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 دیجد یبند    دوره کی ۀارائ و

 

 رجندیب دانشگاه ا،یجغراف گروه ،یاسیس یایجغراف اریاستاد -*یراست عمران

 

 20/11/1393: یینها دییتأ   10/07/1393مقاله:  رشیپذ

 

 دهیکچ

 اما ،است دهه ازدهی از فراتر یاندک ،ینظر بعد در خصوص به آن دانش و کیتیژئوپل ةواژ قدمت

 یقلمروگستر و یقلمرودار ،یقلمروساز ،یقلمروخواه به ،یکیتیژئوپل عمل و شهیاند ۀشیر

 نظران صاحب شتریب .گردد یبرم قلمروش و خود تیامن نیتأم یبرا یو یجوو    جست و انسان

 اما دارند، اذعان یکیتیژئوپل عمل و شهیاند بودن    یخیتار بر ک،یتیژئوپل و یاسیس یایجغراف

 یکیتیژئوپل عمل و شهیاند از گرفته    انجام یهایبند دوره و کیتیژئوپل فیتعر در ینظر    اتفاق

 نیا یانتقاد یبررس به ،یا سهیمقا و یلیتحل -یفیتوص روش هب ،پژوهش نیا در .ندارد وجود

 فصول و عطف نقاط به توجه با و هایبند دوره نیا یبررس با. شود    یم پرداخته هایبند دوره

 از یخیتار یهایبند دوره .1 :شدند گنجانده یکل ۀدست دو در هایبند دوره یتمام ،ها آن افتراق

 نیتر مهم .کیتیژئوپل علم خچۀیتار به معطوف یهایبند دوره .2 و یکیتیژئوپل عمل و شهیاند

 عمل و شهیاند از یخیتار و کامل یپوشش در ها آن یینارسا و نقص ،هایبند دوره نیا ضعف

 بعد کی به منحصر زین هایبند دوره نیا از یبعض البته. است مختلف یها دوره در یکیتیژئوپل

 و هایبند دوره نیا یواکاو با. هستند کیتیژئوپل علم خیتار ای( ینظر بعد عمدتاً) کیتیژئوپل

 یبرا تیجامع ضمن که شد ارائه دیجد یبند دوره کی ،ها    آن یها    ضعف و ها    قوت یبررس

 یبند دوره در. ردیبرگدر زین را کیتیژئوپل مختلف ابعاد ،یقبل یهایبند دوره یتمام فتندربرگر

 شده میتقس مدرناپس و مدرن شامدرن،یپ دورة سه به یکیتیژئوپل عمل و شهیاند ،یشنهادیپ

 .است

 

 یبند دوره د،یجد یبند دوره ک،یتیژئوپل دانش ،یکیتیژئوپل عمل و شهیاند: یدیکل یها واژه

 .کیتیژئوپل ،یکیتیژئوپل
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 ینظر ۀمقدم

 کی عنوان    به آنکه از شیپ ،دور اریبس گذشتة از یکیتیژئوپل عمل و شهیاند ،ها    نیسیتیژئوپل و یاسیس دانانیجغراف شتریب ۀدیعق به

 به آن عمر و دارد یادیز قدمت یکیتیژئوپل عمل و شهیاند ،اساس    نیبرا. شد یم اعمال و داشت وجود باشد، مطرح اصطالح

 شانزدهم قرن از اما ،دارد بشر خیتار در یطوالن یقدمت زین ها قدرت رقابت. است آن منابع و نیزم سر بر ها قدرت رقابت یدرازا

 و قدرت ابراز ةعرص کی و یاسیس ۀدیپد کی عنوان به «جهان» مفهوم با ها قدرت شتریب ییآشنا و ییایجغراف یاه    اکتشاف با و

 که    یطور    به ؛افتی شدت یاستعمار کیتیژئوپل عصر در و شد شتریب ها رقابت نیا ،ها قدرت دمتخ در یکارتوگراف شرفتیپ با زین

 اوج شاهد ،نوزدهم قرن اواخر در که پرداختند گریکدی با رقابت به خود یها    مستعمره گسترش یبرا یشتریب یها قدرت مرور به

 رودلف توسط 1899 سال در کیتیژئوپل ۀواژ ،بار نینخست یبرا که بود زمان نیا در درست .(1390 ،یراست) میهست ها رقابت نیا

 در،یرحی)م بود رفتهیپذ ریتأث یو یاسیس یایجغراف کتاب و راتزل افکار از که رفت کار    به یاسیس علوم یسوئد دانشمند ،1لنیک

 و فراز براساس ،هایبند دوره از یبعض یحت. است مودهیپ را یاریبس یها بینش و فراز ینظر بعد در ،کیتیژئوپل (.6: 1377

 .است گرفته صورت( تاکنون کیتیژئوپل ۀواژ ابداع زمان از) کیتیژئوپل دانش یها بینش

ها، برای اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی     و ژئوپلیتیسین نظران صاحب بیشتربودن واژه و دانش ژئوپلیتیک، نو رغم یعل

 .است ة آنبر سر زمین و منافع و منابع نهفت ها قدرتدر ژئوپلیتیک، مفهوم کلیدی رقابت  چراکه ؛اند قائلقدمتی تاریخی 

را  یکیتیژئوپل یها شهیاندخ یتار ،جغرافیدان سیاسی فرانسوی ،والکوستیا. دارند طوالنینیز قدمتی  ییها رقابتچنین 

در نیز و  ها پارسم یعظ یهرودوت در امپراتور ییایو مشاهدات جغراف ها یبررسمعتقد است که  ی. وداند یم یمیار قدیبس

داد که اجازه کرد ارائه  یو اطالعاتگرفت ش یک قرن بعد اسکندر در پیم کرد است که یرا ترس یریمس گمان یب ،مصر

به طور قطع     بهک یتیقدمت ژئوپل ،درواقعز یر نیموبه سخن  (.5: 1368د )الکست، ریپهناور را در کنترل بگ ین امپراتوریا

، حسادت و ترس است. راهبرد، یپلماسیز به اندازۀ قدمت دیت و نیقلمرو، امن یانسان برا یجوو    اندازۀ قدمت جست

 یاریک بسیتیژئوپل یها یحاطربه  یقین    ، بهگر از فرماندهان، امپراتوران و فاتحانید یاریناپلئون و بس ،ریاسکندر کب

از منظر کوهن نیز تاریخ تفکر ژئوپلیتیکی به دوران ارسطو، استرابو، بودین، مونتسکیو، کانت و  (.365 :1379اند ) پرداخته

ان قدرت، یف روابط میف و توصیاز سراسر جهان به تعر ینظران صاحبخ یتار یط .(1387کوهن، ) گردد یمربهگل 

وس، یارسطو، کنفوس یها نوشتهدر  توان یمرا  یکیتیم مربوط به تفکر ژئوپلی. مفاهاند پرداختهت ین، مناقشه و موقعیسرزم

 (1380) میرحیدر (.28 :1383 ،یبرادن و شل)د دا کریپ ییوسطا قرونو  یمیسندگان قدیگر از نوید یاریو بس یاولیماک

 ،ابن خلدوننتسکیو، هردر، هگل و وهرودوت، افالطون، ارسطو، م مانندمعتقد است که فیلسوفان و نویسندگان بزرگی 

ز ا .اند داشتهمتقابل سیاست در مظاهر گوناگونش و محیط فیزیکی توجه  راتیتأثبه  شانیها نوشتهدر  ،دانشمند مسلمان

از  یخیدوران تار یها نوشتهدر  یو حت است یاسیط سیمح یها دهیپدک از یتیز ژئوپلین (63: 1379) نظر مجتهدزاده

 .است شدهاشاره  به آنستم یقرن نوزدهم و بهای نوشتهارسطو تا 

. به بوده است یکیتیژئوپل لینخست به دال زین ایو معتقد است که آموزش جغراف دور یمفراتر  نیاز ا یحت والکوستیا

که تا آن زمان فقط  -ها رستانیدبدر پروس، تصمیم به تدریس جغرافیا در مدارس ابتدایی و  ویژه    بهآلمان و  در اعتقاد وی،

، پس درواقع، با ژئوپلیتیک و اتحاد آلمان مرتبط بود. تر قیدق طور بهبا جنبش سیاسی و  -اشراف بودخاص فرزندان طبقه 

دو بخش  بهدست آورد، پروس     راین به ةرودخان ۀرا در سمت غرب در ییها نیسرزمکه آلمان  1815وین در سال  ۀاز کنگر

وحدت بین دو بخش، سیاست  برای ایجاد شاهزادگان .شد یمشاهزادگان آلمانی اداره  ةلیوس بهشد که هریک تقسیم مجزا 

که باید  نشان دهند ها یآلمان هبدالیل تاریخی و جغرافیایی  ابد تا نکار گرفت    یک سیاست ایدئولوژیک به نیز گمرکی واحد و

                                                                                                                                               
1. Rudolph Kjellen 
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 ۀواژدر مقایسه با بودن اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی تر یمیقددیگر بر ادعای  دییتأ(. 1378)الکوست و ژیبلن،  متحد شوند

که     درحالی ؛ژئوپلیتیکی است یها هینظرماهان و مکیندر در شمار  های    هنظری مانند یهای    هئوپلیتیک، قرارگرفتن نظریژ

 ،ها نظریهی از این عضب صاحبانو حتی  اند هشدئوپلیتیک ارائه ژ ۀاز ابداع واژ ، پیشژئوپلیتیکی های نظریهی از عضب

دانستن اندیشه و     . تاریخیاند نکردهخود از این واژه استفاده  های نظریهدر  1899در سال اولین کاربرد ژئوپلیتیک  رغم یعل

 ،این دسته از نویسندگان که یطور به است؛ گذاشته ریتأث نظران صاحب از یعضب یها بندی دورهبر  ،عمل ژئوپلیتیکی

 .اند داده ارائه یکیتیژئوپل عمل و شهیانداز  را یتر یخیتار یبند دوره
 

 پژوهش روش

 هط بومنابع و مقاالت مرب ،در این راستا .است انجام شده یا کتابخانهروش  به و استتحلیلی  -توصیفی، پژوهش حاضر

 سپساندیشه و عمل ژئوپلیتیکی استخراج و  یها بندی دوره ها،    با توجه به آنو  شدندو بررسی  یآور جمعژئوپلیتیک 

در انتها نیز با  .شودمشخص  ها بندی دورهاشتراک و افتراق این  نیز و ها    و قوت ها    تا ضعف شدتجزیه و تحلیل 

بودن اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی،     با توجه به مبانی نظری و تاریخی نیز و ها بندی دوره های    و ضعف ها    درنظرگرفتن قوت

، ابعاد پیشین مختلف یها بندی دوره درموردکه ضمن جامعیت  شدجدیدی از اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی ارائه  بندی دوره

 مختلف ژئوپلیتیک را نیز دربرگیرد.
 

 ینظر یمبان

عملکردی و عوامل تعریف ژئوپلیتیک، قدمت اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی، ابعاد ژئوپلیتیک، مقیاس در این بخش، 

 درمورد یمتفاوت یکردهایارائه شده و رو یف مختلفیک تعاریتیاز ژئوپل ،چنانکه گفته شد .شود    توضیح داده میژئوپلیتیک 

به اعتقاد ه است. تأثیر پذیرفت 1والکوستیف ایاز تعر ،کیتیق از ژئوپلین تحقیا مورد نظر فیتعراما  ،است ارائه شدهآن 

و  (15 :1378 الکوست،باشد )ن مرتبط ی( سرزمیبرا )و سرکه با رقابت قدرت بر  شودمحسوب می یکیتیژئوپلچیزی  وی،

تعریف . یستنک یو آکادم یک رسمیتیظهور ژئوپل ۀبه دور و محدودمنحصر  ییها رقابتن یخ چنیتار ی است کهعیطب

 سر بر روهایها و ن قدرت رقابت زمین، بر رقابت بر سر دیتأکتعاریف مختلف و با  ، براساسمدنظر این پژوهش از ژئوپلیتیک

 .استمنابع، منافع و نفوذ  ازات،یتسلط، کسب امت یبرا آن متعلقات و فضا

. اند هکرد یبند میتقس را ابعاد آن، آندرک بهتر عملکرد  منظور به و کیتیژئوپل در رویکردهای جدید به ها نیسیتیژئوپل

ک یتیژئوپل های نظریه یبررس که به یک نظریتیژئوپل. 1: ندک یم یرا معرف یک انتقادیتیژئوپل یپژوهش ةچهار عرص 2اتوا

، مردم از خارج استر یو تصاو ییایجغراف یاه    ادراک، یتصورات فرهنگ دربارۀکه  یک عمومیتیژئوپل. 2 ،پردازد یم یسنت

 یک ساختاریتیژئوپل. 4و  پردازد یمکشور  یعمل یکیتیو مالحظات ژئوپل ها کنش دربارۀکه به بحث  یک عملیتیژئوپل .3

 یامدهایو پ یو تناقضات جهان ها شیگرا ندها،یافر یو به بررس کند یمبحث  یکنون یکیتیژئوپل یاوضاع اساس رۀکه دربا

و وند قدرت یارتباط و پ ها آندر  توان یمکه  -ن چهار سطحی. اپردازد یم و ارتباطاتو گسترش اطالعات  شدن یجهان

)والتر،  ندشو یگر بررسیکدیم با ید و بهتر است در ارتباط مستقنیستنگر جدا یکدیاز  -کردرا مشاهده  ییایجغراف دانش

 یها رسانهدر ژئوپلیتیک عمومی ). 1سه نوع ژئوپلیتیک را شناسایی کرده بودند:  3این نیز اتوا و دالبیاز  پیش(. 5: 2002

 سیاسی( و یاه    همؤسس و سیاست خارجی، بوروکراسیژئوپلیتیک عملی ). 3(، ها کارتونو  ها رمانگروهی، سینما، 

کردن مرزها و     در فضایی ینوع به ها نیا( که هرسه ها یآکادم و فکر یها اتاق، راهبردی یاه    هژئوپلیتیک نظری )مؤسس. 3
                                                                                                                                               
1. Lacoste Yves 

2. O´Tuathail 

3. Dalby 
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و  اتوتایل) تصویر ژئوپلیتیکی( نقش دارندژئوپلیتیکی از خود و دیگری ) یها ییبازنماژئوپلیتیکی جهان( و  ةنقش)خطرات 

از رویکرد  با تأثیرپذیری ازپژوهش حاضر  ،از منظر ابعاد ژئوپلیتیک (.244: 1998، مامادوح به نقل از 1998دالبی، 

 .داند یم یبررس قابلی و عمومی لرسمی، عمژئوپلیتیکی را در ابعاد  یها رقابتژئوپلیتیک انتقادی، 

و  یاسیدانان سیجغرافژئوپلیتیکی، مفهوم مقیاس در مطالعات ژئوپلیتیک است.  بندی دورهمبحث نظری دیگر در 

. اند بردهکار اس را بهیمفهوم مق ،کیتیو ژئوپل یاسیس یایجغراف یها دهیپدک یستماتیس ةمطالع یز براین ها نیسیتیژئوپل

که افزایش یافت ن مفهوم یتوجه به ا 1990 ةاز ده د،دادن نشانتوجه ن مفهوم یا بسیار دیر به یاسیدانان سیجغراف اگرچه

 یجهان یها نظام نظریةاز  یریگ بهرهلور با یصورت گرفت. ت یکرد انتقادیدانان با رویجغراف یز از سوین آنن یشتریب

و « ملت -دولت»، «یاقتصاد جهان»او  .گرفتبه کار  کیتیدر ژئوپل اسیاز مق یسطح    ک مدل سهیآن را در  ،نیوالرشتا

هاویت، ) دکر یی، شناسااند    مشاهده    قابل یاقتصاد جهان یها تیفعالکه در  یاس انتقادیسه مق عنوان بهرا  «یمحل ةتجرب»

 یاس محلیاز مق ،کیتیل ژئوپلیکه ما در تحل شوند یمادآور ی زمینهن یز در این (355: 1383) یبرادن و شل(. 139: 2008

ما  کرتف ۀگستر ییفضا ین واحدهایا ،درواقع. میرس یم یاس جهانیبه مق تیدرنهاو ( یا منطقهو  لیمتوسط )ماس یمقبه 

اما  ،است تازهک یتیو ژئوپل یاسیس یایاس در جغرافیمباحث مربوط به مق ،که اشاره شد گونه همان. دنکن یمرا مشخص 

ن مفهوم مهم یبلکه کاربرد ا ؛است مطالعه قابلمختلف  یها اسیمقد در یجد ۀک دوریتیژئوپل فقطست که ین امعن    نین بدیا

 یها رقابت . از منظر این پژوهش،زدسا    می تر فهم قابلو  مند نظامن مطالعات را یز ایک نیتیژئوپل یخیدر مطالعات تار

 .اندمطالعه قابل یو جهان یا منطقه، ی، ملیمختلف محل یها اسیمقدر سطوح و  ،ژئوپلیتیکی

و کشورمحور بوده است و  محور حکومت تاریخ، یط ،نظریژئوپلیتیک  بخش وسیعی از نیزو  یعمل ژئوپلیتیک

نهادهای سیاسی غالب  عنوان به ها ملت -و کشور ها حکومتاندیشه و عمل، با تشکیل  عنوان بهژئوپلیتیک گفت  توان یم

کشور  موردهای کالسیک، حامل بار احساسی مشخصی از مکان در    ژئوپلیتیسین (.39: 1390فلینت، است )پیوند خورده 

از  ویژه بهاما امروزه ، داشت ها آنژئوپلیتیکی  یها دگاهیدکردن     کلیدی در فرموله یخود و نقاط دیگر جهان بودند که نقش

. فهرست موقتی از عوامل روند ینمشمار     به یکیتیژئوپلتنها عوامل  ،و انتقادی، کشور و حکومت مدرناپسمنظر ژئوپلیتیک 

، احزاب یردولتیغ یها سازمان، ها شرکتمعترض، کشورها،  یها گروه، ها خانوادهشامل افراد،  ممکن است ژئوپلیتیکی

 (.49 -47 همان:باشد )ه یافتشورشی و کارگران سازمان یها گروهسیاسی، 

 

 ها افتهی و بحث

 یکیتیژئوپل یهایبند دوره بر یمرور

 عمل و شهیاند از یمتعدد یهایبند دوره ندارد، وجود نظر اتفاق نظران صاحب نیب ،کیتیژئوپل فیتعر ۀدربار آنجاکه از

 ۀواژ ابداع به ،هایبند دوره نیا افتراق نیتر مهم. است گرفته صورت حوزه نیا سندگانینو و شمندانیاند یسو از ،یکیتیژئوپل

 از پس یزمان ۀدور و کیتیژئوپل علم ةخچیتار با را خود یبند دوره ،نظران صاحب از یعضب که یطور به ؛گردد یبرم کیتیژئوپل

 ییهایبند دوره ک،یتیژئوپل عمل و شهیاند دانستن    یخیتار با ،شمندانیاند از گرید یگروه .اند ساخته منطبق کیتیژئوپل ۀواژ ابداع

 ،یکیتیژئوپل عمل و شهیاند دانستن    یمیقد در نظران صاحب اتفاق به بیقر اشتراک بر عالوه ،همه نیباا. اند داده ارائه تر یخیتار

 .میپرداز یم یبند دوره گروه دو نیا یمعرف به مختصر طور به ،درادامه. شود یم دهید هایبند دوره نیا یتمام در زین ییاه    اشتراک

 

 یکیتیژئوپل عمل و شهیاند از یخیتار یهایبند دوره( الف

وی را باید از نخستین  -نویسندگان ژئوپلیتیک چنین نظری دارند اتفاق بهچنانکه قریب  -اگر مکیندر را ژئوپلیتیسین بدانیم

تاریخی از رقابت  بندی دورهیک  ،«خیتار ییایمحور جغراف» ةدر مقال ژئوپلیتیکی بدانیم که در مطالعاتش پردازان هینظر
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(، 1500 سال از کلمب )تاش یپ ۀدور :کند    میزمانی را مشخص  ۀدورسه  ،بندی دورهدر این وی ارائه داده است.  ها قدرت

روش غالب  ها دورهاز  هریکدر  یو .(به بعد 1900 سال ازکلمب )بعد از  ۀدور و (1900تا  1500 سال ازکلمب ) ۀدور

 .کردن مناطق اقتدار را مشخص یدر مناطق و همچن ییجاهجاب

 ةزمانی ارائ ۀ، جریان غالب و مناطق اقتدار را تا دورها رقابتبخش اعظمی از تاریخ  ،تاریخی کلمب بندی دوره

مهم و البته کالسیک  ةنظری. جالب اینجاست که مکیندر در این نظریه که به کرد یممعرفی  )ابتدای قرن بیستم( اش مقاله

که  دهد    می نشانو این خود  کند ینمژئوپلیتیک استفاده  ۀاز واژ به هیچ وجهو قدیمی ژئوپلیتیکی معروف شده است، 

اندیشه و  ،بندی دورهرایج نبوده است. این  1904( هنوز در سال 1899)کاربرد پس از اولین  ،ژئوپلیتیک ۀواژاستفاده از 

اندیشه و  و دهد یمپوشش عمل ژئوپلیتیکی را در پیش از دوران مدرن و بخشی از دوران مدرن )تا ابتدای قرن بیستم( 

 ن افزوده شود.ه آباید ب تاکنونوم بعد از جنگ جهانی د ۀدوریتیکی در عمل ژئوپل

اگنیو و کوربریج . اند دادهاز اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی ارائه  تاریخی ییها بندی دورهنیز  متأخرهای     ژئوپلیتیسین

ترسیم  2002-1815 یها سال ةفاصلمختلف از نظم ژئوپلیتیکی و الگوهای متغیر قدرت ژئوپلیتیکی را در  یها دوره

 ،الگوی قدرت ژئوپلیتیکی رهبری بریتانیا در چارچوب اروپایی( 1875 -1815نخست ) ةمرحل در ،اساس    براین .کنند یم

 است.آلمان  فتنگر    قدرت از تأثرم ژهیو بهتزلزل قدرت بریتانیا  ةمرحل، (1945 -1875)دوم  ةمرحل است.پهناورتر از گذشته 

(، 1990 -مرحله چهارم )؟ ۀو باالخر است( الگوی ژئوپلیتیکی جنگ سرد میان غرب و شرق 1990 -1945سوم ) ةمرحل

اگنیو و کوربریج، ) تجارت آزاد اختصاص دارد ةبر نظری    و نقش محوری و میانگاهی آمریکا مبتنی یقطب تکبه جهان 

 ،(1945 -1875) 2گرا عتیطبک یتیژئوپل ،(1875 -1815) 1یک تمدنیتیژئوپل عناوین ،اگنیو و کوربریج .(23 -19: 1995

 اصولدر نیز ا ین    حافظ (.76 -19)همان:  اند هکردنخست انتخاب  ۀرا برای سه دور( 1980 -1945) 3کیدئولوژیک ایتیژئوپل
ک دچار تحول یتیگفتمان ژئوپل 1980 ةکه پس از ده کند    بیان میو یاز قول اگن ،ن سه دورهیبا ذکر ا ،کیتیژئوپل میمفاه و

 یها شهیاندک پسانوگرا و یتیژئوپل ۀدور ا نامب دوره نایاز  توان یمند که یافتد بروز یجد یها شهیاندو  ها نگرشو  شد

زمانی  ۀدور اگرچهاخیر نیز این است که  یها بندی دورهضعف  نیتر مهم .(40 :1384ا، ین    حافظکرد )اد ی یچندبعد

، اندیشه ردیگ یبرمدانش ژئوپلیتیک در ةژئوپلیتیک و تاریخچ ۀواژ استفاده اززمانی ابداع و  ۀدور در مقایسه با را یتر عیوس

 .فته استگربرنرا در 19از قرن پیش و عمل ژئوپلیتیکی 

 

 یکیتیژئوپل عمل و شهیاند از یخیتار یها یبند دوره. 1 جدول

  هدور کل ها دوره یبند دوره ةکنند ارائه
 ۀدور ،(1900 تا 1500 از) کلمب ۀدور ،(1500 تا) کلمب از شیپ ۀدور  ندریمک

 (بعد به 1900 از) کلمب از پس
 یها رقابت تا ها قدرت رقابت یابتدا از

 ستمیب قرن یابتدا
 -1875) گرا عتیطب کیتیژئوپل ،(1875 -1815) یتمدن کیتیژئوپل جیکوربر و ویاگن

 (1990 -؟) ۀدور و( 1990 -1945) کیدئولوژیا کیتیژئوپل ؛(1945
 2002 تا 1815 از

 ۀدور عنوان با چهارم ۀدور و ،جیکوربر و ویاگن یبند دوره ،نخست ۀدور سه این    حافظ
 (بعد به 1980 ةده از) یچندبعد یها شهیاند و پسانوگرا کیتیژئوپل

 کمیو    ستیب قرن یابتدا تا 1815 از

 یرهبر بیترت    به کایآمر و ایتانیبر ا،یتانیبر هلند، پرتغال، یمودلسک منظر از یمودلسک
 ستمیب و نوزدهم هجدهم، هفدهم، شانزدهم، یها    قرن در را جهان

 اند داشته برعهده

 ستمیب قرن انیپا تا مشانزده قرن از

 ؛(هلند قدرت یبرتر) هفدهم ۀسد ،(ایاسپان قدرت یبرتر) شانزدهم ۀسد توال و لورو
 قدرت یبرتر) نوزدهم ۀسد ،(فرانسه قدرت یبرتر) هجدهم ۀسد

 (کایآمر قدرت یبرتر) ستمیب ۀسد و( انگلستان

 ستمیب قرن انیپا تا مشانزده قرن از

 نگارنده: منبع

                                                                                                                                               
1. civilization geopolitics 

2. naturalized geopolitics 

3. ideological geopolitics 
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ژئوپلیتیکی و قدرت غالب و برتر آن قرن صورت گرفته  یها سدهبراساس  ،تاریخی یها بندی دورهی دیگر از عضب

که از منظر وی رهبری جهان را  -غالب هر قرن را یها قدرترهبری جهان،  یها چرخهدر جدولی از  مودلسکیاست. 

توانایی یک  ،قدرت جهانی ،برای مودلسکی .تا پایان قرن بیستم مشخص کرده است ماز قرن شانزده -اند داشتهدست 

است. ظرفیت  تأثیر پذیرفته ماهان ةبسیار از نظری ،خود است که از این منظر ییمایپ انوسیاقکشور برای تمرکز بر ظرفیت 

پرتغال،  ،. از منظر مودلسکیشود یم یریگ اندازهتجاری و نظامی کشور  یها ناوگاناز طریق تناژ ترکیبی  ،ییمایپ انوسیاق

ترتیب رهبری جهان را در قرون شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم و بیستم برعهده     بههلند، بریتانیا، بریتانیا و آمریکا 

با پیروی از  ،نیستند یرأ همبا مودلسکی  ،در شناخت قدرت برتر هر قرن اگرچهلورو و توال نیز  (.1390فلینت، اند ) داشته

هجدهم و برتری  ۀهفدهم و برتری قدرت هلند، سد ۀسدشانزدهم و برتری قدرت اسپانیا در این سده،  ۀاین الگو به سد

لورو و توال، ) اند    دهکربیستم و برتری قدرت آمریکا اشاره  ۀنوزدهم و برتری قدرت انگلستان و سد ۀقدرت فرانسه، سد

، ردیگ یبرممدرن در ۀو اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی را در دور تر عیوس یزمان ۀنیز دور ها بندی دورهاین  هرچند (.1381

 .دشو ینمشامل مدرن را  ۀاز دور پیشو  شانزدهم از قرن پیشاندیشه و عمل ژئوپلیتیکی 

 
 کیتیژئوپل علم ۀخچیتار به معطوف یهایبند دوره( ب

که صد سالش مربوط به قرن  -اش سالهده پانزو  کصدیدر عمر کوتاه  ،کیو آکادم یت نظریک فعالی عنوان بهک یتیژئوپل

داشته  یفراوان یها بینشفراز و  -نامد یمقرن بیستم را قرن ژئوپلیتیک  1است که اتوا جهت نیبدبیستم است و شاید 

دانش ژئوپلیتیک  یها بینش( و فراز و ها بندی دورهشروع این  ةنقط عنوان بهژئوپلیتیک ) ۀواژ ،همین زمان در است.

اتوا در ابتدای  که یطور به ؛دش گرفتهکار     بهعلم  ة اینمعطوف به تاریخچ یها بندی دورهنقاط عطف مهم در  عنوان به

ت ین فعالیخ ایتار ،از منظر وی .پردازد یمقرن بیستم ة تا میان ابتدا علم ژئوپلیتیک از ةبه تاریخچ ،یانتقاد کیتیژئوپل

گفتمان  ها دورهن یاز ا هریکدر  .کرد خالصهمجدد  یایال، انزوا و احیظهور و است ۀدر سه دور توان یمرا  یعلم

مسلط  یعلم یها گزارهن گفتمان و یاز ا شد، یمک در هر دوره ارائه یتیکه از ژئوپل یفیمسلط بود و تعار یخاص یکیتیژئوپل

 ۀسه دور از ،ستمیب قرن در کیتیژئوپل یها شهیاند عنوان بای دیگر در کتاب، دیگرانو . اتوا پذیرفت    تأثیر میدر آن دوره 

 .(1380)اتوتایل و دیگران،  برند یمنام  ین جهانیک نظم نویتیک جنگ سرد و ژئوپلیتی، ژئوپلیک استعماریتیژئوپل

تحوالت  ،ستمیک قرن بیتیات ژئوپلیبر ادب یضمن مرور ،«دیجد یفیتعر ةک: ارائیتیژئوپل» ةمقالدر  (1377)در یرحیم

ک جنگ سرد یتی(، ژئوپل1945 -1899)ک ی/کالسیک سنتیتیه است: ژئوپلکرد بندی دورهر یک را به شرح زیتیژئوپل

 (.پس از جنگ سرد ۀ)دور ین جهانیک نظم نویتیژئوپل و (1980 -1945)

 به معطوف شتریب البته که -یاسیس یایجغراف ةخچیتار در ،یاسیس یایجغراف بر یا مقدمه اول فصل در زین گرانید و جونز

 جنگ تا نوزدهم قرن اواخر از) تسلط ۀدور سه به را یدانشگاه ةرشت کی عنوان به یاسیس یایجغراف ةخچیتار -است کیتیژئوپل

 قائل کوهن. اند هکرد یبند طبقه( تاکنون 1970 ةده اواخر از) ایاح ۀدور و( 1970 ةده تا 1940 ةده از) انزوا ۀدور ،(دوم یجهان

 است معتقد یو. داند یم مدرن کیتیژئوپل گذاران انیبن از را ماهان و بومن لن،یک ندر،یمک راتزل، و است مدرن کیتیژئوپل به

 ،ییکایآمر کیتیژئوپل ،یآلمان کیتیژئوپل ،یستیالیامپر یهژمون یبرا رقابت: است افتهی توسعه مرحله پنج در مدرن کیتیژئوپل

 (.1387 کوهن،) سرد جنگ از پس ۀدور و انهیگرا    جهان ییایجغراف کیتیژئوپل مقابل در سرد جنگ دوران محور دولت کیتیژئوپل

از ژئوپلیتیک قرن بیستم و  ،نظران صاحب. این ژئوپلیتیکی است یها سدهبراساس  بندی دوره دیگر، یها نمونه

را جداگانه بررسی  ها قدرتو تحوالت ژئوپلیتیکی هر قرن و ژئوپلیتیک  اند راندهویکم سخن     ژئوپلیتیک قرن بیست

 .(1381؛ لورو و توال، 1380؛ 1371عزتی، ند )کن یم

 ۀدوردرمورد  ها بندی دورهاین  نظر اتفاق ژئوپلیتیک آمده است، ةتاریخچ یها بندی دورهاز اشتراکاتی که در اغلب 

                                                                                                                                               
 .است آمده «توال جرالد» و «لیاتوتا» ،«لیاتوات»صورت  به نیسیتیژئوپل نینام ا ،منابع یبرخ در. 1
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با  ،این علم صورت گرفته ةکه فراتر از تاریخچ ییها بندی دورهحتی در برخی جا     است که در همه 1990 تا 1945زمانی 

جغرافیای  انزوا و رکود ۀدور»، «ژئوپلیتیک ایدئولوژیک ۀدور»، «ژئوپلیتیک جنگ سرد ۀدور» مانندعناوین مختلف 

 .خورد یمچشم به « ژئوپلیتیک نظام دوقطبی ۀدور» و «سیاسی و ژئوپلیتیک

 پس از جنگ سرد یکیتیژئوپل ۀدور یگذار نامدر  نظران صاحب نظر    اختالف ،مختلف یها بندی دوره دردیگر  ةنکت

ژئوپلیتیک » ،«مدرن پستک یتیژئوپل»گر از ید یو برخ «ین جهانیک نظم نویتیژئوپل»از  یرخب ،مثال ؛ برایاست

در پرتو سه چالش  ،نیک در دوران نویتیمعتقدند مباحث ژئوپل گروه دوم 1.برند یمنام  «گذار ۀژئوپلیتیک دور» و «پسانوگرا

 یتیامن هایخطر»و سوم « یرسان اطالعانقالب »، دوم 2«یاقتصاد یها شدن یجهان»: نخست دهد یمر شکل ییتغ یاصل

 ةتیمدرنرنده در بستر یگ    شکل یط جهانیانسان در مح یاسیس ینیآفر نقشن عوامل در یا یاثرگذار. 3«یجهان ةجامع

 -246: 1381مجتهدزاده، ) دینام« مدرناپسک یتیژئوپل» توان یمرا آن  ةمطالعکه  است را فراهم آورده یطیشرفته، شرایپ

وجود آمده است، تحوالت     آن به مراتب سلسلهاز قدرت و  یدینکه ساختار جدایبا توجه به  ،دیک جدیتیدر ژئوپل (.247

دادز، است ) یافتهر ییتغ یو فن یو به سود عوامل اقتصاد یان ابزار و اهرم نظامیبه ز ،ساختار قدرت جهانایجادشده در 

کتاب  ،آن در تشریح 4بعد از جنگ سرد است که کالوس دادز ۀژئوپلیتیک در دور یها یژگیوهمه  ها نیا(. 10: 1376

 است.را نوشته  5ریمتغ جهان در کیتیژئوپل

 

 کیتیژئوپل علم ۀخچیتار به معطوف یها یبند دوره. 2 جدول
 ها    هدور کل ها دوره یبند دوره ةکنند ارائه

 نینو نظم کیتیژئوپل و سرد جنگ کیتیژئوپل ،یاستعمار کیتیژئوپل دورۀ رانگید و اتوا
 یجهان

 ستمیب قرن

 سرد جنگ کیتیژئوپل ،(1945 -1899) کیکالس/یسنت کیتیژئوپل دریرحیم
 (سرد جنگ از پس ۀدور) یجهان نینو نظم کیتیژئوپل ،(1980 -1945)

 تاکنون کیتیژئوپل واژۀ ابداع از

 دهة از) انزوا دورۀ ،(دوم یجهان جنگ تا نوزدهم قرن اواخر از) تسلط دورۀ رانگید و جونز نیمارت
 (تاکنون 1970 دهة اواخر از) ایاح دورۀ و( 1970 دهة تا 1940

 تاکنون منوزده قرن اواخر از

 کیتیژئوپل ،یآلمان کیتیژئوپل ،یستیالیامپر یهژمون یبرا رقابت کوهن
 کیتیژئوپل مقابل در سرد جنگ دوران محور دولت کیتیژئوپل ،ییکایآمر

 سرد جنگ از پس دورۀ و انهیگرا    جهان ییایجغراف

 تاکنون منوزده قرن اواخر از

 تاکنون ستمیب قرن یابتدا از کمیو    ستیب قرن کیتیژئوپل و ستمیب قرن کیتیژئوپل یعزت
 تاکنون ستمیب قرن یابتدا از کمیو    ستیب قرن کیتیژئوپل و ستمیب قرن کیتیژئوپل توال و لورو

 نگارنده: منبع

 

 یشنهادیپ یبند دوره

، ها آن های    و ضعف ها    شدن قوت    اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی و مشخصتلف از مخ یها بندی دوره ،پس از بررسی انتقادی

شمولیت کافی که     طوری    به ؛قبلی را نداشته باشد یها بندی دورهو نقایص  جامع و کامل باشد دیباپیشنهادی  بندی دوره

محدود دانش  نسبتاً ةو فقط به تاریخچ برای دربرگرفتن اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی از گذشته تا امروز را داشته باشد

اندیشه و  ،اساس    راینبعالوه تمامی ابعاد ژئوپلیتیک )نظری، عملی و عمومی( را دربرگیرد.     ه. بشودژئوپلیتیک منحصر ن

است. این سه  میتقس قابل ۀ دیگربه چند دور ها دورهاز این  کیهر .دکربررسی  هدوردر سه  توان یمعمل ژئوپلیتیکی را 

 .مدرناپسژئوپلیتیک  ۀدور و ژئوپلیتیک مدرن ۀدور، پیشامدرن ۀاز: دور اند عبارتدوره 
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2. economic globalization 

3. global risk society 

4. Klaus Dodds 

5 .geopolitics in a changing world 
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 یکیتیو عمل ژئوپل شهیاز اند یشنهادیپ یبند . دوره3جدول 

 دورةدر  کیتیژئوپلو عمل  شهیدان
 شامدرنیپ

 (هفتم قرن تا الدیم از شیپ)از قرن هفتم  باستان دورۀدر  کیتیژئوپلو عمل  شهیاند

 (پانزدهمقرن قرن هفتم تا اواخر  از) کیتیژئوپلو عمل  شهیاند

 اندوردر  کیتیژئوپلو عمل  شهیاند
 مدرن

 (1945تا  پانزدهماواخر قرن  از) یاستعمار کیتیژئوپل دورۀ

 (1990 تا 1945 یها سال) یدوقطبنظام  کیتیژئوپل دورۀ

 (بعد به 1990)از  یدوقطبنظام  یپس از فروپاش کیتیژئوپل دورۀ

 ستمیاز اواخر قرن ب یکیتیژئوپل دیجد یها شهیاند ظهور مدرناپس کیتیژئوپل

 نگارنده: منبع

 

 شامدرنیپ دورة در یکیتیژئوپل عمل و شهیاند

 یها شهیر توان یم چراکه ؛پیشامدرن است ۀدور، اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی نخست ۀدور پیشنهادی، بندی دورهبراساس 

شروع  1حیالد مسیاز م پیشاز هفت قرن  ،. این دورهدکرکاوش  نیزاز دوران مدرن  پیشدر  ی راکیتیو عمل ژئوپل شهیاند

و  یباستان یها یامپراتورو  ها قدرت، ها تمدن، شهرها دولت یها رقابتن دوره شامل یو تا اواخر قرن پانزدهم ادامه دارد. ا

و  یدار هیسرمان دوره مصادف است با ظهور یان ای. پاشود یمت و اسالم را شامل یحیک جهان مسیدئولوژیا یها رقابت

م یتقس یوسطقرون  ۀدور یها رقابتدوران باستان و  یها رقابت ۀدورنخست خود به دو  ۀدور ،ییایشروع اکتشافات جغراف

 .شود یم

 ،مثال برای ؛است سیاسی و ژئوپلیتیکسیاری از اندیشمندان جغرافیای مورد اذعان ب ،ژئوپلیتیکی یها شهیاندقدمت 

 گمان یبدر مصر، نیز و  ها پارسم یعظ یهرودوت در امپراتور یایو مشاهدات جغراف ها یبررسوالکوست معتقد است که یا

 ین امپراتوریا دادکه اجازه  کردارائه  یو اطالعات گرفتش یک قرن بعد اسکندر در پیم کرده است که یرا ترس یریمس

 ها یغربهم از جانب  ،دشو یم ییبازنما گاهیهرودوت که هنوز  یها نوشته (.5 :1368الکست، ) ردیبگپهناور را در کنترل 

لة شهروندان یوس    به ،یدر زمان زندگهرودوت مورد انتقاد بوده است.  یرانیسان اینو    خیتار ویژه    به ها یغربریو هم از جانب غ

که به  یزیچ .به شرارت متهم شده بود -کردند یم یزندگ ها    هبرداز صاحبان  یریتعداد کث در آن، که -کیآتن دموکرات

بربر  قدر آنپارس  یامپراتورنشان داده بود که  ها آنبه  ،قیو دق یطوالن یها یبررسرا پس از یز ؛د او تمام شدیتبع یبها

که همواره  دیافزا یمدرادامه  ینبود؟ و یکیتیژئوپل ۀاز مناظر ای    ن نشانهیا ایاعتقاد داشتند. آ ها آن( نبود که ی)بدو

گسترش آنان(  ةمرحلدر  ویژه    هجهان )ب یها ملتخ اغلب یکهن تار یها دوره یط یکیتیژئوپل یاه    هاز مناظر میتوان یم

خصوص     هباستانی ب یها تمدندر تمامی  ،باستان ۀدورژئوپلیتیکی  یها شهیاند .(71 :1378الکوست، ) میبرانسخن 

 برای ؛است کردنرصد    غرب و شرق از جمله امپراتوری هخامنشی و... قابل یها یامپراتورو مصر و چین،  نیالنهر نیب

از آن  مانده یباق یها نوشته سنگو  ها نامه تیوص، ها بهیکتدر  توان یمرا  یکیتیژئوپل یها شهیاندران باستان، یدر ا ،مثال

 افت.یدوران 

 زمان همم ظهور اسالم یتحول عظبا  هاین دور ابتدای .دیاب یمانطباق  یوسط قرون ۀدوربا ، (پیشامدرن) دوم ۀدور

م یقد یایدن ۀقاراوج گسترش اسالم در سه شاهد ( یالدیهفتم تا دهم م از قرن) یاول قرون وسط ةمیدر ن. شود یم

ن یرد. اکر ین و شام را تسخیران، فلسطیا  ا،یقا، اسپانیاز شمال آفر یادیز یها نیسرزم، دو قرنمتر از کم. اسالم در یهست

 ،اروپا کخا ةیو در بق داد یمات خود ادامه ی( به حیزانس )روم شرقیب یتنها امپراتور دوره، آن یه در اروپاکبود  یدرحال

اقوام مختلف در  جیتدر بهبودند.  وتاز تاختردند، مشغول ک( را نابود یروم غرب یامپراتورباستان )ه روم ک یانمهاجم

                                                                                                                                               
 .استزمان  هم بزرگ یها یامپراتور رقابت شروع با ح،یمس الدیم از شیپ قرن هفت. 1
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  ،ها فرانکن اقوام عبارت بودند از یهمراه بود. ا ها آنشدن     یحیبا مس این اقوام،شدن     نکسان شدند. کسا اروپا یجا یجا

ن تحوالت اساس یمستقر شدند و ا شان یکنون یها نیسرزمکه در  ها    دانو  ها فن، ها ساکسون، ها انگل، ها ژرمن

وجود آوردند.     بزرگ در غرب اروپا به یومتکح ها فرانک ،نایمن یبعد شد. در ا یها دههاروپا در  یها تلمّ یریگ شکل

ت را در اروپا گسترش داد یحیپاپ، مس ید و با همراهیبه اوج اقتدار خود رس یشارلمان یپادشاه ۀدر دور ها فرانکومت کح

اول  ةمیدر ن ،پادشاه اروپا نیتر بزرگ ،ید. پس از شارلمانیا وارد اروپا شده بودند، جنگیق اسپانیه از طرک یمسلمانانو با 

شور کبا  یه تا حدودک -گرید یفرانسه و در قسمت یپادشاه ،از قلمرو آن یه شد و در قسمتیقلمرو او تجز یقرون وسط

 ،ین امپراتوریافت. ایادامه  ها قرنه تا ک آمدوجود     مقدس روم به یبه نام امپراتور یحکومت -منطبق است ینونکآلمان 

ایدئولوژیکی پاپ  -ژئوپلیتیکی کامالً ةخطاب .دانست یمروم باستان  یت و هم وارث امپراتوریحیخود را هم پرچمدار مس

 اکنون که ینیسرزم» :استژئوپلیتیکی جاری در این دوره  یها رقابتاز مصادیق  یا نمونه ،اوربان دوم خطاب به صلیبیون

. است تنگ اریبس شما میعظ نفوس یبرا از است، جبال قلل و ایدر به محاط جهات همة از و دیدار یسکن آن در شما

 روست    نیا از. اند مشغول کشت کار به که کند یم را یمردم اجاتیاحت یتکافو یسخت به شود، یم دیعا آن از که یخوارک

 الیاست آن بر خود و دیآور    یم رونیب تبهکار یقوم چنگ از را نیسرزم آن... و دیدر یم و دیکش یم را گریکدی شما که

 (.ها یبیصلاوربان دوم خطاب به  از سخنان پاپ ی)بخش «....و نعم و لذات از مشحون است یجنت المقدس    تیب. دیابی    یم

ن آ گرنشانان بوده است، یدر جر یالدیالد تا قرن هفتم میاز م پیشه از قرن هفتم ک یو منازعات ها رقابت یبررس

 فاصلهگر یدیکبا  ها قدرتو  ها یامپراتورن ین و قلمرو ایسرزم که یمادام، یباستان یها قدرتن یب یها رقابته در کاست 

ه یگر همسایدیکبا  ها دولتو  ها یامپراتورن یا که یهنگامبود و  ها آنن یب حائل یها نیسرزمبر سر  ها آنداشت، رقابت 

بر     . عالوهگرفت    صورت می یگریقلمرو خود به ضرر قلمرو د ةشتر و توسعیب یها نیسرزمبودند، رقابت بر سر تصرف 

ان یدر جر ییها رقابتز ین یباستان یها دولتو  ها یامپراتورن یاز ا هریک، در ها یامپراتورو  ها دولتن یب یجار یها رقابت

 ن مدعاست.یبر ام حکم یلی، خود دلییک قلمرو فضایدر  یدرپ یپ یها حکومتبود که ظهور و افول 

 دوران یها رقابت نیب ،مختلف یها جنبه از البته. داشت یمیقد اریبس یخیتار ،یکیتیژئوپل یها رقابت ،شد گفته هکچنان

 رقابت در .گردد یبرم رقابت دانیم ۀگستر به ،ها تفاوت نیتر مهم از یکی. دارد وجود ییها تفاوت مدرن، دوران یها رقابت و میقد

 یابزارها و ییجا    هجاب لیوسا و ها وهیش امکانات، ،ها آن ۀشد شناخته یایدن چراکه ؛بود محدود رقابت ۀگستر ،کهن یها قدرت

 نیتر مهم از یکی ،قلمرو به یوستگیپ ،شدند لیتشک زین یباستان متمرکز یها دولت که یزمان یحت. بود محدود ها آن یجنگ

 یعبارت    به ،نیبنابرا ؛بودند شانگانیهمسا عمدتاً زین ها آن یرقبا و بود قلمروشان گسترش و ها آن فتوحات یها شاخصه

 .است بوده باستان دورۀ یکیتیژئوپل یها رقابت مهم یها شاخصه از یکی بودن،    یمحل

 

 مدرن کیتیژئوپل دورة

 ها شهیاندد بر قدمت یتأکفقط  ،از دوران مدرن پیشک یتیو عمل ژئوپل شهیاند ۀدورعنوان  باک دوره یشدن     قائلهدف از 

، شروع اکتشافات یدار هیسرماآن ظهور  یها یژگیو نیتر مهمکه  -است. با شروع دوران مدرن یکیتیژئوپل یها رقابتو 

شه و ی. اندشددار یپد یکیتیژئوپل یها رقابتاز  یدیشکل جد -استر تحوالت پس از آن یو سا ی، انقالب صنعتییایجغراف

)از اواخر قرن  یک استعماریتیژئوپلیا  ژئوپلیتیک مدرن ۀعنوان دور بامهم  ۀبه سه دور ،ک در دوران مدرنیتیعمل ژئوپل

سوم  ۀو دور (1990تا  1945 یها سال) یدوقطبک نظام یتیژئوپل ۀدورژئوپلیتیک مدرن یا  ۀ(، دور1945 پانزدهم تا سال

 .است میتقس قابلبه بعد(  1990)از سال  ینظام دوقطب یک پس از فروپاشیتیژئوپل ۀدوردوران ژئوپلیتیک مدرن یا 

 قرن اواخر از یعنی ،یدار هیسرما ظهور و استعمار شروع از که است یا دوره ،یبند میتقس نیا در یاستعمار کیتیژئوپل ۀدور

 یها یژگیو و ها مشخصه ،دوره نیا. دارد ادامه( 1945) دوم یجهان جنگ انیپا تا و شود    یم آغاز شانزدهم قرن لیاوا و پانزدهم
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 پس و رنسانس از که است جهان بر ها آن ةسلط و شرق یها تمدن بر ها یغرب تفوق شروع ،ها آن نیتر مهم از که دارد یاریبس

 کیهر که ردیگ یمدربر را یمهم یاه    انقالب و عیوقا ،دوره نیا. شود    یم آغاز یبیصل یها جنگ و یوسط قرون کیتار دورۀ از

 ،یوستفال صلح از پس ملت -دولت نظام یریگ شکل ،یصنعت انقالب ،ییایجغراف اکتشافات. اند هکرد جادیا یمیعظ تحوالت

 از یعضب ةیتجز کشورها، استقالل کشورها، استعمار دوم، و اول یجهان جنگ دو جمله از متعدد یها جنگ فرانسه، انقالب

 و میمفاه از یاریبس. اند جمله نیا از مهم، معاهدات و ها مانیپ داعقان و ،یلیتحم و یاستعمار یمرزها جادیا ،ها یامپراتور

 سم،یونالیناس مانند یمیمفاه. افتندی ظهور دوره نیا در ،جهان بر غالب یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس یساختارها

 ،یعمل) خود شکل هرسه در کیتیژئوپل که بود دوره نیا اواخر در. اند جمله نیا از مختلف یفکر مکاتب ظهور و یدموکراس

 از یعضب یخارج استیس ةسرلوح بعدها ها هینظر نیا. شد ارائه یکیتیژئوپل ییها هینظر و افتی تر ینیع ینمود( یومعم و ینظر

 سرنوشت و دکردن سوءاستفاده ها هینظر نیا از یعضب از زین قدرت صاحبان و استمدارانیس از یا عده. ندگرفت قرار ها قدرت

 ینظر بعد در آن کیتیژئوپل ةرشاخیز خصوص به و یاسیس یایجغراف ةرشت آن ةجینت در که ندآورد بار به انیجهان یبرا یزیانگ    دهشت

 .را پرداخت یبه انزوا رفت و تاوان نسبتاً سخت یادیتا حد ز چند دهه یبرا یدانشگاه و

 یها قدرت یاستعمارگر نینخست و ییایجغراف اکتشافات و یدار هیسرما ظهور به یاستعمار کیتیژئوپل ۀدور آغاز اگرچه

 دوم یجهان جنگ انیپا تا نوزدهم قرن اواخر در را دوره نیا یکیتیژئوپل یها رقابت اوج ،گردد یبرم 16 و 15 قرون در ییاروپا

 یها عرصه در دیبا ها قدرت و بود نمانده یباق نیزم یرو یا نشده    کشف نیسرزم باًیتقر گرید که یا دوره یعنی ؛دید توان    یم

 ،یعلم یها شرفتیپ لیدل به مختلف، ابعاد در یکیتیژئوپل یابزارها ،دوره نیا در. پرداختند یم رقابت به گریدکی با شده شناخته

 و بود شده تر کامل اریبس نیزم از انسان شناخت. بودند شده تر شرفتهیپ اریبس... و ینظام ،یاقتصاد ،فناورانه ،یصنعت

 جهان که کرد انیب معروف مورخ ،1کرن فنیاست ،1914 تا 1880 یها سال نیب. شد یم میترس آن از یتر قیدق یها نقشه

 که -ییاروپا استعمار ۀپروژ اوج با ،ییهوا پرواز آغاز و یلیر خطوط گسترش و،یراد اختراع ،استانداردشده زمان لیتحم لیدل به

 ندر،یمک استدالل در. است کرده رییتغ یاساس و قیعم صورت به و شده همراه -بود شده آغاز پانزدهم قرن در ایاسپان توسط

 وجود ایتانیبر مانند یبزرگ یها دولت یبرا یاندک فرصت ،آن در که یعصر ؛است پساکلمب ۀدور به ورود ةآستان در جهان

 (.122: 2007 دادز،) اند مانده یباق یاندک یها فرصت رایز ؛کنند جوو    جست را یدیجد یها نیسرزم تا دارد

 یط استعمارگران رقابت ۀدور در 2قدرت دانش از یشکل عنوان به کیتیژئوپل: سدینو یم کیتیژئوپل یها شهیاند در اتوا

 یها جنگ ها آن از نمونه دو که یمتعدد ینبردها در ،بیرق یها یامپراتور هنگام آن در که آمد دیپد 1945 تا 1870 یها دهه

 کنند مرتب بودند، جهان یاسیس یها نقشه یمرزها که را قدرت یها محدوده همواره تا دندیجنگ یم و بودند ریدرگ بودند، یجهان

 و بود هشد مشخص داخل در شرفتهیپ عیصنا جادیا و مستعمره ممالک گسترش ةلیوس به که یا دوره. ندده رییتغ سپس و

 است معتقد دادز (.51: 1380 گران،ید و لیاتوتا) بود یفرهنگ و یاجتماع تحوالت و شگرف یها یفناور به یابیدست با مصادف

 رشد ،نخست عامل. داشتند نقش متفاوت موضوع کی عنوان به کیتیژئوپل گاهیجا تیتثب در عامل سه ،نوزدهم قرن اواخر در که

 در فرانسه و ایتانیبر لیقب از ییاروپا یستیالیامپر یها دولت که یزمان از. بود( یدولت تجارت) یتیحما نظام و یاقتصاد ییگرا یمل

 یتجار یتیحما نظام و یاقتصاد ییگرا یمل ،شدند ضعف دچار یجهان اقتصاد ۀدیچیپ تیماه و یجهان اقتصاد یدگرگون و تحول

 انیم در یشتریب ینگران و شیتشو ،یتجار قدرت کی عنوان به 3کایآمر ظهور نه،یزم نیا در. افتندی رشد( یدولت تجارت)

                                                                                                                                               
1. Stephen Kern 

2. Power/ Knowledge 

را  نیپیلی، ف1898در سال  ایاسپان یامپراتور زیرآمیدنبال شکست تحق    به کایآمر دولتعامل مهم در سطح جهان درآمد.  کیصورت  به 1904در سال  کایآمر. 3
 اتیسبب دخالت در ح داد، یم جلوه یآن را حقوق قانون کایآمر که آن بر یاصالح یها طرح یاجرا لیمافوق کوبا شد. تحم یرد و امپراتورکخود  ۀمستعمر

 تیکه بر اهم -آلفرد ماهان ییایاصل قدرت در نیتلق با یتا حد کایآمر نیگوانتانامو شد. همچن ییایدر یراهبرد گاهیپا یو کنترل مرز ها ییکوبا یاسیس
 (.58: 1380 گران،ید و لیاتوتاو گوام را تصرف کرد ) ییهاوا ریجزا -دیورز یم دیسراسر جهان تأک ییایدر یها گاهیبر پا تسلط
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 یجوو    جست که است نوزدهم قرن اواخر تا اواسط از یستیالیامپر یها قدرت تالش ،دوم عامل. ردک جادیا ییاروپا یها قدرت

 یها قدرت تعداد هک    یهنگام از. کردند یم دنبال گرید یجاها و قایآفر در دیجد یها نیسرزم یبرا را یا تجاوزگرانه و یتهاجم

 ؛پرداختند رقابت به گریدکی با همستعمر یها نیسرزم به یدسترس و تیکمال سر بر ییاروپا یها قدرت افت،ی شیافزا یستیالیامپر

 یباز» عنوان با یزکمر یایآس در هیروس و ایتانیبر رقابت و شد فرانسه و ایتانیبر یها تنش دستخوش قایآفر شمال هکچنان

 «لمبکپسا» عصر عنوان با را یدیجد یزمان ۀدور ا،یتانیبر کیتیژئوپل مشهور سندۀینو ،2ندریکم هالفورد. افتی ادامه 1«بزرگ

 1490 ةده در اکیآمر یکخش به دنیرس از پس انییاروپا یاستعمارگر و تشافاتکا ۀدور ،پساکلمب عصر از منظور. کرد فیتوص

 هک شدند دیجد یافزارها جنگ و حاتیتسل به خود زیتجه مشغول زین آلمان و ایتانیبر لیقب از ییشورهاک ،رقابت نیا در. بود

 جادیا و ها دانشگاه رشد به ،سوم عامل. شد اروپا در شتریب یریدرگ و شکشمک وقوع و تحقق انکام از ترس ختنیبرانگ موجب

 تا ردک فراهم پژوهشگران یبرا را یدیجد یها فرصت ،خود ةنوب به که گشت یبرم یدانشگاه رشته کی عنوان به ایجغراف ةرشت

 و ینظر تیمشروع به مربوط یادعاها اثبات در ،کیتیژئوپل یعلم تیوضع نیا. کنند قیتحق درموردش و دهند آموزش را آن

 ةینظر نیچند ،1945 تا 1870 یها سال ةفاصل در (.26 -25: 2007 دادز،) داشت یمهم نقش آن( یاسیس) یدولت ةرابط

 ۀسندینو ،3ماهان آلفرد. ندشد ها قدرت از یبرخ یخارج استیس یبرا یراهبرد و سرمشق ها آن از یعضب که شد ارائه یکیتیژئوپل

 ۀباردر ا،یدر با آن یعیطب تیموقع و یا منطقه -یعیطب یایجغراف تیاهم ۀدربار ،(1914 -1840) ییایدر یروین خیتار ییکایآمر

. نوشت را (1890) خیتار بر ییایدر یروین ریتأث کتاب ،کیکالس ةمطالع در ،طلب توسعه یکشورها ةلیوس به ییایدر قدرت ةتوسع

 .نبود آور شگفت ،یمل یبزرگ و عظمت راه عنوان به ییایدر یطلب توسعه بر    یمبن ییایدر یروین یا حرفه افسر عنوان به ماهان نظر

از  پذیری بسیارریتأثبا که  -(1897) یاسیس یایجغراف( در 1904 -1844) یآلماندان ی، جغراف4ک راتزلیفردر

گر ید یبقا با کشورها یک تالش و رقابت برایرا در  ک نظام زنده در کشوریوجود  -نوشته شده بود یسم اجتماعینیدارو

ف و نابود شود. یا ضعیابد یمداوم توسعه  طور بهد یا بایک موجود و نظام زنده، ی مانندکشور  ساخت و اظهار کرد که مطرح

گر ید یها نیسرزم)نژادها( و  ها ملتمافوق تمام  عنوان بهملت آلمان و خاک آلمان را  ،مشهور راتزل یسم اجتماعینیدارو

بر  ،خود یزندگ یفضا درشتر یت بیامنن یتأم منظور بهو  پیدا کندد توسعه یآلمان با که . او استدالل کردساختمطرح 

 یطلب توسعهبودند. موضوع  یعاد ،ماهان و راتزل یها نوشتهابد. یتسلط ( تر نییپا ینژادهادوم ) ةدرج یکشورها

 در مطالبشان بود. یز محور اصلیگران نیتلر و دیندر، کارل هاوس هوفر، آدولف هیهالفورد مک یها نوشتهدر  یستیالیامپر

ل قرن یعمل است. در اوا ۀویک مفهوم و شی عنوان بهده ین پدیک اولیتیژئوپل ،مسیالیت بحث امپریو ماه هیما درون

مسلط  یها یامپراتورو  طلب توسعه یب کشورهایق و ترغیبا تشو ،قدرت ةشیک روش اندی عنوان بهک یتیستم، ژئوپلیب

که درصدد بودند در  یکسان یعنی ؛دپوست بودندیسف یت امپراتوریمورد حما ،کیتیمتفکران ژئوپل ی. تمامدرکجلب توجه 

 رسد    نظر می    به نند.که یا نژادشان توجیخاص خودشان  یق کشور ملیرا از طر شانیها یامپراتور یطلب توسعهن جهت، یا

اوج  ۀندینما شانکشور ها،    به تصور آن رایز ؛بودند یامپراتور یمملو از غرور و احساس مل یمردان ،نخبه ةطبقسندگان ینو

. بودبشر  ةگر و همیمردان د یها    لآ دهیافراتر از  ها آن یها ال دهیاگران، ید یها راهمافوق  ها آن یتمدن، راه زندگ

، یع جهانیط وسیکردن شرا    یراهبردو  ها قارهط یدرمورد شرا ها آن. دستنناد یمخود را ارباب و مرشد جهان  ها نیسیتیژئوپل

ل یاتوتاکردند ) یبند طبقه «یا هیحاش ةمنطق»و « یو مرکز یاتیح ةمنطق» صورت بهجهان را  بزرگ اریبس یها یدگیچیپ

 (.30 -29: 1380گران، یو د

وجود آمدند.     بهمختلف  یدر کشورها یکیتیاز تفکر ژئوپل مختلفی مکاتب ستم،یقرن ب یابتدا و نوزدهم قرن انیپا در

                                                                                                                                               
1. Great Game 

2. Halford Mackinder 
3. Alfred Mahan 

4. Friedrich Ratzel 
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 ،آن کشور گره خورده بودند یاست خارجیبا اهداف س ،هر کشور نظران صاحب یکیتیژئوپل یها دگاهیدگسترده،  اسیمقدر 

کشور در نظم آن د خاص بر نقش یهمراه تأک    به ،اسیمق بزرگو  مند نظام ییگرا    میتعم ها،کردیرو همةاما وجه اشتراک 

ز ین یک سنتیتیژئوپل ۀدورعنوان     بهکه  -ن دورهی(. در ا31 :1383، یو شلبرادن ) بود توسعهر و ییجهان درحال تغ یاسیس

 ها دانشگاهوارد  کم کمک یتی. ژئوپلدرکدا ینمود پ شیازپ شیب( یو مردم ی، عملینظر) کیتیژئوپلسه بعد  -شود یمشناخته 

ک یتیپدر ژئوپل عنوان بهر ماهان، یادار آلفرد تای، دری. از نظر علمیافت یو طرفداران شدارائه  یکیتیژئوپل یها هینظر ،شد

 ،ری)مو( ارائه داد 1782 -1660) خیتار بر ییایدر یروین ریتأث کتاب یوتر اشاره شد،     طورکه پیشهمان .شناخته شده است

ل یقبک از یتیژئوپل یها هینظرن یبر اول یبا مرور د.ینام یکیتیژئوپل یپرداز هینظرن یآن را اول توان یمکه  (366 :1379

 ها هینظرن یکه با استفاده از ا ییها نیدکترکمن و یملند اسپایهاوس هوفر و ر یاتیح یندر، فضایهارتلند مک یها هینظر

خود به  یها هیتوصدر  الملل نیباست یاساس س عنوان به یعیطب یایاز جغراف ،دانانیکه جغراف شود یماعالم شد، معلوم 

ستم یز استفاده از سین ها نقشهرکردن یدر تصو(. 5 :1377در، یرحیمگرفتند ) یمک کشور خاص بهره ی یاست خارجیس

ابعاد  یز در راستایگر نیمناطق د از یعضب یینما    ا کوچکیمناطق و حذف  از یعضب یینما    ر مرکاتور و اغراق در بزرگیتصو

در  ها قارها یاز مناطق  یکیخودکار  طور به ی،ریستم تصوین سیدر ا چراکه ؛است یبررس قابله ین نظریا یا منطقهو  یمحل

، یمدرن، انقالب صنعت ةشیآغازگر رنسانس، اند عنوان بهمبدأ اروپا  النهار نصف. با محور قراردادن ردیگ یممرکز قرار 

 به نقل از 62: 1994)هنریکسون،  دیآ یدرمش یبه نما یو قطب غالب صنعت، فرهنگ و کشاورز ییایاکتشافات جغراف

 (.154 :1386ا، ینیدیحم

ن یدانست. ا یک استعماریتیاوج ژئوپل ۀدور توان یمدوم را جهانی ان جنگ یتا پا 19اواخر قرن  ،ه گفته شدکچنان

 ،ن دورهیدر ا(. 4: 2007جونز و دیگران، ) ده شده استیز نامیک نیتیو ژئوپل یاسیس یایجغراف 1فراز ۀدوردوره، 

ن یخود را ارائه دادند که ا یکیتیژئوپل یها هینظر ،کمنیو اسپا هوفر هاوسندر، یماهان، راتزل، مک مانند یپردازان هینظر

 ها    هینظر ینهفته در بطن اصل ید ما را از ابعاد محلینبا مسئلهن یا ، اماندشداس ممکن ارائه یمق نیتر بزرگدر  ،اه    هینظر

دادن به افکار عمومی ایفای نقش     و شکل یگذار استیسکه ژئوپلیتیک کالسیک در  -در پایان قرن نوزدهم غافل سازد.

پیشبرد منافع کشور دربرابر دیگر واحدهای سیاسی  ،هدف و ژئوپلیتیسین طرفدار منافع ملی کشور خود بود -کرد یم

ن و یکمک به تدو منظور بهن گام یدر اولا ه    هین نظریا .(9: 1390فلینت، شد ) یمبر فضای رقابتی درنظر گرفته     مبتنی

شود     مشاهده می یخودمحور ینوع ها آندر  ،جهیدرنت .ندشد یمان یکشورشان ب یاست خارجیس یرو    شیشبرد اهداف پیپ

 هب ها برچسبگران و ین خود و دیا به    هین نظریدر ا کاررفته به یاهزیاست. تماه    هین نوع نظریا یاز ابعاد محل یکیکه خود 

گر ابعاد یاز د -داشت یسینسبت به نژاد و خون انگل یندر تعصب خاصیچنانکه مک -گران و ارجاع مکرر به نژاد و خونید

بلکه با روابط  ؛ستندین طرف یبک هرگز یتیاتوا معتقد است که کارشناسان ژئوپل زمینه نیدر ا .ستاه    هین نظریا یمحل

 ر فرهنگ خودشانیر و تفاسیتعاب ، امانگرند ینمق یبه حقا ها آن ...اند شدهن یسلطه عج یو نژاد ی، جنسیاسی، سیاقتصاد

 ها آن دیگر عقایدو  یاسید سیعقا ی، فقط در حد کاربرد خودشان، براها آن یراهبرد اصطالح بهن ی. قوانننددا یم تقیحق را

های کالسیک، حامل بار احساسی     ژئوپلیتیسین(. 54 :1380گران، یل و دیاتوتا) استدرمورد اقتدار درون دولتشان 

ژئوپلیتیکی  یها دگاهیدکردن     کلیدی در فرموله یکشور خود و نقاط دیگر جهان بودند که نقش موردمشخصی از مکان در

 -ژئوپلیتیک سنتی معروف است ۀکه به دور -در قرن نوزدهم و بخش اعظم قرن بیستم (.47: 1390، فلینتداشت ) ها آن

مشاور و خدمتگزار حاکم تلقی  یا ،(2002؛ اگنیو، 2011 فلینت،) استمدارانیسیا کشور( و حکومت )محافظ  ،ژئوپلیتیک

 (.31: 1381)لورو و توال،  شد یم

                                                                                                                                               
اواخر  ازفراز ) ۀبه سه دور یدانشگاه ةرشت کیعنوان  را به یاسیس یایجغراف خچةیتار ،یاسیس یایبر جغراف یا مقدمه( در 4: 2007) گرانیدجونز و  نیمارت. 1

 کردند. یبند میبه بعد( تقس 1970 از) ای( و اح1970تا  1940 ةده ازدوم(، انزوا ) یتا جنگ جهان نوزدهمقرن 
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 کنفرانس جینتا از ،آلمان چراکه ؛گذاشت ریتأث آلمان کیتیگئوپل مکتب بر همه از شیب ،دوره نیا یکیتیژئوپل یها هینظر

 صورت آلمان در ندریمک یکیتیژئوپل دگاهید از استقبال نیشتریب ن،ینابراب ؛بود دهید صدمه و خورده زخم اریبس یورسا صلح

 زین و یاجتماع سمینیدارو ةینظر از یریپذریتأث با دوره آن در ،یآلمان نیسیژئوپلت نیمشهورتر عنوان به هوفر هاوس. گرفت

 حزب رهبران ۀسوءاستفاد مورد البته صد و استقبال مورد اریبس که داد ارائه را «یاتیح یفضا ةینظر» ندر،یمک و راتزل یاه    هینظر

 ،کرد انکار توان ینم را یناز آلمان یها یطلب توسعه بر آلمان کیگئوپلت یرگذاریتأث اگرچه. شد واقع تلریه آن رأس در و یناز

 بدون 1940 ةده لیاوا از ،همه نیباا. است داشته وجود تلریه یطلب توسعه اقدامات و هوفر هاوس یها هینظر نیب زین ییاهزیتما

 از حداقل ناچار به کیتیژئوپل ،آن ةجیدرنت که شد شروع کیتیژئوپل ضد بر یدیشد یغیتبل و یفکر جو ا،هزیتما نیا به توجه

 از محل و کشور منطقه، هر در یطوالن ۀدور نیا یکیتیژئوپل یها رقابت .شد حذف ها روزنامه از یاریبس و ها دانشگاه ةعرص

 ةاشاع و لیتحم گر،ید یبرخ شدن    مستعمره    مهین و کشورها از یعضب شدن    مستعمره. است گذاشته یبرجا یفراوان راتیتأث جهان

 لیتحم استعمارشده، کشور بر استعمارگر کشور ینظام و یآموزش ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس یساختارها ،نید ،زبان فرهنگ،

 یها رقابت در و اختالف منشأ زین هنوز یلیتحم یمرزها نیا که) شده استعمار یکشورها بر نیخون و دار مسئله یمرزها

 وعیش و ظهور مستعمره، یکشورها استقالل ،ها یامپراتور از یبرخ یةتجز ،(هستند شدن مشتعل و یبردار بهره    قابل یکیتیژئوپل

 و یخواه استقالل روند گرفتن    شدت و کشورها تعداد شیافزا دوره نیا اخراو در و حائل یها دولت لیتشک سم،یونالیاسن

 در که هستند یکیتیژئوپل ییدادهایرو یگهم ،یجهان جنگ دو جمله از سوز خانمان یها جنگ بروز تر مهم همه از و یطلب هیتجز

 .اند    یبررس قابل زین یا منطقه و یمحل سطوح
 

 یدوقطب نظام کیتیژئوپل/ مدرن دوران کیتیژئوپل :دوم ةدور

هیتلر، تاوان سختی را برای دانش ژئوپلیتیک  ةطلبان توسعهجنگی و  یها نقشهژئوپلیتیک و ن ایمارتباط  شدن مطرح

مانند  ییها روزنامهفقط به  ،کیتیژئوپل ماتها در کشورهای غربی داشت. ژهیو بهدر بعد آکادمیک و نظری آن و  خصوص به

ک را آماج یتیز ژئوپلین 2و بومن 1هارتشورن مانند یدانانیجغراف یبلکه حت شد؛منحصر ن کیوزویف و نیجست، الیدا درزیر

ا ی یدر بعد نظر ،ن انزوایذکر است که اشایان البته  .مجزا دانستندا یجغراف حوزۀحمالت خود قرار دادند و آن را از 

ن گذشته در اروپا، یاز ا نبود. یو جهان ریگ همهز یک نیتیژئوپل یبعد نظر یانزوا یک اتفاق افتاد و حتیتیژئوپل یدانشگاه

در  که یطور به ؛فعال بود کامالًک یتیژئوپل یبعد عمل ،رفت ینمکار     ک بهیتیژئوپل ۀواژ اگرچهز ین یو شورو یشمال یکایآمر

با  یکه از نظر عمل شرکت کردند یکیتیژئوپل یدوم، دو قطب مهم قدرت در رقابت یپس از جنگ جهان یمدت کوتاه

کا در یآمر یاست خارجیم حاکم بر سیدگاه تیبه د ،ن رقابت خصمانهیا ةشیداشت. ر یهمخوانبسیار  یکیتیژئوپل های نظریه

د. یم جهان انجامیتقس بعدن قاره و یا میو تقساروپا  ۀقاربه شکاف در  ،ن رقابتیا ةجینتکه  گردد یبرمپس از جنگ  ۀدور

بود.  یپس از جنگ دوم جهان ۀدوردر  یاز شورو یکیتین برداشت ژئوپلیاول ،کا در مسکویکاردار آمر ،جرج کنانتلگراف 

مختلف جهان  یدر مناطق و کشورها ها آن یها رقابت ،ر نشدندیدرگ یکدیگر م بایمستق اگرچه ،بیدو قدرت رق ،درادامه

ر بیشت دهد یمنشان  ،را داشتند ها یریدرگ نیدتریشده یو روسآمریکا  ها آنکه در  یست کشوریبه ب یان بود. نگاهیدر جر

داشت کمن شباهت یملند اسپایر ةکه به مفهوم منطق دادند یمل یه تشکیروس یرا در اطراف مرزها ین کشورها هاللیا

جهان  یاسیس یایجغراف ةنقشدر  یدیجد یها یبند میتقسسبب  ،شرق و غرب دو بلوکن میارقابت  .(377 :1379 ،ریمو)

جهان اول، جهان دوم، جهان سوم،  مانند ییها واژه ،مثال ؛ برایافزودجهان  یاسیات سیبه ادب یدیجد یها دواژهیکلو  شد

 .ندهست یکیتیژئوپل یها رقابتن دوره از یا حاصل، جنگ سرد و... 

                                                                                                                                               
1. Richard Hartshorne 

2. Isaiah Bowman 
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 یهاراهبرد، تر یرعلنیغ صورت    به همه نیباا .تکیه بر ژئوپلیتیک چندان خوشایند نبوده است ،به بعد 1945از سال 

این  .از سر گرفتند ،ژئوپلیتیک مونیخ هایدلبرگ شروع کرده بودندهای     مؤسسهکه را همان مطالعاتی  ،بزرگ یها قدرت

 (.16: 1367 الکست،)تند داشعهده رب ،کردند یمکه روی نظرات هنری کسینجر کار  ییها سیسرو خصوص بهکار را 

آن  یک در بعد نظریتیژئوپل یانزوا ۀدور عنوان به یدوقطبنظام  یکیتیژئوپل ۀدورن ینخست یها سال اگرچه ،عبارتی    به

جهان رها  یاسیس ةرا به نقش شان عالقه دانانیجغرافنبود که  امعن    نین واژه بدیا نداشتنن انزوا و کاربردیا ،شود یمشناخته 

براون ( و 1991کوهن )استمداران کاسته شده باشد. یو س ها استیسبر  یکیتیژئوپل های نظریه یرگذاریا از تأثیکرده باشند 

نجر، یسیگ، کنان، کیزونهاور، هی، دالس، آینسکیاچسون، برژ مانند یاستمدارانیکه چگونه س دهند یم( نشان 1989)

گفت در این دوره،  توان یم (.380 :1379ر، یموند )پذیرفتر یتأث یکیتیژئوپل یها هینظراز  ،لوریتس، روستو و تیکسون، نین

 .کاربرد داشتژئوپلیتیک در بعد عملی در جریان بود و در کاخ سفید، پنتاگون و کرملین 

 ،بومن ،مثال ؛ برایوجود داشت نیزی یاه    بود، تناقض افزایش    و انتقادات علیه ژئوپلیتیک روبه ها هجمهکه  یا دورهدر 

انجمن جغرافیایی » ةرا در نشری« جغرافیا دربرابر ژئوپلیتیک»عنوان با مطلبی  1942در سال  ،جغرافیدان آمریکایی

و سیاست آلمان  ها نوشتهکه از طور هماناما  ،ژئوپلیتیک ساده و مطمئن است»به سخن وی،  .منتشر ساخت« آمریکا

: 1379مویر،  به نقل از 658: 1942)بومن،  «و توجیهی برای دزدی نیز هست یباز دلقکیک خیال،  ،، ژئوپلیتیکدیآ یبرم

، از یک دکر یمآن انتقاد  از و نوشت یمژئوپلیتیک  هیعل قدر نیامهم این است که وی در همان سال که  ةاما نکت ،(375

 و کایآمر یاستراتژ ،رد و آنکتمجید  بسیار اثر دیگر ژئوپلیتیک که در راستای کمک به سیاستمداران آمریکایی بود،

افرادی از قبیل سائول  ،محدود اگرچهدر بعد نظری ژئوپلیتیک نیز  (.375: 1379مویر، بود )اسپایکمن  اثر یجهان استیس

 .ادامه دادند نیزبعد از جنگ  یها سالژئوپلیتیکی خود را در  یها لیتحلکوهن 

که  شدارائه  یاست خارجیس ۀحوزاستمداران یو س ها قدرترهبران  یاز سو یهای نظریهو  ها    نیدکتر ،ن دورهیدر ا

در  ،یمهار شورو ةینظر ،مثال ؛ برایرفت    شمار می    بهن یشیپ یکیتیژئوپل های نظریهاز  یا شده    یدستکارشکل  ،قتیدرحق

 ، اماشده بود یحاکمن طریملند اسپایر ةیمطابق با نظر یعنی ،ندریهارتلند مک ةیافته از نظریرییک شکل تغیظاهر براساس 

م یسنده ترسیت نویجهان را براساس ذهن یاسیس ین ترومن فضایدکتر ةیپا ،همک داشت و یدئولوژیا ۀجوهرهم  ،درواقع

و  ها هینظربرقرار بود و  بیرقن دو قدرت یب یبزرگ در سطح جهان یز رقابتین دوره نیدر ا (.10 :1377در، یرحیمکرد ) یم

و  ین رقابت ابعاد محلیا ،حال نیدرع .شدند یماس ممکن ارائه یمق نیتر بزرگز در ین دوره نیا یکیتیژئوپل یها نیدکتر

و  ها یسخنران، ها نقشهها،     نی، دکترها هینظر یبا واکاو توان یم. شد    می هشاهدمز ین یو در سطح محل داشتز ین یا منطقه

 د.کر ین رقابت را بررسیا یا منطقهو  ین دوره، ابعاد محلیعمومی ا کیتیژئوپلکاررفته در بعد     به یابزارها

 

 یدوقطب نظام یفروپاش از پس یکیتیژئوپل ةدور ای مدرن کیتیژئوپل :سوم ةدور

و یافت بروز  ای    برجسته یها تفاوت یا، قدرت و نظم جهانیان جغرافیم ةرابط یها صهیخصدر  ،ان جنگ سردیاز پا پس

 یفروپاش نظران،    از صاحب یگروهند. از نظر شدرقابت  واردگر یکدید با یجدک یتیف ژئوپلیتعر یبرا یکیتیژئوپل یپندارها

 موجب یشورو یفروپاش، نظران    صاحب ازگروهی . از نظر دکن    را ایجاد می یقطب تک الملل نیبک نظام ی یابرقدرت شورو

 ،دگاهین دی. در اگرفتآن قرار  مسائلک و یژئواکونوم یها پرسش ةسلط زیرشد که  یدیجد یاسیس یظهور فضا

 ،گرید یت کشورها مورد نظر است. برخیه، کاالها و افول حاکمی، تجارت، سرمایاقتصاد یها تیفعالرشدن یجهانگ

ان یم ینیسرزم یاه    همناقش از تأثرم ،گذشته انندمگر یکه جهان د کنند یمف یتوص گونه نیارا  ید جهانیک جدیتیژئوپل

تأثیر  ها تمدنو برخورد  یا هستهسم، گسترش یترور انندد میجد یتیفرامل مسائلبلکه از  ؛ستیدرحال مسابقه ن یها قطب

؛ شده است پیش از تر مستحکمشتر و ین بیزم ۀاست و کریان سیامروزه ارتباط م ،گرید یدگاه برخیاز د سرانجام ؛پذیرد    می
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و  یفرامرز یل منابع، آلودگی، تحلیطیمح ستیز یاز فرسودگ یناش مسائلبه تا  اند تالشو مردمان در  ها حکومت زیرا

 ،دیک جدیتیمعتقدند که ژئوپل ،دارند یطیمح ستیز ةدغدغکه  یرانیگ    میند. متفکران و تصمکنن توجه یشدن زم    گرم

ک از یهر مورددر(. 17 -16 :1377در، یرحیماست ) بوم ستیزاست یا سی «کیتیاکوپل»بلکه  ؛ستیک نیژئواکونوم

ت از یادوارد لوت واک در حما یةنظراما، یفوکو «خیان تاریپا» یةنظر .ارائه شده است ییها هینظرفوق  یها دگاهید

از  ،کیتیت از اکوپلیرابرت کاپلن در حما یةنظرنگتن و یاز هانت «ها تمدنبرخورد » یةنظرک، یتیژئوپل یجا به یژئواکونوموم

 -ی، جهانشدن یجهانبه  توان یمن دوره یا یکیتیات ژئوپلیمورد استفاده در ادب یها دواژهیکل. از هاست نظریهن یا ةجمل

نظام  یپس از فروپاش ،کیتیژئوپل ۀدوردر  اشاره کرد. سم و...یه تروریعل ی، جنگ جهانین جهانیشدن، نظم نو    یمحل

از  ییایجغراف یها اسیمقگر ی، توجه به دشدن یجهاناثر ر ب یاس جهانیمق پرطمطراق یها یگر جلوه رغم یعلز ین یدوقطب

 شدن یجهان مورددر ،شدن    یمحلو  ییگرا منطقهو  است گاه خود را حفظ کردهیز جاین یو محل یا منطقه یها اسیمقجمله 

 یمناسب زمینة، یرسان اطالعو  یارتباط های    در حوزه ویژه    بهن دوره یا ةشرفتیپ ی. ابزارهاکند یمعمل  تز یآنت مانند یک

 ه است.کردفراهم  ییایمختلف جغراف یها اسیمقنمود  یبرا

 

 کیتیژئوپل ینظر بعد در دیجد یها دهیا ظهور ای مدرناپس کیتیژئوپل

یافته پایان را ژئوپلیتیک دوران مدرن توان ینمو  شود یمنیز دنبال  درحال حاضردر تمامی ابعادش  ،ژئوپلیتیک دوران مدرن

یکی دو قرن گذشته  یها رقابتژئوپلیتیکی امروزی با  یها رقابتی در یاهو تمایز ها تفاوتممکن است  هرچند. تلقی کرد

ظهور  مدرناپسدر بعد نظری ژئوپلیتیک، رویکردهای انتقادی و  ،پایانی قرن بیستم یها دههاز  همه نیباا. مشاهده شود

 ةمطالع ،. از این منظردسازکالسیک ژئوپلیتیک متمایز  یها شهیاندو  ها نظریهمسیر خود را از  خواهد یمیافته که 

و  قلمروهای داخلی جداسازیکه  کند یمگوشزد  ها حکومتژئوپلیتیک انتقادی به  .نیست محور حکومتژئوپلیتیک دیگر 

، ها تیاقلمدافع حقوق مردم بومی،  یها جنبشمعترض و  یها گروهیعنی بازیگران غیردولتی،  ؛خارجی غیرممکن است

 ،. ژئوپلیتیککنند یمنقشی کلیدی در سیاست جهانی بازی  ...و تسزیزنان و دعوت به تجارت منصفانه، حفاظت از محیط 

ممتاز مذکری نیست که حاکمیت موقعیت آکادمیکی خود را برای تنظیم سیاست برای  ةدیگر حافظ انحصاری طبق

ژئوپلیتیک را مطالعه  اند یمدعی که اندااست ، بیشتراین انتشارات هنوز وجود دارند اگرچه .بست یمکار     بهکشوری خاص 

حکومت اغلب  ةهستند. مطالع ها آنو طرفدار تغییر وضعیت  کنند    میرا توصیف  شده راندهحاشیه     ، وضعیت افراد بهکنند یم

نه یک واحد سیاسی با داشتن آزادی عمل در یک جهان  و انتقادی است، اما حکومت فقط جزئی از جهان پیچیده است

به بعد تغییر کرده  ردنمکی ۀدورچگونه ژئوپلیتیک جهانی از اینکه چرا و  درکبرای (. 46: 1390)فلینت،  و ساده درک قابل

دربرابر فرایندهای ، الملل نیب ةعرصکنار سایر بازیگران  در ها دولتهستیم که چگونه  مسئلهاست، نیازمند بررسی این 

 ژئوپلیتیک برخالف. اند کردهساماندهی  و مدیریترا  ها آنو  اند    ، واکنش نشان دادهاند    مقاومت کرده شدن یجهانمرتبط با 

، یردولتیغ یها بخشبه نقش  ،اخیر یها پژوهش ،پرداخت یماروپایی  های    تدول یروزیپو  ها دولت ةمطالع به سنتی که

و مفاهیمی مانند  ها دولت که یدرحال. پردازند یم فراملی یها سازمانفراملیتی و  یها شرکت، یا منطقه یها سازمان

و جغرافیای  الملل نیبدرحال تغییردادن روابط  ،از وابستگی متقابل یا رهیزنج، اند کردهاهمیت خود را حفظ  ،حاکمیت

و  تر یجهان یا وهیش به تیکماح نکهیااختیار دارند و  مرزهایی نفوذپذیر در ها دولتکه  مسئلهاست. اکنون این آن جهانی 

سازمان  و اتیو ارتباط یا رسانه یها شرکت ،سازمان ملل ،مانند بانک جهانی)است قرائتی عادی  ،شود یماعمال  متکثرتر

 .(82 -81: 1392 دادز،)( کنند یمایفا نقش رفتار جهانی به  یده شکلتجارت جهانی که در 

نباید  -شود یمشناخته  ژئوپلیتیک انتقادی که با عنوان -دوران متأخر ژئوپلیتیکاز  باید متذکر شد که همه نیباا

ن امحقق عنوان بهخود را مناطق جهان، و دیگر  آمریکان در اتنها گروه کوچکی از محقق صورت گیرد. برداشتسوء
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 ،برند یمکار     بهژئوپلیتیک را  ۀکه واژ افرادی، بیشتر آمریکا. در بیشتر کشورها حتی اند کردهژئوپلیتیک انتقادی مطرح 

یک  ةمثاب بهژئوپلیتیک را  معمولطور     به نآنا ،براین    دارند. عالوهن آن فکری انحرافی ةتاریخچ شناختبه  ة چندانیعالق

 به کار ،جهانی یها استیس جغرافیایی های    بررسی واقعیتدر آن کارگیری     بهبا  تاو قصد دارند  برند یمکار     مختصر به ۀواژ

 روش نخستین در روشی که یادآور ،محقق مشهور آمریکایی ،1نترتوماس با ببخشند. نویسندگانی مانند اعتبار خود

 ینیب شیپ یها مدل ساختندیدن جهان و  امکان ،ژئوپلیتیک ةلیوس بهکه  کند یمادعا نویسندگان ژئوپلیتیکی است، 

ن دیگرابه نفع یک کشور خاص و به ضرر  معمول طور    ، بهها ینیب شیپاین  آن وجود دارد. ۀوضعیت آیند ۀمطمئن دربار

 یها وهیشسایر  ،صورت لزومو در دننکبررسی  دقت بهرا  ادعاها ایناست. نویسندگان ژئوپلیتیک انتقادی در نظر دارند تا 

ممکن است روی امنیت انسانی و ماهیت جنسیتی  ،لامث ؛ برایجغرافیایی را برای بازنمایی و فهم جهان پیشنهاد دهند

ژئوپلیتیکی و  یها خشونتزنان و کودکان درمعرض  یریپذ بیآس. در مباحث جنسیتی، کنند دیتأکژئوپلیتیک جهانی 

تیکی یلرا از ساختار ژئوپ ها تودهتا  کند یماغلب تالش  ،انتقادیژئوپلیتیک . دشو یممطالعه  ژئواکونومیکی یها ینابرابر

کید بر ماهیت أت ،لامث ؛ برایجغرافیایی از یک جهان بسیار نابرابر ارائه دهد ییها برداشتو  بخشدبتحمیلی رهایی 

در ژئوپلیتیک  بحث قابلاز موضوعات  ،تجارت جهانی نظام ومیکی درنژئواکو یها ینابرابرجنسیتی سیاست جهانی و 

 (.69: 1392 دادز،هستند )انتقادی 

 

 یریگ جهینت

 قطع، طور    به است، کرده حیتشر نگیلدیف یهنر چنانکه و است یاسیس راهبرد یبرا الزم ةنیزم همواره ،نیسرزم کی در مانور

 یروین ،سال هزاران یط و است یکل یموضوع کیتیژئوپل. دارند یشگیهم ةجاذب ،مختلف یها نهیزم در بزرگ یها طرح

 بر شان یامپراتور تسلط دنبال    به که یمردان ستفهر ،بالکسل سخن به .است بوده بزرگ یها یامپراتور موجدان ةهم ۀبرند    شیپ

 ینامتفکر یها شهیاند در و ددار یخیتار یقدمت یکیتیژئوپل عمل و شهیاند ،نیبنابرا ؛است انیپا یب ،اند بوده شده    شناخته جهان

 یابیرد قابل ،فاتحان و امپراتوران ریسا و اسکندر یها ییکشورگشا و اعمال و خلدون    ابن و هگل و،ینتسکوم استرابو، ارسطو، مانند

 از که یکیتیژئوپل عمل و شهیاند مختلف یهایبند دوره یبررس. ندارد یادیز ةسابق ک،یتیژئوپل ۀواژ و دانش ،همه نیباا .است

 ةدست .کرد یبند طبقه یاصل ةدست دو در را هایبند دوره یتمام توان یم که شد منتج امر نیا به ،شد استخراج دسترس قابل منابع

 واژۀ و دانش محدود و دیجد نسبتاً خیتار قالب در ها دوره نیا. ردیگ یبرمدر را یکیتیژئوپل عمل و شهیاند از یخیتار یهادوره ،اول

 را ها    یبند میتقس نیا ةنمون .درون یم فراتر آن از ،یکیتیژئوپل عمل و شهیاند بودن    یخیتار بر دیتأک با و ستندین محصور کیتیژئوپل

 مانند ینظران صاحب ای جیکوربر و ویاگن مانند متأخر یها    نیسیتیژئوپل و ندریمک مانند متقدم یها    نیسیتیژئوپل نایم در توان یم

. کرد جوو    جست -اند هکرد کمیو    ستیب تا شانزدهم قرون برتر یها قدرت به معطوف را خود یبند دوره که -یمودلسک

 عمل و شهیاند زین نظران صاحب نیا شتریب ،حال نیباا. هستند کیتیژئوپل علم ةخچیتار به معطوف ،دوم ةدست یها    یبند    دوره

 اشاره دریرحیم و کوهن ،گرانید و جونز ،گرانید و اتوا به توان یم نظران صاحب نیا ةجمل از. دانند یم یخیتار را یکیتیژئوپل

 و ستمیب یعنی ،ریاخ قرن دو در را کیتیژئوپل تحوالت و ها شهیاند گروه، نیا نظران صاحب از گرید یگروه ،ها نیا کنار در. کرد

 .ندکن یم مطالعه کمیو     ستیب

ن ایماشتراک و افتراق را در  نقطة چندین توان یمی دارند. همچنین های    و ضعف ها    قوت ،ها بندی دورهاز این  هریک

ژئوپلیتیکی جنگ سرد است که با همین  ۀمختلف، دور یها یبند گروه یاه    مختلف یافت. از جمله اشتراک یها بندی دوره

بودن و     یچندبعد ،سیالیت ،دیگر ةمسئلن اشاره شده است. ه آمختلف ب یها بندی دورهدر  ،تعابیری مشابه با تعبیر یا

                                                                                                                                               
1.Thomas Barneoo 
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کار     تاکنون سیزده تعبیر و عنوان برای این دوره بهکه ژئوپلیتیکی بعد از جنگ سرد است  ۀدور یگذار نامدر  نظر    اختالف

جامع از اندیشه  بندی دورهیک  ،ها بندی دورهو اشتراک و افتراق این  ها    و ضعف ها    با درنظرگرفتن قوت ،ادامهدر رفته است.

 ۀکالن شامل دور ۀدر سه دور ،پیشنهادی، اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی بندی دورهبراساس  .شدو عمل ژئوپلیتیکی ارائه 

( و تاکنوناز اواخر قرن پانزدهم )ژئوپلیتیک مدرن  ۀ(، دورپانزدهمپیشامدرن )از قرن هفتم پیش از میالد تا اواخر قرن 

(، شود یماخیر مربوط  ةنظری و آکادمیک جدید ژئوپلیتیک در چند ده یها دگاهیدکه به ) مدرناپسژئوپلیتیک  ۀدور

جامعیت الزم را برای  ،بندی دوره. این شود یمفرعی را شامل  ۀفوق، چندین دور یها دورهاز  هریکشده است.  یبند طبقه

. ردیگ یبرماندیشه و عمل ژئوپلیتیکی از گذشته تا حال را در هرگونهو  ردداپیشین  یها بندی دورهدربرگرفتن تمامی 

بلکه ابعاد مختلف  یست؛بعد نظری ژئوپلیتیک ن ،لامث ، برایتنها معطوف به یک بعد ژئوپلیتیک بندی دورهاین  ،عالوه    هب

در نقش  ،اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم برخالفژئوپلیتیک دیگر  ،عالوه    هب .رددا مدنظررا  )نظری، عملی و عمومی( آن

 ها حکومتبه  ،ژئوپلیتیک انتقادی ویژه    هجدید ب یکردهایرودر  .مدافع و مشاور حکومت و در مقیاس کشور مطرح نیست

در کنار حکومت  ،در مطالعات جدید ژئوپلیتیک .است رممکنیغقلمروهای داخلی و خارجی  جداسازیکه  دشو یمگوشزد 

مدافع حقوق  یها جنبشمعترض و  یها گروه، یردولتیغ یها سازمان، یتیچندمل یها شرکترقبا و عوامل دیگری از قبیل 

نقشی که  -... تروریستی و یها گروه، زنان و دعوت به تجارت منصفانه، حفاظت از محیط زیست، ها تیاقلمردم بومی، 

 .ندشو یممطالعه  -کنند یمکلیدی در سیاست جهانی بازی 
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