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ژئوپليتيک انتقادي از رويکردهاي تاثيرگذار در ژئوپليتيک ،در دههي  1980مطرح شد .به نظر ميرسد که ژئوپليتيک
انتقادي به لحاظ فلسفي ،فروکاستگرايانه و از همين رو براي تبيين ژئوپليتيکي نابسنده است .پژوها حاضر از
نوع بنيادي و نظري است که از روش تحليل فلسفي(استدالل عقالني) ،و منابع کتابخانهاي استفاده ميکند .هدف،
تبيين و نقد بنيانهاي هستيشناسانه ،شناختشناسانه و روششناسانهي ژئوپليتيک انتقادي است .ابتدا تبييني نسبتاً
جامع از ژئوپليتيک انتقادي از ديد ژئورايد اتوتايل و سيمون دالبي ارائه ميشود .سپس مولفههاي فلسفهي علمِ
رئاليسم انتقادي روي باسکار به عنوان مبناي نظري مکمل معرفي ميشوند .در نهايت بر مبناي رئاليسم انتقادي
(استعاليي) به تبيين و نقد ژئوپليتيک انتقادي پرداخته ميشود .نشان داده ميشود که ژئوپليتيک انتقادي داراي يک
هستيشناسيِ ايدهآليستي و ذهنيتمحور ،شناختشناسي پساساختارگرايانه و روششناسي هرمنوتيکي است .اين
رويکرد داراي نوعي نگاه نقادانهي صرف(برآمده از واسازي دريدا و قدرتـدانا فوکو) است بيآنکه شناخت
دقيقي از موضوع مورد مطالعهاش ارائه کند.
واژههاي کليدي :ژئوپليتيک انتقادي ،رئاليسم انتقادي ،روششناسي ،شناختشناسي ،هستيشناسي.
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.1مقدمه
ژئوپليتيک انتقاد ي 1در واقع واکنشي انتقادي به ژئوپليتيک سنتي يا کالسي ک 2و يکي از
رويکردهاي انتقادي متاخر در حوزهي ژئوپليتيک است که در دههي  1980مطرح شد .ژئوپليتيک
انتقادي ،کارويژه ي خود را عمدتاً نقدِ سياست ،و هدفا را آشکارسازي و افشاي انگيزههاي
سياسي پنهان در پسِ پيدايا گزارههاي ژئوپليتيک کالسيک و پردهبرداري از رابطهي بين قدرت
و توليد دانا ميداند .از اين منظر ،ژئوپليتيک ،گفتماني از داناـقدرت در معناي فوکويي تلقي
ميشود .از ديد نظريهپردازانِ اين حوزه ،بايد متنهاي ژئوپليتيکي را با رويکردي هرمنوتيکي3و
واسازانه4واکاوي کرد تا واقعيتهاي پس پردهي آنها آشکار شود .ژئوپليتيک انتقادي از ديد
اتوتايل5به اين مسئله ميپردازد که سياستمداران چگونه از طريق روشنفکران ،سازمانها ،نهادها
و رسانههاي مسلط ،فضاي سياسي کرهي زمين را شکل ميدهند .از منظرِ ژئوپليتيک انتقادي،
ديگر دولتـملت ،واحدِ مشروع تحليل ژئوپليتيکي شمرده نميشود بلکه موضوعات دانا
ژئوپليتيک پراکندگي بسيار زيادي دارد .در نتيجه دانا ژئوپليتيک نيز فقط از سوي دولت،
نخبگان فکري و يا سياستمداران توليد نميشود بلکه حاال فرهنگ عامه و کناها و فرايندهاي
6

روزمره نيز سوژههايي هستند که در توليد چنين دانشي نقا دارند .به تعبير سيمون دالبي،
ژئوپليتيک انتقادي بر روابط و پوياييهاي قدرتي تمرکز ميکند که فهمهاي خاص به واسطهي

آنها برساخته ميشوند و با بهرهگيري از پايگاههاي مهم علمي و استفاده از شبکهي قدرتمند

1.Critical Geopolitics
2.Traditional Geopolitics
ژئوپليتيک سنتي يا کالسيک ،مشخصاً معطوف به مطالعهي تاثير يکسويهي جغرافيا بر سياست ،و به طور مشخص ،دولتِ
ملي است .اين ژئوپليتيک را کالسيک و يا سنتي مينامند زيرا به طور سنتي به عنوان راهنمايي براي عمل دولتهاي ملي در
نظام بينالمللي تلقي ميشده است و از همين رو فاقد بدنهي داناِ منسجم است و بيشتر با فرآيندها و رويههاي دولتي مانند
نازيسم تعريف مي شده است .از طرف ديگر ،تفکيکِ ژئوپليتيک به سنتي و انتقادي معموالً با يک دوگانهي ديگر يعني مدرن
و پسامدرن همسان تلقي ميشود .به بيان ديگر ژئوپليتيک سنتي همان ژئوپليتيک مدرن است و ژئوپليتيک انتقادي همان
ژئوپليتيک پسامدرن .بر اين مبنا نيز ميتوان گفت که ژئوپليتيکِ کالسيک ،در واقع سنتيتر از ژئوپليتيک انتقادي است.
3.Hermeneutical
4.Deconstructive
5.Gearóid Ó Tuathail
6.Simon Dalby
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رسانهاي و «احتماالً» سياسي در سالهاي اخير به صورت گفتمان غالب در ميان برخي از
جغرافياي سياسيدانهاي1آمريکاي شمالي و اروپا به عنوان بخاهاي پيشرويِ جهان در آمده
است(.)Hafeznia and Kavianirad,2014:185

هدف اصلي پژوها حاضر تبيين بنيانهاي ضمني و صريح هستيشناسانه 2،شناختشناسانه3و
روششناسانه ي 4ژئوپليتيک انتقادي است .در اين راستا تصويري از قوتها و ضعفهاي
ژئوپليتيک انتقادي بر مبناي ديدگاههاي ژئورايد اتوتايل و سيمون دالبي ،دو چهرهي اصلي آن
ارائه ميشود .پرسا اصلي پژوها را ميتوان اينگونه طرح کرد :بنيانهاي فلسفي
(هستيشناسانه ،شناختشناسانه و روششناسانهي) ژئوپليتيک انتقادي و کاستيهاي آن چيستند
و چه نقدي بر آنها وارد است؟ از آنجا که سه حوزهي هستيشناسي ،شناختشناسي و
روششناسي ماهيتاً همبستهاند ،در اغلب مواقع داراي همپوشاني هستند .هستيشناسي بيانگر
خصوصيات بنيادين يا هستي موضوعات شناخت است .شناختشناسي يا معرفتشناسي به
احتمال و امکان کسب شناخت از اين موضوعات با درجات گوناگوني از اعتبار ارجاع ميدهد.
و روششناسي بر تکنيکها يا منطقي داللت دارد که براي کسب شناخت و يا همچون پشتوانهاي
براي مدعاهاي شناخت به کار ميرود( .)Albritton,2015افزون بر اين ،هستيشناسي بر
شناختشناسي و روششناسي تقدم دارد زيرا سرشت بنيادينِ موضوعاتِ(يا همان ابژههاي)
شناخت است که انواع شناخت و روششناسيها را تعيين و محدود ميکند(.)Bhaskar,2008

. 1يک نکته دربارهي اين ترکيب کمي ناآشنا يعني جغرافيايسياسيدان .اين را معادلي براي ترکيب Political
 Geographerميدانيم .غالباً به اشتباه اين طور تصور ميشود که بايد آن را به جغرافيدانِ سياسي برگرداند .همين اشتباه
در برگرداندن تعابيري مشابه مانند  Political Economistنيز ديده ميشود که به اقتصاددان سياسي ترجمه ميشود .اين
برگردان اما اشتباه است .جغرافي دانِ سياسي بنابر دستور زبان فارسي داللت بر فردي دارد که متخصص در حوزهي جغرافيا
است که سياسي نيز هست .در واقع سياسيبودن به نوعي در اولويت دوم قرار ميگيرد و به عنوان صفتي براي جغرافيدان
طرح ميشود .از طرف ديگر جغرافيدان سياسي اين را به ذهن متبادر ميکند که گويي ابژه يا موضوع اين رشته جغرافيا است
نه جغرافياي سياسي به عنوان يک پديده و مفهوم متفاوت از جغرافياي صرف .از همين رو بايد تاکيد کرد که برگردان دقيق
در فارسي جغرافيايسياسي دان است يا متخصص در جغرافياي سياسي .تقدم جغرافيا در عبارت جغرافياي سياسي به معناي
آن نيست که سياسي در اين ترکيب اهميتي فرعي دارد.
2.Ontological
3.Epistemological
4.Methodological
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اما بسته به اينکه موضوع مطالعه چه ويژگيهاي هستيشناسانهاي داشته باشد ،شناختشناسي و
روششناسي متفاوتي براي آن موضوع خاص ضرورت پيدا ميکند.
 .2پيشينهي پژوهش
بنابر بررسيهاي انجامگرفته در منابع فارسي مشخص شد که تاکنون هيچ پژوهشي در اين زمينه
و با اين رويکرد انجام نگرفته است .پرداختن به مباحث نظري از اين دست ضروري است زيرا
با فقر شديد پژوهشي در اين زمينه مواجهيم .فقط احد محمدي و محمود واثق در مقالهاي با
عنوان «نقد معرفتشناختي ديدگاه دانا/قدرت در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک» که در سال
 1398در فصلنامهي ژئوپليتيک منتشر شده است به نقد يکي از پايههاي فلسفي ژئوپليتيک انتقادي
يعني رويکرد قدرتـدانا فوکو پرداختهاند .نويسندگان با نگاهي پوزيتيويستي ادعا ميکنند که
بر خالف ادعاي مکتب انتقادي (اتوتايل) هستيشناسي ،شناختشناسي و روششناسي علم
جغرافيا فارغ از ارزشها است و اين «کاربست» علم جغرافيا است که با قدرت و ايدئولوژي
آميخته است .از ديد آنها مکتب انتقادي «معنا»ي دانا را با «کاربرد» دانا خلط ميکنند
( .)Vasegh and Mohamadi,2019aبا اين حال اين نويسندگان به رغم اشاره به هستيشناسي،
آغازگاه را معرفتشناسي قرار دادهاند و در نتيجه رابطهي اين دو تبيين نشده است .مبناي نظري
محمدي و واثق برگرفته از ديدگاه پوپري عبدالکريم سروش است که علم را به آنچه جامعهي
عالمان انجام ميدهند فروميکاهند و در نتيجه وجه هستيشناختي علم را ناديده ميگيرند .بر
مبناي ديدگاه پوپر ،عينيت 1علم برآمده از بيناذهنيت 2جامعهي دانشمندان است .نويسندگان
مي گويند راه مقابله با اختالط دانا و ارزش ،قراردادن راهحل مساله در معرض آزمون جمعي
(جامعهي دانشمندان) است .چنين نگاهي البته نميتواند وجود واقعيت مستقل از ذهنيت انساني
را به رسميت بشناسد .افزون بر اين ،اين نويسندگان مدعي هستند که دانا و ارزش از همديگر
منفک هستند .حال آنکه ژئوپليتيک انتقادي و بنيانهاي فلسفياش به درستي اين ديدگاه
پوزيتيويستي را رد کردهاند .واثق و محمدي در مقالهي ديگري نيز با عنوان «عينيت و اعتبار در
1.Objectivity
2.Intersubjectivity
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جغرافيا با تاکيد بر جغرافياي سياسي» که در مجلهي پژوهاهاي جغرافياي سياسي( )1397منتشر
شده است استدالل ميکنند که مکتب انتقادي از آنجايي که به نسبيگرايي ختم ميشود و قائل
به عينيت گزارهها و قضاياي جغرافيايي نيست با مشکالت عديدهي معرفتشناختي مواجه است.
آنها نظريه را پاسخي به حل مساله ميدانند .در نتيجه نظريهپردازي(فلسفي/مفهومي) را با
تصميمگيري(سياسي/اجتماعي) خلط ميکنند .اما مشخص نيست چطور ميتوان نظريهپردازي را
تصميم گيري تلقي کرد و همزمان به جدايي دانا و ارزش معتقد بود؟ واثق و محمدي،
حقيقيبودنِ شناخت را در مطابقت آن با واقعيت ميانگارد .اين در واقع همان نظريهي تناظر

1

است که البته نقدهايي بر آن وارد شده است از جمله از منظر رئاليسم انتقادي که بر مفهوم قوانين
گرايامند2استوار است و واقعيت را به فعليت3تقليل نميدهد.
در منابع انگليسي نيز فيل کِلي4در مقالهاي با عنوان «نقدي بر ژئوپليتيک انتقادي» 5مقايسهي
خوبي بين ژئوپليتيک سنتي و انتقادي داشته و کوشيده از نه منظرِ متفاوت به مقايسهي اين دو
رويکرد بپردازد( . )Kelly,2006با اين حال هدف کِلي در اين مقاله بيشتر آن است تا ترکيبي از
مزاياي ژئوپليتيک سنتي و انتقادي عرضه کند و به اين ترتيب از اعتبار و اهميت نسبي هر دو
رويکرد ــ هر يک در وجوهي خاص ــ دفاع کند .در اين مقاله شاهد کاوشي جدي در بنيانهاي
هستيشناختي ژئوپليتيک انتقادي نيستيم .در مقالهي ديگري با عنوان «سه کاستي بنيادين
ژئوپليتيک انتقادي :به سوي يک ژئوپليتيک نئوکالسيک» 6هاورلوک و ديگران 7استدالل ميکنند
که ژئوپليتيک انتقادي مکتب مسلط ژئوپليتيک در دپارتمانهاي جغرافيا در اياالت متحد به شمار
مي رود .ژئوپليتيک انتقادي از ديد نويسندگان اين مقاله به دنبال آن بود تا در تقابل با ژئوپليتيک
سنتي با ويژگيهاي امپرياليستي ،نژادپرستانه و دترمينيسم محيطي عمل کند ،با اين حال ژئوپليتيک
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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انتقادي باعث شده است تا جغرافيدانها به اصطالح «به جاي درستکردن ابرو ،چشم را کور
کرده باشند» )Haverluk and et al,2014:20(1و به اين ترتيب قيد خوب و بدِ ژئوپليتيک را
زدهاند .از همين رو است که ژئوپليتيک انتقادي خود را ضدژئوپليتيک ميداند .به گفتهي آنها
رويکرد ژئوپليتيک انتقادي از آنجايي که جغرافيا را کماهميت جلوه ميدهد ،امکان تبديل
ژئوپليتيک به يک رشتهي قدرتمند را نميدهد.
 .3روش تحقيق
پژوها حاضر نوعي پژوها بنياديـنظري است که با بهرهگيري از روش تحليل منطقي و منابع
کتابخانهاي ميکوشد به پرساهاي طرحشده پاسخ دهد .دادهها بر اساس متنخواني و
فيابرداري گردآوري شدهاند .هدف اين پژوها تبيين و نقد فلسفي ژئوپليتيک انتقادي است.
از همين رو با استفاده از رئاليسم انتقادي ،يک چارچوب نظري متناسب با هدف پژوها ارائه
ميشود .رئاليسم انتقادي رويکردي است در فلسفهي علم که با نام روي باسکار2شناخته ميشود.
از اين فلسفه به عنوان مبناي نظري استفاده خواهد شد.
 .4مفاهيم و مباني نظري
.4-1چيستي ژئوپليتيک :يک پيشينهي مفهومي

مساله ي چيستي و تعريف در جغرافيا به طور عام و ژئوپليتيک به طور خاص پيوند نزديکي با
مباحث مربوط به فلسفهي علم دارد .پرساهاي مانند :موضوع علم جغرافيا چيست؟ ژئوپليتيک
را به عنوان يک رشتهي علمي چگونه ميتوان تعريف کرد؟ و يا اينکه جغرافيا چگونه علم
اجتماعياي است؟ از پرساهاي پرتکرار در فلسفهي علم جغرافيا به شمار ميروند .برخي علم
جغرافيا را در مقابل علوم حقيقي مانند فلسفه و رياضيات قرار ميدهند و استدالل ميکنند که
جغرافيا علمي اعتباري است .از اين منظر ،موضوع علم جغرافيا موضوعي اعتباري و در نتيجه
فاقد ذات تلقي مي شود .در اين نگاه تعريف واحدي براي جغرافيا وجود ندارد و اين ماهيت
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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است( .)Vasegh and et al,2018مسالهي تعريف و چيستي در خصوص ژئوپليتيک نيز به طور
اولي صادق است .براي نمونه به گفتهي رحيمي و ديگران ،تاکنون تعريف مشخصي از نظريهي
ژئوپليتيکي ارائه نشده است( .)Rahimi and et al,2019به گفتهي حافظنيا نظريهاي را که قدرت
را در رابطه با فضا و جغرافيا توضيح دهد ميتوان نظريهاي ژئوپليتيکي قلمداد کرد .نظريهي
ژئوپليتيکي بر اين اساس به دنبال پيابيني روند تحوالت جهاني است( Rahimi and et

 .)al,2019برخي نيز ژئوپليتيک را علمي بينرشتهاي بهمعناي تأثير جغرافيا بر سياست تعريف
ميکنند .ورود انديشه انتقادي به اين حوزه باعث شد تا ديگر فقط دولتها بازيگران مشروع
براي شناخت و تفسير مفاهيم ژئوپليتيکي تلقي نشوند .ژئوپليتيک انتقادي بر اين مبنا «بيشتر از
آنکه بر مرز و مکان و بازيگران رسمي تأکيد کند ،بر گفتمانهاي نزديک به يکديگر نه در يک
مکان خاص بلکه در فضاي عام بدون مرز تاکيد ميکند»(.)Malek Mohammadi,2014

جان اگنيو و استوارت کوربريج1در کتابشان با عنوان غلبه بر فضا :هژموني ،قلمرو و اقتصاد
سياسي بينالمللي2به دقت به پيشينهي تاريخي و مفهوميِ ژئوپليتيک پرداختهاند .به گفتهي آنها
واژهي ژئوپليتيک را اولين بار رودلف شلين3در سال  1899به کار برد .ژئوپليتيک در آن زمان
اساساً در پيوند با مدلي قرار داشت که جغرافيدان بريتانيايي هالفورد مکيندر4پيشنهاد کرده بود.
مکيندر در واقع به دنبال آن بود تا جغرافيا را به منظور ياريرساني به کشورداري در بريتانيا به
کار بگيرد .اين همان مدل هارتلند است که برخي جغرافيدانهاي آلماني از آن به منظور توجيه
توسعهطلبي قلمرويي نازيها استفاده کردند .ژئوپليتيک در اين معنا اساساً بر نوعي دترمينيسم

5

(حتميت گرايي يا جبرگرايي) محيطي داللت داشت که پس از جنگ جهاني دوم طرفداري
نداشت .اگنيو و کوربريج عنوان ميکنند که با اين حال در اواسط دههي  1990ژئوپليتيک دوباره
احيا شد اما اين بار ديگر توافق چنداني بر سر معناي دقيق آن وجود نداشت .اين طيف متنوع

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
عدم هر گونه توافق بر سر واژگاني است که پياتر معنايي ظاهراً مشخص داشتند( Agnew and

 .)Corbridge,1995:5وضعيتي که برخي آن را وضعيت پسامدرن ناميدهاند.
 .4-2از ژئوپليتيک سنتي به ژئوپليتيک انتقادي

به گفتهي اتوتايل و دالبي تکانهي ايجادکنندهي ژئوپليتيک انتقادي در واقع در تاريخ بدنام
ژئوپليتيک در معناي متداولا نهفته است( .)O tuathal and Dalby,2002:8از همه بارزتر در
اين زمينه ،نقا ژئوپليتيک آلماني(1مکتب مليگرا و نظاميگراي ژئوپليتيکي به رهبري کارل
هاوسهوفر )2بود که با بهرهبرداري هيتلر از مفهوم فضاي حياتي3فردريک راتزل4همراه شد و
اين نشان مي داد که جغرافيا چگونه در خدمت قدرت حاکم بوده است .ژئوپليتيک در معناي
کالسيک کلمه در اواخر قرن نوزدهم و نيمهي اول قرن بيستم سر برآورد که عمدتاً بر نقا
فضاي جغرافيايي در قدرت و استراتژيهاي جهاني متمرکز بود(.)Rahimi and et al,2019

ژئوپليتيک انتقادي به دنبال آن بود تا نقشي جديد و رهاييبخا را به ژئوپليتيک اعطا و تاکيد
کند که وظيفهي جغرافيدانها نه دادنِ مشاوره به دولتمردان و سياستمداران بلکه نقد رويکردها
و مفاهيمشان و افشاي منافعشان در پشت اين مفاهيم است .فيل کِلي توضيح ميدهد که اين دو
نسخهي متفاوت از ژئوپليتيک (سنتي و انتقادي) تا حدي بيانگر تمايز بين ژئوپليتيک مدرن و
پسامدرن و نيز تمايز بين رشتههاي علوم سياسي و جغرافياي سياسي است .ژئوپليتيک انتقادي
برآمده از رشتهي جغرافياي سياسي است( .)Kelly,2006:24-5به گفتهي کِلي ،ديدگاه مدرنيستي
کالسيکها يا سنتيها ديدگاهي هستيشناسانه5است به اين معنا که «واقعيت را آن بيرون همچون
چيزي متمايز از مشاهدهگر» تلقي ميکند .اين ديدگاه هستيشناسانهي ژئوپليتيک سنتي نگرشي
1.German Geopolitik
2.Karl Haushofer
3.Lebensraum
4.Friedrich Ratzel
. 5بايد يادآور شد که هستيشناسي در اين معناي منفي ،تنها معناي ممکن از هستيشناسي نيست .همچنان که خواهيم ديد،
خوانا ديگري از هستيشناسي وجود دارد که بر مبناي فلسفهي علمِ رئاليسم انتقادي پرورانده شده است .هستيشناسي در
معناي رئاليستي انتقادي ،يک هستيشناسي اليهمند است که به رغم تصديق درهمتنيدگي سوژه و ابژه ،تمايز و رابطهي
پيچيدهي آنها را نظريهپردازي ميکند.
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عيني1را ممکن ميسازد و در نتيجه شناختشناسياش به دنبال صورتبندي تجربي ،منطقي و
شهودي از امور واقع2در قالب نظريه است .کالسيکها/سنتيها به وجود بازيگر عقالني باور
دارند و معتقدند که «رهبران به طور طبيعي منافع دولتهايشان را دنبال ميکنند و اين منافع در
انطباق با واقعيتهاي جغرافيايي هستند» .مدافعان ژئوپليتيک انتقادي اما در مقابل استدالل ميکنند
که دنبالکردن منافع دولت ،امري سوبژکتيو و ناشي از جاهطلبيهاي تصميمسازان/گيران منفرد
بوده است(.)Kelly,2006:26

اتوتايل و دالبي در مقدمهي مشترک شان بر کتاب بازانديشي ژئوپليتيک به اهميت ژئوپليتيک در
دوران کنوني اشاره مي کنند .فهم غالب از ژئوپليتيک در معناي جنگ سرديِ آن ،ژئوپليتيک را
همچون رويهاي خنثي و عينيِ پيمايا3فضاي جهاني ميدانست .دالبي و اتوتايل در مقابل اين
فهم سنتي از ژئوپليتيک ،برداشت خود را انتقادي و فعاليت خودشان را «ژئوپليتيک انتقادي»
مينامند( .)Ó Tuathail and Dalby,2002:2-3دالبي استدالل ميکند که در اواخر دههي 1980
تعدادي از پژوهشگران و دانشوران درگير اين مباحث نظري شدند و عمدتاً از کار فيلسوفان
فرانسوي مانند فوکو 4و دريدا 5بهره بردند( .)Dolby,1991:267کِلي شرح ميدهد که برخي
مصاحبهي فوکو را با جغرافيدان فرانسوي ايو الکوست6در نشريهي هرودوت7که در سال
 1976انجام گرفت همراه با کتاب معروف ادوارد سعيد يعني شرقشناسي )1978( 8که بر
ايدههاي فوکو مبتني بود ،خاستگاه ژئوپليتيک انتقادي ميدانند( .)Kelly,2006:29از ديد دالبي،
کارِ اشلي9با عنوان «ژئوپليتيک فضاي ژئوپليتيکي :به سوي نظريهي اجتماعي انتقادي سياست

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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بينالملل» 1نيز نقشي تعيينکننده در اين مسير داشته است .اشلي با نوعي نگاه پساساختارگرا

2

موضعا را از رويکردهايي متمايز ميکند که در جستجوي نوعي هويت ثابتِ نهايي يا ديدگاهي
يکنواخت ،تکآوايي ،و داراي اعتباري جهانشمول 3هستند .او اين رويکردها را مدرنيستي
ميداند زيرا از ديد او هيچ ديدگاهي نميتواند به طور جهانشمول معتبر باشد( Dalby,1991:

 .)268او سپس با ارجاع به فوکو استدالل ميکند که هيچ چيز در نهايت پايدار نيست و توجه را
بايد به فرايندهاي ساخت و تحميل تفاسيري معطوف کرد که زندگي اجتماعي را در جهاتي
خاص سمت و سو ميدهند( .)Cited in Dalby,1991:268ژئوپليتيک انتقادي در واقع کوشيده
است تا با واردکردن رويکردهايي از نظريهي اجتماعي انتقادي ،گسترهي موضوعي ژئوپليتيک را
وسعت ببخشد .همان طور که ميدانيم حوزههايي مانند نظريههاي فمينيستي و مطالعات
پسااستعماري4خود به شاخههايي از ژئوپليتيک انتقادي تبديل شدهاند .همچنان که ژئوپليتيک
انتقادي به دنبال افشاي روابط قدرت موجود در پسِ بازنماييهاي سياسي است ،ژئوپليتيک
پسااستعماري نيز ميکوشد به طور خاص روابط استعماري موجود در پس بازنماييهاي سياسي
را افشا کند .بحث دانا و قدرت نيز که برگرفته از ديدگاه فوکو هستند از همين رو در کانون
توجه ژئوپليتيک پسااستعماري قرار دارد .زيرا مساله اين است که قدرت استعماري چگونه دانا
جغرافيايي خود را توليد ميکند(.)Mirahmadi,2017

 .4-3ژئوپليتيک انتقادي از منظر اتوتايل و دالبي

اتوتايل و دالبي اصليترين چهرههاي ژئوپليتيک انتقادي هستند .آنها در سال  1994با همکاري
يکديگر ،سردبير شمارهي ويژهاي از نشريهي محيطزيست و برنامهريزي :جامعه و فضا5بودند
که مشخصاً به ابعاد مختلف ژئوپليتيک انتقادي اختصاص داشت .آنها در سرمقالهي خود عنوان
ميکنند که حوزهي جغرافيا و به طور مشخص ژئوپليتيک به طور سنتي تحت سيطرهي
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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طبيعيسازيِ جغرافيا ،خردورزي دولتمحور ،و تقدمبخشي به يک سوژهي1ناظرِ مردساالر غربي
به عنوان سوژهي اصلي در ژئوپليتيک و روابط بينالملل بوده است .ژئوپليتيک انتقادي پاسخي
است انتقادي به اين جريان سنتي در مطالعات جغرافيايي .يکي از وجوه اصلي اين رويکرد
انتقادي در عرصهي ژئوپليتيک آن است که استدالل ميکند پس از جنگ سرد و در نتيجهي
تشديد جهانيسازي اقتصادي ،با ظهور چيزي به نام کرونوپليتيک2مواجه هستيم .از اين منظر،
ميتوان يکي از پيافرضهاي هستيشناختي ژئوپليتيک انتقادي را باور به گذار از سياستِ فضا
به سياستِ زمان دانست .اتوتايل در کتاب ژئوپليتيک انتقادي؛ سياست نگارش فضاي جهاني

3

استدالل ميکند که جغرافيا دربارهي قدرت است .جغرافياي جهان به هيچ وجه محصول طبيعت
و نيروهاي طبيعي نيست بلکه پيامد تاريخهاي مبارزه بين نيروهاي رقيبي است که به دنبال
سازماندهي ،اشغال ،و فرمانراندن بر فضا بودهاند .نظامهاي امپريال در سرتاسر تاريخ به اين
ترتيب نظم و معنا را به فضا تحميل کردهاند(.)Ó Tuathail,1996:2

از ديد اتوتايل تمرکز ژئوپليتيک انتقادي ،بر مبناي پيوند داناـقدرت از منظر فوکويي،
آشکارکردن بازيهاي قدرتِ درگير در طرحهاي ژئوپليتيکي بزرگ است .آنچه در اين فرايند
بنيادي است قدرتِ نخبگاني4است که حول چيزي به عنوان امنيت ملي ،ميکوشند مسايل
سياست بينالملل را به شيوه هاي خاصي تعريف کنند .از ديد اتوتايل ،اين نخبگان ،رويههاي
بازنمايانه5را حول موضوع امنيت ملي شکل ميدهند و به اين ترتيب متون6خاصي را در سياست
بينالملل توليد ميکنند .اين متنها سپس وسيلهاي ميشوند براي اِعمال هژموني 7در نظام
بينالملل(.)Cited in Dodds and Sidaway,1994:517

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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دالبي نيز در فصلي از کتاب بازانديشي ژئوپليتيک( ،)2002ژئوپليتيک را يک موضوع «فرهنگي»
پيچيده ميداند که هويتها را صورتبندي ،بازنمايي ،و سرکوب ميکند .ژئوپليتيک از ديد او
دربارهي قدرتِ تعريفِ تهديد و نيز قدرت توصيف جهان در راستاي منافع سياسي خاص
است( .)Ó Tuathail and Dalby,2002:295از ديد او موجوديتهايي که معموالً در گفتمان
ژئوپليتيکي بحث ميشوند هويتهايي اجتماعاً برساخته هستند و نه موضوعاتي
بديهيانگاشتهشده که قرار است آنها را آغازگاه انديشهورزي ،عمل و سياستگذاري قرار دهيم.
ژئوپليتيک انتقادي در همين راستا از «استعارههاي فضايي» حرف ميزند( Ó Tuathail and

 )Dalby,2002:295که نتيجه ي توليد داناِ ژئوپليتيکي هستند .به بيان ديگر ،مفاهيم فضايي از
1

منظر ژئوپليتيک انتقادي استعاره هستند و نه مفهوم.

دالبي صراحتاً عنوان ميکند که امنيت بينالمللي و رويهها و فرايندهاي جنگآورانه بر
برساختههاي فرهنگي بديهيانگاشتهشدهي بسيار قدرتمندي مبتني هستند .درست است که هر
رويه و عملي بر يک رويکرد و نظريه مبتني است اما به نظر ميرسد فرهنگ در ديدگاه دالبي و
به طور کلي در ژئوپليتيک انتقادي به نوعي شيواره2و مستقل از بنيانهاي مادي و اقتصادياش
وجود دارد .ژئوپليتيک انتقادي از «استعارههاي فضايي» 3حرف ميزند که نتيجهي توليد داناِ
ژئوپليتيکي هستند( .)Ó Tuathail and Dalby,2002:295به بيان ديگر ،مفاهيم فضايي از منظر
ژئوپليتيک انتقادي «استعاره» هستند و نه «مفهوم» .يکي از بنيانهاي ژئوپليتيک انتقادي همين
تاکيد بر فرهنگ و سياست از يک سو و ارجاع به استعارهها به جاي مفاهيم از سوي ديگر است.
دالبي همواره از استعارههاي ژئوپليتيکي حرف ميزند نه از مفاهيم ژئوپليتيکي( Ó Tuathail and

 .)Dalby,2002:300اين بدان معناست که مفهومپردازي به معناي تالش براي «شناخت» ماهيت
موضوعات ،در ژئوپليتيک انتقادي اولويت ندارد و هر آنچه هست فرآيند اجتماعي برساختنِ معنا
و تحميل آن به واسطهي دستگاههاي قدرت (عوامل ژئوپليتيکي) است .به طوري که گويي امکان

1.Concept
2.Reified
3.Spatial Metaphors
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ساخت دانا فراتر از خواست قدرت وجود ندارد .در نتيجه ژئوپليتيک انتقادي هستيشناسي
ضمني خاصي دارد که امکان شناخت موضوعات و چيزها را ناممکن ميداند چرا که تمام فرايند
توليد دانا را در سطح شناختشناسي تلقي ميکند و سطح هستيشناختي را به کل ناديده
ميگيرد .همچنان که از ديد دالبي ،ژئوپليتيک يکسره دربارهي برخورد «داستانها و بازنماييهاي»
فرهنگي بسيار متفاوت از فضا است که بخشي از اعمال و فرايندهاي مرتبط با امنيت ملي و
بينالمللي به شمار ميروند( .)Ó Tuathail and Dalby,2002:300از ديد دالبي نوشتن دربارهي
سياست ناگزير به معناي موضع گيري سياسي است .جغرافياي سياسي از ديد دالبي نميتواند از
موضوعا يعني سياست بگريزد .در نتيجه در فهم دالبي ،سياست بر جغرافيا ارجحيت دارد.
پرسشي که بايد طرح کرد اين است که اين چه نوع هستيشناسياي است که امر سياسي را
نسبت به امر اقتصادي يا امر جغرافيايي برتري ميبخشد؟
 .4-4از قدرتـدانش فوکو تا واسازي دريدا

اتوتايل و دالبي در مقالهاي در محيطزيست و برنامهريزي :جامعه و فضا استدالل ميکنند که
ژئوپليتيک انتقادي دنبال آن است تا فضايي را براي گفتوگوي بين جغرافيا و روابط بينالملل
از يک سو و نظريهي اجتماعي ،فمينيسم ،روانکاوي ،واسازي 1،و نظريهي جنباهاي اجتماعي
از سوي ديگر بگشايد .دادز و سيداوي2توضيح ميدهند که مهمترين نقطهي اتکاي نظريِ ادبياتِ
موجودِ ژئوپليتيک انتقادي ،اين برداشت فوکويي است که پژوهشگر بايد درهمتنيدگي
قدرتـ دانا را در گفتمان بکاود .افزون بر تبارشناسي 3و ديرينهشناسي 4دانا فوکويي اما
ژئوپليتيک انتقادي کوشيده است از استراتژيهاي دريداييِ واسازي استفاده کند .در گامي ابتدايي،
گرايشي وجود داشت تا شيوهي بهپرساکشيدنِ ژئوپليتيک به مسائل گستردهترِ سنتهاي
فلسفه ي غربي و نقد رئاليسم خام پيوند زده شود .از منظر رئاليسم خام ،جهان بديهي است و

1.Deconstruction
2.Klaus-John Dodds and James Derrick Sidaway
3.Genealogy
4.Archealogy
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امور واقع1خودبيانگر2هستند( .)Dodds and Sidaway,1994:518از ديد اتوتايل ،ژئوپليتيک به
اين ترتيب داراي معنايي اساسي نيست بلکه نشانهاي است که نه به يک مدلول ثابت بلکه به
زنجيرهاي از دال هاي ديگر اشاره دارد .در نتيجه ژئوپليتيک وجودي ناب3يا معناي ثابت ندارد.
و معناي آن درون بازياي زباني4شکل ميگيرد .ژئوپليتيک عمالً ماهيتي شناختشناسانه دارد و
به چيزي در جهان واقعي اشاره ندارد.
واسازي ،نام پروژهي اصلي دريدا يعني نقد سنت فلسفي غرب بوده است .متافيزيک حضور5در
واقع آماج اصلي نقد واسازانهي دريدا بوده است .او استدالل ميکند که متافيزيکي که کل فلسفه
را از افالطون تاکنون متاثر ساخته تقابلهاي دوتايي6را توليد و بر اين اساس سلسلهمراتبي را
ايجاد ميکند که يک قطب اين تقابلهاي دوتايي را بر قطب ديگر برتري ميبخشد .براي مثال
اين متافيزيک اساساً حضور را بر غياب و يا گفتار را بر نوشتار برتري ميبخشد .واسازي در
واقع راهي است براي نقد اين شيوهي انديشهورزي دوقطبي و دوگانهانگار .از ديد دريدا
تصميمناپذيريهايي7وجود دارند که با هيچ يک از سويههاي اين دوتاييها منطبق نيستند .اين
تصميمناپذيرها بيانگر وضعيتهاي متناقضي هستند که براي مثال شرايط امکانِ يک پديده
همزمان شرايط عدم امکانِ آن نيز هست8.همين کاوش در شرايط امکان يا ناممکنيِ يک چيز
است که بخشي از روششناسي واسازي به شمار ميرود .تصميم به اين ترتيب در واقع لحظهي
ديوانگي است که ضرورتاً وراي عقالنيت محاسباتي ميرود .از همين رو دريدا با استناد به
کيرکگارد استدالل ميکند که تصميم همواره بر ايمان مبتني است9.بايد اشاره کرد که نقد دريدا
بر متافيزيک حضور ،عمدتاً برگرفته از انديشههاي هايدگر است .از ديد هايدگر ،فلسفهي غرب
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/
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دائماً آن چه را که هست يا آنچه را که پديدار ميشود1تقدم ميبخشد و در نتيجه همواره
فراموش مي کند که به شرايطِ چنين حضور و ظهوري توجه نشان دهد .به اين ترتيب اين خودِ
حضور است که تقدم و اولويت پيدا ميکند نه آنچه که اين حضور را ممکن و ناممکن ميسازد.
دريدا اين گرايا را «متافيزيک» 2مينامد .همهي متافيزيسينها از افالتون تا روسو ،از دکارت تا
هوسرل ،به اين شکل پيا رفته اند و خير را پيا از و مقدم بر شر ،امر مثبت/حاضر را مقدم بر
امر منفي/غايب ،ناببودگي را پيا از ناخالصي ،ساده را مقدم بر پيچيده ،و ضروري را مقدم بر
پيشامدي دانستهاند .متافيزيک به اين ترتيب مستلزم برقراري سلسلهمراتبِ تبعيت در دوگانههاي
پياگفته است .بر اين اساس انديشهي متافيزيکي حضور و ناببودگي/خلوص3را به قيمت
ناديدهگرفتن امر پيشامدي 4و پيچيده برتري بخشيده است .اين باعث شده تا پيشامدها و
پيچيدگيها همچون ناهنجاريها و انحرافهايي نگريسته شوند که در پژوها فلسفي اهميتي
ندارند .همچنان که دريدا ميگويد بايد کل اين سيستم فلسفي را به چالا کشيد5.اين مولفههاي
واسازي را ميتوان به وضوح در نگاه اتوتايل و دالبي ديد .تقدمبخشيدن به امر پيشامدي در مقابل
امر ضروري يکي از بنيانهاي هستيشناختي ژئوپليتيک انتقادي است ،موضوعي که در بخا
يافتهها بيشتر به آن پرداخته ميشود.
 .4-5رئاليسم انتقاديِ روي

باسكار6

براي ارزيابي فرضيه ي اين پژوها ،به يک چارچوب نظري بديل نياز است تا بتواند افزون بر
آنکه پايههاي يک نقد نظاممند را فراهم ميآورد ،امکان نظريهپردازي ايجابي ابژهي ژئوپليتيک را
نيز در اختيار پژوهشگر بگذارد .براي اين منظور ،از رئاليسم انتقادي ،فلسفهاي که با نام روي
باسکار شناخته ميشود ،بهره ميبريم .رئاليسم انتقادي در واقع امکان پروراندنِ يک هستيشناسيِ
اليهمند را به ما ميدهد که واقعيت را دربرگيرندهي سه اليهي مجزا اما درهمتنيدهي سطحِ ژرف
1.Appear
2.Metaphysics
3.Purity
4.The Contingent
5.The Contingent
6.Roy Bhaskar’s Critical Realism
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يا ساختاري ،سطح فعليتيافته ،و سطح تجربي ميداند(شکل .)1اين رويکرد نظري بديل،
بيناهاي بنياديني را براي شناخت بنيانهاي فلسفيِ ژئوپليتيک انتقادي در اختيار ميگذارند .با
اتکا به يک هستيشناسي اليهمند ميتوان از فروکاستگراييهاي ژئوپليتيک انتقادي دوري کرد.
باسکار سه مسالهي اساسي فلسفهي غرب را در تکظرفيتيِ هستيشناختي(1تعريف هستي بر
مبناي حضور و نه غياب) ،مغلطهي معرفتشناختي2و اليهمند ندانستنِ3جهان شناسايي ميکند
(.)Bhaskar,2008b:35-44
شكل( :)1اليههاي مجزا اما درهمتنيدهي واقعيت از ديد باسكار

اليهي تجربي

اليهي فعليتيافته
اليهي ژرف و ساختاري
باسکار در کتابا با عنوان يک نظريهي رئاليستي علم 4بنيانهاي يک فلسفهي علم را پي ريخته
است( .)Bhaskar,2008aاو در نقد هيوم(سنت تجربهگرايي کالسيک )5و سپس کانت(سنت
ايدهآليسم استعاليي )6استدالل ميکند که در علم نوعي ديالکتيک7وجود دارد که در آن ابتدا يک
1.Ontological monovalence
2.Epistemic fallacy
3.De-stratification
4.A Realist Theory of Science
آيدين ترکمه (در يک همکاري مشترک) در حال ترجمهي اين کتاب به فارسي است.
5.Classical empiricism
6.Transcendental idealism
7.Dialectics
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نظم1تشخيص داده ،سپس يک تبيين پذيرفتني از آن ابداع ،و در نهايت واقعيتِ موجوديتها و
فرايندهايي مفروض آزموده ميشوند .اگر سنت تجربهگرايانهي کالسيک در فلسفهي علم در گام
اول متوقف ميشود ،سنت رقيب ايدهآليستي نئوکانتي يا استعاليي در گام دوم متوقف ميشود.
در حا لي که اگر و فقط اگر گام سوم برداشته شود از ديد باسکار دليلي بسنده براي استفاده از
قوانين به منظور تبيين پديدهها در سيستمهاي باز2يعني جايي که هيچ پيوند دائمياي وجود
ندارد ميتواند وجود داشته باشد(.)Bhaskar,2008a:14-18

به لحاظ تاريخي سه ديدگاه گسترده در فلسفهي علم تمييزپذيرند .طبق اولي يعني تجربهگرايي
کالسيک که به هيوم بازميگردد ،ابژههاي نهايي شناخت ،رويدادهايي ذرهگرايانه3هستند .ديدگاه
دوم را ميتوان در ايدهآليسم استعاليي کانت يافت .طبق اين ديدگاه ابژههاي دانا علمي ،مدلها
هستند .چنين ابژههايي برساختههايي مصنوعي هستند .جهان مادي به برساختهي ذهن انساني يا
در نسخههاي مدرنا ،جامعهي علمي تبديل ميشود .ديدگاه سوم رئاليسم استعاليي است .طبق
اين ديدگاه ابژههاي دانا ساختارها و سازوکارهايي هستند که پديدهها را توليد ميکنند و دانا
نيز در کناگري اجتماعي علم توليد ميشود .اين ابژهها نه پديدارها(رويدادها و تجربهها)
هستند(تجربهگرايي) و نه برساختههاي انساني که بر پديدهها تحميل ميشوند(ايدهآليسم) بلکه
ساختارهاي واقعي هستند که مستقل از دانا ما ،تجربهي ما و شرايطي که به ما امکان دسترسي
به آنها را ميدهند تداوم دارند و عمل ميکنند .بر خالف تجربهگرايي ،ابژههاي دانا ساختارها
هستند نه رويدادها .بر خالف ايدهآليسم ،اين ابژهها ناگذرا هستند .از اين منظر تجربهگرايي و
ايدهآليسم هر دود ابژهي شناخت را در سطح تجربهها و رويدادها ميفهمند( Bhaskar,2008a:
.)14-15

نه تجربهگرايي کالسيک و نه ايدهآليسم استعاليي هيچ يک نميتوانند اين ايده را تاب بياورند
که ساختارها و چيزهاي علي ،هستي و کنا مستقل دارند و موضوع بررسي علم هستند .از ديد
باسکار ،اين ناتواني مشترک ،ريشه در هستيشناسي مشترک آنها دارد .ايدهآليسم استعاليي اگر
1.Regularity
2.Open systems
3.Atomistic
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چه شرح تجربهگرايانه را از علم رد ميکند اما به طور ضمني شرح تجربهگرايانه را از هستي
ميپذيرد .اين ميراث هستيشناختي به روشنترين شکل در تعهد به رئاليسم تجربهگرايانه و در
نتيجه به مفهوم «جهان تجربي» مشهود است .از منظر يک رئاليست استعاليي ،اين مفهوم تجسم
رشتهاي از اشتباهات فلسفيِ همپيوند است .اولي به استفاده از مقولهي تجربه براي تعريف جهان
برمي گردد .اين در واقع به معناي آن است که به آنچه که در واقع يک مفهوم شناختشناسانهي
خاص است ،يک کارکرد هستيشناسانه ي عام بدهيم .دومي به اين ايده مربوط است که آنچه
تجربه ميشود يا تجربهپذير است يک مشخصهي اساسي از جهان است در حالي که درستتر
است بگوييم که مشخصه ي تصادفي برخي چيزها است .اشتباه سوم به غفلت از شرايط (اجتماعاً
توليدشده)اي برميگردد که تجربه در واقع ذيل آن از منظر شناختشناسانه در علم اهميت
مييابد(.)Bhaskar,2008a:17-18

زيربناي رئاليسم تجربهگرايانه يک دگم متافيزيکي است که باسکار مغلطهي شناختشناسانه
مينامد که طبق آن ،گزارهها دربارهي هستي را همواره ميتوان به گزارههايي دربارهي دانامان
از هستي تقليل داد( .)Bhaskar,2008a:26اما از آنجايي که هستيشناسي را نميتوان به
شناخت شناسي فروکاست در نتيجه اين اشتباه صرفاً توليد يک هستيشناسي ضمني را پنهان
ميکند که بر مقولهي «تجربه» مبتني است( .)Bhaskar,2008a:30از ديد باسکار ،خودِ مفهومِ
جهان تجربي يک اشتباه را به بار ميآورد با نام انسانمحوري 1.اين انسانمحوري به غفلت از
شرايطي ميانجامد که تجربه را در علم مهم ميسازد« .مفهوم جهانِ تجربي ،انسانمحور2است.
جهان در اين تعبير آن چيزي است که انسان ميتواند تجربه کند»( .)Bhaskar,2008a:48اما آنچه
در اين برداشت غايب است فقدان مفهومي از فعاليت اجتماعي پيشيني است که تجربه را در علم
مهم مي سازد .اين تعبير ،پيامد ايدئولوژيکي دارد مبني بر اينکه هر آنچه انسان تجربه ميکند به
طور يقيني جهان تلقي ميشود .در حالي که بنا بر استدالل باسکار مفاهيمي مانند «امر تجربي» و
«تجربهي حسي» به جهان اجتماعي علم تعلق دارند و فقط در مرتبهي بعدي بخشي از جهان
1.Anthropocentrism
2.Anthropocentric
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واقعي هستند .درست است که تجربهها بخشي از جهان هستند اما دقيقاً «به صرف اين که آنها
بخشي از جهان هستند نميتوانند براي تعريف آن به کار بروند .يک تجربه براي آنکه در علم
اهميت داشته باشد بايد به طور عادي نتيجهي يک فرايند اجتماعي توليد باشد»
( .)Bhaskar,2008a:48تفسيرهاي توصيفگرايانه ،ابزارگرايانه و تخيلي از نظريه ،که نتيجهي
نوعي تجربهگرايي هيومي هستند ،قوانين علمي را نميزدايند بلکه با فروکاستن اهميت و معناي
هستيشناختي اين قوانين به يک تجربهي خودتصديقگر ،باعث ميشوند تا ادعاهاي کنونيمان
را دربارهي شناخت از اين قوانين ،برکنار از نقد بيانگاريم(.)Bhaskar,2008a:48
در تقابل با اين نگاه ،رئاليسم انتقادي استدالل ميکند که دانا ،محصولي اجتماعي است که به
واسطهي محصوالت اجتماعي پيشين توليد ميشود اما موضوعات اين دانا ،کامالً مستقل از
انسانها وجود دارند .اين دو وجه فلسفهي علم استدالل باسکار را دربارهي دو بعد و دو نوع
«ابژه»1ي دانا تصديق ميکنند :بعد گذرا2که در آن ابژه علتي مادي يا دانشي از پيا تاسيسشده
است که به منظور توليد دانا جديد به کار گرفته ميشود ،و بعد ناگذرا3که در آن ،ابژه ساختار
يا سازوکار واقعياي است که کامالً مستقل از انسانها وجود دارد و عمل ميکند( Bhaskar,

 .)2008a: 5-6گزارههايي که عملکرد ساختارها و سازوکارهاي واقعي يعني ابژههاي ناگذراي
پژوها علمي را توصيف ميکنند «گزارههايي دربارهي تجربهها يا دربارهي رويدادها نيستند.
آنها در عوض گزارههايي هستند دربارهي شيوهي عملِ «چيزها» در جهان و ميتوانند در جهاني
بدون انسانها عمل کنند ،يعني در جايي که هيچ تجربهاي وجود نخواهد داشت و فقط شايد
اندکي پيوندهاي دائمي يا برخي رويدادها بتواند وجود داشته باشد»( .)Bhaskar,2008a:6از
همين رو نياز داريم بين قلمروهاي «واقعي»« ،بالفعل» و «تجربي» تمايز بگذاريم
( .)Bhaskar,2008a:6بر همين اساس است که هستيشناسي ميتواند واقعگرايانه/رئاليستي،
فعليتگرايانه ،و يا تجربهگرايانه باشد .تجارب و پيوندهاي دائمي رويدادها به کناگري انساني

1.Object
2.Transitive
3.Intransitive
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وابستهاند اما قوانين علي چنين نيستند .اينجا مشخص ميشود که هستيشناسي تجربهگرايانه
چگونه به يک انسانمحوريِ نهفته وابسته است .از ديد يک رئاليست استعاليي(انتقادي) امکانِ
شناخت ما از جهان يک ويژگي ذاتيِ اين جهان نيست و در نتيجه نميتواند مشخصهي
تعريفکنندهي جهان باشد( .)Bhaskar,2008a:29در مقياس کيهاني ،امکان شناخت ما از جهان
يک تصادف تاريخي است .يک فلسفه ي علمِ بسنده از ديد باسکار بايد هم ويژگي اجتماعي علم
را حفظ کند و هم استقالل ابژههاي انديشهي علمي را از علم .اولي بيانگر آن است که دانا به
واسطهي دانا(در بعد گذرا) توليد ميشود و خودانگيخته نيست و دومي بيانگر هستي و فعاليت
مستقل ساختارها و چيزهاي علي(در بعد ناگذرا) است« .جهان از سازوکارها تشکيل ميشود نه
از رويدادها»( .)Bhaskar,2008a:37اين سازوکارها «ابژههاي ناگذراي1نظريهي علمي هستند».
از ديد باسکار کارويژهي دشوار علم «توليد دانا از آن سازوکارهاي ماندگار و پيوسته فعالِ
طبيعت است که پديدارهاي جهان ما (رويدادها و تجارب) را توليد ميکنند»
(.)Bhaskar,2008a:37
 .5يافتهها
در اين بخا بر مبناي بيناهاي رئاليسم انتقادي ،به تبيين و نقد بنيانهاي هستيشناسانه،
شناختشناسانه و روششناسانهي ژئوپليتيک انتقادي پرداخته ميشود .بايد در نظر داشت که سه
حوزهي هستيشناسي ،شناختشناسي و روششناسي ماهيتاً همبستهاند ،در اغلب مواقع داراي
همپوشاني هستند .افزون بر اين ،هستيشناسي بر شناختشناسي و روششناسي تقدم دارد زيرا
سرشت بنيادينِ موضوعاتِ شناخت است که انواع شناخت و روششناسيها را تعيين و محدود
ميکند( .)Bhaskar,2008هستيشناسيِ ژئوپليتيک انتقادي2به طور صريح بيان نشده است زيرا
به اشتباه پيشاپيا پذيرفته است که هر نوع بحث هستيشناختي ،پوزيتيويستي و در نتيجه مذموم
خواهد بود .با اين حال ژئوپليتيک انتقادي فاقد هستيشناسي نيست بلکه داراي يک هستيشناسيِ
ضمني است .آغازگاه ژئوپليتيک انتقادي ،شناختشناسي يا معرفتشناسي است و در نتيجه
1.Intransitive Objects
2.Ontology of Critical Geopolitics
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هستيشناسيِ ژئوپليتيک انتقادي را بايد از خالل شناختشناسيِ آن آشکار کرد .همان طور که
گفته شد هستيشناسي و شناختشناسي و در نتيجه روششناسي همپوشانيهايي با همديگر
دارند .با اين حال به منظور تفکيک تحليلي ،ميتوان بحث را به سه دسته به اين ترتيب تقسيم
کرد :هستيشناسي ،شناختشناسي و روششناسي ژئوپليتيک انتقادي.
.5-1هستيشناسيِ ژئوپليتيک انتقادي

اتوتايل و دالبي در مقدمهشان بر کتاب بازانديشي ژئوپليتيک با عنوان «بازانديشي ژئوپليتيک :به
سوي ژئوپليتيک انتقادي» استدالل ميکنند که ژئوپليتيک انتقادي با اتکاي بر تنوعي از
پسامدرنيسمها (شامل رويکردهاي فمينيستي ،پسااستعماري ،و پساساختارگرايانه) مبتني است.
آنها بر چند نکتهي کليدي دربارهي ژئوپليتيک انتقادي تاکيد ميکنند .اول اينکه ژئوپليتيک
پديدهاي «فرهنگي» است که بسيار گستردهتر از آن است که بتوان آن را به کشورداري و
سياستمداريِ مردان فرهيختهي دولتي فروکاست( .)Ó Tuathail and Dalby,2002:2-3سيمون
دالبي نيز همين برداشت را در مقالهاي با عنوان «امپرياليسم ،سلطه ،فرهنگ :مناسبتِ ادامهدارِ
ژئوپليتيک انتقادي »1مبنا قرار داده است .از ديد اتوتايل مفهوم فرهنگِ ژئوپليتيک ،مفهوم
هستيشناختيِ مستدلتر و دقيقتري است چرا که امر اقتصادي و امر سياسي را شيواره نميکند
بلکه رابطهاي ديالکتيکي را بين اين دو درون بستر تاريخي رويههاي داللتگرِ خاصي2پيافرض
ميگيرد( .)Dalby,2008:417البته اتوتايل و دالبي پاسخي به اين پرسا نميدهند که چرا فرهنگ
ميتواند مبرا از شيوارگي باشد اما امر اقتصادي و امر سياسي نميتوانند؟ از طرف ديگر ،منظور
از رابطهي ديالکتيکي در اينجا به طور دقيق مشخص نيست و توضيحي دربارهي آن ارائه
نميشود .به روايت اتوتايل ،نوعي همدستي وجود دارد بين ژئوپليتيک ،سلطه و امپرياليسم .از
ديد دالبي نيز به ويژه با بازنظاميسازي سياست جهاني پس از واقعهي يازده سپتامبر و در نتيجهي

1.“Imperialism, Domination, Culture: The Continued Relevance of Critical Geopolitics”.
2.The historical context of particular signifying practices
منظور اين است که ژئوپليتيک انتقادي ،امر اقتصادي و امر سياسي را همچون واقعيتهايي فراتاريخي و تغييرناپذير و ازلي
نميانگارد بلکه آنها را درون بستر تاريخي و گفتماني خاصشان بررسي ميکند .به بيان ديگر ،امر سياسي و امر اقتصادي
در سطح گفتماني و به طور فرهنگي ،در طول تاريخ مدام ساخته و دوباره تعريف ميشوند.
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جنگ عليه ترور به سردستگي امريکا ،همچنان به ژئوپليتيک انتقادي نياز داريم تا بتوانيم فرهنگي
را بفهميم که توليدکنندهي حمالت و دستاندازيهاي امپرياليستي به منظور سلطه بر مکانهاي
دور است( .)Dalby,2008:414اينجا توسل به مفهوم فرهنگ و زبان و دوريگزيني از اقتصاد و
جغرافيا در وجه غيرفرهنگياش نوعي فرار از مواجهه با واقعيتهاي سختِ جهان معاصر باشد.
دومين مشخصهي ژئوپليتيک انتقادي از ديد اتوتايل و دالبي آن است که بر خالف ژئوپليتيک
سنتي که سياست خارجي را به مطالعهي روابط بين دولتها تعبير ميکنند ،دولتها نسبت به
نظام بينادولتي ،پيشيني نيستند بلکه به طور دائمي به واسطهي عملکردهايشان در نسبت با
بيروني که خود را با آن «تعريف ميکنند» ،ايجاد و خلق ميشوند .به بيان ديگر ،دولتها و مرزها
به طور مفهومي برساخته مي شوند .از ديد اتوتايل و دالبي ،سياست خارجي خود نوع خاصي از
يک عملکرد1سياسيِ توليدِ مرز است .ژئوپليتيک انتقادي را به اين ترتيب ميتوان در بستر
چرخا زباني و يا فرهنگي فهميد .حاال بجز نقشههاي دولتها با نقشههاي معناها نيز مواجهيم.
در نتيجه رويه هاي مرزکشي در ژئوپليتيک انتقادي هم مفهومي هستند و هم کارتوگرافيک( Ó

 .)Tuathail and Dalby,2002:4چنانکه مشخص است نوعي گريز از اقتصاد در ژئوپليتيک
انتقادي مشهود است که با تاکيد بيا از اندازه بر فرهنگ همبسته است .همواره از سياست و
فرهنگ و اجتماع حرف زده ميشود اما به اقتصاد اشاره نميشود .موضوعي که نشان ميدهد
واقعيت يا هستي از منظر ژئوپليتيک انتقادي ،اليهمند نيست.
سومين مولفهي ژئوپليتيک انتقادي از ديد اتوتايل و دالبي اين است که ژئوپليتيک را نه يک
تکينگي/انفراد2بلکه يک کثرت3ميدانند .ژئوپليتيک «مجموعهي متکثر رويههاي بازنمايانهاي»

4

است که در سرتاسر جوامع پراکندهاند( .)Ó Tuathail and Dalby,2002:5اما اگر موضوع
ژئوپليتيک ،همهي رويههاي بازنمايانه است ،آنگاه وجه مميزهي ژئوپليتيک از بين خواهد رفت.
به جاي يک ژئوپليتيک حاال از رويههاي بازنمايانهي ژئوپليتيکي حرف زده ميشود .آيا موضوع
1.Performance
2.Singularity
3.Plurality
4.Representational
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ژئوپليتيک اين رويههاي بازنمايانه هستند؟ آيا موضوع ژئوپليتيک را نبايد در خودِ جغرافيا و
عينيت آن ديد؟ ژئوپليتيک انتقادي به طور نظاممند به اين موضوعات نميپردازد .مولفهي ديگر
ژئوپليتيک انتقادي اين است که ژئوپليتيک انتقادي به عنوان شکلي موقعيتمند1از خردورزي،
به دنبال «نظريهپردازي» شرايط اجتماعيـفضايي گستردهتري که در آن قرار دارد نيز است( Ó

 .)Tuathail and Dalby,2002:6با اين حال اينجا منظور از نظريهپردازي به طور دقيق روشن
نيست .مشخص نيست با رويکردِ ژئوپليتيک انتقادي ،و گريز از شناخت ،و تاکيدش بر نقدِ
پيوسته ،از نظريهپردازي در چه معنايي حرف زده ميشود.
ژئوپليتيک انتقادي از ديد دالبي ژئوپليتيکِ ضدهژمونيک2است .آنچه در اين راستا اهميت دارد
مطالعهي عملکرد سياسي شکل هاي فهم جغرافيايي است و اين که مفاهيم و گفتمان جغرافيايي
پيامدهايي سياسي دارند .در نتيجه نبايد مطالعهي جغرافياي سياست را به فضاهاي
بديهيانگاشتهشده و متعارف فروبکاهيم( .)Dalby,1991:274از همين رو بايد سياستِ موجود
در پس سياست جغرافيايي را بکاويم .همچنان که ميبينيم ژئوپليتيک انتقادي با تقدم «سياست»
بر «جغرافيا» تعريف مي شود و اين چرخا به نوعي بيانگر گذار از واقعيتهاي ماندگار و
ساختاري و ضروري و نسبتاً ايستا به واقعيتهاي ناپايدار و ذهنيتگرايانه3و پيشامدي و سيال
است که در بخاهاي پيشين به آن پرداخته شد .اما بنابر رئاليسم انتقادي ،نظريه به دنبال کشف
ساختارهاي ضروري است و نه پديدههاي پيشامدي(رويدادها و تجربهها) .اتوتايل و دالبي تاکيد
دارند که ژئوپليتيک انتقادي به دنبال تمرکز بر اقدامات و اعمال سياسي اليتها و گروههاي
انساني مختلفي است که در تصميمگيريها نقا بازي ميکنند .آنها تاکيد ميکنند که عرصهي
سياست عرصهي پيشامدها و تصادفها است .آنها همچنين امکان شناخت را پيشاپيا رد
کردهاند زيرا به جاي شناخت از نقد حرف ميزنند .با درنظرگرفتن همهي اين مولفهها ،مشخص
1.Situated
2.Counterhegemonic
بايد توجه داشت که اين تعبير را با  Anti-hegemonicيکي نگرفت .اگر  Anti-hegemonicبه معناي ضديت با هر
نوع پروژهي هژمونيکي است Counterhegemonic ،اما هژموني را بخا سازندهي واقعيت اجتماعي ميداند و واقعيت
را عرصهي برخورد و مقابلهي پروژههاي هژمونيک متفاوت ميداند.
3.Subjective
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نيست ژئوپليتيک انتقادي چگونه و به چه معنا قرار است شرايط اجتماعيـفضايي را
«نظريهپردازي» کند .اين تاکيد بر پيشامدها و تصادفها بيانگر بنيان دريدايي ژئوپليتيک انتقادي
است.
افزون بر اين ،اتوتايل در مقالهاي با عنوان «ژئوپليتيک پسامدرن؟ تصور ژئوپليتيکي مدرن و
فراسوي آن» درکتاب بازانديشي ژئوپليتيک ،نيز ژئوپليتيک را همچون «شيوهي خاصي از بازنمايي
فضاي جهاني» 1توصيف ميکند .به گفتهي او سازماندهيهاي سلسلهمراتبي فضاي جهاني در
قالب بلوکهاي ذاتي ،بر کالممحوري2عميق سنت غربي مبتني است که «به دنبال آن بوده است
تا پيشامد را با توسل به حقايق زيربناييِ علم ،تاريخ و طبيعت به نظم درآورد»( Ó Tuathail and

 .)Dalby,2002:22منظور از کالممحوري ،سنتي در علم و فلسفهي غربي است که واژگان و
زبان را تجلي بنيادين واقعيتي بيروني ميداند .از اين منظر ،فرض ميشود که موضوعي خاستگاهي
و فروکاستناپذير وجود دارد که کالم آن را بازنمايي ميکند .دريدا تقابل بين گفتار و نوشتار را
تجلي کالممحوري فرهنگي غربي ميداند که بر اساس آن ،يک قلمروي حقيقت ،پيا و مستقل
از بازنمايياش به واسطهي نشانههاي زبانشناختي وجود دارد .در نتيجه اين طور تلقي ميشود
که نشانههاي زبانشناختي متمايز از پديدههايي هستند که بازنماييشان ميکنند و مهمتر اينکه
پديدهها براي وجودشان نيازي به نشانههاي زبانشناختي ندارند .به اين ترتيب گويي پديدهها
مستقل از زبان وجود دارند و اين دو تفکيکپذيرند .دريدا استدالل ميکند که اين برداشت از
حقيقت و واقعيت همچون چيزهايي که بيرون از زبان وجود دارند برآمده از يکي از کاستيهاي
ريشهدار فلسفهي غرب است که متافيريکِ حضور3نام دارد .از ديد دريدا معناي زبانشناختي با
بازي هميشگي تفاوتها بين واژگان تعيين ميشود نه با ايدهاي خاستگاهي يا معنايي که پيا و
بيرون از زبان وجود داشته باشد .يکي از پيامدهاي اين رويکرد آن است که معنا همواره در حال
ساختهشدن است .در نتيجه معناي يک واژه چيزي نيست که به طور تمام و کمال در پيا روي

1.A Particular Mode of Representing Global Space
2.Logocentrism
3.Metaphysics of Presence
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ما حاضر باشد .معنا به اين ترتيب در زنجيرهي نامتناهي و طوالنيِ معناها به تعويق انداخته
ميشود( .)Encyclopaedia Britannica:2019اين ديدگاه دريدايي که بنيانِ هستيشناختيِ
ژئوپليتيک انتقادي است به اين ترتيب قايل به واقعيتِ بيرون از زبان نيست .اين همان چيزي
است که رئاليسم انتقادي مغلطهي معرفتشناسانه مينامد که طبق آن ،گزارهها دربارهي هستي را
همواره ميتوان به گزارههايي دربارهي دانامان از هستي تقليل داد .اينجاست که گفته ميشود
ژئوپليتيک انتقادي تقدم را به شناخت ميدهد و نه هستي.
اتوتايل و ديگر اصحاب ژئوپليتيک انتقادي ،خود را غرق در شناختشناسي کردهاند و در نتيجه
يک هستيشناسي ضمني را پيافرض ميگيرند بيآنکه آن را مفهومپردازي کنند .اتوتايل
کالممحوري را علت بهوجودآورندهي سلسلهمراتب فضاي جهاني در قالب بلوکهاي ذاتي
ميداند و در نتيجه ماديتها و عينيتهاي توليدکنندهي چنين سلسلهمراتبي را ناديده ميگيرد.
البته ميتوان گفت که خودِ اين رويههاي گفتماني و شناختي شکلهاي اجتماعي عيني هستند اما
مساله آن است که شکلهاي اجتماعي ديگري نيز وجود دارند که تماماً گفتماني و شناختي
نيستند .براي مثال ،اگرچه دولتهاي ملي پديدههايي هستند که به طور اجتماعي و در مقطعي از
تاريخ به وجود آمدهاند اما اکنون ،پس از صدها سال از تکوين دولتهاي ملي ،جغرافياي فيزيکي
نيز به مولفهاي اساسي در دولتهاي ملي به عنوان شکلهايي اجتماعي تبديل شده است.
هستيشناسيِ مسطح ژئوپليتيک انتقادي که ريشه در فهم دريدا دارد مانع از آن ميشود که رابطهي
بين سطح هستيشناسانه و شناختشناسانه به روشني مطرح و تبيين شود .از همين رو او به
ضرورتهاي موجود در واقعيت اشاره نميکند و جهان را همچون مجموعهي مسطحي از
پيشامدها تصور ميکند .اما بايد گفت که اين متافيزيکِ حضور نيست که مرزها و تقسيمبنديهاي
فضايي را توليد ميکنند بلکه اين مرزها و تقسيمبنديهاي فضايي موجود هستند که متافيزيک
حضور را بازتوليد مي کنند زيرا واقعيت جغرافيايي مستقلي از انسان وجود دارد .اتوتايل عنوان
ميکند که ژئوپليتيک انتقادي بر بهرسميتشناختنِ تکثر پيشامدها استوار است .اما مشخص نيست
که اين پيشامدها بدون ضرورتها چطور امکانپذير هستند؟ به زبان خودِ دريدا بايد پرسيد
شرايطِ امکان اين پيشامدها چيست؟ در واقع اتوتايل اينجا خود به مباني واسازي دريدايي پايبند
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نيست .ژئوپليتيک انتقادي وارد نظريهپردازي اين مساله نميشود .طبق ژئوپليتيک انتقادي ،واقعيت
ذهنيتمحور است و در نتيجه تعميمبخشي ،کارکردي ندارد و آنچه مهم است واسازي ذهنيتها
و محرکهاي تصميم گيران است .در ژئوپليتيک انتقادي فرض بر اين است که نگاه ژئوپليتيکي
افراد از جمله دولتمردان هيچگاه نميتواند عيني باشد زيرا «بيننده و موضوع مطالعه از هم
جداييناپذيرند» .در نتيجه آنچه مهم است براي مثال نه موقعيت جغرافيايي کشورها و قارهها
بلکه گفتمان روشنفکرانِ دستگاه دولت است .به گفتهي اتوتايل ژئوپليتيک مدرن «عصارهي تبختر
1

شناختشناسانه و هستيشناسانهي غربي است ــ تصويرکردنِ جهان از منظري امپرياليستي»

( .)Cited in Kely,2006:39اتوتايل ژئوپليتيک انتقادي را همچون «يک رويکرد و نه يک نظام
نظري» تعريف ميکند(.)Cited in Kely,2006:40

اتوتايل در مقالهي «ژئوپليتيک پسامدرن؟ تصور ژئوپليتيکي مدرن و فراسوي آن» درکتاب
بازانديشي ژئوپليتيک ،در همين راستا عنوان ميکند که تصور ژئوپليتيک متعارفمان که جهان را
بر حسب بلوکهاي فضايي ،حضور قلمرويي و هويتهاي ثابت بازنمايي ميکند ديگر بسندهي
شرايط جديد نيستند .از ديد او ،مشخصه ي اين دوران پسامدرن اين است که فضا در آن پشت
سر گذاشته شده و قلمرومندي2حاال زير سايهي نوعي زمانمندي3قرار گرفته است و به جاي
هويتهاي نامتغيرِ ساده با شبکههايي از پيونديبودن4متغيرِ پيچيده مواجهيم .همچنان که ميبينيم
استعارههاي شبکه و پيونديبودن از واژگان اساسي ژئوپليتيک انتقادي به شمار ميروند .اتوتايل
به جاي تاييد گذار صرف از مدرن به پسامدرن با ارجاع به التور5و نظريهي بازيگر-شبکه6به
ناخالصيِ برداشتهاي هستيشناسانهي ما اشاره ميکند.

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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بر همين اساس ،رويههاي ژئوپليتيکي معاصر از ديد اتوتايل کامالً آشفته هستند و اساساً نه مدرن
هستند و نه پسامدرن( .)Ó Tuathail and Dalby,2002:8به گفتهي اتوتايل ،شرايط پسامدرن،
خلوصها و يکدستيهاي هستيشناختيِ ژئوپليتيک مدرن و موضوعات قلمرويي سنتياش را به
چالا ميکشد( .)Ó Tuathail and Dalby,2002:8جالب اما اينکه اتوتايل( Cited in

 )Kely,2006:27-28التور را به خاطر انحالل تمام مفاهيم هستيشناختي پيشين در شبکهها و
در نتيجه متورم و تهيکردن مفهوم شبکه و متعاقباً تاريخزدايي از آن نقد ميکند .هر چند از ديد
او «نظريهپردازيهاي اجمالي» امثال التور ميتوانند در ايضاح گراياهاي درونماندگار مسائل
معاصر سودمند باشند .از همين رو خود او با درآميختن همهي اين ديدگاهها يک برساخت نظري
پيشنهاد ميدهد .مسالهي چنين رويکردي اما اين است که همان التقاطگرايي و سرسريبودنِ
موجود در از رويکردهاي نظري پياگفته را در سطحي جديد بازتوليد ميکند .مشخص است
که اتوتايل پيشاپيا پذيرفته است که هستيشناسي در دوران پسامدرن ويژگيهاي خاصي دارد
از جمله اين که چندان تعيينکننده نيست چرا که عمالً فهم وضعيت را به ترکيبي از فهمها و
برداشتها و نظريههاي اجمالي ديگران تقليل ميدهد .از همين رو کوششي براي فهمِ خودِ
وضعيت نميکند .با اين حال به شکلي متناقض ،خود هستيشناسي شبکهاي را ميپذيرد .اتوتايل
به درستي تاکيد ميکند که در بحث دربارهي رابطهي مدرن و پسامدرن و گذار از مدرنيته به
پسامدرنيته اغلب اين گرايا وجود دارد که «پيچيدگيهاي آشفتهي تاريخ انساني را در قالب
مقولههايي تميز و دقيق به نظم درآوريم» .اين گرايا تا آنجا پيا ميرود که گاهي زيباييشناسي
نظري بر پژوها غلبه ميکند و تقابلها و تقارنهاي نظري به هدف فينفسه تبديل ميشوند.
نتيجه ي اين روند از ديد اتوتايل آن است که چشممان را بر پيچيدگيهاي تاريخ ببنديم( Ó

 .)Tuathail and Dalby,2002:34در همين راستا او استدالل ميکند که عامترين مشخصهي
گذشته و اکنون جامعهي انساني ،ميزان چشمگيري از آشفتگي و بههمريختگي است .جوامع
شبکههاي درهمتنيده و چندگانهاي از برهمکنا هستند که در مقياسهاي متفاوت عمل ميکنند.
اين شبکهها به طور چشمگيري پيچيده هستند و «نبايد همچون سيستمهايي با هويتهاي منفرد
و مرزهاي مشخص و ذات/جوهري غالب درنظرگرفته شوند» .جالب است که بالفاصله اضافه
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ميشود که «تاکيد بر ماهيت شبکهاي روابط اجتماعي است»(.)Ó Tuathail and Dalby,2002:34
اما مشخص نيست چطور ميتوان گفت پيچيدگيهاي جهان ما را از فهم ذات/جوهر آن
بازميدارد و همزمان گفت که ماهيت جهان ،شبکه است .ماهيت شبکه را چگونه ميتوان فهميد
و شناخت؟ اگر مرزي براي شبکه وجود ندارد که آن را از غيرشبکه متمايز سازد ،اگر همهچيز
شبکه است ،چطور ميتوان از شبکه حرف زد؟ مقولههاي مدرن و پسامدرن از ديد اتوتايل ،مانند
بسياري از مقوله ها و مفاهيم ديگر ،فقط مزيتي آموزشي دارند .به بيان ديگر ،اينها و بسياري
مفاهيم ديگر ،هستي کنوني جهان را توضيح نميدهند .از همين رو است که دالبي نيز به جاي
مفهوم از استعاره حرف ميزند .اتوتايل همهي اينها را ميگويد تا نتيجه بگيرد که «بايد آگاه
باشيم که تراکم ،پيونديبودن ،و ناخالصبودنِ رويهها و فرآيندهاي اجتماعيـفضايي و
اجتماعيـزماني معاصر اغلب از چنگ نظريههاي ما ميگريزند» .با اين حال اين کاستي و نقص
نظريههاي مد نظر اتوتايل است که توانايي فهم رويههاي معاصر را ندارند .اتوتايل هشدار ميدهد
که ما در واقع در تقالي اين هستيم که ژئوپليتيک پسا/نا/مدرنِ مغشوش ،پارهپارهي سدهي بيست
و يکم را بفهميم( .)Ó Tuathail and Dalby,2002:34باز هم مشخص نيست که اگر نظريهها در
فهم واقعيتهاي ژئوپليتيکي ناتوان هستند چگونه قرار است چنين تقاليي همچنان معنا داشته
باشد؟ چرا اين تقال را کنار نگذاريم؟ يا بر اساس کدام نظريهپردازي متوجه شدهايم که ژئوپليتيک
جهان کنوني داراي ماهيتي پارهپاره است؟ ژئوپليتيک انتقادي متاسفانه به اين پرساها پاسخ
نميدهد.
در نهايت همچنان که ميبينيم ،ژئوپليتيک انتقادي ،فاقد هستيشناسي مستقل است و بنيانهاي
هستيشناسانهي خود را از فلسفههاي ديگري مشخصاً اما نه منحصراً از برخي نسخههاي نظريهي
انتقادي از جمله قدرتـداناِ فوکو و واسازي 1دريدا به عاريه ميگيرد .اين رويکردهاي
پسامدرنيستي وجود حقيقت عيني را انکار ميکنند و در عوض حامي جهاني ذهنيتمحور هستند.
از اين منظر «همهي قدرتها به دانا نياز دارند و همهي داناها نيز به روابط قدرت موجود
وابستهاند و آن را تقويت مي کنند .از همين رو حقيقتي بيرون از قدرت وجود ندارد .يا به زبان
1.Deconstruction
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فوکويي حقيقت چيزي بيروني نسبت به وضعيت اجتماعي نيست بلکه بخشي از آن
است»( .)Kely,2006:13پرسا اساسي اما اين است که اگر همهي داناها به روابط قدرت
موجود وابستهاند امکان وجود دانا انتقادي منتقد قدرت موجود را چگونه توجيه ميتوان کرد؟
مگر ژئوپليتيسينهاي انتقادي هدف خود را همين تعريف نکردهاند؟ اين نيز بيانگر يکي ديگر از
تناقضهاي دروني ژئوپليتيک انتقادي است .در مجموع ،همچنان که بحث شد ،به اتکاي فلسفهي
علمِ رئاليسم انتقادي ميتوان گفت که هستيشناسيِ ژئوپليتيک انتقادي يک هستيشناسي
غيرواقعگرايانه ،ايدهآليستي و سوبژکتيويستي است و از همين رو نميتواند ابعاد ساختاري و
عينيِ ژئوپليتيک را آن طور که واقعاً هست تبيين کند .ژئوپليتيک انتقادي در واقع هستي را نه
يک هستيِ بيروني و عيني بلکه يک هستيِ اجتماعاً برساخته ميانگارد و در نتيجه هستي را صرفاً
از دريچهي سوژهي انساني ميفهمد؛ رويکردي که نميتواند تماميتِ گسترده و پيچيدهي هستي
را فراتر از امور و اليهي انساني توضيح دهد .بر همين اساس هستيشناسيِ ژئوپليتيکِ انتقادي
نوعي هستيشناسي انسانمحور و برساختگرايانه1و در نتيجه غيراليهمند است که کل واقعيت
و هستي را به گفتمان فروميکاهد .ژئوپليتيک انتقادي فاقد يک رويکرد فلسفي اليهمند است و
نميتواند اليههاي غيرگفتماني و ساختاريِ واقعيت ،و مهمتر از آن ،پيوند و برهمکنا آنها را
تبيين کند .همچنين ژئوپليتيک انتقادي از منظر شناختشناسانه عمدتاً پساساختارگرايانه و به
تعبيري پسامدرن است .اين شناختشناسي اساساً بر هستيشناسيِ تقليلگرايانه آن مبتني است
که شناخت را به تفسير و نقدِ ديدگاهها و سياستها فروميکاهد .ژئوپليتيک انتقادي ،شناخت
اجتماعي را به نقد کناها و برهمکناهاي سوژههاي انساني و به تعبيري ،شناخت را در بهترين
حالت به شناخت در سطح تجربي محدود ميکند .در نتيجه نميتواند وارد شناخت و تبيين
پديدههاي عيني اي بشود که ضرورتاً ماهيتي انساني ندارند و ضرورتاً تجربهپذير نيز نيستند.
تناقض آنجاست که به رغم تاکيد بر ماهيت شبکهاي و پيوندي پديدهها و درهمتنيدگي پديدههاي
طبيعي و اجتماعي ،ژئوپليتيک انتقادي صراحتاً به نظريهپردازيِ اين هستيِ شبکهاي و غيرانساني
نپرداخته است .از همين رو ارجاعِ اتوتايل به نظريهي کنشگر-شبکهي التور در نهايت بيمعنا از
1.Constructivist
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آب درميآيد .ميتوان گفت که ريشهي اين تناقضها در اين است که ژئوپليتيک انتقادي ،به بيان
رئاليستي انتقادي ،وجود پديدههاي واقعي را رد ميکند ،پديدهها و نيروهايي که نه در سطح
تجربي يا بالفعل بلکه در سطح واقعي يا ساختارهاي ژرف قرار دارند.
.5-2شناختشناسيِ ژئوپليتيک انتقادي

ژئوپليتيک انتقادي در واقع يکي از رويکردهاي به اصطالح پسامدرن و پساساختارگرا است.
ميتوان گفت پسامدرنيسم با هستيشناسي غيررئاليستي و نسبيگرايي شناختشناسانه و اخالقي
تعريف ميشود .پساساختارگرايي نيز مولفه هاي مشابهي دارد و مدعي است که زبان ،ميانجي
شفافي نيست که ما را مستقيماً به حقيقت يا واقعيت آن بيرون برساند .زبان در مقابل ،يک ساختار
يا کد است که اجزايا معنايشان را از تمايز با يکديگر مي گيرند و نه از پيوند با واقعيتي در
جهان بيروني .به بيان ديگر ،پساساختارگرايي با فقدان مرجع1تعريف ميشود .پساساختارگرايي
به اين ترتيب مدافع نوعي نسبيگرايي و برساختگرايي است .ژئوپليتيک انتقادي بر برخي از
کليديترين مولفههاي پسامدرن و پساساختارگرا در معناهاي پياگفته بنا شده است .براي مثال،
رويکردهايي مانند قدرتـ دانا فوکو يا واسازي دريدا از ارکان ژئوپليتيک انتقادي هر دو با
سنتهاي پسامدرن و پساساختارگرايي همبستهاند .صفت انتقادي در ژئوپليتيک انتقادي بيانگر
همين اتکا به نقد توليد دانا از سوي قدرت و نقد واسازانهي مفاهيمي که به ما رسيدهاند است.
شناختشناسيِ برآمده از هستيشناسي ضمني ژئوپليتيک انتقادي ،پساساختارگرايانه و پسامدرن
است و شناخت را امري متکثر و نسبي ميداند .امکان شناخت عيني را اساساً مردود ميداند و
در عوض از تکثر ديدگاههاي ذهنيتمحور2دفاع ميکند .دالبي در مقالهاي با عنوان «ژئوپليتيک
انتقادي :گفتمان ،تفاوت ،و مخالفت» )Dalby,1991:275(3موضوع جالبي را طرح ميکند که در
پيوند با هستهي بحث ماست .او ميپرسد اينکه آيا با وجود تنوع رويکردهاي نظري در حوزهي
جغرافيا هيچ امکاني وجود دارد که بتوان به چارچوبي وحدتبخا دست يافت و اساساً چه

1.Referentiality
2.Subjective
3.“Critical Geopolitics; Discourse, Difference, and Dissent”.
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نيازي به چنين چارچوب يکدستکنندهاي داريم؟ به گفتهي دالبي ،رويکردهاي کمي و نظريهي
انتقادي اساساً ميکوشند جهانهاي بسيار متفاوتي را بشناسند و از همين رو تفاوتهاي
هستي شناختي وجود دارد .اما چرا اساساً به يک چارچوب نظري واحد نياز داريم؟ دالبي بيان
ميکند که از منظر پوزيتيويستي1در فقدان يک دستور کار مشترک ،کار پژوهشي به شکلي از
نسبيگرايي تقليل پيدا ميکند؛ وضعيتي که هيچ دانشي درست نخواهد بود و پيشرفت به سوي
حقيقتي که به طور عقالني شناختني باشد ناممکن ميشود .از منظر پوزيتيويستي ،نسبيگرايي به
خاطر فقدان حقيقت عيني ،نکوهيده و محکوم است( .)Dalby,1991:275با اين حال دالبي
استدالل ميکند که چنين محکوميتي به نامِ عينيت2و استانداردهاي جهانشمول صادر ميشود،
در حالي که خودِ ماهيتِ تاريخاً برساختهي توانايي براي صدور چنين محکوميتي است که محل
پرسا است .دالبي به خوبي نتيجه ميگيرد که آنچه اهميت دارد پيافرضهاي ما دربارهي
جهان هستند .اينکه ما جهان را يک موجوديت سيارهايِ واحد ميانگاريم يا جهاني از تفاوتهاي
وابسته؟ آيا جهان تکثري است فرهنگي که در آن پافشاري بر هر گونه يونيورساليسمِ فرهنگي به
امپرياليسمي ايدئولوژيک ميانجامد؟ يا جهاني که چنين جهانشموليهايي3ميتوانند حقيقتاً
جهانشمول باشند؟ دالبي نتيجه ميگيرد که همانند آنچه پساساختارگرايان عنوان ميکنند دانا
دقيقاً همان قدرت است چرا که شکلهاي معيني از رويههاي انساني را ممکن و ميسازد .مشکل
اما اينجاست که مشخص نيست دالبي چگونه بيواسطه از سطح هستيشناختي به سطح عملي
وارد ميشود و مسالهي قدرت را پيا ميکشد .به نظر ميرسد که هستيشناسي از ديد دالبي
پيشاپيا هستيشناسي سياسي است.
دالبي اعتقاد به امکان حقيقتي عام و جهانشمول و يک برنامهي پژوهشي واحد و در نتيجه داشتن
معياري عيني براي قضاوت فکري را فرضيهاي مدرنيستي ميداند و معتقد است که شيوههاي
ديگري نيز براي پژوها و انديشيدن وجود دارد( .)Dalby,1991:276دالبي اما اينجا«حقيقت

1.Positivist

2.Objectivity
3.Universalisms

 32فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال هجدهم ،شماره اول ،بهار  ____________________________ 1401

جهانشمول» 1را با داشتن يک «برنامهي پژوهشي واحد» ،2يکي ميگيرد يا دست کم در يک
سطح قرار ميدهد .حال آنکه اينها اساساً يکي و مقايسهپذير نيستند .او ادامه ميدهد که بيشترِ
ادبيات موجود در زمينهي تاريخ علم به طور آشکار نشان ميدهند که پويايي دانا برآمده از
«بحث و مناقشه و فرايندهاي اجتماعي برهمکنشي» است که بخا الينفک شناخت علمي است.
دالبي اينجا معياري ضمني را مبناي قضاوت خود قرار داده است و آن استناد به توافق اکثريت بر
سر موضوع است .حال آنکه در عرصهي پژوها ،اکثريت هيچگاه نميتواند معيار خوبي باشد
و اين پيا فرض حتي با رويکرد ژئوپليتيک انتقادي که دانا و قدرت را درهمتنيده و تا حد
زيادي يکي ميداند همخوان نيست چرا که اگر قدرت است که دانا را توليد ميکند و يا قدرت
و دانا يکي هستند ،پس همواره قدرتِ مسلط است که با استناد به اکثريت ،شناختهاي ديگر
را رد ميکند .فروکاستنِ فرآيند شناختِ علمي به رويههاي غالب در اين فرآيند نيز اساساً
پذيرفتني نيست .چنين نگاهي ابژههاي3ناگذراي دانا را ناديده ميگيرد و صرفاً بر فرايند
اجتماعيِ توليد دانا متمرکز ميشود .از ديد دالبي اين نگاه باعث ميشود فهمي پيچيدهتر از
دانا به عنوان برساختي اجتماعي سربرآورد .دالبي نتيجه ميگيرد که تکثرگرايي هستيشناختي
و روششناختي ضرورتاً مانعي در فعاليت علمي به شمار نميروند( .)Dalby,1991:276اينجا نيز
ميتوان هستيشناسي ضمني دالبي را آشکار کرد .او به جاي تمايزگذاشتن بين رئاليستبودن در
سطح هستيشناختي و نسبيگرابودن در سطح شناختشناسانه ،عمالً هستيشناسي،
شناختشناسي و روششناسي را در هم فرو ميکند و در نتيجه جهان را مسطح ميانگارد.
اتوتايل نيز در کتاب راهنماي ژئوپليتيک در مقدمهاي با عنوان «انديشهورزي انتقادي دربارهي
ژئوپليتيک» تاکيد ميکند که ژئوپليتيک «يک شکل عيني و علميِ دانا نيست» .ژئوپليتيک از
ديد او دربارهي «عملکرد گفتمان و قدرتـدانا است» .موضوع ژئوپليتيک انتقادي به اين ترتيب
همان قدرتـدانا است .به گفتهي او ،ژئوپليتيک در گذشته نه همچون يک گفتمان بلکه همچون

1.Universal Truth
2. A Unitary Research Programme
3.Objects
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توصيفي بيطرفانه و عيني از اينکه جهان «واقعاً» چگونه هست تلقي ميشد .ژئوپليتيک انتقادي
منتقد اين تعريف است و امکان يک شکل دانا عيني را مردود ميداند .ژئوپليتيک در عوض
دربارهي اين است که «روشنفکران ،نهادها و ايدئولوژي چگونه ساختارهاي قدرت را درون
دولتها به وجود ميآورند»( .)Ó Tuathail and et al,2003:11اتوتايل اينجا عينيتگرايي1را به
اشتباه معادل با پوزيتيويسم مي انگارد و در نتيجه پيشاپيا و به طور غيرانتقادي ،امکان هر گونه
شناخت عينيِ غيرپوزيتيويستي را رد ميکند .از طرف ديگر ،ايدهآليسمِ ارادهگرايانهي2ژئوپليتيک
انتقادي نيز در اينجا کامالً آشکار است :اين ايدهها هستند که ساختارها را ميسازند .گويي اين
روشنفکران هستند که ساختارهاي قدرت را خلق ميکنند .اما فروکاستنِ ژئوپليتيک صرفاً به اين
وجه توليد اجتماعي دانا ،که همان وجه گذرا در معناي رئاليستي انتقادي است ،اشتباه است.
اتوتايل تا آنجا پيا ميرود که در مقابل نگاه خداگونهي ژئوپليتيک در معناي متعارف و سنتي
کلمه از نگاه ضدژئوپليتيکي حرف ميزند( .)Ó Tuathail and et al,2003:3او به جاي تعريف
ژئوپليتيک همچون توصيف خنثاي نقشهي سياسي جهان ،ژئوپليتيک را همچون يک گفتمان
تلقي ميکند .جالب است که به رغم اينکه ژئوپليتيک انتقادي را با شيوهي بازنمايي و نوشتن
دربارهي جغرافيا و سياست بينالملل تعريف ميکنند اما اين رابطهي شناختِ جهان(بازنمايي
دربارهي جهان) هيچ گاه در سطح هستيشناختي بحث نميشود .ژئوپليتيک انتقادي همچنين اين
فرض را رد مي کند که گفتمان ژئوپليتيکي ،زبانِ حقيقت است .ژئوپليتيک در عوض گفتماني
است که «ميکوشد حقيقتهاي خاص خودش را تاسيس و اظهار کند» .ژئوپليتيک انتقادي به
اين ترتيب «توليد گفتمان ژئوپليتيکي را بخشي از خودِ سياست ميداند و نه همچون توصيف
خنثي و بيطرفانهي يک واقعيتِ شفافِ عيني»( .)Ó Tuathail and et al,2003:3استدالل مرکزي
ژئوپليتيک انتقادي اين است که توليد دانا ژئوپليتيکي يک فعاليت سياسي اساساً محل مناقشه
است« .ژئوپليتيک ،در يک کالم ،دربارهي سياست است»( .)Ó Tuathail and et al,2003:4همان
طور که ميبينيم هستيشناسي ضمني ژئوپليتيک انتقادي توليد دانا را اساساً سياسي ميداند.
1.Objectivism
2.Voluntaristic
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 .5-3روششناسيِ ژئوپليتيک انتقادي

اتوتايل در کتاب ژئوپليتيک انتقادي؛ سياست نگارش فضاي جهاني استدالل ميکند که جغرافيا
درباره ي قدرت است .جغرافياي جهان به هيچ وجه محصول طبيعت و نيروهاي طبيعي نيست
بلکه پيامد تاريخ هاي مبارزه بين نيروهاي رقيبي است که به دنبال سازماندهي ،اشغال ،و
فرمانراندن بر فضا بودهاند .نظامهاي امپريال در سرتاسر تاريخ به اين ترتيب نظم و معنا را به
فضا تحميل کردهاند( .)Ó Tuathail,2005:2اتوتايل صراحتاً از واسازي دريدايي به عنوان مبنايي
براي انديشهورزي دربارهي ژئوپليتيک استفاده ميکند .او از اين مبناي نظري استفاده ميکند تا
معناي ژئوپليتيک ،هدف آن ،و نيز مسالهي نگاه خداگونهي ژئوپليتيک را بازانديشي کند .اتوتايل
از اين طريق ميخواهد برخي «اصول روششناختي» را تدوين کند که به تعميق ژئوپليتيک
انتقادي به عنوان يک «رويکرد» ميانجامد( .)Ó Tuathail,2005:49بر همين مبنا گفته ميشود که
يک رويکرد واسازانه مستقيماً به اين پرسا پاسخ نميدهد که «ژئوپليتيک چيست» زيرا از ديد
اتوتايل اين پرسا بيانگر آن ا ست که ذات يا معنايي استعاليي در پس اين مفهوم قرار دارد .در
برابر اين رويکرد مبتني بر متافيزيک حضور ،دريدا به دنبال آن است تا مفاهيم و معناها را در
بازنماييها و متون موجود بکاود( .)Ó Tuathail,2005:51بر اين اساس ،مسالهي ژئوپليتيک
انتقادي چگونگي نگارش فضاي جهاني به دست روشنفکران و نهادهاي دولتي است .به گفتهي
اتوتايل ،ژئوپليتيک بيانگر يک وجود يا حضورِ ثابت و ايستا نيست بلکه نامعين است( Ó

 .)Tuathail,2005: 52به روش دريدايي ،اتوتايل ميکوشد با بهپرساکشيدن کارکرد نمادين
نشانه(منظور داللت نشانهشناختي ژئوپليتيک است) ناپايداري ،ابهام ،و نامعينبودگي معناشناختيِ
ژئوپليتيک را آشکار کند .هدف ،مسالهمندکردنِ فهممان از ژئوپليتيک است .به بيان دقيقتر،
اتوتايل به دنبال آن است تا ژئوپليتيک را همچون واقعيتي شناختپذير به پرسا بکشد.
ژئوپليتيک به اين ترتيب موضوعي دربارهي جهان نيست بلکه بر نظام «توليد فضا/قدرت/دانا»
در اين جهان داللت دارد(.)Ó Tuathail,2005:52

روششناسي ژئوپليتيک انتقادي يک روششناسي فوکوييـدريدايي است که بر رابطهي
درهمتنيدهي قدرت و دانا ،و در نتيجه نقدِ دائمي و واسازانهي متون و دانا توليدشده توسط
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قدرت مبتني است .اين روش شناسي نه بر شناخت که بر نقد پيوسته استوار است .روششناسي
ژئوپليتيک انتقادي نوعي هرمنوتيک يا تفسيرگرايي است .هستيشناسي انسانمحور و غيراليهمندِ
ژئوپليتيک انتقادي خود را در روششناسيِ هرمنوتيکي نمايان ميکند که به نوعي ارادهگرايي
ميانجامد موضوعي که ميتوان آن را به نحوي بارز در تاکيد بر موقعيتمندي و نظرگاهِ سوژه
ديد ،تاکيدي که نقطهي اشتراک ژئوپليتيک انتقادي ،رويکردهاي فمينيستي ،و پسااستعماري است.
ژئوپليتيک انتقادي با تاکيد بيا از حد بر نقا و جايگاه سوژهي انساني در روابط قدرت ،اگرچه
روش مناسبي براي مقابله با عينيگرايي محض در معناي پوزيتيويستيِ کلمه فراهم ميکند اما
نمي تواند عينيتِ قدرت و واقعيتِ ژئوپليتيک را فراتر از بازيگران منفرد يا گروهي انساني
مفهومپردازي کند .به بيان ديگر ،به سبب هستيشناسي مسطح و غيراليهمند ،ژئوپليتيک انتقادي
نميتواند تمايز و استقالل نسبي اليههاي ذهني و عيني واقعيتِ ژئوپليتيکي را در عين پيوندشان
دريابد .به تبعيت از هستيشناسي و شناختشناسيِ پياگفته ،ژئوپليتيک انتقادي جهان و شناخت
از آن را در حوزهي ژئوپليتيک به نوعي متنشناسي و گفتمانشناسي تقليل ميدهد .کارويژهي
ژئوپليتيک به اين ترتيب به تفسير و افشاي گفتهها و متون و به طور عامتر گفتمانهاي قدرت
فروکاسته ميشود که از سوي بازيگران سياسي بازنمايي و توليد و بازتوليد ميشوند .اما
واقعيت هاي ژئوپليتيکي ماهيتي فراتر از گفتمان و متن دارند و در نتيجه هرمنوتيک نميتواند
روش مناسبي براي فهم و تحليل پديدههاي ژئوپليتيکي باشد.
 .6نتيجهگيري
بايد تاکيد کرد که ژئوپليتيک انتقادي با واردکردن ديدگاههاي انتقادي از فلسفه و نظريهي
اجتماعي به تحولي جدي در عرصهي انديشهورزي ژئوپليتيک انجاميده است .نقدهاي بجاي
ژئوپليتيک انتقادي بر برداشتهاي سنتي از ژئوپليتيک که با نقدهاي جدي بر سياستهاي دولتي
همراه است از برجستگيهاي ژئوپليتيک انتقادي به شمار ميروند .در اين نوشته اما تمرکز ما
تاکيد بر ابعاد مثبت اين رويکرد انتقادي نبوده است بلکه تالش شد تا بر برخي از کاستيهاي
نظريِ آن تمرکز کنيم .در همين راستا استدالل شد که هستيشناسيِ ژئوپليتيک انتقادي يک
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هستيشناسي فعليتگر ا 1و در نتيجه غيرواقعگرايان ه 2است .اين هستيشناسي مبتني بر
تجربهگرايي کالسيک و ايده آليسم استعاليي است که واقعيت را عمدتاً بر حسب تجربه و ذهن
انساني ميفهمد و در نتيجه تمامِ واقعيت را به فعليت تقليلميدهد .در اين هستيشناسي جايي
براي قوانين ،گراياها و نيروهاي واقعياي که وجود دارند اما ضرورتاً بالفعل و يا تجربهپذير
نميشوند وجود ندارد .ممکن است کنارهمقراردادن تجربهگرايي و ايدهآليسم عجيب به نظر
برسد .اما طبق رئاليسم انتقادي اين دو ،هستيشناسي مشترکي دارند .نه تجربهگرايي کالسيک و
نه ايدهآليسم استعاليي هيچ يک نميتوانند اين ايده را تاب بياورند که ساختارها و چيزهاي
عِلي  3،هستي و کنا مستقل دارند و موضوع بررسي علم هستند .از ديد باسکار ،اين ناتواني
مشترک ،ريشه در هستيشناسي مشترک آنها دارد .ايدهآليسم استعاليي اگر چه شرح
تجربهگرايانه را از علم رد ميکند اما به طور ضمني شرح تجربهگرايانه را از هستي ميپذيرد .از
ديد باسکار بايد تمايزي هستيشناختي بين ترتيب/نظم تجربي4که ما توليد ميکنيم و قانون علي
که ما را قادر به تشخيص مي کند وجود داشته باشد .به بيان ديگر ،در يک آزمايا ما الگويي از
رويدادها را توليد ميکنيم تا قانوني علي را تشخيص دهيم اما خودِ قانون علي را توليد نميکنيم.
ژئوپليتيک انتقادي به شيوه ي مبهم و متناقضي ،وجود ساختارهاي واقعي مستقل از انسان را گاهي
به طور ضمني و گاهي صريحاً رد ميکند .اين هستيشناسي نوعي تجربهگرايي يا رئاليسم
تجربهگرايانه است به اين معنا که واقعيت را بر مبناي تجربهي انسان از واقعيت ميفهمد .به بيان
ديگر ،اين هستيشناسي ،بر اين فرض استوار است که گزارهها دربارهي هستي را همواره ميتوان
به گزارههايي دربارهي دانامان از هستي تقليل داد .اين اشتباه به توليد يک هستيشناسي ضمني
ميانجامد که بر مقولهي تجربه مبتني است و واقعيت را نه متشکل از ساختارها و مکانيسمهاي
مستقل از انسان ،بلکه بر مبناي تجربهي انسان از اين ساختارها و مکانيسمها ميفهمد .حال آنکه
تجربه امري کامالً انسانمحور است يعني وجود انسان پياشرط وجود آن است اما ساختارها
1.Actualism
2.Irrealist
3.Causal
4.Empirical Regularity
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بدون انسانها وجود دارند .از هم ين رو نياز داريم بين قلمروها واقعي ،بالفعل و تجربي تمايز
بگذاريم .درست است که شکلهاي اجتماعي به طور تاريخي ساخته شدهاند و در اين معنا
محصول کناهاي انساني هستند ،اما اين شکل هاي اجتماعي ،مانند دولت ملي ،پس از سدهها
اوالً سطوح جديدي از واقعيت را به وجود آوردهاند که تقليلپذير به کناهاي انساني نيست و
دوماً اين شکلهاي اجتماعي به مرور زمان به ميزاني از ثبات دستيافتهاند که حاال گراياهاي
ساختاري پيدا کردهاند به طوري که ميتوان گفت تاثيراتي جدي بر کناها و ذهنيتهاي انساني
ميگذارند .اين آن نقطهاي است که ژئوپليتيک انتقادي تاکنون قادر به مفهومپردازياش نبوده
است .بيناهاي رئاليسم انتقادي به اين ترتيب ميتوانند به تقويت مباني نظري ژئوپليتيک انتقادي
ياري رسانند.
همچنين نشان داده شد که هستيشناسي ژئوپليتيک انتقادي يک هستيشناسي ايدهآليستي و
ذهنيتمحور است که با شناختشناسي تفسيري پساساختارگراـپسامدرن پشتيباني و همراه
ميشود .ژئوپليتيک انتقادي ،شناخت را شناختِ تفسيري ميانگارد که با روش هرمنوتيکي به
دست مي آيد .از همين رو پيشاپيا امکان هر گونه شناخت عيني را کنار ميگذارد .همچنين
استدالل شد که شناختِ مبتني بر تفسير در واقع شناخت نيست بلکه بيشتر بيانگر نقد واسازانهي
داناِ توليدشدهي پيشين توسط قدرت حاکم است .همچنان که کالوس دادز1توضيح ميدهد،
نويسندگان در ژئوپليتيک انتقادي ژئوپليتيک را گفتماني مربوط به رابطهي بين قدرتـدانا و
روابط سياسي ميدانند .از ديد آنها فهم جهان بايد بر مبنايي اساساً تفسيرگرايانه به دست بيايد
و نه به اتکاي مجموعهاي از حقايق قدسي مانند تفکيک بنيادي سياست جهاني بين قدرتهاي
زميني و دريايي( .)Cited in Kely,2006:40از آنجايي که امور واقع2خود حرف نميزنند پس
تفسير ضرورت مي يابد .تمرکز اصلي به اين ترتيب بر واسازي و زمينهمندسازي گفتمانها و
متون رهبران و استراتژيستهاي دولت است .ميتوان نتيجه گرفت که از منظر ژئوپليتيک انتقادي
اساساً شناخت امکان پذير نيست زيرا آنچه هست فقط نمود خواست قدرت حاکم است و از
1.Klaus Dodds
2.Facts
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همين رو وظيفه ي ژئوپليتيسين انتقادي نقد و افشاي اين دانا مسلط است و نه چيزي بيا از
آن.
استدالل شد که روش ژئوپليتيک سنتي يا کالسيک پوزيتيويسم يا اثباتگرايي است و ژئوپليتيک
انتقادي در تقابل با اين روش پا گرفته است .پوزيتيويسم به طور کلي بيانگر آن است که ميتوان
روششناسيهاي علوم طبيعي را بر و در علوم اجتماعي نيز به کار بست به طوري که اين
روششناسي به نتايج عيني و عاري از ارزش ميانجامد .مولفهي سوم پوزيتيويسم نيز اين است
که فرض ميکند انسانها از جمله رهبران سياسي معموالً در انتخاب اينکه چه سياستهايي
مناسبتر هستند مطابق با فايدهي مورد انتظار و به تعبيري ،عقالني عمل ميکنند .پسااثباتگرايان

1

از جمله ژئوپليتيسين هاي انتقادي نيز بر عکس مدعي هستند که از آنجايي که واقعيت
ناخالص/آلوده2و ذهني است در نتيجه نميتوان تکنيکهاي علوم فيزيکي/طبيعي را در علوم
اجتماعي استفاده کرد .ژئوپليتيک انتقادي پوزيتيويسم و متعاقباً هر گونه عينيتگرايي يا امکان
کسب شناخت عيني را رد ميکند .حال آنکه همان طور که نشان داديم رويکردهاي ديگري مانند
رئاليسم انتقادي باسکار وجود دارند که از نوعي طبيعتگرايي انتقادي و عينيتگرايي اليهمند
حرف ميزنند .طبيعتگرايي انتقادي در واقع آلترناتيوي است براي پوزيتيويسم و هرمنوتيک هر
دو .باسکار نشان داده است که علوم اجتماعي و طبيعي به رغم تفاوت ،پيوندهاي اساسي در
سطح هستيشناختي دارند و از همينرو شناخت در علوم طبيعي و علوم اجتماعي به طور مطلق
متفاوت از هم نيستند و شباهتهايي بين آنها وجود دارد .رئاليسم انتقادي همچنين کمک ميکند
فضا و زمان را به شکلي نظاممند نظريه پردازي کنيم و در نتيجه ماهيت متمايز تاريخ و جغرافيا
را مفهومپردازي کنيم بدون آنکه يکي را تابع ديگري کنيم يا به ديگري فروبکاهيم ،موضوعي که
ژئوپليتيک انتقادي توجهي به آن ندارد .بايد اين پرسا بنيادين را دوباره پيا کشيد که جغرافياي
سياسي و ژئوپليتيک اساساً و ماهيتاً چگونه علمي هستند؟ آيا ژئوپليتيک يک علم طبيعي است يا
علمي اجتماعي؟ ميتوان گفت وجه جغرافياييِ ژئوپليتيک بيانگر سويهي طبيعي و وجه سياسي
1.Post-Positivists
2.Tainted

_______________________________ تحليل ژئوپليتيک انتقادي از منظر رئاليسم انتقادي

39

آن بيانگر سويه ي اجتماعي ژئوپليتيک است .بر اين اساس نيز تاکيدِ صرف بر بعد اجتماعيِ
ژئوپليتيک ،آنچنان که ژئوپليتيک انتقادي طرح ميکند ،فروکاستگرايانه است .به تعبير ديگر،
کاستي اساسي ژئوپليتيک انتقادي اين است که زحمتِ مفهومپردازيِ موضوع ژئوپليتيک را در
سطحي فلسفي به خود نميدهد و صرفاً در سطحي سياسي با مساله مواجه ميشود و از همين
رو امکان شناخت و نظريهپردازي دقيق ژئوپليتيک را ندارد .ژئوپليتيک انتقادي در واقع ژئوپليتيکِ
دانا است .ژئوپليتيک انتقادي بيشتر از آنکه يک نظريهي ژئوپليتيک باشد ،ژئوپليتيکِ نظريه
است.
در جمعبندي نهايي ،مي توان گفت که ژئوپليتيک انتقادي قايل به وجود جهان مستقل از انسان
نيست زيرا جهان ترکيبي است از تجربهها و رويدادها و نه ساختارها يا گراياها .در نتيجه از
لحاظ هستيشناسانه واقعيت را ناپايدار ،نظمناپذير ،پيشامدي ،پيوندي ،و سيال ميداند .بر همين
اساس شناختشناسياش نقد را به جاي شناخت مينشاند زيرا پيشاپيا پذيرفته است که حقيقتِ
جهانشمولي براي شناخت وجود ندارد و هر چه هست خاصبودگيهاي تاريخي و جغرافيايي
است .روششناسي فوکوييـ دريداييِ ژئوپليتيک انتقادي برآمده از همين شناختشناسي و
هستي شناسي است .ژئوپليتيک انتقادي ،هستي را با پيشامدهاي سياسي و نه پديدههاي ثابتِ
جغرافيايي ميفهمد(تقدم هستيشناختي سياست بر جغرافيا) .در نتيجه در سطح شناختشناسانه،
شناخت را همان قدرت ،و مقدمتاً امري سياسي ميداند .چنين شناختي به مبارزهي سياسي و
هژموني اکثريت وابسته است .از همين رو کارويژهي ژئوپليتيک انتقادي بر مبناي روششناسي
فوکوييـدريدايي ،نقد سياستهاي دولتي است .اين روششناسي ،بر نقد دائمي و واسازانهي
متون و بازنمايي هاي سياسي مبتني است .به اين ترتيب ژئوپليتيک انتقادي ،ژئوپليتيک را
مجموعهي متنوعِ شيوههاي بازنماييِ جهان تلقي ميکند .در نتيجه ژئوپليتيک انتقادي ماهيتي
شناختشناسانه و نه هستيشناسانه دارد .از همين رو ژئوپليتيک انتقادي تمام توجه خود را
معطوف به تفسير و نقد ميکند و نه شناخت چيزي به نام واقعيتهاي ساختاري .اين رويکرد از
آن رو اهميت دارد که هيچ چيز را ابدي و پايدار نميداند .اين نگاه دو سويهي مثبت و منفي
دارد :اول اينکه به خاطر تاکيد بر نقد سياستهاي دولتي ،رويکردي موثر در پيشبرد منافع
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گروههاي محروم و ستمديده و سرکوبشده در اختيار ميگذارد ،اما در عين حال ،به خاطر تقليل
شناخت به مواردي مانند توافق اکثريت ،خود ميتواند به ابزاري در دست دولتها تبديل شود.
 .7قدرداني
اين مقاله برگرفته از رسالهي دکتري آيدين ترکمه با عنوان «خوانا انتقادي ژئوپليتيک انتقادي»
است که در گروه جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس تهران انجام گرفته است .به طور ويژه
قدردان آقاي دکتر محمدرضا حافظنيا هستم که در طول دوران دکتري از هيچ گونه کمک و
راهنمايي دري نکردند و به عنوان استاد راهنما نيز همواره نگارنده را از نظرات و پشتيبانيهاي
خود بهرهمند کردهاند .از آقاي دکتر ابراهيم رومينا استاد مشاور رساله بسيار سپاسگزارم که همواره
برخوردي صميمانه ،گفتوگومحور و روشنگرانه با من داشتهاند .همچنين از خانم دکتر زهرا
احمديپور مشاور دوم رساله براي همهي حمايتهايشان به ويژه در ابتداي دورهي دکتري تشکر
ميکنم .از تمام اعضاي گروه جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس(دکتر مصطفي قادري
حاجت و دکتر سيروس احمدي) ،و معاونتهاي پژوها و آموزش دانشگاه کمال تشکر را دارم.
از داوران اين مقاله نيز به خاطر نظراتشان بسيار سپاسگزارم.
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