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Abstract 

Geography has a very important impact on the fate of countries. Land and natural 

resources can endanger and threaten human beings just as they can bring security 

and prosperity. Although modern technology has made it possible to control 

geographical laws to some extent, it is still important in understanding why 

countries behave. The main focus of the book "prisoners of Geography" is the 

importance of geopolitics in studying international issues and crises. The author 

seeks to answer the key question of how geopolitics influences the decisions of 

leaders and political actors. According to the author, geographical challenges, 

including mountains, rivers, deserts, and other natural barriers, limit leaders' 

decision-making in war and peace. In this regard, the author examines the 

geopolitical conditions of different countries in different geographical regions and, 

by reviewing the historical past, looks at the future of international crises in light of 

geopolitical constraints. The Marshall Team has identified key geopolitical issues 

facing all major continents and regions of the world. The author analyzes the 

geopolitics of areas with the potential for current or future conflicts. In view of the 
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above issues, the present article tries to introduce the work, critique, and evaluate it 

on the agenda. 

Keywords: Security, Geography, Geopolitics, International Relations, Power 

Politics. 
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  در اسارت جغرافيا:نقد و بررسي كتاب 
  1كند سياست جهاني بيان مي ةها را دربار آموختني ةده نقشه كه هم

  *آرمينا آرم

  چكيده
در اين چـارچوب، اخيـراً كتـابي بـا     دارد.  در سرنوشت كشورها بسيار مهمي ريتأث ايجغراف
شده كـه محـور اصـلي آن تأكيـد بـر       منتشرمارشال  ميت توسط» در اسارت جغرافيا«عنوان 

بـا   المللـي اسـت. نويسـنده كتـاب     هـاي بـين   اهميت ژئوپليتيك در بررسي مسائل و بحران
بر اهميت نقش عوامل جغرافيايي، به دنبال يافتن پاسخي متاسب براي ايـن پرسـش     تمركز

اسي كليدي است كه چگونه ژئوپليتيك يا جبر جغرافيايي تصميمات رهبران و بازيگران سي
هاي جغرافيـايي سـبب ايجـاد     ؟. از نظر مارشال، چالشدهدكشورها را تحت تأثير قرار مي

شـود.   هـايي چـون جنـگ و صـلح مـي     گيري رهبران در حـوزه  هايي در تصميم محدوديت
همين راستا، نويسنده براي ارزيابي مدعاي اصـلي خـود در كتـاب شـرايط ژئوپليتيـك        در

دهد و با مرور گذشته  جهان را مورد بررسي قرار مي كشورهاي مختلف در مناطق گوناگون
 اندازد. هاي ژئوپليتيكي مي المللي در سايه محدوديت هاي بين تاريخي، نگاهي به آينده بحران

هـا و منـاطق مهـم جهـان بـا آن       كـه تمـام قـاره    يكيتيژئـوپل  يِديـ مارشال موضـوعات كل 
ـ  يفعلـ  يها يريدرگ ي كه پتانسيلقمناطرا شناسايي كرده، تا از اين طريق  هستند  رو هروب  اي
بـديهي اسـت مباحـث مـذكور در زمـره       .را دارند مورد شناسايي و تحليل قرار دهد ندهيآ

موضوعات كليدي در حوزه حكمراني است و اهميت چنين مباحثي نويسنده اين سطور را 
 به سمت معرفي، نقد و بررسي اثر مذكور رهنمون ساخته است.
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  جغرافيا، ژئوپليتيك، روابط بين الملل، سياست قدرت. امنيت، ها: دواژهيكل
  
  مقدمه  .1

قدرت و امنيت هـر كشـور در    ،سياست عناصر اصلي سياسي يكي از هايژئوپليتيك واحد
ليتيـك را  و پ» زمـين «ت. اگر ژئـو را بـه معنـاي    الملل اسارتباط با ديگر واحدهاي نظام بين

شـود كـه   ايـن دوكلمـه چيـزي حاصـل مـي      در نظر بگيريم، از تركيـب » سياست«معناي  به
در عرصـه سياسـي    كننـدگي نقـش زمـين   يا همان تعيين» سياست زمين«توانيم آن را  مي  ما

سياسـت جغرافيـايي اسـت يعنـي همـه       همانمعناي واقعي ژئوپليتيك كنيم. بنابراين،   تلقي
كشـور يـا كشـورهاي آن منطقـه      ثيراتي كه جغرافياي يـك منطقـه بـر رفتـار و سياسـت     أت

شود كه اين مفهـوم در سياسـت خـارجي     گذارد. در تعريف ژئوپليتيك گفته ميمي  برجاي
هاي نظامي و امنيتي واحدهاي ملي را برحسـب مختصـات    كشورها رفتار سياسي يا توانايي

ـ  بيني مي دهد و حتي پيش محيط طبيعي توضيح مي ا كند. بر اساس اين رويكرد، ژئوپليتيك ب
ـ  بـه هـر روي،    .ثير جغرافيـا بـر امـور تـاريخي و سياسـي اسـت      أدرجات مختلف بيانگر ت

 و اسـت  علمـي  ماهيـت  داراي سياسي جغرافياي رشته از ايشاخه عنوان به ژئوپليتيك
 كـاربردي  و بنيادي وجه دو داراي بشر، معرفتي سپهر در ديگري علمي نظام هر همانند

 توسـعه  و نظـري  هـاي گزاره و علمي هاينظريه توليد به ژئوپليتيك بنيادي است. وجه
 هـاي نظريـه  توليـد  بـر  نـاظر  آن نيز پردازد. وجه كاربرديمي ژئوپليتيك شناسيمعرفت

 و كشورها ملتها، نيازهاي رفع راستاي در ژئوپليتيك عملي روشهاي و الگوها كاربردي،
 ).1:1400نيا،است (حافظ بشري جوامع

كالسيك متفكراني چون منتسكيو در دوران مـدرن گرفتـه تـا    به هر شكل، از مطالعات 
هـاي مختلفـي در خصـوص نقـش و     هاي اخير در عصر جهاني شدن ديدگاهپردازينظريه

منتسكيو جغرافيا به عنوان » القوانينِروح«هايي از اهميت جغرافيا مطرح شده است. در بخش
مطرح شده است. اين متفكـر  عاملي اصلي (اگرنه تنها عامل) پشت موضوعات مورد بحث 

و هوا و جغرافيا  ها را به جاي عقل با عناصري چون آبمدرن گاهي تاريخ ملتها و فرهنگ
). عالوه بر اين در دوران معاصـر و پـس از ظهـور و    406:1391دهد (كلوسكو،توضيح مي

بروز پديده جهاني شدن موجي ديگـر از مطالعـات نظـري در خصـوص اهميـت و نقـش       
اي با رويكردهاي افراطي خود به جهاني شدن نگريستند و آن را طرح گرديد. عدهجغرافيا م
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گرايـان افراطـي   ساز براي عنصر جغرافيـا تلقـي كردنـد. در ايـن ميـان جهـان      عاملي چالش
نو مدعي شد بـا  اند. گيههستند كه پايان الگوهاي سنتي ژئوپوليتيك را مطرح ساخته  گروهي
ا آشكار شده است، كينجي اوهماي از مرگ آنها سخن گفت، ملته - شدن پايان دولت جهاني

نيـز لغـت مـرگ را بـراي جغرافيـا       شاپيرو از پايان حاكميت صحبت به ميان آورد و ابراين
گرفت. او معتقد است در نتيجه جهاني شدن اقتصـاد و تعـامالت تجـاري در فضـاي       كار به

پل ويرليو بيـان داشـت بـه جـاي     ديجيتالي جايگاهي براي جغرافيا و سرزمين وجود ندارد. 
كنيم و توزيع سرزميني جاي خود را به توزيع زماني سرزمين ما هم اكنون با زمان تعامل مي

، 1384داده و حكومت بر سرزمين به حكومت بر زمان تغيير شكل داده است (ن.ك: قـوام،  
شاهد چالش  هاي اخير ماپردازيشود در نتيجة موجي از نظريه). مشاهده مي1384سليمي، 

  عليه نقش جغرافيا در زندگي سياسي امروز بشر هستيم.
كننـدگي  هاي مذكور تيم مارشال مجدداً از نقش و تعيينبا اين اوصاف و عليرغم ديدگاه

كـه  جغرافيا صحبت به ميان آورده است. فرضيه محوري كتاب مبتني بر اين موضوع اسـت  
آنهـا   يايـ جغراف ندازه زيادي تحت تـأثير تا ا ،كشورها هاي گذاري و سياست ماتينوع تصم
كننـده تـاريخ اسـت و معتقـد اسـت زمـان        در پي بررسي عوامل تعيـين  مارشال .قرار دارد
هاي همچنين برخي از چهره است. فرارسيده دادن دوباره به مساله جغرافياي سياسي اهميت

به گفته سر جان  د.انامنيتي جهان نيز در خصوص اهميت ايده و اثر او نكاتي را مطرح كرده
كتاب پر است از  مقدمه نوشته اينكتاب  كه بر اسكارلت مدير سازمان اطالعات سري بريتانيا

 بـه عنـوان مثـال   ها مرتبط است.  طور مستقيم با امنيت و رفاه انسان هاي سنجيده كه به بينش
لـه، چـرا؟   ها از آن غافل بودند؟ اگر ب چيزي باعث اقدام روسيه در اوكراين شد و غربي  چه

كند يا چين سرانجام در مرز زميني طبيعي خود، احساس امنيـت   روي مي مسكو تا كجا پيش
ــر؟ و   ــا خي ــرد ي ــد ك ــت    ... خواه ــال اس ــط مارش ــه توس ــث مطروح ــرين مباح از مهمت

  ).1399اسكارلت،  (ن.ك:
به هر شكل، كلية كشورهاي جهان فارغ از نوع حكومت و شرايط داخلي به نحـوي در  

 ياقتصـاد  ةدر توسع ايكه جغراف ينقش مهم قتيدر حق يك خود قرار دارند.اسارت ژئوپليت
 ييايـ جغراف گسـتره ، آب و هوا و يمانند محصور شدن در خشك يعوامل قياز طر ياجتماع

ماننـد  جهـاني  برجسته  يدانشگاه يكند، اكنون توسط نهادها يم فايا يريگرمس يها يماريب
اسـت.   مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه     ي نيزللالم نيو توسعه ب ايدر دانشگاه كلمب نيزم يتويانست
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 يشبرا ايجغراف نيبا آنچه ا ديبا شود و كشوري در جغرافياي سرزميني مشخصي زاده مي  هر
آنهـا را   عمـل  طي، محـ جغرافيـايي كشـورها   تيـ موقعدر واقع، مقابله كند.  هبه ارمغان آورد

، د، اقتصـا استي، سيفرهنگ، استقرار اجتماع، فلسفه، خيآنها تار يايجغراف. كند يمشخص م
موقعيـت جغرافيـايي    از نظـر  كند. يم تعيينآنها را  يتيامن يها يو استراتژ يخارج استيس
 هيماننـد روسـ  باشـد،   انوسيدر وسط اق يا رهيجز اي يمحصور در خشك تواند كشور مي  هر
مختلـف جغرافيـايي   كشـورها در نقـاط   كوچـك باشـند.    ليبه اندازه اسرائ ياگسترده  اريبس
. شده باشندواقع  يابانيدر وسط ب اي برخوردار باشندها  رودخانه توانند از مزيت دارا بودن مي

قلمـرو   ريتسـخ  يبهتـر، اغلـب بـه معنـا     يهـا  منـابع و فرصـت   تالش براي دسترسـي بـه  
 ان كشورهاشود. رهبر يم ميان كشورها و جنگ يريمنجر به درگ مسئله نياست و ا  گرانيد

در استفاده  يسع شهيهم حكومت توتاليتر اي كيدولت دموكرات كي، خواه در قالب گذشتهاز 
در  .)1399انـد (ن.ك: مارشـال،   داشـته را و جبران كمبود آنهـا   تيريمد ايموجود و  نابعاز م

و  ي جهـان بـزرگ اقتصـاد   هـاي  چنين افقي كه مارشال مطرح ساخته او در كتابش قـدرت 
قـرار   يرا مـورد بررسـ   هايشـان  اتخاذ اسـتراتژي آنها در  ييايجغراف تيموقع ريتأث يچگونگ

ــاســت. ا  داده ــاب ني ــه خــوبي  كت ــاهمب ــجغراف تي ــدگ اي كشــورها را  يدر اقتصــاد و زن
از  .انـد  ها محـدود شـده   رودخانه و هاابانيب ،ها كه توسط كوه ييكشورها كشد. مي  تصوير به

 يهـا  تيانـد و از محـدود   كـرده اسـتفاده  خـود  در دسـترس   يعيو طب ي، انسانياسيمنابع س
، ايـي ز ابـان ي، بيجهـان  شيگرمـا هاي اقليمـي ماننـد    با پديدهاند. اكنون  رها شده ييايجغراف
. احتمـال  رو هسـتيم  روبـه و ذوب قطب شمال  البيس شيمنطقه آمازون، افزا ييزدا جنگل
كلـي  بطـور  در مقابـل عـراق).    هيدر مقابل مصر و سـور  يوپيوجود دارد (ات يآب يها جنگ
اي در خصوص اهميـت و نقـش جغرافيـا    هاي تازهماشال در اثر خود بينش و بصيرت  تيم

آن را براي محققـان ايرانـي نيـز    مطرح ساخته و همين امر ضرورت معرفي و نقد و بررسي 
  چندان ساخته است. دو
  
  آن نويسندة معرفي اثر و .2

 Prisoners of Geography: Ten Maps That Tell«با عنوان اصلي   »در اسارت جغرافيا«كتاب 

You Everything You Need To Know About The World «     نوشتة تـيم مارشـال بـا ترجمـة
ر مركـز  نسخه توسط نش 1200صفحه و با شمارگان  344در  1399مرجان رضايي در سال 
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حـول محـور    عمـدتاً ) Tim Marshall( به زبـان فارسـي منتشـر شـده اسـت. تـيم مارشـال       
در اسارت جغرافيا تنهـا   .زند الملل و سياست جهاني قلم مي موضوعات مرتبط با روابط بين

الملل و جغرافياي سياسـي نيسـت، از او آثـاري ديگـري چـون      اثر او در ادبيات روابط بين
»Divided: Why We’re Living in an Age of Walls« ،»Transforming Barcelona: The 

Renewal of a European Metropolis« ،»Worth Dying For: The Power and Politics of 

Flags« ،»The Age of Walls   « .از خود را  اي حرفه يمارشال گزارشگرنيز منتشر شده است
 نيهمچنـ  يبـود. و  سيخبرنگـار دفتـر پـار   آغاز كـرد و بـه مـدت سـه سـال       LBC شبكه

 يسـندگ ينو زيـ هـا ن  از روزنامـه  بسـياري  يكرده و بـرا  هيته يسيبيب يرا برا ييها گزارش
 كيـ پلماتيد ريباسـابقه امـور خارجـه و سـپس سـردب      ريسردب نيهمچن مارشالاست.   كرده

مارشـال از  ، وزين يو چهار سال حضور در اسكا ستياز ب شيب يط ه است.بود نيوز  اسكاي
را از  ييهـا  گـزارش  يدوازده جنگ را پوشـش داد. و  عيكرد و وقا هيكشور گزارش ته يس

طول و صربستان در ي، كرواسيدر بوسناز ميادين نبرد  نيو همچن ايآس ،متحده االتياروپا، ا
هنگام حملـه بـه افغانسـتان از     مارشالگزارش كرده است.  1990دهه  در بالكان يها نگج

، مصـر،  يبـ يرا از ل ييهـا  گزارش يرا در عراق گذراند. و يداد و مدت يارش مخط مقدم گز
بـه عنـوان    يجهان عـرب ارائـه داده اسـت. و    يسراسر يها اميق زمانو تونس در  هيسور

 2005، در مـاه آگوسـت   بيـت المقـدس  ، مسـتقر در  انـه ياورمدر خ وزيـ ن يخبرنگار اسـكا 
 وزين يخبرنگار اسكا نيهمچن ي. وهگزارش كردنيز غزه را  و لياسرائ هاي گسترده درگيري

مارشـال   وبـالگ . دفتر خبـر خـود در بروكسـل را بـر عهـده داشـت       استيدر اروپا بود، ر
قـرار گرفـت. در    2010اورول  زهيدر فهرست كوتاه جـا  »يموضوعات خارج« عنوان تحت
اخبـار انجمـن    داديـ خود در جنگ عراق در رشـته رو  يپوشش خبر يبرا يو 2004سال 
فرقـه  دربـاره   يگزارشـ  ي، برا2007در سال  يشد. و يينها جايزه نامزد يسلطنت يونيزيتلو

ـ   يكه دسترس »صحرا يپادشاه« ندمست براي 2004 سال در و منافقين  عهـد  يمنحصر بـه ول
. همـه ايـن رخـدادها و    كسب كرد جهاني يها نامهيرا داشت، گواه يو يعبداهللا و كاخ ها

مارشال نشانگر پختگي او از سياسـت جهـاني و تحـوالت خـرد و     تحوالت در زندگي تيم 
كالن آن است. بديهي است محققي كه در چنين سـطحي بـا تحـوالت سياسـي در منـاطق      
مختلف جهان درگير بوده است از اين توان و كفايت برخوردار خواهد بود كه ايـده مهمـي   

  را مطرح كند.» جبر جغرافيا«چون 
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 . معرفي محتوايي اثر3

از معرفي كلي اثر و نويسنده آن گام بعدي بحث به معرفي محتوايي آن اختصاص دارد.  پس
ها را دربـاره سياسـت    ده نقشه كه همه آموختني«كه عنوان فرعي در اسارت جغرافيا «كتاب 

گفتـار   سر جان اسكارلت و پيش ةپس از مقدم كشد،را با خود يدك مي »كند جهاني بيان مي
تقسيم شده است كه در هر فصـل نويسـنده بـه يكـي از منـاطق      ي فصل اصل 10به كتاب، 

روسيه، چين، اياالت متحده آمريكا، اروپاي غربـي، آفريقـا،   جغرافيايي جهان پرداخته است. 
ن ده فصل اصـلي كتـاب را   خاورميانه، هند و پاكستان، كره و ژاپن، آمريكاي التين، شمالگا

شناسـي،   گفتـار، كتـاب   پـس ز بـه ترتيـب   دهگانه كتـاب نيـ  پس از فصول دهند. تشكيل مي
نويسـنده اثـر   بـه هـر شـكل،     .ه درج شـده اسـت  نمايـ و  گزاري، معرفـي نويسـنده   سپاس
كند با توجه به تجربيـات خـود و حضـورش در منـاطق مختلـف جهـان كـه در         مي  تالش
هاي جغرافيايي در  جنگ و درگيري قرار دارند، تأثير عوامل ژئوپليتيك و محدوديت  معرض

ها و تصميمات رهبران را مورد تحليل و بررسي قرار دهد. از اين حيـث كتـاب    جنگبروز 
توان در زمرة مهمترين آثار در حوزه ژئوپليتيك كه در بازار نشر ايران ترجمه و  حاضر را مي

به چاپ رسيده است، قرارداد. حسب چنين مباحثي، نقد و بررسي ايـن اثـر از ضـرورت و    
است. در ادامه سعي خواهد شد تا ضمن معرفي مختصـر فصـول   اهميت فراواني برخوردار 

هاي بعـدي نيـز    مختلف كتاب زمينة آشنايي خوانندگان با اثر فراهم شود و سپس در بخش
  بررسي انتقادي آن مورد توجه نويسنده اين سطور قرار خواهد گرفت.

  
  روسيه 1.3

عنوان پهناورترين كشور جهان، كند كه شايد روسيه به مارشال با اين مدعا بحث را آغاز مي
بيش از ساير كشورها تحت تاثير ژئوپليتيك قرار داشته باشد. روسيه در طول تاريخ طوالني 

سـتان، سـوئد، فرانسـه و آلمـان     و پر فراز و نشيب خود بارها از سوي بيگانگـاني ماننـد له  
ايـن فصـل،   هجوم قرار گرفته كه اين مسئله ناشي از جغرافياي اين كشـور اسـت. در   مورد

هـاي   ملت و جنـگ  - گيري روسيه به عنوان يك دولت نويسنده ضمن اشاره به تاريخ شكل
اين كشور با ساير كشورهاي جهان از گذشته تا كنون بار ديگـر بـه اهميـت ژئوپليتيـك در     

هاي گرم بـا   كند.  نداشتن بندري در آب گيري و ادراك رهبران روس تاكيد مي روند تصميم
ها همواره نقطه ضعف روسيه بوده، روسيه به لحـاظ جغرافيـايي    اقيانوس امكان دسترسي به
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دچار كاستي است و بـه يمـن داشـتن نفـت و گـاز اسـت كـه كشـوري ضـعيف نيسـت           
آنهاسـت  هاي فعلـي كـه روسـيه درگيـر      ). از نظر نويسنده دليل بحران1399: 25  (مارشال،

باشـد.   الزامات ژئوپليتيك مـي جمله بحران اوكراين و جنگ داخلي سوريه ناشي از همين از
 كيبدون وجود  هيروس رايدارد ز اجياحت نيبه بندر آب گرم به اوكرا يدسترس يبرا هيروس

در كيـف دولتـي طرفـدار روسـيه      . در مورد اوكراين، تـا زمـاني كـه   است ريپذ بيبندر آس
جلگـه  توانستند مطمئن باشند كه ناحيه حائل آنهـا پابرجاسـت و از    ها مي بود، روس  حاكم

كند اما با روي كار آمدن دولتي طرفدار غرب كه مايل به پيوستن  اروپاي شمالي حفاظت مي
 :27شـود (مارشـال،    به اتحاديه اروپا و ناتو هم بود تمام اين محاسبات با ترديد روبه رو مي

). از سوي ديگر، بندر سواستوپول در كريمه تنها بندر گرم روسيه است و در صورت 1399
رفت.  بنابراين ضـرورت   وكراين در ناتو دسترسي روسيه به اين بندر از دست ميعضويت ا

 كنـد  ژئوپليتيك دليل اصلي الحاق شبه جزيره كريمه به خاك روسيه را به خوبي توجيه مي

(Nalbandov, 2016) .  
  

  چين 2.3
هـاي   چين با تمدني كهن به مانند روسيه همواره مورد تعرض از جانب همسايگان و قدرت
بينيم با  بزرگ استعمارگر قرار داشته است. اگر به مرزهاي امروزي چين نگاهي بيندازيم، مي

اش به آن امنيت بخشيده و راه دفاع  هاي جغرافيايي قدرتي بزرگ روبه رو هستيم كه ويژگي
). منطقـه تبـت بـه لحـاظ     1399: 57و تجارت كارآمد را به رويش گشوده است( مارشـال،  

با هند و وجود مخازن گسترده آبي از اهميتي استراتژيك بـراي چـين    اختالفات اين كشور
 »آرام انوسيـ اق« يخط ساحل تنهاها خود را با داشتن  ينيمارشال چبرخوردار است. به گفته 

شـود.   يآغـاز مـ   نياز دشـت شـمال چـ    نيچـ  خيداننـد. تـار   يمـ  پذيربيآس يبه طور جد
منـاطق   نيتـر  تياز پرجمع يكيمنطقه را كه امروزه  نيتسه غالباً ا انگيزرد و  يها رودخانه
اسـت   ياريبسـ  و اين منطقه كـه محـل سـكونت و اشـتغال     اند در بر گرفته است نيكره زم

 و در اهـ  ، در غـرب كـوه  ري. در شمال كوها قرار دارد همواره در معرض طغيان اين رودخانه
 ريـ به غرا  از هر جهتمان مهاجورود وضعيت جغرافيايي  ني. اندها قرار دار انوسيشرق اق

 ايــپكــن  يكــيكــه در نزد ييتــر ماننــد آنهــا كوچــك يكوهســتان يهــا از تبــت و گردنــه
 گـر يد يتوسـط كشـورها   در طـول تـاريخ همـواره    نيچسازد.  ميهستند دشوار   يمنچور
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 هاي طـوالني انـزوا،   پس از سال نيچ. ه استقلمرو خود را گسترش داد نيبنابرا هشدديتهد
را  نيچـ  يخـارج  يكشـورها  هـايي از تـاريخ   در دورهاگرچه  تجارت با غرب را آغاز كرد.

 نيدوم، چ ياز جنگ جهان پساين مقاطع تاريخي دوام چنداني نداشتند. ردند اما ك  يكنترل م
 كيـ بـه   وانيرا كنترل كـرد و تـا   ياصل نيسرزم ستيشد. حزب كمون ميبه دو كشور تقس
 يگـرفتن برخـ   اريـ بهبود اقتصاد خـود بـا در اخت   يبراكشور  اينشد.  ليكشور مستقل تبد

بـه سـمت اقتصـاد بـازار      و منـابع عمـده   عيضمن حفظ كنترل بر صـنا  يدار هيعناصر سرما
   .معروف است ينيچ يها يژگيبا و سمياليبه سوس ديجد يمدل اقتصاد نيكرد. ا  حركت

  
  اياالت متحده آمريكا 3.3
اطلـس و   انوسيـ اق يداشتن دو خـط سـاحل   به دليلمتحده  االتيكند كه ا يادعا م سندهينو
موقعيت جغرافيايي،  نيا از نظر جغرافيايي در موقعيت بسيار خوبي قرار دارد. آرام انوسياق

 ليو اروپـا تبـد   يشـرق  يايآسـ  ياقتصـاد  سـتم يدر هر دو س ياصل گريباز كيرا به  آمريكا
از نظـر دفـاعي    رايمتحده با اكثر كشورها متفاوت است ز االتيا. از سوي ديگر، است  كرده
از  پـس  دارد.از سـوي سـاير كشـورها     يدر مورد حمـالت سـنت  پذيري بسيار كمي  آسيب
 بـه دنبـال  ) يشمال كيآتالنت مانيناتو (سازمان پ ليتشكبا متحده  االتيدوم، ا يجهان  جنگ

بـا   هيقـدرت روسـ   1991ل . در سابود يدر برابر حمالت شورو يغرب يمحافظت از اروپا
 گانشيكرد و همسا دايپ يشتريقدرت ب ني. چافتيكاهش  يشورو رياتحاد جماه يفروپاش

از نقاط  ياريدر بسمنافع زيادي ابرقدرت است و  كي كايآمر د.در معرض خطر قرار گرفتن
كـه   يدر حـال  ابـد ي يمـ  شيافـزا  كـا ينفـت آمر  ديتول كند مارشال پيش بيني مي جهان دارد.

در اين فصل نويسنده اين موضوع مهم را . كند پيدا ميكاهش  ينفت خارج يبرا يشتقاضا
 جهياما نت بوده است انهيدر خاورم يدموكراس جاديا به دنبالمتحده  االتياكند كه  گوشزد مي

در حـال حاضـر،   . به الزامات محلي در منطقه توجه چنـداني نداشـت   رايزنگرفت  مطلوبي
  در جهان است. قدرتمند يخود كشور رقيب بي ينظامتوان پررونق و  يدبا اقتصا كايآمر
  

  اروپاي غربي 4.3
از نظر به جهان مدرن كرده است.  ياري، اروپا كمك بسيو صنعت يبه لطف انقالب روشنگر

است.  اروپا زيفراوان و خاك حاصلخ يمعتدل، بارندگ يعمده آن آب و هوا ليدلنويسنده، 
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از خاك  يشمال يجوامع پر رونق كمك كرد. اروپا جاديمناطق به ا رياز سا شيعوامل ب نيا
 يكشورها ن،ينسبت به جنوب اروپا برخوردار است. بنابرا يشتريب زيو محصوالت حاصلخ

 جـاد يامر منجـر بـه ا   نيداشتند. ا گريكديبا  يشتريشمال اروپا ثروتمندتر شدند و تجارت ب
در  باًيتقر يكشاورز ياروپا برا .شد كيمانند فرانسه، آلمان و بلژ ييها در مكان يمراكز شهر

سـرد اسـت كـه     ياست، اما در زمستان به حد يگرم و باران يتمام طول سال به اندازه كاف
و  يرانيقابـل كشـت   يهـا  ببرد. رودخانه نيرا از بزا  ي بيماريها كروبياز م ياريتواند بس يم

 يكشورها جاديا بهامر منجر  نيكنند و هم يرا آسان مه در اين منطقتجارت ي عيطب يبندرها
اند. به عنـوان مثـال در    اروپا را شكل داده يمرزها يعيطب موانع .شده ها  ييتوسط اروپا يمل

فرانسه و آلمـان را از   ،نيكند. رود را يآنها را از فرانسه جدا م رنهيپ يها و پرتغال كوه اياسپان
گذشته شاهد دو جنگ جهاني ويرانگر بود كه نقطه شروع آنهـا از  اروپا در  .كند يهم جدا م

خاك اين قاره بوده است. درحال حاضر، اختالفات كشورهاي بزرگ اروپـايي كـه مسـببين    
هاي اقتصـادي و سياسـي    ها بودند از ميان رفته و جاي خود را به همكاري شروع اين جنگ

 ادغام تشكيل اتحاديـه اروپـايي اسـت    در مسائل جهاني داده كه نمود بارز اين شكوفايي و
اروپـا و   هياتحاد اگركند كه  ). در نهايت مارشال به اين نكته اشاره مي1399: 118(مارشال، 

بـه   يبود كه در آن هـر كشـور   ميخواهشرايطي  ناتو شكست بخورند آنگاه شاهد بازگشت
كه همه آموزد يه ما مب خي، تارانياست. در پا برقراري موازنه قدرت يدنبال متحدان خود برا

خواهنـد   يهـا اگـر مـ    كه انسـان  ديگو يبه ما م ايكند و جغراف رييتواند به سرعت تغ يم زيچ
  مبارزه كنند. يعيطب نيقوان نيدائماً با ا ديبمانند با  ندهز
  

  آفريقا 5.3
 .شـود  ينقشـه نشـان داده مـ    يكـه رو  چيـزي بزرگتر از آن  اريبس ،است يقاره بزرگ قايآفر

 شـتر يهـا ب  كـه جنگـل   يشـده در حـال   ليتشك يابانياز مناطق ب شتريب قايآفر يقسمت شمال
هـا و منـاطق    ابـان يب ،مرتفع يها دشت يدارا ياند. قسمت جنوب آن را پوشانده يانيم  قسمت

، اديوسعت ز رغميعل قايآفر .شمال است يمناطق ساحل هيشب يا ترانهيخشك از نوع مد مهين
و تعـداد   منـزوي  به وجود آورده است. گذشته از مناطق ها انسان يرا برا يمهم يها چالش

هـاي   ات اهلـي محـدوديت  وانيح اي از نظر وسعت مناطق كشاورزيبندر و رودخانه،  يكم
 ييهـا  يمـار يپرورش ب نهيزم يگرم داخل يو فضا زياد تي، جمعنيعالوه بر ابسياري دارد. 



  1401، آذر 9، شمارة 22سال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   226

 

). كشـورهاي  1399: 153ارشـال،  (م.كنـد  يرا فـراهم مـ   يو ي، تب زرد و اچ آايمانند ماالر
منشـا   زيـ كه امروز ن كردند جادياتصنعي  يمرزها و دهرا فتح كر قايآفرمناطق  شتريب يياروپا

و  يريـ درگاختالفات ارضي و مرزي ميان كشورهاي آفريقايي است. در حـال حاضـر نيـز    
و ... در  ينـ ي، چيي، اروپـا ييكـا يآمر يهـا  ادامه دارد. شركت قايدر آفر يخارج يبردار بهره

گـذار،   كشورهاي سـرمايه . كنند به شدت با يكديگر رقابت ميو نفت  ياستخراج مواد معدن
ــدر التيتســه ــرا يبن ــابع از  يو راه آهــن را ب ــال من ــانتق ــه كشــور د كي  گــريكشــور ب
طال و  اديز ريداشتن ذخا ليبه دل يجنوب يقايآفراز نظر مارشال تنها شرايط دهند.  يم  توسعه

بـا   ييايـ . از نظـر جغراف با ساير كشورهاي آفريقـايي متفـاوت اسـت    ياقتصاد، يمواد معدن
 يخـوب  تيـ از موقع يكشـاورز  يبـرا  زيحاصـلخ  يهـا  نيو زمـ  انوسيبه دو اق يرس دست

نكنـد.   دايـ در سراسر كشور گسترش پ ايشود كه ماالر يبرخوردار است. آب و هوا باعث م
كنند كاالها بـه خـارج از مرزهـا     يمك مك يجنوب يقايمسلح آفر يروهاي، راه آهن و نبنادر

اما اين شرايط فقـط  حال آنها را در برابر مهاجمان در امان نگه دارد.  نيو در ع شوندصادر 
فريقـايي از ايـن   مختص كشور آفريقـاي جنـوبي اسـت در حـالي كـه سـاير كشـورهاي آ       

  اند. بهره بي  مواهب
  

  خاورميانه 6.3
 اهيسـ  ياياز در نيو همچن رانيا و ترانهيمد يايدر نياز جهان است كه ب يا منطقه انهيخاورم

 يهـا  از بـرف، رودخانـه   دهيپوش يها ها، كوه ابانيشامل ب اين منطقهتا هند واقع شده است. 
مرزهـاي فعلـي    .آن استزمين  ريدر ز يگسترده نفت ريبا ذخا يساحل يها و دشت يطوالن
 يهـا  يريدرگ و همين مسئله سببشده  جادياروپا ا ياستعمار يها توسط قدرت انهيخاورم

 نيب ، اختالفات مذهبيانهياز منازعات خاورم گريد يكي .است شدهمرزها  نيبر سر ا ياديز
 هي. سـور )1399: 193(مارشـال،   خود است نييبر سر نحوه عمل به آ انيحيمسلمانان و مس

 تيـ كمحا ليـ است كـه بـه دل   يا لهيو چند قب ي، چند اعتقاديچند مذهب ياز كشورها يكي
توسط كردها در شمال  عراق. برد همواره از اختالفات داخلي رنج مي ها يسن رب شيعه تياقل

كنند. اهـل سـنت    يرا كنترل م ينفت نياديشده است كه هر دو م هيدر جنوب تجز انيعيو ش
خود گرفتار شده اند. به عنـوان مثـال اردن بـه     يدر كشورها يجهاد يها جنبش نيدر ب زين

در  اكنون يكه عربستان سعود يدچار هرج و مرج شود در حال هيتواند مانند سور يم يراحت
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كشور  نيدارد. ا يريخود درگ گانيغالباً با همسا لياسرائ .جنگد يم حوثي انيبا شورش مني
در  گـاه يگـاه و ب  يجنگهـا  نيو غـزه و همچنـ   يدر كرانه باختر انينيبا فلسط ييها يريدرگ

بسيار آشقته اسـت و   انهيخاورمبه طور كلي، شرايط فعلي خود تجربه كرده است.  يمرزها
   پتانسيل وقوع درگيري و جنگ ميان كشورهاي منطقه وجود دارد.

 
  هند و پاكستان 7.3

 وسـعت  اي دارنـد.  هر دو سالح هستهدارند اما  ي با يكديگراديهند و پاكستان اختالفات ز
تـر از   يقـو  ي بـه مراتـب  اقتصـاد و  اسـت  شـتر يكسـتان ب از پاو جمعيـتش  هند  ييايجغراف

بـه هنـد و پاكسـتان     ايجنـوب آسـ   در سيانگلـ مسـتعمرات   1947سـال   در. دارد  پاكستان
به  كيها هندو و س ونيليهند فرار كردند و م ديجد يها مسلمان از مرزها ونيلي. مشد  ميتقس

تــر از  كيــو دموكرات كپارچــهي ياســياز لحــاظ س هنــدســمت پاكســتان حركــت كردنــد. 
. ملي شده استهند متنوع است اما همچنان موفق به حفظ وحدت  تيجمع. است  پاكستان

هشت جنگ انجام دادنـد كـه عمـدتا بـر سـر       1999و  1947 يها سال نيو پاكستان ب هند
 نيچن كرد و هم يم دايراه پ انهيم يايداشت به آس را ريبود. اگر هند كنترل كامل كشم ريكشم

. )1399: 214(مارشال،  كرد يمجلوگيري  نيپاكستان به اقتصاد در حال رشد چ يترسدساز 
كـه   ياصـل  شـاهراه تواند با حمله به  يبرخوردار است اما پاكستان م بزرگتريهند از ارتش 

متحـده   االتيـ سـپتامبر، ا  11از  پـس ا قطع كند. كند، ارتباط ر هند از آن عبور مي زاتيتجه
از جنـگ   تيامر آنها را مجبور به حما نيكرد. ا دياز طالبان تهد تيحما ليپاكستان را به دل

ـ    سميترور هيعل  نيـ پاكسـتان و طالبـان شـده اسـت. ا     يروهـا ين نيكرد كه منجر بـه نبـرد ب
از  ي، برخـ الحـ  نيـ در پاكستان شده است. بـا ا  يرنظاميغ 50،000ها باعث مرگ  يريدرگ

از سـوي ديگـر،    .كننـد  يم تياز طالبان حما انهيعناصر دولت پاكستان همچنان به طور مخف
كنـد كـه    يمـ  تيـ دارند. هند از استقالل تبـت حما  يريدر امتداد مرز خود درگ نيو چ هند
 يهاستيمقابله با نفوذ هند در آنجا از مائوئ يبرا ني، چجهي. در نتستين نيچ تيحمامورد

قابل كشت، منابع آب و  هاينيزم هاي جغرافيايي، به لحاظ مزيت هندكند.  يم تينپال حما
 نيـ خود را وارد كنـد. ا  ي مصرفياز انرژ ياديمقدار ز ديبادارد اما  يرانيقابل كشت يها آبراه

كشـور   نيكنـد و بـا چنـد    نگهماه نيدر تالش است تجارت خود را با چ نيكشور همچن
   .مقابله كند يجنوب نيچ يايبر در نيهمسو شود تا با تسلط روزافزون چ ايآس يجنوب شرق
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  كره و ژاپن 8.3
كـه   ميتوسـط خـانواده كـ    و اسـت  يو كـره جنـوب   نيچـ  نيكوچك ب يكشور يكره شمال

شـده اسـت.    ميبه دو قسمت تقس الويتوسط رودخانه كره شود.  ياداره م هستند ستيكمون
شده است. بـه گفتـه    ميها در غرب به نصف تقس ها در شرق و دشت كره با كوه رهيجز شبه

قـرار بـود دو كـره     اگـر . سـتند يدور از دسـترس ن  ميان دو كره بزرگ يها يريدرگ مارشال،
 اريبس يكند. اقتصاد كره جنوب يم تيحما اين مسئلهاز  نيمقابله با چ يشوند ژاپن برا  متحد

ماننـد   يغنـ  يعـ يبـا داشـتن منـابع طب    ياست اما كره شمال يتر از اقتصاد كره شمال شرفتهيپ
ـ   ديحال، تجد ني. با اپيشرفت كندتواند  يم يسنگ و رو زغال دو كـره از نظـر    نيجنـگ ب

اسـت بـا    يا رهيـ جز يكشـور  ژاپـن خواهـد بـود.    رانگـر يهر دو طـرف و  يبرا يقتصادا
 ايآس يكوچكتر. فاصله آن از خشك رهيبزرگ و هزاران جز رهينفر در چهار جز ونيليم  127

: 256(مارشـال،   آن در امـان بمانـد   يكوهستان نيزم نيباعث شده است تا از حمله و همچن
گــاز و نفــت خــود را  شــتريب نياســت بنــابرا يعــيفاقــد منــابع طب ني. ژاپــن همچنــ)1399
 ييايـ جغراف نيـز بـه واسـطه الزامـات     دوم يجنگ جهان جهينتبه گفته مارشال  .كند يم  وارد

 نـاوا ياز جملـه اوك  يكي يكيآرام را  انوسياق ريمتحده مجبور شد جزا االتيمشخص شد. ا
از  در نهايت براي وادار كردن ژاپن براي تسليم در جنگ، ايـاالت متحـده  در ژاپن آزاد كند. 

 قـدرتي . پس از جنگ، ژاپن بـه  استفاده كردند يو ناگازاك مايروشيدر ه يهسته ا يها بمب
 سـت يكمون نيچـ  هيـ عل سـپري آن بـه عنـوان    يبه بازساز كايآمر رايشد ز ليتبد ياقتصاد
وجود دارد  يو ژاپن در مورد كره شمال يكره جنوب نيب يامروزه، اگرچه اختالفاتكرد.   كمك

  .دارند اجياحت گريكديبه  نيچ در مقابل محافظت يها برا آناما 
  

  آمريكاي التين 9.3
ـ  يمركز يكايآمر كتاب، قاره مورد بحث نيآخر  ياسـ يبحـران س  نيشـتر يب .اسـت  نيو الت

بـزرگ   يشـهرها اسـت.  آن  يهـا  شـه ياز انـزوا و ر  يناشـ  آمريكاي التين به ماننـد آفريقـا  
در مناطق  دادند مي حيساخته شده كه ترج يياروپا نانيتوسط شهرك نش التين غالبا  آمريكاي

 يرا بـرا  ي. آنها مناطق ساحلدر امان باشندها  يماريب تا از اين طريق ازمستقر شوند  يساحل
متصـل كردنـد.    ي بـه يكـديگر  عـ يبع طبمنـا  ترتر به بندرها و صادرات به راحت يرس دست

هــا را  نياز زمــ ياديــكــه در ســاحل اقامــت داشــتند، ســهم ز ييمهــاجران ثروتمنــد اروپــا
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 دادهايرو نيكردند. ا يرا اداره م يدار و پس از برده يبوم تيجمع تيو اكثر داشتند  دراختيار
التـين   كـه امـروز در آمريكـاي   چيـزي شـد   منجـر بـه    ييايجغراف هاي محدوديتهمراه با 
ها در  يياز آنجا كه اروپاكند كه  هستيم. مارشال در اين فصل به اين نكته اشاره مي  شاهدش

 يعيمنـاطق وسـ   دنكردن يگذار هيسرما هم متصل كند ها را به كه ساحل ييها ساخت جاده
ي اما مرزها زبان واحدي دارند نيالت يكايآمر يكشورهانيافته باقي ماند. توسعه  صورت به

 شهياز آنها ر يبرخرا افزايش داده و كشورها  نيدر ا يفرهنگ ييها يريدرگ  تانسيلتصنعي پ
، نيـ منـاطق مربوطـه خـود هسـتند. عـالوه بـر ا       يبـوم  گـران يدارند. د ييو اروپا ييقايآفر
 .شـود  يدر سراسر منطقـه مـ   يثبات يباعث ب ستياليضد استعمار / طرفدار سوس هاي شجنب
ونـزوئال  بـه نفـت    نيچـ گرفتار خشـونت مربـوط بـه مـواد مخـدر شـده اسـت.         كيمكز

 يكايكشور آمر نيبزرگتر ليبرزمتحده و ونزوئال اختالف دارند.  االتياست اما ا  مند عالقه
اسـت   با شرايط سختي روبه رودارد اما توسعه آن  ياديمنطقه مساحت ز نياست. ا يجنوب

 يمرتفـع و كوهسـتان   يكـوه هـا   نياسـت. همچنـ   يجنگـل بـاران   نيسرزم نيا تر شيب رايز
 ليـ كند كه برز ياشاره م مارشالكند.  يجدا م گريمناطق را از مناطق د يدارد كه برخ  وجود

 ريكشـور ارتبـاط بـا سـا     نيـ ا يايخود است اما جغراف يها رساختيز يدر حال كار بر رو
 رايـ را دارد ز نـده يآ دري توسعه و رشد اقتصـاد  ليپتانس نيآرژانت كند. يكشورها را دشوار م

 ياسيمسائل س نيحال، در آرژانت نياست. با ا مناسب يكشاورز يها نيبزرگ با زم يكشور
نفت و گـاز   ريآن را از رشد باز داشته است. با وجود ذخا قتصادكه ا داردوجود  يو اقتصاد

 ندهيآ يها سال يبرا يانرژ ديتول يواند برات  يكشور م ني، انيآرژانت نيدر سراسر سرزم ليش
  خودكفا باشد.

  
  شمالگان 10.3

. همـين  در حال ذوب شدن است نيگرم شدن كره زم ليقطب شمال به دل در حال حاضر،
اين در  هياست. روسشده  يمنجمد شمال انوسياز منابع اق يبردار بهره امكان مسئله منجر به

و  نفـت و  يعـ يگـاز طب  ياديز ريباورند كه مقاد نيبر ا كارشناسان .افتاده است شيپ رقابت
ماننـد   كشـور  نيو آهن در منطقه قطب شمال وجود دارد. چنـد  كلي، نيطال، رو نيچن هم
متحده در آالسكا با  االتي(دانمارك) و ا نلندي، گرسلندي، كانادا، نروژ، سوئد، فنالند، اهيروس

طقـه توسـط   من نيآنها در مورد ا ياز ادعاها ياريحال، بس نيهستند. با ا هيمنطقه همسا نيا
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شود.  كه معتقدند اين منطقه ميراث مشترك بشريت است، به چالش كشيده مي ساير كشورها
 يروهاين هيمحافظت از خود در برابر روس يقطب شمال برا يعضو شورا يكشورها شتريب

كند  يبرگزار م يگسترده جنگ در اين منطقه مانورهاي هياند. روس داده شيمسلح خود را افزا
 يحـال، قطـب شـمال مكـان     نيا بااست.  يگرياز هر كشور د شيدارد كه ب شكنخي 32و 

 حاضـر در منطقـه   طرفينمحافظت از همه  يبرا ينيالزم است قوان نيبنابرا خطرناك است.
منــافع مشــابه هســتند بــا هــم  كشــورهايي كــه داراي اســتبهتــر  در واقــع،وضــع شــود. 

  .كننديط سخت كمك كنند تا بتوانند به يكديگر در دوام اين شرا  همكاري
  
  . بررسي انتقادي ابعاد شكلي و محتوايي اثر4

اي از ده منطقـه  چنان كه از حيث محتوايي بررسـي شـد، تـيم مارشـال تحليـل موشـكافانه      
چنين  جغرافيايي جهان ارايه داده است. او به خوبي مختصات جغرافيايي مناطق مذكور و هم

بواسـطه  مارشـال   خـوبي ترسـيم كـرده اسـت.    هاي آنهـا را بـه   ها و چالشمتيازات، بحران
ها را  همه آموختنياز مناطق مختلف جهان سعي نموده تا به قول خودش ده نقشه بر   تمركز

. اين محقق برجسته در فهـم منـاطق مختلـف سـراغ منـابع      كند درباره سياست جهاني بيان 
ه و يـك بـه يـك    طبيعي، اقتصادي، سياسي و ... اين مناطق و كشورهاي موجود در آنها رفت

و توصـيفاتي كـه او در كتـابش     هـا آنها را تجزيه و تحليل كرده است. به هـر حـال، گـزاره   
اش دارد. عليـرغم تمـامي   داشته همگي حاكي از شناخت دقيق وي از حوزه مطالعـاتي   بيان

كوشد تا بـا ابتنـاي بـر ابعـاد     امتيازاتي كه اين اثر برجسته مارشال دارد، در ادامه نويسنده مي
  شكلي و محتوايي به ارزيابي اثر مورد مطالعه بپردازد.

  
  ارزيابي شكلي 1.4

جملـه آثـار جديـد حـوزه نشـر در      از » در اسـارت جغرافيـا  «چنان كه مطرح شـد، كتـاب   
فارسي است كه به دليل طرح مدعايي خاص توسط نويسنده آن مورد استقبال جامعـه    زبان

بيانگر اهميت اثـر مارشـال اسـت كـه در مـدت      علمي ايراني قرار گرفت. ذكر اين نكته نيز 
كوتاهي سه ترجمه مختلف از آن به زبان فارسـي منتشـر شـده اسـت. عـالوه بـر ترجمـه        

شده در اين مقاله، بايد به ترجمه هوشنگ جيراني و هسـتي صـيادي كـه بـا عنـوان       بررسي
و » دهـد يح ميهاي جهاني توضاي كه همه چيز را دربارة سياستزندانيان جغرافيا: ده نقشه«
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زندانيان جغرافيا: مروري بر ده نقشه گوناگون كه «فرد با عنوان ترجمه ديگري از علي مطيفي
اشاره كرد. به هر شكل، تمركـز  » گويندچه براي درك سياست جهاني نياز داريم با ما مي آن

مقاله حاضر در نقد اثر مذكور بر ترجمه منتشره توسط نشر مركز اسـت. جلـد سـبز رنـگ     
كننـدگي  تاب با تصويري چند بعدي از كره زمين به خوبي با محتواي اثر كه همـان تعيـين  ك

و كيفيـت  آرايـي  الخط، صـفحه جغرافيا و زمين است مطابقت دارد. چاپ اثر از حيث رسم
هـاي مارشـال،   اي روان از بحـث وضعيت مناسبي دارد. مترجم كتاب نيز ضمن ارايه ترجمه

ممكن است بـراي خواننـدگان كتـاب مـبهم باشـد در قالـب        تالش كرده تا موضوعاتي كه
زيرنويس توضيح دهد. از اين حيث در تمام فصول كتـاب راجـع بـه نقـاط جغرافيـايي يـا       

  مسائل ديگر به صورت زيرنويس توضيحاتي براي خوانندگان ارائه شده است. 
 

  ارزيابي محتوايي 2.4
روابـط  عرصـة  از رويكردهـاي سـنتي در    كنند، يكيچنان كه دوئرتي و فالتزگراف بيان مي

است كه به بررسي ارتباط انسان با طبيعت، ارتباط قدرت ملي  »نظريه ژئوپليتيك«الملل،  بين
محيطي در جهـت رفـع نيازهـاي     هاي جغرافيايي و ميزان امكان تغيير عوامل زيست و ريشه

ن منظر، تيم مارشال در از اي .)42- 45 :1372، ففالتزگراو  دوئرتـي پردازد ( انساني و ملي مي
رودولف ، فردريش راتسلپردازي متفكراني مانند در ادامه نظريه» در اسارت جغرافيا«كتاب 
ژئوپليتيـك   در حـوزة  پـردازي  از پيشـگامان مفهـوم  كه  هلفورد مكيندرو  آلفرد ماهان، كيلن

گـذاري  تنوع نگاه راهبردي و سياسـ اي در  كننده جغرافيا را عامل تعيين ،دنشو محسوب مي
داند. چنان كه مطرح شد، دغدغه محوري مارشال فهم سياسـت   كشورها در جهان امروز مي

خواهد اهميت نقـش جغرافيـا در عرصـه    جهاني است و او با بررسي ده منطقه جداگانه مي
سياست جهاني را نشان دهد. ايـن امـر بـديهي اسـت كـه سياسـت جهـاني مقولـه بسـيار          

توانند بر آن اثرگذار باشند. عوامل نظامي، غييرهاي مختلفي مياست و عوامل و مت  اي پيچيده
زيسـتي، فرهنگـي، مـذهبي و ... از جملـه مهمتـرين عوامـل در       سياسي، اقتصـادي، محـيط  

آيند. بدون شك در ميان اين طيف از عوامل، نقش دهي به سياست جهاني به شمار مي شكل
امـا  يز قابل توجـه و بررسـي اسـت.    دهي به سياست جهاني نعامل جغرافيايي نيز در شكل
بـا تمركـزي كـه بـر جبـر      مارشـال   ايـ اسـت كـه آ   نيـ ا شودپرسشي كه به ذهن متبادر مي

 ساير متغيرها و عوامل مذكور در فهم سياسـت جهـاني   يبرا يكاف ي، فضاداشته  جغرافيايي
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ساخته و نقش آن چنان كه مارشال مطرح  كيتيژئوپلبه سخن ديگر آيا ؟ گذاشته است باقي 
؟ دكنـ  يمـ  الملل و سياست جهاني كفايت همه مسائل و مشكالت در نظام بين حيتوض براي

هايي هستند كه طرح آنها از مارشال و اثر او بـر غنـاي بحـث    اين مباحث مهمترين پرسش
خواهد افزود. در همين ابتدا بايد اشاره كرد كه مهمترين نقـد نويسـنده حاضـر بـر مـدعاي      

انگاري علتي بودن ديدگاه او در جبر جغرافيا و ناديده ت جهاني به تكمارشال در فهم سياس
گردد. احازه بدهيد به برخي مسائل اشاره كنـيم كـه طـرح ايـن نقـد بـر       ساير عوامل باز مي

سازد. در دنياي امروز اقتصاد از كنترل يـك كشـور و منطقـه    تر ميمدعاي مارشال را واضح
معناست كه بحران در يك كشور و منطقـه تـأثيري    خاص خارج شده و ارتباط سريع بدان

اي سـابقه فوري بر سراسر جهـان دارد. از همـه مهمتـر اينكـه اطالعـات اكنـون بطـور بـي        
دارد، بـويژه از زمـان ورود اينترنـت موانـع جغرافيـايي و سياسـي در هـم شكسـته           جريان
ط و داد و سـتد  دهد در سطحي جهاني با هـم ارتبـا  است و به تك تك افراد اجازه مي  شده

گرايـي باشـد،   توانـد معطـوف بـه چنـدفرهنگ    داشته باشند. جنبـه ديگـر ايـن بحـث مـي     
ملت احتماالً بايد به وطـن   - اي جهاني بدان معناست كه هر دولت  صورت كه جامعه  بدين

). بـه هـر صـورت،    287- 286:1398ها تبديل شـود (تامپسـون،  ها و فرهنگمردم ديگر قاره
سياسـت جهـاني در جهـان امـروز      از هر چيز نشانگر آن است كـه  هاي مذكور بيشنمونه

اي در هـم پيچيـده از عوامـل    محصور در مرزهاي جغرافيايي، بلكه در ارتباط بـا شـبكه    نه
  .مختلف است

گيري  به هر حال، از ديدگاه افرادي كه جبر جغرافيايي را به عنوان عامل مهمي در شكل
اساس كشورها به طور مشخص بر هاي ژئوپليتيكيريبرتگيرند،  مناسبات جهاني در نظر مي

ها و تـالش  شود و بهره بردن از اين برتريمحيط جغرافياي اين كشورها تعيين مي امتيازات
هـاي قبلـي در محـيط    هميت برتريهاي جغرافيايي تازه و ارتقاي ابراي دستيابي به چيرگي

است. موقعيت ژئوپليتيك يك كشور الملل از اهداف مهم كشورها در عرصه بين المللي  بين
توانـد  د، بـه همـان شـكل مـي    تواند توليـد كننـده فرصـت بـراي يـك كشـور باشـ       كه مي

تواند سياست و استراتژي ملي هايي را نيز ايجاد كند. برخي عوامل جغرافيايي مي محدوديت
كشـور نـوعي چـالش ژئوپليتيـك      كشور را در يك حـوزه ژئوپليتيـك منفعـل و بـراي آن    

جهـان امـروز    ي تحـوالت رسبا اين اوصاف، بر .)3: 1389احمد پور و ديگران، كند (  ايجاد
ها و زاويه ديد آنها و تأكيد صـرف بـر عنصـر جغرافيـا      ي حكومتدئولوژيبدون اشاره به ا

گرايانه پيش روي محققان قرار دهد. تـيم مارشـال در ايـن     تواند تحليلي به شدت تقليل مي
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 كنـد.  ناشـي از آن اشـاره مـي    ياجتمـاع  - ياقتصاد پيامدهايو  ايجغراف ميانبطه كتاب به را
 يناش شرايط راياست ز شرفتهيپ يدموكراس كي سيكه انگل كند مياستدالل  اوعنوان مثال،  به
 توتاليتر يحكمرانبرقراري تا از  ساختهكشور را قادر  ني، ارهيجز كيآن به عنوان  يانزوا زا

ه ب يها كند كه دشت دانوب با رودخانه يمارشال استدالل م، بيترت نيكند. به هم يريجلوگ
 يو شبكه حمل و نقل كـه بـه راحتـ    يعيطب يدشت هموار، مرزها كيخود در  وستهيهم پ
فـراهم  تجـارت پررونـق    سـتم يس يـك ظهـور  شرايط مناسبي را بـراي  است  شيمايقابل پ
ـ   يهـا  رودخانـه  شود كه يروبرو م دگاهيد نيخواننده با ادر اين كتاب،  است.  كرده ا بسـته ب

در . باشند ياجتماع -  يبازدارنده توسعه اقتصاد ايمحرك  توانندميآنها  يها يژگيو توجه به
هـا بـا هـم     كـه رودخانـه   يياسـت جـا   قـرار گرفتـه   اروپـا  ئـالي در  دهيـ مـوارد ا اين راستا 

هاي واقع  رودخانهنمونه ديگر، هستند.  ايدئال و بازرگاني تجارت يشوند اما برا ينم  رو هروب
از  يشـتر يب پهنايكه  يپ يس يس يمرودخانه  زيكه توسط حوزه آبخ است متحده االتيا در

 يهـا  ، رودخانـه گـر ي. از طرف دباشد ، ميجهان دارد هينسبت به بق يرانيقابل كشت يها آبراه
را  ياديـ ز يهـا  يمـار يشوند و ب يم قطعو رود كنگو اغلب توسط آبشارها  ليمانند ن قايآفر

توانـد نقـش    يها م رودخانه يها يژگيو و رهايكند كه مس يمارشال استدالل مكنند.  منتقل مي
 يا و منطقه يخيتار يايدر جغراف رايج يكتاب به مضمون نيرا شكل دهد. ا يمل يها دولت

دوره  ليـ از اوا ياسـتعمار  يها و مناطق نفوذ توسط قدرت يمصنوع يها دولت جاديا يعني
 يا ژهيـ توجه و سندهينو كند. اشاره مي ستميقرن ب ليواخر قرن پانزدهم) تا اواكاوش اروپا (ا

 ياسيس ياي، كه جغراف1916در سال  كويپ كسيسا توافقمثال،  نوانبه ع .دارد انهيبه خاورم
هـاي فعلـي    ترسـيم كـرده و دليـل بسـياري از اختالفـات و درگيـري      را  انهيمعاصر خاورم

  كشورهاي منطقه است. 
 يماهـا يبـه عنـوان مثـال، هواپ    يبه طور خالصه به نقـش فنـاور  تيم مارشال همچنين، 

ــدون ــدر تغ نيسرنشــ  ب ــ ييايــجغراف يفضــا ريي ــردازد يم ــا ا ،پ ــام خيلــي موضــوع را  ني
، يمجـاز  يفضـا  مرتبط بـا  هاي بحث دهد. همچنين، نويسنده به حد كافي به نمي  گسترش
و تــأثير ايــن مســائل بــر كــاهش  ريالســ عيآهــن ســر ، راهنترنــتي، اياجتمــاع يهــا رســانه

. پـردازد  هاي جغرافيايي و ايجاد فضاي حياتي بـراي كشـورهاي محصـور نمـي     محدوديت
سوئز (كه طول كانال بزرگ مانند  يها يگذار هيها و سرما يوراكند كه فن ياستدالل م مارشال

ـ    ل كـاهش داد) و كانـال  يـ ما 6000اروپـا را   - هند  ييايدر ريمس  يشـنهاد يال پپانامـا و كان
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بـه عنـوان    تغييـر داده اسـت.  جهان را  يكيزيف ياي، جغرافنيچ يگذار هيبا سرما كاراگوئهين
 ها شـده  يسفر كشت لومتريهزاران ك در يي زمانيجوصرفهپيشرفت تكنولوژي موجب مثال، 

 تـاثير چنـداني در محـدوديت    ييهـا  يگـذار  هيسـرما  نيچنـ همچنان معتقـد اسـت كـه    اما 
 راتييـ تغ ژهيـ بـه و  يعـ يطب يروهـا ين در همين راستا، مارشال با اشـاره بـه  . ندارند  ايجغراف
امـا  پـردازد   يي مانند گرمايش زمين به تغييرات جغرافيايي مرتبط با اين مسائل مـي هواو آب

، الصـه بـه طـور خ  دست باال را دارد.  همچنان و با وجود اين تحوالت ايجغرافمعتقد است 
و در قسمتي از كتاب با اشـاره   پايبند است يياير جغرافجب به طور جدي به مفهوم سندهينو

زنند و دشت  يم خي مچنانه شمالي بنادر«گويد: به پيشرفت تكنولوژي و تغييرات اقليمي مي
  .)1399: 35(مارشال،  »شمال اروپا هنوز هموار است

تواند  ينم جاري تا اواسط قرن نيكه چ معتقد استمارشال از لحاظ مناسبات قدرت نيز 
او را در  ييايـ امـا جبـر جغراف  ، متحده را به چالش بكشد االتيا جايگاه ابرقدرت اقتصادي

جهـان   يمتحده به عنوان ابرقـدرت اقتصـاد   االتياز ا نيگرفتن چ يشيعدم پ ليدل حيتوض
ساختار از بـاال   كي تيمربوط به عدم موفق نيچ ي، مبارزات فعلقتيگذارد. در حق يناكام م
اسـت،   يو مصـرف  يكارخانه (كارخانه جهان) به اقتصاد نوآور رييز تغا تيدر حما نييبه پا
 يايـ جغراف تيرياز نظـر مـد   ني، چقتيدر حق .اين كشور ياياز عوامل منتسب به جغراف  نه

 شـرفته ياز بنادر پ اي مجموعهكشور و توسعه  اسردر سر ريالس عيسر يليشبكه ر جاديخود، ا
و تـا حـدودي بـر شـرايط سـخت جغرافيـايي خـود غلبـه          عمل كرده يعال اريبس يساحل
 يريسد سـه گلوگـاه و بـارگ    ژهي، به ونيچ يياياز اقدامات بزرگ جغراف ياست. برخ  كرده

 يطـ يمح سـت يز يعواقـب جـد  توانـد   يآب از جنوب به شمال، م تيهدا ومجدد كشور 
از ديگر نكاتي كه به بهانة  .(Wohlforth, 2017) داشته باشدبراي اين كشور  يا نشده ينيب شيپ

افيـا بـر شـرايط ايـران اسـت.      رنقد اين كتاب اشاره به آن خالي از لطـف نيسـت تـأثير جغ   
الملــل بــا اشــاره بــه  الــدين مصــباحي از اســاتيد حــوزه روابــط بــينبــار محــي  نخســتين

حي ، به تأثير جبر جغرافيايي بر ايران پرداخته است. از نظـر مصـبا  »استراتژيك ايران  تنهايي«
اي اسـتراتژيك   ايران، چه آگاهانه و خودخواسته و چه ناخواسته و از روي ناچاري به گونه«

» رگ اسـت هـاي بـز   تنهاست و محروم از هـر گونـه اتحـاد معنـادار و متصـل بـه قـدرت       
).(Mesbahi, 2011  وجود موانع طبيعي مسـتحكم در اكثـر مرزهـاي ايـران و از طرفـي      عدم

ع طبيعي فراوان، جايگاه ويژه ژئـوپلتيكي خصوصـا در حـوزه    موقعيت ژئواستراتژيكي، مناب
ژئوپليتيك انرژي و عوامل ديگر در طول تاريخ، ايران را گزينه تحميل جنگ هاي متعـدد از  
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ايان كـرده اسـت. همـين موضـوع و     سوي اقوام و كشورهاي ديگر و همچنـين اسـتعمارگر  
توجـه ايـران را بـه اتكـا بـر       اتحاد با همسـايگان بـراي مقابلـه بـا تهديـدات، همـواره       عدم

(ن.ك: احمد دوسـت،   هاي داخلي جهت حفظ موجوديت خود جلب كرده است توانمندي
1399 .(  

اصطالح ژئوپليتيك ممكن اسـت بـراي توصـيف جغرافيـاي سياسـي يـا       به هر شكل، 
دهنده اين سـاختار بـه كـار رود يـا      هاي تشكيل جغرافياي مربوط به ساختار جهان و دولت

ريزي آن بايد عوامـل   هايي از سياست خارجي اطالق شود كه در طرح به جنبهممكن است 
نبايد از ياد برد كه ژئوپليتيك،  انكار با وجود اهميت غيرقابل .جغرافيايي در نظر گرفته شود

اگرچـه تـابع   د نـ افت اتفاق ميمختلف جغرافيايي  هايمحيط كه درسياسي و تحوالت وقايع 
است و نه جغرافيا كـه  و كارگزاري انساني انسان در نهايت اين اما عامل جغرافيايي هستند، 

جغرافيا مجموعه عواملي چون مساحت، بديهي است كه  .آورد وقايع سياسي را به وجود مي
 به عالوه جغرافيا يك عامل مهم شود.يك كشور را شامل مي موقعيت، آب و هوا و جمعيت

شـمار  يـك عامـل از ميـان عوامـل بـي      ايـن عنصـر تنهـا    اما ،قدرت ملي است در ساحت
گــري چــون اقتصــاد، تكنولــوژي، عوامــل دي اســت و نبايــد بطــور يكســويه نقــش  ديگــر
... را در قدرت ملي يك كشور ناديده گرفت. بايد بـه   انساني، روحيه، انسجام ملي و  نيروي

رت معادله قد در مجموعكه  مذكور است عوامل ةارزيابي هماين نكته توجه ويژه داشت كه 
. البته در سنجش قدرت ملي كشورها بايد شرايط زماني و آورد را به وجود مي بازيگران ملي

با طرح چنـين نقـدهايي بـر گـزاره جبـر جغرافيـا توسـط         مكاني آنها را نيز در نظر گرفت.
حقايق جغرافيايي خواهد اين موضوع را بيان كند كه اگرچه مارشال، نويسنده اين سطور مي

اما اين حقايق  ،اندركاران سياست خارجي است گذاران و دست وجه سياستهمواره مورد ت
در دنياي امروز اسارت كشـورها و   توان گفت كهبه تعبيري مي .ثابت و دائمي نيست مطلقاً

اي جديـد از مفهـوم    در چارچوب جبر جغرافيايي رنگ باخته و چهـره  ي جهانيها سياست
در جهان كنوني با تغيير فضـاي حـاكم بـر     .ستژئوپليتيك پيش روي كشورها قرار گرفته ا

هـاي صـنعتي و اقتصـادي،     الملل و نيـز دگرگـوني عناصـر قـدرت ملـي، پـويش       بيننظام 
هايي چون ارتباطات، رسـانه، تبليغـات و ... بـه كشـورهايي بـا       هاي جديد در حوزه فناوري

كـرده تـا    ن، سـنگاپور و ... كمـك  ژئوپليتيك همچـون قطـر، ليخـتن اشـتاي     موقعيت ناچيزِ
اي و  زيادي از جبر جغرافيايي خود را رهايي بخشيده و قابليت بازي در عرصـه منطقـه    حد

گـران و   اگرچـه اهميـت و نقـش ژئوپليتيـك همـواره مـورد تأكيـد تحليـل         .جهاني بيابنـد 
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هـاي اخيـر بـا     الملل قرار گرفته و مفهومي تازه نيست، اما در سـال  پردازان روابط بين نظريه
اي بـه   انگيز در زمينه فناوري و تكنولـوژي تـا انـدازه   هاي سريع و شگفت پيشرفتتوجه به 

كه گالسنر از جغرافيدانان سياسي معتقـد اسـت كـه نقـش و     حاشيه رانده شده است. چنان
كند و بـه عنـوان نمونـه امـروزه     عملكرد مرزها و مسائل جغرافيايي به مرور زمان تغيير مي

 ).Glassner,2004:80د تدافعي مرزهـا را كـم كـرده اسـت(    تكنولوژي پيشرفته ارزش عملكر
اي كه بر اهميـت ژئوپليتيـك و   عليرغم تأكيد يكسويه» در اسارت جغرافيا«نهايت، كتاب در

گيـري رهبـران سياسـي     جبر جغرافيـايي و تـأثيرات آنهـا بـر اهـداف، اقـدامات و تصـميم       
  دارد، اثري مفيد و شايان توجه است.  كشورها

  
 يگير . نتيجه5

دراسـارت جغرافيـا، ده نقشـه كـه همـه      «مسئله اصلي نوشتار حاضر نقد و بررسـي كتـاب   
است. با توجه به موضوع و دغدغه كتاب » كند آموختني ها را درباره سياست جهاني بيان مي

و حضور نويسنده به عنوان گزارشگر در مناطق بحراني و جنگي جهان، اثر حاضر از اهميت 
ايده اصلي نويسنده مبتني بر ايـن مسـئله اسـت كـه شـرايط ويـژه        اي برخوردار است.ويژه

هايي كه جغرافياي مناطق مختلف بر كشورهاي جهان تحميل كرده  ژئوپليتيك و محدوديت
گـذارد. از نظـر نويسـنده     هاي رهبران آنها تأثير مي گيري بر اهداف، سرنوشت و نوع تصميم

در زمينـه تكنولـوژي و فنـاوري    ه هـاي گسـترده اي كـه در قـرن گذشـت      رغم پيشرفت علي
شـود. مارشـال    گرفته، جغرافيا همچنان به عنوان عاملي تاثيرگذار و مهم شناخته مي  صورت

براي اثبات ايده اصلي كتاب، مناطق مهم و بحراني فعلي و آينده جهان را در ده فصل مجزا 
بـه مشـكالت و   مورد تحليل و بررسي قرار داده است. او سعي كرده در هر فصل با اشـاره  

تيكي را برجسـته كنـد. اگـر چـه     داليل وجود اختالف رو درگيـري عامـل شـرايط ژئـوپلي    
طور كه در قسمت نقد و بررسي نوشتار حاضر اشاره شد او با تمركز بيش از اندازه بر  همان

جبر جغرافيايي سرنوشتي محتوم براي كشـورها در نظـر گرفتـه و بـه سـاير عوامـل ماننـد        
ــر محــدوديت  هــاي تكنو پيشــرفت ــه تغيي ــرات اقليمــي كــه منجــر ب هــاي  لوژيــك و تغيي
توان ارزش كار او را ناديده گرفت و بر اهميت  شده توجه چنداني نكرده اما نمي  جغرافيايي

  اين كتاب به عنوان اثري ارزشمند توجه نكرد.
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