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Introduction In political geography, sovereignty is the highest coercive power on a territorial scale which 
has been the creator of classical political, geographical views since the Westphalian period. However, 
since the 1980s, the function of Westphalian sovereignty in the production of geographical space has 
been criticized by poststructuralist geographers. A new wave of theories and approaches began that 
assumes power as a pervasive and pluralistic process at all societal levels.  This research has been 
struggled to analyze the causes, contexts, and functions of the conceptual turn of political sovereignty 
and its function in the production of geographical space in poststructuralist political geography. In this 
regard, in the first step, geographical space and its dimensions and subdivisions are defined concerning 
the poststructuralist school. Then, by explaining how to reconstruct the concept of sovereignty in the 
poststructuralist school, a new perspective is presented concerning the conceptual consequences of 
governance in political geography. 
Conclusion Findings research shows that civil society is considered the main source of space production 
in poststructuralist political geography. In this regard, considering the same credibility for discourses 
and social forces opens the door to dialogue in management and organization of space. In this context, 
the multiplicity and difference of social forces in the governance process are recognized and emphasize 
the right to exist. By emphasizing the right to different exist; Participatory democracy emerges, and the 
transfer of power to smaller territorial units such as local governments is considered. 
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چرخش مفهومی حاکمیت به تبیین پیامدهای 
سوی حکمروایی ارتباطی در جغرافیای سیاسی 

 پساساختارگرا
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 چکیده
در جغرافیای سیاسی تعریف حاکمیت به مثابه باالترین قدرت زورآوری  مقدمه:

های شود که از دوره وستفالیا سازنده دیدگاهدر مقیاس سرزمینی محسوب می
کارکرد  1980جغرافیای سیاسی کالسیک بوده است. این در حالی است که از دهه 

وسط جغرافیدانان پساساختارگرا حاکمیت وستفالیایی در تولید فضای جغرافیایی ت
ای از نظریات و رویکردها آغاز شد که قدرت را مورد نقد قرار گرفته و موج تازه

نماید. در این های اجتماعی فرض میفرآیندی فراگیر و متکثر در تمام الیه
ها و پیامدهای چرخش مفهومی حاکمیت پژوهش کوشش شده علل، زمینه

د فضای جغرافیایی مورد تحلیل قرار گیرد. در این سیاسی و کارکرد آن در تولی
های آن در راستا در درجه نخست مفهوم فضای جغرافیایی و ابعاد و زیرمجموعه

گردد. سپس با تبیین چگونگی ارتباط با مکتب پساساختارگرایی تعریف می
بازساخت مفهوم حاکمیت در مکتب پساساختارگرا و تلفیق آن با تعریف مفهوم 

گاه نوینی در رابطه با پیامدهای مفهومی حکمروایی به مثابه یک الگوی فضا نظر 
 گردد. نو ظهور در مدیریت سیاسی فضای سرزمینی ارائه می

های تحقیق بیانگر آن است که در جغرافیای سیاسی : یافتهگیرینتیجه
پساساختارگرا جامعه مدنی به عنوان مبداء اصلی و حاکمیت به عنوان فرع تولید 

ها و نیروهای گردند و لحاظ نمودن اعتبار علی السویه برای گفتمانمتصور می فضا
نماید. در این معنا اجتماعی باب گفتگو را در مدیریت و ساماندهی فضا باز می

تکثر و تفاوت نیروهای اجتماعی در چارچوب فرآیند حکمروایی به رسمیت 
یابد مشارکتی ظهور می شناخته شده و با تأکید بر حق وجود تفاوت؛ دموکراسی

های محلی مورد تر سرزمینی نظیر دولتتفویض قدرت به واحدهای کوچک و
گیرد. در نهایت اتخاذ چرخش مفهومی حاکمیت به سوی حکمروایی توجه قرار می

یافتن مطالعه چگونگی انتخاب راهبردهای توسعه و ارتباطی موجب اهمیت
ی اجتماعی در متون جغرافیای سیاسی سازی فضا مبتنی بر عملکرد نیروهابهینه

 پساساختارگرا شده است.
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 مقدمه

در مطالعات جغرافیای سیاسی حاکمیت به معنای باالترین قدرت 
بین مردم و زیستگاه تحت  بوده است که به تنظیم رابطهزورآوری 

. در این [Hafeznia et al., 2010] سکونت آنها پرداخته است
آن از نظر  هراستا در هر حکومت سرزمینی اقتداری وجود دارد که اراد

آور داخل آن قلمرو قرار دارند الزام حقوقی بر همه افراد و نهادها که در
 ابه ظرفیت حکومت برای تحمیل ارادهو به مث [Alam, 2003]است 
های در چارچوب. استها بر شهروندان و یا بر سایر حکومت خود

به  کالسیک جغرافیای سیاسی؛ حاکمیت ممزوج با علم سیاست و
که  [Hay, 2006] م بررسی دولت یا حکومت دانسته شدهعل مثابه

پرداخته اند. از منظر تاریخی از اوایل دهی و تولید فضا میبه سامان
قرن هفدهم میالدی و بر اساس پیمان وستفالیا در اروپا قدرت 
متمرکز از طریق نظام اداری مدرن)بوروکراسی( و ارتش حرفه ای 

ملی دارای باالترین قدرت  و حکومت [Murray, 2006]شد ایجاد 
و کلیه امور  [Mirhydar, 2005] زورآوری در قلمرو سرزمین بود

. از این رو در [Cox, 2002] خود داشت ا در زیر سلطهاجتماعی ر 
ت های ساخترین سرچشمهجغرافیای سیاسی کالسیک یکی از مهم
دهای آفرینی بازیگران و نهاو تغییر فضا در مقیاس ملی؛ نقش

طوری ه . باستها و مستندات سیاسی با اتکا به ایدئولوژیسیاسی 
ر، ییرات در ابعاد مختلف فضا، تغییتغ یفلسف یادهایاز بن یکیکه 

د در مصادر یجد یروهاین یر یها و قرارگیاستتحول و بازساخت س
 . استملت -ی و اجرا در سطح دولتر یگمیتصم

های متفاوت انگارهمتأثر از مکاتب و  لیکن این مفهوم در طی زمان و
از جمله ها و کارکردهای معنایی متمایزی یافته است. فلسفی فرم

کارکرد حاکمیت ملی در مدیریت و تولید فضای  1980از دهه 
مورد نقد قرار گرفته و  جغرافیایی توسط جغرافیدانان پساساختارگرا

های همچون شد که بر مقولهای از نظریات و رویکردها آغاز موج تازه
کت نهادهای بومی تأکید بیشتری کمروایی ارتباطی و مشار ح

ویژه در چارچوب جغرافیای سیاسی پساساختارگرا ه . بشدمی
شده و ارجحیت حصارهای عملکردی حاکمیت کالسیک؛ شکننده 

ه و قابلیت شدزیست فرهنگی شهروندان قائل  بیشتری بر شیوه
رافیایی حاکمیت سیاسی برای کنترل و سامان بخشی به فضای جغ

ی فرآیند. این همان [Riordan, 2001]است در حال فرسایش 
نماید که یک شکل گرایی میو از آن تعبیر به حکومتاست که فوک

رچشمه گرفته و نه بر آن پراکنده از قدرت است که نه از دولت س
 . [Huxley, 2008] شودمحدود می

مراتبی که در رویکرد حکمرانی ساختارگرایی با نفی دیدگاه سلسلهپسا
نامتمرکز را در  معرفت شناسانهبه کار رفته است نوعی گرایش 

کار گرفته و تکثر را وقعی ه دولت ب به وسیله مدیریت سیاسی فضا
انگاره پساساختارگرا به دنبال وجود ساختارها، فروریختن جدی نهاد. 

رت سیاسی قطعیت و ارائه تصویری بسیار سیال و فاقد تمرکز از قد
. توسعه استبه مثابه امری اجتماعی، فرهنگی و نه صرفًا سیاسی 

کننده، های بسیجاز رو به افول گذاردن ایدئولوژی رهیافت فوق ناشی
های فرآیندسیاسی، توسعه  اعم از چپ و لیبرال در عرصه

غیرایدئولوژیک شدن در کشورهای اروپایی و افزونی اهمیت مباحث 
رت، محیط زیست و تفویض اختیارات به جنسیت، قومیت، مهاج

. بر این مبنا در [Abasi, 2015] نهادهای خرد سیاسی بوده است
ه جستار نوینی در شناخت پیامدهای شداین پژوهش کوشش 

چرخش مفهومی حاکمیت کالسیک به سوی حکمروایی در 
جغرافیای سیاسی پساساختارگرا مورد بررسی قرار گرفته و تبعات 

. این شودی حاکمیت سیاسی در این انگاره تبیین بازساخت مفهوم
پژوهش با رویکردی کیفی، ناظر به تبیین پیامدهای چرخش 

پساساختارگرایی  کمیت وستفالیایی در چارچوب انگارهمفهومی حا
. در این پژوهش استو تحوالت معرفت شناختی متعاقب آن 
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و ی جغرافیایی و ابعاد نخست مفهوم فضا شده که در درجهکوشش 
. شودهای آن در ارتباط با مکتب پساساختارگرایی تعریف زیرمجموعه

سپس با تبیین چگونگی بازساخت مفهوم حاکمیت در جغرافیای 
سیاسی پساساختارگرا و اثر آن در چگونگی تولید فضای جغرافیایی؛ 
نظرگاه نوینی در رابطه با الگوهای موضوعی و معرفت شناختی 

 .شودی پساساختارگرا ارائه حکمروایی در جغرافیای سیاس
 

 فضاشناسی پساساختارگرا
مکتب  ایی با دست شستن از هر گونه داعیهپساساختارگر 

ساختارگرایی در خصوص عینیت، قطعیت، جامعیت و به جای 
شمول ساختارگرایی بر کثرت، چندگانگی، مفاهیم جامع و جهان
رزد. وانسجام و فردیت مفاهیم تأکید می جزئیت، پراکندگی، عدم

بندی، تقابل و دوگانگی ثابت، پساساختارگرایی هر گونه قطب
مفروض و مسلم پذیرفته شده از سوی ساختارگرایی را رد نموده و 
به وجوه متضاد یا ابعاد متباین و معارض عقیده ندارد و هرگونه 

کند. در مکتب ها و روابط را نفی میولید پدیدهاقتدار منتج به ت
ر شکل ییتغ یمشتمل بر فضا ییایفضای جغراف جغرافیای ساختارگرا

است که در علوم  یبشر  یله نهادهایافته و یا مسکون شده به وسی
ت تصمیم رات تحییزان و شدت این تغی، میدهجهت ییایجغراف

ت یریم، مدیتنظ ییش فضایهای آماحاکمیت و مبتنی بر سیاست
از  یم. به عبارت بهتر مبداء و سرچشمه بخش مهشودیو کنترل م

. استحاکم  یاسیس یروهایتفکرات برگرفته از چگونگی عملکرد ن
در فضا  یاسیت و اقتدار سیحاکم یهاوهیدر نزد ساختارگرایان ش

د؛ ینمایکه اشغال م ییتواند در فضایابند و مییم ینینمود ع
 یعنیاست ی. به عبارت بهتر س[Tonkiss, 2009] شود ییبازنما

 یله نهادهایوسه و اعمال قدرت ب ییت، فرمانروایجوهر حاکم
ها، بر فضا که متشکل از جامعه، شبکه یساز و مجر میتصم

 گذارد. یر می؛ تأثاستها ها، ساختانیجر
قابل اتکایی  ایی بر خالف ساختارگرایی هیچ نقطهدر پساساختارگر 

وجود ندارد که برخوردار از وجهی استعالیی و معنابخش باشد و 
. [Lyotard, 2001]است ا فقدان قطعیت توصیف نوعی حالت ی
بلکه  شوداسی در شکل داللت معنا تثبیت نمیدر این رویکرد فضاشن

های شناور شود و متعاقب آن دالتهی میدر واقع دال مزبور از معنا 
های . در این انگاره دفاع از آرمانیابندهای خالی اهمیت میو دال

شود و غیر ممکن مید مثمرثمر ایدئولوژی استعالئی و نق
 های زبانی تقلیلهای ذوقی و بازیهای نقادانه به گفتمانگفتمان

یابند. در این رویکرد؛ خوانشی انتقادی از چگونگی عملکرد می
ت و تولید فضا مورد توجه نیروهای اجتماعی از جمله دولت در ساخ

را ساختارگ توان گفت که اگر در انگارهکلی می طوره گیرد. بقرار می
ن مسائلی موقت و آشفتگی، سیالیت، ابهام و چندگانگی به عنوا

های پست مدرن به عنوان پدیده آورند؛ در اندیشهگذرا به حساب می
چ یعلوم انسانی و تاریخ، ه یگردند و در واداب ناپذیر تلقی میاجتن

ر فارغ از قدرت فرهنگی و اجتماعی یپذمیه تعمینوع مفهوم و نظر
. در پساساختارگرایی بر عدم امکان [Lechte, 2004] وجود ندارد

کامل  طوره گاه بها هیچمعانی غایی اصرار دارند و گفتمانتثبیت 
شود و همیشه در طیفی از تثبیت تا زوال در حال تردد تثبیت نمی

 های فضایی وجود دارداوتی از فرمو در عین حال تفسیر متف است
[Laclau & Mouffe, 2013] . 

های دیگری که با آن مفصل که هویتهویت فضا در شب بنابراین
هایی مطالعه میگردند انسانی انسان شود. در علوماند؛ کسب میشده

های خاص خود بینی ناپذیر و صاحب اراده، اختیار و ارزشکه پیش
نیست و  هان ذهنیت اندیشمندان جدای از ارزشهستند؛ بنابرای

 طوره اهداف علم دخالت دارد. بها و ارزش آنها در تعیین پرسش
در شناخت فضا پیامد ظهور  های پساساختارگراکلی طرح اندیشه

های اجتماعی و اقتصادی بود که موجب کاهش نقش بحران
بفرد قدرت را فراهم آورده اکمیت سیاسی به عنوان نهاد منحصرح

شد که بود. این امر به معنای سر برآوردن تحلیل متفاوتی از قدرت 
یاری از مناسبات بردن شالوده و ساختار آن را در بسیر سئوالبا ز

یافتن وجوه . غلبه[Nazari, 2011] بینداجتماعی حاضر می
شود همه جتماعی بر سایر شئون فضا موجب میا-فرهنگی

های متداول در عصر جغرافیای ساختارگرا نظیر سوژه، طبقه، کلیت
امل قلمداد شوند و جامعه و دولت برای تبیین جامعه کنونی ناک

 همواره در کنار استخراج معنا؛ ابهام و تعارض نیز وجود داشته باشد.
کلی دغدغه ساختارگرایی و پساساختارگرایی تا حدود زیادی  طوره ب

دو جریان بر ساختارها متمرکز  که هر طوریه ب استمشابه یکدیگر 
ر حالی کند؛ دایی تنها به توصیف آنها بسنده میشوند، ساختارگر می

ناپذیری ساختارها تأکید تحمل که پساساختارگرایی به نقد و گاه به
خود را به کشف ساختارها محدود نماید. ساختارگرایی کارکرد می
زاران را نیز وارد جریان نماید؛ در نقطه مقابل پساساختارگرایی کارگمی

نماید. ضمن اینکه ساختارگرایی با نگاه تعمیمی در فکری می
کشف قواعد کلی و عام در یک قلمرو فضایی است لیکن جستجوی 

 است. ها ها و ناپیوستگیپساساختارگرایی شیفته بررسی گسست

 
 های ساختارگرایی و پساختارگراییمقایسه دیدگاه (1ل جدو

 پساساختارگرایی ساختارگرایی
 پردازد.های موجود فضایی میشکنی نظامبیشتر به ساخت های فضایی استبیشتر درصدد تبیین تعادل موجود در نظام

آفریند )خوانش دارای مرکزیت ناپیدا یا پیدایی است که نظم فضایی را می
 استعالیی(

)خوانش  دهددارای تفکر ضدمرکزیت بوده و واسازی ساختارها را در دستور کار قرار می
 انتقادی(

 فرهنگی-های اجتماعیافزونی اهمیت گفتمان تاریخی-دهی به ساختارهای سیاسیاهمیت
 عدم انسجامدهی به کثرت، چندگانگی، جزئیت، پراکندگی، اهمیت دهی به عینیت، قطعیت، جامعیتاهمیت

 نیروها و فرآیندهای فضاساز دارای وجه درونی و درون متنی هستند. نیروها و فرآیندهای فضاساز دارای وجه بیرونی و استعالیی هستند.
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  1399 زمستان، 1، شماره 36دوره                                   نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

شناسی است و معتقد به یافتن روشگرا همچنین ساختارگرایی علم
شود ضع ضد علمی وارد میدان اندیشه میاما پساساختارگرایی از مو

 .(1)جدول 

یر و کمی همچنین جغرافیدانان پساساختارگرا مفهوم ثابت، نفوذناپذ
نمایند. چرا که در نقد میگرا را نیز فضا در روش شناسی اثبات

عینی نبوده است و  گرا فضا فراتر از یک بتوارهاثباتفضاشناسی 
ضوح وه و در نگاه ُمُثلی افالطون بامتداد مفهومی آن در سنت یونانی 

سازی و تفاوت" قسم فراموش شده وجود داشته است. لیکن "غیریت
ساخت مفهومی فضای جغرافیایی بوده است که همواره در تفکر 
حیات جامعه وجود داشته است. ضمن اینکه درک مفهوم فضا به 

ری اراده و عنوان یک مفهوم کمی و ساختاری موجب نادیده انگا
دهی به فضای جغرافیایی شده است. فضا ادی کنشگران در شکلآز 

در مکتب پساساختارگرا مرزبندی واضحی میان قدرت، دانش و 
 انده این ابعاد در یکدیگر بافته شدههنجارها ندارد و هم

[Murdoch, 2013]  و بیش از آنکه به صورت مطلق تحلیل شود
 .شودم سازی میابطه و کنش متقابل مفهو، ر فرآیندبه صورت یک 

زیتیویستی منجر به نگری پودر این چارچوب نظری قطعیت و کلیت
ساز یکسان انگاری توتالیتری و نفی آزادی دانسته جزمیت و زمینه
ی حجیت و زدایی و فروپاشآنها بحث قداست و در جهت نقد

نماید. از جمله تئوری مطابقت با امر مرجعیت مدرن را مطرح می
جنگ تمام عیار با  مورد توجه جغرافیدانان سیاسیاره واقع همو

فاقد مند و گرایی است که برای فهم تاریخعلیه هر گونه کلیت
های بزرگ شود و جای سلطه روایتمرکزیت گفتمانی بسترسازی می

 [Lyotard, 2001] گیردتی میرا تنوع پلورالیس
ت های مارکسیستی از قدرت اسهمچنین این نظریه منتقد برداشت
یافته در دست طبقات بورژوازی  که آن را به مثابه امر واحد و مرکزیت

داند و تنها از های اجتماعی میداند بلکه آن را در چارچوب سنتمی
در . نمایددی و اقتصاد سیاسی به آن نظر نمیمنظر مناسبات تولی

از  دانان مارکسیستجغرافیپساساختارگرایی به جای آنکه همانند 
خبر دهند از  فضا در چارچوب عملکرد بورژوازیشدن ساخته
نمایند. در های مختلف اجتماعی بحث میبودن آنها در سنتپراکنده

سیستم  علم به معنای ارتقای نظم و حفظپساساختارگرایی افزایش 
ها و که کارکرد علم درهم شکستن گفتمانانسانی نیست بل

فته و متعاقبًا آن شکل گر  های حاکمی است که فضا به وسیلهساخت
بنابراین کار علم ایجاد قطعیت  است،های تازه ه دنبال گشودن افقب

 . [Afzali, 2017]است ها ن از افقنیست؛ بلکه نقد قطعیت و فرارفت
ها و آنکه مطابق منطق صوری صرفًا فرم در این مکتب به جای

ز محتوی به علل چگونگی ند؛ اهای حسی مورد تبیین قرار گیر پدیده
شود. منطق صوری به معنای دقیق کلمه ها پی برده میتکوین فرم

ها و نی که نقادی به چگونگی تولید فرملیکن زما استمنطق انتزاع 
استفاده از منطق صوری ناممکن  یابدفرآیندهای فضایی ظهور می

شود. به دلیل نقش و اهمیت بازنمایی شناخت فضای می
کان پذیر بوده که به خوانش پساساختارگرا با رویکرد تفسیری ام

یافته و از  ید قدرت ترویجهای زبان شناسی و فرهنگی مورد تایکد

برای کنشگری گفتمان اجتماعی زمینه را -طریق جداگزینی فضایی
تارگرا از دانان سیاسی پساساخنماید. جغرافیحاکم مهیا می

نمایند که ها و نمادهای برداشت مینههای روزمره، نشاگفتمان
سیاسی و ایدئولوژیکی را آشکار های فرآیندمعنا است و  ردارندهدرب
نتیجه در  در نمایند.د که برای حفظ این معانی تالش مینماینمی

به فعلیت  فرآیندهای سیاسی تاریخی پساساختارگرایی گفتمان
 .شودکه موجب تشکیل فضای جغرافیایی می استای رسیده

 سازنده جتماعی و فرهنگیدر نتیجه روابط بیناذهنی در ساحت ا
و از این جهت در پساساختارگرایی قدرت و  استمناسک حقیقت 

دانش نسبت به یکدیگر خارجی نیستند بلکه در طی تاریخ متقاباًل 
. دید [Dreyfus & Rabinow, 2013]هستند مولد و سازنده 
ه ها همه نماد و در نتیجه خوانش قدرت بفراروایتپساساختارگراها؛ 

وظایف مطالعات  ها سازندهشکنی این فراروایتآمده و شالودهوجود 
سازی شکنی درصدد نمایاناست. شالودهدر جغرافیای انسانی 

کوین فضاهای جغرافیایی سازی در تگذاری و غیریتونگی برونچگ
و برچیدن  ای از اقدامات؛ متضمن معرفیسان مجموعه دارد و به

های مراتبی و معرفی ناسازه های سلسلهتناقضات مفهومی و نظام
ی به دنبال شکستن شکناست. شالودهموجود در فضای جغرافیایی 

ها و کشف قلمروهای ناشناخته و مشتمل بر به مرزها، محدودیت
که  استرسمیت شناختن پلورالیسم سیاسی در تولید فضا 

نماید. در این به امری نسبی و نه مطلق تبدیل میفضاسازی را 
گرایی مفاهیمی را گرا از طریق تعمیمشناسی اثباتدیدگاه روش

 نمایدایت معرفت عینی به مردم تحمیل میتحت هد
[Mirahmadi & Zakie, 2017] . 

وری مطابقت با امر واقع در طوری پساساختارگرایان با نقد تئه ب
های فضایی تولید فرآیندها و گرایی بر این نظر هستند که فرماثبات

 دهندهزمانی حیات نیروهای اجتماعی شکل طعشده صرفًا در مق
انیت تعمیم در سایر فضاها و اعتبار آنها بوده و به هیچ روی امک

پساساختارگرایی  شناخت تفسیری که در انگارهها را ندارند. مکان
ها یات عینی، بر ماهیت تفسیری پدیدهشکل گرفته با انکار واقع

اهوی جغرافیایی به لحاظ ماصرار ورزیده و معتقد است که فضای 
لکه در طی زمان و در قالب کنند بواقعیت یکسانی را منعکس نمی

هستند های مختلف به شیوه گوناگونی تفسیرشدنی گفتمان
[Driver, 2013]ویکرد شناسی تفهمی و تفسیری به ر. در روش

ها و ها مبتنی بر گفتمانها، متنکیفی و تحلیل محتوای پدیده
گر در اده شده و قدرت فهم و ذهن مکاشفهیت دها اهمزمینه

  پردازند.های حاکم به تفسیر امور میچارچوب گفتمان
طرفانه و عینی نیست بلکه عملی بر این اساس شناخت یک عمل بی 

برساختی، ناتمام، مشروط و وابسته به موقعیت، زمینه و شرایط 
در حکم معنا ای خوانش فضا و تأویل آن را است. در این راستا عده

. [Ahmadi, 2001]شناسندگروهی دیگر آن را آفریدن معنا میو 
وجود ندارد  ی، مستقل و روشنیقیحق شهیه، مفهوم و اندیچ نظریه

ظر . طبق ناستر یپذرکامل و قرائتیم غیو جهان علم مملو از مفاه
ه طور های انسانی بمتفکرانی همچون سارتر همه کنش
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ی که هیچ ارزش یا نظام اخالقی ثابتی در ناپذیری در جهاناجتناب
پذیرد که امکان تبیین است. این مکتب میآن وجود ندارد؛ آزاد 

د ندارد اما شمول برای عقل بشری وجواصول و مبانی عام و جهان
های هرمنوتیک و شود که راه انگارهدر عین حال متذکر می

 خواهد شد،گرایی افراطی ارگرایی نیز به نوعی منجر به ذهنپدید
بنابراین سطح تحلیل آنها نه کالن و نه فردی بلکه محلی بوده و 

. [Lashgari, 2016]است مکان برای آنها از اهمیت برخوردار 
شدن نمادها، یدر شناخت فضا؛ نسب ییحاصل ظهور پساساختارگرا

 یبه جا« تفسیر و تأویل»و طرح  یفرهنگ یهاعناصر و گفتمان
ن نکته دارد که گزاره ید بر ایش به تأکیگرا بود و« یروابط و معان»

 یدار یت و پدینیت عیقابل ییطور مبناه و مستقل ب یقیو علم حق
 یهای موجود در فضای نمادها و پدیدهب معناین ترتیندارد. بد

. در این راستا است« انیپایب ین بودگینامع»مسلتزم  ییایجغراف
هیچ وجه به معنای شود به زمانی که یک تضاد رفع دیالکتیکی می

. در نظر آنها اتکا قیقتی واالتر و به تعبیری نهایی استرسیدن به ح
های کالن در مطالعات فضا به شکل مبنایی ناقض است؛ به تئوری

نتایج متمایزی را های مختلف ا که این رابطه در ابعاد و مقیاسچر 
 آورد. به بار می

 
تحول عملکردی حکومت در جغرافیای سیاسی 

 پساساختارگرا
اقتصادی بسیار -کمروایی فضایی ساختارهای اجتماعیدر ح

ها بتوانند نقطه حل تضادها تر از آن است که تنها حکومتپیچیده
که قدرت سرشتی متکثر  طوریه و تعارضات جامعه انسانی باشند. ب

است. رویکرد  داشته و در سرتاسر روابط اجتماعی پخش شده
ی ساختارگرا و اقتصاد رایج در جغرافیاهای حکمروایی علیه نگرش

ها مفهوم فضا و این انگارهگیری کرد و معتقد بود در سیاسی جبهه
در حالی که کنشگران . اندثابت و طبیعی در نظر گرفته شده دولت،

اجتماعی در مواجه با تمایالت هژمونیک قادرند در روندی ناهمساز 
ریزی گیری برنامهبرای شکلهور این برایندها زمینه عمل نموده و با ظ
 گیرددر چارچوب حکمروایی فضایی شکل میفضایی منعطف 

[Massey,1991].  در پساساختارگرایی مطالعات جغرافیایی از
رویکرد کشور محور و تکیه بر ناسیونالیسم فاصله گرفت و تمرکز 

 .شدهای محلی معطوف مکانبیشتری بر هویت و 
های سیاست دربرگیرنده سازمان رادر جغرافیای سیاسی پساساختارگ

، نهادهای هاکومتی، رفتار اجتماعی، ایدئولوژیححکومتی و غیر 
که  استها، احزاب و همچنین حکومت اجتماعی همچون اتحادیه

 & Barzegar]سازماندهی جامعه و فضا را بر عهده دارند

Sarparast, 2010] تواند بدون آنکه لزومًا و بنابراین قدرت می
متی باشد وجود داشته باشد. متکثرشدن سیاست جهان و حکو

های فرآینددهی به اهمیت بازیگران غیردولتی در شکل شدنافزون
 سیاسی نقد پساساختارگرایی از دولت را افزون تر نموده است

[Cerny, 2007]ای از قدرت ه طوری که حاکمیت شکل پراکنده. ب
و نه به آن محدود گیرد ت که نه صرفًا از دولت سرچشمه میاس

شود. از نقطه نظر حاکمیت پساساختارگرا حکومت یک مجموعه می
ناهمگون و ناپایدار از نهادها، قواعد و فنون فرمانروایی است که در 

ساختارهای بر این مبنا  [Huxley, 2008]است طول زمان متغیر 
های اجتماعی نیروها و نهادهای سیاسی ماحصل کنش-اقتصادی

که برایند تعامل آنها منجر به تولید هستند امعه مدنی موجود در ج
 Moeini]شود ی به نام فضای جغرافیایی مییک کل اجتماع

Alamdari, 2011]. 
ا تولید فضا توسط دولتی سامان در جغرافیای سیاسی پساساختارگر 

ها و تحوالت درونی و جوهری بنا صیرورتیابد که بر بستری از می
طوری که این نهاد امری عرضی و خارج از فضا نیست ه شده است. ب

نیروها و سیالیت اجتماعی بلکه به عنوان محل تجلی ظهور و بروز 
تولید فضای جغرافیایی  که برایند عملکرد آنها به شودتصور می

با توجه به  .[Khaleghi & Jamshedi, 2018] انجامدمی
ولت در ذیل آن قرار بودن بستر تعامالت اجتماعی که نهاد داقتضایی

رفتن وجود نهاد فرآیند به نوبه خود موجب زیر سئوالدارد این 
شود به نقطه عزیمت تولید فضا میسیاست و حاکمیت به مثا

[Abedi & Sharifi, 2011]ساس مرزهای حرکتی . بر همین ا
های نوین اجتماعی آغاز بندیای خاص از مفصلدولت از مجموعه

قرن در این انگاره دولت مدرن در  یابد.داوم میشده و تا پایان آن ت
سو از درون نظام  . زیرا از یکاستتر بیستم از اسالف خود استبدادی

و به شدت به مالکیت اهمیت  داری شکل گرفتهاقتصادی سرمایه
درت در امر سیاسی و اجتماعی دهد و از سوی دیگر ساختار قمی

به مثابه جه دولت نه و در نتی [Todd, 1994] ای شده استشبکه
ست نیروهای فضا بلکه به عنوان برایند خوا دهندهتنها نیروی سامان

 شود.سازی فضا شناخته میاجتماعی در جهت بهینه
در این چارچوب منبع یگانه برای قدرت وجود ندارد بلکه مسئله 

روهایی است که در میان یکدیگر براساس روابط چندگانگی نی
نماید. فوکو از روابط میان فرمانده/فرمانبر کنش و واکنش می

کند تا زن/مرد، معلم/دانشجو، دکتر/بیمار، کارفرما/کارگر استفاده می
اجتماعی، روابط میان نیروهایی است که نشان دهد پویایی بدنه 

. با گردآمدن [Jossep, 2007]هستند همیشه درگیر روابط قدرت 
ای از روابط قدرت عنا و ساخت بستر فضایی متعاقب آن مجموعهم

 ,Gregory] نمایدگیرد که حاکمیت را نیز متأثر میشکل می

ترین نهاد عملگر توان عالینهاد حکومت را نمی . از این رو[1994
در سازماندهی فضا و مبدأ وحدت ابژه و سوژه دانست بلکه حاکمیت 

ص منابع و اعتبارات به نقش تسهیلگر، ی از موضع تخصیسیاس
حکومت از طریق  دهنده و مذاکرکننده تبلور خواهد یافت وارتباط
قاء سازی برای اموری نظیر آموزش، مدیریت بومی، ارتزمینه

 نمایدسازی فضای جغرافیایی ایفا میمشارکت، نقش خود را در بهینه
[Murdoch, 2013]اجتماعی با شرکت در  . از جمله نهادهای

یکی کشورها را تحت تأثیر قرار انتخابات استراتژی ژئوپلیت فرآیند
سیاسی تنها به انتخابات و  دهند. در این راستا حتی مشارکتمی

است نمایندگان منتخب و حتی احزاب منحصر  سازی بوسیلهتصمیم
های گوناگونی از مشارکت سیاسی به صورت نمایندگی در بلکه رویه
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رسیدن به  ادهای محلی به صورت هم افزا و هماهنگ در جهتنه
 .[Veicy, 2013] گیردهدف مشترک شکل می

 
یافتن جایگاه عقالنیت ارتباطی در جغرافیای ارجحیت

 سیاسی پساساختارگرا
ه نام عقالنیت ارتباطی مطرح در حکمروایی نوع دیگری از عقالنیت ب

ریزی فضایی و برنامه یب دانش و ارزش پرداختهکه به ترک شودمی
نماید. در این انگاره خود ارتباط ای اجتماعی تعریف میرا پدیده

د بشری محصول تعامالت میان منشأ کشف حقیقت بوده و خر 
ها و نه حاصل کارکرد حاکمیت سیاسی و نه حاصل تأمالت انسان

. عقالنیت ارتباطی مورد تأکید حکمروایی بر خالف استفردی 
سازی فضا را نه در درون ی؛ مدیریت، تولید و بهینهپدیدار  عقالنیت

فرآیند ارتباطی با جامعه جستجو اذهان افراد بلکه در طی یک 
ها و حتی اصالح آنها به مثابه یک موضوع نموده و اهداف، روشمی

شود. در این انگاره ارتباط گرفته میجمعی و بین االذهانی در نظر 
ها محصول ارتباط میان انسان رد بشریمنشأ کشف حقیقت بوده و خ

ریزان به ترین منابع اطالعات برنامهو نتایج حاصل از آن مهم است
رود و چندان به تمایل فردی و ذهنی و رویکردهای شمار می

اندیشه  . در اینه اگزیستانسیالیستی اعتبار قائل استپدیدارشناسان
را که گیرد؛ چگرا نیز مورد انکار قرار میحتی ارزش جغرافیای اثبات

گذاری فضایی چیزی جزء تفسیر در حکمروایی پسامدرن سیاست
 های ارتباطی نیستی منبعث از کنشای از روابط فضایویژه

[Hagheghi, 2002].  
آنها بر خالف نظر ساختارگرایان ذهنیت افراد و طبقات اجتماعی را 

تاریخی -یاسیالزامًا ساخته و پرداخته شده توسط ساختارهای س
دادن جهان زیست که با در برابر هم قرار طوری ه نمایند. بقلمداد نمی

هنی، جهان معنا و کنش و سیستم، جهان زیست را محیط روابط ذ
و در مقابل سیستم را عرصه  [Seidman, 2013] داندارتباطی می

داند و از این نیت ابزاری معطوف به هدف میپول، قدرت و عقال
پذیر و حتی رکردهای فضایی آن تعمیمماعی و کاجهت برایند اجت

گرا ایی فضایی از یک سو دیدگاه اثباتحکمروپایدار و مداوم نیست. 
ایی فضایی تلقی گر جغرافیای کاربردی را بازتاب سلطه عینیت در

نماید و از سوی دیگر نفی امکان شناسایی حقیقت و واقعیت در می
توان با نماید که میوتیک را مردود دانسته و اذعان میاندیشه هرمن

به وحدت نظر در مورد الگوی ایجاد تعامل اجتماعی از طریق زبان 
سازی فضایی دست یافت و با دو عامل تحریف ارتباط یعنی بهینه

ایدئولوژی و مشروعیت سازی قدرت مبارزه نمود. حکمروایی فضایی 
)ساختار(، جهان  با مقابل هم قرار دادن جهان زیست و سیستم

داند و در مقابل حیط روابط ذهنی و کنش ارتباطی میم زیست را
عقالنیت ابزاری معطوف به  پول، قدرت و )ساختار( را عرصه سیستم

یکردهای حکمروایی دارای رو فرآینداز این جهت  داند.هدف می
 .تابدگرایی کمی را بر نمیکیفی بوده و چندان تجربه

از طریق بسط هرچه در حکمروایی فضایی تلفیق زیست جهان و نظام 
ای کیفی مورد نظر قرار ر گفتگو و مفاهمه به مثابه پدیدهبیشت

گذاری منتقد نظریاتی است معتقدند سیاستگیرد. این دیدگاه می
بایست صرفًا در چارچوب ای پیچیده است که میاندازه فضایی به

. در این چارچوب هر میزان بازیگران شودنهادهای رسمی اخذ 
اقتصادی مشارکت داشته باشند؛ زمینه  رآیند مبادلهفمتنوعی در 

های و دوری جستن از اسارت در انگاره برای بازتولید هنجاری
. حکمروایی به شودمیمحور، ساختاری و ایدئولوژیک فراهم دولت

نقش زیست جهان اهمیت بیشتری قائل بوده و در چارچوب آن 
گذر نموده  رای زیست جهانگویی مشروعیت سیاسی حکومت از مج

ق باز گذاردن ساختار ارتباطی حوزه سازی فضا تنها از طریو بهینه
عمومی؛  . حوزه[Habermas, 1996] یابدعمومی تحقق می

ای اجتماعی است که در آن مکانی و عرصهفضایی فراتجربی و فرا
فرآیندی افراد از طریق استدالل و در شرایط برابر در اشکال 

 فرآیندنمایند. بر این مبنا را تولید میها ای از سیاستمجموعه
کار خویش نسبت بودن افمنجر به تعهدی مداوم مبنی بر بازمشارکت 

کراسی مشارکتی بیش و. از این منظر دمشودبه دیگری تعریف می
دنبال به رسمیت شناختن ه دنبال حذف دیگری باشد به از آنکه ب
 . استدیگری 

ه شود؛ بجغرافیایی که قدرت اعمال میلمرو به بیان دیگر در هر ق
طور همزمان مقاومت نیز وجود دارد که عمدتًا حاصل ایستادگی 

ها و نهادهای گروههای ای در برابر تحمیل خواستههای حاشیهگروه
در فضای عمومی  دهی به گفتگواست. لیکن اهمیتمستقر در قدرت 

در نتیجه در . شودشدن قدرت میایساز شبکههرچه بیشتر زمینه
مفهوم حکمروایی؛ فضای جغرافیایی بیش از آنکه به صورت مطلق 

قابل میان ، رابطه و کنش متفرآیندتحلیل شود به صورت یک 
شود و از این جهت مفاهیمی سازی مینیروهای اجتماعی مفهوم

تری برخوردار سرمایه اجتماعی از اعتبار افزون همچون مشارکت و
ره تشویق به توسعه کنشگران، در این انگا. حاکمیت سیاسی شودمی

تگو و تعامل متقابل که از طریق گف شودهایی میها و گفتمانرویه
فضایی را توسعه دهند. -توانند قلمروهای اجتماعیبا یکدیگر می

فضاسازی بر مبنای عقالنیت  تک سویه فرآیندکنش ارتباطی  نظریه
اشاره به مداخله روزافزون دهد و با سیاسی را مورد نقد قرار می-نهادی
دارد که این میهای رسمی در زیست جهان شهروندان اظهار نظام

سهم شهروندان در  رویه موجب از خودبیگانگی و کاهش واقعی
 Jalayeipour]شودازی در یک قلمرو فضایی میسمدیریت و بهینه

& Pourmohammadi, 2008] چرا که با جدایی زیست جهان .
آید و ار زیست جهان توسط نظام فراهم میستعمو نظام امکان ا

هش ظرفیت سرمایه اجتماعی های تفاهمی و کامانع از بروز واکنش
 .[Bayani et al., 2015]شود می

 
 جایگاه نهادهای محلی در حکمروایی پساساختارگرا 

در قالب حکمروایی پساساختارگرا هرچه بیشتر بر استفاده از الگوی 
شود و فضا در ابعاد مختلف تأکید میدهی بومی در سامان

ه انتزاعی مورد استفاده قرار های از پیش تعیین شدشاخص
رسد ن انگاره توسعه زمانی به ظهور میطوری که در ایه گیرد. بنمی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             6 / 11

https://georesearch.ir/article-1-972-fa.html


ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  93 مفهومی حاکمیت به سوی حکمروایی ارتباطی در جغرافیای سیاسی پساساختارگراچرخش تبیین پیامدهای ــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                       Volume 36, Issue 1, Winter 2021 

اساس شناخت عمیق وکیفی از شرایط مکانی و زمانی محیط که بر 
در زمانی  مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین مداخله نهادها در مکان،

های اصلی مکان سازگار باشد. فق خواهد بود که بتواند با ویژگیمو
های موجود در فضای جغرافیایی تا حد فرآیندها و تحوالت پدیده

زیادی از روابط و الگوهای ذهنی، فرهنگی، اجتماعی، حاکم بر 
فضایی در ابعاد انسانی  هستند و بنابراین هیچ پدیدهجامعه متأثر 
. سیر تحول فضای [Afrough, 2011] نیست قابل تعمیم

و تک سطحی و بویژه صرفًا با  جغرافیایی به صورت تک بعدی
آفرینی عامل قدرت سیاسی قابل مطالعه نیست بلکه ابعاد و نقش

ها بر آن تأثیر دارد که منبعث از متن لفی از علتسطوح مخت
 . استاجتماعی 

پساساختارگرا گرا که مفهوم حکمروایی گرایانه و نسبیدیدگاه کثرت
م برای تمامی گیرد به سعادت مطلق و قابل تعمینیز ذیل آن قرار می
ارد. در این موضع، فضا یک ظرف ها اعتقاد ندافراد در تمام زمان

و طرف و منفعل نیست بلکه دائمًا تولید و از طریق مناسبات بی
ین رفتار فضایی مبتنی شود. بنابراروابط اجتماعی دچار بازساخت می

فرهنگی حاکم بر فضا  وانین طبیعی نیست بلکه محصول سازهبر ق
فضای جغرافیایی در ظرف از این رو وقتی  [Foucalt,1980]است 

مشتمل بر باورها، سنن و  شودیفرهنگی خاص مطالعه م-اجتماعی
است و افراد فرهنگی جاری -وابطی است که در آن ظرف اجتماعیر

و حکمروایی هستند فرهنگی قلمرو زیست خود  ز سازهنیز متأثر ا
شود. به بیان دیگر حکمروایی نیز تابعی از آن در نظر گرفته می

حکمروایی در درون  فرآیندو  استدانشی وابسته به مکان و زمان 
 .[Dikshit, 2006]است گفتمان خودش قابل تحلیل 

نهادهای محلی در یابی چوب رویکرد پساساختارگرایی اهمیتدر چار
دستیابی به های ی قرن بیستم به مثابه یکی از روشهای پایاندهه

های محلی در تأمین رفاه، دولت وشود توسعه پایدار مطرح می
ادهای اجتماعی تنظیم اقتصاد محلی و در جهت حفظ نظم و قرارد

 ,Savage & Warde] گردندتر از نقش حکومت ملی میفعال

در قالب نهادهایی همچون  ل دمکراتیک مرسوم. چرا که روا[2001
ی را جهت خردورزی جمعی فراهم کاف ها و احزاب شالودهپارلمان

نمایند و مشارکت نهادهای محلی نقش مؤثرتری در قوام نمی
فرآیند منجر به تعادل حکمروایی پسامدرن دارد. در نظر آنها این 

ات محلی ها و اجتماعشده نسبت به محیط زیست، فرهنگتضمین
فرآیند در حکمروایی فضایی با حضور فعال کنشگران در . شودمی

ریزی الگوها و تجربیات محلی به منزله راهکار فرهنگی و برنامه
 شود. ویتی برای فضاسازی به کار گرفته میه

االگوی چندفرهنگی پساساختارگرا که در چارچوب مفهوم حکمروایی 
ستقبال قرار گرفته؛ منوط به فضایی در جوامع توسعه یافته مورد ا
های تر سرزمینی نظیر دولتتفویض قدرت به واحدهای کوچک

ا الگوی نظام حکمرانی بسیط که چندان در جوامع ب استمحلی 
حکمروایی پساساختارگرا این اجتماعات  پذیر است. در دورهامکان

دموکراسی محلی اراده خود را اجرا محلی هستند که با اتکا به 
. در این حالت قدرت دیگر بر [Sarafi et al., 2015] ندنمایمی

حاکمیت سیاسی نبود؛  خالف تصور سنتی؛ منویات ارائه شده توسط
ای مستقل در تمامی ها بود که به گونهای از گزارهبلکه مجموعه

فرآیندها، و به عنوان ترکیبی از  شدجتماعی تولید مینهادهای ا
به میزانی کمتر دست به های اندیشیدن نگریسته و اعمال و شیوه

ه در این انگاره شهروندان فعال بود. ها بوددامن اراده عالیه حکومت
کنندگان فضا بلکه به عنوان و دیگر نه صرفًا به عنوان مصرف

روایی فراتر از بنابراین حکم فضا مطرح خواهند شد،کنندگان تولید
هادهای مدنی با رویکرد بخش خصوصی و ن دولت و دربرگیرنده

است و در چارچوب مشارکتی حزب محور  دموکراسیاقتصاد بازار و 
« مرزهای فازی و فضای نرم»ریزی فضایی به سمت و سوی آن برنامه

یط سیاسی و قانونی سوق پیدا نموده است. در این راستا دولت، مح
کند و بخش خصوصی شغل و درآمد ایجاد می کند ورا فراهم می

 Momtaz] کندها طی میری روند مستقلی از حکومتپذیهجامع

& Rafeepoor, 2003] . 
توان های مختلفی را میاین اساس در قلمروهای فضایی رژیمبر 

شناسایی نمود که درون آنها الگوهای مختلفی از مشارکت وجود 
وی نا ریزی فضایی به الگچارچوب مفهوم حکمروایی برنامه دارد. در

ر در آن اهمیت زیادی توسعه پایدا نموده و انگاره اقلیدسی سیر
. در قالب توسعه پایدار هرچه بیشتر بر استفاده از شودبرخوردار می

شود و دهی فضا در ابعاد مختلف تأکید میالگوی بومی در سامان
انتزاعی مورد استفاده قرار  های از پیش تعیین شدهشاخص

رسد سعه زمانی به ظهور مین انگاره توطوری که در ایه گیرد. بنمی
اساس شناخت عمیق و کیفی از شرایط مکانی و زمانی محیط که بر 

مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین مداخله نهادها در مکان، در زمانی 
فرهنگی مکان -های اجتماعیفق خواهد بود که بتواند با ویژگیمو

در  چرا که هویت اجتماعی دارای ساحت واقع بودگی سازگار باشد.
ه واسطه زمان و مکان خاص بوده و هر گونه عملکرد قدرت سیاسی ب

از  پذیرد کهدرون قلمروهایی جغرافیایی فرم میمندی در موقعیت
گرایی ناظر بر این شود. اجتماعروابط اجتماعی خاصی منبعث می

روندان و تجربیات زیسته های شهعتقادات و دیدگاهفرضیه است که ا
ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و فضاسازی جامعه و انباشته آنها از

است. ضمن اینکه ای از زیست اجتماعی ه طور خاص فراورده گونهب
شدن و بازبینی ه طور مداوم در حال ساختههای اجتماعی بکنش

خاصی از قدرت سیاسی و قلمروهای اجتماعی دائمًا اشکال هستند 
قوالت پیشینی هستند های اجتماعی م. گفتماننمایدرا تولید می
 ,Good & Velody]شود به مثابه پیامد آن مطرح میکه سیاست 

سازی فضا را منوط به تغییرات اجتماعی . حکمروایی، بهینه[1998
تار و فرهنگی دانسته و چندان سرچشمه قدرت فضاسازی را در ساخ

. در [Michel, 2005]نماید و ایدئولوژی حکومت جستجو نمی
فرد محور و یا حکومتی  فرآیندشدن نه یک حکمروایی عقالنیالگوی 
ی چند جانبه و اجتماعی مبتنی بر یک هم پیوندی فرآیندبلکه 
بر روش کیفی به سرانجام که مبتنی  استمند و انتزاعی روش

. در نزد آنها قدرت از اجتماع [Habermas, 2005] رسدمطلوب می
ها ها، قوانین و گفتمانهادها، هنجار عوامل غیرشخصی از جمله ن
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  1399 زمستان، 1، شماره 36دوره                                   نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

ی گیرد که هدایت این عوامل در مدیریت و تولید فضانشأت می
گیری سازی برای گفتگو و شکلجغرافیایی بهینه منوط به زمینه

 .استافزا های اجتماعی همکنش
دولت به مثابه موتور محرکه تولید »صر فوردیسم را توان شعار عمی

حکمرانی »سوم را  و شعار دوره «دولت کوچک»، دوره دوم را «انبوه
جهت  به معنای واگذاری اختیارات به نهادها و جوامع محلی« خوب

وری بهتر و حفظ محیط زیست ارزیابی دستیابی به پاسخگویی و بهره
نمود. الگوی خودگردانی محلی به دنبال تمرکززدایی و توانمندسازی 

توسعه پایدار ای محلی جوامع محلی در پرتو واگذاری قدرت به نهاده
کز، عدالت، ؛ عدم تمر فرآینداهداف دیگر این سازد. را محقق می

مداری و گویی، مشارکت مدنی، شهروندکارایی، شفافیت، پاسخ
فرآیند سازی در ر این راستا آموزش، رسانه، فرهنگ. داستامنیت 

شدن قدرت اهمیت یافته ایحکمروایی به جهت تقاطعی و شبکه
بیان نه تنها به جای ایدئولوژی حکومتی بلکه  است. گفتمان در این

ا بر پایه قواعد ساختار تحلیل به جای اجتماع نشسته و آن ر 
ها حکومت به وسیلهنماید. چرا که دیگر همه مشکالت و الزامات می

قابل حل نیست و نیاز به مشارکت سایر اقشار و اصناف جامعه در 
معنا که  . به این[Stone, 1989] حل معضالت مکانی وجود دارد

ی مختلف و مجزا از هم هانمودن گروهبرای اجرای امور هماهنگ
بنابراین تغییر از حکمرانی به حکمروایی چیزی بیش  ضرورت دارد،

. این تغییرات شامل تغییر در سبک استاز تغییر در ساختار نهادی 
ارچوب . در حقیقت در چاستو گفتمان مدیریت و سازماندهی فضا 

ها در کنار هم قرار ها و موجودیتی فضایی همه واقعیتحکمروای
سله مراتبی بویژه دولتی محدود د و راه برای ساختارهای سلگیرنمی
 نماید.می

-بات سیاسیسرمایه اجتماعی عاملی ضروری برای پایداری و ث
. در حقیقت سرمایه استحکمروایی  فرآینداقتصادی در چارچوب 

امعه یا گروه اجتماعی را ای یک جهاجتماعی آن دسته از ویژگی
که ظرفیت ساماندهی جمعی و داوطلبانه را برای حل  شودشامل می

امنیتی آن نیز در -است و نقش سیاسیمشکالت متقابل دارا 
یه اجتماعی . سرمااستجلوگیری از بروز شکاف در جامعه مهم 

ای ها و نهادهایی است که با هنجارهمشتمل بر اصناف، تشکل
فرآیند ناپذیر از مجموعه کل گرفته و جزئی تفکیکمشترک ش

ها د. سرمایه اجتماعی مشتمل بر شبکهرونحکمروایی به شمار می
و نهادهایی است که در چارچوب اعتماد متقابل و مبتنی بر نظریه 

یع فضایی توسعه پایدار شکل گرفته و عاملی است که در نتیجه توز
بقات و اجتماعی ط یابی مشارکتو ساختاری قدرت و اهمیت

گرایی فرهنگی یابد. در این راستا کثرتنهادهای اجتماعی تبلور می
های محلی و ی بر به رسمیت شناختن خرده فرهنگمبتن

الگو مورد تأکید قرار جویی همه طبقات و اقوام در این مشارکت
اسی در توسعه فضایی جلوگیری گیرد تا از شکست نهادهای سیمی

پسامدرن مفهوم شهروندی امکان بروز و ظهور  در حکمروایی شود.
بیشتری دارد؛ چرا که کلید مفهوم شهروندی مشتمل بر توانایی افراد 

مینه . ضمن اینکه گسترش ز استدر اثرگذاری در مناسبات حاکم 

های آفرینی هر چه بیشتر گروهساز نقشگفتگوی اجتماعی زمینه
اند در تحت تأثیر ایدئولوژی قادر نبوده ای است کهسرکوب شده

ه فهم را با کنش ها و روابط فضایی مشارکت نمایند. آنچساخت فرم
زند تالش برای شکلی از گفتگوی اصیل میان دو اخالقی پیوند می

. هدف این رابطه نه تداوم سلطه یا پیروزی یکی استطرف رابطه 
. در استرت مشترک اساس تجادیگری بلکه ایجاد زمینه توافق بر بر 

ای و سلسله دموکراسی رویهمشورتی مکمل  دموکراسیاین الگو 
و زیست جهان هر قلمرو به عنوان منبع غنی در  شودمراتبی می

 شود. ه کار گرفته میساخت تصمیمات سیاسی و حقوقی ب
 

 شناختی منبعث از حکمروایی فضاییتحوالت معرفت
ا با استفاده از اختارگر شناسی حکمروایی پساسمعرفت از منظر 

ها و خوانش فرمدهد که واسازی نشان می شکنی وابزارهای شالوده
های فضای جغرافیایی صرفًا یکی از نیروهای داللتی متن فرآیند
این رویکردهای  که با خشونت دیگر نیروها را سرکوب نموده و است
خی تاری-متأثر از بعد فضایی اندیشانه سد راه توافق ارتباطیجزم
بیان دیگر بازنمایی مسائل و به . [Davodi, 2010] گردندمی

های متمایز با یکدیگر در چارچوب گفتمانهای فضایی چالش
سر اینکه خوانش چه کسی بر فضا های سخت بر نزاع. استمتفاوت 

راهبردهای سلطه و مقاومت در حول  جحیت یابد سازندهبایست ار می
« هایگشایش»ها به لزوم این نزاعاست. های فضایی فرآیندایجاد 

گردند. از این جهت ای از عمل فضایی منجر میفضایی و اشکال تازه
عامل بازساخت فضا حاصل کنش و واکنش نیروهای اجتماعی با 

کنش ارتباطی با سایر هنگامی که یک گفتمان در . استیکدیگر 
وان تمی بتواند پیروز شوددال و مدلول  ها برای تعیین رابطهگفتمان

های فضایی در قالب کننده سیاستگفت به هژمونی رسیده و تعیین
شکنی یافتن کارکرد اصلی شالودهحکمروایی خواهد بود. 

اجتماعی و پیگیری -های دگرستیزی در عرصه سیاسیخاستگاه
 .استواقعی  دموکراسیرویکرد دیگرپذیری و دستیابی به 

تاریخی توسط آن -سیزی سازوکاری است که گفتمان سیاساغیریت
های خود را به حاشیه ط قوت خود را برجسته نموده و ضعفنقا
حقیقت  راند. در جغرافیای سیاسی پساساختارگرا هیچ معرفت ومی

منجر به شود و تنها حوادثی پراکنده نابی به رسمیت شناخته نمی
تیب نظام معنایی یک . بدین تر شودگفتمان فضایی جدید می

ایست در مقابل ساختار معنایی گفتمان رقیبش قرار بگفتمان را می
پساساختارگرایی با داد و نقاط تفاوت معنایی را پیدا نمود. 

یک ت محصور و به مانند یک ردیف موزایدادن فضاها به صور نمایش
های کثرت مجموعه متشکل و با مرزهای قطعی به مبارزه برخاسته و

ه طوری که ریشه یابی هد. بنهای متنوع را ارج میفضایی با مقیاس
ای را نه الزامًا در درون آن ماندگی ناحیهها و عقبتضادها، توسعه
ها و نواحی دور عامالت و پیوندهایش با سایر مکانمکان بلکه در ت

 نماید. و نزدیک جستجو می
ریزی غیرمتمرکز ریزی متمرکز و اعتقاد به برنامهقد برنامهبنابراین ن

معنا  .استحکمروایی در این مکتب مورد توجه متکی بر رویکرد 
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ای ثابت نیست بلکه شکلی متکثر و رو به سوی برای چنین سوژه
نمایندگی دارد. خروجی چنین برداشتی از معنا و سوژه، تاریخی، 
یکپارچه و همگون نیست بلکه فاقد هر گونه خط سیر و ماهیت 

انگاره حکمروایی نیز بدنبال  .[Alam & Ensafi, 2017]است 
فروریختن قطعیت و ارائه تصویری سیال و فاقد تمرکز از قدرت به 

است، بنابراین نقد مثابه امری اجتماعی، فرهنگی و نه صرفاً سیاسی 
ریزی غیرمتمرکز و گرا و متمرکز و اعتقاد به برنامهریزی اثباتبرنامه

یی مورد توجه قرار دارد. استفاده از ابزارهای کیفی در رویکرد حکمروا
عقالنیت ابزاری همان عقالنیت کانتی است که بدنبال شناخت 

ارتباطی به سمت تفاهم  در حالی که عقالنیت استحقیقت پیشینی 
دانش در چارچوب خاص  بنابراین هر نظامی از نماید؛سوگیری می

آنکه هیچ معیار خارجی برای تعیین حقیقت شود بیخودش درک می
در طی آن  فت جزء عقالنیت ارتباطی وجود داشته باشد ویا پیشر 

تماعی، فرهنگی با مدیریت ریزی معطوف به تلفیق عوامل اجبرنامه
گرا درصدد کنش ارتباطی با نقد نظریات اثبات. در واقع شودبومی می

ه انسان را از ک استمنعطف هایی از هر نوع ساختار متصلب غیر ر 
 این الگو ساختار قدرت سلسله مراتبیدر  دارد.عالیق اصیل باز می

های فضایی دهی به سیاسترها و از مفهوم حکمروایی در شکل
 . شودطرفداری می

 کارهای حکمروایی هرچه بیشتر ارادهدر این چارچوب با اتخاذ سازو

نه  دموکراسیبنابراین  شود،نیروهای اجتماعی در نظر گرفته می
صرفًا نظر اکثریت و نه فقط شکلی از نظام سیاسی بلکه نوعی رویه 

ه . بشودبر تمام عرصه زیست جهان میفرهنگی است که مشتمل 
ها و که کنش افراد در قالب حوزه عمومی با عملکرد رسانه طوری

ابزارهای ارتباطی هر چه بیشتر از قید و بندهای هنجاری و 
پارچگی اجتماعی بیش از پیش از طریق ه و یکشدایدئولوژیک آزادتر 

دستیابی به توسعه پایدار های مبتنی بر توافق زبانی در جهت فرآیند
گاه نکه در حکمروایی کنش اجتماعی هیچشود. ضمن ایحاصل می

ساختاری بسته شده و به پایان رسیده نیست بلکه باز، نامحقق و در 
عمومی ادامه ث در حوزه و در نتیجه گفتگو و بحهستند حال شدن 

به عبارت دیگر هریک از  .[Hall & Duagay, 1996] یابدمی
حکمروایی فضایی فی نفسه  فرآیندهای اعمال شده در قالب سیاست

تماعی است که معانی در آن شکل محصول برایند گفتمان اج
افتد و فضای لیکن هیچگاه حصر کامل اتفاق نمی ند؛گیر می

. اگر گفتمان کاماًل بسته بود استجغرافیایی همواره مستعد تغییر 
ایی جایی برای انتخاب میان دیگر در قالب حکمروایی فض

های فضایی متمایز وجود نداشت. در حکمروایی کنشگران سیاست
اتی را در زیست جهان اجتماعی با وارد نمودن عناصر نوین؛ تغییر 

قادی نمایند که متعاقبًا پیشبرد آن نیازمند ارزیابی انتخود وارد می
 . استتوسط سایر نیروهای اجتماعی در حوزۀ عمومی 

 

 
 

 کارکردهای حکمروایی فضایی در چارچوب انگاره پساساختارگرا (1شکل 

 
 گیری نتیجه

در الگوی جغرافیای نهادگرا و ساختاری وقتی از سیاست رسمی در 
قضائیه، ارتش، نیروهای قالب احزاب، طبقات، قوای مجریه، مقننه و 

شود سطح ماکرو فضاسازی مورد توجه مسلح و غیره سخن گفته می
قرار گرفته و فضا حاصل عملکرد اجزا و عناصر حاکمیت سیاسی 

ی نیروهای اجتماعی حضور دارند که در پساساختارگرای است.مدرن 

از قضا سیاست رسمی را ساخته و فضاسازی در قالب تصمیمات 
نهادهای سیاسی حاصل عملکرد آنها بوده است که در جغرافیای 

در این سیاسی نهادگرا و رسمی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
فضای جغرافیایی سرزمین پدیدار، حفظ  انگاره هر آنچه که در عرصه

افتد تأثیر و تأثری همه جانبه از قدرت اجتماعی داشته میو یا فرو 
قرار دارد. حکمروایی  فرآیندو تمام زوایای ارگانیسم فضا در ذیل این 
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که نامی است که به یک وضعیت یک نهاد، ساختار و دارایی نیست بل
شود ف اجتماعی اطالق مینیروهای مختل یافته حاصل تعاملثبات

. از این رو در جغرافیای سیاسی شودجر به تولید فضا میکه من
به پساساختارگرا جامعه مدنی به عنوان مبداء اصلی و حاکمیت 

رسد علی رغم اینکه بنظر می گردند.عنوان فرع تولید فضا متصور می
 گرایی پساساختارگرا جغرافیای سیاسی را به سویشکاکیت و نسبیت

اندازهای فضایی و نفی ذات چشم« واسازی»، «گرایی ضد بنیان»
علی السویه نمودن اعتبار مند لحاظکشاند؛ لیکن در وجه غایتمی

در ها و نیروهای اجتماعی باب گفتگو و تفاهم را برای گفتمان
نماید. تلفیق زیست جهان افراد و مدیریت و ساماندهی فضا باز می

های مشترک برای تدوین سیاست همطبقات جهت دستیابی به ف
پذیرد. از این رو درک فرآیند حکمروایی انجام میتوسعه از طریق 

ها در چارچوب حکمروایی ها و تدوین برنامهی اتخاذ سیاستچگونگ
. در این معنا تکثر و تفاوت استمنوط به شناخت فرهنگ مکان 

خته حکمروایی به رسمیت شنا فرآیندنیروهای اجتماعی در قالب 
دموکراسی مشارکتی ظهور شده و با تأکید بر حق وجود تفاوت؛ 

 یابد.می
ها دهی آن به برابری گفتمانو اهمیتخط مشی پساساختارگرایی  

در نگریستن، تعریف و تدوین ها سبب ظهور روشی نو و فرهنگ
. شوددیریت و تولید فضای جغرافیایی میهای فضایی در مسیاست

نمودن نگرانی افراد لحاظ ایی پساساختارگرا بابه تعبیر دیگر حکمرو
بخشیدن به مندی برای مشروعیتهای طرد شده، ابزار قدرتو گروه

در چارچوب حکمروایی بیند. ادها و شهروندان فرودست تدارک مینه
شود که هنگامی به درستی اتخاذ میهای فضایی تدوین سیاست

سیاست بلکه در قالب عزیمت آن نه فقط در سطح کالن و نهاد  نقطه
شبکه روابط قدرت که در بینامتن جامعه جای دارد؛ مورد توجه قرار 

های اجتماعی و منافع آنها در یک فرآیند کلیه الیهگیرد. در این 
شود. در ریت و تولید فضا در نظر گرفته میکنش ارتباطی در مدی

ی فضایی به مثابه های پساساختارگرا چالشجغرافیای سیاس
شود که حکمروایی قرار است آن را ای شناخته میایی مسئلهبازنم

تواند در حل و فصل نماید. این بازنمایی میدر مقیاس سرزمینی 
و کنش  ها دیده شود، گروههارسانهگیران، سطح بیان تصمیم

یت ارتباطی میان این نیروها موجب کاهش جایگاه حاکم
 . ه استشدزمینی سازی فضای سروستفالیایی در مدیریت و بهینه

 
 : موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.تشکر و قدردانی

 : موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.یدیه اخالقیتأی
 : موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.تعارض منافع

 ( %100: احسان لشگری تفرشی )سهم نویسندگان
 : توسط نویسنده تامین شده است. منابع مالی
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