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نيادكتر محمدرضا حافظ

كه » معماري شده«نظران، ب صاح يا به ادعاي بعضي»هاي استنباطينظريه«برخي از وجود دليل هب

هاي بزرگ تاكيد لطه بر جهان توسط قدرت فضا و قدرت در راستاي كنترل و سبر تبيين رابطة

ها را توجيه نموده، به توسعه منازعه طلبي قدرتداشتند، ژئوپليتيك متهم گرديد كه رفتار سلطه

كمك كرده و اساساً دانشي است كه مورد استفاده و يا سوء استفاده صاحبان قدرت قرار 

 در  آنكاربردي دانسته كه دانشبه همين دليل شايد ژئوپليتيك را داراي ماهيتي . گيردمي

برخي نيز پا . گيردبرداري قرار ميها مورد بهرهها و حكومتراستاي اهداف سياسي قدرت

هاي جهاني اول و دوم مقصر دانسته و آنرا سرزنش فراتر گذاشته و ژئوپليتيك را در بروز جنگ

پليتيك امپرياليستي را به سنتي و چهره منفي آن تحت عنوان ژئوبنابراين ژئوپليتيك . كنندمي

محيطي و ظهور ديدگاههاي ديگر نظير ژئوپليتيك انتقادي، ژئوپليتيك زيست . كشندچالش مي

.دكرتوان در همين راستا ارزيابي نيز ضد ژئوپليتيك توام با نگرش انتقادي را مي

هيتي علمي نگارنده اين سطور، ژئوپليتيك را به عنوان شاخه جغرافياي سياسي داراي ما

وجه بنيادي .  دو وجه بنيادي و كاربردي استشناسد كه همانند هر نظام علمي ديگر دارايمي

پردازد كه بر شناسي ژئوپليتيك ميهاي علمي و توسعه قلمرو معرفتژئوپليتيك به توليد گزاره

نيا، حافظ(» اصول و مباني ژئوپليتيك«اساس همين ديدگاه، نگارنده اقدام به تدوين كتاب 

 در راستاي رفع ژئوپليتيكوجه كاربردي آن ناظر بر كاربرد معرفت علمي. ده استكر) 1385

هاي معماري شده تا حد زيادي تابع ها و نظريهنيازهاي جوامع بشري است كه همانند گزاره

اين امر در مورد وجه كاربردي ساير . باشدبيني، ايدئولوژي، نگرش و عالئق كاربران ميجهان

توان بخاطر سوء بنابراين مختص ژئوپليتيك نيست و نمي. هاي علمي نيز مصداق داردتهرش

بلكه چنين داوري . استفاده از دانش يك رشته علمي توسط كاربران، آن رشته را مقصر دانست
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بيني و ايدئولوژي آنها صورت پذيرد نه نظام و رشته علمي بايد در ارتباط با كاربران و جهان

.مربوطه

از اينرو اگر معرفت ژئوپليتيكي توسط صاحبان قدرت مورد سوء استفاده قرار گرفته يا قرار 

هاي بعالوه اينكه تمامي رشته. گيرد، آنكه بايد سرزنش شود كاربر است نه رشته ژئوپليتيكمي

علمي به توليد معرفت و دانش درباره جهان مشغولند تا دانش توليدي را در خدمت نيازهاي 

ها و جوامع بشري ها به عنوان مسئول تامين نيازهاي ملتها و دولت قرار دهند و حكومتبشر

تنها . توان آنها را سرزنش نمودگيرند و از اين بابت نميخدمت ميه ها را بنتايج علمي رشته

زماني آنها مستحق سرزنش هستند كه دانش و معرفت را در راستاي خودكامگي و تضييع 

ها و توليد رنج  براي آنها بكار گيرند و به معني واقعي آنرا مورد سوء  و ملتهاحقوق انسان

.استفاده قرار دهند

هاي علمي در ذات خود پسنديده و مفيد دانش و معرفت ژئوپليتيكي همانند ساير رشته

حائز اهميت در اينجانكتة. هاي بشر بايد پيشرفت نمايداست و براي پاسخگويي به نياز

ست كه بايد ترتيبي داده شود كه دانش ژئوپليتيكي در هر مقياسي اعم از جهاني، ملي و يا ااين

ها و ملتها بلكه برعكس در خدمت انسان. محلي مورد سوء استفاده بازيگران سياسي قرار نگيرد

بر همين .و جوامع بشري قرار گرفته و بازيگران سياسي نيز آنرا در همين راستا بكار گيرند

 نگارنده رويكرد جديدي را در عرصه كاربرد دانش و معرفت ژئوپليتيك توصيه و ،ساسا

.پردازدگذارد و به اختصار به تشريح آن مينام مي» ژئوپليتيك انسانگرا«تجويز نموده و آنرا 

بيني بر اين باور است كه علم و ژئوپليتيك انسانگرا به مثابه يك مكتب فكري و يك جهان

پليتيك در وجه كاربري آن بايد براي تامين صلح و امنيت، رفاه و آسايش، توسعه معرفت ژئو

دار و هاي زندگي برابر، حقوق شهروندي و عدالت فراگير عمومي و معنيپايدار و شاخص

احترام به شان و منزلت انسان مورد استفاده قرار گيرد و متخصصين ژئوپليتيك و جغرافياي 

هاي خود را در اين راستا ارائه ها و راهنماييها، تبيينها، تحليلوصيهها، تحلسياسي بايد راه

ها بر شود و حقوق انسانها و شهروندان اصالت داده ميدر ژئوپليتيك انسانگرا به انسان. دهند

. ها و صاحبان قدرت ارجحيت داردحقوق بازيگران سياسي، حكومت

كند، بلكه به دنبال سازي حمايت نميحرانژئوپليتيك انسانگرا از جنگ، خشونت و ب
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زدايي از زدايي و بطور كلي رنجزدايي، نابرابريزاديي، خشونتهاي بحرانحلتوصيه راه

هاي ساكن در ها، انسانها و دولت ملتآميز بينكننده روابط مسالمتها است و تجويزانسان

قابل تحمل و پايدار و نيز حفظ فضاهاي جغرافيايي و بازيگران سياسي است و از توسعه 

ژئوپليتيك انسانگرا در برابر .كندها حمايت ميزيست براي زندگي مطلوب و بهينه انسانمحيط

ها را با  بازيگران سياسي و صاحبان قدرت كه درد و رنج انسانارانه و خودكامگيخواست جب

همكاري با آنان خودداري گيري نموده و از شوند موضعهدف بقاي فرمانروايي خود سبب مي

.نمايدمي

 هستند، نه شهروندان فلسفه در ژئوپليتيك انسانگرا فلسفه حكومت مردم و شهروندان«

.»حكومت

بنابراين حاكم و حكومت مولود مردم و شهروندان بوده و مردم به عنوان زيربنا، و حاكم و 

شهروندان، خدمات مورد نياز يك حكومت و حاكم به نيابت از مردم و .حكومت روبنا هستند

كند، امور عمومي آنها را در فضاي جغرافيايي زيستگاه زندگي بهينه را براي آنان فراهم مي

ها آميز بين آنها و ملتآميز و همزيستي مسالمتكند، و روابط صلحاداره مي) قلمرو كشور(آنها

در مكتب ژئوپليتيك انسانگرا، . كندو شهروندان ساير كشورها و فضاهاي جغرافيايي برقرار مي

نظر و خواست اكثريت مردم اصالت دارد و حكومت تسليم مردم است و همواره خود را در 

كارهاي ودادن به سازدهد و از طريق شكلآميز و آزادانه مردم قرار ميمعرض نقد مسالمت

ت سقوط آن، عمومي و رسمي مقبوليت خود را بطور دائم مورد سنجش قرار داده و در صور

گذارد و از تقابل و گيري آزاد ميداوطلبانه قدرت سياسي را رها كرده و مردم را براي تصميم

در .نمايدگرايانه با شهروندان و مردم پرهيز ميآميز، پليسي و نظاميهاي خشونتكاربرد روش

گفتگوي كار تبادل انديشه و واين مكتب، روابط حكومت و ملت و شهروندان در قالب ساز

كارها و وشود و از كاربرد سازانتقادي و سازنده بر پايه خير و مصلحت شهروندان تنظيم مي

به عبارتي قدرت سياسي و حاكميت . شودآميز بر عليه يكديگر پرهيز ميروشهاي خشونت

.آميزهاي قهرآميز و خشونتشود نه با روشآميز جابجا ميبطور مسالمت

ها لكن آرمان. رسدنسانگرا در ابتدا و ظاهراً آرمانگرايانه به نظر ميمكتب ژئوپليتيك ا

توانند در بستر زمان و در بطن جامعه رشد نموده و بصورت ارزش مشترك و خواست و مي
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. اراده عمومي شهروندان تجلي نموده و به واقعيت تبديل شوند

 يك نياز اساسي براي ابنا بشر ژئوپليتيك انسانگرا رويكردي است آرماني و در عين حال

فقر  رنجها،،ها، ناكاميهاهاي خسته از بحرانرويكردي است براي نجات انسان. در جهان امروز

هاو بازيگران ها، دروغها، ستمها، و باالخره مهار حكومتفريبيها، عوامعدالتيو نابرابريها، بي

ق يك زندگي مطلوب و متناسب سياسي و صاحبان قدرت بوسيله شهروندان، در راستاي خل

عبارتي ديگر خلق جهاني كه صلح، امنيت، آرامش، توسعه انسان محور، ه ب.ها انسانأنبا ش

دوستي از يابي و نوعرفاه، عدالت، شادابي، آزادي انتخاب براي چگونه زيستن، كمال

.هاي آن استمشخصه
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