
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1396 تابستان، هشتمو  ی بيستدوره هفتم، شماره

 16/02/1396تأييد نهايي:  26/07/1395دريافت مقاله: 

 60-74صص 

 سیاسی بازیگرانعملکرد بازتاب فضایی  شناخت جستاری در

  هرمنوتیک مکتب پدیدارشناسیچارچوب  در

 دانشگاه یزد -استادیار جغرافیای سیاسی  ،احسان لشگری تفرشي

 چکيده

فضای جغرافیایی یکی از موضوعاتی است  دربازیگران سیاسی  چگونگی اثرگذاریدر علوم جغرافیایی، شناخت 

 ازجملهمکتب پدیدارشناسی  .استدر مکتب پدیدارشناسی متفاوت  ازجملهکه تفسیر آن در مکاتب مختلف 

شناخت در  ویژهبهدر مطالعات جغرافیایی و  توجهیقابلمعاصر رشد  یدر دوره ویژهبهاست که  گرااثبات فرامکاتب 

افتراق بین ذهنیت  هرگونهو  رودمیسیاست و فضا یافته است. پدیدارشناسی از ناقدان مدرنیسم به شمار ی رابطه

 کارکردهای شناختیتحلیلی  –با اتکا به روش توصیفی کوشش گردیده  ،در این پژوهش .شماردمیو فضا را مردود 

تحقیق بیانگر  هاییافتهارائه گردد.  فضا چگونگی کارکرد بازیگران سیاسی بر در رابطه با شناخت  مکتب پدیداری

و  ذهنی هایچارچوبهای موجود در فضای جغرافیایی تا حد زیادی از فرآیندو  هاپدیدهتحوالت که آن است 

 . بر این مبناندارد یابیاختصاصی بوده و قابلیت تعمیم هایویژگیدارای بوده و  متأثر گیربازیگران تصمیم شهودی

 شناختی بازیگران و اصحاب قدرت باشد هایویژگیو  از احساسات، عواطف متأثر تواندمی تولید فضای جغرافیایی

 و شهودی ردگرابه ابعاد ف ستیبایمفضای جغرافیایی  ساختبازدر تولید و  سیاستدر جهت شناخت اثرات  و

 ستیبایممطالعات سیاست و فضای جغرافیایی  یکی از سطوحدر این راستا  .نیز توجه نمود بازیگران سیاسی

و  هاآنشده توسط شکنی نسبت به امر بازنماییت زیسته بازیگران سیاسی و شالودهتجربیا یبندطبقهمشتمل بر 

   .باشداثرات آن در تولید فضای جغرافیایی 

 .یشناسروش ،پدیدارشناسی ،فضای جغرافیایی ،بازیگران سیاسی: کليدی واژگان

  

                                                           

* Email: Lashgari@yazd.ac.ir                                    ی مسئولنویسنده  :                                           
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 مقدمه -1

اهمیت بسیار سنجی یک مفهوم با مکاتب مختلف شناختی از ی معرفتی، نسبتی ابعاد مختلف یک حوزهدر مطالعه

متفاوت  تواندمی، در مکاتب مختلف رابطه یا ، معانی و مفاهیم برگرفته از یک مفهومهابرداشتزیرا زیادی برخوردار است؛ 

ظهور  منشأ( و این مسئله بنیاد تفسیرهای متفاوت از مفهوم یک پدیده و 19-24: 1373و حتی متضاد باشد)اشتراوس، 

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

بنابراین نیست؛  پذیرامکانفارغ از تعیین چارچوب نظری آن  یا رابطه علل ظهور و ماهیت یک مفهومتعیین علوم انسانی، 

 مفاهیم و یا روابطمسائل و مجهوالت موجود در علوم تجربی و حسی، در علوم انسانی تبیین و غایت اندیشی  برخالف

و مفاهیم مرتبط با مفاهیم  هاپدیدهب فلسفی تمام مکات ،طورکلیبه. استشناختی آن  هایچارچوبالزاماً منوط به تعیین 

و  هاپدیدهکه در تفسیر و تبیین  سعی شدهاخیر  هایدههدر  روازاین .دهندمیرا تحت تأثیر خود قرار  جامعه و انسان

باورهای فلسفی و مکاتب شناختی تأکید گردد و شناخت  طورکلیبهجغرافیایی روی میزان قدرت، توان و  هایمحیط

 (. 48: 1383 جغرافیایی قرار گیرد)شکویی، هایتحلیلعقاید در کانون مباحث و 
در چارچوب مکاتب گوناگون معرفتی معانی  تواندمینیز  شناخت رابطه سیاست و فضای جغرافیایی در این راستا

شناخت  ،درواقعاز مکاتب شناختی  هرکدامدر ارتباط با  رابطه سیاست و فضای جغرافیاییشناخت ساحت  و متفاوتی بیابد

ابعاد  ترینمهمیکی از  مثابهبهدر بین ابعاد مختلف ساختار فضایی، بُعد سیاسی فضا  چراکه؛ استآن  یفرآیندهای سازنده

. استسیاسی حاکم قدرت بخش مهمی از تغییرات فضایی ناشی از همبودی با  اصوالًشود. سیستم فضایی شناخته می

( که بخش مهمی از علت 169: 1394 ،همکاراناست)صادقی و  ایویژهتار فضایی دارای اثرات و کارکرد هر ساخ ،درواقع

بخش مهمی از تحوالت ساختار فضایی ناشی از عملکرد  بااینکهظهور این کارکرد به نگرش قدرت سیاسی بستگی دارد. 

حقوقی مستولی  –بر نهادهای سیاسی  که زمانیتا  نیروهای تولیدی و اقتصادی است. لیکن نیروها و بازیگران اقتصادی نیز

ها و تحوالت فرآیند گیریشکلقادر نیستند دیالکتیک موجود در فضا را به نفع خود سامان دهند. بنابراین  ،نگردند

 ساختارهای فضایی جدا از کارکرد قدرت سیاسی نیست.

در  توجهیقابلمعاصر رشد  یدر دوره ویژهبهاست که  گرااثبات فرامکاتب  ازجملهدر این راستا مکتب پدیدارشناسی 

 رودمی. پدیدارشناسی از ناقدان مدرنیسم به شمار یافته است سیاست و فضا یهشناخت رابط ویژهبهو  مطالعات جغرافیایی

و فضا را  ذهنیتافتراق بین  هرگونه ،استوجود در جهان  عنوانبهآشکارسازی ماهیت انسان  دنبال به که یآنجایو از 

 سرنوشت در ویژهبهو  هستی شناسانه ذهنیت انسان هایویژگیمفهوم فضا را بر مبنای  ترتیباینبه. شماردمیمردود 

همچنین پدیدارشناسی رویکردی  (.113: 1374)خاتمی، نمایدمیتعریف  گیررا برگرفته از ذهنیت عناصر تصمیمگذر فضا 

در جغرافیای مارکسیستی و ساختاری مردم  چراکه؛ پرداختمیبه نقد جغرافیای مارکسیستی و ساختاری نیز  است که

؛ بلکه از طریق امکانی کنندمیآزادانه انتخاب  صورتبهاما نه تحت شرایطی که خودشان  ،سازندمیفضای جغرافیایی را 

 نظر بهاز نگاه جغرافیای پدیداری چنین نگرشی جبرگرایانه  .دهدمیقرار  هاآنتاریخی در اختیار  -که شرایط ساختاری 

و به ادراک ذهنی، هویتی  دهدمیافراد را در درون الزامات ساختاری قرار  پایانبی یهو ارادظرفیت  کهطوریبه ؛رسدمی

از طریق توجه به « بودن در جهان». در پدیدارشناسی مسئله نهدنمیاهمیتی  هاآنو جغرافیای شناختی افراد و انتخاب 

های موجود در فضای جغرافیایی فرآیندو  هافرمو شناخت  گرددمیعاملیت انسان و توانایی فرد در تجربه و شناخت مطرح 

 ،درواقع(. Peet, 1998: 35)آیدمی دست بهدر نزد وی  هاانگاشتگیاز مفروض  ایمجموعهاز طریق تجربه هر فرد و 

 ظهور کنشگری اجتماعیو  طبقاتی، نژادی، قومی پاسخی به نیاز انسان برای شناخت خویش هایگروهعضویت فرد در 

و نوعی تعهد و  نمایدمی. این خودشناسی میان فرد و محیط پیرامون ارتباط، احساس تعلق و همبستگی ایجاد است

 .آوردمیدر فرد پدید را شناخت  هایزمینهاز آن  ترمهمو تکلیف 

ی وابسته به انسان فعالیت، تفکر، ایجاد نظام فکری و فلسفی و حتی اعمال عادی؛ هاپدیده یمهه در پدیدارشناسی

در نزد دیزاین بر مبنای  هاپدیدههمگی مبتنی بر یک اصل است و آن موجود بودن موجودی است که حصول ادراک 
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 62                                          1396 تابستان، هشتمو  ناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستمطالعات جغرافيايي م

پرسش  (.357:  1390)شریعتمداری، ندیبیمو آن را در مکان متجلی  باشدمیذهنی و شناختی خود آگاه  یهانهیزمشیپ

بنابراین این شناخت،  ؛گرددیمزاین مطرح یمعنای بودن است که از مجرای تحلیل د یمبنایی پدیدارشناسان درباره

. این شناخت را نباید به معنی پدید آوردن استفرهنگی و رفتاری  یهارساختیزمنوط به وجود دیزاین است که دارای 

 .استبلکه یک گشودگی و آشکارگی بر مبنای ذهنیت دیزاین  ،تصویری دقیق و رسا از فضا تلقی نمودیک بازنمایی یا 

 یریگمیتصمرا مبنای احراز شناخت نسبت به فضا و  یشناسانسانشناختی است که اصالت مکاتب  ازجملهپدیدارشناسی 

سیار زیادی ب موردتوجهگیر و دارای قدرت اعمال اراده در پدیدارشناسی جایگاه فرد تصمیم ویژهبه .داندیمدر مورد آن 

و  پذیردمیسیاست از منظر پدیدارشناسی هرمنوتیک در پرتو درک مدرن از منشأ آشکارگی دیزاین تأثیر  .گیردمیقرار 

: 1385، آن قرار دارد)مالیریای تاریخی در هستنده مثابهبهبازیگر سیاسی که به معنای جایگاهی است  چیزی بیش از هر

 ،وابطو تنظیم ر بندیاولویتش مهمی در گیر مستقر در مصدر قدرت؛ نقپردازی فرد تصمیمالگوی ذهنیت چراکه (؛190

عملکرد کوشش گردیده از حیث کالن در تبیین  ،در این پژوهشدر فضای جغرافیایی خواهد داشت.  هاجریانو  هافعالیت

سیاست  یرابطهب پدیدارشناسی رهیافت نوینی ارائه گردد که در شناخت در مکت بر فضای جغرافیاییبازیگران سیاسی 

 . استآن تأثیرگذار  یدر مطالعه شناسانهو در اتخاذ رویکردهای روش و فضای جغرافیایی

 مباني نظری  -2

 مکتب پديدارشناسي -1–2

به بیرونی  ییک پدیده مثابهبهمنطقی و دالیل تجربی  هایبحثشناخت الزاماً از طریق  ،در مکتب پدیدارشناسی

استفاده  ینگردروناز روش  بایستیمنزدیک دارد و برای درک آن  یرابطهانسان و جامعه،  وجود با؛ بلکه آیدینم دست

را مطرح و کوشش نموده آن واقعیتی را « سوی خود چیزها»پدیدارشناسی، شعار به  .(346: 1383نمود)شریعتمداری، 

بودن در جهان از  یمسئله ،در این مکتب خود قرار داده، آشکار نماید. فرضشیپآن را از قبل که هر پژوهش علمی 

حقایق  هاآن. از منظر گرددیممطرح  هاآنطریق توجه به عاملیت انسان و توانایی مردم در تجربه مطابق بر شرایط ذهنی 

هستی  تواندمی« دیزاین»انسان یا به قول پدیدارشناسان  ،شخصی و فردی وجود ندارد. به عبارت بهتر یهاارزشجدا از 

به معنای آن پی برد؛ بنابراین شناخت مشتمل بر  توانیمخویش را بنمایاند و از راه نشان دادن هستی در زمان و مکان 

یکن در این ل ،همان انسان است ،. منظور از دیزایندهدیمنشان  نفسهیفکه خودش را  گونهآنزاین است یگری دنمایان

که انسان طوریهب؛ است تزاعیمکتب نگاه به انسان، به جهان و به بودن این انسان در جهان فراتر از انسان زنده، عینی و ان

. در حقیقت راه باشدمی پذیرامکانکه با مؤانست و التفات با مکان  پردازدیمبا شناخت ذهنی خود به تفسیر جهان 

مندی، احساس و ذهنیت نیتبدون  هاپدیدهو شناخت  گذردیماسات موجود بشری شناخت وجود از تفکرات و احس

ی برخورد حواس با اشیاء خارجی و نه تصوراتی این شناخت نه در نتیجه (.254: 1384نیست)مصلح،  پذیرامکاندیزاین 

مجرای ذهن دیزاین ، بلکه مشتمل بر کشف ماهیت شهودی پدیدارها از دهندیمها را تشکیل است که اساس پدیده

بر این مبنا پدیدارشناسان اصوالً دو ساحت اصلی را برای شناخت و معرفت نسبت به وجود در نزد انسان)دیزاین(  باشد.می

 از: اندعبارتکه  باشندیمقائل 

قائم به وجود  هاپدیدهو شناخت  شوندیمانسان آگاهیده  هاییتذهنناخت پدیدارهای عینی در قالب پیشش -1

. این شناخت (68: 1387)هایدگر، باشدمیاراده و با ذهنیتی پویا و درگذر موجود فعال با  مثابهبهینی انسان بذهن پیش

بلکه یک گشودگی و آشکارگی  ،به معنی پدید آوردن یک بازنمایی یا تصویری دقیق و رسا از فضا تلقی نمود بایستینمرا 

و  دیزاینبلکه آشکارندگی  ،استعالیی یاگونهبهبنابراین موضوع شناخت نه آگاهی باشد؛ میبر مبنای ذهنیت دیزاین 

به و متناهی بودن معرفت نسبت به آن، مندی وجود . در پدیدارشناسی پس از تبیین زمانباشدمیساختارهای وجود آن 

از آن نائل  یامرتبهیات خود به که وجودشناسی سیری است که هر فردی بر اساس ذهن یابدیماین اصل اساسی نیل 

که  باشدمیاز ادراک ذهنی او  متأثربنابراین رفتار و تصمیم هر شخص  باشد؛میکه تابع احساس و ذهن وی  آیدیم
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یک واسط  عنوانبهبلکه  مثابه یک متغیر سطحی مطرح نیست،بهبنابراین ذهنیت ضاوت و کنش وی به آن وابسته است؛ ق

 & Cosgrove)گیردمیقرار  موردبحثمکانی تجربه گردیده و  –طریق آن تغییر و تحوالت فضای  و میانجی است که از

Jackson, 1987: 95)ایجاد  اییهاولماده  بنا بربلکه این ادراک  کند،ینمنابراین دیزاین، ادراک خود را از عدم ایجاد  ؛

پیشینی در ضمیر استعالیی دیزاین نهفته است.  صورتبه( و 167: 1389)رِلف، باشدمیکه حاصل تداعی ادراک  شودیم

آن هستند تا ساختار ذهن فاعل و عملکردهای روان را در شناخت پژوهش نمایند.  به دنبالدر این راستا پدیدارشناسان 

ن در این بنابرای(؛ 26: 1371باشند)مجتهدی، میپدیدارها امتزاجی از صور ماتقدم احساس در زمان و مکان  هاآندر نظر 

آن را به رابطه یا نسبت به الگوهای پیشینی ذهنی شناسایی نمود.  توانمینظرگاه آگاهی دارای ماهیت التفاتی است که 

ی فهم هستی غدغهاست که د ایگونهبه دیزاینرا نباید موجودی همانند موجودات دیگر قلمداد نمود؛ زیرا هستی  دیزاین

در پدیدارشناسی، انسان)دیزاین( در ارتباط با دیگر چیزها است که (. بنابراین 97: 1395الهی راد، خویش را نیز دارد)

و کنش  (220: 1390)مالیری، نه ارتباط با خود چیزها، بلکه در ارتباط با فهم انسان از چیزها همآن یابدمیمعنا و هستی 

دیزاین از معانی است که  دهیتندرهمن شبکه بنابراین جهادهد؛ میدیزاین میدان امور واقع را برای وی سامان شناختی 

 .زیدمیمعانی فهم دارد و در جایی از این شبکه  یتنیدهدرهم یای است که نسبت به خود و این شبکهسان هستندهبه

ی وابسته به انسان فعالیت، تفکر، ایجاد نظام فکری و فلسفی و حتی هاپدیدهبه نظر فالسفه معتقد به این مکتب، همه 

اعمال عادی؛ همگی مبتنی بر یک اصل است و آن موجود بودن موجودی است که از خویشتن خویش آگاه 

و اتکا  استفهم دیزاین دارای ماهیت رفت و برگشتی نسبت به ابژه  که ییآنجااز (. 357:  1390)شریعتمداری، باشدمی

 . (15: 1392خالقی دامغانی و نصر، )نمایدیمیابی به معنای خود هستی را هموار ه این شناخت قابلیت دستب

شناخت موضوعی در گذر،  تواند متفاوت باشد و در نتیجهمیمختلف  هایزمانو  هااین ذهنیت پیشینی در مکان -2 

. در این باشندمیذهن انسان  ییلهوسبهها شناخت پدیدارها که فضا و زمان ابزارطوریهب باشد؛میند و زمان محور مکانم

و مفهوم هستی در گرایی بالدلیل بوده گیرد و در نتیجه تعمیمیممکتب اراده، ذهن و نفس بشر در موضع علت قرار 

 بلکه با ،هستی از نظر فیلسوف پدیدارشناس؛ امری مطلق نیست ،گریدعبارتبه. ردیگیمقرار « مکان –زمان »ارتباط با 

 شودنمیعقالنی و حسی محدود  هایجنبهمنبع حصول معرفت الزاماً به  ،در این مکتبزمان و مکان معین ارتباط دارد. 

محتاج جا و  ،نبرای پدیدار شدن و هستی یافت ایپدیدههر  ،. به عبارت بهترکندمیمکانی نیز پیدا  -فضایی  یو جنبه

آگاهنده  کههنگامی(. 50: 1387)مارسل، باشدمیمحوری، ابزارهای مهم ظهور پدیده مندی و زمانباشد و مکانمیمکان 

جدایی انسان  حال،درعینفضایی خواهد بود.  -که موجودی مکانی شودمیو آگاهیده در هم گدازش شوند، پدیدار زاده 

: 1373)دارتیگ، گرددمیبا وجود در فضا و زمان حاصل  تعیُن پدیداری انسان و جامعهباشد و میاز فضا و زمان ناشدنی 

: 1391گردد)کالنتری، میفضایی حائز هستی یافتن  –در عمل و زندگی روزمره و در قلمروهای مکانی  دیزاین(. 142

که  باشدمی« جهان –در  –بودن »ناپذیر جداییبلکه مهم حالت یا جزء  ،امری قابل تصاحب نیست ،بنابراین فهم (؛150

و تاریخی بودن وجود و  هافهم. در این راستا اعتقاد به تأثیرپذیری فهم جوامع و افراد از پیش گرددمیسبب شناخت 

باشد)رهبری، میتفسیری پدیدارشناسی  هایجنبهاز  هایینمونه ،ها در زمان و مکانفرآیندشناخت انسان و تجلی این 

را ندارد و  شدهیفتعر، متعین و بینیپیشانسانی موجودی است که واقعیت قابل  یبنابراین جامعه (؛61: 1385

چگونگی شناخت خود را از هستی  مکانی بر او گشوده است، –که در قلمرو زمانی  ییهاامکان( با انتخاب دیزاینانسان)

و مکانی آن را تاریخی، تکاملی، زمانی  بایستمیکه  دهدمیاز شناخت رخ  ایلحظهاصوالً در پدیدارشناسی . دهدمیشکل 

 گیریشکلبستر  ،. اصوالً مکانباشدمیمند گرا و مکانای، مکانناحیهکه شناخت ذاتاً طوریهب (؛17: 1384دید)جهانبگلو، 

ین نظرگاه بنابراین در ا (؛515: 1393دارد)بدیعی و همکاران، همبستگی مستقیمی با فهم اشیاء  ،ست و هویتهاهویت

  آن را به رابطه یا نسبت به الگوهای پیشینی ذهنی شناسایی نمود.   توانمیآگاهی دارای ماهیت التفاتی است که 

همچون فضا به  ایپدیده هاآناز تجمیع  ،بنابراین حتی اگر تمامی هستندگان موجود در جهان را فراگرد آوریم   

شناخت، حاصل  یهیمابنبلکه  (،93 -92: 1379شد)ورنو و همکاران، آن حاصل نخواهد معنای اگزیستانسیالیستی 
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در ارتباط با ذهن انسان و  هاپدیده( و 19: 1394، همکاران)صادقی و باشدمیتراکنش ذهن آدمی با اشیاء بیرونی 

تعیُن پدیداری  باشد ومیجدایی انسان از قلمرو و زمان ناشدنی  حال،درعین. یابدمیآن معنا  یدهندهشکلخصوصیات 

 -، قلمروهای مکانی(. از نگاه پدیدارشناسانه142: 1373)دارتیگ، گرددمیبا وجود در فضا و زمان حاصل  انسان و جامعه

 حالدرعینداده شده باشد و  ییآنجاو هر فضا چیزی است که به برای منزل کردن اختصاص یافته یعنی محلی که فضایی؛ 

 (.73: 1387نیچه و همکاران، )یابدمیه گردیده و تداعی شناختمیکه در ذهن آد است یحدومرزو  هاویژگیدارای 

 پديداری  جغرافيايي فضایمفهوم شناسي  -2-2

 باشدمی ساختانسانمشخص جغرافیایی متشکل از یک یا چند مکان  یبه معنای یک حوزه فضا ،مادی یدر انگاره

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

وجود  هاییمکان(. در بُعد انسانی در فضا، معموالً 115 :1388)رامشت، باشدمیو ساختار مشخص بوده و دارای عینیت 

 (؛80: 1386باشند)پوراحمد، میمحصول تفکرات و عملکردهای انسانی  دارند که دارای یک کارکرد مشترک بوده و غالباً

بلکه فضای جغرافیایی شامل یک بستر نمود، الزاماً یک محیط طبیعی صِرف قلمداد  توانمیبنابراین فضای جغرافیایی را ن

انسانی در  زهای افرادکه این کارکرد در جهت تأمین نیا باشدمی ساختانساناز یک یا چند مکان  ایمجموعهطبیعی و 

برخوردار  ناپذیرتجزیهضمن اینکه مکان نسبت به فضا از ماهیت بسیط و (؛ 76: 1384نماید)بهفروز، آن فضا عمل می

پراکندگی اجزاء و عناصر فضایی  یعلوم جغرافیایی بر شناخت و مطالعهمادی  یدر انگاره(. 11: 1393)حافظ نیا، باشدمی

را توصیف  هاآنو عوامل مؤثر بر  های عینی را بررسیپدیده یابیمکانو  هادسترسیرار، پراکندگی، پرداخته و مطالعه استق

مختلف سطح زمین را از هم متمایز کرده  هایبخش ،که عامل فاصله، جهت، مجاورت و تفرقطوریهب نماید؛میو تبیین 

باشد)صدوق می، سازمان فضایی مبتنی بر روابط فضایی تفسیرهای جغرافیایی در ارتباط با پراکندگی فضایی تربیشاست و 

و روندهایی است که  هاجریان، عناصر، هاپدیدهفضای جغرافیایی دارای  ،بنابراین در نگاه مادی(؛ 145: 1387و سعیدی، 

ضای و شناخت مجهوالت موجود در ف آیندمی به دستکنش اجزای فضا بر یکدیگر در یک قلمروی معین از سنتز و برهم

ی موجود در یک فضای جغرافیایی با حدود و هاپدیدهجغرافیایی مشتمل بر مطالعه و شناخت کنش متقابل اجزا و 

 .(Peck & Wills, 2000: 56)باشدمیمرزهای معین و مشخص 
 

 
 فضای جغرافیایی ی: بنیادهای سازنده1 شکل

 

تصور  ،دیگرعبارتبه. و پدیدار عینی و واقعی ندارد گرددمیبشری قلمداد  نفضا محصول ذه در مکتب پدیدارشناسی؛

بنابراین  ؛سازدمیکه تصور آن پدیده را ممکن  باشدمیدر ذهن  نیازهاییپیشمختصات و  نظر گرفتننیازمند در  هاپدیده

ی ذهنی لیکن فضا مفهوم ،باشدمیو ساختاری نسبی  یپدیدهجوهری، یا به ذات و نه  یپدیدهدر این موضع فضا، نه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 15

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1294-fa.html
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 یبستگدلو  هافهم، هاارزشمردم، با حس مکان، باورهای  تربیشو  آیدمیبوده که از برخورد عینیت با ذهن به وجود 

مهم دیزاین در شناخت  هایویژگییکی از  "جهان–در –بودن"دانش مقید به مکان بوده و  ،جهتنیازاافراد سروکار دارد. 

به تعین هویتی و فرهنگی مکان و چیزی بیش از  و این شناخت منوط (155 :1383)کرنگ، باشدمیدنیای پیرامون 

بنیاد فضای جغرافیایی دانست و فضا  توانمیحرکت و اندازه را ن ،این چارچوبدر  .باشدمیاقدامی عقالیی و سودمحورانه 

بلکه این تجربه ست آید، به دبیرونی  هایتجربهفقط از  تواندمیشامل پدیدارهای صِرف بیرونی نیست و شناخت آن ن

 یبخشی از تجربه مثابهبه(. در این انگاره فضا در جهان 103: 1362)کانت، گرددمیممکن بیرونی از راه تصور فضا 

همچون فاصله، جهت، پیوستاری و گسستگی در نتیجه تجربه زیسته دیزاین حاصل  هایویژگیزندگی است و  یروزمره

نسبت به  شخصاولاست که از دید  ایآگاهانه یپدیدار حاصل تجربه (.291: 1387، همکاران)محمودی نژاد و گرددمی

فرد بستگی . در این انگاره ساختار مرکزی هر شناختی قصدیت است که به زیست جهان آیدمی به دستفضای جغرافیایی 

است که از  شناختیروانرفتاری یا  یهاحوزهفضایی معطوف به  یهاحوزهاز برخی بنابراین (؛ 29: 1393دارد)اسمیت، 

که  رودمیاصلی در پردازش احساس به شمار  ،بنابراین فضاشود؛ میآن تحت عنوان قلمرو شخصی یا مکان رفتارها یاد 

 .یابدمیدر قلمرو با مرزهای مشخص و با هویت معین بروز 

را  هاآن( و 41: 1369افراد بوده)کرم،  ذهنی هایویژگیمکان و فضا ابزار ادراک محسوسات مبتنی بر  جهتازاین

موضوعات تجربی را مشاهده  هاآن یوسیلهبههستند که افراد  هاییعدسی. فضا و زمان آوردیدرمپدیدار  صورتبه

 ,Kitchin)باشدمیفراورده ذهن آدمی  شناسیهستیبنابراین فضای شناختی از نظر (؛ 41: 1374نمایند)افروغ، می

 ایپدیدهو اصوالً هر  گرددمیمند بودن آشکار وجود انسان و اصوالً هر موجودی با مکان ،این دیدگاه در. (269 :2009

 هاپدیدهمند است و مبدأ تحلیل حتی وجود جامعه و انسان مکان روازاین. باشدمیبرای آشکار شدن محتاج جا و مکان 

 –که پدیدار مکانی  باشندمی تحلیلقابلو اشیاء در صورتی  هاپدیدهاز  ایمجموعهبنابراین  هاست؛آندر جهان بودن 

باشد و فرض مند میکانانسان و جامعه ذاتًا م ،(. در این موضع فلسفی193: 1387فضایی پیدا نموده باشند)هایدگر، 

 هایویژگی انعنوبهزمان و مکان  ،در دنیای طبیعی ممکن نیست. در این موضع ،مکان که در ذهن تجلی نیابد انسان بدون

مند و اشیاء در شناخت مکان هاپدیدهذاتی اشیای خارجی، هویتی برگرفته از ذهن و هویت انسان دارند و با فرض وجود 

: 1384، همکارانمستقل وجود ندارد)پیشگاهی فرد و  ایگونهبهو خارج از عالم ذهنی مکان و زمان  یابندمیآدمی تجلی 

186.) 

هرمنوتیک  یو به فلسفه شودمیدر موضع ذهنی کامالً تفسیری و ذهنی در نظر گرفته بر این مبنا شناخت فضا 

در ساخت فضا  هاانسانفضایی نمایانگر عملکرد احساس، عاطفه و خالقیت  اندازهایچشم درواقع،. گرددمینزدیک 

منبعث از برخورد ذهن انسان با . به اعتقاد کانت مکان، فضا و حتی زمان امور (159: 1387، همکاران)بدیعی و باشندمی

ی پیشینی هستند هاپدیده. مکان و فضا سازندمی پذیرامکانرا  هاپدیدهکه امکان درک  گردندمیقلمرو پیرامون تلقی 

. به عبارت برندمیبه وجود اشیاء پی  هاآنانسان قرار دارند و قوای حس انسان به کمک  یکه از پیش در ذهن و مخلیه

فهم مدرکات موجود در  و (78: 1389، همکاران)حافظ نیا و سازندمیمدرکات را  هاآنمحسوسات در ترکیب با  ،بهتر

بنابراین پدیدارشناس و در اینجا باشند؛ میطبیعت و محیط ناشی از معرفت پیشینی انسان به مکان، فضا و زمان 

باورها و  کنار گذاردنبنابراین رسد؛ می هاپدیده خود و با قصدیت خود به آگاهی از شخصاولجغرافیدان با تجربه 

(. آنچه از طریق 14: 1377)نیچه، باشدمیفردی ناشدنی بوده و آدمی سرشار از احساس، عاطفه و سوگیری  هایگرایش

خل ولی ذهن انسان با قرار دادن این امور در دا ،و نامفهوم است ارتباطبیپراکنده، نامنظم،  شود،می آوریجمعحواس 

بنابراین  (؛56: 1373آید)راسل، میو از این راه معرفت حاصل  درآورده دارمعنیمنظم  صورتبهرا  هاآنزمان و مکان 

نسبی و مطلق از فضا، در جهت شناخت  یکه در انگارهدرحالی باشد،میشناخت از درون  به دنبالموضع ذهنی از فضا 

بته در موضع ذهنی و نسبی از فضا الجرم خود انسان موضوع تحقیق و ارزیابی . الباشدمینگاه از بیرون به فضا  به دنبال

. تفاوت این پردازدنمیقرار گرفته و همچون موضع مطلق به تبیین قراردادها و روابط تجربی موجود در فضای جغرافیایی 
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 ادراکی هایشالودهشناخت جغرافیای رادیکال در آن است که جغرافیای پدیداری مترصد  ازجملهمکتب با دیگر مکاتب 

بر عقالنیت  بعدیتکتأکید صرف و  جایبهآن تغییر محیط جغرافیایی  تبعبهو  گیریتصمیمو ذهنی در انتخاب مسیر 

 .گیردمیاقتصادی صورت 

 شناسي تحقيقروش -3

از تحلیل اطالعات نیز  یو شیوه یاکتابخانهدر این پژوهش  هاداده یآورجمعاز نوع بنیادین و روش  ،این پژوهش

ذهنی و شهودی  یهانهیزمناشی از تغییرات فضایی  چگونگی ظهور. این پژوهش، ناظر به تحلیل باشدمینوع استنباطی 

علمی  ییهیابی به یک نظر. در این راستا و برای دستاستهرمنوتیک مکتب پدیدارشناسی در چارچوب  بازیگران سیاسی

در چارچوب مکتب نخست مفهوم فضای جغرافیایی  یکوشش گردیده که در درجه، در این پژوهش شمولجهانو 

 فضای جغرافیایی کارکرد بازیگران بر بیین نظریسپس با تتعریف گردد.  پدیدارشناسی و با تأکید بر آرای مارتین هایدگر

    رابطه ارائه گردد.این شناخت در  ،دکارکراین  تربیش گذاریتأثیرعلل در رابطه با  ینظرگاه نوین؛ پدیدارشناسی یرهانگابا 

  تحقيق هایيافته -4

 در قالبفضای جغرافیایی  کارکرد بازیگران سیاسی برکارکردهای پدیدارشناسانه در شناخت  ترینمهم طورکلیبه

 : باشدمیموارد زیر 

جغرافیایی حاکمیت و تعیین صالحیت  یگستره گیریشکلپیامدهای اعتقاد به پدیدارشناسی  ترینمهمیکی از  -1

 در یک کشور ازجملهمتمایز و در یک فضای جغرافیایی  آنان هایاولویتگیر و بازیگران سیاسی تصمیم یهلیوسبهامور 

با ادراک ذهنی در تطابق نسبتاً مشخص و  هایحریمبا  قلمرو سازهای فرآینددر محتوی خود دارای  فرآیند. این باشدمی

منطبق بر الگوهای شناختی اصحاب قدرت در یک  سرنوشت مشترکنوعی  . بر این مبنااستگیر سیاسی تصمیمعناصر 

منظور از هویت، فهم انتظارات از کارکردهای یک جامعه متشکل انسانی و در این الگوی شناختی . گرددمیتولید قلمرو 

سیاسی و بر حسب آن قلمرو  بوده حاکم گرانبازیمنبعث از ذهنیت  ایجاد یک چارچوب معین برای شناخت دیگران

نظام پاداش  ذهنی نخبگان قدرت، هایاولویتاز  برگرفتهنظام سیاسی هر  (.114: 1394)متقی و رشیدی، شودمیساخته 

، پاداش نظام سیاسیحفظ نظام ارزشی و معنایی آن  در جهتکه به رفتار افراد تحت تأثیر خود  یابدمیشکل و کیفر 

سبب ظهور رفتار  برگرفته از ذهنیت نخبگان قدرتدهد. همین نظام پاداش و کیفر داده و رفتارهای خالف آن را کیفر می

از جغرافیای  متأثر نظام سیاسیهر  در سانگردد. بدینهای نسبتاً هماهنگ در افراد و حفظ نظم اجتماعی میو ذهنیت

 یکه هنجارها، نظام ارزشی و ذهنیت ویژه گیردمیشکل  شناسیهستیو یک نظام شناخت پدیداری نخبگان سیاسی 

و بخش مهمی از  دهی نمایدرا جهت ها و فضای جغرافیاییسیستمدهی نموده و قادر است تغییر در اکوخود را سامان

حکمرانی متمرکز  هاینظامدر  ویژهبه .باشدمی قدرتنخبگان  ساززمینهمنبعث از جغرافیای  هارویههنجارها و  یسرچشمه

 . باشدمی برخورداری برای فضاشناسی تربیشو فرد محور این الگوی شناختی از قابلیت 

که بخش  باشدمیاجباری برای اجرا یا فعال کردن تعهدات جامعه  هایضمانتدر حقیقت قدرت شامل استفاده از 

و  گیردمیصورت  گیر مستقر در مصدر قدرتفرد تصمیممورد خواست  هایآموزهاز طریق عمل به  فرآیندمهمی از این 

بنابراین  (؛567: 1381)احمدی، گیردمیگیر شکل شناسانه فرد تصمیماز نگرش هستی فضایی -بخشی از تحوالت سیاسی 

گیر از نخبگان و نیروهای تصمیمو عالیقی  هافرهنگروانی، شرایط،  -عالم ذهنی های فضایی ناشی ازفرآیندبخشی از 

شناخت پدیدارهای  ،دیگربیانبه و به آن وابستگی تاریخی دارد. بردمیسر به هاآناست که انسان و جامعه در ارتباط با 

بنابراین مبتنی بر عملکرد قدرت سیاسی باشد؛ ناشی از مهندسی اذهان  تواندمیفضایی حاصل کنش ذهن و ادراک دیزاین 

 الگوهای ذهنیو حاالت  ینتیجهبخشی از آن دراست که  یانشدهانتخاب هایهدادبه  وابسته وجود انسان شدگیواقع

که بخش مهمی از آن از خود و جهان به وضعیت ذهنی و هویتی او  دیزاینفهم  حتی. گیردمیشکل بازیگران قدرت 

 هاسوژه. در این مکتب فضای جغرافیایی تنها جهان ناب باشدمیوابسته نیز از جغرافیای ذهنی نخبگان قدرت  متأثر
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 ساختمان و ...( نیز سروکار دارد؛ )کوه، دشت،هاابژهبلکه با جهان  ،( نیستهاانسانفرهنگی و سیاسی و خود  هایاندیشه)

ن، فضای سبز دا)راه، می ساختانسانهستند که مشتمل بر دو بخش  هاابژهدیگر فضای جغرافیایی جهان  یبنابراین پاره

ی ذهنی و هاسوژهکارکرد بر متکی  هاابژه. لیکن شناخت باشدمیاقلیمی و ...(  هایسامانهگسل، ) و...( و طبیعت ساخت

که  کندمیو عالیق او را به جهانی خاص وارد  گیردمیاز روابط قرار  ایمجموعهیعنی دیزاین در ؛ باشدمیهویتی دیزاین 

و به آن وابستگی تاریخی دارد. از نگاه پدیدارشناسی، فضا یعنی محلی که برای منزل کردن اختصاص در آن واقع شده 

حدومرزی است که ذهن و  هاویژگیدارای  حالدرعینباشد و  شدهداده ییآنجایافته است و هر فضا چیزی است که به 

حالت شهودی دیزاین در قصدیت وی  (.73: 1387، )نیچه و همکارانیابدمیو تداعی گرای دیزاین آن را شناخته هویت

دیهی ب (.51: 1387)هوسرل، یابدمیسامان « 1این همانی ساز»ی فضایی راه پیدا نموده و کنش شناختی هاابژهنسبت به 

ی است که نخبگان ساززمینهناشی از محیط  ساختانسان و ی طبیعیهاپدیدهاز  هاانسانفهم حداقل بخشی از  است

 نخبگان و بازیگران سیاسیمتفاوت شناختی عملکرد  مقابل یدر نقطه (.343: 1392جمادی، )اندنمودهقدرت آن را فراهم 

دائمًا نوع خاصی از قلمروهای  هاآنذهنی  هایاولویتو  آوردمیمختلف را فراهم  فضاهای جغرافیاییموجبات ظهور 

التفات داشته و در  یاژهیودیزاین به چیز  مثابهبهز همین رو است که هر بازیگر سیاسی ا .سازدمیجغرافیایی را متجلی 

 هدایت، قدرت حاصل از ذهنیت نخبگان سیاسی یکارکرد پدیدارشناسانه سوکیبر این مبنا از  .بردمیبه سر  ایویژهعالم 

بازیگران مورد اهتمام  عاطفی -پردازش ذهنی و  کنندمیدر یک قلمروی فضایی ایجاد  دیگر در اذهان افراد راشناخت 

 ,Ashley)را دارند ذهنی هایشناختو قدرت بازتولید  بخشندمی انضباط، دارندیمبه همان میزانی که روا  سیاسی

1987: 409) . 

 هایکنش ینتیجهی در ابعاد ساختاری و کارکردی دردر مکتب پدیدارشناسی وجود فضای جغرافیای از سوی دیگر

بنابراین در مکتب پدیدارشناسی،  ؛باشدمیمکانی –نخبگیمعطوف به قلمروهای  جهتازاینو  گرددمیذهنی انسان پدیدار 

مند بودن انسان منوط به اعتقاد و مکان باشدمی برخورداری تربیشاز اهمیت  قدرت سیاسیشناخت ذهنی فضا مبتنی بر 

مبتنی بر و یک فروکاست پدیدارشناسانه  باشدمیاحیه به نواحی دیگر انسانی یک ن شناخت پذیریتعمیمبه عدم امکان 

 ؛(61: 1389)مالیری، سازدمیی فضایی قادر هاپدیده، محقق را نسبت به فهم معانی و ماهیت قدرت و فضا یرابطه

تماتیک و وجوه مختلف همانند ابعاد اقتصادی، سموضوع علم جغرافیا دارای ابعاد سی عنوانبهکه فضا این رغمیعلبنابراین 

تخصصی علوم جغرافیایی  هایشاخهکه هر کدام از این وجوه در یکی از  باشدمیفرهنگی، گردشگری، طبیعی، سیاسی و... 

بازیگران سیاسی ذهن  پردازشفارغ از  هاآن(. لیکن شناخت و تحلیل 41: 1393نیا،)حافظگیرندمیقرار  موردبررسی

 شدهمهندسی هایشناخت یوپرداختهساختهساخت فضای جغرافیایی را  ،در این راستا نگرش پدیدارشناسانه .نیست

ی برخوردار تربیشحکمرانی بسیط از اعتبار  هاینظامدر  ویژهبهکه  (Young, 2008: 154)داندمی توسط قدرت حاکم

ساخت و تغییر ابعاد مختلف فضا منبعث از سرشت آگاهی افراد جامعه  یکی از بنیادهای مهمدر این رویکرد  .باشدمی

از طریق  هاپدیدهکنش رفتاری افراد به این و  مهندسی گردیده ،که این بنیاد بر مبنای خواست بازیگران قدرت باشدمی

در  گیربازیگران تصمیمشناختی  هایزمینهپیش کهطوریهب. گرددمیهدایت  نخبگان قدرتشناخت ساختارهای معنایی 

از سوی بازیگران قدرت بر آن  هیچ ادراکیآن بنابراین فضای جغرافیایی که در  عیین اهداف و رفتارها دخالت دارد؛ت

در آن نباشد؛ پذیرفتنی  ذهن نخبگان قدرت از تأثیرگذاری ایرابطهکه در آن هیچ  قلمروسازیبحث از  نیزنباشد و  مترتب

 ازجملهقلمرو سیاسی  یک البته بدیهی است هر اندازه تجمیع قدرت در نزد نخبگان قدرت در(. 23: 1373دارتیگ، نیست)

 .یابدمی یتربیشبسط کارکردی این الگو  ،باشد تربیشدر یک کشور 

تربیتی و تجربیات  هایزمینهذهنی است که متناسب با  فرآینددر جغرافیای پدیدارشناسانه؛ ادراک حسی یک  -2

 ازجملهو  دیزاینو فضاها درجات متفاوتی از اهمیت و اولویت را نزد  هامکانکه طوریهب، باشدمیپیشینی هر فرد متفاوت 

 هایجنبه. گیردبرمیکیفیت متنوعی از معنی و احساس را در  هاآنلذا تجارب ، نمایدمیگیر کسب بازیگران تصمیم

                                                           
1- Act of Identification 
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 68                                          1396 تابستان، هشتمو  ناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستمطالعات جغرافيايي م

قضاوت هر  و انسان دارای استقالل نسبی باشد پدیدارشناسی گرددمیمتضاد پدیدار شدن مکان توسط دیزاین موجب 

: 1383)شکویی، روانی، تربیتی و باورها و عقاید شخصی آن فرد بستگی دارد هایزمینهبه  تربیشانسانی در مورد محیط؛ 

افراد  هایدیدگاه.... غرافیای نظیر یک شهر، یک روستا وفضای ج  یک سازیبهینهو  ریزیبرنامهدر  ،. به عبارت بهتر(114

بنابراین تصویر و یا برداشتی که هر انسانی از خود  ؛باشدمیمتمایز حل مسائل و معضالت کامالً  بندیاولویتدر خصوص 

خت فرد وابسته که شناطوریهبگی زیادی به روانشناسی فرد دارد، و دیگران و محیط دارد، متفاوت است و این مسئله بست

(. در این 87: 1380 )احمدی،شناختمیبه گونه دیگر  ،زیستمیدیگری  یطریقه ،ست و اگر فردبه شرایط زیست او

تربیتی، یادگیری و خاطرات آن  هایزمینهرفتاری هر شخصی نسبت به محیط اطراف به  هایزمینهراستا تصویر ذهنی و 

مکتب جغرافیای پدیدارشناسانه، اعتقاد دارد که هر فردی  یشخص بستگی دارد. دیوید الونتال از نمایندگان برجسته

شناختی از محیط دارد که جغرافیای شخصی او محسوب  هاینقشهذهنی و  هایبرداشتاز  ایمجموعه شخصاً

بسته به ذائقه و انگیزش واشناخت فرد و دیدگاه وی  یحاصل از ادراک دریچه ندازاچشم(. 128: 1383)شکویی، شودمی

علت و  یدرصدد کشف رابطه ،شناسیروانمطالعات این در حالی است که ؛ شودنمیکه هرگز از آن آزاد  باشدمیوی 

فهم ذهنی دیزاین مورد توصیف  ،پدیدارشناسی یدر انگاره کهدرصورتی ،باشدمیرفتار افراد  منشأمعلولی جهت شناحت 

سزایی در هسیاستمداران که نقش ب گیریتصمیم هایاولویتدر این راستا . (282: 1390)شریعتمداری، گیردمیقرار 

تصویر و یا برداشتی که  ،دیگربیانبه. باشدمی هاآنی هودش هایزمینهتحت تأثیر  کامالً  ،تغییرات فضای جغرافیایی دارند

از معضالت و مشکالت موجود در یک مکان جغرافیایی همگی بستگی مستقیمی  هاآنز محیط دارند و تعریف این افراد ا

ی برای جامعه و فضا دارای نقش سازتصمیمو  گیریتصمیمدر مصدر  دارد. حال اگر این افراد هاآنبه ادراک ذهنی 

سیاستمداران و  هایاولویت ،و فضاهای جغرافیایی خواهد داشت. به عبارت بهتر هاانساندر سرنوشت دیگر  کنندهتعیین

گاه و آینده آن سزایی در چگونگی تغییرات فضای یک سکونتهدر نظام متمرکز فرد محور، تأثیر ب ویژهبهریزان برنامه

اجتماعی افراد و –اقتصادی هایپایگاه افیای ذهنی و شناختی افراد جامعه،جغر گیریشکلبنابراین در  خواهد داشت؛

جغرافیای  ترمبنایی طوربهتصویر ذهنی و  گیریشکلدر  طورکلیبه. کنندمیپیدا  باهمزیادی  هایتفاوتطبقات مختلف 

که ماهیت، گرایش، جایگاه طبقاتی، طوریهب زیادی دارد، زیسته تأثیر یجربهت، امیدها، سن، جنس و هارنجشخصی 

ضایی خواهد شد)زونیس، ف هایاولویتایدئولوژیک نخبگان منجر به تعیین  هایقالبالگوهای فکری، پایگاه فرهنگی و 

زیرا نخبگان سیاسی در بسیاری از موارد دارای رویکرد فراساختاری بوده و از طریق کنترل ساختار، اهداف  (؛352: 1387

جغرافیای رادیکال در آن است که در  ازجمله. تفاوت این مکتب با دیگر مکاتب گذارندمیرا به مرحله اجرا خود  راهبردی

آن تغییر محیط  تبعبهو  گیریتصمیمو ذهنی در انتخاب مسیر  ادراکی هایشالودهمترصد شناخت  ،جغرافیای رفتاری

 (.  4: 1383)شکویی، گیردمیصورت بر عقالنیت اقتصادی  بعدیتکتأکید صرف و  جایبهجغرافیایی 
 

 

 

 
 

 

  

 : نسبت میان فرهنگ و تغییرات فضایی 4شکل 

  

ز مجرای تجربه مردود اصول کلی پوزیتیویسم مبنی بر احراز معرفت ا ،در پدیدارشناسی شناسیروشاز حیث   -3

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

مختصات طول و  ،و برای هر نقطه در سیستم نمودمیدکارت فضای جغرافیایی را در درون سیستم مختصات تعریف 

ادراک شناختی 

 نخبگان قدرت

-انتخاب و تصمیم

 گیری

 بازساخت فضا
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 باشدمیبا محیط پیرامون  هاانسانذهنی  هایکنشول فضا محص در این انگاره، آنکهحال. گرفتمیعرض و ارتفاع در نظر 

بنابراین بخشی از شناخت فضای جغرافیایی  ؛باشدمینخبگان سیاسی  ذهنی -کنش پدیداری از که بخشی از آن انعکاسی 

المی ن طریق دریابد که در چه عجهان فضاگردانان)بازیگران سیاسی( باشد تا بدیدر زیست  دانجغرافیناشی از قرارگیری 

بخشی از قدرت توانایی مدیریت  ،نخبگان چراکه (؛19: 1395، همکاراندارند)صادقی و و چه فهمی از فضا  برندمیسر به

پدیداری مبتنی بر ساخت فضایی در الگوی بنابراین ؛ هستندادراک، تهییج و قلمروسازی پدیداری در افراد را دارا  فرآیند

آن کارآمدی در  ایپایهو معیار  باشدمیالگوی کمی از لحاظ پدیداری خنثی  کهدرحالی، استگیران کنش ذهنی تصمیم

 گرااثباتدر پدیدارشناسی این اعتقاد وجود دارد که در روش  .گرددمینیل به اهدافی است که از منظر تجربی تعریف 

در  .گیردیبرنمفهم ایده آلی را در  ازجملهفهم دیزاین  هایصورتو تمام  گیردمیقرار  موردبحثفقط روابط ضروری 

را بدون هیچ خطایی  هاآندان که ذهن جغرافی شوندنمیشفاف ظاهر  قدرآنساختارهای بیرونی  ،جغرافیای پدیدارگرا

در آرزوی رسمی دانش است و  گرااثباتبنابراین پارادایم جغرافیای  ؛شوندمیدر ذهن ساخته  تربیشبلکه  ،بازتاب دهد

از عواطف و احساسات و  متأثررا  ساخت فضاویژه  طوربهکه  باشدمیدرصدد نمایش خالقانه آن  گراییانسانپارادایم 

عامل اقتصادی شناخته  عنوانبهکه بازیگران سیاسی صرفًا ضمن این .نمایدمیالگوی شناختی بازیگر سیاسی تفسیر 

که بر ساخت مکان  (Entrikin & Tepple, 2006: 31)باشندمیبلکه درصد بازنمایی هویتی و ذهنی خود ، شودنمی

و این زمان مربوط به  یابدمیمکان پدیدارشناسانه با زمان انضمامی معنا  ،به عبارت بهتر .باشدمیتأثیرگذار 

 است که فرد و یا اجتماعی محلی بدان باور دارند. هاییفعالیت
دکارت نشان داد و  موردنظربروی محور مختصات و شبکه شطرنجی هندسی  توانمیفضای ذهنی را ن ،بیترتنیابه

نیست)جوان  پذیرامکانتحلیلی مبتنی بر نگرش تجربی به فضا در قالب این چارچوب نظری  –اتخاذ رویکردهای توصیفی 

 تمایزیبیدر  بایستمیکه ن گرددمیفضای جغرافیایی به نحو دیالکتیکی شناخته (. در این انگاره 10: 1392 ،همکارانو 

 هاآنعی ذهنی اعملکرد بازیگران سیاسی و حاصل تدرابطه با گرایی باقی بماند و بخشی از ماهیت وجودی آن در و تعمیم

 هایجنبهفضای جغرافیایی چیستی و ماهیت مشترک و ثابت ندارد و منبع حصول معرفت الزاماً به بنابراین  ؛باشدمی

ی خارج از ذهن نیست هاپدیدهفضا به معنای  ،عبارت بهتر. به کندمیپیدا نیز تفسیری  یجنبهو  شودنمیتجربی محدود 

بلکه پدیدارهای فضایی همچون نقطه، خط، مقیاس، قلمرو، شبکه،   با حواس تجربی قابل شناخت باشدکه صرفاً

( دیزاینفهم، هویت و ذهنیت پیشینی انسان) یوسیلهبهاز معانی است که  تنیدهدرهم ایمجموعه... و مراتبسلسله

فضایی حائز هستی یافتن  –( در عمل و زندگی روزمره و در قلمروهای مکانی دیزاین. انسان)شودمیشناخته 

ند پدیدارشناسی در شناخت و مدیریت فضای جغرافیایی بر تاریخی بودن روازاین متأثر(. 150: 1391 کالنتری،)گرددمی

بنابراین اعتقاد به تأثیرپذیری فهم افراد از پیش  تأکید دارد؛ سازتصمیمگیر و تصمیماز شناخت افراد  بودن آن متأثرو 

تفسیری این مکتب  هایجنبهاز  هاینمونهها در زمان و مکان فرآیندو تاریخی بودن وجود انسان و تجلی این  هافهم

فضای جغرافیایی و تجلی فضا  ازجملهانحای وجود  یهمهاصوالً زمان افقی است برای (.  61: 1385)رهبری، باشدمی

حقیقت  هاآنبه نظر  .گرددمیممکن در چارچوب عملکرد شناختی بازیگران قدرت  ازجملهو اساساً در پرتو مکان و زمان 

انسان و  ؛ بلکه با وجودآیدمین به دستبیرونی  ییک پدیده مثابهبهمنطقی و دالیل تجربی  هایبحثالزاماً از طریق 

 (،346: 1390 استفاده نمود)شریعتمداری، نگریدروناز روش  بایستمینزدیک دارد و برای درک آن  یجامعه رابطه

رفاً جوهر فضای که جدایی بین انسان و جهان افتاد، فضا نیز در مقابل انسان قرار گرفت و ص گرااثباتدر مکتب  کهدرحالی

و از  رودمییی به شمار گرااثباتاندازه و بُعد هندسی تقلیل یافت. مکتب پدیدارشناسی از ناقدان  یجغرافیایی به جنبه

هرگونه افتراق بین فرهنگ و فضا را  ،باشدمیوجود در جهان  عنوانبهآشکارسازی ماهیت دیزاین  به دنبال کهآنجایی

که بخشی  (113: 1374 )خاتمی،یابدمینسان گشایش ذهنیت ا هایویژگیبر مبنای فضای جغرافیایی و  شماردمیمردود 

( در دیزاین) بنابراین در پدیدارشناسی هرمنوتیک، انسان؛ باشدمیاز الگوهای شناختی رهبران سیاسی نیز  متأثراز آن 

ان از نه ارتباط با خود چیزها، بلکه در ارتباط با فهم انس همآن یابدمیارتباط با دیگر چیزها است که معنا و هستی 
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 70                                          1396 تابستان، هشتمو  ناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستمطالعات جغرافيايي م

ی است که قدرت سیاسی آن را ساززمینهکه بخشی مهمی از این فهم در ارتباط با محیط  (220: 1390 چیزها)مالیری،

که وابسته به شناخت  کندمیکیفی توسعه پیدا  شناسیروشبر اساس اصوالً جغرافیای پدیدارشناسانه . فراهم نموده است

و این تجارب شخصی از طریق مصاحبه، مشاهده و ...  باشدمینسبت به فضای جغرافیایی و اذهان مردم  هااحساسدقیق 

و در نتیجه  گیردمی (. در این مکتب اراده، ذهن و نفس بشر در موضع علت قرار3: 1392)بدیعی و پوینده، گرددمیکسب 

در روی زمین واحد  هیچ قلمروی ،ناسیدر چارچوب پدیدارشبنابراین  نیست، پذیرامکانفضای جغرافیایی تعمیم تغییرات 

 راد و جوامع در چارچوب قلمروهاشناخت ذهنی اف چراکه ؛از موضوعات مشابه سخن گفت توانمین و دیگر مشابه نیست

  .نمایدمیرا در وجه عملیاتی و کاربردی مشکل  پذیرتعمیمنظریات  یامکان ارائه
و  باشدمیی کمّ هایسنجش دورازبهکیفی و  ،سیاست و فضای جغرافیایی یرابطه یروش مطالعه ،در پدیدارشناسی

و بازیگران  هاایدئولوژیاز تغییر  متأثری فضایی هاپدیدهچراکه الزاماً سیر تاریخی وجود ندارد؛  تکرارپذیریدر آن خصلت 

بنابراین تغییرات  نیست؛ بینیپیشگیر قابل بازیگران تصمیمتغییر قدرت و گفتمان قابل  کهآنجاییسیاسی است و از 

مختلف  هایدورهدر  پدیدارهانمود و قیاس ناپذیری  بینیپیش شناسایی و توانمیاجتماعی را نیز ن –ی فضایی هاپدیده

گرایش  یشالوده گرااثباتدانان موجب گردیده جغرافی فرآیندهمین  .باشدمیتاریخی یکی از پیامدهای گریزناپذیر آن 

ن احساسات را در آن برجسته غیرعقلی طبیعت فرد همچو هایجنبها در جغرافیای پدیداری کمرنگ انگاشته و به عقل ر

 رویکردهای پدیداری اصحاب قدرت و تصمیمقدرت و ایدئولوژی در فضا نسبت به  زمانی کهین در حالی است که ا بینند؛

و سنجش آن استفاده  یابیپیشی برای کمّ هایروشًا از ، الزامًا این امکان وجود ندارد که صرفگیردمیقرار  موردبحث

اقدام به  توانمیو حتی پایدار و مداوم نیست و در مورد آن ن پذیرتعمیمقدرت و کارکردهای فضایی آن  چراکه نماییم؛

آنکه عملکرد حاکمیت سیاسی و روابط  ویژهبهگرا نیز  نظر نمود. و انگاره یفرا اثباتبه روش  بایستمینمود و  بینیپیش

این مسئله  جهتازاینفضایی دارای نتایج مشابهی نبوده و  –بازیگران در قلمروهای مختلف مکانی  ذهنیتقدرت در قالب 

 ،پدیدارشناسانه یانگارهبنابراین در  ؛باشدمیو فنون کمی در مطالعات جغرافیای سیاسی  هاروشموجب کارایی پائین تر 

است که در طی آن با نگریستن به  سیاسی بازیگران سیاست و فضا نیازمند رویکرد تبارشناسی یرابطه پژوهیآینده

امکان تحقق و یا عدم تحقق آن در آینده با استفاده از تفسیرهای  نیروها و روابط قدرت، ندیبرآ مثابهبهی فضایی هاپدیده

دانش قابل اتکایی از آینده در مورد آینده تغییرات  گونههیچ کهییآنجا. در این رویکرد از گرددمی بینیپیشعقالنی 

آینده  هاینشانهزمان حال تمرکز نموده و  هایگفتمانبر  بایستمی ،فضایی در نتیجه سیالیت قدرت سیاسی وجود ندارد

مربوط به انسان در آن  هاینظریهتاریخ تنها آزمایشگاهی است که  یعرصه طورکلیبه(. 437: 1392را از آن دریابیم)بل، 

صادقی، قضاوت نمود) هاآنحاکم بر تاریخ در مورد آینده  ذهنی پدیدارهایبا توجه به  توانمیو  خورندمیمحک جدی 

1394 :387 .) 

  گيرینتيجه -5

عناصر و و آمایش در اشکال تنظیم یا تخصیص  دهیسازمانبنیادین فضا نیازمند  صورتبه ،ذکر گردید همچنان که

همانند جمعیت، فعالیت، منابع و ...  هاپدیدهناظر به تخصیص و توزیع فضایی  دهیسازمانکه طوریهب ،باشدمی هاجریان

 فرآیندبدیهی است بخشی از این  .برقراری عدالت فضایی صورت پذیرد منظوربهتوسط حاکمیت  بایستمیاست که 

 اصوالً یکی از بنیادهای دیالکتیک .باشدمیفضای جغرافیایی  نسبت بهگیر بازیگران سیاسی تصمیم ذهنحاصل گدازش 

فضایی ساختارها را های فرآینداحساسی بازیگران سیاسی است که با کنترل  و  عاطفی هایمایهبنفضاسازی، برگرفته از 

کنش با  مند و درانزم فرآیندساخت فضایی متضمن نوعی  ،از منظر پدیدارشناسی. نمایندمیتحول هدایت  یسوبه

 .باشدمیمصدر قدرت  درو گیر عملکرد شناختی فرد تصمیم

دهی ساختارهای فضایی بدون در نظر گرفتن حاکمیت برای سامان ریزیبرنامهدر حقیقت در علوم جغرافیایی مطالعه و 

اصحاب قدرت برای حل مشکالت و انتخاب  بندیاولویت، هادستورالعملکارها، حاصل راه و بخشی از آن نیست پذیرامکان

 که بازیگران بدیهی است این امکان وجود دارد. باشدمی هاآنفضایی در ابعاد طبیعی و انسانی مطابق ایدئولوژی  -مکانی
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 71                                                           ي..                   اسيس گرانيعملکرد باز ييدر شناخت بازتاب فضا یجستار

 
 

از  هاآنشناخت ذهنی باشد و یا نباشد. لیکن  هاآن یجامعه و برآمده از خواست و اراده اکثریت افراد ی، نمایندهحاکم

این بازیگران سیاسی فضاساز مبتنی بر . روندمیشمار ساختارهای فضایی بهتحول در  ایجاد هایسرچشمهز فضا یکی ا

و انتظام  دهیسازمان ینموده و وظیفه بندیاولویتمعضالت و مخاطرات را  الگوهای شناختی و رفتاری خود قادرند

، مستندات سیاسی همچون قوانینتأثیرگذاری بر تدوین از طریق  فرآیندو این گیرند بخشی به فضا و مکان را بر عهده 

 ریزیبرنامهو  گیریتصمیم. بدین ترتیب دهندمیو همچنین چگونگی اختصاص منابع درآمدی شکل  هابرنامهو  هاسیاست

نیز  اسیبازیگران سیاز الگوهای ذهنی  متأثر تواندمیعنصر اصلی تغییرات مکانی فضایی در مطالعات جغرافیایی  مثابهبه

 .ی داردتربیشگری در نظام حکمرانی بسیط جلوه ویژهبهباشد که 

 مثابهبه گیرزیگران تصمیمبابنیان همراه با تجربه زیستی  -یک تاریخ فرد  شناسی فضا مبتنی برسیاست ،در این مکتب

 هایزمینهپیشکه ابزارهای شناخت فضا و مطالعه و بررسی تغییرات آن از طوریهب ،باشدمی یکی از منابع دیالکتیک فضا

فضا آفرینی پتانسیل سیاسی متمرکز  هاینظامدر  ویژهبهکه  گیردمیسرچشمه  بازیگران سیاسیذهنی، فرهنگی و هویتی 

هویتی  –ذهنی هاینقشه. اصوالً باشدمیشناخت فضا در چارچوب موضع ذهنی از فضا قابل انجام  روازاین. ی داردتربیش

که طوریه. بنمایندمیمکان را تولید  فضا وکه  نمایندمیعمل دیالکتیک  هایچارچوبیکی از  مثابهبهبازیگران سیاسی 

ی فضایی را هاپدیدهموجبات شناخت  اصحاب قدرتاذعان نمود که فرهنگ و چارچوب شناختی حاکم بر اذهان  توانمی

و حتی  دهدمیمقطع خاصی از زمان و سرنوشت قرار  یسیطرهدر عین را تاب حالدرعینم نموده و هافر هاآنبرای 

آورد. در حقیقت فضا شامل پدیدارهای صِرف بیرونی نیست و شناخت آن را به فراهم می هاآنی برای تغییرات ساززمینه

 جهتازایناز راه تصور فضا ممکن گردد.  تواندمیبلکه این تجربه بیرونی  آید، به دستبیرونی  هایتجربهاز  صرفاً تواندمین

بازیگران . در این راستا فرهنگ و هویت آوردیدرمپدیدار  صورتبهرا  هاآنمکان و فضا ابزار ادراک محسوسات بوده و 

؛ نمایدمیمتعین و پدیدار  بستر،فرم و  عنوانبههای ذهنی، فضای جغرافیایی را فرآیند یعناصر سازنده مثابهبهسیاسی 

باشد می کنندهتعیینفضایی بسیار های فرآیندتبیین فضا و در ایجاد ؛ در شناخت ذهنی اصحاب قدرت سیاسیبنابراین 

که هویت محور،  بازیگران سیاسی استبه کنش ذهنی  متکیو آمایش فضا  ریزیبرنامهوجودی  لسفهاز ف خشیبو 

های فضایی منبعث از هویت ذهنی فرآیندمطالعه در  شناختیروشبنابراین از حیث  ؛باشدمیمند و زمان محور مکان

یی هامکاندیزاین با انتخاب اگیر در جایگاه بازیگر سیاسی تصمیمگرا ندارد و تعمیمو  تکرارپذیرواقعیت  بازیگران سیاسی

بنابراین بر خالف دیدگاه  ؛دهدمیکل چگونگی شناخت خود را ش او گشوده است، مکانی بر–که در قلمرو زمانی

بلکه  ،ی خارج از ذهن و عینی نیست که صرفاً با حواس تجربی قابل شناخت باشدهاپدیدهپوزیتیویستی، فضا به معنای 

؛ در شناخت فضا و ایجاد تغییرات فضایی بسیار بازیگر مستقر در مصدر قدرتساز عناصر ذهنیت مثابهبهفرهنگ و هویت 

که  باشدمیگیر بازیگران تصمیمو آمایش فضا بدون اثرپذیری از کنش ذهنی   ریزیبرنامه روازاینباشد. می هکنندتعیین

 صورتبهو  شودمیکتیک شناخته لای دیادر پدیدارشناسی فضا به شیوه. یستن پذیرامکان، باشدمیور مند و زمان محمکان

بخشی از  یهمنزلبهفضا بطوریکه . گرددمیکه توسط صاحبان حاکمیت محقق  گرددمیزمانی متعین  –ذهنی  ایپدیده

 .گیران سیاسی حاکم بر فضا تداعی یافته استحاصل کارکرد دستگاه شناختی تصمیموجودی زمان  دامنه

بنابراین  ،در روی زمین واحد دیگر مشابه نیست گیرگوهای شناختی بازیگر سیاسی تصمیمال کهآنجاییاز  در این راستا

 و استفاده نمود گرااثبات شناسیروشگرایی منطق تعمیماز  توانمین سیاست و فضای جغرافیایی یدر مطالعه رابطه

ی مواجه فرآیندبا  الگوی شناختی و هویت بازیگر سیاسی چراکه؛ باشدمیمحدودتری  پذیریتعمیمتبیین دارای مقیاس 

 نگریآیندهو  بینیپیشتوان نیز  گرااثبات شناسیروشبیافریند و  اییگانهقعیت واست که در آن هر لحظه قادر است م

صرفاً جزئی  قرار گرفته، موردمطالعهیانه که در علوم جغرافیایی گرااثباتبنابراین همه نظم بندیهای در مورد آن را ندارد؛ 

. گیردمینقرار  چندان در قلمرو انتظامت زندگی اجتماعی یعنی سیاس یحوزه ترینمهم؛ زیرا دهندمیاز روابط را پوشش 

که در اینجا نه با  گرددمیمواجه است از این امر ناشی  هاآنبزرگی که شناخت علمی در این قلمرو با  هایدشواری

. ضمن اندهمیشگیسروکار داریم که پیوسته در حال سیر و تغییر  هاییتالشو  هاگرایشو جوامع انتزاعی بلکه با  هاانسان
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