
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1395 پاييز، پنجمدوره هفتم، شماره بيستم و 

 10/06/1395تأييد نهايي:   09/12/1394دريافت مقاله: 

 109-95صص 

 انگاریسازهمکتب  در چارچوب جغرافیای فرهنگیمفهوم نظری جستاری در شناخت 

 دانشگاه یزد - استادیار جغرافیای سیاسی ،احسان لشگری تفرشي

 چکيده

رای مبناهای ، داموردمطالعه مفاهیم و موضوعات ویژه در علوم انسانی تعریف و شناختهعلم و ب یدر فلسفه

کاتب میک مفهوم در ناخت ش گریدعبارتبهباشد. میشناسانۀ متفاوت و حتی متضاد شناسانه و معرفتهستی

یکی ، ؛دیناخت یک مفهوم بنیاتعیین چارچوب نظری شن جهتنیازاتواند دارای تعاریف متضاد باشد. مختلف می

اهیم و . در علوم جغرافیایی یکی از مفاستاصول در مطالعه و شناخت مفاهیم و موضوعات  نیترییمبنااز 

 -فلسفی  که تفسیر آن در مکاتب مختلف استجغرافیای فرهنگی  ،معرفتی یی حوزهکنندهنییتع یهامیپارادا

ات آن و مفروض یانگارسازهمحورهای فکری  ترینمهم یطورکلبه .استمتفاوت  یانگارسازهدر  ازجملهسیاسی 

فع و کنش ، نقش هویت در شکل دادن به مناواقعیّتو تکوین  یریگشکلساختار معنایی در  اهمّیّتمشتمل بر 

 یبرساختهرا  تواقعیّانگاران ی سازهکه همهتبیین عِلی و این یجابهدادن به تبیین تکوینی  اهمّیّت، هادولت

ادانه در رابطه کوشش گردیده با مراجعه به مستندات معتبر نظری نوعی نگاه نق پژوهشاین  در .دانندیماجتماعی 

ه اصوالً ساحت انگر آن است کپژوهش بی یهاافتهیارائه گردد.  یانگارسازهبا شناخت جغرافیای فرهنگی در مکتب 

 یک جامعهیاالذهانی بین ساختارعلوم جغرافیایی ناشی از  یشناسانه جغرافیای فرهنگی در زیرمجموعههستی

 .استمتمایز  اجتماعی -مشترک انسانی در یک قلمرو فرهنگی

 .جغرافیای فرهنگی، یانگارسازه، یشناسیهست ،قلمرو واژگان کليدی:
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 مقدمه -1

بسیار  اهمّیّت، نسبت سنجی یک مفهوم با مکاتب مختلف شناختی از حوزۀ معرفتیابعاد مختلف یک  یدر مطالعه

متفاوت و حتی  تواندمی، در مکاتب مختلف نی و مفاهیم برگرفته از یک مفهوم، معاهابرداشتزیرا  ؛است برخورداریادی ز

ظهور  منشأو این مسئله بنیاد تفسیرهای متفاوت از مفهوم یک پدیده و  (19-24: 1373اشتراوس، )باشدمتضاد 

از حیث فلسفی در  روازاین(. 23: 1393، لشگری)شدائل و معضالت در جامعه خواهد ، جهت حل مستلفمخ هایحلراه

نیست.  پذیرامکانی و فلسفی آن تعیین علل ظهور و ماهیت یک مفهوم فارغ از تعیین چارچوب نظر ،علوم انسانی

ی و مراد از بنیادها نیست پذیرامکانشناخت یک پدیده و مسئله بدون تعیین چارچوب و نوع نگاه به پدیده  دیگرعبارتبه

مسائل و  برخالفبنابراین  ؛استانسانی  هایپدیدهنگاه محقق به ماهیت  یشیوه ،؛در علوم انسانی هانظریهفلسفی 

اندیشی در مورد یک پدیده یا معضل الزاماً منوط ، در علوم انسانی تبیین و غایتربی و حسیمجهوالت موجود در علوم تج

و مفاهیم مرتبط با مفاهیم جامعه و  هاپدیدهتمام مکاتب فلسفی،  طورکلیبه. استشناختی آن  هایچارچوببه تعیین 

 .ددهنمیانسان را تحت تأثیر خود قرار 

، معانی در چارچوب مکاتب گوناگون معرفتی تواندمی جغرافیای فرهنگیمفهوم ایی نیز یدر علوم جغرافبنابراین 

شناخت  درواقعاز مکاتب شناختی  هرکدامدر ارتباط با  ساحت جغرافیای فرهنگیکه شناخت چه این متفاوتی بیابد؛

 یتعریف اختصاصی در حوزهعلوم انسانی عالوه بر  یمفهومی در حوزهابراین هر پدیده و بن ؛است آن یفرایندهای سازنده

دارای تعاریف و مبناهای متناسب با مکاتب فلسفی باشد که این تعاریف در طول یکدیگر قرار  تواندمی تخصصی خود

اص یا بازتابی از یک تفکر خ ینمادی از یک شیوه تواندمیو تعریف فضای جغرافیایی نیز  سازیمفهومدر این راستا  دارند.

اخیر کوشش گردیده که در تفسیر  هایدههدر  روازایناست.  یافته ظهورعلم  یکه در فلسفه استمکتب معرفتی خاص 

باورهای فلسفی و مکاتب شناختی تأکید  طورکلیبه، توان و جغرافیایی روی میزان قدرت هایمحیطو  هاپدیدهو تبیین 

 هایپدیده(. به عبارت بهتر 48: 1383 شکویی،)گیردجغرافیایی قرار  هایتحلیلگردد و شناخت عقاید در کانون مباحث و 

فکری مکاتب  هایچارچوببیانگر  ،در هر مکتب فکری که تعریف گردند جغرافیای فرهنگی ازجملهموجود در علوم انسانی 

مفهوم یابی آن  رسدمی نظر به ؛ودن این مفهوم در علوم جغرافیایی. با توجه به مبنایی بباشندمیاکم بر خود فلسفی ح

فرهنگی و آمایش  ریزیبرنامهآن مفهوم  تبعبهو  جغرافیای فرهنگی. مفهوم استزیادی  اهمّیّتدر مکاتب مختلف حائز 

و معضالت موجود در فضا و  هاپدیدهتفسیر  دیگربیانبه .یابدمیفضا نیز در چارچوب مکاتب گوناگون معانی متفاوتی 

 نیست. پذیرامکانآن بدون اتکا به یک چارچوب نظری مشخص  سازیبهینهو  حلراه یارائه

در تحلیل  توجهیقابلمعاصر رشد  یدر دوره ویژهبهمکاتب فلسفی است که  ازجمله انگاریسازهدر این راستا مکتب 

 شناسیجامعهرویکردی است که پیش از طرح در علوم جغرافیایی، در  انگاریسازه جغرافیایی یافته است. هایپدیدهکیفی 

 انگاریسازهاست.  شدهتبدیلمطرح در فلسفه جغرافیا  هاینظریهبه یکی از میالدی  1990 یمطرح بوده و از اوایل دهه

ای فرهنگی را از حیث جغرافی ویژهبهعلوم جغرافیایی  ،مکانی –فهم نوین محتوایی از علل تغییرات فضایی  یبه دلیل ارائه

در این پژوهش کوشش گردیده از حیث کالن در تبیین و  رو ساخته است.هروب پردازینظریهنوینی از  ینظری با عرصه

و در  ساحت جغرافیای فرهنگیارائه گردد که در شناخت رهیافت نوینی  انگاریسازهدر مکتب  جغرافیای فرهنگیتعریف 

 .استآن تأثیرگذار  یطالعهاتخاذ رویکردهای روشی در م

 مباني نظری -2

 جغرافيای فرهنگي -1-2

ی مفهوم برخاسته از این رابطه در مثابهبهپردازد و فضا ی متقابل انسان و محیط میعلم جغرافیا به بررسی رابطه

هریک از مجموعه علوم  ؛ی علم(. اصوالً در فلسفه15: 1395)لشگری و احمدی، جغرافیایی قرار دارد نون مطالعاتکا
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ی و مبنای افتراق حوزه سازنهیزم ؛هیمابنی خاص خود باشند. این شناسانهی و مبنای هستییهمابندارای  ستیبایم

ی یک علم را تولید و حریم معرفتی ویژه سازدیمهم ی علوم مجاور فرای یک علم را از مجموعههشناسانمعرفت

که در  سازدیمعلمی فراهم  مندنظامی رشتهکی خاصی را برای یهژیکاروکه طوری(؛ به12: 1375سروش، )دینمایم

رابطه در قالب یابی عینی این ی متقابل انسان و محیط و تعیینی رابطه. در جغرافیا نیز مطالعهگرددینمعلوم دیگر یافت 

 .دهدیماختصاص  به خودی این علم را شناسانهی هستییهمابن ؛«فضا»مفهوم 
 

فضای جغرافیایی ی: اجزاء اصلی سازنده1شکل   

 

 ساختانسانمشخص جغرافیایی متشکل از یک یا چند مکان  یی فضا در مفهوم حقیقی به معنای یک حوزهطورکلبه

که یک بستر طبیعی را تحت تأثیر خود قرار داده و از آن نیز تأثیر پذیرفته است و دارای حریم مشخص، وسعت،  است

ی ی درهم تنیدگی فزایندههواسطبه( و 115: 1388رامشت، )استهمگنی و ساختار مشخص بوده و دارای عینیت 

یی وجود هامکاندر بُعد انسانی فضا، معمواًل  (.1است )شکل  افتهیسامانی جوامع انسانی هاشیپودهای زیستی و بنیا

؛ (80: 1386پوراحمد، )باشندیمدارند که دارای یک کارکرد مشترک بوده و غالباً محصول تفکرات و عملکردهای انسانی 

توان الزاماً یک محیط طبیعی صِرف قلمداد نمود، بلکه فضای جغرافیایی شامل یک بستر ینمبنابراین فضای جغرافیایی را 

که این کارکرد در جهت تأمین نیازهای افراد انسانی در آن  است ساختانسانی از یک یا چند مکان امجموعهطبیعی و 

ناپذیر برخوردار ت بسیط و تجزیهکه مکان نسبت به فضا از ماهی(. ضمن این76: 1384بهفروز، )یدنمایمفضا عمل 

شناسی و تغییر و توزیع عناصر و کارکردهای فضایی در اشکال رابطه یدر این راستا مطالعه (.11: 1393نیا، )حافظاست

گیری از رویکردهای فلسفی، گیرد و مستندات جغرافیایی با بهرههای جغرافیایی قرار میتحلیل فضایی در قلمرو پژوهش

بنابراین علوم جغرافیایی بر شناخت و ؛ پردازندها میویژه نقشه به تحلیل و تبیین آنزارها و فنون جغرافیایی بهنظری و اب

های عینی یابی پدیدهها و مکانمطالعۀ پراکندگی اجزاء و عناصر فضایی پرداخته و مطالعه استقرار، پراکندگی، دسترسی

تفسیرهای جغرافیایی در ارتباط با پراکندگی فضایی، سازمان فضایی مبتنی  ترنماید و بیشرا بررسی، توصیف و تبیین می

ها و ها، ساختارها، جریان(. اصوالً فضای جغرافیایی دارای پدیده145: 1387صدوق و سعیدی، )استبر روابط فضایی 

ت موجود در فضای آیند و شناخت مجهوالکنش اجزای فضای بر یکدیگر به دست میروندهایی است که از سنتز و برهم

های موجود در یک فضای جغرافیایی مشخص جغرافیایی مشتمل بر مطالعه و شناخت کنش متقابل اجزا و پدیده

 .(Peck & Wills, 2000: 56)است

های متفاوتی است که هرکدام از فضای جغرافیایی از حیث موضوعی و کارکردی دارای ابعاد و شاخهاز سوی دیگر 

های مختلف آورند و هرکدام از این ابعاد در شاخهل با یکدیگر بوده و یک سیستم و نظام را به وجود میاین ابعاد در تعام

که چنانعنوان موضوع علم جغرافیا همشناسی، فضا بهاز حیث هستیگیرند. علوم جغرافیایی موردمطالعه و بررسی قرار می

اد اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، طبیعی، سیاسی و... بوده که مند و انضمامی همانند ابعگفته شد، دارای ابعاد سامان

طورکلی یکی از وجوه بهگیرند. ی قرار میموردبررسهای تخصصی علوم جغرافیایی هرکدام از این وجوه در یکی از شاخه

است. به عبارت بهتر تمایز و تفکیک « ترپیچیدگی بیش»و « تخصصی شدن»، بروز فرایند تغییر برحسب ؛ثابت تکامل علم

ساختارها و نهادهاي 
 محيط طبيعي اجتماعي و فرهنگي
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مند علمی است. این تمایز و تفکیک در ی سامانهای پیشرفت یک مجموعهکارکردها و کاربردها، معرف یکی از شاخص

های تخصصی حل مسئله در ها و شیوهدوم شامل ظهور روش یهای جدید و در وهلهبندیاوّل مشتمل بر طبقه یوهله

های تخصصی وجود ای مبتنی شاخه، تقسیم کار فزاینده؛می است. امروزه در سیر تکامل علوم مختلفعل ییک شاخه

-طور مشخص درمجموعه علوم جغرافیایی نیز وجود دارد و این شاخۀ علمی نیز به ابعاد و زیرمجموعهدارد که این فرایند به

ی پارادایم غالب علوم جغرافیایی مثابهی فضا بهطالعهبدیهی است یکی از ابعاد موردمبندی شده است. های مختلفی دسته

تواند مصداق دیگر اثرات متقابل فرهنگ و محیط امری واقعی و عینی محسوب گردیده و میبیانبُعد فرهنگی فضا است. به

رهای اجتماعی، ها و تصمیمات نهادها و ساختادیگر غالب تغییرات فضایی حاصل ارادهبیانبه معرفت علمی قلمداد گردد.

ها ها و جوامع، مبتنی بر ایدئولوژیسازی فضای محل زیست انسانفرهنگی، حکومتی و سیاسی در فضا و در جهت بهینه

 -گیری است. در این میان بُعد فرهنگیشده توسط این نهادها و ساختارهای تصمیمو مکاتب معرفتی شناختی انتخاب

تری برخوردار است؛ چراکه این بُعد از فضا، آینده مراتب بیشنی فضا از اهمّیّت بهایدئولوژیک فضا در میان دیگر ابعاد عی

ساخت تغییرات انسان یعنوان موتور محرکهنماید و بر این مبنا بهو دورنمای سایر ابعاد فضای جغرافیایی را تعیین می

ها ها، اندیشهافیایی حاصل عملکرد ایدئولوژیدر این راستا هر نوعی تغییر در فضای جغر (.2شکل ) شودفضایی شناخته می

طورکلی بازیگران سیاسی ها و بهگیر اعم از نهادهای حکومتی و غیرحکومتی، احزاب، تشکلو نیروهای سیاسی تصمیم

 (.Peck& Wills, 2000: 2)ها استهای فرهنگی آنمبتنی بر داده
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : رابطه متقابل تغییرات فضایی و فرهنگ2شکل 

ها را از های رفتاری یک گروه مشخص و متشکل انسانی است که آنو مشابهت« ی زندگینحوه»مراد از فرهنگ، 

ها طورکلی ترسیمات ذهنی یا حیاتی یک ملت را که در نفوس و عقول آنسازد و بهمتمایز میهای انسانی دیگر گروه

چون مشابهت در زبان، نظام ارزشی، معیشت، تاریخ و مواردی هم. (Lorimer, 2008: 3) گرددمندرج گشته، شامل می

طور خالصه فرهنگ، یک نیروی رد. بهآوهم می های انسانی را در قالب یک فرهنگ مشترک گردگذشته مشترک و... گروه

سیال در سطح یک جامعه است که افراد آن جامعه را مجبور به انجام کارهای معینی نموده و بخشی از بایدها و نبایدها 

ها و اهداف دهد. بدیهی است همین هنجارها و بایدها، و نبایدها تأثیر مهمّی در برنامهو هنجارهای جامعه را شکل می

 Dalb)و جوامع و نقش بسیار مهمّی در تغییرات محیط جغرافیایی و تشکیل قلمروهای فرهنگی مستقل دارد هاحکومت

y,2014: 54). مکانی و  -های انسانی در ابعاد فضاییها و تشابهات عناصر فرهنگی گروهدر جغرافیای فرهنگی نیز تفاوت

ا و عناصر فرهنگی و بررسی تأثیر عناصر طبیعی و ای مختلف، چگونگی پخش نمادهبررسی تغییرات آن در طی زمانه

 -11: 1380باشد)جردن و راونتزی، انسانی در فرهنگ جوامع مختلف، از موضوعات اساسی در جغرافیایی فرهنگی می

جهت بخشی از موضوع جغرافیای فرهنگی؛ مطالعه در مورد تنوع فضایی مذاهب و زبان و ارتباط آن با محیط (. ازاین10

 فرهنگ

 تغییر یا تولید فضا 

نهادها و ساختارهای سیاسی اعمال اراده توسط 

جهت دستیابی به توسعه و بهینه سازی محیط 

 زیست انسان
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ی دگرگونی سطح (. به عبارت بهتر، مطالعه633: 1383مؤمنی، )باشدمکانی آن می –ایی و کارکردهای فضایی جغرافی

ها از عناصر محیط جغرافیایی، در جغرافیای فرهنگی ها و اثرپذیری متقابل آنی زمین توسط ادیان و زبانسیاره

ها، نقش محیط نظیر چگونگی توزیع و پخش مذاهب و زبانگویی به سؤاالتی گیرد. بدیهی است پاسخموردمطالعه قرار می

ی مخاطرات طبیعی و اعتقادات مذهبی، تأثیر مذهب در تعیین های گوناگون، رابطهجغرافیایی در پیدایش مذاهب و زبان

ایگاه تواند جوضوح میاندازهای زبانی و مذهبی بهآفرینی عناصر طبیعی در خلق چشمالگوی تحوّالت اقتصادی و نقش

از سوی دیگر اکوسیستم جغرافیایی یا فضا؛ شامل محیط  این نمادها را در مطالعات جغرافیایی تعیین و تبیین نماید.

دهی، میزان و شدّت تغییرات فضا تحت تأثیر فرهنگ ی انسان و نهادهای بشری است که جهتوسیلهیافته بهتغییر شکل

 گردد.ن حاکم مدیریت و کنترل میفلسفی گفتما -حاکم بر جامعه و مکتب فکری 

مکانی و بررسی تغییرات آن در طی  -های انسانی در ابعاد فضاییها و تشابهات عناصر فرهنگی گروهبر این مبنا تفاوت

ی متقابل فرهنگ و بررسی تأثیر عناصر طبیعی و انسانی در فرهنگ جوامع مختلف و بررسی رابطه ؛های مختلفزمان

بنابراین موضوع ؛ (10 -11: 1380جردن و راونتزی، )ضوعات اساسی در جغرافیایی فرهنگی استتوسعه فضا، از مو

اندازهای فرهنگی باشد، بلکه هدف از شناسی چشمتواند تحلیل فضایی مورفولوژی و ریختجغرافیای فرهنگی صرفًا نمی

گزینی، ست. در جغرافیای فرهنگی بر مکانهای مکانی اآن بررسی تأثیر فضایی فرهنگ در الگوی رفتاری جوامع و فعالیت

گردد. از سوی ها از فرهنگ تأکید میگیری از فضاها و تأثیرپذیری آنی بهرهها، نحوهیابی، کاربری اراضی، شکلمکان

تی ی دینی، زبانی، معیشهاتفاوت کهیطوربهباشد؛ ها دارای معنا و اعتبار نمیدیگر هیچ فرهنگی بدون وجود دیگر فرهنگ

باشند. ها در رابطه با یکدیگر دارای تعامل متقابل میی فرهنگی مفهوم فرهنگ است و همهدهندهو... است که شکل

اندازها، آثار معماری و... از طریق استقرار، احاطه و تثبیت در ها، چشمآوری، فرمچون فنطورکلی فرهنگ مادی همبه

ای از بخشد. بخش گستردهانداز متمایز فرهنگی مین ناحیه ویژگی و چشمبخشی از سطح زمینی و جامعه انسانی به آ

زیست، روستاها و ... در ارتباط با فرهنگ جوامع تحوّل و تکامل یافته مظاهر جغرافیایی، شهرها، مساکن، بازارها، محیط

 برخورداری جغرافیایی اندازهاتری در تغییرات چشمکه اصول اعتقادی جوامع از توان و نفوذ بیشطوریاست؛ به

های ی کارکرد و تخصیص فضای جغرافیایی مطابق با فرهنگریگشکلبنابراین چگونگی ؛ (15: 1368سعیدی، )است

طورکلی ارضای نیازهای اولیه یا ارگانیک انسان، نیازمند ایجاد حداقل (. به28: 1392شورمراسمیت، )بودمختلف خواهد 

است؛ به این معنی که مشکالت ناشی از نیازهای غذایی و بهداشتی انسان بایستی  ساز آنشرایطی است که فرهنگ زمینه

گردند. بدیهی است برآورده ساختن این نیازها مستلزم ایجاد محیطی جدید یا مصنوعی است که این محیط  وفصلحل

اولیه و زیستی خود و (. هر جامعه انسانی برای تحقق نیازهای 62: 1379ی فرهنگ است)مالینوفسکی، ساخته درواقع

یابد. ضمن های دیگری را فدای این کارکردها نماید که در قالب فرهنگ تبلور میفعالیت ؛بهبود مستمر آن ناگزیر است

به دیگر جوامع وجود دارد. بنابراین از  هاآموختهو انتقال  هاتجربهکه در چارچوب سیالیت فرهنگ امکان یادگیری این

 درواقعجغرافیایی و طبیعی بالشک در نوع معیشت، سبک زندگی و  های ناشی از محیطدیتها و محدویکسو، فرصت

و عناصر آن در کالبد فضا تبلور یافته و آن را  هایژگیوفرهنگ آن مکان تأثیرگذار است و از سوی دیگر، فرهنگ با تمام 

ایجاد تحوّل در طبیعت در جهت بهینه طورکلی پتانسیل و توانایی (. به125: 1390)مهدوی و احمدی،دهدتغییر می

 (.3شکل )نمودن زندگی جوامع با اتّکا به فرهنگ، ازجمله علل فلسفی ظهور جغرافیایی فرهنگی است
 

 
 
 

 : مفهوم جغرافیای فرهنگی3شکل 
گذارند. بعد مادی بنابراین فرهنگ در محیط جغرافیایی دارای ابعاد مادی و ذهنی است که این مفهوم را به نمایش می

و  هاارزشعناصر فرهنگی نظیر هنر، ادبیات، معماری، فیلم، پوشاک، کاالی مصرفی و در بعد ذهنی باورها، هنجارها، 

محیط جغرافیایی و 

 مقتضیات آن
 فرهنگ
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شناسان بعد مادی را باشند. برخی از جامعهمی انیبقابلجمعی  و احساسهای فکری اعتقادات مذهبی و همچنین شیوه

 (.137: 1388پهلوان، )اندتمدن و بعد معنوی و ذهنی را فرهنگ نام نهاده

های فرهنگی نهیزمشیپو  هارساختیزی بشری و نهادی جهت ایجاد تغییر در فضا فارغ از بنابراین هر تصمیم و اراده

ها و دورنمای خاصی را برای های خود، روشهرکدام از این مکاتب معرفتی، بر اساس آموزه رونیازا. ستینایدئولوژیک  -

گیر و نهادی تصمیم -زیست انسان برای نیروهای سیاسی ی محیطمثابهسازی فضای مطلوب جغرافیایی، بهایجاد و بهینه

ی متفاوت موجبات ظهور فضاهای شناختمعرفتها و مکاتب ، ایدئولوژیهافرهنگنماید و عملکرد فضاساز ترسیم می

ی هاراد با(. به عبارت بهتر کارکردهای فرهنگی جوامع در تلفیق 29: 1391کامران و دیگران، )آوردیممختلف را فراهم 

ی ی فضایی به معنازیربرنامهو  سازدیمو فضاهای جغرافیایی را متجلی  هامکانگیر دائماً نوع خاصی از نهادهای تصمیم

گیر با اتّکا به ی نهادهای تصمیمهلیوسبهفضا و محیط جغرافیایی،  ی و تصمیم در جهت ایجاد تغییر مطلوب درنگرندهیآ

هر فرهنگی دارای نظام پاداش و کیفر است که به رفتار افراد تحت  و فرایندهای فرهنگی و معرفتی شناختی است. هاداده

دهد. همین نظام حفظ نظام ارزشی و معنایی آن فرهنگ، پاداش داده و رفتارهای خالف آن را کیفر می درجاتتأثیر خود 

گردد. این های نسبتاً هماهنگ در افراد و حفظ نظم اجتماعی میپاداش و کیفر هست که به سبب ظهور رفتار و ذهنیت

سان هر فرهنگ ا زندان و تبعید پیش برود. بدینتواند تو می آغازشدهنظام کیفری از سرزنش، توهین، بدگویی و طرد 

ی خود را داشته و بایدها و نبایدها را معین نموده و قادر یک نظام قدرت است که هنجارها، نظام ارزشی و گفتمان ویژه

جباری هایادهی نماید. در حقیقت قدرت، شامل استفاده از ضمانتها و فضای جغرافیایی را جهتسیستماست تغییر در اکو

 شدهفیتعرهای فرهنگی برای اجرا یا فعال کردن تعهدات جامعه است که بخش مهمّی از این فرآیند از طریق عمل به آموزه

 گیرد.صورت می

 یانگارسازهمفهوم  -2-2

این کارگزار است.  –ی ساختار یابی آنتونی گیدنز و طرح مسئلهی ساختی، نظریهانگارسازهی ی شروع نظریهنقطه

و با بر هم زدن مرز میان واقعیّت عینی از  گرا( استکلگرا )فردگرا( و انگارهگرا )اثباتی نظریه درصدد پیوند دو نظریه

یی مالک نیست؛ گراعتیطب. در این رهیافت دیگر دهدیمهای شناخت جدیدی را ارائه و ارزش از سوی دیگر شیوه سوکی

معینی علمداری و راسخی، )استهای عینی در کانون توجه قرار گرفته ه از واقعیّتانیرگرایتفسهای فرهنگی و بلکه مؤلفه

گیرد که وجه مشترک ها را در برمیای از نگرشانگاری طیف گستردهسازه گرا ازجمله(. رویکردهای انگاره184: 1389

شناسی دارای تمایزات مختلف با روش شناسی وشناسی، هستیگرا بوده و به لحاظ معرفتهای اثباتآنان تقابل با نگرش

ها گرایان مفهوم ثابت، نفوذناپذیر و کمی پدیدهچون سایر انگارهانگاری همگرا است. اندیشمندان پیرو سازهرویکرد اثبات

-مثابهبهی انسانی زیرا معتقد بودند که شناخت جامعه؛ ندینمایمگرا را نقد شناسی اثباتهای انسانی در روشویژه پدیدهبه

 :Driver, 2013)استدهی به جامعه شده انگاری اراده و هویت کنشگران در شکلی یک مفهوم کمّی موجب نادیده

205.) 
ی زیادی متأثر از فرهنگ مسلّط بر قلمرو ی مشخص تا اندازهجهت تغییرات ساختارها و کارکردها در یک جامعهازاین

تبع آن قلمرو را شکل فرهنگی است که ساختار خاصی از منافع و به هایآن جامعه است. در حقیقت این رویه

چون قدرت، توسعه و ها از واقعیّت و بر ساختن مسائلی هم( و این مسئله محور تعریف آن540: 1384ونت، )دهندمی

در این دیدگاه جامعه با  (.Alder, 2005: 70)گیردها صورت میگیری و کنش بر اساس آنغیره بوده و درنهایت تصمیم

ای متشکل از قواعد، روابط و معانی است که مجموع کلی آن داشتن یک هویت و پدیده ارگانیک مافوق فردی، مجموعه

(. این روش درصدد تبیین ساختارها، رفتارها، 318: 1379اتکینسون، )استدارای توانمندی و قدرتی بیش از اجزای آن 

، «نژاد»، «ملت»، «فرهنگ»، «نظام اجتماعی»ای همانند گرایانهراه ارجاع به مقوالت کل خودآگاهی و تحوّل اجتماعی از

بوده و درصدد فردزدایی از علوم اجتماعی و جایگزینی آن با ساختارهای  "هویت"طور ویژه و به« روح دوران»و « طبقه»

راتی است از خود و دیگری که در طول زمان االذهانی اجتماع است. منظور از هویت، تصوچون ذهن، زبان و هویت بینهم
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ی داخلی( شکل جنبه) یفهمی خودوسیلهبنابراین هویت به؛ کنداز طریق رابطه با دیگر بازیگران اصالح شده و تغییر می

گیرد. در حقیقت اجتماعی شکل می –ای است که بر مبنای روابط میان قلمروهای فرهنگی گیرد و مفهومی رابطهمی

آورد که این های مشترکی را به وجود میاالذهانی، قواعد، هنجارها یا انگارهصورت بینکنشگران در اجتماع به تعامل

 -ی ساختارانگاری در نظریهدر اصل سازه .(Checkel, 1997: 473)بخشدشناخت به هویت و منافع کنشگران قوام می

مشاهده را ه حوادث فرایندها و نتایج اجتماعی و سیاسی قابلدهد و در پی آن است ککارگزار برتری را به ساختار می

نماید. فرهنگی مشاهده نشدنی که بازیگران تنها حامالن آن هستند؛ تبیین می -برحسب عملکرد ساختارهای اجتماعی 

را محدود ها ای نمودن بازیگران فردی در ساختارهایی بپردازند که رفتار آندهد که به زمینهاین دیدگاه ترجیح می

ها، ای از قواعد، نقشاز: مجموعه اندعبارت(. در این رهیافت ساختارهای اجتماعی 310: 1378مارش و استوکر، )سازندمی

دهی، بازتولید و متحوّل ها سازمانآیند و به کمک اندیشه و عمل انسانروابط و معانی که افراد در درون آن به دنیا می

 گردند.می
 

 شناسی در تبیین جامعهشناسی و هستیی مختلف روشها: نحله1جدول 

 شناسیروش شناسیهستی رهیافت

شناسی فردگرایانه تنها وقایع منفرد، از دیدگاه هستی فردگرایی

اند. ها واقعیها و اعتقادات آنافراد انسانی و کنش

ای از افراد و اصطالح جامعه چیزی نیست جزء توده

 دارد. تنها کاربرد ابزاری« جامعه»

داند و ای از افراد میی مجموعهمثابهجامعه را به

های آنان برای بامطالعه و بررسی در مورد افراد انگیزه

 پردازد.ی جامعه میوتحلیل دربارهکنش به تجزیه

گرایانه جامعه یک نظام فرافردی شناسی کلدر هستی گراییکل

-دهی و خودانتظاماست که دارای قدرت خودسامان

بخشی است و جامعه بر افرادی حاکم است که مسیر 

زندگی و اعتقادات، اعمال و رفتارهای خود را از کلی 

ها عمل که این کل از طریق آن ندینمایماخذ 

 نماید.می

ی تمامیتی مثابهی کل بهپردازمفهومبه بررسی و 

پردازد که ساختار هر چیز را در درون آن تعیین می

های ناسی در جستجوی مکانیسمشکند. این روشمی

ی درونی و یا معنای اساسی تکامل کنندگنییتع

 ساختاری است.

 

ی و ریگشکلانگاری و مفروضات آن مشتمل بر اهمّیّت ساختار معنایی در محورهای فکری سازه ترینمهمطورکلی به

ی تبیین عِلی جابه، اهمّیّت دادن به تبیین تکوینی هادولتتکوین واقعیّت، نقش هویت در شکل دادن به منافع و کنش 

انگاری منافع از روابط اجتماعی حاصل . در سازهدانندیمی اجتماعی انگاران واقعّیت را برساختهی سازهکه همهو این

و رفتار در برابر دیگر  باشندیمها برای یکدیگر قائل بر اساس معنایی است که آن باهمگردد و روابط قلمروهای انسانی می

انگاری درصدد بوده است که که سازهی خود و دیگری وجود دارد. درنهایت اینقلمروها بر اساس معنایی است که درباره

و  هاتیهوروی  توانندیم هاانگارهها تمرکز نماید. بر اساس این تحلیل، بر هویت آن هادولتی تأکید بر توانایی جابه

انگاران مادی (. در حقیقت ساختارها از دید سازه54 :1394نظری و صحرایی، )ندبگذارتأثیر  هااستیسو  منافع جهیدرنت

تر یک انگاری بیشو از یک پیامد مادی برخوردارند. بر این مبنا سازه اندبناشدهنیستند، بلکه بر اساس تصور و هویت 

های ( و شناخت پدیده36: 1385لینکلیتر، )انهیفردگراگرایانه و یی ادراکی و اجتماعی است تا یک موضوع اساساً مادمقوله

ها ، ممکن نیست. در نظر آناندگرفتهشکلها در آن ی هنجاری و زمانی که آن پدیدهانسانی جزء با در نظر گرفتن زمینه

؛ اندبرخاستهای که از آن زمینههای اجتماعی و انسانی باید با در نظر گرفتن وضعیت زمان، بافت و اصوالً هر بخش از پدیده

و بستر اجتماعی دارد. به دیگر سخن بستر زمانی، مکانی  هانهیزمهر نوع گفتار، کالم و نوشتار  گریدعبارتبهتأویل شود. 

 .روندیمهای حاکم به شمار ها و گفتمانی نوع شکل و محتوی پدیدههکنندنییتع
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 روش تحقيق -3

قلمروهای و شناخت علل تغییرات  جغرافیای فرهنگی، ناظر به تبیین مفهوم کیفی و محتواییپژوهش با رویکردی این 

در  شمولجهانعلمی و  ییابی به یک نظریهدر این راستا و برای دست. است یانگارسازهدر چارچوب مکتب  فرهنگی

 هاینظریهو  هاآموزهدر تطبیق با  جغرافیای فرهنگیمفهوم  ینخست شالوده یین پژوهش، کوشش گردیده که در درجها

احراز معرفت و حل مجهوالت و چگونگی  شناسیروش خراج گردد و سپس با نگاه نقادانهاست انگاریسازهموجود در مکتب 

 در جغرافیای فرهنگی تبیین گردد. فضایی

 يافته تحقيق -4

 و عامليت ساخت فضا انگاریسازه -1-4

در فضای جغرافیایی از ماهیت سیستمی و ساختاری برخوردار  موردمطالعهذکر گردید موضوعات  ترپیش کهچنانهم

فضای جغرافیایی آکنده مفهوم  روازاین. است، سیاسی و ... اقتصادی، فرهنگی، کالبدی ازجملهرای ابعاد مختلف بوده و دا

از  ایمجموعه کهآنگاهیادی دارند. در حقیقت ، کارکردی بنفضایی هایدوستد است که در تحلیل، روابط و دااز عناصر

 ایپدیده یمثابهبهساختار فضایی  ،خط یا سطح انتظام یا سامان بیابند صورتبهدر قالب نقاط و سطوح متعامل  هامکان

بوده و محصول فرایندهای  زمانمندساختارها دارای تداوم زمانی و نمودهایی هستند که  .آیدمیانضمامی و متعامل پدید 

از اجزاء و عناصری است که یک کل واحد را  اییافتهبنابراین ساخت فضایی ترتیب نظم ؛باشندمیتاریخی و اجتماعی 

در چارچوب موارد  جغرافیای فرهنگیدر تبیین و تحلیل  انگاریسازه هایانگاره ترینمهمراستا  ایندر . دهندمیتشکیل 

 :است ذکرقابلزیر 

اجتماعی  ندمساختارهای اسلوب یواسطهبهو نمادهای موجود در فضای جغرافیایی،  یندهافرآ ،در این گفتمان -1

رپذیری امری ایستا نیست بلکه دائماً در حال باشند. این تغییر و اثشوند و تابع تغییرات اجتماعی و تاریخی میساخته می

: 1386متقی و کاظمی، دانند)نگاران جهان اجتماعی را در حال شدن میابازتولید است. به همین سبب سازه دگرگونی و

و  باشندینمبا یکدیگر قائل  ارتباطیب(. فیلسوفان علم در بحث از تبیین علم، تنها توصیفی از رویدادهای پراکنده و 214

 زمانیهم، بودگیهمدلیل  در این موضع تولید فضا به. استمعتقدند که علم موجب افزایش فهم انسان از ساختار جهان 

، رقابت و این رابطه در ذات خود، حرکت، نفی حالدرعین. است، هنجاری و فرهنگی اجتماعی هایپدیدهو کنش متقابل 

شکل )شدمنجر به ظهور دیالکتیک فضایی خواهد  هاپدیدهتغییر اجزاء را به دنبال دارد و این تضاد و نفی میان  درنتیجه

حتی در  آن را به یک شیء انتزاعی تنزل داد. تواننمیاز روابط است و  ایمجموعهداد توالی و برونبنابراین فضا  ؛(5

 .باشندمی، فرهنگ و گفتمان فرهنگی جامعه وابسته تا حدودی به تاریخ هاقلمرو جغرافیای طبیعی، پدیدار
 
 
 
 
 
 

 
 

 فرهنگ و تغییرات فضای جغرافیایی ی: رابطه5شکل 

، فرهنگ و قدرت سیاسی جامعه طبیعت تا حدودی به تاریخ، قلمرو تحت تأثیر تفکر هگلی از طبیعت طورکلیبه

، «نقادی عقل تاریخی»در آثار دیلتای نیز یافت. وی با پرداختن به  توانیماز این تلقی را  افتهیسامان. روایت استوابسته 

. (235: 1392دیلتای، زند)یماست با فرهنگ و زمان پیوند  نفسهیف ء، قلمرو تحقق شییعت را که به معنای هگلیطب

ها نظام ارزش

 و هنجارها

نهادها و ساختارهای  فرهنگ

 اقتصادی و اجتماعی 

فضای  تحوّل

 جغرافیایی
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 103                                                1395 پاييز، پنجمبيستم و  ، شمارههفتم خشک، دوره مناطق جغرافيايي مطالعات

فرهنگی  –اجتماع است و مقوالت تاریخی  ، سیاست ودر تعامل با فرهنگ شودمیتعریف  ساننیبدطبیعتی که  رونیازا

، غایت و ، هدف، تکاملزش، ارمعنا» :از اندعبارتفرهنگی  –. این مقوالت تاریخی شوندیمبر محیط طبیعی مستولی 

زمانی دارد و پر از معنی و  –تاریخی و فرهنگی نیز هست و ساختار مکانی  ،ماهیت جغرافیای طبیعی رونیازا. «قدرت

-هم؛ استبرای ارتباط نتایج آن با زندگی انسان ، نیست وهواآببرای خود  وهواآب یمطالعه طور مثالبهارزش است. 

(. بسیاری از دانشمندان 30: 1391، مقیمیاست)رهنگ بیراهه رفتن با ف ارتباطیبژئومورفولوژی  یمطالعه کهچنان

و بر این  دانندیم جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانیدِیلتای تلقی کمی داشتن از طبیعت را منشأ شکاف در  ازجمله

 علوم طبیعی و فرهنگی را از یکدیگر جدا نکنند. کوشندیماساس 

اجتماعی دانسته و در تحلیل  هایرویه یوپرداختهساختهانگارانه ساخت فضای جغرافیایی را نگرش سازهدر این راستا 

. در این رویکرد (Young,2008: 154)گرددمیتری قائل جحیت بیشتاریخی ار شناسیجامعهساخت فضا به رویکرد 

یندها و فرآ و استحقیقت در ساخت و تغییر ابعاد مختلف فضا منبعث از سرشت و ساختار آگاهی جامعه  تریناساسی

 هایپدیده واقعیّت. این رویکرد منکر گردندمی بازساخت بیناذهنیساختارهای فضایی تنها از طریق ساختارهای معنایی 

 هاآنتنها از طریق شناخت ساختارهای معنایی  هاپدیدها بر این باور است که کنش رفتاری افراد به این مادی نیست؛ امّ

 هامکانلزوم توجه به الگوهای کالن رفتار در  ،افزون بر توجه به وضعیت روابط اجتماعی در هر تبیین و است پذیرامکان

در فضای جغرافیایی در ابعاد  تحوّلبر این باورند که  ،پیرو این انگارهدانان جغرافی. گیردمی مختلف را در نظر یهازمانو 

نیست و هنجارهای اجتماعی در  ساختارهای ارزشی حاکمذهنیت افراد متمایز و جدای از  و اجتماعی است یمختلف امر

، امیدها، نیازهای هاترس، علمی نیز متأثر از مسائل یمشاهده حتی هاآن ازنظرو اهداف امور دخالت دارد.  هاپرسشتعیین 

اجتماعی  هایکه انگاره دهدمیدر نظام خاصی از فهم اجتماعی رخ  واقعیّتو این  (78: 1372پوپر، است) گرمشاهدهفرد 

رهنگی بدیهی است دانشی که در یک قلمرو ف. استفضایی  –قلمروهای اجتماعی  یمتمایزی بر آن حاکم است که سازنده

. بر این اساس استهمراه و همزاد  هاانسانفرهنگی و تاریخی گروه خاصی از  هایشارز با ،شودمیتاریخی تولید  –

 دیگرعبارتبه. دانندیمو هنجارها  هاارزشرا متأثر از  فضایی دیالیتیک قلمرو انگاریسازهتر اندیشمندان متأثر از بیش

ند که در تعامالت ؛ بلکه اموری هستجریان تعامل اجتماعی ثابت بماند نیست که دراجتماعی هویت و منفعت اموری پیشا 

فضایی  هایپدیدهاالذهانی روابط و قائل به برساختگی بین روازاین. گردندمیند و دگرگون نگیراجتماعی شکل می

از دو طریق منطق خود را بر ساخت فضای جغرافیایی تحمیل  هارویهاین هنجارها و  .(104: 1394عبدخدایی، )باشندمی

هویت و منفعت کنشگران ب( از طریق مشروط و محدود ساختن اجتماعی  گیریشکلی تأثیر بر نحوه (. الفکنندمی

 در تعقیب منافع و اهدافشان. افراد و جوامع، راهبردها و کنش هاگزینه

 : نسبت میان فرهنگ و تغییرات فضایی4شکل 

 

جغرافیایی حاکمیت و تعیین صالحیت  یگستره یریگشکل انگاریسازهپیامدهای اعتقاد به  ترینمهمیکی از  -2

نمادهای اصالت یند در محتوی خود دارای این فرآ .استیک فرهنگ در یک فضای جغرافیایی خاص  یهلیوسبهامور 

. این نمادها است هاآننسبتاً مشخص و تأمین وحدت فرهنگی  هایبخش به گروه متشکل انسانی در یک فضا با حریم

بنابراین ؛ استفضایی به یک محتوی ذهنی  یبخشتینیعکه کارکردش  باشندیماز معانی و مفاهیم  یاهاله یرساننده

 . منظور از هویتندینمایمه و نوعی حس هویت جمعی را نسبت به خود تولید ، عاطفی خاص بودقلمرو دارای بار فرهنگی

. استمتشکل انسانی و ایجاد یک چارچوب معین برای شناخت دیگران  ی، فهم انتظارات از کارکردهای یک جامعهنیز

 بایدها و نبایدهای

 فرهنگی

ا و تجویزات برنامه ه

 فضایی
 تغییرات فضا
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متقی و رشیدی، )شودمیآن قلمرو فرهنگی ساخته  برحسبتعامل متقابل آفریده شده و  جهیدرنتاین فهم و انتظارات 

و  آوردمیفرهنگی موجبات ظهور قلمروهای فرهنگی مختلف را فراهم  یهاتیهوعملکرد متفاوت  رونیازا(. 114: 1394

قدرت عمل، قدرت  . در حقیقتسازدیمدائماً نوع خاصی از قلمروهای جغرافیایی را متجلی  ،؛کارکردهای فرهنگی جوامع

 انضباط، دارندیمهمان میزانی که روا اجتماعی به  هایرویه و ساختار اجتماعی استذهنی در دل یک تولید معنای بین

 (.Ashley, 1987: 409)دارندو قدرت بازتولید فضای جغرافیایی را  بخشندمی

و دارای پیوندهای  یانسان با قلمرو چیزی بیش از مالحظات اقتصاد یذکر گردید رابطه چنان کههماز سوی دیگر 

و پیوند خود را در ابعاد  پردازدمیروابط اکولوژیکی  ی. انسان در مکان خود به ایجاد و توسعهاستعاطفی و روانی نیز 

ته نوعی عالقه که از حد روابط مادی با مکان فراتر رف گرددمیبه مکان وابسته  چنانآنو  کندمیمختلف با آن مستحکم 

که حس  گرددمیبار عاطفی توسط یک قلمرو معین سبب  کردن دایپ. ابدییمی شکل ، عاطفی و غیرمادحسی

ظهور یک کنش  سازسببیند فع آن در جامعه رشد یابد. این فرآقلمروخواهی و کوشش در جهت دفاع از قلمرو و منا

اصوالً  .ابدییملی دیگر تج هایطبیعی قلمروخواهی است که در چارچوب مرزهای فرهنگی و با متمایزسازی با فرهنگ

نمود عینی، نمایانگر  عنوانبهو قلمرو فرهنگی  باشندیمدستیابی به پیشرفت  هایروشو  هاراه یهکنندنییتع هافرهنگ

قلمرو فرهنگی  .کنندیمو روندهای فرهنگی فضاساز فراهم  هاجریان یهماوردی و اشاعهاین تفاوت بوده و زمینه را برای 

. نمایدمیی است که در آن زیست یفردی و گروهی برای ترسیم و نگاهداشت هویت فرهنگی در فضاناظر بر کوشش 

و برخی  انددانستهطبیعی یا غریزی  یمتشکل انسانی را پدیده یهاگروهرفتار قلمروخواهانه  برخی رویکردهای نظری،

قلمروسازی فرهنگی در اشکال مرزبندی،  طورکلیبه. انددانستهجوامع مختلف  هایدیگر آن را برگرفته از فرهنگ

آگاهی افراد . این خودابدییممحدودسازی، ادعای مالکیت مادی و معنوی نسبت به نمادها و فرایندهای فرهنگی نمود 

از دیگرانی است که صاحب این  هاآنتمایز  سازسببمشترک جمعی، جایگاه سرزمینی و غیره  یجامعه به تاریخ حافظه

منجر به  ،؛میل به ماندگارسازی اصول و نمادهای فرهنگی طورکلیبه (.519: 1386پرایس و اسمیت، )ندباشینمخصلت 

که  گرددمیفرهنگی  هایرقابتفرهنگی در هماوردها و  هایجهت تقویت داده هاآناز طرف  هاسیاستاتخاذ راهکارها و 

آن قلمروهای  تبعبهاجتماعی و  هایپدیده حالدرعین .گرددمیرقابت مابین قلمروهای فرهنگی  گیریشکلمنجر به 

 ؛ندنگیرملی و فراملی قرار می هایمسلط در مقیاس هایغالباً تحت تأثیر قدرت تحوّلفرهنگی تغییرپذیر در مسیر ایجاد 

لیکن پس از تشکیل شدن  ،قلمروهای فرهنگی در اثر تعامالت اجتماعی است یسازنده ،که هویتاین رغمعلیبنابراین 

: 1387برگر و لوکمان، )بگیرداجتماعی از نو شکل  –روابط فضایی  یدرنتیجه، تغییر کند و یا حتی ماندهباقی تواندمی

منتج از تعامل اجتماعی خصلت تغییرپذیری، سیالیت و  هایپدیدهاصوالً فرهنگ محصول تعامل اجتماعی است و (. 236

 جهیدرنتبنابراین قلمروهای فرهنگی از ماهیتی سیال، تغییرپذیر و دینامیک برخوردار بوده و  ؛اشندبمینسبی بودن را دارا 

 (.214: 1386متقی و کاظمی، )گرددمیجدی  تحوّلدائماً دچار بازساخت و 

و  هاارزشمستلزم برانگیختن فضایی  –فرهنگی  یند توسعه در یک قلمروفرآ گیریشکل، این دیدگاه برحسب -3

تر قلمروی ارتباط فرد با دیگران است و کم ،یادشدهرفتاری خاص میان عموم مردم است. قلمروی سرمشق  هایسرمشق

فرد به  متقاعدشدن، دارد اهمّیّت گراتوسعهرمشق جوامع چه در سذهنی و باورهای عمیق فردی سروکار دارد. آن باثبات

 ی( که وظیفه76: 1381غالمرضا کاشی، )استتار اجتماعی با دیگران پیروی از مجموعه ضوابط عقالنی خردمندانه در رف

اند. فرهنگ و اقتصاد دارای خاستگاهی یگانه طورکلیبه. باشندمیاهداف توسعه را دارا  سویبه هاارزشبه  دهیجهت

کاوید. از  هاآنبایست در خاستگاه و لذا ارتباط این دو مقوله را می هستخاستگاه هر دو فضای جغرافیایی و جامعه 

 درواقعگیرد. آید که از روابط متقابل افراد و نهادها در جامعه شکل میمی حساببهجامعه نوعی سیستم اجتماعی  سویک

ی نیستند و در طی زمان سیستم اجتماعی معلول روابط اجتماعی است و روابط اجتماعی برخالف روابط طبیعی امور قطع

برای آینده الجرم نیازمند تعیین جهات  گیریتصمیمو  ریزیبرنامه دیگرعبارتبهتواند تحت تأثیر عواملی تغییر کند. می

که به روش  گذارندمیناخواه یک سلسله عوامل و معیارهای هنجاری پا به عرصه خواهو  استوقایع و راهکارها مثبت میان 
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 ی(. قطعًا هر بعدی از سیستم اجتماعی که به مسئله99: 1374کاظمی، )نمودقضاوت  هاآندر مورد  تواننمی گرااثبات

ای انتخاب نیاز به معیار دارد و معیار نیز مسئله طورکلیبهای فرهنگی خواهد بود. شود؛ مقولهانتخاب و اختیار مربوط می

گردند. بدیهی است فرهنگ محسوب می یخمیرمایهذکر گردید جزئی از فرهنگ و یا  چنان کههم هاارزشو  است ارزشی

توسعه اقتصادی تا حدودی  هرچندبنابراین  ؛استدر فرهنگ جامعه  تحوّلاقتصادی ایجاد تغییر و  تحوّلتوسعه و  نیازپیش

 دارد. ایعمدهتوسعه نقش  نیازهایشپیبا  پذیریانطباقفنی وابسته است؛ لیکن تأثیر فرهنگ در  هایروشبه قوانین و 

با توجه به  هاانساندر مقام اجرا، استدالل راه ندارد و  هاآناگر رفتار جوامع انسانی بررسی گردد؛ در اکثر  درمجموع

 توسعهیند فرآدهد. را انجام می هاآناقتصادی و اجتماعی خود )یعنی فرهنگ خود(  هایپایگاهباورها، اعتقادات، عادات و 

آید و اگر این ظرف فرهنگی، مناسب برای ظهور توسعه نباشد؛ می به وجودخاص توسط انسان  هایفعالیت یدرنتیجه نیز

فرهنگی مؤثر در توسعه در کشورهای  های(. اصوالً رفتارها و نگرش124: 1390)موسایی، و توسعه روی نخواهد داد تحوّل

 هامکانسطح توسعه  یدر دوران اخیر در مقایسه ویژهبهبا یکدیگر متفاوت است و اندیشمندان  یافتهتوسعهو  توسعهدرحال

به فرهنگ در ظهور این تمایزات و تقارن در سطح  تدریجبهتمدن غرب با دیگر جوامع،  ویژهبهو فضاهای جغرافیایی 

استا در ، تکامل و توسعه فرهنگی در همین رلتحوّچون اند و اصطالحاتی همتری نمودهه بیشبرخورداری و توسعه توجّ

(. امروزه بسیاری از اندیشمندان معتقدند که تغییرات فرهنگی در بین 14: 1390)بهار، مطالعات فرهنگی شکل گرفت

سبب  هاآنتواند امکان ظهور توسعه را در بین آن ملت و فضای جغرافیایی زیست فرهنگی می هایدیدگاهجوامع و اصالح 

با عادات و رسوم فرهنگی مساعد تلفیق نگردد، برای تداوم توسعه کافی  کهمادامیمساعدترین شرایط طبیعی گردد. 

ها را به تواند نامساعدترین شرایط طبیعی و بدترین اقلیممدار میر حالی است که ظهور فرهنگ توسعهنخواهد بود. این د

پایدار  یکه توسعه شدهپذیرفتهکاماًل  واقعیّت. امروزه این (112: 1387صالحی امیری و عظیمی، )نمایدنفع خود مهار 

ی و فرهنگی را نیز شامل اجتماع هایفعالیتبلکه  ،فیزیکی نیست هایزیرساختکالبدی و  یمحدود به توسعه ایمقوله

 .گرددمی

اصول کلی پوزیتیویسم مبنی بر احراز معرفت از مجرای تجربه مردود اعالم  انگاریسازهدر  شناسیروشاز حیث  -4

. شودمی( و فضا در تقابل با مفهوم فضای انتزاعی و مطلق دکارتی در نظر گرفته 135: 1390گردید)میلنر و براویت، 

مختصات طول و عرض و برای هر نقطه در سیستم  نمودیمدکارت فضای جغرافیایی را در درون سیستم مختصات تعریف 

فرهنگی است که ناشی ارتباط  –اجتماعی  هایفضا محصول کنش ،؛در این انگاره کهآنحال. گرفتمیو ارتفاع در نظر 

 یروی محور مختصات و شبکهر ب تواننمیفضای ربطی را  ترتیباینبه. استبا یکدیگر  هااکوسیستمو جوامع در  هاانسان

تحلیلی مبتنی بر نگرش تجربی  –دکارت نشان داد و بر این مبنا اتخاذ رویکردهای توصیفی  موردنظرشطرنجی هندسی 

 انگاریسازهدر چارچوب  از سوی دیگر(. 10: 1392جوان و دیگران، )ستین پذیرامکانبه فضا در قالب این چارچوب نظری 

و فرهنگی در روی زمین واحد دیگر مشابه  که هیچ قلمرو ایدئولوژیک کهآنجائی و در جغرافیای فرهنگی و اجتماعی از 

فرهنگی و ایدئولوژیک و  هایویژگی ازجملهاختصاصات مکانی  چراکهاز موضوعات مشابه سخن گفت؛  تواننمی ،نیست

در مورد امور سنتزی را در وجه عملیاتی و  پذیرتعمیمامکان ارائه نظریات  ؛ساخت سیاسی مستقر در هر کشور هاویژگی

 دانانجغرافیو برخی دیگر از « هارتشورن»و « رونالد جانستون»چون کسانی هم رسدمی. به نظر نمایدمیکاربردی مشکل 

استقرایی  هایدر بخش انسانی آن نسبت به تحلیل خصوصبهعدم تشابهات در جغرافیا  هاتفاوتهمین  بامالحظهبرجسته 

. در مطالعات جغرافیای اندپرداختهتردید نگریسته و به رد و انکار آن  یجغرافیایی با دیده مندقانونماهیت  یتیجهدرن

با اقتصاد سیاسی  موردبحث یاقتصادی خود ناحیه الزم است که ناحیه –عالوه بر شرایط طبیعی و اجتماعی  ایناحیه

که همه نواحی جغرافیایی  کنیممیزیرا امروز در جهانی زندگی ؛ کشور و میزان وابستگی به اقتصاد جهانی پیوند داده شود

. هر پذیرندمی( تأثیر هامقیاسناشی از اثرات سایر سطوح و زا )برونکنش در مقیاس محلی( و شرایط زا )دروناز شرایط 

ا هیچ ناحیه و مکانی جدا و منفرد نخواهد بود. امّ ؛است فردیمنحصربهرافیایی دارای کیفیت جغ یقلمرو و محدوده

و در مطالعه و تحقیق تحلیل ساختاری و سیستمی  کندمیکه هر ناحیه با ناحیه یا نواحی دیگر همبستگی پیدا  سانبدین
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روی آوردن  آیدمیسخن به میان  هاپدیدهراکنش از پ کههنگامیدر جغرافیای انسانی و فرهنگی  حالبااین. طلبدمیرا 

 چراکهخواهد بود.  گریزناپذیریی شناخت چه در قالب استنباط تجربی و چه در قالب استنباط عقالنی گرااثباتبه وجه 

، در موقع مطالعه اثرات فرهنگ کهدرحالیاست.  هاپدیده گیریاندازهو  شمارش براین وجه از وجوه تحلیل فضایی ناظر 

 هایروشاز مجموعه  تواننمیروابط اجتماعی و بر سایر ابعاد فضای جغرافیایی و تحلیل تغییرات فضایی الزاماً و صرفاً 

گفته شد عملکرد روابط اجتماعی یا فرهنگی به  چنان کههمزیرا ؛ برای تحلیل فرایندها و تغییرات استفاده نمود گرااثبات

 جهتازایننیست و  هامکانبه دیگر فضاها و  تعمیمقابلفتمانی در یک قلمرو، جهت دارا بودن خصوصیات هنجاری و گ

 .باشدمیرا دارا ن تکرارپذیریمهم علم تجربی یعنی تعمیم گرایی و  هایویژگی ترینمهم

 گيرینتيجه -5

در ساختارهای  گرفتهشکلحرکت و تضاد( ) دیالکتیکاصوالً  انگاریسازهدر دیدگاه ، ذکر گردید ترپیش چنان کههم

است که با کنترل روال فضایی ساختارها را  هاآنحاکم بر  یندهای فرهنگیفرآ، برگرفته از کنشگری انضمامی و انتزاعی

فضای جغرافیایی به یک منبع قدرت و اقتدار وابسته است که البته ممکن  تحوّلسیر  .نمایندمیهدایت  تحوّل سویبه

فرهنگی  هایاین منبع قدرت ناشی از عملکرد گفتمان انگاریسازهاین منبع قدرت یا اقتدار سیاسی هم نباشد و در است 

و خرد  استدهی به رفتار جامعه و حکومت مؤثر های فرهنگی در شکلای شاخصبنابراین در هر جامعه حاکم باشد؛

بنابراین به کار گرفتن هویت جمعی در ؛ ک جامعه قرار داردجمعی تحت تأثیر بنیادهای خودآگاه یا ناخودآگاه فرهنگی ی

یندهای موجود در و فرآ هایپدیدهت تحوّالبنابراین ؛ گرددمیامور اجتماعی منجر به نتایج متفاوتی در جوامع گوناگون 

، بر اساس فرهنگی از قلمروهای هرکدام روازاین .باشندیماجتماعی جامعه متأثر  –فضای جغرافیایی از بافت فرهنگی 

 زیستمحیط یمثابهبه، فضای مطلوب جغرافیایی سازیبهینهو دورنمای خاصی را برای ایجاد و  هاروش، خود هایآموزه

پایدار در فضا  ییند توسعهفرآ گیریشکلو  نمایدمیترسیم  فضاسازگیر و نهادی تصمیم -رای نیروهای سیاسی انسان ب

در جغرافیای سیاسی، قابلیت  ویژهبهکارکرد دیگر فرهنگ در جغرافیا و . نیست پذیرمکاناعناصر فرهنگی  تحوّلبدون 

وحدت یک جامعه  طورکلیبهایجاد انسجام و پیوند افراد جامعه با یکدیگر و تقویت حس مسئولیت مشترک اجتماعی و 

را نسبت به خویشتن ارتقاء بخشیده  شانیآگاهکه از طریق آن مردم  باشد یندیفرآ سرمنشأتواند . این کارکرد میستا

یند نوعی حس ریشه داشتن در یک سرزمین تقویت متشکل انسانی را شکل دهد و با کمک این فرآ یو یک جامعه

همین کارکرد فرهنگ است که مفهوم هویت شکل  ی. بر پایهستاگردد که دارای تبعات و حس عاطفی و روانی می

 ستافرهنگی منسجم  یهاچارچوبمعنای شناسایی یک گروه متشکل انسانی در قالب گیرد. به عبارت بهتر هویت به می

مشترک فرهنگی در قالب اشکال فرهنگی زبان مشترک، دین مشترک، تاریخ مشترک، هنر،  یهاچارچوبکه این 

و مردم  دهندمیمعناهای کلیدی هستند که ذهنیت افراد را شکل  هاتیهویابد. ، ادبیات و... مصداق میورسومآداب

بنابراین ؛ کنندیمقضاوت  هاآنت محیط زندگی خود حساس شده و در مورد تحوّالنسبت به رویدادها و  هاآن یهواسطبه

یکی از  یدهندهشکلکه  ستاانگارانه به فضا نقش آن در ایجاد تمایز بین قلمروها ، نگاه سازهیکی از کارکردهای مهم

فرهنگ  ینوعبهگیری نواحی فرهنگی مختلف باشد و شکل سرمنشأتواند . این کارکرد میستابنیادهای علوم جغرافیایی 

جغرافیایی یک فرهنگ با ظهور تمایز با فرهنگ مجاور  یگستره دیگربیانبه. ستاگیری جغرافیای انسانی زیرساخت شکل

از تصورات و  هایدر فضای جغرافیایی، فرم. این ادراکات در حال تغییر در هر برهه از زمان و گرددمیبرجسته و متمایز 

به قلمرو فرهنگی و تمایز و حتی رقابت با قلمروهای  یدهشکلهویت افراد و  یکه سازنده دهندمیرا به دست  هاانگاره

ی واقعیّتکنشگران  هایساختار مادی موجود در قلمرو فرهنگی بدون ایده هاآن. در نظر استفضایی دیگر  –فرهنگی 

امری مادی و عینی در ارتباط تنگاتنگ با ساختار  یمثابهبهبنابراین قلمرو فرهنگی ؛ گیردمیو قلمرویی شکل ن ندارد

گفته شد تبیین  کهچنانهمنیز  شناسیروشاز حیث . آیدمی به دستسازی با دیگر قلمروها غیریت درنتیجه معانی و

الزاماً روابط عِلی میان  گرااثباتمکتب  برخالفالبته . گرددیم پذیرتعمیم هایتر موارد منجر به بروز گزارهعلِی در بیش

 یریگشکلدر  ینیع ریغای از عوامل مجموعهحسی نباشد و  یی تجربههلیوسبهممکن است قابل حصول  هاپدیده
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آن خصلت  و در استی کمّ هایسنجش دورازبهفضایی کیفی و  هایپدیده یروش مطالعه .باشندیمرویدادها مؤثر 

و فرهنگ در فضا نسبت به سایر ابعاد و روابط موجود در یک  یدئولوژیا قدرت، که یزمان. اصوالً وجود ندارد تکرارپذیری

و سنجش آن استفاده  یابیشیپی برای کمّ هایروشالزاماً این امکان وجود ندارد از  ۀگیردمیقرار  موردبحثقلمرو 

کیفی و یا  هایروشاز  ستیبایمنیست و  ینیبشیپقدرت، ایدئولوژی و کارکردهای فضایی آن قابل  چراکهنماییم؛ 

 توانیمطبیعی  هایشاخص ویژهبهدر سنجش و پایش سایر ابعاد  کهدرحالییی عقالنی استفاده نمود. گرااثباتحداقل از 

 فضای جغرافیایی استفاده نمود. یکمی و پوزیتیویسم منطقی برای مطالعه هایروشاز 

مربوط به جغرافیای طبیعی در روش حل مجهول و احراز معرفت مابین  هایداده بودنبنابراین با توجه به واقعی 

بردن به روابط فضایی بهره جست. لیکن در یو پاز روش اثباتی برای شناخت مجهوالت  بایستیمطبیعی  هایپدیده
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و روابط اجتماعی در  فرهنگی هایگفتمانکه عملکرد آن ویژهبهنظر نمود.  گرا نیزو انگاره اثباتیفرابه روش  بایستمی

و  هاروشتر این مسئله موجب کارایی پایین جهتازاینتایج مشابهی نبوده و فضایی دارای ن –قلمروهای مختلف مکانی 
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