
   

  
  
  

   الملل  بین  و روابط  سیاسی  جغرافیای مقایسه
   و مفاهیم شناسی  از نظر روش

  
   1 میرحیدر دکتر دره
   2نیا   حمیدی حسین

  12: شماره مقاله

  چکیده 
 فراز و     سرنهادن   با پشت    گذشته   در یکصد سال     دانشگاهی   رشته   یک   عنوان   به   سیاسی  جغرافیای

   یکـی   عنـوان   به  که  ژئوپلیتیک ، بویژه  است  نموده تجربه را  چشمگیری سعهتو  بسیار، رشد و   های  نشیب
  از آنجـا کـه     . نمـود    خـود جلـب      را به    و سیاسی    علمی   محافل  ، توجه    سیاسی   جغرافیای  از موضوعات 

  سیاسـی    واحـدهای    میان   فرامرزی   و پیوندهای    روابط   و مطالعه    بررسی   یعنی   ژئوپلیتیک   اصلی  موضوع
   مورد مطالعـه     با موضوعات    بسیاری   و نزدیکی   ، شباهت    و جهانی   ای  منطقه ،  ، ملی    محلی  های  در مقیاس 
 ایجـاد    امر موجـب  دارد، همین  المللی   و بین   ای  ، منطقه    ملی   در سطوح    ویژه   به  الملل   بین   روابط  در دانش 

ـ  ، نسبت  دو دانش  وجودی  علت  درخصوص  ابهام  و   مشـترک   وموضـوعات  ا یکـدیگر و مفـاهیم   آنها ب
  . است  گردیده  و پژوهشگران  دانشجویان میان  در دانش  دو اختصاصی

    سیاسـی    جغرافیـای    میان  نزدیکی  و   شباهت   اصلی   علت   که   است   حاضر این    مقاله   اصلی  پرسش
   نیز مطـرح   دیگری های ، پرسش ال سئو این  بر ؟ عالوه چیست  الملل   بین  و روابط )   ژئوپلیتیک  بخصوص(

  : کرد  موارد زیر اشاره  به توان  می  که است
  ؟  چیست  و ژئوپلیتیک المللی  بین ، روابط  سیاسی  جغرافیای  میان  نسبت-  الف
   هستند؟  آنها کدام مشترک  و  اختصاصی  مفاهیم-  ب
  ؟  برقرار است  دو دانش میان   شناختی  روش  لحاظ  به هایی ها و شباهت  تفاوت  چه-د 
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 1 ش–، سال دوم   فصلنامه ژئوپلیتیک 2

   پاسـخ    یاد شده   های   پرسش   به  یا مقایسه   از روش    با استفاده    است   گردیده   حاضر تالش   مقاله در
   ویـژه   بـه  (  سیاسـی    جغرافیـای    و نزدیکـی     شباهت  اصلی   ، علت    آمده   بدست   نتایج  بر اساس .  شود  داده

 در  دولـت  یـا )  حکومـت ( کشور   کلیدی   مفهوم  شدن  واقع   مطالعه  مورد  الملل  بین  با روابط )  ژئوپلیتیک
   بودن   فرامرزی   علت   به  ، ژئوپلیتیک    سیاسی   در جغرافیای    مطرح   موضوعات  از میان .   است  دو دانش  هر

   روش  لحـاظ  بـه .  دارد  الملـل   بـین   بـا روابـط     بیشتری    نزدیکی  سیاسی   واحدهای   میان   روابط  و مطالعه 
  و  ، محـدوده    اطالعـات    بنـدی     در طبقه     محوری   نقش  دارای»   تحلیل  سطح«و  »  مقیاس «  مفاهیم  شناختی

 دو   میـان   جـالبی    و تفاوتهای    نیز شباهت    شناختی   و روش     فکری    مکاتب  از لحاظ .  متغیرها دارند   دامنه
  .  است  ذکر شده  در مقاله  آن مشروح   وجود دارد که دانش

     تحلیل  سطح، مقیاس، کشور، ژئوپلیتیک، الملل  بین  روابط ، سیاسی جغرافیای: یکلیدن گاواژ
  
  مقدمه

 از   هـر بخشـی    کامـل  درک). Reynolds, 1971(   واحد است ای  مجموعه دانش
   گسـتردگی    به  با توجه .  نخواهدبود   دیگر ممکن   های   بخش   تمام   کامل   درک   بدون  هستی

   و موضـوع     از هـر پدیـده       کـوچکی    بخـش    درک   تنها قادر بـه     ، انسان   جهان  و پیچیدگی 
 بسـیار    هـای    بخـش    بـه    دانـش    جهـان    تقسیم  راه  نیز، تنها از     ناقص   درک  همین. باشد  می

  پـس .  باشـد   داشـته   را   آن   درک   توانـایی    انسـان    تـا ذهـن      اسـت    گردیده   ممکن  کوچک
   و ایـن     بـوده    جهـان   های  تر پدیده    بهتر و ژرف    شناخت منظور    به   علوم   میان  های  مرزبندی

  دانش    توسعه   که   است   روشن  البته. باشد   از یکدیگر نمی     علوم   ماهوی   جدایی  امر حاصل 
 خـود و      در درون    از دانش    هر کلیتی    اجزای   از پیوند میان     بیشتری   آگاهی   متضمن  بشری

  .  است  بوده مرز و همسایه  هم های دانش با سایر   آن  و نسبت  جایگاه همچنین
 از    مناسـبی    درک   بـه   ، هنگامی    انسان  گردد که   ، آشکار می     فرآیند ادراک    به  با نگاهی 

   در کـل     را اگـر نگـوییم      آن    و نسـبت     بتواند جایگـاه    یابد که    می   دست   دانش   شاخه  یک
  از سـوی  .  بیابد   دانش  مرز با آن  م و ه    نزدیک  های   دانش   در میان   کم  ، دست    علوم  مجموعه

 مرزهـا و     ریختگـی هـم  در   موجـب    آن   ماهیت   به  توجه  با   مدرنیسم   پست  دیگر گسترش 
 خـود    شـکنانه    شالوده   تاثیر بنیان    را نیز تحت     علوم   میان  ، مرزبندی   ها شده    در هویت   ابهام

   میـان    دو دانـش     عنـوان    به  الملل  بین   و روابط    سیاسی   جغرافیای  دو دانش .   است  قرارداده



  
  
 
 

    

   3  ...الملل  بین  و روابط  سیاسی  جغرافیای مقایسه
  

   علـوم   هـای   شـاخه   بـا یکـدیگر و دیگـر         مبهمـی    و گاه    مشترک   مرزهای   دارای  ای  رشته
   تعیـین    سیاسـت    با علم    در مقایسه    هر دو دانش     بودن   جوان   به  با توجه .  هستند  اجتماعی

   سیاسـت   بـا علـم     علوم  ن آ  های   و روش   مفاهیم   آنها با یکدیگر و نسبت      مرزها و جایگاه  
ــاثیر بســزایی ــری  در شــناخت ت ــر موضــوعات  هرچــه  و درک ، فراگی ــاهیم  بهت  و   و مف

  .  دارد  دو دانش  از این یک هر  در  مطرح های پرسش
  

   مسأله  طرح
   میـان   ها، فرآینـد مقایسـه       پدیده  شناخت  و  تبیین  در   توجه   جالب  های   از شیوه   یکی

  میـان   در  از اشـتراک      وجـود حـداقلی      منطقـی    لحـاظ   به. باشد   می  اتها و موضوع    پدیده
،   فرآینـد مقایسـه   پـذیری   امکـان   جهـت   الزم  شـرط   عنـوان    بـه    مورد بررسی   موضوعات
  الملـل  بـین    و روابط    سیاسی   جغرافیای   میان  مقایسه ).1382،     زاده  نقیب. (  است  ضروری
 و   بنـدی   در طبقـه     بسـیار نزدیـک     شباهت  و  مشترک   و موضوعات    وجود مفاهیم   حاصل
   زیر مجموعـه     عنوان   به  البته. باشد   می  شناختی روش   لحاظ  ها به   داده  و  اطالعات  دهی نظم

  الملـل    بـین   روابـط   و   ژئوپلیتیـک    میـان    و پیوند بسیار زیادی     ، نزدیکی    سیاسی  جغرافیای
ـ   نیز گفته  الملل   بین   روابط   جغرافیایی  ادیدگاه  ر   آن   که  جایی تا. وجود دارد   و   بـرادن  (د ان

   دانشـگاهی    رشـته    یک   عنوان   به   ژئوپلیتیک   شناسایی   عدم  علت  اما، به ) 15  :1384،    شلی
  بـا یکـدیگر مقایسـه    الملـل   بـین    و روابـط     سیاسـی    حاضر جغرافیـای    نوشته ، در   مستقل

  .اند شده 
انـد    پرداختـه   و پـژوهش   تحصـیل   بـه   علمی  دو حوزه ینا  در   که   کسانی   همه  برای

،    شـناخت   گردد، با اینحـال     می   تلقی   عادی   امری   مشترک  موضوعات  و  برخورد با مفاهیم  
.   نیسـت  ای  ساده  کار چندان    دو علم   اختصاصی  و   مشترک   مفاهیم  سازیجدا  و  بندی  طبقه

   دو رشته    این   متون   و بررسی    مطالعه   هنگام  مللال   بین  روابط   نظرانصاحب  و  جغرافیدانان
  پیونـدهای   کـه   اسـت  بـدیهی .   آشناسـت   برایشـان  خورنـد کـه     برمی   بسیاری   مضامین  به

   میان   و اختالف   الملل   بین  روابط  در  گرایانه سنت  -   رفتارگرایانه   رویاروئی   میان  محکمی  



  
  
  
  
 1 ش–، سال دوم   فصلنامه ژئوپلیتیک 4

   همـان   وجود دارد و تقریباً به سیاسی  ر جغرافیای  د  گرایانه  رویکرد انسان   و   فضایی  مکتب
   جبـر محیطـی      مکتـب    جبـری    پیونـدهای    بازتاب  گرایانه رویکرد واقع    بدبینی   که  ترتیب
   فطـرت    بنیـادین    و بزرگـواری     نزاکت   به   در ایمان   گرایانهجهان    دیدگاه  بینی، خوش   است

  محیطـی    گرایی امکان   مکتب   اعظم  بخش اً در  تلویح   که  نظراتی. گردد   می   منعکس  انسانی
  ).268 :1379مویر،  (  است مطرح

   و چـه   و معنایی    داللت   نظام   از لحاظ    چه  دانش دو  در   مورد استفاده    اساسی  مفاهیم
 از مـوارد   و در بسـیاری    نبـوده   مشخصـی   مرزهـای    کاربرد، دارای   نوع  و  از نظر شباهت  

   بـه   تـوان    مـی    میـان   ایـن  در. روند یکدیگر بکار می     جای  تفاوتها به    در نظر گرفتن    بدون
  ، سیسـتم   جهـانی  ، نظـام    المللـی    بین  ، نظام   جهانی  ، جامعه   المللی   بین   جامعه   چون  مفاهیمی
، کشـور،      مانـدن   ، محلی   گرایی، محلی    شدن  ، جهانی   ای   منطقه  ، نظامهای   المللی   بین  سیاسی

  ، سیاسـت   جهـانی  ، سیاسـت   الملـل    بـین   ، سیاسـت     تحلیـل   ، سـطح    ، مقیاس   ملی  حکومت
  . نمود  و ژئوکالچر، اشاره ، ژئوپلیتیک ،ژئواکونومیک قدرت

  میـان   در   دو دانش   اشتراک  و  ، مرز، تفاوت     نسبت  خصوص  در   اساسی  های  پرسش
  :دازآنها عبارتن  از  برخی  که  است  آنها نیز مطرح پژوهان و دانش دانشجویان

  الملـل    بـین    و روابـط     سیاسـی    جغرافیـای    میـان   تفاوت  و یا    دو دانش    مرز میان  -1
  ؟ چیست
   هستند؟  آنها کدام  و مشترک  اختصاصی  مفاهیم-2
  ؟  چیست  و ژئوپلیتیک الملل  بین ، روابط  سیاسی  جغرافیای  میان  نسبت-3
   دارند؟  معنایی چه»   تحلیل سطح«و »  مقیاس «  شناختی  روش  مفاهیم-4
  

     اصلی پرسش
    اصـلی   پرسـش    طـرح . باشـد   مـی   هـر پـژوهش    مرکز ثقـل  واقع  در  اصلی  پرسش

   اصـلی  پرسـش . گردد  می تحقیق   مناسب  سازماندهی  و  فرآیند پژوهش   تمرکز در   موجب
  ی جغرافیـا   دانـش   دو  نزدیکی  و   شباهت   اصلی   علت   که   است   حاضر این   پژوهش ما در 

   عامل  ؟ وجود کدام     چیست  الملل   بین  و روابط )   است  ژئوپلیتیک بیشتر منظور ما  ( سیاسی



  
  
 
 

    

   5  ...الملل  بین  و روابط  سیاسی  جغرافیای مقایسه
  

  گـردد؟ آیـا ایـن     دچـار ابهـام    علـم   دو   تا مرزهـای     گردیده   موجب  یا موضوع   و  ،مفهوم
 آیـا    نهایـت  ؟ در    اسـت    فکری  مکاتب  یا  ، مفاهیم   شناسی  ، روش    از موضوع    ناشی  شباهت  

 اخیـر    گردد؟ دو سوال    می    آنها ناشی   سیر تکامل   و   دانشگاهی   از پیشینه   دانش  دو  شباهت
   .گیرند  می  سرچشمه  اصلی از پرسش

  

     و فرعی  اصلی های فرضیه
   بـه    منظـور پاسـخگویی     بـه .   اسـت    تحقیق   اصلی   پرسش   به   احتمالی  ، پاسخ   فرضیه

 بنـا بـر   . شـوند    می  ساخته   فرعی  های  یه نیز فرض    اصلی   از پرسش    ناشی   فرعی  های  پرسش
  : از  است  حاضر عبارت  پژوهش های  فرضیه  پیشین گزاره

  حکومـت  « تکـوین   و  تشکیل»  الملل   بین   و روابط    سیاسی   جغرافیای   وجودی  علت«
دو   از   ترتیـب    بـه   الملـل   بـین     و روابط    سیاسی  جغرافیای. باشد  کشور می   در قالب »  مدرن
. کننـد    می   استفاده   و تحقیق    مطالعه  برای»   تحلیل  سطح«و  »  مقیاس» «  شناختی  روش « مدل

  مفهـوم    بـه   توجـه  بـا .  دارند  یکدیگر شباهت   با  دو علم  در  موجود   فکری   مکاتب  برخی
   دو دانش    مورد مطالعه    اصلی   موضوع   کشور، که   در قالب »    پایه   ملت  حکومت « محوری  

 هـر     نیز مورد مطالعـه      مشترکی  ، موضوعات    اختصاصی   بر موضوعات   لذا عالوه  باشد  می
  . باشند  می دو دانش

  
     پژوهش  انجام روش

  ، تحلیلـی    ای   مقایسـه   ، پـژوهش   ایـن   در   مـورد اسـتفاده      روش   ذکـر اسـت      به  الزم
  . نمود اضافه  الذکر  فوق های  روش  را نیز به  تجربی  روش توان  و می  بوده وتوصیفی

  
    دانشگاهی های  رشته  عنوان  به الملل  بین  و روابط  سیاسی  جغرافیای تکوین

 از   دانشـگاهی  هـای   رشـته   عنـوان   بـه  الملـل   بـین   و روابط    سیاسی  ظهور جغرافیای 
  از   و نویسندگان   اندیشمندان  آید که    بر می    چنین  با اینحال . باشد   می   بیستم   قرن  های  پدیده



  
  
  
  
 1 ش–، سال دوم   فصلنامه ژئوپلیتیک 6

  خـود در    هـا و متـون       در اندیشـه     علوم   این   عناوین   به   مستقیم   اشاره  ور بدون  د  دورانهای
  .اند نوشته  و  گفته ها سخن  دانش  این خصوص

 فهمیـد    تـوان    می  هگل ، ارسطو، منتسکیو، هردر و      ، افالطون    هرودوت  های  از نوشته 
   از وجود چنـین     آگاهی  بدون  خود را    سیاسی -   جغرافیایی   مشاهدات   نویسندگان   این  که

ــاخه ــتقلی ش ــت  مس ــوان  تح ــای  عن ــانی  جغرافی ــه  انس ــته  ب ــر درآورده  رش ــد  تحری  ان
 از    منـتج    سـرزمینی    حکومـت    سیسـتم   جهـانگیر شـدن    بـا    بتدریج .)5 :1380میرحیدر،(

،    فرانسه   از انقالب    ناشی   ملی   حکومت   سیستم  و عالمگیر شدن  ) 1648(قرارداد وستفالیا   
بـا انتشـار      راتـزل    فردریـک    آلمـانی    بزرگ  ، جغرافیدان    نوزدهم   قرن   سالهای  اپسینو در

   علـم    یک   عنوان  رسماً به   جغرافیا را    ازعلم   شاخه  این )1897(»   سیاسی  جغرافیای « کتاب
  دانشـگاهها تـالش     خـود در    هـای   او در سـخنرانی   .  کـرد    عرضـه    جهانیان   به  دانشگاهی

   مـدعی   وی.  نمایـد    معرفـی    علمـی    رشـته    یک   عنوان   را به    سیاسی  فیایجغرا نمود تا   می
  جانشـینانش   توسـط   او   دانشگاهی  های  سخنرانی.  بود   نظری   از قوانین   ای   مجموعه  کشف
،   ژیـبلن  و    الکوسـت ( گردیـد    در دانشگاهها نهادینه     سیاسی   جغرافیای   شد و کرسی    دنبال
1378 .(  

   اروپـای    دیرتـر از سـایر کشـورهای         که   در کشور آلمان    اسی سی   جغرافیای  پیدایش
   ذهـن    قـرن    یـک   بـرای    کم   دست   مساله  این  بود و    رسیده   و یکپارچگی    وحدت   به  غربی

هـا و    گردید تا نظریـه   بود موجب  کرده   خود مشغول   به  را   آلمانی   و متفکران   اندیشمندان
   و امپریالیسـم    جنـگ   و  طلبـی   ، توسعه   گراییملی  ت تقوی   در جهت    تولید شده   های  اندیشه
  . نهاد  برجای  تاثیر بسزایی  دانش  آن  بعدها در مسیر تکامل  یابد، که سوق

در .  دارد  تفـاوت   نوین   سیاسی  جغرافیای  با   سنتی   سیاسی   جغرافیای   علمی   لحاظ  به
   بـه    طبیعـی    جغرافیای  که شد  می   استنباط  ، چنین   سیاست  جغرافیا و    از پیوند میان    گذشته
،    اقتصـادی    نظامهـای    انـواع    بـه    دادن   در شـکل     کلیدی   نقشی  ، دارای    متغیر مستقل   عنوان

 بـر     جبـر جغرافیـایی      دیگـر دیـدگاه      عبـارت   بـه .باشـد    می   و سیاسی   ، فرهنگی   اجتماعی
   مکان   مطالعه   دانش   عنوان   به   سیاسی   جغرافیای  اما امروزه .  بود   حاکم   شاخه   این  مطالعات

   مختلـف   هـای    در مقیاس    و اقتصادی   ، سیاسی   ، فرهنگی   ، طبیعی    انسانی  ویژگیهای   تمام با
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   اسـت    نقشه  روی بر    جغرافیایی   موقعیت   بیشتر از یک     چیزی   مکان  مفهوم.  مد نظر است  
   کـه   جهـانی   و  ای  نطقه، م   ، ملی    محلی  های   در مقیاس    است   قلمروی  مکان). 1379مویر،  (

  الذکر جغرافیـای     موارد فوق    به  باتوجه. باشد  می  او   پیرامون   و محیط    انسان   تعامل  حاصل
   عنـوان   بـه   مشـخص   مکان در یک  فضا  سیاسی   سازماندهی   چگونگی  توان   را می   سیاسی
  . کرد  تعریف  جهانی  نظام اجزای  از یکی

 و)   جغرافیـایی   سیاسـت  (  و ژئوپلیتیـک     سیاسـی   رافیای جغ   میان   تفاوت   به  توجه با
   و بجـای     بـوده   نادرسـت   در بیشـتر مـوارد کـاربرد آنهـا           که   دو واژه    کار برد این    کثرت

 از    کوتـاهی    تاریخچه   برشمردن   ضمن   نخواهد بود که    مناسبت  روند، بی   یکدیگر بکار می  
  . گردد موجود رفع  های  ابهام حدودی  تا  دو دانش این

 و    سیاسی   جغرافیای   عنوان   تحت   نوزدهم   تا اواخر قرن     باستان   یونان   از دوران   آنچه
   امـروزه    که   بوده   مفهومی  همان    در واقع    است   شده   و جغرافیا بیان     سیاست   میان  یا رابطه 

   نخسـتین    کسـی    چـه    که   خصوص   در این   البته.  کنیم   یاد می    ژئوپلیتیک   عنوان   به  از آن  ما
.  نظـر وجـود نـدارد        اتفاق  نظران   صاحب  ، میان    است  بوده    ژئوپلیتیک   واژه   کننده  بار ابداع 
 مجتهـدزاده ). 365 :1379مـویر،    (  اسـت    دانسـته   پـدر ژئوپلیتیـک     را  د ماهان رمویر، آلف 

   ابـداع   ن عنـوا    را بـه     فرانسـه    نـوزدهم    قرن   نخست   نیمه  شناسی   جامعه   دوتوکویل  الکسی  
؛ از     متـون    در غالـب    لکـن ) 134 :1381،    مجتهـدزاده  (  است   نموده   معرفی   واژه   این  کننده

 نظـر    و بـه    شـده   بـرده   نـام   سیاسـی   جغرافیـای    دانـش   واضع  عنوان   به   راتزل  فردریک
  ، امـا بطـور رسـمی         اسـت    بوده   ژئوپلیتیک   همان  سیاسی   از جغرافیای   رسد منظور وی    می

  .اند  کرده  عنوان  واژه  این  کننده را ابداع  کیلن رودلف
 . است   سرگذاشته  پشت  را   پر فراز و نشیبی     های   دوره   بیستم   قرن   در طی   ژئوپلیتیک

   جهـانی   جنـگ   تا پایان  دانش  این  پیدایش ، از زمان 2و دالبی 1گینوا  بندی  تقسیم اساس بر
 جغرافیا   معنا که    این  نامید، به )  جبر محیطی  (  داروینیستی  لیتیک ژئوپ   دوره  توان  می  را  دوم
   را عصـر ژئوپلیتیـک      دوره  این.  کشورها بود    سیاست  دهنده  شکل   متغیر مستقل    عنوان  به

                                                 
1 - Aghew,1998 
2 - Dalby, 2005 
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 سـرد     جنـگ    ژئوپلیتیـک    دوره 1991   تا سال  1945 از سال . اند   کرده   گذاری   نیز نام   آلمان
   سکوت   و در حال     غیر فعال    از نظر دانشگاهی     ژئوپلیتیک   دوره  نای در.   است   شده  نامیده
 بکـار     همچنـان    خارجی   سیاست  گیران تصمیم   و توسط    عملی   سیاست  اما در عرصه   بود

  .شد  می گرفته
معنـا    هم  نتیجه  که  بیستم  قرن  دوم  نیمه   میانی  سالهای  در    ژئوپلیتیک    بودن  غیر فعال 

   دانـش    شـدن    فعـال   موجـب   بـود    نـازی   حـزب   و   آلمان    با ژئوپلیتیک    ک ژئوپلیتی  شدن
 ریچـارد هارتشـورن    .  گردیـد   یالدی مـ  1960 و   1950  هـای    در دهـه     سیاسـی   ایجغرافی

   سرنوشـت    جداسـازی   پـی   در   سیاسی   با تاکید بر جغرافیای     آمریکایی   سیاسی  جغرافیدان
منظـور  . بود )  طلب   مطرود و جنگ     دانش   یک  وان عن  به (  از ژئوپلیتیک    سیاسی  ایجغرافی

  ، مکتـب     فرانسـه    انسـانی    جغرافیـای    سـنت    کردن  ، زنده    سیاسی   از جغرافیای   هارتشورن
   عنـوان  بـه ) کشـور  (  سیاسـی   ناحیـه   اهمیـت  تاکیـد بـر     و   دوالبالش   ویدال  گرایی  امکان
   موضـوع    کـه   حـالی  در.  بـود   ی سیاسـ    جغرافیـای    در مطالعـات     مکان   مقیاس  ترین  اصلی

،  ، ملـی   محلییها ها در مقیاس  مکان  میان  فرامرزی  پیوندهای  و   روابط   مطالعه  ژئوپلیتیک
  بر مطالعه    هارتشورن   از سوی    شده   مطرح   سیاسی  باشد، جغرافیای    می   و جهانی   ای  منطقه

   کشـور بـه    مرزهـای  ر درون د  و اجتماعی   ، فرهنگی   ، اقتصادی    سیاسی  های   تنیدگی  درهم  
   تـالش    همـه   هارتشـورن .  داشـت     فضا توجه    سیاسی   واحد سازماندهی   ترین   عالی  عنوان

   پدید آمـدن   آن حاصل  بکار برد و  سیاسی  جغرافیای  کردن  غیر سیاسی خود را در جهت 
  . موجود بود گر وضع و توجیه خنثی   سیاسی  جغرافیای یک

   ژئوپلیتیک  ای   در مقاله    آمریکایی  گرای آرمان   جغرافیدان   بومن  زایه سالها آی   همان در
 از  برخــی.  کــرد معرفــی   مجعــول  را علمــی ، آن  جــدا ســاخته  سیاســی از جغرافیــای را

 را    ژئوپلیتیـک    بـا ارزش     چیزهـای   ها نظیر الکساندر نیـز معتقـد بودنـد همـه            جغرافیدان
   همـان   معتقد بـود ژئوپلیتیـک      پاندز   رابطه  همین در.  ت یاف   سیاسی   در جغرافیای   توان  می

  .  است  سیاسی  جغرافیای  جهانی دیدگاههای
 و   ، اجتماعی    سیاسی   تحوالت   در نتیجه  1970  اوایل  و 1960   دهه   پایانی  سالهای در

،   سوم   در جهان   گرایی  ، ملی   المللی  بین   جدید در صحنه     ظهور بازیگران    از جمله   المللی  بین
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  و   شـمال    میـان   افـزون   روز  ، شـکاف  )1968 (  پـاریس    در   دانشجویان  ، قیام    ویتنام  جنگ
   مطالعـات    وارد عرصـه    ، بار دیگـر ژئوپلیتیـک       روند استعمارزدایی    شدن   و کامل   جنوب

  در عرصـه  . مـؤثر بـود    بسـیار  کوهن    لو سائ   تالشهای   میان  این  در   گردید، که   دانشگاهی
   وقـت  اموخارجـه   کیسینجر وزیر  هنری  توسط  ژئوپلیتیک  نیز کاربرد واژه   لی عم  سیاست

   آن   سـنتی    معنـای    از نظر کیسینجر نه     ژئوپلیتیک. گردید   واژه   این   شهرت  آمریکا موجب 
  . شد در نظر گرفته  1 قدرت گرایانه  واقع  سیاست دل معا بلکه

  ایـن .  قلمـداد کـرد      ژئوپلیتیـک    علمی   شکوفایی  باید سالهای   را 1980   دهه  سالهای
  . افتاد  اتفاق  در چند مسیر مختلف شکوفایی

 در    کمی   از روش    و استفاده    ظهور رویکرد فضایی     معنای  به:   رفتاری   ژئوپلیتیک -1
   و بـویژه     اجتمـاعی    درعلـوم   رفتارگرایانـه   متاثر از رشد رویکرد      که   جغرافیایی  مطالعات
  .  بود  سیاسی درعلوم
 و بـا      تاثیر نئومارکسیسم    تحت   از ژئوپلیتیک    شاخه  این:   مارکسیستی   ژئوپلیتیک -2

   و ادوارد سوجا  مطرحهاروی، پیتر تیلور ید دیو  چون  جغرافیدانانی پردازی آثار و نظریه
   اقتصادی   عوامل   خود باید به    های   درتحلیل   ژئوپلیتیک   نظران   صاحب   نظر این   به. گردید

  . کند  توجه داری سرمایه  جهانی  و نظام  سرمایه ، انباشت ، سرمایه از جمله
  علـوم   در  انتقادی   تاثیر نظریه    تحت   از ژئوپلیتیک    شاخه  این:   انتقادی   ژئوپلیتیک -3

 از    اخیر پس   سالهای در. پدید آمد )  گرایانه  اثبات (  نقد از رویکرد فضایی      در پی   اجتماعی
  مسـایل   تمرکز خـود را بـر        شاخه  ، اخیراً این     مختلف   تعاریف  ارائه  و   و نشیب  چند فراز 
  .  است  قرارداده  محیطی زیست
   تـاثیر نظریـات      تحت   ژئوپلیتیک   از پژوهشگران   برخی:   مدرن   پست   ژئوپلیتیک -4
د تردیـد  مـور  را)  سنتی (  مکیندری  ژئوپلیتیک  فلسفی  مبنای،و لیوتار  فوکو، دریدا میشل
   عنـوان   به  واقعیت گرایی در فرا واقع. اند  معتقد شده 2گرایی واقع  فرا   فلسفه   و به   داده قرار

 متغیـر    یـک     عنـوان    و بـه     داده  از دسـت    خـود را     مرجعیت   از ذهن    خارج   مستقل  پدیده
                                                 
1 - Real Politics 
2 - hyperrealism  
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  1 پیشـینی    تـاثیر دانـش      و تحـت     آموزشـی   نظام  و   ذهن   از طریق    انسان   ذهنیت   به  وابسته
  .گیرد  قرار می مورد شناخت
 از    سیاسـی    مانند جغرافیای    دانشگاهی   رشته   یک   عنوان   به  الملل   بین   روابط  پیدایش

   در خصـوص   کـه  نیسـت   معنـا   بـدین  امـا ایـن  . باشـد    مـی    بیسـتم    قرن   اوایل  های  پدیده
   نشـده    گفتـه   یـا سـخنی    و     نوشـته    متنـی    نیز در گذشته     از معرفت    شاخه   این  موضوعات

، روسـو،     ، هیوم   ، بیکن   ، ماکیاولی    قدیس  اگوستین  از ارسطو،    مانده   برجای  در متون .  است
   در حـوزه     امروزه   که   موضوعاتی  خصوص  در   مطالبی  مارکس  و  ، هگل   ، کانت   گروتیوس

  ، بحـث     دیپلماسی   و تاریخ   ، تاریخ    سیاسی   علوم  گیرند در قالب     می   جای  الملل  بین   روابط
  سـطح   در   سیاسـی   واحدهای   بین   روابط   به   مربوط   مطالب  در گذشته .   است   آمده   میان  به

   در چـارچوب     سیاسـی    واحـدهای   نافـذ و در سـطح       و افـراد     زمامـداران   افراد مخـتص  
  .گردید  می  خالصه سیاسی-   نظامی های امپراتوریها و تمدن

 از قـرارداد وسـتفالیا        پـس    سـرزمینی    حکومت  در قالب    سیاسی   واحدهای  پیدایش
) 1789 (  فرانسـه   انقالب   ، وقوع   هیجدهم  و   هفدهم  های   قرن   در طول    آن  ، تداوم )1648(
   سرزمینی   در قالب    ملی   حکومت   پدید آمدن    موجب   که   جهانیان   به   ملت   مفهوم  معرفی و

 شـاهد     امـروزه    داد که    جای   خاصی  در قالب   را  لالمل  بین   روابط  و متون  ها  گردید، نوشته 
  .  هستیم  آن  یافته  تکامل شکل

   رشـته    یـک    عنـوان    بـه   الملل   بین   روابط   دانش   شدن   مطرح   دقیق   زمان  خصوص در
   از جنـگ    پـس   را  زمـان    این   نظران   از صاحب   برخی.  نظر وجود ندارد     اتفاق  دانشگاهی

   کرسـی    تاسیس   مثال  و برای ) 1368  ،زاده  ، سیف 1382، رنگر   1352  بهزادی (  اول  جهانی
. انـد    در نظر گرفته    الملل   بین   سیاست   ویلز باعنوان    در دانشگاه   2 تویث  آبریس  در  ویلسون
 از   پـس   سـالهای  بـه    دانشـگاهی   رشـته   یک  عنوان  را به  آن  شدن  مطرح   نیز تاریخ   برخی
  ).1380،   القلم سریع.(دهند می  ارجاع  دوم  جهانی جنگ

                                                 
1 - Apriori  
2 - Aberystwyth 
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   جنـگ    و وحشـتناک     فجیـع    بـاال، کشـتارهای      نظرهای   جدا از اختالف     هر حال   به
 و    خشـونت    بـه   توسـل   از   منظـور جلـوگیری      را به    جدیدی   مطالعات   انگیزه   اول  جهانی
   معرفـی   ن جهانیـا    بـه    منسـجمی    شکل    به    دوم   جهانی   از جنگ    پس   ایجاد کرد که    جنگ
   از نظـام     ناراضـی    در کشـورهای     آن  خاسـتگاه     کـه    سیاسـی    جغرافیـای   برخالف. گردید

   رشـته    یـک    عنـوان    بـه   الملـل    بـین    روابـط    پیـدایش    بود، محـل    المللی   و بین   ژئوپلیتیکی
  ایـن   در   بودنـد کـه      جنگ   در شمار فاتحان     آغاز شد که     لیبرالی  کشورهای  در  دانشگاهی

  ایفـا   علـم    ایـن    و تکامـل     در تکـوین     مهمی   آمریکا نقش    متحده  ایاالت  و   انگلستان  نمیا
  . نمودند
  

    الملل  بین  و روابط  سیاسی  جغرافیای  مطالعات  اصلی  و موضوع  مشترک کشور فصل
، و     و مرکـز ثقـل       مشـترک    فصـل    سیاسـی  -   واحد جغرافیایی    یک   عنوان  کشور به 

  کشـور بـه   . باشـد   مـی    الملـل    بـین    و روابـط     سیاسی   در جغرافیای   العات مط  واحد مرجع 
  المللـی    بـین    مشـخص    مرزهای   دارای   از نظر سیاسی     که  شود مسکون    می   گفته  سرزمینی

  سـازمان   و  ، جمعیت    سرزمین   عامل  وجود سه .شود   می   اداره   حاکمه   هیات  توسط  و  است
و     کشور ارتباط   مفهوم). 1383،   بابایی  علی (  است  الزم هر کشور،      تشکیل   برای  حکومتی

  و  اسـت   از حکومـت   کشـور، اعـم     وجود آنکه  با.  دارد   حکومت  مفهوم  با  پیوند نزدیکی 
   سیاسی  در متون   از موارد   بسیاری در ، اما    کشور است    سازنده   خود جزء عوامل    حکومت

  در  بـروز اغتشـاش    کار موجب  این شوند که  می   کار برده    یکدیگر به    جای   به   مفاهیم  این
 از کـاربرد      اغتشـاش    از ایـن     دیگر بخشی    عبارت  به.   است  شده  آنها  درست  و   دقیق  فهم

 حکومت ، کشور و    شناسی   نظر نشانه   از نقطه .   است  گردیده  ایجاد   شناسانه   زبان  نادرست
   هستند کـه    هایی   موارد نیز دال    ر برخی  یکدیگر هستند و د      و مدلول    موارد دال   برخی در  

  .باشند  خود می  ویژه  مدلول دارای
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،   است  الملل   بین   و روابط    سیاسی   در جغرافیای    کلیدی   کشور مفهومی   وجود آنکه  با
   بـرای   آن  و از   نگریسـته     مفهـوم    ایـن    خود بـه     از منظر و دیدگاه      علوم  این  از  یک اما هر 
  .کنند  می  استفاده ها و موضوعات ایر پدیده س  و تبیین توضیح

  
     سیاسی  کشور از نظر جغرافیای  مفهوم-  الف

از نظر مویر کشور نمایـانگر    .  فضا است    سیاسی   سازماندهی   شکل  ترینعالی 1کشور
   عنـوان    کشور بـه    مفهوم ).83  : 1379مویر،  (  است   جغرافیایی -   سیاسی   تکامل   اوج  نقطه

 وجـود     مرز کشـوری    بدون.   است   شده   تنیده   مرز درهم    با مفهوم    از مکان   صی خا  مقیاس
   عنـوان    به   باشد تا فرآیند قلمروسازی      مرزبندی   باید دارای    سرزمین  یک.  داشت نخواهد
   خاک  بحث( گردد    خاک  بیشتر از    چیزی   گردد و سرزمین     کامل   سیاسی   جغرافیای  اساس
 شـود،     تبـدیل   پا افتـاده     پیش   امری   به   با سرزمین    حکومت   درونی  گردد رابطه    می  موجب

.  باشـد   تواند متفاوت    می   مرزی   و ژرفای   اما گستره ) کنند  نمی   زندگی   در آب   زیرا مردمان 
  تصـور    نقشـه    روی   و ظریفـی     نـازک   خطـوط  ، معموالً مرزهـا را       کنونی   مدرن  در جهان 

 تـا سـر      حکومـت .  باشـد    شـده    کشور دقیقاً تعیـین     داد مکانی  امت   که  ای   گونه  کنند، به   می
 جـزء     دقیـق   مرزهـای     که   فرض  این. گردد   ناپدید می    از آن    و پس    است   کامل  مرزهایش
. آمیـزد   در می  آن  جوهری  کشور را با ویژگی     تاریخی  ، ویژگی    کشور است   ذات جوهر و 

  کـه )  ادراکی ( ، مرز ذهنی    ، مرز عینی    مرز نامرئی ،    مرئی مرز.  دارند   گوناگونی  مرزها انواع 
حکومتهـا  . کننـد    جـدا مـی     از هـم    خـود را دارنـد و قـدرتها را           تـاثیر خـاص     هر کـدام  

  از ایـن   کننـد و     مـی    ترکیـب    سرزمینی  خود را با مرزهای   )  ادراکی (  ذهنی  معموالًمرزهای
،    نظـر مقیـاس     از نقطه  ).279 :1384،    ونت( دهند می   خود را شکل    منافع  و   هویت  طریق
   مسـائل   تحلیـل   و  تجزیه  و   مدیریت   لحاظ   به   مقیاس   کارآمدترین  ملی  یا   کشوری  مقیاس
 و    اصلی   مفهوم   حال  کشور درعین .   است  بوده    گذشته  چهار سده   در  المللی   و بین   سیاسی

  ایـن   در   مورد بحـث    ت و موضوعا   سایر مفاهیم .   است   سیاسی  جغرافیای  در  مورد توجه 
 -، مرکـز      ، حکومـت    خـواهی   ، مـیهن    گرایی  ، ملی    ملی  ، منافع   ، هویت   ملت    از جمله   دانش

                                                 
1 -  State 
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معنـا    کشـور    بـا مفهـوم      در پیونـد و مقایسـه       انتخابـات   و  ، دموکراسـی    ، امنیـت    پیرامون
  و   مفـاهیم   سایر   در میان    پایه  بحث  و   اصلی   کشور مفهوم    هارتشورن   عقیده  به. گردند  می

  ).32 :1381،  مجتهد زاده(باشد  می  سیاسی  جغرافیای  مورد مطالعه موضوعات
   پیوند ژرفـی    ، بتدریج    جهان   از اروپا به     ملت   مفهوم   و معرفی    فرانسه   از انقالب   پس

. پدیـد آمـد    1 پایه  ملت حکومت   آنها مفهوم  و از ترکیب     گرفت  کشور شکل   و   ملت  میان
   در چـارچوب    بایسـت    مـی    هـر ملـت     شـد کـه      تصور می    زمانها چنین    در آن   کهاز آنجا   
  کشـور و     مسـاوی   ملـی   یـا    ملت   دهد، لذا واژه     حکومت   خود تشکیل   سرزمینی  مرزهای
 از    ناشـی   الملـل   بـین     و حقوق   الملل   بین   روابط   اصطالحات   شد و وضع     فرض  حکومت

   کشورها با مرزهـای      مرزهای  ها، همواره    واقعیت  جهان در اما.   است   بوده   برداشتی  چنین
   و کشور از هـم       ملت   دیگر مفهوم    عبارت  به. ندارد    مطابقت   ملت   یک   به   متعلق  سرزمین

 در    ملـت    از یک    برآمده  حکومت  در اکثر موارد بر      ملی   حکومت  و اصطالح  جدا هستند 
  ).131 :1380میرحیدر، و  83 :1379یر، مو( ندارد   داللت  خاص  سرزمینی چارچوب یک

 دیگـر   از طرف. شود  می   تعریف   و قومیت   ، زبان   ، مذهب    فرهنگ   براساس   ملت  یک
 و    سـرزمینی    از ادغام   واقع در  کشور ملی   یا   ملی  حکومت.   است   واحد سیاسی   کشور یک 

   حیـاتی  ای ر مساله و کشو    ملت   میان   تفاوت  درک.   است   پدید آمده   ملت  کشور و   سیاسی
  .  است المللی بین  های  از کشمکش  بسیاری در فهم
  

   الملل  بین  روابط  کشور از دیدگاه-  ب
   و عامـل  ، موضـوع   داخلـی  سیاست  افراد در  کشورها، مثل الملل  بین  از منظر روابط  

   در روابـط    براینبنـا ). 1352،  بهزادی(باشند     می  الملل   بین  روابط  و  الملل   بین   حقوق  اصلی
   کشور و رونـد پیـدایش      -1:    است   بوده   مورد توجه    همیشه   اصلی   موضوع   سه  الملل  بین
   و تحلیل   تجزیه-3    المللی   بین   کشورها در صحنه    متقابل    روابط   هدف   شناخت -2    آن

  .  ملی  منافع  وحفظ  کسب  و شیوه وسایل

                                                 
1 - Nation State  
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)  حکومـت  (  دولـت   از مفهـوم    کشور   مفهوم   جای   به  الملل   بین   روابط  در اکثر متون  
  اینجا مراد از دولـت      در  البته   شود که    می   استفاده  الملل   بین   روابط   بازیگر اصلی    بیان  برای
   در روابـط    دولـت  کشور یا .   دولت  هیات  و   کابینه  نه  و   است   حاکمیت   اعمال   کلی  شکل
   دیگر نظریـه     عبارت  به. باشد   می   علمی   شاخه  دراین  یپرداز   و معیار نظریه     پایه  الملل  بین

   حاکمیـت    دارای   و دولـت     از خارجی    داخلی   محیط   جدایی   بر مبنای    که  الملل   بین  روابط
 مانند    رشته  این  در   کلیدی  سایر مفاهیم .   کشور است    در مفهوم    آن   ریشه   شده  گذاری  پایه

 معنـا     دولـت   بـامفهوم    در رابطـه    المللـی    بـین    و نظام   للالم   بین  ، سیاست    خارجی  سیاست
  .یابند می

 کشـور    مفهـوم  خصـوص   در  الملـل    بـین    و روابـط     سیاسـی    جغرافیای   میان  تفاوت
 در    که   است  ها شده   داده    و تحلیل    اطالعات  بندی   مجزا در طبقه     دو شیوه    پیدایش  موجب
   مقیـاس   عنـوان   بـا    سیاسـی    و در جغرافیـای     لیـل  تح   سطح   عنوان   تحت  الملل   بین  روابط
  .شود  می شناخته
   و روابـط     سیاسـی    کشـور در جغرافیـای      کـاربرد مفهـوم     و   استفاده   شیوه  مقایسه با

   دارای  سـرزمینی    بلکـه    نیسـت   حکومـت   تنها   دولت  رسد که  نظر می    به  ، چنین   الملل  بین
   در روابـط     دیگر دولـت     عبارت  به.  ود است  خ   خاص  جامعه  و   ملی  حکومت  با  جمعیت

   مـدلول    یـک    دارای   کـه    دو دال   یعنـی .  است   سیاسی   کشور در جغرافیای     همان  الملل  بین
  .باشند می

  
   در جغرافیـای     تحلیـل   سـطح   و   جغرافیـایی    مقیـاس    شناختی   روش  مدل  دو  مقایسه
   الملل  بین  و روابط سیاسی
   مقیـاس   شـناختی    روش  ، دو مـدل      ضـمنی    صـورت    به  و چه    صریح   صورت   به  چه

هـا،     پدیده   و تحلیل   اندیشیدن ،   نگرش   بر شیوه    ژرفی   شکل   به   تحلیل  سطح  و  جغرافیایی
 امـر   ایـن   تـاثیر دارد و  الملـل   بین  و روابط    سیاسی  ها در جغرافیای     و واقعیت   موضوعات

،    پژوهشـی  -   علمـی   در هـر حـوزه    .  دارد  عیـت  واق  شناخت    برای   انسان   در تالش   ریشه
  و  بنـدی   ، طبقـه     گـردآوری    بـرای    مناسب  شناسی   روش  کند تا نوعی     می   ایجاب  ضرورت
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   بنـا بـه      هر حـوزه     و اندیشمندان   نظران  صاحب.  گردد   انتخاب   اطالعات  تحلیل و   تجزیه
   گـرایش   خـود بـه      علمـی    و تجربیات    بر سوابق   تکیه  و با    مورد پژوهش    موضوع  اقتضای
 در    تحلیـل    معیارهـای   از مهمتـرین  . آورنـد    مـی    روی  شـناختی    روش   از مباحـث    خاصی
 در    ترتیـب    بـه   2 تحلیـل   و سـطح    1جغرافیـایی     از مقیـاس    توان   می  شناختی روش  مباحث

  . برد  نام الملل  بین  و روابط  سیاسی جغرافیای
  

    جغرافیایی  مقیاس-  الف
   نخسـت    در معنـای    مقیـاس . باشـد    دو معنـا مـی       در جغرافیـا دارای     مقیاس  مفهوم

   دو نقطـه    مسـافت     میـان    بر نسبت    که   خوانی   و نقشه    کارتوگرافی  علم  در   است  مفهومی
  فرهنـگ (کنـد      مـی    داللـت    زمـین    در روی    دو نقطـه     همان   حقیقی  مسافت  و   نقشه  روی
   خـط    یـا یـک     کسری  عدد   یک   شکل   به  مقیاس  معنا،  نای در). 1376،     گیتاشناسی  بزرگ
   با عنـوان     ترتیب   به  آید، که    در می    نمایش   به  گیری   اندازه   واحدهای   برحسب   شده  تقسیم
  .شود  می  شناخته خطی یا   کسری مقیاس

   مسـائل   تحلیـل   و   در تجزیـه     کـه    اسـت    واحد فضایی   ، یک   ، مقیاس    دوم  در معنای 
   واحـدهای   هـای   بنـدی    نشانگر تقسیم    مقیاس   معنا مفهوم   این در.  کاربرد دارد   اییجغرافی
  خـود در     خـاص    و ویژگیهای    مختصات  واحد دارای   هر   که   است   انسانی   جوامع  فضایی
 در    مقیـاس   مفهـوم . باشـد    می   و فرهنگی   ،اجتماعی  ، اقتصادی    سیاسی   گوناگون  های  حوزه

  از ایـن  .   فضـا اسـت      شـده    سـازماندهی    سیاسـی   یانگر واحـدهای   نما   سیاسی  جغرافیای
،   ، ملـی     محلـی    در چهـار مقیـاس       سیاسـی    جغرافیـای   و پژوهشـهای   هـا   نظر تحلیل   نقطه
  و  تحلیـل   و   جدیـد در تجزیـه       از واحـدهای    یکـی . شـود    مـی    انجـام    و جهانی   ای  منطقه
). 1993،    هـانتینگتون (باشـد      مـی   نی تمـد    مقیاس   سیاسی  ها در جغرافیای     داده  آوری  جمع
 از    یکـی    مـاهوی   لحـاظ    بـه    تمـدنی   ، مقیـاس     نظـران    دیگر از صاحب     نظر برخی    به  البته

ــورت ــدی ص ــای بن ــازماندهی ه ــی  س ــاس   سیاس ــا در مقی ــه  فض ــه ای  منطق ــمار   ب  ش

                                                 
1 - Geographical scale 
2 - Level of Analysis   
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   چهارگانه  از مقیاسهای  هریک  برای  هر حال به). Agnew, 1998:119-122(رودمی
 از    برخـی    ذیـالً بـه     دارد کـه    وجـود    متناظر با آن     فضایی   سیاسی   الذکر سازماندهی   فوق

  :گردد  می  آنها اشاره های مصداق
    ایالت  و شهر، استان:  محلی  مقیاس-1
     پایه  ملت حکومت کشور یا : ملی  مقیاس-2
  اروپـا و  ، نفتا، اتحادیـه   آن  مانند اکو، آسه   ای   منطقه   سازمانهای  :ای   منطقه   مقیاس -3

     تمدنی-   فرهنگی واحدهای
 و   زمـین   شـدن   مانند گرم  جهانی  متحد، تهدیدهای   ملل   سازمان : جهانی   مقیاس -4
  .  شدن  جهانی  به  مربوط مسائل

   بـه  تالش در) 1989 و   1985 (  سیاسی   جغرافیای   خود با عنوان    کتاب پیتر تیلور در  
   بـار مفهـوم      نخستین  برای) 1979(  والراشتاین   جهانی   نظام  گرای  کل  یه نظر  منظور انطباق 

میرحیـدر،   (  است   نموده   سیاسی   جغرافیای   وارد ادبیات   بطور جدی   را   جغرافیایی  مقیاس
   و رونـدهای     انسـانی    از رفتارهـا، عملکردهـای       جدای  جغرافیایی    مقیاس  مفهوم). 1376

  از   خاصـی    و نشـانگر نـوع       معـرف    جغرافیایی  هر مقیاس . اشدب   نمی   سیاسی -  اجتماعی
   خود انجام    خاص   در مقیاس    سیاسی -   اجتماعی   هر فعالیت    حال   و در عین     بوده  فعالیت

،    قـومی   ماننـد منازعـات       مختلـف    در مقیاسـهای     شـده    انجـام    انسـانی   اعمـال . می شود 
  دارای...  و   زیسـت    محـیط    بـه    مربوط  ، مسائل   اقتصادی  ، رقابتهای    سرزمینی  های  درگیری
   محلـی    فعالیتهـا در مقیـاس       برخی   است  لذا ممکن  . بر یکدیگر هستند     دیالکتیکی  اثرات
   آثـار محلـی      دارای   جهانی   مقیاس   به   مربوط   فعالیتهای   و برخی    و جهانی    آثار ملی   دارای
   دیـالکتیکی    فرآینـدهای    ایـن   از جملـه  »  ن ک   عمل  ، محلی    بیندیش  جهانی « عبارت .باشند
   و هوای    آب  شدن  گرم  و   محیطی   زیست   آلودگی   مساله  خصوص  در   مثال  برای. باشد  می
    پرداخـت    بحـران    مدیریت   به   و محلی    ملی   اندیشید اما در سطوح      باید جهانی    زمین  کره

  ).1384،  واتس   و، تیلور جانستون(
   جغرافیـایی    مقیـاس    از مفهوم    استفاده   گردید که    باال، مشخص   های  ه گفت   به  با توجه 

   فضـا و فعالیتهـای      سیاسـی    سـازماندهی    انـواع   بنـدی   طبقه در) متد (  روش   یک   عنوان  به
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 و    ایفا نمـوده     سیاسی   جغرافیای  های  ها و پژوهش     در تحلیل    مهمی   نقش   انسان  اجتماعی
  پردازی   و نظریه    فضایی -   اجتماعی   فعالیتهای  تحلیل و   تجزیه،     هر پژوهش   باید در انجام  

  . نمود  را لحاظ آن
  

     تحلیل  سطح-  ب
   واقعیـت    مـا دربـاره      دارد که    در روشی    ریشه   ژرفی  گونهبه»   تحلیل  سطوح«کاربرد  

   در روابـط     بـویژه   شـناختی    روش  مباحـث   گرایشـها در     از مهمتـرین    یکـی .  اندیشـیم   می
   بـه    آن   از پایگـاه     کـه    سـطحی    یعنی   تحلیل  سطح.  است»   تحلیل  سطح « ، مبحث   الملل  بین

 و   تحلیـل   و  ، تجزیـه    ، توصیف    شناخت   به   پایگاه  این شود   می   نگریسته  المللی   بین  مسائل
   عقیـده   نظـران صـاحب ). 41 :1378  ، زاده  سـیف (دهـد    می   جهت   تفسیر انسان   سرانجام

  مثالً اگر سطح  . دهد قرار می    تاثیر اساسی    ما را تحت     شناسایی   تاثیر ماهیت    این  که دارند
   را از دید اشـخاص      مسائل   الملل   بین   در روابط    وی   فرد باشد، آنگاه    نظری   صاحب  تحلیل
 تفسـیر    الملـل    بـین    دید نظـام    از زاویه   را   مسائل   کسی   چنانکه   عکس  به. نگرد   می  خاص

 از   و آنهـا را تـابعی       گرفتـه   نادیده  را   گیرندگان  تصمیم  و   ملی   حکومتهای   وی  اهکند، آنگ 
،   تحلیـل   از سـطوح   بـر هریـک    تاکیـد صـرف   گـاهی . بینـد   مـی  الملـل   بین  نظام  الزامات

   مورد پژوهش    موضوع   علمی  از استحکام  کند و    بسیار روبرو می    مشکالت پژوهشگر رابا 
 را از ابعاد و      الملل  بین    روابط   متغیرهای  ها بهتراست    دشواری  ز از این   پرهی  برای. کاهد  می

 کـرد     توجـه    تحلیـل    سـطح    هر سـه    داد و به    قرار  دقت  و   مورد بررسی    گوناگون  زوایای
  ).14 :1380،  قوام(

  هـای    و بحث    منازعات   گذشته   دهه   از سه   بیش  در   تحلیل   سطوح   به   مربوط  مباحث
 Buzan, 1994 & onuf( است  تاثیر خود قرارداده تحت را  الملل بین  روابط هب  مربوط
   بـه    کـه   پردازانی   اما نظریه    نیست   همگانی   مورد پذیرش    خصوص  این  در   بحث .)1995

   را بـرای     روش  مند هسـتند، ایـن       عالقه  سیستمی  یا   مراتبی  ، سلسله   گرایانه   کل  رهیافتهای
 آنهـا بکـار     سـازنده  هـا و واحـدهای    سیسـتم    میـان    روابط  بخصوصها     واقعیت  شناخت

   اصـلی   تحلیـل   سطح ، انسان  نویسندگان از نظر برخی. (Little, 2000: 69)گیرند  می
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 و کشـور،   مانند سیستم   تحلیل  منظر سایر سطوح از این). Allport, 1945:43 ( است
   شـده    واحد دیگـر واقـع       یک  واند در درون  ت   می  هر واحدی . باشند   می   انتزاعی  واحدهای

   واحـدهای    در بردارنـده     هـر واحـد بزرگتـری       یعنـی    اسـت    نیز صادق    آن  باشد و عکس  
  .کوچکترباشد
   ویـژه    الگوی   تنها یک    نیستند، بلکه    ذاتی   ارزش   خود دارای    بخودی   تحلیل  سطوح

   هسـتی   هـای   ، مرجـع    تحلیل  سطوح. گذارند   می   نمایش   واحدها را به     میان   روابط  اولویت
   ذات انـد، آنهـا بـه     شـده  ها در کجا واقع  و تبیین دهند نتایج  می  نشان   هستند که    شناختی

  ).Little, 2000: 69(باشند   نمی  تبیین منبع
  ها مد    در پژوهش    و رایج    شده   شناخته   تحلیل   سطح   پنج  الملل   بین   روابط  مطالعه در

  : عبارتند از کلی   به  باال و از جزئی  به  از پائین  ترتیب  به گیرند که نظر قرار می
   مربـوط   هـای   نظریه. باشد   می   اجتماعی   درعلوم   تحلیل   سطح  ترین   پایین   فرد، که  -1

  .گیرند قرار می  تحلیل  سطح این  در  شناختی  روان  در سطح گیری  تصمیم به
. باشـد    واحد فرد و واحد کشور مـی        حد فاصل    که   کشوری   درون   تحلیل   سطح -2

  . غیره  و  اداری بروکراسی ها و ، البی  سیاسی ، احزاب یافته   سازمان مانند گروههای
  و  ، جامعه   ، گروه    سازمان   از چندین    هستند که   هایی  هویت   معنای   به   واحدها که  -3
   واحـدها دارای    ایـن . هستند  جانست  و   وحدت   دارای   کافی   اندازه   و به    شده  تشکیل افراد

   تشـخیص    کامالً از یکـدیگر قابـل        هستند که   ای   گونه   به  گیری   تصمیم   و قدرت   استقالل
  . هستند  فراملی و شرکتهای ها ها، ملت کشورها یا دولت  واحدها،  نمونه بهترین. باشند می

  نشـان   رفتـار را    ای  منطقـه    الگوهـای    کـه    است   پایگاهی  ای   منطقه   تحلیل   سطح -4
   چون  یسازمانهای. هستند   سرزمینی  تجانس  و   وحدت   دارای  ای   منطقه  واحدهای. دهد می
   از این    برخی  البته. باشند   سازمانها می    این   نمونه   اروپا و نفتا بهترین     ، اکو، اتحادیه     آن  آسه

  . نیستند  سرزمینی ستجان  و  وحدت  ویژگی  دارای حال عین  درOECDسازمانها مانند 
 باالتر   باشد که    می   تحلیل   واحد سطوح   ترین  انتزاعی  و  ، باالترین   المللی   بین   نظام -5

   از واحـدهای     بـیش   چیـزی   المللـی    بـین   نظـام .  وجود نـدارد     دیگری   تحلیل   سطح  از آن 
  از لحـاظ  . یدآ   دیگر پدید می     تحلیل   چهار سطح    میان  از تعامل   و   است   آن   دهنده  تشکیل
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گیرد، امـا در    را در بر می  زمین  کره  مسکون سرتاسر سطح المللی   بین   نظام  ، امروزه   مقیاس
 و   کـم   جـدا از یکـدیگر و        نظامهـای    فضایی   از لحاظ    تحلیل   سطح  ، این    گذشته  زمانهای

  . گرفت  با یکدیگر را در بر می غیر مرتبط بیش
 فـرد، کشـور و        تحلیل   سطح   سه  1، از نظر والتس     شده یاد     تحلیل   سطح   پنج  از میان 

  در  المللــی  بــین  کشــور و نظــام  تحلیــل  دو ســطح2 و از نظــر ســینگر الملــل  بــین نظــام
. باشـند    بسـیار مـی      اهمیت   دارای  الملل   بین   روابط  های  تحلیل  و  تجزیه ها و   پردازی  نظریه
 کـامالً از یکـدیگر     تحلیـل   سـطوح  رند که دا  عقیده 3 مانند هانریدر   پژوهشگران  از  برخی

  .باشند می  پیوند  با یکدیگر دارای  بلکه جدا نبوده
  
   الملل  بین روابط  و  سیاسی  در جغرافیای شناختی   و روش  فکری های مکتب
    سیاسی  در جغرافیای شناختی  و روش  فکری های  مکتب-  الف

     4 جبر محیطی   مکتب-1
 جبـر    مکتب  با   پیوند نزدیکی    آکادمیک   رشته   یک   عنوان   به  سیاسی  ظهور جغرافیای 

   آلمـان    انسانی   در جغرافیای   مکتب   عنوان   به  جبر محیطی .  دارد   راتزل   و فردریک   محیطی
   خـود ریشـه      که   ومحیط   انسان   رابطه   دو انگاری   باشد، یکی    می   عمده   دو خاستگاه   دارای

عقاید چارلز    آراء و    آن   سرچشمه  دومین.  دارد   فرانسوی  فیلسوف   دکارت  های  در اندیشه 
  و   اجتمـاعی    و المارکیسـم     داروینیسـم    آن   حاصـل    کـه    اسپنسر اسـت    هربرت  و  داروین

   بـه    نسبت   اروپائیان  نژادی  و   قومی   و برتری    امپریالیستی   تفکرات   به   بخشیدن  مشروعیت
  . بود  و اقوام سایر ملل

از )  سـوژه ( شناسـا      فاعل   عنوان   به   عاقل   انسان  ، جدایی    دکارت  های  اندیشه  حاصل
   دانـش   بـود کـه   )  اُبـژه (  شناسـایی    متعلـق    عنـوان    به   طبیعی   و محیط    از ذهن    بیرون  جهان

                                                 
1 - Waltz, 1959  
2 - Singer,1961 
3 - Hanrider, 1967  
4 - Environmental Determinism 
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.  گردید   تعریف  محیط  و   انسان   رابطه   شناخت   علم   عنوان  ، به    برداشت   این  جغرافیا مطابق 
   چنـین    انسـانی    وجغرافیـای    اجتمـاعی    علوم  حوزه   به  المارک  و   داروین   نظرات  تعمیم با

   جغرافیـایی    محـیط   تر از دسـتورهای      پایین  ای   در مرتبه    آزاد انسان    گزینش   شد که   فرض
آراء   در   مسـتقیم    اشـاره    بـدون    مکتـب   عناصر این ). 317 :1379مویر،  (دارد   قرار  طبیعی

   راتـزل    فردریـک   امـا ایـن    ،   اسـت    قـرار گرفتـه     منتسکیو مـورد توجـه     و    ارسطو، بقراط 
   ایـن    فکـری   هـای   مند، گـزاره     نظام  ای  گونه ه بار ب    نخستین   برای   بود که    آلمانی  جغرافیدان

  را 1 حیـاتی   فضای ، نظریه  آن  و با اتکاء به    کرده  ارایه    علمی   نظریه   یک   را در قالب    مکتب
   کـه   گرفـت   قـرار    آلمـان    انسـانی    جغرافیای   مکتب   و پایه    اساس   نظریه  نای.  نمود  مطرح

   شـرایط    کـه    گفـت   تـوان    مـی   واقـع  در.  شـد    معـروف    آلمان   ژئوپلیتیک   مکتب  بعدها به 
   هگـل   هـای   اندیشـه   کشـور و    آن   سیاسی   وحدت   از عدم    ناشی    آلمان   ، سیاسی   اجتماعی
  تکـوین   در ، تاثیر بسزائی    وحدت   منظور کسب    به   آلمان  ت مل   در تشویق    آلمانی  فیلسوف

  .  است داشته  فکری  مکتب  این تکامل و
   علّـی   و مـدلهای   کلی  قوانین  ارائه  در پی  جبر محیطی ، مکتب  شناسی  از نظر روش  

کشـور    از نظر راتزل  .  است    بوده   مکانی -   فضایی   روندهای  بینی   و پیش    تبیین   برای  ساده
 نیازمنـد     زنـده    فضـا، هماننـد موجـودات        سیاسـی    واحد سازماندهی   ترین   عالی   عنوان  به

 کشورها    رفتارهای   اصلی   نظر او، محرک    باشد لذا به    می  توسعه  رشد و    برای   کافی  فضای
   یـک    فرهنگـی    با مرزهای    سیاسی   مرزهای   میان   و هماهنگی    ارضی   توسعه   و نیاز به    میل
  نظـرات  و)   مـوردی   مطالعـات ( بـر اسـتمرار        با تکیه    را   نظریه   این  راتزل. باشد  می   ملت

  .  است  نموده  ارائه  و تحلیلی فلسفی
  

    2گرایی  امکان  مکتب-2
.   مـورد انتقـاد شـدید قـرار گرفـت            مـیالدی    بیسـتم    قرن   سوم   در دهه   جبر محیطی 

   جبـر محیطـی      خود، مکتب    نظرات  ارائه با اورس  کارل  و  باروز   هارلن   چون  جغرافیدانانی

                                                 
1 - Lebensraum 
2 - Possibilism 
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  سیاسـت   و   فرانسـه    داخلـی   اوضـاع   در   ریشه  گرایی  امکان.  نقد قرار دادند    در معرض  را

 1922 درسال   گرایی  امکان  رهیافت .  داشت  اول    جهانی   جنگ  پایان در  کشور  این   خارجی
   مکتـب    ایـن    نماینـده   تـرین    شـده   تهشد، اما شـناخ     جغرافیا  علم وارد  فور   لوسین  بوسیله
  ایـن  ).264 :1377،    شـکویی (باشـد      مـی    فرانسـوی    جغرافیـدان    دوالبالش   ویدال  فکری
،    طبیعـت   کنـد کـه      تاکیـد مـی      اندیشه  این  بر  حیط م  و   انسان   رابطه   در چهارچوب   مکتب
   ارائـه    انسـان    را بـه     مختلفـی   های  گزینه  دهد، بلکه    نمی   حرکت  ای  در مسیر ویژه    را  انسان
،   فکـری   مکتب  این  محوری  مساله در واقع.   آنها آزاد است     در انتخاب    انسان  نماید که   می

  .باشد می   انسان  انتخاب آزادی
  جبـر    بـا مکتـب      کامـل    در تقابـل    گرایی  امکان  ، مکتب    سیاسی   جغرافیای  از دیدگاه 

تفکـر    و   اسـتعماری   های  امپراتوری   ، گسترش   یالیسم، امپر    مکتب   این  از نگاه .  بود  محیطی
  جوامـع  هـا و     انسـان   هـای   توانـایی  هـا و     قابلیت   گرفتن   نادیده   معنای   به  ارگانیسمی رشد

 بـا    و ناعادالنـه   غیر اخالقـی   سیاستهای  توجیه پی  در  جبرمحیطی  واقع  و در    بوده  انسانی
  .د گردی  تلقی  علمی های  گزاره  به توسل

   شـیوه    به   شمول   و جهان    کلی   قوانین   ارائه  گرایی   امکان  ، مکتب   شناسی  از نظر روش  
   برشـی    عنـوان    به  ، هر منطقه    مکتب   این  نظران  از نظر صاحب  . کرد   را رد می     تجربی  علوم

   خـاص    و اقتصـادی    ، سیاسـی    ، طبیعـی     فرهنگی   روندهای   تعامل   و فضا، حاصل    از مکان 
  جهـان   در   هـم    به   شبیه   دو منطقه    هیچ   و فضایی    مکانی  تفاوتهای    علت  ، لذا به    خود بوده 

نظـر   از. باشد   می   فرد تاریخی    فرآیند منحصر به     یک   حاصل  هر منطقه  شود، و    نمی  یافت
 منحصـر     منـاطق    خود را روی     مطالعات  بایست   جغرافیدانها می    مکتب   این  نظران  صاحب

   علـوم   شـیوه   در جغرافیا بـه  پردازی نظریه  معنا بود که  این  امر به این.  فرد متمرکز کنند  به
  ).82 :1988،  جنسن(باشد  پذیر نمی  امکان تجربی
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    1 فضایی  مکتب-3
 و    نگـاری   ، تک   استثناگرایی ( گرایی   امکان   مکتب  چارچوب  در  ایی جغرافی  مطالعات

از نظـر    . خـود رسـید      اوج   بـه   در آثار ریچـارد هارتشـورن     )   مناطق   فرد بودن   منحصر به 
 جغرافیـا     در علـم     محـوری   مفهوم)  مکانها   فرد بودن   منحصر به  ( ، استثناگرایی   هارتشورن

   بـا مکانهـای      فـرد از نظـر افتـراق         منحصـر بـه      مکانهای  ه مطالع   دانش  این   و وظیفه   بوده
  . بود  درونی همبستگی  و پیرامون

 جغرافیـا   1960 و   1950  هـای     در دهه     تجربی   علوم   روش   و گسترش    کمی  انقالب
  در  تجربـی   علـوم  روش   و بکـارگیری     فضـایی   ظهور مکتـب  . داد  تاثیر قرار   را نیز تحت  

   آرایش   شناخت   منزله  جغرافیا به .  بود   فرآیندی   چنین   حاصل  سیاسی   جغرافیای  مطالعات
شـیفر  .  گردید   جغرافیایی   شیفر وارد مطالعات    کورت ها، با اثر ماندگار فرد       پدیده  فضایی

 باید   کند که    می  معرفی  ، جغرافیا را علمی   » در جغرافیا   استثناگرایی «  خود با عنوان    در مقاله 
   شـیفر کـه     مقاله. باشد)   هر مکان    فرد برای    منحصر به   و نه ( فراگیر    ن قوانی  در جستجوی 

   سرعت  را به )  پوزیتیویسم (  منطقی  گرایی  بود، اثبات     شده   تهیه   هارتشورن  در رد نظریات  
  در   تجربـی   شناسـی    روش  رواج). 196 :1377،    شـکویی ( جغرافیـا نمـود       وارد مطالعات 

 در   ، کـه     رفتـارگرایی    بـا عنـوان     الملل   بین   در روابط    کمی  الب بود با انق    جغرافیا مصادف 
  . خواهد شد  اشاره  آن  خود به جای

 بـود     اساسی   مشکل   این   در جغرافیا، طرح     استثناگرایی   مقاله   شیفر از نگارش    هدف
  وش ر   گـرفتن    خـدمت   با به  )ها   ناحیه   شناخت  علم (  کورولوژی   علم   منزله   جغرافیا به   که
   دیگر کنـار گذاشـته       علوم   از مجموعه    علم   این   که   است   شده  ، سبب    مشخص  نگاری  تک
 خود را بـر       توجه   که  گرفت   قرار می    سایر علوم   در زمره   از نظر شیفر جغرافیا زمانی    . شود

  ).190 :1377،  شکویی(خود پدیدارها   بر  کند نه  پدیدارها معطوف  فضایی  آرایش مطالعه
ــ ــه  مســلط  شناســی  روش  فضــایی  دانــش بمکت  در 1960 و 1950  هــای ، در ده
  آوری   جمـع   صـرف   را   بسیاری   تالش   و دانشجویان   پژوهان  دانش.  بود   سیاسی  جغرافیای
   میان   و معلولی    علت   روابط   و توضیح    تبیین   جهت   و هندسی    ریاضی  ، مدلهای   آمار، ارقام 

                                                 
1 - Spatial Theory 



  
  
 
 

    

   23  ...الملل  بین  و روابط  سیاسی  جغرافیای مقایسه
  

 در   نظـران    صـاحب    در ذهـن     اساسـی   های  بروز پرسش  .ودندنم   می   جغرافیایی  های  پدیده
  و   مسـائل    در تبیـین     جغرافیـایی   های   پدیده   فضایی   آرایش   روش   توانایی   میزان  خصوص

  شناسـانه    و روش    فلسـفی  -   فکـری    مکاتـب    پیـدایش   ها، موجـب     پرسش   به  پاسخگویی
  .  در جغرافیا گردید جدیدی
  

    1 ساختارگرایی-4
  گرایـی  اثبـات (»  رفتـار فضـایی   « شناسی  و روش  فکری  مکتب  از ظهور و افول     پس

.  گردیــد  مطــرح آن   جــایگزین  عنــوان  ســاختارگرا بــه  سیاســی جغرافیــای)  جغرافیــایی
   با پیروی    فرانسوی   اجتماعی  شناس  مردم  ،اشتراوس  لئو   بار توسط    نخستین  ساختارگرایی
). 17 :1380،    حمـدی ( گردیـد      اجتمـاعی    وارد علوم   اختاری س  شناسی  زبان  از آراء مکتب  

  خودآگـاهی نا  نیروهای  ها از سوی     انسان   رفتارهای   هستند که    عقیده  این ساختارگراها بر 
   .اند   شده  تعیین از قبل) ساختارها( نیستند   انسان  در کنترل که

   بـر جـای      شگرفی  تأثیرات و جغرافیا     شناسی  ، جامعه   شناسی   بر انسان   ساختارگرایی
پارســونز، برونیســالو   ، تــالکوت  دورکهــایم  امیــل  تالشــهای  حاصــل  کــه  اســت نهــاده

   انـدامواره    نگرش   جامعه   به   دورکهایم  امیل). 154 :1382،    شکویی(باشد     می  مالینووسکی
   و زمان   ر مکان د ) سیستم (  نظام   و یک    هستی   یک   منزله   را به   جامعه  و  داشت)  ارگانیک(

. معتقـد بـود      نظام   یک   عنوان   به   اجتماعی   جهان   یگانگی  پارسونز به ).  همان ( شناخت  می
  ، ضـمن     غرب   جهان  پردازان   نظریه  ترین   و از معروف     انگلیسی  شناس  جامعه گیدنز    آنتونی

 سـاختار و     ی دوگـانگ    بـه    انسـانی    ساختار یا عامل    بر نقش   از حد    با تاکید بیش    مخالفت
  لـوئی  1970  در سـال  .  اعتقاد دارد    اجتماعی   در فرآیندهای   یک  هر   و نقش    انسانی  عامل

  آلتوسـر از مکتـب    .  نمودنـد    اشـاره    ساختارها در فرآیند سلطه      مفهوم  لتوسر و بالیبار به   آ
   نظام  در   مهمی   ساختار نقش    یک   عنوان  ، به   ایدئولوژی   معتقد است    ساختارگرایی  فلسفی
  ).155 : همان( رفتار ما دارد   به بخشی
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.   یافـت    هـوادارانی    جغرافیـدانان    در میـان   1970   دهه   در اوایل    ساختاری  جغرافیای
 را   پـردازی   ، نظریـه    لتوسری آ  از ساختارگرایی    با تأثیرپذیری    رادیکال  های ابتدا جغرافیدان 

 کـار و      چگونه   جامعه  کند که    می   مطرح  را   پرسش   این   ساختاری  جغرافیای. آغاز نمودند 
   دادن   در شکل    و فرهنگی   ، اقتصادی   ، اجتماعی    سیاسی  ساختارهای  کند و نقش     می  فعالیت

   بـه   پاسـخ   ساختارگرا در    سیاسی  جغرافیای. باشد   می   چگونه   انسانی   جوامع   رفتارهای  به
 در    شـهری   هـای   نشـین    حاشـیه   های  رامی و ناآ    ویتنام   بحران   بویژه  داری   سرمایه  بحرانهای
   ایجـاد تغییـرات      آن   هـدف    منجرگردیـد کـه      رادیکـال    جغرافیـای    به   پیشرفته  کشورهای
   جنـوب    و کشورهای   نشین   حاشیه   گروههای   نفع   به   اجتماعی   عدالت   در زمینه   ساختاری

 دیویـد    نوشـته » شـهر  و      اجتمـاعی   عـدالت « ماننـد     انتشار آثاری ). 1376میرحیدر،(بود  
  و نوشـته   پیتـر تیلـور   .  راستا بـود     کاستلز در همین    اثر مانوئل »   شهری  مساله« و    1هاروی

  جهـانی     بـر نظریـه     بـا تکیـه   ) 1989 و   1985 (  سیاسـی    جغرافیـای    با نـام    تأثیرگذار وی 
   سیاســی  جغرافیــای  در پیشــرفت  مهمــی نقــش)   بــر ســاختارگرایی مبتنــی ( والراشــتاین

 سـیر    خـط  ادامـه .  ایفـا نمـود     و جهانی   ، ملی   محلی    مقیاسهای  ساختارگرا در چهارچوب  
   جغرافیـای   در نظریـات 1990 و 1980  هـای   در دهـه    سـاختارگرا و رادیکـال      جغرافیای
  . باشد  می مشاهده  قابل انتقادی
  

   2اگر  انسان  جغرافیای  مکتب-5
   که   است   در جغرافیا مکتبی    گرایانه   یا انسان   گرایی   انسان  ، مکتب    کلی   نگرش  در یک 

  گرایـی   ، انسان   ، رادیکالیسم   مارکسیسم ،  ، اگزیستانسیالیسم    ایدالیسم   فکری  های   نحله  شامل
 در   گرایانـه    انسـان    جغرافیـای    فکـری   مکتـب . گـردد    مـی    با پیشوند جغرافیایی    و رفتاری 
   به  شناسی   هستی   لحاظ   خود را به    بیشتر توجه   که ( رفتار فضایی     فکری   مکتب   به  واکنش
  پوزیتیویسـم    مکتـب    بـه   شناسـانه    روش   لحاظ   و به    جغرافیایی  های   پدیده   فضایی  آرایش

،    جغرافیـایی    سـاختارهای    ساختارگرا با محوریت     جغرافیای  و مکتب )  بود   کرده  معطوف  

                                                 
1 - D.Harvey, 1973 
2 - Humanism Theory  



  
  
 
 

    

   25  ...الملل  بین  و روابط  سیاسی  جغرافیای مقایسه
  

 در    بخـواهیم    دیگـر هرگـاه     عبارت   به .  گرفت  شکل)   اقتصادی   و زیربنای    سرمایه  انباشت
 قـرار     را مـورد توجـه      مکتبی) گرا و ساختارگرا    اثبات( و ساختارگرا      فضایی  برابر مکاتب 

  گرایانـه    انسـان    فکـری    شـد امـا خـود مکتـب         روبرو خواهیم  گرا   انسان   کلی   با نام   دهیم
  .  خود گردد الذکر در درون  فوق های بندی  تقسیم تواند شامل می

   کمـی    و انقالب   گرایی   انتقاد از اثبات     یک   عنوان   در جغرافیا به    گرایانه   انسان  اندیشه
   این  گرایان   از اثبات   گرایان  انسان   اساسی  اعتراض.   یافت   و توسعه    گرفته  در جغرافیا شکل  

   جهان  ن تبیی   به   کافی   توجه   فضایی   فکری   و مکتب   گرایی   اثبات  شناسی   در روش    که  است
ــویژه  انســانی ، مســائل انســانی ــه  ب ــای  ب ــاعی  نهاده ــی  اجتم  و  ، ســنت ، عــرف ، اخالق
  جغرافیدانان.   است   نشده   معطوف   و معنایی    داللت  نظام ها و   ، نمادها، نشانه    شناسی  زیبایی
  بـاط  ارت  بایست  گرا می    انسان   جغرافیای   در تفکر و استدالت     کنند که   گرا پیشنهاد می    انسان

  هـای   برقرار باشـد و ظرفیـت         زندگی   روزمره   از دنیای    انسان  و پیوند مستمر با تجربیات    
گرا، جغرافیا     انسان   پیرو مکتب   از نظر جغرافیدانان  .  قرار گیرد    مورد توجه    انسانی  خالقانه

   کـه   ا نیسـت   معنـ    بدین  اما این . گردد   می   تلقی   انسان  خانه    عنوان  به»   زمین   مطالعه  دانش«
  گرایانـه    انسـان    جغرافیـای   ، بلکـه     اسـت   شناسـی    زمین   علم   سلطه  گرا تحت    انسان  مکتب
  . دارد  جای  و اجتماعی  انسانی  علوم بندی درطبقه

  ۀ کـر    در سـطح     هندسی   مفاهیم   به   فضا و مکان     تقلیل  گرا در پی     انسان  جغرافیدانان
  در قالـب   ( مکـان . نیسـتند  شـود،    می   دیده  گرایی  اثبات  شناسی   در روش    که  گونه  آن  زمین
.   اسـت   گرایانـه   انسـان    در جغرافیـای     کلیـدی   مفهـوم )   ناحیـه    در قالب   انداز و چه    چشم

 از   کـه   است  اجتماعی  پویای  فرآیندهای کشف  گرا در پی  انسان  مکتب  سیاسی  جغرافیای
   بـه    و فراملـی     ملـی    گروههـای    توسـط   تمـاعی  و اج    مادی   جهان  ، ابعاد فضایی     آن  طریق

 معنـادار هسـتند،       نمادین   محدود و از حیث      جغرافیایی  از حیث     که  هایی  بخش  صورت
   و موضـوعات     مسـایل   مهمترین   در میان ). 4 :1379مویر،  (شوند     می   سازماندهی  همواره

 بـا     کـه   انـدازهایی    چشـم   لق در خ    حکومت   نقش   به  توان  گرا می    انسان   سیاسی  جغرافیای
   شـناخت   همچنین.  نمود  ها و تصویرها اشاره     نمادها، نشانه     دارد از جمله     پیوستگی  مکان
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  بـه    در معنـا بخشـیدن       مختلف   انسانی  ها و اجتماعات    بندی   گروه   انواع   جایگاه  و بررسی 
 از    از مکـان    ای   ویـژه    مقیـاس    عنـوان    کشـور بـه     گیـری    و شـکل    سـازی   ، ملـت    سرزمین  

   .)5 : همان( استا گر  انسان  سیاسی انگیز در جغرافیای  و هیجان  مهم موضوعات
   خاصـی    مـوارد زیـر توجـه       گرا بـه     انسان   در جغرافیای    علمی  شناسی  از نظر روش  

  :   است  گردیده مبذول
 و    تاویـل   فـن  (  هرمنوتیـک    ویـژه    هنـر بـه     ، تـاریخ    شناسـی    نقد و انتقاد، زیبایی    -1

  . انسانگرا دارد   جغرافیای شناسی  در روش ای  ویژه جایگاه)  معنا آشکارسازی
   عبارت  به.  مکانها دارد    در شناخت    مهمی  اندازها نقش    چشم   و نمادنگاری    مکان -2

   معنـا و گسـترش       دارای  نهادهـای     عنوان  اندازها به    چشم   و معنا، تاویل     داللت  دیگر نظام 
ایفا  گرا   انسان  های   جغرافیدان   در مطالعات    مهمی  ، نقش    از نمادنگاری    سنتی   تعریف  دامنه
  . نمایند می

  شناسی   و روش    فضایی   علم   در مکتب    که   آنگونه  سازی  گراها عینی    از نظر انسان   -3
  . باشد  می  ممتنع  امری  شده  اشاره  آن  به کمی

شـود از      بر پژوهشگر ظـاهر مـی        که  ونهگ  آن   جهان   فهم   معنای   به   پدیدارشناسی -4
  . گردد  می گرا تلقی  انسان  در جغرافیای  مهم مفاهیم
  

    1 انتقادی  جغرافیای  مکتب-6
   و علمی    دانشگاهی  های   تالش   در حوزه    بسیار مؤثری    فکری  ، مکتب    انتقادی  نظریه

   سیاسـی    جغرافیای   بر دانش   آن ر تأثی   اخیر بود که     تقریباً در سالهای    با اینحال .   است  بوده
   فرانکفـورت    از آثار مکتـب      انتقادی  نظریه). 481 :1383،    بیلس( پدیدار شد     و ژئوپلتیک 
   در دهـه     شـد کـه      بسیار با استعداد تشـکیل       متفکرین   از گروهی    مکتب  این. بوجود آمد 

   مکتــب ول ا نســل   سرشــناس هــای چهــره.  نمودنــد  همکــاری  آغــاز بــه1930 و 1920
   ایـن    بعدی  نسل.  بودند   مارکوزه   هورکهایمر، تئودر آدورنو و هربرت       ماکس  فرانکفورت

 را   ، آن    و ابتکـاری     مهـم   هـای   کاربرد شـیوه   و با   کرد   استفاده   متفکرین   از آثار این    مکتب
                                                 
1 - Critical Theory 



  
  
 
 

    

   27  ...الملل  بین  و روابط  سیاسی  جغرافیای مقایسه
  

  تـرین   برجسـته   کـه  اسـت    هابرمـاس   یـورگن   اندیشـمندان  ن ایـ  مشهورترین.  داد  توسعه
  .رود  شمار می  نیز به  انتقادی پرداز مکتب نظریه

   معنای   بررسی   خود را از طریق     های   نظریه   از مهمترین   ، برخی    انتقادی  پردازان  نظریه
،    انتقـادی   پردازان   نظریه   نسل  نخستین  نظر  طبق). 483 : پیشین(اند     کرده   تدوین  آزادسازی
   معنـای    بـه   1شناختی   بوم  روشنفکری.  شود   درک  یعت با طب    آشتی   باید در قالب    آزادسازی

   انتقـادی    نظریـه   در واقـع  .  دارد   سبز معاصـر همخـوانی       از جنبش   هایی   با بخش   یاد شده 
   عوامــل ، بــا افــزودن  مارکسیســتی گرایــی  انســان هــای جنبــه ، روی  فرانکفــورت مکتــب
  ).257 :1382،  شکویی( تاکید دارد   اجتماعی شناختی روان

   و زنـدگی     طبیعی   محیط  ، تخریب    انتقادی   از نظریه    با تاثیرپذیری    انتقادی  جغرافیای
  هـای    و اهـرم     سـرمایه   مداری  گردش ،   مدرن  داری   سرمایه   را حاصل    انسانی  پر درد و رنج   

  عـی  طبی   و منابع    طبیعت  امان   بی   تاراج  ، راه    تکنولوژی   با سلطه   داند که    می   قدرت  چندگانه
 اسـتثمار    ، زمینـه    ، اسـتثمار طبیعـت       انتقادی   جغرافیای  از دیدگاه  .  است   گرفته  را در پیش  

  .  است  ساخته  را فراهم انسان
  شـناخته »   انتقـادی  ژئوپلیتیـک  «  با عنـوان   ژئوپلتیک  در حوزه   انتقادی   فکری  مکتب

   جدا سـاخته     خود را از آن     راه » ی سنت  ژئوپلیتیک« با انتقاد از       انتقادی  ژئوپلیتیک. شود  می
   طبیعـی    جغرافیـای    تأثیر عوامل    بر شناسایی    تمرکز صرف    جای   رویکرد به   در این .  است

   جغرافیـای   پـردازان    نظریـه    مـورد توجـه      در گذشـته     که  خارجی  سیاست  گیری  بر شکل 
  برداشـتها و    کلـی  و بطـور       امـور سیاسـی     ، کارشناسـان     دولتمـردان    نقش   بود، به   سیاسی

   بینشـها چگونـه      این   که   خود دارند و این      در ذهن    سیاسی   انسانها از جهان     که  تصاویری
: 1379مویر،  ( دارد    گذارند، توجه   تأثیرمی)  ، جهان   کشور، مناطق (بر تفسیر آنها از مکانها      

  ). دو
   میـان   انشگاهی د  ، در محافل     از ژئوپلتیک    انتقادی   حضور برداشت    دهه  در نخستین 

   ادبیـات   موجود نبود اما بـا افـزایش         تفاوتی   انتقادی   و ژئوپلیتیک    مدرن   پست  ژئوپلیتیک
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 از    تا حدودی    فکری   دو مکتب    این   میان  ، ابهام   نظران   صاحب   فکری   و تولیدات   نوشتاری
   رابطـه   رانکفـورت  ف   و مکتب    انتقادی   نظریه   به   شدن   با نزدیک   انتقادی   مکتب.   رفت  میان
  ژئـوپلیتیکی    از طرحهـای     ناشی   محیطی   زیست  ، تهدیدات    و طبیعت    انسانی   جوامع  میان

  ، دیگری    خودی   چون   و مفاهیمی    هویت   از مفهوم    دکارتی  ، نقد برداشتهای    عصر مدرنیته 
  ).2005،  دالبی(   است  خود قرار داده را محور مطالعات

  
   الملل  بین  در روابط شناختی روش  و  فکری های  مکتب-  ب
  1) آرمانگرایی (  لیبرالیسم-1

   جنـگ    حوادث  ، به    دانشگاهی   رشته   یک   عنوان   به  الملل   بین   روابط   آغاز دانش   نقطه
   شـدند و عمـق      زخمـی   و  ها نفرکشـته     میلیون   جنگ  در اثر این  . گردد   باز می    اول  جهانی
 از تکـرار      جلوگیری  برای  تا   را وادار ساخت    اندیشمندان  و  عقال  که  بود   حدی   به  فاجعه

  و  روسـیه   بـا   اتـریش   و   آلمـان    کشورهای   رویارویی  بدلیل   جنگ.  کنند   اندیشی   چاره  آن
 بـا ادامـه   .  بودند   غیر دموکراتیک    حکومت   کشوها دارای    این  همه.  آغاز گردید   صربستان

   کشـورهای    جنـگ    بـه    تبـدیل    اول   جهـانی   ، جنـگ     آن   پایانی   در ماههای    بویژه  مخاصمه  
   کشـورهای   پیروزی امریکا و با      با دخالت   جنگ.  بود   شده  غیر دموکراتیک   و  دموکراتیک
اسـتاد   و  آمریکـا    دولـت    رئـیس    عنوان   جمهور آمریکا به    رئیس.   یافت   پایان  دموکراتیک

  سایر نقاط   اروپا و    به   دموکراتیک   ارزشهای  خود را انتقال     رسالت  ، مهمترین    سیاسی  علوم
  بـه    احتـرام    جنگـی    چنـین    از آغاز دوباره     جلوگیری   نظر او تنها راه     به.  دانست   می  جهان

   بـه    آشکار، احتـرام    ، دیپلماسی   المللی   بین  ، نهادهای   الملل   بین  ، حقوق    شخصی  های  آزادی  
  بـه   عقاید   این  مجموعه.  بود  دموکراتیک   ت حکوم   شیوه  ها و گسترش     ملت   حاکمیت  حق

  توانسـت    می   تنها در صورتی     نظر او جهان    به.  شد   معروف   ویلسون  ای   ماده  چهاردهبیانیه  
   عنـوان    تحت   علمی   رشته   یک   در قالب    یاد شده    اصول  کند که    جلوگیری   جنگ  وقوع از
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     و  جکسـون   ( گـردد      تئـوریزه    آن  اصـول   و   مطرح   دانشگاهی   در محافل   الملل   بین  روابط
  ). 57-59 :1383،  سورنسون

   ارائـه    فکـری    مکتـب    جهـت    همین   بود، به    لیبرالی  اندیشه  با   منطبق  عقاید ویلسون 
   نکاتی  از میان .   گشت  معروف  لیبرالیسم   به   زمان   آن   او و دیگر اندیشمندان      از سوی   شده
  و   دموکراسـی    حکومت   توسعه   کرد، یکی   آمیز مطرح    صلح  هان ایجاد ج    برای   ویلسون  که

   دولتهـا از اهمیـت       میـان    روابـط    منظـور تنظـیم      به  المللی  بین   سازمان   ایجاد یک   دیگری
   نهادهـای   بـود کـه      عقیـده   ، ایـن     لیبرالیسم   اندیشه  عنصر اصلی .  برخوردار بودند   بیشتری

  هـای    جنـگ   قوع و.  ببرند   دولتها را پیش    آمیز میان    صلح  توانند همکاریهای    می  المللی  بین
   اندیشـه    ایـن    تضـعیف   موجـب    دوم   جهانی   آغاز جنگ    و سرانجام  1930  متعدد در دهه  

  یـا    ایدالیسـت    بـه   گرایـان    واقـع    از سوی    آن   وهواداران   اندیشه   این   که  ای   گونه  گردید به 
   لیبرالیسـم    چهـار شـاخه      به   لیبرالیسم   دوم  جهانی   ازجنگ  پس.  گشتند  گرا معروف  آرمان
   خـواه    جمهـوری    نهـادگرا و لیبرالیسـم      ، لیبرالیسـم     متقابل   وابستگی  گرا، لیبرالیسم   جامعه
 و    جغرافیـایی    جبرگرایـی    بـه    پاسـخی   توان   را می   گرایی   یا آرمان   لیبرالیسم. گردید  تقسیم
 آغاز   آمریکا مقصر اصلی    و  ، فرانسه    انگلستان   زعم  به   که   دانست   آلمان   ژئوپلیتیک  مکتب
   جغرافیایی   و جبرگرایی    با جنگ    از نظر مخالفت     لیبرالیسم  مکتب.  بود   اول   جهانی  جنگ

  .باشد  می  مشترکی  نکات  دارای فرانسه  انسانی  جغرافیای با مکتب
  

    1گرایی  واقع  مکتب-2
   بـین    دوران  گـرای    آرمـان    نویسندگان  ای   اسطوره  داستان  غالباً با   گرایی  واقع  ماجرای

  گراهـا نقـش    ، آرمـان    گرایـان   واقع از نظر . شود  آغاز می ) 1919-1939 (  جهانی  دو جنگ 
   نمـوده   انسانها اغـراق   بودن  عقالنی ، در میزان     گرفته   نادیده  الملل   بین   را در روابط    قدرت

   بـه   در اعتقـاد خـود نسـبت        دارند و    مشترکی  ورها منافع کش   معتقد بودند که     اشتباه  و به 
   دوم   جهانی  آغاز جنگ .  بودند   بسیار احساساتی    جنگ   بر مصیبت    غلبه   بشر برای   ظرفیت
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 دو    بـین   گرایـی    رویکـرد آرمـان      کرد که   گراها ثابت   از دید واقع     کم  ، دست 1939  درسال
  ).320 :1383،  اسمیت و  بیلیس (  است کافی نا الملل  بین  روابط  مطالعه  برای جنگ

   بـه    نسـبت    بدبینانـه   دیـدگاه ) 1:    اسـتوار اسـت      بنیادین  چهار فرض   بر  گرایی  واقع
  نظـام   در  زنـدگی     غالـب    شـرایط    عنـوان    بـه    جنگـی    وضـعیت   تداوم) 2     انسان  ماهیت

   نسبت  بدبینی) 4    ارزش  باالترین   عنوان   کشور به    بقای  اصل  و   ملی  امنیت) 3   المللی  بین
  ، جـوهره   فرضیات این.   داخلی همانند سیاست الملل  بین  سیاست  بودن   پیشرفت   رو به   به

 و   جکسـون . (  اسـت    بـوده    تـا کنـون     گـرا از گذشـته       واقـع   پـردازان  هنظری  و  اندیشمندان
  ).93 :1383،  سورنسون
  ، گفتمان    آکادمیک  حوزه  در  الملل   بین   روابط   شدن   از مطرح   ها پیش    قرن  گرایی  واقع

  گرایـان   هـابز از واقـع     و    بـود، توسـیدید، ماکیـاولی        سیاسـی   اندیشـه   و   در فلسفه   غالب
  ی   حـوزه    بـه   الملـل    بـین    از ورود روابـط     گـرا پـس      واقـع   اندیشـمندان .  هستند  کالسیک
   آنهـا هـانس      معروفتـرین   ند کـه  شـو    مـی   شناخته گرا  واقع   نوکالسیک  عنوان ، با   آکادمیک

   از اواسـط    گرایـی    واقـع    فکری  مکتب. باشند   می   آرون   کیسینجر و ریمون    مورگنتا، هنری 
  اندیشـمند در     مهمتـرین    شد کـه    گرایی  نو واقع    با عنوان    جدیدی  وارد مرحله  1970  دهه
   علمـی    تبیـین    به  فهومی م   چارچوب  یک    با ارائه   والتس. باشد   می   والتس   کنث   مرحله  این

  فـرد، کشـور و    تحلیل   سطح   سه   نظر او با در نظر گرفتن       به.   پرداخت  المللی   بین  سیاست
   آن  و کشـور، بـازیگر عمـده     الملـل    بـین    روابط   اصلی   شکل  مرج  و   هرج  المللی   بین  نظام
  ).93-113 :  همان( باشد می

  نخسـت : باشند   می   شرح   این   به  گرایی  واقع   فکری   مکتب   اصلی  های   پایه  بطور کلی 
 و   کشور بازیگر اصـلی     یا  حکومت .  است  گرایی   واقع   مرکزی   هسته  گرایی  حکومت  اینکه
،  اینکـه    دوم.  برخـوردار هسـتند      کمتـری    از اهمیـت    المللـی    بـین    درنظـام    بـازیگران   بقیه

 از اقتـدار   سـازد کـه    می ص را مشخ  سیاسی  مستقل جامعه    وجود یک    حکومت  حاکمیت
  تـامین .   کشورهاسـت    همـه    هـدف   ، بقا کـه     سوم.   خود برخوردار است    سرزمین  بر  کامل
  ، بـه    ، خودیـاری    چهـارم .  ها برتر و باالتر است       دولت   از سایر اهداف     ملی  امنیت و   منافع
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رد اعتماد باشـد    دیگر مو   کشور   امنیت   تضمین  تواند جهت    نمی   کشوری   هیچ   معنا که   این
)Griffith, 1999: 1(.  

  

     1 رفتارگرایی-3
  دیـدگاه   اخیـر پیـروز شـد و        ، مکتـب    گرایـی   و واقـع    گرایـی    آرمان   میان  مناظره در

 و دیپلماتهـا     سیاسـتمداران   و   اندیشـمندان    در میـان     مسـلط    دیدگاه   عنوان   به  گرایان  واقع
  و   دقیـق   ای  گونـه   نتوانستند به    هیچکدام  گرایی  واقع   و نه   گرایی   آرمان  اما نه .  گردید  مطرح
   بر تجربـه     با تکیه    دو مکتب    این  پژوهشگران. بپردازند    الملل   بین   روابط   مطالعه   به  علمی

  دوم   جهـانی    از جنگ   پس. کردند   می   را توصیف   وقایع  رویدادها و    فلسفی  داوری  و پیش 
 مراکـز     رشـد بیشـتر مرهـون       ایـن .  رشد کرد    سرعت   به  الملل   بین   روابط  قواعد آکادمیک   

  الملل   بین   روابط   کردن  علمی   درپی  عمیقاً  که  در آمریکا بود     و خصوصی    دولتی  پژوهشی
 نمـود     عرضـه   الملل   بین   روابط ۀ حوز   را به    از پژوهشگران    جدیدی   روند نسل   این. بودند

   تـاریخ    بـه    توجـه    جای  آنها به .  بودند  ا پذیرفته  ر  بسیار دقیقی     شناختی   روش   رهیافت  که
سـایر   ، اقتصـاد و      سیاسـی    علـوم   ، بـه     سیاسـی    یـا فلسـفه     المللـی    بین  ، حقوق   دیپلماسی

  علـوم   و   ریاضـیات    نیـز متوجـه      نمودنـد و برخـی       توجه  شناسی   جامعه  ۀرشت   های  شاخه
.  شـد   شـناخته   بنـدی    طبقـه   گرایی رفتـار    عنـوان    تحت   و روش    اندیشه  این.  شدند  طبیعی

، اسـتقراء و    بـر تجربـه    مبتنـی   کلی ، قوانین  طبیعی کوشند تا همانند علوم      می  رفتارگرایان
  ارائـه   و   کشف  الملل   بین  رفتارها در روابط      توضیح  برای  را  کمی  و   آماری  های  همبستگی

  ).67-69 :1383،   سورنسون و جکسون. (دهند
   دانـش    مکتب  گسترش  با   و مصادف    همزمان  الملل   بین   در روابط   ییظهور رفتارگرا 

 نیـز در      فضایی   دانش  مکتب   گفتیم   که   همانگونه   است   بوده   سیاسی   در جغرافیای   فضایی
  گرایـی    اثبـات   ، آمـار و روش      ، ریاضیات    بر تجربه    با تکیه    جغرافیایی  های   پدیده   تبیین  پی

  . بود م یا پوزیتیویس منطقی
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     1 انتقادی  مکتب-4
ظهـور    و   گسـترده    انتقادهای  منجر به )   گرایی  اثبات (  رفتارگرایی   روش  های  ضعف

  گرایـی    فرا اثبـات     کلی  عنوان با    فکری  های   مکتب   آن   گردید که    نوینی   فکری  های  مکتب
 و    اسـت   ای   گسـترده   ینـه  زم   دارای  گرایـی   فرا اثبات . شود   می   شناخته   الملل   بین  در روابط 

  کـه  (  مدرنیسـم   پسـت   2 انتقادی   نظریه   چون   متعددی  شناختی   و روش    فکری  دیدگاههای
  و 4 هنجــاری ، نظریــه 3انگــاری ، ســازه)واحــد  تــا  اســت  چندگانــه  رهیافــت خــود یــک

  هـای   ریه نظ   کلی  ها عنوان    از نظریه   دسته    این  به. شود   می  شامل را  5 تاریخی  شناسی  جامعه
  .گردد  می  آنها قناعت  کلی  اصول  بیان  در اینجا تنها به گردد که  می اطالق 6گرا واکنش

  دل ، از    اسـت    غربـی    از مارکسیسـم     جزیـی    که   انتقادی   یا نظریه    فرانکفورت  مکتب
   معـروف    فرانکفورت  مکتب    بعداً به    موسسه  این.  برخاست»   اجتماعی   تحقیقات  موسسه«
   اسـت    بـوده   علمی  و   دانشگاهی  ۀ درحوز   بسیار موثری    فکری   مکتب   انتقادی  نظریه. دش
  ، علـوم    ، اخـالق    شناسـی    تـا جامعـه     شناسی  روان  و  شناسی  زیبایی  از  ای   گسترده   طیف  که

بـر      فکـری    مکتـب   تـاثیر ایـن   ). 185 :1383،  بشیریه(گیرد  بر می   و جغرافیا را در     سیاسی
   انتقـادی    و ظهور ژئوپلیتیک     و طبیعت    انسان  ۀ و در نقد رابط      پیشین   بخش جغرافیا را در  

 بـر     تـاثیر آن     اخیر بود که    سالهای  تنها در   الملل   بین   روابط  حوزه در.   نمودیم  نشان خاطر
  ).481 :1383،  اسمیت  و بیلیس( پدیدار شد   دانش این

   معنای   بررسی   خود را از طریق     های  ریه نظ   از مهمترین    برخی   انتقادی  پردازان  نظریه
 بایـد   ، آزادسـازی   انتقادی  پردازان  نظریه  نسل نظر اولین   طبق. اند   کرده  تدوین  7سازی آزاد

  آشـکار بـا بیشـتر رویکردهـای         در تضاد    طرح  این.  شود   درک   با طبیعت    آشتی  در قالب 
شـود     مـی    گفته   فرآیندی   به  نها آزادسازی  اعتقاد آ   گیرد، زیرا به     قرار می   مارکسیستی  سنتی

                                                 
1 - Critical school  
2 - Critical theory  
3 - Constructivism 
4 - Normative Theory 
5 - Historical sociology  
6 - Reflectivist  
7 - Emancipation 
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  در   فرانکفـورت   مکتـب  عقایـد . کرد   پیدا می    بر طبیعت    بیشتری   تسلط   بشریت   در آن   که
  سـبز معاصـر      از جنـبش    هـایی   بـا بخـش     1 شناختی   بوم   روشنگری   با عنوان    موضوع  این

  . دارد همخوانی
آثـار    در   ویـژه    بـه    انتقـادی   پردازان   جدید نظریه    از آثار نسل     رویکرد فکری   دومین
  گفتگـو در فرآینـد آزادسـازی        و   ارتباطـات   محوریـت  بر او.   است   تبلور یافته   هابرماس
  ).204 :1382،  بزرگی( تاکید دارد

 تفکـر     درحوزه  الملل   بین   روابط   نظریه پردازان   ترین   از برجسته    لیتر یکی   اندرولینک
   ایـن    منظور بیان    به   هابرماس   کلیدی  های  قواعد و دستورالعمل    یاو از برخ  .   است  انتقادی
  توسـعه    بایـد در قالـب      الملـل    بـین    روابـط   حـوزه   در   آزادسازی   که   کرده   استفاده  مسئله

 را    دیگر او آزادسـازی      عبارت  به.  شود   درک   سیاسی   جامعه   یک   اخالقی  های  چهارچوب  
 خـود     و معنوی    اخالقی  ، اهمیت   حاکم  دولت   مرزهای   در آن   داند که    برابر می   با فرآیندی 

  امضـای   حاضـر و بـا      المللـی    بـین    ایجاد نظام    از زمان    که  مرزهایی. دهند   می  از دست  را
از نظـر او    .   اسـت    کرده   عمل   مرز اخالقی    یک   عنوان  به) 1648( سال قرارداد وستفالیا در  

  .  است وستفالیایی  پسا حکومتی  نهاد  نمونه  بهترین  اروپایی اتحادیه
  

     2 مدرن  پست  فکری  مکتب-5
   نظـری   ، تحـول     اجتمـاعی    علـوم   ، در عرصه     گذشته   سال   در بیست    مدرنیسم  پست

   روابـط  هـای   نظریـه  عرصـه    به1980   رویکرد در دهه این.   است  بوده  و تاثیرگذاری   مهم
   در مباحث    بطور عمده    گذشته   سال   از ده    در واقع    گفت  نتوا   می   ولی   وارد شده   الملل  بین

   یکـی    حال  این  با   دشوار است    مدرنیسم   پست   دقیق  تعریف .  است   شده   مطرح   آن  علمی
 اعتقـاد دارد،     وی.   اسـت   شـده    ارائـه  فرانسـوا لیوتـار        ژان  یـد بوسـیله    مف  های  از تعریف 

  روایـت   فـرا    بـه    تردید نسبت    مدرنیسم   پست   که   است   این   مفهوم   این   تعریف  ترین  ساده

                                                 
1 -Ecological Enligtment  
2 - Postmodernism  
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   از نظر او بـه       که   است   فرا روایت    تعریف  این  در   اصلی  واژه). 166 :1382،  بزرگی(  است
  . دارد تولید دانش   برای  روشنی های  اعتقاد دارد بنیان  که  است ای  نظریه معنی

،   است  ریچارد اشلی   الملل   بین   در روابط    مدرن   پست   برجسته  پردازان   از نظریه   یکی
   بـه   نسبت  را   آنند تا پژوهشگران     در پی    انتقادی  متفکران ها مانند    مدرن   پست   نظر وی   به

  رابطـه :  عبارتنـد از     مـدرن    پست  های   مضمون  مهمترین.  سازند   آگاه  شان   ذهنی  های  زندان
   نظـرات   مقابـل   دقیقـاً در    دانـش   و   قـدرت   رابطه.   متنی  های   و استراتژی   دانش  و  قدرت

 اعتقـاد آنهـا      به.   است  شده   ندارد ارائه    قدرت   به   نیازی  گویند دانش    می  ها که   پوزیتیویست
   اجتمـاعی    از تنظیمـات     خـارج    چیـزی    وجود ندارد و حقیقت     ، حقیقتی    از قدرت   خارج
   خـاص   هـای    گفتمـان   قالب  در   فقط   اجتماعی  جهان   احکام   که   معناست   بدان  این.  نیست

   حکایت  الملل   بین   در روابط   گرایی  واقع   فکری   مکتب   دیدگاه  از این . کند   پیدا می   حقیقت
   اسـتراتژی    دوم  مضـمون .   است   قدرت   پشتوانه   دیگر به    بر حقایق    حقایق  برخی  از تسلط 

  اسـتوار   بـر مـتن      نهـیم    را بنا می    اعی اجتم   ما جهان    که   دریدا روشی    عقیده  به.   است  متنی
 نیـز     نقشـه    شـامل    و نوشـتاری     کالمـی   هـای    بر گفتمـان    ها عالوه   در جغرافیا متن   ( است
   مـادی   و محـیط   انسان  میان واسطه   نقشه  و در واقع   است   تصویری   متن   یک  گردد که   می

  .  است 2 خوانی  و دوباره 1 ساختارشکنی  متن  و خواندن  دریدا در مطالعه روش).  است
  

    3 تاریخی شناسی  جامعه  مکتب-6
   پذیرفتـه   مفهـومی   عنـوان   را به  ، دولت    انتقادی   همانند نظریه    تاریخی  شناسی  جامعه

هـا     و قـرن     اسـت    طوالنی  ای  پیشینه   دارای   تاریخی  شناسی  جامعه. پذیرد   نمی   و مسلم   شده
   چگـونگی    رویکرد، بر مطالعـه      این  تمرکز اصلی .   است   بوده   اندیشمندان   مطالعه  موضوع
  .  است  بوده  آن مختلف   و اشکال  جوامع تشکیل

                                                 
1 - Deconstruction 
2 - Double reading 
3 - Historical Sociology 
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   و طبیعـی    مسـلم   مـا آنهـا را       که  ، ساختارهایی    تاریخی  شناسی   جامعه  از نظر مکتب  
   اجتمـاعی   پیچیـده  فرآیندهای  از  ای   مجموعه  محصول)  دولت مانند کشور یا   ( پنداریم  می

ها بـا      دولت   مکتب   این  از نظر متفکران  .  هستند   سرمایه  انباشت  و  ، طبقات    جنگ  از جمله 
) کشـورها ( دولتهـا      را کـه     و لیبرالیسـم    گرایی  واقع  اندیشه  این  هستند و   یکدیگر متفاوت 

   بـه  الزم). Griffiths, 1999: 233. (دهنـد   قرار می همانند یکدیگرند را مورد چالش
هـا تاکیـد     مکـان   میـان   بر تفاوت  که  سیاسی  جغرافیای  دیدگاه   برخالف   که  ست ا  توضیح

   خـاص    مقیـاس   یک(،کشورها    الملل   بین   در روابط    و لیبرالیسم   گرایی  واقع  کند مکاتب   می
  نیـز تضـعیف     را  ، نئورئالیسم    تاریخ  شناسی  جامعه. کنند   می   فرض  را همانند هم  )  از مکان 

در   ندارنـد و     عملکـرد مشـابهی      سازمانی  ها از لحاظ    دولت   دهد که   می  نشانکند زیرا     می
  .کنند  تغییر می  زمان طول

  
     1 هنجاری  نظریه-7

 و   الملل   بین   روابط   اخالقی   تاکید برجوانب    معنی   به  الملل   بین   روابط   هنجاری  نظریه
   اخالقـی   ، ماهیت    آن   اولیه   درمفهوم  ه نظری  این.   است   رشته   این  های   پرسش   به   دادن  پاسخ
   و جنـگ     مانند خشونت    قدیمی   با موضوعات    و کشورها را در ارتباط       جوامع   بین  روابط

   تـوزیعی    عـدالت    جدید بـرای    تقاضاهای  و   سنتی  های  نگرانی    جدیدتر که   موضوعات یا
ـ   نجـاری  ه  نظریـه . دهـد   قـرار مـی     مورد بررسـی    و   را تلفیق   المللی  بین    سـیطره   دلیـل   ه ب

   دهـه   ، چنـدین    دانسـت    مـی   غیر علمی   محور و    را ارزش    هنجاری   نظریه  که   پوزیتیویسم
  . و مهجور بود متروک

   ایـن    و به    است   ابراز شده    هنجاری   نظریه   به   جدیدی   و توجه    عالقه 1990  در دهه 
   صـورت    بـه   امـروزه .  است    شده   مرتبط   سیاست   اصلی   مباحث   به   هنجاری   نظریه  ترتیب
   بـه    و چـه     تصـریحی    صـورت    بـه   ها چه    نظریه   تمامی   که   است   شده   پذیرفته  ای  گسترده
   هنجاری   در نظریه    اصلی  دو تفاوت .  هستند  هنجاری  های   فرضیه  ، دارای    تلویحی  صورت

                                                 
1 - Normative Theory  
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)   مشـخص    مرزهـای   بـا    محـدود شـده      انسانی  جوامع ( گرایی  اجتماع  و   وطنی   جهان  بین
   رویکـرددوم   ، ولـی     افراد است    برعهده   و تکلیف    اعتقاد دارد، حق    رویکرد نخست  . است

   بـه    مربـوط   درمباحـث     هنجـاری    موضوعات 1990  در دهه . داند   می   آن  کشور راموضوع 
   اخالقـی    خارجی   سیاست   تدوین   درباره   شدند مانند بحث     بیشتر مطرح    خارجی  سیاست

 :1383 اسـمیت   و  بیلـیس  (  بشر دوستانه    مداخله  برای  تقاضاها   به   دادن   پاسخ  چگونگییا  
  سـاختارگرا،    در آثار متفکـران      هنجاری   علم   نظریه  های   رگه   سیاسی  در جغرافیای ). 518
  .شود  می  دیده  انتقادی گرا و ژئوپلیتیک واقع

  

     1انگاری  سازه  نظریه-8
 و  گرایـی  واقـع ( خردگـرا    رویکردهـای    مشـترک   کنـد نقـاط      می   رویکرد تالش   این
را )   تـاریخی   شناسـی   جامعـه   و  ، هنجـاری     مدرن  ، پست   انتقادی(گرا    و واکنش )  لیبرالیسم
هـا،     مـدرن    و پسـت     انتقـادی    پـردازان    ماننـد نظریـه     انگاران سازه). 546 : همان(اخذ کند 

رسد وجـود نـدارد       نظر می    به   که  گونه  آن  یعین  و  خارجی    اجتماعی   واقعیت  معتقدند که 
   دنیـای   کـه    است   رویکرد این   این  در   کلیدی  عقیده). 305 :1383،   سورنسون  و  جکسون(

،   انگـاران    نظـر سـازه     طبـق .   اسـت    ساختار بشری    یک  الملل   بین   روابط   از جمله   اجتماعی
   آن   قـوانین    که   نیست  خارج در   ی چیز  ، یعنی    نیست   و معینی    چیز خاص    اجتماعی  دنیای

 باشد و     کشف   معتقدند قابل   گرایان  اثبات  و   رفتارگرایان   که   آنگونه   علمی   تحقیق  از طریق 
  یعنی.   است   ذهنی   بین  ای   بیشتر زمینه   بلکه.  باشد   تشریح  قابل   علمی  های   نظریه  کمک یا با 
  معنـی    فهمند دارای  می  را  کنند و آن     می   زندگی  اند و در آن      را ساخته    آن   که   افرادی  برای
 او از   قرائـت   کـه    اسـت    الکساندرونت   فکری   مکتب  نظر این    صاحب  ترین  معروف.  است
  را هـا آن   دولـت   کـه   اسـت  چیـزی   »2مـرج   و  هـرج  « بـا عنـوان      ای   در مقاله   انگاری سازه
  .)Linklater, 2000: 615(  منتشر شد1992  درسال» فهمند می
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2 - Anarchy 
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   گیری نتیجه
   روابـط   میـان   اجمـالی   مقایسـه   و   کلـی    نگـاه    گردید تا یک     حاضر تالش   در نوشته 

   کلیـدی   مفهـوم   تاکیـد مـا بـر        مقایسـه   این در.  گردد   ارائه   سیاسی   و جغرافیای   الملل  بین
  و  سیاسـی   جغرافیـای    متـدولوژی    عنـوان    بـه    تحلیـل    و سطح   ، مقیاس ) حکومت(کشور  
   معرفـی   سـرانجام  هـا و رونـدها و       پدیـده     میـان    روابط  تحلیل  و   در فهم   الملل   بین  روابط
  تقـدم  و تـاخر   و   محتـوایی    و مقایسـه     دو رشـته    شناختی  و روش    فکری   مکاتب  اجمالی
   نوشـته    نتیجـه    بطـور خالصـه     تـوان    الذکر می    موارد فوق   به   باتوجه.  آنها بود    میان  زمانی

  : کرد  بیان ا چنینحاضر ر
  بـه )  حکومـت ( کشـور      گـرفتن    شـکل    موجب   هفدهم   قرارداد وستفالیا در قرن    -1
 مـا امـروز       کـه   مفهـومی     بـه    سیاسی   و جغرافیای   الملل   بین  روابط.  گردید   امروزی  مفهوم

   ارتبـاط    جغرافیا بـا سیاسـت       از آن   پیش. باشند   الذکر می    قرارداد فوق    حاصل  شناسیم  می
 نیـز بـا      اقـوام  هـا و    امپراتـوری .   وجود نداشت   ژئوپلیتیک  و   سیاسی   اما جغرافیای   داشت

 پدیـد    الملـل    بین   و روابط    ملی   تا حکومت    وجود نداشت    داشتند اما ملتی    یکدیگر رابطه 
  .آید

   رشـته    یـک    عنـوان    به   نوزدهم   در اواخر قرن     سیاسی   جغرافیای   زمانی   از لحاظ  -2
  و   از آن    پـس   دهـه  در   کـه    اسـت    درحـالی   ایـن .  گردیـد    دانشگاهی  مطالعات  وارد  علمی

   شناخته   رسمیت   به   دانشگاهی   رشته   یک   عنوان   به  الملل   بین   روابط 1920   دهه  درسالهای
  .شد

   روابـط    بـه    نسـبت    سیاسـی    جغرافیـای   گیـری    شـکل    زمـانی    تقدم   به  عنایت  با -3
  مهمتـرین )  حکومـت ( کشـور    اینکه   به   و باتوجه    دانشگاهی   رشته   یک  نوان ع   به  الملل  بین

   مـورد مطالعـه      آنهـا موضـوع      میان   و روابط    بوده   سیاسی   جغرافیای   مورد مطالعه   موضوع
 و   اسـاس    سیاسـی    جغرافیای   گرفت   نتیجه  توان  می داد، لذا    می   را تشکیل   الملل   بین  روابط
  .باشد  می وابط ر گیری  شکل پایه
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  کشـور یـا      مفهـوم   الملـل    بـین    و روابـط     نوین   سیاسی   جغرافیای   مشترک   فصل -4
   هـدف   کـه   اسـت  زمین اساس  بر  اجتماعی سازمانی)  حکومت(کشور . باشد  می  حکومت

   ارزشهای  مهمترین.   است   اساسی   و ارزشهای    اجتماعی   از شرایط   دفاع  و   ایجاد، حفظ   آن
   در جغرافیـای    اساسـی   سـایر مفـاهیم   .  هستند  و رفاه    ، عدالت   ، نظم   ، آزادی   امنیت  اساسی
  ، نظـام    المللـی    بین  ، قلمرو، نظام    ، حاکمیت    مانند مرز، سرزمین    الملل   بین   و روابط   سیاسی
  محلـی   و   شـدن   ، جهـانی    ، منـافع    ، هویـت     تحلیـل   ، سطح   ، مقیاس   ، صلح   جنگ ،  ای  منطقه
  .یابند  کشور معنا می  با مفهوم بطه در را ماندن

   از قرارداد وستفالیا در جغرافیـای        پس   گرفته   شکل   واحد سیاسی    با وجود آنکه   -5
   دولـت   شود باید گفـت      می  نامیده    دولت  الملل   بین  و در روابط  )  حکومت( کشور    سیاسی
  .  کشور است همان

)  دولـت ( کشـور      دهنـده   شـکیل  ت   سایر عوامـل     اشتراک   و قلمرو وجه     سرزمین -6
 وجـود     دولتـی   سـرزمین   بـدون .  دارد  سـرزمین   با   درونی  ای  رابطه)  دولت(کشور  .  است
...  دولـت «: گوید   می   خصوص   در این   الملل   بین   روابط  نظران   از صاحب    من  مایکل. ندارد
  ).307 :1384،  ونت( »  است  مکان یک

 در   الملـل    بـین    در روابط    تحلیل    و سطح     سیاسی   در جغرافیای    مقیاس   به   توجه -7
   روابـط     و دامنه    ، محدوده   چهارچوب    و در واقع     بوده   حائز اهمیت    و تحلیل   هر پژوهش 

   مراتـب    از سلسـله     برخـی    میـان    وجـود شـباهت     علـت . کنند   می   متغیرها را روشن    میان
 در   الملـل    بـین    و روابـط     سیاسـی   ای جغرافیـ    اشتراک  وجه    همان   تحلیل   با سطح   مقیاسی
  .  است  آن  بودن  و مکانی  کشور و دولت مفهوم

   الملـل    بین  روابط  و   سیاسی   جغرافیای  شناختی  و روش    فکری   مکاتب   از لحاظ  -8
   دوران -2   1950   دهـه   اواسـط   تا   سنتی   دوران -1. اند   نموده  طی  را   همانندی  های  دوره

   مکاتب   شدن   مطرح   دوران -3   1970 و   1960  های   در دهه   گرایی  بات اث   روش  حاکمیت
  .1990 و 1980  های در دهه گرایی بعد اثبات  ما فکری

 از    کـه    است   سیاسی   از جغرافیای    بخش   آن   ژئوپلیتیک   گفت  توان   می  نهایت  در -9
   اصـلی   موضـوع . رددا   الملـل    بـین    بـا روابـط      بسیاری   نزدیکی   و موضوعات   نظر مفاهیم 
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،   ، ملـی     محلـی    مکانها در مقیاسهای     میان   فرامرزی   و  پیوندهای     روابط   مطالعه  ژئوپلیتیک
 در    ویـژه    بـه    در ژئوپلیتیـک     مطـرح   موضـوعات  و   مسـائل . باشـد    می   و جهانی   ای  منطقه
   موضـوعات   و   مسائل   به   بسیاری   و نزدیکی    شباهت   و جهانی   ای  ، منطقه    ملی  های  مقیاس
  . دارد المللی  و بین ای ، منطقه  ملی  در سطوح الملل  بین روابط  در مطرح
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