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Introduction The concept of governmentality was first proposed by Michel Foucault in 1978; Includes 
the study of techniques, processes, and approaches in which governments control all aspects of citizens’ 
lives. The formulation of this concept in the humanities and social sciences, including cultural geography, 
has epistemological consequences which have changed cultural geography’s position among other 
branches of human geography. This article attempted to rely on the interpretive method and within 
the framework of governmentality, concepts were explored the epistemological consequences of this 
concept in cultural geography.
Conclusion The research findings indicate that in the context of governmentality; Genealogy becomes 
an important tool in recognizing the cultural geography symbols and processes. However, the genealogy 
of political power is not possible without considering the political economy paleontology and as result, 
discontinuity is part of political economy nature. Hence the epistemology of cultural geography leads to 
relativism. On this basis, none of the characteristics such as nature, necessity, totality, and eternity like 
natural laws and the real perceptions attached to it do apply to relative phenomena in cultural geography. 
At the same time, recognizing the ideal processes and symbols that seek criticism and replacement 
with the existing culture is important. Hence, in cultural geography influenced by governmentality, it is 
considered important to study the marginalized social class.
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 چکیده

 ۱۹۷۸در سال  فوکو میشلمندی که نخستین بار توسط مفهوم حکومت مقدمه:

ها و رویکردهایی است که در ها، فرآیندتکنیک مطالهمطرح شد؛ مشتمل بر 

. در چارچوب ندینمایمها کلیه ابعاد زیست شهروندان را کنترل چارچوب آن دولت

ابعاد فضایی فرهنگ و روابط اجتماعی موجود را پیامد  توانیماین دیدگاه 

مقطعی مشخص از تاریخ و در قالب گفتمان  تاریخی در-عملکرد حاکمیت سیاسی

بندی این مفهوم در علوم انسانی و اجتماعی قلمداد نمود. صورت-سیاسی

ه ک استشناختی معرفتاجتماعی و از جمله جغرافیای فرهنگی دارای پیامدهای 

های دیگر جغرافیای انسانی موجب تحول جایگاه جغرافیای فرهنگی در بین شاخه

شده است. در این مقاله کوشش شد با اتکا به روش تفسیری و با استفاده از 

ی بندشناختی صورتمندی گفتمانی؛ پیامدهای معرفتمضمون نظری حکومت

 این مفهوم در جغرافیای فرهنگی واکاوی شود. 
ی را به مندی، تبارشناسهای تحقیق بیانگر آن است که حکومتیافته ی:گیر نتیجه

. دینمایمابزار مهم در شناخت نمادهای و فرآیندهای جغرافیای فرهنگی تبدیل 

اسی شناین در حالی است که تبارشناسی قدرت سیاسی بدون توجه به دیرینه

مفهوم ناپذیر است و از آنجایی که در چارچوب اقتصاد سیاسی امکان

مندی، انقطاع و عدم پیوستگی جزء ماهیت اقتصاد سیاسی قرار دارد، حکومت

ر این . بابدییمگرایی سوق شناسی جغرافیای فرهنگی به سوی نسبیتمعرفت

که در ماهیت قوانین  هیچ یک از اوصاف ذاتیت، ضروریت، کلیت و ابدیتمبنا، 

، در مورد اعتباریات شودمیطبیعی وجود دارد و ادراکات حقیقی که بدان متصف 

 ها و نمادهای آرمانیفرآیندجغرافیای فرهنگی مصداق ندارند. ضمن اینکه شناخت 

از  .شودیممورد اهمیت واقع  استدنبال جایگزینی با فرهنگ موجود نیز که به

 عهمطالمندی، اهمیت باالیی برای رو، در جغرافیای فرهنگی، متاثر از حکومتاین

 . شودیمو در حاشیه قدرت در نظر گرفته طبقات زیرسلطه 

 مندی، تبارشناسی، جغرافیای فرهنگیشناسی، حکومتمعرفت ها:کلیدواژه
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 مقدمه

یکی از ابعاد مورد مطالعه فضا به مثابه پارادایم غالب علوم 

و اثرات متقابل فرهنگ و محیط،  استجغرافیایی، ُبعد فرهنگی فضا 

مصداق معرفت علمی  تواندیمامری واقعی و عینی محسوب شده و 

» نحوه زندگی«مراد از فرهنگ  .[Pourahmad, 2006]قلمداد شود

های رفتاری گروهی مشخص و متشکل انسانی است که و مشابهت

طور کلی سازد و بههای انسانی متمایز میآنها را از دیگر گروه

ترسیمات ذهنی یا حیاتی ملتی که در نفوس و عقول آنها مندرج 

مواردی همچون  ؛ [Lorimer, 2008]شودگشته را شامل می

 زبان، نظام ارزشی، معیشت، تاریخ و گذشته مشترک و مشابهت در

های انسانی را در قالب فرهنگ مشترک گردهم غیره، گروه

 وهیشاین روابط از  .[Lashgari & Ahmadi, 2016]آوردمی

آن را روابط طبقاتی اطالق  توانیمتولید، مبادله و مصرف جامعه که 

های جنسیتی، گروه یافتن روابطسامان وهیشنمود، آغاز شده و تا 

 .[Chandhoke, 1995] ردیگیمنژادی و قومی را در بر 

ساخت و تغییر ابعاد  مطالعههای مهم در زمینه یکی از دیدگاه

مندی در جغرافیای آفرینی مفهوم حکومتفرهنگی فضا، نقش

یلسوف ، فمیشل فوکو. این مفهوم نخستین بار توسط استفرهنگی 

فهم جغرافیای انسانی  وهیشح شد و ، مطر ۱۹۷۸فرانسوی در سال 

ندی مویژه جغرافیای فرهنگی را نیز تحت تاثیر قرار داد. حکومتبه

ها و رویکردهایی است که در ها، فرآیندتکنیک هعمطالمشتمل بر 

 ندینمایمها کلیه ابعاد زیست شهروندان را کنترل چارچوب آن دولت

دهی به جمعیت از طریق فرآیندهای اقتصاد و هدف اصلی آن، نظم

سیاسی با استفاده از ابزارهای کنترلی نظیر قوانین و نهادهای 

، . به بیان دیگراستآفرین نظیر پلیس و آموزش و پرورش انظباط

مندی بر این بنیاد استوار است که شهروندان و افراد اساس حکومت

در چارچوب این دیدگاه  .[Dean, 2010]چه کسی باید باشند 

ها را به مثابه عامالن و نقش نهادهای حاکمیتی و دولت توانیم

شارحان فرهنگ مورد توجه ویژه قرار داد و ابعاد فضایی فرهنگ و 

 تاریخی در-روابط اجتماعی موجود را پیامد عملکرد نهادهای سیاسی

ماعی اجت-مقطعی مشخص از تاریخ و در قالب گفتمان سیاسی

 دینمایمفهم فضا را تولید  وهیشها از یک سو قلمداد نمود. گفتمان

کارکرد انظباطی ساماندهی سیر تکوین فضا  واسطههبو از سوی دیگر 

و در چارچوب آن عقالنیت  [Foucault, 1999] رندیگیمرا به عهده 

طور کلی، قدرت و . بهشوندیمهای فضایی خلق ساخته و سوژه

گیر موجود در فضای جغرافیایی و چگونگی یمنهادهای تصم

پراکندگی آنها متضمن یکدیگرند و هیچ گونه رابطه قدرتی وجود 

 ای از دانش و فرهنگ باشد. ندارد که فاقد ساختار تبعی حوزه

داری، دانان متاثر از سرمایهاین در حالی است که غالب جغرافی

 انگارندیم (Bourgeoisie)دولت را در تبعیت از عناصر بورژوازی 

و اهمیت چندانی برای آن در مطالعات جغرافیای فرهنگی قائل 

مندی، . لیکن در چارچوب مفهوم حکومت[Radic, 2008] نیستند

ها و کاهش منظور حل تضاددولت، محصولی اجتماعی به

 و با استهای مختلف برخوردهای طبقاتی و ایجاد نظم بین گروه

جغرافیای فرهنگی هم پیوندی آشکاری دارد. همچنین این مقاله 

دانان مارکسیست است طور مشخص در نقد دیدگاه برخی جغرافیبه

که معتقدند حاکمیت سیاسی فاقد هر گونه استقالل ساختی در برابر 

روابط طبقاتی بوده و فرآیندهای مادی جامعه، سرنوشت سیاسی 

مارکسیستی  انگارهدر  را رقم خواهد زد. حاکم بر فضای جغرافیایی

های اجتماع نظیر سیاست، در قالب روابط طبقاتی سایر مولفه

شناسی و تاریخ به مثابه روبنا متاثر از الگوی روابط طبقاتی جامعه

این پژوهش با . [Taylor, 2006] ابندییمدر جامعه شکل 

لعه و دنبال مطارویکردی فرااثباتگرا و با استناد به منابع نظری به

ی مندشناختی مفهوم حکومتمعرفتها و کارکردهای تحلیل پیامد

 های فرهنگی فضای جغرافیایی بود.مولفه مطالعهدر 
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 مندی گفتمانی جغرافیای فرهنگی و حکومت
 

 استزمانی خاص  دورهای از روابط در رشته منزلهمندی به حکومت

و فرآیند ساخت  شودیمکه با هدایتگری نهادهای حاکمیت ایجاد 

 ,Parker] دینمایمهای تفکر و رفتار را سازماندهی هویت و شیوه
ها مندی در چارچوب نهادها، دانش. به بیان دیگر، حکومت[2007

، روو از این ابدییمهای انظباطی قدرت سیاسی موجودیت و کنش

های اجتماعی حاکم نظام-ها و نهادهای سیاسیایدئولوژی

خش هستند که با تعیین تنگناها، هدایتگر، محدودکننده یا بسامان

شاکله کلی زیست روزانه آنها  سازندهبخش رفتار آدمیان و الهام

دهی های سیاسی و ایدئولوژیک با شکل. در حقیقت، اندیشههستند

های خاص دارای پیامدهای فضایی هستند و به محض به گفتمان

به قلمروسازی مطلوب خود  سرزمین، شروع پهنهشدن بر عملیاتی

و هر اندیشه و گفتمان دارای قلمرو جغرافیایی خود  ندینمایم

 .[Afzali et al., 2014] هستند
 

اثرگذاری حاکمیت بر ساخت فرهنگ از طریق دو سازوکار قابل انجام 

؛ یکی سازوکار نهادهای حاکمیتی مشتمل بر دولت، ارتش، است

قهریه سروکار دارند و  قوهها و غیره که با ها، زندانپلیس، دادگاه

افزاری ساخت دیگری سازوبرگ ایدئولوژیک دولت که سازوکار نرم

. [Foucault, 1999]د دهیمحاکمیت را شکل  وسیلهبهفرهنگ 

هبی، اقتصادی و فرهنگی، های مذاگرچه ممکن است که گروه

سازی هویتی باشند، لیکن در نهایت منابعی برای تعیین غیریت

آنها در دولت سیاسی تبلور یافته و حتی مثًال گروهی  عملبرآیند 

سازی ایفای مذهبی از این اقبال برخودار شد که در تعیین غیریت

نقش نماید؛ هویت مذهبی خود را در چارچوب فرآیندی سیاسی به 

 .[Schmitt, 2013]ل سیاسی تبدیل نموده است عم
 

دهنده رفتار شناسی، نهادهای قدرت، شکلبر مبنای این معرفت

های اجتماعی و هستند و بنابراین تغییر نهادی به تغییر کنش

اجتماعی عمدتًا -های فضایی. در نظر آنان، تفاوتانجامدیمفرهنگی 

معرف ایدئولوژی و اقتصاد سیاسی در توزیع منابع بوده و ذهنیت 

ه تاریخی ک-افراد ساخته و پرداخته شده توسط ساختارهای سیاسی

ن راستا، . در ایردیپذیمهنر، تبلیغ و رسانه انجام  وسیلهبهاین فرآیند 

تاریخی مرجوع -به حاکمیت سیاسیها و اشکال فضایی همه فرم

ه اند، بلکه به این دلیل کنه به آن دلیل که از آن مشتق شده شودمی

 شودمیای تحت کنترل آنها سازماندهی امروزه به نحو فزاینده

[Smart, 2006].  
 

ری گیمعتقد بود که از قرن هجدهم میالدی به بعد، با شکل فوکو 

که در زندان برای هایی حکومت مدرن بسیاری از روش

از طریق عملکرد سایر  رفتیمکار درآوردن افراد مجرم بهکنترلبه

تاریخی نظیر مدارس، -نهادهای انظباطی متاثر از قدرت سیاسی

و به شکل قدرت  شدیمکار گرفته ها و غیره بهارتش، بیمارستان

گفت که علوم  توانیمدرآمد.  (Bio Power)مشرف بر حیات 

یجاد ا   به  است،  بهبود زندگی انسان و   انسانی که مدعی شناخت

گی زند جانبهکه ویژگی اصلی آن کنترل همه  کندیمای کمک جامعه

رو، عملکرد قدرت از طریق از این .[Foucault, 1999] است

 یابد و این گونه است کهمیکارکردهای ایدئولوژیک بر فضا تسلط 

سازی ابعاد ایدئولوژیک و هنجاری قدرت ه به سوی درونیافراد جامع

های نظم و انظباط اجتماعی در فضای و رخنمون شوندیممتمایل 

اجتماعی -ها تغییرات هویتی. این ساختارشودمیجغرافیایی ظاهر 

 و دهندیمقابل تشخیص را در قالب متغیرهای زمان و مکان شکل 

 .[Giddens, 2004] بخشندیمبه این تغییرات، نظم بوروکراتیک 

 هارادمندی گفتمانی، زندگی اجتماعی است که در چارچوب حکومت

عقالنی در ذهن  ارادهو این  دینمایمعقالنی تبدیل  ارادهافراد را به 

، بلکه در رابطه با مقتضیات زندگی مشترک شکل دیآینمفردی پدید 

شده از بخش مهمی از آن هنجارمندشده و برساختهکه  ردیگیم

 .[Ahmadvand, 2007] استتاریخی -کارکرد نهادهای سیاسی

طور کلی، ضرورت برآورد نیازهای اجتماعی ناخواسته، روحیه به

و این فرآیند در نهایت منجر به  دینمایمهمکاری جمعی را طلب 

ظهور حکومت در جامعه خواهد شد و با ظهور آن به مثابه نیروی 

دهی به ابعاد ترین بنیادهای نظمفضا، یکی از مهم کنندهمتعادل

 اجتماعی و فرهنگی شکل خواهد گرفت. 

کنشگر بر او تحمیل  ارادههاخارج از گفتمانی، واقعیت انگارهدر 

، تندنیسپذیر و قابل دیدن و در عین حال مستقیماً مشاهده شوندیم

یان مبلکه سطحی از واقعیات هستند که در فراسویی روابط مریی 

ها وجود دارند و کارکرد آن، منطق مسلط بر تغییرات فضایی انسان

. در حقیقت این واقعیات غیرعینی، فرآیندهایی هستند سازدیمرا 

 ,Ritzer & Stepnisky] دهندیمهای فضایی را شکل که فرم
ای از اجتماع به ساختار اجتماعی قدم و هر عضو تازه [2010

ننموده و بر او تحمیل شده است. از این  که هرگز ایجادش گذاردیم

ذارند گکردن منع و ترغیب بر فاعالن اثر میها با فراهممنظر، ساختار

. از کنندیمها هماهنگ و فاعالن نیز رفتارهای خود را با ساختار

رو، هیچ شناختی برتر از گفتمان، زبان و فرهنگ وجود ندارد و این

ود نخواهد داشت و نماد سوژگی خارج از گفتمان، اصوًال معنا وج

یابی جامعه، مطابق خواست قدرت شناخت میزان انطباط

اصوًال آگاهی و عقالنیت نیست که  .[Murdoch, 2013]است

، بلکه فرهنگ اجتماعی است دینمایمفرهنگ اجتماعی را تعیین 

 . کندیمکه آگاهی را تعیین 

که فراسوی منافع مادی،  سازدیمدولت، نیرویی روحانی و اخالقی را 

. ستانیروی اجتماعی قرار دارد و نهایتًا کارگزار اصلی تغییر تاریخی 

بخش مهمی از تحوالت ساختار فضایی رغم اینکه رو، علیاز این

ها و ناشی از عملکرد نیروهای تولیدی و اقتصادی است، لیکن نیرو

ادی نه-یبازیگران اقتصادی نیز تا زمانی که بر ساختارهای سیاس

تسلط پیدا نکنند، قادر نیستند دیالکتیک موجود در فضا را به نفع 

ها تغییرات فضایی قابل تشخیص را خود سامان دهند. این ساختار

و به این تغییرات  دهندیمدر قالب متغیرهای زمان و مکان شکل 

 . بخشندیمصورت نظام اداری 
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مندی در شناختی مفهوم حکومتپیامدهای معرفت

 غرافیای فرهنگیج

 ارتقای جایگاه تبارشناسی معرفتی در شناخت جغرافیای فرهنگی

هر چارچوب هویتی و تمدنی متاثر از عملکرد نهادهای حاکمیتی، 

و  ندیآفریمالگوی خاصی از خردباوری و عقالنیت اجتماعی را 

های الگوهای کارکردی و تکاملی نظیر دیدگاهبه اتکا به  توانینم

ای واحد در رویه هگلو  پارسونزاندیشمندانی همچون 

شناسی جغرافیای فرهنگی را لحاظ نمود. این در حالی است معرفت

های اجتماعی در طول زمان که شکل دقیق و چگونگی پراکنش رویه

 ؛ چرا که حاکمیت دارایابندییمنهادهای حاکمیتی تغییر  وسیلهبه

باالترین زورآوری اجتماعی است که قادر است تا تصمیمات الزامی 

های اجتماعی تعیین و اجرا نماید را در همه الیه

[Mojtahedzadeh, 2005]رو، در هر مقطع تاریخی، . از این

که البته در  ابدییماجتماعی خاص، تفوق  ای از روابطمنظومه

چ طور کلی، اگر هی. بههستندننده و ناپایدار مقاطع زمانی بعدی شک

نوع گفتمانی در تولید فضا وجود نداشته باشد و قدرت فاقد هیچ 

آغاز و پایانی دانسته شود، هیچ راهی برای شکستن ساختارهای 

های تولید فضا وجود نخواهد داشت. ضمن قدرت و بازساخت رویه

ا ر رد که بتوان آن اینکه هیچ نوع مرکز رسمی تمرکز قدرت وجود ندا

مندی و قانون تصاحب و دگرگون نمود. بر این مبنا، هیچ جبر تاریخی

عمومی وجود ندارد که سیر تحوالت فضاهای جغرافیایی در ابعاد 

و اعتباردهی معرفتی به  اجتماعی و فرهنگی تابع آن باشد

اندازهای ها و تشابهات چشممفهوم تفاوت تواندیمتبارشناسی 

شناختی جغرافیای ترین بنیاد هستیبه مثابه مهم فرهنگی را

تاریخی -تر نماید. این در حالی است که نهاد سیاسیفرهنگی برجسته

در مقطع زمانی  تواندیمگذاری سیاست وسیلهبهاز جمله دولت 

ن تر اجتماعی را دگرگوهای پاییناستقرار در قدرت، کنش و رفتار الیه

تبارشناختی،  انگارهدر . [Brenner & Elden, 2001]نماید 

دلیل همبودگی، ها و نمادهای اجتماعی بهبازساخت هنجارها، ارزش

و  استتاریخی -همزمانی و کنش متقابل فرآیندهای سیاسی

آن است که چه کسی در چه زمانی و با چه آمریتی  کنندهتعیین

 ,Martin]سازی نماید معنا و روابط اجتماعی را زمینه تواندیم
در عین حال، این رابطه در ذات خود، حرکت، نفی، رقابت  .[2005

دنبال دارد و این تضاد و نفی میان و در نتیجه تغییر اجزا را به

ها منجر به ظهور دیالکتیک فضایی خواهد شد. بنابراین پدیده

-ای از روابط سیاسیداد توالی و مجموعهجغرافیای فرهنگی برون

آن را به شیء انتزاعی تنزل داد و آن را با  توانینمتاریخی است و 

ین ا اثباتگرا مطالعه نمود.شناسی استفاده از منطق صوری و روش

ای ثابت و ایستا نبوده و در طی در حالی است که ساختار، پدیده

-ویژه نهادهای سیاسیزمان و در نتیجه عاملیت برخی از اجزای آن به

 املیع مثابه به قدرت که چرا ؛شودمی تغییر دچار فضا بر حاکم حقوقی

 قابلیت و داشته همبستگی عاملیت با بیرونی نیروی و خارجی

 . [Layder, 1997] دارد را فرهنگی-اجتماعی موجود شرایط گشتاوری

تاریخی دائمًا اشکال جدیدی -های سیاسی، واقعیتفوکوبه اعتقاد 

؛ ضمن اینکه آنها نسبت به این اندیشه که الگوی کنندیمرا تولید 

و دائمًا  نگرندیمتردید  دهیدسراسری در تاریخ وجود دارد، به 

اجتماعی را مطالعه -های فرهنگیها و فرمها میان فرآیندگسست

. در این راستا، تبارشناسی ناظر به [Ettlinger, 2011] ندینمایم

های حاکم بر قلمرو فضایی تحلیل قواعد نهفته و ناآگاهانه گفتمان

. سلطه گفتمان همواره این سئوال را بر دارد که قدرت، کدام است

معانی فرهنگی را در فضا تولید و کدام مفاهیم را مطرود اعالم 

حاکم  و پیامد گفتمان . تبارشناسی حقیقتاً در برابر سازوکاردینمایم

، ایستادگی نموده و موضع انتقادی دهدیمکه خود را علمی جلوه 

ریزی و . تبارشناسی در تقابل با برنامهکشدیمخود را به رخ 

، کوششی استدنبال تثبیت نظام قدرت اثباتگرا که به گذاریسیاست

 .شودمیبرای رهانیدن دانش تاریخی از این انقیاد تلقی 
 

ی دنبال بازنمایسی الگوی حاکم بر جغرافیای فرهنگی بهتبارشنا

های رقیب و واکاوی چگونگی غلبه آنها بر یکدیگر کشاکش گفتمان

ر شناخت د .است» سیاست حقیقت« مثابهو پیامد فضایی آن به 

و این گفتمان خاص است که برداشت  دهدیمگفتمان مسلط رخ 

 .بخشدیمخاصی از هنجار، ارزش، کارکرد جنسیتی و غیره را معنا 

اری و گذسرمایه وهیشتبارشناسی  مطالعهدر جغرافیای فرهنگی، با 

ها و نقش روابط قدرت محلی و اقتدار تخصیص منابع مالی، مالیات

د قرار اش و نقمرکزی چگونگی بازساخت ُبعد فرهنگی فضا مورد کنک

 .ردیگیم
 

» هنفسفی«شناخت فضای جغرافیایی به مثابه موجودی ِصرف یا 

ر پذیر نیست. دیا همراه گفتمان نباشد، امکان» ِلنفسه«مادامی که 

 نقطهگیری از وجود و قرارگیری در این رویکرد، شناخت با فاصله

ی ی. در این راستا، شناخت فضای جغرافیاشودمیمقابل وجود حاصل 

ها م. چرا که فر استنیازمند بازگشت تدریجی به ذهنیت و گفتمان 

از ماهیت عینی خارج و  ستیبایمهای فضایی برای شناخت و ابژه

به ضدخودش (ذهنیت) تبدیل شود. به بیان دیگر، فرآیند فضایی به 

ن ذات بیروعینی از حالت درون مرحلهمثابه گفتمان و ایدئولوژی در 

. در شودمیفضایی است آشکار  ابژهود که همان آمده و در غیرخ

دیگر  هدیپدبودن چیزی برای شناخت فلسفه، شناخت نسبی ضروری

نوعی انفکاک است که شناخت پدیده به آن پیوند خورده است 

[Shahverdi & Meshkat, 2017]غیریت و  جنبهطوری که ؛ به

عدمی پدیده همان چیزی است که ضرورت هستی پدیده را متجلی 

های فضایی آغاز و به عالم . در این راستا، شناخت از ابژهدینمایم

صورت شناسی نسبی، فضا را به. معرفتشودیمذهن و گفتمان ختم 

که قائم به خود نیست؛ چرا که روابط اعتباری  دینمایمَعَرضی تصور 

هیچ گونه ذاتی نیست تا از عوارض و خواص آن بحث مشتمل بر 

شود و صرفًا ایجاد تمایز فضاهای جغرافیایی نسبت به یکدیگر 

ه طوری کهای حکمرانی سیاسی خواهد بود. بهحاصل اعتبار گفتمان

های فضایی عین گفتمان و ها و ابژهگرایی شناختی، فرمدر نسبیت

رو، در . از اینداندیمستی گفتمان را عین فضا و هر دو را واجد ه
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پس فرم فضایی، وجوبی نهفته است که منبعث از مستندات سیاسی 

 که البته اعتباری است و در طول زمان متغیر خواهد بود.  است

، تفسیر کردارهای حکمرانی، فوکومندی در چارچوب مفهوم حکومت

ت و هوی سازندهنیازمند مطالعه فرآیندهای اقتصاد سیاسی بود که 

عقالنیت جمعی بود. چرا که سیر تحول و چگونگی تولید و توزیع 

ها و غیره کاالهای عمومی نظیر آموزش، بهداشت، مسکن، زیرساخت

متعاقبًا موجب تحوالت اجتماعی، فرهنگی و رفتاری در جامعه 

تی ترین نماد شناخیکی از مهم مثابهو مطالعه این فرآیند به  شودمی

 .رودیمشمار ودن جغرافیای فرهنگی بهبمندی و تاریخیحکومت

اصوًال شناخت تحوالت ُبعد فرهنگی فضا بدون توجه به 

پذیر نیست و از آنجایی که شناسی اقتصاد سیاسی امکاندیرینه

انقطاع و عدم پیوستگی جزء ماهیت اقتصاد سیاسی قرار دارد، 

تی گرایی معرفشناسی جغرافیای فرهنگی به سوی نسبیتمعرفت

. در واقع در جغرافیای فرهنگی متاثر از عملکرد ابدییمسوق 

گفتمانی حکومت، شناسایی خطوط انقطاع اقتصاد سیاسی، 

فضایی را -های مختلف تحوالت فرهنگیساز مقایسه دورهزمینه

اقتصاد سیاسی  .[Dreyfus & Rabinow, 2008] دینمایمفراهم 

شناسی اثباتگرا به نقد روش فوکومند در چارچوب دیدگاه حکومت

های گذاری و تخصیص منابع بین دولتزیرا اولویت ؛پردازدیم

و مطلق  دینماینمها و اصول مشابهی پیروی مختلف از فرآیند

ه طوری کپذیری ندارد. بهاندیشی تعمیمگرا در مورد آن امکان صدق

دید کارآمدن رهبران جهای فکری و نهادی و با رویبا تغییر مشرب

 ,Elden]شود فرهنگی دچار تغییر و تحول می-تدریج ابعاد فضاییبه
وسیله تغییر، در این رویکرد، اقتصاد سیاسی فضا به .[2007

-وسیله نیروهای سیاسیجایگزینی و تصاحب مصدر قدرت به

کارهای اقتصادی این راه وسیلهبهاجتماعی جدید و متعاقب آن 

ن کنندگان فرآیند، مطیعان و مصرف. در ایشودمیها بازساخت نیرو

ر ها با قرارگیری در مصدقبلی از طریق فرآیند انتخابات یا سایر روش

معنا  شوند؛ به اینقدرت سیاسی تبدیل به تولیدکنندگان فضا می

کنندگان، فضا را تصاحب و آن را در تعقیب نیازها، که استفاده

نمایند ز نو خلق میها و به عبارت بهتر برای منافع خود ااولویت

[Javan et al., 2013] بنابراین یکی از بنیادهای فلسفی تغییرات .

ها و فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی، تغییر و تحول و در نماد

ها و قرارگیری نیروهای جدید در مصادر بازساخت سیاست

صورت عمیقی رخ گیری و اجرا است. اگر این تغییرات بهتصمیم

اجتماعی جدید برقرار -ید همراه با نظم فضاییدهد، فضایی جد

شود که شناخت ابعاد و روندهای ساختی و کارکردی در قالب می

 .ستافرا اثباتگرا و با تفسیرهای تبارشناسانه قابل حصول  انگاره

ای در جغرافیای مندی و اهمیت شناخت فضای اسطورهحکومت

 فرهنگی 

مند، همواره دو فضای فرهنگی در در جغرافیای فرهنگی حکومت

اصل شده که ح. یکی فضای بازنماییندینمایمکنار یکدیگر زیست 

ها و تاریخی بوده و آکنده از فرم-های سیاسیعملکرد قدرت

و ماهیت مستقل ندارد  استفرآیندهایی است که منضم به قدرت 

[Asadi et al., 2015]ای (بازنمایی) است ی اسطوره. دیگری، فضای

بال دنو به ردیگیمصورت آرمانی و در نقد شرایط موجود شکل که به

های فرهنگی . گفتماناستجایگزینی با فرهنگ موجود در فضا 

ها قرار دارد و ها و ازجاکندگیدائمًا در معرض نوسانات، تنش

ود و های موجتا با درک خالء ابندییمکنشگران این موقعیت را 

فرارفتن از قیود ساختاری به گزینش و استقرار گفتمان جدید 

مبادرت ورزند. نیروهای اجتماعی دیگری نیز در جامعه وجود دارند 

با اتکا به فرآیندهای مقاومت بر نظم اجتماعی موجود  توانندیمکه 

 ای را مطرح نمایند. تاثیر بگذارنند و نوعی فرهنگ اسطوره

عنوان بدل فرهنگ مسلط مطرح ای بهرهدر واقع فرهنگ اسطو 

و از این جهت، این فضا منبعث از جداگزینی فرد از روابط  شودمی

یافتن مکاشفات ذهنی تولیدی و ساختاری و ناشی از اهمیت

، طوری که تقاضاها. بهاستشدن سازی برای استعاریمنظور زمینهبه

بایستی وجه های نوین اجتماعی برای بازنمایی ها و ارزشهنجار

ید بندی جدساز نظم نو و مفصلاستعاری به خود بگیرنند و زمینه

ای فرهنگی، انتقادی، آرمانی و حاصل زایی پدیدهشوند. اسطوره

وند . راستتاریخی -فضای زیسته منتزع از عملکرد ساخت سیاسی

رابطه اساسی دارد و بیانگر » های خالیدال«شدن با مفهوم استعاری

غایبند و بازنمایی وضع مطلوب و آرمانی را بر عهده  چیزی است که

 دارند. 

مند، مطالعات نقاط گسست و در جغرافیای فرهنگی حکومت

شناخت تاریخیت آن  الزمههای پیشین گفتمان مسلط، چهره

عنوان نمونه، نظام سیاسی و . بهدیآیمگفتمان به حساب 

های نوظهور آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، آنها را حکومت

ت ها تبدیل نموده اسجوترین کشوراز دو کشور کامالً جنگجو به صلح

ها و ریزییا چین و کشورهای جنوب شرق آسیا متاثر از برنامه

 ستند جوامعهای ساختارهای سیاسی خود به سرعت تواناستراتژی

سازی محیط جغرافیایی خود را در مسیر توسعه اقتصادی و بهینه

که کدام  دینمایممند، تعیین های حکومتقرار دهند. لذا گفتمان

ها مورد قبول و کدام یک ضدارزش هستند و در نتیجه، یک از هنجار

بندی دانایی در جغرافیای فرهنگی قابل گسست تاریخی صورت

 .استمطالعه 

شناختی اهمیت باالیی برای طبقات زیر سلطه، معرفتالگوی  این

؛ شودیمروشنفکران و احزاب سیاسی در حاشیه قدرت در نظر گرفته 

ها، جایگاه محوری در تولید مقاومت و ایجاد تغییر چرا که این نیرو

این  .[Kermani & Delavari, 2016]در ساختار حاکم دارند 

میان راهبردهای گفتمانی دیدگاه، متضمن نوعی همسویی 

های فرودست های فرودست برای اتحاد و جذب سایر گروهگروه

. ستاسازی برای تغییر گفتمان و زبان ایدئولوژیک منظور زمینهبه

ای فرازمان، در انحصار و کنترل گونهعبارتی، گفتمان حاکم بهبه

نخبگان و قدرت حاکم بر جامعه نیست و طبقات فرودست و 

ها رای ابزاجامعه نیز در مواقع لزوم قادرند با استفاده از پاره قدرتبی

فرهنگی موجود -دادن ساخت فضاییبرای ناموجه و نامشروع جلوه

. از این منظر، کسانی که در برابر [Lincoln, 2001] اقدام نمایند
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ه تنها ب ستیباینم، ندینمایمشکلی از قدرت، مقاومت یا شورش 

 ستیبایمیا نقد نهادی، مبادرت ورزند، بلکه نمودن خشونت محکوم

ها و رفتار کنندهشکل خاصی از عقالنیت را تولید کنند که توجیه

رو، جبرگرایی، های جدید اجتماعی باشد. از اینکنش

شناختی جغرافیای فرهنگی نیست و جامعه را دارای معرفتالگوی 

 .داندیموجود آورده، ظرفیت الزم برای تغییر آنچه خود به

گرایی اعتباری در جغرافیای یابی نســبیتمندی و ارجحیتحکومت

 فرهنگی

تاریخی صرفًا -مندی، حاکمیت سیاسیدر چارچوب مفهوم حکومت

یکی از اشکال یا وضعیت خاص اعمال قدرت نیست، بلکه از لحاظ 

تاریخی -های سیاسیفرهنگی از مولفه-همه ُصور روابط اجتماعی

، های مرتبط با حاکمیتطوری که بازسازی دیدگاه. بهردیپذیمتاثیر 

بیانگر حلقه ارتباطی میان تبارشناسی قدرت و تبارشناسی سوژگی 

رو، عملکرد نهاد حاکمیت . از ایناستفرهنگی در معنای عام خود 

در تولید و ساماندهی ابعاد فرهنگی و اجتماعی فضا، نوعی حرکت 

، بلکه جغرافیای شودینمبرای ارتقای جامعه در مسیر خطی فرض 

مدار قلمداد حاکمیت سلطهفرهنگی به مثابه نوسانی از نظام 

جای کوشش در شناخت صدق و کذب . در چنین رهیافتی بهشودیم

شدن آنها توسط ها و نمادهای فرهنگی، بر چگونگی برساختههنجار

. در نظر آنها، حتی شودمیتاریخی تاکید -حاکمیت سیاسی

اهر مرتبط با زندگی خصوصی از جمله سبک زندگی، های به ظپدیده

بوده  تاریخی-الگوی پوشش و غیره، متاثر از عملکرد ساختار سیاسی

-سیسیا سازهفضایی به  دهیپد. بنابراین هر [Mouffe, 2012]است 

تاریخی وابسته است که به مثابه نوعی وجود پیشین است و بر هر 

عی های واقتبدیل به فرمکشفی، تقدم دارد و در فضای جغرافیایی 

  .شوندیم

 ستاگر روابط واقعی ادراکات حقیقی با اتکا به قیاس عقالنی تداعی

و چون مفاهیم واقعی با یکدیگر مرتبط هستند، عقل قادر است تا 

ها و براهین منطقی را شکل دهد و از طریق برخی حقایق، قیاس

، ودشیممجهوالت دیگری را کشف نماید. به بیان دیگر، آنچه بیان 

دقیقًا همان وضعی است که در عالم واقع وجود دارد و مطابقتی 

اجتماعی متکی نبوده و ارتباط میان  است که بر گفتمان فردی و

. لیکن در اعتباریات همواره روابط استآنها حاصل نوعی ارتباط ِعلی 

و با مجموعه دالیلی که اجزای آن  استوضعی، قراردادی و اعتباری 

مدعای اعتباری را اثبات  توانینمرا حقایق (برهان) تشکیل داده، 

ات اعتباری همچون نمود. در واقع نتایج اعتباری که از مقدم

ای تفسیری و ، نتیجهدیآیمدست های حکمرانی بهسیاست

. ضمن اینکه شناخت [Soroush, 1997]غیربرهانی خواهد داشت 

های محقق متاثر از عملکرد ذهنیتی است که فارغ از چارچوب

رو، هیچ یک از اوصاف ذاتیت، تاریخی نیست. از این-سیاسی

نین طبیعی دارند و ادراکات حقیقی که قوا ضروریت، کلیت و ابدیت

در مورد اعتباریات اجتماعی از جمله  شودمیکه بدان متصف 

جغرافیای فرهنگی مصداق ندارند و با این توضیحات، ادراکات 

شناخت جغرافیای فرهنگی را در بر  حوزهبخش مهمی از اعتباری

 .ردیگیم

بطه به رانسبی به مثا موضوعی جغرافیای فرهنگی، ،در این دیدگاه

 بوده و با آن های فرهنگی فضایی برگرفته از آنسازهو  قدرتبین 

بودن جغرافیای با عنایت به انضمامی .استدارای رابطه انضمامی 

سبی نکیفی، تفهمی و  ستیبایمفرهنگی، روش مطالعه فضا نیز 

های فرهنگی و اجتماعی بین جوامع و ضمن اینکه تفاوت باشد.

تاریخی هرچه -اثرپذیری آن از از عملکرد ساختارهای قدرت سیاسی

نابراین، . بدیافزایمبودن ماهیت جغرافیای فرهنگی بیشتر بر نسبی

مند کمتر به عقل محض پرداخته و بیشتر مفهوم عقالنیت حکومت

که در چارچوب آنها، راهبردهای های تاریخی اشاره دارد به رویه

این در  .[Lemke et al., 2011] شوندیمادراکی متفاوت تولید 

شناسی اعتباری مبتنی بر رغم اینکه نسبیتحالی است که علی

های حاکم به معنای جعل ذات، معنا یا اسم و کارکرد گفتمان

، لیکن نامیدن و استها در شناخت برقراری نسبت میان پدیده

های فضایی به معنای نومینالیسم رایج در ر نسبت بین ابژهتفسی

آمپریسم نیست، بلکه نوعی نومینالیسم پدیدارشناسانه است که در 

ت اثرگذاری سیاس مطالعه. در ابدییمساحت آگاهی گفتمانی تجلی 

اع تقدم شیء بر نفس و امتن استحالههای بدیهی نظیر بر فضا، گزاره

های استقرایی است، راه ندارد و اجتماع نقیضین که مبنای استدالل

 . است» عدم لغویت«تنها معیار جاری در اعتباریات قراردادی 

ها فضایی در نظام متفاوتی از گفتمان-ها و فرآیندهای فرهنگیفرم

ایر و با س به سر برده اند که فقط با نظام درونی خود منسجم بوده

 رو، هیچ یک. از ایناستایدئولوژیک متمایز -های سیاسیگفتمان

از مفاهیم اعتباری با مفاهیم واقعی یا اعتباری دیگر، رابطه واقعی 

االمری ندارد. به عبارت دیگر، با مجموعه دالیلی که اجزای و نفس

 تمدعای اعتباری را اثبا توانینمآن را حقایق (برهان) تشکیل داده، 

ی مندنمود و نتایج اعتباری که از مقدمات اعتباری همچون حکومت

 . استای تفسیری ، نتیجهدیآیمدست به

مندی گفتمانی در تولید دانش همبستگی و تجانس اثر حکومت 

 اجتماعی 

ت های ساخزمینهنیاز به همگرایی و انظباط اجتماعی از دیگر پیش 

؛ چرا که تنها راه استحکومت  وسیلهبهاجتماعی هویت و فرهنگ 

ترین برقراری نظم اجتماعی مبتنی بر کارکرد حکومت به مثابه مهم

نیروهای مختلف اجتماعی در قلمرو فضایی  کنندهعنصر متعادل

 تحلیل عملکرد حکمرانی بر قلمرو، فوکو. به همین دلیل بود که است

 مندی ارایه نمودجمعیت و امنیت را در قالب مفهوم حکومت

[Foucault, 2004].  در چارچوب این مفهوم، تعادل و نظم مطلق

ها میان مرتب فروتر که همه تضاد شودیمفقط هنگامی حاصل 

حقیقت در نهاد پایانی از میان برود که این نهاد پایانی در قالب 

. یکی از دالیل ورود حکومت در ابدییممفهوم حکومت تداوم 

ساماندهی روابط اجتماعی و فرهنگی و تعیین معیارهای انظباطی، 

ها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر تعارض بین منافع نیرو
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. چرا که هر یک از طرفین منافع خاصی دارند که عمومًا در است

هیچ  هدهعبر  دتوانینمگیرند و این تعارض تعارض با یکدیگر قرار می

یک از طرفین گذارده شود. لذا وجود نهادی مستقل از هر دو، ضرورت 

که حاکمیت این وظیفه را بر عهده دارد. با تولد حکومت،  ابدییم

نظم، عقل و آزادی افراد که خانواده و جامعه مدنی از تامین آنها 

در نتیجه، جامعه مدنی، حاکمیت  .شودمیناتوان است، ضمانت 

لی است که هنوز شکل نگرفته است؛ زیرا جامعه مدنی بالفع

رل و کنت استها و جدایی بین نیروهای اجتماعی تنش رندهیدربرگ

آنها منوط به سازماندهی عمودی جامعه مدنی است که در قالب 

 .[Jahanbagloo, 1995] ابدییممفهوم حاکمیت سیاسی تداعی 

مندی، شناختی حکومتمعرفتبر این مبنا، یکی از پیامدهای 

هدایت تجویزات علوم انسانی و اجتماعی به سوی ارایه راهکارهای 

ه . باستمنظور حصول به همبستگی و تجانس اجتماعی الزم به

ین آفرین و در عبیان دیگر، نیاز به فرآیندهای سراسربین و اشتراک

های معرفتی در سیاست، ادبیات، زهساز موجب ظهور حوحال غیریت

 هاای از نمادمنظور شناسایی و یافتن مجموعهتاریخ و فرهنگ به

. از جمله چگونگی شودمیمنظور ایجاد هویت مشترک به

ای بنام ملت با هویت مشخص حاصل دخالتگری گرفتن پدیدهشکل

ابر بودگی در بر منظور معنابخشیدن به این باهمهژمونی سیاسی به

ویژه با افزایش جابجایی جمعیت، افراد احساس هویت . بهاسترقبا 

کمتری به مکانی ویژه دارند و به همین دلیل، فرآیندهای 

مند، تعریف هویت و ملیت را نسبت به گذشته تشدید نموده حکومت

، بخش مهمی از علوم اجتماعی حاصل نیاز نهادهای است. از این رو

منظور قلمروسازی و یحات الزم بهحاکمیتی به ایجاد توج-سیاسی

و این نیاز، توانایی بسیج بخش مهمی از  شودمیتمایزآفرینی 

روشنفکران و محققان علوم اجتماعی و از جمله جغرافیدانان 

فرهنگی را در تامین دانش الزم دارد. از سوی دیگر، دستیابی به این 

کران روشنفاشتراک جغرافیایی در شکل قلمرو، الزاماً حاصل استدالل 

و محققان علوم اجتماعی و انسانی نیست، بلکه با اتکا به ابزارهای 

. از شودیمهای جمعی اعمال تر همچون آموزش و رسانهپیچیده

ها عوامل و ابزارهای موثر بر مهندسی فرهنگی جامعه توسط حکومت

توان از نظام آموزش و پرورش یاد نمود. در جوامع امروز، آموزش می

ها و های حکومتتواند سیاستش ابزاری است که میو پرور 

های سیاسی را اعمال نماید و آن را در جهاتی رهبری کند که نظام

ها و به عبارت بهتر، الگو .جامعه را به نقطه مورد نظر آنها سوق دهد

معانی فرهنگ مورد نظر ساختارهای سیاسی از طریق آموزش و 

توان قدرتمندترین ابزار ا میشود و این عامل ر پرورش منتقل می

شمار آورد. به عبارتی، نظام تعلیم و برای ایجاد اشتراک فرهنگی به

تربیت قادر به تحریک و افزایش سطح آگاهی افراد جامعه نسبت به 

تر از آن، نیروهای بالقوه موجود در محیط جغرافیایی و مهم

ن که ای بارورسازی استعداد انسانی افراد جامعه است. بدیهی است

وامع ویژه در جزیرساخت یکی از اجزا و عناصر اصلی فرآیند توسعه، به

ها قادرند از طریق این سیستم، شود و حکومتامروزی محسوب می

زم های الهای فنی و تکنیکی را تربیت نموده و زمینهافراد با مهارت

 برای بازساخت اجتماعی را فراهم کنند. 

 

 گیرینتیجه
هژمونی توسط قدرت سیاسی در چارچوب  کوشش برای کسب

بندی حیات شناخت چگونگی صورت فوکومندی مفهوم حکومت

دنبال آن جغرافیای فرهنگی را تحت تاثیر قرار داده اجتماعی و به

تنها به عاملیت ذهن و نه به دیدگاه مندی نهاست. مفهوم حکومت

ت مادی در شناخت ابعاد فضایی فرهنگ و روابط اجتماعی اهمی

بخشی بین این دو اسلوب شناختی ، بلکه درصدد ارتباطدهدیم

. به بیان دیگر، استیالی قدرت با ایجاد نظم در پراکندگی است

بندی گفتمانی را بازنمایی نموده و شرایط های فرهنگی، صورتپدیده

را برای ظهور جغرافیای فرهنگی در وضعیت تاریخی معین فراهم 

شناختی معرفت. در این راستا از جمله پیامدهای دینمایم

، اهمیت اتکا به رویکرد فوکومندی گفتمانی مورد نظر حکومت

تبارشناختی در شناخت ابعاد فضایی فرهنگ و روابط اجتماعی 

ای در پی کشف قواعد حاکم بر گرایانه. چنین برداشت غیرذاتاست

نسیت، تحول و از قبیل جفضایی -ها و فرآیندهای فرهنگیفرم

بازساخت طبقات اجتماعی و حتی روابط والدین و فرزندان متاثر از 

ترین روابط اجتماعی را در های حکمرانی بوده و کوچکتکنیک

. با توجه به اینکه، دینمایممندی مطالعه چارچوب مفهوم حکومت

مفاهیم تصوری و احکام تصدیقی که در جغرافیای فرهنگی شناخته 

های به نسبیت ستیبایمت انتزاعی ندارند در نتیجه ماهی شوندیم

مندی گفتمانی اتکا نمود و آنها را با اعتباری برگرفته از حکومت

. در این راستا ماهیت وضعی، قراردادی و اعتباری تفسیر نمود

مندی و ترین نماد شناختی حکومتاقتصاد سیاسی مهم

اصوًال شناخت . رودیمشمار بودن جغرافیای فرهنگی بهتاریخی

د شناسی اقتصاتحوالت جغرافیای فرهنگی بدون توجه به دیرینه

پذیر نیست و از آنجایی که عدم پیوستگی در سرشت سیاسی امکان

شناسی جغرافیای رو، معرفتاقتصاد سیاسی نهفته است، از این

ی دیگر، از سو. ابدییمگرایی معرفتی سوق فرهنگی به سوی نسبیت

غیریت و عدمی پدیده همان چیزی  جنبه اعتباری،در فلسفه شناخت 

. غیریت نه دینمایماست که ضرورت هستی پدیده را متجلی 

عنوان هنجار، اندیشه یا استعاره، بلکه تهدیدی مشخص علیه به

طرفی هستی و موجودیت قطب دیگر است و به همین دلیل، بی

 هایها و فرمپذیر نیست. ساحت شناختی فرآیندشناختی امکان

فرهنگی همواره در پیوند با تعارضی است که در جوامع بشری وجود 

در این چارچوب شناختی، چگونگی مدیریت و ساماندهی فضا دارد. 

است که هیچ راه حل عقالنی برای » ما/ آنهایی« رابطهحاصل 

منازعاتشان وجود ندارد، لیکن مشروعیت تفاوت آنها به رسمیت 

های ر، زبان مشترکی میان پارادایم. به بیان دیگشودیمشناخته 

مختلف وجود ندارد که طرفداران آنها با تمسک به آن بتوانند به 

ها و فرآیندهای فضایی دست پیدا نمایند. شناخت مشترکی از فرم
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، شودمیاجتماعی خاص مطالعه -رو، وقتی در ظرف تاریخیاز این

-فضا شامل باورها، سنن و مفاهیمی است که در آن ظرف تاریخی

و هر فردی متاثر از فرهنگ و ایدئولوژی مکان  استاجتماعی جاری 

ی پذیر در این اسلوب هیچ گونه شناخت تعمیمرو، . از ایناستخود 

ز شناسی متاثر ادر جغرافیای فرهنگی قابل حصول نیست. معرفت

، امور بدیهی دهدیمهایی که انجام یلمندی، از رهگذر تحلحکومت

فضایی را از نو مورد پرسش قرار داده و عادات و -و مسلم فرهنگی

ها و نهادهای های عمل و اندیشیدن را متزلزل ساخته و قاعدهشیوه

. از سوی دیگر، بنیادهای وجودی، دینمایمفرهنگی را از نو ارزیابی 

انظباط اجتماعی است که مندی، نیاز به همگرایی و مفهوم حکومت

در این راستا . شودمیساخت اجتماعی هویت و فرهنگ را سبب 

های دستیابی به همبستگی و هویت اجتماعی توسط مدیریت روش

ای از توجیحات و تفسیرهای فرآیندهای قدرت سیاسی، مجموعه

که در قالب دستاوردهای شناختی  دینمایممورد نیاز را ایجاب 

خ، ادبیات، سیاست و از جمله جغرافیای فرهنگی علومی نظیر تاری

 . ابدییمتداعی 
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