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  چكيده
ي ژئوپليتيـك، متـون   هـا  بـا مطالعـه گفتمـان   . استفاده از زبان استعاره شيوه جديد در ادبيـات ژئوپليتيـك اسـت   

كارگيري زبان اسـتعاره بـراي نمـايش    هيي از بها نمونه توان ميي بزرگ ها نظران و دكترين رهبران قدرت صاحب
در اين مطالعات جايگاه ژئوپليتيك ايران به سه شكل به تصوير كشيده . يگاه ژئوپليتيك ايران را مشاهده نمودجا

در حوزه انرژي كاربرد همـين  . پل عنوان به، و ايران مركز عنوان بهيك كشور استثنايي، ايران  عنوان بهايران : شده
ـ  مـي است يا (طب انرژيق عنوان بهاستعارات را شاهد هستيم كه استعاره ايران  اسـتعاره  تـرين   مهـم ) د باشـد توان

جهـان  ) انـرژي (فهم بهتري از جايگاه ايران در ژئوپليتيك توان ميي فوق، ها با بررسي استعاره. شود ميمحسوب 
  .منافع ملي مورد مالحظه قرار داد تأميني جهت بردار بهرهو  ها ريزي سياستدر طرح در نتيجهكسب نمود كه 
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  مقدمه -1
همچنـين  . ي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته استها جايگاه ژئوپليتيك ايران در نظريه

 ريـزي  طـرح ي بـزرگ بـه ايـن جايگـاه بـراي      ها سياستمداران كشورهاي مختلف، بويژه قدرت
اما كنكاش در خصوص جايگاه ايران با كليد . دانو دستيابي به اهدافشان توجه داشته ها سياست

ي جديـد در  ها با رواج شيوه. يي كه تصويري بهتر ارائه دهند كمتر مورد توجه بوده استها واژه
ادبيات ژئوپليتيك شامل ژئوپليتيك انتقادي و پست مدرن و گسـترش ابعـاد ژئوپليتيـك ماننـد     

زم بــراي پرســش از چگــونگي ژئوپليتيــك انــرژي، زيســت محــيط و اطالعــات، بســترهاي ال
ي گونـاگون فـراهم   هـا  ي ژئوپليتيكي در حـوزه ها تصويرسازي و بازنمايي از بازيگران و پديده

يك كشـور مطـرح در    عنوان بهآيد كه آيا به ايران با اين مقدمه اين پرسش پيش مي. شده است
ي جديـد مطالعـات   هـا  يك مورد مطالعاتي نگريست كه با شيوه عنوان به توان مي الملل بيننظام 
از بررسـي متـون نخبگـان و     ؟تيك بتوان تصوير بهتري از جايگاه ژئوپليتيك آن ارائـه داد ژئوپلي
در  هـا  ب نگـاه اغلكه  شود ميان عرصه ژئوپليتيك در اين پژوهش اين نتيجه حاصل پرداز نظريه

محور را در يك كشوري كه نقش پل و همچنين نقش مركز و  عنوان بهاين راستا است كه ايران 
ايـن نگـاه در حـوزه ژئوپليتيـك انـرژي نيـز       . بروز و ظهور دارد ،كند ميعرصه ژئوپليتيك ايفا 

كشوري كه پل انرژي و نيز مركز بيضي اسـتراتژيك   عنوان بهي كه از ايران طور به ،استمرار دارد
ايـن   و به ايـن ترتيـب جايگـاه وااليـي را در     شود ميياد  ،انرژي و همچنين قطب انرژي است

  .دهد ميخود اختصاص عرصه به

 روش تحقيق  -2

در تحليل گفتماني و با استفاده از  2و بازنمايي 1تصويرسازيروش  كارگيري بهدر اين مقاله با 
به شناخت بيشتري از جايگاه ژئوپليتيك ايران و البته با نگاهي به  شود مي، سعي 3زبان استعاره

تحقيق در اين مقاله روش كيفي خواهد بود و در  بدين ترتيب روش. حوزه انرژي دست يافت

                                                           
1 . Imagination 
2 . Representation 
3 . Metaphor Language 
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ي كمكي براي فهم جايگاه ايران ها داده عنوان بهقسمت مربوط به انرژي از آمار و مقادير تنها 
  .شود ميي بردار بهره

    مباني نظري -3

. گيردي ناآشنا مورد استفاده قرار ميها سازي پديدهاستعاره مفهومي است كه براي فهم و مأنوس
دانست كه باعث ايجاد يك برداشت قوي از وجود مي اي هسطو يك استعاره خوب را استعارار

 :Harries, 1978 (نظر شباهتي ميان آنها نيست، گردددر فضايي كه به ها شباهت ميان پديده

كه  اي هبه بهبود دانش از طريق افزايش آگاهي نسبت به شباهت ميان دو پديد ها استعاره). 71
ديگر، استعاره از طريق ايجاد  عبارت به. كند ميشدند كمك متفاوت پنداشته ميپيش از آن 

كمك  ها به فهم ما از پديده ها اندازهاي جديد از جهان پديدهي جديد و يا چشمها جهان
ي جديد تفكر درباره الگوهاي ها بنابراين، استعاره شيوه). Goodman, 1978: 175(كند مي

. گردد ميآنها درك ما از آنها افزون  وسيله  بهكه  سازد ميازيگران را و ب ها ارتباط ميان پديده
نيز  ها نه تنها فهم ما از جهان را افزايش مي دهند بلكه به برساختن معناي پديده ها استعاره

آنها، افراد با جهان  وسيله  بهبنابراين، آنها بخشي از فرآيند ادامه داري هستند كه . كمك مي كنند
ي ها تعامل دو سويه مي شوند، و به اين ترتيب با استفاده از الگوها و يا پديدهخود وارد 

ي ناآشنايي كه مورد توجه قرار مي گيرند را معنا كرده و ها ، پديدهها شناخته شده براي انسان
  ).Lakoff and Johnson, 1980: 146(سازندمي وجود آورده و برهشناخت افراد را از آنها ب

كه  اي گونه بهوسيع است؛  الملل بينده از استعاره در سياست و روابط ادبيات استفا
د فضاي توان ميبر اين باورند كه استعارات اند  هپژوهشگراني كه در اين زمينه به تحقيق پرداخت

عالوه بر كاركرد  ها استعاره. آورند وجود به ها جديدي را ساخته و روابط جديدي ميان پديده
ند نوعي مشروعيت را در معنا بخشي به توان مي، ها آگاهي نسبت به پديده ايجاد معنا و تقويت

آورد، و در نتيجه  وجود بهرا شكل مي دهند  ها براي حامالن گفتماني كه آن برداشت ها پديده
ي خود را با استفاده از زباني كه مورد ها براي مشروعيت سياستمداران براي اعمال سياست

بنابراين ). Beer and Landsheer, 2004: 6-9(فته افزايش دهدپذيرش عموم مردم قرار گر
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، بلكه با سازد ميرا  ها استعاره بيش از يك لغت ساده است؛ زيرا نه تنها شناخت ما از پديده
ي سياستي آنها را مشروعيت ها مشروعيت بخشيدن به حامالن گفتمان استعاري، انتخاب

به  ها خالصه بايد گفت استعاره طور به. دده ميبخشيده و حوزه مانور آنها را گسترش 
ي ها ي گفتماني و رويهها د كه با استفاده از استراتژينپردازمي ها و بازنمايي پديده تصويرسازي

 ,Beer and Landsheer( ندساز ميرا توليد، بازتوليد، قوام يا متحول  ها زباني، معناي پديده

2004: 6-9 .(  
ي مختلف ها تي ژئوپليتيك، استفاده از استعارات در گفتمانبه اين ترتيب، در حوزه مطالعا

ابزاري  عنوان بهي را براي محققان و مخاطبان شناسانده و ژئوپليتيكو بازيگران  ها د پديدهتوان مي
. ي قرار گيردبردار بهرهبخشي به اقداماتشان مورد براي مشروعيت ها براي حامالن آن گفتمان

ييم كشور الف يك كشور پل است، لغت پل تنها يك بيان ساده و گومثال، وقتي مي عنوان به
ي ها يك اقدام گفتاري و زباني، با استفاده از حوزه عنوان بهبلكه  شود ميتوخالي محسوب ن
جايي كه ارتباط ميان اشياء را در اينجا عالم فيزيكي و فني كه در آن پل به(شناخته شده قبلي

با اين توضيح، حال به استعاراتي . شناسيمي كشور الف را مييكژئوپليت، جايگاه )كند ميبرقرار 
 .پردازيم كار گرفته شده ميهجهان ب) انرژي(كه براي بيان جايگاه ايران در ژئوپليتيك

  هاي تحقيق  يافته -4

  يك موجوديت خاص و تنها عنوان بهايران  -1-4

وضعيت استثنايي برخوردار است برخي بر اين باورند كه ايران از نظر جايگاه ژئوپليتيكي از 
كه وقتي كه به مشخصات ژئوپليتيكي آن نگاه بيفكنيم متمايز بودن و خاص بودن آن  اي گونه به

را برخي نويسندگان مطرح  2و خاص بودن1اين استثنايي بودن. مشاهده نمود توان ميرا 
ئوپليتيكي ايران اشاره به برداشت اسالمي ندوشن از جايگاه ژ توان ميمثال  عنوان به. اند كرده
دانيم در نقطه خاصي از كره زمين قرار دارد، در مركز گويد ايران چنانكه ميوي مي. كرد

                                                           
1. Exceptional 
2. Uniqueness 
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ي ها ساز جرياناين موقعيت جغرافيايي يگانه، زمينه. ي تمدنيها برخوردهاي جنگي و وزش
  :خوش و ناخوشي گشته است كه عبارتند از

 ؛، مصر، هند)سومر و بابل(ميانرودان: فتهدر همسايگي سه تمدن كهن جهان قرار گر .1

يونان و (سو و مديترانه چين از يك: بر سر راه دو تمدن بزرگ شرق و غرب واقع باشد .2
 ؛از سوي ديگر) روم

قفقاز، مغولستان، عربستان، تركستان : ساز فرا گرفته باشندآن را مناطق عمده تاريخگرداگرد  .3
 ؛...و 

 ؛ا، اروپا، و آفريقامحاط باشد از جانب سه قاره آسي .4

 ؛يابداز طريق دريا به سراسر جهان راه مي .5

 ؛بود) شوروي(همسايه ديوار به ديوار نخستين كشور سوسياليستي جهان  .6

 ؛از طريق هند بود) انگلستان(كشورهاي استعماري جهان ترين  همسايه يكي از بزرگ .7

 بود؛) عثماني(جهان  ي اسالميها امپراطوريترين  همسايه ديوار به ديوار يكي از بزرگ .8

 ؛سرزميني هم دريايي، هم كوهستاني، هم بياباني و كويري .9

درجه سانتيگراد تغيير  50تا  اي هبه نقط اي هسرزميني كه تفاوت دماي هوا از نقط .10
 ).Eslami Nadooshan, 2011: 25-26(كند مي

نويسنده فوق كه موقعيت استثنائي ايران در جهان مورد توجه  شود ميبه اين ترتيب مشاهده 
ي را در ژئوپليتيكهمچنين نمونه ديگر از اين برداشت استثناگونه از جايگاه . قرار گرفته است
ي، در اين برداشت، كشورها از نظر موقعيتي به كشورهاي برّ. يافت توان مينوشته ديگري 

 .بندي جايگاه خاصي داردشوند كه ايران در اين تقسيمبحري و گذرگاهي تقسيم بندي مي
مستقيم به درياي آزاد راهي ندارند و از  طور بهكه  شود مييي اطالق ها ي به سرزمينموقعيت برّ
كشورهايي كه . راحتي با ديگر كشورها مرتبط باشند در تنگا قرار دارندند بهتوان ميآنجا كه ن

 اي ونهگ بهكه اين محدوديت را اند  هدر طول تاريخ خود تالش كرداند  هي بودداراي موقعيت برّ
بهترين مثال در اين زمينه كشور روسيه . ي آزاد دسترسي پيدا كنندها از بين ببرند و به آب

اشتغاالت ترين  ي آزاد جنوب، همواره از مهمها سبب عدم دسترسي اين كشور به آببه. است
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 ,Mirhaydar(ذهني تزارهاي روسيه و بعدها رهبران شوروي رفع اين مشكل بوده است

1978: 130-131.(  
كه اند  هحدي است كه كشورهاي بري اغلب سعي داشتي آزاد بهها اهميت دسترسي به آب

را كه به آن  اي هاز طريق يك بندر آزاد، حتي در خاك ديگر كشورها، حق كشتيراني در رودخان

  ).Mirhaydar, 1978: 132(دست آورند به شود ميبندر منتهي 
يك راه آبي، از لحاظ امنيتي نيز اين موقعيت حائز گذشته از اهميت ارتباطي و دستيابي به 

كشورهاي بري، از آنجا كه نيروهاي دريايي به آنها دسترسي ندارند، كمتر مورد . اهميت است
گيرند و چنانچه اين كشورها مكمل ژئواستراتژي همسايگان خود نباشند هجوم بيگانه قرار مي

صورت مشكل امنيت غير اين از ثبات و امنيت برخوردار خواهند بود، ولي در

  ). Ezati,1992: 80(دارند
دسترسي به دريا يا . يا ساحلي داشته باشد اي هموقعيت بحري ممكن است حالت جزير

منزله داشتن داالني به سمت جهان خارج خواهد بود كه از برخورداري از موقعيت ساحلي، به
يك قدرت جهاني است و  اهميت بسزايي برخوردار است و شرط الزم براي رسيدن  به

را  ها گذارند تسلط بر آبهمين علت هميشه كشورهايي كه پا به عرصه قدرت جهاني مي به
داراي  اي هموقعيت ساحلي و جزير). Ezati, 1992: 78(كنندجزء اهداف خود منظور مي

 چنانچه كشوري. دارد اي هاهميت استراتژيك است و در معادالت ژئوپليتيك نيز نقش دو گان
ي كند، ديگران بردار بهرهنفع اهداف خود كه داراي چنين موقعيتي است نتواند از آن به

رو، چنين كشورهايي مشكل امنيت پيدا كوشند كه از اين امتياز استفاده ببرند و از اين مي
ي مهم قرار داشته ها موقعيت گذرگاهي حالتي است كه يك كشور در كنار تنگه .خواهند كرد
، هم از ها اين تنگه. ي بسفر و داردانل را در اختيار داردها كشور تركيه كه تنگهباشد؛ مانند 

حيث نظامي و هم از جهت اقتصادي، داراي اهميت بسيارند، زيرا بر معابر حمل و نقل كاالها 
  ).Hafeznia, 2011: 190(و تردد افراد و نيروها نظارت دارند

ي والً اين كشور متصل به موقعيت برّا. كشور ايران داراي سه امتياز موقعيتي است
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اوراسياست، ثانياً به سبب دارا بودن سواحل طوالني در خليج فارس و درياي عمان از موقعيت 
در اختيار داشتن تنگه استراتژيك هرمز، داراي موقعيت  لحاظ بهبحري برخوردار است؛ ثالثاً 

ه موقعيت برخوردار است و در بندي فوق، ايران از هر سبنابراين، در دسته. گذرگاهي است
  .نتيجه از وضعيت استثنايي و خاص برخوردار است

   مركز عنوان بهايران  -2-4

در ابعاد و موارد مختلف مشاهده  توان ميايران  در ژئوپليتيك جهان، را  1استعاره مركز بودن
پليتيكي، سياست ي ژئوها ي استفاده از استعاره مركز بودن در متون قديم، گفتمانها جلوه. نمود

  . ي متخصصان قابل رؤيت استها و استراتژي سياستمداران و در نوشته
تصويري كه در كتاب مقدس ايرانيان باستان وجود داشته تصوير مركز بودن ايران را به 

ايرانيان باستان همچون برخي ملل ديگر، كره زمين را به هفت اقليم يا كشور . گذاردنمايش مي
جداگانه از همه اين  طور بهدر اوستا . دادندو ايران را در اقليم مياني جاي ميكردند تقسيم مي

كشورهاي . ستايمكشورهاي ارزهي و سوهي را مي": در اوستا آمده. ياد شده است ها بخش
. ستايمكشورهاي واوروبرشتي و واوروجرشتي را مي. ستايمفردذفشو و ويدذفشو را مي

خونيرث اقليمي است كه معموالً با واژه درخشان همراه است؛ ".ستايمخونيرث درخشان را مي
در آن قرار دارند و ) سين كيانگ(و چين) عربستان(روم، دشت تازياناقليمي كه سند، توران، 

: كه به قول حكيم نظامي گنجوي) YazdanParast, 2011: 46-48(ايران نيز در مركزش است
زين قياس خجل، چون كه ايران دل زمين  نيست گوينده/ همه عالم تن است و ايران دل"

سرزميني درون  –ويج ياد شده ر اوستا بارها از ايراند  ".دل ز تن به بود، يقين باشد/ باشد
من هر سرزميني را چنان : اهورا مزدا به زرتشت چنين گفت": مثال عنوان به -ايران بزرگ

اگر هر سرزميني را . باشدآفريدم كه به چشم مردمانش خوش آيد، هر چند بس رامش بخش ن
نخستين سرزمين و كشور نيكي . آوردندويج روي ميهمه مردمان به ايران... چنان نيافريده بودم
  ). Yazdan Parast, 2011: 52( "ويج بودكه من آفريدم ايران

                                                           
1. Center 
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. شود بخشي از قلب زمين بازنمايي مي عنوان بهدر گفتمان ژئوپليتيك مكيندر نيز ايران 
داد و در تفسير اين امر وپليتيك مكيندر اصالت را به خشكي در توليد قدرت ميگفتمان ژئ

كي بزرگ اوراسيا بر اساس اين نظريه خش. فضايي از اوراسيا را ارائه كرد –چارچوب نظري 
كرد و بين قابل دسترسي از سوي قدرت دريايي بود كه نقش دژ را بازي ميداراي ناحيه غير

در شرق، ارتفاعات البرز و هندوكش در جنوب و اقيانوس منجمد  رود ولگا در غرب، سيبري
اين منطقه فاقد محورهاي نفوذي دريايي بوده و در طول . شمالي در شمال قرار گرفته بود

تاريخ هميشه كانون فشار به اطراف خود بوده و تهاجماتي را از سوي سكنه خود كه با 
او نام اين منطقه را محور ناميد كه داراي . كردند باعث شده استحيوانات و اسب حركت مي

منبع بزرگ قدرت است و قادر است بر شرق دور، آسياي جنوبي، و اروپا كه مجموعاً آن را 
مكيندر ساختار فضايي سه بخشي را در ارتباط با همديگر . مسلط  شود ،ناميدجزيره جهاني مي

ي يا محور مزبور را كه نقش قلعه بر اساس اين ساختار، بخش مركز. براي اوراسيا ارائه كرد
ناميد كه بين ولگا، يني سئي، البرز، آلپ، و اقيانوس منجمد  "قلب زمين"كرد جهان را بازي مي

دومين بخش اين ساختار را هالل داخلي يا حاشيه داخلي ناميد كه شامل . شمالي قرار داشت
به آن دسترسي داشت، شامل كليه حاشيه پيرامون ناحيه قلب زمين بوده و قدرت دريايي نيز 

سومين بخش را هالل خارجي ناميد كه شامل . شبه جزيره پيرامون اوراسيا و شمال آفريقا
مكيندر اين سه ). Dikshit, 1995: 102(ي آمريكا، اقيانوسيه و جنوب قاره آفريقا بودها قاره

به شرح زير  بخش ساختار فضايي را با همديگر در رابطه قرار داد و فرضيه معروف خود را
كسي كه فرمانرواي شرق اروپا باشد فرمانرواي هارتلند و ناحيه محور خواهد ": ابراز داشت

شد و كسي كه فرمانرواي هارتلند باشد بر جزيره جهاني فرمان خواهد راند و كسي كه 
  ).Glassner, 1993: 266("فرمانرواي جزيره جهاني باشد بر كل جهان فرمان خواهد راند

كه ناحيه محور در سمت جنوب  گردد ميقت به نظريه مكيندر توجه شود مشاهده اگر با د
ملموس در هالل داخلي پيشرفت نموده است كه اين پيشرفتتگي درياي خزر و  اي هخود با زبان

ايران جزء آن دسته از كشورهايي است كه دو سوم از وسعت . دهد ميكشور ايران را پوشش 
 عنوان بهاين ويژگي، ايران را . آن در هالل داخلي استاش در ناحيه محور و يك سوم 
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مند به گسترش نفوذ عالق ها اگر روس. نمايدگرانيگاه توسعه و كنترل ناحيه محور معرفي مي
است و اگر  پذير مكانناحيه محور داشته باشند مشخص است كه از كريدور ايران اين امر ا

د از گسترش اين ناحيه جلوگيري نمايند باز مخالفان توسعه ناحيه محور توسط روسيه بخواهن
  ).Etaat, 1997: 33(گيرداهرم كنترل مورد استفاده قرار مي عنوان بههم ايران 
، در استراتژي شود ميجزئي از قلب زمين محسوب  عنوان بهيي كه از جايگاه ايران ها جلوه
، و 1تان و روسيهي انگلسها و اوايل قرن بيستم امپراطوري 19ي اواخر قرن ها و رقابت

  . قابل مشاهده است 2ي آمريكا در دوران جنگ سردها ي دولتها دكترين
نظريه برخورد تمدنها كه توسط هانتينگتون نيز براي ايران جايگاه مركز تمدن اسالمي را 

كه  كند ميدر نظريه خود استفاده يتيكي هانتينگتون از استعارات مختلف ژئوپل. كند ميبازنمايي 
، و 6، خطوط گسل5، كشورهاي مركزي4، منازعات 3ي تمدنها آنها عبارتند از بلوك ترين مهم

  ). Tuathail and others, 2006: 121(7كشورهاي گسيخته
كند و  هانتينگتون معتقد است كه تمدن، هويت فرهنگي يك مجموعه انساني را بيان مي

معه بشري را به هفت يا هشت بندي ابناي بشر است و بر اين اساس او جاباالترين سطح تقسيم
تمدن : بندي كردتمدن بزرگ كه هر يك هويت خاص خود را دارد به شرح زير تقسيم

ارتودكسي، تمدن ژاپني، تمدن  -، تمدن كنفسيوسي، تمدن اسالوي)اروپايي - آمريكايي(غربي
تار هانتينگتون در بيان ساخ. اسالمي، تمدن هندي، تمدن آمريكاي التين و تمدن آفريقايي

و  كند مياز حيث تعداد ونقش كشورهاي محوري اشاره  ها ي متفاوت تمدنها گونه به ها تمدن

                                                           
1. See: Alireza Molayee, (2003), Critics about Geopolitics Texts [In Persian], Tehran, Imam 

Sadeq University, pp. 44-45. 
2. See: Mahdi Goljan and Akbar Abbasi Nouzari, (2007), Geopolitics of Iran during Cold 
War [In Persian], Tehran, Amir Kabir Publication. 

 
3. Blocks 
4. Clashes 
5. Core States 
6. Fault Lines 
7. Torn Countries 
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وي با . شود ميگويد فقدان يك كشور مركزي مشكل عمده براي جوامع مسلمان محسوب مي
اشاره به پتانسيل بزرگ برزيل براي تبديل شدن به كشور محوري در تمدن آمريكاي التين، 

يك كشور محوري بالقوه معرفي  عنوان بهاي تمدن اسالمي ايران را هم بر
وي ايران را از لحاظ وسعت، موقعيت مركزي، ). Huntington, 2001: 119(نمايد مي

ي تاريخي، منابع نفتي و توسعه اقتصادي متوسط، مورد اشاره قرار داده و البته ها جمعيت، سنت
مركزي در تمدن اسالمي را در كنار ديگر  پتانسيل ايران براي تبديل شدن به جايگاه يك كشور

گويد يك وي مي. دهد ميكشورها از قبيل اندونزي، مصر، پاكستان، عربستان، و تركيه قرار 
كشور مركزي اسالمي بايد منابع اقتصادي، قدرت نظامي، توانايي سازماني، و هويت اسالمي 

آورد اما هيچ يك از شش سياسي را براي امت فراهم  -داشته باشد و تعهد رهبري مذهبي
  ).Huntington, 2001: 150(كشور ياد شده شرايط كافي را براي يك كشور مركزي ندارند

مركز جهان اسالم همچنين در آثار ساير نويسندگان  عنوان بهتوصيف جايگاه ايران 
يران، ا"مثال، اگر چه گراهام فولر، كتاب خود را با عنوان  عنوان به. خوردچشم ميآمريكايي به

 عنوان بهد در ميان مسلمانان جهان توان ميايران ": گويدمنتشر نموده اما مي "عالم) قبله(مركز
 :Fuller, 1994( 1"يي كسب كندها در تحكيم موقعيت خود موفقيت» مركز اخالقي اسالم«

هالل شيعي ) محور( "مركز"كشوري كه  عنوان بهتر، از استعاره ايران در سطحي پايين. )34
از نظريه  گيري بهرهولي نصر با .  گردد ميكه استفاده از آن به ساليان اخير بر  شود ميتفاده اس

) بين شيعه و سني(برخورد تمدنهاي هانتينگتون در سطحي خردتر، بحث برخورد درون تمدني
بندي جديد بين اسالم را مطرح كرد و معتقد است حضور آمريكا در عراق براي ايجاد بلوك

در واقع بحث هالل شيعه ). Nasr, 2006: 1(انجاميده است) اهل تشيع(الم جديد قديم و اس
بعد از اشغال عراق توسط آمريكا، نظمي كه قبالً بر منطقه حاكم . بر همين اساس مطرح شد

                                                           
اي ژئوپليتيك عنوان استعارهط مجمدجواد الريجاني مطرح شده بهاسالم كه توس "القراي ام"استعاره ن از تواهمچنين مي .1

  : براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به. گيري سياست خارجي ايران ياد كردجهت تفسير جايگاه ايران و توضيح جهت
Mohammad Javad Larijani, (1990), Issues in National Strategy [In Persian], Tehran, Center 

for Translation and Publication of The Books. 
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در حين اين سردرگمي، واژه هالل شيعي را . بود، فرو ريخت و نوعي سردرگمي ايجاد شد
كه اي  هبراي به تصوير كشيدن نوار گسترد 2004اه اردن در سال  پادشهللانخستين بار ملك عبدا

سازي در اين كشور شكل گرفته دموكراسي منظور بهبه نظر وي در نتيجه حمله آمريكا به عراق 
وي معقتد بود سرانجام اقدام آمريكا در عراق از طريق كنترل ايران بر شيعيان . كار برداست، به

كه به  شود ميو حماس، باعث گسترش هالل شيعي ... نترل حزب اعراق و اتحاد با سوريه و ك
استفاده از ). Javdan Moghaddam, 2012: 12(انجامدق بلند پروازي ايران در منطقه ميتحق

استعاره محور هالل شيعي براي توصيف جايگاه ژئوپليتيكي ايران، البته در حالي صورت 
خود از  2002ر آمريكا در سخنراني سال گرفت كه پيش از آن، جرج بوش پسر رئيس جمهو

در اين سخنراني، ايران به همراه عراق و كره . نام برد "محور شرارت"عضوي از  عنوان بهايران 
دستيابي به تسليحات كشتار جمعي  دنبال بهمحور شرارت معرفي شده است كه  عنوان بهشمالي 

-Hafeznia, Ahmadipour and Joneydi, 2010: 14(و نيز حمايت از تروريسم هستند

چنانچه به تبارشناسي استفاده از اين استعاره توجه شود، متوجه خواهيم شد كه ). 27 ,15
به دوران جنگ جهاني دوم و به استفاده متفقين از اين  "محور شرارت"استفاده از استعاره 

مفهوم براي ناميدن دول متحد مانند آلمان نازي، ايتالياي فاشيستي و ژاپن بر 
  ).Heradstveit and Bonham, 2007: 423-424(گردد مي

  پل عنوان بهايران  -3-4

از اي  ههر يك جلو "دروازه"، و "دهندهاتصال"، "گذرگاه"، "بين"استفاده از استعاراتي مانند 
د مصداق توان مييي كه ها نمونه. شود ميمحسوب  1يك كشور پل عنوان بهايران  تصويرسازي

  . مثال زد توان ميپل در ژئوپليتيك جهان باشد را  عنوان بهعيني جايگاه ايران 
اهميت . گردد ميپل ارتباطي در جاده ابريشم بر عنوان بهيكي از موارد اشاره به جايگاه ايران 

  . با اشاره به اهميت اين جاده در دوران خود متوجه شد توان ميجايگاه ايران را 
اي  هي ابريشم زميني، دريايي يا جلگها راه": يدگويونسكو در بيان اهميت جاده ابريشم مي

                                                           
1. Bridge 
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در تاريكي  ها ، با وجودي كه پيدايش و آغاز اين جادهها براي برخورد تمدناند  هيي بودها راه
ي ابريشم ها راه... اندجاي گذاردهليكن آثاري از خود در دوران قبل از ميالد به شود ميزمان گم 

رسيد كه دروازه غربي نظر ميو بهاند  هتجارتي داشت ي مقدس وها در دوره رونق خود، جنبه
نه تنها . شدايران، باز مي بويژهسوي كشورهاي دور دست غرب، شهر سيان مستقيماً به

. همراه داشترسيد، بلكه تفكرات جديدي را نيز بهشماري از ايران به آنجا ميي بيها فرآورده
انتهاي اين . مند شدندي بسياري بهرهها دانش اين كشورهاي غربي، از طريق اين تبادالت، از

شد، بلكه از سوي غرب به ونيز و رم و از سوي شرق به به خاورميانه و چين ختم نمي ها راه
  ). Takmil Homayoun, 1997: 12("رسيدمي] در ژاپن[ نارا 

ان ي زميني ابريشم پس از پيوستن چندين جاده فرعي در چين، از شهر باستاني سيها جاده
، ها العبور و ناهموار، پستي و بلنديي صعبها كيلومتر از جاده 8000آغاز شده و پس از گذر 

همچنين ). Ibid: 41(رسيدسرانجام به قسطنطنيه، ونيز، و جنوا مي... و ها و صخره ها كوهستان
خليج فارس و درياي ( ي دريايي جاده ابريشم بايد به نقش درياي پارس ها ي راهها از بخش

هم متصل كرده و محور اشاره داشت كه از روزگار كهن، اروپا و آفريقا و آسيا را به) كرانم
اين راه از . رفته استمي شمار بهي بشري ها و تمدن ها اقتصاد و تجارت و نقل و انتقال فرهنگ

م ي دريايي ابريشها ، راهها دو قرن پيش مورد مطالعه قرار گرفته و به باور پژوهشگران اين راه
كه با عبور از درياهاي چند گانه، چين و مشرق زمين را با غرب و اروپا پيوند اند  هناميده شد

نقش ). Ibid: 60(نيز شناخته شده است) فلفل(گاه با نام راه ادويه  ها مجموعه اين راه. اندداده
معناي  بهان به اين شكل توضيح داد كه اير توان ميايران در نگهداري و نگهباني جاده ابريشم را 

ي مختلف آسيا را به يكديگر ها ي عظيم نه تنها بخشها تاريخي و فرهنگي در قلب اين راه
آمده و بدين اعتبار نقش  شمار بهبلكه محل برخورد سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا  دهد ميپيوند 

نوع  مين دليل وظايفي ازهبه. استراتژيك فرهنگي آن بيش از ديگر مناطق جهان بوده است
، ميل ها ، چاپارخانهها سازي، ساختن كاروانسراها، آب انبارها، رودخانهازي، پلراهداري، راهس
  ).Ibid: 81(را برعهده داشته است ها و مسافت ها ي شناخت راهها بلدها، و عالمت

در مورد نقش ايران در ساختار تمدني آن زمان نيز، بيان اين نكته حائز اهميت است كه 
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ي جهان ها و فرهنگ ها جاي داشتن در مركز جغرافيايي تمدندليل  به) دل جهان( ايران زمين
) النهرين، مصر و مديترانه يوناني و رومي در غرب چين و هندوستان در شرق، بين(كهن 

جهاني نقش فراواني داشته  لحاظ به) و قومي(اي  هيي پديد آورده كه فزون بر اهميت منطقها راه
  ).Ibid: 91(ي شرق و غرب جهان را به يكديگر پيوند داده است معناي واقعاست و به

به اين ترتيب بايد گفت، اگر چه جايگاه ايران در جاده ابريشم تنها ترانزيتي نبوده است اما 
ي ژئوپليتيكاستفاده از جايگاه . غلبه اين وجه از كاركرد ايران بر ساير ابعاد مشهور بوده است

توضيح  توان ميمثال  عنوان بهي در دوران فعلي نيز نمايان است؛ كه پل ترانزيت عنوان بهايران 
  . جنوب را ارائه داد -جايگاه ايران در كريدور شمال

ميان روسيه، هند و ايران در اي  هجنوب كه در چارچوب موافقتنام - كريدور ترانزيتي شمال
ميان غرب اروپا با آسياي راه ارتباطي ترين  و ارزانترين  به امضا رسيده است، سريع 1379سال 

در حالي كه طي چندين قرن كشورهاي منطقه اقيانوس هند، خليج فارس و حتي . شرقي است
جنوب شرقي آسيا براي ارسال كاالهاي خود به اروپاي مركزي، شمال اروپا و روسيه از طريق 

 - كريدور شمال اما. كردنددريا و از مسيرهاي طوالني و يا با عبور از كانال سوئز استفاده مي
ها از مقصد كاال. د جايگزين مناسبي براي مسيرهاي طوالني مذكور تلقي گرددتوان ميجنوب 

شوند و از طريق بندرعباس با ترانزيت زميني يا عباس در ايران حمل ميبمبئي در هند به بندر
نادر از طريق سپس از اين ب. يابندريلي به دو بندر انزلي و اميرآباد در شمال ايران انتقال مي
كاالها را از  توان ميهمچنين . شونددرياي خزر به بنادر آستاراخان و الگان در روسيه ارسال مي

قطار به مسكو و سن پترزبورگ و از آنجا به ساير نقاط روسيه،  وسيله  بهطريق اين بنادر 
يدور براساس برآوردها، از طريق كر. كشورهاي اسكانديناوي و اروپاي شرقي ارسال كرد

ند با سرعتي سه برابر بيشتر از گذشته كاالهاي خود را توان ميجنوب كشورهاي منطقه  -شمال
ي حمل و نقل نيز با استفاده از اين كريدور كاهش ها از طرف ديگر هزينه. به اروپا صادر كنند

 12مسير سنتي ترانزيت كاال از آسيا به اروپا از طريق كانال سوئز . گيري خواهد داشتچشم
هزار كيلومتر است، در حالي كه مسير كريدور مذكور هشت هزار و پانصد كيلومتر برآورد 

د شرق آسيا و منطقه اقيانوس هند را به توان ميجنوب همچنين  -ايجاد كريدور شمال. شود مي
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 Saghafi(بازارهاي آسياي مركزي، قفقاز، روسيه، اروپاي شرقي و اسكانديناوي مرتبط سازد

Ameri, 2008: 207 .(  
ي ها كاركردي براي پيروزي عنوان بهي بزرگ و ها پل توسط قدرت عنوان بهاستفاده از ايران 

. پردازيماز آن در طول جنگ جهاني دوم مياي  هاستراتژيك نيز قابل مشاهده است كه به گوش
بين شوروي و انگلستان،  1941ژوئيه  12در جنگ جهاني دوم، پس از موافقت نامه 

راه براي ارسال مهمات و تجهيزات، راه آهن ايران تشخيص داده شد ترين  و كوتاه ترين مطمئن
بايست ايران در اختيار به اين منظور مي. كه از خليج فارس به درياي خزر كشيده شده بود

نيروهاي ) 1320شهريور  3( 1941آگوست  12قواي متفقين قرار گيرد و به اين ترتيب در 
همچنين بعد از آنكه آمريكا بر ضد  .ال و جنوب وارد كشور شدندشوروي و انگلستان از شم

البته . ي محور وارد جنگ شد، كمي بعد نيروهاي آمريكا نيز وارد خاك ايران شدندها دولت
ي ديگري براي حمل مهمات و كاال به شوروي وجود ها بايد گفت به غير از راه ايران، راه

در نتيجه ايران بعد از راه والدي وستك رتبه دوم از شد و انجام مي ها داشت كه از اين طريق
البته مزيتي كه راه ايران داشت امنيت آن و نيز قابليت . دست آوردرا به ها نظر حجم كمك

يا در معرض هجوم نيروهاي آلمان قرار  ها ساير راه. استفاده از آن در تمام فصول سال بود
  ). Rene Van, 1978: 493(ابل استفاده نبودداشت و يا در بخشي از سال به سبب يخبندان ق

به اين ترتيب موقعيت ژئوپليتيك ايران در جنگ جهاني دوم باعث شد كه متفقين اين 
قرار ) شرق و غرب(كشور را به اشغال درآورند و آن را مركز ارتباطات بين دو بلوك متفق 

كه استعاره اي  گونه بهبود، كنفرانس تهران نقطه عطف مهمي براي اين نقش ارتباط دهنده . دهند
از اين مقطع به بعد به نقش ايران در جنگ جهاني دوم اطالق  "پل پيروزي" عنوان بهايران 

ي آن از همان زمان اشغال ايران توسط شوروي و انگلستان و بعد ها گرديد، مفهومي كه زمينه
  .در توافقات كنفرانس مسكو پرورانده شده بود

اژه پل، اما از بار معنايي منفي كمتري برخوردار است، واژه عرض وواژه ديگري كه هم
مثال، هنگامي كه از سياست خارجي ايران در دوره پس از جنگ  عنوان به. است 1چهار راه

                                                           
1. Crossroad 
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، شود ميرويكرد هم شرقي هم غربي و هم شمالي هم جنوبي صحبت  عنوان بههشت ساله، 
ي ها رتباطات با كشورهاي مختلف در حوزهپلي براي ا عنوان بهتلويحي جايگاه ايران  طور به

ي ها مفهوم چهار راه را نيز در حوزه). Ramazani, 1999(شود ميمختلف جغرافيايي تفسير 
استفاده از اين مفهوم در ارتباط با . اندمختلف تمدني، فرهنگي، كااليي و انرژي به كار برده

ايران را چهار راه  توان ميي گوناگون، ها جايگاه ايران در حوزهدليل  بهاست كه اي  گونه بهايران 
ي مختلفي كه بر روي يكديگر در يك زمان واحد ها ناميد، يعني جايي كه از چهار راه 1چندگانه

  .قرار دارد، تشكيل شده است

  كاربرد استعارات در حوزه ژئوپليتيك انرژي -4-4

زه ژئوپليتيك انرژي نيز مورد فهم جايگاه ايران در حو منظور بهاستفاده از استعارات گفته شده 
البته استفاده از استعاره استثنايي و خاص بودن براي فهم جايگاه . مالحظه قرار گرفته است

، چرا كه غلبه استعارات ديگر خود به كند ميايران در ژئوپليتيك انرژي مطلب جديدي افزوده ن
  .ي جهان دارديي از خاص بودن ايران در عرصه ژئوپليتيك انرژها خود حاوي جنبه

در مركزيت ايران  توان ميدر حوزه ژئوپليتيك انرژي، استفاده از استعاره مركز براي ايران را 
اي كه از مناطق روسيه، آسياي مركزي و قفقاز قرار دارد؛ بيضي 2"بيضي استراتژيك انرژي"در 

توسط جفري  استفاده از اين استعاره كه. تا منطقه خليج فارس و خاورميانه كشيده شده است
كمپ مطرح شده است با توجه به آمار و ارقام مربوط به ذخاير، توليد و صادرات نفت و گاز 

اين مناطق،  .)Mehrabi, Safavi and Mahdian, 2013: 42( اين مناطق صورت گرفته است
  . دهندخود اختصاص ميدر سطح جهان بيشترين ذخاير و صادرات نفت و گاز را به

ميليارد  2/151شركت بريتيش پتروليوم، ذخاير اثبات شده نفت ايران  بر اساس برآورد
. بشكه است كه در بين كشورهاي منطقه خاورميانه رتبه دوم را پس از عربستان سعودي دارد

درصد از  48ميليارد بشكه نفت هستند كه حدود  795كشورهاي خاورميانه در مجموع داراي 

                                                           
1. Multiply Crossroad 
2. Strategic Energy Eclipse 
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ول عمر اين ذخاير با توجه به متوسط نرخ توليد نفت كه ط شود ميكل ذخاير جهان را شامل 
همچنين ذخاير نفت ايران در مقايسه با ). BP, 2012: 6(شود ميسال  79در منطقه، حدود 

  . ساير كشورهاي منطقه خزر در رتبه نخست قرار دارد
قرار گرفته است كه از نظر ذخاير و توليد گاز اي  ههمچنين ايران در مجاورت دو منطق

تريليون متر مكعب است  33ذخاير گاز ايران حدود . منابع را در اختيار دارندترين  عي بزرگطبي
 80در منطقه خاورميانه، ذخاير گاز كشورها . شود ميدرصد كل ذخاير جهاني را شامل  16كه 

). BP, 2012(شود ميدرصد ذخاير جهاني را شامل  38تريليون متر مكعب است كه سرجمع 
ران در مجاورت مركز ديگر استقرار منابع عظيم گاز جهان يعني منطقه خزر در سوي ديگر اي

به اين . قرار دارد) دارندگان منابع گاز طبيعي جهانترين  يكي از بزرگ عنوان بهشامل روسيه (
كشور  توان ميترتيب با بررسي ذخاير نفت و گاز منطقه خليج فارس و منطقه خزر، ايران را 

تراتژيك انرژي جهان بازنمايي كرد كه ظرفيت بسياري را براي مركزي در اين بيضي اس
  . نمايدآفريني در ژئوپليتيك انرژي جهان ايجاد مي نقش

در  توان مياستعاره ديگر مورد استفاده در عرصه ژئوپليتيك انرژي، كه معادل پل است را 
قطب . ده استي فني وارد ادبيات ژئوپليتيك شها استعاره قطب از سيستم. يافت1واژه قطب

د به ساير اشكال انرژي تبديل شود، و يا مقدار توان ميانرژي، واحدي است كه انرژي در آنجا 
  ). Geidl and others, 2007: 2-3(آن محدود يا افزايش يابد، و يا انرژي ذخيره گردد

ايجاد  3ها و خروجي 2ها اجزاي درون يك قطب ممكن است اتصاالت فراواني بين ورودي
گرما و يا  صورت بهد گاز طبيعي باشد اما خروجي آن توان ميبراي مثال، ورودي يك قطب  .نمايد

ي مختلف منافع ها ي مختلف و خروجيها وجود اين اتصاالت فراوان بين ورودي. برق باشد
، چرا كه وابستگي به يك كند مياوالً اينكه، قابليت اتكا به عرضه انرژي افزايش پيدا . بسياري دارد

ي مختلف ها از شبكه توان ميو انرژي در اشكال مختلف آن را  كند ميخاص كاهش پيدا شبكه 
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 كند مياما به هر حال در مقابل، موجود بودن بار در يك شبكه واحد كاهش پيدا . آورد دست به
كاهش بار در يك شبكه  شود ميي مختلف باعث ها زيرا با وجود قطب انرژي، اتصال بين شبكه

ثانياً، آزادي عمل بيشتر با وجود قطب انرژي . ي ديگر جبران گرددها بار از شبكه عرضه وسيله  به
ي قطب با ها در چنين وضعيتي، ورودي. قدرت انتخاب انرژي افزايش پيدا كند شود ميباعث 

ي مرتبط، و ساير معيارها از بين ها ، آلودگي1بردار بودن، موجود بودنمعيارهايي چون ميزان هزينه
سازي انرژي در قطب انرژي، ثالثاً، با ذخيره. انتخاب نموداي  همختلف، سبد بهين يها ورودي

سازي انرژي بويژه در ارتباط  ذحيره. شود ميي انرژي فراهم ها فرصت براي بهبود عملكرد شبكه
  ).Ibid: 3(ي تجديدپذير چون خورشيدي و باد بسيار اهميت داردها با استفاده از انرژي

به عرضه  3و قابليت اتكا 2د دستيابيتوان ميطب انرژي با كاركرد خود در اين برداشت، ق
چنانچه اين ديدگاه از قطب انرژي . انرژي را ارتقا دهد و باعث تقويت امنيت انرژي گردد

ي ها د به اين جايگاه دست يابد كه هم از تواناييتوان ميپذيرفته شود، آنگاه ايران در صورتي 
سازي و تبديل و انتقال انرژي برخوردار ليت بااليي در زمينه ذخيرهاز قابو هم فني و فيزيكي 

  .انرژي در مشاركت با كشورهاي ديگر قرار بگيرداي  هباشد، هم اينكه در يك شبكه منطق
تمركز دارد يعني جايي كه در چهار راه انتقال  4همچنين قطب انرژي، بر موضوع انتقال

ز قطب انرژي پذيرفته شود، آنگاه كشورهاي مختلفي چنانچه اين ديدگاه ا. انرژي قرار دارد
در اين ديدگاه، صرف عبور فيزيكي نفت و گاز از يك . كانديداي چنين جايگاهي خواهند بود

ديگر، برخالف مورد باال، تبديل  عبارت به. كند ميكشور، آن كشور را به قطب انرژي تبديل 
اي  گونه بهشتري برخوردار خواهد بود يك كشور به قطب انرژي در اين برداشت از سهولت بي

دهنده و معاوضه ي اوليه براي تبديل شدن به يك انتقالها كه در حال حاضر، ايران زمينه
  ).Yildiz, 2010: 47(را داراست) سوآپ انرژي(كننده
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در اين برداشت، . 1قطب تجاريمعناي  بهاما ديدگاه ديگري نيز وجود دارد يعني قطب انرژي 
بنابراين عالوه بر تجارت فيزيكي انرژي، . شود ميعني جايي كه انرژي خريد و فروش قطب انرژي ي

ي ذخيره ها ، تأسيس زيرساخت)ايتك محموله(بايد تجارت مالي انرژي شامل ايجاد بازارهاي آني 
اما قطب . قطب نيازمند خطوط لوله است در اين برداشت،. جي و غيره است.ان.ال تأسيساتسازي، 

خطوط لوله نياز دارد كه مهمتر از همه آزادسازي بازار انرژي است كه شامل ايجاد رقابت  به بيش از
ي رقابتي و ها در عرضه و مصرف، وجود نظارت مستقل بر بازار، عدم وجود انحصار، وجود قيمت

 تأسيساتآيد كه در چنين حالتي بايد  وجود بههمچنين بايد ظرفيت ايجاد توازن بازار . غيره است
چنانچه اين برداشت از قطب انرژي مورد نظر باشد، . ايحاد شودسازي براي توازن در بازار رهذخي

ي فني و فيزيكي بايد به ها تر از دو ديدگاه باال است زيرا نه تنها در زمينهآنگاه دستيابي به آن سخت
بخش انرژي به يي دست يافت، بلكه بايد در زمينه مقررات تنظيم بازار انرژي و ساختار ها پيشرفت

به اين ترتيب بايد گفت، ايران تا رسيدن به قطب انرژي فاصله بسيار  .)Ibid: 48(تغييراتي دست زد
ي فيزيكي مناسب در بخش انرژي برخوردار نيست ها طوالني دارد زيرا نه تنها ايران از زيرساخت

  . نياورده است وجود هبگذاري در اين بخش را بلكه زمينه كافي براي تغييرات در ساختار و قيمت
پل اتصال دهنده كشورها و شهرهاي مختلف در  عنوان بهخالصه بايد گفت، جايگاه ايران  طور به

 - ي مختلف، مسير اتصال شمال و جنوب كريدور شمالها مسير جاده ابريشم، نقطه اتصال بين تمدن
  . نيز تطابق داردجنوب، و قطب انرژي در موارد مختلف قابل رؤيت است و با مصاديق خارجي 

  تجزيه و تحليل  -5

گفته شد كه جايگاه ژئوپليتيك ايران در قالب سه استعاره بازنمايي شده  هاي تحقيقيافتهدر قسمت 
. ي ايران چند نكته قابل ذكر استژئوپليتيكدر ارتباط با استعاره استثنايي و خاص بودن جايگاه . است

ايران از حيث آنچه كه در نقطه نظرات اسالمي ندوشن قرار اول اينكه، اگر چه استثنايي بودن وضعيت 
ي، دارا بودن هر سه موقعيت برّدليل  بهگرفته مصداق عيني دارد، اما چنانچه استثنايي بودن ايران را 

ي مشابهي ها نمونه توان ميي ساير كشورها ژئوپليتيكبحري و گذرگاهي بدانيم، با بررسي وضعيت 

                                                           
1. Trading Hub 
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دوم، و در پيوند با . شود ميثنايي بودن جايگاه ژئوپليتيكي ايران نيز كمرنگ يافت و به اين ترتيب است
گفت جايگاه ژئوپليتيكي ايران استثنايي نيست بلكه مطالعه استثنايي بودن جايگاه  توان مينكته اول، 

؛ چنانكه در قسمت قبل با شود ميايران است كه در ميان مطالعات ژئوپليتيك نوعي استثنا محسوب 
  .ساير استعاراتي كه درباره ايران گفته شده پي به اين موضوع برديم مرور

و (جايگاه ايران در ژئوپليتيك جهانكارگيري استعاره مركزي بودن ههمچنين در قسمت قبل، ب
در موارد مختلف مشاهده گرديد كه از هارتلند بودن ايران، قبله عالم، و ) ژئوپليتيك انرژي جهان
. مركز و محور هالل شيعي تا مركز بيضي استراتژيك جهان را شامل مي شدمركز تمدن اسالمي تا 

  .درباره استفاده از استعاره مركز براي فهم جايگاه ژئوپليتيك ايران چند نكته قابل طرح است
كارگيري استعاره فوق غالباً توسط نويسندگان و سياستمداران خارجي صورت هاول اينكه، ب

دوم اينكه، در پيوند با مورد اول، . كنندات غيردوستانه به ايران نگاه ميگرفته است كه نوعاً با ني
اين استعاره توليد نوعي گفتمان ايران هراسي در سطح منطقه و جهان است كه  كارگيري بههدف از 

ي غربي و كشورهاي متحد آن در سطح منطقه را مشروعيت بخشد ها ي قدرتها د سياستتوان مي
، هرگونه اقدام براي الملل بينتهديدي براي امنيت  عنوان بهاز ايران  تصويرسازيو به اين ترتيب، با 

رسد در استفاده از استعاره براي فهم جايگاه نظر ميبنابراين به. سازي نمايدبرخورد با ايران را زمينه
بخشي به ژئوپليتيكي ايران، بايد قدري احتياط و دورانديشي به خرج داد تا از مشروعيت

  .عمل آيديي كه هدف آنها در واقع تضعيف جايگاه ژئوپليتيكي ايران است جلوگيري بهها مانگفت
همچنين استفاده از واژه پل براي بيان جايگاه ژئوپليتيك ايران داراي ابعادي منفي نيز 

جايي كه فرد، كاال  عنوان بهمعناي اين كلمه بيانديشيم، يعني پل مثال، چنانچه به عنوان به. هست
پل  عنوان به، آنگاه درخواهيم يافت كه مكاني كه كند ميا استراتژي از آن نقطه رد شده و عبور ي

محض دستيابي به كه بهاي  گونه بهتنها كاركردي ابزاري خواهد داشت؛  شود ميدر نظر گرفته 
كنيم، از اين منظر وقتي به اصطالح پل پيروزي نگاه مي. شود مياهداف، از اهميت آن كاسته 

نكته ديگري كه درباره پل گفته . ي بزرگ به ايران پي خواهيم بردها آنگاه به ماهيت نگاه قدرت
مثال  عنوان به. كند ميبه استفاده از اين واژه در حوزه فرهنگي و تمدني ارتباط پيدا  شود مي

از در حالي كه در ابتداي معناي مثبتي . بوده و هست ها ايران پل ارتباطي تمدن شود ميگفته 
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، اما وجه منفي اين موضوع اين شود مينقش كشوري كه اين جايگاه را دارد به ذهن متبادر 
گيرند، كشورهايي هستند است كه معموالً كشورهايي كه چنين جايگاهي را برايشان در نظر مي

  ).Huntington, 2001: 128(شوندكه با دوگانگي و گسيختگي فرهنگي روبرو مي
همزمان  طور بهو تهديداتي  ها با فرصت شود ميپل محسوب بدين ترتيب كشوري كه 

د از رانت اتصال كشورها، مناطق و توان مي، كشوري كه پل است ها در بعد فرصت. روبرو است
يي در زمينه منافع ملي و دستاوردهاي سياسي و اقتصادي استفاده ها منديبراي بهره ها تمدن
وجود نداشته  ها توان مديريت بازيگران و جريان در بعد تهديدات، بايد گفت چنانچه. نمايد

باشد، امكان نفوذپذيري در كشور پل افزايش مضاعفي پيدا خواهد كرد و اين كشور به بازيچه 
 عنوان بهدر حوزه انرژي، كشوري كه . شود ميي تبديل الملل بينو بازيگران قدرتمند  ها جريان

از امتيازات زياد شامل امتيازات اقتصادي و د توان مي ،گيردكننده قرار ميپل و ترانزيت
ابزاري براي  عنوان بهد از اين ظرفيت توان ميژئوپليتيك برخوردار گردد، چرا كه اين كشور 

واقعيات فعلي در مورد ايران حاكي از آن است كه براي . ي استفاده نمايدالملل بيني ها زنيچانه
ي رسيدن ها زيادي وجود دارد كه يكي از راهرسيدن به جايگاه پل و قطب انرژي هنوز فاصله 

 .ي ايران در اين زمينه خواهد بودها به اين جايگاه، آشنايي بيشتر با پتانسيل

  گيري نتيجه -6

. ي استپرداز نظريهي جديد ها استفاده از استعارات در حوزه ژئوپليتيك حاصل رواج شيوه
آيند كه امكان فهم و آگاهي ما حساب ميي ژئوپليتيك به ها استعارات نمايي بيروني از گفتمان

تصوير و فهم  توان ميبه اين ترتيب، با كمك اين شيوه . از جايگاه كشورها را افزايش مي دهند
همين منظور در اين مقاله، به سه استعاره به. دست آوردبهتري از جايگاه ژئوپليتيكي ايران به

. توجه شده است تفاده قرار گرفته،اران مورد اسنظران و سياستمدمهمي كه توسط صاحب
نخستين آنها، خاص و استثنايي بودن ايران است، اما از آنجا كه استثنايي بودن تنها مختص 

ي ژئوپليتيكي به خاص بودن آنها اشاره شده ها ايران نيست و كشورهايي هستند كه در گفتمان
استعاره ديگر، مركز بودن  .اين صفت را تنها به ايران منحصر ساخت توان مياست بنابراين ن
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كه از مركزيت جهان تا  شود ميي ژئوپليتيك شامل ها ايران است كه طيفي را در گفتمان
رسد تحقق واقعي اين نظر ميبه. مركزيت بيضي استراتژيك انرژي جهان را در برمي گيرد

اما بيان اين جايگاه نياز به برنامه ريزي و افزايش توان ملي در ابعاد داخلي و خارجي دارد، 
توخالي است بلكه ناشي از اي  هضرورت به اين معنا نيست كه استعاره مركز بودن ايران، گزار

ي داللت بخش به اين استعاره مورد استفاده ها اندازهايي است كه از سوي حامالن گفتمانچشم
و  ها تراتژي، كاالها، اسها تمدن(پل عنوان بهاستعاره سوم به جايگاه ايران . قرار گرفته است

نكته قابل . كار گرفته شده استهارجاع دارد كه همانند استعاره قبلي در موارد متعدد ب) انرژي
توجه اين است كه در اغلب اوقات يا درست از اين جايگاه استفاده نشده است و يا تنها 

  . تهديدهاي ناشي از داشتن چنين جايگاهي بر ايران تحميل شده است
د گفت جايگاه ژئوپليتيك ايران و اثر آن بر موقعيت جهاني كشور در خالصه باي طور به

ابعاد مختلف با روش استعاري كه طي ساليان اخير مورد توجه قرار گرفته است در اين نوشته 
رسد تا حد كفايت اين هدف محقق گرديد، گام بعدي و نظر ميحال كه به. پيگيري شد

اين است كه اين استعارات از كدام  شود ميح پرسشي كه براي بسياري از پژوهشگران طر
گيرند و نيات حامالن گفتماني آنها چه بوده و استفاده از آنها براي منابع سرچشمه مي

ي ها بايست با پژوهشسياستگذاري عملي چه پيامدهايي براي ايران و جهان داشته است كه مي
  .آينده به اين پرسش پاسخ داد

  قدرداني -7

ديپلماسـي  «تحـت عنـوان    الملـل  بـين خرج از رساله مقطع دكتري رشته روابط مقاله حاضر مست
لذا نگارندگان . استخراج گرديده است »انرژي و صادرات گاز طبيعي ايران به كشورهاي آسيايي

ي انجام ها دانند از معاونت پژوهشي دانشگاه تهران به جهت فراهم نمودن زمينه بر خود الزم مي
   .نمايند پژوهش فوق سپاسگزاري 
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