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چکیده

از گذشته تا به امروز دگرگونیهای عملی و نظری بسیاری در گفتمانهای جغرافیای ساسیی
و ژئوپلیتیک رخ داده است« .دولت – ملت» که بحث هسیته در ماالایات جغرافییای سیاسیی و
ژئوپلیتیک است؛ به تبع این تحوالت به طور طبیای بی نصیب نمانیده اسیت .نوشیتار حابیر بیا
رویکرد تفسیری و بهرهگیری از دادههای کتابخانهای به دنبال پاسخ به این سوال اسیت کیه در
گذار از ژئوپلیتیک مدرن به پسامدرن ،گفتمان «دولت -ملت» دچار چه تحول و تغییرات ماهیتی
شده است؟ طبیای است که در هر عصری گفتمانی بیا ویگگییهیای ایاخ ایود حیاکم باشید.
مشخصههایی چون :یکپارچگی ،تکبادی بودن ،عینیتگرایی ،قاایتگرایی و مبناگرایی کیه در
گفتمان مدرنیته ،باعث شده است که دولت میدرن ،دولتیی بیا ویگگییهیای ایاخ جغرافییایی،
سیاسی ،حقوقی ،اجتماعی ،هویتی و  ...باشد .حال آنکه به تبع از ویگگیهیای پسیتمدرنیتیه ]و
گفتمانهای حاکم بر آن[ چون :تکثر گرایی و عدم اطالق ،نفیی روایتیی ایاخ و...؛ دولیت بیه
عنوان یک مرجع تام (حاکمیتی ،امنیتی ،قدرت و ،)...به هیچ وجه پذیرفته شدنی نیسیت .اجمیاال
هدف این پگوهش مقایسه و تببیین ابااد و ارکان :اجتماعی (باد ملت و ملیگرایی) ،سیاسی (باید
حکومت) ،حقوقی (باد حاکمیتی) ،و اثرپذیری مرزهای کشور در گذار دولت مدرن و پستمیدرن
است .در پایان به چالش و تهدیدهای دولت پستمدرن (پساسرزمینی) در این گذار اشاره اواهید
شد.
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واژگان کلیدی :دولت -ملت ،ژئوپلیتیک مدرن ،ژئوپلیتیک پسامدرن.
مقدمه:
تحوالت گفتمانی مدرن و پسامدرن ،در اناباق با مفهوم دولت و پندارهای ژئوپلیتیکی از آن،
ازجمله مواردی است که امروزه ذهن بسیاری از پگهشگران و اندیشمندان ،علوم سیاسی ،روابط
بینالملل ،جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک را به اود مشغول داشته است .اینگونه درباب پندارهای
ژئوپلیتیکی میتوان گفت؛ پندار ژئوپلیتیکی همواره بر یکسری مفاهیم استاالیی ،جانبدار و
انضمامی تمرکز داشته است .بهگفتهی دیگر ،مارفت ژئوپلیتیکی گفتمانی فرادستی ،حاکمیتگرا،
دولتی ،غربمحور ،مردساالر و ایدئولوژیک بوده است .ژئوپلیتیک نخست بر اساس انگارهی
سرزمینی و بازنمایی این انگاره در حاکمیت ملّی ،به ابزاری در دست قدرتهای توساهطلب و
سپس با تکیه بر مارفت علمی ،به توجیهگر عمل دولت در عرصهی سیاست اارجی تبدیل شد.
به گفتهای دیگر ،دولت ،مرجع اصلی تمامی مفاهیم اساسی در دانش ژئوپلیتیک انگاشته شده
است (میرحیدر و همکاران .)2 :1390 ،فرض بر این بوده است که قدرت ،تنها در سااتار دولت
متمرکز است .قلمرو نیز مفهومی ثابت و تغییرناپذیر برای دولت ملّی محسوب شده است .تمام
مسائل و سااتارهای اجتماعی و سیاسی نیز به قلمرو و سرزمین دولت محدود شده است .به
طورکلی ،ماهیت ژئوپلیتیک ،ماهیت دولت و گفتمان ژئوپلیتیکی ،پراکتیس دولت و پگوهش
ژئوپلیتیکی ،برورتا پگوهش در ماهیت دولت بوده است .این مفهوم؛ در حقیقت همان برداشت
تک بادی از دولت مدرن در ماالاات ژئوپلیتیک کالسیک است .در حقیقت ادبیات دانش
ژئوپلیتیک مدرن ناظر بر جنبههای عینی راباهی قدرت ،جغرافیا و سیاست بود .به واساه
تحوالت فلسفی صورت گرفته در ربع پایانی قرن بیستم بود که جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
متأثر از این فضا و در تالش برای باسازی هویت اویش و تولید ادبیات نظری در پاسخگویی به
ادبیات جدید با رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی به سااتشکنی و برهمزدن بنیانهای تثبیت شده در
ژئوپلیتیک سنتی (مدرن) پرداات .در واقع مقصود از رویکرد انتقادی در ماالاات ژئوپلیتیک،
همان ادبیات سااتارشکن ،پستمدرن است که به تبع از تحوالت انجام گرفته در در دوران
مدرن ،رسما از دهه  1990میالدی بخشی از ادبیات نظری جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک شد.
اگر رهیافت تفسیری و رویکرد پستمدرنیستی را مبنای این روایت قرار دهیم ،ژئوپلیتیک یا
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اشکال سیاسی دانش جغرافیایی روشی ویگه و منحصر به فرد برای بررسی روابط انسان و
جغرافیا به طور عام و رفتار سیاسی انسان و محیط به طور ااخ نیست .همچنین ژئوپلیتیک
نمیتواند منحصر در دولت ملی باشد .پستمدرنها طرفدار کثرت و مخالف قاایت هستند .و
این درست همان چیزی است که مرز بین مدرن و پست مدرن را مشخص میکند .آنها
(پستمدرنها) به جهانی با مقیاس محلی ،ملی و جهانی به صورت پیوسته و تؤام ماتقدند .این
در حالی است که ژئوپلیتیک حکومت محور(مدرن) با نادیده گرفتن مقیاس مهم محلی در پی
جستجوی «تئوریهای کالن» از مقیاس در دو ساح ملی و جهانی است .برداشتی که بهکرار در
ژئوپلیتیک مدرن طی قرون متمادی (بخصوخ  19و  )20اشکالی از دولتهای زورمند و
سلاهطلب و باضا راباهی مستامره و استامارگر را پدید آورد .به روایتی دقیقتر ،ژئوپلیسینهای
انتقادی و جغرافیدانان پستمدرن ،به موزائیک فرهنگی مکانها ،تنوع هویتها ،اهمیت دادن به
نهادهایی نظیر اانواده ،مردم ،جنبشهای اجتماعی و نظایر آن تأکید میکنند و به تااقب آن
مسائل و واقایتهای ژئوپلیتیکی و جغرافیای سیاسی در پیوستاری از مقیاس فضایی متادد مورد
بازنگری و تجزیه و تحلیل قرار میدهند (میرحیدر و زکی)30 :1389 ،؛ به این مانی که در
تئوریهای کالن پستمدرنیته ،مقیاس محلی یک اصل اصولی به حساب میآید که گاها
چالشی است اعتراضآمیز (در قالب گروهای محلی و قومی -مذهبی و اشکال دولت و حکومت
محلی و )...بر علیه سیاره (از باال به پایین) مقیاس دولت ملی.
 .2رهیافت ژئوپلیتیک مدرن و پسامدرن
ژئوپولیتیک به عنوان دانشی که بلع سیاسی علم جغرافیا را تشکیل میدهد ،در طول
دورههای مختلف از مناظر و دیدگاههای مختلف بدان نگریسته شده است .از ژئوپولیتیک سنتی
و نظریههای فردریک راتزل ،هوفر و مکیندر ،ماهان ،اسپایکمن گرفته تا نظریههای کوهن و
الکوست و نهایتا ژئوپولیتیک انتقادی و پستمدرن ،هر کدام براساس اهداف و نحوه جهانبینی
و تصورات اود ،تأویلی ااخ ارائه دادهاند .اما آنچه باید مدنظر هر ژئوپلیتیسین قرار گیرد این
است که ،بدنبال قلمروهای جدید در ژئوپولیتیک باشند و رهیافتهای جدید فلسفی را مورد توجه
قرار دهند و برای تاالی دانش ژئوپولیتیک ،این رشته را براساس رویکردهای نوین فلسفی تبیین
کنند و این نظریات را با ماهیت و هویتی ژئوپولیتیکی برای تحلیلهای بنیادی و کاربردی اود
مورد استفاده قرار دهند (متقی و رشیدی .)107 :1394 ،دانش ژئوپولیتیک پیش از این با نگاهی
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واقعگرایانه به جهان اطراف و ارائه مدلهای کالن جهانی سای داشت تا نسخههای سیاسی
بزرگی را برای دولتمردان قدرتهای بزرگ تهیه و ارائه نماید .اما با گذشت زمان و مخصوصا
پس از جنگ سرد و سقوط شوروی کمکم رویکردهای انتقادی توسط دانشمندانی وارد این رشته
شد .یکی از این افراد ایوالکوست بود که نگاهی انتقادی به متون و نظریههای ژئوپولیتیکی
داشت .پس از آن افراد دیگری وارد عرصه شدند و با رویکردهای نومارکسیستی و در ادامه
پستمدرنیستی مباحث ژئوپولیتیکی را مورد تحلیل قرار دادند .مالب قابل توجه در این زمینه
این است که نظریات قدیمی و کالسیک ژئوپولیتیکی بصورت واقعگرایی فلسفی (استقالل
واقایت از ذهن) و واقعگرایی سیاسی (محوریت دولت و منافع ملی و امنیت و مسئله جنگ)،
عمل میکردند ولی نظریات جدید با تأکید بر ایدهآلیزم فلسفی (ذهنگرایی و وابستگی واقایت به
ذهن) و ایدهآلیزم سیاسی (برتری نهادها و گفتمانها و هویتهای غیر دولتی) ،موج جدیدی از
اعتقادات علمی را سبب شدند (متقی و رشیدی .)108 :1394 ،از نظر فلسفی نظم وستفالیایی
(ژئوپلیتیک مدرن) بر پایهی رویکرد واقعگرایانه و نگرشی قدرتمحور بود .این رویکرد ،به
قدرت کشورها ،ترکیب و کاربرد آن توجه داشت و حفظ منافع ملّی را هدف اصلی سیاست
اارجی میشمرد ( .)Mirhidar, 2002: 3-4در این دوره نظریه پردازانی مانند :ماهان،
راتزل ،مکیندر ،هاوس هوفر و اسپایکمن ،نظریههای ژئوپلیتیکی اود را ارائه دادند که این
نظریهها ،در بزرگترین مقیاس ممکن ارائه شدند ،اما این مسئله نباید ما را از ابااد محلی نهفته
در بان اصلی نظریهها غافل سازد .در پایان قرن نوزدهم که ژئوپلیتیک کالسیک در
سیاستگذاری و شکلدادن به افکار عمومی ایفای نقش میکرد ژئوپلیتیسین طرفدار منافع ملی
کشور اود بود و هدف ،پیشبرد منافع کشور دربرابر دیگر واحدهای سیاسی مبتنی بر فضای
رقابتی در نظر گرفته میشد (فلینت .)9 :1390 ،این نظریهها در اولین گام به منظور کمک به
تدوین و پیشبرد اهداف پیشروی سیاست اارجی کشورشان بیان میشدند .در نتیجه ،در آنها
نوعی اودمحوری مشاهده میشود که اود یکی از ابااد محلی این نوع نظریههاست.
رقابتهای ژئوپلیتیکی این دورۀ طوالنی در هر مناقه ،کشور و محل از جهان تأثیرات فراوانی
برجای گذاشته است .مستامره شدن باضی از کشورها و نیمه مستامره شدن برای دیگر،
تحمیل و اشاعة فرهنگ ،زبان ،دین ،سااتارهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،آموزشی و نظامی
کشور استامارگر بر کشور استامارشده ،تحمیل مرزهای مسئلهدار و اونین بر کشورهای
استامار شده (که این مرزهای تحمیلی هنوز نیز منشأ ااتالف و در رقابتهای ژئوپلیتیکی قابل
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بهره برداری و مشتال شدن هستند) ،تجزیة برای از امپراتوریها ،استقالل کشورهای
مستامره ،ظهور و شیوع ناسیونالیسم ،تشکیل دولتهای حائل و در اواار این دوره افزایش
تاداد کشورها و شدت گرفتن روند استقاللاواهی و تجزیهطلبی و از همه مهمتر بروز
جنگهای اانمانسوز از جمله دو جنگ جهانی ،همگی رویدادهایی ژئوپلیتیکی هستند که در
ساوح محلی و مناقهای نیز قابل بررسیاند (راستی .)708 :1395 ،در نقد چنین ژئوپلیتیکی؛
ایوالکوست ژئوپلیتیسین میگوید :ژئوپلیتیک رایج ،به دلیل سوءاستفاده از شواهد جغرافیایی به
نفع مقاصد امپریالیستی و اشغالگرانه لکهدار شده است .اینگونه ژئوپلیتیک ،امکان داشت که از
اندیشهای کمتحرك و منحرف نشأت گیرد و در صورت اتخاذ آن در رسانههای گروهی ،گرفتار
اغراقی فریبکارانه و وطن پرستانه شود .اینگونه بود که -الکوست در بیان انگیزهها و
تناقضهای ژئوپلیتیکی زمان اود ،ظهور ژئوپلیتیک انتقادی در دهه  1990را پیشبینی کرد.
ژئوپلیتیک انتقادی به حکومتها گوشزد میکند که جداسازی قلمروهای داالی و اارجی
غیرممکن است؛ یانی بازیگران غیردولتی ،گروههای ماترض و جنبشهای مدافع حقوق مردم
بومی ،اقلیتها ،زنان و دعوت به تجارت منصفانه ،حفاظت از محیط زیست و  ...نقشی کلیدی
در سیاست جهانی بازی میکنند .ژئوپلیتیک ،دیگر حافظ انحصاری طبقة ممتاز مذکری نیست
که حاکمیت موقایت آکادمیکی اود را برای تنظیم سیاست برای کشوری ااخ به کار
میبست .بیشتر استادانی که مدعیاند ژئوپلیتیک را ماالاه میکنند ،وبایت افراد به
حاشیهرانده شده را توصیف میکنند و طرفدار تغییر وبایت آنها هستند .ماالاة حکومت اغلب
انتقادی است ،اما حکومت فقط جزئی از جهان پیچیده است و نه یک واحد سیاسی با داشتن
آزادی عمل در یک جهان قابل درك و ساده (فلینت .)47 :1390 ،به واقع فضای پستمدرنیته
در ژئوپلیتیک انتقادی ،تحتتأثیر نظریههای جدید بر نگرش پساسااتارگرایانه استوار است.
امروزه ژئوپلیتیک پستمدرن در قالب ژئوپلیتیک انتقاید ،گفتمان حاکم بر اشکال سنتی
ژئوپلیتک (به مفهوم علم دولتمداری) را رد میکند و آشکارا استدالل میکند که دولتها دیگر
توانایی الزم را برای حاکمیت بر قلمرو و مردم ساکن در آن قلمرو را ندارند؛ این نظریهها هسته
اصلی آنها شالودهشکنی گفتمان کالسیک جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک است ،موبوعهای
قابل ماالاه را مسائل عینی و قابل مشاهده نمیپندارند ،بلکه واقایتهای نسبی تایینیافته در
سایهی گفتمانهای مختلف میپندارند (افضلی و امیری .)57 :1390 ،هسته اصلی
پستمدرنیسم  ،نوعی واکنش علیه مدرنیسم و انحراف یا گسست و فاصله گرفتن از آن است.
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رویکرد انتقادی پستمدرنیسم ،کوششی منتقدانه برای کشف سااتارهای جاماه مااصر است که
بمن نقد زیربنایی رویکردهای رایج در شناات جاماه ،به تبیین کاستیهای روش شناسی
آنها میپردازد و شیوههای اثباتگرایی (پوزیتیویستی) را در ماالاه جاماه نقد میکند و بر این
انگاره استوار است که صرف تجربه و روشهای تجربی کافی نیست و نباید ماالاه جاماه را
همسان با ماالاه طبیات انگاشت .این امر به ژئوپلیسنهای انتقادی این امکان را میدهد تا
یک گام به عقب برداشته و حوادث را از یک دریچه متفاوتی بنگرند .از منظر ژئوپلیتیک
پست مدرن ،دولت ملی دیگر به تنهایی مسئول برقراری امنیت نیست و ناچار است بخشی از
اقتدار مالق اویش را در راستای مدیریت سیاسی فضا در ابااد مختلف واگذار کند .امروزه در
فضای پستمدرن از نظر ژئوپلتیکی حرکت به سوی موبعهای غیردولتی ،سیال و انااافپذیر
مارح است .ظهور بازیگران جدید در عرصه روابط بینالملل که گاهی حاکمیت کشورها را
تضایف کردهاند ،از رویدادهای مهم این دوران است ( .)Mirhidar, 2002: 3-4در این
برداشت؛ دولت ملی از سمت باال با نهادهای بینالمللی و جهانی و در سمت پایین به دولت
محلی و مناقهای و در جهت افقی به سازمانهای غیرحکومتی ،افکار عمومی ،مابوعات و
نیروهای طبیای یا بازار متمایل میشود و باید به آنها نیز پاسخگو باشد .اینگونه به نظر میرسد،
پستمدرنیسم پس از اثبات سااتگی و تاریخی بودن پدیدههایی که در عصر مدرن طبیای
جلوه میکردند (مانند مرزها و دولتهای ملی) و باد از شالوده شکنی از سااتارهایی که این
پدیدهها را سااته و یا در عکسالامل به آن به وجود آمده بودند ،بر جنبه امنیتزدایی آنها
تأکید میکند .با بررسی ای ن سااتار و منابع قدرت که در پشت پرده ژئوپلیتیک واقع هستند ،این
امکان به وجود میآید که تصویری نسباتا متفاوت اما ظاهرا دقیقتر از آنچه احتماال عالیق
ژئوپلیتیکی یک کشور است را بتوان تشخیص داد .این رویکرد در پی تسهیل پیچیدگیهای
نظام سیاسی جهانی و افشا کردن روابط قدرت است که ویگگی دانش ژئوپلیتیک است و از دید
ژئوپلیتیک سنتی مخفی مانده است (پیشگاهیفرد و سلیمانیمقدم .)98-97 :1388 ،پیروز
مجتهدزاده ماتقد است« :در شناات ژئوپلیتیک دگرگون شونده قرن بیست و یکم ،از تقسیم
دوران متداول در مباحث مربوط به مدرنیسم و پستمدرنیسم ،تنها برای آسان سااتن درك و
شناات این مرحله از دگرگونیها ،در جهان اندیشی و شکلگیریهای ژئوپلیتیک کمک گرفته
میشود .این شیوه از دستهبندیها تنها «وسیله»ای سودمند برای «ماالاه ژئوپلیتیک سرآغاز
قرن بیست و یکم» است .به این ترتیب ،تقسیم سیر تاریخی پیشرفت فکری و علمی جاماه به
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دوران مدرن و پستمدرن ایدهای است که لزوما قاایت ندارد و پیروی از آن شیوه به اعتقاد
ماالاه کننده نسبت به این دسته بندیها بستگی دارد» (مجتهدزاده.)270-271 :1391 ،
نگاره شماره ( -)1مقایسه دولت ملی دارای حاکمیت در نظریه مدرن (دولت
قدیم) و پستمدرن (دولت جدید)

( منبع :عسکری)258 :1381 ،
 .3استعاره «دولت-ملت» در مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
بیشک مفهوم «دولت» ،1پربحثترین و مناقشه برانگیزترین مفهوم در رشتههای علوم
انسانی است که هرکدام از رشتههای مختلف و اندیشمندان این رشتهها از زاویه دید اود به این
 .1بحث دولت و حکومت از مجموعه بحثهایی است که اکثرا بین جغرافیدانان سیاسی و دست اندرکاران علوم
سیاسی ااتالف نظر وجود دارد .آنچه محل بحث است ،وجوه مختلفه دولت و حکومت است؛ در ادبیات داالی از
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پدیده نگاه کردنده .از نظر جاماه شناسان دولت پدیده است اجتماعی؛ از نظر روانشناسان دولت
سااتار ذهنی است؛ مورخ ،دولت را محصول نیروهای تاریخی میداند؛ حقوقدان ماتقد است
دولت -نهادی حقوقی است که حقوق و تکالیف شهروندان اود را تابیر و تفسیر میکند (عالم،
 .)229 :1390از نظر دانشمندان روابط بینالملل ،دولت ،نماینده ملت برای برقراری راباه با سایر
دولت ها و کشورها است .از نظر جاماه شناسان سیاسی ،دولت محصول نیروها و نهادهای
اجتماعی است .هر کدام از مکاتب سیاسی ،نیز نگرشهای متفاوتی به دولت دارند .از نظر
آرمانگرایان ،دولت تجلی گاه اراده مردم است .از واقعگرایان ،دولت نهاد قدرت و زور است .اما
دولت (در مفهوم  )Stateبه مانی اواستگاه ملت و حکومت و فضای اعمال قدرت و قلمرو
حاکمیت حکومت ،که باید آن را «کشور» نامید ،بیش از هرچیزی یک مفهوم جغرافیای سیاسی
و محوریترین موبوع در جغرافیای سیاسی است (ویسی .)12-13 :1394 ،در این مفهوم؛
«سرزمین ،حکومت و ملت»( ،شکل )2-که ماهیت سیاسی -فضایی دارند ،سازندگان کشور
هستند که اواستگاه پیدایش آن به مفهوم امروزی -به صلح وستفالیا (1648م ).بر میگردد
(حافظنیا و کاویانیراد .)227 :1393 ،از حیث ویگگیها و کارکردهای «دولت -ملت» در تااریف
گوناگون ،نظریه آنتونی گیدنر در باب «دولت -ملت» تا حد قابل قبولی از رسایی اوبی براوردار
است .آنتونی گیدنز «دولت – ملت» را یکی از مجموعههای نهادی مدرنیته در نظر میگیرد و
 Stateبه مفهوم دولت و از  Governmentبه مفهوم حکومت یاد میشود و گاها برعکس
 ،Governmentرا به مفهوم دولت و  Stateرا به دولت میگیرند .درحالی که چنین نیست .هرجا  Stateبا
حرف  Theآمد ( )The stateمنظور حکومت است و هرجا  Stateبه صورت مفرد ( )A stateیا به صورت
جمع باشد( )Statesبه مانی کشور است (میرحیدر به نقل از مویر5 :1379 ،؛ عزتی11 :1386 ،؛ مجتهدزاده،
 .)34 :1390بنابر این ،در جایی که قلمروهای سزمینی و کنترل سرزمین محل بحث است از اصاالح «کشور» و
در جایی که از ارادۀ سیاسی و اعمال قدرت هیئت حاکمه و نظام سیاسی صحبت به میان میآید اصاالح
«حکومت» مناسبتر است (ویسی .)11 :1394 ،حکومت اود سه نو ع است؛ حکومت سرزمینی (،)Territorial
حکومت ملی ( )Nation Stateو حکومت قبیلهای (( )Tribal Stateمجتهدزاده ،همان .)35 :البته برای
دولت را به مفهوم عام ( )Stateو ااخ (قوه مجریه و نماینده حکومت) تقسیم میکنند (ویسی :همان) .با این
حال در این پگوهش و سایر پگوهشهای جغرافیای سیاسی ،استفاده دولت (دولت -ملت یا دولت ملی که همان
حکومت یا کشور ملی در جغرافیای سیاسی است) به جای کشور (حکومت) ،و همچنین حکومت به عنوان بخشی
از سازمان دولت (در علوم سیاسی) در واقع استاارهای بیش نیست.
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بر شش ویگگی آن تأکید میکند .اول اینکه «دولت – ملتها» متمرکز هستند .دوم اینکه
«دولت – ملت» هویت غالب زبانی فرهنگی دارند؛ یانی یک زبان سراسری با نظام آموزش
همگانی و رسانههایِ فراگیر در جاماه رایج میشود .در واقع دولت ملی جاماه یا ملتی نمادین
دارد و آن را مفروض میگیرد .سوم اینکه «دولت – ملتها» حق انحصاری اعمال قدرت و
زور را در ااتیار دارند و سازمان مرکزی پلیس برای برقراری امنیت داالی و ارتش برای
برقراری امنیت در مرزهای کشور از شااصهای سازمانی و پایهای «دولت – ملت» است.
چهارم اینکه اعمال قدرتِ دولتهای مدرن ،قانونی به شمار میرود ،زیرا اعمال آن متکی بر
قانون و ربایتِ شهروندان است و قانون براساس رأی نمایندگان منتخب مردم تصویب می
شود .پنجم ،مرزهای مشخص جغرافیایی دارند که دولتهای همسایه و دیگر دولتها به
رسمیت میشناسند .درحقیقت دولتها درون نظامی از دولتهایِ ملی در سراسر جهان
حکمرانی میکنند که رد و پذیرش این دولتها نسبت به یکدیگر ،به مشروعیت و اقتدار آنها
کمک میکند .ویگگی ششم اینکه نقش آبادانی و رفاهِ مردم در دولتهای ملی ،نقشی تایین
کننده وگستردهتر شده است (گیدنر97-76 :1384 ،؛ وینسنت .)42-41 :1371 ،این همان
مفهوم کشور است که از قرن هفدهم با ظهور نظم وستفالی به وجود آمد که یک آمریت سیاسی
نهادینه شدن بینالمللی است که با همراهی نوعی سازمان اجتماعی -اقتصادی و با پشتوانه
قلمرو (سرزمین) تداوم مییابد .از نیمه دوم قرن بیستم سازمانهای بیندولتی (آسهآن)،
اتحادیههای مناقهای (اتحادیه اروپا) ،و سازمانهای فوق ملی (سازمانملل متحد) و سایر
سازمانهای غیر دولتی (شرکتهای چند ملیتی) همرا با کشور در نظام بینالمللی نقش آفرینی
میکنند .با توجه به تااریف فوق ،کشور (دولت) را میتوان از دیگاه جغرافیایی ،حقوقی ،سیاسی
(میرحیدر و همکاران )26 :1392 ،و اجتماعی بررسی کرد؛
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مدل ( -)1سه عنصر بنیادین تشکیل دهندة یک کشور (سرزمین ،ملت و
حکومت)

( منبع :مجتهدزاده)50 :1391 ،
 .1-3بعد جغرافیایی دولت :قلمرو (سرزمین)  /گذاز از قلمروخواهی به
1

واقلمروآگاهی
ملتها ،آنگونه که در تاریف آنتونی اسمیت آمده ،باید یک "سرزمین تاریخی مشترك"
داشته باشند؛ در نتیجه ،از سرزمینهای ااخ ریشه میگیرند ( .)Smith,1991: 14در واقع به
اعتقاد جیمز اندرسون ،)1995: 24( 2تاریخ منحصر به فرد ملت ،در چارچوب سرزمینی ااخ،
متالق به ملت ،تجسم مییابد .سرزمین را میتوان چهره افقی یا فیزیکی کشور تاریف کرد؛
مفهوم جغرافیایی که با توجه به مفهوم حکومت ،جنبة سیاسی پیدا میکند و با توجه به ان
مفهوم و مفهوم «ملت» پدیدۀ سیاسی -جغرافیایی« ،کشور» را واقایت میبخشد (مجتهدزاده،
 .)44 :1390از باد جغرافیایی کشور یک آمریت سیاسی سرزمینی است ،که بدون آن نمیتواند
1. Deterritorialization
2. James Anderson
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وجود اارجی داشته باشد (میرحیدر و همکاران .)27 :1392 ،به تابیری اولین تفسیری که در باب
سرزمین همواره ارائه می شود ،این است که سرزمین ،پیوند مفهومی میان ملت و دولت ،به
شکل دولت -ملت (دولت ملی) است ) . (Taylor and Flint, 2000: 233از دید تاریخی،
اهمیت تاریخی برای دولت مدرن در این نکته کلیدی نهفته است که آغاز سرزمین در واقع آغاز
دولت مدرن بود .بر اساس مااهده وستفالیا مبنای حاکمیت دولتها بر سرزمین قرار گرفت و
نتیجه آن اولین نقشه سیاسی جهان بود ) .(Taylor and Flint, 2000: 153در واقع در
یک منازعهی ژئوپلیتیکی ،رقابت و تقابل قدرت بر سر تسخیر یا کنترل سرزمین است .به دیگر
تابیر ،در هر بحران ژئوپلیتیکی سرزمین ،موبوع اصلی مناقشه است .حداقل ،همهی نظریههای
سیاسی روی این توافق دارند که دولتها باید سرزمین داشته باشند .غیر از این مشخّصهی
سرزمینی دولت ،هم برای شناسایی و هم برای پایداری آن امری حیاتی است ( Glassner,
 .)2004: 52از منظر دولت به مفهوم وستفالیایی (مدرن) ،سرزمین فضایی جغرافیایی است که با
مرزهای ماینی محدود شده ،در آن قدرت و حاکمیت دولت اعمال میشود؛ یا از نظر جغرافیایی
دولت در سرزمینی مشخص واقع شده است که بر آن حکمرانی میکند .جدای از مشاجرههای
آکادمیک از بیاعتبار یا دستکم کمرنگ شدن نقش سرزمین از یک سو و حفظ اعتبار و اهمیت
آن از سوی دیگر سخن می گویند ،دگرگونی گفتمانی پست مدرن باعث شده است که
اندیشمندان بر یک نکته تفاهم داشته باشند و آن این است که مفهوم سرزمین با گذشته بسیار
تفاوت دارد (میرحیدر .)2 :1385 ،امروزه پیوند میان قدرت حاکم دولت و سرزمین دچار گسست
شده است .در حقیقت قلمروسازی در گفتمان پستمدرن بر االف گفتمان مدرن یکپارچه و
تمامیت انگارانه نیست ،بلکه بازیگران بیشمار دیگری غیر از دولتها نیز در امر قلمرو سازی
دایل بوده و قلمرو سازی دولت به وسیله این بازیگران که از عرصه مرزهای سرزمینی دولت
عبور کرده یا آنها را زیر سوال می برند به چالش کشیده شده است (افضلی و مرادی:1392 ،
 .)216به دیگر تابیر ،گفتمان قلمروسازی در عصر مدرنیته به واساه نیروی جهانی شدن که
عدهای بر سرزمینزدایی این عصر تأکید دارند تبدیل به گفتمان «واقلمروآگاهی» در عصر
پستمدرنیته شده است .از چنین دیدگاه ااصی« ،و قلمرو آگاهی» ،نمود فضایی دگرگونی در
زندگی اجتماعی در پیوند با جهانی شدن تفسیر میشود ،که طی آن پیوستگی اقتصاد ،سیاست و
فرهنگ با سرزمین ملی رو به سستی مینهد و جریان جهانی شدن ثبات مکانها و قلمرو را در
مینورد .ازینرو ،کارکرد سٌنتی پدیدهای سیاسی -فضایی همانند :کشور با قلمرو ،حاکمیت و
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مرزهای مشخص دیگر به سان گذشته تداوم نخواهد داشت و جریانهای جهانی شدن ،از ابااد
مختلف (اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،سیاسی ،فناوری و غیره) باعث کاهش اقتدار مالق
حکومتها در اعمال حاکمیت ملی میشوند (حافظنیا و کاویانیراد)197 :1393 ،؛ زیرا قدرت
فناورانة ارتباطی با نزدیک کردن فاصلهها و کوتاه کردن زمان و دگرگونی طبیات روابط و
ماامالت ،جغرافیا را نیز تغییر میدهد و جهان بیمرزی را پدیدار میکند؛ که انسان را فارغ از
جغرافیا و حکومت سرزمینی یا حکومت ملتپایه در برابر قدرتها قرار میدهد (مجتهدزاده،
)67 :1391؛ به گونهای که در تاریف پستمدرنیتهای ،مفاهیمی نظیر« :سرزمین زدایی»« ،پایان
سرزمین یا پایان جغرافیای سرزمین»« ،مرگ جغرافیا»« ،مرگ فاصلهها»« ،ظهور یک جهان
بدون مرز» ()Dicken, 2009: 563؛ دارای لغزندهترین حالت از امنیت قلمروی سرزمینیاند.
 .2-3بعد اجتماعی دولت :استعاره ملت و ملیگرایی (ناسیونالیسم)
گزارههای بنیادی «کنش متقابل جغرافیا و انسان» و سپس « کنش متقابل فضا و سیاست»
زمینه طرح پدیده «ملت» را به عنوان یک کنشگر سیاسی و «فضاساز» 1را در ادبیات جغرافیای
سیاسی فراهم میکند (حافظنیا و کاویانیراد .)224 :1393 ،در تاریف «ملت» تاریف مختلفی
شده است؛ تاریف ملت بر حسب دولت ،زبان و فرهنگ ،یا میراث مشترك ،یا سرزمین (قلمرو)،
یا هدف مشترك .مثال ،آنتونیاسمیت« ،ملت» را «گروه جمایتی انسانی ،دارای نامی تاین شده»
میداند ،که تمام اعضای آن از سرزمینی تاریخی ،افسانهها و ااطرات تاریخی مشترك ،فرهنگ
عمومی ،اقتصاد مشترك ،حقوق قضایی و وبایف تاریف شدهای بهرهمنداند ( Smith, 1991:
 .)15در تاریف کلیتر ،اساسا دو مشخصه سااتدهنده به ادعای ناسیونالیسم داریم:
مشخصههای هویتی و مشخصههای سرزمینی .برای عدهای همچون ناسیونالیستهای لیبرال
«جوهر ملت ،فرهنگ است به مثابه زبان مشترك ،که (به مفهوم گستردهتر) حدود اعمال،
سنتها و نهادها را مشخص میکند» ( .)Maiz, 2005: 66و برای عدهای دیگر دولت -ملت
سرزمینی اغلب نشانگر پیروزی دومی (مشخصههای سرزمینی) بر اولی (مشخصههای هویتی)
است؛ زیرا باید توجه داشت هویت نسبی است؛ یانی دانستن اینکه ما چه کسی هستیم ،به طور
 .1آن دسته از عناصر و کنشگرانی که نظام فضایی را متأثر میکننید ،عوامیل و نیروهیایی«فضاسیاز» بیه شیمار
میآیند.
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بمنی به آگاهی از اینکه ما چه کسی نیستیم نیز اشاره دارد؛ بدین ترتیب وجود «من» در برابر
«تو» و یا «ما» در برابر «آنها» مانی پیدا میکند .در گفتمان مدرن بارزترین شکل این
هویت جمای ملت است ( .)Penrose & Mole , 2008: 276اجماال فاکتورهای ملت بودن
از جایی به جای دیگر متفاوت بوده ،اما هیچ نظریه جامع و مانای درباره ملت وجود ندارد؛
چنانچه -پستمدرنها ،بر این عقیدهاند که پیدایش ملت برسااته ناسیونالیسم و جمع واحدی از
میهنپرستانی بود که اون و تاریخ به هم پیوندشان میداد و گاهی از «دیگران» (دشمن بالقوه
سااتن) به هم متصلشان میکرد (واکر .)267 ،1383 ،ایدئولوژی ملیگرایی با وجود همه
کاستی هایش ،مردم را متقاعد شااته که اعضای یک ملت هستند و به وسیله دولت ،نمایندگی و
محافظت میشوند ،یا اینکه شایسته به دستآوردن چنین دولتی هستند ( & Penrose
 .)Mole , 2008: 279در حقیقت ،آنچه را گفتمان مدرن تالش کرده است با همه تناقض و
کاستیهایش به عنوان ملت شناسایی کند ،گفتمان پستمدرن با فردگرایی بینهایت و
ارزشگزاری فوقالااده برای تکثر بر باد داده است (افضلی و مرادی .)217 :1392 ،در گفتمان
پسامدرنیتهای آزادی فردی از آزادی جمای برتر است؛ در حالی که از دید غالب ملیگرایان ،ملت
هم بر فرد و هم بر دولت برتری دارد و حقوقش از حقوق فردی باالتر است .اساسا ورود به
حیاه ملیگرایی پستمدرنیته با «انتشار کتاب اجتماع های ایالی» بندیک اندرسون آغاز شد.
پس از او گلنر ،بحثهایی را در مورد ملی گرایی از دو نگاه مثبت و منفی مارح میکند:
 .1نگاه مثبت :ناسیونالیسم در قاموس ملیت به مثابه «اجتماعی ایالی»؛ یانی
ناسیونالیسم به زبان ملیت پیامد یک نیروی تخیل جمای االق بوده است .از نظر اندرسون
ملتها اجتماعات ایالی هستند ،البته نه به مانای افسانهای و یا سااتگی ،بلکه به این دلیل که
شهروندان ملت باید «تصوری» از ملت به عنوان ذات یا موجودیتی غیر ملموس در ذهن اود
داشته باشند (واکر.)262 :1383 ،
 .2نگاه منفی :ناسیونالیسم به مثابه پروژهای سیاسی و برسااته جاماه صناتی ،ارنست
گلنر در کتاب «ملتها و ناسیونالیسم»  -و بر االف اندرسون -عنوان کرد که «ناسیونالیسم
ملتها را به شکل نوعی از آگاهی کاذب که بازتاب تباات بروریات جاماه صناتی است ابداع
میکند» (واکر.)262 :1383 ،

◊ 13

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و سوم ،تابستان1397

بحث اندرسون سرآغازهایی را پی ریخت برای پگوهش در باب تثبیت شیوه مقوله ملت به
عنوان یک مفهوم بنیادین که کل اندیشه غرب کم وبیش از آن مایه میگیرد ،منتها چنان
ریشههای عمیق دوانده که کامال بدیهی فرض میشود .اینجاست که پسامدرنیسم رسالت اود را
تاریف میکند؛ یانی واسازی هویت ناسیونالیستی به مثابه امری سااته شده؛ عالوه بر توجه
پستمدرنها به این نگرش سازهانگارانه که «پیدایش ناسیونالیسم در یک کشور مبین یک
حقیقت و واقایت نیست ،بلکه پدیدهای است که از تأثیر زبان ،ااالق و فرهنگ شکل میگیرد...
] و[ واقایت تحت تأثیر شیوه نگرش و ادراك ما قرار دارد» (نقیبزاده ،)367 :1385 ،کلیترین
اعتراض آنها به نوع تبیین مدرنیستی است که به جای تحقیق و بررسی موبوع شنااتش ،با آن
تبانی میکند .رویهمرفته واکاوی پسامدرنیستی ناسیونالیسم با انگاشتن آن به مثابه امری
برسااته (اواه زائیده تخیل مردم و اواه پروژه سیاسی همگن ساز دولت مدرن صناتی)
بنیانهای آن را به مثابه امری ذاتی 1زیر سوال میبرد و از موبوع بد شالودهانگارانه 2به تشریح
مفهوم ناسیونالیسم میپردازد .اما در عینحال چالشهای پیشروی ناسیونالیسم فقط ناشی از زیر
سوال رفتن آن به مثابه یک موجودیت دارای ذات 3نیست ،بلکه در ساح عینی و جاماه شنااتی
نیز چالشهایی پیشروی ناسیونالیسم وجود دارد ،دراینجاست که پسامدرنیسم با جهانی شدن
مشترکا برباتی بر پیکر ناسیونالیسم وارد میسازند .البته چالشهای پسامدرنیسم برای
ناسیونالیسم بیشتر به صورت ارده ناسیونالیسم یا فروناسیونالیسم 4و گرایشات قومگرایانه
ناسیونالیستی است ،و چالشهای جهانی شدن بیشتر از موبوع فراناسیونالیسم 5یا
انترناسیونالیسم 6نمود مییابند (عسگراانی و همکاران .)308-309 :1388 ،در نتیجه پیامد این
وبایت جدید اود را به صورت فراناسیونالیسم و انترناسیونالیسم نشان می دهد که منظور ایجاد
شدن فضای جهانیای (متشکل از سازمانها ،نهادها ]و هویتیابیهایی[ که دیگر مبنای اود را
از دولت -ملت نمیگیرند) است که اقتدار دولت -ملت را بر محیط سرزمینی اود سست کرده
است و از تداال فرایندهای تصمیمگیریهای داالی و جهانی سخن به میان میآورد (گیبنز و
1. essential
2. unti- foundational
3. essence
4. subnationalism
5. Supra / transnationalism
6. nternationalism
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ریمر .)156-157 :1384 ،به این مانی شالوده شکنیهای پسامدرنیتهای و سبک زندگی مصرف
محور و بیانگرباورانه 1پستمدرنیته ای که به نوعی اود را با امکانات ایجاد شده در اثر گرایشات
جهانی شدن تغذیه میکند ،عرصه را برای ظهور انسانی جدید فراهم کرده که دیگر صرفا
دالهای هویتی اود را از اجتماع بسته دولت -ملت محور دریافت نمیکند ،بلکه در عین حال
که اود را با یک مبنای ملی و حتی قومی تاین هویت میکند ،قابلیت و امکان این را دارد که
همانند انسانهایی در نقاط دیگر جهان بر اساس نشانههایی عام جهانی ،اود را تاریف میکنند.
در نهایت از منظر پسامدرن ،ناسیونالیسم دیگر آن نیروی مؤثری نیست که موجود دولت ملی
باشد یا آن را از نو بسازد .دولتهای ملی از این پس دیگر نمیتوانند به عنوان حامالن اصلی
هویت جمای به شکل مؤثری عمل کنند و نه حافظ آن نوع پروژه مرکزیت دهنده وحدت بخشی
باشند که در آغاز برپایه آن تاریف و تایین میشدند (عسگراانی و همکاران . )309 :1388 ،در
مجموع ،بر االف گفتمان های مدرن که فاکتورهایی همچون زبان ،مذهب و ملیت را
شااص های اصلی هویت دانستند و این فاکتورها را به صورت غیرقابل تغییر و از پیش داده در
نظر گرفته است؛ در گفتمان پستمدرن فاکتورهایی مانند :جنسیت ،سن ،طبقه ،مکان و قومیت
نقش مهمتری را ایفا کرده و جایگاه مفاوتی را در درون ملت به افراد میدهند ( & Penrose
.)Mole , 2008: 278
 .3-3بعد سیاسی دولت :حکومت
اصاالح حکومت یکی از مامولترین مفاهیمی است که بصورت هممانا با مفهوم دولت به
کار برده میشود .اصاالح حکومت ماموال در قرون میانه به مانای فرمان راندن به کار برده
میشود و از ریشه التین به مانی راندن ( )Gubernatorو راننده ( )Guberntioمشتق
شده است .از باد سیاسی ،حکومت به مانی جدید ارائه دهنده یک شکل ااصی از سازماندهی
سیاسی است .در اینجا ،حکومت به جنبه اقتداری دولت اشاره میکند و گروهی از افراد را
توصیف میکند که در یک واحد ماین و در یک زمان ااخ اقتدار دارند .در حقیقت ،تمام
کشورها با حکومتهایی که از پی هم میآیند ،اداره میشوند ( Flint and Taylor, 2007:
 .)137از آنجایی که حکومت بخش جدا نشدنی دولت و بازوی اجرایی ان به شمار میرود ،در
1. experssionistic
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گفتمان سیاسی مدرن توجه زیادی به حکومت ،فلسفه و سااتار آن شده است .دولت و حکومت
چه در شکل انتزاعی و چه در شکل عینی و واقای آن پدیده است که در بستر تاریخ و همزاد با
پیدایش و اشکال زن دگی جمای افراد بشر بوده است و به عنوان واقایتی بروری و اجتناب ناپذیر
به همراه زندگی بشر اواهد بود (حافظنیا .)208 :1385 ،مهمترین وظیفه حکومت اجرای
اواست دولت و از آن هم مهمتر اعمال حاکمیت است .حاکمیتی که برای عنصر اصلی تشکیل
دهنده آن یانی مردم و ملت که فلسفه وجود دولت و حکومت را پدید میآورد ،نوعی آرمان و
ارزش است .طبق نظریه قرارداد اجتماعی ،حکومت یک نهاد با منشاء الهی و از جانب اداوند
نیست بلکه یک نهاد انسان ساات است است که بر اثر یک قرارداد اجتماعی به وجود آمده
است .هابز حکومت مقتدر را مایه صلح و ایر و برکت برای برای مردم میداند ،اما
آنارشیستهایی همچون کروپتکین ،حکومت مقتدر را سفاك و جبار و مایه سیهروزی و بدبختی
مردم و مادر شر و فساد میداند که با سرشت طبیای انسان که تمایل به تااون با هم نوع دارد
در تضاد است (ویسی .)61-59 :1394 ،به طور وابح ،حکومتها به سبب ااتیارات گسترده و
منابع مادی و مانوی که دارند؛ تحت تاثیر مناق پسندیده عقالیی کردن و تنظیم امور جاماه
همواره در حال رشد و تاالیاند ،رشد و تاالی که به واساه آن منابع بیشتری را از جاماه در
ااتیار اود میگیرند؛ ولی در اینجا یک اار حقیقی وجود دارد و آن این است که ممکن است
به جای مصرف کردن آن منابع در جهت ادمترسانی ،برای توساه و اقتدار بیشتر اود مصرف
کنند (گلشن )42 :1385 ،؛ این در حالی است که از منظر گفتمان مدرن تمام امور جمای بر
اساس ایر و منفات همگانی استوار است و مالك تشخیص این مارفت همگانی عقالنیت
است .برای نمونه در «نظریه مکانیک» 1حکومت یک فاالیت بروری برای حفظ نظم در جاماه
است و به عنوان یک مکانیسم یک هدف و یک امر اواستنی به آن نگریسته میشود (افضلی و
مرادی .)219 :1392 ،از نظر گفتمان مدرن حکومت تقریبا تمام امور را زیر سیاره اود دارد.
کاکس می گ وید :حکومت روابط بین کارفرما و کارمند ،شوهران و زنان و والدین و فرزندان را
تنظیم کرده ،تا جایی پیش میرود که حتی اود را به آرامی جایگزین کارفرمایان ،والدین و
شوهران میکند ( .)Cox, 2002: 24اما به تریج در اثر دگرگونی در دو حوزه عملی و نظری
ناپایداری و تغییر در چنین وبای آغاز شد .تقریبا از اواار دهه 1980م مقررات سیاسی و
1. Mechanistic Theory
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اقتصادی به طرز رو به گسترشی از حکومت دولت محور به سمت حکومتی بر پایه مشارکت چند
جانبه متشکل از بخش دولتی ،اصوصی و سازمانهای دولتی و غیر دولتی حرکت کرده است
()Hakli, 2008: 476؛ به تابیری ،امروزه ،با انتقال مفهوم حکمرانی به حکمروایی (حکمرانی
اوب) و به دنبال ورود و اثرگذاری دیگر بازیگران اجتماعی بر حوزه حکمرانی ،شاهد تغییرات
زیادی در نحوه حکمرانی بر جوامع هستیم .در این شیوه از حکومت ،نهادهای مدنی به عنوان
مدافع حقوق شهروندی در تقویت مشارکت مردمی به منظور اثرگذاری بیر سیاستگذاریهای
عمومی مارحاند؛ بخش اصوصی عامل تولید در تقویت سرمایهگذاری در رشد تولید نااالص
ملی جهت افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی دیده میشود؛ و
سرانجام نقش دولت (حکومت) به عنوان تسهیلکننده فاالیتهای عمومی در فراهمسازی
محیای برای توساه پایدار به منظور ثبات و توساهی عدالت اجتماعی در جاماه ،ارزیابی
میگردد -که در آن دولت (حکومت) در تأمین بودجه عمومی و زیرسااتهای اقتصادی ،تدوین
مقررات ،ظوابط ،ارزشها ،دستورالامل و اط مشیها و همچنین مشخص نمودن ارزشهای
ملی و تدوین و تشخیص ایدهای عزم و حمایت سیاسی و تأمین امنیت نقش راهبردی دارد
(زهیری .) 95 :1394 ،این همان چیزی است که در گفتمان پست مدرنیته ،فکو آن را «حکومت
گرایی» 1می نامد .برای فکو ،حکومت یک شکل پراکنده از قدرت است که نه از دولت سرچشمه
میگیرد و نه به آن محدود میشود .از منظر حکومتگرایانه ،حکومت یک مجموعه ناهمگون،
تصادفی و ناپایدار ،متاارض و همگرا از مؤسسات ،قواعد و اعمال فنون فرمانروایی بوده ،اعمال
قدرت نه اود به اود است و نه هماهنگ و نه در راستای پیشبرد «منافع» عموم صورت
میگیرد (.)Huxley, 2008: 132
 .4-3بعد حقوقی دولت :حاکمیت
یکی از عناصر بنیادین دولت ،حاکمیت است .در واقع همین عنصر ،دولت را از انجمنهای
دیگر مشخّص میکند .در هردولتی اقتداری وجود دارد که ارادهی آن از نظر حقوقی بر همهی
افراد و انجمنهایی که در داال گسترهی آن قرار دارند الزامآور است .دولت به مانند یک
انجمن حقوقی ،باید ااتیار اصالح نهایی همهی موبوع های حقوقی را که در حوزهی آن قرار
1. governmentality
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دارد داشته باشد (عالم .)243 :1390 ،حاکمیت قبل از هر چیز با روابط داالی دولت و ساکنان
قلمروی اود سروکار دارد .حاکمیت ،ویگگی عالی قدرت است .حاکمیت ،هیچ قدرت باالتری را
نمیپذیرد .حاکمیت ،اعمال قدرت نهایی توسط دولت است (میرحیدر و همکاران.)12 :1390 ،
حاکمیت ،مفهومی است که بر فهم زندگی ملّی و بینالمللی انسان مدرن چیره شده است.
حاکمیت ،در بردارنده و بازگوکنندهی راباهی دولت و شهروندان و بین قدرت سیاسی و جاماه
است .حاکمیت مفهوم و یا ادعاییست دربارهی این که قدرت سیاسی چگونه عمل میکند و
چگونه باید باشد ( .)Camilleri and Falk, 1992: 11در گفتمان جغرافیای سیاسی و
ژئوپلیتیک تصور دولت بدون حاکمیت محال است .حاکمیت در امپراتور روم بر آمریت امپراتور
بر امپراتوری مربوط بوده و هیچگونه پیوند سرزمینی نداشته است ( Taylor and Flint,
 ،) 2000: 156اما پس از پشت سرگذاشتن تحوالت وستفالی در گفتمان سیاسی مدرن ،حاکمیت
سرزمینی شد .روی این موبوع که یک دولت «حاکم» است یا دارای« حاکمیت» است توافق
عمومی وجود دارد؛ اما روی اینکه چه چیزی حاکمیت را تشکیل می دهد توافقی وجود ندارد
( .)Glassner and Fahrer, 2002: 32چنین ااتالفنظری از نظر گفتمان سیاسی مدرن
نیز محل بحث و گفتگوی بسیاری است .از یکسو از دیدگاه نظری ،به گمان متفکران
پستمدرن ،اردباوری مدرن و ادعایهای جهانشمول آن نه تنها توجیه مناسبی برای حاکمیت
ایجاد نمیکند ،بلکه ایدئولوژی مناسبی را برای نظام های توتالیتر فراهم مینماید (حقیقی،
 .)29 :1379از سوی دیگر از دیدگاه عملی میان سال های 1950-1970م دولتها در تنظیم
اقتصاد ملی کامال کارآمد بودهاند ،اما از حدود  1970به تدریج تحتتأثیر جهانیشدن ،از تأثیر این
سیاستها کاسته شده است ( .)Cox, 2002: 329اجماال با ماالاه ماهیت حاکمیت و تحوالت
آن چنین به نظر میرسد که دولتها در طول تاریخ هرگز نتوانستهاند بر سرزمین و قلمروی
اود به طور کامال اعمال حاکمیت کنند .به عقیده اگنیو ( ،)2005کراسنر ( )1999و
ویلیامز( ،)1996دولتها هیچگاه آنچنان که در حاکمیت آرمانی مدنظر است بر امور و سرزمین
اود کنترل ندارند (گاالهر و دیگران .)48 :1390 ،بارتلسن با وامگیری از فوکو بیان میدارد:
«تاریخی که ما را در اود حمل نموده و جهت داده ،با رجوع به جنگ و نزاع مشخص
میگردد» ( .)Foucault, 1978: 114در درون دانش ،نزاع بر سر حاکمیت و در درون
گفتمان حاکمیت «نزاع دانشهای متفاوت» وجود دارد» (.)Bartelson, 1995: 4-83
دگرگونی ماهیت این نزاعها تغییرات تاریخی را در سیاست و روابط بینالملل میسازد .یکی از
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نکات مهمی که از جانب بارتلسن اقامه گردیده این است که مفاهیم سیاسیِ حاکمیت دولت
نمیتواند از شیوههایی که آن در تاریخ ،ماالاه و درك میشود ،مجزا باشد .در حقیقت پس
صحنهی ژئوپولیتیک جهانی ،از یک سو گویای مفهوم یکپارچه بودن جهان است و از سوی
دیگر نشان از همگسیخته بودن محیط سیاسی دارد .بر اساس گفته وبر «حاکمیت دولت»
مفهومی ایستا نیست ،بلکه حاکمیت دولت شبیه هر مفهوم سیاسی یا سازمانی دیگر عملکرد،
کارآیی و مشروعیت آن در گذر زمان تغییر مییابد ( .)Weber, 1995: 30به تابیری در دوران
پستمدرن به سبب واگذاری حاکمیت در ساح نهادهای بینالمللی(نظیر سازمانملل و
اتحادیههای بینالمللی و مناقهای ،نظیر اتحادیه اروپا) ،حکومت محلی و نهادهای جاماه مدنی،
عالوه بر مزایای نسبی که دارند میتواند تحت شااع عوامل قدرت ،زمینههایی از تهدید امنیت
کشورهای بایفتر را به وجود آورد .به این ترتیب ،با از میان رفتن تمرکزگرایی و جهان
دوقابی و ظهور نهضتهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی فروملی و قدرت گرفتن سازمانهان
بینالمللی و شرکتهای چند ملیتی به صور فراملی ناتوانی دولتها در اعماال حاکمیت بیش از
پیش شده است .به نظر میرسد در این جریان ،حاکمیت سرزمینی مالق در چهارچوب مرزهای
سیاسی دیگر قابل دفاع نیست؛ زیرا در جهات جلوگیری از آزادیها اثر میکند .الگوهای
سیاسی ،سازمانها ،جریان اطالعات و شبکههای اجتماعی در قلمروهایی گسترش مییابند که
دیگر با قلمرو سرزمینی کشورها برابر نیستند .بنابراین دو موبوع ،یکپارچگی ملی و تمامیت
اربی که همواره بر مبنای تصمیم گیریهای دولت در نظام بینالملل بوده ،کماهمیت شده و
حدود مرزهای جغرافیایی که جوالنگاه مدااالت عملی و قدرت نماییهای فیزیکی دولتها
مانند ،تجاوز و توساه عربی است نقش کمتری مییابد (پیشگاهیفرد .)18 :1380 ،نتیجه اینکه
برای پستمدرنیسم کشورداری وجود دارد ،اما دولت کامل و تکمیل شده (با حاکمیت حقیقی)
وجود ندارد .این بهتفسیری از حاکمیت که همیشه در فرایندهای موجود برپا میشود و هرگز به
لحظه نهایی کمال دست نمییابد ،منتهی میشود .دولت هرگز تنها یکبار و برای همیشه برپا
نمیگردد ،بلکه دولت یک امر سیاسی تکوینی است (دیوتاك)34 :1388 ،
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 .4تبیین چشمانداز آتی دولت «پساسرزمینی»  /چالشها و تهدیدها
در عصر گذار از نظام وستفالیایی ،جهان شبیه بخشی از کتاب «قصه دو شهر» چارلز دیکنز
 1است؛ یانی عناصر متضادی چون اردمندی و ابلهی ،روشنایی و تاریکی ،امید و ناامیدی،
وفور و فقدان ،ایمان و کفر ،اوبی و بدی و غیره را در اود دارد و علیرغم اینکه فرصتهای
زیادی به وجود آمده است امّا جهان با چالشها و مشکالت جدید ،جدی و عدیدهای روبهروست
(راست.)748-749 :1384 ،
در عصر پسامدرن ،فراسرزمینی شدن در حوزه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی از جمله
واقایتهای پیشروی زندگی و همپیوندی روزافزون زندگی امروزی ماست که الگوی ثابت،
نامتغیر و همیشگی عصر وستفالیا را از بین برده است .در این دوران چالشها و مسائل امنیتی
مختلفی به طور بیسابقهای برهم بارند که اگر همچنان مورد بیاعتنایی قرار گیرند ممکن است
حیات بشری را به نابودی بکشانند .ماندل ماتقد است که به دلیل گسترش فناوری به اصوخ
در عرصهی تولید سالح ،افزایش میزان نگرانیها و حساسیتهای زیست محیای ،عالمگیر
شدن اصول سرمایهداری و لیبرالیسم و همچنین پیدایش رقبای جدید برای دولتها در
عرصههای داالی و بینالمللی ،مفهوم امنیت در عصر حابر نسبت به دوران جنگ سرد
تغییرات اساسی کرده است (ماندل .)92 :1379 ،همچنین که از نظر روزنا ،افزایش شمار
بازیگران ،انقالب تکنولوژیکی ،جهانیشدن اقتصاد ملی ،پیدایش مسائل وابستگی متقابل،
تضایف دولتها و تجدید سااتار وفاداریها ،اردهگروهگرایی و در نهایت گسترش گرسنگی و
فقر به اصوخ در جهان سوم ،مجموعه دالیلی است که وی از آنها به عنوان سرچشمههای
آشوبساز در جهان امروز نام میبرد (روزنا.)107 :1382 ،
گذار از جاماهی صناتی به جاماهی پساصناتی که انقالب تکنولوژیکی و ارتباطاتی
مشخصهی بارز آن است ،پیدایش پدیدههایی نظیر تروریسم بینالملل ،آسیب دیدگی الیهی
اوزون ،آلودگی روزافزون محیط زیست ،بیماریهایی نظیر ایدز و ...که نتیجهی عامل اول
هستند ،کاهش اقتدار دولتهای ملی ،افزایش نقش گروههای غیردولتی و در نهایت افزایش
آگاهیها و تحرکات افراد به عنوان عناصر اصلی تشکیل دهندهی دولتها و دیگر گروهها ،پنج
فاکتوری است که جیمز روزنا از آنها به عنوان عوامل اصلی دوگونه شدن سااتارهای جهان
1. Charles Dickens
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یاد میکند .به اعتقاد وی این سااتار به صورت چند مرکزی و پیچیده و شامل بازیگران
مختلف و نسبتا اود مختار (شرکتهای چندملیتی ،اقلیتهای قومی ،حکومتها ،انجمنهای
حرفهای ،احزاب سیاسی ،سازمانهای فراملی و )...است و بازیگران آن به صورت مستقل و یا
در اتحاد با هم با نظام دولت محور به تاامل ،رقابت ،ستیز و یا همکاری میپردازند (روزنا،
.)74 :1382
اجماال ریشههای منازعات امروزه متحول شده است ،به صورتی که دیگر گسترش قلمرو و
یا ایدئولوژی زیاد مورد توجه قرار نمیگیرد -بلکه بیشتر تحت تأثیر ناربایتیهای سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیای قرار دارند .مهاجرت ،تروریسم ،سالحهای کشتار جمای،
جرائم اینترنتی ،مافیای جهانی ،ایدز جهانی مرزها را نشنااته ،و قلمرویهای سرزمینی را
یکیپس از دیگری در مینوردد (.)Ó Tuathail, 1999: 233
از طرفی سقوط نظام دوقابی ،راه را به سوی پیدایش دوبارهی منازعات فرهنگی و مذهبی
باز کرده و جهان شاهد منازعات قومی ،تروریسم بین الملل و  ...است (ماندل)93 :1382 ،؛
چنانچه جهانگرایان 1ماتقدند امنیت دیگر جنبه سرزمینی ندارد و تبدیل به مسئلهای جهانی شده
است .آنها بر این عقیدهاند -در عصر پسامدرن؛ حکومتها ،ملتها ،مرز و سرزمین و تمامی
موانع در مقابل نیروهای فراملی از اود مقاومت و اثر تاین کنندهای نخواهند داشت .آنها
میگویند ،سازوکارهای قلمروسازی همانند حکومت در حال تجزیه و سقوط و تضایفاند و
کارکردهای آن دیگر جنبه سرزمینی ندارد .به طور مثال کینجی اوهمایی 2با مارح کردن بحث
«جهان بدون مرز» ،پیشبینی زوال «دولت -ملتها» را مارح ساات (سلیمی)75-84 :1384 ،؛
که در آن وبایت جدید سرشت و قلمرو و کارکرد بسیاری از مفاهیم سنتی جغرافیای سیاسی
همچون ،مرز ،فضا شهروند ،کشور -ملت و غیره را به چالش کشانده است (حافظنیا و
کاویانیراد.)203 :1393 ،
بنابراین ،در ژئوپلیتیک دوران پست مدرن ،شاهد افول حاکمیت از درون (به دلیل ایزش
ظهور ملیگرایی و فشار گروههای داالی برای انتقال قدرت ) و از بیرون (به دلیل واگذار شدن
برای ابزارهای نظارتی به گروههای بینالمللی) هستیم .مشکل همهی کشورها در عصر
1. Globalists
2. Kinchi Ohmae
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ژئوپلیتیک پستمدرن این است که امور بیشتری اارج ازکنترلِ حتی قویترین حاکمیتهاست؛
چراکه در این دوره ،ریسکها ،تهدیدها و چالشهای بیشتری بر ملت یک کشور تأثیر میگذارد
که ریشه آنها در کشورهای دیگر است (نای.)181 :1390 ،
در حقیقت ،پارامترهای اساسی در منازعات بینالمللی در دهههایهای آینده ،رشد شکاف
غنی و فقیر و مشکل رو به گسترش محدودیتهای زیستمحیای بر توساهی انسانی هستند،
که سهم کشورهای قدرتمند در آفرینش این چالشها بخصوخ است .غیر از این ،با توجه به
سرعت گرفتن فرآیند جهانیشدن در سه دهة اایر که مبتنی بر ابزارها و امکانات ارتباطی
است ،به تدریج نشانههای شکلگیری الگوی «دولت پساسرزمینی» آشکارتر میشود .نیروهای
محرك جهانی شدن ،آشکارا بر دولت نفوذ کردهاند .قوانین و مقررات ملی ،اندك اندك با
قوانین و توافق نامههای بینالمللی مواجه میشوند .در واقع دنیای کنونی ما گذر از «دولت
محوری» 1به «جهان محوری» 2است .همچنین پیدایش فضای مجازی و جریانهای رایج در
آن یکی دیگر از پدیدههایی است که حاکمیت ملی دولتها را به چالش کشیده است .در
حقیقت «فشرده شدن زمان» ،به مانی «فشرده شدن مکان» است ،که در بازتاب مجازی بودن
فضا تصور شدنی است (مجتهدزاده.)87 :1391 ،
به علت انقالب ارتباطاتی و عالمگیر شدن رسانهها ،مردم یک کشور به راحتی و بسیار
سریع از اعترابات و شورشهای همتایان اود در سایر کشورها با ابر میشوند و با توجه به
چراش نسبتا آزاد اطالعات به زمینهها و دالیل و همچنین چگونگی بروز آنها پی میبرند که
این امر میتواند در نوع نگاه این افراد نسبت به دولتهای اود تأثیر به سزایی داشته باشد .به
عنوان مثال بسیاری ماتقدند برچیده شدن دیوار برلین و فروپاشی آلمان شرقی ( )1989نتیجهی
دیدن صحنههای شورشهای مردم چین در قضیهی میدان «تین آن من» از تلویزیون بوده
است (روزنا .)93-94 :1382 ،اساس چالش این فضا به این دلیل است که -این فضا فاقد یک
نهاد بینالمللی برای مدیریت ،کنترل و اعمال حاکمیت بر آن است (حافظنیا .)169 :1390 ،در
مجموع و با توجه به ماالب ذکر شده میتوان به شش عامل اساسی تأثیرگذار در تحول مفهوم
امنیت اشاره کرد که عبارتند از :انقالب اطالعاتی و ارتباطاتی و همچنین انقالب در عرصهی
'1. States
2. Globalism
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تولید جنگ افزارها ،انفجار جمایتی ،افزایش شمار بازیگران ،گسترش شکاف شمال -جنوب،
مسائل زیست محیای و در نهایت فروپاشی نظام دوقابی است.
نگاره شماره ( -)2الگوی مقایسهای دولت سرزمینی و دولت پساسرزمین

 .5نتیجه گیری
به طور اطمینان بخشی دولت ملی ،هنوز هم در قالب نقش سنتّی اود توانسته حاکمیت
انحصاری اش را بر سرزمین ،مرز و مردم ساکن حفظ کند .در قرن حابر دولتها همانند سابق به
کشور گشایی میپردازند (تسخیر افغانستان و عراق توسط آمریکا) .مکانهای جغرافیایی را
تسخیر میکنند( .شبه جزیره راهبردی کریمه توسط روسیه) و ااتالفات سرزمینی فراوان
(ااتالفات مرزی شدید در بیشتر کشورهای ااورمیانه ،هند و پاکستان ،چین و ژاپن ،هند و چین
و  ،)...هنوز در جهان به قوت اود باقی است .کما اینکه مرزها همانند گذشته به صورت فیزیکی
(پنلکشی ،سیمااردار و انواع تجهیزات مدرن الکترونیکی) ،جلوی عبور مرور قاچاق کاال و
مهاجرت غیر قانونی را سد میکنند .همچنین که بسیاری از کشورهای پیشرفته و جهان سوم
برای حفظ حاکمیت و بقاء حکومت دست به سانسور شدید ابری میزند ،پاکسازی قومی
میکنند و از شیوهای نامشروع آپارتایدی ،بسیاری از مهاجران و رنگین پوستان را ااراج یا
سرکوب میکنند .بدیهی است -کشور هنوز به اشکال سنتی (مدرن) بسیاری از کارکردهایش را
حفظ کرده است .تحوالت فناوری ،امنیت مبتنی بر شفافیت ،اناااف متقابل ،وابستگی متقابل و
آسیبپذیری متقابل از مهمترین مشخصههای جهان پستمدرن محسوب میشود .از طرفی
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حاکمیت و امنیت حکومت ملّی با فرایندهای جدیدی ،همانند جهانی شدن (به مثابه فرصت و
تهدید) که نماد شااص پستمدرن است ،دچار باز تاریف و تحول ماهیتی شده است .نقش
دولت ملی به واساه نیروهای جهانی دیگر آن نقش ثابت به مثابه دولت محوری نیست .در
حقیقت تحوالت پستمدرنیتهای همانند جهانی شدن بر ارکان دولت ملی (ملت ،حاکمیت ،مرز و
حکومت) تأثیر دوگانهای داشته است .شروع هویتگرایی ،ظهور نهضتهای اجتماعی سیاسی و
سازمانهای غیردولتی در قالبهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،جهانی شدن بسیاری از مسائل
ملی مانند :محیط زیست ،تروریسم ،انواع بیماریها ،مهاجرت و غیره حاکمیت و امنیت «دولت-
ملتها» را با تهدیدهای جدیدی که هرگز دولتها و ملتها در دورههای مدرن و پیش
مدرنترر تجربه نکرده بودند مواجه سااته است .همچنین که -اهمیتیافتن باد ذهنی امنیت
(در پستمدرنیته) و یا همان احساس امنیت به همراه فاال شدن امنیت اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی ،زیست محیای و به اصوخ امنیت اجتماعی در مقابل امنیت نظامی (امنیت موسع
در مقابل امنیت مضیق) تحوالت اساسی هستند ،که در عرصهی امنیتی پدید آمدهاند که اود
این مسائل نیز در نتیجهی عواملی همچون گسترش تکنولوژی در عرصههای گوناگون ،افزایش
ناگهانی جمایت ،افزایش تاداد بازیگران و همچنین افزایش اارات زیست محیای و مهمتر از
همه افزایش فقر و تبایض به همراه تغییراتی که در نظام بینالملل رخ دادند .مهمترین این
تحوالت شکسته شدن حاکمیت انحصاری دولت در این بخش به مانند بخشهای دیگر توسط
دیگر بازیگران است  .با این مقدمه ،در حقیقت گفتار اصلی مقاله حول این سوال کلیدی است؛
دولت ملی به لحاظ نقشی و عملکردی چه تأثیرات از گذار مدرنیته به پست مدرنیته پذیرفته
است؟ در پاسخ به این سوال دو گفتار "حاکمیت" و سپس" امنیت" بیشترین اثرگذاری را در
بحث و تحلیل دارند و باقی مسائل هم حول این دو هستند .در واقع هدف ،حاکمیت دولت و
مفهوم امنیت در آن است .همان گونه که بحث شد حاکمیت در دولت مبتنی است بر اعمال
قدرت نهایی توسط دولت .این مفهوم از حاکمیت دارای برداشتهای سوئی است؛ چرا که در
نظام های مختلف (دموکراتیک و غیردموکراتیک) کاربری و تاریف از امنیت متفاوت است و باضا
در سایه ایدئولوژی حکومت این امکان را به وجود میآورد که نظام توتالیتری شکل بگیرد .به
همین رأی پستمدرنیسم هرچند که مرجای برای حاکمیت و حتی امنیت مشخصا مارفی
نمیکند ،ولی با رویکردی متکثر با واگذاری حاکمیت به نهادهای بینالمللی و گروهای مدنی و
دولت محلی و ...عمال مثل شمشیر دولبه عمل میکند که هم میتواند فرصتی را برای همگرایی
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دولت -ملتها ،گروها و جوامع انسانی فراهم آورد و هم میتواند بربهی مهلکی بر حاکمیت
ملی ،امنیت و تمامیت اربی دولت ملی وارد سازد .در نتیجهگیری کلی ،پستمدرنها مخالف
با تمامیت دولت نیستند .آنها بیشتر مخالف حاکمیت انحصاری دولتاند .بنابراین رویکرد کلی
آنها تلقی از این امر دارد که دولتها نه تنها مرجای مناسبی از احراز حاکمیت و امنیت نیستند،
بلکه آنها با سلب بسیار از آزادیها ناقض امنیت و آزادی بسیار بشراند .اجماال در انگارها و
رویکردهای ژئوپلیتیک؛ پستمدرنیسم را میتوان ،شکلی از گفتمان ژئوپلیتیک انتقادی دانست
که هدفش آشکارسازی و برمالسازی تااریف اوداواهانه مدرنیستی از دولت (به عنوان یک
مرجع مالق در همه زمینهها) است.
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