛باشدميایدئولوژیک 

 گردد و جغرافيای سياسي رخنمود بيشتری دارد.ميتلفيق فضا و سياست بيشتر 

با توجه به اینکه که در مقيام فراملي قدرت سياسي متمرکز و واحدی برای حاکميت و  مأایش  -ب 

مبتنأي بأر  هأاو رفتارهأای سياسأي حکومت و بازیگران این مقيام وجأود نأدارد هاحکومتفضا مابين 

بایسأت از ميبرای احراز معرفت در مجموعه مطالعات ژئوپليتيک  از این رو .باشدميقلمروخواهي فضایي 
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امکأان پأيش  کمتأر یانه عقلاني سود جست. چرا که در قلمروی فرامرزی کشورهاگرااثباتروش شناسي 

دارد. بنأابراین روش وجأود مأيا و فنأون کو بازیگران متکي بر ابزاره هارفتار حکومتميبيني و پایش ک

ی ژئوپليتيک های علمي، تحليل قياسي و کاربرد گزارههاشناسي مبتني بر عقل برای توليد و گسترش نظریه

وهأي  نهأا از اهميأت زیأادی فضایي در مقيام فراملي و  ینده پژ –و فرایندهای سياسي  هادر فهم پدیده

رفتأار باشد. بنابراین در مطالعأه بّعأد سياسأي فضأا در مقيأام فراملأي از  نجائيکأه اصأولا  ميبرخوردار 

ی گرااثباتبایست از روش شناسي ميباشد ميدارای ماهيت کيفي و متغير  قلمروخواهانة بازیگران سياسي

شود. مياستقرایي، سياليت قدرت و سياست نادیده گرفته  -که در دیدگاه تجربي  منطقي استفاده نمود. چرا

گردد. اصولا  انتخاب چگونگي ميبنابراین افول و کمرنگ بودن این مکتب در مطالعات ژئوپليتيک مشاهده 

بسط نفو  و کنترل منابع قدرت  فرین و دفع عوامل تهدیدزا در مطالعات ژئوپليتيک به انتخأاب و تصأميم 

بسأأتگي دارد و بنأأابراین قابليأأت  ینأأده پژوهأأي و پأأيش بينأأي کميأأت  هأأاکومتبأأازیگران سياسأأي و ح

 ی تجربي( را ندارد. گرااثباتپذیر)

یانه عقلاني به گرااثباتبر پایة این چارچوب نظری ژئوپليتيک در مقيام فراملي با اتکا به روش شناسي 

ی مکان و فضای جغرافيأایي را در هاردی جغرافيایي رقابت  ميز پرداخته و کارکهاو ابزار هامطالعه فرصت

نماید. ميمابين بازیگران سياسي تبيين  المللبينی کنش و واکنش در صحنه سياست هاشکل دهي به فرایند

بنابراین با قبول  نکه ژئوپليتيک نيز در زیر مجموعه سپهر معرفتي علوم جغرافيایي قأرار دارد و بأر اسأام 

به این نکته ادغان نمود که موضوع ژئوپليتيک نيز مطالعه مفأاهيم عينأي  توانميچارچوب نظری ارائه شده 

به عبأارت بهتأر باشد. ليکن ميرا  دارا ميباشد که قابل تبيين عقلاني و رساميموجود در فضای جغرافيایي 

ن و بأازیگرا های طبيعي و انساني بر رفتار و تصميمات سياسي حکومتهابررسي تثثيرات پراکندگي پدیده

گيأرد. از ایأن دیأدگاه مأيسياسي در جهت پيگيری منافع خود در چارچوب مطالعأات ژئوپليتيأک قأرار 

ی جغرافيأایي را مشأخ  نمأوده و شأرایط  نهأا در قالأب هاو فضأا هاژئوپليتيک اهميت و ارزش مکان

ه تبع ظهأور نماید. بدیهي است بميی قدرت ارزیابي های رقابت و بحران مابين کشورها و بلوکهاچرخه

ظهأور  الملألبين، بحران، استراتژی و ... در فضأای روابأط ی همانند دیپلماسي، جنگهاپدیده این عوامل،

دهد که با توسل به این عوامل امکأان مياز مطالعات این رشته را بخود اختصاص مينماید که بخش مهمي

رفتأار بأازیگران و سياسأتمداران در  گأردد. اگرچأهمأيحصول منافع را برای بازیگران سياسي امکانپأذیر 

باشد ليکن ژئوپليتيک از حيأث هسأتي ميقابل مطالعه  المللبينی موجود در روابط های و واکنشهاکنش
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و نمایش بصری، بار سياسأي بخأود ميیابد که یک قلمرو جغرافيایي با قابليت رساميشناسي؛ زماني تعين 

یا سازمان منطقه ای را به کنش و واکنش وادار نماید. اصولا  هر  گرفته و دو بازیگر سياسي اعم از دو کشور

ی جغرافيایي بدون ابعاد هامطالعه ژئوپليتيک ناظر به رصد عوامل و ساختارهای عيني و همچون سایر پدیده

   گيرد.ميفضایي)طول، عرض و ارتفاع( ماهيت وجودی بخود ن
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