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Introduction Philosophical research in the study of political geography in Iran is very limited. Among the 
existing cases, we encounter a kind of theoretical confusion that results from a lack of sufficient scientific 
and philosophical accuracy. Therefore, this study seeks to address the critical philosophical geopolitical 
critique in the writings of Ó Tuathail and Dalby by pointing out the necessity of conducting philosophical 
research in the field of geography and enumerating some of the negative consequences of this 
fundamental neglect. The whole focus of critical geopolitics is on the field of epistemology; As if ontology 
could exist independently of ontology. As a result, it cannot offer a cognitive and theoretical approach to 
geography and erroneously pretends that science and objectivity are possible only in a positivist form. 
Ignoring the importance of ontology has made critical geopolitics unable to offer a liberating approach, 
contrary to its claims. This is why we encounter widespread confusion in the cognitive debates of Ó 
Tuathail and Dalby. The present study is a kind of fundamental-theoretical research that tries to answer 
the proposed questions by using the method of logical analysis and library resources. The alternative 
theoretical basis is derived from Bhaskar’s philosophy of science as critical realism.
Conclusion Critical geopolitical ontology is a kind of human-centered, idealistic, and therefore 
subjectivist ontology that reduces the whole of reality to discourse and thus lacks a layered philosophical 
approach and cannot interact with the non-discourse and structural layers of reality and, more 
importantly, with reality. Explain discourse and non-discourse). Because of this flat ontology, critical 
geopolitics cannot discern the mental and objective layers of geopolitical reality and their dialectical 
relationship. As a result, theorizing is reduced to a mere critique that preoccupies the subject before 
recognizing the subject.
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 چکیده
در مطالعات جغرافیای سیاسی در ایران بسیار محدود  های فلسفیپژوهشمقدمه: 

است. در میان موارد موجود نیز با نوعی آشفتگی نظری مواجهیم که برآمده از 

 دنبال آن استفقدان دقت علمی و فلسفی کافی است. از این رو این پژوهش به

های فلسفی در حوزه جغرافیا و برشمردن دادن ضرورت انجام پژوهشتا با نشان

برخی از پیامدهای منفی این غفلت اساسی، به نقد فلسفی ژئوپلیتیک انتقادی 

بپردازد. تمام تمرکز ژئوپلیتیک انتقادی بر حوزه دالبی و  اتوتایلهای در نوشته

تواند مستقل از شناسی میطوری که گویی شناختشناسی است؛ بهشناخت

ظری رویکرد شناختی و ن تواند یکشناسی وجود داشته باشد. در نتیجه نمیهستی

انگارد که علم و عینیت فقط به طور میدر جغرافیا عرضه کند و به اشتباه، این

شده  شناسی باعثتوجهی به اهمیت هستیشکل پوزیتیویستی ممکن است. بی

ند. از بخش عرضه کتا ژئوپلیتیک انتقادی برخالف ادعایش نتواند رویکردی رهایی

ای با آشفتگی گستردهدالبی و  اتوتایلشناسانه های شناختهمین رو در بحث

یری گنظری است که با بهره-شویم. پژوهش حاضر نوعی پژوهش بنیادیمواجه می

ه شدهای طرحکوشد به پرسشای میخانهاز روش تحلیل منطقی و منابع کتاب

ا عنوان بروی باسکار پاسخ دهد. مبنای نظری بدیل نیز برگرفته از فلسفه علم 

 گرایی انتقادی است. قعوا

محور، سانشناسی انشناسی ژئوپلیتیک انتقادی، نوعی هستیهستی گیری:نتیجه

گرایانه است که کل واقعیت را به گفتمان آلیستی و در نتیجه، ذهنایده

های الیه تواندمند است و نمیکاهد و در نتیجه فاقد یک رویکرد فلسفی الیهفرومی

های مختلف یهکنش التر از آن، برهمغیرگفتمانی و ساختاری واقعیت و مهم

شناسی واقعیت (اعم از گفتمانی و غیرگفتمانی) را تبیین کند. به سبب این هستی

های ذهنی و عینی واقعیت تواند تمایز الیهمسطح، ژئوپلیتیک انتقادی نمی

پردازی به ژئوپلیتیکی و رابطه دیالکتیکی متقابلشان را دریابد. در نتیجه نظریه

شود که پیش از شناخت موضوع و مساله نوعی نقد صرف تقلیل داده می

 مشغول نقد آن است.دل

شناسی، رئالیسم انتقادی، ژئوپلیتیک انتقادی، هستی جغرافیای سیاسی،ها: کلیدواژه

 فضازمان، فلسفه علم
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 مقدمه

های های اساسی در رشته جغرافیا در ایران (در گرایشیکی از کاستی

مختلف روستایی و شهری و سیاسی)، غلبه نوعی آشفتگی و 

های فلسفی و تاریخی توجهی به بنیاناغتشاش نظری است. بی

ها در آموزش عالی علوم انسانی و اجتماعی ها یکی از فقداناندیشه

طور خاص است. و جغرافیایی به طور کلی و مطالعات شهریما به

دانیم تولیدات یابد، وقتی که میاین مساله اهمیتی دوچندان می

های نظری به بازتولید اغتشاش دانشگاهی برآمده از این آشفتگی

ها نیز شود و در نتیجه، آننظری در ذهن دانشجویان منجر می

ای هحثها، دعواها و بترین پرسشتوانند تصویری دقیق از مهمنمی

های دیگر مرتبط پیدا کنند. این نظری موجود در رشته خود و رشته

و  شود که مانع پاگرفتنبه بازتولید انقطاع تاریخی و نظری ختم می

دار است. در بهترین حالت شاهد این های نظری ریشهتداوم سنت

ها، رویکردهای نظری توجهی به تاریخ اندیشههستیم که با بی

جه به بستر تاریخی) به دانشجویان منتقل مختلف ب(دون تو

 ها به اینشود. در نتیجه بستر تاریخی و جغرافیایی اندیشهمی

ها در خأل ماند؛ طوری که گویی این اندیشهترتیب از نظرها دور می

 تواند بسنده باشد تا بهاند. ذکر دو نمونه در اینجا میشکل گرفته

های م. یکی از دیدگاهپیامدهای منفی این روند غالب بپردازی

 هایهای شهرسازی و جغرافیای شهری و رشتهمختلفی که در رشته

شود، دیگر مرتبط با مطالعات شهری/فضایی در ایران طرح شده و می

در  دارابخانیو  نژادحاتمیاست.  والتر کریستالرنظریه مکان مرکزی 

عنوان  »تحلیلی بر نظریه مکان مرکزی کریستالر«ای با عنوان مقاله

، والتر کریستالرنظریه مکان مرکزی از ابداعات «اند که کرده

در واقع این نظریه در جهت  ...جغرافیدان پرآوازه آلمانی است

ن و نظام سلسله مراتب بی پاسخگویی به علت توزیع فضایی شهرها

 ,Hataminejad & Darabkhani]» ریزی شده استطرحآنها 
ه ای به اینکبرای مثال، نویسندگان این مقاله اساسًا اشاره .[2007

ای و چه فضایی به طرح این که بود و در چه دورهوالتر کریستالر 

کنند. حال آنکه این بسیار مهم است که ایده پرداخته بود نمی

عضو حزب نازی آلمان بوده و این ایده  کریستالردانشجویان بدانند 

سازی در مناطقی از لهستان توسعه است تا منظور شهرکرا نیز به

کردن و کشتار یهودیان لهستان، فضایی را برای سکونت پس از بیرون

فقط . این [Ó Tuathail, 1996]ببینند  نژادپرستان نازی تدارک

ا در ارتباط باخیرًا ، طور خاصبههای بسیار است. یک نمونه از نمونه

نی به طور ضماند تا بهو همکاران کوشیده واثق، ژئوپلیتیک انتقادی

نقد فلسفی ژئوپلیتیک انتقادی بپردازند. با این حال، آشفتگی از نوع 

ها در چند مقاله های ایشان آشکار است. آنگفته در نوشتهپیش

ه کار مغشوش بای بسیار گرایی را به شیوهمختلف، رئالیسم یا واقع

 ,.Vasegh & Mohammadi, 2018; Vasegh et al]گیرند می
2018; Vasegh & Mohammadi, 2019; Vasegh et al., 

 گراییو همکاران این است که واقع واثق. یکی از تفاسیر [2019

با  گرایی رااست. در نتیجه به اشتباه واقع پوپرگرایی همان ابطال

 ,Vasegh & Mohammadi]گیرند عقالنیت انتقادی یکی می
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های توجهی به بنیان. چنین اشتباهاتی برآمده از بی[2018

شناختی و تاریخی است. از همین رو، نقدهای واردشده بر هستی

و همکاران اساسًا بر  واثقژئوپلیتیک انتقادی از سوی 

شناسانه متناقضی بنا شده است و همین های هستیفرضپیش

 ها ضعیف شود. شود نقد آنباعث می
 

در نقدهای واردشده بر ژئوپلیتیک انتقادی با نوعی آشفتگی 

شناسانه و نظری مواجهیم. در مواردی هم که تالش شده تا هستی

ای شناسانه ژئوپلیتیک انتقادی، مواجهههای هستیفرضبا پیش

های موجود چندان عمیق نیستند و بیشتر در یرد، بحثصورت گ

های شناسانه و دعواهای بین دیسیپلینهمان سطح شناخت

دانشگاهی مختلف پی گرفته شده است. در نتیجه ضرورت دارد تا 

های جغرافیایی شناسانه را در پژوهشبیش از پیش، وجوه هستی

ا پروراندن برجسته کنیم. از همین رو در این نوشته تالش شد ب

های فلسفی ژئوپلیتیک انتقادی، شناسانه بر بنیاننقدی هستی

گامی ابتدایی در راستای این هدف برداشته شود. نقدی که در این 

گرفتن پژوهش پرورانده شده است، به هیچ وجه به معنای نادیده

وجوه مثبت ژئوپلیتیک انتقادی نیست. اگرچه این رویکرد وجوه 

رد، اما هدف این پژوهش این بوده است که با آموزنده بسیاری دا

رای های بدیل بهای این رویکرد انتقادی، امکانکردن کاستیبرجسته

مندتر در حوزه ژئوپلیتیک برجسته ای انتقادی قدرتپروراندن نظریه

وی رمند موجود در فلسفه علم شناسی الیهشود. مطابق با هستی

اید شود، هستی را بی شناخته میگرایی انتقادکه با نام واقع باسکار

تنیده مطالعه کرد: سطح ژرف در سه سطح یا الیه متمایز اما درهم

و سطح تجربی. سطح  (Actuality)یافته ساختاری، سطح فعلیت

های ژرف دربرگیرنده نیروهای ساختاری و سازوکارهای علی و قدرت

یی ایافته بیانگر واقعیت رویدادهگونه است. سطح فعلیتگرایش

 شوند. سطحطور تجربی احساس و مشاهده نمیاست که ضرورتًا به

تجربی نیز حاوی همه آن چیزهایی است که انسان با حواسش 

تواند احساس و درک کند. این سطح تجربی بخش بسیار کوچکی می

 . [Bhaskar, 1978]گیرد از تمامیت واقعیت را دربرمی

دنبال آن بود تا با درنظرگرفتن وضعیت اندیشه این پژوهش به

های آن اشاره شد، ضرورت جغرافیایی در ایران که به برخی از نمونه

 ورزی فلسفی را در جغرافیا برجسته کند. اندیشه
ی های دو چهره ژئوپلیتیک انتقادی یعنترین نوشتهبا تمرکز بر اصلی

ک ژئوپلیتی«با عنوان  اتوتایل و به ویژه کتاب دالبیو  اتوتایل

 [Ó Tuathail, 1996]» انتقادی: سیاست نگارش فضای جهانی

رود) ر میشما(که به نوعی مبنای نظری اصلی ژئوپلیتیک انتقادی به

انه شناسهای هستیترین مولفهتالش شد تا ابتدا تبیینی از مهم

 های دستژئوپلیتیک انتقادی عرضه شود. همه ارجاعات به نوشته

ها و تفاسیر فارسی استفاده اول این نویسندگان است و از ترجمه

ابعاد همه تردید های مقاله، بیمحدودیت دلیلنشده است. به

ه شوند. بشناسانه ژئوپلیتیک انتقادی در اینجا طرح نمیهستی

 گرایی انتقادیشناسانه واقعهای هستیموازات، با اتکا بر بینش

ای هتالش شد برخی از کاستی روی باسکارموجود در فلسفه علم 

ه روش در نتیج شناختی ژئوپلیتیک انتقادی را آشکار شوند.هستی

شده در این پژوهش بر اساس شیوه انجام آن روش کارگرفتهبه

ه باسنادی تحلیل محتوای کیفی بود. پژوهشگران بر این اساس 

(از جمله  مفاهیمبرخی محتوای  و موضوعی توصیف کیفی

مند به مطالعه و پژوهش به صورت نظام ژئوپلیتیک انتقادی)

 اصلی های مکتوبن تحقیق را متنای یدر واقع قلمرو اند.پرداخته

بر همین اساس، با  .ددهتشکیل می ژئوپلیتیک انتقادیدرباره 

ی و شناسانه ضمنهای هستی، گزارهدالبیو  اتوتایلاستناد به متون 

ها شناسایی و استخراج شدند. سپس با اتکا بر صریح موجود در آن

گرایی انتقادی به تبیین و نقد این های فلسفه علم واقعبینش

ها پرداخته شد. از همین رو تحلیل محتوا در این تحقیق نوعی گزاره

ک ف نیز یتحلیل محتوای استنباطی بو. این پژوهش بر اساس هد

شود دانش و نظریه در آن سعی میتحقیق بنیادی است که 

 .طور خاص توسعه و گسترش یابدبه ژئوپلیتیک

رورانده پ دالبیو  اتوتایلژئوپلیتیک انتقادی آن طور که در دیدگاه 

شناسی را شناسی و شناختشده است، اساسًا رابطه بین هستی

آن بر حوزه طور صریح بحث نکرده است و تمام تمرکز به

ی شناسطوری که گویی شناخت و شناختشناسی بوده بهشناخت

شناسی وجود داشته باشد تواند مستقل از هستی و هستیمی

[Dalby, 1991; Ó Tuathail, 1996; Dalby & Ó Tuathail, 
1996; Toal et al., 2003; Ó Tuathail & Dalby 2002; 

Dalby, 2008]شناسی مسطح . این کاستی برآمده از هستی

وپلیتیک شناسی ژئتر، هستیژئوپلیتیک انتقادی بود. به بیان دقیق

مند نیست و در نتیجه روابط بین سطوح مختلف انتقادی الیه

یابد. از همین رو ژئوپلیتیک انتقادی اساسًا واقعیت را در نمی

ند. فیا عرضه کجغرانتوانسته است یک رویکرد شناختی و نظری در 

ناسی شدلیل اتکا بر یک هستیهمچنین ژئوپلیتیک انتقادی به

رغم ادعایش مبنی بر نقد رویکردهای گرا بهگرایانه و غیرواقعتجربه

 ترین مسائل ژئوپلیتیکیرایج، نتوانسته پاسخی درخور برای مهم

 & Ó Tuathail 2008; Ó Tuathail]کنونی جهان ارایه کند 
Dalby, 2002; Toal et al., 2003; Ó Tuathail, 1996; 

Dalby & Tuathail, 1996]شناسی ژئوپلیتیک انتقادی . شناخت

لقی طور تهرگونه نگاه علمی را به ژئوپلیتیک رد و به اشتباه این

گرایانه کند که علم و عینیت فقط به شکل پوزیتیویستی یا اثباتمی

. از همین [Collier, 2003; Toal et al., 2003: 11]ممکن است 

رو، ژئوپلیتیک انتقادی برخالف ادعایش نتوانسته است رویکردی 

بخش و انتقادی عرضه کند. از منظر ژئوپلیتیک انتقادی رهایی

معیاری عینی برای خرد و شناخت وجود ندارد؛ زیرا هر چه هست 

 ,.Ó Tuathail, 1996: 129; Toal et al]بازی منافع است 
نتوانستند توضیح دهند  دالبیو  اتوتایلو، . از همین ر[3 :2003

توان شناخت و آگاهی انتقادی و که چگونه در چنین شرایطی می

بخش عرضه کرد؟ اگر همه آنچه هست بازی منافع است، رهایی

 تواند مستثنا باشد. در نتیجه مشخصژئوپلیتیک انتقادی نیز نمی

ک دایره ه یشناسانه ژئوپلیتیک انتقادی بهای هستیشد که بنیان

های خودش را پیوسته متناقض بسته ختم شده است که استدالل
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شناسانه باعث شد توجهی به اهمیت پژوهش هستیکند. بیرد می

تا ژئوپلیتیک انتقادی هیچ معیاری جز درون حوزه گفتمانی برای 

 های گوناگون قایل نباشد. مقایسه دیدگاه
 یشناختی ژئوپلیتیک انتقادهای هستیبنیان

ئوپلیتیک انتقادی در واقع واکنشی انتقادی به ژئوپلیتیک سنتی ژ 

و یکی از رویکردهای انتقادی متاخر در حوزه ژئوپلیتیک است که در 

دانیم که . می[Ó Tuathail, 1996: 44]مطرح شد  ۱۹۷۰دهه 

در  ۱۹۶۰های پوزیتیویستی و به اصطالح علمی که در دهه دیدگاه

کنش رفته در واجغرافیا و نیز سایر علوم اجتماعی مسلط بودند، رفته

به برخی رویدادهای سیاسی مهم در سرتاسر جهان به چالش کشیده 

 ۱۹۶۸توان به وقایع انقالبی می ترین این رویدادها میشدند. از مهم

های اجتماعی در ایاالت در فرانسه و نیز افزایش اعتراضات و شورش

 ,Ó Tuathail]پوستان) اشاره کرد متحده (از جمله جنبش سیاه
. ژئوپلیتیک انتقادی در واقع واکنشی بود، برای مقابله [44 :1996

 ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰های زدایی از جغرافیای انسانی که در دههبا سیاست

برای نمونه،  اتوتایل. [Ó Tuathail, 1996: 44]اوج گرفته بود 

عث با ریچارد هارتسهورنکند که تاثیر نگاه افرادی مانند عنوان می

شد تا جغرافیای سیاسی در دوران پساجنگ از هر آنچه رنگ و بوی 

. در نتیجه این [Ó Tuathail, 1996]داد اجتناب کند سیاسی می

در آثار افرادی مانند زدوده که گرایی سیاستگرایی و عینیتعلم

مشهود است، مبنای نقد » ماهیت جغرافیا«و کتابش  هارتسهورن

ژئوپلیتیک انتقادی بر آن چیزی است که جغرافیای علمی نامیده 

شود. در آن زمان آشکار شده بود که رویکردهای پوزیتیویستی می

غالب پاسخگوی نیازهای اجتماعی نیستند و حتی خودشان بخش 

. اگر [Ó Tuathail, 1996: 125-126]ه هستند مهمی از مسال

های میالدی عمدتًا بر دیدگاه ۷۰جغرافیای رادیکال در اوایل دهه 

، گستره دیدگاه [Lefebvre, 1992]مارکسیستی استوار بود 

های پسامارکسیستی و تر شد و دیدگاهانتقادی به مرور فراخ

دی را پلیتیک انتقاطور فزاینده وارد میدان شدند. ژئوپسامدرن نیز به

فروکاست.  دالبیو  اتوتایلهای توان به دیدگاهتردید نمیبی

، سیداوی جیمز، استوارت موربریج، جان اگنیوهایی همچون چهره

پردازان مشهور این حوزه هستند ، و دیگران نیز از نظریهکالوس دادز

[Kelly, 2006: 27-28; Dodds & Sidaway, 1994] با این .

ها وجود دارد. برای مثال هایی بین این دیدگاهحال تمایزها و تفاوت

 [Agnew & Corbridge, 2003: 5] کوربریجو  اگنیورویکرد 

هایی با رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی ها و همپوشانیاگرچه شباهت

 ریجکوربو  اگنیودارد، اما این دو کامًال یکسان نیستند. از همین رو 

کنند که نامند و عنوان میمی» ژئوپلیتیک نو«خود را رویکرد 

دیدگاهشان با مکتب ژئوپلیتیک انتقادی در این دیدگاه مشترک 

ی مراتب جغرافیای است که ژئوپلیتیک را نباید صرفًا به سلسله

های نفوذ و روابط استراتژیک محدود ها، حوزهکمابیش ثابت دولت

در این نوشته به سبب  .[Agnew & Corbridge, 2003: 5]کرد 

های مقاله علمی، فقط بر بخشی از این گستره وسیع محدودیت

 شود.دانش تمرکز می

شناسانه های هستیشود تا برخی از بنیاندر ادامه تالش می

ژئوپلیتیک انتقادی را تبیین و نقد کنیم. از همین رو به 

این  بازتابانگاری مندرج در ژئوپلیتیک انتقادی و دوگانه

انگاری در برداشت ژئوپلیتیک انتقادی از فضا و زمان پرداخته دوگانه

های ضمنی ترین مولفهشود. پیش از آن برخی از اصلیمی

کنیم. ذکر می دالبیو  اتوتایلهای شناسی ضمنی را در نوشتههستی

 & Ó Tuathail]است » فرهنگی«ای ها پدیدهژئوپلیتیک از دید آن
Dalby, 2002; Dalby, 2008] ژئوپلیتیک مجموعه متکثر .

]Ó ند ااست که در سرتاسر جوامع پراکنده ایهای بازنمایانهپرکتیس
Tuathail and Dalby, 2002] افزون بر این، ژئوپلیتیک .

 ,Dalby]شود تعریف می» جغرافیا«بر » سیاست«انتقادی با تقدم 
مراتبی فضای جهانی  های سلسلهسازماندهی اتوتایل. از دید [1991

 محوری عمیق سنتهای ذاتی بر لوگوسنتریسم/کالمدر قالب بلوک

دنبال آن بوده است تا پیشامد را با توسل غربی مبتنی است که به

 Ó]به حقایق زیربنایی علم، تاریخ و طبیعت به نظم درآورد 
Tuathail & Dalby, 2002].  پلیتیک مدرن ، ژئواتوتایلگفته به

شناسانه غربی یا همان شناسانه و هستیعصاره تبختر شناخت

. [Kelly, 2006]تصویرکردن جهان از منظری امپریالیستی است 

گریزان است و ژئوپلیتیک انتقادی را صراحتًا از نظریه اتوتایل

 ,Kelly]کند تعریف می» یک رویکرد و نه یک نظام نظری«همچون 
2006] . 

ژئوپلیتیک انتقادی؛ سیاست نگارش فضای «کتاب در  اتوتایل

کند که جغرافیا درباره قدرت است. جغرافیای استدالل می» جهانی

جهان به هیچ وجه، محصول طبیعت و نیروهای طبیعی نیست؛ 

دنبال های مبارزه بین نیروهای رقیبی است که بهبلکه پیامد تاریخ

 ,Ó Tuathail]اند. هراندن بر فضا بودسازماندهی، اشغال، و فرمان
. ژئوپلیتیک سنتی بر موجودیت مستقل جغرافیا تاکید دارد؛ [1996

اما ژئوپلیتیک انتقادی در مقابل بر موجودیت مستقل سیاست پای 

فشارد. به تعبیر دیگر، هر یک از این دو رویکرد به یکی از می

بینند. هر چسبند و در نتیجه خود رابطه را نمیهای رابطه میقطب

کند. حال آن که در واره میهای این رابطه را بتیک، یکی از سویه

واقعیت نه جغرافیا بدون سیاست وجود دارد و نه سیاست مستقل 

از جغرافیا وجود دارد. از همین رو هم ژئوپلیتیک سنتی و هم 

از  دالبی و اتوتایلانگار هستند. برداشت ژئوپلیتیک انتقادی، دوگانه

تی شناخانگاری هستینظریه یکی از آن موضوعاتی است که دوگانه

در  ساساً اژئوپلیتیک انتقادی کند. ژئوپلیتیک انتقادی را آشکار می

نظریه ژئوپلیتیک . [Ó Tuathail, 1996]تقابل با نظریه است 

گرانه همواره در حال حرکت ای مداخله، نظریهاتوتایلانتقادی از دید 

ا شود تهمین درسفربودن دایمی است که باعث میو سفر است و 

ظریه های ننظریه ژئوپلیتیک انتقادی بتواند در برابر بلندپروازی

نظریه به . [Ó Tuathail, 1996: 56]یونیورسال ایستادگی کند 

پردازد، این دلیل که نظری است و در نتیجه به موارد خاص نمی

 ایلاتوتفرض ف پیششود. حال آنکه برخالامری نکوهیده تلقی می

شمول نیست نظریه فقط معطوف به امور عام و قوانین جهان
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[Albritton, 1999]تر از آن های انتقادی فضا گسترده. نظریه

اقع دنبال نقدشان است؛ در وچیزی هستند که ژئوپلیتیک انتقادی به

ند و توانها نیز میبودگیدنبال آن هستند تا نشان دهند که خاصبه

 ,Massey]پردازی باشند ها ابژه نظریهبودگیبه همان اندازه عام باید
2005; Rose, 1993; Sack, 1980]توان گفت . در نتیجه می

کند بر خود او وارد است و او در بر دیگران وارد می اتوتایلنقدی که 

بطه فهمد و راانگاری ژئوپلیتیک را میواقع همچنان بر مبنای دوگانه

سویه بر طور یکگیرد و فقط بهدر نظر نمیعام و خاص را 

ها را اموری بودگیتر اینکه خاصها تاکید دارد. مهمبودگیخاص

، اتوتایل. [Ó Tuathail, 1996: 118]داند نیازمند نظریه نمی

» دیمنطور نظامبه«کند که او هیچگاه را به این دلیل نقد می دالبی

شناسانه و ژئوپلیتیک امنیت را تمایز بین ژئوپلیتیک شناخت

. مساله این است که [Ó Tuathail, 1996]دهد توضیح نمی

کند مند مبتنی بر تعریف را رد میاساساً هر گونه رویکرد نظام اتوتایل

انتظار دارد کاری را بکند که خودش منتقد  یدالبو اینجا به یکباره از 

ها و آن است. ژئوپلیتیک انتقادی آکنده است از این دست تناقض

 . [Ó Tuathail, 1996: 142]ها است آشفتگی

 و اتوتایلجای متون انگاری ژئوپلیتیک انتقادی را در جایدوگانه

کری ف ، بینایی و فعالیتاتوتایلتوان نشان داد. به گفته می دالبی

مبتنی بر آن که مشخصه فلسفه غربی است، گرایش دارد تا جوهرها 

 Ó]های ثابت را بر پدیدارها و نمودهای گذرا برتری ببخشد و ذات
Tuathail, 1996: 54] این نکته بسیار مهمی است، اما مساله .

کند. آن است که این دو حوزه را به کلی از هم جدا می اتوتایلتفسیر 

تر، جه نیست که این فضا و زمان و به تعبیر دقیقدر نتیجه متو

های ایستا دارد و هم گذرا است. به فضازمان است که هم سویه

ای که حول بینایی ساختاریافته شناسیآن شناخت اتوتایلگفته 

است، گرایش دارد تا دانش را برحسب نمایش همزمان و دریافت 

بر  ی کند. افزونبندهای پیکربندی مشخص صورتکامل تمام مولفه

نظم «گیرد که همچون همزمانی را با فضا یکی می اتوتایلاین، 

 Ó]شود. پردازی میمفهوم» هاوجودیهمزمان/مقارن هم
Tuathail, 1996] . مشخصه ممیزه ژئوپلیتیک  اتوتایلاز دید

 (Logocentric)محوری های کالمانتقادی آن است که زیرساخت

کشد. منظور از سازند به چالش میرا که ژئوپلیتیک را ممکن می

ژئوپلیتیک نیز هر گونه فضامندسازی صحنه سیاسی جهانی است 

[Kelly, 2006: 39] .طور کلی، ژئوپلیتیک انتقادی و بهاتوتایل 

انگارند و اساسًا زمان را به لحاظ فضامندسازی را امری منفی می

انگارند. از همین رو زمان و فضا را میشناختی بر فضا مقدم هستی

طوری که زمان را همچون چیزی فهمد؛ بهانگار میای دوگانهبه شیوه

انگارد و در مقابل فضا را همچون چیزی ثابت و پویا و زنده می

 فوکو. تناقض کار اینجاست که [Dalby, 2008: 416]تغییرناپذیر 

، یتیک انتقادی استهای نظری ژئوپلترین بنیانکه یکی از اصلی

 :Foucault, 2007]خود صراحتًا چنین تفکیکی را رد کرده است 
 انگارد کهفضامندسازی را امری نامطلوب می اتوتایلچه . اگر[177

به شکلی خودسرانه از سوی دستگاه دولتی تولید شده است، با این 

 نامد در واقعفضامندسازی می اتوتایلحال باید یادآور شد که آنچه 

سازی است. این قط شکلی خاص از فضامندسازی یعنی قلمروییف

شود تا کلیت جغرافیا و ژئوپلیتیک و فضا اشتباه مفهومی باعث می

های ملی یکی گذار دولترا با قدرت سرکوبگر و قلمرویی و بیرون

ز ها بدهد. ژئوپلیتیک اتلقی کند و در نتیجه حکم به نفی کلی آن

محور همبسته است. این ورزی دولتشهدید او با فراروی از اندی

 دالبیآشکار است.  نیز دالبی سیمونانگاری در دیدگاه دوگانه

فهمد. به بیان دیگر، ژئوپلیتیک را همچون طرد فضایی می

ژئوپلیتیک چون بر مبنای طرد فضایی است در نتیجه باید آن را رد 

کرد و کنار گذاشت. ژئوپلیتیک در این معنا گویی همان برداشت 

قلمرویی و ایستا از فضا است که در قالب دولت ملی به ظهور رسیده 

 . [Ó Tuathail, 1996: 142]است 

شناسی ژئوپلیتیک انتقادی، جغرافیا به جغرافیای طبق هستی

ا های ملی تقلیل پیدالمللی دولتموجود یعنی جغرافیای نظام بین

درستی بر ضرورت فرارفتن از شکل کند. این دیدگاه اگر چه بهمی

الملل تاکید دارد، اما از آن رو کنونی نظام دولتی و روابط بین

 Ó]ای وجود ندارد یی گذشته و آیندهگرا است که گوتقلیل
Tuathail, 1996: 48] .جغرافیا و ژئوپلیتیک را معادل با  اتوتایل

داند، حال آنکه این فضای کنونی فقط فضای جهانی کنونی می

دهد و ای از واقعیت جغرافیا و ژئوپلیتیک را بازتاب میالیه

 ر نگههای آتی فضا را از نظر دوساختارهای پیشینی و گشودگی

. در راستای همین برداشت از [Ó Tuathail, 1996: 48]دارد می

کند که یک ژئوپلیتیک انتقادی استدالل می دالبیژئوپلیتیک، 

تواند جغرافیای فضای سیاسی جهانی را همچون نظامی از می

برای سیاست به چالش  شدهانگاشتهیهیبدهای پیشاداده و ظرف

پلیتیک انتقادی به این ترتیب . ژیو[Ó Tuathail, 1996]بکشد 

 مند دارایتواند در مقام نیروی گرایشای میمتوجه نیست که ایده

تاثیر عینی وجود داشته باشد و در نتیجه همه واقعیت فضا را به 

اهد کیافته است، فرومیآنچه تحت عنوان قلمروی دولت ملی تحقق

[Bhaskar, 1978] ژئوپلیتیک انتقادی به این ترتیب در واقع .

سطوح ساختاری و ژرف واقعیت را که ضرورتًا در سطح تجربی 

نی ها را هماگیرد، به این ترتیب ایدهیابند در نظر نمیفعلیت نمی

اند؛ در نتیجه متوجه نیست که داند که در تاریخ به اجرا درآمدهمی

ا از خود بروز دهد ها ر تواند تنوعی از شکلهمان ایده می

[Bhaskar, 1978; Hartwig, 2007] . 

 نگاهی به نقدهای دیگران بر ژئوپلیتیک انتقادی

شده در طور فشرده به مقایسه تحلیل ارایهبر مبنای بحث پیشین، به

های انتقادی به ژئوپلیتیک انتقادی در زبان این تحقیق و سایر نگاه

نشان دهیم خود این  شود. هدف این است کهفارسی پرداخته می

های نقدها بر ژئوپلیتیک انتقادی دارای چه کاستی

شود که خود این انتقادها ای هستند؛ نشان داده میشناسانههستی

بر ژئوپلیتیک انتقادی، اوًال همانند ژئوپلیتیک انتقادی، 

ای دارند و دومًا برخالف آنچه شناسانه آشفتههای هستیفرضپیش

شناسی مشترکی با سیاری جهات هستیکنند از بتصور می
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گرایی است. در منابع ژئوپلیتیک انتقادی دارند که همان تجربه

انگلیسی نیز تاکنون دو تالش عمده برای نقد ژئوپلیتیک انتقادی 

یک نقدی بر ژئوپلیت«ای با عنوان در مقاله فیل کلیانجام شده است. 

اشته و تقادی دمقایسه خوبی بین ژئوپلیتیک سنتی و ان» انتقادی

کوشیده از نه منظر متفاوت به مقایسه این دو رویکرد بپردازد 

[Kelly, 2006] در این مقاله شاهد کاوشی جدی و عمیق در .

شناختی ژئوپلیتیک انتقادی نیستیم. در مقاله های هستیبنیان

سه کاستی بنیادین ژئوپلیتیک انتقادی: به سوی «دیگری با عنوان 

کنند و همکاران، استدالل می هاورلوک» یک ژئوپلیتیک نئوکالسیک

طالح اصها بهدانفیکه ژئوپلیتیک انتقادی باعث شده است تا جغرا

 ,.Haverluk et al]» کردن ابرو، کور کرده باشندبه جای درست«
اند. و به این ترتیب قید خوب و بد ژئوپلیتیک را زده [20 :2014

 تمرکز ما در این نوشته اما بر نقدهای موجود در زبان فارسی است.
 

عینیت و اعتبار در جغرافیا با «ای با عنوان در مقاله محمدیو  واثق

 [Vasegh & Mohamadi, 2018]» تاکید بر جغرافیای سیاسی

گرایی کنند که مکتب انتقادی از آنجایی که به نسبیاستدالل می

ها و قضایای جغرافیایی نیست شود و قائل به عینیت گزارهختم می

و  واثقاست. از دید  شناختی مواجهبا مشکالت عدیده معرفت

های جغرافیایی از طریق پژوهش شناخت واقعیت محمدی

-قیاسی و با رویکرد عقالنی-گرایانه در چارچوب روش فرضواقع

ها در همین ابتدا به اشتباه پژوهش پذیر است. آنتجربی امکان

تجربی محدود -گرایانه را به روش قیاسی و رویکرد عقالنیواقع

ها جستجوی حقیقت یی علوم اجتماعی از دید آنکنند. هدف غامی

ها بر مبنای شود. آنگرایی تلقی میعینی است و این همان واقع

یستی قرار آلبندی آکاشا رویکرد رئالیستی را در برابر رویکرد ایدهدسته

های هرمنوتیکی، پدیدارشناسانه، دهند و همه روشمی

ساختارگرایی را انتقادی مکتب فرانکفورت و پسا-دیالکتیکی

ها به این ترتیب رئالیسم را به اشتباه به دانند. آنآلیستی میایده

ندرج گرایی ممنطقی (پوزیتیویسم منطقی و ابطال-رویکرد تحلیلی

دهند و مبنای نظری خود را ) تقلیل میپوپردر عقالنیت انتقادی 

ودن بدهند که حقیقیاز حقیقت قرار میمصباح یزدی مقدمتاً دیدگاه 

انگارد. این اما همان نظریه شناخت را در مطابقت آن با واقعیت می

تناظر است که نقدهایی بر آن وارد شده است. از جمله اینکه از منظر 

مند استوار است و رئالیسم انتقادی که بر مفهوم قوانین گرایش

توان استدالل کرد که دهد، میواقعیت را به فعلیت تقلیل نمی

آمیزی با واقع نیروهای ساختاری هستند که در هم ها درواقعیت

نیروهای دیگر، در سطح تجربی ممکن است بروز بیابند یا نیابند. در 

نتیجه عدم تناظر واقعیت تجربی با قانون نظری به معنای 

نداشتن یک نیروی عینی نیست. مساله این است که این حقیقت

ید به تجربه در نیانیروی عینی، ممکن است اساسًا بالفعل نشود و 

به دلیل فقدان  محمدیو  واثقو در عین حال واقعی باشد. اما 

مند قادر به تبیین این مساله نیستند. شناسی الیههستی

گرایی خام است که در بخش عمده ها همان تجربهشناسی آنهستی

شود. نویسندگان افزون بر این رویکردهای پوزیتیویستی دیده می

بقت با واقعیت)، دو معنای دیگر نیز برای عینیت معنا (یعنی مطا

متصورند: یکی به معنای امکان داوری همگانی و دیگری فراغت از 

گفته از ها و باورهای فردی. با این حال هر سه معنای پیشارزش

. این دهنداقعیت را در بهترین حالت به فعلیت تقلیل میعینیت، و

ا به تفسیر انسانی و دو معنای اخیر هم که اساسًا عینیت ر 

دانیم که طبق رئالیسم انتقادی، دهند. میاالذهانی تقلیل میبین

کنش با هم های ساختاری واقعی وجود دارند که در برهماگر گرایش

وند شهستند و در سطح پدیداری همگی ضرورتاً محقق و بالفعل نمی

هیچ در  (Objectivity)(ادعای رئالیسم انتقادی)، آنگاه عینیت 

پذیر نیست. این سه معنای شده امکانیک از سه معنای گفته

 متداول از عینیت، قادر به تمایزگذاری بین وجوه ناگذرا

(Intransitive)  و گذرای(Transitive)  شناخت نیست

[Bhaskar, 1978; Hartwig 2007] . 
 

های جغرافیایی عینیتی فراتاریخی ، واقعیتمحمدیو  واثقاز دید 

های در نتیجه منشا اجتماعی ندارند و ارزیابی گزاره دارند و

رتیب ها به این تجغرافیایی باید مستقل از شرایط اجتماعی باشد. آن

توانند کنند و در نتیجه نمیزدایی میصراحتًا از جغرافیا، تاریخ

توضیح دهند که تغییرات جغرافیایی چگونه ممکن شده است؟ 

نه  محمدیو  واثقاز دید  های جغرافیاییمعیار صدق نظریه

 Vasegh]ها بلکه قوانین علمی و ثابت جغرافیایی هستند گفتمان
& Mohammadi, 2018] اما همان طور که گفتیم چیزی به نام .

قوانین ثابت جغرافیایی وجود ندارد. حتی نیروهای ساختاری نسبتًا 

ند و ر پایدار و ایستا نیز در پیوند با نیروهای ساختاری دیگر وجود دا

شان در سطح تجربی موضوعی مشروط است یابیدر نتیجه واقعیت

همین . [Bhaskar, 1978; Hartwig, 2007]و نه محتوم 

د. نیز دی واثق محمودهای دیگر توان در نوشتهاغتشاش نظری را می

ها نیز رویکرد خود را و همکاران در این نوشته واثق

 Vasegh et al., 2018; Vasegh]نامند گرایانه/رئالیستی میواقع
& Mohammadi, 2019; Vasegh et al., 2019] با این حال .

ها بیش از آنکه رئالیستی باشد، مبتنی بر عقالنیت دیدگاه آن

است. در نتیجه به رغم ادعای اتخاذ دیدگاهی  پوپرانتقادی 

 وپرپهای ضدرئالیستی ای به بنیانرئالیستی، نویسندگان اشاره

نقد «د. برای نمونه باید به این مقاالت اشاره کرد: کنننمی

شناختی دیدگاه دانش/قدرت در جغرافیای سیاسی و معرفت

بررسی و نقد «، [Vasegh & Mohamadi, 2019]» ژئوپلیتیک

 »مبانی معرفتی مکتب پدیدارشناسی با تاکید بر علم جغرافیا

[Vasegh et al., 2019]  ستاری ج«و مقاله دیگری نیز با عنوان

 »پیرامون مساله قانون در جغرافیا با تاکید بر جغرافیای سیاسی

[Vasegh et al., 2018]پذیری پذیری و ابطال. نویسندگان آزمون

دانند و این برخالف در سطح تجربی را معیار شناخت علمی می

ی است که واقعیت را به سطح باسکاررئالیسم انتقادی در معنای 

 . [Bhaskar, 1978; Hartwig, 2007]کند تجربی محدود نمی
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 گیرینتیجه

محور شناسی انسانشناسی ژئوپلیتیک انتقادی، نوعی هستیهستی

(Anthropocentric)گرایانه و آلیستی و در نتیجه ذهن، ایده

گفتمان گرایانه است که کل واقعیت و هستی را به برساخت

کاهد. در نتیجه ژئوپلیتیک انتقادی فاقد یک رویکرد فلسفی فرومی

های غیرگفتمانی و ساختاری واقعیت تواند الیهمند است و نمیالیه

های مختلف واقعیت (اعم از کنش الیهتر از آن، پیوند و برهمو مهم

که خود  شناسیگفتمانی و غیرگفتمانی) را تبیین کند. این هستی

گرایی کند به نوعی ارادهشناسی هرمنوتیکی نیز نمایان میروشرا در 

شناسی مسطح، ژئوپلیتیک انتقادی انجامد. به سبب هستیمی

های ذهنی و عینی واقعیت تواند تمایز و استقالل نسبی الیهنمی

ژئوپلیتیکی و رابطه دیالکتیکی متقابلشان را دریابد. از جمله 

پردازی به نوعی نقد نظریه و نظریهپیامدهای این نگاه آن است که 

شود که پیش از شناخت موضوع و مساله صرف تقلیل داده می

کند، اساسًا عینیتی آن مشغول نقد آن است؛ چرا که فرض میدل

بیرون (با حدی از استقالل از گفتمان و زبان و انسان) وجود ندارد. 

های الیهدر نتیجه بر اساس این نگاه، این امکان وجود ندارد که 

تنیده واقعیت ژئوپلیتیکی را بفهمیم و تبیین کنیم. متفاوت و درهم

شود بی های ژئوپلیتیکی رقیب تقلیل داده میکل مساله به گفتمان

اش های عینی و مادیآنکه پیوند هر گفتمان ژئوپلیتیکی با بنیان

مورد توجه جدی قرار بگیرند. ژئوپلیتیک انتقادی، تحلیل خود را به 

ای از واقعیت معطوف و محدود ی خودسرانه فقط به بخشی/الیهنحو

کند و پیشاپیش امکان برخورد انتقادی با واقعیت را در می

کند. چنین رویکردی در سطح سیاسی تمامیتش، از خود سلب می

تردید چنانچه نتوانیم ابعاد نیز دارای پیامدهای منفی است. بی

طح نظریه بشناسیم، مبنا و مساله را آن طور که واقعًا هست در س

بخش در اختیار راهنمای دقیقی برای عمل دموکراتیک و رهایی

برد. نخواهیم داشت. تعجیل در نقد، امکان شناخت را از بین می

تنها مانع از فهم دقیق مساله، ای معطوف به شناخت، نهفقدان نظریه

ی شود، بلکه امکان هر گونه مواجهه عملمتناسب با عمق آن، می

 برد. مطلوب با آن را نیز از بین می
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 پژوهش دانشکده علوم انسانی کمال تشکر را دارم. 

 مقاله نیاز به تاییدیه اخالقی ندارد. تاییدیه اخالقی:

نش خوا«با عنوان  آیدین ترکمهبرگرفته از رساله دکتری : تعارض منافع

و  انیمحمدرضا حافظبه راهنمایی دکتر » انتقادی ژئوپلیتیک انتقادی

در دانشگاه تربیت پور زهرا احمدیو دکتر ابراهیم رومینا مشاوره دکتر 

 وجود ندارد.ت و تعارض منافعی مدرس تهران اس
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 این مقاله پشتیبان مالی ندارد.: مالیمنابع 
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