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 چکيده

رسد که ژئوپليتيک مطرح شد. به نظر مي 1980ي ژئوپليتيک انتقادي از رويکردهاي تاثيرگذار در ژئوپليتيک، در دهه

گرايانه و از همين رو براي تبيين ژئوپليتيکي نابسنده است. پژوها حاضر از انتقادي به لحاظ فلسفي، فروکاست

کند. هدف، اي استفاده ميل عقالني(، و منابع کتابخانه)استدالنظري است که از روش تحليل فلسفي نوع بنيادي و

ي ژئوپليتيک انتقادي است. ابتدا تبييني نسبتاً شناسانهشناسانه و روش، شناختشناسانههاي هستيتبيين و نقد بنيان

ي علمِ فههاي فلسشود. سپس مولفهجامع از ژئوپليتيک انتقادي از ديد ژئورايد اتوتايل و سيمون دالبي ارائه مي

شوند. در نهايت بر مبناي رئاليسم انتقادي رئاليسم انتقادي روي باسکار به عنوان مبناي نظري مکمل معرفي مي

شود که ژئوپليتيک انتقادي داراي يک شود. نشان داده مي)استعاليي( به تبيين و نقد ژئوپليتيک انتقادي پرداخته مي

شناسي هرمنوتيکي است. اين شناسي پساساختارگرايانه و روششناختمحور، آليستي و ذهنيتشناسيِ ايدههستي

آنکه شناخت دانا فوکو( است بيـ)برآمده از واسازي دريدا و قدرتي صرفد داراي نوعي نگاه نقادانهرويکر

 اش ارائه کند. دقيقي از موضوع مورد مطالعه
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 .مقدمه1

ک 1ژئوپليتيک انتقادي و يکي از  2در واقع واکنشي انتقادي به ژئوپليتيک سنتي يا کالسي

مطرح شد. ژئوپليتيک  1980ي ي ژئوپليتيک است که در دههرويکردهاي انتقادي متاخر در حوزه

هاي ي خود را عمدتاً نقدِ سياست، و هدفا را آشکارسازي و افشاي انگيزهانتقادي، کارويژه

بين قدرت ي برداري از رابطههاي ژئوپليتيک کالسيک و پردهسياسي پنهان در پسِ پيدايا گزاره

قدرت در معناي فوکويي تلقي ـداند. از اين منظر، ژئوپليتيک، گفتماني از داناو توليد دانا مي

و  3هاي ژئوپليتيکي را با رويکردي هرمنوتيکيپردازانِ اين حوزه، بايد متنشود. از ديد نظريهمي

ليتيک انتقادي از ديد ها آشکار شود. ژئوپي آنهاي پس پردهواکاوي کرد تا واقعيت 4واسازانه

ها، نهادها مداران چگونه از طريق روشنفکران، سازمانپردازد که سياستبه اين مسئله مي 5اتوتايل

دهند. از منظرِ ژئوپليتيک انتقادي، ي زمين را شکل ميهاي مسلط، فضاي سياسي کرهو رسانه

بلکه موضوعات دانا شود ملت، واحدِ مشروع تحليل ژئوپليتيکي شمرده نميـديگر دولت

ژئوپليتيک پراکندگي بسيار زيادي دارد. در نتيجه دانا ژئوپليتيک نيز فقط از سوي دولت، 

ها و فرايندهاي شود بلکه حاال فرهنگ عامه و کنامداران توليد نمينخبگان فکري و يا سياست

، 6سيمون دالبيهايي هستند که در توليد چنين دانشي نقا دارند. به تعبير روزمره نيز سوژه

ي هاي خاص به واسطهکند که فهمهاي قدرتي تمرکز ميژئوپليتيک انتقادي بر روابط و پويايي

مند ي قدرتهاي مهم علمي و استفاده از شبکهگيري از پايگاهشوند و با بهرهها برساخته ميآن

                                                           

1.Critical Geopolitics 

2.Traditional Geopolitics 

ي جغرافيا بر سياست، و به طور مشخص، دولتِ سويهي تاثير يکژئوپليتيک سنتي يا کالسيک، مشخصاً معطوف به مطالعه
هاي ملي در نامند زيرا به طور سنتي به عنوان راهنمايي براي عمل دولتملي است. اين ژئوپليتيک را کالسيک و يا سنتي مي

هاي دولتي مانند ي داناِ منسجم است و بيشتر با فرآيندها و رويهشده است و از همين رو فاقد بدنهي تلقي ميالمللنظام بين
ي ديگر يعني مدرن شده است. از طرف ديگر، تفکيکِ ژئوپليتيک به سنتي و انتقادي معموالً با يک دوگانهنازيسم تعريف مي

ن است و ژئوپليتيک انتقادي همان ئوپليتيک سنتي همان ژئوپليتيک مدرشود. به بيان ديگر ژو پسامدرن همسان تلقي مي
 تر از ژئوپليتيک انتقادي است.  توان گفت که ژئوپليتيکِ کالسيک، در واقع سنتيژئوپليتيک پسامدرن. بر اين مبنا نيز مي

3.Hermeneutical 

4.Deconstructive  

5.Gearóid Ó Tuathail 

6.Simon Dalby 
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يان برخي از هاي اخير به صورت گفتمان غالب در مسياسي در سال« احتماالً»اي و رسانه

هاي پيشرويِ جهان در آمده مريکاي شمالي و اروپا به عنوان بخاآ 1هايدانسياسي جغرافياي

 (.Hafeznia and Kavianirad,2014:185)است

و  3شناسانه، شناخت2شناسانههاي ضمني و صريح هستيتبيين بنيان هدف اصلي پژوها حاضر

هاي ها و ضعفدر اين راستا تصويري از قوت .ژئوپليتيک انتقادي است 4يشناسانهروش

ي اصلي آن هاي ژئورايد اتوتايل و سيمون دالبي، دو چهرهژئوپليتيک انتقادي بر مبناي ديدگاه

هاي فلسفي گونه طرح کرد: بنيانتوان اينشود. پرسا اصلي پژوها را ميارائه مي

هاي آن چيستند ي( ژئوپليتيک انتقادي و کاستيشناسانهشناسانه و روش، شناختشناسانه)هستي

شناسي و شناسي، شناختي هستيها وارد است؟ از آنجا که سه حوزهو چه نقدي بر آن

 بيانگرشناسي هستيند. اند، در اغلب مواقع داراي همپوشاني هستشناسي ماهيتاً همبستهروش

شناسي به معرفتشناسي يا شناخت. استشناخت موضوعات  خصوصيات بنيادين يا هستي

دهد. ارجاع مي عتباردرجات گوناگوني از ا موضوعات بااحتمال و امکان کسب شناخت از اين 

اي نهچون پشتواکه براي کسب شناخت و يا هم داللت داردها يا منطقي تکنيک رشناسي بروشو 

بر  شناسيهستيافزون بر اين، . (Albritton,2015)رودکار مي بهبراي مدعاهاي شناخت 

 هاي()يا همان ابژه موضوعاتِبنيادينِ سرشتزيرا  شناسي تقدم داردشناسي و روششناخت

 .(Bhaskar,2008)کندرا تعيين و محدود مي هاشناسيروش و انواع شناختکه  است شناخت

                                                           

.  Politicalدان. اين را معادلي براي ترکيب سياسيي اين ترکيب کمي ناآشنا يعني جغرافيايدربارهيک نکته  1

Geographer دانِ سياسي برگرداند. همين اشتباه شود که بايد آن را به جغرافيدانيم. غالباً به اشتباه اين طور تصور ميمي
شود. اين شود که به اقتصاددان سياسي ترجمه مينيز ديده مي Political Economistدر برگرداندن تعابيري مشابه مانند 
ي جغرافيا دانِ سياسي بنابر دستور زبان فارسي داللت بر فردي دارد که متخصص در حوزهبرگردان اما اشتباه است. جغرافي

دان عنوان صفتي براي جغرافي گيرد و بهبودن به نوعي در اولويت دوم قرار مياست که سياسي نيز هست. در واقع سياسي
کند که گويي ابژه يا موضوع اين رشته جغرافيا است شود. از طرف ديگر جغرافيدان سياسي اين را به ذهن متبادر ميطرح مي

نه جغرافياي سياسي به عنوان يک پديده و مفهوم متفاوت از جغرافياي صرف. از همين رو بايد تاکيد کرد که برگردان دقيق 
دان است يا متخصص در جغرافياي سياسي. تقدم جغرافيا در عبارت جغرافياي سياسي به معناي سياسيي جغرافيايدر فارس

 آن نيست که سياسي در اين ترکيب اهميتي فرعي دارد.   
2.Ontological 

3.Epistemological 

4.Methodological 
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شناسي و اي داشته باشد، شناختشناسانههاي هستياما بسته به اينکه موضوع مطالعه چه ويژگي

 کند. شناسي متفاوتي براي آن موضوع خاص ضرورت پيدا ميروش

 ي پژوهش. پيشينه2

گرفته در منابع فارسي مشخص شد که تاکنون هيچ پژوهشي در اين زمينه هاي انجامبنابر بررسي

و با اين رويکرد انجام نگرفته است. پرداختن به مباحث نظري از اين دست ضروري است زيرا 

اي با با فقر شديد پژوهشي در اين زمينه مواجهيم. فقط احد محمدي و محمود واثق در مقاله

که در سال « ناختي ديدگاه دانا/قدرت در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيکشنقد معرفت»عنوان 

هاي فلسفي ژئوپليتيک انتقادي ي ژئوپليتيک منتشر شده است به نقد يکي از پايهفصلنامهدر  1398

کنند که اند. نويسندگان با نگاهي پوزيتيويستي ادعا ميدانا فوکو پرداختهـيعني رويکرد قدرت

شناسي علم شناسي و روششناسي، شناختمکتب انتقادي )اتوتايل( هستيبر خالف ادعاي 

علم جغرافيا است که با قدرت و ايدئولوژي « کاربست»ها است و اين جغرافيا فارغ از ارزش

کنند دانا خلط مي« کاربرد»ي دانا را با «معنا»ها مکتب انتقادي آميخته است. از ديد آن

(Vasegh and Mohamadi,2019a.) شناسي، با اين حال اين نويسندگان به رغم اشاره به هستي

ي اين دو تبيين نشده است. مبناي نظري اند و در نتيجه رابطهشناسي قرار دادهآغازگاه را معرفت

ي محمدي و واثق برگرفته از ديدگاه پوپري عبدالکريم سروش است که علم را به آنچه جامعه

گيرند. بر شناختي علم را ناديده ميند و در نتيجه وجه هستيکاهدهند فروميعالمان انجام مي

ي دانشمندان است. نويسندگان جامعه 2علم برآمده از بيناذهنيت 1مبناي ديدگاه پوپر، عينيت

حل مساله در معرض آزمون جمعي گويند راه مقابله با اختالط دانا و ارزش، قراردادن راهمي

تواند وجود واقعيت مستقل از ذهنيت انساني ي دانشمندان( است. چنين نگاهي البته نمي)جامعه

هستند که دانا و ارزش از همديگر  افزون بر اين، اين نويسندگان مدعي را به رسميت بشناسد.

اش به درستي اين ديدگاه هاي فلسفيمنفک هستند. حال آنکه ژئوپليتيک انتقادي و بنيان

عينيت و اعتبار در »ي ديگري نيز با عنوان واثق و محمدي در مقالهاند. پوزيتيويستي را رد کرده

                                                           

1.Objectivity 

2.Intersubjectivity 
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( منتشر 1397هاي جغرافياي سياسي)ي پژوهاکه در مجله« جغرافيا با تاکيد بر جغرافياي سياسي

شود و قائل گرايي ختم ميکنند که مکتب انتقادي از آنجايي که به نسبيشده است استدالل مي

شناختي مواجه است. ي معرفتها و قضاياي جغرافيايي نيست با مشکالت عديدهبه عينيت گزاره

پردازي)فلسفي/مفهومي( را با يهدانند. در نتيجه نظرميها نظريه را پاسخي به حل مساله آن

پردازي را توان نظريهکنند. اما مشخص نيست چطور مي)سياسي/اجتماعي( خلط ميگيريتصميم

گيري تلقي کرد و همزمان به جدايي دانا و ارزش معتقد بود؟ واثق و محمدي، تصميم

 1ي تناظران نظريهانگارد. اين در واقع همبودنِ شناخت را در مطابقت آن با واقعيت ميحقيقي

است که البته نقدهايي بر آن وارد شده است از جمله از منظر رئاليسم انتقادي که بر مفهوم قوانين 

  دهد.تقليل نمي 3استوار است و واقعيت را به فعليت 2مندگرايا

ي همقايس«  5نقدي بر ژئوپليتيک انتقادي»اي با عنوان در مقاله 4در منابع انگليسي نيز فيل کِلي

ي اين دو خوبي بين ژئوپليتيک سنتي و انتقادي داشته و کوشيده از نه منظرِ متفاوت به مقايسه

. با اين حال هدف کِلي در اين مقاله بيشتر آن است تا ترکيبي از (Kelly,2006)رويکرد بپردازد

هر دو  مزاياي ژئوپليتيک سنتي و انتقادي عرضه کند و به اين ترتيب از اعتبار و اهميت نسبي

هاي رويکرد ــ هر يک در وجوهي خاص ــ دفاع کند. در اين مقاله شاهد کاوشي جدي در بنيان

سه کاستي بنيادين »ديگري با عنوان  يشناختي ژئوپليتيک انتقادي نيستيم. در مقالههستي

د کنناستدالل مي  7هاورلوک و ديگران« 6ژئوپليتيک انتقادي: به سوي يک ژئوپليتيک نئوکالسيک

هاي جغرافيا در اياالت متحد به شمار که ژئوپليتيک انتقادي مکتب مسلط ژئوپليتيک در دپارتمان

رود. ژئوپليتيک انتقادي از ديد نويسندگان اين مقاله به دنبال آن بود تا در تقابل با ژئوپليتيک مي

اين حال ژئوپليتيک  و دترمينيسم محيطي عمل کند، با هاي امپرياليستي، نژادپرستانهسنتي با ويژگي

                                                           

1.Correspondence Theory of knowledge 

2.Tendential Laws 

3.Actuality  

4.Phil Kelly 
5.“A Critique of Critical Geopolitics” 
6  . “The Three Critical Flaws of Critical Geopolitics: Towards a Neo-Classical Geopolitics” 
7. Haverluk, Terrence W., Beauchemin, Kevin M., and Brandon A. Mueller.  
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کردن ابرو، چشم را کور به جاي درست»ها به اصطالح دانانتقادي باعث شده است تا جغرافي

و به اين ترتيب قيد خوب و بدِ ژئوپليتيک را  (et al, and Haverluk:202014)«1کرده باشند

ها ي آنداند. به گفتهاند. از همين رو است که ژئوپليتيک انتقادي خود را ضدژئوپليتيک ميزده

دهد، امکان تبديل اهميت جلوه ميجايي که جغرافيا را کمرويکرد ژئوپليتيک انتقادي از آن

 د. دهي قدرتمند را نميژئوپليتيک به يک رشته

 . روش تحقيق3

گيري از روش تحليل منطقي و منابع نظري است که با بهرهـپژوها حاضر نوعي پژوها بنيادي

خواني و ها بر اساس متنشده پاسخ دهد. دادههاي طرحکوشد به پرسااي ميخانهکتاب

است.  اند. هدف اين پژوها تبيين و نقد فلسفي ژئوپليتيک انتقاديبرداري گردآوري شدهفيا

از همين رو با استفاده از رئاليسم انتقادي، يک چارچوب نظري متناسب با هدف پژوها ارائه 

شود. شناخته مي 2ي علم که با نام روي باسکارشود. رئاليسم انتقادي رويکردي است در فلسفهمي

 از اين فلسفه به عنوان مبناي نظري استفاده خواهد شد.

 . مفاهيم و مباني نظري4

 ي مفهوميچيستي ژئوپليتيک: يک پيشينه.4-1

ي چيستي و تعريف در جغرافيا به طور عام و ژئوپليتيک به طور خاص پيوند نزديکي با مساله

موضوع علم جغرافيا چيست؟ ژئوپليتيک  :هاي مانندي علم دارد. پرسامباحث مربوط به فلسفه

يا اينکه جغرافيا چگونه علم توان تعريف کرد؟ و ي علمي چگونه ميرا به عنوان يک رشته

روند. برخي علم ي علم جغرافيا به شمار ميهاي پرتکرار در فلسفهاي است؟ از پرسااجتماعي

کنند که دهند و استدالل ميجغرافيا را در مقابل علوم حقيقي مانند فلسفه و رياضيات قرار مي

موضوعي اعتباري و در نتيجه جغرافيا علمي اعتباري است. از اين منظر، موضوع علم جغرافيا 

شود. در اين نگاه تعريف واحدي براي جغرافيا وجود ندارد و اين ماهيت فاقد ذات تلقي مي

کارکردي و نقا جغرافيا در حل مساله است که مبناي تعريف جغرافيا به عنوان علمي اجتماعي 
                                                           

1.Threw out the baby with the bathwater 
2.Roy Bhaskar 
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ي تعريف و چيستي در خصوص ژئوپليتيک نيز به طور . مساله(Vasegh and et al,2018)است

ي ريهي رحيمي و ديگران، تاکنون تعريف مشخصي از نظبه گفتهاولي صادق است. براي نمونه 

اي را که قدرت نيا نظريهي حافظبه گفته (.Rahimi and et al,2019)ژئوپليتيکي ارائه نشده است

ي اي ژئوپليتيکي قلمداد کرد. نظريهتوان نظريهرا در رابطه با فضا و جغرافيا توضيح دهد مي

 Rahimi and et)بيني روند تحوالت جهاني استپيا ساس به دنبالاژئوپليتيکي بر اين 

al,2019.)  تعريف معناي تأثير جغرافيا بر سياست اي بهرشتهبين يعلمبرخي نيز ژئوپليتيک را

بازيگران مشروع ها دولت باعث شد تا ديگر فقطورود انديشه انتقادي به اين حوزه . کنندمي

بيشتر از » بر اين مبنا . ژئوپليتيک انتقاديتلقي نشوندبراي شناخت و تفسير مفاهيم ژئوپليتيکي 

ک ي در نه يکديگر به نزديک هايکند، بر گفتمانآنکه بر مرز و مکان و بازيگران رسمي تأکيد 

 (. Malek Mohammadi,2014)«کندمکان خاص بلکه در فضاي عام بدون مرز تاکيد مي

در کتابشان با عنوان غلبه بر فضا: هژموني، قلمرو و اقتصاد  1جان اگنيو و استوارت کوربريج

ها ي آناند. به گفتهي تاريخي و مفهوميِ ژئوپليتيک پرداختهبه دقت به پيشينه 2الملليسياسي بين

به کار برد. ژئوپليتيک در آن زمان  1899در سال  3ي ژئوپليتيک را اولين بار رودلف شلينواژه

پيشنهاد کرده بود.  4دان بريتانيايي هالفورد مکيندراساساً در پيوند با مدلي قرار داشت که جغرافي

رساني به کشورداري در بريتانيا به مکيندر در واقع به دنبال آن بود تا جغرافيا را به منظور ياري

هاي آلماني از آن به منظور توجيه دانکار بگيرد. اين همان مدل هارتلند است که برخي جغرافي

 5ي دترمينيسمها استفاده کردند. ژئوپليتيک در اين معنا اساساً بر نوعطلبي قلمرويي نازيتوسعه

گرايي يا جبرگرايي( محيطي داللت داشت که پس از جنگ جهاني دوم طرفداري )حتميت

ژئوپليتيک دوباره  1990ي کنند که با اين حال در اواسط دههنداشت. اگنيو و کوربريج عنوان مي

وع احيا شد اما اين بار ديگر توافق چنداني بر سر معناي دقيق آن وجود نداشت. اين طيف متن

                                                           

1.John Agnew and Stuart Crobridge 
2.Mastering Space: Hegemony, Territory and International Political Economy 
3.Rudolf Kjellen 
4.Halford Mackinder 
5.Determinism 
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معنايي براي ژئوپليتيک از ديد اگنيو و کوربريج بيانگر يک ويژگي مهم جهان معاصر است و آن 

 Agnew and)تر معنايي ظاهراً مشخص داشتنداعدم هر گونه توافق بر سر واژگاني است که پي

Corbridge,1995:5 .)اند. وضعيتي که برخي آن را وضعيت پسامدرن ناميده 

 يسنتي به ژئوپليتيک انتقاديتيک از ژئوپل .4-2

ي ژئوپليتيک انتقادي در واقع در تاريخ بدنام ي ايجادکنندهي اتوتايل و دالبي تکانهبه گفته

تر در از همه بارز (.O tuathal and Dalby,2002:8)ليتيک در معناي متداولا نهفته استژئوپ

گراي ژئوپليتيکي به رهبري کارل گرا و نظامي)مکتب ملي 1اين زمينه، نقا ژئوپليتيک آلماني

همراه شد و  4فردريک راتزل 3برداري هيتلر از مفهوم فضاي حياتي( بود که با بهره2هوفرهاوس

داد که جغرافيا چگونه در خدمت قدرت حاکم بوده است. ژئوپليتيک در معناي اين نشان مي

ي اول قرن بيستم سر برآورد که عمدتاً بر نقا هکالسيک کلمه در اواخر قرن نوزدهم و نيم

(. Rahimi and et al,2019)بودهاي جهاني متمرکز فضاي جغرافيايي در قدرت و استراتژي

بخا را به ژئوپليتيک اعطا و تاکيد ژئوپليتيک انتقادي به دنبال آن بود تا نقشي جديد و رهايي

مداران بلکه نقد رويکردها مردان و سياستبه دولت ها نه دادنِ مشاورهداني جغرافيکند که وظيفه

ن دو دهد که ايشان در پشت اين مفاهيم است. فيل کِلي توضيح ميشان و افشاي منافعو مفاهيم

)سنتي و انتقادي( تا حدي بيانگر تمايز بين ژئوپليتيک مدرن و ي متفاوت از ژئوپليتيکنسخه

سياسي و جغرافياي سياسي است. ژئوپليتيک انتقادي هاي علوم پسامدرن و نيز تمايز بين رشته

ي کِلي، ديدگاه مدرنيستي به گفته (.Kelly,2006:24-5)ي جغرافياي سياسي استده از رشتهبرآم

واقعيت را آن بيرون همچون »است به اين معنا که  5شناسانهها ديدگاهي هستيها يا سنتيکالسيک

ي ژئوپليتيک سنتي نگرشي شناسانهکند. اين ديدگاه هستيتلقي مي« گرچيزي متمايز از مشاهده

                                                           

1.German Geopolitik 

2.Karl Haushofer 

3.Lebensraum 

4.Friedrich Ratzel 
شناسي نيست. همچنان که خواهيم ديد، شناسي در اين معناي منفي، تنها معناي ممکن از هستيبايد يادآور شد که هستي .5

در  شناسيي علمِ رئاليسم انتقادي پرورانده شده است. هستيشناسي وجود دارد که بر مبناي فلسفهخوانا ديگري از هستي
ي تنيدگي سوژه و ابژه، تمايز و رابطهمند است که به رغم تصديق درهمشناسي اليهمعناي رئاليستي انتقادي، يک هستي

 کند.پردازي ميها را نظريهي آنپيچيده
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بندي تجربي، منطقي و اش به دنبال صورتشناسيسازد و در نتيجه شناخترا ممکن مي 1عيني

ها به وجود بازيگر عقالني باور ها/سنتيسيکدر قالب نظريه است. کال 2شهودي از امور واقع

کنند و اين منافع در شان را دنبال ميهايرهبران به طور طبيعي منافع دولت»دارند و معتقدند که 

کنند مدافعان ژئوپليتيک انتقادي اما در مقابل استدالل مي«. هاي جغرافيايي هستندانطباق با واقعيت

سازان/گيران منفرد صميمهاي تطلبيري سوبژکتيو و ناشي از جاه، امکردن منافع دولتکه دنبال

 (. Kelly,2006:26)بوده است

شان بر کتاب بازانديشي ژئوپليتيک به اهميت ژئوپليتيک در ي مشترکاتوتايل و دالبي در مقدمه

 کنند. فهم غالب از ژئوپليتيک در معناي جنگ سرديِ آن، ژئوپليتيک رادوران کنوني اشاره مي

دانست. دالبي و اتوتايل در مقابل اين فضاي جهاني مي 3اي خنثي و عينيِ پيماياهمچون رويه

« ژئوپليتيک انتقادي»فهم سنتي از ژئوپليتيک، برداشت خود را انتقادي و فعاليت خودشان را 

 1980ي کند که در اواخر دههدالبي  استدالل مي(. Ó Tuathail and Dalby,2002:2-3)نامندمي

تعدادي از پژوهشگران و دانشوران درگير اين مباحث نظري شدند و عمدتاً از کار فيلسوفان 

دهد که برخي کِلي شرح مي (.Dolby,:2671991)بهره بردند 5و دريدا 4فرانسوي مانند فوکو

که در سال  7ي هرودوتدر نشريه 6دان فرانسوي ايو الکوستي فوکو را با جغرافيمصاحبه

( که بر 1978) 8شناسيانجام گرفت همراه با کتاب معروف ادوارد سعيد يعني شرق 1976

از ديد دالبي،  (.Kelly,2006:29)دانندتگاه ژئوپليتيک انتقادي ميهاي فوکو مبتني بود، خاسايده

سياست  ي اجتماعي انتقاديژئوپليتيک فضاي ژئوپليتيکي: به سوي نظريه»با عنوان  9کارِ اشلي

                                                           

1.Objective 
2.Facts  

3.Surveying 

4.Michel Foucault 
5.Jacques Derrida 
6.Yves Lacoste 

7.Hérodote 

8.Orientalism (by Edward Said) 
9.Ashley 
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 2پساساختارگرا کننده در اين مسير داشته است. اشلي با نوعي نگاهنيز نقشي تعيين« 1المللبين

کند که در جستجوي نوعي هويت ثابتِ نهايي يا ديدگاهي موضعا را از رويکردهايي متمايز مي

هستند. او اين رويکردها را مدرنيستي  3شمولآوايي، و داراي اعتباري جهانيکنواخت، تک

 :Dalby,1991)شمول معتبر باشداند به طور جهانتوداند زيرا از ديد او هيچ ديدگاهي نميمي

کند که هيچ چيز در نهايت پايدار نيست و توجه را او سپس با ارجاع به فوکو استدالل مي(. 268

ا در جهاتي که زندگي اجتماعي ر بايد به فرايندهاي ساخت و تحميل تفاسيري معطوف کرد

ژئوپليتيک انتقادي در واقع کوشيده  (.Cited in Dalby,1991:268)دهندخاص سمت و سو مي

ي موضوعي ژئوپليتيک را ي اجتماعي انتقادي، گسترهاست تا با واردکردن رويکردهايي از نظريه

فمينيستي و مطالعات هاي هايي مانند نظريهدانيم حوزهوسعت ببخشد. همان طور که مي

اند. همچنان که ژئوپليتيک هايي از ژئوپليتيک انتقادي تبديل شدهخود به شاخه 4پسااستعماري

هاي سياسي است، ژئوپليتيک انتقادي به دنبال افشاي روابط قدرت موجود در پسِ بازنمايي

هاي سياسي کوشد به طور خاص روابط استعماري موجود در پس بازنماييپسااستعماري نيز مي

را افشا کند. بحث دانا و قدرت نيز که برگرفته از ديدگاه فوکو هستند از همين رو در کانون 

ا توجه ژئوپليتيک پسااستعماري قرار دارد. زيرا مساله اين است که قدرت استعماري چگونه دان

 (.Mirahmadi,2017)کندجغرافيايي خود را توليد مي

 ظر اتوتايل و دالبيژئوپليتيک انتقادي از من .4-3

با همکاري  1994ها در سال هاي ژئوپليتيک انتقادي هستند. آنترين چهرهاتوتايل و دالبي اصلي

بودند  5ريزي: جامعه و فضاي محيطزيست و برنامهاي از نشريهي ويژهيکديگر، سردبير شماره

ي خود عنوان ها در سرمقالهنکه مشخصاً به ابعاد مختلف ژئوپليتيک انتقادي اختصاص داشت. آ

 يي جغرافيا و به طور مشخص ژئوپليتيک به طور سنتي تحت سيطرهکنند که حوزهمي

                                                           

1.“The Geopolitics of Geopolitical Space: Toward a Critical Social Theory of International 

Politics”. 

2.Poststructuralist 

3.Universal 

4.Postcolonial Studies 

5.Environment and Planning D: Society and Space 
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ناظرِ مردساالر غربي  1يبخشي به يک سوژهمحور، و تقدمسازيِ جغرافيا، خردورزي دولتطبيعي

الملل بوده است. ژئوپليتيک انتقادي پاسخي ي اصلي در ژئوپليتيک و روابط بينعنوان سوژهبه 

است انتقادي به اين جريان سنتي در مطالعات جغرافيايي. يکي از وجوه اصلي اين رويکرد 

ي کند پس از جنگ سرد و در نتيجهي ژئوپليتيک آن است که استدالل ميانتقادي در عرصه

مواجه هستيم. از اين منظر،  2ازي اقتصادي، با ظهور چيزي به نام کرونوپليتيکستشديد جهاني

شناختي ژئوپليتيک انتقادي را باور به گذار از سياستِ فضا هاي هستيفرضتوان يکي از پيامي

 3به سياستِ زمان دانست. اتوتايل در کتاب ژئوپليتيک انتقادي؛ سياست نگارش فضاي جهاني

ي قدرت است. جغرافياي جهان به هيچ وجه محصول طبيعت ه جغرافيا دربارهکند کاستدالل مي

هاي مبارزه بين نيروهاي رقيبي است که به دنبال و نيروهاي طبيعي نيست بلکه پيامد تاريخ

هاي امپريال در سرتاسر تاريخ به اين اند. نظامراندن بر فضا بودهسازماندهي، اشغال، و فرمان

  (.Ó Tuathail,1996:2)اندا به فضا تحميل کردهو معنا رترتيب نظم 

فوکويي،  قدرت از منظرـبر مبناي پيوند داناوتايل تمرکز ژئوپليتيک انتقادي، از ديد ات

هاي ژئوپليتيکي بزرگ است. آنچه در اين فرايند هاي قدرتِ درگير در طرحآشکارکردن بازي

کوشند مسايل است که حول چيزي به عنوان امنيت ملي، مي 4بنيادي است  قدرتِ نخبگاني

هاي هاي خاصي تعريف کنند. از ديد اتوتايل، اين نخبگان، رويهالملل را به شيوهسياست بين

خاصي را در سياست  6دهند و به اين ترتيب متونرا حول موضوع امنيت ملي شکل مي 5بازنمايانه

در نظام  7شوند براي اِعمال هژمونياي ميا سپس وسيلههکنند. اين متنالملل توليد ميبين

 (.Cited in Dodds and Sidaway,1994:517)المللبين

                                                           

1.Subject 

2.Chronopolitics 
3.Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space 

4.Elites 

5.Representational Practices  

6.Script 

7.Hegemony 
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« فرهنگي»ژئوپليتيک را يک موضوع ، (2002دالبي نيز در فصلي از کتاب بازانديشي ژئوپليتيک) 

کند. ژئوپليتيک از ديد او بندي، بازنمايي، و سرکوب ميرا صورت هاداند که هويتپيچيده مي

ن در راستاي منافع سياسي خاص ي قدرتِ تعريفِ تهديد و نيز قدرت توصيف جهادرباره

هايي که معموالً در گفتمان از ديد او موجوديت (.Ó Tuathail and Dalby,2002:295)است

اً برساخته هستند و نه موضوعاتي هايي اجتماعشوند هويتژئوپليتيکي بحث مي

گذاري قرار دهيم. ورزي، عمل و سياستها را آغازگاه انديشهشده که قرار است آنانگاشتهبديهي

 Ó Tuathail and)زندحرف مي« هاي فضايياستعاره»ژئوپليتيک انتقادي در همين راستا از 

Dalby,2002:295) ي توليد داناِ ژئوپليتيکي هستند. به بيان ديگر، مفاهيم فضايي از که نتيجه

 . 1منظر ژئوپليتيک انتقادي استعاره هستند و نه مفهوم

آورانه بر ها و فرايندهاي جنگالمللي و رويهکند که امنيت بيندالبي صراحتاً عنوان مي

ندي مبتني هستند. درست است که هر ي بسيار قدرتمشدهانگاشتههاي فرهنگي بديهيبرساخته

رسد فرهنگ در ديدگاه دالبي و رويه و عملي بر يک رويکرد و نظريه مبتني است اما به نظر مي

اش هاي مادي و اقتصاديو مستقل از بنيان 2وارهبه طور کلي در ژئوپليتيک انتقادي به نوعي شي

ي توليد داناِ زند که نتيجهحرف مي« 3هاي فضايياستعاره»وجود دارد. ژئوپليتيک انتقادي از 

. به بيان ديگر، مفاهيم فضايي از منظر (Ó Tuathail and Dalby,2002:295)ژئوپليتيکي هستند

هاي ژئوپليتيک انتقادي همين يکي از بنيان«. مفهوم»هستند و نه « استعاره»ژئوپليتيک انتقادي 

ها به جاي مفاهيم از سوي ديگر است. رهتاکيد بر فرهنگ و سياست از يک سو و ارجاع به استعا

 Ó Tuathail and)زند نه از مفاهيم ژئوپليتيکيمي هاي ژئوپليتيکي حرفدالبي همواره از استعاره

Dalby,2002:300ماهيت « شناخت»پردازي به معناي تالش براي (. اين بدان معناست که مفهوم

يند اجتماعي برساختنِ معنا آآنچه هست فرموضوعات، در ژئوپليتيک انتقادي اولويت ندارد و هر 

)عوامل ژئوپليتيکي( است. به طوري که گويي امکان هاي قدرتي دستگاهل آن به واسطهو تحمي

                                                           

1.Concept 

2.Reified 
3.Spatial Metaphors 
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شناسي ساخت دانا فراتر از خواست قدرت وجود ندارد. در نتيجه ژئوپليتيک انتقادي هستي

داند چرا که تمام فرايند مي ضمني خاصي دارد که امکان شناخت موضوعات و چيزها را ناممکن

شناختي را به کل ناديده کند و سطح هستيشناسي تلقي ميتوليد دانا را در سطح شناخت

« هايها و بازنماييداستان»ي برخورد همچنان که از ديد دالبي، ژئوپليتيک يکسره درباره گيرد.مي

اي مرتبط با امنيت ملي و فرهنگي بسيار متفاوت از فضا است که بخشي از اعمال و فراينده

ي . از ديد دالبي نوشتن درباره(Ó Tuathail and Dalby,2002:300)روندالمللي به شمار ميبين

تواند از گيري سياسي است. جغرافياي سياسي از ديد دالبي نميسياست ناگزير به معناي موضع

افيا ارجحيت دارد. موضوعا يعني سياست بگريزد. در نتيجه در فهم دالبي، سياست بر جغر

اي است که امر سياسي را شناسيپرسشي که بايد طرح کرد اين است که اين چه نوع هستي

 بخشد؟   نسبت به امر اقتصادي يا امر جغرافيايي برتري مي

 دانش فوکو تا واسازي دريداـاز قدرت .4-4

کنند که فضا استدالل ميريزي: جامعه و زيست و برنامهاي در محيطاتوتايل و دالبي در مقاله

الملل وگوي بين جغرافيا و روابط بينژئوپليتيک انتقادي دنبال آن است تا فضايي را براي گفت

هاي اجتماعي ي جنبا، و نظريه1کاوي، واسازيي اجتماعي، فمينيسم، رواناز يک سو و نظريه

ي اتکاي نظريِ ادبياتِ قطهترين ندهند که مهمتوضيح مي 2از سوي ديگر بگشايد. دادز و سيداوي

تنيدگي است که پژوهشگر بايد درهميتيک انتقادي، اين برداشت فوکويي موجودِ ژئوپل

دانا فوکويي اما  4شناسيو ديرينه 3دانا را در گفتمان بکاود. افزون بر تبارشناسيـقدرت

کند. در گامي ابتدايي، هاي دريداييِ واسازي استفاده ژئوپليتيک انتقادي کوشيده است از استراتژي

هاي ترِ سنتکشيدنِ ژئوپليتيک به مسائل گستردهپرساي بهگرايشي وجود داشت تا شيوه

 ي غربي و نقد رئاليسم خام پيوند زده شود. از منظر رئاليسم خام، جهان بديهي است وفلسفه

                                                           

1.Deconstruction  

2.Klaus-John Dodds and James Derrick Sidaway 

3.Genealogy  

4.Archealogy  
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اتوتايل، ژئوپليتيک به . از ديد (,Dodds and Sidaway:5181994)ستنده 2خودبيانگر 1امور واقع

اي است که نه به يک مدلول ثابت بلکه به اين ترتيب داراي معنايي اساسي نيست بلکه نشانه

يا معناي ثابت ندارد.  3هاي ديگر اشاره دارد. در نتيجه ژئوپليتيک وجودي ناباي از دالزنجيره

شناسانه دارد و هيتي شناختگيرد. ژئوپليتيک عمالً ماشکل مي 4اي زبانيو معناي آن درون بازي

 به چيزي در جهان واقعي اشاره ندارد. 

در  5ي اصلي دريدا يعني نقد سنت فلسفي غرب بوده است. متافيزيک حضورواسازي، نام پروژه

کند که متافيزيکي که کل فلسفه ي دريدا بوده است. او استدالل ميواقع آماج اصلي نقد واسازانه

مراتبي را را توليد و بر اين اساس سلسله 6هاي دوتايياثر ساخته تقابلرا از افالطون تاکنون مت

بخشد. براي مثال هاي دوتايي را بر قطب ديگر برتري ميکند که يک قطب اين تقابلايجاد مي

بخشد. واسازي در اين متافيزيک اساساً حضور را بر غياب و يا گفتار را بر نوشتار برتري مي

انگار. از ديد دريدا ورزي دوقطبي و دوگانهي انديشهقد اين شيوهواقع راهي است براي ن

ها منطبق نيستند. اين هاي اين دوتاييوجود دارند که با هيچ يک از سويه 7هاييناپذيريتصميم

هاي متناقضي هستند که براي مثال شرايط امکانِ يک پديده ناپذيرها بيانگر وضعيتتصميم

همين کاوش در شرايط امکان يا ناممکنيِ يک چيز  8ن نيز هست.همزمان شرايط عدم امکانِ آ

ي رود. تصميم به اين ترتيب در واقع لحظهشناسي واسازي به شمار مياست که بخشي از روش

از همين رو دريدا با استناد به  رود.ديوانگي است که ضرورتاً وراي عقالنيت محاسباتي مي

بايد اشاره کرد که نقد دريدا  9واره بر ايمان مبتني است.کند که تصميم همکيرکگارد استدالل مي

ي غرب هاي هايدگر است. از ديد هايدگر، فلسفهبر متافيزيک حضور، عمدتاً برگرفته از انديشه

                                                           

1.Facts 

2.Self-evident  

3.Pure 

4.Language Game 

5.Metaphysics of Presence 

6.Dualistic  

7.Undecidables 

8.https://www.iep.utm.edu/derrida/ 
9.https://www.iep.utm.edu/derrida/ 

https://www.iep.utm.edu/derrida/
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بخشد و در نتيجه همواره تقدم مي 1شوددائماً آن چه را که هست يا آنچه را که پديدار مي

کند که به شرايطِ چنين حضور و ظهوري توجه نشان دهد. به اين ترتيب اين خودِ فراموش مي

سازد. کند نه آنچه که اين حضور را ممکن و ناممکن ميحضور است که تقدم و اولويت پيدا مي

ا از افالتون تا روسو، از دکارت تا هي متافيزيسيننامد. همهمي« 2متافيزيک»دريدا اين گرايا را 

اند و خير را پيا از و مقدم بر شر، امر مثبت/حاضر را مقدم بر هوسرل، به اين شکل پيا رفته

را مقدم بر  بودگي را پيا از ناخالصي، ساده را مقدم بر پيچيده، و ضروريامر منفي/غايب، ناب

هاي مراتبِ تبعيت در دوگانهبرقراري سلسلهاند. متافيزيک به اين ترتيب مستلزم پيشامدي دانسته

را به قيمت  3بودگي/خلوصي متافيزيکي حضور و نابگفته است. بر اين اساس انديشهپيا

و پيچيده برتري بخشيده است. اين باعث شده تا پيشامدها و  4گرفتن امر پيشامديناديده

که در پژوها فلسفي اهميتي هايي نگريسته شوند ها و انحرافها همچون ناهنجاريپيچيدگي

هاي اين مولفه 5گويد بايد کل اين سيستم فلسفي را به چالا کشيد.ندارند. همچنان که دريدا مي

بخشيدن به امر پيشامدي در مقابل توان به وضوح در نگاه اتوتايل و دالبي ديد. تقدمواسازي را مي

قادي است، موضوعي که در بخا شناختي ژئوپليتيک انتهاي هستيامر ضروري يکي از بنيان

 شود.ها بيشتر به آن پرداخته مييافته

 6رئاليسم انتقاديِ روي باسكار .5-4 

ي اين پژوها، به يک چارچوب نظري بديل نياز است تا بتواند افزون بر براي ارزيابي فرضيه

ي ژئوپليتيک را ابژهپردازي ايجابي آورد، امکان نظريهمند را فراهم ميهاي يک نقد نظامآنکه پايه

اي که با نام روي نيز در اختيار پژوهشگر بگذارد. براي اين منظور، از رئاليسم انتقادي، فلسفه

شناسيِ بريم. رئاليسم انتقادي در واقع امکان پروراندنِ يک هستيشود، بهره ميباسکار شناخته مي

ي سطحِ ژرف تنيدهي مجزا اما درهميهي سه الدهد که واقعيت را دربرگيرندهمند را به ما مياليه

                                                           

1.Appear 

2.Metaphysics  

3.Purity 

4.The Contingent 

5.The Contingent 
6.Roy Bhaskar’s Critical Realism 
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(. اين رويکرد نظري بديل، 1داند)شکليافته، و سطح تجربي مييا ساختاري، سطح فعليت

گذارند. با ميهاي فلسفيِ ژئوپليتيک انتقادي در اختيار هاي بنياديني را براي شناخت بنيانبينا

هاي ژئوپليتيک انتقادي دوري کرد. گراييفروکاستتوان از مند مياليه شناسياتکا به يک هستي

)تعريف هستي بر 1شناختيظرفيتيِ هستيي غرب را در تکي اساسي فلسفهباسکار سه مساله

کند جهان شناسايي مي 3ندانستنِ مندو اليه 2شناختيي معرفتمبناي حضور و نه غياب(، مغلطه
(Bhaskar,2008b:35-44 .) 

 ي واقعيت از ديد باسكارتنيدههاي مجزا اما درهماليه(: 1)شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي علم را پي ريخته يک فلسفه هايبنيان  4ي رئاليستي علمباسکار در کتابا با عنوان يک نظريه

)سنت و سپس کانت (5گرايي کالسيک)سنت تجربهاو در نقد هيوم(. ,a2008Bhaskar)است

 وجود دارد که در آن ابتدا يک 7کند که در علم نوعي ديالکتيک( استدالل مي6آليسم استعالييايده

                                                           

1.Ontological monovalence 

2.Epistemic fallacy  

3.De-stratification 

4.A Realist Theory of Science  

 ي اين کتاب به فارسي است.آيدين ترکمه )در يک همکاري مشترک( در حال ترجمه

5.Classical empiricism 

6.Transcendental idealism 

7.Dialectics  

 اريي ژرف و ساختاليه

 يافتهي فعليتاليه

 ي تجربياليه
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ها و تشخيص داده، سپس يک تبيين پذيرفتني از آن ابداع، و در نهايت واقعيتِ موجوديت 1نظم

ي علم در گام ي کالسيک در فلسفهگرايانهشوند. اگر سنت تجربهفرايندهايي مفروض آزموده مي

شود. آليستي نئوکانتي يا استعاليي در گام دوم متوقف ميشود، سنت رقيب ايدهاول متوقف مي

لي که اگر و فقط اگر گام سوم برداشته شود از ديد باسکار دليلي بسنده براي استفاده از در حا

اي وجود يعني جايي که هيچ پيوند دائمي 2هاي بازها در سيستمقوانين به منظور تبيين پديده

 (. Bhaskar,2008a:14-18)تواند وجود داشته باشددارد مين

گرايي ي علم تمييزپذيرند. طبق اولي يعني تجربهفلسفه به لحاظ تاريخي سه ديدگاه گسترده در

هستند. ديدگاه  3گرايانههاي نهايي شناخت، رويدادهايي ذرهگردد، ابژهکالسيک که به هيوم بازمي

ها هاي دانا علمي، مدلآليسم استعاليي کانت يافت. طبق اين ديدگاه ابژهتوان در ايدهدوم را مي

ي ذهن انساني يا هايي مصنوعي هستند. جهان مادي به برساختهرساختههايي بهستند. چنين ابژه

شود. ديدگاه سوم رئاليسم استعاليي است. طبق ي علمي تبديل ميهاي مدرنا، جامعهدر نسخه

کنند و دانا ها را توليد ميهاي دانا ساختارها و سازوکارهايي هستند که پديدهاين ديدگاه ابژه

ها( رها)رويدادها و تجربهها نه پديداشود. اين ابژهعي علم توليد ميگري اجتمانيز در کنا

آليسم( بلکه )ايدهشوندها تحميل ميني که بر پديدههاي انساگرايي( و نه برساخته)تجربههستند

ي ما و شرايطي که به ما امکان دسترسي ساختارهاي واقعي هستند که مستقل از دانا ما، تجربه

هاي دانا ساختارها گرايي، ابژهکنند. بر خالف تجربههند تداوم دارند و عمل ميدها را ميبه آن

گرايي و ها ناگذرا هستند. از اين منظر تجربهآليسم، اين ابژههستند نه رويدادها. بر خالف ايده

 :Bhaskar,2008a)فهمندها و رويدادها ميطح تجربهي شناخت را در سآليسم هر دود ابژهايده

14-15.) 

توانند اين ايده را تاب بياورند آليسم استعاليي هيچ يک نميگرايي کالسيک و نه ايدهنه تجربه

که ساختارها و چيزهاي علي، هستي و کنا مستقل دارند و موضوع بررسي علم هستند. از ديد 

ر آليسم استعاليي اگها دارد. ايدهشناسي مشترک آنباسکار، اين ناتواني مشترک، ريشه در هستي

                                                           

1.Regularity 

2.Open systems  

3.Atomistic  
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گرايانه را از هستي کند اما به طور ضمني شرح تجربهگرايانه را از علم رد ميچه شرح تجربه

گرايانه و در ترين شکل در تعهد به رئاليسم تجربهشناختي به روشنپذيرد. اين ميراث هستيمي

م مشهود است. از منظر يک رئاليست استعاليي، اين مفهوم تجس« جهان تجربي»نتيجه به مفهوم 

ي تجربه براي تعريف جهان ي از اشتباهات فلسفيِ همپيوند است. اولي به استفاده از مقولهارشته

ي شناسانهگردد. اين در واقع به معناي آن است که به آنچه که در واقع يک مفهوم شناختبرمي

 ي عام بدهيم. دومي به اين ايده مربوط است که آنچهشناسانهخاص است، يک کارکرد هستي

تر ي اساسي از جهان است در حالي که درستپذير است يک مشخصهشود يا تجربهتجربه مي

ي تصادفي برخي چيزها است. اشتباه سوم به غفلت از شرايط )اجتماعاً است بگوييم که مشخصه

شناسانه در علم اهميت گردد که تجربه در واقع ذيل آن از منظر شناخت(اي برميتوليدشده

 (. Bhaskar,2008a:17-18د)يابمي

شناسانه ي شناختگرايانه يک دگم متافيزيکي است که باسکار مغلطهزيربناي رئاليسم تجربه

مان داناي هايي دربارهتوان به گزارهي هستي را همواره ميها دربارهنامد که طبق آن، گزارهمي

توان به ناسي را نميشجايي که هستياما از آن (.Bhaskar,2008a:26)از هستي تقليل داد

شناسي ضمني را پنهان شناسي فروکاست در نتيجه اين اشتباه صرفاً توليد يک هستيشناخت

از ديد باسکار، خودِ مفهومِ  (.Bhaskar,2008a:30)مبتني است« تجربه»ي که بر مقولهکند مي

محوري به غفلت از انسان. اين 1محوريآورد با نام انسانجهان تجربي يک اشتباه را به بار مي

است.  2محورمفهوم جهانِ تجربي، انسان»سازد. انجامد که تجربه را در علم مهم ميشرايطي مي

اما آنچه (. Bhaskar,2008a:48)«تواند تجربه کندست که انسان ميجهان در اين تعبير آن چيزي ا

در اين برداشت غايب است فقدان مفهومي از فعاليت اجتماعي پيشيني است که تجربه را در علم 

کند به سازد. اين تعبير، پيامد ايدئولوژيکي دارد مبني بر اينکه هر آنچه انسان تجربه ميمهم مي

و « امر تجربي»ند شود. در حالي که بنا بر استدالل باسکار مفاهيمي مانطور يقيني جهان تلقي مي

ي بعدي بخشي از جهان به جهان اجتماعي علم تعلق دارند و فقط در مرتبه« ي حسيتجربه»
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ها به صرف اين که آن»ها بخشي از جهان هستند اما دقيقاً واقعي هستند. درست است که تجربه

که در علم توانند براي تعريف آن به کار بروند. يک تجربه براي آنبخشي از جهان هستند نمي

 «ي يک فرايند اجتماعي توليد باشداهميت داشته باشد بايد به طور عادي نتيجه

(Bhaskar,2008a:48). ي گرايانه، ابزارگرايانه و تخيلي از نظريه، که نتيجهتفسيرهاي توصيف

زدايند بلکه با فروکاستن اهميت و معناي گرايي هيومي هستند، قوانين علمي را نمينوعي تجربه

مان شوند تا ادعاهاي کنونيگر، باعث ميي خودتصديقشناختي اين قوانين به يک تجربهستيه

 .(Bhaskar,2008a:48)انگاريمي شناخت از اين قوانين، برکنار از نقد بيرا درباره

کند که دانا، محصولي اجتماعي است که به در تقابل با اين نگاه، رئاليسم انتقادي استدالل مي

شود اما موضوعات اين دانا، کامالً مستقل از حصوالت اجتماعي پيشين توليد ميي مواسطه

ي دو بعد و دو نوع ي علم استدالل باسکار را دربارهها وجود دارند. اين دو وجه فلسفهانسان

شده که در آن ابژه علتي مادي يا دانشي از پيا تاسيس 2کنند: بعد گذراي دانا تصديق مي«1ابژه»

که در آن، ابژه ساختار  3شود، و بعد ناگذرااست که به منظور توليد دانا جديد به کار گرفته مي

 ,Bhaskar)کندها وجود دارد و عمل ميانساناي است که کامالً مستقل از يا سازوکار واقعي

2008a: 5-6.) هاي ناگذراي د ساختارها و سازوکارهاي واقعي يعني ابژههايي که عملکرگزاره

ي رويدادها نيستند. ها يا دربارهي تجربههايي دربارهگزاره»کنند پژوها علمي را توصيف مي

توانند در جهاني در جهان و مي« چيزها»ي عملِ ي شيوههايي هستند دربارهها در عوض گزارهآن

اي وجود نخواهد داشت و فقط شايد در جايي که هيچ تجربهها عمل کنند، يعني بدون انسان

(. از Bhaskar,2008a:6)«ويدادها بتواند وجود داشته باشداندکي پيوندهاي دائمي يا برخي ر

 تمايز بگذاريم« تجربي»و « بالفعل»، «واقعي»همين رو نياز داريم بين قلمروهاي 

(Bhaskar,2008a:6)گرايانه/رئاليستي، تواند واقعشناسي مي. بر همين اساس است که هستي

گري انساني گرايانه باشد. تجارب و پيوندهاي دائمي رويدادها به کناگرايانه، و يا تجربهفعليت
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گرايانه شناسي تجربهشود که هستياند اما قوانين علي چنين نيستند. اينجا مشخص ميوابسته

)انتقادي( امکانِ است. از ديد يک رئاليست استعالييمحوريِ نهفته وابسته نچگونه به يک انسا

ي مشخصهتواند شناخت ما از جهان يک ويژگي ذاتيِ اين جهان نيست و در نتيجه نمي

در مقياس کيهاني، امکان شناخت ما از جهان  (.Bhaskar,2008a:29)ي جهان باشدکنندهتعريف

ي علمِ بسنده از ديد باسکار بايد هم ويژگي اجتماعي علم يک تصادف تاريخي است. يک فلسفه

آن است که دانا به  ي علمي را از علم. اولي بيانگرهاي انديشهرا حفظ کند و هم استقالل ابژه

ليت انگيخته نيست و دومي بيانگر هستي و فعاشود و خود)در بعد گذرا( توليد ميي داناواسطه

شود نه جهان از سازوکارها تشکيل مي»)در بعد ناگذرا( است. مستقل ساختارها و چيزهاي علي

«. ي علمي هستندنظريه 1هاي ناگذرايابژه»اين سازوکارها  (.,a2008Bhaskar:37)«از رويدادها

 از آن سازوکارهاي ماندگار و پيوسته فعالِتوليد دانا »ي دشوار علم از ديد باسکار کارويژه

« کنند)رويدادها و تجارب( را توليد ميطبيعت است که پديدارهاي جهان ما 

(Bhaskar,2008a:37).  

 ها . يافته5

شناسانه، هاي هستيهاي رئاليسم انتقادي، به تبيين و نقد بنياندر اين بخا بر مبناي بينا

شود. بايد در نظر داشت که سه ي ژئوپليتيک انتقادي پرداخته ميشناسانهشناسانه و روششناخت

اند، در اغلب مواقع داراي شناسي ماهيتاً همبستهشناسي و روششناسي، شناختي هستيحوزه

زيرا  شناسي تقدم داردشناسي و روشبر شناخت شناسيهستيافزون بر اين، همپوشاني هستند. 

را تعيين و محدود  هاشناسيروش و انواع شناختکه  است شناخت  موضوعاتِبنيادينِ سرشت

به طور صريح بيان نشده است زيرا  2شناسيِ ژئوپليتيک انتقاديهستي .(,2008Bhaskar)کندمي

شناختي، پوزيتيويستي و در نتيجه مذموم به اشتباه پيشاپيا پذيرفته است که هر نوع بحث هستي

شناسيِ شناسي نيست بلکه داراي يک هستيخواهد بود. با اين حال ژئوپليتيک انتقادي فاقد هستي

شناسي است و در نتيجه معرفت شناسي ياضمني است. آغازگاه ژئوپليتيک انتقادي، شناخت

                                                           

1.Intransitive Objects 

2.Ontology of Critical Geopolitics 



      21     ژئوپليتيک انتقادي از منظر رئاليسم انتقاديتحليل  _______________________________

شناسيِ آن آشکار کرد. همان طور که شناسيِ ژئوپليتيک انتقادي را بايد از خالل شناختهستي

هايي با همديگر شناسي همپوشانيشناسي و در نتيجه روششناسي و شناختشد هستي گفته

به اين ترتيب تقسيم  تهتوان بحث را به سه دسدارند. با اين حال به منظور تفکيک تحليلي، مي

 شناسي ژئوپليتيک انتقادي. شناسي و روششناسي، شناختکرد: هستي

 شناسيِ ژئوپليتيک انتقاديهستي.5-1

بازانديشي ژئوپليتيک: به »شان بر کتاب بازانديشي ژئوپليتيک با عنوان اتوتايل و دالبي در مقدمه

يتيک انتقادي با اتکاي بر تنوعي از کنند که ژئوپلاستدالل مي« سوي ژئوپليتيک انتقادي

ها )شامل رويکردهاي فمينيستي، پسااستعماري، و پساساختارگرايانه( مبتني است. پسامدرنيسم

کنند. اول اينکه ژئوپليتيک ي ژئوپليتيک انتقادي تاکيد ميي کليدي دربارهها بر چند نکتهآن

که بتوان آن را به کشورداري و  تر از آن استاست که بسيار گسترده« فرهنگي»اي پديده

. سيمون (Ó Tuathail and Dalby,2002:2-3)روکاستي دولتي فسياستمداريِ مردان فرهيخته

دارِ ادامه امپرياليسم، سلطه، فرهنگ: مناسبتِ»اي با عنوان دالبي نيز همين برداشت را در مقاله

مفهوم فرهنگِ ژئوپليتيک، مفهوم مبنا قرار داده است. از ديد اتوتايل « 1ژئوپليتيک انتقادي

کند واره نميتري است چرا که امر اقتصادي و امر سياسي را شيتر و دقيقشناختيِ مستدلهستي

فرض پيا 2گرِ خاصيهاي داللتاي ديالکتيکي را بين اين دو درون بستر تاريخي رويهبلکه رابطه

دهند که چرا فرهنگ ي به اين پرسا نميالبته اتوتايل و دالبي پاسخ (.Dalby,2008:417)گيردمي

توانند؟ از طرف ديگر، منظور باشد اما امر اقتصادي و امر سياسي نمي وارگيتواند مبرا از شيمي

ي آن ارائه ي ديالکتيکي در اينجا به طور دقيق مشخص نيست و توضيحي دربارهاز رابطه

ين ژئوپليتيک، سلطه و امپرياليسم. از شود. به روايت اتوتايل، نوعي همدستي وجود دارد بنمي

ي ي يازده سپتامبر و در نتيجهسازي سياست جهاني پس از واقعهديد دالبي نيز به ويژه با بازنظامي

                                                           

1.“Imperialism, Domination, Culture: The Continued Relevance of Critical Geopolitics”.  

2.The historical context of particular signifying practices 

هايي فراتاريخي و تغييرناپذير و ازلي منظور اين است که ژئوپليتيک انتقادي، امر اقتصادي و امر سياسي را همچون واقعيت
کند. به بيان ديگر، امر سياسي و امر اقتصادي شان بررسي ميخاص درون بستر تاريخي و گفتمانيها را انگارد بلکه آننمي

 شوند. در سطح گفتماني و به طور فرهنگي، در طول تاريخ مدام ساخته و دوباره تعريف مي
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جنگ عليه ترور به سردستگي امريکا، همچنان به ژئوپليتيک انتقادي نياز داريم تا بتوانيم فرهنگي 

هاي منظور سلطه بر مکان هاي امپرياليستي بهاندازيي حمالت و دسترا بفهميم که توليدکننده

گزيني از اقتصاد و اينجا توسل به مفهوم فرهنگ و زبان و دوري (.Dalby,2008:414)دور است

 هاي سختِ جهان معاصر باشد.   اش نوعي فرار از مواجهه با واقعيتجغرافيا در وجه غيرفرهنگي

ديد اتوتايل و دالبي آن است که بر خالف ژئوپليتيک ي ژئوپليتيک انتقادي از دومين مشخصه

ها نسبت به کنند، دولتها تعبير ميدولتي روابط بين سنتي که سياست خارجي را به مطالعه

شان در نسبت با ي عملکردهاينظام بينادولتي، پيشيني نيستند بلکه به طور دائمي به واسطه

ها و مرزها شوند. به بيان ديگر، دولتايجاد و خلق مي ،«کنندتعريف مي»بيروني که خود را با آن 

شوند. از ديد اتوتايل و دالبي، سياست خارجي خود نوع خاصي از به طور مفهومي برساخته مي

توان در بستر سياسيِ توليدِ مرز است. ژئوپليتيک انتقادي را به اين ترتيب مي 1يک عملکرد

هاي معناها نيز مواجهيم. ها با نقشههاي دولتز نقشهچرخا زباني و يا فرهنگي فهميد. حاال بج

 Ó)هاي مرزکشي در ژئوپليتيک انتقادي هم مفهومي هستند و هم کارتوگرافيکدر نتيجه رويه

Tuathail and Dalby,2002:4 .) چنانکه مشخص است نوعي گريز از اقتصاد در ژئوپليتيک

فرهنگ همبسته است. همواره از سياست و  از اندازه بر انتقادي مشهود است که با تاکيد بيا

دهد مي شود. موضوعي که نشانشود اما به اقتصاد اشاره نميفرهنگ و اجتماع حرف زده مي

 مند نيست. واقعيت يا هستي از منظر ژئوپليتيک انتقادي، اليه

نه يک ي ژئوپليتيک انتقادي از ديد اتوتايل و دالبي اين است که ژئوپليتيک را سومين مولفه

 4«ايهاي بازنمايانهي متکثر رويهمجموعه»دانند. ژئوپليتيک مي 3بلکه يک کثرت 2تکينگي/انفراد

اما اگر موضوع  (.Ó Tuathail and Dalby,2002:5)اندکه در سرتاسر جوامع پراکنده است

ي ژئوپليتيک از بين خواهد رفت. هاي بازنمايانه است، آنگاه وجه مميزهي رويهژئوپليتيک، همه

شود. آيا موضوع ي ژئوپليتيکي حرف زده ميهاي بازنمايانهبه جاي يک ژئوپليتيک حاال از رويه
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ايد در خودِ جغرافيا و هاي بازنمايانه هستند؟ آيا موضوع ژئوپليتيک را نبژئوپليتيک اين رويه

ي ديگر پردازد. مولفهمند به اين موضوعات نميعينيت آن ديد؟ ژئوپليتيک انتقادي به طور نظام

از خردورزي،  1مندژئوپليتيک انتقادي اين است که ژئوپليتيک انتقادي به عنوان شکلي موقعيت

 Ó)ر آن قرار دارد نيز استتري که دفضايي گستردهـشرايط اجتماعي« پردازينظريه»به دنبال 

Tuathail and Dalby,2002:6 .)پردازي به طور دقيق روشن با اين حال اينجا منظور از نظريه

نيست. مشخص نيست با رويکردِ ژئوپليتيک انتقادي، و گريز از شناخت، و تاکيدش بر نقدِ 

 شود. پردازي در چه معنايي حرف زده ميپيوسته، از نظريه

است. آنچه در اين راستا اهميت دارد  2قادي از ديد دالبي ژئوپليتيکِ ضدهژمونيکژئوپليتيک انت

هاي فهم جغرافيايي است و اين که مفاهيم و گفتمان جغرافيايي ي عملکرد سياسي شکلمطالعه

ي جغرافياي سياست را به فضاهاي پيامدهايي سياسي دارند. در نتيجه نبايد مطالعه

از همين رو بايد سياستِ موجود  (.Dalby,1991:274)رف فروبکاهيمشده و متعاانگاشتهبديهي

« سياست»بينيم ژئوپليتيک انتقادي با تقدم در پس سياست جغرافيايي را بکاويم. همچنان که مي

هاي ماندگار و شود و اين چرخا به نوعي بيانگر گذار از واقعيتتعريف مي« جغرافيا»بر 

و پيشامدي و سيال  3گرايانههاي ناپايدار و ذهنيتا به واقعيتايست ساختاري و ضروري و نسبتاً

هاي پيشين به آن پرداخته شد. اما بنابر رئاليسم انتقادي، نظريه به دنبال کشف است که در بخا

ها(. اتوتايل و دالبي تاکيد )رويدادها و تجربههاي پيشامديروري است و نه پديدهساختارهاي ض

هاي ها و گروهدارند که ژئوپليتيک انتقادي به دنبال تمرکز بر اقدامات و اعمال سياسي اليت

ي کنند که عرصهها تاکيد ميکنند. آنها نقا بازي ميگيريانساني مختلفي است که در تصميم

ها همچنين امکان شناخت را پيشاپيا رد نها است. آي پيشامدها و تصادفسياست عرصه

ها، مشخص ي اين مولفهزنند. با درنظرگرفتن همهاند زيرا به جاي شناخت از نقد حرف ميکرده

                                                           

1.Situated  

2.Counterhegemonic 

عناي ضديت با هر مبه  Anti-hegemonicيکي نگرفت. اگر  Anti-hegemonicبايد توجه داشت که اين تعبير را با 
داند و واقعيت ي واقعيت اجتماعي مياما هژموني را بخا سازنده Counterhegemonicي هژمونيکي است، نوع پروژه
 داند. اوت ميهژمونيک متفهاي ي پروژهي برخورد و مقابلهرا عرصه

3.Subjective  
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فضايي را ـنيست ژئوپليتيک انتقادي چگونه و به چه معنا قرار است شرايط اجتماعي

نگر بنيان دريدايي ژئوپليتيک انتقادي ها بياکند. اين تاکيد بر پيشامدها و تصادف« پردازينظريه»

 است. 

ژئوپليتيک پسامدرن؟ تصور ژئوپليتيکي مدرن و »اي با عنوان افزون بر اين، اتوتايل در مقاله

ي خاصي از بازنمايي شيوه»درکتاب بازانديشي ژئوپليتيک، نيز ژئوپليتيک را همچون « فراسوي آن

مراتبي فضاي جهاني در هاي سلسلهازماندهيي او سکند. به گفتهتوصيف مي« 1فضاي جهاني

به دنبال آن بوده است »عميق سنت غربي مبتني است که  2محوريهاي ذاتي، بر کالمقالب بلوک

 Ó Tuathail and)«م، تاريخ و طبيعت به نظم درآوردتا پيشامد را با توسل به حقايق زيربناييِ عل

Dalby,2002:22ي غربي است که واژگان و در علم و فلسفهمحوري، سنتي (. منظور از کالم

شود که موضوعي خاستگاهي داند. از اين منظر، فرض ميزبان را تجلي بنيادين واقعيتي بيروني مي

و نوشتار را  کند. دريدا تقابل بين گفتارناپذير وجود دارد که کالم آن را بازنمايي ميو فروکاست

بر اساس آن، يک قلمروي حقيقت، پيا و مستقل  داند کهمحوري فرهنگي غربي ميتجلي کالم

شود شناختي وجود دارد. در نتيجه اين طور تلقي ميهاي زباني نشانهاش به واسطهاز بازنمايي

تر اينکه کنند و مهمشان ميهايي هستند که بازنماييشناختي متمايز از پديدههاي زبانکه نشانه

ها شناختي ندارند. به اين ترتيب گويي پديدههاي زبانهها براي وجودشان نيازي به نشانپديده

کند که اين برداشت از پذيرند. دريدا استدالل ميمستقل از زبان وجود دارند و اين دو تفکيک

هاي حقيقت و واقعيت همچون چيزهايي که بيرون از زبان وجود دارند برآمده از يکي از کاستي

شناختي با نام دارد. از ديد دريدا معناي زبان 3ريکِ حضوري غرب است که متافيدار فلسفهريشه

اي خاستگاهي يا معنايي که پيا و شود نه با ايدهها بين واژگان تعيين ميبازي هميشگي تفاوت

بيرون از زبان وجود داشته باشد. يکي از پيامدهاي اين رويکرد آن است که معنا همواره در حال 

اي يک واژه چيزي نيست که به طور تمام و کمال در پيا روي شدن است. در نتيجه معنساخته

                                                           

1.A Particular Mode of Representing Global Space 

2.Logocentrism  

3.Metaphysics of Presence 
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معناها به تعويق انداخته  ي نامتناهي و طوالنيِما حاضر باشد. معنا به اين ترتيب در زنجيره

شناختيِ اين ديدگاه دريدايي که بنيانِ هستي (.Encyclopaedia Britannica:2019)شودمي

قايل به واقعيتِ بيرون از زبان نيست. اين همان چيزي  ژئوپليتيک انتقادي است به اين ترتيب

ي هستي را ها دربارهنامد که طبق آن، گزارهشناسانه ميي معرفتاست که رئاليسم انتقادي مغلطه

شود مان از هستي تقليل داد. اينجاست که گفته ميي داناهايي دربارهتوان به گزارههمواره مي

 دهد و نه هستي.   به شناخت ميژئوپليتيک انتقادي تقدم را 

اند و در نتيجه شناسي کردهاتوتايل و ديگر اصحاب ژئوپليتيک انتقادي، خود را غرق در شناخت

پردازي کنند. اتوتايل آنکه آن را مفهومگيرند بيفرض ميشناسي ضمني را پيايک هستي

هاي ذاتي مراتب فضاي جهاني در قالب بلوکي سلسلهوجودآورندهمحوري را علت بهکالم

گيرد. مراتبي را ناديده ميي چنين سلسلههاي توليدکنندهها و عينيتداند و در نتيجه ماديتمي

هاي اجتماعي عيني هستند اما شناختي شکلهاي گفتماني و توان گفت که خودِ اين رويهالبته مي

هاي اجتماعي ديگري نيز وجود دارند که تماماً گفتماني و شناختي مساله آن است که شکل

هايي هستند که به طور اجتماعي و در مقطعي از هاي ملي پديدهنيستند. براي مثال، اگرچه دولت

جغرافياي فيزيکي  هاي ملي،تکوين دولت اند اما اکنون، پس از صدها سال ازتاريخ به وجود آمده

هايي اجتماعي تبديل شده است. هاي ملي به عنوان شکلاي اساسي در دولتنيز به مولفه

ي شود که رابطهشناسيِ مسطح ژئوپليتيک انتقادي که ريشه در فهم دريدا دارد مانع از آن ميهستي

ح و تبيين شود. از همين رو او به شناسانه به روشني مطرشناسانه و شناختبين سطح هستي

ي مسطحي از کند و جهان را همچون مجموعههاي موجود در واقعيت اشاره نميضرورت

هاي بنديکند. اما بايد گفت که اين متافيزيکِ حضور نيست که مرزها و تقسيمپيشامدها تصور مي

وجود هستند که متافيزيک هاي فضايي مبنديکنند بلکه اين مرزها و تقسيمفضايي را توليد مي

کنند زيرا واقعيت جغرافيايي مستقلي از انسان وجود دارد. اتوتايل عنوان حضور را بازتوليد مي

شناختنِ تکثر پيشامدها استوار است. اما مشخص نيست رسميتکند که ژئوپليتيک انتقادي بر بهمي

بان خودِ دريدا بايد پرسيد پذير هستند؟ به زها چطور امکانکه اين پيشامدها بدون ضرورت

شرايطِ امکان اين پيشامدها چيست؟ در واقع اتوتايل اينجا خود به مباني واسازي دريدايي پايبند 
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شود. طبق ژئوپليتيک انتقادي، واقعيت پردازي اين مساله نمينيست. ژئوپليتيک انتقادي وارد نظريه

ها د و آنچه مهم است واسازي ذهنيتبخشي، کارکردي ندارمحور است و در نتيجه تعميمذهنيت

گيران است. در ژئوپليتيک انتقادي فرض بر اين است که نگاه ژئوپليتيکي هاي تصميمو محرک

بيننده و موضوع مطالعه از هم »تواند عيني باشد زيرا مردان هيچگاه نميافراد از جمله دولت

ها قعيت جغرافيايي کشورها و قارهدر نتيجه آنچه مهم است براي مثال نه مو«. ناپذيرندجدايي

ي تبختر عصاره»ي اتوتايل ژئوپليتيک مدرن بلکه گفتمان روشنفکرانِ دستگاه دولت است. به گفته

« 1ي غربي است ــ تصويرکردنِ جهان از منظري امپرياليستيشناسانهشناسانه و هستيشناخت

(Cited in Kely,2006:39.)  يک رويکرد و نه يک نظام »همچون اتوتايل ژئوپليتيک انتقادي را

 (. Cited in Kely,2006:40)کندميتعريف « نظري

درکتاب « ژئوپليتيک پسامدرن؟ تصور ژئوپليتيکي مدرن و فراسوي آن»ي اتوتايل در مقاله

مان که جهان را کند که تصور ژئوپليتيک متعارفبازانديشي ژئوپليتيک، در همين راستا عنوان مي

ي کند ديگر بسندههاي ثابت بازنمايي ميهاي فضايي، حضور قلمرويي و هويتبلوکبر حسب 

 ي اين دوران پسامدرن اين است که فضا در آن پشتشرايط جديد نيستند. از ديد او، مشخصه

قرار گرفته است و به جاي  3منديي نوعي زمانحاال زير سايه 2سر گذاشته شده و قلمرومندي

بينيم متغيرِ پيچيده مواجهيم. همچنان که مي 4بودنهايي از پيونديساده با شبکههاي نامتغيرِ هويت

روند. اتوتايل بودن از واژگان اساسي ژئوپليتيک انتقادي به شمار ميهاي شبکه و پيوندياستعاره

به  6شبکه-ي بازيگرو نظريه 5به جاي تاييد گذار صرف از مدرن به پسامدرن با ارجاع به التور

 کند.ي ما اشاره ميشناسانههاي هستيخالصيِ برداشتنا

                                                           

1.Condensation of Western Epistemological and Ontological Hubris – an Imagining of the 

World from an Imperial Point of View 

2.Territoriality  

3.Telemetricality  
4.Hybridity  

5.Bruno Latour 

6.Actor-Network Theory  
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هاي ژئوپليتيکي معاصر از ديد اتوتايل کامالً آشفته هستند و اساساً نه مدرن بر همين اساس، رويه 

ي اتوتايل، شرايط پسامدرن، به گفته (.Ó Tuathail and Dalby,2002:8)هستند و نه پسامدرن

اش را به شناختيِ ژئوپليتيک مدرن و موضوعات قلمرويي سنتيهاي هستيها و يکدستيخلوص

 Cited in)جالب اما اينکه اتوتايل (.Ó Tuathail and Dalby,2002:8)شدکچالا مي

Kely,2006:27-28) ها و يشين در شبکهشناختي پالتور را به خاطر انحالل تمام مفاهيم هستي

کند. هر چند از ديد نقد مي زدايي از آنکردن مفهوم شبکه و متعاقباً تاريخدر نتيجه متورم و تهي

ماندگار مسائل هاي درونتوانند در ايضاح گراياامثال التور مي« هاي اجماليپردازينظريه»او 

ها يک برساخت نظري ين ديدگاهي امعاصر سودمند باشند. از همين رو خود او با درآميختن همه

بودنِ گرايي و سرسريي چنين رويکردي اما اين است که همان التقاطدهد. مسالهپيشنهاد مي

کند. مشخص است گفته را در سطحي جديد بازتوليد ميموجود در از رويکردهاي نظري پيا

هاي خاصي دارد يشناسي در دوران پسامدرن ويژگکه اتوتايل پيشاپيا پذيرفته است که هستي

ها و کننده نيست چرا که عمالً فهم وضعيت را به ترکيبي از فهماز جمله اين که چندان تعيين

دهد. از همين رو کوششي براي فهمِ خودِ هاي اجمالي ديگران تقليل ميها و نظريهبرداشت

ذيرد. اتوتايل پاي را ميشناسي شبکهکند. با اين حال به شکلي متناقض، خود هستيوضعيت نمي

ي مدرن و پسامدرن و گذار از مدرنيته به ي رابطهکند که در بحث دربارهبه درستي تاکيد مي

ي تاريخ انساني را در قالب هاي آشفتهپيچيدگي»پسامدرنيته اغلب اين گرايا وجود دارد که 

شناسي اهي زيباييرود که گاين گرايا تا آنجا پيا مي«. هايي تميز و دقيق به نظم درآوريممقوله

شوند. نفسه تبديل ميهاي نظري به هدف فيها و تقارنکند و تقابلنظري بر پژوها غلبه مي

 Ó)هاي تاريخ ببنديمرا بر پيچيدگي ماني اين روند از ديد اتوتايل آن است که چشمنتيجه

Tuathail and Dalby,2002:34 .)ي ترين مشخصهکند که عامدر همين راستا او استدالل مي

ريختگي است. جوامع همي انساني، ميزان چشمگيري از آشفتگي و بهگذشته و اکنون جامعه

کنند. هاي متفاوت عمل ميکنا هستند که در مقياساي از برهمتنيده و چندگانههاي درهمشبکه

هاي منفرد هايي با هويتنبايد همچون سيستم»ند و ها به طور چشمگيري پيچيده هستاين شبکه

جالب است که بالفاصله اضافه «. و مرزهاي مشخص و ذات/جوهري غالب درنظرگرفته شوند
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(. Ó Tuathail and Dalby,2002:34)«اي روابط اجتماعي استاهيت شبکهتاکيد بر م»شود که مي

ا را از فهم ذات/جوهر آن هاي جهان متوان گفت پيچيدگياما مشخص نيست چطور مي

توان فهميد دارد و همزمان گفت که ماهيت جهان، شبکه است. ماهيت شبکه را چگونه ميبازمي

چيز و شناخت؟ اگر مرزي براي شبکه وجود ندارد که آن را از غيرشبکه متمايز سازد، اگر همه

ز ديد اتوتايل، مانند هاي مدرن و پسامدرن اتوان از شبکه حرف زد؟ مقولهشبکه است، چطور مي

ها و بسياري ها و مفاهيم ديگر، فقط مزيتي آموزشي دارند. به بيان ديگر، اينبسياري از مقوله

دهند. از همين رو است که دالبي نيز به جاي مفاهيم ديگر، هستي کنوني جهان را توضيح نمي

بايد آگاه »نتيجه بگيرد که گويد تا ها را ميي اينزند. اتوتايل همهمفهوم از استعاره حرف مي

فضايي و ـيندهاي اجتماعيآها و فربودنِ رويهبودن، و ناخالصباشيم که تراکم، پيوندي

با اين حال اين کاستي و نقص «. گريزندهاي ما مياغلب از چنگ نظريه زماني معاصرـاجتماعي

دهد ندارند. اتوتايل هشدار ميهاي معاصر را هاي مد نظر اتوتايل است که توانايي فهم رويهنظريه

ي بيست ي سدهرهپاکه ما در واقع در تقالي اين هستيم که ژئوپليتيک پسا/نا/مدرنِ مغشوش، پاره

ها در (. باز هم مشخص نيست که اگر نظريهÓ Tuathail and Dalby,2002:34)و يکم را بفهميم

نين تقاليي همچنان معنا داشته هاي ژئوپليتيکي ناتوان هستند چگونه قرار است چفهم واقعيت

ايم که ژئوپليتيک پردازي متوجه شدهباشد؟ چرا اين تقال را کنار نگذاريم؟ يا بر اساس کدام نظريه

ها پاسخ پاره است؟  ژئوپليتيک انتقادي متاسفانه به اين پرساجهان کنوني داراي ماهيتي پاره

 دهد.نمي

هاي شناسي مستقل است و بنيانانتقادي، فاقد هستيبينيم، ژئوپليتيک در نهايت همچنان که مي

ي هاي نظريههاي ديگري مشخصاً  اما نه منحصراً از برخي نسخهي خود را از فلسفهشناسانههستي

گيرد. اين رويکردهاي دريدا به عاريه مي 1داناِ فوکو و واسازيـانتقادي از جمله قدرت

محور هستند. کنند و در عوض حامي جهاني ذهنيتميپسامدرنيستي وجود حقيقت عيني را انکار 

ها نيز به روابط قدرت موجود ي داناها به دانا نياز دارند و همهي قدرتهمه»از اين منظر 

کنند. از همين رو حقيقتي بيرون از قدرت وجود ندارد. يا به زبان اند و آن را تقويت ميوابسته
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تماعي نيست بلکه بخشي از آن عيت اجفوکويي حقيقت چيزي بيروني نسبت به وض

ها به روابط قدرت ي داناپرسا اساسي اما اين است که اگر همه (.Kely,2006:13)«است

توان کرد؟ اند امکان وجود دانا انتقادي منتقد قدرت موجود را چگونه توجيه ميموجود وابسته

؟ اين نيز بيانگر يکي ديگر از اندهاي انتقادي هدف خود را همين تعريف نکردهمگر ژئوپليتيسين

ي است. در مجموع، همچنان که بحث شد، به اتکاي فلسفههاي دروني ژئوپليتيک انتقادي تناقض

شناسي ژئوپليتيک انتقادي يک هستي شناسيِتوان گفت که هستيعلمِ رئاليسم انتقادي مي

تواند ابعاد ساختاري و ميآليستي و سوبژکتيويستي است و از همين رو نگرايانه، ايدهغيرواقع

عينيِ ژئوپليتيک را آن طور که واقعاً هست تبيين کند. ژئوپليتيک انتقادي در واقع هستي را نه 

انگارد و در نتيجه هستي را صرفاً بيروني و عيني بلکه يک هستيِ اجتماعاً برساخته مي يک هستيِ

ي هستي د تماميتِ گسترده و پيچيدهتوانفهمد؛ رويکردي که نميي انساني ميي سوژهاز دريچه

شناسيِ ژئوپليتيکِ انتقادي ي انساني توضيح دهد. بر همين اساس هستيرا فراتر از امور و اليه

مند است که کل واقعيت و در نتيجه غيراليه 1گرايانهمحور و برساختشناسي انساننوعي هستي

مند است و فاقد يک رويکرد فلسفي اليهکاهد. ژئوپليتيک انتقادي و هستي را به گفتمان فرومي

ها را کنا آنتر از آن، پيوند و برهمهاي غيرگفتماني و ساختاريِ واقعيت، و مهمتواند اليهنمي

شناسانه عمدتاً پساساختارگرايانه و به تبيين کند. همچنين ژئوپليتيک انتقادي از منظر شناخت

آن مبتني است  گرايانهشناسيِ تقليلبر هستي شناسي اساساًتعبيري پسامدرن است. اين شناخت

کاهد. ژئوپليتيک انتقادي، شناخت ها فروميها و سياستکه شناخت را به تفسير و نقدِ ديدگاه

هاي انساني و به تعبيري، شناخت را در بهترين هاي سوژهکناها و برهماجتماعي را به نقد کنا

تواند وارد شناخت و تبيين د. در نتيجه نميکنحالت به شناخت در سطح تجربي محدود مي

پذير نيز نيستند. اي بشود که ضرورتاً ماهيتي انساني ندارند و ضرورتاً تجربههاي عينيپديده

هاي تنيدگي پديدهها و درهماي و پيوندي پديدهتناقض آنجاست که به رغم تاکيد بر ماهيت شبکه

اي و غيرانساني پردازيِ اين هستيِ شبکهتاً به نظريهطبيعي و اجتماعي، ژئوپليتيک انتقادي صراح

معنا از ي التور در نهايت بيشبکه-ي کنشگرنپرداخته است. از همين رو ارجاعِ اتوتايل به نظريه
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ها در اين است که ژئوپليتيک انتقادي، به بيان ي اين تناقضتوان گفت که ريشهآيد. ميآب درمي

ها و نيروهايي که نه در سطح کند، پديدههاي واقعي را رد مييدهرئاليستي انتقادي، وجود پد

 تجربي يا بالفعل بلکه در سطح واقعي يا ساختارهاي ژرف قرار دارند. 

 شناسيِ ژئوپليتيک انتقاديشناخت.5-2

ژئوپليتيک انتقادي در واقع يکي از رويکردهاي به اصطالح پسامدرن و پساساختارگرا است. 

شناسانه و اخالقي گرايي شناختشناسي غيررئاليستي و نسبيپسامدرنيسم با هستيتوان گفت مي

هاي مشابهي دارد و مدعي است که زبان، ميانجي شود. پساساختارگرايي نيز مولفهتعريف مي

شفافي نيست که ما را مستقيماً به حقيقت يا واقعيت آن بيرون برساند. زبان در مقابل، يک ساختار 

گيرند و نه از پيوند با واقعيتي در شان را از تمايز با يکديگر ميه اجزايا معناييا کد است ک

شود. پساساختارگرايي تعريف مي 1جهان بيروني. به بيان ديگر، پساساختارگرايي با فقدان مرجع

گرايي است. ژئوپليتيک انتقادي بر برخي از گرايي و برساختترتيب مدافع نوعي نسبيبه اين 

گفته بنا شده است. براي مثال، هاي پسامدرن و پساساختارگرا در معناهاي پياين مولفهترکليدي

دانا فوکو يا واسازي دريدا از ارکان ژئوپليتيک انتقادي هر دو با ـرويکردهايي مانند قدرت

اند. صفت انتقادي در ژئوپليتيک انتقادي بيانگر هاي پسامدرن و پساساختارگرايي همبستهسنت

 اند است.   ي مفاهيمي که به ما رسيدهاتکا به نقد توليد دانا از سوي قدرت و نقد واسازانههمين 

و پسامدرن  شناسي ضمني ژئوپليتيک انتقادي، پساساختارگرايانهشناسيِ برآمده از هستيشناخت

 داند وداند. امکان شناخت عيني را اساساً مردود مياست و شناخت را امري متکثر و نسبي مي

ژئوپليتيک »اي با عنوان کند. دالبي در مقالهدفاع مي 2محورهاي ذهنيتدر عوض از تکثر ديدگاه

کند که در موضوع جالبي را طرح مي( ,Dalby:2751991)«3انتقادي: گفتمان، تفاوت، و مخالفت

ي پرسد اينکه آيا با وجود تنوع رويکردهاي نظري در حوزهي بحث ماست. او ميپيوند با هسته

بخا دست يافت و اساساً چه جغرافيا هيچ امکاني وجود دارد که بتوان به چارچوبي وحدت
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ي رويکردهاي کمي و نظريهي دالبي، اي داريم؟ به گفتهکنندهنيازي به چنين چارچوب يکدست

هاي هاي بسيار متفاوتي را بشناسند و از همين رو تفاوتکوشند جهانانتقادي اساساً مي

شناختي وجود دارد. اما چرا اساساً به يک چارچوب نظري واحد نياز داريم؟ دالبي بيان هستي

هشي به شکلي از در فقدان يک دستور کار مشترک، کار پژو 1کند که از منظر پوزيتيويستيمي

کند؛ وضعيتي که هيچ دانشي درست نخواهد بود و پيشرفت به سوي گرايي تقليل پيدا مينسبي

گرايي به شود. از منظر پوزيتيويستي، نسبيحقيقتي که به طور عقالني شناختني باشد ناممکن مي

البي با اين حال د (.Dalby,1991:275)حقيقت عيني، نکوهيده و محکوم استخاطر فقدان 

شود، شمول صادر ميو استانداردهاي جهان 2کند که چنين محکوميتي به نامِ عينيتاستدالل مي

ي توانايي براي صدور چنين محکوميتي است که محل در حالي که خودِ ماهيتِ تاريخاً برساخته

ي هاي ما دربارهفرضگيرد که آنچه اهميت دارد پياپرسا است. دالبي به خوبي نتيجه مي

هاي انگاريم يا جهاني از تفاوتايِ واحد ميهان هستند. اينکه ما جهان را يک موجوديت سيارهج

وابسته؟ آيا جهان تکثري است فرهنگي که در آن پافشاري بر هر گونه يونيورساليسمِ فرهنگي به 

اً توانند حقيقتمي 3هاييشموليانجامد؟ يا جهاني که چنين جهانامپرياليسمي ايدئولوژيک مي

کنند دانا گيرد که همانند آنچه پساساختارگرايان عنوان ميشمول باشند؟ دالبي نتيجه ميجهان

سازد. مشکل هاي انساني را ممکن و ميهاي معيني از رويهدقيقاً همان قدرت است چرا که شکل

شناختي به سطح عملي واسطه از سطح هستياما اينجاست که مشخص نيست دالبي چگونه بي

شناسي از ديد دالبي رسد که هستيکشد. به نظر ميي قدرت را پيا ميشود و مسالهمي وارد

 شناسي سياسي است.  پيشاپيا هستي

ي پژوهشي واحد و در نتيجه داشتن شمول و يک برنامهدالبي اعتقاد به امکان حقيقتي عام و جهان

هاي و معتقد است که شيوه دانداي مدرنيستي ميفکري را فرضيه معياري عيني براي قضاوت

حقيقت »دالبي اما اينجا (.Dalby,1991:276)دارد ديگري نيز براي پژوها و انديشيدن وجود
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گيرد يا دست کم در يک ، يکي مي«2ي پژوهشي واحدبرنامه»را با داشتن يک « 1شمولجهان

دهد که بيشترِ دامه ميپذير نيستند. او اها اساساً يکي و مقايسهدهد. حال آنکه اينسطح قرار مي

دهند که پويايي دانا برآمده از ي تاريخ علم به طور آشکار نشان ميادبيات موجود در زمينه

است که بخا الينفک شناخت علمي است. « بحث و مناقشه و فرايندهاي اجتماعي برهمکنشي»

توافق اکثريت بر  دالبي اينجا معياري ضمني را مبناي قضاوت خود قرار داده است و آن استناد به

تواند معيار خوبي باشد گاه نميي پژوها، اکثريت هيچسر موضوع است. حال آنکه در عرصه

تنيده و تا حد فرض حتي با رويکرد ژئوپليتيک انتقادي که دانا و قدرت را درهمو اين پيا

يا قدرت  کند وداند همخوان نيست چرا که اگر قدرت است که دانا را توليد ميزيادي يکي مي

هاي ديگر و دانا يکي هستند، پس همواره قدرتِ مسلط است که با استناد به اکثريت، شناخت

يند نيز اساساً آهاي غالب در اين فريند شناختِ علمي به رويهآکند. فروکاستنِ فررا رد مي

گيرد و صرفاً بر فرايند ناگذراي دانا را ناديده مي 3هايپذيرفتني نيست. چنين نگاهي ابژه

تر از شود فهمي پيچيدهشود. از ديد دالبي اين نگاه باعث ميدانا متمرکز مياجتماعيِ توليد 

شناختي گيرد که تکثرگرايي هستيدانا به عنوان برساختي اجتماعي سربرآورد. دالبي نتيجه مي

اينجا نيز  (.Dalby,1991:276)رونديت علمي به شمار نميدر فعالشناختي ضرورتاً مانعي و روش

بودن در شناسي ضمني دالبي را آشکار کرد. او به جاي تمايزگذاشتن بين رئاليستتوان هستيمي

شناسي، شناسانه، عمالً هستيگرابودن در سطح شناختشناختي و نسبيسطح هستي

 انگارد. ر نتيجه جهان را مسطح ميکند و دشناسي را در هم فرو ميشناسي و روششناخت

ي ورزي انتقادي دربارهانديشه»اي با عنوان اتوتايل نيز در کتاب راهنماي ژئوپليتيک در مقدمه

ژئوپليتيک از «. يک شکل عيني و علميِ دانا نيست»کند که ژئوپليتيک تاکيد مي« ژئوپليتيک

موضوع ژئوپليتيک انتقادي به اين ترتيب «. دانا استـعملکرد گفتمان و قدرت»ي ديد او درباره

 ي او، ژئوپليتيک در گذشته نه همچون يک گفتمان بلکه همچوندانا است. به گفتهـهمان قدرت
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شد. ژئوپليتيک انتقادي چگونه هست تلقي مي« واقعاً»طرفانه و عيني از اينکه جهان توصيفي بي

داند. ژئوپليتيک در عوض مردود مي منتقد اين تعريف است و امکان يک شکل دانا عيني را

روشنفکران، نهادها و ايدئولوژي چگونه ساختارهاي قدرت را درون »ي اين است که درباره

را به  1گرايياتوتايل اينجا عينيت (.et aland  Ó Tuathail,:112003)«آورندها به وجود ميدولت

انگارد و در نتيجه پيشاپيا و به طور غيرانتقادي، امکان هر گونه اشتباه معادل با پوزيتيويسم مي

ژئوپليتيک  2يگرايانهآليسمِ ارادهکند. از طرف ديگر، ايدهشناخت عينيِ غيرپوزيتيويستي را رد مي

سازند. گويي اين رها را ميها هستند که ساختاانتقادي نيز در اينجا کامالً آشکار است: اين ايده

کنند. اما فروکاستنِ ژئوپليتيک صرفاً به اين روشنفکران هستند که ساختارهاي قدرت را خلق مي

وجه توليد اجتماعي دانا، که همان وجه گذرا در معناي رئاليستي انتقادي است، اشتباه است. 

يتيک در معناي متعارف و سنتي ي ژئوپلرود که در مقابل نگاه خداگونهاتوتايل تا آنجا پيا مي

او به جاي تعريف  (.Ó Tuathail and et al,2003:3)زنداز نگاه ضدژئوپليتيکي حرف ميکلمه 

ي سياسي جهان، ژئوپليتيک را همچون يک گفتمان ژئوپليتيک همچون توصيف خنثاي نقشه

ي بازنمايي و نوشتن کند. جالب است که به رغم اينکه ژئوپليتيک انتقادي را با شيوهتلقي مي

بازنمايي )ي شناختِ جهاننند اما اين رابطهکالملل تعريف ميي جغرافيا و سياست بيندرباره

شود. ژئوپليتيک انتقادي همچنين اين شناختي بحث نميي جهان( هيچ گاه در سطح هستيدرباره

کند که گفتمان ژئوپليتيکي، زبانِ حقيقت است. ژئوپليتيک در عوض گفتماني فرض را رد مي

ژئوپليتيک انتقادي به «. هاي خاص خودش را تاسيس و اظهار کندکوشد حقيقتمي»است که 

داند و نه همچون توصيف توليد گفتمان ژئوپليتيکي را بخشي از خودِ سياست مي»ترتيب  اين

استدالل مرکزي  (.Ó Tuathail and et al,2003:3)«ي يک واقعيتِ شفافِ عينيطرفانهخنثي و بي

ژئوپليتيک انتقادي اين است که توليد دانا ژئوپليتيکي يک فعاليت سياسي اساساً محل مناقشه 

همان  (.Ó Tuathail and et al,2003:4)«ي سياست استدر يک کالم، دربارهژئوپليتيک، »است. 

 داند. شناسي ضمني ژئوپليتيک انتقادي توليد دانا را اساساً سياسي ميبينيم هستيطور که مي
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 شناسيِ ژئوپليتيک انتقاديروش .5-3

کند که جغرافيا استدالل مي اتوتايل در کتاب ژئوپليتيک انتقادي؛ سياست نگارش فضاي جهاني

ي قدرت است. جغرافياي جهان به هيچ وجه محصول طبيعت و نيروهاي طبيعي نيست درباره

 هاي مبارزه بين نيروهاي رقيبي است که به دنبال سازماندهي، اشغال، وبلکه پيامد تاريخ

و معنا را به رتيب نظم هاي امپريال در سرتاسر تاريخ به اين تاند. نظامراندن بر فضا بودهفرمان

اتوتايل صراحتاً از واسازي دريدايي به عنوان مبنايي  (.Ó Tuathail,2005:2)اندفضا تحميل کرده

کند تا کند. او از اين مبناي نظري استفاده ميي ژئوپليتيک استفاده ميورزي دربارهبراي انديشه

ي ژئوپليتيک را بازانديشي کند. اتوتايل ي نگاه خداگونهمعناي ژئوپليتيک، هدف آن، و نيز مساله

را تدوين کند که به تعميق ژئوپليتيک « شناختياصول روش»ي خواهد برخاز اين طريق مي

شود که بر همين مبنا گفته مي (.Ó Tuathail,2005:49)انجامدمي« رويکرد»به عنوان يک  انتقادي

زيرا از ديد « ژئوپليتيک چيست»دهد که يک رويکرد واسازانه مستقيماً به اين پرسا پاسخ نمي

ست که ذات يا معنايي استعاليي در پس اين مفهوم قرار دارد. در اتوتايل اين پرسا بيانگر آن ا

 برابر اين رويکرد مبتني بر متافيزيک حضور، دريدا به دنبال آن است تا مفاهيم و معناها را در

ي ژئوپليتيک بر اين اساس، مساله(. Ó Tuathail,2005:51)ها و متون موجود بکاودبازنمايي

ي جهاني به دست روشنفکران و نهادهاي دولتي است. به گفتهانتقادي چگونگي نگارش فضاي 

 Ó)بت و ايستا نيست بلکه نامعين استاتوتايل، ژئوپليتيک بيانگر يک وجود يا حضورِ ثا

Tuathail,2005: 52 .)کشيدن کارکرد نمادين پرساکوشد با بهبه روش دريدايي، اتوتايل مي

 بودگي معناشناختيِاست( ناپايداري، ابهام، و نامعين شناختي ژئوپليتيک)منظور داللت نشانهنشانه

تر، مان از ژئوپليتيک است. به بيان دقيقمندکردنِ فهمژئوپليتيک را آشکار کند. هدف، مساله

پذير به پرسا بکشد. اتوتايل به دنبال آن است تا ژئوپليتيک را همچون واقعيتي شناخت

« رت/داناتوليد فضا/قد»جهان نيست بلکه بر نظام  يژئوپليتيک به اين ترتيب موضوعي درباره

  (.Ó Tuathail,2005:52)در اين جهان داللت دارد

ي است که بر رابطه دريداييـشناسي فوکوييشناسي ژئوپليتيک انتقادي يک روشروش

شده توسط ي متون و دانا توليدي قدرت و دانا، و در نتيجه نقدِ دائمي و واسازانهتنيدهدرهم
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شناسي شناسي نه بر شناخت که بر نقد پيوسته استوار است. روشقدرت مبتني است. اين روش

مندِ محور و غيراليهشناسي انسانژئوپليتيک انتقادي نوعي هرمنوتيک يا تفسيرگرايي است. هستي

گرايي کند که به نوعي ارادهشناسيِ هرمنوتيکي نمايان ميژئوپليتيک انتقادي خود را در روش

مندي و نظرگاهِ سوژه توان آن را به نحوي بارز در تاکيد بر موقعيتانجامد موضوعي که مييم

ي اشتراک ژئوپليتيک انتقادي، رويکردهاي فمينيستي، و پسااستعماري است. ديد، تاکيدي که نقطه

رچه ي انساني در روابط قدرت، اگژئوپليتيک انتقادي با تاکيد بيا از حد بر نقا و جايگاه سوژه

کند اما گرايي محض در معناي پوزيتيويستيِ کلمه فراهم ميروش مناسبي براي مقابله با عيني

تواند عينيتِ قدرت و واقعيتِ ژئوپليتيک را فراتر از بازيگران منفرد يا گروهي انساني نمي

تقادي مند، ژئوپليتيک انشناسي مسطح و غيراليهپردازي کند. به بيان ديگر، به سبب هستيمفهوم

هاي ذهني و عيني واقعيتِ ژئوپليتيکي را در عين پيوندشان تواند تمايز و استقالل نسبي اليهنمي

گفته، ژئوپليتيک انتقادي جهان و شناخت شناسيِ پياشناسي و شناختدريابد. به تبعيت از هستي

ي د. کارويژهدهشناسي تقليل ميشناسي و گفتماني ژئوپليتيک به نوعي متناز آن را در حوزه

هاي قدرت تر گفتمانها و متون و به طور عامژئوپليتيک به اين ترتيب به تفسير و افشاي گفته

شوند. اما شود که از سوي بازيگران سياسي بازنمايي و توليد و بازتوليد ميفروکاسته مي

تواند يک نميهاي ژئوپليتيکي ماهيتي فراتر از گفتمان و متن دارند و در نتيجه هرمنوتواقعيت

 هاي ژئوپليتيکي باشد.  روش مناسبي براي فهم و تحليل پديده

 گيري. نتيجه6

ي هاي انتقادي از فلسفه و نظريهبايد تاکيد کرد که ژئوپليتيک انتقادي با واردکردن ديدگاه

ورزي ژئوپليتيک انجاميده است. نقدهاي بجاي ي انديشهاجتماعي به تحولي جدي در عرصه

هاي دولتي هاي سنتي از ژئوپليتيک که با نقدهاي جدي بر سياستيک انتقادي بر برداشتژئوپليت

روند. در اين نوشته اما تمرکز ما هاي ژئوپليتيک انتقادي به شمار ميهمراه است از برجستگي

هاي تاکيد بر ابعاد مثبت اين رويکرد انتقادي نبوده است بلکه تالش شد تا بر برخي از کاستي

شناسيِ ژئوپليتيک انتقادي يک آن تمرکز کنيم. در همين راستا استدالل شد که هستي نظريِ



36   1401 بهار، اولهم، شماره هجدفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال ____________________________

اشناسي فعليتهستي هو در نتيجه غيرواقع 1گر شناسي مبتني بر اين هستي .است 2گرايان

آليسم استعاليي است که واقعيت را عمدتاً بر حسب تجربه و ذهن گرايي کالسيک و ايدهتجربه

شناسي جايي دهد. در اين هستيميفهمد و در نتيجه تمامِ واقعيت را به فعليت تقليلانساني مي

پذير ضرورتاً بالفعل و يا تجربهاي که وجود دارند اما ها و نيروهاي واقعيبراي قوانين، گرايا

آليسم عجيب به نظر گرايي و ايدهقراردادن تجربهشوند وجود ندارد. ممکن است کنارهمنمي

گرايي کالسيک و شناسي مشترکي دارند. نه تجربهبرسد. اما طبق رئاليسم انتقادي اين دو، هستي

ب بياورند که ساختارها و چيزهاي توانند اين ايده را تاآليسم استعاليي هيچ يک نمينه ايده

، هستي و کنا مستقل دارند و موضوع بررسي علم هستند. از ديد باسکار، اين ناتواني 3عِلي

آليسم استعاليي اگر چه شرح ها دارد. ايدهشناسي مشترک آنمشترک، ريشه در هستي

پذيرد. از را از هستي ميگرايانه کند اما به طور ضمني شرح تجربهگرايانه را از علم رد ميتجربه

کنيم و قانون علي که ما توليد مي 4شناختي بين ترتيب/نظم تجربيديد باسکار بايد تمايزي هستي

کند وجود داشته باشد. به بيان ديگر، در يک آزمايا ما الگويي از که ما را قادر به تشخيص مي

 کنيم.  خودِ قانون علي را توليد نمي کنيم تا قانوني علي را تشخيص دهيم امارويدادها را توليد مي

ي مبهم و متناقضي، وجود ساختارهاي واقعي مستقل از انسان را گاهي ژئوپليتيک انتقادي به شيوه

گرايي يا رئاليسم شناسي نوعي تجربهکند. اين هستيبه طور ضمني و گاهي صريحاً رد مي

فهمد. به بيان ي انسان از واقعيت ميتجربه گرايانه است به اين معنا که واقعيت را بر مبنايتجربه

توان ي هستي را همواره ميها دربارهشناسي، بر اين فرض استوار است که  گزارهديگر، اين هستي

شناسي ضمني مان از هستي تقليل داد. اين اشتباه به توليد يک هستيي داناهايي دربارهبه گزاره

هاي است و واقعيت را نه متشکل از ساختارها و مکانيسم ي تجربه مبتنيانجامد که بر مقولهمي

فهمد. حال آنکه ها ميي انسان از اين ساختارها و مکانيسممستقل از انسان، بلکه بر مبناي تجربه

شرط وجود آن است اما ساختارها محور است يعني وجود انسان پياتجربه امري کامالً انسان

                                                           

1.Actualism  

2.Irrealist  

3.Causal  

4.Empirical Regularity 
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ين رو نياز داريم بين قلمروها واقعي، بالفعل و تجربي تمايز ها وجود دارند. از همبدون انسان

اند و در اين معنا هاي اجتماعي به طور تاريخي ساخته شدهبگذاريم. درست است که شکل

ها هاي اجتماعي، مانند دولت ملي، پس از سدههاي انساني هستند، اما اين شکلمحصول کنا

هاي انساني نيست و پذير به کنااند که تقليلآوردهاوالً سطوح جديدي از واقعيت را به وجود 

هاي اند که حاال گرايايافتههاي اجتماعي به مرور زمان به ميزاني از ثبات دستدوماً اين شکل

هاي انساني ها و ذهنيتتوان گفت تاثيراتي جدي بر کنااند به طوري که ميساختاري پيدا کرده

اش نبوده پردازيه ژئوپليتيک انتقادي تاکنون قادر به مفهوماي است کگذارند. اين آن نقطهمي

توانند به تقويت مباني نظري ژئوپليتيک انتقادي هاي رئاليسم انتقادي به اين ترتيب مياست. بينا

 ياري رسانند.

آليستي و شناسي ايدهشناسي ژئوپليتيک انتقادي يک هستيهمچنين نشان داده شد که هستي

پسامدرن پشتيباني و همراه ـشناسي تفسيري پساساختارگراکه با شناختمحور است ذهنيت

انگارد که با روش هرمنوتيکي به شود. ژئوپليتيک انتقادي، شناخت را شناختِ تفسيري ميمي

گذارد. همچنين آيد. از همين رو پيشاپيا امکان هر گونه شناخت عيني را کنار ميدست مي

ي بر تفسير در واقع شناخت نيست بلکه بيشتر بيانگر نقد واسازانهاستدالل شد که شناختِ مبتني 

دهد، توضيح مي 1چنان که کالوس دادزي پيشين توسط قدرت حاکم است. همداناِ توليدشده

دانا و ـي بين قدرتنويسندگان در ژئوپليتيک انتقادي ژئوپليتيک را گفتماني مربوط به رابطه

ها فهم جهان بايد بر مبنايي اساساً تفسيرگرايانه به دست بيايد د آندانند. از ديروابط سياسي مي

هاي اي از حقايق قدسي مانند تفکيک بنيادي سياست جهاني بين قدرتو نه به اتکاي مجموعه

زنند پس خود حرف نمي 2جايي که امور واقعاز آن (.Kely, ited inC:402006)زميني و دريايي

ها و مندسازي گفتمانيابد. تمرکز اصلي به اين ترتيب بر واسازي و زمينهتفسير ضرورت مي

توان نتيجه گرفت که از منظر ژئوپليتيک انتقادي هاي دولت است. ميمتون رهبران و استراتژيست

کم است و از پذير نيست زيرا آنچه هست فقط نمود خواست قدرت حااساساً شناخت امکان

                                                           

1.Klaus Dodds 
2.Facts  
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ي ژئوپليتيسين انتقادي نقد و افشاي اين دانا مسلط است و نه چيزي بيا از همين رو وظيفه

 آن. 

گرايي است و ژئوپليتيک استدالل شد که روش ژئوپليتيک سنتي يا کالسيک پوزيتيويسم يا اثبات

توان آن است که ميانتقادي در تقابل با اين روش پا گرفته است. پوزيتيويسم به طور کلي بيانگر 

نيز به کار بست به طوري که اين  هاي علوم طبيعي را بر و در علوم اجتماعيشناسيروش

ي سوم پوزيتيويسم نيز اين است انجامد. مولفهشناسي به نتايج عيني و عاري از ارزش ميروش

هايي ستها از جمله رهبران سياسي معموالً در انتخاب اينکه چه سياکند انسانکه فرض مي

 1گرايانکنند. پسااثباتي مورد انتظار و به تعبيري، عقالني عمل ميتر هستند مطابق با فايدهمناسب

هاي انتقادي نيز بر عکس مدعي هستند که از آنجايي که واقعيت از جمله ژئوپليتيسين

علوم هاي علوم فيزيکي/طبيعي را در توان تکنيکو ذهني است در نتيجه نمي 2ناخالص/آلوده

گرايي يا امکان اجتماعي استفاده کرد. ژئوپليتيک انتقادي پوزيتيويسم و متعاقباً هر گونه عينيت

کند. حال آنکه همان طور که نشان داديم رويکردهاي ديگري مانند کسب شناخت عيني را رد مي

مند اليه گراييگرايي انتقادي و عينيترئاليسم انتقادي باسکار وجود دارند که از نوعي طبيعت

گرايي انتقادي در واقع آلترناتيوي است براي پوزيتيويسم و هرمنوتيک هر زنند. طبيعتحرف مي

دو. باسکار نشان داده است که علوم اجتماعي و طبيعي به رغم تفاوت، پيوندهاي اساسي در 

لق رو شناخت در علوم طبيعي و علوم اجتماعي به طور مطشناختي دارند و از همينسطح هستي

کند ها وجود دارد. رئاليسم انتقادي همچنين کمک ميهايي بين آنمتفاوت از هم نيستند و شباهت

پردازي کنيم و در نتيجه ماهيت متمايز تاريخ و جغرافيا مند نظريهفضا و زمان را به شکلي نظام

موضوعي که  پردازي کنيم بدون آنکه يکي را تابع ديگري کنيم يا به ديگري فروبکاهيم،را مفهوم

ندارد. بايد اين پرسا بنيادين را دوباره پيا کشيد که جغرافياي  ژئوپليتيک انتقادي توجهي به آن

آيا ژئوپليتيک يک علم طبيعي است يا  سياسي و ژئوپليتيک اساساً و ماهيتاً چگونه علمي هستند؟

بيعي و وجه سياسي ي طتوان گفت وجه جغرافياييِ ژئوپليتيک بيانگر سويهعلمي اجتماعي؟ مي

                                                           

1.Post-Positivists  

2.Tainted  
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ي اجتماعي ژئوپليتيک است. بر اين اساس نيز تاکيدِ صرف بر بعد اجتماعيِ آن بيانگر سويه

گرايانه است. به تعبير ديگر، کند، فروکاستژئوپليتيک، آنچنان که ژئوپليتيک انتقادي طرح مي

وپليتيک را در پردازيِ موضوع ژئکاستي اساسي ژئوپليتيک انتقادي اين است که زحمتِ مفهوم

شود و از همين دهد و صرفاً در سطحي سياسي با مساله مواجه ميسطحي فلسفي به خود نمي

پردازي دقيق ژئوپليتيک را ندارد. ژئوپليتيک انتقادي در واقع ژئوپليتيکِ رو امکان شناخت و نظريه

 ئوپليتيکِ نظريهي ژئوپليتيک باشد، ژدانا است. ژئوپليتيک انتقادي بيشتر از آنکه يک نظريه

 است. 

توان گفت که ژئوپليتيک انتقادي قايل به وجود جهان مستقل از انسان بندي نهايي، ميدر جمع

ها. در نتيجه از ها و رويدادها و نه ساختارها يا گرايانيست زيرا جهان ترکيبي است از تجربه

داند. بر همين يوندي، و سيال ميناپذير، پيشامدي، پشناسانه واقعيت را ناپايدار، نظملحاظ هستي

نشاند زيرا پيشاپيا پذيرفته است که حقيقتِ اش نقد را به جاي شناخت ميشناسياساس شناخت

هاي تاريخي و جغرافيايي بودگيشمولي براي شناخت وجود ندارد و هر چه هست خاصجهان

شناسي و ين شناختدريداييِ ژئوپليتيک انتقادي برآمده از همـشناسي فوکويياست. روش

هاي ثابتِ يدهشناسي است. ژئوپليتيک انتقادي، هستي را با پيشامدهاي سياسي و نه پدهستي

شناسانه، شناختي سياست بر جغرافيا(. در نتيجه در سطح شناخت)تقدم هستيفهمدجغرافيايي مي

ي سياسي و داند. چنين شناختي به مبارزهشناخت را همان قدرت، و مقدمتاً امري سياسي مي

شناسي ي ژئوپليتيک انتقادي بر مبناي روشهژموني اکثريت وابسته است. از همين رو کارويژه

ي شناسي، بر نقد دائمي و واسازانههاي دولتي است. اين روشدريدايي، نقد سياستـفوکويي

ک را هاي سياسي مبتني است. به اين ترتيب ژئوپليتيک انتقادي، ژئوپليتيمتون و بازنمايي

کند. در نتيجه ژئوپليتيک انتقادي ماهيتي ِ جهان تلقي ميهاي بازنماييي متنوعِ شيوهمجموعه

شناسانه دارد. از همين رو ژئوپليتيک انتقادي تمام توجه خود را شناسانه و نه هستيشناخت

رد از هاي ساختاري. اين رويککند و نه شناخت چيزي به نام واقعيتمعطوف به تفسير و نقد مي

ي مثبت و منفي داند. اين نگاه دو سويهآن رو اهميت دارد که هيچ چيز را ابدي و پايدار نمي

هاي دولتي، رويکردي موثر در پيشبرد منافع دارد: اول اينکه به خاطر تاکيد بر نقد سياست
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تقليل  گذارد، اما در عين حال، به خاطرشده در اختيار ميديده و سرکوبهاي محروم و ستمگروه

 ها تبديل شود.تواند به ابزاري در دست دولتشناخت به مواردي مانند توافق اکثريت، خود مي

 . قدرداني7

« خوانا انتقادي ژئوپليتيک انتقادي»ي دکتري آيدين ترکمه با عنوان اين مقاله برگرفته از رساله

فته است. به طور ويژه است که در گروه جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس تهران انجام گر

نيا هستم که در طول دوران دکتري از هيچ گونه کمک و قدردان آقاي دکتر محمدرضا حافظ

هاي راهنمايي دري  نکردند و به عنوان استاد راهنما نيز همواره نگارنده را از نظرات و پشتيباني

اله بسيار سپاسگزارم که همواره اند. از آقاي دکتر ابراهيم رومينا استاد مشاور رسمند کردهخود بهره

اند. همچنين از خانم دکتر زهرا وگومحور و روشنگرانه با من داشتهبرخوردي صميمانه، گفت

ي دکتري تشکر شان به ويژه در ابتداي دورههايي حمايتدوم رساله براي همهپور مشاور احمدي

)دکتر مصطفي قادري مدرسرافياي سياسي دانشگاه تربيت کنم. از تمام اعضاي گروه جغمي

هاي پژوها و آموزش دانشگاه کمال تشکر را دارم. حاجت و دکتر سيروس احمدي(، و معاونت

 شان بسيار سپاسگزارم.   از داوران اين مقاله نيز به خاطر نظرات
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