
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1395 پاييز، پنجمدوره هفتم، شماره بيستم و 

 29/04/1395تأييد نهايي:   10/11/1394دريافت مقاله: 

 36-17صص 

 ؟چیستفضای جغرافیای شناخت  شناسیروش

 1انداز پدیدارشناسی هرمنوتیک(فضای جغرافیایی از چشمشناخت شناسی روش سرشت)درنگی بر 

 دانشگاه فردوسی مشهد - ریزی شهریدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه، صادقيمجتبي 

 مشهد فردوسی دانشگاه -روستایی ریزیبرنامه و جغرافیا استاد، جعفر جوان

 دانشگاه فردوسی مشهد - ریزی شهریجغرافیا و برنامه استاد، محمدرحيم رهنما

 چکيده

ها را ان آنتوپدیدارهای گوناگونی است که می یدارندهدربرگرخود ، «پدیدار»سان یک هفضای جغرافیایی ب

با نگاهی و  ناسی هرمنوتیکانداز پدیدارشجای داد. از چشم )ناآدمیان( ها)آدمیان( و نادازاین هادازاین یدوالیهدر 

، یتیویسم)پوز هاهای آنکاو( و نیز زیرگونهکاو و دلیلعلّت) شناسیهای روشگرایانه به گونهسنجش

غرافیایی شناسی شناخت فضای جروش»: تا دریابیمآنیم بر ، ی انتقادی(هرمنوتیک و اندیشه، پدیدارشناسی

گسیختگی  -1)ی بزرگِ شناخت فضای جغرافیاییپس از رونمایی از دو بازدارنده، در همین راستا «.چیست؟

پشت  در گروِ، هازدودن بازدارندهآشکارگردید که ، اَش(جهان دان درگیرافتادگی جغرافی -2، اَشپدیدار از جهان

، فهمیپیشمیان -5، فهمیپیشدرون-4، فضاییمیان -3، ایالیهمیان -2، ایالیهدرون -1) خانسرگذاشتن هفت

 یباز هایوردکه  شودانجام می گانههفت «کیدور هرمنوتی»است که با  (ایاندیشهمیان -7، ذهنی –عینی  -6

-روش، مدتاًع، شناسی شناخت فضای جغرافیاییروش: باید گفت شدهبیاندر پاسخ به پرسش بنابراین  ؛هستند

 سرشناخت را پشت خانهفت، گانههفت به کمک دورهرمنوتیکیتواند میکه  باشدمی )معناکاو( کاودلیل شناسی

اکنشی که از هر کنش و و چراکهها در فضای جغرافیایی دست یابد؛ های دازاینبه فهمِ کنش و واکنش بگذارد و

ی به معنای آن برد. پ توانمیکاو های دلیلشناسیگیری از روشدارای معنایی است که با بهره، زندمیآدمی سر 

به وبیش کمرد و کرا رونمایی و واکاوی  هاآن هایدلیلو  توان پدیدارهای جغرافیاییها میشناسیبا این روش

 .یافتدستها آن و شناخت فهم

 .هرمنوتیک، رشناسیپدیدا، یکاودلیل، یکاوعلّت، شناسیروش، فضای جغرافیایی: های کليدیواژه

 

 

                                                            
-می« شهر مشهد: نمونه، جهانی« زیست ـ جهانِ»در ، باززایش متن فضایی»با عنوان  ی دکتریمستخرج از رساله، این نوشتار -1

 باشد.

* Email: rahnama@ferdowsi.um.ac.i                                               09151152584: ی مسئولنویسنده  
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 18                                          چيست؟... جغرافيای فضای شناخت شناسيروش

 مقدمه -1

ی خود را برای شناخت آن در پی خواهد داشت. در نگاهی شناسی ویژهروش، بنگریم« فضا»اندازی که به از هر چشم

، (. در نگاهی ربطیKitchin, 2009: 268باشد)می x, y, zی هندسی است که دارای ابعاد سامانه فضا، مطلق به فضا

(. Elden, 2009: 264تی جهانی از چیزهای مادی است)و آرایش موقعیّ پرشدهها فضا باردانی است که با چیزها و رابطه

فضا روابط ، ( است. در نگاه روابطیKitchin ,2009 :269ی ذهن)وردهو فرآ، و بازنمایانه2انتزاعی، فضا، در نگاه شناختی

شناسی در نگاه (. گویاست روشElden, 2009: 264-265ها است)پیوندیی همشدهو ساخته و فرآورده، اجتماعی است

 & Gregoryدرنقل ، 1984، )اسمیت شودو ربطی که در آن فضای فیزیکی با فضای ریاضیاتی جایگزین می، مطلق

others, 2009: 708ی تولید روابط و نبود روابط و نیز که فضا را نتیجه -شناسیِ نگاه شناختی و نگاه روابطی ( با روش

تا تراز  خانه(مان)مانند روابط درونی زندگی روزانهاز تراز دوستانه 3هابستگی، دادوستدها، پیوندها، هاای از شبکهتنیده

نگریستن به فضای جغرافیایی از ، سان( یکی نخواهد بود. بدینMassey, 2009: 17داند)میهای مالی جهانی شرکت

-ی هرمنوتیکی را در پی خواهد داشت. از این چشمشناسی پدیدارشناسانهانداز پدیدارشناسی هرمنوتیک نیز روشچشم

نیز وجود  گوناگونیپدیدارهای ، که در درون آن، شودنگریسته می 4«پدیدار»سان یک هبه کلِ فضای جغرافیایی ب، انداز

ها کوه، هاراه، هاساختمان: )ناآدمیان( هاو نادازاین ...شهروندان و مدیران و: 5)آدمیان( هابه دازاین ها راتوان آندارد که می

بلکه ، پیوسته نیستهمهای بهیا نادازاین، پیوستههمهای بهای از دازاینبندی کرد. فضای جغرافیایی تنها شبکه... دستهو

نشست پدیداری است از برهم، های پیوسته به هم است. فضای جغرافیایی خودها و نادازاینای از دازاینی تنیدهشبکه

 : از اندعبارتکه  پنج الیه

ها و... نامهبر، هاسیاست، ساختارها، هاایدئولوژی، هاگفتمان، اندیشه و باورهای فضاگردانان: ی بر فضای اندیشهالیه -1

ترِ فضانشینان های عینیجنبه: های اندیشندهیهال -3های فضانشینانباورها و ارزش، هااندیشه: ی در فضای اندیشهالیه-2

: ساختطبیعت یالیه -5ها و ... کاربری، هاساختمان: ساختنسانای الیه -4هنجارها و ...، روابط اجتماعی، مانند نیازها

 (. 23-22: 1394، ... )صادقی و همکارانها ورودخانه، هاناهمواری

 

 های فضای جغرافیاییالیه: 1جدول

 های دازايناليه
 های اندیشهالیه

 ی بر فضااندیشه

 ی در فضااندیشه

1 

2 

 3 های اندیشندهالیه

 های نادازايناليه
 4 ساختی انسانالیه

 5 ساختی طبیعتالیه

 (26-25: 1394، همکاران )صادقی و: منبع

 

 یاز دو گونه، الیه 5با ، که در شناخت فضای جغرافیاییجادهد از آننشان می، (1های فضای جغرافیایی)جدولالیه

نخست باید ، ای را خواستار است؛ ولی پیش از پرداختن به آنشناسی ویژهروش، نادازاین( سروکار داریم، )دازاین ناهمانند

گردد.  روشن -دهدکه بنیان فلسفی این نوشتار را شکل می -انداز پدیدارشناسی و هرمنوتیک از چشم« شناخت»مفهوم 

یا ، به یک چیز توجّههمیشه با ، شناخت چیزی است؛ عبارت از شناختِ، شناخت، )پدر پدیدارشناسی( از نگاه هوسرل

                                                            
2- abstract 

3- connections 
 شود.در ادامه، به درازا از مفهوم پدیدار سخن گفته می -4

5- Dasein 
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 19                                                 1395 پاييز، پنجمبيستم و  ، شمارههفتم خشک، دوره مناطق جغرافيايي مطالعات

، (. به باور هوسرل326: 1384بیدی، صانعی دره) شناسیمرا می« چیزی»، شناسیممی کههنگامیاست. ، آگاهی از یک چیز

گوییم شناخت فضای جغرافیایی می کههنگامیبنابراین ، (347: 1392، )جمادی است...« آگاهیِ از »، ناگزیر، ایآگاهی هر

بسان یک « پدیدار فضای جغرافیایی»چه چیزی؟ شناختِ « آگاهیِ از»درنگ باید گفت شناختِ چه چیزی از آن؟ بی، 

فقر و ... ؟ زیرا از دید پدیدارشناسی ، عدالت، نشینیحاشیه: مانند« پدیدارهای درون فضای جغرافیایی»یا شناخت ، ل؟ک

 7بودنالتفاتیاز راه حیث، 6ذات، ی پدیدارشناسی هوسرلای نخواهد بود. در فلسفهشناخت و آگاهی، ی نباشد«چیز»اگر

« پدیدار»تا ، ( بنابراین باید قصدِ شناخت چیزی را کرد245: 1384بیدی، صانعی دره) شوداست که به پدیدار تبدیل می

)ابژه( نیاز دارد. به باور  همواره به مفعول، زیرا او نیز بر این بود که ادراک ؛رسدی این کار به ارسطو میپیشینه شود.

، التفاتی است. اگر رنگ نباشدحیث شهود و استداالل و ...(، تعقل، تخیل، ادراک و شناخت )اعم از احساس، هوسرل نیز

، شناختفاعل  -سه عنصر، شناخت فرآینددهد و .... بنابراین در شنیدن رخ نمی، اگر صدا نباشد، دهددیدن رخ نمی

دارد. بیننده  -ق دیدن فاعل و متعلّ -یعنی عمل دیدن نیاز به دو عنصر  وجود دارد؛ -شناخت  و عمل، شناختموضوع 

 دانی باشدجغرافی -1: (. بنابراین در شناخت فضای جغرافیایی نیز باید245: )همان بیننده است، ببیندکه آن شرطبه

آهنگِ شناخت فضای ، دانجغرافی -3)موضوع شناخت(  ای برای شناخت باشدفضای جغرافیایی -2، (شناخت)فاعل 

 )عمل شناخت(.  جغرافیایی کُند

 

 
 شناخت فضای جغرافیایی: 1شکل

 

است؛ یعنی « پدیداِر فضای جغرافیایی»دان به دنبال شناخت و درک گاه جغرافی-1: دهد کهنشان می 1شکل

سان یک بستر و پدیدارِ معنادهنده به دیگر پدیدارهایی هدان این است که کلیت یک فضای جغرافیایی را بجغرافی« التفاتِ»

کسانی است که « جهانِ -زیست »دان در پی شناخت و فهم جغرافی، بشناسد. در این معنا، دهدکه در درون آن رخ می

، شدهواقع ایگونهبهدازاین  -1: ی پدیدارشناسی هرمنوتیکیانداز فلسفهکنند. از چشمدر آن فضای جغرافیایی زیست می

، «درون جهانی»ای یعنی در ـ جهان ـ هستنِ هستنده 8شدگیواقع، (240: 1391، )هایدگر زیید و هستن دارداست که می

است  شدهبستهای به هستیِ هستنده، اش9«تقدیر»بفهمد که در  گونهاینتواند خودش را که این هستنده می ایگونهبه

، شودبرای انسان هویدا و آشکار نمی چیزیهیچ -2(. 75: )همان کندی خودش با آن تالقی میکه در درون جهان ویژه

جغرافیایی  بنابراین شناخت فضای -3( 228: 1379، )ورنو و همکاران ( او قرار گیردجهان)زیست که در عالَممگر این

فضاگردانان)مدیران( و  ویژهبهجهان فضانشینان)شهروندان( و دان در زیستکه جغرافیمگر این، دست نخواهد آمدبه

، اقتصادی، روابط اجتماعی، برندمی دریابد که در چه جهان)عالَمی( به سر، جای گیرد، فضااندیشان)اندیشمندان( آن فضا

خواستِ ثروت ، هایی)خواستِ قدرتو ...( و انگیزه، 10نوگرا، های پیشانوگرا)اندیشه هاها بر گردِ چه اندیشهسیاسی و... آن

از  ی تنیدهشبکه، ای از هستندگان نیست بلکه جهانجهان مجموعه، دیگر، گردد. در پدیدارشناسی هرمنوتیکو ...( می

(. بنابراین فهم پدیدارها 218: 1390، )مالیری باشدمی، و از هر چیزی که در جهان است، ای از فهم دازاین از خودمعانی

                                                            
6- Substance  

7- Intentionality  

8- facticity  

9- destiny 

10- Modern  
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 20                                          چيست؟... جغرافيای فضای شناخت شناسيروش

، ما در یک فضای جغرافیایی مفروض، جهان است. برای نمونهی معانی یا همان زیستی تنیدهنیازمند فهم این شبکه

 ای از معانیی تنیدهرا زمانی درک خواهیم کرد که بفهمیم آنان در شبکه« ی شهروندان نسبت منافع ملیتوجّهبی»دلیل 

 اهمّیّتچه برایشان زبانی و ... بسیار پررنگ است و آن، ایقبیله -های قومی کنند که گرایشجهانی زیست مییا زیست

به وجود « منافع ملی»یی به نام هنوز معنا، آنان 11ای و .. است نه منافع ملی زیرا در جهانمنافع قومی و قبیله، دارد

 : منظور از شناخت فضای جغرافیایی عبارت است از، شناسی را راه رسیدن به شناخت بدانیماگر روش، نیامده است. باری

ی که فضانشینان/ «جهانزیست»یا همان « پدیدارِ فضای جغرافیایی»از  12ایاندیشهرونمایی و واکاوی میان -1

سان بستری معنادهنده است به هب، جهانزیست -کنند شان آن فضای جغرافیایی در آن زیست میفضاگردانان و فضااندی

تا  -( 340: )همان یعنی میدان فرهنگی زندگی انسان ؛جهانزیست چراکه ؛ی پدیدارهای درون فضای جغرافیاییهمه

پدیدارهای ، فهم نشود، آدمیان همان فضای جهانِ این میدان زندگی درک نشود و فضای جغرافیایی از دریچه کههنگامی

گاه ، «پدیدارهای فضای جغرافیایی»ای از اندیشهرونمایی و واکاوی میان -2آن فضای جغرافیایی درک نخواهد شد. 

« التفات»یعنی تالش و « پدیدارِ فضای جغرافیایی»نه ، است« پدیدارهای فضای جغرافیایی»دان به دنبال شناختِ جغرافی

بیکاری و ... . گویاست که در ، جرم، فقر: ای از درون فضای جغرافیایی را پژوهش کند مانندکه پدیدارهای ویژهاین است 

کنند. از نگاه بیکاری و مشارکت و عدالت و ... معنا پیدا می: جهان است که پدیدارهایی مانندی فهم زیستسایه

شناخت فضای جغرافیایی ، ی دوم باشدچه از گونه، ی نخستدان چه از گونهجغرافی« التفات»و « قصد»، پدیدارشناسی

خودِ چیزها رفتن  سویبهزیرا که بنیان پدیدارشناسی هوسرل  ؛خودِ پدیدار)های( فضای جغرافیایی سویبهیعنی پیش 

نماید نه که میوگشود و آنچه نمایان میهای پیشین را باید به دور ریخت و تنها آنها و فرضای که داوریگونهبه، است

)رونمایی پدیدار( و هم  تواند هم پدیدارهامی« خود چیزها سویبهپیش (. »221:  1379، )کوروز را توصیف کرد

شناسی روش»: (. در همین راستا پرسش بنیادین این خواهد بود1)شکل )واکاوی پدیدار( ها را دربرگیردهای آنپدیدآورنده

توان پدیدار)های( فضای جغرافیایی را رونمایی می شناسیبا چه روش، دیگر سخنبه « شناخت فضای جغرافیایی چیست؟

ها در شناخت فضای جغرافیایی کارگیری آنهو ب، شناسیهای روشکه این کار نیازمند پرداختن به گونه، و واکاوی کرد؟

 است. 

 وچراهای جغرافيايي درگيرودار چون، هاشناسيروش -2

ن برای بنابرای(؛ 7: 1389، )عبداللهی و جوان ی منطقی برای رسیدن به شناختروش و شیوهیعنی ، شناسیروش

 چراکه( 2)شکل دشناسی پرداخته شوهای روشبایسته است که به گونه، پدیدارهای جغرافیایی کردنو واکاوی رونمایی

سنجش  هایتوان با روشرا نمی توان شناخت؛ خروش و شورش مردمان یک سرزمیندادی را با هر روشی نمیهر رخ

دهیم ولی از ها انجام میگرفتگی را برای سدهبینی ماهخروش یک رودخانه واکاوی کرد. پرسش آلن راین که چرا پیش

ی قوانین بر پایه، نآ چراکهگر همین نکته است. روشن خوبیبه( نیز 16: 1382، )راین بینی یک انقالب ناتوانیم؟!پیش

 دهند.از خود نشان می واکنشی است که آدمیان در برابر حاکمیت، هد و دیگریدریاضی رخ می

 

 

 

                                                            
های جهان، بلوغ و پیری، وانیج، جهان خودش را دارد. کودکی، ای از تاریخ انسان و هر دوره از تاریخ خود یک فردهر دوره، ها بسیارندجهان -11

جهان شوهران و ، کارانشجهان ورز، نیز ناهمانند باشد. جهان پزشکانهای گوناگون خودشان را دارند که با هم همانند نبوده و چه بسا برای آدم

، آشکارشده در نور آن سپهرها دارند که برای دیدن و کشف واقعیّتسپهری از واقعیّت را عرضه می، هاجهان زنان و ... داریم. هر کدام از این جهان

 (. 443: 1390، آدم باید در جایگاه قطب نوئتیک آن جهان قرار گیرد )مالیری
12- Intersubjective unveiling and analysis  
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 وچراهای جغرافيايي شناسي و چونهای روشگونه -2-1

بنابراین ، نیز هستند هاآندلیل( /علّت)یرونمایی از پدیدآورنده پیدر ، دانان افزون بر رونمایی از پدیدارهاجغرافی

 پرداخته شود. 14«کاودلیل»و 13«کاوعلّت»شناسی روش هایبایسته است که گونه
 

 
 شناسیهای روشها و زیرگونهگونه: 2شکل

 

های خود را دارا بوده و با یکدیگر ناهمانند هستند. ناهمانندی این دو گونه کاوی هر یک ویژگیکاوی و دلیلعلّت

خودروها ، شودچراغ راهنمایی که قرمز می: برپاست 16«دلیل»و 15«علّت»در ناهمانندی است که میان ، شناسیروش

ایم که اگر چراغ قرمز ما آدمیان خودمان قرارداد کرده چراکهست؛ ایستادن خودروها« دلیل»شدن چراغ قرمز، ایستندمی

، هاآنایستادن  علّتولی ، ی است برای ایستادن خودروها«دلیل»، شدن چراغباید خودروها بایستند. بنابراین قرمز، شد

، گویید چون پای خود را روی ترمز گذاشتمایستادن خودروی شما چه بود؟ می علّتترمز خودروهاست. اگر کسی بپرسد 

ما قرار بر این است چراغ  یزیرا در جامعه ؛گویید قرمزشدن چراغولی اگر بپرسد دلیل ایستادن خودروی شما چه بود؟ می

که ولی این، شدنی استهمه مشاهده، ایستادن ماشین، قرمز شدن چراغ، ترمز گرفتن، راننده، بایستیم. حال، که قرمز شد

از درون جامعه فهم کرد نه ، باید از خود مردم بپرسید، توان مشاهده کردی ایستادن است را نمینشانه، قرمزشدن چراغ

)از روی اختیار و باآگاهی از  دلیل (. آدمیان از روی359-358: 1376، )سروش که از بیرون جامعه آن را تبیین کرداین

داد سان یک رخهب« سیل»: ( برای نمونه455: )همان کنندکار می علّتاعتباریات و قراردادهای جامعه( و طبیعت از روی 

بردن یعنی پی ؛نبود پوشش گیاهی و ... دارد، مورفولوژی حوضه، بارش بسیار در زمان کوتاه ؛از جمله، دارد« علّت»، طبیعی

گذاری سرمایه»دادی چون توان آن را واکاوی کرد ولی رخبلکه از بیرون می، سخنی با سیل نیستنیازمند هم، آن علّتبه 

دان تا به فهمی بنابراین جغرافی ؛ثباتی اقتصادی( دارد)بی «دلیل»، «های پردرآمد ولی دیربازده اقتصادینکردن در بخش

ها و پوزیتیویسم که به دنبال )ناتورالیزیم هاکاوعلّتتواند آن را واکاوی کند. نمی، نرسد از شرایط اقتصادی درون آن جامعه

با ، ها و قوانین بودکه باید به دنبال پیداکردن مشابهت)آنان که به دنبال فهم هستند( در این کاوهاتبین هستند( و دلیل

گویند مشابهت چیزی بلکه می، دنبال قانون نباید رفت، نباید رفتویند دنبال مشابهت گکاوها نمیدلیل، هم ستیزی ندارند

: )همان نه از بیرون، و با رفتن به درون جامعه پیدا کرد، نیست که ما از بیرون بتوانیم آن را دریابیم باید آن را از راه دلیل

 : رفتشود برای فهم یک پدیدار باید به درون جامعه/ متن گفته می کههنگامی(. 458-456

دان در درون گرفتن جغرافیبلکه رفتن به معنای جای، نباید رفتن را به رفتنِ فیزیکی میان آدمیان فروکاست: الف( 

ها نباشد و نتواند جهان آنولی در زیست، گان باشدشونددانی که میان پژوهشهاست؛ چه بسا جغرافیجهان آنزیست

بیند ی بناهای تاریخی یک شهر را میمانند گردشگری که تنها پیکره، معنا کندپدیدارها را از نگاه و چشم آنان ببیند و 

                                                            
13- Explanation 

14- Interpretation 

15- Cause  

16- reason  
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 22                                          چيست؟... جغرافيای فضای شناخت شناسيروش

ای که اکنون تنها برای جامعه، رفتن به درون جامعه: کردن آن دوران ناآگاه است. ب(زندگیی زیست و چگونهولی از شیوه

دان جاست که جغرافیاین جود ندارد.ی برود که اکنون دیگر وادان به درون جامعهچه بسا جغرافی نیست؛، وجود دارند

اندیشان( چه واکنشی به )شهروندان/شهریاران/ روشن که ایرانیانبرای فهم این: شود؛ نمونهی تاریخ کشیده میبه گستره

رفتن ، گویاست این رفتن جهانِ ایرانِ روزگار مشروطه رفت.بایستی به درون زیست، ورود نوگرایی نشان دادند و چرا؟

ولی رفتن به درون اسناد و مدارک تاریخی آن زمان شدنی است تا بتوان به ، شدنی نیست چراکه ؛نخواهد بود فیزیکی

ها برد و تاجران و ...( آن زمان نشست و پی به معنای واکنش آن، روحانیان، اندیشانروشن، )شاه و درباریان جای ایرانیان

که )خواست قدرت و ثروت و...( پسِ این واکنش را شناخت. فرجام آن هایگیزه...( و انها وگفتمان، ها)ایدئولوژی هااندیشه

شناسی میان بودن روشکه به یکسان - 17گراییی طبیعتدر جرگه، پردازدجا که از بیرون به پژوهش میاز آن، کاویعلّت

که روش علوم اجتماعی را  - 18ییگرای ضدطبیعتدر جرگه، کاویگیرد؛ دلیلجای می -علوم طبیعی و انسانی باور دارد 

 یگرایی این است که آدمی نیز مانند همههای طبیعتفرض(. از پیش372: 1373، )لیتل جای دارد -داند معناکاوانه می

تری از های پیچیدهای از طبیعت و مانند طبیعت است؛ تنها ناهمانندی در این است که آدمیان پدیدهپاره، پدیدارها

که از بن با طبیعت ناهمانند نه این، هاستتنها در پیچیدگی آن، ... هستند. ناهمانندیچون رنگ و آب و نورهایی پدیده

-ی جدابافتهتافته، گروهی باور داشتند که آدمیان، برشان نیاز به روش دیگری از شناخت باشند. در براهستند و در واکاوی

ی ای از فلسفهشناسیروی که هیچ روشاز آن(. 454: 1376، )سروش داَنی خود را خواهانای هستند و روش شناخت ویژه

کاو علّتشناسی ی ناهمانندی میان روشبنابراین ریشه ؛(128: 1357، )سروش نیاز نیستبی، آن است یزیرینی که زاینده

گرایی جستجو کرد که بدان گرایی و ضدطبیعتطبیعتها یعنی ی زیرین آنکاو را باید به ترتیب در همان فلسفهو دلیل

ها شناسیتر به روشتر و کاربردیجا که در شناخت فضای جغرافیایی نیازمند پرداختن موشکافتهپرداخته شد. از آن

 ها بپردازیم. های آنپا را فراتر گذاشته و به زیرگونه، شناسیی کالن روشباید از این دو گونه، هستیم

 وچراهای جغرافياييو چون، شناسيهای روشزيرگونه -2-2

ز ابندی هابرماس دسته -ین نوشتارابه گمان -ها انجام شده است ولی شناسیگوناگونی از روش بندیکنون دستهتا

، مانند یک لوال خوبیبهنه تنها ، شونده بنا شده استی جداشدن و جدانشدن پژوهنده از پژوهشروی که بر پایهآن

، اسی هرمنوتیکپدیدارشن، پدیدارشناسی، های پوزیتیویسمشناسیکاو( را به روشکاو/دلیلتعلّهای کالن )شناسیروش

شونده ی پژوهنده با پژوهشابطهر، ترکاربردی ایگونهبهبلکه ، (2)شکل دهدی انتقادی پیوند میتبارشناسی و نیز اندیشه

شناسی های روشام زیرگونهتوان از آن با نکاو( میو دلیل کاوعلّتشناسی)ی کالن روشکند که در برابر دو گونهرا بیان می

 سوژه -ژه سو -2، تجربی( -ابژه)تحلیلی -شناسی سوژه روش -1: شناسی هابرماس عبارتند ازنام برد. سه گونه روش

و « کاوعلّت»نخست را  یتوان گونه( که می209-208: 1376، )انتقادی( )سروش ا خودشب -سوژه  -3)هرمنوتیک( و 

 (. 2)شکل دانست« کاودلیل»ی دیگر را دو گونه

 پوزيتيويسم(): «سوژه ـ ابژه»شناسي روش -1-2-2

 یعنی پژوهنده، است 20ابژه -ی سوژه رابطه، شوندهی پژوهنده با پژوهشرابطه 19تجربی - شناسی تحلیلیدر روش

یید و اند و با تأگونههای تجربی از اینگیرد. دانشنظر میابژه درسان هب، چیزها را خواه آدمی باشند خواه ناآدمی، )سوژه(

بودن که همیشه )یعنی با تکرارشدن اجازه داده شود که نظریه بارها آزمایش شود( و با تجربی22تکرارپذیری، 21هارد نظریه

                                                            
17- Naturalism 
18- Antinaturalism  

19- Analycitc- empiric 
20- Subject- object 

21- conformation- refutation 
22- Reproducible 
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شناسی (. روش208-206: )همان سروکار دارد، جا شرط استتجزیه و تحلیل و جداکردن اجزاء و بعد روابط اجزا در آن

به  23)انتقادی( گرایانه(. در نگاهی سنجش2)شکل ای است«ابژه -کاوِ سوژه علّت»یعنی  ؛است گونهاینپوزیتیویستی از 

 : توان چند نقد را بیان کردمی -های غیرانسانی دارد که ریشه در دانش -شناسی در جغرافیا کاربرد این روش

درت و ثروت و ...( )خواستِ ق )خِرد( و انگیزه های دارای اندیشهها که هستندهدازاین، شناسیاین روش: نخستین نقد

یعنی پندارد؛ ن تهی میشابودنها را از دازاینکاهد؛ نخست دازاینانگیزه فرومیاندیشه و بیهای بیهستند را به هستنده

پژوهد نه چه را میبراین آنپردازد. بناها میسپس به پژوهش آنکند و انگیزه میاندیشه و بیبی، هاها را مانند نادازاینآن

از بیرون واکاوی ، ای طبیعیها را به مانند دیگر پدیدارهرفتار دازاین: هاست. دومین نقدی آنشدهبلکه فروکاسته، هادازاین

سه ، فضای جغرافیایی یاز پنج الیه: ها برود. سومین نقدبه درون آن، هاکه برای فهم معنای رفتار آنکند؛ بدون آنمی

فضای : د. برای نمونهها( سرشتی دازاینی دارنی اندیشندهی در فضا و الیهاندیشه، ی بر فضای اندیشه)الیه ی آنالیه

 شود.نعتی انجام میها در بخش صگذاریتر سرمایهولی بیش، بینیم که توان باالیی در گردشگری داردای را میجغرافیایی

اگردانان بر گسترش اولویت فض، ی بر فضای اندیشهتوان دریافت که دریابیم در الیهدلیل این پدیدار را تنها زمانی می

، هاساختمان: هایی مانندگرچه از نادازاینا -سان چهارمین الیه هب –ساخت ی انساننه گردشگری. الیه، بخش صنعتی است

ها سر اری از دازاینکجا که هر ها هستند. از آنی دازاینشدهساخته ولی، ی نیستندها و ... شکل گرفته است که آدمراه

ای از آن ابژه -وژه سکاوِ علّتشناسی این الیه نیز نیاز به فهم دارد که روش، شدنمعنایی دارد و نیازمند فهم، زندمی

 شود. اینی ساخته میا... تازهها وراه، هارخانهبینیم که کامی، ناتوان است. برای نمونه در فضای جغرافیایی یاد شده

که همان سیاست « ی بر فضااندیشه»ی اش)دلیل( در الیهولی پدیدآورنده، ساخت هستندانسان یپدیدارها همه در الیه

کاوی نیازمند دلیلز واکاوی آن نی، ها جای داردی دازایندر الیه، هانهفته است. بنابراین چون سیاست، سازی استصنعتی

های کاالهای گیویژ، زیربنا، هاساخت مانند شمار کارخانهی انساناست؛ هرچند که رونمایی و توصیف پدیدارهای الیه

 پدیدارهای پنجمین الیه )پوزیتیویستی( است. رونمایی و واکاوی کاوعلّتو ... نیازمند روش ، های راهاندازه، شدهفرآورش

 چراکه ؛یستی استکاو و پوزیتیوعلّتشناسی نیازمند روش، ها هستندروی که نادازایناز آن، ت(ساخی طبیعت)الیه

ثروت و ...( ، قدرتست )تهی از خوا )تهی از نیروی خرد( و ناانگیزنده هوا و ... پدیدارهای نااندیشندهوآب، هاناهمواری

بنابراین ، زندسر می هاجا که رفتاری است که از دازایناز آن، ها در این الیهولی اثرپذیری و اثرگذاری دازاین، هستند

، ات تکتونیکدرست است که حرک، کاوی. در فضای جغرافیایی یاد شدهعلّتمعنایی دارد و نیازمند معناکاوی است نه 

ر ه -داری است که پدی« سازوها برای ساختشدن کوهویران»ولی ، باشدمی هانام ناهمواریهطبیعی پدیداری ب« علّت»

، ها را ویران نکرده است؛ یعنی حرکت تکتونیک کوه«علّت»دارد نه « دلیل» -دهد ساخت رخ میی طبیعتچند در الیه

« دلیل»دو ، اهساز در ناهمواریوسودآورشدن ساخت، داری از طبیعت و در پیِ آنشدنِ بدون پاسبلکه سیاست صنعتی

 گیرد.می ی در فضا جایی اندیشهدر الیه، و دلیل دوم، ی بر فضااندیشه یالیهدر ، اند. دلیل نخستآن بوده

، جهانِ یک فضای جغرافیایی نرسیمبه فهم و درک درستی از زیست کههنگامیترین نقد؛ تا و اما چهارمین و نیز مهم

کاو روی که معناکاو از آنعلّتسی شنابنابراین روش، توانیم به فهم درستی از پدیدارهای درون آن فضا دست یابیمنمی

دادن به اولویت»درست است که ، تواند به این فهم دست یابد. برای نمونه در فضای جغرافیایی یاد شدهنمی، نیست

ها و کارخانه، هایافتن راهافزایش، وسازهاافزایش ساخت، هاشدن ناهمواریپدیدارهایی چون ویران«دلیل»، «شدنصنعتی

                                                            
که افیایی، در جاییهای جغرها در واکاویآنشناسی آشکار شود تا بتوان از گرانه، سرشت هر روشتالش این است تا با نگاهی سنجش -23

های ار در پژوهشکها دوری جست؛ چراکه به بیان کیوی وکامپنهود روش ناپذیر آنکارگیری خشک و خمِششایسته هستند، بهره برد و از  به

ه در هر کار پژوهشی گونه که هستند به کار برد، بلکه روش؛ یعنی بینش کلی ذهنی کی فنون نیست که باید آن را همانموع سادهاجتماعی، مج

شود می« کاروبار دلداری است هزار نکته در این»(. بنابراین با وام از این سخن حافظ که 1: 1378باید آن را از نو ابداع کرد )کیوی و کامپنهود، 

ست، نه هواداری از ا« رسیدن به شناخت پدیدار»زار نکته در این کاروبار واکاوی است. از سوی دیگر، در نگاهی پراگماتیستی، هدف، گفت: ه

ای است که این ییشود، بهرِ کاراکاو هواداری میشناسی دلیل، اگر هم در این نوشتار از روش«ای برای شناخت پدیدارشناسی ویژهروش»

 تر خواهد شد.های جغرافیایی دارد که در ادامه روشن«رسیدن به شناخت پدیدار» شناسی درروش
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 24                                          چيست؟... جغرافيای فضای شناخت شناسيروش

تری که بتواند روشن سازد که در یک فضای جغرافیایِ با توان گردشگری چرا تر و ژرفولی درک دربرگیرنده، باشد... می

شود؟ و ... نیاز به این دارد که ببینیم ها جلوگیری نمیشدن ناهمواریشود؟ چرا از ویرانشدن داده میاولویت به صنعتی

دانشمندان علوم سیاسی و ... ( و فضانشینان این فضای جغرافیایی ، ادداناناقتص، دانان)جغرافی فضااندیشان، فضاگردانان

گذاری را از ، هاجهان آنبرند. تا زمانی که درک نکنیم که زیستسر میزیند و در چه عالمی بهجهانی میدر چه زیست

روست از آنهای فضای جغرافیایی درک نخواهیم کرد که این نابسامانی، جهان پیشانوگرا به نوگرایی آغاز کرده استزیست

سازهای انبوه و ... را در فضای جغرافیایی برپا وساخت، راه، کارخانه: و مدرن مانند ی نوگراکه آنان نمودهای یک جامعه

ی گویی فضاگردانان به شهروندان دربارهلزوم پاسخ، های نوگرایی مانند شهروندساالریمایهکه درونبدون آن، اندکرده

 جهان خود جای دهند.ها و ... را در زیستراهبردها و سیاست

 و ...(، ارشناسي هرمنوتيکپديد، پديدارشناسي): «سوژه -سوژه»شناسي روش -2-2-2

است که هدف  24شونده( است.)پژوهش سوژه –)پژوهنده(  شناسی سوژهروش، شناسی هابرماسی روشدومین گونه

شویم تا آن رو میکنیم ما)سوژه( با نویسنده آن)سوژه( روبهاست همانند زمانی که برای فهم متنی تالش می 25«فهم»آن 

اندیشه که بی ایشونده را نه بسان ابژهدان بایستی پژوهشجغرافی، شناسی(. در این روش207: 1376، را بفهمیم)سروش

شود. سوژه برپا می -ی سوژه گونه است که رابطهیشه و انگیزه دارد؛ اینای ببیند که اندبلکه بسان سوژه، است انگیزهو بی

که جامعه را  و نظریه انتقادی26تبارشناسی، توان به هرمنوتیکگیرند میهایی که در این دسته جای میشناسیاز روش

که  -( و نیز به پدیدارشناسی 30: 1387، شِرَت)دانند ی آدمی میپندارند و معنای آن را که ساخته و پرداختهمعنادار می

 کاو جای دادشناسی دلیلها را در گروه روشاشاره کرد و آن -تر نیز بیان گردید سروکار دارد و پیش27«آگاهی»با 

 پردازیم.( که به آن می2)شکل

 هابود شناخت نمودهای چیزها)پدیدارها( در برابر -، «پدیدارها»پدیدارشناسی یعنی شناخت : الف(پدیدارشناسی 

ل ای که از دید اوّ شوند. پدیدارشناسی با تجربه آگاهانهما نمودار می یکه در تجربهچنانیا چیزها آن - 28، (واقعیّت)

سرشت زیسته تجربه است که  چراکه ؛آغاز پدیدارشناسی است، آگاهانه یشود سروکار دارد. تجربهتجربه می شخص

 ویژگی روش پدیدارشناسی است، ل شخصآورد. نظرگاه اوّرا فراهم می ل شخص به موضوع پژوهشامکان نظرگاهی اوّ

قصدیت است و این قصدیت نیز ، ایاندیشم و ...( و ساختار مرکزی هر تجربهمن می، بینممن می، من میل دارم: )مانند

در روش  -1: گفتتوان می، های پدیدارشناسی(. با نگاهی به ویژگی29-13: 1393، )اسمیت در سوژه سرچشمه دارد

)پدیدارها(  بلکه به شناخت نمودها، های ناشناختنی( جغرافیایی)ذات دان نه به شناخت بودهاجغرافی، پدیدارشناسی

حقوق شهروندی و ... بلکه در پی ، مدیریت، قانون، جغرافیایی خواهد پرداخت. او نه در پی شناخت بود و ذات دولت

وضعیت : خواهد بود برای نمونه، کننددان نمودار میل شخص جغرافیی اوّ تجربهگونه خودشان را در شناخت چیزها آن
                                                            
24- Subject- subject  

25- Understanding  
 جداگانه است.  نیازمند نوشتاری، شناسی ویژه خودش را داراستشناسی و روششناخت، شناسیتبارشناسی از آن روی که هستی -26

27- Conscious  

، ( وجود داردessence)جوهر، هاباور را که در زیر پدیده دیوید هیوم این: (phenomena: فنومن)نمود یا پدیدار، (nomena: نومن)بود -28

ناخت ما باشد؛ جوهری وجود ندارد که بخواهد موضوع ش، همین ظواهر هستند، موجودات قابل شناخت توسط قوای ذهنی، رد کرد. به باور او

همین ، ماندیاء باقی میچه برای اشنیست. از نگاه هیوم آن، چه با حواس ما درک می شودو امتداد و ... و هرآن، ن رنگمثالً میز چیزی جز همی

ورت ذهنی و یکی جوهر را تنها یک ص، کردن جوهر مورد انکار هیوممی نامید. کانت در راستای زنده phenomenonظواهر است که او آن را 

جود ندارد او در جهان وی جهان بیرونی باور کانت هم بر این بود که جوهر مستقل از ادراک ما ولی درباره، دانست ی فاهمههای قوهاز مقوله

کشد و بر واری می(.کانت میان نومن و فنومن دی244: 1384، بیدی( باور داشت)صانعی درهnomenonبه چیزی به نام ذات ناشناختنی)، بیرون

دایی ذهن و ج(. هوسرل 85، 1392، بیرون از توان فاهمه بشری است )جمادی، یابی به آنفنومن است که رهاین است که نومن ذات پنهان 

یرفت. او بر این بود که به کند و تمایز میان فنومن و نومن کانت را نیز نمی پذو دکارت بود را رد می، بارکلی، جهان بیرونی که در دیدگاه الک

 (. 46: این دوگانگی پایان دهد )همان
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 25                                                 1395 پاييز، پنجمبيستم و  ، شمارههفتم خشک، دوره مناطق جغرافيايي مطالعات

 –دان ای که جغرافیچیزی نیست مگر همان وضعیت حقوق شهروندی، حقوق شهروندی در فضای جغرافیایی مفروض

ذات ، حقوق شهروندی، آن را در فضای جغرافیایی مفروض تجربه کرده است. به دیگر سخن -ل شخص سان اوّهب

حق آموزش و ...( نهفته شده باشد؛ و نیز حقوق ، )حق کار ای نیست که در پسِ وضعیت کنونی حقوق شهروندیناشناخته

دان از هر شناختی که جغرافی -2نیست.، پژوهددانی که آن را میی جغرافیذات ناشناختنی و جدا از تجربه، شهروندی

ی همان چیزی است که در تجربه، یعنی شناخت او از پدیداراز پدیدار است؛ « او»جربه و شناخت ت، دست آوردپدیدارها به

های جرم»نام نمودار شده است. برای نمونه اگر به این شناخت رسیده است که پدیداری به -ل شخص سان اوّهب –او 

دان شناختِ همان جغرافی، این شناخت، داردای های قبیلهنه ریشه در تنگدستی شهروندان بلکه ریشه در دشمنی« شهری

 قصدیت قلب پدیدارشناسی است -3گونه تجربه کرده است. پدیدار را این، 29یعنی او از دیدگاه خودش دار است؛از پدی

 کههنگامیتا : شود. برای نمونه« پدیدار»، تا آن چیز، ( و باید قصد و آهنگ شناخت چیزی را کرد72: 1393، )اسمیت

عدالتی بی، در فضای جغرافیایی مفروض را نکند« عدالتیبی»نام دانی آهنگ و قصد رونمایی و واکاوی پدیداری بهجغرافی

بنابراین نخواهد توانست آن را به دیگران نشان دهد و تالشی ، دان نمایان نخواهد شددر نگاه جغرافی، سان یک پدیدارهب

« آهنگ»جا که کسی ولی از آن، یی که در رگ و پیِ زندگی آدمیان هسترا در پی زدودن آن آغاز کند. چه بسیار چیزها

ای در یک فضای جغرافیایی: اند. برای نمونهبلکه زدوده نیز نشده، اَندنه تنها پوشیده مانده، ها را نکرده استشناخت آن

چیزی به نام ، دانندای میویژه های نوگرایی ناآگاه هستند و هنوز آموزش را تنها حق گروهکه فضانشینان آن از اندیشه

)رونمایی و  بر آن شود که دست به شناخت، دانیشان رونمایی نشده است. اگر جغرافیهنوز برای« عدالتی آموزشیبی»

عدالتی گاه بیآن، تجربه کند، ل شخصسان اوّهعدالتی آموزشی را بعدالتی آموزشی در آن فضا بزند و بیواکاوی( بی

، ایبه باور هوسرل هرآگاهی -4کند. تواند آن را برای فضانشینان نیز رونمایی میشود و سپس میمی« رپدیدا»آموزشی 

 کههنگامیای نخواهد بود. تا آگاهی، ( بنابراین از یکسو تا چیزی نباشد347: 1392، )جمادی است...« آگاهیِ از »، ناگزیر

ها نیز وجود نخواهد داشت. این ای از آنآگاهی، و...( نباشند، ریزیبرنامهمدیریت و ، قانون، )ناهمواری چیزهای جغرافیایی

آگاهیِ از چیزی هستند نه آگاهی ناب و ، های آگاهییعنی همه دهد؛وابستگی پدیدارشناسی به ابژه را نشان می، نکته

، ضای جغرافیایی مفروضی فضاگردانی در فرسد که شیوهدان به این میجغرافی: بریده از چیزها. برای نمونه

است « وضعیت شهروندساالی آن فضا»از « دانجغرافی»آن « آگاهیِ»، «شهروندساالرانه نبودن»، نیست شهروندساالرانه

ای که به کف دان آگاه است که هر آگاهیجغرافی، و چیزی بیش از این نیست. بنابراین در جغرافیای پدیدارشناسانه

آگاهیِ از چیزی که او آهنِگ شناخت آن را کرده ، بلکه آگاهیِ از چیزی، نه آگاهی ناب آن هم آگاهی اوست؛، آوردمی

و ، آگاهی اوست؛ و چه بسا نادرست باشد، یابد که این آگاهیزیرا درمی ؛سازددان را فروتن میجغرافی، است. این نگاه

ل اوّ یکه تجربهتر خودش را بر او بنمایاند. ایننمایان، ای دارند که باید بدان گوش فرا دهد تا پدیداردیگران هم آگاهی

ی بر پایه -، ای پدیدارشناسانه استبدین معنا نیست که هر تجربه، شخص نقش مهمی در پدیدارشناسی دارد

را به دور بریزد و در  ها پیشینفرضی پیشهمه، ی پدیداردان باید در تجربهجغرافی -پدیدارشناسی هوسرل

به دورانداختن هرگونه ، زیرا نخستین گام پدیدارشناسی ؛پیش برود«خود چیزها سویبه»بگذارد تا بتواند 30پرانتز)اپوخه(

که وضعیت حقوق شهروندی در فضای (. این41: 1392، )جمادیخود چیزها  سویبهباشد؛ که گامی است فرض میپیش

گاه آن، هنده در آن شهر به دست آورده استدانِ پژومگر همان وضعیتی که جغرافی، چیزی نیست، جغرافیایی مفروض

حقوق شهروندی  سویبه، هایشفرضگذاشتن همه پیشدان با درپرانتزاعتبار دارد که جغرافی -از نگاه پدیدارشناسی -
                                                            

دمیان هیچ شناخت توان نتیجه گرفت که آنمی، شناسدکند و میاز این نکته که هر کس تنها از دیدگاه شخصی خودش چیزی را تجربه می -29

 همند.توانستند یکدیگر را بفآدمیان نمی، گونه بود( از پدیدارها ندارند؛ زیرا اگر اینintersubjectiveای)اندیشهمیان

بردند و مرداشان از آن خودداری از اعتقاد بود. هوسرل نیز بر این بود که از راه در می است که شکاکان یونانی به کار میاپوخه مفهو -30

پدیدارشناسی کنیم. در تأمل پدیدارشناسی لزومی ندارد بپرسیم درخت ، مان وجود داردپرانتزگذاری این مسئله که آیا جهان طبیعی پیرامون

، خواه نداشته باشد )اسمیت، خواه این درخت وجود داشته باشد، ی درختی است که آن سوی میدان هستی من تجربهجربهت، وجود دارد یا نه

1393 :43-44 .) 
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 26                                          چيست؟... جغرافيای فضای شناخت شناسيروش

 هایش را درداوریپژوهش پیش فرآینددان در رفته باشد. اگر جغرافی، پنداردگونه که مینه آن، هست گونه که واقعاًآن

اعتبار ، بنابراین رونمایی و واکاوی آن، وضعیت حقوق شهروندی برود« خودِ سویبه»نتوانسته است ، پرانتز نگذاشته باشد

-فرضیه، کاوعلّتهای پوزیتیویستی دیگر به مانند پژوهش، های جغرافیایی پدیدارشناسانهپدیدارشناسانه ندارد. در پژوهش

 جایی ندارند.، پژوهش باید رد یا پذیرش شوند دفرآینای که در شدهساختههای ازپیش

جای  سوژه -کاوِ سوژه شناسی دلیلتوان در روشروش پدیدارشناسی هرمنوتیک را می: ب( پدیدارشناسی هرمنوتیک

ای که با گونه( به115: 1387، سویی هرمنوتیکی داد)شرتوهایدگر بود که به پدیدارشناسی سمت(. این 2داد)شکل

 : ای دارد از جملههای ویژهپدیدارشناسی هوسرل ناهمانندی

. هایدگر پدیدارشناسی است "هستی"، و از نگاه هایدگر "هاهستنده"، موضوع پدیدارشناسی از نگاه هوسرل -1 

ث داند. او برای پدیدارشناسی خود بحگذارد و پدیدارشناسی خود را کار فلسفه میهای دیگر وامیهوسرل را به دانش

، تفسیر متون تاریخی نیست، هرمنوتیک هایدگر نامد.می« پدیدارشناسی هرمنوتیک»کند که آن را ای را بیان میتازه

ای برای شناخت انسان است. تنها به معنای وسیله، هرمنوتیک هایدگر یکردن دازاین است. واژهای برای فهمبلکه وسیله

ی معناداری است که انسان هم هستنده، در جستجوی معنای چیزهاستگونه که علم تفسیر هایدگر بر آن است همان

از مشارکت در انتخابات  -زند ها سر میهر رفتاری که از دازاین چراکه( 567: 1384، بیدیباید تفسیر شود)صانعی دره

، شناسیاوی شود. این روشمعنایی دارد و باید معناک، همه و همه -نشینی در فضاهای جغرافیایی و...شورا گرفته تا حاشینه

پدیدارشناسی  چراکهنهفته است که باید آن را دریافت؛  معنایی، باوراند که در پسِ هر پدیداریدان این را میبه جغرافی

، (568: )همان ها به عنوان موجودات بشری استکشیدن ذات پنهان هستندههرمنوتیک روشی است که به دنبال بیرون

های فضای جغرافیایی مفروض از رفتاری است که از دازاین« ن مشارکت شهروندان در انتخابات شوراباالبود»: برای نمونه

دان با رفتن به درون است که جغرافی معنایی نهفته، در پسِ این رفتار، بنا بر پدیدارشناسی هرمنوتیک، اندخود نشان داده

، های آننه فرهنگ نوگرایانه، باالبودن مشارکت« دلیل»سا )فضای جغرافیایی مفروض( باید آن را بیرون بکشد. چه ب متن

زبانی و ... ، یافتن رقیب قومیبرای جلوگیری از راه -های قومی و زبانی و ... باشد که باعث شده شهروندان بلکه کشمکش

بیرون از ادراک قائل است و استقالل ذاتی ، گسترده در انتخابات شرکت کنند. از نگاه هایدگر که برای پدیدار ایگونهبه -

، داند( می566: 1392، )جمادی ما یبدون وابستگی و مقدم بر اندیشه، ای مستقل با نیروی خاص خودآن را هستنده

ها دهندگی آندان باید برای خودنشاندان هستی دارند و جغرافیپدیدارهای فضای جغرافیایی نیز بیرون از ادراک جغرافی

که چیزی که دادن به اینیعنی مجال 31هاگی پدیدهددهنیعنی خودنشان ؛شناسیپدیده ه باور هایدگرب چراکه، تالش کند

: 1391، )هایدگر دیده شود، دهدای که خودش را با خودش نشان میبه همان شیوه، دهد با خودشخودش را نشان می

ت ظاهری اس، پدیدار چراکه ؛باشد، شودنمایان میچه تر از آنشدنی است که پدیدار ژرف، (. پدیدار قابل تفسیر است46

(. هر چند پدیدار 374: 1392، )جمادی نشان دهد، که هستچنانبلکه آن، نمایدکه میچنانو باید باطن خود را نه آن

سرل ولی پدیدار نزد هایدگر این اختالف بنیادین را با پدیدار نزد هو، دهدچیزی است که خودش را از سوی خود نشان می

زیرا پدیدار در آغاز آشکاره نیست و این را به آشکارگی در آگاهی حاضر کند؛  دارد که پدیدار آن چیزی نیست که خود

دوری باطل است. ، چه آشکار استکردن آنزیرا آشکار که آن را از پوشیدگی بیرون آورد؛ کار پدیدارشناس است

دیدن فرا دان را به ژرفجغرافی، (. این نگاه317: )همانهان است رداری از امری پوشیده و نبپدیدارشناسی برای پرده

ها را از باوراند که در شناخت پدیدارهای جغرافیایی باید تالش کرد تا معنای پسِ آنزیرا همیشه به او می ؛خواندمی

 درآورد.پوشیدگی به

پدیدارشناسی هرمنوتیک ، «خود چیزها بازگردیم سویبهباید »گوید هوسرل که می در برابر شعار پدیدارشناسی -2 

کنون با چیزهایی غیر از چیزها سروکار مگر تا، ایم؟کنون از چیزها دور بودهمگر تا»کند که این پرسش را بیان می، هایدگر

مگر از ، ستیمایم و هایم و در جهان بودهها همیشه در میان چیزها بودهسان دازاینهیعنی ما ب(؛ 66: )همان «ایم؟داشته

                                                            
31-  Phanomen  از فعلphainesthai  (.371: 1392، است. )جمادی« خود را نشان دادن»به معنای 
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را از « ایستادن در جهان»یا « بودن در جهان»، ها برگردیم؟ هایدگرآن سویبهکه اکنون باید زییم میچیزها بیرون 

 ؛گذارد ولی هایدگر بر این است که این کار ناشدنی استهرچند هوسرل جهان را میان پرانتز می، هوسرل گرفته است

-فعّالیّتما و ، (. به باور هایدگر88: 1379، )ورنو و همکاران بودن ما در جهان است ی همانرات ما بر پایهزیرا همه تصوّ

هایمان را با قرار دادن جهان در پرانتز فعّالیّتبودن است. بنابراین  -جهان  -هستی ما در، در جهان هستیمهایمان همواره 

 ایبرایمان دارند با در نظرگرفتن مناسبات زمینهکه چیزها را ها و معنایی فعّالیّتاین بلکه ، کنیمبررسی نمی

ها چه )چه پژوهنده ها(. این نگاه که دازاین45: 1393، )اسمیت کنیمتفسیر می، خویش با چیزها در جهان32)بافتاری(

ما ، کنندچیزها را خوانش می، شانی همین جهانشونده( در جهان هستن دارند و بیرون از آن نیستند و بر پایهپژوهش

 -ها نقش دارندها در آناز آن روی که دازاین -های فضای جغرافیایی شناخت الیه فرآیندرساند که در را به این باور می

توان به نمی چراکه ؛ها در آن جای دارندشوندهی است که پژوهش«جهانزیست»که همان ، نخست باید میانجی شناخت

ها جهان آنکه زیستقومی و ... پی برد مگر آن، های زبانیکشمکش، ابات شوراها از مشارکت در انتخمعنای رفتار دازاین

زندگی ، انسان، نظام اندیشگی اوست که جهان، جهان آدمی استبخش عالَم انسانی و زیسترا بشناسیم. آن چیزی که قوام

های فضای جغرافیایی که دازاین (. تا درنیابیم153: 1387، )عبدالکریمیکند و شأن و جایگاه آدمی در جهان تبیین می

، ی شوراساالرانهتوانیم بفهمیم که چرا از نهاد نوگرایانه و مردمنمی، کنندجهان پیشانوگرا زیست میدر زیست، مفروض

ی خویشاوندی و قومیت ی شایستگی نامزدها بلکه بر پایهبرند؟ و چرا شورا را نه بر پایهی پیشانوگرایانه و قومی میبهره

ها در جهان هستن دارند و با میانجی همین جهان است که پدیدارها را خوانش اگر دازاین، کنند؟ از دیگر سوانتخاب می

ی جهان و عالمی که خود و بر پایه یدان از دریچهیعنی هر جغرافی، گیرددانان را هم دربرمیجغرافی، این نکته، کنندمی

بیند عدالتی را میدانی بیجغرافی، در فضای جغرافیایی مفروض: زند. برای نمونهیدست به پژوهش م، برددر آن به سر می

که هر آید و ... . دلیل اینبیند و در پی شناخت آن برمیحقوق شهروندی را می، دیگری، کندو آهنگ شناخت آن را می

این است که هر ، دارد توجّهو « التفات»ای به چیز ویژه -ی پدیدارشناسانبه گفته -بیند و چیزی را می، دانیجغرافی

داند ناشکوفایی یک کشور را جبر محیطی می« علّت»دانی که جغرافیبرند. اینای به سر میدر عالم و جهان ویژه، یک

ای به این دلیل است که هر یک در جهان ویژه، پنداردی سیاسی میساالرنبودن سامانهآن را مردم« دلیل»، ولی دیگری

 .33های ناهمانندی هستندها و اندیشهنگرند و دارای انگیزهای میویژه یاز دریچه، تندهس

 ی انتقادی()انديشه: «سوژه ـ باخودش»شناسي روش -3-2-2

با  -سوژه ، شناسیای که در این روشگونهبه ؛شماردای است که هابرماس برمیسومین گونه 34شناسی انتقادیروش

، جا هدفدر این، ش در ارتباط است نه با کسی دیگراَ )سوژه( با خود جا فاعل(. در این2)شکل شودخودش درگیر می

                                                            
32- Contextual 

، در سده هیجدهم، رشاین نگ، ی غربی برجا ماندسان رکن اندیشهنگرش انتقادی در یونان پیش از سقراط برپا گردید و برای همیشه به -33

پساساختارگرایان ، فوکو ی اندیشمندانی چونی انتقادی نیز دربرگیرنده(. نظریه30: 1384، بیدیی کانت شد )صانعی درهی فلسفهویژگی برجسته

ولی در معنای ، شوده میی بشری به کاربردنِ متاثر از نیچه و مارکس و فروید بود. گاه این واژه برای هر رویکرد انتقادی به هر مسئلهو کسا

کفورت ادامه یافت. آن ی انتقادیی با مارکس آغاز و با مکتب فران(.اندیشه247: 1387، ی مکتب فرانکفورت اولیه است )شرتاَش فرآوردهدرست

وشنگری را نگه دارد اندیشه ر« عنصر رهایی بخش»، های منفی جامعه مدرنی روشنگری و نیز نقد سویهاندیشه، کوشد همراه نقد سازندهمیاو 

ی مدرن بلکه همههای پیشااَش از میان بردن نه تنها شکلاست و هدف« پروژه ناتمام روشنگری»یدهندهادامه، و گسترش دهد. این اندیشه

توانیم طلق را نمیمی انتقادی این باور است که ما نیکی (. هورکهایمر بر این است که بنیاد نظریه222: 1381، سلطه است )حقیقیهای شکل

 (.731: 1389، بریم و چه چیزی نیازمند به دگرگونی است )باباییتوانیم نشان دهیم که ما از چه چیزی رنج میولی می، تصور کنیم

یابیم که جهان هر اه درمیگآن، دانان افزون کنیمخواست شهرت و ... را نیز به جهان جغرافی، خواست ثروت، واستِ قدرتهای خاگر انگیزه -34

ن روی که به تنیدگی قدرت و آهای نیک و بد باشد و بر خوانش او از پدیدارها کارساز افتد. تبارشناسی از تواند سرشار از انگیزهمی، دانجغرافی

 دادها است.ای برای واکاوی این گونه رخشناسی شایستهروش، زدپردادانش می
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شناسی (. از نگاه روش209-207: 1376، )سروش است و خودِ فاعل باید بگوید که رهایی یافته است یا نه؟ 35بخشیرهایی

 چراکه ؛دنبا خودشان درگیر شوند و رهایی یاب، ای انتقادیها( باید با اندیشهشوندهها یا پژوهش)پژوهنده سوژه، انتقادی

را از 36واقعیّت، ها و نیز در برخوردهای سیاسی و اجتماعی خودفکران نباید در پژوهشروشن، انتقادی یاز نگاه اندیشه

اجتماعی تالش کنند ل سازی و برپایی تحوّدر آگاه، بخشی جامعهها باید در راستای رهاییجدا کنند. آن37داوری ارزشی

در فضای : برای نمونه، (726-725: 1389، )بابایی دیدگاه انتقادی داشته باشند، و نیز نسبت به جامعه و کار خود

-ساخت، هاشدن ناهمواریویران، ی نابسامان شهرتوسعه، سازی شهروندان از حقوق شهروندیآگاه، جغرافیایی مفروض

دانان خواهد بود شدن با توان گردشگری فضای جغرافیایی و ... بخشی از کار جغرافیتیخوانی صنعناهم، رویههای بیوساز

ی اولویت را به توسعه، های گردشگریچرا فضاگردانان بدون درنگریستن به توان»هایی مانند و آنان بایستی با بیان پرسش

-از پژوهنده گرفته تا پژوهش -جاست که سوژه تفاوت نباشند. در ایننسبت به جامعه بی« اند؟ و ... صنعتی شهر داده

آورند تا از اکنون رهایی یابند و دست به دگرش میبه اندیشیدن و انتقاد روی، شوندبا خودشان درگیر می -شوندگان

ویژه هابرماس تالش کردند پیروان مکتب فرانکفورت به. «عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی»: ی حافظبزنند. به سروده

، یابند و سپس با نقد متنسان یک متن ببینند و معنایش را درهیعنی نخست جامعه را ب ند؛تا فهم و نقد را با هم جمع کن

  (.22-21: 1373، )لیتل بخشیدن آدمیان دست یابندبه رهایی، پردازندکاوها که به درمان درد میچون روانهم

 : جغرافياييهای شناخت ناب پديدار)های( فضای بازدارنده -3

توان از دو یم، ( بنگریم2)شکل هاشناسیهای روشها و زیرگونهی پدیدارشناسی هرمنوتیک به گونهاگر از دریچه

-1 :رونمایی کرد، دارندی بزرگی که ما را از شناخت ناب پدیدار)های( فضای جغرافیایی بازمیبازدارنده

 (.3)شکل اَش(ن در جهاندا)گیرافتادن جغرافی گیرافتادگی -2اَش( و گسیختگی)گسیختنِ پدیدار از جهان

 

 
 تیکانداز پدیدارشناسی هرمنوهای شناخت ناب پدیدار)های( فضای جغرافیایی از چشمبازدارنده: 3شکل

 : گسيختگي -1-3

هرگز ، طبیعت باشددار تواند آیینهعلم نمی، مند از جمله پدیدارشناسی و هرمنوتیکزمینه هایانداز فلسفهاز چشم

، )مالیریابراین واقعیات برهنه وجود نداردبن، باره هستندتئوری، تمام تجارب چراکه ؛گران خنثایی در کار نیستمشاهده

است که  واقعیّتی ( و با شناخت زمینه57: مندانه است)همانزمینه واقعیّتبلکه ، شود( و به یگانه داده نمی69: 1390

                                                            
35- Emancipation 
36- Fact 
37- Value judgment 
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پدیدار در درون  -1: نیازمند آن است که واقعیّتسان یک هشناختِ پدیدار نیز ب، شناخت. از این نگاهرا  واقعیّتتوان می

گسیختن  چراکه ؛خود چیزها( سویبه) پدیدارشناس نیز به درون پدیدار برود -2)زمانی و مکانی( خود جای بگیرد  زمینه

 (.4)شکل ناب استی شناخت نخستین بازدارنده، اَشپدیدار از زمینه و جهان

 

 
 انداز پدیدارشناسی هرمنوتیکی جغرافیایی؛ از چشمشناسانههای روشگسیختگی: 4 شکل

 

ولی ، ی شناخت هستندها هرچند بازدارندهآن، توان سه گونه گسیختگی را از هم بازشناختمی 4 با نگاهی به شکل

دان از گسیختن جغرافی -1شود. ای نمیتوجّهها به آن« پوزیتیویستیای ابژه -ی سوژه کاوانهعلّت» شناسیدر روش

« اصل» سویبهای که نه کند؛ مانند شکارچیآن را واکاوی می، شدن به پدیداردان از باال و بدون نزدیکجغرافی: پدیدار

مرغ بر باال »: با وام از موالنا، شکار کندتواند مرغ را هرگز نمی، کاراندازد و با اینمرغ تیر می« عکس»بلکه به سایه و ، مرغ

خبر کان بی، مایه شوددود چندانک بیمی -ابلهی صیاد آن سایه شود، وشدود بر خاک پران مرغمی -اشپران و سایه

، دان از بیرون و با دیدن تنها چند آمارجغرافی: برای نمونه. «خبر که اصل آن سایه کجاستبی -عکس آن مرغ هواست 

برد که فضای جغرافیایی به این پی می «مشارکت باالی شهروندان در انتخابات شورا»نام رفتن به دلِ پدیداری به بدون

های قومی و زبانی و ... است نه رقابت، که دلیل مشارکت باالساالرانه است؛ ولی ناآگاه از اینمفروض دارای فرهنگی مردم

ش اگونه که با گسیختن یک واژه از متن نوشتاریهمان: 38پدیدار از متنگسیختن  – 2ی آنان. ساالرانهفرهنگ مردم

ای که پدیدار در آن جای )فضای جغرافیایی39شابا گسیختن پدیدار از متن فضایی، توان به معنای درست آن پی بردنمی

در  «مشارکت باالی شهروندان»نام هدادن پدیداری بتوان دلیل و معنای آن را دریافت. بدون جاینیز نمی، گرفته است(

توان به دلیلِ راستین باالبودن مشارکت که همان رقابت قومی و زبانی و نمی، یعنی وضعیت قومی و زبانی و ... ، متن آن

آن « بافتار /زمینه»را نیز باید در ارتباط با « متن»معنای هر : 40)بافتار( گسیختن متن از زمینه -3راه یافت. ، ... است

آدمی ، (1998) ی هاوگلند(. به گفته337: 1390، )مالیرینیازمند زمینه هستند ، داربودننیکلمات برای مع فهمید.

زمانی ، ی باال(. در نمونه235: )همان تر با شطرنج آشنا بوده باشدکه پیشمگر آن، رو شودبهی قلعه روتواند با مهرهنمی

                                                            
38- Text 

39- Spatial text  

40- Context  
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« زمینه و بافتار»که ، را درک کرد« قش کارساز آن در رفتار اجتماعیوضعیت قومی و زبانی و ن»یعنی « متن»توان می

 را درک کرد.« ها در آن نهفته استی این کشمکشای که ریشهبستر تاریخی و جغرافیایی»آن یعنی 

 گيرافتادگي -2-3

(. درست است 3)شکل ای است که در شناخت پدیدارهای جغرافیایی باید به آن آگاه بوددومین بازدارنده، گیرافتادگی

« اپوخه»یا  41«گذاریدر پرانتز»، شناخت فرآیندهای شخصی به گرایش برای جلوگیری از ورود، که پدیدارشناسی هوسرل

که به باور خودِ پدیدارشناسی جا( ولی از آن73: 1390، مالیری) کندکند و از این راه اعتباربخشی میرا پیشنهاد می

دان جا جغرافیدر این -( و این پدیدارشناس 347: 1392، )جمادی است« آگاهیِ از چیزی»، ناگزیر، ایهرآگاهی، هوسرل

بنابراین دورریختن و در ، رسدبه آگاهیِ از چیزی می، خود« قصدیتِ»خود و نیز « ل شخصی اوّتجربه»است که با  -

ای که خود آدمی، شناخت در میان است یندفرآپای آدمی در  چراکه ؛ها ناشدنی استپرانتزگذاشتن باورها و گرایش

، )نیچه «ما کجا و شناخت کجا!، که پایِ خود در میان باشدجاآن»نیچه  یاست. به گفته« های از چیزیآگاهی»سرشار از 

 -گوید گونه که پدیدارشناسی هوسرل میآن -توان او را تنیده است و نمی« هاآگاهی»آدمی با  -1(. بنابراین14: 1377

« هست« »جهان« »در»روی که دان( از آنجغرافی)آدمی: از نگاه پدیدارشناسی هرمنوتیک هایدگر -2ها جدا کرد. از آن

دان مانند دیگر چه بسا جغرافی: ی انتقادیاز نگاه اندیشه -3با جهان خویش تنیده است. ، جهان دارد -در  -و هستن

 فرآیندی او شده باشد و بر آگاهی و اندیشه، ای از جهانیعنی ایدئولوژی پاره ؛ها تنیده شده باشدبا ایدئولوژی، آدمیان

 واقعیّتداشتن از که بنا به مکتب مارکس یعنی دیدِ وارونه –درازی کند و همه چیز را از دید ایدئولوژیک شناخت او دست

 42کاو یا کوژ پدیدارها. نقش ایدئولوژی چیزی نخواهد بود مگر شناخت، ببیند. پیامد این نگاه -(191: 1376، )سروش است

گونه که )محدب( دانست. همان )مقعر( و کوژ های کاوتوان همانند نقش آیینهزدن شناخت ناب پدیدارها را میدر برهم

 دهند.تر نشان میتر/ بزرگتر یا نزدیکیعنی دورتر/کوچک ؛کنندتصویر راستین را دچار کژی می، های کاو و کوژآیینه

ها را آن، کندبزرگ/ نزدیک یا کوچک/ دور می، ی کاو یا کوژ ذهن خودزده نیز پدیدارها را در آیینهدان ایدئولوژیافیجغر

 تأثیربیند. هابرماس بر این است که دانش و خرد تحت می، گونه که دوست دارد باشندبلکه آن، گونه که هستندنه آن

یافتن به اجماع و دست، گوواو می پذیرد که هدف از فهمِ مبتنی بر گفت، (303: 1387، گیرند)شرتایدئولوژی قرار می

نه از راه ، مندی تحریف شود. اگر اجماعاین اجماع به شکل نظام، توافق است ولی به باور او شدنی است که در عمل

هر چند ، رفتههم(. روی139: )همان عامل زور و فشار به دست آید چه؟، بلکه از راه تحریف، گو و فهم متقابلوگفت

توانند شناخت را کژ کنند که میسان یک میانجی نقش بازی میهدر شناخت و فهم پدیدارها ب، های یاد شدهتنیدگی

ها را از دازاین گرفت توان آننمی، دان( هستندجا جغرافی)در این ها از آنِ سرشت دازاینروی که تنیدگیولی از آن، کنند

« تنیدگی»، به دیگر سخن، ها گیر نیفتدولی در آن، ها تنیده استدان با آنراه این است که هر چند جغرافیتنها ، و زدود

رهایی یافت. باید پایید ، وبیشتوان از آن کمچون می، نه« گیرافتادگی»، چون راهی برای رهایی از آن وجود ندارد، آری

)هابرماس  )نیچه و فوکو( و ایدئولوژی انداز و قدرتچشم، ن)هایدگر(جهازیست، هوسرل()دان با آگاهیکه تنیدگی جغرافی

و خود را از تعصب نسبت به یک دیدگاه یا باور دور نگه دارد. در نینجامد ها ورزان انتقادی( به گیرافتادگیِ در آنو اندیشه

                                                            
41- Einklammerung  

مانند طلب آزادی؛ اراده معطوف به هایی ها( که جزء سرشت بشراند. شهوتهای درونی است )شهوتها، در هستهی اصلی ایدئولوژیریشه -42

ها ( این شهوت222-190: 1370قدرت، خسّت و مال پرستی،  غرور و خودپسندی، حسادت، اطاعت، عشق، عصیان، نفرت، لذت و خوشی)بشلر، 

تواند بکند که ایدئولوژی میحداکثر کاری  ها را  به طور تصنّعی در آدم ایجاد کرد.توان آنشوند و نمیدر سرشت بشراند و گاهی بر او چیره می

کاوان های یادشده را به روانی شهوتشناسانه(. شاید بتوان واکاویِ فیلسوفانه و روان322های خفته را بیدار کند )همان: این است که این شهوت

گونه که ایدئولوژی را نادیده بگیرد؛ چراکه همانها به تواند پیامدهای ناشی از تبدیل این شهوتو فیلسوفان وانهاد، ولی جغرافیا هرگز نباید و نمی

ها ها، گفتمانها، سیاستها، برنامهی اندیشهی بر فضاست که دربرگیرندهی اندیشهی مهم فضای جغرافیایی، الیهتر بیان شد، یکی از پنج الیهپیش

 گذارد.ی فضا اثر خودش را میسراسر پیکره« بر»هایی است که و ایدئولوژی 
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 31                                                 1395 پاييز، پنجمبيستم و  ، شمارههفتم خشک، دوره مناطق جغرافيايي مطالعات

چو صید »توان شکارگر باشد؛ می چگونه، آن کس که شکار دام خویش شده است، باید گفت، همین راستا با وام از موالنا

ها و و نیز وجود گسیختگی، شناخت پدیدارها فرآیندبه پیچیدگی  توجّهاکنون با . «پس چگونه صیادی؟، دام خودی

پرسش این خواهد بود که چاره چیست؟ و چه باید ، کندپدیدارها را کژ می هایی که شناختسان دامهها بگیرافتادگی

ی کار را در چاره، شناخت فضای جغرافیایی خانهفتبا شناسایی ، ترازی از شناخت رسید؟ این نوشتارکرد؟ تا بتوان به 

 (. 5)شکل داندخان میسرگذاشتن این هفتپشت

 رمنوتيکانداز پديدارشناسي هاز چشم، خان شناخت فضای جغرافياييهفت -3-3

شناخت فضای جغرافیایی را پشت سر  خانهفت، گانهالبته هفت 43توان با دور هرمنوتیکیِمی، به باور این نوشتار

 (.5 وبیش از میان برداشت)شکلها و گیرافتادگی را نیز کمگذاشت و گسیختگی

 

 
 انداز پدیدارشناسی هرمنوتیکشناخت فضای جغرافیایی از چشم خانهفت: 5 شکل

 

وان کل را فهمید تنمی، ایماجزاء را نفهمیده کهمیهنگاتا ، دور هرمنوتیکی یعنی وابستگی دوسویه میان جزء و کل

ک واژه که در درون ( همانند ی42-40: 1394، )اشمیت که کل را فهمیده باشیمتوان فهمید مگر آنولی اجزاء را هم نمی

، )نیچه و دیگران ودشش فهم میاهای سازندهشود و جمله نیز با واژهفهمیده می، ای که آن واژه در آن جای گرفتهجمله

، فیا بکِشانیمجغرای دانشی پدیدارشناسی هرمنوتیک به گسترهی فلسفه(. اگر دور هرمنوتیکی را از گستره10: 1387

ور هرمنوتیکی بزند آمد کند و دورفت، میان هفت جز وکلِ ناهمانند، دان برای شناخت پدیدارها بایستی هفت بارجغرافی

 : (5)شکل بردارد گیرافتادگی را از میان ها وگسیختگی، وبیشتا کم

ی فضاست که در درون یکی از پنج الیه، از آن روی که هر پدیدار جغرافیایی: ای(الیهوآمد درون)رفت خان یکم

دلیل/ )تا پدیدآورنده، وآمد کرد)کل( رفت ای که پدیدار در آن رخ داده استبایستی میان پدیدار)جزء( و الیه، دهدمیرخ

در راستای واکاوی پدیداری به نام : برای نمونه، شناسایی کرد، ی پدیدارهای همان الیهی تنیده( آن را در شبکهعلّت

                                                            
43- Hermeneutic circle  
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ساخت)کل( قرار داد. در ی انسانیعنی الیه، ای در آن رخ داده استباید آن)جزء( را در ارتباط با الیه« نشینیحاشیه»

نشینی بوده دادن حاشیهدلیل رخ، ار بتنی پیرامون فضای جغرافیایی مفروضشاید نبود کمربند سبز یا نو، نگاه نخست

 است.

های که در الیهبل، نه در همان الیه)جزء(، دلیل یک پدیدار/علّتشدنی است که : ای(وآمد میان الیه)رفت خان دوم

نشینی در اشیهحیافت که دلیل درخواهیم ، تراندیشی بیشبا کمی ژرف، دیگر فضای جغرافیایی)کل( باشد. برای نمونه

 چراکهته است؛ ی بر فضا نهفی اندیشهبلکه در الیه، نه در نبود کمربند سبز و دیوار بتنی، فضای جغرافیایی مفروض

بنابراین  ؛اهم آورندفر« متن»نشینان را در درون ی زیست حاشیهاند زمینهنتوانسته، فضاگردانان فضای جغرافیایی مفروض

دان جغرافی، کاوی پدیدارگوید که برای رونمایی و واای میالیهوآمد میانرانده شده اند. رفت« حاشیه»به ، آنان به ناچار

 ها بررسی کند. تک آنرا در تک دلیل/علّتوآمد کند و الیه رفتباید میان هر پنج

 ضای جغرافیاییهای همان فنه در درون الیه، ی پدیداردهشدنی است که پدیدآورن: فضایی(وآمد میان)رفت خان سوم

ایی که پدیدار در های فضاهای جغرافیایی دیگر)کل( نهفته باشد بنابراین بایسته است که میان فضبلکه در الیه، )جزء(

یرد. برای گوآمدی انجام رفت، فضای جهانی(، )فضای ملی )فضای جغرافیایی مفروض( و دیگر فضاها داده استآن رخ

دارد(  کشوری که فضای جغرافیایی مفروض در آن جای)وآمد و پژوهش در فضای ملیشدنی است که با رفت: نمونه

گردانان تراز ملی به ی ملی نهفته است؛ یعنی فضا«ی بر فضااندیشه»ی در الیه، نشینیتر حاشیهدریابیم که دلیل بنیادی

 -شمار نگشتای در چند نقطه تنها در، ی سرزمینزا در سراسر پهنهاشتغالهای تولیدی و سازی زیرساختجای فراهم

شمار شده اند که خود دلیل مهاجرت جمعیت بیها را فراهم کردهساختاین زیر -از جمله فضای جغرافیایی مفروض 

رای مرزهای فضا فرا در نشینی تر حاشیهتوان دلیل بنیادیمی، باشد. از سوی دیگرنشینی برآیند آن میاست که حاشیه

با این برهان ، اشدداری جهانی بنشینی پیامد نظام سرمایهشاید حاشیه: کرد؛ برای نمونه یعنی فضای جهانی جستجو، ملی

، گذاری بیشترشود. سرمایهیر میسراز -ا فضای جغرافیایی مفروض جدر این -که سرمایه به جایی که سودآور باشد 

آنان را ، ران در متنی زیستِ مهاجنبودن زمینهشماری را به دنبال داشته که فراهمهای بیاجرتو نیز مه، اشتغال بیشتر

 رانده است.  به حاشیه

گذارد که از جهان دارد و نمیدان را به کاوش در فضای جغرافیایی عینی وامیاز سویی جغرافی، یاد شده وآمدسه رفت

، اردکانی)داوری «شود.فیلسوف اگر از عالَم و از تجربه جدا شود هپروتی می»گونه که زیرا همان، کَنده شود 44واقعی

گیر جا دارد که زمین، هاواقعیّتدان نیز نه تنها هیپروتی خواهد شد بلکه به دلیل بریدگی از جهان جغرافی (118: 1375

، را دگرگون سازند واقعیّتتوانند جا که نمیآناز  -های غربیایدئولوژی، به باور هانا آرنت - چراکهها نیز بشود؛ ایدئولوژی

این سه ، (. از سوی دیگر10: 1370، )بشلر از بند تجربه آزاد سازند، های برهانیکنند تا اندیشه را با روشتالش می

دان و جغرافی پدیدار در درون متن، متن در درون بافتار، هاوآمدرفت با این چراکهبرد ها را از میان میگسیختگی، وآمدرفت

 : سرگذاشتن چهار خانِ ذهنی استها خود نیازمند پشت(. و اما رهاییِ از گیرافتادگی4)شکل گیرددر کنار پدیدار جای می

، بلکه از فهم متوسط، شودآغاز نمی از خأل، پرسش از هستی، ور هایدگربه با: فهمی(وآمد درون پیش)رفت خان چهارم

( او بر این است که هیچ 367: 1392، )جمادی رودآن پیش می 45سازیوسوی شفافسمت مبهم و ناشفافِ قبلی ما به

گونه که همان -( و 233: 1390، )مالیری ها وجود نداردای به هستندگان بدون یک فهمِ پیشینی از هستی آندسترسی

افتد تا ببیند در جهان چه راه نمیکس (. هیچ429: )همان وجود ندارد 46ایبرهنه واقعیّتگونه هیچ -تر گفته شد پیش

: 1382، )سروش درست است یا نه، کندگونه که او فکر میگردد که ببیند آیا آنبلکه همیشه به دنبال این می، خبر است

                                                            
44- Factual  

ی یا فرابینی در طرح هستی ( در نگاه هایدگر یعنی دیدن از واری چیزی و یا شاید بتوان گفت واربینDurchsichtigkeit« )سازیشفاف» -45

 (. 367: 1392سازی؛ یعنی آشکارشدن تمام و کمال خودِ اصیل و حقیقی دازاین)جمادی، شناختی هایدگر شفاف
46- bare facts 
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و ، ایدئولوژی، )فوکو( گفتمان، 47)نیچه( اندازچشم، جهان)هایدگر(زیست، )هوسرل( دان نیز از آگاهی(. ذهن جغرافی9

بنابراین ، زندهاست که دست به شناخت میفهمبلکه با آغشتگی و تنیدگیِ به این پیش، های علمی تهی نیستنظریه

ی پیدایش و زمینه، که برای واکاوی پدیدارها برگزیده است)جزء(( ...آگاهی و ، اندازچشم، )نظریه فهمیبایستی میان پیش

ی دانی ریشهجغرافی کههنگامیروشن شود.  شخودِ نظریه برای ستتا نخ، وآمد کند)کل( رفت های آن نظریهو پیامد

 ؛آگاهی داشته باشد، فهم خودنخست باید به پیش -1: داندداری میطبقاتی ناشی از نظام سرمایه تضاد را« نشینیحاشیه»

گیرد؟ از جمله مارکسیسم و ... جای می شدهدیدگاه یا مکتب شناخته /یعنی بداند که واکاوی او در راستای کدام نظریه

، سیاسی، کی؟ کجا؟ و درچه شرایط اجتماعی، یعنی بداند که آن نظریه ؛آگاه باشدی پیدایش آن نظریه به زمینه -2

: به پیامدهای پذیرش آن نظریه آگاه باشد؛ برای نمونه -3تکنولوژیکی و ... بیان گردیده است. ، اقتصادی، ایدئولوژیکی

این خواهد بود که برای درمان ، داری استی سرمایهفرآورده، نشینیهای پذیرش این دیدگاه که حاشیهپیامدیکی از 

 گسیخته مهار شود.داری لگامباید سرمایه، نشینیحاشیه

علمِ ، ی نیچهه گفتهب چراکه - ؛فهمی دارددانی پیشجاکه هر جغرافیاز آن: فهمی(پیشوآمد میان)رفت خان پنجم

خویش گیرافتد و  فهمنابراین او باید آگاه باشد که نکند در پیشب -( 122: 1381، )نیچه فرض وجود نداردبدون پیش

، )پوپر کندر میشکا، نظریه مانند دام است و تنها کسی که آن را بگسترد، زندانی شود. درست است که به باور نووالیس

، جادر این-ود)جزء( خفهم همواره باید میان پیش، کارنشود؛ برای این ظریه( ولی باید بپاید که خود نیز شکار ن17: 1370

-ضادی که در واکاوی حاشیههای متفاوت و متفهمو دیگر پیش -نشینی استداری دلیل حاشیهفهم که سرمایهاین پیش

های جمله دیدگاه اقتصادی ازهای غیراز دیدگاه، وآمد کند؛ یعنی افزون بر دیدگاه اقتصادینشینی وجود دارد )کل( رفت

های ها و نظریها دیدگاهها نیز آگاه شود. آشنایی بهای آننشینی را ببیند و از واکاویحقوقی و ... پدیدار حاشیه، سیاسی

فهم خویش ادگی در پیشو نه تنها از گیرافت، انگیزانددان برمینیروی شک را در جغرافی فهم خودمتفاوت و متضادِ با پیش

 دهد. آفرینی نیز میسازی و نظریهبلکه به او توان دیدگاه، کندجلوگیری می

دان جغرافی، گیرددان از پدیدار شکل میدر این گام است که آگاهیِ جغرافی: عینی( -وآمد ذهنی)رفت خان ششم

اندیشد؛ گونه است که او می همان واقعیّتکند تا ببیند آیا وآمد میمیان فضای ذهنی خود و فضای عینی جغرافیایی رفت

هایش بازاندیشی فهمگردد و در پیشدوباره برمی، درست است یا نه؟ اگر درست نباشد واقعیّتاش در آیا رویای اندیشه

شوند. برای رونمایی و واکاوی می، هاهای راستین آنوآمد است که پدیدارها و پدیدآورندهاین رفت فرآیندکند. در می

یعنی بر این باور  ؛فهمی اقتصادی داشته باشدپیش، «نشینیحاشیه»نامدر واکاوی پدیداری به، دانیجغرافیشاید : نمونه

ی اوست تنها در فضای ذهن، این باور نشینی در فضای جغرافیایی مفروض است.ی حاشیهداری ریشهسرمایهباشد که نظام

بنابراین باید میان فضای ذهنی و فضای عینی جغرافیایی  ؛ولی بسنده نیست، است باسته و هر چند برای آغاز شناخت

اقتصادی است ، دریابد که اقتصاد فضای جغرافیایی مفروض، وآمد کند. چه بسا با رفتن به فضای عینی جغرافیایینیز رفت

نشینی شیهی حاتواند ریشهداری نمیپس سرمایه، داری نگشوده استبسته که هنوز درهای خود را به روی نظام سرمایه

فهم که پیشکند و یا اینآن را پیرایش می، گرددفهم خویش برمیدان دوباره به پیشجاست که جغرافیاین در آن باشد؛

بودن اقتصاد فضای جغرافیایی بنا به بسته»فهم که دان با این پیشاین بار جغرافی: گزیند. برای نمونهدیگری را برمی

شود و این ذهنی می -دوبار وارد دور عینی « ریشه در همین اقتصاد بسته داشته باشدنشینی باید حاشیه، مفروض

بهِر ، آمدهدست. در این خان است که آگاهی بهشودتواند بارها و بارها رخ دهد تا پدیدار بهتر رونمایی وآمدها میرفت

 .48گری)نقد( بزنددست به داوری و سنجش، دان خودشود تا جغرافیدان فراخوانده میبه دادگاه درونی جغرافی، داوری

                                                            
م اندازی که تنها از آِن تواند خود را از چشم انداز خودش، چشدانش شاد، می نویسد: در روند تحلیل، عقل آدمی نمی 374ی نیچه در قطعه -47

 . (40: 1387اوست، نبیند)نیچه، و دیگران، 
 . کنددان خودش، کاله خودش را قاضی میدر این خان، جغرافی -48
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رسد دیدار میپدان تازه به آگاهیِ ذهنی)شخصی( از جغرافی، در خان ششم: ای(اندیشهوآمد میان)رفت خان هفتم

-اندیشهورت میانصیعنی به کند تا عینیت علمی به خود بگیرد؛  که بایستی این آگاهی را برای دیگر فضااندیشان رونمایی

 ؛یز آن را دریابندندر علم زمانی ارزش دارد که دیگران ، (. آگاهی شخصی49: 1370، )پوپر پذیر و نقدپذیرگردزمونآ، ای

(. در این خان 48: )همان پذیر باشد و همه کس آن را بفهمدشناختی است که آزمون، شناخت علمی، از نگاه کانت چراکه

-شود تا سنجشانده میدانان و ...( فراخودادگاه همگانی فضااندیشان)جغرافیبه ، بهرِ داوری، آمدهدستاست که آگاهی به

 گری همگانی شود.

بسته و ، تای است که هر چند در نگاه نخسگانهخان شناخت نیازمند دورهای هفتسرگذاشتن هفتپشت، در فرجام

تری از پدیدار به ی تازهیابند و آگاهیگری مید تازگی، وآمدند و در هر رفتاَراستی که بازهولی ب، شوندتکراری دیده می

گر طراوت تکرار در ا«. ی باران پر از طراوت تکرار بودو او به شیوه» : ی سهراب سپهریدهند. به سرودهدان میجغرافی

رسیدن به  نآکردن آن دور هرمنوتیکی شک کرد؛ زیرا هدف از کم در تکرارمندی و یا دستباید در سود، کار نباشد

 های آن را بهتر بنمایاند.ای که پدیدار و پدیدآورندهتری نسبت به پدیدار است؛ آگاهیآگاهی پخته

 گيرینتيجه -4

 -1شناسی شناخت فضای جغرافیایی روش: باید گفت« شناخت فضای جغرافیایی چیست؟ شناسیروش»در پاسخ به 

، کنددر آن زیست می، ی که مردمان آن فضای جغرافیایی«جهانزیست»دان را در ای باشد که جغرافیشناسیباید روش

، )ورنو و دیگران جهان( او قرار گیرد)زیست که در عالممگر این، شودبرای انسان آشکار نمی چیزیهیچجای دهد؛ زیرا 

از معانی و فهمی که دازاین از خود و از دیگر  ایی تنیدهجهان یعنی شبکه، (. در پدیدارشناسی هرمنوتیک228: 1379

باید در جهانِ ، در فضای جغرافیایی« چیز»بنابراین برای فهم هر  ؛(218: 1390، )مالیری چیزها دارد

، «چیز»همان فضای جغرافیایی جای گرفت تا آن را بتوان شناخت. آن  49مردمان)فضانشینان/فضاگردانان و فضاندیشان(

شناسی شناخت روش -2)واکاوی پدیدار(.  ی پدیدار باشدتواند پدیدآورندهمی، )رونمایی پدیدار( اشدتواند پدیدار بمی

 ؛های شناخت فضای جغرافیاییبازدارنده، دان بتواند به کمک آنای باشد که جغرافیشناسیفضای جغرافیایی باید روش

-)گیرافتادن جغرافی هاو متن از بافتار( و گیرافتادگی، متن پدیدار از، دان از پدیدار)جداافتادن جغرافی هایعنی گسیختگی

های فضای ای باشد که با سرشت الیهشناسیباید روش -3را پشت سر بگذارد. ( جهان و ایدئولوژیزیست، دان در آگاهی

ی در فضا و اندیشه، فضای بر اندیشه یالیه، ی فضای جغرافیاییتری داشته باشد. از پنج الیهخوانی بیشهم، جغرافیایی

کاوی زیرا این سه الیه علّتنه  ؛کاوی استسرراست نیازمند دلیل، هاهایی هستند که واکاوی آنالیه، های اندیشندهالیه

، هاساختمان: ساخت مانندی انسانها. درست است که پدیدارهای الیهنها یعنی فهم آاز نوع دازاین هستند و شناخت آن

ها و ... از ی آنها و سرانهنوع کاربری: ها برای نمونهو ... خودشان دازاین نیستند و چه بسا برای رونمایی از آنها کاربری

، ها هستندها که همان دازاینی آنولی شناخت این پدیدارها در گرو شناخت پدیدآورنده، کاو بهره بردعلّتشناسی روش

معنایی دارند که باید به آن پی برد. هر ، ی آدمیان هستند و مانند هر کار آدمیشدهپدیدارها ساخته هازیرا آنباشند؛ می

ها نیازمند نیستند و شناخت آن جنگل و ... دازاین، ناهمواری، رودخانه: ساخت نیز مانندی طبیعتچند پدیدارهای الیه

معنادار ، پذیرندها اثرمیگذارند یا از آنر میها اثبر دازاین کههنگامیولی همین پدیدارها ، کاوانه استعلّتهای روش

شناسی شناخت فضای جغرافیایی روش، شدههای آوردهی برهانشوند و نیازمند معناکاوی هستند. این نوشتار بر پایهمی

سان هب ای راگانهداند و دور هرمنوتیکی هفت)پدیدارشناسی/هرمنوتیک/ تبارشناسی/ انتقادی( می کاوانهدلیل عمدتاً را

ایم اگر نتوانسته، کهکند. در فرجام آنشناخت فضای جغرافیایی پیشنهاد می خانهفتسازوکاری برای پشت سر گذاشتن 

                                                            
گوییم جهان مردمان یک فضای جغرافیایی،  مردمان را نباید تنها به فضانشینان)شهروندان( فروکاست؛ زیرا فضاگردانان و که میهنگامی  -49

ها را تدوین و اجرا ها و برنامهآید و از آن روی که تأثیرگذارترند و سیاستفضااندیشان یک فضای جغرافیایی نیز مردمان آن فضا به شمار می

 .دارتر باشدها چه بسا از شناخت زیست جهان فضانشینان نیز ارزشاخت زیست جهان آنکنند، شنمی
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شناسی شناخت فضای جغرافیایی برپا کنیم و راه ی پدیدارشناسی و روشانطباقی میان فلسفه، گونه که شایسته استآن

امید است که  ی باشد که به نویسندگان وارد است.ترین مالمتشاید بزرگ، کنیم دانان همواررا اندکی برای دیگر جغرافی

 از ما دریغ نکنند.، است« نقد»ی خویش را که همان بهترین هدیه، دانانجغرافی

 منابع -5

 انتشارات ققنوس.تهران: ی استنفورد، ی فلسفه(. پدیدارشناسی، ترجمه مسعود علیا، دانشنامه1393) اسمیت، دیوید وودراف .1

: پور، چاپ نخست، تهران( هرمنوتیک، ترجمه علیرضا حسن1) (.جنبش های دوران جدید1394) کندیاشمیت، الرنس .2

  .انتشارات نقش و نگار

 .: انتشارات نگاههای فلسفی از دوران باستان تا امروز، چاپ دوم، تهران(. مکتب1389) بابایی، پرویز .3

: انتشارات شرکت ی چیست؟ نقدی بر ایدئولوژی های غربی، ترجمه علی اسدی، چاپ نخست(. ایدئولوژ1370) بشلر، ژان .4

 .سهامی انتشار

 (. منطق اکتشاف علمی، ترجمه احمد آرام، تهران انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران1370) پوپر، کارل ریموند .5

 سروش(.)

تاری در زندگی و اندیشه های هوسرل و هایدگر، چاپ چهارم، ی پدیداشناسی، جس(.زمینه و زمانه1392) جمادی، سیاوش .6

 .: انتشارات ققنو.تهران

 ، تهران: انتشارات آگاه.چاپ نخست، ویراست دوم ،(. گذار از مدرنیته؟ نیچه، فوکو، لیوتار، دریدا1381) حقیقی، شاهرخ .7

سنت، مدرنیته، مدرنیسم، گفتگوی اجبر گنجی (، 1375) درگنجی، اکبر، ، نقل«بحران مدرنیته(. »1375) اردکانی، رضاداوری .8

  ی فرهنگی صراط.مؤسسه دفتر نخست(، چاپ نخست) با داریوش آشوری، حسین بشیریه، رضاداوری و موسی غنی نژاد

 .ی فرهنگی صراط: انتشارات مؤسسهی علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، چاپ سوم، تهران(. فلسفه1382) راین، آلن .9

 انتشارات حکمت. ،چاپ نخست، (. نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیک1357) عبدالکریمسروش،  .10

 تهران: نشر نی.روش تفسیر در علوم اجتماعی(، چاپ دوم، ) (. درسهایی در فلسفه علم االجتماع1376) سروش، عبدالکریم .11
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