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Abstract: 
Attention to causal, contextual and historical factors in the analysis of State`s behavior and actions 
has increased in recent years, and the literature of the Cognitive approach has expanded to understand 
the logic of developments and government policies. In the Cognitive approach, it is assumed that the 
Geopolitical actor operates in a field of strategic necessities - which that has inherited as an 
institutional legacy - and always has his own limitations and identity conditions. But in the field of 
Geopolitics, a comprehensive theory that can reflect the causes and perceptual factors and their 
influential role in action and policies is absent. Therefore, the current study is a preliminary design 
of a new theory called Geopolitical Cognition, which can qualitatively evaluate the reflection of these 
effects on the behavior of actors. There is always a cycle of influential factors in societies that 
influence the behavior of countries. Some of the collective experiences (such as war, military 
occupation, disintegration, massacres, important treaties) shape the collective memory and the 
mechanism of intergenerational transmission, they are preserved and gradually become meaningful 
in relation to the territory of the land and are part of the survival requirements or they are assumed to 
be a national Order. In the next stage, "States" in connection with these elements reach the stage of 
Geopolitical identification and in connection with the homeland, minorities, the international system 
and other nations, they form "I and the other...." 

In the final stage of its development, this path leads to the formation of a perceptual container or 
geopolitical cognition. Through their geopolitical cognition, societies and countries give meaning to 
external phenomena in relation to their political geography, which is the product of place (geography) 
and time (history). Therefore, through the discovery of the formation process of this cognition, at 
least part of the actions can be understood. Especially, with the return of nationalism to the field of 
international relations and the prolongation of the geopolitical transition from bipolarity to the new 
order, the middle powers in the region are trying to contribute more to the future order by increasing 
their territorial influence and deepening their strategic depth. Another benefit of such an approach is 
predicting the future actions of the countries. This fundamental research with a descriptive-analytical 
approach addresses this issue through the qualitative content analysis of experimental data and is the 
method of collecting documentary and library data. 
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 چكيده
 داکردهیپ شیافزا ریاخ یهارفتار و کُنش کشورها در سال لیدر تحل یخیو تار یانهیزم ،یتوجه به عوامل عل

 کهردیاسهت  در رو افتههیها گسترش حکومت استیفهم منطق تحوالت و س یبرا یادراک کردیرو اتیو ادب
 یراثهیعنوان مکهه بهه- کیژاسترات اتیاز مقتض یدانیدر م یکیتیژئوپل گریاست که باز نیفرض بر ا یادراک
خها  خهود را داردا امها در  یتیههو طیو شرا تیو همواره محدود کندیعمل م -رث برده استبه ا ینهاد

 هااستیها در کنش و سآن رگذاریو نقش تأث یکه بتواند علل و عوامل ادراک یجامع هینظر کیتیحوزه ژئوپل
بها عنهوان ادرا   دیهجد هیهنظر کیهاز  یاهیهاول حپژوهش حاضر طهر رونیاست  ازا بیرا بازتاب دهد، غا

قرار دهد  همواره  یفیک یابیمورد ارز گرانیرا در رفتار باز راتیتأث نیبازتاب ا تواندیاست که م یکیتیژئوپل
 یهااز تجربهه یادر جوامع وجود دارند که در رفتار کشهورها مثثرنهد  پهاره رگذاریاز عوامل تأث یاچرخه
 قیهو از طر دهندیشکل م یعام، معاهدات مهم( به حافظه جمعقتل ه،یتجز ،یاشغال نظام ،)مانند جنگ یجمع
از  یمعنادار شهده و بخشه ن،یمرور در ارتباط با قلمرو سرزمماندگار شده و به ،یانتقال نسل یهاسمیمکان

بهه مرحلهه  اصهرعن نیهدر ارتباط با ا« کشورها» ی  در مرحله بعدشوندیفرض م یامر ملّ ایملزومات بقاء 
 «یگهریمهن و د»ها بهه ملّت ریو سا المللنینظام ب ن،یو در ارتباط با سرزم رسندیم یکیتیژئوپل یابیتیهو

منجر  یکیتیادرا  ژئوپل ای یظرف ادراک یریگخود به شکل نیتکو ییدر مرحله نها ریمس نی  ادهندیشکل م
 یایهدر نسهبت بها جغراف یرونیب یهادهیخود به پد یِکیتیپلادرا  ژئو قی  جوامع و کشورها از طرشودیم
 قیاز طر نیبنابراا ( استخی( و زمان )تارایمحصول مکان )جغراف یمعناده نیکه ا دهندیمعنا م شانیاسیس

که بها  ژهیوکرد  به یابیها را معنااز کُنش یکم بخشدست توانیادرا  م نیا نیروند تکو یریگکشف شکل
بهه نظهم  یاز دوقطب یکیتیشدن روند گذار ژئوپل یو طوالن المللنیبه عرصه روابط ب سمیونالیبازگشت ناس

خهود،  کیعمقِ استراتژ قینفوذ قلمرو و تعم شیفزاا قیدارند از طر یسع یامتوسط منطقه یهاقدرت د،یجد
 زیحکومت ن ندهیآ یهاکنش ینیبشیپ ،یکردیرو نیچن گرید دهیداشته باشند  فا ندهیدر نظمِ آ یشتریسهم ب
 یتجرب یهاداده یفیک یمحتوا لیتحل قیاز طر یلیتحل-یفیتوص کردیبا رو یادیپژوهش از نوع بن نیهست  ا
 است  یاو کتابخانه یها اسنادداده یگردآور وهیش و پردازدیمهم م نیبه ا
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 مسئله بيانمقدمه و 
شاان مننای به جغرافیاای سیاسی ی بیرونیهادهیپدجوامع و کشورها از طریق ادراک 

نقش تااریخ و زماان در  رونیازا. این مننادهی محصول تاریخ و زمان است. دهندیم
است. کشورها برای سااتت و  تیاهم حائزگذاری منطوف به قلمرو سیاست یابیشهیر

کنناد و کشاور  ها به ادراک ژئاوپلیتییی تیاوین یافتاه مراجناه میپردازش این سیاست
نساتت باه تااریخ تیاوین ادراک   مخاطب این سیاست، اطالعات و پیام ارسال شاده را

و جوامع لوح سفید نیستند بلیه رفتاار  هاانسانکند. جامنه تویش تحلیل و پردازش می
زیارا ؛ دیآیمها به دست ی ناشی از این تجربههاادراکهای مهم و بر اساس تجربه هاآن

استراتژیک، کُانش و سیاسات تاود را  اتیمقتضبازیگر ژئوپلیتییی بر اساس میدانی از 
آیاد عوامال نهنای، زریازی و سخن از قلمرو به میاان مای کهیهنگامکند و تدوین می

. توجاه باه حاف اه شاودیمای بندصاورتیگران و تخیّل باز تینهنتاریخی متندد در 
 تیاهوی بندصاورتاسات و در  ماثررجمنی در تیوین نوع تصوّر و تخیّل از قلمرو 

یک ملّت، تمدّن و  عنوانبههایی دارد. ادراک کشورها از تود، ژئوپلیتییی کشور بازتاب
بقاای یاک  آن دسته از تجارب تاریخی کاه رونیازاشود؛ جغرافیا از حس بقاء ناشی می

ملّت را با تهدید روبرو کارده اسات اعام از جناش، اشاغال ن اامی یاا نتااین آن مانناد 
ظارف  تیادرنهاگاذارد و کشورها ارار می تیهوبر  قاًیعمعام و تجاوز مناهدات و قتل

، تصاوراتدهاد. کشاورها بار اسااس ایان دریافات و ادراک ژئوپلیتییی را تشییل می
گیرند. اگار تااریخ یاک ملّات طاو نی و اطالعات جدید را پردازش کرده و تصمیم می

شود و در زماان و میاان باشد، این تجارب وارد ناتودآگاه جمنی نیز می بیپرفرازونش
کند. هرکنشگر سیاسی اعم از یک رهتار یاا مناسب در کُنش ژئوپلیتییی بازتاب پیدا می

و جغرافیا دارد و هنگام اتخان تصامیم بار اسااس ایان  واحد ملّی درکی از جهان، میان
سلوک نهنی افراد را در یاک « عادت واره»در قالب مفهوم  پیر بوردیوکند. فهم عمل می

 هامیتصامها، اجتماع یا طتقه تاص تتیین کرده است. به گفته او این سلوک نهنی، کنش
کنناد کاه اتژیک فاراهم میاساتر اتیمقتضدهد و یک میدان از را جهت می هاانتخابو 

ها بر اساس نوعی تفسایر از یننی کنش؛ زننددرون آن افراد دست به گزینش و کنش می
. کارل یونش نیز در مطالنه ناتودآگااه (35: 1396)بوردیو،گیرد روابط اجتماعی شیل می

ی نهنی شیل گرفته است هاوارهطرحکند که بر اساس اشاره می« الگوهاکهن»جمنی به 
کناد. قلمروساازی و قلمرومنادی نیاز ییای از های جمنی بازتااب پیادا میدر کُنش و

 رودیمای ژئوپلیتییی است که تابع مقتضیات استراتژیک کشورهاسات. تصاوّر هاکنش
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بقای کشور یا امنیت ملّی ضروری اسات و فارب بار  نیتأمبرای  هاکنشکارآمدی این 
اندیشایده و تصامیم  اساتراتژیک ور کاردستواره و این است که کنشگر، بر اساس طرح

ی آن باا سیاسات علاکشف این ظرف ادراکی و رابطه  رسدیمبه ن ر  رونیازاگیرد. می
ی کانش ژئوپلیتیاک باازیگران اسات. تاا نیبشیپقلمروسازی، گامی مهم برای تحلیل و 

گیری آگاهی جمنی در جوامع، روانی و شیل تینهنامروز ن رات زیادی پیرامون نقش 
بایش از اینیاه باه  منماو ً هادگاهیداما این ؛ زیربنای بینش سیاسی وجود دارد عنوانبه

ادراکاات  ریتاأرگیری ادراک ژئوپلیتییی بپردازند باه تود موضوع فرایند ادراکی و شیل
. از سوی دیگر ادبیات این حوزه بیشتر اندپرداتتهی سیاستمداران ریگمیتصمسیاسی در 

های ژئوپلیتییی نیساتند. ی تتیینایّمه رونیازا دشدهیتول« المللط بینرواب»در بستر رشته 
باا الهاام از « ادراک ژئاوپلیتییی»ی از یاک ن ریاه در ماورد اهیاولدر این پژوهش طرح 

تواناد الگاویی بارای فهام رفتاار های ن ری موجود پیشنهاد تواهاد شاد کاه میتجربه
رو بارای تنمیم داشته باشد. از هماین تیقابلو  در ارتتاط با قلمرو بوده ژهیوبهبازیگران 

ادراک »طارح اولیاه از ن ریاه  مقادماتهای یک باازیگر، کشف منطق تحوّ ت و کُنش
 دستگاه ن ری جامع ارائه شده است. عنوانبه« ژئوپلیتییی

 
 ادبيات و پيشينه پژوهش

باه عوامال ساطا داتلای کشاورها بارای « تحلیل سیاست تارجی»روییرد ادراکی در 
. مسئله روییرد اتیر این اسات کاه عوامال ساطا پردازدیمگیری سیاست تحلیل شیل

دهی به سیاست تارجی چه نقشی دارند؟ دولت، اطالعاات موجاود را داتلی در شیل
نه است؟ مفروب این روییارد کند و فرایند اتخان یک تصمیم چگوچگونه پردازش می

ها بار اسااس زیارا انساان مثررند هامیتصماین است که زبان، تاریخ و حاف ه در اتخان 
کنند و تود این شناتت متیی بار دریافات شناتت و باورهای تود در جهان عمل می

بناابراین بخشای از شاناتت و برداشات باه ؛ اسات کاه انساان از واقنیات دارد نهنی
یاناش و شایفر در  .(9: 1399)مشایرزاده،  گارددیبازمی دتیل در تفسیر اکادرفرایندهای 

. انادکردهتقسایم  فرایناد ادراکایو  محتاوای ادراکای دودستهپژوهش تود ادراک را به 
کنیم من ور تفسیر اشاخاص از محایط، نگارش و در مورد ادراک صحتت می کهیهنگام

. فرب بر این اسات رندیگیمشیل « تجربه»ی جهیدرنتیی است که هاوارهطرحباورها و 
گیرناد ماورد ارزیاابی قارار داده و یی را که در آن قرار میهاتیوضنگذاران که سیاست

 .(25: 1399)یانش و شیفر، کنند اتخان می ادراکشانی تود را بر اساس هامیتصم
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د کاه اتوتایل و جان اگنیو در تصوص منطق ژئوپلیتیک امرییا بار ایان بااور هساتن
 هامآنمتضمن مطالنه منانی و مفااهیم متفااوت تااریخی اسات  ژئوپلیتیک این کشور،

و آن  اندستهینگری المللنیبی هااستیسبه  متحدها تیای که روشنفیران دولتی اگونهبه
 اناددهیفهم« ی آناان اساتهااآرمانمنانی، مردمان »از  شدهلیتشییک جهان  عنوانبهرا 

ی هااساتنارهو  هااعتارتدر این ن اام  منناایی  هاآن ازن ر .(195: 1380اگنیو،)اتوتایل و 
و  بخشادیمای رهتران امرییا به ارائه یک منطق کلی تاداوم هایسخنرانکلیدی در بیان 

فارب یاک قادرت ویاژه بارای اساتفاده از عتاارات و اصاطالحات  هااآنپشت همه 
لاذا رهتاران ایان کشاور من وماه  .(195: 1380اتوتایل و اگنیاو،) وجود دارد. شدهانتخاب

توسط دریاها که مصون  شدهاحاطهسرزمین  صلا را در ی و مفاهیمی مانند آزادی وانمن
بنادی یاک ادراک صاورت باه بیترتنیاباهاز اشغال تارجی است باه وجاود آورده و 

 .اندزدهدستمتحده در تصور مردم ژئوپلیتییی از ایا ت
نهنی و ادراکی که رهتاران در قالاب  تیوضنی برای توصیف اتیعملمفهوم رمزگان 

گیرند در حین جنش سرد تتیین شده است. آن به تفیر استراتژیک پرداتته و تصمیم می
در ی را در پژوهشای بارای بنیااد رناد اتیاعملمفهوم رمزگان  رابرت مرتوننخستین بار 

را هنگاام مطالناه و تحلیال آن   یاتس. سپس (30: 1399 )یانش و شیفر،بیار برد  1940
: 1399 )واکر،( گسترش داد 1951-1953مواضع دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی )

ی آشایار سااتتن الگوهاای موجاود در اتیاعمل. هدف همیشگی از کشف رمزگان (87
دارد. نقشه ادراکی  هاآنی تاص بر رفتار سیاسی ریتأرتفیر مقامات ارشد بوده است که 

ی شخص در ماورد قلمرویای محادود اسات. تفااوت باین هاگفتهیی راهی برای بازنما
تاا « رمزگان عملیاتی»ی ادراکی در این است که تحلیل متتنی بر رمزگان عملیاتی و نقشه

ترسایم  آنیهحالاست « مخالف»بینی رفتار یک حد زیادی ناشی از تمایل به فهم و پیش
دارد. نقشاه « ی داتلیریگمیتصم»ریشه در فهم و بهتود کیفیت و فرآیند « نقشه ادراکی»

نیاز  ریچارد کاتم. برندیمادراکی تصاویر نهنی از واقنیت هستند که سیاست را به پیش 
ن ریه تود در مورد تفاسیر نهنی را با این مفروب مهم ارائاه داد کاه رفتاار انساان بار 

دیگر الگوهاای ادراکای مشخصای عتارتگیارد. باهادراکی صاورت میاساس الگوهای 
. کننادیمای موقنیتی رفتار افراد را هدایت هاتیمحدودوجود دارند که در کنار منافع و 

؟ استد ل کااتم اندستیچاکنون مسئله این است که این الگوهای ادراکی یا پیش الگوها 
تاود را باه  منماو ًاشخاص  درواقع. این است که تصاویر نهنی دارای سه بند هستند

نیاز در تفسایر از محایط  گذاراناساتیس. کننادیماسه طریق در برابر دیگاران تصاور 
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تالصاه  طورباهکنناد. موقنیت را ارزیاابی می« سرشت»در عرصه سیاسی،  تصوصبه
 .(50: 1399 )یانش و شیفر،تصاویر دشمن، متّحد و امپریالیست، برآمده از این پاسخ هستند 

 
 شناسیروش

 در بازتاابی چه کشورها ژئوپلیتییی ادراکمسئله اصلی پژوهش بر این متنا قرار دارد که 
کاه  شنهادشدهیپی از یک دستگاه ن ری کلدارد؟ در این پژوهش طرح ها آن قلمرومندی

کیفای  صاورتبه( ادراک ژئوپلیتییی را بر قلمرومنادی کشاورها ریتأرتواند بازتاب )می
ی منطقی برقارار باشاد تاا ارابطهی باید بین سه مرحله اصلی شناتتروش ازن ربسنجد. 

. ایان حاصل کاردبتوان به نقش ادراک در اتخان تصمیم یا ایفاد مقصود سیاسی اطمینان 
طای شاده  الملالنیبی رواباط هاهیان رمرحله روشی مشابه همان مسیری است که در 

اساتفاده از ایان  -2رابطه برقرار کند؛  فیتألو  هایی که میان ادراکارائه ن ریه -1است: 
ی تحلیل محتاوا جهات اساتنتاط ادراک ساوژه از متنای کاه هاروشبرای تلق  هاهین ر
یی باارای هااانهادهدرون  عنوانبااهاسااتفاده از ایاان اسااتنتاط  -3کاارده اساات؛  فیتااأل

اگار  تیاهادرنگذاری دست یافت. بینی مفید برای سیاستگیری تا بتوان به پیشتصمیم
ی ابیاردقابلدرست پیش رفته باشد بازتاب ادراک در کُنش ژئوپلیتییی باازیگر  زیچهمه

 .(27: 1399)یانش و شیفر، تواهد بود 
ی موجود پاساخگوی دزدزاه هاهین راستراتژی این پژوهش بر اساس پرسشی است که 

ایان پاژوهش متاانی  اصاو ًشود نه فرضیه و مطالنه ما از پرسش آزاز می رونیازاآن نیست 
. شاودیمان ری یک فرضیه جدید است تا بتینیم چه استنتاط ن ری از رابطه متغیرها حاصل 

ی هاایساخنرانیاا  هاادداشاتی هستند که از یاهیاولی تام در این زمینه، ازلب متون هاداده
 شاود تاا اساتنتاطیقارار داده می موردسنجشآید و در نستت با عوامل عمومی به دست می

 و کُنش منطوف به قلمرو در یک کشور برقرار شود.« ادراک ژئوپلیتییی»علی بین 
هاای آن تحلیلی، از نوع بنیاادین باوده و روش گاردآوری داده -این پژوهش  توصیفی

 هانموناهتحلیل محتوای کیفی است و بر اساس  هاآنای و اسنادی و روش تحلیل کتابخانه
 های تحلیل محتوای کیفی را انتخاب کرد.ز روشتوان ییی ای تجربی میهادادهو 
 

 تعریف مفاهيم پایه
 غریزه جمعی مثابهبهی خواهقلمرو

بارای درک رفتاار  رابارت آردریپردازان مانناد میالدی برتای از ن ریاه 1960در دهه 
الازام »سیاسی انسان سنی کردند آن را با مفهوم قلمرو توضیا دهناد. آردری در کتااب 
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از  زدودنرقابلیزهای ژنتییی بوده و منتقد است که قلمروتواهی دارای بنیان« سرزمینی
بنابراین آردری انساان را ؛ انسان وجود دارد ازجمله هاگونهرفتار است که در بسیاری از 

و اعمال سلطه بار یاک منطقاه جغرافیاایی را زریازی  کرد یمنرفموجودی قلمروتواه 
ملّت را موجودی زیستمند تنریف  آردریالزام سرزمینی  درواقع. (6: 197 )مویر،دانست 

های ناتای واکنشای چاارچوبکرد که تماایز کمای باا ساایر موجاودات دارد و در می
کرد با روایات رفتارشناسی پیروی می میپارادااین نگاه که از  شدیمی بنددسته)زریزی( 

و  منحصاراًکاه  پناداردیمایی هاسازه را هاملّت»و ناسیونالیسم که  هاملّتازلی انگار از 
 الزامااًی یگانه برجا بماناد تیموجود عنوانبهفقط در یک میان ریشه دارد و اگر بخواهد 

. در نستت قلمرو و (377: 1383 )ماتیل،نستت نزدییی دارد « شود مسلطباید بر آن میان 
زریازه داشات و دوماا ی پررنگای از هاهیاما او ًی یونش نیاز الگوهاکهنزریزه، ن ریه 

 .(111 :2009 )لوین،دانست میقلمرو و سرزمین  ریتأرتحت  را« ناتودآگاه جمنی»
 طورباه« ن ریه کی قلمروسازی انسان:»در مقاله  رابرت ساکمیالدی  1980در دهه 

ی قارار داد موردبررساآشیاری ایان مفهاوم را در ارتتااط باا میتاب رفتااری و ادراک 
ازی را جنته مغفول رفتار انسان دانسته است. وی بدون توجه به وی قلمروس کهیطوربه

به جنتاه  (7: 1997 )مویر،این مشاجره که آیا قلمروسازی انسان زریزی یا اکتسابی است 
یاک اساتراتژی جهات  عنوانباهدیگری از مسئله چراغ گرفته اسات و قلمروساازی را 

ت. سپس رفتار انساان در ایان به چیزها و مردم دانسته اس ریمتغدسترسی دارای ضریب 
وی  ازن ری کرد. بنددستهتنامالت قلمروی و تنامالت زیر قلمروی  دودستهزمینه را به 

محور نخست تحلیل سیستماتیک فضایی بر تنامالت زیرقلمروی بوده اسات باه هماین 
ی رفتاری انسان در تحلیل فضایی زفلات شاده اسات. سااک هاجنتهدلیل از بسیاری از 

تالش کرد با جتران این کاستی تئوریک باه سااتت یاک دیادگاه فضاایی باا اساتفاده 
کماک  هاسازمانتر از تنامالت قلمرویی برای تحلیل حاکمیت سیاسی و ساتتار مستقیم
ایان  تیماهاکتسابی  یهاجنتهبه  نفسهیفساک تلقی استراتژیک از قلمروسازی  ازن رکند. 

« قلمروسازی انساانی»در ادامه مطالنات تود در کتاب  رابرت ساک. بخشدیمرفتار اعتتار 
و عنوان کرد که قلمروساازی  دیتأکدیگر بر زفلت محققان از مسئله قلمرو  بارک( ی1986)

کناد  چگوناه تاود را در فضاا می اساتفادهمرتتط با این است که انسان چگونه از زماین 
ابازار جغرافیاایی »دهاد. ساپس آن را یاک کند و چگونه به میان مننا میی میدهازمانس

 .(303: 1397)میرحیدر و میراحمدی، دانست که در ارتتاط با کشور قرار دارد « قدرت
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در کتاب تاود باا  ریچادر مویرهای مربوط به قلمرو، در مسیر توسنه و بسط ن ریه
توانسته است متاحث ناظر به میان و قلمارو را « درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی»عنوان 

یی از فرهناش رفتااری هانموناهملّی و سیاسی پیوند زند و باا آوردن  تیهوبه موضوع 
در  ماویررا نشاان دهاد.  تیاهوهای رفتاری در تلقّی از میاان و بریتانیا و فرانسه تفاوت

کناد. در دوران فئودالیتاه یوین مفهوم قلمرو به مورد فرانسه پسافئودالی اشاره میتوضیا ت
شاد امّاا ظهاور امار زمین و قلمرو میان حاکمان بر اساس جنش، توافق یا صلا منامله می

فصل جدیادی در ادراک ماردم از قلمارو آزازیاد. « میهن»به « قلمرو  دولت»ملّی و تتدیل 
از مناهاده صالا باا دولات »دولت را  1793اساسی فرانسه در نخستین قانون  کهیطوربه
 .(14: 1997 )مویر،« ی که بخشی از سرزمین فرانسه را اشغال کرده باشد منع نموداگانهیب

 كُنش ژئوپليتيكی

پیوساته  طورباههاا، در بساتر جغرافیاا، ها یاا شاته دولتبازیگران سیاسی اعم از دولت
و  هاجنتاهدهند. این رفتار هدفمند اگر واجد هایی را از تود نشان میرفتارها و سیاست

این رفتارها هر  تیماه شود.آرار ژئوپلیتییی باشد، یک کنش اندیشیده شده محسوب می
چه باشد، فارب بار ایان اسات کاه هام دارای آراار و پیاماد اسات و هام بار متناای 

تنریاف مادوّنی از ایان  تااکنون. است گرفتهشیلطق عملی گذاری مدوّن یا منسیاست
 شود:ژئوپلیتییی پیشنهاد میاین تنریف برای کنش  رونیازامفهوم ارائه نشده 

هاا مزیّت نیتأمرفتار  قدرت  سیاسی در فضاهای جغرافیایی برای  کُنش ژئوپلیتییی،»
 ز همیااری،اسات. ایان رفتارهاا اعام ا مشاخصهای مفروب در قلمروهای یا ارزش
و ممین است در بستر تااریخ، اقتصااد یاا  استطرفی و انفنال ، تقابل یا حتی بیرقابت

 «.ایدئولوژی شیل بگیرند
 ژئوپليتيكی تیهو

ها ارائه شده است اماا تااکنون در تصاوص هویات تناریف زیادی درباره هویت  ملت
عنصر جغرافیاایی توان گفت که کشور )واحد جغرافیای سیاسی( کمتر صحتت شده. می

شناساان باه انتقااد از در بسیاری از تناریف موجود زایب است و حتی برتی از جامنه
روییردهای احتمالی جغرافیای سیاسی در تفسیر از هویت و زالب شدن عنصر جغرافیا 

اما واضا اسات کاه ؛ (100: 1387)برتون،  اندپرداتته، هاتیقومو  و میان بر عنصر مردم
ی راه را بر ورود بر متاحث انتزاعی باه تیهوغرافیا در تتیین منطق مناستات ن ر از جعزل

ملی گشوده است. از طرف دیگر وارد نشدن عنصر مرز سیاسی به تنااریف  دایره هویّت
بسته اسات.  شیازپشیبی جغرافیایی این پدیده هاجنته، راه را بر «ملّیهویّت»موجود از 
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به نقشه سیاسی جهان بنگریم، تطوط قرمز باریک، همان ویژگای اسات کاه  کهیهنگام
بناابراین حیام  دولات و حیمات  ؛ دهادحدود  قلمرو  هویت ژئاوپلیتییی را نشاان می

سات نجایاممین است فراتر از مرزهای سیاسی نافاذ باشاد. در « دشواری»حیومت، به 
دوفااکتو  صاورتبهنفونی کاه شد، یننی مناطق « قلمروسازی»وارد موضوع  توانیمکه 

هاایی آن سلساله میمّل جاهیدرنتنفون یابد و « مرز»، فراتر از هادولتممین است حیم 
ایان تنریاف بارای هویات  تیادرنهابرای هویت ژئوپلیتییی یک کشور ایجااد شاود. 

 :شودیمژئوپلیتییی پیشنهاد 
کشاور  یک اندنشناس و شناسایی برای سیاسی جغرافیایی و عوامل اندرکنش برآیند»
بدهاد و  جهات و شایل تاارجی و داتلای عرصاه در دولت را کنش است ممین که

 «.تصوّر تاصی از آن کشور ایجاد کند
 
 هاافتهی

 متاد ، از شاودیمی که به یک ناحیه سیاسی یا قلمرو منتهی ارهیزنج استفان جونز ازن ر
شاود. باه منجار می قلمرو تیدرنهاو میدان آزاز و پس از طی کردن مراحلی به  اندیشه

. افتادیماگیارد و ساپس اتفاا  انساان شایل می« نهان»گفته جاونز جناش ابتادا در 
نهان ی دیگر نیز به همین ترتیب است و آنچه مهم است چیزی است کاه در هااستیس

 )ویسای،اسات  میادان متّحادو این شروع یا گام نخست در تشییل  بنددیمنقش  انسان
یمادیگر به قلمرو ادراکی نزدیک  بارکانسانی در اینجا ی تیهنن. اشاره به (168: 1394
. من ور از ادراک در اینجاا اشااره رودینمی کلاما در ن ریه جونز فراتر از توصیفی  شود

نمادهاا و  هااآنبه مفهومی نهنی است، یننی یک فضای فیری و آگااهی کاه در درون 
راف و مناستات انساانی و جمنای ی جهان اطهادهیپدتاصی به درک افراد از  تصورات
فضای جغرافیایی نیسات و ممیان اسات  لزوماً. به این مننا فضا یا حوزه دهدیمشیل 

هاا ی تااریخی زیاادی در میاان جواماع و ملّتهانمونهشامل فضای فرهنگی نیز باشد. 
دهد تحلیال ژئاوپلیتییی و سیاسات تاارجی، یاا حتای تنیاین وجود دارد که نشان می

ی جمنای، قلمارو ی متشیل از تجربه تاریخی، حاف هاچرتهدوست و دشمن بر متنای 
 ی صورت گرفته است.ییتیژئوپلسرزمینی، هویت و ادراک 

دهد و تا زمانی کاه نتاوانیم ها و تحو ت بیرون مننا میادراک ما از هستی به رویداد
به جهان بیرون مننا دهیم قادر نخواهیم بود تا شناتت و نساتت درساتی باا آن برقارار 
سازیم. این مننادهی گاهی از طریق ارتتاط با جهان بیرون اسات و گااهی در نهان ماا. 
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اماا از ؛ کنادیمادست پیادا زمان به بازنمودهایی از تاطرات  درگذرنهن انسان  درواقع
« مرجاع»سوی دیگر نهن برای اینیه بتواند باه محایط منناا دهاد  زم اسات باه یاک 

آیناد. واره، باه کماک نهان میست که حاف اه و طارحنجایامشخص مراجنه کند. در 
از  شااودیمااتوانااده  یحسااجغرافیااای ادراک جغرافیااای رفتاااری کااه گاااهی بااه نااام 

. این رشته در پای کشاف بردیمسود  ادراکی شناتتی هاهین رو  گراارتاتی شناسروان
درباااره  هاااآنعمیااق  ادراکاااتی از بااردارپردهی نهناای مااردم و هانقشااهشااناتت و 

ی نهنای، بندصاورتی، یک گفتمان میان شناسرواناز  متأررهاست. در این میتب میان
یی که مردم در آن فضا ادراک هاوهیش نهیدرزماست. این میتب  موردتوجهجامنه و فضا 

 گذارنادیما ریتأر طشانیمحدر  تیدرنهاو  دهندیمسپس واکنش مطلوب نشان  کنندیم
ی یک فرایند نهنای اسات کاه از حس. ادراک (111: 1394 )شیویی، پردازدیمبه بررسی 
 رونیاازا، شاودیمایاباد و منناادار ، ن ام میشدهیگردآور ازیموردن اطالعاتطریق آن 

دارد. اگر  هایبررساساس  عنوانبهی نقش روشنی در تحلیل فضایی حسکه ادراک  است
ادراک را به مننای آگاهی انسان از جهان بیرون بدانیم، ادراک جغرافیایی، شناتت ماا را 

ی ساه حساساازد. در جریاان فرایناد ادراک از وضع و شرایط تود در جهان مطرح می
نگرشای  -هیجاانی و تماایالت فیاری -طفیعامل محرّک داتلی و تارجی، حالت عا

ادراک حسی به همان اندازه که یک تجرباه مشاترک و مقولاه  درواقعهستند.  رگذاریتأر
تواند از . ادراک جغرافیایی نیز نمیاستاجتماعی است به همان میزان نیز یک امر فردی 

به مننای دریافت اطالعاات از طریاق حاواس  صرفاًباشد. ادراک حسی  مستثنااین گفته 
ی حسای باه هماراه هاایآگااه گساتره نیست. بلیه به مننای بصایرت نهنای، گانهپنن

ها نیز هست. در این فرایند بین جهاان واقنای و جهاان ادراکای، بینیها و پیشیادآوری
 .(118 :1394 )شیویی، کنندیمی نهنی فرهنگی و شخصی مانند فیلتر عمل هایصاف

 مورداساتفادهی محیطی و اکولاوژییی شناسرواندر جغرافیای رفتار فضایی دو رشته 
ی اکولوژیاک شناساروانی محیطی یک شاته جدید است که با شناسروانگیرد. قرار می

محایط »: ییام کنادیما دیاتأکهمپوشی دارد. ویلیارم کرک، روی دو محایط مشاخص 
ی شاناتتروانمی از محیط نهنی یا محیط دوّ«. محیط رفتاری»و دیگر « پدیداری و عینی

یک  صورتبهگیرد و این تصمیم صورت می« یریگمیتصم»از آن  متأررو  ردیپذیم ریتأر
تلقّای و ادراک از ». رفتاار فارد نیاز در نساتت باا شودیمعمل آشیار در محیط پدیدار 

عینی دارد. ادراک حسی کاه  تیواقننه در نستت با محیطی که  ردیگیمصورت « محیط
ی هااتیواقنفرایندی است که از  عنوانبهی دارد اعمدهدر جغرافیای رفتار فضایی نقش 
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و باا موجاود زناده و تحلیال و تفسایر  شاودیممحرّک فیزییی و شیمیایی محیط آزاز 
. بادین مننای کاه انساان ابدییمتاتمه  شودیمروانی که موجب سازگاری آن با محیط 

را دربااره  اطالعاات توانادیما هااآنی در اتتیار دارد که به کمک ارندهیگی هادستگاه
رفتااری  هااآنی محیط  تارج دریافت کند و با واکنش در برابار هایدگرگونتغییرات و 

و  انجامادیمااحساس پس از تفسیر و تنتیر باه ادراک  درواقعسازگار از تود نشان دهد. 
تالصاه ادراک  طوربه. شودیمی عالم هستی تتم هادهیپداین ادراک به شناتت برتی از 

 .(122: 1394 )شیویی،شود دار میی آن تجارب حسی مننیطفرایند نهنی است که در 
این تتیین بر اسااس تجرباه تااریخی و ملماوس از رویادادها قارار دارد. جواماع و 

ادهای مهم سیاسای، از روید گرفتهنشئتکشورها لوح سفید نیستند، بلیه تجربه تاریخی  
ها پاس از ارر گذاشته و وارد ساتتار حاف ه تاریخی شده است. این داده هاآن تینهنبر 

ها شده ی تاریخی، ادبی، سیاسی و ... وارد فرهنش سیاسی دولتهاپردازشگذر زمان و 
آورند و آنگاه تتدیل باه بنیاان  یاک ی در تصوص موضوعی منیّن پدید میتاصو فهم 

شوند. چنین ادراکی در ساطا نختگاان دولات تتادیل باه ح یا استراتژی میتصمیم، طر
ها و احزاب( تتدیل به ادراک فرهنش استراتژیک و در سطا عمومی )روشنفیران، رسانه

 شود.ژئوپلیتییی می
دهاد هاا وجاود دارد کاه نشاان میی تاریخی زیادی در میان جوامع و ملّتهانمونه

 ی متشیل از تجربه تااریخی، حاف اهاچرتهود بر متنای تلقی کشورها از قلمرومندی ت
ی صورت گرفته است، لذا متناای حرکات باه سامت ییتیژئوپلجمنی، هویت و ادراک 

ها، تجربه تاریخی است. تجارب تااریخی اگار گیری ظرف ادراک ژئوپلیتییی ملّتشیل
د و بار تتدیل به بخشی از حاف ه جمنی مردم یک سرزمین شوند منناادار تواهناد شا

 ی جامنه از مفهوم قلمرو شیل تواهند داد.کلادراک 
 گيری تجربه تاریخیشكل :حله نخستمر

گیری تجربه تااریخی بارای یاک ی ادراک ژئوپلیتییی، شیلبندصورتنخستین مرحله 
اگر  ژهیوبهگروه جمنیتی واحد در سرزمین یا قلمرو مشخص است. این تجربه تاریخی 

 نستتاًو همگان تصوّر  کرده تودجمنی درگیر  صورتبهاز نوعی باشد که توده مردم را 
وارد حاف ه تاریخی )مرحلاه دوّم( تواهاد  نیتدربهمشخصی در مورد آن داشته باشند، 

وارد ضامیرناتوآگاه  نیتادربهگیرد یی که در این مرحله شیل میهاتجربهبنابراین ؛ شد
هاا، اشاغال ن اامی، یی همچون حماالت مهام ن اامی، جنشهادهیپد. شوندیمجوامع 

گیری تجرباه تااریخی هساتند. عوامال شایل نیتریاصلی المللنیبو مناهدات  عامقتل
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ترین مرتته تضاد است و ازلاب گیرند و جنش، عالیدر تضاد و تقابل شیل می هاتیهو
 تاو م. پیامد (25: 1388 تس،)کالوزویشود یک مُحرّک یا انگیزه سیاسی محقق می جهیدرنت

هویات سارزمینی اسات زیارا  جاهیدرنتدیگری و  -گیری منبودن جنش و تضاد، شیل
 انقیاد بر قلمرو و اشغال است.ها انگیزه محرک بسیاری از جنش

ها عاام و نژادکشایهاای صالیتی، رویادادهایی مانناد قتلهای جهاانی، جنشجنش
ان توساط عثماانی یاا اشاغال فرانساه توساط )ژنوساید، پوگروم(، اشغال )اشاغال بالیا

 عنوانباهبار مانند ترکمانچای، مناهده ورساای، مناهاده ساور ها(، مناهدات  تفتنازی
 عنوانباهپییاو و لاوزان -هاایی چاون وساتفالیا، سااییسهو مناهد بارتفتمناهدات 
بخشی از حاف ه و هویت ژئوپلیتییی در آینده جوامع  عنوانبههمگی مثسّس مناهدات 
 های ژئوپلیتییی بازیگران جهت دادند.به کنش

 جمعی و معنایابی حافظه م:مرحله دو
گیری ظارف ادراک ژئاوپلیتییی های تاریخی فو  در صورتی وارد چرتاه شایلتجربه

 ژهیوبهحاف ه جمنی تودآگاه و  تیاهمتواهند شد که وارد حاف ه جمنی شوند. اینجا 
ی شناساروانموضوع ادراک دارای یک جنته نیرومناد  ازآنجاکهیابد. ناتودآگاه نمود می
ی زیارین هاهیا توان نساتتی باین آن و حاف اه جمنای و در رسد میاست، به ن ر می

ضمیر ناتودآگاه متصور بود. یونش در مطالنات تود عالوه بار تودآگااه شخصای باه 
هماان « تودآگااهی جمنای»وی  ازن ارپرداتته است. « جمنی»گاه و ناتودآگاه تودآ
 از زرایز و اشیال موروری ادراک نیز« ناتودآگاه جمنی»ی و روح زمانه است و نیبجهان

شود که فرد هرگز به آن آگاهی نداشته و در طول زنادگی او باه تشییل می اندریافت و
کاملی از افراد )تانواده، ملّت، نژاد یاا هماه دست نیامد است؛ بلیه وجه مشخصه گروه 

آن دسااته از اشاایال ادراک و اناادریافت  . وی(33: 1399)اوداینیااک،  اسااتنااوع بشاار( 
 الگوهااکهن تواناد.یالگاو مکهنباه ار  رسایده اسات « جماع»)تصوّر( را که به یک 

ریازه از ادراک ز»کناد: را چناین توصایف می هاآنیونش  که زندیزراعناصر همتسته با 
به همان ترتیب که تودآگاهی، ادراک درونی از فرایند عینی زندگانی اسات.  قاًیدقتود...

: 1399)اوداینیاک، « از جنس احساس نیز هستند اندشهیاندهمان اندازه که از جنس  هاآن
ناتودآگااه  ناهیدرزمی جغرافیاایی باود، ی جترگرایاناههادهیا ریتأر. یونش که تحت (34

سرزمین بار روان انساانی را سانجیده باود.  ریتأرنیز به تحقیقات پرداتته و  جمنی  ملّی
زمین  تیمالیداشت. وی در تصوص  ریتأر« ناتودآگاه جمنی»یونش سرزمین بر  ازن ر

سرزمین بر انساان نوشات و باه گفتاه او  ریتأرو نیاز انسان به یک رابطه پویا با زمین و 
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روانی سرزمین فراتر از جتر جغرافیا است و عناصر عرفانی سرزمین را ماننیس  راتیتأر
زادگااهش( باه ) سیسوئژئوپلیتیک  تیموقنتصوص  . او در(120: 2009لوین، )کند می

بر روان پرداتت و با اشاره به احاطه ایان کشاور « انداز سرزمینیچشم» راتیتأربررسی 
انی که استقالل این کشور و مزیات دفااعی توسط سه قدرت اروپایی و موقنیت کوهست

. به باور یوناش (128: 2009 )لوین،ی تود ادامه داد هادهیابه بررسی  کندیم نیتأمآن را 
کاافی  زمانمادتی هساتند کاه در فردمنحصاربهی روانی هایژگیوملل مختلف دارای 

شاوند. او اساتد ل بیولوژییی تتدیل می شوندهمنتقلی نژادی  هاتفاوتو به  گرفتهشیل
ی روانی ما ییسان است زیرا هر دو امر، مشروط هایژگیونهنی با  مقدماتکرد که این 

 .(118: 2009 )لوین،، میان و تاریخ است وهواآببه: فرد، تانواده و سپس ملّت، نژاد، 
از اشاغال یاا ، تحقیار  ناشای عامقتلرنن  حاصل از  تینهندر این مرحله  زم است 

و  ، یا حتی احساس پیروزیمثسّسشیست، عترت  تاریخی ناشی از مناهدات ننگین یا 
ی بندی بازتولید شده و باه حاف اه جمنای ساپرده شاود. ایان هانسلدر  دائماًتهدید، 

استمرار از طریق ییسری ابزارهای سنّتی یا مدرن مانند کلیساا و ماذهب، یاا حماساه و 
گیارد کاه مساتمر صاورت می صورتبهی جمنی هارسانهسی و ادبیات، رمان، کتب در

 اساتاهمیات  حاائزنام دارد. موضوع دیگری که در این مرحله « انتقال نسلی»میانیسم 
هاا از طریاق شانر، است. در جهان کهن میانیسام انتقاال آموزه« میانیسم انتقال نسلی»

، کتب درسی و وپرورشآموزش»حماسه، متون دینی و کلیساها بود ولی در جهان مدرن 
اهمیات  -کامل تحت کنترل دولات بودناد طوربهکه در قرن نوزده و بیست -« هارسانه

مننای سیاسی یافته و نستتی باا  نیتدربهی تاریخی هاتجربهاند. در این مرحله پیدا کرده
نوعی تلقّی از دوست و دشمن شایل  نیتدربهکنند و جغرافیای سیاسی )زمین( پیدا می

در اینجا نوعی مننادهی به رویدادها در ارتتاط باا مناافع جمنای باا محوریات  یرد.گمی
در اداماه بخاش  ؛ وگیاردزماین و... صاورت می تیمالی، تیّکلمذهب، دین، نژاد و یا 

 عامقتلگیرد و تجارب تاریخی اعم از اشغال، جنش، اجتماعی ادراک شیل می -سیاسی
 کند.و... مننای سیاسی قابل تفسیری پیدا می

 مرحله سوم: قلمروسازی
. شاودیما اررگاذاربر قلمرومندی و قلمروسازی  سومادراک برآمده از تجربه تاریخی در گام 

و سیاسات  بافرهناشو  داکردهیاپمننای جغرافیاایی نیاز  نیتدربهدر این مرحله ادراک 
. شودیمبین تجربه تاریخی و قلمرو جمنی ارتتاط برقرار  تیدرنهاکند و نستتی پیدا می

ی هاشاهیانددشامن، -یی مانند دوساتهادوگانهلذا بر اساس تلقی از جغرافیای تهدید، 
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، مناادن، ارتفاعاات( هارودتاناه)دریا، ی جغرافیاییهاارزشژئوپلیتییی مانند رسیدن به 
ی هاسامیمیانو بار اسااس  گرفتاهشایلبنابراین آنچه در مراحل قتلی ؛ شوندیممطرح 

ی قلمرومنادی باه تاود بگیارد. هاهیسوتواند بازتولید شده است، می دائماًانتقال نسلی 
ی دینی و متون کتاب مقدس منتع بزرگی برای مشاروعیت بخشای هااسطوره، هاحماسه

 ی ژئوپلیتییی هستند.هاانگارهبه 
 ژئوپليتيكی هویت :مرحله چهارم

واقاع شاده  ماثرراگرچه در مرحله چهارم فهم برآمده از حاف ه جمنی بر قلمروساازی 
پاذیرش عماومی پیادا  هاادراکی برتاسته از این هاتیرواییی از  کهیهنگاماست، اما 

گیرناد. در ایان صاورت کرده و یا حاکم شود، هویت ژئاوپلیتییی کشاورها شایل می
ی کلاو مواضاع  شاودیمات پاردازش نهنیت تاصی از واحد سیاسای در عاالم سیاسا

دقیاق  طوربه. در این مرحله منادله ما و دیگری گردندیمهویت آن کشور تلقی  عنوانبه
کناد. ی پیادا میتردهیاچیپی ژئاوپلیتییی هاصاورت نیتادربهو  شاودیمی بندصورت

یی چاون جهاان هاایبندبلوکی )برای مثال سوئیس(، عدم تنهد، طرفیبمواضنی چون 
. انادجملهآزاد یا جهان سوسیالیستی، جهانی اوراسیایی، جهان نوردیک و تورانی از این 

ی و... در گسترجهانهمچنین نوع تلقی از وطن و مرز، مرزهای واقنی، مرزهای طتینی، 
ی موجاود در ژئوپلیتیاک هاالیتمثتاوان باه می« نموناه». برای مثررندتنیین این هویت 

 مثاباهبهگرا اشاره کرد که در اوّلای ترکیاه ی کمالیستی و اسالمهامیپارادااس ترکیه بر اس
شاود و در دومای ترکیاه پُلی بین شر  و زرب در کانون فهم جغرافیاایی قارار داده می

پذیرفته شاده اسات. نقاد داوداُزلاو بار کمالیسام از ایان نقطاه « کشور مرکزی» مثابهبه
بازتابی  درواقعیک پُل میان شر  و زرب  عنوانبه شود که تصور ترکیهعزیمت آزاز می

ی ن ریه پُال، ن ریاه جابهبنابراین وی ؛ است« ابهام در میان»از سرگردانی جغرافیایی و 
هاای فرهنگای به ن ر وی انقالب (23: 2001 داودازلو،)کند را توصیه می« کشور مرکزی»

ی باه امپراتاورگاذار از  ی میانی و گسست تااریخی در دورانتیهویبرک موجب وآتات
. داودازلو (36: 2014 یشیلتاش،)بود  تیهویبشده که نتیجه آن رشد نختگان  یتجمهور
طرح  (1997)داودازلو: « ها از تودادراک تمدّن»های ن ری این روییرد را در کتاب بنیان

( 2001)« الملالنیبعمق استراتژیک: جایگاه ترکیه در ن ام »کرده بود و بندها در کتاب 
دهی به تفیرات ژئوپلیتییی در مرکز شیل عنوانبهاما ارتش ترکیه ؛ به بسط آن پرداتت

این کشور، روایت دیگری از موقنیت مرکازی ترکیاه داشات. در ایان روایات ع مات 
آن است و ارائاه تصاویر مرکازی از آن باا  فردمنحصربهتاریخ ترکیه ناشی از جغرافیای 
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 تیامنها در کتاب درسی صورت گرفته است. این آموزه« ییندرهارتلند م»الهام از ن ریه 
، وارد حاف ه جمنای شاد. شدیمدر مدارس تدریس  1960ملّی که از سوی ارتش از دهه 

 تیاموقنهای درسی جغرافیا، با دو ویژگی اساسی، نیز کتاب 1980پس از کودتای ن امی 
تصاوص یای دراساتثناء گراکردناد: نخسات روییارد آماوز منرفای میترکیه را به دانش

« حضاور دارد جاهماهدشامن »جغرافیای کشور و دوم تلقی تهدید دائمی که باا عتاارت 
هاای درسای در چارچوب مفهوم جترگرایی ژئوپلیتییی، در سلسله کتاب .شودتالصه می

 تیاامنشود که ییی از محورهای یک میان ژئوپلیتییی فهم می عنوانبهملّی، ترکیه  تیامن
 .(293: 2016)یشیلتاش، ملّی است که در جغرافیا تجلی پیدا کرده است  قدرت آن

 مرحله نهایی: ادراک ژئوپليتيكی
دقیاق پیشارفته و  طورباهگیرد که چرته فرایند اتیار ادراک ژئوپلیتییی زمانی شیل می

ملّات  -ی فرایند دولتریگشیلمراحل آن طی زمان و میان رشد کرده باشد. چگونگی 
عناصار چندگاناه  لهیوسبهاهمیت است. در حقیقت ظرف ادراکی جوامع  حائزدر اینجا 

؛ گیری آن داردسازی از حاواد  نقاش مهمای در شایلو روایت شوندیمفو  تیمیل 
گیری یک فرایند بلند مدّت، طتینی و نامحسوس است که بنابراین ادراک محصول شیل

شود. ظارف ی جوامع تتدیل میگیربه مرجنی برای تصمیمات سیاسی و موضع نیتدربه
ی گذشته هستند که وارد فرهنش عمومی هادهیپدی از عوامل و امجموعهادراکی جوامع 

گذارد. این اررگذاری گاه از با  یننی از سوی نختگان دولت شده و بر تصمیمات ارر می
است و گاه از پایین یننی از سوی افیاار عماومی و روشانفیران. مجماوع ایان فرایناد 

جهت دهد، کُدهای ژئوپلیتییی را تنیین کرده و « کنش ژئوپلیتییی»تواند به می تیرنهاد
واقع  مثرربه مرحله تصمیم سازی برسد و یا حتی در پردازش یک سیاست کالن دفاعی 

شود. جامنه و دولت، هنگام مشاهده یک روییرد تهااجمی از ساوی باازیگران دیگار، 
ی تود را از تهدیاد بار اسااس هماین هایتلقّو  شهودی و ناتودآگاه مشاهدات طوربه

دهناد. باه ادراکات ژئوپلیتییی، پردازش و تحلیل کرده و برحسب آن واکنش نشاان می
 ریتاأرقلمروسازی( تحت  ازجملهتوان چنین پنداشت که کُنش ژئوپلیتییی )این دلیل می

 کند.همین ادراکات عمل می
 

 ادراک ژئوپليتيكی بر قلمروسازی ريتأثمصادیق 
 هاعامقتل

ی تاریخی باشد که نشاان هانمونهی از بارزترین یی و آنتی سمیتیسم عامقتلشاید تجربه 
یاک  تنهاناهبگاذارد.  ریتاأر ادراکتواناد بار دهد یک تجربه تاریخی تلخ چگونه میمی
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نیز جهان را بر اساس ایان تصاورات فهام کارده و باه  قربانیان وقایعبلیه  مداراستیس
ی بار حاف اه قادربهسمیتیسام اروپاایی کناد. تجرباه آنتیدوستان و دشمنان تقسیم می

کامل شیل داد و بخشای از  طوربهرا  هاآنهویت سیاسی  بود که مثررتاریخی یهودیان 
اس پاذیرش یاا عادم ارامنه و یهودیان بر اسامروزه  ظرف ادراکی یهودیان را برساتت.

کنند و هر نوع انیار این انادوه پذیرش ژنوساید، جهان را به دوست و دشمن تقسیم می
ی هاسالحها با عام کُردها توسط بنثیشود. قتلستیز با قربانیان درک می عنوانبهجمنی 

به حاف ه تاریخی این قوم در عرا  شیل داده اسات.  ،«الفان»ی در حلتچه و کشتارجمن
تتارهاا در ها و آلتانیکه کشتارهای سربرنیتسا، بوسنی و کوزوو باه بوسانیایی طورهمان

 عنوانبهها، نه عامبالیان هویت سیاسی بخشیده است. انیار یا توجیه هرکدام از این قتل
برای ناابودی تلقای  هاآناستحقا   من وربهگزاره تاریخی یا علمی بلیه اعالم مقصودی 

 و استراتژی وحدت کشورها است. هاانیبنظر به شود زیرا نامی
 معاهدات

و ادراک جمنی اررگذار است. این قراردادهاا  تینهنی بر المللنیبقراردادها و مناهدات 
آزاز فصالی جدیاد در حادود  منزلهبهداشته باشند یننی « مثسّس»ممین است تصلت 

باشند که به کشاور یاا « بارتفت»قلمرو مردمان یک ناحیه به شمار روند و یا مناهدات 
 تیاقابلشاود. ایان ناوع از مناهادات ملّتی در ارر شیست یا توطئه تارجی تحمیل می

 ورود به ظارف ادراک ژئاوپلیتییی را دارد و در قلمرومنادی کشاورها بازتااب تواهاد
کاه ایاران را باه منطقاه نفاون  1907داشت. از آن جملاه اسات: قراردادهاای محرماناه 

پوناد باه  هزار 130که با پرداتت  1919رّی و بحری تقسیم کرد و قرارداد ی بهاقدرت
ی متندد انگلیس در ایران هایکارشینمحقق شد،  (442: 1400)فرامیین،دولتمردان قاجار 

گاذارد کاه نمی وچراچاونجاای » آهانراه سیتأسامخالفت میرر بریتانیاا باا  ازجمله
ان مخالفتش است با ترقی اجتماعی، اقتصاادی هم آهنراهاز مخالفت با ایجاد  اشزهیانگ

. چنین رویدادهایی در فرهنش سیاسی عامه (338: 1385 )آدمیّت،« و نیرومند گشتن ایران
. (203: 1392 حااف  نیاا،)باود  ماثررتوطئه در بین مردم ایران  تینهنگیری شیل ژهیوبه

ترکمانچای نیز در فرهنش سیاسی ایران مننای مشخصی دارد تا جاایی کاه هار  مناهده
ی ادورهشود. با مناهاده ترکمانچاای نوع قرارداد منفی با صفت ترکمانچای توصیف می

باه پایاان رساید و دورانای ناوین آزااز شاد.  نیزمرانیاااز تاریخ ایاران باا فروپاشای 
به ملّت  وهن بزرگده و پیامدهای آن را در عتارتی کوتاه این مناه محمدحسین فروزی

ایان وهان بازرگ اول از »ایران توانده و با اشاره به علل و استاب آن نوشته است کاه 
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. باه دلیال (132: 1386)طتاطتاایی، « نادانی بود، دوم از نفا  و تتاهی اتال  بزرگان ایران
، شانر 1399آنر  ترکیاه در جمهورسیرئوجود چنین ادراکی بود که زمانی که اردوزان 
با واکنش انتوهی از ایرانیاان اعام از  شتهکارس را در یک رژه ن امی در باکو تواند، ی

زیرا هر نوع پیام منفای باه ایاران باا توجاه باه ؛ مداران و مردم عادی روبرو شدسیاست
 کند.ی، ناتودآگاه جمنی را تحریک میترکمانچامناهده 

ی بادبینی، عتارت و پردازشای نوعباهمناهده س وْر میان حیومت عثمانی و متفقاین 
 ناپاذیراجتناب نحویباه «س وْر سندروم»نوین از ژئوپلیتیک منجر شده است. تا جایی که 

 سیاسات از آناان یشناتت یهست فهم و داده شیل واقنیت از را تُرک روشنفیران ادراک
 نااگزیر نحاوی باه همچناین، پارانویاا، ایان. است داده قرار تأریر تحت را جهان امور و

 .شاودمی مدارانسیاسات و هااتوده ساوی از زیرعقالنای افراطای هاایواکنش موجب
 ترکیاه در مناصار سیاسات کامل شناتت از را ما پارانویا این فهم در ناکامی کهیطوربه

گیری کانش ( نیاز در شایل1919ورسای ) ننگین. مناهده (37: 2008)گویدا، دارد بازمی
ی از حقاارت و ادوگاناهگذاشات و  ریتاأرپس از جنش جهانی اوّل  هاآلمانژئوپلیتییی 

شایل داد. از میاان مناهادات  نازیسامشایستگی کنشی به نام فضای حیاتی را در قالب 
اشااره  (1921توان به مناهاده لاوزان )می اندبوده مثرری ییتیژئوپلکه بر ادراک  مثسس

رود و تاط بطالنای بار مناهاده ترکیه جدید به شمار مای سیتأسسند  درواقعنمود که 
( اشااره کارد کاه 1916پییاو )-به مناهده ساییس توانیمموهن  س وْر کشید. همچنین 

 .(147: 1398)مارشال، شیل امروز تاورمیانه را ترسیم کرد 
 جنگ و اشغالِ قلمرو

را بر ادراک ژئاوپلیتییی  ریتأرشاید بتوان گفت تجربه جنش، اشغال و شیست، بیشترین 
که ادراک درونای شاده  اندداشتهیی در طول تاریخ وجود هاجنشجوامع گذاشته است. 

هاا و ی بنادی، بار سرنوشات ملتهاسادهناشی از شیسات یاا پیاروزی طای آن، در 
هاا بارای مثال نیترمهمی صلیتی ییی از هاجنشواقع شده است.  مثررها ایدئولوژی آن
 گرفتهشایلی هاتجرباهآفرین هستند و هویت هاشیستها و است. بحران این موضوع

ساز باشاند. توانند ادراکمی جهیدرنتو  شوندیمی عمیق وارد حاف ه جمنی هابحراندر 
ایجاد کارد  وهن  شیست ایران در جنش با روسیه تزاری چنان بحرانی در وجدان ایرانی

تتریز و انقالب مشروطه منجر شاد  دارالسلطنهبه اصالحات عتاس میرزا در  تیدرنهاکه 
ساپتامتر نیاز  11ی صالیتی پاس از هاجنش. اشاره جرج بوش به (132: 1386)طتاطتایی، 

 ی مسیحیان و مسلمانان دارد.هاجنشی تاریخی منطوف به تجربه بانستتی 
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ها و نقطه عزیمت تفیّار مسائل مهم در ادراک روس ییی از« مرزهای طتینی»مسئله 
دفاعی روسیه است. در پانصد سال گذشته چندین تهاجم مهم از سمت زرب به روسایه 

، 1708ها در زمان شارل دوازدهام در ، سوئدی1605در  هایلهستانصورت گرفته است. 
به این کشاور  1941و  1914در  دو بارها و آلمان 1812در زمان ناپلئون در  هایفرانسو

ی آسایای هااسات های کوچرو نیز از . مغول(27و  16: 1398 )مارشال،لشیرکشی کردند 
هاا دساتیابی باه ی همیشاگی روسهااتیاولوبنابراین ییای از ؛ میانه بر روسیه تاتتند

در مناطق استپی و جنگلی  شانیخیتارها که سیونتگاه مرزهای مستحیم طتینی بود. آن
طتینی در برابر هجوم نیروهای متخاصم کاتولیک و تاتارها از شار   زلحاظاشر  اروپا 

باه یاوغ  آنچاهیا « اردوی زرین»بود پس از درهم شیستن استیالی  دفاعیبی امحدوده
آنچاه  تیادرنهای مرزهای مستحیم طتینی را دنتال کردناد. ابیدستمغول منروف است، 

ق شد عتارت از مرزهاای رودتاناه در قالب مرزهای شوروی با همسایگان جنوبی محق
و تمایل برای تسخیر پامیر  قفقاز کوهرشتهارس و اترک با ایران یا آمودریا در افغانستان، 

بنابراین مرزهای طتینی بازرگ در فرهناش اساتراتژیک ؛ (37: 1400 آباد،)حسینی تقیبود 
عامل پدافناد  عنوانبهروسیه اهمیت بسزایی دارد. نگرانی از نداشتن عوارب جغرافیایی 

 ازن ارهموار بودن دشت اروپای شمالی و شارقی و نیاز مارز باا چاین،  ژهیوبهطتینی 
 جاهیدرنتتتادیل کارده اسات.  دفااعیبااین کشور را به سرزمینی  تصمیم گیران روسیه

نادارد. وجاه دیگار  حائالی هانیسارزمی جز کنترل این مناطق و ایجااد اچارهروسیه 
. گرددیبازم« جنش کتیر میهنی»اف ه جمنی و هویت ژئوپلیتییی به در ح« تجربه جنش»

ها در جنش دوم جهانی داده شد. تاطرات ایان نامی که از سوی استالین به نترد با نازی
بارای بسایاری از  کهیطوربهمیرا  تاریخی برجای ماند.  عنوانبه هاروسنترد در نهن 

دفاع اجدادشاان  باشیوهاوکراین یادآوری جوانان روس در سده بیست و ییم، حمله به 
از شوروی در مقابل آلمان ناازی باود. شاتیه یاک روسایه بایش از صادبار از عتاارت 

ی به عملیات آلمان در ااشارهعملیات کیفری در اشاره به سربازان اوکراینی استفاده کرد. 
را در حیام  هاابرد و اوکراینیمی 1941جنش دوم جهانی. این عتارت تقویم را به سال 

 .(170: 1398 )اسنایدر، دهدها نشان مینازی
اشاغال و تتادیل آن باه ادراک، در تااریخ -ی تاریخی جناشمصدا  دیگر از تجربه

ی صلیتی در جنش هاجنشها از عثمانی طی است. شیست صرب مشاهدهقابلها صرب
 ریتاأرمایالدی  1389)دشات پرنادگان سایاه در پرشایتینا( در « امزلفلاد»موسوم به نترد 

به جا گذاشات و باه تصاوّر ملّای  هاصربعمیقی بر حاف ه تاریخی و فرهنش سیاسی 
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تاالش بارای قلمروساازی جدیاد پاس از  تیدرنهااز افسانه، جهان، ژئوپلیتیک و  هاآن
 کاه باه ناام میلاوش . ساوارکاری(20: 2010 )آندریک،دارد  فروپاشی یوگسالوی جهت

که «  زار»توانسته بود سلطان مراد ییم را در این جنش به قتل برساند به همراه شاهزاده 
 ارتاودکسبه انتقام قتل تلیفه گردن زده شد از سوی کلیسا تقادیس شادند و کلیساای 

سرزمین  عنوانبهپریشتینا و کوزوو نیز  زمانهم. (42: 1371)لقمانی، به او داد « تزار»لقب 
اما تحو ت تاریخی بندی ترکیب جمنیتی ناحیه ؛ ها درآمدمقدّس و موعود برای صرب

میالدی به نماد شیست و ناابودی  1389ژوئن  28در « جنش امزلفلد»را تغییر داده بود. 
یننای  اهاآنجویی از عثماانی و همیااران ها تتادیل شاد و میال انتقااماستقالل صرب

ها را که در این دوره باه ی مسلمان بندی( و آلتانیاییهاییایبوسنهای بوگومیل )مسیحی
های ارتاودکس هماه اسالم گرویده بودند زنده نگه داشت در ارار ایان تجرباه، صارب

که در دوره تسلط  مسلمانان بالیان را اعم بوسنیایی و آلتانیایی و دیگر اجتماعات اسالو
های نامیدیاد و ناسیونالیساتتالفت عثمانی مسلمان شده بودناد تُارک یاا عثماانی می

 . شاید(1040،1248: 1383)ماتیال، بودند  هاگروهی بالیان از این سازپاکصرب منتقد به 
هایی را که بندها در بالیان روی داد بخشی از هماین ادراک تلقای کارد. بتوان تشونت

هزار صرب را  100در ششصدمین سالگرد جنش امزلفلد،  1989ژوئن  28در میلوسویچ 
نشاین شاده باود گاردهم آورد و دور در پایتخت کوزوو )پریشتنیا( کاه اکناون آلتانیایی

ی که با فاجنه همراه ادوره. (51: 1371)لقمانی، جدیدی از تاریخ صربستان را اعالم کرد 
پردازی از نترد مقدس کوزوو و حفا  آن شد. نقش کلیسای ارتودکس صرب در روایت

منناادارکردن یاک حادراه تااریخی  منطاوف باه  جهیدرنتها و در فرهنش سیاسی صرب
کلیسای کاتولیک در اینجاا از طریاق  درواقع (15: 2010 )آنادریک،بود  مثررقلمرو بسیار 

دهی به ادبیات حماسی تاصی پیراماون جناش کاوزوو، یاک تجرباه تااریخی را شیل
 و به قالب مفهوم قلمرو و هویت ژئوپلیتییی درآورد.« ادارمنن»

ی متناددی از جناش، شیسات، هاتجرباهجنش جهانی اول برای قلمرو عثمانی باا 
)س وْر و لاوزان( مصاادف شاد. شیسات  مثسّسو  بارتفتتجزیه، اشغال و مناهدات 

ا به بااد داد ی وسیع تالفت رهانیسرزم عثمانی و اشغال کشور از سوی متفقین، نه تنها
وْر بخش هاای زیاادی از آنااتولی و تاراس شارقی بلیه با امضای مناهاده محرماناه سا 

 آتااتورکی استقالل به رهتری هاجنشکه هنگامی)استانتول( را نیز به تیغ تجزیه سپرده. 
و مُهر پایانی بر دو جنش داتلی و تارجی بوده که از تاکستر آن دولت ملّای  آزازشده

ی گاذار تُرکیه سربرآورد و سنش بنای هویت ژئوپلیتییی کشور را تشییل داد. این دوره
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ی مهم را در حاف ه ملّی جامنه ترکیاه شایل داد کاه اتجربهاز امپراتوری به دولت ملّی، 
هاای مهمای پیادا کارد. تجزیاه میارر ن کشاور بازتاببندها در ادراک ژئوپلیتییی ایا

 مانادهیباقهای اقلیت به تقدیر تاریخی تیدرنهاامپراتوری عثمانی بر اساس تطوط قومی 
گذار ترکیاه ناوین را باه سامت یاک نیز در رابطه با قلمرو جدید جهت داد و پدران بنیان

ی( ساو  داده و ساازملت)در میاان الگوهاای « ن اام تاون»استراتژی وحدت بر اساس 
ی سیاسی در ارتتاط با قلمرو سرزمینی و ژئوپلیتیک پدید آورد کاه هادهیامیراری نهادمند از 

 .(153: 2018، اوران، 2008)گویدا،شود از آن به سندروم س وْر )هراس از تجزیه( یاد می

 
 (1401)منبع: نویسندگان،  گیری ادراک ژئوپلیتیکي کشورهاچرخه شکل .1 شکل

 
 گيریو نتيجه یبندجمع

در این پژوهش الگوی جدیدی برای فهم  منطق  کُنش بازیگران ژئوپلیتییی در ارتتاط باا 
است که در بستر تاریخ و جغرافیا  هیچند است که متتنی بر یک چرته  شدهارائهقلمرو 

اط ی با سرزمین ارتتنوعبهگیرد. در اولین مرحله یک رویداد اررگذار جمنی که شیل می
شود. یک ملّت ممین است ایان مرحلاه را در قالاب می« تجربه تاریخی»دارد تتدیل به 

 مثساسیاا  باارتفت« مناهادات»و « شیست یا پیاروزی»، «عامقتل»، «جنش و اشغال»
از  نیتادربهشده و « حاف ه جمنی»تجربه کند. در مرحله دوم، این تجربه تاریخی، وارد 
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 ه ممین است در قالب ادبیاات، متاونشود کمننادار میی انتقال نسلی هاسمیمیانطر  
شاود. در باشد و در حاف ه ملّی یا تاریخی ماندگار  هارسانهی درسی یا هاکتابمذهتی، 

و باه  شاوندیممننادار « قلمرو سرزمینی»مرحله سوم، این تجارب تاریخی در ارتتاط با 
وْر. در مرحله چهارم ورسای یا س هده ترکمانچای، ، مانند مناانجامدیمیک کُد مشخص 

کشورها در ارتتاط با سرزمین یا موطن فنلی )و حتی سارزمین « ی ژئوپلیتیییابیتیهو»
شیل « من و دیگری»و به  شودیمها آزاز الملل و سایر ملّت، ن ام بینهاتیاقلآرمانی(، 

« دارد کشاور چاه جایگااهی در جهاان»کاه  ساثالدهد. در این مرحله پاسخ به این می
در « کشور مرکزی»و « کشور پُل»شود مانند ن ریه یی برای آن طرح میهاهین رمطرح و 

زماان ترکیه. در پایان این فرایند ظارف ادراکای یاا ادراک ژئاوپلیتییی کشاور در بساتر 
هااای ژئااوپلیتییی و در کُنش تیاادرنهاگیاارد و جغرافیااا( شاایل میمیااان )تاااریخ( و )

کند. از طریق نحوه تیوین ادراک ژئوپلیتییی منیّنی پیدا می قلمرومندی کشورها بازتاب
ها و رفتارهای بازیگر را تحلیل کرده و توضیا داد و حتای باه توان کنشیک کشور می

 هااا،کنش نهناای، سالوک هاا در آینااده پرداتات. ایاان ادراکبینای برتاای از کُنشپیش
 فاراهم اساتراتژیک اتیضامقت از میادان یاک و دهدمی جهت راها انتخاب و هامیتصم
 اساس بر هاکنش یننی؛ زنندمی کنش و نشیگزبه دست هاحیومت آن درون که کندمی

قابال  سیتأسای کشور و اساتراتژی وحادت در لح اه ریگشیلاز تاریخ  تفسیر نوعی
ساندروم  ریتاأرکاه تحات  هاتیاقلی ترکیه در رفتار با هااستیسی است مانند زیرطرح

س ور شیل گرفته است. برای ارتات وجود چنین بازتابی تحلیل محتوای کیفای سیاسات 
های حاکم ضروری اسات ی در متون، اسناد و یا اظهارات دولتمردان یا استراتژیستفیتأل

ی تجربی، نشاان دهاد کاه یاک سیاسات مشاخص هادادهو تحلیلگر باید با مراجنه به 
 نیبانیدراچناد ادراک پیشاینی تادوین شاده اسات. یاک یاا  ریتاأرژئوپلیتییی تحات 

شاوند برای کنترل افیار و اقناع افیار عمومی، متوسل به ادراکات پیشینی می هاحیومت
هایی تادوین شاود کاه منطتاق بار مناافع ها و کُنشو ممین است مدعی شوند سیاست

 تاریخی و مرتتط با حاف ه جمنی مردم یک کشور یا منطقه است.
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