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  )انجمن جغرافياي ايرانالمللي  بين فصلنامه(جغرافيا 

  1392 زمستان، 39، شماره يازدهمسال دوره جديد، 

  

  تحليل گفتمان ژئوپليتيك دولت مدرن در مديريت سياسي فضا در ايرانتحليل گفتمان ژئوپليتيك دولت مدرن در مديريت سياسي فضا در ايران
  

دكتر رسول افضلي
1

ياري احسان، 
2

دكتر اسكندر مرادي،  
3

زاده و دكتر اكبر ولي 
4

  

  

  چكيده

واژگوني چنان كه فوكو . سازي گفتمان مسلط و رايج در مديريت سياسي فضاستگونهدف اين مقاله واژ

واژگوني . گويد؛ عبارت است از آنچه انسان ممكن است در فرض مفهوم مخالف در ذهن خود احياء كندمي

توان با طرح تفسير و دارد، ميبدين معناست كه وقتي سنت يا مكتبي تفسير خاصي از رويدادي عرضه مي

اي از زاويه خاصي مورد توجه وقتي پديده. اي را در آن خصوص مهيا كردعبير مقابل آن، زمينه انديشه تازهت

در اينجا زاويه و افق ديگر معنا و مصداق مفهوم . توان زاويه و افق ديگر آن را نيز مطرح كردگيرد، ميقرار مي

گفتمان رايج در مديريت سياسي “  زيساواژگون”مدنظر است و چنين رويكردي “ مديريت سياسي فضا”

  .قدرت ژئوپليتيك ناميده شده است/فضا در دانش

-ديرينه”ويژه در مبحث  فرد ميشيل فوكو به بر روش منحصر به شناسي، اين پژوهش مبتني از نقطه نظر روش

لوم انساني ها در ع شناسي شيوه تحليل قواعد نهفته و ناآگاهانه تشكيل گفتمان ديرينه. است“ شناسي دانش

شناسي در  ديرينه. اندهدف آن توصيف آرشيوي از احكام است كه در يك عصر و جامعه خاص رايج. است

دهد كه مقوله نتايج پژوهش نشان مي. پي شرح شرايط وجود گفتمان و حوزه علمي كاربرد و انتشار آن است

هاي اجتماعي، سياسي و فضايي صهمديريت سياسي فضا در ايران از دستاوردهاي ورود مفاهيم مدرن به عر

تواند معنا و مفهوم نوين خود تا قبل از تشكيل دولت مدرن در ايران مديريت سياسي فضا نمي. كشور است

در طول دوره حاكميت دولت مدرن بر ايران هدف نهايي مديريت سياسي ايجاد و كنترل فضا . را داشته باشد

  .براساس گفتماني خاص بوده است

  .فضا، گفتمان، ژئوپليتيك، مديريت سياسي، ايران: نكليدواژگا

                                                
   دانشيار جغرافياي سياسي دانشگاه تهران. 1
 استاديار دانشگاه شيراز. 2
  استاديار دانشگاه پيام نور استان كردستان. 3
  استاديار دانشگاه تهران. 4
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  مقدمه 

بررسي اين . اي در ايران انجام گرفته استدر رابطه با مديريت سياسي فضا تحقيقات گسترده

دهد كه تمركز عمده اين مطالعات بر دو شيوه مرسوم مديريت سياسي فضا يعني منابع نشان مي

تحت حاكميت گفتمان رايج در مديريت سياسي  “از آنها تمركزگرائي و عدم تمركز و يا تركيبي”

اند كه بايد اي پنداشتهها اين است كه فضا را مقولهويژگي مشترك همه اين پژوهش. فضاست

در گفتمان رايج مديريت سياسي، فضا امري طبيعي، غيرگفتماني و . كنترل و مديريت شود

هدف عمده . فضا كااليي امنيتي است. رل شوداي ازپيش تعيين شده است كه صرفاً بايد كنتمقوله

 .بازيگران مختلف عرصه فضايي، كنترل است

يكي از مشهورترين و تأثيرگذارترين فيلسوفان و ناقدان مدرنيته در  1بدون شك ميشيل فوكو

رويكرد اصلي ميشيل فوكو نقد ساخت علوم انساني و اجتماعي . نيمه دوم قرن بيستم است

ها اما وي پيوسته در نوشته. اندهاي وي را ساختارگرايي دانستهدان انديشهبرخي ناق. مدرن است

كارهاي فوكو هم به ساختارگرايي . هايش خود را از اين گرايش بركنار دانسته استو مصاحبه

. ها را درمورد خودش قبول نداشتهرچند فوكو اين برچسب. ارتباط دارد هم پساساختارگرايي

با كريستين دالكامپني به اين شرط  1980ي با روزنامه لوموند در ژانويهافوكو حتي در مصاحبه

 چاپ شد 2اين مصاحبه با عنوان فيلسوف نقابدار. كه نام وي فاش نشود مصاحبه را پذيرفت

آثار فوكو چندان گسترده است كه عاليق روش شناختي، ). 70 :1386 جهانديده، سرخوش،(

گي و تيمارستان، بررسي پزشكي و پيدايش عملكرد هاي خاص تجربي در مورد ديوانبررسي

باليني، تبهكاري و نظام زندانباني، و مطالعه ميل جنسي و نظارت اجتماعي روي اعمال جنسي را 

از من نپرسيد كي هستم و از من نخواهيد : كردفوكو تأكيد مي). 555: 1384ريتزر،( گيرددربر مي

طوركلي آثار فوكو  هب. فوكو پذيراي انواع تفسيرهاستبه همين دليل آثار . كس باقي بمانم همان

  . دانش موسومند/هاي گفتمان و روابط قدرت گيرد كه به نظريه مي حيطه مجموعه مباحثي قرار در

در اين مبحث آنچه مدنظر است تأثير عميق فوكو بر دانش جغرافياي سياسي انتقادي و ژئوپليتيك 

گليسي زبان و در آثار كساني چون دالبي، اتوا، جان اگنو و اين تأثير در دنياي ان. مدرن استپست

                                                
1. Michel Foucault(1926-1984)  
2. The masked philosopher  
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ورود مفاهيم ويژه فلسفه فوكو به حوزه جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك . ديگران مشهود است

طوركلي آثار فوكو در حيطه مجموعه مباحثي قرار  به. هاي متنوعي را درپي داشته است گيريجهت

مفهوم جغرافيا در آثار فوكو . موسومند 1دانش/وابط قدرتهاي گفتمان و رگيرد كه به نظريهمي

ساخت دانش جغرافيايي را در  2“امنيت، قلمرو و جمعيت”وي بويژه در . اي داردجايگاه ويژه

قدرت، سازوكارهاي قدرت، سازوكارهاي انضباطي، دستگاه امنيتي، /تحليل مفاهيمي چون زيست

ن شانزده و هفده ميالدي، عقالنيت دولتي و ظهور ريزي فضاي شهري در قرفضاي امنيتي، برنامه

عنوان تاريخ  فرانس تحت در قرن شانزدهم كه در كالج دي 3منديجمعيت، مسئله دولت و دولت

  . هاي خود قرار دادشد، جغرافيا را در كانون تحليلنظامهاي فكر ايراد مي

يا نه، گفت گويا در فوكو در پاسخ به اينكه آيا فضا در تحليلش از قدرت، مركزي است 

فضا در هر شكلي از زندگي اجتماعي بنيادين . كندتكنولوژي قدرت، فضا نقش مركزي ايجاد مي

كارگيري و اعمال قدرت اهميت  هب تنها درفضا نه. فضا در هر عمل قدرت بنيادين است. است

جا كه قدرت آن. ، بلكه در هرگونه مقاومت در برابر قدرت نيز نقش اساسي داردداردبنيادين 

  ).233: 1390مرادي، اسكندر، ( هست، مقاومت نيز وجود دارد

 گردد، اين است كه جغرافيا نهآنچه از تأثير رويكرد ويژه ميشيل فوكو در دانش جغرافيايي ايفاد مي

. قدرت است/هاي ازپيش تعيين شده جغرافيايي، بلكه نوعي گفتمان و شكلي از دانشمتكي بر داده

كند؛ دانش و قدرت بر چنانكه فوكو تأكيد مي. شودتكنولوژي قدرت محسوب مي جغرافيا نوعي

قدرت در سايه دانش همه چيز را . دانش نوعي فرآورده قدرت است. يكديگر داللت دارند

هاي ها و روشژئوپليتيكي قدرت با استفاده از تكنيك/گفتمان جغرافيايي. سازدپذير ميروئيت

اين فضا . كندپذير تبديل مييايي را به فضاي قابل ديد و كنترلكارتوگرافيكي فضاي جغراف

  ). 6: 1390مرادي، اسكندر، (هاي قدرت است اي از فرآوردهمحصولي طبيعي نيست، بلكه فرآورده

  

  فضا

،  اي از انسانها فضا مجموعه. سازد انسان با فعاليت در محيط طبيعي، محيط مصنوع را مي

                                                
1. Power/knowledge  
2. Security, Territory, Population, Lectures at the College De France(1977-78)  
3. Govern mentality  
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فيزيكي نشده  محدود به ابعاد) فضا( به بيان ديگر. محيط مصنوع استها، محيط طبيعي و  فعاليت

و آنچه را در خود داشته اعم از فيزيكي و غيرفيزيكي و يا ايستا و پويا را شامل شده و داراي 

در واقع فضا مفهوم وسيعتري نسبت به مكان دارد و به مجموعه ساختارهاي . بعد زمان است

فضا در برگيرنده اشكال مختلف مكاني  ،از اين رو. شود ع گفته ميمكاني در ابعاد سطحي و ارتفا

است كه در آن نظم معيني نسبت به يكديگر قرارداشته وكاربري متفاوت دارند و روابط پيوندگي 

  .گوناگون ميان آنها برقراراست

فضاي توسعه حيطه . تجلي تالش انسان در جوابگويي به نيازهايش رشد و توسعه فضاست

شي است كه دربرگيرنده پديده هاي عيني و ذهني و روابط آنها بوده و محتوي توسعه چنين تال

گاه اقدامات هدفمند انسان و تالش آگاهانه و گاه خود به خودي و اتفاقي به . را كالبد مي بخشد

  .شود توسعه فضا ختم مي

ز در هاي مرئي و ملمموس نبوده و عملكردهاو روابط و حركات را ني فضا مختص پديده

هنگامي كه صفتي به فضا نسبت داده . مجموعه كالبد و محتواست) فضا(گيرد از اين رو  برمي

كالبد يا محتوي را در نظر داشته باشد، حوزه يا قلمروي فضا را مشخص  كه آنشود بنا بر  مي

به  و يا. گيرد مثالَ فضاي شهري بنا بر اين كالبد فيزيكي شهر و در حيطه شهر قرار مي. سازد مي

ليكن فضاي بازرگاني بخشي از شهر . در محدوده مرزهاي كشور است )فضاي ملي( همين روال

حيطه ) عملكرد(و چه بسا حومه شهر و كانالهاي ارتباطي را شامل مي شود و بنابراين محتوي 

  . نمايد خود را تعيين مي

ذيري فضا دليل بر پ فضا در اصل قابليت تطبيق و تغيير و گسترش داشته و تغييرپذيري و بسط

الزمه استفاده بهينه از فضا استقرار پديده ها در فضا با نظم است تا در مجموع  .پويايي آن است

ايجاد نظام  بافضا نظام و سيستم داشته و به صورت هماهنگ و با حداكثر ظرفيت و كاراني 

   .آوردهاي جديدي را به وجود  قابليت فضائي، خود

هاي اساسي انسان از جهان، تجربيات او از زندگي و  از آگاهي فضاي جغرافيايي، بازتابي

فضاي جغرافيايي، فضاي منحصر بفرد براي . باشد هاي ارادي او با محيط خود مي وابستگي

اي است كه تجربيات فرهنگهاي خاصي را از  در واقع فضاي انسان زاده. استفرهنگ خاص 

  . گذارد زندگي به نمايش مي

فردي يا جمعي، اختياري يا اجباري، آگاهانه يا ناآگاهانه، ، با تصميمات انساني فضاي جغرافيايي،
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الزم . اگر بخواهيم پديده هاي فضاي جغرافيايي را عميقاً مطالعه كنيم. يابد طور مرتب تغيير مي به

اند  هاي فضايي را سامان داده اي را كه اين پديده گيرنده هاي تصميم است عوامل و سازمان

نظامهاي : گيرندگان عبارتند از اين عوامل و تصميم. م و با هدفهاي آنها آشنا شويمبشناسي

در سطوح ... داران و  ريزي، صاحبان صنايع، زمين حكومتي، سازمانهاي دولتي، سازمانهاي برنامه

بدينسان فضاي . اند تر، افرادي كه فضاي جغرافيايي راجهت زندگي خود انتخاب كرده پايين

گيري انساني  زمان، در گذشته و حال و با تصميم ر بستر محيط طبيعي، در سيرجغرافيايي د

  .يابد عينيت مي

  

  شده   ساخت فضاي كنترل

ترين مفاهيم در مثابه يك ساخت اجتماعي و سياسي و ايدئولوژيكي از بنياديمفهوم فضا به

فلسفه جغرافيا به گويد؛ كل پراكتيس و كه ديويد هاروي مي همچنان. دانش جغرافيايي است

در گفتمان . ها و رخدادها در فضا بستگي داردتوسعه چهارچوب مفهومي مديريت توزيع ابژه

در واقع ژئومتري اقليدسي . ژئوپليتيكي مدرن مفهوم فضا مبتني بر ژئومتري اقليدسي بوده است

عنوان فيا بهمفهوم جغرا. تنها زبان فضايي مناسب براي حل مسائل جغرافيايي انگاشته شده است

توان تاريخ دانش حداقل مي. علم فضايي درتاريخ تفكرات جغرافيايي بيش از حد مهم بوده است

شناسي جغرافيايي است، دهنده در روشكه فضا مفهوم اساسي سازمان جغرافيايي را از زماني

انت هاي كاين نوع برداشت از مفهوم فضا به انديشه. تاريخ مفهوم فضا در جغرافيا دانست

برداشت . كانت تأكيد نمود كه فضا يك نوع چارچوب براي چيزها و رخدادهاست. گردد برمي

  .كانتي از فضا بعدها توسط هتنر و هارتشورن در دانش جغرافيا توسعه يافت

هـا و  قـدرت ژئوپليتيـك داراي اسـتدالل منطقـي، رويـه     /گفتمان مديريت سياسـي فضـا در دانـش   

محــور، مردانــه و تمــان بــر مفـاهيم اســتعاليي، انضــمامي، قــوم ايــن گف. پراكتيسـهاي ويــژه اســت 

هـايي از تجربيـات تـاريخي و    هاي كالن كـه تنهـا جنبـه   شناسانه تكيه دارد و در قالب روايت شرق

مـديريت  . نمايد، بيان شـده اسـت  صورت گزينشي آگاهانه و جانبدارانه انتخاب ميجغرافيايي را به

آرايش سياسي فضا بـر اسـاس   . تواند عمل كنديدئولوژي نميسياسي فضا خارج از مدار قدرت و ا

اين نوع آرايش را بـه  . طبقات و گروههاي مسلط در حوزه اقتصاد سياسي فضاست منافع و قدرت
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ساختن اين نوع ژئوپليتيك به ساخت نوعي واژگون. ناميد“ ژئوپليتيك از باال”توان بياني انتقادي مي

  . موسوم است “ژئوپليتيك از پايين”دد كه به گرديگر از ژئوپليتيك منجر مي

دهد كه مبتني بر قدرت ژئوپليتيك از پايين تعبيري نو از مفهوم مديريت سياسي فضا ارائه مي

سازي مفهوم واژگون. نظامي، ثروت، فرامين و ايدئولوژي مقامات رسمي و كنترل فرهنگي نيست

 ي از حافظه مردمان فراموش شده و بهرايج مديريت سياسي فضا در واقع روايت مقاومت بخش

  . دهندارائه مي 1قدرت/اي هستند كه تعبيري نو از مفهوم ژئوشدهحاشيه رانده

توان در واقع گفتمان ژئوپليتيكي را مي. فضاي جغرافيايي تحت سلطه گفتمان ژئوپليتيكي است

و مديريت فضا و گفتمان ژئوپليتيكي در كنترل . نوعي قرائت و نگارش سياست فضايي دانست

. فضاي كنترل شده بيرون از حاكميت و سلطه گفتمان قرار ندارد. پراكتيس فضايي اهميت دارد

  ). 89: 1390مرادي، اسكندر، ( فضا توليدي تاريخي، فرهنگي و گفتماني است

  

  2واژگوني

فوكو در . ميشيل فوكو است 3شناسي دانشواژگوني يكي از مفاهيم بنيادين در ديرينه

هاي هاي دانشبه مطالعه ساخت گفتمان) عنوان فرعي كتاب نظم اشياء(شناسي دانش  نهديري

. اندهاي كه مدعي عرضه نظرياتي درباره جامعه، افراد و زبان بودهگفتمان. گوناگون پرداخت

ها يا تاريخ علم ندارد؛ بلكه شناسانه نسبتي با تاريخ انديشهخود فوكو مي گويد؛ تحليل ديرينه

ي است كه هدف آن كشف اين مطلب است كه بر چه اساسي شناخت و نظريه ممكن پژوهش

شد، در درون چه فضايي از نظم، دانش بنياد يافت، بر اساس چه مقوالت پيشيني تاريخي 

ها شكل ها بازتاب يافت، عقالنيتها پديد آمدند، علوم تأسيس شدند، تجربه در فلسفهانديشه

  .كوتاه احتماالً منحل و ناپديد شوند گرفتند تا اينكه پس از مدتي

در واقع فهم . فوكو در اجراي طرح ديرينه شناسانه خود، مفهوم اپيستمه يا معرفت را مطرح نمود

منظور فوكو از مفهوم . پذير نيست ديرينه شناسي فوكو بدون درك و فهم مفهوم اپيستمه امكان

چارچوب آن دانش و گفتمان و  شناختي خاصي است كه در اپيستمه اشاره به حوزه معرفت

                                                
1. Geo/power  
2. Reversality  
3. The Archeology of Knowledge(1972)  
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در حقيقت اپيستمه نمود و . گيرداي معين شكل مياي در فرهنگي خاص و عرصهروايت ويژه

هاي  را در مورد گسست ميان اپيستمه 1فوكو اصل دگرساني يا مغايرت. نماد روح زمانه است

هويت و گوهري هاي ديگر گيرد و مدعي است هر عصر در مقايسه با دوره كار مي گوناگون به

وي در تشريح اپيستمه . ها را مورد تحليل قرار دهدكوشد شرايط تحقق پديدهمتفاوت دارد و مي

بخش توضيح داد؛ منظور ما از اپيستمه، كل روابطي است كه در يك عصرخاص، وحدت

هاي صوري را پديد شناسانه، علم و احتماالً نظامكردارهاي گفتماني هستند كه اشكال معرفت

اپيستمه شكلي از معرفت يا نوعي عقالنيت نيست كه با گذار از مرزهاي علوم بسيار . آورنديم

اپيستمه . گوناگون، وحدت غالب يك موضوع، يا يك روح تاريخي و يا يك عصر را نشان دهد

توان ميان علوم يافت، به شرط آن كه اين مجموعه روابطي است كه در يك عصر خاص مي

  ).83: 1385 دريفوس، رابينو،( هاي گفتماني تحليل كنيم بندي عدهعلوم را در سطح قا

هاي مختلف به لحاظ كند كه دورهزمانمند تأكيد مي هاي فراتاريخي و غيرفوكو با رد گفتمان

در هر دوره گفتماني خاص و معرفتي . ماهيت و كاركردهاي گفتماني تفاوت فاحشي با هم دارند

و . هرگونه تفسير مبتني بر اصالت ماهيت ثابت رويگردان است در واقع وي از. ويژه حاكم است

. هاي خاص خود را داراست با تكيه بر مفهوم گسست مدعي است كه هر عصر ويژگي

گفتمان حاكم . هاي هر عصر در چارچوب گفتمان حاكم بر آن عصر قابل شناسايي است ويژگي

هيچ روي گويايي و  به باور فوكو، به جهان. بر هر عصر نماد و نمود  واقعيتي فراگفتماني است

در نظر فوكو گفتمان چيزي نيست جز . بيان خاص خود ندارد تا ما آن را به زبان خود برگردانيم

هاي خويش ها و رويهبه عبارت ديگر ما خواست. داريمها روا ميخشونتي كه ما نسبت به پديده

  ). 51: 1378ضيمران،( سازيمها هموار ميرا بر پديده

اين اصل بر سه . شودشناسي دانش اصل واژگوني مهمترين پايه كار فوكو محسوب ميدر ديرينه

اصل . بوردگي حاكميت داردشناسي يعني؛ گسست و انقطاع، ويژگي و بروناصل ديگر ديرينه

فوكو با . شودگسست بدين معناست كه پيوستگي ميان رويدادها و وقايع به چالش كشانده مي

هاي ويژگي. هاي خاص خود را داراستوم گسست مدعي است كه هر عصر ويژگيتكيه بر مفه

اصل ويژگي مبتني براين . هر عصر در چارچوب گفتمان حاكم بر آن عصر قابل شناسايي است

                                                
1. Difference  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  113                                      فضا در ايرانتحليل گفتمان ژئوپليتيك دولت مدرن در مديريت سياسي 

 

بودگي نيز به معناي برون. عصر ويژگيهاي خاص خود را دارد اصل است كه سامان و معرفت هر

كاوي  از دوران افالطون  پيوسته ژرف. ماهيت نهان امور است كاوي  براي فهم معنا ونفي ژرف

كاوي موجب فوكو درپي اثبات آن بود كه ژرف. فكر انديشمندان را به خود مشغول ساخته است

هاي حقيقت، كه در سطح و سويه ترين و ملموسترين جلوهشود كه انسان از پيش پاافتادهمي

به همين جهت وي از جستجو در اعماق پرهيز كرد و در . بيروني امور قرار دارد، غافل بماند

هاي جزئي و خطوط ظريف جاييمقابل به رويه محسوس وقايع، جزئيات كوچك، جابه

  ).56: 1384ضيمران، ( پرداخت

در رساله گفتماني درباب زبان، . همانطور كه گفته شد اصل واژگوني بر ديگر اصول فوكو سلطه دارد

واژگوني چنانكه فوكو . شناسانه مورد بحث قرار گرفته استدي روشعنوان ترفن واژگوني به

. گويد؛ عبارت است از آنچه انسان ممكن است در فرض مفهوم مخالف در ذهن خود احياء كند مي

توان با طرح تفسير و دارد، ميبدين معنا كه وقتي سنت يا مكتبي تفسير خاصي از رويدادي عرضه مي

اي از زاويه خاصي مورد وقتي پديده. اي را در آن خصوص مهيا كردنديشه تازهتعبير مقابل آن، زمينه ا

“ گفتماني در باب زبان”در رساله . توان زاويه و افق ديگر آن را نيز مطرح كرد گيرد، ميتوجه قرار مي

 اصل واژگوني درپي آنست كه سبك گفتمان حاكم بر نگاه تاريخي يا فلسفي را كالبد: آمده است

  ).39ضيمران، همان، (واقع ساحت ناانديشيده آن را بررسي كند  و درشكافي 

  

  گفتمان رايج در مديريت سياسي فضا در ايران

هاي مديريت سياسي فضا در ايران به معناي اخص آن عمري به درازاي دولت ها و رويهريشه

اي به مثابه مقولهدر واقع از زمان بر سركار آمدن دولت مدرن در ايران است كه فضا . مدرن دارد

البته اين بدين معنا نيست كه ايرانيان در امر مديريت . شودامنيتي كه بايد كنترل گردد، ايجاد مي

دهند كه ايرانيان در مديريت فضا تجربه منابع تاريخي نشان مي. اندفضا تجربه تاريخي نداشته

مديريت . وران مادها برگرددشايد اولين تجربه تاريخي مديريت سياسي فضا به د. ديرينه دارند

  در اين دوره شهرها حالت نيمه. الطوايفي بوده استسياسي فضا در دوران مادها بصورت ملوك

مرزي تحت امر حكومت مركزي خودمختار داشته و از نظر سياست خارجي و نبردهاي برون

ريخ بشر را به وجود هخامنشيان نيز نخستين حكومت فدراتيو در تا). 141: 1380 زنجاني،(اند بوده
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در دوره هخامنشيان مديريت سياسي فضا مبتني بود بر تقسيم ). 110: 1381 مجتهدزاده،(آوردند 

پارسها نوعي دولت آزادمنش با نوعي . گفتندمي“ ساتراپ”كشور به چند واليت كه يونانيها به آن 

يريت بر نهادهاي نظام متمركز مد. مديريت مبتني بر اصول تمركز و عدم تمركز شكل دادند

تمركز  اما عدم. طور برخي سنتها استوار بود بوروكراتيك، نظامي، سياسي و دولتي مختلف و همين

داري مشي حكومت عنوان عنصر محوري خط به. 1: رفتنيز به دو طريق در سيستم به كار مي

. 2گذاشت؛ م ميمداراگونه كه رهبري محلي و استاني را مجاز و به سنتهاي اقوام تحت سلطه احترا

). 62: 1387اطاعت، (كرد  پذيري و كارايي مجهز مينظام اداري را به حداكثر فرصت براي انعطاف

درواقع اين نوع . كردندهردوي اين اصول اجراي مديريت ثمربخش سرزمين را تكميل مي

باستان بوروكراسي سازماني دوگانه، يك نوآوري در مديريت دولتي و حكومتي بود  كه در دنياي 

شيوه مديريت فضاي سرزميني هخامنشيان در دوره سلوكيان و اشكانيان ). همان(سابقه بود بي

در تقسيمات كشوري و اداري زمان ساسانيان  كشور متشكل از چند استان بوده كه . تداوم يافت

  . شده استتوسط پادگوسبان، به معني مرزبان اداره مي

يي كشور دچار دگرگوني شده و واحدهايي چون اياالت و از اسالم تقسيمات فضادر ايران پس

آوري اين واحدها در اداره امور قلمرو خود و اعمال حاكميت و جمع. ها بوجود آمدنداميرنشين

كردند و هر كدام را به حاكم يا اميري را به نواحي كوچكتري تقسيم مي ماليات قلمرو خود

در دوره قاجار بر اثر تماس . صفوي تداوم يافتاين تغيير و تحوالت تا دوران . سپردند مي

. مستقيم ايرانيان با اروپا مفهوم تقسيمات كشوري و مديريت فضايي دچار دگرگوني عمده شد

نقطه عطف اين دگرگوني انقالب مشروطه و تأسيس مجلس شوراي ملي و بدنبال آن تصويب 

ن به چهار ايالت بزرگ آذربايجان، طبق اين قانون ايرا. هاي اياالت و واليات بودقانون انجمن

در دوره رضاخان كه . خراسان و سيستان، فارس و بنادر و ايالت كرمان و بلوچستان تقسيم شد

براي اولين بار دولت به مفهوم مدرن آن تشكيل شد، تقسيمات فضايي قديمي به يكباره منسوخ 

شهرستان و تعداد زيادي بخش گرديد و به جاي آن وزارت داخله اداره يازده استان، چهل و نه 

. و دهستان را برعهده گرفت و مديراني تحت عنوان استاندار، فرماندار و بخشدار ظهور كردند

در دوره رضاخان دولت براي اولين بار به تمامي فضاهاي كشور دسترسي همه جانبه يافته و اين 

ريت سياسي فضا دغدغه از دوره رضاخان به بعد شيوه مدي. امر تا به حال تداوم يافته است

وسعت،  ( هاي جغرافياييريزان بوده و اين دغدغه مبتني بر شاخص اصلي سياستمداران و برنامه
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  . امنيتي است/، اجتماعي، اقتصادي و سياسي)شكل هندسي

آيد اين آنچه از بررسي منابع مربوط به رويكردهاي متفاوت مديريت سياسي فضا در ايران برمي

يج در چارچوب كالن عملكرد دولت مدرن در عرصه فضا قابل توجيه و است كه گفتمان را

رفتار فضايي دولت مدرن از مديريت متمركز گرفته تا مباحث مربوط به . تفسير است

نظر دولت مدرن فضا و رفتار فضايي بايد قابل كنترل از نقطه. اي كنترلي استتمركززدايي مقوله

سياسي گرفته تا مباحث مربوط به ن گفتمان از توسعهتمامي فرآيندهاي مديريتي در اي. شود

در حوزه پراكتيس، . اي امنيتي استفضا عرصه. مشاركت شهروندان در راستاي كنترل فضاست

. اندها قبل از هر چيز به مفهوم امنيت فصايي توسل جستهها و اقدامات، دولتاجراي سياست

ها بوده ها و اقدامات دولتناسبي براي سياستگر معبارت ديگر توسل به امنيت فصايي توجيهبه

) چه داخلي و چه خارجي( ها امنيت فضايي به معني رهايي از تهديددر رويكرد دولت. است

امنيت به . شوددرك مي “تهديد”در واقع امنيت براي دولت در نبود مسأله ديگري به نام . است

امنيت از نگاه . گرددمربوط مي ها جهت حفظ هويت مستقل و تماميت عملي آنقدرت دولت

در گفتمان ژئوپليتيكي . دولت موضوعي عيني و داراي واقعيت خارجي در عرصه فضاست

عنوان مرجع امنيت  توانند بهبه عبارت ديگر افراد نمي. ها هستند نه افرادمرجع نهايي امنيت دولت

  .شناخته شوند

ل نموده بلكه هويت فضايي را نيز در قالب دولت مدرن در عرصه فضا نه تنها نگرشي امنيتي دنبا

هاي عمده دولت مدرن در عرصه فضا، يكي از پراكتيس. همان نگرش امنيتي تعريف نموده است

كاركرد ژئوپليتيكي هويت بر اساس . آميز آن بوده استخلق مفهوم هويت و كاربست خشونت

ي برساخته ژئوپليتيك در هويت فضاي. مقابل بوده است “دگر”در برابر يك “ من”فرض وجود 

ظهور و يا كشف سوژه يكي از عناصر بنيادين . چهره نوين آن، ربطي وثيق با تولد سوژه دارد

هاي ويژه نه تنها پندار ژئوپليتيكي در ادوار متفاوت و تحت حاكميت اپيستمه. عصر مدرن است

نيز “ من” براي  را داشته بلكه خالق هويت ويژه “من”ادعاي پاسخگويي به كيستي و چيستي 

  .بوده است

  “من”اين . آميز بوده استهاي خشونتدر عرصه فضا مبتني بر پراكتيس “من”خلق ژئوپليتيكي

پرسش بنيادين . يابدمعني و مفهوم نمي “غير من”ژئوپليتيكي بدون وجود و يا فرض وجود 

 “دگر”ود يك اين پرسش نشان و خبر از وج. است “ما كه و كجا هستيم؟”هويت ژئوپليتيكي 
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دهد كه دشمن پنداشته شده و هستي و چيستي ما را زير سؤال برده ديگري  در عرصه فضا مي

شناسد و هويت ژئوپليتيكي چيزي جزء آنچه بدان هر آدمي خويش را از ديگري باز مي. است

  .كند، نيستخود را در پرتو آن تعريف مي “چيستي”و  “كيستي”

. آميز بوده و هم در عرصه خارجيدر عرصه داخلي خشونت سازي همدر عرصه فصايي، هويت

هاي طبقات مختلف اجتماعي، سازي ملي در برگيرنده تمام هويتدر عرصه داخلي هويت

اقتصادي، قومي و مذهبي نبوده است و معموالً اين پديده در قالب مديريت سياسي فضا توجيه 

هاي ذهني و منافع طبقاتي طبقه مسلط هساخت هويت تنها بر اساس انگار. يابدو مشروعيت مي

در گفتمان سياسي دولت مدرن هويت سازي رويكردي مردانه و . و در قدرت بوده است

  .ها و منافع عيني و ذهني خاص استها، آرمانجانبدارانه بوده و تنها شامل ايده

  

  واژگوني گفتمان رايج در مديريت سياسي فضا

هاي دوتايي اي امنيتي و مبتني بر تقابللت مدرن مقولهچنانكه گفته شد فضا در گفتمان دو

ناپذير كنترل فضا بصورت اجتناب. اي است كه بايد كنترل گرددفضا پديده. آميز استخشونت

توان با واژگوني اين گفتمان، تعبير و تفسيري متفاوت از حال مي. آميز استاي خشونتپديده

اي قابل زيست براي ضا را نه كااليي امنيتي بلكه عرصهقدم اول اين است كه ف. فضا ارايه نمود

واژگوني گفتمان رايج در مديريت فضايي مستلزم . عوامل فضايي متفاوت و مردمانش دانست

كه در  “فضاي فرهنگي اصيل”انگاره .  را كنار نهاد “فضاي فرهنگي اصيل”اين است كه انگاره  

دهد و در برابر تأثيرات هاي خود شكل ميآن يك تماميت منفرد و سخت، خود را درون مرز

رو شدن با تمامي فضاهاي فرهنگي حاصل روبه. اي بيش نيست كند، افسانهديگري مقاومت مي

شوند و رو مي هاي نوظهور، ترسناك و جذابي روبه ديگري هستند كه از طريق آن، ابتدا با پديده

فضاهاي فرهنگي را . آورنددر ميسپس، آنها را درك كرده و به صورت بخشي از فرهنگ خود 

  .توان در نظرگرفت تا چيزهايي مجزابه صورت مناطق تعاملي بهتر مي

گفتمان . شوندهاي مكاني و فضايي دستخوش تغييرات بنيادين ميشده، هويتدر فضاي واژگون

 .هاي مكاني و فصايي ارائه نموده استاي از هويترايج در مديريت سياسي فضا، تصوير ساده

ميل . اندهاي مكاني و فضايي يكدست و خالي از هرنوع پيچيدگي و تنوع انگاشته شدههويت
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هاي مكاني گفتمان رايج در مديريت سياسي فضا در ايران تداوم چنين برداشتي از مقوله هويت

ها و مردمان در چارچوب يك نظام مديريت در چنين برداشتي همه فرهنگ. و فضايي بوده است

  . شوندام ميفضايي ادغ

. شود اي اكولوژيك پنداشته مياي امنيتي بلكه عرصهبا واژگون ساختن گفتمان رايج، فضا نه مقوله

در فضاي اكولوژيك هرگونه مرزبندي . شودفضاي امنيتي به فضاي اكولوژيك تبديل مي

بسترهاي اجتماعي فضاي اكولوژيك متفاوت از . شودآميز قومي و مذهبي نفي مي خشونت

توان در موارد زير خالصه طوركلي فضاي اكولوژيك را مي به. يريت دولتي و اميتي فضاستمد

  :كرد

 .محورانه در عرصه فضاآميز و قومهاي دوتايي خشونتپرهيز از دوگانگي و تقابل •

تقسيماتي . گيرندها در عرصه فضا از تقسيمات متعارض شكل نمي ها و روايتگريسنت •

 “يا اين يا آن”خودي خود داراي ذهنيتي هايي بهرا كه چنين روايتچون ما در برابر آنها چ

 .است

 .گردنداي مطلق دريافت نميگونهتفاوتهاي فضايي به •

مثابه مفاهيم عنوان ديگري و تأكيد بر مفاهيم شباهت و تفاوت بهنفي پندار ديگري به •

 .نسبي

 .پذيري در قبال فضاهاي فرهنگي متفاوت و متنوعمسئوليت •

 .يد بر فهم و درك ديگران در قالب ذهن، زبان و فرهنگ خود آنانتأك •

 .فضا عرصه ديالوگ و تفاهم است نه تقابل •

 .نفي فضاي فرهنگي اصيل •

اي و چندوجهي فضاها، مردمان و مناطق تأكيد بر اخالق فضايي براساس ارتباطات شبكه •

 .مختلف

  .گشودگي و سياليت فضا •

    

  گيريبندي و نتيجهجمع

نه . ياسي فضا در دوره حاكميت دولت مدرن در ايران مبتني بر كنترل فصا بوده استمديريت س

تنها در ايران بلكه، در تمامي دنيا مفهوم كنترل فصا اولويت اصلي دولت مدرن بوده و فضا كااليي 
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در اين مقاله اين گفتمان رايج در مديريت سياسي فضا واژگون، واكاوي . شود امنيتي محسوب مي

هدف آن نيز ارائه روايت ديگر از مديريت فضاست كه در آن هيچ فضايي . نديشي شده استو بازا

اين روايت مبتني بر برداشت اكولوژيكي . از جغرافياي فرهنگي و زيباي ايران در حاشيه قرار نگيرد

ساختن فضا براي تمامي برداشت اكولوژيكي يعني قابل زيست. از فضاست نه كنترل و مديريت آن

آميز هم در راستاي انسجام غيرخشونتهاي خرد و محلي در فضاي جغرافيايي ايران، آنترواي

  . هاي آن از ملزومات وحدتش باشداي كه تنوعيك هستي ارگانيك به شيوه

هاي سياستمداران، محققين و پژوهشگران ايراني در عرصه مديريت همواره يكي از دغدغه

طيق آن امكان فروپاشي و تجزيه ايران به حداقل ممكن سياسي فضا تدوين الگويي بوده كه بر

اين الگو در دو . ازحد برجسته گرديده استهرچند اين نگراني قابل تقدير است اما بيش. برسد

از نقطه نظر پراكتيس فضايي هر . طيف وسيع مديريت متمركز و عدم تمركز قابل بررسي است

كنترل فضا . هردوي آنها بر كنترل فضا تمركز دارند چند اين دو رويكرد تفاوتهايي باهم دارند اما

آنچه در اين عرصه فراموش شده است، . شودهاي خرد، محلي و متنوع ميمانع از فهم روايت

  . ها و مردمان استفضاي اكولوژيك فرهنگ

اي براي تفاهم و تساهل است شود و فضا عرصهمحوري افراطي نفي ميدرفضاي اكولوژيك قوم

اي در اين فضا مرزهاي سفت و سخت قومي و مذهبي كنار گذاشته شده و فضا پديده. نه تقابل

در فضاي اكولوژيك، دولت، شهروندان، اقوام و مذاهب در يك . گرددديالكتيك محسوب مي

در اين فضا حضور و . گرددفرايند ديالكتيكي ادغام شده و هريك جزئي الينفك از ديگري مي

هاي خشونت آميز فضايي از در فضاي اكولوژيك تقابل. يگري نيستاثبات خود مستلزم نفي د

مذهب آنها نفي /قوم آنها، مذهب ما/جهان آنها، قوم ما/فرهنگ آنها، جهان ما/قبيل فرهنگ ما

اي، چندوجهي، غيرمتمركز و ضد فضاي اكولوژيك مبتني بر رويكردهاي چندانگاره. گردد مي

هاي شهروندان، اقوام و مذاهب ضمن پذيرش روايتدر اين فضا تمامي . هژموني است/سلطه

فضاي اكولوژيك در يك تعبير كلي مبتني بر رابطه . خود نسبت به ديگري مسئوليت دارند

هاي متفاوت و پايان ميان ذهن مستمر بين اذهان متفاوت است، عبارت است از؛ ديالوگي بي

تأكيد بر ديالكتيك در عرصه  آميز قومي و مذهبي وپرهيز از دوانگاري و دوگانگي خشونت

  .سياسي و فضا
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