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 ه دیکچ
 یها استیسقلب زمین، در  نظریۀواضع  ،مکیندر هالفورد ۀاندیش در این مقاله، جایگاه و تأثیر

است. این مقاله،  شده زمانی از اوایل قرن بیستم تا زمان حاضر بررسی  دورةجهانی بریتانیا طی سه 
مکیندر، با بررسی متغیرهای  ضمن توجه به روند تکامل تاریخی و سیر تکوین دیدگاه ژئوپلیتیک

ژئوپلیتیک، جایگاه این نظریه در روابط  یها رقابتموقعیت سرزمینی، قدرت، جبر ژئوپلیتیک و 
بریتانیا، موقعیت  ژئوپلیتیک یها ضعف. امتیازها و دهد یمخارجی بریتانیا را مورد مطالعه قرار 

سیاسی و اقتصادی این کشور اهمیت  حوزةسرزمینی آن و ارتباط معنادارش با عامل قدرت در 
هایی از تنگناهای جبر ژئوپلیتیک بریتانیا و در هارتلند برای ر نظریۀبسیاری دارد. این دیدگاه که 

 یها ضعف. مکیندر ابتدا در شناخت امتیازها و شود میبوده است، بررسی  امپراتوری توسعۀراستای 
و نیز  جلوگیری از افول امپراتوریمنظور  به حل راه ۀبعد، برای ارائ ۀو در مرحل ژئوپلیتیک بریتانیا؛

که نوع و مدل روابط  دهد یمشده، نشان  انی تالش کرد. اسناد ارائهجه ۀاستمرار و نفوذ آن در عرص
در راستای حفظ توازن قدرت و استمرار نفوذ این کشور، تا حد  ژهیو بهخارجی بریتانیا با جهان، 

مکیندر بوده است که در برخی نقاط جهان، از جمله خاورمیانه  نظریۀ تحت تأثیر چشمگیری
با ایاالت  اش ژهیوم، در مناسبات و تعامالت جهانی این کشور و روابط همچنان ادامه دارد.این تداو

 داشته است. یجنگ جهانی دوم عینیت و نمود بیشتر پس ازآمریکا  ةمتحد
 

  اژگان کلیدیو
هارتلند،  ،جهانی یها استی، سسیاست خارجی، ژئوپلیتیک یها رقابت، توازن قدرت، ابریتانی

 مکیندر هالفورد

                                                           
  :hvaez@ut.ac.ir Email                                                                                 02188630796 . فاکس:1
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 قدمهم

زيادی در پیدايش  ، تأثیر"قلب زمین" نظريۀ( واضع بريتانیايی 1861-1947)ندریمک هالفورد
 یبخش مهم. داشته استمتقابل جغرافیا و سیاست  ۀمهم ژئوپلیتیک و نیز تبیین رابط یها بحث

ط یمح راتیتأث یا، مستلزم بررسیتانيبر یجهان یها استیس یو نظرک یستماتیاز شناخت س
 ۀیاست که داع یاستمداران و نخبگان کشوریس ژئوپلیتیک انديشۀبر  ینیو سرزم یعیطب

 یها استیس. با توجه به داشته استستم ین نوزدهم و بوو تسلط بر جهان را در قر امپراتوری
 یبريتانیا همچنان برا رسد یم نظر بهن کشور، ينخبگان فکری ا یپرداز هينظرو نیز  یجهان
، عالقه و توجه فارس جیخلانه و یک جهان، از جمله خاورمياستراتژ در مناطق ینيآفر نقش
ن يندر، اینکه مکياز ا اند عبارت، شود می یق بررسین تحقيکه در ا يیها پرسش دارد. یوافر

ت یموقع یها قوتو  ها ضعفدر شناخت و تبیین  یاالصل، چه نقش یدانشمند اسکاتلند
 یو تعامالت جهان ها استیسندر در یمک نظريۀ؟ جايگاه کردفا يا ایتانيک بریتیو ژئوپل ینیسرزم

استمرار  ین کشور براياين کشور چیست؟ و تا چه اندازه مورد استفاده و استقبال دولتمردان ا
و  ا، تأثیریتانيک بریتیژئوپل یها یژگيون مقاله، ضمن توجه به يقرار گرفت؟ در ا نفوذ امپراتوری

ن يا یالملل نیب یها استیست یشناخت ماه یبرا یزمان دورۀسه  یندر طیمک انديشۀآوری  نقش
 کننده نییتع یها مؤلفهگاه يکه ابتدا جا شود یمآشکار  یت، زمانین اهميا شود. می یکشور بررس

 . شود بررسیاين کشور  یالملل نیببعد، رفتار  ۀک بريتانیا و در مرحلیتیدگاه ژئوپليدر د
حوزه تالش کرد: اول، در شناخت امتیازها ژئوپلیتیک در دو  یها مؤلفهمکیندر برای تعیین 

و  برای استمرار حیات امپراتوری حل راه ۀو دوم، ارائ ؛ژئوپلیتیک بريتانیا یها ضعفو 
قدرت "و  "یقدرت خشک"گفتمانی  ۀدو مؤلفوی  رسد یم نظر بهجلوگیری از افول آن. 

 ۀذر و رهايی از دوربرای کمک به گ ژهيو بهخود و ژئوپلیتیک دگاه ين دییرا در تب "يیايدر
ن مقاله، يو جهانی بريتانیا وارد کرد. ا یاست خارجیدر مالحظات س "بحران امپراتوری"

 یاز تنگناها يیرها یندر برایمک "نیقلب زم" نظريۀه استوار است که ین فرضين بر ایهمچن
بازسازی ر منظو به ژهيو بهن کشور، يا یجهان یها استیس توسعۀ یبرا ا ویتانيک بریتیجبر ژئوپل

 است.  ساختارهای کهن و متزلزل امپراتوری ارائه شده
 .ستیبرخوردار ن یروشمندو از انسجام است پراکنده  یسین بحث به زبان انگليات ایادب

 یها رقابتدر  هارتلند، در باره تاثیر آن نظريهبه توجه پژوهشگران ايرانی  عمدتاًعالوه،  هب
رقابت  وبعد از جنگ سرد  در اورآسیا و بويژه در دورۀ زدهمنوقرن روسیه و بريتانیا در یجهان

 "بازی بزرگ جديد" تحت نام آمريکا ۀمیان روسیه و اياالت متحداين منطقه در  ها میان قدرت

ا با یتانيبر یو بحر یک و قلمرو برّیتیت ژئوپلیوضعمیان لذا در مورد ارتباط بوده است. 
نظريه  که یالملل نیبو  هويتیسیاسی،  يند و فضای؛ و نیز فران کشوريا یجهان یاست هایس
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و  مستند یپژوهش علمتانیا به عرصۀ عمل وارد شد، شکل گرفت و از سوی بريدر آن  مکیندر
ن و تکامل يضمن بررسی مراحل تکو یلیتحل -یخين پژوهش تارياست. یدر دست ن متقنی
ژئوپلیتیک خود را  نظريۀه وی ک ی، به بررسی علل و عواملیخيتار یها دورهندر در یمک نظريۀ

 .پردازد یم، کردا عرضه یتانيبرای حل بحران افول امپراتوری به دولتمردان آن روز بر
ک يم که هر يخورین پژوهش به چند گروه از منابع برميا ۀنیشیپ ی، در بررسیطور کل به 

 ۀعتقدند که رابطم یاند. گروه ن پژوهش پرداختهيموضوع ا یايطور پراکنده به برخی از زوا به
،  وی، آگن لین گروه شامل اوتاتيوجود دارد. ا یاسیس یایو جغراف یاست خارجین سیب یخاص

اغلب براساس ژئوپلیتیک و  یاست خارجیت سیماه :دارند دیتأک و دادز یج، دالبيکوربر
 یآور مکان و زمان نقش یرهاین روند متغيشود و در ا یم مین و تنظيتدو يیایمالحظات جغراف

است ین عامل در سيتر ا مهمیجغراف"د دارد: یتأک یاسیس یایدگاه جغرافيکمن از ديکنند. اسپا یم
 یاسیس یایات مباحث آنها در گروه جغرافی. در واقع، ادب(Spykman, 1944:41) "است یخارج
دنبال  استگذاران و متخصصان بهیدگاه، سين ديرد. در ایگ یم یجا يیآمريکا-یسیانگل یانتقاد

گر، از دو يعبارت د شوند. به یم یندگينما یاست خارجیها و مردم در س اند که چگونه مکان آن
 شود یاز يک کشور استفاده م یت باثبات و معنادارین برای بیان شخصیت و سرزميمتغیر هو

(Dodds, 1993:70-74). سیاست "نظری رئالیسم/ نئورئالیسم از جمله  یها افتیاين مقاله، ره
، مقاالت یا دهد. اين پژوهش، از منابع کتابخانه یرا مورد توجه قرار م "ازن قواتو"و  "قدرت

علمی، اسناد تاريخی و منابع معتبر مجامع و مؤسسات علمی و پژوهشی و قابل دسترس به زبان 
  .مکیندر به زبان اصلی استفاده کرده است یها اول و نوشته ۀژه منابع دستيو فارسی و انگلیسی، به

 
 گذار ریأثت یاهریتغم

ژئوپلیتیک، از  یها ، قدرت، جبر ژئوپلیتیک و رقابتینیت سرزمیموقع یرهایق، متغین تحقيدر ا
اند.  ا  بودهیتانيبر یجهان یها استیز سیندر و نینظريۀ مک یریگ رگذار در شکلیتأث یرهاین متغيتر مهم

ازها و یشود که در شناخت امت یز مشاهده میندر نیق نظريۀ هارتلند مکيو مصاد ین عوامل در مبانيا
ار سودمند و ین کشور بسيا یالملل نیب یها استیز سیا و نیتانيت ژئوپلیتیک بریموقع یها ضعف

ا و ارتباط معنادار آن با عامل قدرت در حوزۀ یتانيبر ینیت سرزمیموقع ۀل و مطالعیراهگشاست. تحل
 رد.یگ یرار مق یتوازن قدرت مورد واکاو ۀمسئلو ، یو تجارت خارج یاسیس

 
 ینیرزمس تیوقعملف( ا

 200ل طول و يما 800رلند و فرانسه است و ين ایک، و بیآتالنت ۀیدر حاش یا رهيجزا، یتانيبر
کشورها  یالملل نیببه نفع يا ضرر منافع ملی و  تواند یم. موقعیت سرزمینی داردل عرض يما



   1395تابستان  ،2 شمارة، 46 دوره ،فصلنامه سیاست                                                              534

ا و ي... مزااند شدهمحاط  یدر خشک یکل بهکه  يیيا کشورها یا رهيجز یکشورها"باشد. 
. (1389:109 ،دریرحیم) "مهم است یاسیس یایآنها از نظر جغراف یدارند که بررس یمشکالت

موقعیت جزيره ای بريتانیا اين کشور را در دو جنگ جهانی اول و دوم از اشغال دشمن مصون 
 نگه داشت، اما در همان حال، موجب انزوای اين کشور در اروپا شده است. 

در برابر مهاجمان خارجی  یا رهيجزت یاز موقع یيتانیا آسوده خاطر از اينکه با برخورداربر
 ژهيو به يیر اقوام اروپايو بعد از آن، از سوی سا یقرون وسط دورۀدر اما است،  نیتأمامنیتش 

 مورد تجاوز قرارگرفت و بارها اشغال شد ها نورمنو  ها نگیکيوا، ها آنگلوساکسون، ها رومن
قرار  ها یاسکاتلندره ساکن بودند، همواره مورد تجاوز يجنوب جز منطقۀکه در  ها یسیگلان

 ینیموقعیت سرزم یتنگناها یايارائه شد، گو م1904 در سالندر که یمک هالفورد نظريۀ .داشتند
اين کشور بر  "هیحاشن یسرزم"ت یر موقعیز تأثیا و نیتانيک بریتیژئوپل یها تيمحدودو 

خود  جزيره ای ت یت موقعيتقو یبرا براين اساس، بريتانیا وپا و جهان است.روابطش با ار
ار یبس ینیقرن نوزدهم، وسعت سرزم یدگاه اروپايدر د بوده است. اش ینیسرزم توسعۀ دنبال به

 توسعۀو تمدن آن کشور  یاسیشتر باشد، قدرت سیب یهرچه وسعت کشور"ت داشت. یاهم
در دو مرحله انجام  یخيا از لحاظ تاریتانيبر ینیسرزم توسعۀ .(1388:8 ،ی)عزت "ابديیم یشتریب

 یکنون چهار منطقۀاتحاد با  ۀلیوس به، یرامونیپ ینیسرزم توسعۀ اول، ۀه است. در مرحلگرفت

  .2. انجام شد رلند و ولزيا، شامل انگلستان، اسکاتلند، ایتانيکشور بر
به  یا رهيجزت ین موقعيا، ایتانيبر یو بازرگان یو ارتباطات تجار ها تیفعالبا گسترش 

ت لندن يل شود. مرکزياروپا تبد یمبادالت تجار یبرا یا کمک کرد که لندن به مرکز امنیتانيبر
تجارت  یاروپا برا یستم تبادل طالین شهر را مسئول حفظ سيستم، این قرون هجدهم و بیب
ن کشور در يا یا رهيجزو  ینین حال، مساحت اندک سرزميبا ا د.کر يیاروپا یان کشورهایم

 ژهيو بهو  ، اسپانیادر اروپا، همچون آلمان، فرانسه یخشکپهناور  یها قدرتبا  یتقابل جهان
ابعاد سوق داد.  بحار یماورادر  یخشک یها نیسرزمتسلط بر  یسو بهن کشور را يه ایروس

 ود.مثبت و منفی موقعیت سرزمینی بريتانیا در متغیر جبر ژئوپلیتیک بررسی می ش
 
  ینیرزمسدرت ق( ب

جهانی  یها استیس توسعۀند تکوين و يادر فر رگذاریتأثکی از متغیرهای ي قدرت سرزمینی
 ۀمؤلفبه  یا ژهيوتوجه  الملل نیبروابط  در «است قدرتیس»يا  یستیرئال یها هينظربريتانیاست. 

 انگريبر د یرگذاریتأث يیف ساده، قدرت عبارت است از توانايد. در يک تعرندار قدرت
 یها ستیرئالقدرت از نظر  ۀفید. وظيداراز سوی ديگران  آن ل به انجاميآنچه تما براساس

از  .است یانواع ی. قدرت دارا(Carr, 1961)است  "قواحفظ توازن "کار .اچ .یک مانند ایکالس
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 و یت، قدرت اقتصادی، قدرت به سه نوع قدرت حاکميیایتانيدانشمند بر نظر رابرت کاکس
فقط  تواند ینمقدرت  ی. از نظر گرامش(Cox, 1953: 191–196) شود  یمم یتقس یقدرت اجتماع
از  یا مجموعهن مبناست که يبر ا الملل نیبروابط  یانتقاد نظريۀاستوار باشد.  یبر عوامل ماد
 . (Kenny, 1988: 3–21) دارند قدرت تأثیر ۀديده بر پدیو عق یدئولوژيعوامل چون ا

: اول قدرت اند داشتهک يژه از قدرت دو مفهوم و برداشت استراتژيو طور به ها یسیانگل
، ینظام یها حوزهها در  نیسیتیژئوپل ین قدرت از سوي. ایالملل نیبو دوم قدرت  یو مل یمرکز

به  یابیخ، دستيدر طول تار .گرفته استمورد توجه قرار  يیو فضا يی، و هواینی، زميیايدر
 ش قدرت بوده است.يافزا یدر راستا یا زهیانگ ها یسیگلان یبرا ینیوسعت سرزم

ت سلطه و يتقو یبرا ها یسیانگلآنان است.  یایدر جغراف ها دولتاست یاز نظر ناپلئون، س 
م یازمند الحاق مناطق همجوار جزيره بودند. ارتباط مستقینفوذ خود بر اروپا و خارج از آن، ن

گسترش  یسو بهل قرن هجدهم يرا در اوا ها یسیانگل، یو قدرت مرکز ینیسرزم ۀن گستریب
ک انگلستان یتیدر ژئوپل یکیر توپوگرافییو اتحاد با اسکاتلند ترغیب کرد که موجب تغ ینیسرزم
با اسکاتلند، کشور  اتحاد انگلستان یبرا م1707 ۀانعقاد معاهد دنبال به. (158: 1395 ،زاده )واعظشد 

ن يبر ا م1707 ۀياتحاد ۀدر معاهد .ل شدیشکت  "ریکب یایتانيپادشاهی متحد بر"نام ه ب یواحد
و  یاسیبر قدرت س تواند یم ینین اتحاد سرزميا ۀجیشده بود که انگلستان در نت دیتأکنکته 

ن موضوع ي. بر سر ا(Vaz-Zadeh, el al: 2014)ديفزایاها بيدر یخود در اروپا و ماورا یاقتصاد
ل امپراتوری قدرتمند یاد اسکاتلند و انگلستان، تشکوجود دارد که اتح یاجماع ،ان مورخانیم

عبارت ديگر، دستیابی به وحدت جغرافیای  . به(Mclean, 2010)  ا را ممکن ساختیتانيبر
 م1801جمله ايرلند در سال  جزاير بريتانیا از ژهيو بهمیان مناطق متصل به انگلستان و  اسییس

پروتستان  یایتانيبر یبرا یاديت زیاهم راهبردیو از نظر بود  یالملل نیبقدرت افزايش برای 
گونه استفاده از  از هر یریهدف جلوگ اب ینیسرزم توسعۀن ي. ا(O’Dowd, 2007: 30-48) داشت

ک مذهب یکاتول یکشورها ۀلیوس بهات خلوتش یاز ح ا،یتانيحمله به بر یرلند برايخاک ا
ت يبا تقو یمیرج از مرزها، ارتباط مستقجاد و گسترش امپراتوری در خايا ا بود.یفرانسه و اسپان
داشته است.  ینیسرزم ۀقدرت و دامن توسعۀر مناطق و يالحاق سا ۀلیوس به یقدرت مرکز

ندر، ید. مککرو عامل قدرت مشاهده  ینیت سرزمین موقعیارتباط ب ینوع توان یمن، يبنابرا
 یز و معادن غنیخخاک حاصل یمناطق دارا یها یخشکاروپا را وابسته به  ینیقدرت سرزم

  .بوده است يیايقدرت در ۀلیوس به یکه فراتر از دسترس دانست یم
 

  کیتیئوپلژبر ج( ج
 نظريۀ یها هيپاهستند که  يیرهایاز جمله متغ کیتی، قدرت و جبر ژئوپلینیت سرزمیموقع
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 محسوب یطیيا جبر مح يیایپدر جبر جغراف یدهند. ویل میندر را تشکیژئوپلیتیک مک
عبارت است از  الملل نیبر روابط د  (Geopolitical Determinism)"کیتیجبر ژئوپل"د. شو یم

نفوذ کشورها دارد.  حوزۀن ییدر تع ینیو سرزم یمی، اقليیای، جغرافیطیکه عوامل مح یگاهيجا
. در نوع مثبت، است ینوع مثبت و منف یبر منافع ملی دارا یرگذاریتأثک از نظر یتیجبر ژئوپل

 یها استیسدر  یاثرگذارت و يک است و از مرکزیتیژئوپل یازهایامت یاراک کشور دي
 ۀت برجستی، در صورت استفاده از موقعین کشوریبرخوردار است. چن یالملل نیبو  یا منطقه
و  ی، نقش محورنینش هیحاش یگران و کشورهايتواند نسبت به د یک خود، میتیژئوپل

ن نقش و ين مصاديق برای ايکی از بهتري داشته باشد. یالملل نیبستم موجود یبر س کننده نییتع
بر  ینینش هیحاشت یاست که وضع یک زمانیتیژئوپل یجبر منف .استران يتیک ایلت ژئوپیموقع

ک یتیژئوپل یها تيمزاز  مراتب به ین کشوریل شده است، تا آنجا که چنیتحم یکشور
ک یتیت ژئوپليبر مرکز یرگذاریتأث یبرا یست و امکان کمتریگروه اول برخورد ن یکشورها

 یفايا یبرا یق چندانیکه توف نینش هیحاشن صورت، کشور يخود دارد. در ا یرامونیپ منطقۀ
 ید در فضاين نظم جدیینفوذ خود و تع توسعۀ دنبال بهستم موجود را ندارد، ینقش در س

 ۀیکه در حاشست ایتانياين وضعیت، بر ۀنمون. (Parker, 2008: 3-24) ستم موجود استیس یرونیب
 ک است. یتیژئوپل یجبر منف یها مشخصه یقرار دارد و دارا یک شمالیانوس آتالنتیاروپا و اق

شتر بر عنصر قدرت و یب الملل نیبکالن روابط  یها دگاهيدسم در یسم و نئورئالیرئال
روابط  ۀدر عرص نینش هیحاش ین اساس، به نقش کشورهايت کشورها توجه دارند. بر ایحاکم

تالش دارند با  نینش هیحاش ی، کشورهازمینهن يدر ا 1.1نشده است یت و توجهيعنا الملل نیب
 & Parker)نديفزایو نفوذ خود ب يیگران بر توانايه و امکانات دياز سرما یبردار بهره

Joenniemi,2006) .مصداق اين وضعیت، موقعیت سرزمینی بريتانیاست  
ر ينسبت به سا یا هیحاشگاه يا و دانمارک، جایانتيک، بریتیبراساس مالحظات جبر ژئوپل

ستم یورود به س یز برایو ن مؤثرنقش  یفاي، در ايین کشورهایکشورها در اروپا دارند. چن
ن يبر ا .( (Parker, 2008aرو هستند هروب یو مشکالت ها تيمحدودمجاور خود، با  یا منطقه

 ۀیا در حاشیتانيوست که بریپ وقوع بهسه جنگ در اروپا  1870و  1864 یها سالن یاساس، ب
، ایتانيبر وقت ريوز نخستپادشاهی ويکتوريا در اواخر قرن نوزدهم،  دورۀآنها قرار داشت. در 

 Splendid) "مقتدرانه یانزوا"رفتار سیاست خارجی اين کشور در اروپا را  ،لییبنجامین ديزرائ

Isolation) رج گاشن جُ کار محافظهاستمدار حزب یس یمعرفی کرد. اين واژه اولین بار از سو

                                                           
طوور   کشورها را به ۀن کشورها، همایم کیتیژئوپل تیبرخاسته از موقع یها رغم وجود تفاوت به ،یسنت يیگاه ساختارگراديد. 1
 یهوا  الملل بوه نقوش قودرت    نیروابط ب یتسیرالبیگاه لديه دک یاند. درحالد یم یالملل نیاز ساختار نظام قدرت ب یسان عضوکي

 هد.د یم تیتم موجود اهمسین سدیبه چالش کش یآنها برا يیارد و به توانادتوجه  یالملل نیتم بسیدر س نینش هیحاش
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مطرح شد. در واقع، فشار جبر جغرافیايی، اين کشور را مجبور کرد تا سیاست انزوا در روابط 
در عوض، توجه خود را به . (Howard, 1967: 77-88) اروپايی را انتخاب کند یها قدرتخود با 

د که اين وضعیت بر نکبرای حضور و نفوذ در هند مصروف  ژهيو بهدور،  های نیسرزم
ن يا ینیت سرزمین، موقعيبنابرا .(Mahajan, 2002:105,199) د گذاشته بو روابطش با اروپا تأثیر

نکه منابع خود يبود، تا ا تر تیبااهمار یدر خارج از اروپا، بس کشور و توجه به حفظ امپراتوری
 ید. در جنگ جهانکنیا اروپايی همچون فرانسه، آلمان و اسپان یها قدرتر جنگ با یرا درگ
فرانسه نسبت به خطر  یهشدارها با وجود، ای رهيجزهمین موقعیت  علت بهبريتانیا دوم، 
که جبر  هايی تيمحدودرهنگام به جنگ وارد شد. بر اثر فشارها و يار دیآلمان، بس یطلب توسعه

وايی، علت افزايش اهمیت قدرت ه جنگ وارد کرد و به دورۀجغرافیايی بر اين کشور در 
 نیز برای همیشه مقتدرانهموضع انزوای  رو شدند و هبیشتری روب پذيری بیآسجزاير بريتانیا با 

زيرا بريتانیا هر بار مجبور بود با ، (De Booy, 1973: 161-167)فراموشی سپرده شد  به دست
رد جنگ و نب ۀوارد معرک یا قاره یفراهم کردن نیروی زمینی و دريايی برای حفظ توازن قوا

جنگ جهانی  بهاين کشور  ۀشود. ابعاد فشارهای جبر جغرافیايی بر بريتانیا در ورود ناخواست
 بیشتری نیاز دارد. ۀاول و دوم به بررسی و مطالع

در اروپا، عامل  ها جنگو  ها بحراناگرچه در زمان  نشینی هیحاشسرزمینی و  یعیت طبیموقع
 يی، در زمان صلح و روند همگراشد یمسوب ا محیتانيت بریحفظ استقالل و امن یبرا یمهم

بوده است،  رگذاریتأثبا اروپا  اين کشورک بر روابط یتیژئوپل ی، نتايج جبر منفيیاروپا
و مانع  آن یاروپا، موجب انزوا ۀياتحاد یر اعضاياتخاذ مواضع متفاوت با سا که یطور به

حضورش  ۀبرای ادام بريتانیا زیدآميم در تحوالت اروپا شده است. رفتار تردیمستق یآور نقش
ن يرش تمام و کمال شروط و قوانین ايپذ یاستمدارانش برایس ینیز بدبیاروپا و ن ۀيدر اتحاد

 ن کشور است.يا یو جهان یا منطقه های استیست ژئوپلیتیک بر یتأثیرات موقع یايه، گوياتحاد

آمريکا نقش  ۀاالت متحديبا ا يیو همسو يیبه همگرا تمايلک، در یتیگر، جبر ژئوپليد یاز سو
، ینیت سرزمیچون موقع یداشته است. اين مسئله که تأثیر و تأثر متقابل عوامل ای کننده نییتع

ندر در یهالفورد مک نظريۀژئوپلیتیک تا چه اندازه سبب شد  یها یژگيوو  یاسیقدرت س
 .شود می هدداح یعمل و اجرا برسد، در ادامه توض ۀا به مرحلیتانيبر یجهان یها استیس

 یایتانيا، بریتانيک است: بریتیچهار سنت ژئوپل یا دارایتانيبر ،شاَ یموتیتبه نظر 
ن ي. با توجه به ا(Ash, 2004)  يیآمريکا یایتاني، و بريیاروپا یایتاني(، بریالملل نیب) نیتیکازمپول
نگاه در  ن کشورياستمداران و تاجران ای، دولتمردان، سها يیایتانيبر، یچندوجه یها مؤلفه
 ، تا همزمان با استفاده ازقائل بوده اندکا ين اروپا و آمریب یا واسطهخود نقش  یبرا یکیتیژئوپل

 عنوان بهبتوانند  یو استعمار یخيتار ۀخود در شورای امنیت سازمان ملل و سابق یگاه اتميجا
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ديگر،  عبارت بهرند. یگ عهده بهرا  المنافع مشترک یکشورها یقدرت برتر و هژمون، نقش رهبر
، انزوای بريتانیا دکترين سیاست خارجی مطرح شد. اما در وضعیت عنوان بهک در ابتدا یتیژئوپل

از خارج، در تعیین سیاست خارجی و ايجاد  فشار پیرامونی تأثیرطبیعی و خودکار،  طور به
 ۀصرا در عر يیها تيمحدودو  (Brighi,2013:17) استبوده  مؤثر وضعیت جبر جغرافیايی

به سیاست خارجی بريتانیا تحمیل کرده  یریگ میتصمآزادی عمل و استقالل اراده در روند 
ت یموقع یها ضعفجبران  یبرا اند کردهن کشور تالش ياستمداران ایگر، سيد عبارت به است.
 یماورا یها نیسرزم، يیايخود، با استفاده از قدرت در یا رهيجزن یسرزم یو توپوگراف یمکان
ا در یتانيبر بلندمدت ید. بنابر نظر نول پارکر، استراتژکننا بشناسند و در آنها نفوذ اها ريدر

خود،  ین کشور با مانورهايوده و اب  (Sheepdog)" هسگ گل"اروپا، براساس نقش  رابطه با
ا یتانيچون بر یچ کشوریه رو ازايناست.  داده یم یگر بازيه يکدیرا عل يیاروپا یکشورها

با هم و آن  یک قدرت جهانيعنوان  بهن اندازه در امور جهان دخالت کند و يا ات توانست ینم
. در واقع، جبر (Parker, 2008:13-120)  ديرا بنما یبردار بهرهن يشتری، بیا هیحاشت یداشتن موقع

ن کشور در سطح يا یها یبلندپرواز یزه در راستایجاد انگيا یبرا یک، خود عاملیتیژئوپل
1ک بوده استیتیژئوپل یها رقابتو  یجهان

1
2. 

 
 الملل  نیبوابط ر ۀرصعر د ایانتیرب کیتیئوپلژ یها قابتر( د

 یرسم یقدرت در خارج از مرزها یها استیسک، متأثر از یتیژئوپل یها رقابتاز قرن هفدهم، 
 ینینش هیحاشت یان بوده است. در اروپا، موقعيدر جر يیاروپا یها قدرتا و یتانين بریکشورها ب

جمله آلمان و فرانسه  ن قاره، ازينان اینش ینان و خشکیا، در برابر مرکزنشیتانيبر یا رهيجزو 
ت ین موقعين کشور به جهان شده است. ايا یها ستين و استراتژاسبب توجه خاص متفکر

ر يو سابوده  يیاروپا یا در روابطش با کشورهایتانيبر يیگرا عملاس ین مقیک، همچنیتیژئوپل
گر يش از دین کشور بيدر ا"ب، ین ترتيتحت تأثیر قرار داده است. بدنیز ا نقاط جهان ر

گاه يت و قداست يافت و جای، اهمیک اصل علمي عنوان بها یاروپا، جغراف ۀقار یکشورها
 یها دگاهيد نيمؤثرترن کشور ين، در ايبنابرا .دا کردیا پیتانيبر ۀخ و فلسفيدر تار یا ژهيو

 . (1388:9 ،ی)عزت "شکل گرفت يیایجغراف

                                                           
 يیبرگراجخالف م یرانسوفوالبالش دال ديو، نیمچنهست. اوده ب وینتسکم ودن بان ژرسطو، ا ینتسوضع م يیبرگراج. 1
، ایغرافجست. اش نيزگه بادر قنسان امکانات، ا نيان ایمر د وند، ک یرضه مع یمکاناتاراتب، م ۀمهر دت عیبطست. ا يیایغرافج
 یها شتر  درباره مشخصه رقابتیب یآگاه یبرا .(1367:56وورژه، دند )ک یم یلدوزگا رن آنسان ا و هیهتا ر یصلا ۀارچپ

 Dodds,1994: 273-290؛ Flint, 2005: 32؛  Blouet 2004ن منابع مراجعه شود: يا به ایتانيک بریتیژئوپل
ناتاراتب، م ۀمهر دت عیبطست. ا يیایغرافج يیبرگراجخالف م یرانسوفوالبالش دال ديو، نیمچنهست. اوده ب وینتسکم ودن بان ژرسطو، ا ینتسوضع م يیبرگراج  ات، ا نيان ایمر د وند، ک یرضه مع یمکا دوزگا رن آنسان ا و هیهتا ر یصلا ۀارچپ، ایغرافج ست.اش نيزگه بادر قنسان امکان ا .(1367:56وورژه، دند )ک یم یل ره مشخصه رقابتیب یآگاه یبر ا شتر  دربا بریتیژئوپل یه عه شود: يا به ایتانيک  بع مراج Flin؛  Blouet 2004ن منا t, 2005: 32 ؛Dodds,1994: 273-290   
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1اند از عبارتک بريتانیا یتیژئوپل یها رقابت یها برخی از مشخصه
2

1: 
  ک آن،یتیبريتانیا و مالحظات ژئوپل زیآم رقابتقدرت در اروپا بر رفتار  یها استیس ریتأث. 1

 آن، يیایجغراف یک بريتانیا فراتر از مرزهایتیخارجی مسائل ژئوپل یها شهير. 2

 ک، یتیژئوپل جبر یها تيمحدوداز  متأثره یآلمان، فرانسه و روس در برابرا استراتژی بريتانی. 3

 و اقتصادی، یا قارهتالش مکیندر برای تغییر تعادل بین قدرت دريايی و قدرت خشکی . 4

 ند جنگ و صلح، يدر فرا کیتیدر آزمايش مالحظات ژئوپل يیایتانينقش جغرافیدانان بر. 5

 ،يیاروپا یو کشورهاا یتانيبر یاست خارجیک در دستگاه سیتیتوجه به مالحظات ژئوپل. 6

 ندر، ین مکیقلب زم نظريۀبر  الملل نیبروابط  بريتانیايیسم یر مشرب رئالیتأث. 7

 فرانسه و روسیه، ،تالش بريتانیا بر حفظ برتری بر آلمان. 8

 به  روسیه آهن راهاتصال نفوذ ناشی از نفوذ بريتانیا در ماورای بحار و مقابله با  توسعۀ. 9   
  ،به منطقهآلمان  آهن راهارتباط همچنین نگرانی از  و از جمله تسلط بر هند، ایاوراس       

 ، فارس جیخلجلوگیری از کاهش نفوذ بريتانیا در  .10   

 نفوذو در همان حال، تحت رفت يتأثیر پذ يیت اروپایستم حاکمیاز سک یتیژئوپلمفهوم 
معنا و  1.مستعمره قرار گرفت یها نیسرزمو  ها تیحاکم یثبات یب زیستم توازن قدرت و نیس

کشورها،  یاسیس ۀصیز خصیو ن يیایبر اثر مالحظات جغراف ها يیاروپاک از نظر یتیمفهوم ژئوپل
 . (Hay, 2003: 294-310)ر کشورها شکل گرفته استيآنها با سا ۀرابط ژهيو بهخ، نهادها، و يتار

ا در قرن هجدهم را شامل یتانيک بریتیقدرت ژئوپل تير در تقویعوامل متغ هگل
عنوان  یبه همراه سنت حقوق مدن یپارلمان یو دموکراس يیاي، قدرت دریخيتار یدستاوردها

ک یتیژئوپلاز قرن نوزدهم تاکنون، دوپايه دکترين ، بنابراين.  (Headrick, 1981) کرده است 
منطقه خاورمیانه و اوراسیا بوده است. در بريتانیا در سیاست های جهانی اش، متمرکز بر دو 

هردو منطقه برخورد منافع روسیه و بعد فرانسه بعنوان رقیب جهانی اين کشور ظهور کرده اند. 
 میانرقابت وری عثمانی؛ و بعد از فروپاشی، تبا روسیه برای نفوذ بر امپرا ایتانيبردر رقابت 

 کیتیژئوپلرمیانه، گويای عمق و استمرار نگاه بريتانیا و فرانسه برای تعیین منطقه نفوذ درخاو
بريتانیا در روابط خارجی و جهانی اش بوده است. از سوی ديگر، بريتانیا در قرن هجدهم با 

 فرانسه و در اين قاره شکست خورد و صحنه را به کیتیژئوپلاستقالل آمريکا، در رقابت های 
 یب در آمريکایکارائ منطقۀتصاحب تجارت  یبراا یفرانسه و اسپانواگذار کرد. رقابت ا یاسپان

و ک اروپا در قرن هجدهم یتیژئوپلهای رقابت یریگ شکل، موجب یشمال ین و آمريکایالت
 شد.نوزدهم 

                                                           

   (Dodds,1994: 273-290)(؛Flint, 2005: 32) (؛(Blouet 2004 ؛(1388:10)عزتی، . 1
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در  ديرا با یشمال ینفوذ و سلطه در آمريکا یا و فرانسه برایاسپان انگلستان با یها جنگ
ک یتیژئوپل، دکترين قرن نوزدهم اواخراز اما کرد.  یابيک ارزیتیژئوپل یها رقابتچارچوب 

با کمک دوستان و حامیان نظريه مکیندر که دارای مقام رسمی و  بريتانیايی در منطقه خاورمیانه
نفوذ در تعیین سیاست های جهانی اين کشور بودند، بیش از ساير مناطق جهان تاثیر خود 

خطوط  فرانسه را از ی، يعنیاستعمار یها قدرتا توانست یتانيبربرجای گذاشت. تا آنجاکه 
 :Crouzet, 1990)نمايد ا و پرتغال را تصاحب یرون کند و مستعمرات اسپانیآن زمان ب یتجار

در بخش بعدی به موازات تحوالت سیاسی داخلی و بین المللی بريتانیا، سیر . (318–295
 بررسی می شود. ندریک مکیتیژئوپل يۀتکاملی نظر

 
 درنیکم کیتیئوپلژ یۀظرن یکاملت ریس

 یرهایدر سه مرحله با توجه به متغ مکیندردگاه يد یر تکاملیس یا ژهيو طور بهن بخش، يدر ا
در  یبا بلندپرواز یشمند غربيچهار اند م1980تا  1890 یها سالن ی. بشود بررسی می شده ارائه

 یها یامپراتورمواجهه با افول  ر کشورها ويخود و در رقابت با سا یقلمرو کشورها توسعۀ
در مورد قدرت  از آمريکا نند: آلفرد ماهادارائه دا یک مهمیتیژئوپل یها دگاهيدزمان خود، 

ا در مورد یتانيندر از بریمک هالفورد یاتیح یاز آلمان در مورد فضا ک راتزليفدر ؛يیايدر
ت ی. اهمیا منطقه یها بلوکاز سوئد در مورد ن، و رالف کجلنیو قلب زم ینیقدرت سرزم

چهل ساله است که در  یخيعلت استمرار و تحول تار ک، بهیتیندر در مباحث ژئوپلیمک نظريۀ
 .ل شدیارائه و تکم 1943و  1919، 1904 یها سالسه دوره شامل 

 
 یپرداز هیظرن و یناسشبیسآول: ا ۀورد

ندر برای یمکاصلی نظريۀ ژئوپلیتیک  یها هيپااز  يیایو جغراف ینیت سرزمین دوره، موقعيدر ا
دانشگاه آکسفورد در  یایندر استاد جغرافی. مکقرار گرفتبريتانیا  الملل نیباست یسويت تق

در انجمن  م1902معروف خود در سال  یا در سخنرانیتانيبر يیایت جغرافیف موقعيتعر
ت یضمن اشاره به موقع "يیایتانيبر یاهايا و دریتانيبر"نام  هب ایتانيبر یسلطنت یایجغراف
 ۀدر شمال آمريکا، تنها قار 16تا  14ن قرون یقبل از اکتشافات بزرگ در ب" :ديگو یم یا هیحاش

خارج از جهان قرار  باًيتقرا در آخر جهان و یتانياروپا بود که بر ۀجهان، قار ۀشد شناختهبزرگ 
 بهوی در اين دوره . "شد تر کينزد ها دهيدا به یتانيبر و با اکتشافات کلمبوس، داشت

انزوايی که هم شامل موقعیت  پرداخت؛تیکی بريتانیا یانزوای ژئوپل لو عل یشناس بیآس
 جهانی اين کشور بود. یها استیس ۀکنند فیتضعجغرافیايی و سرزمینی و هم 
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 جغرافیايیمحور "وی با عنوان  یا صفحه 17 ۀمکیندر در مقال نظريۀچارچوب اصلی 
ن یزم" ایاوراس منطقۀح داد که ین بار توضیاول یبرا یو. منتشرشد 1904در آوريل  "تاريخ

که آن  یاست و کشور مؤثر یت جهانیجاد توازن و امنيچگونه در ا "نیقلب زم"يا  "یقلب
وی  د.کرفا خواهد يا یدر سطح جهان یار ممتازیمنطقه را در کنترل خود داشته باشد، نقش بس

وز با استفاده از آوری بريتانیا در تحوالت جهانی آن ر راهکاری برای نقش ۀارائ دنبال به
ما برای اولین بار شاهد وقوع چیزهای واقعی و انبوهی از حوادث " متغیرهای جغرافیايی است:

مشخصی از  یها جنبهفرمولی باشیم که بتواند  دنبال به دو مسائلی در سطح جهانی هستیم و باي
ول بايد در هر باشیم، آن فرم اقبال خوشعلل جغرافیايی تاريخ جهانی را تبیین کند. اگر ما 

از چنان ارزش عملی برخوردار باشد که بتواند دورنمای برخی از نیروهای رقیب در  یا درجه
 یندر در اين مقاله برایمک . (Hackinder, 1904: 422)"دکنرا تعیین  حاضر یالملل نیب یها استیس
 بزرگ یها تمدن نشأمو   ميو آن منطقه را جهان قد کند یماستفاده  ایاوراس ۀن بار از واژیاول
در  ایاوراس سوار اسباروپا از قدرت مردان  یمرزها ها ونیاذعان دارد که سرزم ی. ونامد یم

رد، یاز اروپا در کنترل آنها قرار گ یا و بخشیز موجب شد، آسیمغوالن ن ۀاند و حملامان نبوده
وسیعی از  منطقۀیه وی از اينکه روس 1.1ن بوده استیآنها بر قلب زم ۀاز احاط یناش هکه هم

کوچک  یها نیسرزماروپا را در اختیار خود دارد و در مقابل، گروهی از  ۀجهان و نیمی از قار
 .(Ibid. 427-31) کند یمغربی به عاريت گرفته شده است، ابراز نگرانی  یها قدرتتوسط 

ا یتانيدر بر یامپراتور یازهایرا متناسب با ننو یایندر مکتب جغرافیدر اين دوره، مک
 یایاز جغراف یستیاليامپر یکرديبا رو کارانه محافظه یلیندر تحلیکرد. در واقع، مک یگذار هيپا
 یو رهبر حفظ قدرت امپراتوری ی، و برادهد یما ارائه یتانيبر یاست خارجیس و یاسیس
ه یروس نیب یاسیاز آن، رقابت س یکه بخش را ديوضعیت جد یو .کند یمتالش  یستوکراسيآر

 ،بود یمرکز یاینفوذ و کنترل بر آس یدر قرن نوزدهم برامشهور به بازی بزرگ، لستان و انگ
ن یب یحاتیتسل ۀا به يک مسابقیتانيگر، رقابت آلمان و بريد ید. از سوینام کلمبوس-پست یایدن

که در  يیها رُمانه افکند. در يترس و وحشت بر اروپا سا یشد که در اثر آن، فضا یآنها منته
ن یک سخن گفته شده است. بیتیژئوپل یها ینگراند، از یمان در انگلستان به چاپ رسهمان ز

ا توسط یتانيحمله به بر یها هیفرضاول، در خصوص  یآغاز جنگ جهان یيعن م1914تا  1870
ن دوره توجه ي. در ا(Dodds, 2007)  حدود چهارصد کتاب منتشر شده بود یخارج یها قدرت

 ن است.یقلب زم منطقۀدر  یرونیو ب یداخل یورمح ۀیندر به ناحیمک ۀعمد

 

                                                           
، ایسترالا و ،ینوبج یاقيفرآانادا، کامل ش ایانتيرب یمپراتورار دن وینیمدشور که س زین واپن، ژا، کيمرآ، ایانتيربدر، نیکمبه نظر  . 1
 است.ه یخشک و نیمزلب قمان ه و یاخلدوار نر د  ایاوراس ۀنطقمه ک یارند، درحالدرار ق نیمزلب ق یۀر حاشد و یونریبوار ن
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  هیظرن یبایرزاو  یاندیطالعات مموم: د ۀورد
تا  1919 یها سالن یخود را ب نظريۀندر یمک ،ن دوره که بعد از جنگ جهانی اول استيدر ا

از گذشته،  تر یقوه با انقالب بلشويکی، یکه روس یزمان ؛ل کردیارزيابی و آن را تکم م1943
خود  راهبردن يندر در تدویکه مک است یعیطب رو ازاينا بود. یتانيبر ناپذيرب و انکاریققدرت ر

ه داشته باشد. براساس اسناد یروس ۀطلبان توسعه یها یبلندپروازبه  یق و مستمریتوجه عم
، قفقاز و یشرق یاروپا یمیدانی در سفر به کشورها ۀندر برای انجام يک مطالعیمنتشرشده، مک

ا ارائه یتانيدولت بر ۀنیک منطقه به کابيک و ژئواستراتژیتیت ژئوپلیاز اهم یگزارش دريای خزر
 خود به نتايج زير دست يافت: نظريۀضمن ارزيابی  وی  .(Blouet, 1976) دکر

بر فرهنگ و اجتماع در  ینیت سرزمیا و موقعیترمیم نظريه و توجه به نقش جغراف. 1
 ؛ایتانيبر کیتیژئوپل یمنف جبر ابعاد از يیرها یبرا تالشو  یاسیش قدرت سيافزا

 ؛ نفوذ امپراتوری انگیزه برای توسعۀا و یتانيک بر بریتیجبر ژئوپل یها لیتوجه به تحم. 2

  ا؛یاوراسدر  ها یخشکدر دسترسی به  یعامل قدرت و ثروت امپراتورتوجه به . 3

 ها؛ آنگلوساکسون ۀسلط تداومی برای شمالی کايآمر ۀنهفتی نیسرزم قدرت با تحادا. 4

 طرح زین و اروپا، در مداخله عدم استیس و مونروئه نيدکتر به ندریمک ۀنانیبدب نگاه. 5
  ؛کايآمر جمهور سیرئ لسونيو صلح

 .یغرب یها یدموکراس هیعل ديتهد رفع یبرا هیروس ینیسرزم ۀتوسعی بازدارندگ. 6

و  ابدي یمیندر تکامل مک یبرا "یمحور ۀیناح"ق يت مفهوم و مصادین دوره، اهميدر ا
 منافع یبرا "هارتلند"در مرحله سه رد ویگ یمقرار  یو نظريۀمرکز توجه   "هارتلند" منطقۀ

 تسلط هارتلند بر باشد، داشته کنترل یخاور یاروپا بر که یکشور :شود یم مهم اریبس ایتانيبر
 بر که یکشور دارد، تسلط"یجهان رهيجز" بر باشد، داشته کنترل هارتلند بر که یکشور دارد،

 ،"یجهان ۀريجز" از ندریمک منظور. دارد تسلط جهان بر باشد، داشته کنترل یجهان ۀريجز
 به بتواند ایتانيبر لهیوس نيبد داشت انتظاری و ت،ينها در. ستقايآفر و ایآس اروپا، یها قاره
 .شود قاره نيا در برتر و مسلط قدرت و بازگردد اروپا

 
 ییایانتیرم بسیوم: رئالس ۀورد
آلمان در اروپا  یطلب توسعهندر که نگران یدوم است. مک ین دوره، همزمان با اوج جنگ جهانيا

ن دو کشور فاصله يان ایتالش کرد مرو  ازاينم داشت، یشدت ب هه بیبود، از اتحاد آلمان و روس
 م1943در سال  دگاه خوديم دیدر ترم ید. وياین وجود به ایاوراسه اروپا و یعل یاندازد تا اتحاد

ن دوره، تأثیر يداشت. در ا یا ژهيو دیتأکا و آمريکا یتانيبه هارتلند بر اتحاد بر یدسترس یبرا
با استعانت از  یاست. و يیشتر قابل شناسایندر بیمک نظريۀدر  الملل نیبروابط  یستیدگاه رئاليد
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گر، از نظر يد عبارت بهزند.  وندیپ به همک را یتیهارتلند و جبر ژئوپل نظريۀ یچارچوب علم
، شود ینمش قدرت و تسلط بر جهان يموجب افزا يیتنها به ینیو سرزم يیایت جغرافیموقع یو

 ستيبا یمبه هارتلند  یابیجاد توازن قدرت و دستيا یبرا تر بزرگ یها قدرتبلکه اتحاد با 
 یها یدگیچیپ یندر که دارایمک یستیدگاه رئاليسوم، د دورۀن اساس، در يا جاد شود. بريا

 کیتید را در ژئوپلينقش فرهنگ و عقا اغلب یشد. و یراتییبود، دستخوش تغ یمفهوم
سم توجه داشت یاز رئال ین، همچنان به نوع خاصيا دانست، با وجود مؤثرش یش از پیب

(Ashworth, 2011).  کار  ها کمتر بیتانيدولت بر یندر از سویمک یها دهياسوم،  دورۀدر هرچند
عبارت  رئالیسم بريتانیايی یریگ با شکل ندر در اين دورهیمکنظريۀ  یها شخصهمگرفته شد، 

 بودند از: 
 عامل سرزمین متغیر مستقل،. 1
فرهنگی، نژادی، زبانی، تمدنی و  یها ، تفاوتیدئولوژيامانند  یرمادیغعوامل به  اهتمام. 2

 ،جغرافیايی کشورهای جهان
  ،کیتیر ژئوپلتصو در قالب یدگاه انتقاديل به ديتما. 3

  بريتانیا، کیتیژئوپل قدرتعنوان عامل  به يیايو در ینیزم یرویاز ن یبیترک توجه به. 4
 شتر. یب یها نیسرزمر اروپا و یتسخ برای ینفوذ آلمان نازو هاوس هوفر ديدگاه  ر بریتأث. 5

، عوامل گرفت یمشکل  یمتوال دورۀن سه يندر در ایدگاه مکيد یکه روند تکاملطور همان     
 یا منطقه یها رقابتو  یالملل نیبز تحوالت یا، و نیتانيک بریتیبر مسائل ژئوپل رگذاریتأث یداخل

 نبوده است.ر یتأث یب، یراهبرد یراهکارها ۀارائ یبرا یشناسانه و بی، بر نوع نگاه آسیو جهان
 
 ایانتیرب یمپراتورانافع مر د کیتیئوپلژرد کیور

آن قرار  يیایجغراف یمرزها ک انگلستان همواره خارج ازیتیئوپلژ مسائلطورکه ذکر شد  همان
ا، نقش عوامل و یتانيامپراتوری بر توسعۀ یچگونگ ۀبا مطالع .ن استیز چنین اکنون همو  هداشت
، ژئوپلیتیک یها رقابتک و یتی، جبر ژئوپلسرزمینی ، قدرتینیت سرزمیچون موقع يیرهایمتغ

يف منافع جهانی بريتانیا از سوی دولتمردان اين کشور در رويکرد ژئوپلیتیک در تعیین و تعر
 د در امپراتورییخورش"ا که يکتوريملکه و دورۀن سخن مشهور در يادستور کار قرار گرفت. 

 ارتباط آن با عامل قدرت و ینیسرزم توسعۀ ۀمسئل رناظر ب "کند ینما هرگز غروب یتانيبر
ست ایقا، آمريکا و آسيدور در آفر یها نیسرزمبريتانیا در خارج از اروپا يعنی  کیتیژئوپل

(Anderson, 2007: 9-29) . 
آلفرد  از جمله آکسفورد شامل دوستانش در دانشگاهندر یمک همراهان و حامیان نظريۀ

ر يوز نخست - (Arthur James Balfour)  آرتور بالفورو نیز ، (George Curzon) رج کُرزنجُ ،لنریم
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دخیل در تحوالت خاورمیانه پس از  -مدار و ديپلمات قرن نوزدهمی بريتانیا، سیاست ۀباتجرب
 یو آن را امر کردند یمدفاع آن و استمرار  يیایتانيسم بریاليکه از امپربودند امپراتوری عثمانی 

دانشگاه و جغرافیای ک يزیف یز در همان زمان دانشجویندر نی. مکدانستند یم ريناپذ اجتناب
ت از امپراتوری يک يان آکسفورد حمايدانشجو یداشت. برا یهمفکر آکسفورد بود که با آنها

استمدارانی ی. در جهان مورد تصور دانشمندان و س(Kearns, 2009: 40) شد یمفه محسوب یوظ
حفظ  ینبود و برا یکاف یميقد یپلماسيلنر و کُرزن، دین، میندر، چمبرلید، مکیمانند پارسون، ک

. (Darwin, 2009: 26-68) شد یاحساس مبهتر  یا برنامهرح و از به طین ،ت امپراتوریيريو مد

ترانه از يا در هند و مدیتانيدفاع از حضور بر یداشت و برا ینیسرزم یکُرزن دغدغه و تصور
. کرد یم یبانیپشت ینیدگاه قدرت سرزميدر د يیایو جغراف یهارتلند و روابط خشک نظريۀ

مقابله با اتحاد آلمان و روسیه در تسلط بر هند و همچنین، بالفور، حامی نظريۀ مکیندر برای 
 .(Dodds & Sidaway 2004:295)عثمانی بود، زيرا روسیه قدرت هارتلند را در دست داشت

ا بود، یتانيافول امپراتوری بر یدوم، ناظر بر چگونگ یندر که خود تا بعد از جنگ جهانیمک
 نیتأما در یتانيکرد ژئوپلیتیک بري، روبحث ۀ. در ادامديورز یم دیتأکخود  نظريۀهمچنان بر 

 رگذاریتأثجاد توازن قدرت، يو ا یمنافع تجار توسعۀت، ين هويمنافع امپراتوری که در تکو
 . شود می یبوده است، بررس

 
  ییایانتیرب تیوهلف( ا

د يشود. با می ین کشور بررسيت در ايهو ۀا و مسئلیتانيک بریتین بخش ارتباط جبر ژئوپليدر ا
ا یتانيپروتستان بر یسایوابسته به کل يیایتانيت بريدوم قرن هجدهم، هو ۀمیداشت که در ن توجه

 یو درون یالوگ داخليد ۀلیوس نه فقط به يیایتانيت بريو کولین کید، هو یندا کالنیبود. از نظر ل
ز ا یا ساخته شد، بلکه از طريق مجموعه یو ولز یرلندي، ای، اسکاتلندیسیانگل یها ان ملتیم

را بر اتحادها و  یمصنوع يیایتانيت بريتوانست يک هو یها با فرانسه حاصل شد که م جنگ
 "يیایتانيت بريهو" ین مفهومییدر واقع، تب .(Kidd, 2004)تر مسلط کند  یميار قدیبس یها یوفادار

ام یليو بنابر نظر يیایتانيت بريد شامل شود. هوياز عوامل را با یا را مجموعهيار دشوار است، زیبس
، نوع یآنگلوساکسون ۀن کشور در اروپا، سابقيا ینیت سرزمیچون موقع یان عواملیدر م  ،واالس
، یاست خارجیدر س یسیانگل يیاستثناگرا ۀو اسطور یت، قدرت پارلمان، حقوق عرفیحاکم

  .Wallace, (1991) شود یر کشورها متبلور مين کشور با سايارتباطات و تعامالت ا
انگلستان در جنوب،  منطقۀبا  ولزاسکاتلند، ايرلند شمالی و  منطقۀ، اتحاد سه یاز نظر داخل

نقش داشته است  "بريتانیايی بودن"به جغرافیای سیاسی  یده شکلدر  یا ژهيو طور به
(Armitage, 2006: 30) .تیاهم اروپا، یشمال غرب ۀا در لبیتانيبر یکيزیت فین، موقعيبنابرا 
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. ( (Dodds,2007:46-47داردک یتیژئوپل یا مکانه یر فرهنگیل و تفسیحلبه ت یده شکلدر  یاديز
، و رنسانسدر قرن هفدهم،  انقالب باشکوه ژهيو به یتوان تحوالت داخلیبر آن، نم افزون

را  يیگشا ت حس جهانيز تقوین کشور و نيا یاسیفرهنگ س یریگ شکلدر  یانقالب صنعت
شدت با هر نوع بدعت در  هک بیکاتول یایکه دن یانده گرفت. در اواخر قرن هفدهم، زميناد

 يیایت جغرافیموقع علت به ها یسیانگل، کرد یمسم برخورد یسا از جمله پروتستانین کليیآ
سم یش به پروتستانيگرا یبرا یشتریت بیکشور خود، احساس امن یا رهيجزو  یا هیحاش

ت یبر اهم یژرف تأثیر یرانیت و کشتتجار یسم بر آزادیپروتستان دیتأکبر آن،  . عالوهکردند یم
که چگونه  دانند یمبهتر از هر کس  ها یسیانگلکه  ديگو یم و،یمنتسک ک داشت.یتیمسائل ژئوپل

. (Montesquieu,1993:364-368) شوند مند بهره یو آزاد ین، بازرگانيازات سه امر بزرگ: دیاز امت
ت یخصوص موقعارائه داد و در  یفيتعر م1970 ۀدر ده یسیت انگليهوبرای  ،ومید هيويد

قش ن به "مجاورت و فاصله در فضا و زمان" در بحث یاسیاقتصاد سک از جمله یتیژئوپل
. تاکیدکردبه تجارت  ها یسیانگل ۀعالقبروز با جهان خارج در ها  يیایتانيبر يیایجغراف ۀفاصل

جاد يکه موجب ا داند یمر مناطق جهان ياز سا يیایجغراف ۀعمل را در اثر وجود فاصل ۀجینت یو
و منظور  کند یمر یتعب "مجاورت سلطه"ت را ین وضعيوم ای. هشود یم یاقتصاد ۀيک جامع

 یتا برا شد یمن اساس، تالش يا بر ک است.یآتالنت یسو آن در  ا با آمريکایتانيمجاورت بر یو
ت امپراتوری يوهر يناپذ يیجدابخش عنوان  به، واحد يیایتانيت بريهو ،حفظ منافع امپراتوری

با  يیایتانيت بريشناخت نسبت هو یوجود داشت. برا ین مورد، اتفاق نظريف شود. در ايتعر
که برگرفته از نگاه اشاره کرد  (others) "گرانيد" مانند يیها دگاهيدبه بروز  ديبا ،امپراتوری

 دارد دیتأکان گريبا د یرونیب یها تفاوتاست که به  يیایتانيبانفوذ بر یها دگاهيد یخاص برخ

(Harvey, 2001: 249–274) ز جبران یو ن یطیجبر مح لیدل بها یتانيمانند بر ینینش هیحاش. کشور
د با استفاده از يبرآ درصددخود، ممکن است  يیایت جغرافیحاصل از موقع یها ضعف
د دست آور آنها به بهنسبت  يیجو یمنظور برتر به یتیخود مشروع یگران برايبا د شيها تفاوت

 یها نوشتهندر در یالس دادز، مک قائل شود. براساس پژوهش یا منطقه تقدرت يمرکز یحت و
اعمال  یگران براياز د ینکه چرا گروهيو ا یسیو نژاد انگل یسیبه خون انگلبارها خود 

دکننده يو تهد ثبات یب ،ت جهان بهترند اشاره دارد و معتقد است که شرقيريحکومت و مد
 (. (Dodds,2007: 46-47است انهيجو صلح یحکمران يیفاقد توانا یادبوده و از نظر نژ

 اند از: عبارت کیتیژئوپلهويت بريتانیايی و ارتباط آن با مالحظات  یها مشخصه
 عنوان عامل برتری و حکومت بر ديگران، د نظريۀ مکیندر بر خون و نژاد بريتانیايی بهیتأک. 1
 اورين بر ديدگاه نژادی مکیندر، دچارلز  ینژاد یولوژیبر نظريۀ یتأث. 2
 د بر توجیه امپراتوری لیبرال و امپريالیسم،یتأک. 3
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 برخورداری از حمايت وينستون چرچیل و جرج کرزن و رابرت سالزبری. 4

 .بودن يیایتانيبر هويت ن مفهومییتب. 5
از ن کشور ياستمداران ایکه نخبگان و س يیازهایز امتیبودن و ن يیایتانيمفهوم خاص بر

ک یتیو ژئوپل يیایتانيت بريهو ۀاز رابط يیها گوشهند، ا آن قائل یندر و همفکرانش برایجمله مک
از موضوعات مورد توجه  ی، يکیتجارت خارج توسعۀ .کند یمان ين کشور نمايا یرا برا

 .شود می یا بود که در ادامه بررسیتانيحفظ امپراتوری بر یندر برایمک
 
  یپراتورما یجارتنافع م ۀوسعت( ب

داشته است.  چشمگیریبحار تأثیر  یا در ماورایتانيبر یمنافع تجار توسعۀ برک یتیعامل ژئوپل
گسترش  یا برایتانيدر بر ای ژهيبا جهان، اجماع و یت روابط تجاریاهم علت ن اساس، بهيا بر

رار بريتانیا، براساس استم یستم تجاریس. (Ibid) آمده بود وجود بهتجارت با خارج اروپا 
شد که اين از  یم یبانیت و پشتيدولت حما یقرار داشت که از سو یاقتصاد یها یالب

 یها گروه یاز سو یاقتصاد یها یالب. ستایتانيو گفتمانی بر یاسیفرهنگ سمهم  یها مشخصه
. رفت یمشمار  هب یالملل نیب ۀدولت در عرص یاستگذاریس یبرا ی، منبع مناسبطلب منفعت
 وزراک تجار به مقامات و يآسان و ارتباط نزد یراتوری، مرهون دسترسامپ یاقتصاد توسعۀ

صرف  یبه تجارت خارج هم آن و  یپارلمان به بحث در مورد مسائل تجارعمدۀ بود. وقت 
قدرتمند در  یتجار یها شرکتان یک میتیمستمر براساس منافع ژئوپل ی. در واقع، رقابتشد یم

 . (Black, 2007:55)  ان بوديگر در جريلندن و مناطق د

ها و هم در ارتباط با مستعمراتش توانسته  ونینیخود در دم یا، هم در امپراتوری رسمیتانيبر
استمداران یستم به سین سيها ا ن تفاوت که در دمینیونيجاد کند، با ايا یستم جهانیس یبود نوع

بر آن تسلط  ر مستعمرات، مقامات امپراتوریيو در سا شد یم محدود دپوستیسفم و یمق
 لذا،بود.  یو جد یحتم يیاروپا یها قدرتر يسا یاز سو دهاين دوره، تهديداشتند. در ا

و  ن مرکز امپراتورییمتقابل ب یو وابستگ هيدوسوارتباط  ی، نوعيیایتانيدولتمردان و تجار بر
عوامل  ا بریتانيبر جاد کرده بودند. لُرد کُرزن در مورد قدرت و گسترش امپراتوریيمستعمرات ا

 یاست که سنگ بنایت آسین آبرو و ثروت برخاسته از موقعيا"داشت:  دیتأک ینیسرزم
عد داخلی جبر بنابراين، عالوه بر بُ .)42 :1380لسون، ي)و "شود یما محسوب یتانيبر امپراتوری

، نوعی شد یمعد جبر جغرافیايی که از خارج بر سیاست خارجی بريتانیا وارد بُ، تیکیلژئوپ
 ینظام یرویش از آنکه به نیا بیتانيو نفوذ بر تأثیر ی به مستعمرات ايجاد کرده بود.وابستگ

ن نوع يگره خورده بود. ا یوابسته باشد، با قدرت نرم فرهنگ و تجارت و ارتباطات انسان
با  یستيهمز ی، فضایستیونالیا با کاهش احساسات ناسیتانيکه بر شد یمتعامل موجب 
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ستم یس ،نيد. به نظر جان داروکنجاد يبا هند ا یرا در مستعمرات و حت سمیبرالیسم و لیاليامپر
ا استوار بود. یآس یعني "ميجهان قد"ا و پادشاه ادوارد بر دو معادله و در تضاد با يکتوريو یجهان

آخر قرن نوزدهم به يک  ۀکه در ده -ا و ژاپن یتانيا اتحاد بریگر، در شرق آسيد عبارت به
آلمان  یبازدارندگ یا برایتانيبر که یدرحالان داشت، يجر -ل شده بود يبدت یستیاليقدرت امپر

آلمان هشدار  یشرفت اقتصادینسبت به پ یسیاستمداران انگلیندر به سی. مککرد یمتالش 
 یسیانگل نانینش رهيجز": دانست یم آنان یو منابع کاف يیتوانا سبب بهشرفت را ین پيو ا داد یم

با  ها آلمان که یدرحال ...دانند یمواردات آزاد  ۀجیخارات خود را در نتافت اشتباه به متأسفانه
خود را در  یهن خود... تهاجم اقتصادیز استخدام همزمان آنها در میو ن یانسان یرویت نیترب
ط، اروپا ين شرايدر ا .(Mackinder 1919, 175-176) "دهند یمش ين کشور افزايا یمرزها یورا

ه بود. يش سرمايتجارت و افزا توسعۀفوذ خود در جهان براساس ن حوزۀدر حال گسترش 
 یمحدودکننده و منف تأثیر یجهان ۀا در عرصیتانيبر یستم تجاریبر س اول یجنگ جهان
 دست به یشتری، منافع بيیاروپا یها قدرتر ين کشور در رقابت با ساي، احالن يا گذاشت، با

  .:Darwin, 2009) (68-26 آورد

منابع و مواد خام و  نیتأم منظور بها یتانيامپراتوری بر مبود که در قرن نوزده گالگر، معتقد
ن مناطق به يل ايتبد دنبال به، ها یخشکهارتلند و  منطقۀتجاری و نفوذ در  توسعۀنیز 

تمام تالش خود را  ،ی، گلدستون و دربسالزبریخود بود.  یو اقتصاد یاقمار یها نیسرزم
 جرج Gallagher, 1982: 15) (کار بردند  هقا بيا با آفریتانيتجارت بر برای تحقق اين هدف و حفظ

ما :"اعالم کرد م1827ا در یتانيبر ريوز نخست و (1809-1807)ر خارجه يوز، گنیکان
ن يم. اين کشور را با اروپا مرتبط کرديبعد از استقالل آمريکا، ا در امپراتوری خود ها تانیايیيبر

 یاز جبر منف يیدر حال رها جيتدر بهدر اواخر قرن نوزدهم  ها تانیايیيبرکه  دهد یموضع، نشان 
 ,Rippy) "کنند یماستفاده   ان اروپا و آمريکایم یپلعنوان  بهک خود هستند و از آن یتیژئوپل

 یهمچنان در مرکز مبادالت تجار اين کشور خواستند یمدر انگلستان  ی. گروه(374 :1946
 ۀلیوس بهدر هند و مصر  ژهيو بهرا  گر حفظ امپراتوریيد ی، گروهمقابل در بماند. یجهان باق

 زعم بهن وضع ي. ادانستند یماز مردم  یاندک ۀو فقط به نفع عد نهيپرهز يیايدر یرویگسترش ن
 ,Darwin) رفت یمشمار  هب یثبات داخل یبرا یديتهدعنوان  بهشتر و یاختالفات ب منشأآنها، 

 یيافتن راه یبرا یسیاستمداران انگلیان سیم یا ندهيفزا ینگران، م1930 ۀدر ده (.2009:26-68
خود را  یل نگرانیچرچ 1934از افول امپراتوری وجود داشت. در دسامبر  یریجلوگمنظور  به

 "رند.یگاه ما را در جهان بگيگران منتظرند جايد "اعالم کرد:  کار محافظهن وضع به حزب ياز ا
با را ن کشور يا، ، خاورمیانه و آفريقاهندشبه قاره خود در  ریا بر حفظ امپراتویتانياصرار بر
. در واقع، و فرانسه مواجه کرده بوده یمجارستان، آلمان و روس -ش ياتر يیاروپا یها یامپراتور
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 یها نهیزمدوم،  یا بعد از جنگ جهانیتانيک، اقتصاد و تجارت بریتیت ژئوپلیمنطق موقع
ن کشور در منطقه يت ایبود که موقع ین در حاليفراهم کرد. اانه را یشتر به خاورمیب یوابستگ

 یبه رهبرعرب  يیگرا یمل، م1956بحران کانال سوئز در سال  ۀ. مسئلرفت یمرو به ضعف 
، م1971در سال  فارس جیخلا از یتانيبر ینینش عقبران و يشدن نفت در ا یجمال عبدالناصر، مل

  ندر بود.یمک محدود نظريه ربردکاا و یتانيبر افول امپراتوری یايهمه گو
 

 درتقوازن ت( ج
 يیاروپا یر کشورهايش از سایخود، ب یاهیت حاشیموقع لیدل بهها يیایتاني، بريیایاز نظر جغراف

که  هدف  اعالم کرد يیایتانيمورخ برن ام رابرتسویلياند. وداشته يیبا مفهوم توازن قدرت آشنا
 یبرا یروش" سد:ينویف توازن قدرت ميدر تعر یبود. وا در اروپا، حفظ توازن قدرت یتانيبر

ا یتاني. در قرن نوزدهم، برBlack, 1998 :134)) "بوده است یقدرت پادشاه یاز برتر یریجلوگ
 لذا. مقابله کندتوازن قدرت  یرون از اروپا برایه و آلمان در بیمجبور شد با فرانسه، روس

 یبحار برا یدر ماورا یقدرت در اروپا باشد، ول توازن یا حامیتانيکه براز اينها  یفرانسو
 عنوان می کردند. یشرمسار يۀما ، آن رار مستعمرات تالش کندیو تسخ يیايقدرت در یهژمون

ات یخصوصرا بستگی به و توازن قدرت  يیایجبر جغرافمیان  ۀرابطوجود روسو ژان ژاک 
 ,Rousseau & Deudney) می داندپا توازن قدرت در ارو ۀبر مسئل آن میتأثیر مستقو ک یتیژئوپل

در اواسط  یا حتیتانيبرکه  دارد دیرابطه دين و ژئوپلیتیک تأک در مورد اژتید آرميويداما  .. (2011
داشت و حافظ توازن قوا  عهده بهقرن هفدهم با داشتن مذهب پروتستان نقش داور اروپا را 

در واقع، توازن  (.Armitage,2004:181) ودب ایو اسپانفرانسه  یآن روز اروپا يعن یها قدرتان یم
چ قدرت یکه براساس آن، ه رفت یمشمار  ه، همان حفظ وضع موجود بها يیاروپا ۀهم یقوا برا
از  یناشا یتانيبر ۀاکارانينگاه ر بلک،جرمی از نظر ِد. کن داینتواند بر اروپا تسلط پ يیاروپا
ن يدر ارتباطات ا یمشکالت جدضع، اين وجه ین کشور بوده و در نتيا یا رهيجزت یموقع

ندر یمک، بعنوان نمونه خصوصدر اين  .(Black, 1998)  کرده استجاد يکشور با جهان خارج ا
ه اعالم یا، نسبت به گسترش نفوذ روسیتانيه و بریان روسیو رقابت م "بزرگ یباز" ۀدر دور
در حدود ا یاوراس يیایه در بخش آسیآنکه مقدمات احداث خط آهن روس ژهيو بهکند، یخطر م
را  حفظ امپراتوری ،یاستیتوازن قدرت سبه اعتقاد ضمن ندر یمک آغاز شده بود. م1900سال 

 داشت: یوجه خاصت يیک و فضاياستراتژ یها تیواقعو بر  داده بودص ینه تشخيار پرهزیبس

ک يز ، ایدر هر زمان یواقع یاسیکنم. توازن قدرت س یدان صحبت میعنوان يک جغراف من به"
گر، به يک، و از طرف ديو استراتژ یهم از لحاظ اقتصاد يیایت جغرافیطرف، به ايجاد موقع 

 Mackinder) "دارد یب و قدرت انسانی بستگیرق یروهایزات و ساختار نیتجه یمقدار نسب
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از ینا یتانيحفظ توازن قدرت در اروپا، بر یکه برا د داشتیتأکندر یبر آن، مک عالوه .(437 :1904
 یرویفضا و ن -هوا راهبردو از  داشته باشددر خارج از سواحل اروپا  يیايدر یها گاهيپا اردد

ندر آگاه بود که فرانسه ی. مکاستفاده کندخود  يیايدر یرویاز ن یبانیت و پشتيحما یبرا يیهوا
 یبرا ینیزم یشروع يک جنگ فور یز برایو ن ینیزم یروهایاستقرار ن یبرا یز مکان مناسبین

 ۀاها، موازنيبر در يیفرمانروا ،لسوني. هارولد و(Mackinder, 1996)است یاوراساحب هارتلند تص
 ایتانير بريت و رفاه جزایامپراتوری و امن یمواصالت یها راهقدرت در اروپا و دفاع از مرزها و 

 یندردر اين راستا، مک (.52: 1380 ،لسوني)و کندیا عنوان میتانيبر یاست خارجیاز اهداف سرا 
ه یکوچک عل یجاد اتحاد با کشورهايست با ايبایتوازن قدرت م یا برایتانيبر بود کهمعتقد 
-Mackinder, 1915)اقدام کند توازن قدرت هستند،  برهم زدنبزرگ که خواهان  یها قدرت

 نيا، ایتانيدر مقابله با امپراتوری بر يیوجود اتحاد قدرتمند اروپا علت معتقدند به یبرخ .(1911
 .(Hatt, 1939:56,198) در اروپا را حفظ کند دو قرن توازن قدرت یکشور مجبور شد برا

 المنافع مشترک یل سازمان کشورهایتشک راهبرد، مکیندر نظريه با تأثیر از  يیایتانيدولتمردان بر
کردند.  میدر مستعمرات ترس اين کشوراستمرار نفوذ و حفظ منافع  یبرا راا یتانيبر یبه رهبر

 نیتأم به یاست حفظ وضع موجود و توازن قدرت، خدمت بزرگیگر، استمرار سيد عبارت هب
ا که تا یتانيبر یسنت راهبرد یاصل یها هيپااز  یکي .(Mahajan, 2002: 105,199)  ا کردیتانيمنافع بر

 یخارج یها قدرتر يسا ۀمداخل جلوگیری ازان دوران جنگ سرد همچنان ادامه داشت، يپا
دوپايه ستم یو س آمريکابا حمايت بود که  فارس جیخلدر  تحاد جماهیر شورویا ژهيو به
در اين پژوهش، می توان نتیجه . اجرا شد – یران و عربستان سعوديا با نقش آوری -کسون ین

ر يش از سایک بیتیژئوپل یها رقابتک و یتی، جبر ژئوپلینیت سرزمیموقعگرفت که متغیرهای 
    سیاست های ا در یتانيبر یاسیرفتار ستعیین درت در اروپا و توازن ق ۀرها بر مسئلیمتغ

  .بوده است رگذاریاش تأث جهانی
 

 ه جیتن
 توسعۀمکیندر و تأثیر عوامل ژئوپلیتیک در  نظريۀجايگاه در اين مقاله، به چند پرسش در مورد 

ندر، تا یمک ۀنظريخاستگاه . جهانی اين کشور پاسخ داده شد یها استیسبريتانیا و  امپراتوری
 ۀزیا، انگیتانيبر ۀمحصورشدو  یا رهيجزن یت سرزمیمانند موقع یبه عوامل یتوجه شايانحد 
 یها استیسدر  یآور ک و نقشیتیجبر ژئوپل ی، فرار از تنگناهایش قدرت و ثروت مليافزا

 نظريه، يیایتانين پژوهش، دولتمردان بريا یها افتهيوابسته بوده است. براساس  یجهان
در  يیاروپا یها قدرتو رقابت با  امپراتوری توسعۀ یندر را برایک مکیتیپلژئو
ن يندر، ایمک ینوشته ها یمتون اصل یبررس با. دادندخود مورد توجه قرار  های یاستگذاریس
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ک یتیژئوپل یها ازها و ضعفیشناخت امت یبرا یه وينظر یمسئله روشن شد که دغدغه اصل
از افول  یریا و جلوگیتانيبر یات امپراتوریاستمرار ح یحل برا اهر ۀارائ یا؛ و سپس برایتانيبر

منافع  نیتأمف و يا در تعریتانيکرد ژئوپلیتیک بريرو تأثیر یبررسروند در آن بوده است. 
مشخص شد که  ،جاد توازن قدرتيز ایو ن یمنافع تجار توسعۀت، ين هويامپراتوری، تکو

از  یو يک داشته یمیا ارتباط مستقیتانيتجارت بر ۀمسئل بحار، با یماورا یها نیسرزمبه  یابیدست
ت و حفاظت از يتقو یبرا ژهيو به يیایتانيدان بررمدولتک یتیژئوپل دکترينرها در یمتغ نيتر مهم

  بوده است. ات امپراتورییح

دوپايه نگاه ژئوپلیتیک در سیاست جهانی بريتانیا از قرن ، ن مطالعهيا یها افتهيبراساس 
تاکنون، عمدتاً متمرکز بر دو منطقه اوراسیا و خاورمیانه بوده و در اين مناطق، بیشترين نوزده 

 یو توپوگراف یت مکانیموقع یها ضعف مقابله با برای نقش آوری را داشته است. بريتانیا
 انهیا و خاورمیآس درسیاست خارجی توانسته در تعیین  خود تا حد قابل توجه ای ینیسرزم

تیک و یا برای تداوم نفوذ خود بايد راه سخت و پرهزينۀ سرنوشت محتوم ژئوپلموفق باشد، ام
 در قبالبريتانیا نه تنها  سیاست خارجیمدل ن، يبنابرا جبر محیطی را همچنان متحمل شوند.

ت يم با تقوی، ارتباط مستقدر مناطق تحت نفوذ اين کشورامپراتوری  توسعۀاروپا، بلکه در 
داشته  یالملل نیتجارت و ارتباطات ب توسعۀو  ها یخشکقدرت از و استفاده  یقدرت مرکز

از  يیرها یهارتلند را برا نظريۀندر ینکه مکيبر ا یاين پژوهش مبن ۀیفرض بر اين اساس، .است
 ،ن کشور ارائه داديا یجهان یها استیس توسعۀ یا و در راستایتانيک بریتیجبر ژئوپل یتنگناها
 قرارگرفت. ديیمور تأ
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