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است.  افتهی زیگرانه ناخالل یمختلف، نقش یهاامور در حوزه لیعالوه بر تسه ،یآورامروزه فن
حاکم بر  یهاو مؤلفه یقواعد باز رییاست که با تغ یآورکارکرد فن نیآورانه، ناظر بر ااختالل فن

، راتییتغ نی. اشوندیم یدستخوش دگرگون یالمللنیاز مسائل ب یعیوس فیمنطقِ عملکرد، ط
. کندیمتاثر م د،یارزش و عملکرد جد یهاانطباق با شبکهعدم ایکشورها را به نسبت انطباق  تیموقع

آورانه شده، نوظهور، مشمول اختالل فن یهارقابت مهم در عرصه یبه عنوان بستر زین یژئواکونوم
. در کندیفراهم م یالمللنیب کشورها در عرصه گاهیجا ییجابجا یرا برا نهیود، زمسهم خ بهکه 
کشورها را  تیآورانه چگونه موقعاختالل فن نکهیمقاله عبارت است از ا یراستا، پرسش اصل نیهم

 نجرم یالمللنیها در عرصه بآن گاهیجا ییجاو به جابه کندیمتأثر م کیژئواکونوم زهدر حو
نظر است.  مورد مسأله نییتب یدر پ یلیتحل-یفیاز روش توص یریگپژوهش حاضر با بهره شود؟یم

 دهندهلیعناصر تشک-فضا و قدرت  یهاآورانه بر مولفهاختالل فن ریتاث یپژوهش، بررس نیهدف ا
از رهگذر چارچوب  ،یمورد به عنوان مطالعه رانیا کیژئواکونوم گاهیجا یابیو ارز -یژئواکونوم

دادن به چرخش با شکل سوکیاز  یآورکه فن دهدیپژوهش نشان م یکل جهیموردنظر است. نت
مستقل  تیشده، و عامل هاانیجر تیکشورها و حاکم یاتیعمل یفضا شدنِ یاموجب شبکه ،ییفضا

با کمک به  یآورفن گر،یدیاز سو است؛ هکردمواجه  دیرا با ترد یژئواکونوم کنشگران در حوزه
 یراهبرد یهاانیدهنده به جرو جهت کنندهمیبه عنوان تنظ ،یاشبکه یاعمال قدرت در فضا ندیفرآ
 شود.رانده  هیبه حاش ایکشورها در متن قرارگرفته  گاهیکه جا سازدیم ایامکان را مه نیا ل،یبد

 .رانیا ها،انیشبکه، جر ،ییچرخش فضا ،یآورانه، ژئواکونوماختالل فن: کلیدواژگان
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 مقدمه
را  هایآورفن ،یماندگو ترس از عقب یبه رهبر لیتما لیها به دلدور، دولت یهااز گذشته

بزرگ  یهاقدرت استِیدر س یاژهیو تیاهم خیآورانه در طول تارفن یاند. رهبرتوسعه داده
 ،یاهسته یهاسالح متمرکز بود. با توسعه ینظام یآوربر فن یبه طور سنت نحالیاست، با اداشته
 یریگیو سود را در پ نهیکه محاسبات هز دندیرس بیاز قدرتِ تخر یبه سطح ینظام یهاینوآور

گزاف بر کشورها، تا حد  نهیهز لیتحم لیو استفاده از زور به دل داده رییتغ ،یخارجاستیاهداف س
 یاملبه عنوان ع یآورفن گر،ید یشد. از سواشتهکنار گذ یالمللنیب یاسیاز معادالت س یادیز

 رقابت رییامر منجر به تغ نینقش کرد. ا یفایها ادولت یریپذو رقابت یدر رشد اقتصاد یدیکل
و  یظهور گفتمان ژئواکونوم جهیو در نت یاقتصاد یبه حوزه ینظام یرویقدرت از قلمرو ارتش و ن
دو  نیا ،یمطالعات راهبرد در حوزه اگرچهگشت.  کیتیژئوپل محورِتیتفوق آن بر گفتمان امن

اهداف و ابزار  گران،یباز ،یدگیچیپ زانیبرخوردارند؛ در م یمشترک یاز آبشخور فکر افتیره
 ستمیقدرت در س یکربندیو پ عیتوز لیتحلوهیبه تجز کیتیژئوپل»ها متفاوتند. به آن دنیرس

جهان  یفضا کیاستراتژ یشناسختیبه ر نینها و همچدولت نیآن بر روابط ب راتیو تأث یالمللنیب
و بر قدرت  کندیرا محدودتر م کیتیژئوپل لیتحلوهیتجز نهیزم یمقابل، ژئواکونوم . درپردازدیم

قدرت و مشخصات رقابت  عیمنطق توز ،یعوامل اقتصاد ،ی. در ژئواکونومشودیمتمرکز م یاقتصاد
 یمشترک و موجود، ژئواکونوم فیبنا بر تعار. »(Jaeger, 2020: 24)«کنندیم نییها را تعدولت نیب

مشخص است. به عبارت  ییایبعدِ جغراف کی یقدرت سر و کار دارد که دارا یِ اقتصاد یبا مبان
قدرت و  نیرابطه ب ا،یاقتصاد و جغراف است،یس گانهاضالع سه انیم قِ یوث وندیبا پ یژئواکونوم گر،ید

 (.Scholvin and Wigell, 2018: 74)«دهدیفضا را پوشش م

داشته، در  یکه در ظهور گفتمان ژئواکونوم یعالوه بر نقش مهم یآورفن توسعه ان،یم نیا در
قواعد حاکم بر فضا و  فیگر خود، به بازتعرمتناسب با تحوالت شگرف و اخالل یاهر دوره

 یبه عنوان شاخص یآوراعتبار که فن نیاست. به ا قدرت و رقابت منجر شده یهامولفه نیهمچن
کشورها( را به  ینیع یهاتی)قابل«  2قدرت منابع»(، جیکنترل نتا یی)توانا «1یقدرت رفتار» زمهم ا

اواسط قرن  -یانقالب صنعت نیمثال، اول ی. برادهدیقرار م ریمخرب تحت تأث ایصورت سازنده 
در صنعت را  یانسان یرویبخار، نقش ن یهانیماش یو توسعه یکشاورز کردنزهیبا مکان -هجدهم

شناخته  شدنیعنوان موج اول جهانکه به -اواسط قرن نوزدهم- یانقالب صنعت نی. دومکردولمتح
تلگراف، منجر  قیو ارتباطات از طر یلینقل روها، حملدر کارخانه دیتول ییکارابا بهبود شود؛یم

 کی -ستمیاواسط قرن ب- یانقالب صنعت نی. سومشد تیبشر خیتار یِرشد اقتصاد نیبه بزرگتر
                                                           

1. Behavioral Power 
2. Power of Sources 
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 یآورکردند و فن جادیدر صنعت ا یانقالب ستورها،یو ترانز هازپردازندهیبود. ر یتالیجیانقالب د
و  دهیچیپ یاندهیبه طور فزا یارزش جهان رهیدوره، زنج نیشد. در ا یاتیعصر، ح نیدر ا یاهسته

 میتقس برال،ینقل، اقتصاد لوحمل یهانهیکاهش هز بِیترک لیبه دل شدنیاز جهان یدیموج جد
 ریبه تعب -یانقالب چهارم صنعت زیشد. امروزه ن داریقدرت، پد یالمللنیب عیکار و توز یالمللنیب

و... عصر حاضر را به  اءیاش نترنتیا ،یوتکنولوژیب ،یمصنوعهوش نهیدر زم - 1کالوس شواب
 ستمیس یرو رب شتریب ریسرعت، دامنه و تأث»با  یآوراست که در آن فنمتفاوت بدل کرده یادوره

 . کندیم ینیآفرنقش «یالمللنیب
 رایز شود؛یبه طور مداوم مختل م یالمللنیب ستمیموجود در س تیوضع ب،یترتنیبد
 یالمللنیب عیدر توز رییکه موجب تغ کنندیم جادیرا ا یدیجد یآورانه، ابزارهافن یهاینوآور

مواجه  یکشورها با تحول کاربر یکیژئواکونوم یهالیاختالالت، پتانس نی. مطابق با اشودیقدرت م
ها در کاهش دولت ییدارند. توانا یوابستگ موزانه رییدر تغ یانحصارات، سع جادیها با اشده و دولت

 یبرا ییمبنا ،یاول قیبه طر ز،ین نهیزم نیدر ا یگذارهیو سرما یآوربه انتشار فن دنیسرعت بخش ای
بحث، حول  یو دال مرکز هیمابن جانیکشورها در نردبان قدرت است. از هم تیموقع ییجاجابه

 ردهندهییپلتفرم و تغ کنندهنییعامل تع ،یآورو کارکرد فن یژگیکه و ردیگیگزاره شکل م نیا
 یآورفن ن،یبنابرا»است.  یاز جمله ژئواکونوم یالمللنیمختلفِ ب یهادر حوزه یقواعد باز یاصل

در  دیجد چارچوب جادیعناصر ا نیتراز مهم یکیعنوان و ابزار، بلکه به یش کینه در قامت 
 .(Stepien, 2016: 2)«ابدییم تیموضوع المللنیبروابط
آورانه که اختالل فن ردیگیمسأله شکل م نیمقاله حول ا یمقدمات، پرسش اصل نیبه ا تیعنا با

 کند؟یآنها متاثر م اعمال قدرت یبرا یکشورها را به عنوان بستر یکیژئواکونوم تیچگونه موقع
 یومآورانه، موجب تحول در پلتفرمِ ژئواکوناز آن است که اختالل فن یپژوهش حاک یکل یجهینت
باعث  ،ییسو با شکل دادن به چرخش فضا کیاز  یآور. فنشودیم -قدرت و فضا یعنی-

 دیمستقل کنشگران را با ترد تیشده و عامل هاانیجر تیفضا و حاکم شدنِ یاشبکه
 یاعمال قدرت در فضا ندیبا کمک به فرآ یآورفن شرفتیپ گر،ید یاست. از سوکردهمواجه
به  ای تیامکان مرکز ل،یبد یراهبرد یهاانیدهنده به جرو جهت کنندهمیظو به عنوان تن یاشبکه
 یریگ. پژوهش حاضر با بهرهآوردیرا فراهم م یکشورها در عرصه ژئواکونوم رانده شدن هیحاش

 یابیمورد نظر است. ارز مسأله نییتب یدر پ یاو استناد به منابع کتابخانه یلیتحل-یفیاز روش توص
مورد نظر،  یاز رهگذر چارچوب مفهوم ،یبه عنوان مطالعه مورد رانیا کیکونومژئوا گاهیجا

 یهالیاز پتانس یحداکثر یمندبهره یدر راستا یگذاراستیو س یزیربرنامه یبرا ییراهنما تواندیم
 کشور باشد. نیا کیژئواکونوم یبالقوه

                                                           
1. Klaus Schwab 
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 پژوهش شنهیپ -1
را در  یامختلف، آثار روشنگرانه یموضوع یهادر حوزه شمندانیگذشته، اند چند دهه ظرف

 یداخل ها، حوزهاز پژوهش یااند. در پارهدر تحوالت جهان معاصر ثبت کرده یآورمورد نقش فن
و  یتکنولوژ ،یشناستیجمع شدن،یجهان» یدر مقاله  2و دئو  1است. سارنجوامع مورد توجه بوده

 ادی شدنیجهان یاصل یآورانه به عنوان مشخصهفن یهاشرفتیاز پ ،«دیجد یاسیس یهاضطرابا
 یتالیجید یهاو تمرکز بر مهارت یمشاغل سنت ع،یتوز د،یتول یدر الگوها رییکه موجب تغ کنندیم

 ،یاقتصاد نیشیپ یکه گسست از الگوها کنندیاستدالل م سندگانی. نوشودیم یررسمیو اقتصاد غ
افراد شده  یبرا یتیو هو یاقتصاد یهاعصر حاضر، موجب اضطراب  گسترده یهایبه همراه نابرابر

است  یستیونالیناس یهااستیبه س شیآن، گرا نیتردارد که عمده یدر پ یمخرب یاسیس جیو نتا
(Saran and Deo, 2018: 32-41)انپردازش مفهوم اختالل به عنو ی. نقطه قوت مقاله، تالش برا 
 . استمستقل  ریان متغبه عنو یآورگرفتن فننو نقطه ضعف آن، در نظر یآورمعرف فن یِژگیو

بسط  یالمللنیب یهارقابت یآورانه را به حوزهاختالل فن ریتأث شمندان،یاز اند یگرید فیط
-2018 یجهان ی: روندهایبکاریرقابت، اختالل و فر» یو همکاران در مقاله 3اسینیاند. لودداده

 کنندیاستدالل م ؛یآورجهان در حوزه فن یبر سر رهبر کایو آمر نی، ضمن اشاره به نبرد چ«2023
در  یرقابت یهایگذارهیو سرما یجهان یچگونه استانداردها نکهیجهان بسته به ا یکشورها ریکه سا

 (.Laudicina and et.al., 2018: 1-28)ابندییم یجهاندر نظام یمتفاوت گاهیجا رند،یحوزه را بپذ نیا
و  امدهایپ علل،در مورد  ی: نظرکیاختالل ژئواکونوم» در مقاله 4اکیوریس نه،یزم نیدر هم

 بر دانش یمبتن ،یصنعت زیرا به سه عصر متما یپس از انقالب صنعت یدوره ،«یاسیس یبازخوردها
(KBE)بر داده ی، و مبتن (DDE) که تحوالت هر عصر در کنار  کندیو استدالل م  یبندمیتقس

به  یدسترس یامکانِ نف ،یالمللنیارز ب ارائه ،یبازار داخل یاندازه- یقدرت اقتصاد یابزارها
 ندیجهان در فرآ یرهبر کنندهنیی، عامل تع-یالمللنیو قدرت در موسسات ب یاتیح یهایآورفن

آثار  نیقوت ا ینقطه (.Ciuriak, 2019: 1-11)است نیچ زشیدر رابطه با خ ژهیانتقال قدرت به و
ها و چالش بهضعف، توجه عمده  یمستقل است. نقطه ریبه عنوان متغ یآوردرنظرگرفتن فن

و  افتهیکمتر توسعه یو عدم پرداختن به رقابت کشورها یصنعت شرفتهیپ یکشورها یهالیپتانس
 آنهاست. یهاچالش

وهش حاضر با پژ یشتریکشورها متمرکزند، قرابت ب کیتیکه بر رقابت ژئوپل گرید یدسته

                                                           
1. Saran 
2. Deo 
3. Laudicina  
4. Ciuriak 
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 نینو یهایآورفن رامونِیبا بحث پ ،«یانرژ کیتیآورانه و ژئوپلفن ینوآور» یدر مقاله 1شریدارند. ف
 نیا یِ کیتیژئوپل یهاییایپو یکنندهنییآورانه را، تعفن یهاشرفتیپ ل،ینفت و گاز ش در حوزه

قدرت بزرگ در  استیس»در کتابِ   2زنید (. ,2018Fischer :45-63)داندیم ندهیحوزه در آ
 ک،یاستراتژ عیرا در سه موردِ کنترل صنا کیقدرت ژئواکونوم یهامولفه «یانقالب صنعت نیچهارم

هر  راتیتاث یضمن بررس ی. وکندیخالصه م یو اقتصا یمال یحمل و نقل و ابزارها یدورهایکر
 یاآورانه در هر دورهفن تیکه حاکم ردیگیم جهیشده، نت ادی یهابر مولفه یکدام از انقالبات صنعت

 ینقطه(. Diesen, 2021: 21-38)به قدرت بزرگ است شدنلیبرهم زدن توازن قدرت و تبد دیکل
ها، محدود آن داست. نق ییایجغراف یستایبر عناصر به ظاهر ا یآورفن ریآثار، تمرکز بر تاث نیقوت ا

 یهاست. در مقام نوآورشاخص ریبر سا یآورفن یشمردن عناصر قدرت و عدم توجه به اثرگذار
 یالمللنیکه بر قلمرو ب-ها از دسته دوم و سوم پژوهش یبا آثار فوق، مقاله حاضر باوجود تأس زیو تما

 یالمللنیبر مناسبات ب اکمح یسنت یهاآورانه را محدود به رقابتاختالل فن یاثرگذار -متمرکزند
و  تیمفهوم مز د،یبه پلتفرم جد یدهبا شکل یآوراست که فن فرض استوار نیو بر ا داندینم

 سوق داده است. نیبه عصر نو یرا از دوران سنت کیژئواکونوم یهاچالش
 
 ینظر یو مبان  یچارچوب مفهوم -2

 شود. حیمقاله تشر ینظر یو مبان یتا چارچوب مفهوم شودیبخش تالش م نیا در
 یچارچوب مفهوم -2-1

را منشأ قدرت  یآورفن دگاه،ید نیااز  یبه تأس زیفوکو، دانش قدرت است. امروزه ن ریتعب به
در  یباز ردهندهییاز عوامل تغ یکیهمواره به عنوان  یآور. فنکنندیم یابیارز المللنیدر روابط ب

 انیراگواقع کهآنجا »است. بازتاب داده شده الملل،نیمختلف روابط ب اتیدر نظر ،یالمللنیعرصه ب
 یآن را اهرم هابرالیل کنند؛یم ادی یتوازن قدرت در معادالت نظام رِییدر تغ یآوراز نقش فن

و  بخشد؛یم لیمتقابل را تسه یوابستگ ،یو اطالعات یمال ،یدر امور تجار رییکه با تغ دانندیم
 Acuto)«کنندیم یمعرف وندهاو ر هادهیا ،یدر معان رییتغ یبرا سازوکاریرا  یآورانگاران فنسازه

et. al., 2019: 7 .)یفضا« پلتفرمِ»به  دهندهعامل شکل نیمهمتر نها،یفراتر از ا یآورفن حال،نیبا ا 
خود به  یبه خود دی. امکانِ جدکندیمعرف یدیکه قادر است امکانات جد یعنی»است؛  یالمللنیب

نمونه  یبرا -آوردیفراهم م دیجد یهانهیگز یارائه یبرا ییبلکه احتمال باال ست؛ین تیفعل یمعنا
درِ تازه  کی نحالیبا ا کند،یرا مجبور به ورود نم یو کس کندیفقط در را باز م دیدستگاه جد کی

 دهدیم رییها را تغانتخاب بیترک یآورفن ،یعبارت. بهکندیرا به ورود دعوت م گرانیباز شده، د
 راستا،نیدر هم .(Mesthene,  1968: 135-135) «شودیانجام امور م یسنت یهانهیو موجب حذف گز
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و  تیانداز واقعموجود است که چشم تیدر وضع راتییها و تغآورانه ناظر بر وقفهاختالل فن»
کنش و  یبرا دیجد نیبا قوان یپلتفرم جادیو موجب ا کندیرا دگرگون م یزندگ یتجرب یالگوها

 (.Passi and Pant, 2018: 3-4)«شودیرقابت م

آن به آثار مارکس و انگلس  یهیاول دهیدارد. ا یتوجهقابل یخیتار یهاشهیآورانه، رفن اختالل
را  یاجتماع یهاتیدر تمام موقع وقفهیو اختاللِ ب دیتول وهیکه انقالبِ مداوم در ش گرددیبرم

طور  به د،یتول یآوردر فن راتییتغ یعنی نی. ادانستندیمدرن م یدارهیسرما معرف یژگیو
در  یپرشتابِ فناور است و چرخه یفرهنگ و ساختار اجتماع یکنندهنییتع ،یو قطع ریناپذاجتناب
 ,Reader & Fortaleza)«شودیمنجر م یدارهیسرما بِیمداوم، سرانجام به تخر یهاینیگزیپرتو جا

 دایراه پ  1تریشومپ فوکار و آثار جوزکسب اتیبه ادب «ستیکمون فستیمان»از  دهیا نی. ا(2016 :79
آورانه مداوم فن راتییتغ یِمبنا خود را بر دهی، ا«خالقانه بیتخر»از مفهوم  یریگبا بهره یکرد. و

به باور » (.Schumpeter, 1942: 82)مطرح نمود شود؛یرا موجب م یساختار اقتصاد یکه تحول درون
 تیبودن و داشتنِ مز دیمداومِ جد یجستجو یحرکت به سو ،یاجتماع-یاقتصاد تیواقع تر،یشومپ
 ستمیزا از دل سطور درونآورانه، به. تحوالت فنشودیمحقق م یآوراست که به واسطه فن یرقابت

 «دهندیشکل م یاقتصاد یبه تحول فضا ،یقیکننده و تطبدگرگون یو با سازوکارها ندیآیم
(Kogler, 2017: 706.) 

اختالل را  یواژه  ،«یمعضل نوآور»بود که در کتابِ  یکس نینخست  2ستنسنیکر حال،نیا با
اشاره  یتینظر او، به وضعاختالل از نقطه»به کاربرد.  یآورفن یزنندگبرهم یژگیو فِیتوص یبرا

دهد، یآن در بازار رخ م که به واسطه یراتییآورانه و تغفن یهایدارد که در چارچوب آن، نوآور
قدرت و رقابت  ییجاو در جابه کشدیبزرگ را به چالش م یهاشرکت یرقابت تیو قابل یسنت تیمز

 یبندمیدر تقس ستنسن،یکر (.Christensen, 1997)«است کنندهنییو نوظهور تع یسنت یهاشرکت نیب
. کندیمیدوم معرف دسته یاساس یژگیاختالل را و ،یو انقالب یبه دو گروه تکامل هایآورفن
 یهاحاکم بر حوزه مِیپارادا رییو از قدرت تغ گذردیم یمخل از مرز تحوالت تکامل یآورفن

 مختلف، برخوردار است.  یموضوع
 رییرا تغ ییایدوم، مفهوم جنگ در یدر جنگ جهان ینظام یآورانهبه عنوان مثال، تحوالت فن

 یهاگاهیو پا شدندیدر رو، محدود نم ور یهایریاز آن پس، فقط به درگ ییایدر یهاداد. جنگ
جت و  یموتورها ی. توسعه بعدردیدورتر مورد حمله قرارگ لیاز صدها ما توانستیم ریناپذبیآس

 یریدرگ دیجد میبودند اما پارادا ییماینقل هواپودر حمل ییهاشرفتیپ ،یاهسته یهاشرانهیپ
در  ب،یترتنی. بد(Bidwell and MacDonald, 2018: 13) ندادند رییتغ یتوجهرا به طور قابل ییایدر
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و به  دهید دیوجود دارد که با یترعیوس اریبس یاتیعمل یفضا شهیهم ،یآوررابطه با تحوالت فن
و  شرفتیپ نیدتریدر رابطه با جد یفتگیبه ش دیآورانه نبااختالل فن ،یعبارتبه»شود.  لیمشکله تبد

 ،یادر هر دوره یول دهندینم رییرا تغ زیهمه چ هایآورالعاده محدود شود. فنابزار خارق نیآخر ای
 کند؛یم رییتغ هادهیارزش و کارکرد پد ت،یکه به واسطه آن، موقع کنندیم جادیا یدیجد منطق

 یساخت و جاساز یچگونگ یبرا دیجد یاچهیو در ردیگیشکل م یفن -یاجتماع یهامجموعه
 (. Sassen, 2019: 40-42)«آوردیقدرت فراهم م

 
 ینظر یمبان -2-2

آورانه از اختالل فن ی، مصداق1990دانش از دهه و  یآورمتمرکز بر فن یدارهیسرما ظهور
بوده که موجب  1« ییچرخش فضا» ندیدوران آغازگر فرآ نیدر ا یآور. تحوالت فنشودیقلمداد م

موضوع اشاره دارد که  نیبه ا ییاست. چرخش فضاگشته -فضا و قدرت -یپلتفرم ژئواکونوم رییتغ
 ییِ متقابل در بعد فضا یو وابستگ یوستگیپبهم ،یسازشبکه ندِیفرآ شبردیبا پ یآورفن یسعهتو»

 یآورفن نیب ییافزاهم یمهم، نوع نیاست. اشدهها را موجباز دگرش یوستاریپ الملل،نیبروابط
 المللنیب ستمیبر س  میمستق ریتأث نیو همچن« زمان-فضا یسازفشرده»، «مرگ فاصله»و فضاست که با 

جهان و مختصات نظم  ییایجغراف یمشخط ،ییافزاهم نیتر از همه، ا. مهمشودیم انیب
 ؛یاطالعات یهایآورگسترش فن» ،یبه عبارت (.Stepien, 2016: 9)«استداده رییرا تغ یکیژئواکونوم

و  هیسرما مردم،آسان  ییجانقل و جابهوحمل نهیآورانه در زمفن یهایارتباط از راه دور؛ نوآور
شکل داده که به موجب  یدیبه پلتفرم جد یلمللانیب یمال و وحدت یاقتصاد اطالعات کاال؛ رونق

کشورها در اتصال به شبکه،  تیموقع بیترتنیشده و بد نیمنطق سرزم نیگزیآن، منطقِ شبکه جا
 یاز قدرت در فضا یدیجد یهاراستا، مولفه نی. درهماستافتهی)مکان( آنها، توفق یایبر جغراف

بلکه  شود؛ینم فیتعر هاانوسیاق ای نیکنترل سرزم ا،یبر اساس جغراف گریشکل گرفته که د یاشبکه
 یهامولفه کند،یم جادیا یکه فناور یتباطاتاز ار یبردارمردم، کاال، پول، داده و بهره انِیکنترل جر

 (.kastner, 2021: 2)«اندیقدرت ژئواکونوم دیجد
 یاواسطه طیالف(مح»: استشدهلیمرتبط تشک حالنیعنصر مجزا و در ع از سه دیجد یفضا 

آنچه که در  نیب ییهادارند؛ و ج(گره انیکه جر ییزهایب(چ ابد؛ییم انیدر آن جر زیکه همه چ
 (. Stalder, 2002: 3)«است انیجر

از نقاط اتصال  یاشبکه، مجموعه». الندیدر درون آن س اناتیاست که جر یواسط طیمح شبکه
. کندیخود را قطع م یمنحن کیاست که در آن  یااست. نقطه اتصال، نقطه وستهیبهم پ یهاگره ای
 بکهمثال ش عنوان دارد. به یمورد نظر بستگ یهستند، به نوع شبکه ییزهایچه چ قایها دقگره نکهیا

                                                           
1. Spatial Turn 



 

 

 

208   1401بهار  (،72) 4، شماره 18المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

 شده لیتشک شرفتهیپ یبورس و مراکز خدمات جانب یاز نقاط اتصال بازارها یجهان یمال یهاانیجر
پراکنده، به  یهانیسرزم یکیزیف شبکه، فاصله یشناسختیدر ر» (.Castells, 2002: 554) «است

 نقل،وملح یهایآورو فن یتعامل یارتباط یهاستمیارتباطات از راه دور، س یِ آورفن یواسطه
صورت،  نیبد»(. Agnew, 2009: 32) «کندینم جادیا ییتعامل فضا یبازدارنده برا یمانع گرید

است؛  یو مرزبند یدولت است و مستلزم حصارکش تیتحت حاکم ی(، که منطقهنیقلمرو)سرزم
( هرها. مقوله مکان)مناطق و شدهدیاز دست م یقدرت مل دیکارکردِ خود را به عنوان تنها منبع تول

 (. Mojska, 2016: 24)«استهمراه  یکارکرد رِییبا تغ ز،ین
( 2) یمال یهاانی(جر1اشاره دارد که شامل ) یاشبکه یدر فضا« غالب یتهایفعال»به  هاانیجر

بزرگ و  یهاشرکت یفرع یها( شبکه3) دیخدمات و تول نهیبزرگ در زم یهاشرکت تیریمد
. باشدیو... م یو اقتصاد جهان یقدرت نظام ،یآورورزش، علم و فن ،ی(رسانه، سرگرم4)

با هم مرتبطند و  انهایجر رایسلطه است؛ ز یخود نوع یبه خود یاشبکه ساختار ب،یترتنیبد
ها و در گره ها،تیفعال نیا یعمده (.Castells, 1999: 296)«زندیبگر یاز کنترل هر مکان توانندیم

 تیریمشخص مد یهارا در مکان یدیکل یهاتیکه اتصاالت و فعال ابدییها سازمان مهاب
 ینمونه وتریدر علوم کامپ MITاستنفورد و  ،یبرکل ای ؛1نزایگ ای تیمثال، وال استر عنوان. به کنندیم

ها به شبکه وابسته هستند و منطق آنها به مکان آنها در گره نیحال، ا نیبا ا»هستند.  ییهاگره نیچن
 (.Castells, 1999: 295)«دارد یشبکه بستگ

 یفضا یکربندیپ کنند،یم تیریرا مد یغالب جهان یهاانی، جرکه به عنوان هاب ییهامکان
 نیا .(Thrift and Amin, 2002: 52)کنندیم یرا معرف دیجد یکینظم ژئواکونوم یو مبنا یاسیس

در سه سطح آلفا، بتا و  یمراتبشناخته شده و به صورت سلسله یجهان یها تحت عنوان شهرهامکان
 هیمبادالت سرما زانیهمچون م ییهابراساس شاخص یبنددسته نیا». شوندیم یبندمگا دسته

 یِ دیخدمات تول یهاو دفاتر شرکت یموسسات فرامل ،یتیچندمل یهاتعداد دفاتر شرکت ،یالمللنیب
 است و قانون مشخص شده مهیب ،یبانکدار غات،یتبل ،یحسابدار رینظ ییهادر بخش یجهان شرفتهیپ
(GAWC, 1999.) ی، دارا-کنگو هنگ سیپار و،یتوک ورک،یویلندن، ن -مثال پنج شهر آلفا یبرا 

سلسله  کیشهرها را در جهان ریسا تیریو مد تیهستند که نقش هدا شرفتهیدفتر خدمات پ 46
کنترل  یجهان یدر مجموع، شهرها» (.Taylor and et.al., 2001: 215-216)«مراتب به عهده دارند

 انیو جر یفرامل یهاشبکه قیشهرها از طر نیا وستنیپ نحال،یرا در دست دارند؛ با ا یهاناقتصاد ج
در  یاساس رییسبب تغ یاندهیاست که بطور فزآ یاقتصادیهاتیمردم، اطالعات و فعال ه،یسرما

 (.Smith, 2005: 172)«شودیجهان م ییایجغرافیفضاها
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 هادهیپد یاکارکرد و ارزش رابطه ،یاشبکه یموضوع در ارتباط با فضا نیتریاصل ن،یبنابرا
و واحد  شوندیم فیخود تعر یارابطه تیبلکه با موقع ،یذات یهایژگینه با و ز،یکشورها ن». ستا

 «کشور باشد کیشرکت و  کیمحصول،  کیفرد،  کیواحد،  یعنصر تواندیو عمل  نم لیتحل
(Stalder, 2002: 5 .)«یارتباط یارتباط در شبکه را داشته و از کدها ییکه کشورها، توانا یتا زمان 

 (.                                                                                         Castells, 2002: 554)«کنندیکنند، ارزش و عملکرد خود را در شبکه حفظ م یرویمشترک پ
ما را به درک  -هاو هاب اناتیشبکه، جر-دیجد یدهنده به فضاعناصر شکل ب،یترتنیبد

را دگرگون  ینیمفهوم رقابت سرزم نجا،یدر ا یژئواکونوم». کندیرهنمون م یاز ژئواکونوم یدیجد
 یاو رابطه ییمراکز فضا قیکشورها از طر یرقابت یهاتیمز دیبه تول یاندهیو به طور فزا کندیم
 انیم نی. در اکندیم داینمود پ کیتیپساژئوپل کیژئواکونوم طیشرا یدارد و به عنوان نوع شارها

 حالنیو درع معاصریدارهیسرما یارابطه یفضاها کردنیو مل یسازنیکشورها به دنبال بازسرزم
 یهاشبکه عهستند که بتوانند به انوا ییهایاستراتژ قیخود از طر یسازیالمللنیو ب ییزدانیسرزم
  (.Moisio, 2018: 28)«متصل شود هادهیو ا هایپول، استعداد، نوآور یِجهان

 یهابر شبکه یمبتن ستمیس کیبه عنوان  (GGS)یجهان یکیژئواکونوم یفضا ،یبه عبارت
کشور در شبکه، شدت و حجم  کی یکیلجست تیکه در آن، موقع استافتهیتوسعه یچندبعد

قدرت  یمبنا ،یاو منطقه یجهان یارتباط با مراکز نوآور ،یجهان یاتصال به شهرها انات،یجر
 راستا،نیدر هم (.Kuznetsov & Lachininsky, 2014: 84)«ردیگیکشورها قرار م کیژئواکونوم

 یبخش انرژ ن؛یتأم یهارهیزنج ؛یبخش مال نترنت؛یاتصال به شبکه، همچون ا یهارساختیتمام ز»
 دیکه رقابت جد یندی. فرآشوندیملیدر تقابل کشورها تبد یبه سالح یجهانتجارت یهامیو رژ

 (. Leonard, 2016: 4)«شودیاتصال شناخته م یهاکشورها را رقم زده و به عنوان جنگ
 (.Coe et. al., 2008: 273) است توجه داشت شبکه، به شدت بر عدم تقارن قدرت بنا شده دیبا

 ،یشمال یکایقدرت نامتقارن در واقع متاثر از بافت ناهموار اتصال است. عصر اتصال، تنها در آمر»
 رت)تجا اناتیکل جر ی، ارزش اقتصاد1است. شکلکردهطلوع ایاز مناطق آس یاروپا و برخ

را ( GDP) یناخالص داخل دیآمد مردم( به نسبت تولوو رفت هیها، سرمامحصوالت، خدمات، داده
 یخارج میمستق یگذارهسرمای ٪79 و خدمات ٪62 ،یتجارت جهان کاالهای ٪63. دهدیم نشان

(FDI)  اعمال قدرت  یبرا یبه ابزار یعموم یکاال کیو اتصال را از « کشور متمرکز است 15در
 (.Borchert, 2019: 9) استکردهلیتبد
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 (McKinsey, 2019) (یناخالص داخل دیتول ی)برمبنا شدت و حجم اتصال -1شکل

Figure 1- Intensity of Connection based on GDP (McKinsey, 2019) 
 یجهان اناتیبرتر را براساس شاخص شدت جر یکشورها ،زین ورکیویدانشگاه ن DHLموسسه 

 است.    کرده یبندرده

 
 (DHL, 2020) یجهان اناتیشدت جر -2شکل

Figure2- Intensity of global flows (DHL, 2020) 
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در واقع، . ستین یهمگان ،یجهان یهاانیجر ریکه تأث ستین یمعن نیناهموار اتصال، بد بافت
 «آنها دارد دهندهلیتشک یمکان یبر سراسر واحدها یجد راتیها، تأثنامتقارنِ نفوذ بر شبکه عیتوز»
(Hesse, 2010: 88.) «فیتعر ییهستند؛ توانا هاانیجر به شبکه یاتصاالت قو یکه دارا ییکشورها 

 یمعننیبد»(. Borchert, 2019: 10)«را دارند یراهبرد یانهایجر شدنِیاتیعمل طیو شرا ارچوبچ
 «ندینما جادیا یگرید باتیو ترت ،یرا ادغام و متالش ییفضا ماتیو تقس ینینظم سرزم تواندیکه م

((Albagli, 2017: 3. تواند یاست، م یکشورها ضرور یبرا هاانیبه جر یاز آنجا که اتصال و دسترس
 متحدهاالتیا ژهیوبه، شرویپ یکشورها»باشد.  یاسیس یتضادها نهیاعمال فشار در زم یبرا یاهرم

 اناتیجر در شبکه تیمز یو دارا یجهان یاستانداردها جادیا ینهیهژمون در زم یکه به عنوان قدرت
به  توانندیم( Farahman et.al., 2021: 110)(؛110: 1400فرهمند و همکاران، )«کنندیعمل م یجهان
به  یدسترس «جیهو»کنند و با استفاده از مبادرت ،یاشبکه یمشترک در فضا یارتباط یکدها مِیتنظ
کشور  کیو  یریگمیکشورها تصم یدسترسعدم ای یدسترس یربارهد مها،یتحر« چماق»و  اناتیجر

 . کنندلیتبد یرامونیکشور پ کیو به  رخارج، منابع آن را انکا یجهان انیجر ییایرا از پو
 یکه برا یبا امکانات یآور. فنابدییم یدیکل ینقش یآورفن یتوسعه ان،یم نیا در

به  یسنت یهارساختیانتقال از ز ت،یترانز یرهایمس ییجابجا ب،یرق یبر رو یگذارهیسرما
وجود آورده، حساس و.. به یعدم دادن تکنولوژ ،یگذارهیسرما تیآورانه، ممنوعفن رساختیز

کشورها به  یاگرچه برخ  ن،یبنابرا». کندیکشور هدف را فراهم م یریدربرگ ایامکان دور زدن و 
 یاشبکه یدر فضا تیعامل یبرا یشتریب یهالیبالقوه، از پتانس یهایژگیاز و یبرخوردار لیدل

به  ،یاسیغلبه بر اختالفات س یبرا ،یممتاز مکان تیاز موقع یاستفاده سنت وجود،نیبرخوردارند؛ با ا
 یهامجموع، مولفه در (.Aaltola et. al., 2014: 34)«استشدهمختل یادیتاحد ز ،یآورفن واسطه

 .اندیبندقابل دسته ریزجدول به صورت  یاشبکه یحاکم بر فضا

انیجریهامولفه خدمات ،مردم ،کاال، داده ،هیسرما  

انیجریهادامنه (بریسا ا،یدر ن،یهوا، زم) فضا  

انیجر میتنظ کنترل ارز و... ها،میها و تحر، تعرفهاستانداردها و قوانین تجارت  

جریانیهاحامل ..وی لیخطوط لوله، بنادر، خطوط ر ی،معامالت مالو داده  رساختیها، زفرودگاه  

انیجر هکنندفعال خارجییگذارهیو سرما یآورفن  

 (Authors, 2022)(؛1400)نگارندگان،  یاشبکه یفضا یهامولفه -1جدول 

Figure 3- Network Space Components (Authors, 2022) 
 خچهیتار -3

از آن است که  یحاک ،یو دانشگاه یاستگذاریدر حوزه س رانیکه گفتمان غالب بر ا سالهاست
 یو جهان یارا در معادالت منطقه ینیسنگ کیوزن ژئواکونوم ران،یا یامنطقه تیو موقع یتوپوگراف



 

 

 

212   1401بهار  (،72) 4، شماره 18المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

در  یآزاد و داشتن سواحل طوالن یهابه آب یتنوع در مرزها، دسترس یاست. به عبارت به آن داده
به عنوان  رانیا تیچون تنگه هرمز و مرکز یکیاستراتژ یهافارس، تسلط بر گلوگاه جیخزر و خل

کشور را در کانون  نیا یایاتصال شرق به غرب، و شمال به جنوب، جغراف یچهارراه جهان برا
 ییهااست. کاربرد استعارهقرارداده یاو منطقه یجهان یهاقدرت کیبزرگ و استراتژ یهاطرح

 یلی)خل یتیو شاهراه ترانز (Ahmadi, 2020) حائل منطقه ،(Minaei, 2005)(؛1384 ،یینای)م چون پل
 مدعاست.    دییرابطه، تا نیدر ا (Khalili and et. Al., 2012)(؛1390و همکاران، 

قدرت  یبرا یاهیکه پا رانیا ریانکارناپذ یایجغراف یانگاره دگاه،ید نیهم اساس بر
مورد استفاده قرار  یاسیس یهایزنچانه یو بعضاً برا ردیگیکشور قرار م نیا کیژئواکونوم

عنوان  نگونهیا ،یتیترانز یرهایاست. به عنوان مثال در رابطه با مسشده تیو تقو دیبازتول رد،یگیم
 یعنی ایمنطقه دن نیترکه در مهمآن یبرا ا،یدر اوراس یالولهآهن و خط شود که هر جاده، خطیم

 ترانهیرا به مد یو جنوب یمرکز یایآس ایرا داشته باشد و  تیبه واقع شدنلیشانس تبد انهیرمخاو
 یعنی نیا نانه،یبخوش ی. در نگاه1نظر قرار دهدرا مطمح رانیا یایاست جغراف ریمتصل کند، ناگز

 رانیدر گرو مشارکت با ا ،یرامونیپ یبزرگ و کشورها یهاقدرت یهااز طرح یبرخ تیموفق
 است.
 تیآورانه موجب شده که ارزش اهموجود، همانطور که شرح داده شد، اختالل فن نیا با
 یهاوضوعات و عرصهم افتنیتیو اهم یاتیعمل یدر فضا رییتغ واسطهکشور، به کی ییایجغراف

 . ردیالشعاع قرار گنوظهور کسب قدرت و ثروت، تحت
 یهاقدرت»فرض وجود داشته که  نیا ران،یا یدر فرهنگ راهبرد نکهیبا توجه به ا ،یطرف از
را دنبال  رانیا گاهیجا راندنهیحاشبه استِیهمواره س یامنطقه یکشورها یبا همکار المللنینظام ب

خود  یو جهان یامنطقه گاهیجا تیو تثب فیتضع نیاز ا یریجلوگ یتالش برا رانیکرده و واکنش ا
 یو ارتقا تیتثب الزمه (Masoud and et.al., 2020: 110)(؛110: 1399مسعود و همکاران، «)استبوده

قدرت  یهاخ داده در مولفهرو تحوالت  رییو تغ یاتیعمل یاول شناخت فضا در درجه رانیا گاهیجا
 تیضعو یرسمستلزم بر رانیا یکیژئواکونوم گاهیمنظور سنجش جا نی. بدباشدیم کیژئواکونوم

 یکیعملکرد لجست ،یجهان اناتیشدت اتصال به جر ،یجهانیمراتب شهرهاکشور در سلسله نیا
 ها،انیجر یبکهو متصل به ش کیآن با مناطق استراتژ یارابطه تیو موقع اناتیجر نهیدر زم رانیا

 است. کیقدرت ژئواکونوم نینو یبه عنوان مبان

                                                           
ر: قابل دسترس د ،«رانیو ا نیچ وندیپ ریمس ن،ینو شمیراه ابر»، (1397 وریشهر 19: رنایا یبه )خبرگزار دیبنگر. 1

https://www.irna.ir/news/83028325/ 
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 قدرت نوین هایشاخص اساس بر ایران. ا.ج ژئواکونومیکی موقعیت -4
قابل  ریرد زدر موا ،یقدرتِ ژئواکونوم نینو یهاشاخص یبرمبنا رانیا کیژئواکونوم گاهیجا

 است. یابیارز
 یجهانیشهرها در شبکه رانیا تیموقع -4-1

شناخته  یجهانیشهرها یبنددر رده رانیا یاز شهرها کی چیه GAWC یبندمطابق با شاخص 
شهر تهران با چراکه کالن د،ینام «اهچالهیس»( تهران را 2004)  1شورت نهیزم نیاست. در انشده

در  نی. اردیگیقرار نم یجهان اناتیجر یدر شبکه ،یدرصد اتصاالت جهان 2.889داشتن تنها 
 یجهان یشهرها یخود به شبکه یدرصدد اتصال شهرها ران،یا گانیاست که غالب همسا یطیشرا

 ی( در رده67.699با ) یمثال، دب یاز آنها اشاره کرد. برا یبه برخ توانیم سهیاند. در مقام مقابرآمده
( در 33.744( بتا؛ دوحه قطر)32.994)ی( بتا؛ ابوظب41.979)اضی( الفا؛ ر51.760آلفا؛ استانبول)

(، 20.939(؛ آنکارا)24.563آباد)است که تهران پس از اسالم یدرحال نیگاما قراردارد. ا یرده
 (.GAWC, 2016)ردیگی( و... قرار م5.113(، عشق آباد ترکمنستان)20.105الموصل عراق)

 

 
 شهرها یبنداتصال و رتبه -1نمودار

Chart 1- Connect and Rank Cities (GAWC, 2016) 
 
 یجهان اناتیبراساس شدت و حجم اتصال به جر رانیا تیموقع -4-2

 DHLموسسه  یبندبراساس شاخص ،یجهان اناتیجر در رابطه با شدت و حجم اتصال به شبکه 
(، 33بعد از پاکستان) یبند( در رتبه100)از حداکثر  32 ازیبا امت رانیکشور ا ورک،یویدانشگاه ن

 یهامولفه شاخص شامل نی. اردیگی( و هم رتبه با پاراگوئه و نپال قرار م58)هی(، ترک36عراق)
  (. DHL: 2020)است یخارج میمستق یگذارهیتجارت کاال و خدمات، اطالعات، مردم و سرما

                                                           
1. Short 

2/889 5/113

20/105 20/939 24/563
32/994 33/744

41/979
51/76

67/699

0
10
20
30
40
50
60
70
80



 

 

 

214   1401بهار  (،72) 4، شماره 18المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

 
  (DHL, 2020) ل شاخص اتصا -2نمودار

Chart 2- Connection index (DHL, 2020) 
 یکیبراساس عملکرد لجست رانیا تیموقع -4-3

 نیتام یرهیدر طول زنج یو کم یفیکه شامل اقدامات ک (LPI) کیشاخص عملکرد لجست 
حمل  نهیکشور در زم کی یکیسنجش عملکرد لجست یبرا یجهان یاریاست، به عنوان مع یالمللنیب

 تیفیکاال از گمرک، ک صیترخ ندیفرآ ییشاخص، کارا نی. اشودیدر نظرگرفته م یجهان اناتیجر
 تیفیک ،یرقابت متیها با قمحموله میونقل، سهولت تنظمربوط به حمل یهارساختیتجارت و ز

 یریگها را اندازهبه موقع محموله لیها و تحومحموله یریو ردگ یابیرد ییتوانا ،یکیخدمات لجست
ضمن  ری، و نمره باالتر نشان دهنده عملکرد بهتر است. شکل ز5تا  1شاخص از  نیا . دامنهکندیم

کشور را در  نیا تی، وضع2018-2007 یهاسال نیب 2.60 نیانگیبا م رانیعملکرد ا ادننشان د
 .دهدینشان م گانشیاز همسا یو تعداد یجهان نیانگیبا م سهیمقا

 
 (Worldbank, 2021) 2018-2007 یکیشاخص عملکرد لجست -3نمودار

Chart 3- Logistics Performance Index 2007-2018 (Worldbank, 2021) 
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 جهان کیدر اتصال به مناطق استراتژ رانیا تیموقع -4-4
 تیبا مرکز ایآس-کیفیو پاس ایاوراس ک،یآتالنت -جهان کیژئواستراتژ یاصل سه منطقه انیدر م 

 یعنیمناطق،  نیاز ا یکی یسو به رانیا یخارجاستیس یِو اقتصاد یاسیس یریگ، جهت- نیچ
همه مناطق  یااست که جهان شبکه یدر حال نیا»قابل لمس است.  ایآس -کیفیمنطقه پاس
 یرقبا یو اقتصاد یاسیس یهاواکنش ران،یا یریگداده و جهت وندیپ گریکدیرا به  کیژئواستراتژ

 یامنطقه یاقتصاد یهاهیبه اتحاد رانیمده ورود اعنوان نمونه، چالش عدارد. به یآن منطقه را در پ
 یاز سو یدارو بانک یدر حوزه مال یاهمواره با واکنش جهان شبکه ا،یآس-کیفیو پاس ایاوراس

و  یمال یهاشبکه ی. واضح است که تمامشودی، مواجه مآمریکا یعنی کیآتالنت یکانون رتقد
منطقه  یو بانک یلما ستمیمتصل به س تیدر نها ایآس-کیفیو پاس ایاوراس کیمناطق ژئواستراتژ یبانک

در درک  یاطقهمن یاقتصاد یهاهیبه اتحاد رانیا وستنیچالش بزرگ پ نی. بنابراشودیم کیآتالنت
 (.Ghoorchi, 2020)(؛1399 ،یقورچ«)است منفک و جداشده نهفته ییایبر مناطق جغراف یجهان مبتن

 کند. جادیاختالل ا زین نیچو  رانیا ریاخ یِ نامه راهبردتوافق شدنیاتیدر عمل تواندیمهم م نیا
در  رانیا یِو دانشگاه یگذاراستیس حاکم بر حوزه میکه پارادا رسدیبه نظر م یطورکلبه
مداوم  ییاساس بازنمابر»است.  محورنیسرزم گسسته یبر فضاها یهنوز مبتن ،یژئواکونوم یعرصه

تابع  زیا نر یو ژئواکونوم ردیگیشکل م استیمنطق س ،یدانشگاه یهااز طرف حوزه ریتصو نیهم
 (؛1399 ،یقورچ«)استشده لیمتما ،یسنت کیتیژئوپل یسووبه سمت هالیتحل کرده و ودخ
(Ghoorchi, 2020.) بر  یگذارهیسرما یبرا یآورکه فن یتیادراک نادرست فضا با قابل ب،یترتنیبد

منجر شود. در  رانیا کیژئواکونوم یهالیپتانس شیبه فرسا تواندیاست، مفراهم آورده بیرق یرو
حوزه  ومربوط به خطوط لوله  یهانقل، پروژهوو حمل یلیبه عرصه خطوط ر ینگاهمیراستا، ن نیمه

و به طور  یجارتو  یکالن اقتصاد یهاپروژه ن،یتام یهارهیبه زنج وستنیپ یِامکان سنج ،یانرژ
 شود. کارگر واقع تواندیم انات،یحمل جر یبرا رانیا یهاتیظرف یکل

همچون خط لوله صلح )انتقال  ییهااز علت اختالل در پروژه یکم بخشمثال، دست عنوانبه
بستر الزم  یِسازنهیموجود در رابطه با زم یهامتاثر از چالش توانیبه هند و پاکستان( را م رانیگاز ا

 یفضا ستبا ادراک نادر قیوث وندیدانست که در پ یآورو فن هیجذب اعتماد، سرما یبرا
و  زستانیقرق یانتقال برق آب«)11000 -کاسا» ی. پروژهردیگیقرار م یاشبکه کیژئواکونوم

)انتقال برق ترکمنستان، ازبکستان و  2«توتاپ» یبه افغانستان و پاکستان(، پروژه کستانیتاج
به افغانستان،  نستان)خط لوله انتقال گاز ترکم  3«یتاپ» یبه افغانستان و پاکستان(، پروژه کستانیتاج

به سهم خود  ،«ییایبانک توسعه آس» تیخطوط لوله با محور یپروژها گریپاکستان و هند( و د
                                                           

1. CASA -1000 
2. TUTAP 
3. TAPI 
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به انکار و  ب،یرق یگذارهیو سرما یآوربا موضوعِ فن وندیکه در پ شودیاختالل محسوب م ینوع
 ریمس به پروژه توانیم نیهمچن نهیزم نیدر ا».  شودیمنجر م رانیا ییایجغراف تیموقع شِیفرسا
 نهیدر زم هیقدرت ترک شیاشاره کرد که ضمن افزا زین هیترک تیخزر با محور یایدر یتیترانز

شرق به غرب را به صدا  دوریکر تیترانز ریاز مس رانیزنگ خطر حذف ا ن،یصادرات کاال به چ
اقدام به  یداقتصا یگذارهیسرما تیو تقو شیبا افزا هیکه ترک بیترتنیاست. بددرآورده

منجر  رانیا یکیژئواکونوم تیاهم یکرده که در بلندمدت به کاهش قطع یطرح کردنیاتیعمل
 نیبهتر ا یاقتصاد تیوضع شم،یدر جاده ابر هیترک کنندهنییبا توجه به نقش تع زین نیو چ شودیم

 یکشورها ریخود با سا یروابط اقتصاد کا،یبا آمر ینداشتن اختالفات اساس نیکشور و همچن
و  یموسو«)کند فیخود تعر یبرا ایدر غرب آس یاکنندهنییرا گسترش داده و نقش تع هیهمسا

 (. Mousavi and et.al., 2021: 140)(؛140: 1400همکاران، 
که روابط  نیچون چ ییدر خصوص کشورها یحت ب،یرق یگذارهیموضوع سرما ن،یبنابرا
در کنار ابتکار  دیمروار رهیزنج یعنوان نمونه، پروژهبه». کندیصدق م ز،یدارند ن رانیبا ا یادوستانه

و بندر گوادر  پکیس یدالر اردیلیم 60در ارتباط با پاکستان و طرح  زیاز هر چ شیکمربند و راه، ب
عالوه نفت، به شگاهیها شامل ساخت خطوط لوله و پاالطرح نیشده است. ا فیتعر رانیا یکیدر نزد

خواهد  یمخابرات ینور بریف یهاآهن و کابل یهامتعدد راه یرهایها و مساز جاده یاشبکه جادیا
. رودیمشیپ یبه کند نده یگذارهیبندر چابهار باشد که با سرما یبرا یبیرق تواندیپروژه م نیبود. ا
 ییاهتیمحدود وندها،یپ نیا تیتقو یو تالش هند برا کایهند و آمر انیم یقو وندیپ ان،یم نیدر ا

مستثنا  زیچابهار ن یپروژه شبردیکه در خصوص پ کند؛یم لیکشور تحم نیبر ا رانیرا در قبال ا
 لیپاکستان به دل یتقابل با هند و از سو لیبه دل نیچ یطرح از سو نیا گری. از طرف دستین

-79: 1400 ،یو ناروئ یوسفییحاج)«شودیم ستهیظن نگر یدهیبه د یکیژئوپلت یهاینگران
 (.Hajiyousefi & Narouei, 2021: 79-80)(؛80

در گوآدر  نیچ یگذارهیسرما زانیکه م شودیاختالل قلمداد م رانیا ینظر برا نیموضوع از ا اما
بندر ». ستین سهیهند در چابهار قابل مقا یِدالر اردیلیم کیکمتر از  یگذارهیپاکستان با سرما

 تیدر مقابل، ظرف یساالنه خواهد داشت ول یریبارگ تیتن ظرف ونیلیم 400تا  300گوآدر 
تن است،  ونیلیچابهار که اکنون کمتر از نه م یبرا ینریکانت یهاحمل بار و محموله شدهیزیررنامهب

فاکتور به سهم خود در درازمدت بر  نی. ادیتن خواهد رس ونیلیم 85فاز چهارم، تنها به  انیدر پا
 Barzegar and) ؛(9: 1396 ،ییبرزگر و رضا«)خواهد بود رانیمنطقه به ضرر ا کیژئواکونوم

Rezaei, 2017: 9 .)«جیکه در حال حاضر در جنوب خل میتوجه کن دیموضوع، با نیدرک ا یبرا 
و فعال وجود  افتهیتوسعه یِنریو اپراتور کانت نالیترم تیظرف  وییایت ونیلیم 160به  کیفارس نزد
کرده است؛  فایا یفارس نقش مهم جیعرب خل یِبنادر کشورها به سهم خود در توسعه نیدارد که چ
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 «است وییایت ونیلیالزم در کشور، سهم ما تنها شش م یگذارهیو سرما یآوراما در نبود فن
 (.Rezaei, 2019: 7)(؛7: 1397 ،یی)رضا

مساحت  نکهیا رغمیعل»است. صادق زیامارات ن یعلدر خصوص چابهار و جبل اسیق نیهم
 33 یعلبندر جبل یتجار تیامارات است، ظرف یعلبرابر منطقه آزاد جبل 18منطقه آزاد چابهار 

 زانی. مباشندیم لیتفاوت فاحش دخ نیدر ا یبرابر منطقه آزاد چابهار است. عوامل متعدد
 اردیلیم2.5با  یعلو منطقه آزاد جبل هیاول یگذارهیسرما الیر اردیلیم کیچابهار با - یگذارهیسرما

 یشامل برق، آب، دفاتر کار، انبارها هارساختیز نِی؛ تفاوت در تأم-هیاول یگذارهیدالر سرما
به بنادر و  یدسترس ؛یاجاده یدسترس یهاها و شبکهمجهز، هتل یهاو سردخانه دهیسرپوش
موضوع، لزوم بهبودِ عملکرد  نیا (.ISNA, 2021)«عواملند نیاز جمله ا یالمللنیب یهاهفرودگا

 .کندیرا گوشزد م یکیاز قدرت ژئواکونوم یابه عنوان مولفه یکیلجست
 یدر فضا کیاز مناطق ژئواستراتژ یکیبه سمت  رانیا ینشیگز یریگجهت گر،ید یطرف از
 تیترانز ۀنیکشور در زم نیا یسنت یهاتیمناطق، مز ریبا سا یتقابل ایمنفعالنه  کردیو رو یاشبکه

در  یرانیطرف ا یدهایو تهد کایو آمر رانیا یهاتنش یریگمثال با اوج یبرا». کندیم دیرا تهد
در سواحل  «رهیفج»موفق به افتتاح بندر  1395در سال  یعربمتحدهبستن تنگه هرمز، امارات خصوص

تنگه  نیخود به ا ازیتنگه هرمز، ن است با دور زدنامارات موفق شده ب،یترت نیعمان شد. بد یایدر
 انوسیعمان و به اق یایبه در ماًیدرصد کاهش داده و مستق 90و صادرات نفت تا  یریبارگ نهیرا در زم

 (.Rezaie, 2019: 9)(؛9: 1397 ،ییرضا«)هند متصل شود
 تواندیتن در سال، م ونیلیم 99 ییادعا تیبندر بزرگ فاو با ظرف یپروژه» ب،یترت نیهم به

نقطه با عراق شود. در حال حاضر عراق از دو  نیمنطقه آزاد اروند و تجارت از ا فیموجب تضع
از  یتوجهبخش قابل نی. همچنکندیکاال استفاده م ییایتجارت در یبرا ریقصر و خورالزببندر ام

. فعال شوندیمبنادر خرمشهر و آبادان در منطقه آزاد اروند منتقل  قیکاالها به مقصد عراق، از طر
 یهاانیجر یقرار دهد. برخ ریرا تحت تأث رانیا یاقتصاد مرز تواندیم تیشدن بندر فاو با تمام ظرف

استان  یبرابندر فاو  یمحور تیبصره را معارض با اهم-خط آهن شلمچه لیتکم یعراق یارسانه
-قطعه شلمچه  یو عراق با برقرار رانیا یلیاست که اتصال شبکه ر یدر حال نی. ادانندیبصره م

جاده  عراق در ابرپروژه گاهیجا تیدر تقو تواندیاست و م یااز پازل تجارت منطقه یبصره، بخش
درباره  دیموجب ترد رانیآن با ا یو تقابل سنت کایامر یتینارضا نحالینقش داشته باشد؛ با ا شمیابر

 .(Mohammadi, 2021)(؛ 2021 ،یمحمد«)استپروژه شده نیا
در تعامل  نکهیاست. ا رانیا یدر حال ظهور برا تِیواقع کی دیفوق، مؤ قیمختصر مصاد یبررس

 یاشبکه یبه فضا یشتریتقابل دو کشور الف و ب، اگر کشور الف از قدرت ادراک و اتصال ب ایو 
چارچوب کند. حال در  فایرا ا«  اخاللگر»نقش کشور  تواندیبه نسبت کشور ب، برخوردار باشد، م

 جان،یآذربا یجمهور ه،یترک ل،یاسرائ کا،یآمر تواندیکشور الف م ران،یا یجدول تناسب، برا کی
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 نی( باشد؛ چرا که اکیو هند )در مقام شر هیروس ن،یچ ای(، و بیرق ایعنوان دشمن و عراق و...)به
 ات)با درج یریهپذیو سرما یگذارهیسرما ،یآورکشورها به لحاظ اتصال به شبکه و قدرت فن

 فایکشور اخاللگر را ا کیآنها در مقاطع مختلف، نقش  جلوتر بوده و همه رانیمختلف( از ا
 اند.کرده

 
 یریگجهینت

حاکم و حذف  میقواعد و پاراد رییمنجر به تغ ،یانهیدر هر زم یانقالب یهایآورفن گسترش
اطالق  یآورکارکرد فن نیاست که بر ا ی. اختالل، مفهومشودیانجام امور م یسنت یهانهیگز

در رابطه با  یاول قیآورانه به طراست. اختالل فنو موضوع بحث ما در مقاله حاضر بوده شودیم
 یفضا راستا،نی. در همکندیقدرت و فضاست؛ صدق م یمولفه نیب وندیکه پ یژئواکونوم یوزهح

 کم،یوستیآن در سده ب یو توسعه ستمیاواخر سده ب یآورانهکشورها در اثر تحوالت فن یاتیعمل
را  یداقتصا یهاتیفعال یهعمد وسته،یپمتعدد و بهم یهاکه در قالب شبکه یمتحول شده؛ به نحو

 یبه عنوان بستر ایقلمرو و جغراف تی، از اهمحاکم بر آن اناتیها و جرشبکه یاست. غلبهدربرگرفته
 یاکشورها در اتصال به شبکه را به مولفه یارابطه تیاست و موقع کاسته یقدرت مل دیتول یبرا

از  شیب یقتصادمتقابلِ ا یوابستگ ان،یم نیاست. در اکرده لیدر کسب قدرت و ثروت تبد دیجد
فضا، به  نیقدرت در ا یهاکشورها در مولفه یقرار گرفته و دست برتر برخ دیدر معرض د شیپ

از آن است که  یمقاله حاک یکل یجهینت بیترتنیاست. بددامن زده یوابستگ نیعدم تقارنِ ا
و کنترلِ  تصالها، بلکه بسته به ادراک، اآن یایکشورها در عصر حاضر، نه بر اساس جغراف تیموقع
و منطقِ حاکم بر آن،  نیو عدم انطباق با قوان شودیم فیتعر یاشبکه یحاکم بر فضا اناتیجر

 یهالیپتانس شیحذف کرده و به فرسا یکیژئواکونوم یهارقابت رهیاز داکشور را  کی تواندیم
 یبا امکانات نه،یزم نیدر ا یگذارهیو سرما یآورحال، فن نیشود. در ع یآن منته یو بالقوه یسنت

گزاره  نیا تیفراهم آورده، به تقو ل،یبد یهاحلها و راهبه راه یدهو جهت میتنظ ینهیکه در زم
عملکرد به عنوان  یبرا یابالقوه یهالیپتانس یکه دارا رانیمهم در رابطه با ا نیاست. ا کمک کرده

بر  هیتک ک؛یاستراتژ یوستهیهم پبه یهاهبا شبک ینشیارتباط گز هیدر سا باشد؛یم اناتیحامل جر
 نیقدرت نو یهانوظهور و مولفه یکیژئواکونوم یاز فضا حیو عدم ادراک صح یسنت یهالیپتانس
که  بیترتنیکشور را به همراه دارد. بد نیا کیژئواکونوم تیموقع شیفضا، خطر فرسا نیدر ا

 یشهرها یدر شبکه تیموقع ،یجهان اناتیچون شدت اتصاالت به جر ییهادر مولفه رانیکشور ا
 کیبا مناطق استراتژ یو ارتباط متقابل و راهبرد اناتیحمل جر ینهیدر زم یکیجهان، عملکرد لجست

 یترفیمشابه، عملکرد ضع ییایجغراف تِیموقع یو دارا هیهمسا یکشورها ریجهان به نسبت سا
 یبرا یافرامنطقه یهاو تالش قدرت قبار یهایگذارهیموضوع توامان با عاملِ سرما نیدارد. هم

 دهد. الشعاع قرار را تحت آن کیژئواکونوم گاهیجا تواندیم ران،یا یکیتیژئوپل یانزوا
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