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 اگزیستانسیالیسم تبیین عاملیت ذهن در شناخت فضای جغرافیایی در چارچوب

 سارتر ژان پلبا تأکید بر آرای 

 دانشگاه یزد-استادیار جغرافیای سیاسی ،احسان لشگری تفرشي

 چکيده

از مفاهیم فضا آمایش  و ریزیبرنامه مفهوم ازجمله ،با آن فضا و موضوعات مرتبط در علوم جغرافیایی مفهوم

امکان ظهور  ،در این راستا .استمتفاوت  شناسیمعرفتکه تفسیر آن در مکاتب مختلف  گرددمیبنیادین قلمداد 

در تطبیق با  ویژهبهاگزیستانسیالیسم  یفلسفه یفضای جغرافیایی بر پایه یدربارهبنیادین  هایدریافتیکی از 

 ،ماگزیستانسیالیس های مکتبی عمیق درتفاوت وجود با .است بررسیقابل ،فیلسوف فرانسوی ،سارتر ژان پلآثار 

 زندگی هاآنطبق باور  و شودکه اندیشیدن فلسفی با موضوع انسان آغاز می اندمشترکاین باور فیلسوفان بر 

 استمحکوم به آزادی  انسان ،در اگزیستانسیالیسم سارتری .گر اینکه خود شخص به آن معنا دهدم ؛عناستمبی

یندهای جغرافیایی تبعات ها و فرآفرمبکشد که این مسئله در شناخت به دوش خود را بار مسئولیت  بایستمیو 

تحلیلی و با مراجعه به مستندات نظری،  -با رویکرد توصیفی در این مقاله کوشش گردیده  خواهد داشت. مهمی

با تأکید  مکتب اگزیستانسیالیسمدر  "فضاسازی"و  "فضاشناسی"در دو ساحت مفهوم نظری فضای جغرافیایی 

مورد تأکید سارتر  ،مکتب اگزیستانسیالیسمکه . نتایج پژوهش گویای آن است تبیین گرددسارتر  ژان پلبر آرای 

در فضاسازی . استذهن انسان مند بودن مکانعتقد به و مشناخت فضا در چارچوب موضع ذهنی قائل به 

 یبه تعامل آزادانه تربیش دهیاهمیتنیازمند  ،زیست بهتر در فضا هایموقعیتبه  نیلاگزیستانسیالیستی برای 

 .استغ از تحمیالت ساختاری و نهادی ذیل مفهوم حکمروایی افراد با یکدیگر فار

 .سارتر ژان پل ،اگزیستانسیالیسم ذهن، ،فضای جغرافیایی کليدی: واژگان
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 2                                                                                                ....ييايجغراف یذهن در شناخت فضا تيعامل نييتب

 مقدمه -1

اصلی این علم  یمایهبن عنوانبهانسان و محیط  یرابطهحاصل از  یپدیده مثابه بهپارادایم فضا  ،در علوم جغرافیایی

ای گستره ؛فضا .گرددمیتمام مطالعات و موضوعات این علم در چارچوب مفهوم فضا متجلی  کهطوریبه؛ شودمیشناخته 

های ( و پویشساختزمینهای آب، خاک، پدیده) یستیزبنیادهای تنیدگی درهم یواسطهبهاز سطح زمین است که 

که  ای استو نهادهای انسانی هاانسانی یلهوسبهیافته تغییر شکل ،محیط طبیعی جوامع انسانی سامان یافته است و

 یدر مطالعه این در حالی است که؛ (14: 1395)لشگری، دهدرا تشکیل می ییمطالعات علوم جغرافیا یحوزهمجموعاً 

نی ، معاهابرداشتزیرا ؛ است برخورداریادی سنجی یک مفهوم با مکاتب مختلف شناختی از اهمیت بسیار ز، نسبتمفاهیم

بنیاد تفسیرهای  ،و این مسئله متفاوت و حتی متضاد باشد تواندمی، در مکاتب مختلف برگرفته از یک مفهوم و مفاهیم  

 .معضالت در جامعه خواهد شد، جهت حل مسائل و مختلف یهاحلراهظهور  منشأه و متفاوت از مفهوم یک پدید

لیسم اگزیستانسیا یفلسفه یبر پایه شناخت آن "جغرافیاییی فضا" یدربارهبنیادین  هایدریافتیکی از  در این راستا

گرایی در ظهور مکتب امکان یهاسرچشمهو یکی از  است ،فیلسوف فرانسوی ،سارتر ژان پل در تطبیق با آثار ویژهبه

های اوتتف وجود با .(251: 1375 جغرافیا مبتنی بر تأثیر از آراء اندیشمندان اگزیستانس بوده است)شکویی، یفلسفه

که اندیشیدن فلسفی با موضوع  اندمشترکاین باور بر  فکری ینحلهاین  فیلسوفان ،ماگزیستانسیالیس عمیق در شناختی

در اگزیستانسیالیسم  کشف زیست جهان وجود آگاه است. ،کانون مباحث اگزیستانسیالیسم سارتر و شودآغاز می "انسان"

 هافرمبکشد که این مسئله در شناخت به دوش خود را بار مسئولیت  بایستمیو  استمحکوم به آزادی  انسان ،سارتری

 فرد انسانیاین بدین معناست که . (276: 1384)احمدی، یندهای جغرافیایی تبعات شناختی عمیقی خواهد داشتو فرآ

تبیین مفهوم فضای  بدین ترتیب و دکه به آن معنا یا ماهیت ده دگیر، آنگاه تصمیم میدیابخود را در زندگی می

 .تی تطبیق یابدریات اگزیستانسیالیساین چارچوب از نظبا  تواندمیجغرافیایی 

 فردمنحصربهدر مورد فضای جغرافیایی موجب غفلت از یگانگی و  ساختارگرامعتقدند نظریات  هایستانسیالیستاگز 

و انتخاب دارد  گیرییمتصمو آزادی هر فرد برای . ضمن اینکه این مکتب تأکید فراوانی بر توانایی گرددمیبودن انسان 

در میان که باورند  اندیشمندان متأثر از این مکتب بر این .داندمیدود رمو جوامع  هاانسانتعمیمی را در مورد  هرگونهو 

 حالدرعینناپذیر و ، جایگزینو این فردیت باشندمیرا دارا  به خودمخصوص هستند که فردیت  هاانسانفقط  ،موجودات

 ،داریسرمایهمتأثر از  دانانجغرافیاین در حالی است که غالب  .(155: 1393)زینلی و شهرآئینی، استآور مسئولیت

دآگاهی وخذهنیات و و اهمیت چندانی برای  انگارندمی انباشت سودرا در تبعیت از  تولید و بازساخت فضای جغرافیایی

فاقد  فضای جغرافیاییمعتقدند  نیزمارکسیست  دانانجغرافی. یستندقائل ن یایجاد تغییرات فضای جغرافیایدر  فردی

سرنوشت حاکم بر یک فضای جغرافیایی  ،یندهای مادی جامعهدر برابر روابط طبقاتی بوده و فرآاستقالل ساختی  هرگونه

جغرافیای در (. Taylor, 2006: 49)لت فردی در مطالعات جغرافیای مارکسیستی جایگاهی ندارداو اص را رقم خواهد زد

انسان سارتری محکوم به آزادی  جهتازاین ،وجود انسان ذاتی اوست و بر او عارض نشده کهازآنجاییاگزیستانسیالیستی 

آگاهی و مفهوم  پیوندی ناگسستنی میان ،آزادی هیچ محدودیتی ندارد. اصوالً در اگزیستانسیالیست سارتری است و

 ینقطهبیندیشند و اذعان نمایند که چه وضعیتی برقرار است و در  توانندمی هاانسان کهطوریبهنیستی وجود دارد؛ 

، و دیگران یونسنبرای تحقق آن اقدام نمایند)است قادرنددرک نمایند که چه وضعیتی برقرار نیست و  توانندمیمقابل 

تفسیر و اندیشیدن چگونگی "بلکه  ،طبیعت فضا نیست "چیستی"کشف  به دنبالاین چارچوب نظری صرفاً  (.414: 1396

کوشش گردیده تبیین و تعریف مفهوم فضای بر این مبنا  (.145: 1386)دیباج، دهدمیقرار  موردنظررا  "در مورد فضا

معاصر یکی از مکاتب  عنوانبهمکتب اگزیستانسیالیسم چارچوب در  "فضاسازی"و  "فضاشناسی"در دو ساحت جغرافیایی 

 قرار گیرد. موردبررسی "سارتر ژان پل"با تأکید بر آرای و 
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 تحقيق روش -2

 موردنظردر چارچوب مکتب اگزیستانسیالیسم فضای جغرافیایی ، ناظر به واکاوی مفهوم این پژوهش با رویکردی نظری

. در این شودمیدر راستای چگونگی فراهم آمدن زمینه برای عاملیت ذهن در فضاشناسی و فضاسازی پرداخته  "سارتر"

مفهوم  یشالوده ،نخست یدرجهکوشش گردیده که در  ی اصیل در این پژوهشیابی به یک نظریهراستا و برای دست

سارتر  ژان پلآراء و  هاآموزهدد. سپس در تطبیق با تبیین گر "انگاری ذهنی از فضارویکرد هستی"با  "فضای جغرافیایی"

 ارائه گردد. فضای جغرافیاییرویکرد نوینی در تعریف  ،در تبیین مکتب اگزیستانسیالیسم

 مباني نظری -3

 فضای جغرافيايي -1-3

که یک  است ساختانسانمشخص جغرافیایی متشکل از یک یا چند مکان  یحوزهطورکلی فضا به معنای یک هب

و دارای حریم مشخص، وسعت، همگنی و ساختار  داده و از آن نیز تأثیر پذیرفتهبستر طبیعی را تحت تأثیر خود قرار 

و روندهایی است  هاجریان، عناصر، هاپدیدهفضای جغرافیایی دارای  ،در این راستا (.115: 1388)رامشت، استمشخص 

و شناخت  (80: 1386)پوراحمد، آیندمی به دستر در یک قلمروی معین کنش اجزای فضای بر یکدیگکه از سنتز و برهم

ی موجود در یک فضای هاپدیدهمجهوالت موجود در فضای جغرافیایی مشتمل بر مطالعه و شناخت کنش متقابل اجزا و 

 یمطالعهبنابراین جغرافیا شامل (؛ Peck & Wills, 2000: 56)استجغرافیایی با حدود و مرزهای معین و مشخص 

انسان زیست جایگاه  عنوانبهی طبیعی و انسانی بروی زمین هاپدیدهو  هامکانو شناسایی روابط فضایی بین  هاپراکندگی

 .(112: 1389، همکاراننیا و )حافظاست
 

 فضای جغرافیایی یسازنده: اجزاء اصلی 1شکل 
 

بلکه فضای جغرافیایی شامل  ،قلمداد نمود انتزاعییک محیط طبیعی  الزاماً توانینمفضای جغرافیایی را  حال،بااین

 که این کارکرد در جهت تأمین نیازهای افراد است ساختانساناز یک یا چند مکان  ایمجموعهیک بستر طبیعی و 

 پراکندگی اجزاء و عناصر یمطالعهوم جغرافیایی بر بنابراین عل؛ (76: 1384بهفروز، )نمایدمیانسانی در آن فضا عمل 

 Massy)نمایدمی، توصیف و تبیین را بررسی هاپدیده یابیمکانو ، دسترسی فضایی پرداخته و مطالعه استقرار، پراکندگی

& Others; 1999: 78 .)بودهدر سطح زمین متمایز  قلمروهای یسازنده ،، مجاورت، تفرقجهت ،عامل فاصله طورکلیبه 

وابط فضایی سازمان فضایی مبتنی بر رایی در ارتباط با شناخت پراکندگی فضایی و بررسی تفسیرهای جغرافی تربیش و

بر این مبنا مطالعات جغرافیایی مشتمل بر دو بخش فضاشناسی و (. 145: 1387)صدوق و سعیدی، قلمداد شده است

ایجاد در جهت فضاسازی  ،ها و امتیازات و در رکن دوموضع موجود از حیث کاستی ،فضاسازی است که در رکن اول

بررسی وضع  ،در این راستا. (56: 1389، همکارانو  نیاحافظ)پذیردریزی و آمایش فضا صورت میتغییرات از طریق برنامه

 خودبه ها و معضالت موجود در فضای جغرافیایی ساحت فضاشناسی را در علوم جغرافیایی موجود و استخراج کاستی

های بهتر در ابعاد مختلف فضای جغرافیایی بروز فضاسازی در جهت نیل به شاخص ،بعد یو در مرحله دهدمیاختصاص 

 های انسانیسکونتگاه
 محیط طبیعی
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 4                                                                                                ....ييايجغراف یذهن در شناخت فضا تيعامل نييتب

خود موجودی دینامیک و پویاست  ،فضایی بخشی از اکوسیستم عنوانبهانسان  ،در حقیقت(. 25: 1397)لشگری، یابدمی

آن  گویی بهقادر به پاسخشود که فضای ثابت وتی برای آن ایجاد میکه با توجه به شرایط زمانی و مکانی نیازهای متفا

پویا باشد که نیازهای جامعه انسانی و فضای زیست  چنانآنریزی برای فضای جغرافیایی باید بنابراین برنامه ؛نیستنیازها 

 .سازدرا برآورده  هاآن

سارتری نیز در ذیل آن  یستانسیالیسماگزچارچوب نظری فضا که از ذهنی  شناسیهستیدر  این در حالی است که

نیازمند  هاپدیدهتصور  ،دیگرعبارتبه. و پدیدار عینی و واقعی ندارد گرددمیبشری قلمداد  نفضا محصول ذه ،گنجدیم

 یپدیدهنه  فضا ،بنابراین در این موضع؛ سازدمیکه تصور آن پدیده را ممکن  استدر ذهن  نیازهاییپیش نظر گرفتندر 

 آیدمیفضا مفهومی ذهنی بوده که از برخورد عینیت با ذهن به وجود بلکه  ،استو ساختاری نسبی  یپدیدهجوهری و نه 

 ،در این چارچوب(. 155: 1383)کرنگ، افراد سروکار دارد بستگیدلو  هافهم، هاارزشبا حس مکان، باورها،  تربیشو 

 یبلکه این تجربه ،شامل پدیدارهای ص رف بیرونی نیستفضای جغرافیایی دانست و فضا  بنیاد تواننمیحرکت و اندازه را 

 یبخشی از تجربه مثابهبهفضا در جهان  ،(. در این انگاره103: 1362)کانت، گرددمیبیرونی از راه تصور فضا ممکن 

حاصل فرد زیسته  یتجربه درنتیجهجهت، پیوستاری و گسستگی  ،همچون فاصله هایویژگیروزمره زندگی و 

نسبت به  شخصاولاست که از دید  ایآگاهانه یتجربه ،(. پدیدار حاصل291: 1387، همکاراننژاد و )محمودیگرددمی

ساختار مرکزی هر شناختی قصدیت است که به زیست جهان فرد  ،. در این انگارهآیدمی به دستفضای جغرافیایی 

تأویل کننده در  ،ذهنی هایمحدودیتو  هاضابطه، هاقاعده، مفاهیم و هاکنشباورها، (. 29: 1393بستگی دارد)اسمیت، 

همخوان وی که با این زیست جهان  دهدمی. تأویل کننده همواره متن مورد تأویل را چنان تغییر ستحکم زیست جهان او

 (.198: 1384باشد)بنتون و کرایب، 

با مرزهای مشخص و با هویت  هاییمحیطکه در  رودمیاس به شمار اصلی در پردازش احس یمؤلفهفضا  ،بنابراین

 هایویژگیفضا ابزار ادراک محسوسات مبتنی بر  ،جهتازاین. گرددمیشناخت  سازیینهزمو موجب  یابدمیمعین بروز 

هستند  هاییعدسی ،فضا و زمان . در این انگارهآورددرمیپدیدار  صورتبهرا  هاآن( و 41: 1369ذهنی افراد بوده)کرم، 

 ،(. در این موضع فلسفی41: 1374)افروغ، نمایندمیرا مشاهده  یندهای فضاییو فرآ هافرم هاآن یوسیلهبهکه افراد 

ثنویت  هاینشانهو از دیگر  (Kitchin, 2009: 269)ذهن آدمی بوده یوردهفرآ شناسیهستیفضای شناختی از نظر 

بنابراین ؛ فضایی را به چالش کشیده است گراییمطلقبوده است که  ییهانهیبز دیگر برخاسته از تمایز ذهن و عین و ا

 ،برای آشکار شدن ایپدیدهو اصوالً هر  گرددمیمند بودن آشکار وجود انسان و اصوالً هر موجودی با مکان ،در این دیدگاه

فضایی  -که پدیدار مکانی باشندمی تحلیلقابلو اشیاء در صورتی  هاپدیدهاز  ایمجموعهبنابراین ؛ استمحتاج جا و مکان 

ذاتی اشیای خارجی، هویتی  هایویژگی عنوانبهزمان و مکان  ،(. در این موضع193: 1387پیدا نموده باشند)هایدگر، 

و خارج  یابندمیلی مند آدمی تجو اشیاء در شناخت مکان هاپدیدهبرگرفته از ذهن و هویت انسان دارند و با فرض وجود 

 (.186: 1384، همکارانمستقل وجود ندارد)پیشگاهی فرد و  ایگونهبهمکان و زمان  ،از عالم ذهنی

ست و فضای جغرافیایی کامالً تفسیری و ذهنی هاهویتشناخت فضا در موضع ذهنی منوط به شناخت  ،بر این مبنا 

گر عملکرد احساس، فضایی نمایان اندازهایچشم ،درواقع. رددگمیهرمنوتیک نزدیک  یو به فلسفه شدهگرفتهدر نظر 

منبعث از  ،. فضا و حتی زمان امور(159: 1387، همکاران)بدیعی و باشندمیدر ساخت فضا  هاانسانعاطفه و خالقیت 

ی هاپدیده. مکان و فضا سازندمی پذیرامکانرا  هاپدیدهکه امکان درک  گردندمیبرخورد ذهن انسان با قلمرو پیرامون تلقی 

به وجود اشیاء پی  هاآنانسان قرار دارند و قوای حس انسان به کمک  یهیلپیشینی هستند که از پیش در ذهن و مخ

(. به اعتقاد 78: 1389، همکاران)حافظ نیا و سازندمیمدرکات را  هاآنمحسوسات در ترکیب با  ،. به عبارت بهتربرندمی

همچنان و  شوندمیحسی حاصل  یتجربه هرگونهتشکیل مفاهیم ذهنی همانند فضا و زمان قبل از  ،این دسته از فالسفه

 ؛باشندمیناشی از معرفت پیشینی انسان به مکان، فضا و زمان  ،فهم مدرکات موجود در طبیعت و محیطشد، گفته  که

)دومانلو، رسدمی هاپدیدهود به آگاهی از خود و با قصدیت خ شخصاول یدان با تجربهجغرافی ،در تبیین فضابنابراین 
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فردی ناشدنی بوده و آدمی سرشار از احساس، عاطفه و سوگیری  هایگرایشباورها و  کنار گذاردنبنابراین  ؛(195: 1396

ولی ذهن  ،و نامفهوم است ارتباطبیپراکنده، نامنظم،  شودمی آوریجمع(. آنچه از طریق حواس 14: 1377)نیچه، است

معرفت حاصل  ،و از این راه درآورده دارمعنیمنظم  صورتبهرا  هاآنانسان با قرار دادن این امور در داخل زمان و مکان 

 (.56: 1373)راسل، آیدمی

 اگزيستانسياليسمکتب م -2-3

: 1390)شریعتمداری، اندنموده ترجمه "وجود یفلسفه"یا  "اصالت وجود"اگزیستانسیالیسم را در فارسی به معنای  

ی اول دسته: گردندمیکلی تقسیم  دودستهت به در مکتب اگزیستانسیالیسم موجودا شناسیهستیاز حیث  .(345

(. 65: 1379، )وارنوکگیرندمیاین دسته قرار  و اشیاء جزء باشندمی برخوردار "هستی در خود"موجوداتی هستند که از 

در  ،همان است که وجود دارد و به عبارت بهتر فعلیت پیدا کرده و آنچه باید بشودبه عبارت بهتر در این دسته هر شیء 

 هاانسان. در این دسته باشندمیبرخوردار  "خودهستی برای "هستند که از  هاانساندوم  یدسته او تجلی یافته است.

گوناگون و سرنوشت متنوع  هایورتصاین امکان وجود دارد که  یانتخاب و اراده یو در سایه باشندمیاستعداد محض 

 (.24: 1376، )سارتریابند

امکان ناضرور یا تصادفی بودن هستی،  نمود:چهار مفهوم بنیادین را در اگزیستانسیالیسم برجسته  توانمیطورکلی هب

های ممکن سازد و آزادانه میان گزینهخودش را میبلکه  ،ارای ماهیت پیشینی نیستد ،انسان. اصالت، مسئولیت و آزادی

در این صورت ؛ بنا به سرمشق همگان رفتار کند کهیناو نه  بسازد ،داندرا که خود درست می آنچه تواندمیو  گزیندبرمی

رفتار عمدتاً در جهت درک  بینییشپ برای پردازییهنظر یجابهرویکرد پدیدارشناختی ت. داده اسکاری اصیل انجام 

 ژان پلدر آثار  ویژهبهدر اگزیستانسیالیسم  کهطوریبه؛ (138: 1386)کاظمی، داردیبرمانسان گام ی زیسته یهاتجربه

به ی بیرونی یک پدیده مثابه بهمنطقی و دالیل تجربی  هایبحثالزاماً از طریق  ،شناخت سارتر عقیده بر آن است که

ی استفاده نگردرونبایست از روش یمنزدیک دارد و برای درک آن  یرابطه انسان و جامعه وجود بابلکه  آید،ینم دست

در جهان از طریق توجه به عاملیت انسان و توانایی  "بودن"ی مسئله ،در این مکتب. (346: 1390نمود)شریعتمداری، 

ی شخصی و فردی هاارزشحقایق جدا از  هاآن. از منظر گرددیممطرح  هاآنمطابق بر شرایط ذهنی  یمردم در تجربه

 وجود ندارد.

از جوهر و ماهیتی  نظرصرفیعنی تقدم وجود فرد و جامعه  ؛اگزیستانسیالیسم به تقدم وجود بر ماهیت معتقد است

ی هاپدیده یاین مکتب، همهمعتقد به  یبه نظر فالسفه(. 416: 1383، )الویننمایدمیو یا احراز  شودمیکه به آن واگذار 

همگی مبتنی بر یک اصل است و آن  م فکری و فلسفی و حتی اعمال عادی، ایجاد نظا، تفکروابسته به انسان فعالیت

هیچ حقیقت  در این مکتب(. 357: 1390، شریعتمداری)استن خویش آگاه موجود بودن موجودی است که از خویشت

و بهینه نمودن کمی و  نگرییندهآست که وامع وجود ندارد و بر همین مبناو ج هاانسانکلی در مورد چگونگی زیست 

در این مکتب نگاه به انسان، به جهان و به بودن این  .یابدمیانسان مفهوم  یزیسته یتجربهقالب ، تنها در کیفی زندگی

شناخت ذهنی خود به تفسیر جهان  که انسان باطوری؛ بهاستانسان در جهان فراتر از انسان زنده، عینی و انتزاعی 

. در حقیقت راه شناخت وجود از تفکرات و احساسات موجود است پذیرامکانکه با مؤانست و التفات با مکان  پردازدیم

(. این 254: 1384نیست)مصلح،  پذیرامکانانسان مندی، احساس و ذهنیت ها بدون نیتو شناخت پدیده گذردیمبشری 

، بلکه دهندیمها را تشکیل که اساس پدیده ی برخورد حواس با اشیاء خارجی و نه تصوراتی استدرنتیجهشناخت نه 

 .استفرد مشتمل بر کشف ماهیت شهودی پدیدارها از مجرای ذهن 

انسان سارتری محکوم به آزادی  ،جهتازاین ،ان ذاتی اوست و بر او عارض نشدهوجود انس کهازآنجایی از سوی دیگر

و در هر موقعیتی دست به  هرلحظهدر ترکیب با آزادی قادر است اصالت ذهن  هیچ محدودیتی ندارد. است و آزادی

: 1395)صدیقی و علی زمانی، ندارد یقفیحد انتخاب بزند و خود را به وضعیتی دیگر منتقل نماید و این انتقال و تغییر 

مسئولیت کامل هر  بایستمیبوده و متعاقباً  ینیآفرارزشاز دیدگاه سارتر اصیل بودن به معنای آزادی انسان در  (.132
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در اگزیستانسیالیست سارتری اصوالً  (.98: 1395نسب، ر عهده بگیرد)کریمی واال و کمالیب، زندیماز او سر را آنچه 

ان نمایند که بیندیشند و اذع توانندمی هاانسان کهطوریبهآگاهی و مفهوم نیستی وجود دارد؛  پیوندی ناگسستنی میان

برای تحقق  توانندمیدرک نمایند که چه وضعیتی برقرار نیست و  توانندمیمقابل  ینقطهچه وضعیتی برقرار است و در 

مستلزم آزادی در تخیل  ،توانایی اذعان به وضعیتی که برقرار نیست (.414: 1396، دیگران یونسن وآن اقدام نمایند)است

توانایی بشر در اذعان به چیزی است که در حال حاضر وجود  سازسببو خودآگاهی  استو کوشش در محقق ساختن آن 

و شناخت  یابدمیانسان ظهور  هاییتذهنضمن اینکه شناخت پدیدارهای عینی در قالب پیش  (.43: 1389ندارد)سارتر، 

: 1388، هایدگر)استی پویا و درگذر موجود فعال با اراده و با ذهنیت مثابه بهانسان  نیاپیشقائم به وجود ذهن  هاپدیده

68). 

 یدر فلسفه هاانساندلیل آن است که حیات و هستی در زندگی ه ب هاانساناین نیاز ذاتی به تغییر و تحول در نزد 

 ،و جوامع هاانسانحیات زمینی و این جهانی برای  کهو ازآنجایی یابدمیانعکاس  زودگذر ایپدیده صورتبهاگزیستانس 

هستی  هایزمینهیابی به شرایط و و جوامع را به تالش و تکاپو جهت دست هاانسان ،؛ این مسئلهاستی ناپایدار هاپدیده

که هستی انسان امری واقعی  طورهمان ،. به عبارت بهترپردازدمیانسانی  زیستمحیطو افزایش کیفیت زندگی و  تربیش

و جوامع  هاانسانآن کوشش  تبعبهو این مسئله منجر به اضطراب و  است انکارغیرقابلنیز واقعیتی  هاانسانزوال  ،است

بنابراین در این ؛ (343: 1392)جمادی، است آمیزاضطراببر عوامل زوال آفرین و  تربیشهرچه  یانسانی جهت غلبه

جهت شرکت فعال و  مبنا عنوانبهت بهتر حرکت و تالش جهت بهبود وضعیت حاضر و رسیدن به وضعی ،مکتب فلسفی

ی در نظر فلسفه کهطوریبه؛ است و... هارقابت، هاسیاست، هاریزیبرنامهاجتماعی در  -نهادهای سیاسی مستقیم افراد و

تالش  از دیگر دالیل ،روازاین. کندمیگرایی برای سرانجام انسان او را به اهمیت زمان و قدرت آن آشکار اگزیستانس عدم

به جهت وجود اراده و اختیار و مبارزه جهت احراز  در مکتب اگزیستانسیالیسم زیستمحیطه نمودن برای بهینانسان 

 .گیردمیصورت  ترمطولهستی 

 تحقيق هایيافته -4

 دودر  سارتر و ژان پل اگزیستانسیالیسمفضای جغرافیایی در چارچوب  یکارکردهای شناخت ترینمهمطورکلی به

 :است ذکرقابلموارد زیر فضاشناسی و فضاسازی در قالب  یحوزه

 فضاشناسي اگزيستانسياليستي -الف

ی و تا حدی جنبه شودمیمحدود ن و حسی عقالنی هایجنبهالزاماً به  فضاشناسیتی، اگزیستانسیالیسدر مکتب 

، پدیدار شدن و هستی یافتن محتاج جا و برای آشکار شدن ایپدیدههر  ،بهتر. به عبارت کندمیمکانی نیز پیدا  -فضایی

 ترینمهمپس با تکیه بر  .(50: 1387، )مارسلاستپدیده ظهور ابزارهای مهم ، محوریو زمان مندیو مکان استمکان 

 ؛فضاپدیدارشناسی  حالدرعین (.255: 1384، را درک نمود)مصلح "وجود" توانمی یعنی تجلیات فضایی؛ علت وجودی

یافته فضای تداعی ،درواقع. سازدمینمایان  "مکان"معنای خود را از انسان و انسان نیز ریشه و بنیاد وجودی خود را در 

 ،. به سخن دیگردهدمیرا از دست  "انسان بودن"فرصت  "فضا"بخشی از وجود آدمی است و انسان بدون  ،در ذهن انسان

و این احراز معنا صرفًا  آوردمی به دستدر گذر زمان معنای خود را  ،مایدنمیکه انسان در آن زندگی  فضای جغرافیایی

طبیعی  یندهای مختلف اجتماعی وو فرآ هایبنشبلکه در گذر فراز و  ،گذشته است آنبدان معنا نیست که تنها از قدمت 

روابط،  یکنندهانیبفضایی  اندازهایچشم ،در این راستا .(244: 1391 )سارتر،یابدمیلت ذهن آدمی ااز اصمعنای خود را 

فرد و  یروزمرهدر قالب زندگی  و (Johnston, 1986: 83)استانسانی  یهاگروهذهنی  یتجربهو انعکاس  هایبستگدل

فضای ست و اگر انسان بخواهد با ، فضای جغرافیایی فاقد معنابدین ترتیب. شودمیوی شناخته  ادراکاتدر چارچوب 

بیافریند و هیچ هستی ضروری برای آن  "هیچ"معنا را از  بایستمی ،زیست نماید در چارچوب تفکرات سارتر جغرافیایی

کتیک درونی فضای جغرافیایی نوعی ساختار دیالسارتر  دیدگاهاز  .یستنموجود در باشد وجود فضا را توضیح دهد که قا
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بنابراین درک فضا با انواع ؛ (447: 1384اپلستون، )کاستکتیک فضایی بر پراکتیس فردی مبتنی داشته و تمام دیال

احکامی که در مورد فضا  ،روازاین .پذیردمیصورت  همچون فرد لذت، خشم، عشق، تنفر و...احساسات استعالیی فرد 

دکارتی نیست  یرابطهاز نوع  "بودن در فضا"، در این چارچوب شناختی احکام تجریدی یا تجربی نیست. ،گرددمیصادر 

التفاتی و شهودی  یرابطهلکه یک ب ،(31: 1396که بین فاعل شناسا و موضوع شناسه انتزاع وجود داشته باشد)افضلی، 

 بندیاولویتاجزاء و عناصر فضایی و  سویبه گیریجهتالتفات و  کهطوریبه؛ استاست که با مؤانست و التفات همراه 

: 1390، همکاراناشناسی در اذهان مختلف متفاوت خواهد بود)صافیان و بوده و فض منبعث از اذهان و احساسات فرد هاآن

ذهنیت و این  فضاشناسی بوده یاولیه مبدأ ،شناخت مکان است گرتداعیهویت فرد که  ،بنابراین در فضاشناسی؛ (111

 (.Malpas, 2008: 11) متفاوت باشد تواندمیمختلف  هایزمانو  هامکان پیشینی در
معین ارتباط دارد. در فضای جغرافیایی بلکه با زمان و  ،امری مطلق نیست "هستی" ،اگزیستانسیال از نظر فیلسوف

ی آگاهی انسان از خود و از اشیاء خارجی، آزادی انسان در ساختن ماهیت خویشتن و توجه ساختن و توانای ،این مکتب

است و شکل و  "خود"انسان همواره در حال ساختن  ،دیگربیانبهموارد واقعی هستند.  ایجاد تغییر در فضای جغرافیایی

مقدم است)دهقان،  هاآن "وجود"بر  هاآن "ماهیت" ،در سایر موجودات کهیدرحالندارد؛  ایشدهیینتعسرنوشت از پیش 

 کهطوریبه؛ استمحور مانمند و ز، مکاندر گذر مبتنی بر زیست جهان فرد، ناخت موضوعیبنابراین ش؛ (54: 1391

 ،در این مکتب .سازدیندهای فضای جغرافیایی را متعین و فرآ هافرم تواندمیذهن انسان  یوسیلهبهشناخت پدیدارها 

قابل تجربی ی خارج از ذهن و عینی نیست که صرفاً با حواس هاپدیدهفضا به معنای ، پوزیتیویستی دیدگاه برعکس

 یدهتندرهم ایمجموعه و... مراتبسلسله، ، مقیاس، قلمرو، شبکهرهای فضایی همچون نقطه، خطپدیدابلکه  ،شناخت باشد

فضای محض فیزیکی که فاقد روابط اجتماعی  .شودمیشناخته  ، هویت و ذهنیت انسانفهم یوسیلهبهاز معانی است که 

؛ یابدمیتقلیل  باشندمی نفسهیفبه مظهر تعامل اشیای طبیعی که دارای ماهیت  ،و وجوه معنابخشی توسط فرد باشد

بنابراین فضای انتزاعی در چارچوب اگزیستانسیالیسم جای خود را به جغرافیای مکان انضمامی داده است که در زیست 

شناخت عقالنی فضا را ، در فضاشناسی اگزیستانسیالیستی با نفی تفاوت میان عین و ذهن .است مشاهدهقابلجهان فرد 

حتی اگر تمامی هستندگان موجود در . دهدمیفرد در شناخت فضا اهمیت  یزیسته یتجربهقلمداد نموده و به  ارزشیب

ورنو و ستانسیالیستی آن حاصل نخواهد شد)همچون فضا به معنای اگزی ایپدیده هاآناز تجمیع  ،جهان را فراگرد آوریم

 (.19: 1394، همکاران)صادقی و استبیرونی  بلکه فضا حاصل تراکنش ذهن آدمی با اشیاء ،(93 -92: 1379، همکاران

فضا و زمان حاصل با وجود در  دیداری انسان و جامعهن پو تعی استجدایی انسان از فضا و زمان ناشدنی  ،حالدرعین

بلکه نسبتی از فضا  ،گذشته حال و آینده نیست صورتبهجوهر مستقل  یتدرنها ،زمان (.142: 1373، )دارتیگگرددمی

که برای  یمندزمانمکان یعنی  ؛از نگاه اگزیستانسیالیستی فضا .(Inwood, 2000: 221)استمتصور توسط انسان 

آن را هن آدمی که ذزمانی است  -مکانی یحدومرزو  هایژگیواختصاص یافته و دارای  قلمرومند نمودن ذهنیت انسان

یک  مثابهبهیندهای فضایی از حضور و درک فرد و فرآ هافرم (.73: 1387، نیچه و همکاران)نمایدمیشناخته و تداعی 

واحد فضا است که  ینترکوچک ؛مکان .استفضای مکان  گرتداعیکه  گرددمیشده تجربه ساخت و موقعیت مرزبندی

هیچ  ییطهحو نفسی که در ( 35: 1393نیا، )حافظاستنیست و قلمرو شخصی، محل زیست و فعالیت انسان  پذیریهتجز

: 1373، دارتیگپذیرفتنی نیست) ،نباشد ییبه سوبحث از ذهنی که در آن هیچ التفات و توجهی  نیزادراکی نباشد و 

یافته از این تلقی روایت سامان شناخت شهودی باشد که حاصل تواندمی پدیدار نیز قلمرو جغرافیای طبیعیحتی در  (.23

، طبیعت پدیداری را با «نقادی عقل تاریخی»پرداختن به  وی با (.30: 1391 )مقیمی،در آثار دیلتای نیز یافت توانمیرا 

ی ذهنی جوامع و افراد ساخته هاکنشاز  نیزپدیدارهای محیط طبیعی که  و معتقد است زندیمو زمان پیوند هویت 

انسان باشد  یرادهمحیط تنها وقتی قادر است که مانع اصالت ا هایویژگیضمن اینکه  ؛(235: 1392، )دیلتایشودمی

انسانی  یدر وضعیت عدم به سر ببرد. این در حالی است که انسان و جامعهبالفعل  طوربهانسانی  یکه انسان و جامعه

مورد تأکید  محیط طبیعی بوده و در اگزیستانسیالیسم ازجمله فضا و راجع بهلفعل منبع و خاستگاه مسلمات با طوربه
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 8                                                                                                ....ييايجغراف یذهن در شناخت فضا تيعامل نييتب

فضای جغرافیایی هستی  ،در این راستانماید.  منطبقانسان و جامعه را با خود  تواندمین یسادگبهمحیط طبیعی  سارتر

یی هامکانلیکن اصالت ذهن انسان نیز دارای ا ،است که گرچه همواره واجد موقعیتی در جهان است یاشوندهاز بیرون 

 .انتخاب نماید هاآنجهت شناخت فضا از میان  تواندمیکه  است

 اگزيستانسياليستيفضاسازی  -ب

اطمینان کامل نداشته و  "طبیعت هستی"در مورد  سارتری در مکتب اگزیستانسیالیسمید دذکر گر همچنان که

. به عبارت نمایدمیقلمداد  تربیشرا شامل رقابت و رویارویی بر مبنای اصالت اراده و در جهت تداوم حیات  "هستی بشر"

یابی به مواهب و حیات خود در فضای جغرافیایی سبب تحرک برای دست یآینده یدربارهاختیار و اضطراب بشر  ،بهتر

طراب ناشی از آگاهی به آزادی خویشتن و وجود اض .است تربیشمحیط و بقای  سازیینهبهجهت  تربیشامتیازات 

یابی به یک کنش که ناگزیر فرد را به مشارکت با دیگر افراد جامعه جهت دست استمتعدد پیش روی بشر  یهاانتخاب

 هایینهگزطراب عبارت از رویارویی همیشگی با اض ؛نمایدمیفضای جغرافیایی ترغیب  سازیینهبهجمعی هماهنگ برای 

 بسیاری ،روازاین (.24-25 :1394، فعلی)سارتر یناموجودهامختلف اندیشه و عمل جهت کنشگری در جهت جستجوی 

؛ مشخص وجود ندارد یاییجغرافبه شرایطی است که در حال حاضر در یک فضای  نیلی فضایی درصدد هاسیاستاز 

یابی به شرایط ت دستسوق دادن به فضای جغرافیایی در ابعاد مختلف در جه موجب تصورقابلبنابراین موقعیت ناموجود 

فضایی حاصل نیستی شرایطی است که موجود شدن آن در سکونتگاه و آمایش  ریزیبرنامه ،جهتازاین. است ترینهبه

 ،به دیگر سخن در مکتب اگزیستانسیال(. 41: 1390، احمدی و مرادی)گرددمییند توسعه یابی به فرآدستانسانی موجب 

طبیعی و  یهارنجاست که مرگ و  یاجامعه ،گرددمیطبیعت ن یارادهکه اصالت بشری را پذیرفته و مقهور  یاجامعه

 شماردیبرمبرای آینده  ریزیبرنامهرا مرز ورود به خالقیت و  هاآنتلقی ننموده و بلکه  بستبنبر سر منابع را  هاکشمکش

بنابراین عدم حرکت به سمت ؛ یابدمییند تجلی انسان در قالب این فرآ یارادهآزادی عمل و اصالت  ،و به این طریق

 گرددمیدیگر موجودات تلقی  همانندانگاری انسان ءیال به معنای شیمکتب اگزیستانس درفضایی  ریزیبرنامهآمایش و 

بنابراین ؛ استانسانی  یمشخص جامعه طوربهو این امر به معنای به رسمیت نشناختن اصالت اراده و توان انتخاب آدمی و 

یی و اضطراب ناشی از حرکت به سمت فضای جغرافیا یتوسعهانسان در جهت  یارادهاصالت نتیجه گرفت که  توانمی

 ریزیبرنامهحرکت به سمت پیشرفت و ظهور  مهم جهتفلسفی  یهیپادو فضایی  هایتعادلعدم  ینتیجه درنیستی 

به اهداف متعالی و توسعه خیز  سوکیجوامع انسانی از  طورکلیبه. استیکی از ابزارهای دسترسی به آن  مثابهبهفضایی 

ظهور  سازسببو این بنیادها  باشندمیمواجه  ، تضاد و...ی نظیر مرگهایمحدودیتی دیگر با زندگی متصل و از سو

 (.92: 1368، )بالنکهاماستود جامعه و فضا و آمایش فضا جهت بهب ریزیبرنامه

یابی به دست نیاز به گزینش جهت دست زادرونز تفکر ا فرا رفتنزیستانسیالیستی پی برد که با بنابراین بشر اگ

 (.225: 1369)هیوز، استفضای جغرافیایی  یت توسعهجه گذارییاستسیند نیازمند دارد و ورود به این فرآرا ها ناداشته

زیست بهتر در فضا و تصرف و تملک ابزارها و شرایط  هایموقعیتیابی به در فضاسازی اگزیستانسیالیستی برای دست

افراد با یکدیگر فارغ از تحمیالت ساختاری و نهادی است و آزادی  یبه تعامل آزادانه تربیش دهیاهمیتنیازمند  ترنهیبه

گزیستانسیالیستی ا یانگارهبشری در چارچوب  یاصالت ارادهخواهد بود.  همکاراناگزیستانسیالیستی فرد وابسته به آزادی 

آگاهی پدیداری در شناخت محیط چه در ابعاد  ،دیگربیانبه. استنخست گریزان از هرگونه نظم اجتماعی  یدر مرحله

طبیعی و چه در ابعاد انسانی به معنای آن نیست که با واقعیت یافتن موجودی دیگر فردیت کسی تحت تأثیر قرار 

آگاهی  نابراینب؛ (107: 1390)شهرآئینی و زینلی، کندمیو آزادی فرد را محدود  نگردیمبلکه او نیز به فضا  ،گیردمین

که برای فرد بشری مولد ترس، عامل  نمایدمیمتبلور « رقیب»یک  عنوانبهدیگری، آن را در شعور یک فرد  یدرباره

 همکاران ر انزوای کامل فرد ازفقط د ،آزادی اصیل و خالص ،. به عبارت بهتراستحیات آزادانه  یرقابت و مانع ادامه

، اذعان گرددمیحاالت اگزیستانسیال که در ضمن چنین ارتباطی ایجاد  نیترمهم(. از 219: 1387)زول، پذیردمیتحقق 

. شودمیدر ارتباط انسان و جامعه با دیگری است که التفات به ناتوانی و محدودیت انسان حاصل  چراکه به شکست است؛
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  9                                                1397 بستانتا، مدوسي و تم، شماره شمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره ه

 

و اقدام به  ریزیبرنامه، یریگمیتصمدست به  ،کندمیخود را درک  یریپذشکستو  یماندگعقباینکه انسان  محضبه

در آن  ،و نامحدود بود ریناپذشکست ،زیرا اگر یک جامعه و انسان؛ نمایدمیتغییر فضای جغرافیایی محل زیست خود 

حیات انسانی مشتمل  ،. در مکتب اگزیستانسیالیسم(175: 1379و انتخاب معنایی نداشت)ورنو و وال،  ریزیبرنامهصورت 

محیط و خوشبختی تفکر،  سازیینهبهبر تالش هریک از افراد و جوامع برای تداوم حیات و گریز از دلهره و نیستی برای 

 (.41: 1383)الوین، استتقال و تالش 

، لیکن تنها از طریق پیوند استنظری و آزادی انسان  هایویژگیاگرچه هرگونه نظمی در محیط مخالف  از سوی دیگر

یند توسعه در فضای یابی به فرآه برای جوامع و دستواقعی امکان تداوم حیات بهین طوربهبا این نظم اجتماعی است که 

برای کلی  یاینکه در اگزیستانسیالیسم سارتری هیچ نوع قاعده رغمیعل ،در این راستا .گرددمیجغرافیایی فراهم 

یکی از معیارهای اصلی این انگاره به ناگزیر فضاسازی  یمنزله بهلیکن لحاظ نمودن اصل آزادی  ،وجود نداردفضاسازی 

زیرا ؛ (55: 1391)دهقان، دهدمیق در چارچوب حکمروایی سو گانهملحاظ نمودن آزادی  سویبهاگزیستانسیالیستی را 

بلکه نگاه فرد و یا افرادی دیگر به آن نیز  ،نیست نمایدمید آن را تصور فر ازآنچهفضای جغرافیایی همواره فقط بخشی 

خواه؛ همچون فضایی در قالب مفاهیم مشارکت ریزیبرنامه شیازپشیبرویکرد  نیا ،جهیدرنت (.83: 1385باشد)بالکهام، 

 اقتضا صورتبهبر این مبنا قبل از اصالت شناخت ذهنی، امر اجتماعی  .گرددمیاجتماعی متجلی  یسرمایه و شهروندی

که در قالب یک گفتگوی اجتماعی شکل  یابدمیوجود دارد و این امر بدان معنی است که آزادی فردی در صورتی تداوم 

به  تواندمیخود را بر اساس جبر اجتماعی شکل دهد و  یهادگاهید انسان از دیدگاه سارتر این الزام را ندارد که یابد.

نیست  وجود آدمی مفهومی مستقل لیکن (،72: 1385ود را تحقق بخشد)موفق، خ یهاخواستهمجزا از اجتماع  یصورت

و  بدیامیمعنا  هاانساندیگر بلکه اگزیستانس در ارتباط با وجود  ،با چیز دیگر معنا داشته باشد نسبتیبکه جداگانه و 

ی که جهان عینی به انسان تحمیل هایمحدودیتو یکی از  بردیمبه سر  هانسبتاز  یاشبکهذهن فردی همواره در 

گرفته و هرگز این اصالت  د آگاهی از کانون اصالت فردی شکلاذعان نمو بایستمیلیکن است.  دیگرانارتباط با  ،کندمی

فرد در تبعیت  یو اصالت اراده (70: 1392)نوالی، دهدمیاز دست نفردی معنای خود را در پس یک ساخت استعالیی 

یابی به کنش جمعی عزیمت دست ینقطه ،اذهان یمل آزادانهاتع چراکه ؛شودمیی فضایی نادیده گرفته نهاسیاستاز 

 .بود هماهنگ خواهد

ساختارهای  .گرددمیساخت فضا نیازمند تعامل اجتماعی  یسازنهیبهناخودآگاه اعمال اراده و  ،این انگاره در روازاین

انسانی  یها و تعارضات جامعهحل تضاد یبتوانند نقطه هاحکومتاز آن است که تنها  تریچیدهپاقتصادی بسیار  -اجتماعی

و این  (Passi, 2004: 538)اسر روابط اجتماعی پخش شده استقدرت سرشتی متکثر داشته و در سر کهطوریبه باشند؛

رفتاری خاص میان عموم شهروندان است. آنچه در  هایسرمشقو  هاارزش یآزادانه گیریشکلمتضمن  ،مل اجتماعیاتع

فرد به پیروی از مجموعه ضوابط عقالنی خردمندانه در  متقاعدشدن، استدارای اهمیت  لیستیانسیااگزیستفضاسازی 

اهداف توسعه را دارا  سویبه هاارزشبه  دهیجهت یکه وظیفه (76: 1381)کاشی، است دیگرانرفتار اجتماعی با 

در زمان بودن "و  شناخت فضا دگرگون گردیدهی ناشی از تعامل اجتماعی، ذهندر این راستا با تغییر الگوی  .باشندمی

ذهن انسان هرگز غایت نیست  ،روازاین .گرددمیفضا در ذهن شهروند  یدوبارهموجب صیرورت، زوال و پدیداری  "ذهن

و با  تعامل آزادانه بین اذهان شکل بگیرد یدرنتیجه تواندمیپذیری داشته باشد که بخشی از این تعین نتعی تواندمیو 

متعهد به روابط  و فضایی منعطف و مبتنی بر مشارکت شهروندان ریزیبرنامه گیریشکلزمینه برای  یندهابرآظهور این 

اینکه برای فهم فضا  رغمعلیبنابراین ؛ (Massey,1991: 28)گیردمیدر چارچوب حکمروایی فضایی شکل  اجتماعی آزاد

اگزیستانسیالیستی لیکن فضای  ،(71-70: 1387)هوسرل، به استعالی اگو و زیست جهان وی بازگشت بایستمیهمواره 

مشارکت  یدرنتیجهکه  گرددمیز بازساخت اذهان از زمان دچار دگرگونی ناشی ا ایدورهکه در هر  استمتحول و ناثابت 

سیالیستی به معنای آن مشارکت افراد در ساخت فضای جغرافیای اگزیسان بنابراینو تعامل اجتماعی سامان یافته است؛ 

در چارچوب و آمایش فضا  ریزیبرنامهفضاسازی یا  ،درواقع یند فضاسازی روندی ثابت و مشخص دارد.نیست که فرآ
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و روابط اجتماعی برخالف  (276: 1384)احمدی، معلول روابط آزاد اجتماعی میان شهروندان استاگزیستانسیالیسم 

 گیریتصمیمو  ریزیبرنامه ،دیگرعبارتبهتواند تغییر کند. روابط ایدئولوژیک امور قطعی و جزمی نیستند و در طی زمان می

ناخواه یک سلسله عوامل و معیارهای خواهو  ستکارهاراههات مثبت میان وقایع و برای آینده الجرم نیازمند تعیین ج

 یقیناً (. 99: 1374)کاظمی، استمل با یکدیگر اشهروندان در تع ینهاآزاد یارادهکه معلول  گذارندمیهنجاری پا به عرصه 

انتخاب نیاز به معیار دارد و معیار  طورکلیبهای فرهنگی خواهد بود. فضاسازی در جغرافیا مبتنی بر انتخاب و اختیار مقوله

گردند. فرهنگ محسوب می یخمیرمایهجزئی از فرهنگ و یا  ،ذکر گردید همچنان که هاارزشو  استای ارزشی نیز مسئله

ایجاد تغییر و تحول در لیستی، نسیادر فضای جغرافیایی در جغرافیای اگزیستا توسعه و تحول نیازپیشکه بدیهی است 

کالبدی و یا  یمحدود به توسعه یامقولهپایدار  یدر جغرافیای اگزیستانسیالیستی توسعهبنابراین  ؛استفرهنگ جامعه 

این تعامل آزادانه بر  ،حالدرعین .استبلکه دارای زیرساخت اجتماعی و فرهنگی  ،سیاسی نیست هاییدئولوژیاعملکرد 

 .است کنندهیینتعهمبستگی در برقراری عدالت فضایی  ییهپا
 

 فضاسازی اگزیستانسیالیستی :2شکل 
 

 اییهناح. رویکرد گیردمیقرار  موردتوجه اییهناح طالعاتم ازپیشیشب این راستا در فضاسازی اگزیستانسیالیستیدر 

انسانی و محیطی هر قلمرو در  یویژه یی فضایی با توجه به تجربههاپدیدهگرا به نگر و غیر تعمیمناظر به نگاه ویژه

در منطق مطالعات  گرااثباتگرایی (. از همین رو است که منطق تعمیمGriffith, 2013: 10)استمختلف  هاییاسمق

و توجه به قلمروهای اجتماعی و مقاطع تاریخی تنها راه شناخت علل ظهور  گیردمیقرار ن موردتوجهاجتماعی  -اییهناح

-در اگزیستانسیالیسم چنانچه فضاسازی بخواهد مطابق با خواست شهروندان سامان .باشندمییندهای فضایی و فرآ هافرم

میان فضای عام از فضای ناگزیر است ضمن به رسمیت شناختن اصالت اذهان شهروندان به دنبال ایجاد تمایز  ،دهی گردد

غیر از سطح  ازاینیشپمیالدی در مطالعات سیاست و فضا این دیدگاه شکل گرفت که تا  1980 یاز دهه خاص گردد.

در فضاسازی . (30: 1389)میرحیدر و ذکی، اندبوده توجهکممقیاس محلی  ویژهبه هایاسمقملی و جهانی به سایر 

حاکمیت سیاسی را فراهم  یمداخلهی در مقیاس ملی ناخودآگاه زمینه ریزیبرنامه بخشی بهاصالت ،اگزیستانسیالیستی

قدرت  ینتربزرگحاکمیت  ،در مقیاس ملی چراکه؛ گرددمیو موجب تسلط قدرت سیاسی بر فضای جغرافیایی  آوردمی

 ازجمله ریزیبرنامهبزرگ  یهایاسمقحکمروایی چندان از  یانگارهبنابراین ؛ استزورآوری و ایجاد کنش جمعی هماهنگ 

-مشااارکت ناحیه

تاااحاااول ای، 

فاارهاانااگاای و 

گی بااه  گشااااود

 سوی حکمروایی 

ارتباط با دیگران به 

حاالت مثابه یکی از 

اگزیستانس جهت 

سازی و تدارک بهینه

 توسعه فضا

تداعی ذهنی 

ناموجودهای 

 فضای جغرافیایی

اراده و تصمیم 

جهت حیات 

 ترمطول

متأثر از فضاسازی 

دیدگاه 

اگزیستانسیالیسم 

  سارتری
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 ایناحیهدر سطح مقیاس محلی و  ریزیبرنامهمحدود نمودن مقیاس  به دنبالو  نمایدمیدر سطح ملی استقبال ن

 .(Allmendinger, 2002: 103)است

 گيرینتيجه -5

یک موجود سیال و پویا در نظر گرفته  صورتبهبلکه  ،ساختاری و یا مطلق صورتبهفضا نه  در اگزیستانسیالیسم سارتر

شناخت  ،دیگربیانبهمعنا و تفسیرهای متفاوتی یابد.  تواندمیکه متناسب با تفکرات درون ذات افراد بشر  شودمی

حاصل کنش ذهن  هاآنو روابط میان  هاپراکندگیارزیابی  و مرز، ارهای فضایی همچون نقطه، خط، جریان، مجاورتپدید

سیاسی در تولید فضا را  -فرایندهای تاریخی آفرینینقشاست که  هاییدیدگاهاین رویکرد منتقد دیگر  .استانسان 

فضای اگزیستانسیال  کهطوریبه ساخت فضای جغرافیایی اذعان دارند؛بودن نقش فرد در  اثریببنیادین ارزیابی نموده و به 

ت که در اصالاست  اینتیجه سویبهو غایت انتخاب آن  گرددمیتعریف که با نیت فرد یا افراد فضاساز  استیک پراکتیس 

عقل  آفرینینقشدر این انگاره با نقادی  .ندارد شدهیینتعبنابراین ماهیت از پیش ؛ ذهن برای آن تدارک دیده شده است

مهم در  ایپدیده ،اصالت ذهن کهیدرحال ،استقائل به از بین رفتن فرد در شناخت عقالنی  گرا در شناخت فضا،کل

سپس برای استعال و عدم انفعال  ،گرددمیدر اگزیستانسیالیسم سارتری ابتدا فضا از هر معنای تهی  .ستشناخت فضا

است که وجود فرد در آن آشکار  یبخشی به ذهن آدمی است و فضای مکان جایان در پی جعل معنا از طریق اصالتانس

در  یاپشتوانهیا  گاهیهتک گاهیچهموجودی است که  مثابهبهدر نظر گرفتن فضا فضا مستلزم  یشناسشناخت. این گرددمی

و فضای  یافت دستدر مورد آن  پذیریمتعم یاگزارهبه  تواننمییخ تولید فضا و از طریق مرور تار استگذشته نداشته 

در مکتب . تاریخی دانست -اجتماعین و یا عملکرد ساختارهای جغرافیایی را صرفاً حاصل سودمحوری اقتصادی انسا

مند بودن انسان و مکان است برخورداری تربیشاز اهمیت  فضافضا مبتنی بر زمان و  ذهنیشناخت  ،اگزیستانسیالیسم

در مکتب  ویژهبه .استروابط انسانی یک ناحیه به نواحی دیگر  پذیریتعمیممنوط به اعتقاد به عدم امکان 

ی ذهنی انسان پدیدار هاکنش یدرنتیجهاگزیستانسیالیسم وجود فضای جغرافیایی در ابعاد ساختاری و کارکردی 

که فرد با آن امتزاج  گرددمیزمانی آشکار  ،و حقیقت فضا استمکانی  -معطوف به قلمروهای زمانی جهتازاین؛ گرددمی

 .یابدمی
 

 
 فضاشناسی و فضاسازی اگزیستانسیالیستی :3 شکل

 

 فرد ذهن

 -احساس)

 (موانست

 

 فضاشناسي

تعامل آزادانه افراد 

توسعه مشارکت  –

 در مقیاس محلی

ريزی فضاسازی)برنامه

 (و آمايش فضا
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به دلیل آن است که انسان از هستی جدا  سارتر ظهور قصدیت برای فضاسازی در اگزیستانسیالیسماز سوی دیگر 

 ،کندمییک تماشاچی منفعل که گذران هستی را مشاهده  عنوانبهانسان  ،روازاین. یستن تفاوتیبنیست و نسبت به آن 

 پذیرامکانمطرح نیست و بر خالف سایر موجودات دارای اراده بوده و امکان ایجاد تغییر در مسیر زندگی تنها برای انسان 

ین هدف جهت حصول ا هاسیاستکارها و ونگی انتخاب راهو جوامع در چگ هاانسان یانتخاب و اراده ،. در این میاناست

بنابراین ؛ استو انتخاب فرد و جامعه  یارادهکاری موکول به ترجیح هر سیاست و راه چراکهغایی نیز اهمیت خاص دارد؛ 

و تالش برای داشتن محیط بهتر جزء ذات  ریزیبرنامه ،آن تبعبهماهیت انسان محصول اراده و انتخاب خود است و 

 ییهسرمافضاسازی تنها راه هماهنگی اذهان از مسیر گسترش مشارکت و  یعرصهلیکن در . رودمیوجودی انسان به شمار 

 یکه آرمان گردیدمیظهور مشارکت ناشی از عدم وجود منبع استعالیی بود که موجب  و گرددمی پذیرامکاناجتماعی 

بنابراین واقعیت اصالت اراده و شناخت حاصل از ذهن انسان در فضا و زمان ؛ ی فضاسازی وجود نداشته باشدبرا پیشینی

وجودی تغییرات فضایی  یبنابراین فلسفه؛ به عینیت رساند ریزیبرنامهدر قالب  یافتهسازمانکنش جمعی  یوسیلهبهتنها 

هدایت نظم اجتماعی در جهت ارتقاء آن در مکتب اگزیستانسیالیسم، از  و تدابیر منتج ریزیبرنامهتحت عنوان  شدهکنترل

 تربیشگر در بین اعضای جامعه و کمک به ایجاد شرایط مطلوب جهت تداوم حیات رفاه عمومی و مدیریت منازعات ویران

 تربهینه یتوسعهیابی به ضمن اینکه مشارکت مانع از اعمال قدرت و خشونت توسط ذینفعان فضا جهت دست .استانسان 

ساختن خود از تسلط دیگری لیکن تعامل اجتماعی بدون لحاظ نمودن تالش افراد برای رها رغمعلی ،در این انگاره .است

فضاسازی  تواندمی این آزادی اجتماعیشناختن  رسمیت و به نیست پذیرامکانبرای تمامی افراد جامعه  آزادی اراده

در این مکتب انسان  روازاین حکمروایی شهروندگرا سوق دهد.اجتماعی و  یمفاهمهوم مفه سویبهاگزیستانسیالیسم را 

اموری عینی و  یتمسئول، انتخاب و و برای او آزادی کندمیحفظ در محیط خود منحل نگردیده و آزادی خویشتن را 

 .باشندمیواقعی 

 منابع -6

 مرکز.، تهران: نشر نوشتیم(. سارتر که 1384احمدی، بابک ) -1

 علم. اگزیستانسیالیسم دین و اخالق، تهران: نشر .(1390احمدی، ثریا، مرادی، سعیده ) -2

میثم محمدامینی؛ تهران:  یترجمه(. دوازده نظریه در مورد طبیعت بشر، 1396) استیونسن، لزلی، هابرمن، دیوید، رایت، پیتر -3

 نشر نو.

 .24 -54، صفحات 39 یشماره، 10قیقات جغرافیایی، سال تح یفصلنامهفضا اندیشی فلسفی،  .(1374افروغ، عماد ) -4

 در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. شناسیروش(. 1396افضلی، رسول ) -5
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 متحد، تهران: نشر آگه.پرست و محمود شهناز مسمی یترجمهعلوم اجتماعی،  یفلسفه(. 1389بنتون، تد و کرایب، یان ) -8

 و تحقیق علمی در جغرافیا، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. شناسیروش یفلسفه(. 1384بهفروز، فاطمه ) -9
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 .179-202صفحات  ،2 یشمارهدوم، 

هوسرل و هایدگر، چاپ چهارم،  هایاندیشه، جستاری در زندگی و یدارشناسیپد ی(. زمینه و زمانه1392جمادی، سیاوش ) -12

 تهران: انتشارات ققنوس.
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27. 
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