بررسی مفهوم منازعه
در نظریههای روابط بینالملل و ژئوپلتیک


ریباز قربانینژاد
محمدرضا حافظنیا
***
زهرا احمدیپور
****
عبدالعلی قوام
**

چکیده
یکی از مباحث مطرح در نظریهها و مکاتب روابط بینالملل و ژئوپلتیک  ،بحکث ررشمکمههکا ماازاکاو و
مااقماو بین دولتهارت .از آنجا که تاش و ماازاه بین دولتها و حکومکتهکا همکوارد در رکطوح و اب کاد
مختلف رخ دادد و در آیادد نیز شاهد آن خواهیم بود ،صاحبنظران و نظریهپکردازان مکاتکب مختلکف روابکط
بینالملل و ژئوپلتی به شیودها مختلف ر ی کردداند ریمهها و اوامل ایجادکاادد مااقماو بینالمللی را
شاارایی و تبیین نمایاد .مکتبهکا کککر و کلیکمی مطکرح در روابکط بکینالملکل بکر ارکاه رهیاککت و
رویکرد که نیبت به تحلیل میائل جهانی دارنکد ،در زمیاکه بکروز اخکت ک و کمکمکش میکان واحکدها
ریاری در اب اد مختلف محلی ،ملی ،ماطقها و جهانی به ارائه دیدگاد خود پرداختهاند .با ااایت به اهمیکت
موضوعِ اوامل ایجادکاادد تکاش و ماازاکه در روابکط دولکتهکا ،دیکدگادهکا مختلکف و متاکوای از رکو
اندیممادان رشتهها المی و همچاین مکاتب ککر و کلیمی مختلف در این زمیاه ارائکه شکدد ارکت .بکه
نظر میررد هر کدام از نظریهها مطرح در روابط بینالملل با توجه به مبانی کلیمی و رویکردهکا المکی
اندیممادان آن ،موارد مختلف و متااقضی را به ااوان اوامل ماازاهآکرین میان دولتهکا قلمکداد ککرددانکد.
اندیممادان ژئوپلتی نیز هر کدام جابها از اوامل ژئوپلتیکی را در بروز ماازاه بین دولتها بررری ککردد
و نگاهی جامع و کامل به این پدیدد نداشتهاند .در این مقاله ،با بهردگیر از رویکرد توصیمی -تحلیلکی و در
ی مطال ه تطبیقی ،ررشممهها بروز ماازاه میان دولتها در شارشوب نظریکههکا روابکط بکینالملکل و
ژئوپلتی بررری خواهد شد.

واژگان کلیدی
ماازاه ،مااقمه ،دولت -ملت ،روابط بینالملل ،ژئوپلتی
دانشآموخته دکتر جغراکیا ریاری ،دانمگاد تربیت مدره (نوییادد میئول) E-mail: Rebazghorbani@gmail.com

** ارتاد جغراکیا ریاری ،دانمگاد تربیت مدره
*** دانمیار جغراکیا ریاری ،دانمگاد تربیت مدره
**** ارتاد الوم ریاری ،دانمگاد شهید بهمتی

E-mail: Hafezn_m@modares.ac.ir
E-mail: Ahmadyz@modares.ac.ir
E-mail: A_ghavam@sbu.ac.ir

فصلنامه راهبرد/سال بیست و سوم/شماره  /07بهار  /3131صص 256-233

 622بررری ممهوم ماازاه در نظریهها روابط بینالملل و ژئوپلتی

جستارگشایی
واژگان و مماهیم تکاش ،1شکالش ،6مااقمکه ،3ماازاکه 4و بحکران 5در ادبیکاو ژئوپلتیک

و روابکط

بینالملل کاربرد کراوانی دارند و اغلب برا بیان نوع روابط خصمانه دو کمور یا دو قکدرو رقیکب
به کار میروند .تاش و ماازاه میان واحدها ریاری در اب اد مختلف داخلی ،ملکی ،ماطقکها و
جهانی ،رابقه ا به درازا امر بمر دارد و هموارد در طکول تکاریس ریارکی و اجتمکاای انیکان
مماهدد شدد ارت .حکومتها نیز به ااوان بارزترین واحدها ریاری دارا حاکمیکت و اقتکدار
در کضا ررزمیای تحت کاترل خود ،به دلیل ت  ش برا بقا ملی و گیتر ش حوزد نمو و نیز
درتیابی به مااکع ملی خود ،روابطی مبتای بر تاش و ماازاه را با همیایگان و کمکورها دیگکر
تجربه کردداند .در بییار از مواقع نیز حکومتها نیبت به برخی اوامل و ارز شها جغراکیایی،
کرهاگی و ژئوپلتیکی بیرون یا درون قلمرو خود ،دیدگاهی نارکازگار بکا دیکدگاد همیکایگان یکا
قدروها ماطقها و جهانی دارند و در شاین حالتی نیز کممکش و ممکاجرد میکان آنهکا بکروز
میکاد.
در رابطه با ریمهها ایجاد ماازاه و کممکش در روابط بین دولتها و قدروها ماطقها
و جهانی ،دیدگادها و نظراو متاوای در قالب مکاتکب و اندیمکههکا کککر و کلیکمی از رکو
اندیممادان و صاحبنظران رشتهها روابط بینالملل ،الوم ریاری و جغراکیکا ریارکی بیکان
شدد ارت .در این میان ،ت  شها نظر بییار برا توضیح ماظم و قانونماد ماازاه و جاک
در روابط بینالملل صورو گرکته که ماجر به پرداز ش و ارائه نظریهها مختلف و حتی متضکاد
در این حوزد شدد ارت .هر ی

از این نظریهها بر اراه اصول و ممروضههکا خکاخ خکود ،ککه

نمئتگرکته از هیتیشااری ،م رکتشااری و رو ششااری متماوتی ارکت ،تصکویر متمکایز از
ماازاه ترریم میکاد .تموق و تیلط این نظریهها ،تاب ی از هژمونی و ریطرد گمتمانهکا و نظکام
1. Tension
2. Challenge
3. Dispute
4. Conflict
5. Crisis
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دانایی خاخ در دوردها مختلف تاریخی و باکت و راختارها اجتماای آن بودد ارت .باکابراین،
با صیرورو پارادایمی و گمتمانی و تحوالو ایای ،این حوزد نظر نیز دشار تغییر و تحکول شکدد
ارت.
به طور کلی ،در رابطه با مطال ه ریمکههکا تکاش و ماازاکه ،دو دیکدگاد کلکی وجکود دارد.
روانشااران ،زییتشااران ،نظریهپردازان باز ها و تصمیمگیر از رکتار اکراد شروع میکااکد و
ریمککههککا تککاش و ماازاککه را در طبی ککت 2انیککان مککیجویاککد .در مقابککل ،جام ککهشاارککان،
انیانشااران ،جغراککیدانکان ،نظریکهپکردازان رکازمان و ارتباطکاو ،دانمکمادان الکم ریارکت،
تحلیلگران روابط بینالملل و نظریهپردازان رییتمها ،ماازاکه را در رکطح گکرودهکا ،اجتمااکاو،
نهادها اجتماای ،طبقاو اجتماای ،جابشها بکزر

ریارکی ،واحکدها مک هبی یکا قکومی،

دولتها ملی ،ائت کها و نظامها کرهاگی مورد بررری قرار میدهاد.
ا ود بر این ،دیدگادها نظر مختلمی در مورد ریمهها ،الل و ماهیت کمکمکش ،ماازاکه
خمونتآمیز و جا

وجود دارد .هر ی

از این رهیاکتها بر اراه واحکد و رکطح تحلیکل خکود

اوامل و متغیرها متماوتی را مورد تأکید و بررری قرار میدهد .با توجه بکه رکه رکطح تحلیکل
دیوید ریاگر 2یا ره تصویر کاث والتز ،8نظریهها تاش و ماازاه در روابط بینالملل را میتکوان
در ره گرود طبقهباد کرد و در شارشوب آن به تجزیکه و تحلیکل ریمکههکا ماازاکه و جاک
پرداخت.
در رطح تحلیل خرددرییتمی کرد  ،یا تصویر اول 3خمونت و ماازاکه و جاک

ریمکه در

او شرور انیان دارد .رطح تحلیل خرددرییتمی ملی یا تصویر دوم ،10الل و اوامل کمکمکش
و ماازاه را بر پایه ویژگیها و راختار درونی کمورها تحلیل مکیکاکد .بکر ارکاه رکطح تحلیکل

6. Nature
7. David Singer
8. Keneth Waltz
9. First Image
10. Second Image
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ک نرییتمی یا تصویر روم ،11پدیدۀ ماازاه و جاک

بکا توجکه بکه ویژگکیهکا و ماهیکت نظکام

بینالملل تجزیه و تحلیل میشود .ی ای این راختار غیرمتمرکز و آنارشی

نظام بینالملل ارکت

که خمکونت و جاک طلبکی را در کمکورها بکر مکیانگیکزد ) .(Singer,1990;Waltz,2001در میکان
نظریهپردازان ژئوپلتی

نیز نظریه واحد در زمیاه اوامل ایجادکاادد ماازاه در بین دولتها بکه

شمم نمیخورد .هر ی

از ژئوپلتییینها با اهمیت دادن به برخی اوامکل ژئکوپلتیکی ککه نقکش

امددا در بروز ماازاهها بینالمللی ایما میکااد و نادیدد گکرکتن نقکش رکایر اوامکل ،رک ی
کردداند نظریه خود را در این رابطه تمریح نماید .در این مقاله ،نظریکههکا ژئکوپلتیکی در اب کاد
ررزمیای و هیدروپلتی  ،ژئوکالچر ،زییتمحیطی و ژئواکونومی

تحلیل میگردد.

 .3ماهیتشناسی مفهوم منازعه
ماازاه به وض یت و شرایطی اشارد دارد که در آن ی

گرود و مجمواه انیانی ممخص و م کین،

اام از م هبی ،کرهاگی ،زبانی ،ریاری ،اجتماای ،اقتصاد  ،قبیلها یا قومی به دالیل ت کار
نارازگار واق ی یا ظاهر اهداک و ارز شها با ی

و

گرود یا گرودها انیانی م ین دیگر ت کار

و تضاد آگاهانه دارند .در حقیقت ،ماازاه نوای کاش متقابل و ت امل اکراد و کمورها بکا یککدیگر
ارت که شامل مبارزد و مقابله آنها با طبی ت و محیط زنکدگیشکان نمکیشکود .ماازاکه نکوای از
رقابت ارت که در آن طرکین در این ت  ش و تق برا درتیابی به ماابع کمیاب ر ی میکااکد
با تقویت موضع و ارتقا موق یت و مازلت خود ،دیگر را از رریدن به هدک مطلکوب بکاز دارد،
ماصرک یا خارج رازد .به ابارو دیگر ،ماازاه وقتی حادث میشود که طرکین تصکور و درککی از
اخت ک میان خود داشته باشاد و ت  ش نمایاد این اخت ک را به نمع خود حکل و کصکل کااکد و
خاتمه دهاد ) . (Dougherty and Pfaltzgraff,1981,p.297لوئیس کوزر 16از ماظکر جام کهشکااختی،
ماازاه را اینگونه ت ریف میکاد :مبارزد و کممکش بر رر ارز شهکا و مطالبکه مازلکت ،قکدرو و

11. Third Image
12. Lewis Coser
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از طرکین ،خاثیکردن ،صدمه زدن و یا نابود راختن رقبا

خویش ارت (.)Coser,1956,p.3
با توجه به ریمهها و الل موجد و شرایط و موق یکتهکا مختلکف ،ماازاکاو ممککن ارکت
دارا ماهیتی خمونتآمیز یا میالمتآمیز ،آشکار یا نهان ،کاترلپ یر یا کاترلناپ یر ،قابلحل یا
غیر قابلحل باشاد .باابراین ،ماازاه لزوماً به صورو خمونتآمیز تجلی و ظهور نمکیکاکد ،بلککه
امکان دارد در قالب کاشها و رکتارها میالتآمیز نمود پیکدا کاکد .از ایکن رو امکروزد بیکیار
ریارت را هار کارگردانی مااکع مت ار

و متضاد ت ریف میکااد که کرایاد برا حل و کصکل

میالمت آمیز ماازااو مختلف ارت .بییار از دانممادان الوم اجتماای تصدیق مکیکااکد ککه
محو کامل ماازاه از پهاۀ زندگی انیان نه تاها غیرممکن ،بلکه نامطلوب نیز هیت ،زیرا پاردا از
اشکال ماازاه برا دگرگونی و پیمرکت اجتماای ضرور ارت .ریمور مارتین لیپیکت 13اشکارد
میکاد که هم الکییس دتوکویل 14و هم ککارل مکارکس 15بکر ضکرورو ماازاکه بکین واحکدها
ریاری -اجتماای تأکید کردداند ( .)Lipest,1991,p.71به ااتقاد نیبر  ،12ماازاه یککی از جوانکب
اراری رشد ارت؛ جابها که نه میتوان آن را کام ً کاترل کرد ،نه مکیتکوان مکانع از بکروز آن
گمت و نباید هم در پی شاین کار برآمد.
از دیدگاد رابروگر ،پدیدۀ ماازاه ابارو ارت از ت ام و قهرآمیز و آشکار گرودها رقیکب.
این ت ام و دارا شهار ویژگی هیتاد:
 .1دو طرک یا بیمتر درگیر ت ار

هیتاد.

 .6آنها به طور متقابل درگیر اقداماو ضد یکدیگرند.
 .3آنها از رکتار قهرآمیز با هدک ویران کردن ،آریب رراندن ،خاثی کردن و یا در غیکر ایکن
صورو مهار حریف یا حریمان بهرد میبرند.

13. Seymour Martin Lipest
14. Alexis De Tocquevilie
15. Karl Marx
16. Nieburg
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 .4این ت ام و رتیزدجویانه ،آشکارا و الای هیتاد (.)Gurr,2009,p.47
باا به ت ریف هر برمن 12از ماازاه ،ماازاه ابارو ارت از وجود اخت ک و نارازگار میان
شاککد گککرود کککه در نتیج کۀ آن تهدیککد الیککه نیازهککا ،ا یککق و ماککاکع یکککدیگر صککورو گیککرد
(.)Behrman,1998, p.77
در این ت ریف رادد ،شهار ممهوم به شرح زیر وجود دارند:
ممهوم اول ،اخت ک و نارازگار ارت .به طکور کلکی ،شاکدین رکطوح اخکت ک در مواضکع
گرودها درگیر در ماازاه مماهدد میشود .با اینحال ،احتمال دارد که اخت ک واق ی ککام ً بکا
اخت ک ظاهر متماوو باشد .در واقع ،ماازاه تمایل دارد که با رطوح مهم و امکدد رکو تمکاهم
همراد گردد که به طور قابل توجهی میل به اغراقگویی در اخت کاو و نارکازگار هکا ظکاهر
دارد .با این حال ،م اازاه بیش از ی
ارت که در آن مردم ی

اخت ک و نارازگار محض و راکد ارت .ماازاکه وضک یتی

تهدید را نیبت به ر ادو و خیر و رکاد خود احیاه میکااد.

ممهوم دوم ،گرود ها درگیر ارت .در هن اغلب انیانها ،یک

نکوع نکاهمخوانی و اخکت ک

نیبت به گرودها درگیر در ماازاه وجکود دارد .هاگکامیککه در برخکی شکرایط ،مکردم متوجکه
میشوند که آنها نیز یکی از طرکها ماازاه به شمار میروند ،شگمتزدد و غاکلگیر مکیشکوند.
در بییار از موق یتها ،مردمیکه به ااوان بخمی از نظام اجتماای به شمار میروند ،به شرکت
در مااقمه و ماازاه تمویق میشوند ،در حالی که ممکن ارت شخصاً آن موق یت پکیشآمکدد را
طور دیگر تمییر کااد .طرکها درگیر در ماازاه تمایل دارند که بکه جکا برررکی واق کی و
بازبیاکی ایاکی از وض یت موجود ،بر پایه ادراک و برداشت خودشان از آن واکاش نمکان دهاکد.
بر همین اراه ،برداشت و درک مردم از ی

قضیه به ارز شها ،کرها  ،ااتقاداو ،رطح آگکاهی

و تجربه آنها و رایر متغیرها بیتگی دارد.
ممهوم روم ،تهدید ادراکی ارت .مردم م موالً در برابر تهدید ادراکی واکاش نمان میدهاکد
تا در مقابل تهدیداو واق ی که با آن مواجه هیتاد .باابراین ،در حالی که کهم و ادراک مکردم بکه
خود خود و کی نمیه واق ی نییت ،رکتار ،احیاراو و واکاشها همیمگی مکردم بکه ورکیله
17. Harry Behrman
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درک و احیاه ناشی از تهدید که روبهرو شان ارکت ،تغییکر مکیکاکد .اگکر بتکوان میکائل و
تهدیداو واق ی را شاارایی کرد و ارتراتژ و راهکارها را متکی بر آن گیتر ش داد ،ماازاه را به
طور راختار میتوان مدیریت کرد.
ممهوم شهارم ،نیازها ،ا یق و نگرانیهارت .م موالً ممک و مطرح در ماازاکه را بکهااکوان
ی

موضوع و ممهوم با قابلیت دوام و ماندگار در نظکر مکیگیرنکد .میکائل و ممکک و ماازاکه

تمایل به پیچیدگی بیمتر دارند .به بیانی رکادد ،اک ود بکر نیازهکا واق کی و حقیقکی ککه در
ماازااو یاکت میشوند ،هموارد نیازها روانی و جیمانی نیز وجود دارند که در داخکل ماازاکه و
کممکش قرار میگیرند (.)Behrman,1998, pp.78-81

 .2روش تحقیق
این مقاله مبتای بر رو ش توصیمی -تحلیلی میباشد و رو ش جمکعآور داددهکا و اط اکاو نیکز
به طور کلی بر مباا رو ش کتابخانها ارت .در رو ش کتابخانها بیمتر بررری ارااد و مدارک،
مراج ه به کتب داخلی و خارجی ،نمریاو و مطبوااو ،مقاالو و مج و و رایتهکا ایاترنتکی
مورد تأکید قرار گرکته ارت .پس از گردآور و طبقهباد اط ااو ،تجزیه و تحلیل آنها به طکور
امدد از طریق توصیف و مبتای بر تمکر ،ماطق و ارتدالل صورو گرکته ارت.

 .1یافتههای تحقیق
در این بخش از مقاله ،ر ی شکدد ارکت تکا ممهکوم ماازاکه در نظریکههکا روابکط بکینالملکل و
ژئوپلتی

تمریح گردد .از میان نظریکههکا روابکط بکینالملکل ،مکاتکب رئالییکم ،نئورئالییکم و

نئولیبرالییم انتخاب شدد و در نظریهها ژئوپلتی

نیز دیدگادها پیتر هاگت (نگر ش ررزمیای

و هیدروپلتیکی) ،راموئل هانتیاگتون (نگر ش ژئوکالچر) ،ادوارد اوتواک (نگکر ش ژئواکونومیک ) و
هامر دیکیون (نگر ش زییتمحیطی) برا بررری پدیدد ماازاه میان دولتها مورد مطال ه قکرار
گرکته ارت.
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 .3-1نظریههای روابط بینالملل
 .3-3-1نظریه واقعگرایی

واقعگرایی( 18رئالییم) اگرشه ی

نظریه ک ن روابط بینالملل برا تبیین کلی و کراگیر ریارت

بینالملل و پدیددها گوناگون ارت ،اما ریمکههکا و الکل ماازاکه را در ررشکت و رکتکار انیکان
میداند .کمورها نیز هماناد انیان ها در تکأمین ماکاکع خکود حکریص و آزماکد هیکتاد .ماهیکت
خودخواد و قدروطلب انیانها و کمورها موجب ماازاه و جا

میشود .این نظریه که ریمه در
60

13

اندیمه و کلیمه مورخان و کیلیکوکان مغکربزمکین ،ماناکد توییکیدید  ،نکیک ه ماکیکاولی و
توماه هابز 61دارد ،ب د از جا

جهانی دوم به صورو مکاظم تورکط هکانس جکی .مورگاتکا 66در

حوزد روابط بینالملل ارائه شد .کلیمه بدبیاانه ماکیاولی و هابز با آمکوزدهکا بدبیاانکه متکألهیای
مییحی شون رایاهولد نیبور 63درهمآمیخت تا انیان را موجود شرور ،خودخواد و مام تطلکب
ت ریف کااد که شرارو ،پرخاشگر  ،خودپررتی و خمونت را در او خود دارد .واقعگرایان نیکز
ماناد بییار از زییتشااران و روانشااران ،انیان را بد او میداناد که خمونت و ماازاکه در
ررشت و امر طبی ی و غریز ارت (دوئرتی و کالتزگراک ،1383،صص .)143-145
غریزد قدروطلبی ،بر طبق نظر ماکیاولی ،بمر را به جاک
جادطلبی به جا

ریاری وا میدارد .پس از ارتی و تمکوق یک

طبی کی و رکپس بکرا ارضکا
ارادد در جام که داخلکی ،ارادد

غالب در صدد به انقیاد کمیدن اراددها دیگر در رطح جوامع دیگر بر میآید ،که جا

داخلکی

را بااث میگردد .از اینرو به نظر واقعگرایان ،قدروطلبی امر طبی ی ارت و در رایه آن انیان
در وض یت طبی ی به رر میبرد .در شاین شرایطی که هر انیانی گر

انیان دیگکر مکیباشکد،

انگیزد اصلی تره و امق ارت :تره از کمته شدن و امق به زندد ماندن .پس باید بکرا زنکدد
18. Realism
19. Thucydides
20. Niccolo Machiavelli
21. Thomas Hobbes
22. Hans J. Morgenthau
23. Reinhold Niebuhr
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ماندن حداکثر قدرو را کیب کرد تا در امان ماند .این اندیمهها بدبیاانۀ هابز و ماکیاولی ارکت
که الهامبخش واقعگرایی ک ری

بودد ارت .پس مهمترین دغدغه کمورها نیز ماناد انیانها بقا

و ادامه حیاو ارت .کمورها حتی از اکراد نیز بیمتر احیاه ناامای میکااد ،زیرا در نظامی قکرار
دارند که کاقد هرگونه مرجع و اقتدار مرکز ممروع برا جلوگیر از بهکارگیر زور و خمونت
ارت .در ش این وض یتی کمورها ارجحیتی باالتر از امایت و قدرو ندارند .در نتیجه ،قدروطلبی
امر طبی ی در روابط بین الملل ارت و تأمین آن حتی با تورل به زور و جا
باابراین ماازاه و جا

ی

وجه غالب روابط بینالملل ارت و صلح ی

نیز جکایز ارکت.

ارتثاا میباشد.

واقع گرایانی شون مورگاتا بر ایکن ااتقادنکد ککه ریارکت ،کمکمکش بکر رکر قکدرو و اتک ًا
خمونتآمیز ارت .قدروطلبی انیان و به تبع آن کمورها را بر خ ک نظر واقعگرایان ،نمیتکوان
با آموزدها اخ قی و حقوقی از ارصه ریارت و جام ه ح ک کرد .مام تطلبی و قدروخکواهی
نه تاها امر غیرطبی ی نییت ،بلکه صددرصد با ررشکت و او انیکان نیکز رکازگار ارکت ،لک ا
قدروطلبی کمورها تاها با پادزهر قدرو ت دیل و متوقف مکیشکود و در پرتکو آن صکلح و تبکاو
(البته به م اا کقدان جا ) برقرار میشود .در شکارشوب شاکین برداشکتی از انیکان و جام که،
واقعگرایان تاها راد صلح و تباو را موازنه قدرو در رطح بینالملل میداناد .به نظر آنکان امایکت
درتهجم ی که آرمانگرایان برا برقرار صلح پیماهاد میکااد ،ممکلگمکا نییکت و در یک
نظام غیر متمرکز ،کارآمد نمیباشد .کمورها را با مواظه و نصیحت نمکیتکوان از تجکاوز و جاک
بازداشت .تاها وقتی تباو حاکم میشود که در رطح نظام بینالملل ،ماناد بازار ،قدروها رقیب
یکدیگر را ت دیل و خاثی کااد.
در ماطق موازنه قوا ،جا

نه تاها ناممروع نییت ،بلکه برا کیب قدرو نیکز در ب ضکی از

مواقع الزم و ضرور ارت .باابراین اگر کمور از رو رقبا از تأمین قکدرو خکود بکا ابزارهکا
میالمتآمیز ماناد شانهزنی بازداشته شود ،این حق ممروع را دارد که به جا
در نظریه موازنه قوا ،جا

متورل شود .لک ا

نه تاها ممکروع و مجکاز ارکت ،بلککه ککارکرد مثبتکی نیکز در ارصکه

بینالمللی ایما میکاد ،که ابارو از برقرار موازنه ارت .شاید اجیب به نظر بررکد ککه شگونکه
نظریه مبتای بر ریارت قدرو نیز ررانجام به همان نتیجکها مکیررکد ککه طرککداران جاک
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اادالنه به آن ااتقاد دارند .در هر دو دیدگاد تحت شرایطی جا

ممروع و جایز ارت و در هر دو

رهیاکت نیز این قدرو حاکم یا کمور غالب ارت ککه ممکروع و ناممکروع بکودن آن را تمکخیص
میدهد (مورگاتا ،1324 ،صص .)160-165
 .2-3-1نظریه نوواقعگرایی

اگرشه نوواقعگرایی 64ی

نظریه واقعگرایانه ارت که بیکیار از ممروضکههکا رکاتی آن ماناکد

کمورمحور  ،قدرومحور  ،یکپارشه و آگاد بودن کمورها را قبول دارد ،اما ارتدالل میکاد ککه
الیرغم ااتقاد واقعگرایکی ک رکی  ،ریمکه ماازاکه و جاک

میکان کمکورها در رکاختار نظکام

بینالملل نهمته ارت ،نه در ررشت انیان و ماهیت کمورها.
رؤال کلید واقعگرایی راختار این ارت که شرا کمورها مختلف با رکاختار داخلکی و
نظامها ریاری متماوو و اخت کاو ایدئولوژی  ،رکتارها ریارکت خکارجی ممکابهی از خکود
بروز میدهاد؟ و در پارس اداا میکاد که توضیح این امر را میتوان در ماهیت نظام بکینالملکل و
محدودیتهایی یاکت که برا کمورها مختلف ایجاد میکاد .باابراین ،در حالی که واقعگرایانی
شون مورگاتا ارتدالل میکااد که قدروطلبی ریمه در طبی ت نکوع بمکر دارد ،نوواقکعگرایکانی
شون والتز به وض یت آنارشی

نظام بینالملل اشارد دارنکد ککه تجمیکع و انباشکت قکدرو را بکه

ااوان ی

نیاز بر کمورها تحمیل میکاد .نوواقعگرایان م تقدند که نظام بکینالملکل بکینظکم و

آنارشی

ارت .این بینظمی البته به م اا هرجومرج و ادم نظم و نیق و رکتار الگوماد نییت.

همچاین به م اا جا

تمامایار و مااقمه اریان و میتمر نیز نییت ،بلکه ماظور از بینظمکی

از این دیدگاد ،نوای اصل نظامبخش و تاظیمکاادد ارت که توضیح میدهد نظکام بکینالملکل از
واحدها ریاری میتقلی تمکیل شدد ارت که کاقد ی

اقتدار مرکز حاکم بر آنها مکیباشکد.

به ابارو دیگر ،حاکمیت ،اصل اتی کمورهارت ،شون هیچ مرجع حاکم باالتر وجود ندارد .در
نظام بینالملل هیچ حکومتی بر حکومتها نییت .باابراین ،بینظمی یا آنارشی به م اکا کقکدان
حکومت مرکز در نظام بینالملل ارت (.)Baldwin,1993,pp.29-32

24. Neo-Realism
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آنارشی بینالمللی پیامدها مهمی برا رکتار کمورها و روابط بینالملل دارد .به طکورکلی،
آنارشی ره الگو رکتار را برا کمورها در روابط بینالملل ایجاب میکاد .اول ایاکه کمکورها
نیبت به یکدیگر بیااتماد بودد و رو ظن دارند .آنها هموارد از خطر بروز جا

نگکران هیکتاد.

اراه این تره ،این واق یت ارت که در جهانی که کمورها قادرند به کمور دیگر حمله کااد،
آنها برا حمظ بقا خود حق دارند نیبت به دیگران بیااتماد باشاد .ا ود بر این ،در نظامیکه
هیچ مرجع قانونی وجود ندارد که ی

کمور تهدیدشدد برا کم

گرکتن بکه آن مراج که کاکد،

کمورها انگیزد بیمتر برا رو ظن مییاباد .کراتر از این ،در ارصه بینالملل رازوکار به جکز
مااکع خودپررتانۀ طرک روم  ،برا مجازاو متجاوز وجود ندارد .تره از ایاکه مورد تجکاوز قکرار
گیرند ،کمورها را بیش از پیش دشار رو ظن و بیااتماد میکاد .دوم ایاکه مهکمتکرین هکدک
کمورها در نظام بینالملل ،تضمین بقا و ادامه حیاو ارت .از آنجا ککه رکایر کمکورها تهدیکداو
بالقود ا هیتاد و هیچ اقتدار برتر وجود ندارد که کمورها مورد تجاوز را نجاو دهد ،کمورها
نمی تواناد برا تأمین امایت خود به دیگران متکی باشاد .به ابارتی دیگر ،شون نظام بینالملکل
خودیار ارت ،هر ی

از کمورها باید به تاهایی امایت خود را تأمین کاد و اتحادها و پیمانهکا

نظامی امور موقت و متغیر هیتاد .روم ایاکه کمورها در نظام بینالملل ت  ش میکااد قدرو
نیبی خود را به حداکثر برراناد .دلیل این رکتار نیز رادد ارت .هر شکه قکدرو نیکبی و مزیکت
نظامی ی

کمور بر دیگران بیمتر باشد ،ضریب امایتی آن بیمتر و باالتر خواهد بود .هر کمور

خواهان آن ارت که برترین قدرو نظامی در نظام بینالملل باشکد ،شکون ایکن بهتکرین راد بکرا
تأمین بقا در نظامی ارت که میتواند بییار خطرناک باشد .ایکن ماطکق انگیکزدهکا قدرتماکد
برا کمورها ایجاد میکاد تا از یکدیگر رو ارتمادد کااد (.)Mearsheimer,1994,pp.10-12
از دیدگاد نوواقعگرایی ،در غیاب ی

مرجع و اقتکدار مرککز  ،مکؤترترین راد تکأمین صکلح و

امایت بینالمللی ،توزیع برابر قدرو بین قدروها بزر

ارکت .ایکن موازنکه مکیتوانکد ککارا از

مقاصد و ویژگیها بازیگران ،بااث ارتقا نظکم ،تبکاو و صکلح بکینالملکل شکود .همچاکین در
شرایطی که ی
ی

قدرو برتر یا هژمون در نظام بینالملل ظهور کاد ،در پرتکو تمکوق و رکیطرد آن

نوع تباو مبتای بر ارتی شکل میگیرد .در این وض یت ،هژمون نقش ی

شبهحکومت یکا
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نیمهحکومت را در نظام بینالملل ایما میکاد .از آنجا که این قدرو هژمکون بیمکترین نمکع را از
وضع موجود میبرد ،ت  ش میکاد با ارتقرار نظم هژمونی

تباو را برقرار رازد .و بکدین ماظکور

آمادد ارت حتی هزیاهها برقرار این نظم را بپردازد و با کمورهایی ککه از پک یر ش آن رکرباز
می زناد ،یا با تمویق و یا با تهدید برخورد کاد .باابراین ،صکلح و تبکاو هکر دو م لکول شگکونگی
توزیع قدرو در رطح بینالملل

ارت (.)Keohane,1989, pp.112-113

 .1-3-1نظریه نولیبرالیسم

نولیبرالییم ،65تلمیقی نظر بین دو ممرب ککر لیبرال و واقکعگرارکت ،امکا قرابکت و نزدیککی
بیمتر با نوواقعگرایی دارد .نولیبرالییم ی

ت  ش نظر برا راز ش لیبرالییم و رئالییم بکود.

نهادگرایان نولیبرال نیز هماناد نوواقعگرایان به نقش کمورها و قکدرو آنهکا در نظکام بکینالملکل
ا اان دارند .همچاین کمورها را بازیگران ااقل میداناد که درصدد بکه حکداکثر ررکاندن ماکاکع
خود هیتاد .و مهمتر ایاکه آنان نیز نظام بکینالملکل را آنارشکی

و کاقکد یک

مرجکع و اقتکدار

مرکز میداناد .اما بکرخ ک نوواقکعگرایکی ،نهکادگرایی نئکولیبرال بکه نقکش رکازندد نهادهکا
بینالمللی در ریارت بینالملل میتقل از توزیع قدرو بین کمورها ااتقاد دارد )Baldwin, 2008,
).pp.289-290
نئولیبرالییم نیز بر پایه نظام بکینالملکل و ویژگکیهکا آن بکه توضکیح و تبیکین ماازاکه و
کممکش در رطح بینالملل میپردازد .بینظمی بینالمللی با ایجاد جکو بکیااتمکاد و اککزایش
میککزان کریککبکککار  ،مککانع امککددا در راد همکککار بککینالمللککی ایجککاد مککیکاککد .امککا در نظککر
نولیبرالییتها ،آنارشی و بینظمی میاو و مترادک با ادم همکار نییکت .اگکر بکا اندیمکیدن
رازوکارها و راهبردهایی بتکوان بکه گونکها از بکیااتمکاد حاصکل از اکدم اط اکاو کارکت و
هزیاهها کریکبککار را اککزایش داد ،امککان حصکول همککار بکینالمللکی میکان کمکورها
خودپررت نیز وجود دارد ( .)Keohane, 1989, pp.105-106با اتخا راهبردها تکرار ت امل (باز )،
ایجاد رایه آیادد ،م امله به مثل و پیوند موضوای از ی

طکرک و تأرکیس نهادهکا و رژیکمهکا

25. Neo-Liberalism
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بینالملل که امکان املی شدن ارتراتژ ها م کور در آنها وجود دارد از طرک دیگر ،میتوان بر
ممکل کریبک ار و اهدشکای غلبه کرد .در شاین شرایطی ،بازیگران براراه تحلیکل هزیاکه و
رود ،مام ت کوتادمدو ناشی از اهدشکای و کریبکار را کدا رود کزونتر همکار درازمدو
خواهاد کرد و درت به شروع و ارتمرار همکار میزناد .پیوند موضوای نیز امکان اجرا و اامال
ارتراتژ ت کی این به جا آن را به کمورها همکار کاادد میدهد .بدین صورو که کمور
که در ی

حوزد موضوای کریبخوردد و زیانکردد ارت ،قادر ارت در ی

حوزد موضوای دیگکر

ت کی کاد .با امکان ت کی در حوزدها مختلف ،هزیاکه اهدشککای و کریکبککار نیکز اککزایش
مییابد ( Milner, 1992, p.177؛ .)Stein, 1993, p.88اما نقش اراری در ارتقا و تیهیل همکار ها
بینالمللی را نهادها بینالمللی ایما میکااد .در شارشوب نهادها و رژیمها بکینالمللکی امککان
اجرا ارتراتژ ها مختلف کراهم میشود .نهادها بینالمللی به م اا الگوها شااختهشکدد
رکتار یا امل ارت که حول آن ،انتظاراو بازیگران همگرا و به هم نزدیک تکر مکیشکود (دهقکانی
کیروزآباد  ،1322،خ .)52
 .2-1نظریههای ژئوپلتیک
 .3-2-1پیتر هاگت :نگرشی سرزمینی و هیدروپلتیکی به پدیده منازعه میان دولتها

مدل ها پوتیتکا

62

پیتر هاگت 62ت شی ارت در رارتا مطال ه اوامکل جغراکیکایی تکاشزا در

روابط و ماارباو میان کمورها .این مدل متضمن کمور کرضی ارت به نام ها پوتیتککا ،دارا
مجمواها از وض یتها اختصاصی که موجب پیدایش مماجراو با همیایگانش میشوند .ایکن
کمککور کرضککی ،محصککور در خمکککی 68بککودد و دارا دوازدد نقطککه بککالقود تککاشزا در روابککط بککا
همیایگانش میباشکد (Haggett, 1983, p.477؛ .)Haggett, 2001, p.521هاگکت ایکن مکدل را بکرا

26. Hypothetica
27. Peter Hggett
28. Landlocked
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اولین بار در رال  1326می د در شاپ اول کتاب جغراکیا :ترکیبی نکو 63ارائکه داد و بکه دوازدد
اامل جغراکیایی تاشزا در روابط و ماارباو میان کمورها اشارد کرد:
 .1حقوق داالنی برا کمور محصور در خمکی جهت درترری به دریا از طریق خاک کمور
همیایه؛
 .6اخت ک در نحود تمییر خط تقییم آب (آبپخمان) در مرزها کوهیتانی؛
 .3مرز بینالمللی رودخانها متغیر؛
 .4اخت ک در ت یین مرز در دریاشه ممترک و شگونگی بهردبردار از ماابع آن؛
 .5ربودن آب قیمت الیا رود تورط کمور کرادرت رودخانه؛
 .2امتداد و گیتر ش ررزمیای و کضایی ی
 .2ارتقرار ی

گرود قومی -زبانی به خاک کمور همیایه؛

گرود اقلیت نژاد و قومی در امتداد دو مرز بینالمللی؛

 .8جابهجایی کصلی کوچنمیاان در دو رو مرز بینالمللی؛
 .3جابش جداییطلبان قومیدر کضا داخلی ی
 .10ارتقرار ی

کمور؛

مابع مهم بینالمللی در نزدیکی مرز که مورد اداا همیایگان باشد .ایکن

مابع مهم ممکن ارت ی

مابع ارتراتژی

ماناد اورانیوم و یکا یک

مابکع کرهاگکی ماناکد

مکانها مقده باشد؛
 .11اداا ی

کمور به خاک کمور همیایه برا حمظ موق یکت برتکر و حیکاتی ماکاطق و

ماابع مرز خویش؛
 .16ماازااو قانونی بر رر بارور مصاوای ابرها به ماظور تأمین باران در کضا داخلی ی
کمور و ایجاد بار ش در قلمرو کمور همیایه در اتر حکرکت و جابهجایکی ابرها.
در نمودار شمارد ( ،)1مدل ها پوتیتککا پیتکر هاگکت و دوازدد اامکل جغراکیکایی تکاشزا و
ماازاهآکرین میان دولتها نمان دادد شدد ارت.

29. Geography: A Modern Syntheses
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نمودار شماره ( – )3مدل هایپوتیتکای پیتر هاگت

()Source:Hagget,1983, p.477&2001, p.522
هاگت در مدل خود به بیان اوامل جغراکیایی و ژئوپلتیکی تاشزا در روابط کمورها پرداخته
و در مقاییه با نظریهها دیگر تأکید بیمتر بر متغیرها کضایی و مکانی داشته ارت .با وجود
این ،مدل هاگت کاقد متغیرها مربوط به ماابع زییتمحیطی و ژئواکونومیکی تاشزا میباشد و
با مد نظر قرار دادن اوامل ایای و ملموه جغراکیکایی ککه بااکث بکروز ماازاکه میکان دولکتهکا
میشوند ،از پرداختن به نقش اوامل های و ناملموه که نقش امددا در تکاشزایکی و ایجکاد
بحران در روابط بینالمللی دارند ،خوددار کردد ارت.
 .2-2-1توماس هامر -دیکسون ( :)3331نگرشی زیستمحیطی به پدیده منازعه میان دولتها

بر اراه دیدگاد توماه هامر -دیکیون ،30تأتیر اوامل زییکتمحیطکی بکر امایکت ملکی و بکروز
ماازاه با همیایگان و رایر دولتها به دو صورو میتقیم و غیر میکتقیم ارزیکابی مکیگکردد .در
تأتیرگ ار میتقیم ،رابطه بدینگونه ارت که مت اقب بکروز تحکوالتی در ارصکه محکیطزییکت،
دولتها برا درتیابی و یا ارتمرار رلطه خود بر ماابع طبی ی با یککدیگر وارد رقابکت و شکالش
30. Thomas Homer-Dixon
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میشوند .اما در رو ش غیککر میکتقیم ،تغییکراو پکدیکدآمککدد در حککوزد محیککطزییکت ،آتککار
ریاری -اجتماای پدید میآورد که آنها به نوبه خکود زمیاکه بککروز نککزاع را ککراهم مکیرکازند.
هامر -دیکیون بر این اراه ،ره نوع ارتباط را کرضیهباد نمودد ارت (:)Homer-Dixon,1994
اول ،ماازااو میان دولتها که ریمه در کمبود ماابع طبی ی غیر قابل تجدید دارند و از نظر
تاریخی کام ً برا ما شااختهشدد میباشاد.
دوم ،ماازااو میان دولتها که ریمه در کمبود ماابع طبی ی تجدیدپ یر دارند .در رابطه بکا
ماابع طبی ی تجدیدپ یر که بااث بروز تاش و مااقمه در روابکط بکین کمکورها مکیشکوند،
میایل مربوط به ماهیگیر در حوزدها مورد مااقمه و ماابع آب شیرین حائز اهمیتاند.
روم ،ماازااو غیر میتقیمیکه متأتر از تغییراو زییتمحیطی به وقوع پیورته ارت .ایکن
درته از ماازااو که هامر -دیکیون آنها را بییار خطرناکتر از موارد پیمین کر مکیکاکد،
به دو صورو به وقوع میپیوندند:
الف) ممکل گرودها هکویتی .کمکارها ناشکی از ممکک و محکیط زییکت ،جاکبشهکا
جم یتی بزرگی را پدید میآورد که این جابشها به نوبه خود به شکلگیر گکرودهکا هکویتی
ماجر میشوند؛ گرودهایی که امدتاً نزاعبرانگیزند و نمونه بارز آن نیز برخوردها قومی ارت ککه
در گوشه و کاار جهان رخ میدهاد .مقوله شرایط ماارب زییتمحیطی برا ادامه زندگی ،بحث
مهمی در آمایش جم یتی و ریارتها مربوط بکه آن مکیباشکد ککه بکه صکورو مهکاجرو یکا
کوشانیدن ،درگیر ها و ممک تی را برا جوامع مختلف به دنبال داشته ارت .حوزد تأتیرگ ار
این تحوالو ضرورتاً در قلمرو داخلی نبودد ،بلکه به ریارت بکینالملکل و روابکط کمکورها نیکز
تیر مییابد (.)Suhrke, 1993, pp.14-15
ب) ممکل محرومیت .ممک و زییتمحیطی از طریق دامن زدن به کمبودها اقتصکاد ،
زمیاه را برا شکلگیر احیاه محرومیت نزد شهروندان میااد میرازد و به ایکن ترتیکب بکه
بروز ماازاه و کممکش کم

میکاد .وجود تماووها زییتمحیطی از نظر بهردماد طبی ی،
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ماجر به ج ب رهم بیمتر از توان دولت در بهبود شرایط مکاد زنکدگی مکیشکود و ایکن امکر
گییتی را میان مااطق مختلف ایجاد میکاد ککه در نهایکت بکه دلیکل ت میکق آن ،بکه تضک یف
ممروایت نظام ریاری ماجر میشود .درگیر ها پیورکته در کیلیپکین و ایالکتهکا مختلکف
شین از جمله مصادیق مؤید این مداا هیتاد (.)Homer-Dixon, 1993, pp.65-67
با این حال ،کر این نکته ضرور ارت که این رویکرد ،و به ویژد دااو هامر -دیکیکون ،از
رو رایر اندیمهگران به نقد گ اردد شدد ،که از این میان میتوان به نقدهایی اشارد داشت ککه
قوو ارتباط بین دو حوزد امایت و محیط زییت را به بحث مکیگ ارنکد و آن را ضک یف ارزیکابی
میکااد .به زام این درته از ماتقدان ،ارتباط بیانشدد ،نه تاها به لحاظ نظکر  ،بلککه در بیکتر
تاریس تحوالو ریاری -اجتماای نیز به گونها قو ظاهر نمدد ارت .ایکن انتقکاد در ارتبکاط بکا
رابطه غیر میتقیکم بیمتکر مطکرح شکدد ارت؛ شکرا که دخکالت اوامککل میانی ککه بکه صکورو
غیر میتقیم بکر تحکوالو مک کور تأتیرگک ار بکوددانکد ،آنقکدر زیکاد ارکت ککه گکزیاش اوامکل
زییتمحیطی از این میان بدون توجیه به نظر مکیررکد ( .)Levy, 1995, p.56هکامر دیکیکون در
نظریه خود ،نگاهی کام ً ت ااملی به پدیدد تاش و ماازاه کمورها داشته و تاها به تکأتیر اامکل
زییتمحیطی در بروز تاش و ماازاه اشارد کردد ارت .و از اشارد بکه رکایر اوامکل ژئکوپلتیکی
تاشزا بین کمورها خوددار کردد ارت؛ ضمن آنکه ارتباط قو ککه دیکیکون بکین دو متغیکر
امایت و محیطزییت در مدل خود برقرار میرازد ،جا رؤال ارت.
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نمودار شماره ( - )2مدل هامر دیکسون در رابطه با تأثیر کاستیهای زیستمحیطی بر
منازعه و کشمکش
سرچشمه کاستیهای
زیستمحیطی

تأثیرات اجتماعی

مهاجرو و
تب ید

کودتا

ماازاه
طبقاو
محروم

دولتهای
ضعیف

بهرد ور
پایین
اقتصاد

کاستی های روبه افزایش زیستمحیطی

ماازااو قومی

کاهش کمیت و
کیمیت ماابع طبی ی
تجدیدشدنی

رشد جم یت

درترری نابرابر به
ماابع طبی ی

ترسیم از نگارندگان

((Homer-Dixon, 1994, p.28

 .1-2-1ساموئل هانتینگتون ( :)3331نگرشی ژئوکالچر به پدیده منازعه میان دولتها
راموئل هانتیاگتون در مقالها با ااوان برخورد تمدنها ،31مابع جدیکد ماازاکه و برخکورد بکین
کمورها را خطوط گیل 36بین تمدنها و کرها ها کر کرد .و شاین اداا کرد ککه ررشمکمه
بایادین ت ار

در جهکان پکس از جاک

رکرد ،ایکدئولوژیکی یکا اقتصکاد نخواهکد بکود ،بلککه

شکاکها امدد در میان نوع بمر و ررشمکمه اصکلی مااقمکاو و ت کار هکا ،اوامکل کرهاگکی
31. The Clash of Civilizations
32. Fault Lines

شمارد همتاد /رال بییت و روم /بهار 1333

683

خواهد بود .کمور– ملتهکا قدرتماکدترین کامکگران در امکور جهکانی بکاقی خواهاکد مانکد ،امکا
ت ارضاو اصلی ریارت جهانی میان ملتها و گرودهایی از تمکدنهکا مختلکف رخ خواهکد داد.
برخورد تمدنها حد و مکرز مااقمکاو آیاکدد خواهکد بکود ( .)Huntington, 1993, p.22تمکدن 33از
دیدگاد هانتیاگتون ،االیترین رطح گرودباد بمر و گیترددترین رطوح هویت کرهاگی انیانی
ارت که و را از رایر گونهها جانور جکدا مکی رکازد .تمکدن م مکو ًال هکم بکا اااصکر ایاکی
ممترک 34میان مردم ماناد زبان ،تاریس ،دین ،آداب و رروم و مؤریاو مختلف ت ریف میشود؛ و
هم از طریق ت یین هویتی که مردم به صکورو هاکی از خودشکان ارائکه مکینمایاکد .م یارهکا
هانتیاگتون برا تمایز تمدنها از یکدیگر تاریس ،زبان ،کرها  ،آداب و رکان ،و از همکه مهکمتکر
دین میباشد .به نظر و در آیادد ،هویت تمدنی 35به طور کزایاددا اهمیت پیدا خواهکد ککرد و
جهان در مقیاه وری ی به وریله کاش متقابل بین همت و یا همت تمدن اصلی شککل خواهکد
گرکت .این تمدنها ابارواند از :تمدن غربی ،کاموریوری ،ژاپاکی ،ارک می ،هاکدو ،ارتکدوکس-
ار و  ،امریکا التین و احتماالً اکریقکایی

(1993, pp.24-25

 .)Huntington,و بکا ااتقکاد ککه

مبای بر نظم آیادد جهان دارد ،بر قدرو کراملی بلوکها ژئو -کرهاگی 32جهانی در مقابل ژئکو-
اقتصاد  32جهانی تأکید میکاد ( .)Tuathail & Others,1998, p.7هانتیاگتون بر این باور ارت ککه
تماووها بین تمدنها واق ی و مهم هیتاد؛ خودآگکاهی و هوشکیار تمکدنی در حکال اککزایش
ارت؛ برخورد بین تمدنها ،برخوردهکا ایکدئولوژیکی 38و دیگکر اشککال آن را ککه شککل غالکب
برخوردها جهانی را تمکیل میدهاد ،از میدان بکه در خواهکد ککرد؛ نهادهکا موککق ریارکی،
امایتی و اقتصاد بینالمللی احتماالً بیمتر در درون تمدنها و نه در ورا آنها تور ه مییاباکد؛
برخوردها میان گرودهایی از تمدنها مختلف ،طوالنیتر ،رریعتکر و خکونینتکر از برخوردهکا
33. Civilization
34. Common Objective Elements
35. Civilization Identity
36. Geo - Cultural
37. Geo - Economical
38. Ideological Conflicts
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گرودها درون ی

تمدن خواهاد بود؛ برخوردها خمن بین گرودهایی از تمکدنهکا مختلکف

خطرناکترین مابع محرک بروز جا ها جهانی خواهاد شد؛ محور امدد ریارتها جهکانی
را ،روابط بین غرب و دیگران 33تمکیل خواهد داد؛ و تمرکز اصلی برخوردها در آیادد نزدی

بکین

غرب و شادین کمور ار می-کاموریوری خواهد بود (.)Huntington, 1993, pp.47-48
نمودار شماره ( - )1مدل سیاست جهانی تمدنها :صفبندیهای در حال ظهور
ارتدوکس (روریه)

ژاپن

اسالم

افریقا

غرب

امریکای
التین

چین
(چینی)

هندو (هند)

برخورد کمتر
برخورد بیمتر
)(Huntington, 1997, p.27

پس از ارائه نظریه برخورد تمدنها ،انتقادهکا زیکاد از رکو اندیمکمادان و کارشاارکان
حوزد روابط بینالملل در اقصی نقاط جهان نیبت به آن صورو گرکت .هانتیاگتون در مدل خود
در رابطه با بروز تاش و ماازاه میان کمورها که تاها بر ت اامل تمدن (دیکن) تأکیکد مکیکاکد،
39. The West & the Rest
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مکیکاکد؛ از توجکه بکه رکایر

موضوااو تاشزا و ماازاهآکرین در روابط بینالملل غاکل ارت.
 .1-2-1لوتواک ( :)3337نگرشی ژئواکونومیکی به پدیده منازعه میان دولتها

ادوارد ان .لوتواک در مقالها با ااوان از ژئوپلتی
تجارو ،بر این باور بود که با پایان جا

تا ژئواکونومی :ماطکق مااقمکه ،درکتورال مل

ررد ،از اهمیت برخوردار از توانایی نظامیدر رابطه بکا

امور جار دنیا بکه صکورو مکداوم کارکته مکیشکود؛ رو شهکا اقتصکاد جکایگزین رو شهکا
نظامیگردیدد و در همین رارتا ررمایهها قابل مصکرک به جکا توان نظککامی ،نککوآور هکا
غیر نظامی به جا پیمرکتها کای نظامی و بازارها به جا پادگانها و پایگادها قرار گرکتهانکد.
باید توجه داشت که تمکامی ایکن مکوارد ورکیلها بکیش نبکودد و هکدک را تمککیل نمکیدهاکد
( .)Luttwak,1990,pp.17-18لوتواک شاین ادامه میدهد ککه در حکالی ککه رو شهکا مربکوط بکه
تجارو همیمه میتواند به وارطه رو شها راجع به جا

تحتالم اع قکرار بگیکرد ،بایکد توجکه

داشت که در دورد ژئواکونومی ،نه تاها الل بلکه ورایل مااقمه نیکز باییکتی اقتصکاد باشکد .در
صورتی که ماازااو و اخکت الو تجکار ماجکر بکه بکروز درگیکر هکا ریارکی شکود ،شاکین
درگیر هایی میباییتی از طریق تورل به حربهها اقتصاد حل و کصل شکوند .از جملکه ایکن
حربهها می توان به محدودیت وارداو ،در نظر گرکتن یارانه در خصکوخ صکادراو ،تکأمین ااتبکار
طرحها کای رقابتی ،حمایت از شکلها و رو شها برگزیدد آموز ش ،شرایط راختارها رقابتی
اشارد نمود (.)Tuathail&others,1998,p.128
نمودار شماره ( -)1مدل لوتواک ( )3337در رابطه با تنش و منازعه میان کشورها
اختالفات و
کشمکشهای
ژئواکونومیکی،
اقتصادی و
تجاری

تنشها و منازعات ژئوپلیتیکی و
سیاسی در مناسبات کشورها

ترسیم از نگارندگان
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نظریه لوتواک تاها به بیان تأتیر ت اامل ژئواکونومیک
بین الملل اشارد دارد .و به متغیرها ژئواکونومی

در بکروز تکاش و ماازاکه در روابکط

هم به ااوان الل مااقمکه و هکم بکه ااکوان

ابزار مااقمه نگاد میکاد .حال آنکه حوادث دو دهه اخیر در روابط میان دولتها و اللی که بااث
پیدایش تاش و مااقمه در روابط بینالملل شدداند ،نادررتی نظریکه لوتکواک را نمکان مکیدهکد.
هرشاد که متغیرها ژئواکونومی به ااوان یکی از اوامل اصلی تکاشزا بکین کمکورها محیکوب
میشوند ،به تاهایی نمیتواند ررشممهها ژئوپلتیکی تاش را تبیین نماید.

 .1تجزیه و تحلیل
یکی از مباحث مطرح در نظریهها روابط بینالملل و ژئوپلتی  ،ممهوم ماازاه و کممکش میان
واحدها ریاری در رطوح مختلف میباشد .در این بین ،ماازااو و مااقمهها بینالمللکی ککه
میان دولت – ملتها در مااطق مختلف جهان رخ میدهد ،جایگاد ویژدا را بکه خکود اختصکاخ
دادد ارت .با اینحال ،هر کدام از مکاتب ککر روابط بینالملکل و ژئوپلتیک

بکر پایکه بایادهکا

نظر خاخ و رویکرد جداگانه و متمایز از یکدیگر به تحلیل ممهوم ماازاکه میکان دولکتهکا و
اوامل بروز آن در نظام بینالملکل پرداختکهانکد .در ایکن مقالکه ،ممهکوم ماازاکه در دیکدگادهکا
واقعگرایی ک ری  ،نوواقعگرایی و نولیبرالییم به ااوان مکاتب نظکر مهکم روابکط بکینالملکل
بررری گردید .نظریه واقعگرایی ریمهها و الل ماازاه را در ررشت و رکتکار انیکان مکیدانکد .از
دیدگاد واقعگرایان کمورها نیز هماناد انیانها در تأمین مااکع خود حکریص و آزماکد هیکتاد و
ماهیت خودخواد و قدروطلب انیکانهکا و کمکورها موجکب ماازاکه و جاک
نوواقعگرایی با وجود آنکه بییار از ممروضکههکا واقکعگرایکی ک رکی

مکیشکود .مکتکب
ماناکد کمکورمحور ،

قدرو محور  ،یکپارشه و آگاد بودن کمورها را قبول دارد ،اما ارتدالل میکاد که الیرغم ااتقاد
واقعگرایی ک ری  ،ریمه ماازاه و جا

بین کمورها در راختار نظام بینالملل نهمته ارت ،نه

در ررشت انیان و ماهیت کمورها .نظریهپردازان نئولیبرالییم نیز هماناد نوواقعگرایان به نقکش
کمورها و قدرو آنها در نظام بین الملل ا اان دارند .همچاین کمورها را بازیگران ااقل میداناکد
که درصدد به حداکثر رراندن مااکع خود هیتاد و مهمتکر ایاککه آنکان نیکز نظکام بکینالملکل را
آنارشی

و کاقد ی

مرجع و اقتدار مرکز میداناد .اما برخ ک نوواقعگرایکی ،نئکولیبرالهکا بکه
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نقش رازندد نهادها بینالمللی در ریارت بینالملل میتقل از توزیع قدرو بین کمورها ااتقاد
دارند.
از میان نظریهها ژئوپلتیکی که به بررری ممهکوم ماازاکه و الکل بکروز آن میکان کمکورها
پرداختهاند ،رویکردها ررزمیای و هیدروپلتیکی پیتر هاگکت ،زییکتمحیطکی هکامر دیکیکون،
ژئوکالچر هانتیاگتو ن و ژئواکونومی

لوتواک در این پژوهش بررری شدند .هاگت در نظریه خکود

به نقش اوامل ررزمیای و هیکدروپلتیکی در تکاشزایکی میکان کمکورها اهتمکام خاصکی دادد و
مااقمه ها مرز میان کمورها همیایه را یکی از الل اصلی بروز ماازااو بینالمللی قلمکداد
کردد ارت .در حالی که هامر دیکیون تاها متغیرها مربوط به اوامل زییتمحیطی را در ایجاد
ماازاه در مدل خویش کر کردد ارت .هانتیاگتون و لوتواک بکه ااکوان دو نظریکهپکرداز ب کد از
جا

ررد ،ر ی در تبیین اوامل بروز ماازاه میکان دولکتهکا نمکوددانکد .در تحلیکل ماازاکاو

بین المللی ب د از جا

ررد ،هانتیاگتون بر نقش متغیرها کرهاگی و تمدنی تأکید میورزد ،در

حالی که ادوارد لوتواک از ماظر ژئواکونومیکی به قضیه مینگرد و نقش اوامکل اقتصکاد را در
ماازااو پس از جا

ررد برجیته میکاد .نقد اراری که بکر هکر ککدام از ایکن رویکردهکا وارد

ارت ،در پیش گرکتن نگرشی ت ب د و ت ااملی در تحلیل ررشممهها ژئکوپلتیکی ماازاکه
میان دولتها از رو هر کدام از این صاحبنظران میباشد و به همین دلیل کاقد نگاهی جامع و
کراگیر در این زمیاه میباشاد .ی

الگو جامع در رابطه بکا اوامکل تکاشزا ژئکوپلتیکی میکان

کمککورها بایککد همزمککان متغیرهککا مربککوط بککه اوامککل رککرزمیای ،هیککدروپلتیکی ،ژئوکککالچر،
ژئواکونومی  ،زییتمحیطی ،ژئوارتراتژی

و ریاری را در برگیرد.

فرجام
با نگاهی به نظریههایی که از رو متخصصان رشتههکا جغراکیکا ،ژئوپلتیک  ،الکوم ریارکی و
روابط بین الملل در رابطه با اواملی که بااث ایجاد تکاش و ماازاکه در روابکط و ماارکباو میکان
کمورها میشوند ،به این نتیجه میرریم که هیچکدام از این نظریهها نتوانیته ارکت تمکام اب کاد
مختلف ممهوم ماازاه میان کمورها را تبیین کاد و هر کدام از آنها تاها به بیان بخمی از اوامکل
ایجادکاادد ماازاه پرداختهاند .به ابارتی ،ی

نگاد ت ااملی و یا شاد ااملی به این میئله دارند
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و از همین رو نمیتواناد به ااوان ی

نظریه و الگو جامع و کامل در این زمیاه در نظکر گرکتکه

شوند .برخی نظریهها روابط بینالملل ،ررشت و ویژگیها

اتی انیکان را اامکل اصکلی بکروز

ماازااو در رطوح مختلف قلمداد کردداند ،برخی دیگر ماهیت دولت و نظکامهکا ریارکی را در
بروز ماازاه تأتیرگ ار دانیته و اددا هم نظام بینالملل و ویژگیها راختار و ککارکرد آن
را اامل اصلی ایجاد ماازاه در نظر گرکتهاند.
در میان نظریهپردازان ژئوپلتی

هم دیدگادها مختلف و متاوای در این زمیاه وجود دارد.

برخی اوامل کرهاگی و تمدنی را در رابطه با تاش و ماازاه میان کمورها حائز اهمیت دانیتهاند.
برخی دیگر به اوامل ژئواکونومیکی و اقتصاد بها دادد ،و ت داد از آنها ریمهها تکاش میکان
کمورها را در اوامل زییتمحیطی و یا اخت کاو ارضی و مرز قلمداد کرددانکد .در ایکن میکان،
پیتر هاگت ( )1326و جان کالیاز ( )1338تا حدود ر ی کردداند نگاهی جامع و شادب د به
قضیه تاش و ماازاه میان کمورها داشته باشاد و در نظریهها خود به متغیرها مختلمی ماناد
میائل ارتراتژی  ،کرهاگی ،اقتصاد  ،زییتمحیطی و هیدروپلتی

اشاراتی داشتهانکد .امکا آنهکا

نیز در ارائه الگویی که بتواند تمامیررشممهها ژئوپلتیکی تاشزا در روابط کمکورها را تبیکین
کاد ،ناموکق بودداند .بر این اراه و از دید نگارندگان این مقاله ،الگویی که قادر به تبیین اوامکل
ژئوپلتیک ی ایجادکاادد تاش و ماازاه در روابط کمورها باشد ،باید بکه طکور همزمکان متغیرهکا
کرهاگی و ژئوکالچر ،ژئوارتراتژی  ،اخت کاو رکرزمیای و مکرز  ،ژئواکونومیک  ،هیکدروپلتی ،
زییتمحیطی و متغیرها مربوط به کارکرد کضا رایبر را در برگیرد .
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