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 1مقدمه

 فضای مدیریت و کنترل برای مسلط کشورهای یا ها گروه، افراد ،آنبرمبنای  که است فرایندی ،گفتمانی قلمروسازی
 قدرت اعمال از ،آن در که کنند می تولید را هایی گفتمان، خود مطلوب ژئوپلیتیکی و سیاسی نظم راستای در جغرافیایی

 چنین متوجه، شود می قدرت اعمال ها آن بر که کسانی که طوری به ؛روند می فراتر فضا کنترل برای مستقیم یا صرف
 این از هریک. است هویت و قدرت، فضا میان عملی روابط شامل گفتمانی قلمروسازی، تعریف این با. شوند نمی فرایندی

، مؤلفه سه این برآیند و ترکیب. یابند می معنا ها آن بستر در که دندار اشاره اجتماعی ةپیچید های پدیده به ،مؤلفه سه
 این تحلیل و  تجزیه طریق از ،گفتمانی قلمروسازی مفهوم ،ادامهدر .گذارد می نمایشبه را گفتمانی قلمروسازی پیچیدگی

 .شود می بررسی مؤلفه سه



نظریمبانی
«هویت»،«قدرت»،«فضا»مثلث؛انتقادیژئوپلیتیکدرگفتمانیقلمروسازیگانةسهعناصر

ماهیت دارای ده ذکرشعنصر  سههر ؛دنی دارا ویژهمفاهیم فضا، قدرت و هویت در فرایند قلمروسازی گفتمانی ماهیت 
فرادست برای تولید  -فرمانروا و فرودست -فرمانبردار، ها آن -دوتایی ما های تقابلو از  هستنداجتماعی  گرایی برساخت

 خوبی به ،(، چگونگی و ابعاد فرایند قلمروسازی گفتمانی1شکل ). در چارت مفهومی گیرند میفضا، قدرت و هویت بهره 
ژئوپلیتیکی اکثر  راهبردهایو  ها نظریه ةحاضر این است که ریش ة. درحقیقت، استدالل اصلی مقالشود میتشریح 

جو کرد که و جست ها آن فلسفی –را باید در نوع دستگاه فکری)هژمون(  گر سلطهو همچنین کشورهای  ها ژئوپلیتیسن
 ها نظریهاین نوع  ،چه نوع منطق تحلیلیبرمبنای که  دهیم مینشان  ،. درادامهآید میبیرون  ها از دل آنها  این نظریه

و چه اهداف و  شوند می( تولید ...ژئوپلیتیک شیعه و بوش، رجوهانتینگتون، مبارزه با ترور ج های تمدن برخورد مانند)
 .کنند میمقاصدی را دنبال 

 ،محض ةیم. در فلسفکنروشن  همقالاین را در « تفاوت»و « تقابل»مفهوم باید  ،درابتدا دوگانه:هایتقابلمنطق

 دستکاریبا هم تفاوت دارند و انسان در این فرایند  ...و سفید و  سیاهمانند شب و روز، زن و مرد،  ای دوگانهمفاهیم 
نقشی که انسان در  دلیل به ،ندا متفاوت اینکهاین مفاهیم ضمن  ،اجتماعی گرایی برساخت ةدر نظری ندارد. ییا نقشکند  نمی

که یکی را برتر از دیگری  طوری به ؛کنند میاز سیستم تفاوت به سیستم تقابل سیر  ،کند می یفاا ها آنمعنادهی به 
تبیین  گرایی برساخت دهمچنین از منظر رویکرنگارندگان مقاله و  نظر از مفهوم تقابل ،عکس. درادامهرو ب پندارند می
و نقد ادبی  شناسی نشانه، شناسی زبان های نظریه ة، یکی از مفاهیم کلیدی در حیطدوگانه های تقابل اصطالح د.وش می

از  ،انشینی/ جهمنشینیگفتار، دال/ مدلول و محور  خود درمورد زبان/ های نظریهسوسور در  . فردینان دوشود محسوب می
آن  گیری شکلموجب  ها نشانهکه تقابل اجزا و  دانست می ها تفاوتاین اصطالح استفاده کرد. سوسور زبان را نظام 

دیگر معنا  ای نشانهدر تقابل با  ای نشانهدر آن، است که  شده  تشکیل ها نشانهاز  ای مجموعهنظر وی، زبان از  به. شود می
کارکرد ذهن جمعی  ترین مهمدوگانه را  های تقابلاز یاکوبسن،  تأثیرپذیریبا  اشتراوس (.59 -57: 1382وبستر، ) دیاب می

، برای درک و شناخت جهان پیرامون خود ه استنداشت بشر در گذشته دانش کافیاینکه  دلیل به ،نظر وی به. داند میبشر 
خوب/ بد، مقدس/  انندم ای دوگانه های تقابل، ساختار تفکر انسان بر رو این از. کرده استخلق را دوگانه  های تقابل

 ویژه به -پساساختارگرایان های هنظریدوگانه در  های تقابل(. اصطالح 77: 1384برتنس، )است  شده بنا ...و غیرمقدس
با این تفاوت  ؛و از مفاهیم کلیدی است کند میاساسی ایفا  ینقش -شکنی دریدا که جزئی از پساساختارگرایی است شالوده

 ،در نظام فکری غرب پدید آورد 1960 ةدهکه دریدا در  ای اساسی یاه. با تغییراند نگریستهکه با نگاهی انتقادی به آن 
علمی و  –فلسفیاندیشة  ،نظر دریدا به(. 168: 1378مقدادی، )دوگانه هم دچار تحول بنیادی شد  های تقابلمفهوم 

                                                                                                                                                                              
 «آسیا غرب جنوب منطقة در معاصر ژئوپلیتیکی های گفتمان در مذهب نقش واکاوی» عنوان با تهران دانشگاه سیاسی جغرافیای دکتری رسالة از مقاله این .1

 .است شده استخراج
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: بدی در برابر نیکی، نیستی در چرخند میدوگانه  های تقابلمحور   برقرار دارند و  دوقطبیزیربنای تفکر غرب در زندانی 
ارند که و... قرار د برابر هستی، غیاب در برابر حضور، دروغ در برابر حقیقت، نوشتار در برابر گفتار، طبیعت در برابر فرهنگ

 این تقابلدوگانه وجود دارند و  های تقابلاین  ،یبراساس هر متن ،نظر وی بهیکی بر دیگری برتری داشته است.  همیشه
در مرکز  ...خوبی، راستی و مانندعناصری  ،آن، برقرار است. در بعضی از متون ةحاشیمرکز یک متن و  مراتب سلسلهبین 

و از برتری  شوند میدوگانه در هر متنی دچار تحلیل و واژگونی  های تقابلاین  .اند اما در بعضی متون در حاشیه ،قرار دارند
 استدوگانه معتقد  های تقابلدر  مراتب سلسلهکردن  واژگونهشکنی به  شالودهدریدا در  اصوالً. کاهند مییکدیگر  های نقش

 (.170: 1378مقدادی، )
 

 
مدرنپستومدرنفلسفی-فکریدستگاهدرگفتمانیقلمروسازیفرایند.1شکل

 نگارندگان: منبع

 
کالسیک و  ةفلسفبرمبنای  ،چگونگی تولید قلمروسازی و شناخت آن ،شود میمشاهده  1که در شکل  طور همان

. بردو عامل زبان بهره  مدرن پست ةاز مبنای فلسف دبای  ،آن ةاما برای درک و تحلیل و واکاوی ابعاد پشت پرد ،استمدرن 
متناسب با راهبردهای خود از الگو و  ،برای تولید فضا و قلمروسازی گفتمانی ها ژئوپلیتیسینو  ها استراتژیستدرحقیقت، 

همین تفکر آن را ناشی برمبنای  دقیقاًو  استکه مبتنی بر شناخت  گیرند میبهره کالسیک و مدرن  ةمنطق تحلیلی فلسف
 .کنند میقطعی و حقیقی قلمداد  مفهومی عنوان بهو  دانند میاز عقل سلیم 

( در فرهنگ لغات جغرافیای 2009)فضاست. درک گریگوری و دیگران  ،گفتمانییکی از سه بعد قلمروسازی  فضا:

مقاله  موردنظر( به رویکرد 1999)تعریف جرج زیمل  ،آن میانکه از  دادندتعریف از قلمروسازی ارائه  پنج ،انسانی
 حفظ و شناسایی برای اجتماعی های گروه بین مرزهایی تعیین ةنتیج عنوان بهقلمروسازی  ،. در این تعریفاست تر نزدیک
  :داند میعنصر را در تحلیل فضا کلیدی  پنج ،زیمل در این تعریف (.745: 2009گریگوری و دیگران، ) معنا شد ،انسجام

و پویایی در  تحرک. 5 ،فضاییفاصله و مجاورت . 4 ،فضااجتماعی در  های ساختپایداری  .3 ،مرز .2 ،بودن انحصاری .1
 .داند میقلمروسازی گفتمانی مفید  تر کاملبرای درک و تبیین بهتر و  رااز فضا  مفهومحاضر این  ةمقال، رو این ازفضا. 
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.سهبعدکلیدیقلمروسازیگفتمانی2شکل

 نگارندگان: منبع

 

در  ،بودن فضا معتقد است ایجاد قلمرو یا سرزمین و کنترل بر آن زیمل درمورد انحصاری بودنفضا:انحصاری

و ساختارهای اجتماعی  هنجارهاجدا از  ییقلمرو گیری شکل ةاجاز ،و این قدرت مسلط استقدرت مسلط و کارگزار  ةحیط
 (.139: 1997)زیمل،  دهد نمیدر این محدوده  را خود

کاربردی از فضا  ةاستفاداجتماعی در این حقیقت نهفته است که  های تعاملدر  مرزهااست ایجاد  زیمل معتقد مرز:

 (.139: 1997، زیمل) اند شده محدودمرزهایی  توسطو  رسند مینظر  بهکه واحد  تقسیم کرده است هایی قطعهن را به آ
 یبلکه برساخت ؛فیزیکی و مادی نیست یواقعیت فقطفضا  ،درحقیقت، مرز در تحلیل زیمل اشاره به وضعیتی دارد که در آن

از طریق تعیین  ،برساخت اجتماعی فضا. کند میبندی  اجتماعی را چارچوب های گروهاجتماعی است که روابط بین افراد و 
انسانی هستند که  های تعاملاین  و کند میاشیا، اشکال و روابط اجتماعی درون آن عمل ی یفضاحدود در ساختار روابط 

 .دهند می ویژهبه فضا معنا و مفهوم 

محوری برای روابط  ای نقطه عنوان به ،فضاییاهمیت پایداری و ثبات  اجتماعیدرفضا:هایساختپایداری

 دهندمیرخ  ویژه یدر مکان فقط، عناصر خودمختاری صورت اینغیر. درشود میاجتماعی در زمان قرارداد یا اتحاد پدیدار 
اشکال و ساختارهای  ةتوسعبسیار مهم از  ای جنبه ،در فضا ها فعالیتبرای زیمل، ثبات و پایداری  (.147: 1997، زیمل)

معتقد است  و گیرد میاشکال اجتماعی درنظر  از ای ویژگی عنوان به، وی پایداری فضا را رو این ازروابط اجتماعی است. 
 .شوند میثابت ساخته  ای مختلف فعالیت در اطراف نقطه های شکلتمایز بین 

حس  ،که از طریق آن داند می فضاییرا  فضاسازیزیمل چهارمین عنصر مهم در  :فضاییفاصلهومجاورت

 (.149: 1997، زیمل) اند گرفته قرار دیگریک در کنارروابط  بعضیکه در  وجود داشته باشدین مردمی ب ،مجاورت و فاصله
هم  ها فناوریکه به  -و مسائل مربوط به ارتباطات و روابط اجتماعی ها پرسشبه  با توجهمجاورت و فاصله  ةایدالبته 

 .دهند میبیشتری را پوشش  ةفاصل -ندا وابسته

ممکن است محتوا و معانی  «مفصل یا محور فضایی»زیمل معتقد است  ،در این زمینه تحرکوپویاییدرفضا:

رقابتی،  شدت به یدر اجتماع ،برای انسجام اجتماعی بخش وحدت ینیروی عنوان بهدست دهد که  به نمادین و واقعی
که آگاهی  کندبیدار  ای فرقهدر میان را از تعلق  آگاهی  حسممکن است فضا  ؛ یعنیگذار عمل کندو درحال تکه تکه

ل درمورد متفکر زی برآیند (.147: 1997 ،زیمل) استمدت طوالنی در انزوای خود خفته مانده  به ها آنمذهبی در میان 
)بیگانه( « ها آن»در مقابل )خودی( « ما»تولید فضاست که به ایجاد فضای  ةنظری کرد،  مطرحکه  ییها شاخصفضا و 
 (.1شکل ) دوش میمنجر 

 که دارد یا ویژه تعریف و ماهیت ،قلمروسازی نوع این در قدرت. است گفتمانی قلمروسازی بعد دومین ،قدرت :قدرت

 ؛است ویژه یماهیت دارای( فوکویی یا) مدرنیستی پست جدید های نظریه همچنین و قدرت کالسیک های نظریه برخالف
 این در. شود می تقسیم فرمانبردار و فرمانروا قطب دو به جامعه ،آن در که است مفهومی ،قدرت ،حاضر پژوهش در بنابراین،
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 متضمن حاضر مقالة ترتیب، این به. نیست دیگر بعضی اختیار در و دارد قرار افراد  بعضی اختیار در که است چیزی قدرت نگاه،
 در لوکس اعتقادبه. شد  بیان لوکس استیون توسط ،قدرت بعدی سه دیدگاه در نحویبه که است قدرت دربارة ای نظریه
 در قدرت اعمال نه است، ستیز رسیدنفعلیت به و بروز از جلوگیری قدرت، از استفاده حالت مؤثرترین قدرت، بعدی سه دیدگاه
 به دادن شکل با که نیست آن اعمال نحوة ترین موذیانه و قدرت باالی حد این آیا»: نویسد می لوکس استیون .ستیز حالت
 نظم در خود نقش پذیرای که ای گونه به ؛شویم مردم نارضایتی مانع ممکن حد در مردم، ترجیحات و شناخت مفهومی، درک

 چه است، حاضر مقالة نظری مبنای که لوکس استیون قدرت یبعد سه دیدگاه اما ،(33: 1375 لوکس،) «شوند موجود
 ویژه طور به زمینه، این در لوکس استیون دیدگاه و عام طور به قدرت تبیین به دوش می سعی ،درادامه ؟ددار هایی ویژگی
 از را بعدی سه و دوبعدی ،بعدی تک دیدگاه سه ،رادیکالی نگرشی قدرت، کتاب در( 1982) لوکس استیون. شود پرداخته
 .است حاضر پژوهش اصلی هستة آن، ماهیت و قدرت از لوکس استیون بعدی سه دیدگاه که کند می مطرح قدرت

 مطرح مسئله این پیشین، دیدگاه دو در شده مطرح یصنقا رفع برای ،سوم دیدگاه در :قدرتازیبعدسهدیدگاه

 درخطر شان واقعی منافع که شوند نمی مسئله این درک به موفق حتی آن قربانیان قدرت، اعمال از مواردی در که شود می
 در شان هاراد -پذیری جامعه فرایندهای و جمعی ارتباط وسایل اطالعات، کنترل با -ها آن امیال و افکار در نفوذ با و است

 فهم تابعان، که نظر این القای با قدرت صاحبان ،تر روشن تعبیر به. است یافته وسو سمت قدرتمندان اهداف و ها نیت راستای
 را قدرت از شکل این لوکس،. ندیاب می سلطه ها آن رفتار و افکار بر ،ندا ناتوان آن درک از یا دارند شان واقعی منافع از اشتباهی

 در قدرت و دارد تر زیرکانه و تر عمیق وجهی که است معتقد و آورد می قدرت از رادیکال نگرش یا بعدی سه دیدگاه نعنوا زیر
 با است کنمم الف طرف»: گوید می باره دراین وا(. 80 -79: 1380 هیندس،) شود می تحمیل افراد بر حد باالترین به ،نآ

 قراردادن، تأثیر تحت با وی اما ،ندک قدرت اعمال او بر دهد، انجام خواهد نمی که کاری دادن انجام به ب طرف واداشتن
 که نیست قدرت اعمال نهایت این واقعاً آیا. یابد دست مهم این به تواند می نیز ب طرف های خواسته تعیین یا دهی شکل

 را ها آن رضایت تمایالتشان، و تفکرات مهار با عبارتی، به ؛باشند داشته را شما موردنظر تمایالت تا کنید وادار را دیگران
 که است هایی مؤلفه واجد خود، رادیکال روایت در قدرت»: نویسد می باره دراین لوکس(. 231: 1379 کلگ،) «آورید دست به
 از. دهد می وسو سمت را ها آن رفتار و رود می فراتر افراد بر صرف قدرت اعمال از رفتاری، الگوهای بعضی دنکر درونی با

 (.18: 1380 هیندس،) «شوند نمی فرایندی چنین متوجه خود ،شود می قدرت اعمال ها آن بر که کسانی ،رو این
 های نظریه برخالف و داد ارائه لوکس استیون که است کرده استناد تعریفی به قدرت تعریف در حاضر نوشتار درمجموع،

 در که است مفهومی ،قدرت .ددار یا ویژه ماهیت( فوکویی یا) مدرنیستی پست جدید های نظریه همچنین و قدرت کالسیک
 و دارد قرار ها بعضی اختیار در که است چیزی قدرت نگاه، این در. شود می تقسیم فرمانبردار و فرمانروا قطب دو به جامعه ،آن
 گفتمانی قلمروسازی مفهوم تبیین در مؤثر کاربرد برخالف ،قدرت از لوکس استیون تعریف. نیست دیگر بعضی اختیار در

 ةاراد از دام، این از رهایی برای ترتیب،بدین .است ناکارآمد ،ژئوپلیتیکی های گفتمان از یعضب تبیین در ،عملدر اما ،است
 نیچه، قدرت به معطوف ةاراد از گیری وام با دلوز. است شده  استفاده دلوز واکنشی و کنشی نیروهای و نیچه قدرت به معطوف

 مثالی با را قدرت نوع دو این( 1994) اخالق تبارشناسی کتاب در نیچه. کند می تبیین را واکنشی و کنشی قدرت نوع دو
 بد از را آن و دانند می خوب را خود های خواسته و خود که است کسانی بین اصلی ناهمسانی نیچه، نظر از. کرد تبیین خوبی به

 که است جهتی و مسیر در تفاوت ناهمسانی، این. دانند می متمایز خوب از را( دیگران) اهریمن که کسانی و شمرند می متمایز
 برده»: است دیگران به معطوف کنش و خود به معطوف کنش بین ناهمسانی، این. نامد می «ارزشگذار چشم» را آن نیچه
 آن بر تا دارد نیاز بیرونی محرکی به یعنی ؛دارد نیاز ای خصمانه خارجی جهان به اول وهلة در همیشه خود حیات برای

 ارزشگذاری در را قضیه عکس. است واکنش اساساً او کنش گوییم می که اینجاست .دهد نشان کنش و بگذارد تأثیر محرک
 این دلوز، مند منظا طرح در(. 10 بند ،1 مقالة: 1984 نیچه،) «کند می رشد و دارد کنش خودانگیخته طور به او. شاهدیم ارباب
 غلبه دیگر نیروی با مواجهه در که نیرویی) فرادست نیروی: شود می ایجاد حاضر نیروهای ای رابطه توان به ارجاع با تمایز
 که هستند نیروهایی واکنشی نیروهای. است واکنشی نیروی سلطه، تحت یا فرودست نیروی آنکه  حال است؛ کنشی ،(دارد

 همسازی که اند کننده تنظیم نیروهایی واکنشی، نیروهای. شود می محدود یا مشروط فرادست، نیروهای طرف از فعالیتشان
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 نیروهای ،برعکس(. 41: 1983 دلوز،) است سلطه تحت و فرودست نیروهای قدرت بیانگر کامالً ها آن مکانیکی و عملی
 نیروها این. کنند می تحمیل دیگران بر را کنشگری و فعالیت های شکل که اند فرادست یا غالب ویژه، نیروهایی کنشی،
: اند تغییردهنده یذات طور به کنشی، نیروهای زیرا ؛است نسبی محدودیت این اند، خویش ماهیت به محدود حدی تا اگرچه

 نیروهای ،کنشی نیروهای (.42: 1983 دلوز،) «است کنشگری و فعالیت حد اولین دیونوسوسی، قدرت تغییردهی، قدرت»
 و کند می عمل خود ةحوز در که است نیرویی کنشی، نیروی. اند سلطه تحت نیروهای ،واکنشی نیروهای آنکه  حال ؛اند مسلط

 و مرز از کنشی نیروی. کند متناسب خود اهداف با را دیگر نیروهای یا دهد شکل را کمتری نیروهای است ممکن کار این در
 رو، این از. رود پیش دیگر چیزی به خود تبدیل و خود انهدام مرحلة تا است ممکن حتی و رود می فراتر خود توانایی محدودة
 ها آن درک به توان می که است کنشی نیروی زمینة در فقط ،دارند وجود هم واکنشی نیروهای اگرچه: است نیرو اولیة کیفیت
 (.42: 1983 دلوز،) رسید

اما از دارند، بعد از استعمار در خاورمیانه، قدرت  گرایی ملی هایموجبا توجه به این مفهوم از قدرت باید اذعان کنیم 
 را سازی هویت ،اما با توجه به دشمنی به نام استعمار ،اند یعنی درست است که حرکت عظیمی ایجاد کرده ؛نوع واکنشی

هنوز به سطح کنش  از آنجاکه ، اماندنبودبودند و خودانگیخته و معطوف به خود  «دیگری» واکنشی به ها. آنکردندشروع 
همان  ،الملل عبارت بهتر، کنشگر نظام بین به ؛شوند گونه خطر کلیدی برای گفتمان غرب محسوب نمی هیچ ،اند نرسیده

به یکی از نیز خود  سببهمینبه، ایجاد کند مانظگفتمان غرب است و گفتمان ناسیونالیسم نتوانسته است بدیلی برای این 
 شده است.  تبدیل آن بازیگران

 و گری اصالح مانند -ذیرش حاکمان و نخبگان سیاسی خاورمیانه در الگوپذیری از غربباید اذعان کنیم پ همچنین
قابلیت »الکال و موف قابل تبیین است.  «قابلیت دسترسی»از طریق مفهوم  -بودمبتنی ناسیونالیسم که بر الگوی غربی 

ادبیات و مفاهیم آن گفتمان ساده و : اول اینکه معنا شده استجنبه  در دستگاه تحلیل گفتمان الکال از دو« دسترسی
دوم اینکه آن گفتمان در شرایطی در دسترس افکار  ،فهم بیان شود کم به زبان ساده و همه  فهم باشد یا دست همه

 باشدرقابت حضور نداشته  ةشکل هژمونیک در عرص عنوان رقیب و بدیل به عمومی قرار گیرد که هیچ گفتمان دیگری به
جایگزین برای  ترین دسترس)افکار عمومی( در ها سوژهدیگر، گفتمان موردنظر در اذهان   عبارت به ؛(66: 1990الکال، )

قدر شدید  بنابراین، اگر بحران اجتماعی آن ؛کنونی شناخته شود های مشکلگفتمان موجود و رهایی از شرایط بحران و 
پیروزی یک گفتمان را تضمین  تواند میتنهایی  به« قابلیت دسترسی»د، کنباشد که سراسر نظم گفتمانی حاکم را متزلزل 

ها، بعضی  کند تا تبیین کند چگونه در طول بحران استفاده می« قابلیت دسترسی»کال از مفهوم ال (.87: 1379سعید، )ند ک
کند اگر بحران اجتماعی  ا میظاهر او القدرشوند.  رو می با استقبال و موفقیت بیشتر روبه ،دیگران در مقایسه باها  گفتمان

ی را تضمین ا ویژهپیروزی گفتمان « قابلیت دسترسی» -دکنکه سراسر نظم گفتمانی را متزلزل  طوری به -شدید باشد
به این دلیل است که فقط بلکه  ؛علت ویژگی ذاتی آن نیست دیگر، امکان پیروزی یک گفتمان به  عبارت به ؛کند می

 دیگر است. ةدر دنیای کامالً آشفتگفتمان، تنها ساخت منسجم 

 توان سه  درمجموع می ،مطالعات مربوط به هویت ةحوزگفتمانی هویت است. در  قلمروسازیسومین بعد هویت:
: 1384و ج( رویکرد گفتمانی )تاجیک،  گرا برساخت، ب( رویکرد گرا ذاترویکرد هویتی را از هم تفکیک کرد: الف( رویکرد 

، هویت از گرایی برساخترویکرد  های آموزهگرایی است. براساس  حاضر رویکرد برساخت ةمقال(. چارچوب نظری 44 -43
هاست.  بلکه حاصل شرایط اجتماعی و کنش انسان ؛اند نکردهجایی کشف  نیز آن را در ها انسانو است جایی نیامده 

باید همواره چیزها یا اشخاص  ها انسانبلکه همیشه باید ساخته شود.  ؛موجود نیستامری طبیعی، ذاتی و از پیش ،هویت
ابهام و  ةآگاهانتوان از طریق انکار  دیگر، هویت را فقط می  بیان به ؛آن طبقه قرار دهند دربندی کنند و خود را  را طبقه

 کسب کرد. ها تفاوتکنارگذاشتن 
رویکرد، ین ا(. در چارچوب 44: 1384به نقل از تاجیک،  سروش)دانند  می« معرفتی» ای برساختهای هویت را  عده

کنند. در  سیاسی یا فرهنگی تلقی می -ای جغرافیایی ایدئولوژیک، برساخته ای برساخته ةمثاب بهای هویت را  عده
عناصر و  اجزاهمواره با توسل به  ها گروهترین منبع هویت است. افراد و  ترین و غنی گرایی فرهنگی، فرهنگ مهم برساخت

به متمایزبودن و  ها انسانتوانایی چشمگیری در تأمین نیاز  ،زیرا این اجزا و عناصر ؛یابند فرهنگی گوناگون هویت می
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سازد. این تفاوت و  ی را میا ویژهزندگی  ةمدار است و شیو ای تفاوت شدن در جمع دارند. از این دیدگاه، فرهنگ مقوله ادغام
رویکرد  های نظریهبخشد. براساس  نیز معنا می ها انسان، بلکه به زندگی کند میرا فراهم  بییا هویتتنها امکان  خاصیت، نه

 اجتماعی، دارای سطوح مختلف، سیال و نامتعین است. ای برساخته، هویت گرایی برساخت
کنند که ذهنیت سوژه را در راستای  ای عمل می گونه های ژئوپلیتیکی به باید اذعان کرد گفتمان باالبا توجه به مباحث 

ای شکل  گونه رفتارها و کردار سوژه به تمامین ذهنیت دوگانه، ادهند. براساس  سامان می« ها آن»و « ما»دو قطب 
سازی و  صورت برجسته و این دوگانگی به دهد میقرار « ها آن -ما» ةرا در قالب دوگان ها پدیدهگیرد که او تمامی  می

سازی  کمک برجستهبه ها غیریتسازی و  غیریت ةواسط به یابی هویت ،بنابراین ؛شود رانی در کردار و گفتار نمایان می حاشیه
و  سازی برجسته(. 49: 1379سعید، ) استبرای حفظ و استمرار قدرت  ای شیوهگیرند که خود  رانی شکل می حاشیه و به

 های ضعف، کنند میرا برجسته « خود» های قوتآن  توسطژئوپلیتیکی  های گفتمانرانی، سازوکاری است که  حاشیه به
ند کن میرجسته او را ب های ند و ضعفنرا مییا دشمن را به حاشیه « غیر» های عکس قوتررانند و ب خود را به حاشیه می

و دال و مدلول حاضر در گفتمان، تشخیص دو گفتمان  ای استعاره(. بعد از شناسایی فضای 113 :1384سلطانی، )
 از طریقهمواره  ها گفتمان، بسیار ضروری است. اند کردهبرقرار  سازانه غیریت ای رابطهژئوپلیتیکی متخاصم که باهم 

معنایی گفتمان رقیبش باید در مقابل ساختار نظام را نظام معنایی یک گفتمان  ترتیب،. بدینکنند هویت پیدا می« دشمن»
هر گفتمان ژئوپلیتیکی  ،عبارتی به ؛(161: 1383سلطانی، )معنایی را پیدا کرد  های تفاوتداد و نقاط درگیری و  قرار

 ای مجموعهبیش از یک غیر دارند و از  ها گفتمان یکند. البته گاه میتولید دشمن برای خود ناچار  یافتن، به هویتمنظور  به
 (.111 -110: 1384سلطانی، ) کنند در شرایط مختلف استفاده می یابی ویتهبرای  غیرهااز 

 

 
(1625)پیشاوستفالیادوراندرآسیاغربجنوبةمنطقوضعیت.1نقشة

 
 ،شود می دنبال هویت و قدرت فضا، یعنی آن دهندة شکل مؤلفة سه و گفتمانی قلمروسازی مفهوم بیان از آنچه ،درمجموع

 نظامی تجاوز و ارضی طلبی توسعه طریق از که -قلمروسازی عینی و آشکار بعد بر عالوه که است کلیدی مسئلة این به اشاره
. است شده یاد آن از گفتمانی قلمروسازی عنوان با مقاله این در که دارد وجود هم قلمروسازی( نرم) پنهان بعد -گیرد می صورت

 یا بگیرد شکل واحد امپراتوری یا واحد دولت که نیست معنا این به گفتمانی قلمروسازی شویم متذکر باید گزاره همین برمبنای
 اندیشه، نفوذ چنان مسلط گفتمان یعنی گفتمانی قلمروسازی بلکه آورد، وجودبه فضایی سازی یکسان یا سازی همگن نوعی

 سیاسی نظم راستای در هایشاندیشه و هاانگاره با درگیر فضاهای که باشد داشته جغرافیایی مختلف فضاهای در کاال و فرهنگ
 در خود نفوذ حوزة گسترش برای نیز ایران اسالمی جمهوری گفت توان می راستا، این در .شوند تنظیم آن مطلوب ژئوپلیتیکی و
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 بر باید که کند دنبال ایران اسالمی جمهوری ةویژ روایت کالن راستای در را هایش فعالیت تمام باید آسیا غرب جنوب منطقة
 امام سیاسی های اندیشه بر مبتنی و گرایی اسالم گفتمان به توجه با نظام این درحقیقت،. باشد مبتنی واحدی سیاسی اندیشة
 صورت به درادامه و درون از ابتدا ،فکر تولید و اندیشه حوزة در عظیم گذاری سرمایه با و بپردازد ها انگاره تولید به باید ،خمینی

 .آورد دست به را خود مطلوب گفتمانی قلمروسازی تا یابد نفوذ جغرافیایی دیگر مناطق به ،گسترده های الیه در و مویرگی
 نظریة از غرب گفتمان امروزه یعنی ؛گیرد می بهره خود طلبی توسعه و نفوذ  اعمال برای شیوه ینا از غرب گفتمان حقیقت،در

 ،کند می دنبال را طلبی توسعه و نگرش نوع همان ،اساس از بلکه ؛برد نمی  بهره آن فیزیکی معنای به 1راتزل ارضی طلبی توسعه
 را جغرافیایی مختلف قلمروهای ،درنهایت و یابد می تسلط مردم های قلب و ها ذهن بر فرهنگ و اندیشه ةحوز طریق از باراین اما
 درحقیقت،. کند می نظارت ها آن بر و کنترل جغرافیایی مختلف فضاهای در خود موردنیاز داری سرمایه نظم الگوی راستای در

 در را جغرافیایی قلمروهای از بسیاری است توانسته جهان در خود داری سرمایه نظام های انگاره ترویج با غرب گفتمان امروزه
 خام، مواد بهترین ،توسعه درحال کشورهای اکثر امروزه ،مثال  برای ؛بگیرد خدمتبه خود داری سرمایه نظام اهداف راستای

 دالر ،آن ازای در تا فرستند می متحده  ایاالت و اروپایی کشورهای به را خود دریایی و دامی همچنین و کشاورزی های محصول
 نظر از این. شوند می محروم ها نعمت این از شانهای ملت و خانواده میان این در .کنند دریافت را اه آن ةپشتوان بدون یوروهای یا

 نظام های انگاره و اندیشه از استفاده با مختلف جغرافیایی فضاهای تسخیر برای غرب گفتمانی قلمروسازی معنایبه ،نگارندگان
 کشورهای سوی از ،مسلم یصورت به و خشونتی اعمال یا فشار گونه هیچ بدون گفتمانی قلمروسازی. است غرب داری سرمایه
 گیری شکل نحوة و خاورمیانه منطقة در غرب قلمروسازی فرایند چگونگی ،بعدی بخش در .است شده پذیرفته سلطه تحت
 .دوش می داده نشان «گفتمانی قلمروسازی فرایند» منظر از آسیا غرب جنوب منطقة سیاسی نقشة
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پژوهشروش
 .است اینترنتیو  ای کتابخانه. روش گردآوری اطالعات نیز است یلیتحل -یفیو توص ق از نوع بنیادیین تحقیا


هایافتهوبحث
گفتمانیقلمروسازیمفهوممنظرازآسیاغربجنوبمنطقةسیاسینقشةگیریشکلچگونگی

ملت  –ظروف فضایی دولت گیری شکلچگونگی نحوة در  توان میمفهوم قلمروسازی گفتمانی را  های مصداقیکی از 
برمبنای د که چگونه گفتمان غرب وش مینشان داده  ،جنوب غرب آسیا مشاهده کرد. در این بخشمنطقة )کشور( در 

 قلمروهایبه  ،داری سرمایهمبتنی بر نظام  ةویژ (راهبرد )استراتژیهدفمند و با  صورت بهفرایند قلمروسازی گفتمانی 
را جنوب غرب آسیا  ةوضعیت قلمروسازی منطق 1 ةنقشاست.  یافته  دستب با اهداف خود جغرافیایی و ژئوپلیتیکی متناس

که  شود میدو قلمرو صفویان در شرق و عثمانی در غرب مشاهده  ،. در این نقشهدهد میوستفالیا نشان معاهدة قبل از 
بالکانیزه  یعملصورت  بهاین دو قلمرو مهم در منطقه  2نقشة در  اما (،1 ةنقش) ندامذهبعامل دو قلمرو مبتنی بر هر
 (.2نقشة ) شکل گرفتندآن کشورهای مختلفی درنتیجة و  ندشد




(1950) دومجهانیجنگازبعدآسیاغربجنوبةمنطققلمروسازیوضعیت.2ةنقش

 

 غرب جنوب منطقة نقشة تغییر چگونگی تبیین برای مفیدی تحلیلی ابزار ،گفتمانی قلمروسازی مفهوم معتقدند نگارندگان
 ستمبنا این بر مقاله اصلی استدالل. دهد می دست به (2015) تاکنون (وستفالیا معاهدة از قبل ،1625 سال ،1 نقشة) ابتدا از آسیا
 اپیستمه و اول مقطع در جز اما ،است پرداخته آسیا غرب جنوب در فضا تولید به خود گفتمانی نیازهای براساس غرب گفتمان که

 در -است پرداخته آسیا غرب جنوب در قلمروسازی به خشونت با گاهی و مستقیم صورت به استعمار که -جغرافیایی اکتشاف
 و اهداف غرب باراین بهتر، عبارتبه ؛(3 شکل) است یافته دست هدف این به خود گفتمان در نهفته قدرت براساس موارد همة

 قدرت) خشونت و زور اعمال با خودش اینکه جای به که است کرده نهادینه چنان خود سازی گفتمان طریق از را شراهبردهای
 راستای در کنند احساس آنکه بدون ند،نک می بازی شبرای را نقش این غرب جنوب بازیگران بپردازد، قلمروسازی امر به( سخت
 نظم دهی شکل به ،آسیا غرب جنوب منطقة در خود گفتمان تثبیت با غرب گفتمان درمجموع،. دارند برمی گام غرب اهداف
 بهره گوناگونی مرکزی های دال از خود مطلوب قلمروسازی برای اما ،است هپرداخت منطقه در خود مطلوب ژئوپلیتیکی و سیاسی
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 که طوری به ؛بود استعمار عامل بر مبتنی آسیا غرب جنوب منطقة در قلمروسازی برای غرب گفتمانی دال اولین. است گرفته
 قلمروسازی برای را ابزاری غربی، نوع از اصالحات انجام طور همین و ها عهدنامه بستن ،درادامه و استعمار مستقیم حاکمیت
 ناسیونالیسم عامل از ،استعمار از بعد مقطع در غرب و نبود کار پایان این اما کرد، پدیدار آسیا غرب جنوب منطقة در غرب مطلوب

 عظیمی نیروی عامل، این با آسیا غرب جنوب کشورهای که است درست یعنی ؛گرفت بهره خود مطلوب قلمروسازی برای
 بیرون مدل این از که فضایی ظرف ،درنهایت .بود غربی یابزار ناسیونالیسم اما ،راندند بیرون منطقه از را استعمار و کردند ایجاد

 شد ایجاد منطقه فعلی ةنقش ،روند ینا با هم دقیقاً و بود اه آن المللی بین و ای منطقه نظم راستای در و غرب خوشایند ،آمد می
 فضایی نیاز مورد که یافت دست چیزی به عملدر کند، استفاده خشونت از اینکه بدون غرب گفتمان بهتر، عبارتبه ؛(2 ةنقش)

 اما ،اند کرده بازی غرب گفتمان برای را نقش این ،ای منطقه بازیگران که است این جالب نکتة. است داری سرمایه نظام الگوی
 منطقه بر امروزه که ستآسیا غرب جنوب منطقة در سازیقلمرو برای غرب ابزار ترین خطرناک و بخش ترین مهم ،مذهب عامل

 عنوان به را آن ،غرب گفتمان منطقه، در اسالمی های جنبش بعضی و ایران اسالمی انقالب پیروزی با. است گذاشته ریتأث
 خارجی سیاست کار دستور در جدی طور به را هراسیاسالم رو این از و است کرده قلمداد خود مطلوب نظم علیه جدی تهدیدی

 به ،کند می یاد آن از بزرگ خاورمیانة عنوان با که راه ةنقش ایجاد با است کرده سعی غرب رو، این از. است داده قرار خود
 منطقه کشورهای بیشتر هرچه ترشدن بالکانیزه ،آن در که ای قلمروسازی. (3 ةنقش) یابد دست نوین گفتمانی قلمروسازی

 بین شکاف ایجاد با نیز بار این آن، بازیگران کمک با و منطقه در شهایقلمروسازی دیگر مانند غرب گفتمان. شود می مشاهده
 1؛کند می دنبال را هدف این ،اسالمی افراطی تروریستی های گروه ایجاد همچنین و سنی و شیعه یعنی اسالم اصلی فرقة دو
 واکنش به شود، ختم جدیدی قلمروسازی به که منطقه کشورهای بین در مذهب عامل بر مبتنی حرکت هرگونه بهتر، عبارت به

 های جنگ مانند است امیدوار غرب گفتمان درنهایت که جنگی ؛دنز می دامن را پایانی بی جنگ و دوش می منجر دیگر مذاهب
 های ملت –دولت اما د،نآی می بیرون جدیدی های ملت –دولت ،آن دل از که شود منجر وستفالیایی معاهدة به اروپا، سالةسی

 از اصالحات مانند زیرا ؛(3 نقشة) شود ترسیم غرب «بزرگ ةخاورمیان» راه ةنقش الگوی براساس دبای آسیا غرب جنوب ةمنطق
 همان که است غرب بزرگ ةخاورمیان طرح این نیز باراین ناسیونالیسم، گفتمان در گرایی ملی یا استعمار گفتمان در غربی نوع

 درحال تفکر این بر مبتنی گفتمانی قلمروسازی نماند ناگفته البته. گیرد می برعهده گفتمان تریندردسترس عنوان به را نقش
 .است نشده اجرا کامل طور به هنوز هرچند ،یافته عینی نمود حاضر
 


گفتمانغربیبزرگدرراستاةانیخاورم.3ةنقش

                                                                                                                                                                              
 .سنی و شیعه مذهب نه است، غرب گفتمانی نیازهای برساختة که است سنی و شیعه ژئوپلیتیک مقاله، این در سنی و شیعه از نگارندگان منظور البته. 1
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گیرینتیجه
، افراد آنبرمبنای  که از: فرایندی ستا عبارتمفهوم قلمروسازی گفتمانی  ،در سطور باال شده مطرحبا توجه به مباحث 

، خود مطلوب ژئوپلیتیکی و سیاسی نظم راستای در جغرافیایی فضای مدیریت و کنترل برای مسلط کشورهای یا ها گروه
 که طوری به ؛روند می فراتر فضا کنترل برای مستقیم یا صرف قدرت اعمال از ،آن در که کنند می تولید را هایی گفتمان
 مؤلفةسه شامل  ،این مفهوم از قلمروسازی. شوند نمی فرایندی چنین متوجه، شود می قدرت اعمال ها آن بر که کسانی

 و سیاسی جغرافیای به طومرب های متن در، کلیدی در آن دارد. درحقیقت یو عامل اندیشه نقش استفضا، قدرت و هویت 
 حدودی تا اندیشه نقش از اما ،است شده زیادی توجه رشته این در آن کلیدی ماهیت دلیل به فضا عنصر به ،ژئوپلیتیک

 و سیاسی های اندیشه و طورکلی به ها اندیشه چگونه دهد  نشانآن بوده است تا  پی در حاضر ةمقال .است شده غفلت
 ةپهن بر شدن عملیاتی محض به و دارند فضایی پیامدهای ،ویژه های گفتمان به دهی شکل با ،ویژه طور به ژئوپلیتیکی

نه  ،اصل مهم در قلمروسازی است ،و هدفمندی راهبردالبته ناگفته نماند . کنند می آغاز را خود ةویژ قلمروسازی، سرزمین
 خاستگاه سیاسی ةاندیش هر که است بوده این مقاله اصلی استدالل ،درحقیقتپخش جغرافیایی یک اندیشه.  فقط

 جغرافیایی های محیط یا ها گفتمان، ها اندیشه اگر ؛ بنابراین،گیرد می شکل آن ةویژ گفتمان درون از و دارد جغرافیایی
، بردارند گام آن کردن بومی راستای در حتی یا ناقص صورت به هرچند و کنند اتخاذ را اندیشه همان های انگاره، دیگر

، سیاسی آثار بتواند تقلیدکننده گفتمان شاید ،بهتر عبارت به ؛یابند رهایی اندیشه آن فضایی آثار از توانند نمی همچنان
 گیر گریبان همچنان آن فضایی آثار ولی ،کند تعدیل یادهد  تغییر را یعاریت ةاندیش اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی

 به نیاز اساساز  ،اندیشه یک فضایی پیامدهای زیرا ؛است اندیشه در فضا عنصر ةپیچید ماهیت ،امر این دلیل. ستاه آن
 و آثار بررسی به ،اناندیشمند یا انپژوهشگر ، تعداد کمی ازدلیل همین به .دهد نمی نشان را خود مدت کوتاه در و رددا زمان

 آثار به معطوف بیشتر را خود تالش و دنا اختهپرد... و راهبرد، برنامه حتی یا اندیشه، گفتمان یک فضایی پیامدهای
 .اند کرده... و فرهنگی ،اجتماعی، اقتصادی
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