
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1400 زمستان ،ششمچهل و   ، شمارهدوازدهم  دوره

 10/08/1400تأييد نهايي:  1398/ 10/10دريافت مقاله: 

 1-16صص 

سیاست و فضای جغرافیایی در چارچوب ساختارگرایی با تأکید بر آرای  ی رابطه مقتضیات شناختی

  هگل

 ، ایراندانشگاه یزد-جغرافیای سیاسیاستادیار  ،احسان لشگری تفرشي

 چکيده
شناخت مفاهیم و اصول در مطالعه و  ترین مبنایییک مفهوم بنیادین؛ یکی از  تعیین چارچوب نظری شناختِ

 شناسی معرفتدر مکاتب مختلف  اثرگذاری سیاست بر فضای جغرافیاییشناخت چگونگی  ازجملهو  استموضوعات 

حکومت در معنای وسیع خود حالت ناب  ،در این انگاره است.متفاوت  ویژه در آراء هگل هو ب در ساختارگرایی ازجمله

کوشش گردیده با مراجعه به  در این راستا نماید. مینمایندگی  ،گرفته تأنش ها انسان عقالنی  ی ه واقعیت را که از اراد

ارائه گردد.  هگلی در مکتب ساختارگرایی جغرافیای سیاسی شناختی معرفتاثرپذیری مستندات معتبر نظری 

تاریخی   ی دورهاقتصادی حاکم در یک  -نظام سیاسیی پژوهش بیانگر آن است که در مکتب ساختارگرایی ها یافته

 ها آن و فضای جغرافیایی در نظر و حدوث تغییر فضایی داراست  گیری شکلرا برای  کنندگی تعییننقش عِلی و 

بر این مبنا رویکردهای شناختی جغرافیای سیاسی ناظر به  .نیست ها آن و تغییر شکل  ها چیزی جزء تحول ساخت

 .است منطق دیالکتیکدر مقیاس ملی با استفاده از اجتماعی حاکم -سیاسی ساختتبارشناسی 

 هگل.، شناختجغرافیایی، ساختارگرایی، فضای  است،سی :واژگان کليدی
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 2                          لشگری تفرشي.../ ساختارگرايي در چارچوب ييايجغراف یو فضا استيس ی رابطه يشناخت اتيمقتض

 مقدمه -1

تواند متفاوت و  میدر مکاتب مختلف فلسفی که  مقوالتی است ازجملهسیاست و فضای جغرافیایی  ی رابطهچگونگی فهم 

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

در  1970 ی از دههتدریج ه ب (.Dikec, 2012: 669جهت حل مسائل و معضالت در جامعه خواهد شد) های مختلف حل راه

 گرایی ناحیهو  گراییرفتار کارکردگرایی،ی اکولوژیک، ها صِرف به دیدگاهاز توجه  رویکردهای حاکم مطالعات علوم جغرافیایی

 شناخت ویژه بهدر این راستا  .(Peet, 2009: 76-77اجتماعی سوق پیدا نمود)-سیاسیبه سوی توجه به فلسفه و نظریات 

ی ا رشته ساختارگرایی یک جنبش میانسیاست و فضای جغرافیایی با مکتب ساختارگرایی تلفیق زیادی پیدا نمود.  ی رابطه

عملکرد جامعه را صرفاً بر اساس چارچوب غیرعینی حاکم بر روابط  ی ه است که مدعی است این امکان وجود دارد تا شیو

نیز به نحو دیالکتیکی از ساختاری به ساختار دیگر تکامل پیدا  شناسی معرفتشناسایی نمود و  یاجزاء فضای جغرافیای

ی غیرعینی هافرآینداز نیروها و  برآیندیساختار به مثابه  شناختی معرفتدر این چارچوب  (.Fraser, 1994: 133د)نمای می

 دهی پایانو معناها و  هافرآیندتثبیت  دنبالبه ی حکمرانی است که ها ، قوانین، حقوق و نظامها گفتمان، ها ایدئولوژیماحصل 

ی عینی به ها تأکیدات را از تمرکز بر فرم شناختی، ی ه بنابراین فضاشناسی ساختاری در حوز؛ است ها نظمی بیو  ها به تفاوت

تلقی  ،ی روابط مستقل باشندو نمادهای فضایی را اجزایی مستقل که دارا ها شناخت ساختارهای غیرعینی سوق داده و فرم

 (.20: 1380)احمدی، استبه دنبال کشف قوانین کلی و قیاس محور داشته و توجه  ها بلکه به مناسبات میان فرم ،نماید مین
برای عملکرد حاکمیت سیاسی در تولید و بازساخت  ای ویژهی هگل اهمیت ها ساختارگرایان متأثر از اندیشه برخی از ویژه به

تماعی ذاتاً یکسان است و دولت هگلی غایت نهایی فرد و زندگی اج ی ه در انگار .باشند میفضای جغرافیایی قائل 

)احمدوند، لمرو سرزمینی مشترک شکل گرفتهشهروندان و نهادهایی است که به موجب استقرار در ق  میتما ی رندهیدربرگ

را سامان بخشد. در این  آننیازمند وجود ساختار عمودی است که بر مناسبات درونی و مراودات بیرونی  و کشور (12: 1386

 تیدرنها فرآیندنماید و این  میهمکاری جمعی را طلب  ی نیازهای اجتماعی ناخواسته روحیه ه نمودنراستا ضرورت برآورد

 ترین مهم فضا یکی از ی ه کنند مثابه یک نیروی متعادل هور آن بهمنجر به ظهور حکومت در جامعه خواهد گردید و با ظ

 (. Allen, 2003: 95)بنیادهای فضاسازی شکل خواهد گرفت
د که دولت تشکیل دهند؛ گیرن میقرار  موردتوجهبه باور هگل در بررسی تاریخ جهان فقط آن دسته از جوامع انسانی 

هگل دولت  تواند تحقق بپذیرد. میفقط از طریق دولت  واجد آن باشد،تواند  میاجتماع  در یآدمتمام ارزشی که نوع  چراکه

 ،رساند. در نظری میخدایی  ی الوهیت یا نیمه ساز را به مرتبه ی انسان تاریخ دانست و مرتبه میروی زمین ه خدا ب ی را سایه

لیبرالیسم را  ،جهت نیازاو  استمنافع مشترک میان افراد دوستی بر مبنای  گر نوعی اخالقی و نشان دولت یک اندیشه

اصلی زندگی  ی بلکه هسته ،جزئی از فضای جغرافیای است تنها نهدر نظر هگل دولت کند.  میفردگرا توصیف  ازاندازه شیب

موضوعات حتی امروزه بخش زیادی از  .(Hegel, 2008: 133)توان از فضا سخن گفت میتاریخی بوده و بیرون از دولت ن

 ها آن ی فضایی ها و با اتکا به سیاست ها در مقیاس سرزمینی توسط حکومت داری سرمایهی اقتصاد جهانی ها نابسامانی

خن به میان ر چارچوب ساختارگرایی از شناختی سهگل د (.271: 1396باشد)میرحیدر و میراحمدی،  می کنترل قابل

به روح مطلق جامعه تبدیل و این نهایت تاریخ در  تاریخی-ی سیاسی اندیشه متأثر از عملکرد ؛شدن فرآیندآورد که در  می

است که امروزه  این در حالی گردد. مینمادآفرینی آن در فضای جغرافیایی متبلور  ترین مهم یک مقطع زمانی است که

: 1386گران، )جونز و دیاست تصور قابلی مختلف اجتماعی ها مفهوم وسیعی یافته و در موقعیت  میرسسیاست در شکل غیر

ملت در چارچوب  -اعتباردهی به مقیاس دولت. لیکن ردیگ یدر برمنیز را نهادهای فراملی و محلی  ( و عالوه بر حکومت،4

یی است که توسط ها ترین منبع قلمروخواهی و قلمروسازی متأثر از سیاست همچنان اصیلگردد که  میساختارگرایی سبب 
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 3                                                  1400 زمستان ،ششم ، شماره چهل ودوازدهممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

اثرگذاری قدرت سیاسی بر فضای جغرافیایی منبعث از  ،گرید انیب به .(10: 1394گردد)ویسی،  میدهی  نظام سیاسی سامان

ژئوپلیتیک در مقیاس فراملی در  که یدرحالوجود اقتدار و حاکمیت است که در درون فضای جغرافیایی کشور وجود دارد؛ 

رفتارها در این مقیاس متأثر از ساختارهای طبیعی  حال نیدرعکه فاقد اقتدار مطلق بوده و  است طرح قابلفضای جغرافیایی 

  بهالمللی استوار است که  آفرینی جغرافیا در محیط بین ژئوپلیتیک بر نقش ماهیت (.24: 1395، )لشگریاستو انسانی فضا 

ها به فراخور موقعیت و محتوایی  ی سیاسی قرار دارد. بدین مفهوم که حکومتها در پیوند با فضاخواهی بازیگران و نظام ینوع

. از این منظر استباشند و این زیربنا موجد کنش ژئوپلیتیک  میقلمرو نفوذ خود  ی توسعه به دنبالکه دارند به صورت ذاتی 

و طبیعی در ارتباط بین کشورها توان ایجاد کنش و حرکت را خواهد داشت و قلمروخواهی و  ساخت انسانی ها داده

بنابراین (؛ Filint, 2011: 97د)را از کنش بازدار ها آن مگر آنکه حکومت و بازیگر دیگر  ،قف نخواهد گردیدقلمروگستری متو

این بر  یابد. میاثرات و کارکرد جغرافیای سیاسی در فضای سرزمینی و در تا حد نهایی قلمرو حاکمیتی یک حکومت تجلی 

 ی شناسانه معرفت پیامدهای ،"هگل"بر آرای  و با تکیه ساختارگرا ی ه انگارچارچوب در مبنا در این پژوهش کوشش گردیده 

در  اثرگذاری سیاست بر فضای جغرافیاییشناختی  مقتضیات ترین مهم یده وگرد تبیین  میاین نوع نگاه به این قلمرو عل

  گردد. تبیین ی هگلیساختارگرا ی ه در چارچوب انگارملت -مقیاس دولت

 مباني نظری  -2

 ساختارگرا  ی ه در انگارفضاشناسي   -2-1

اجزای یک مجموعه در پیوند با یکدیگر قرار داشته و  ی که در آن همه  مینظا ؛یک چارچوب عبارت از عنوان بهساختار 

-فاً حاصل عملکرد نیروهای اجتماعیمعنا بوده و فضا را صرسازند. این رویکرد منتقد میدر کارکردی هماهنگ کلیت اثر را 

در پس واقعیت  ساختار ی ه گرایی سعی در کشف و مشاهد رایی با تکیه بر اصولی همانند کلساختارگداند.  میسیاسی 

ای تابع و نه  را پدیدهغرافیایی ، فضای جتیدرنهاتارها بوده است و ساخ ی محوری و عدم امکان مقایسه اجتماعی، نفی سوژه

ل متصور برای آ ی اعتقاد آن به وجود آرمان و ایدهبه معنا ؛ساختارگراییمحوری  داند. این در حالی است که ذهن میمستقل 

ه و آن را سرپوشی را در معرض شبهه قرار داد یبلکه ساختارگرایی هر گونه آرمان و ارزش سیاس ،نیستفضای جغرافیایی 

اجتماعی -تصورات فرهنگی ی ه حتی این بدگمانی را دربار که یطور بهنماید؛  میاستعمارگری تصور  محوری و برای قوم

 ییراروپایغوجود آورد که صرفاً درصدد سرکوب الگوی ه اروپاییان همچون عقل، علم، دمکراسی لیبرال را ب شمول جهان

عنصر مختار  عنوان بهشناسانه است که اختیار و آگاهی انسان  ساختارگرایی در اصل نگرشی زبانشده است.  وپرداخته ساخته

تولید آن حاصل بازاز  که وجوه مختلف فضای جغرافیایی استرا نفی و در جستجوی ساختارهای پنهان و ناپیدایی 

ای است  ها و مفاهیم( و کشف شیوه )نشانه (. این رویکرد معطوف به شناسایی عناصر قیاسی154: 1383گردند)شکویی،  می

زمانی   ی دورهای از روابط در  ی رشته هامی را برسانند. در این راستا ساخت به منزلیابند تا پی که این عناصر بدان سازمان می

نماید)پارکر،  میمند همراه با اثرات تجمعی وجود دارد که هویت ساخت را معین  روابطی نظام ها آن که میان  استخاص 

شناسانه و ایدئولوژیک به  آلیزم معرفت ایدهدهی به نسبیت شناختی، سرآغاز ورود  ا با ارجحیتساختارگرموضع (. 20: 1386

  مطالعات علوم جغرافیایی بود.
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 سیاست و ایدئولوژی با تغییرات فضایی ی رابطه: 1شکل 

 
برای شناخت اثرات نیروها و  یآغاز ی نقطه تر بیشمفهوم فضای جغرافیایی هرگز نهایی نبوده و در این انگاره، 

. بازنمایی به بررسی نقش (Jones, 2009: 490)استمعروف  «بازنمایی فضایی»ی حاکم بوده است که تحت عنوان هافرآیند

در برساختن معانی و و همچنین نقش آن نهادهای قدرت  تأییدی مورد ها گفتمانشده توسط  و تصویرهای ساخته ها فرم

ای و این فضای  رابطه اگر فضای جغرافیایی را فضای (.26: 1393)تراکمه، شود میی ذهنی گفته ها کاری در برداشت دست

تولید با فضا یک  توان نتیجه گرفت که می ،قدرت دانسته شود ی اندیشه حاصل از یها گفتمانآفرینی  ی نقش هصحن ای رابطه

بنابراین هر چند ؛ (Elden, 2009: 18)استسیاسی و به معنای بهتر فرافردی و همواره در حال ساخت -سرشت اجتماعی

، استمختلف  یها در مقیاس فضا دهی سازمان فضایی و-و افتراقات مکانی ها پراکندگی ی مطالعه ،هدف علوم جغرافیایی

ساختارهای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه در ایجاد  تأییدگفتمان مورد بدون لحاظ نمودن  دهی سازمان لیکن این

   ناکامل خواهد بود.

 ی تحقيقها يافته-3

تئوریک تولید و شناخت فضای جغرافیایی در  های بنیان ،ی هگلها در چارچوب ساختارگرایی و متناظر با اندیشه

 :است ذکر قابلیر چارچوب موارد ز

 توليد فضای جغرافياييدر  اکميتعامليت ح -3-1

شرط آغاز  پیش عنوان بهی نیروهای اجتماعی  هوسیله ساختارگرا تولید فضا ب ی ه در انگار، ذکر گردید همچنان که

 ی جامعه ،تیدرنهاگردند و  مینیروهای اجتماعی و مدنی نیز از حکومت متأثر  ت،حکوملیکن سرانجام با تشکیل  گردد، می

 ی شود که همه می حاصل یهنگامتعادل و نظم مطلق فقط  ساختارگرا ی ه در انگار گردند. میمدنی و فرد مطیع ساختار 

تب فروتر حقیقت در یک نهاد پایانی از میان برود که این نهاد پایانی در قالب مفهوم حکومت تداوم اتضادها میان مر

ذاتاً یکسان است و دولت هگلی غایت نهایی فرد و زندگی اجتماعی  ی ه که در انگار(؛ چرا84: 1386ای،  سبزهیابد) می

و نهادهایی است که به موجب استقرار در قلمرو سرزمینی مشترک شکل گرفته  شهروندان یتمام ی رندهیدربرگ

  (.12: 1386است)احمدوند، 

هنگ نمودن منافع افراد و طبقات یا احاکمیت بر فراز منافع طبقات اجتماعی قرار داشته و کارکرد آن هم ،در این انگاره

. این خوانش در مقابل روایت شود میاقتصاد تعیین  ازجمله زیچ همهکه در چارچوب آن تکلیف  استمنافع کل جامعه 

در اعمال قدرت و توسعه مالکیت دانسته و برای آن جایگاه  دار هیسرما ی بود که آن را ابزار طبقه حاکمیتمارکسی از 

 طور کامل بهرا   میمدنی قادر نیست مصلحت عمو ی هگل معتقد بود جامعه (.210: 1371پالمناتز، مستقلی قائل نبود)

 منوط به ها آن و کنترل  استو جدایی بین نیروهای اجتماعی  ها تنش ی رندهیدربرگ ی مدنی جامعه؛ زیرا محقق سازد

(. در 21: 1374جهانبگلو، یابد) میاست که در قالب مفهوم حکومت تداعی  ی مدنی جامعهعمودی  دهی سازمان

سیاست، فرهنگ و    

 ایدئولوژی

 سازنهادهای تصمیم

 و مجری 

 تغییر یا تولید فضا
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؛ استی ساخت اجتماعی حکومت ها زمینه دیگر پیشو زبانی از   میو همگرایی قو ها وجود انواع اصناف، اتحادیه ییساختارگرا

ساختار اجتماع در یک  ی ه کنند عنصر متعادل ترین مهم به مثابه اکمیتکارکرد ح، که تنها راه برقراری نظم اجتماعیچرا

ایی توسط افراد را کامل احساس تعلق کامل به یک قلمرو فض ی ه انگیز ،در ماهیت ساختاری حاکمیت است.قلمرو فضایی 

ضمانت  ،ناتوان است ها آن از تأمین  ی مدنی جامعه، نظم، عقل و آزادی افراد که خانواده و آنبا تولد  د ونمای میفراهم 

  (.54: 1370لنکستر، گردد) می

را به ایجاد هنجارها و قواعدی وا  ها آن ذاتاً موجودات اجتماعی هستند و این زیست اجتماعی  ها انسان  یطورکل به 

ی موجود در فضای هافرآیندو  ها فرم گیری شکلاصوالً در را پایدار کند.  ها آن دارد که ماندگاری و امنیت اجتماعی  می

تا تبعیت افراد را از  استتاریخی -از کارکردهای ساختارهای سیاسی گردد که برگرفته میجغرافیایی نوعی التزام نیز مشاهده 

: 1385نمایند)شعبانی،  مینظام کنش جمعی در یک قلمرو اجتماعی تسهیل نمایند و جریان همبستگی اجتماعی را تنظیم 

توسط  شده نیمعرچوبی عقالنیت به معنای استفاده از اهداف و ابزارهایی است که برای رسیدن به هدف (. در چنین چا76

 (.154: 1389)بنتون و کرایب، گیرد میقدرت سیاسی توسط کنشگران فردی و اجتماعی صورت 

عقالنی در ذهن  ی ه نماید و این اراد میعقالنی تبدیل  ی ه افراد را به اراد ی ه زندگی اجتماعی اراد به اعتقاد ساختارگرایان،

بعث از کارکرد از آن من  میگیرد که بخش مه میبا مقتضیات زندگی اجتماعی شکل  ی رابطهبلکه در  ،آید میفردی پدید ن

رسد که با دیگران در قالب کارکرد  می ای مرحلهکه انسان به  میدر دیدگاه هگلی هنگااست. تاریخی -نهاد قدرت سیاسی

لذا کلیت اجتماعی جایی است که انسان ند به سوی خودآگاهی برداشته است، بل  میگا ،ومت یگانه و متحد گرددطبیعی حک

منجر به فعلیت  ،سیاسی واحد در جامعه-وجود روح اجتماعی جهت نیازا؛ یابد میخویش را در پیوند با دیگران در خویشتنِ

ی ها بایست نظام میبنابراین نخست  شود؛ میی فضایی هافرآیندو  ها جامعه و ساخت فرم ی ه درآمدن استعدادهای بالقو

اجتماعی منسجم وجود داشته باشند تا از این طریق رفتار فرد عقالنی گردد. ضمن اینکه تغییرات فضایی در زمان و -سیاسی

 گرید انیب بهدهی به ساختارهای فضایی را دارند.  اند که قابلیت شکل اجتماعی-ی سیاسیها بلکه این پدیده ،مکان وجود ندارند

نهادهای  ویژه بهعاملیت برخی از اجزاء آن  ی ای ثابت و ایستا نبوده و در طی زمان و در نتیجه ، پدیدهفضای جغرافیایی

ی فضایی در طی زمان عمل ها و فرم هافرآیندعاملین تغییر  ترین مهم به مثابه یکی از گردد و میحقوقی دچار تغییر -سیاسی

سطح سرزمین بدون وجود دولت ریزی و آمایش متعادل در  برنامه فرآیند رو نیازا(؛ 37: 1393نماید)افضلی و دیگران،  می

، فراهم کردن ها ساختت سیاسی و مالی، آماده نمودن زیربایست محیطی مساعد را از طرق ثبا پذیر نبوده و دولت می امکان

توان اذعان نمود که اعتقاد  مینیروی کار ماهر و یک سیستم مالیاتی مساعد و مطلوب جهت دستیابی به توسعه فراهم آورد. 

پایدار  یا گونه بهی فضایی  گیرد و توسعه مینهادی صورت ن خألتوسعه در  فرآیندن آن است که به مفهوم سیاسی مبیّ

ی ها توسعه اساساً ماهیتی سیاسی داشته و قبل از آنکه موضوعی مربوط به استراتژی .استمحور - نیازمند نهادهای توسعه

جوامع  .استاجتماعی دولت و نیروهای  ی رابطه موضوعی مربوط به پویش قدرت سیاسی، ماهیت دولت و ،اقتصادی باشد

نیز از خود بر جای  را  میزندگی درازی را نیز پشت سر گذاشته باشند و آثار تمدنی مه ،ممکن است بیش از تشکیل دولت

که باالترین و  طوری هب شود؛ میتاریخ محسوب  ی ه در نگاه هگل بیرون از محدود آثار فضاییاما این سلسله  گذارده باشند،

  بایست در دولت نگریست. میواقعیت را نیز  نیتر کامل

تاریخی نقش عِلی و   ی دورهاقتصادی حاکم در یک -سیاسی نظام ،سیاسی ساختارگرادر جغرافیای  بر این مبنا

و تغییر  ها چیزی جزء تحول ساخت ها آن و تاریخ در نظر  داراستو حدوث تغییر فضایی  گیری شکلبرای را  کنندگی تعیین

در چارچوب پارادایم تعیین  ،داشته باشد یحل راه ها آن و اینکه چگونه به مجهوالت پاسخ داده و برای  نیست ها آن شکل 

بایست به ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نهفته  میها  برای فهم پدیده گرید عبارت به (.Kuhn, 2012: 74)گردد می
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 6                          لشگری تفرشي.../ ساختارگرايي در چارچوب ييايجغراف یو فضا استيس ی رابطه يشناخت اتيمقتض

مستقل از ره از دیدگاه ساختارگرایان مفاهیمی همچون حقیقت، عقالنیت و غی. ( Elden,2007: 565)و مسلط رجوع نمود

 طور بهبنابراین  (؛Foucault, 2003: 119)باشند آن می ی آن نیستند، بلکه فرآوردهی  هدهند فرآیندهای ساختی شکل

بایست  میسامان است که  شکل، ناقص و بی جغرافیایی در این انگاره چیزی بیفضای  ،درواقعمستقل و حقیقی وجود ندارند. 

ی الزم را برای این امر فراهم ها شود. قدرت نیروی محرکی است که افقجهت و مقصودی از بیرون به آن داده 

)پارکر، استمند همراه با اثرات تجمعی  ای از روابط نظام ی رشته در این راستا ساخت به منزله(. 56: 1379آورد)نیچه، می

تاریخی -ی سیاسیها و نظام اا از کارکرد ساختارهنیز مجزدر فضای جغرافیایی  ی موجودهافرآیندنمادها و  و (20: 1386

فرا ی ها گفتمانو نوعی وجود پیشین اجتماعی است که بر هر کشف بدیعی تقدم دارد. ساختارگرایان با رد حاکم نیستند 

ی مختلف به لحاظ ماهیت و کارکردهای ساختاری تفاوت فاحشی با یکدیگر ها  دورهکند که  میمند تأکید  زمان و غیر یخیتار

 (. 51: 1384دارند)ضمیران، 

و  ها گفتمانتوان در پس هر نماد موجود در فضای جغرافیایی، روابط سیستماتیک از  میجغرافیای سیاسی ساختارگرا در 

(. 69: 1379یابد)بشیریه،  میتجلی  موردنظروار با یکدیگر دارند و اثر آن در نماد   شبکهای  رابطهها را یافت که  ایدئولوژی

در ذات خود، حرکت، نفی، رقابت و در نتیجه تغییر اجزاء را به دنبال دارد و این تضاد و نفی میان   رابطهاین  ،حال نیدرع

 ،اندیشد میای  هگلی زمانی که ذهن به مقوله شناسی معرفتاز منظر  منجر به ظهور دیالکتیک فضایی خواهد شد. ها پدیده

نهد و ستیز  میمقابل خود را از خود بیرون  ی مقوله ،اول ی مقولهحقیقت آید و در  میی مقابل آن به اندیشه در ضرورتاً مقوله

نماید)مجتهدی،  میتضمین  انجامد که حرکت مداوم را می  میبلکه به پدید آمدن امر سو ،ها آن نه به نفی یکی از  ،این دو

ی هافرآیندبوده و محصول  دار زمانساختارها دارای تداوم زمانی و نمودهایی هستند که فضامند و  رو نیازا (.74: 1371

توان از طریق ارجاع به مناسبات تاریخی و روابط سیاسی  میواقعیت فضای جغرافیایی را تنها  باشند و میتاریخی و سیاسی 

  .درک نمود

تاریخی است که -ی سیاسیها عملکرد ساختی  در نتیجهعمدتاً  گرفته در فضای جغرافیایی شکلی ها نظر آنان تفاوتدر 

ست. ها آن شده توسط  ، ساخته و پرداختهایدئولوژی در توزیع منابع بوده و ذهنیت افراد و نیز حاصل قدرت ها این ساخت

)حاجی دانند میتغییرات مؤثر  ی ر بر تغییر ساختارها را در هدایت بهینهشناسایی عوامل تاریخی مؤث ،پردازان ساختاری نظریه

 ها کنش تر بیشآورند. لیکن  میکلی کنش را فراهم  ی ی اجتماعی زمینهها انگیزش گرید انیب به. (69: 1394میرزایی، 

مستلزم دارا  کنش، یطورکل بهنهفته است.  سیاسی شوند و عاملیت ایجاد انگیزش در عملکرد قدرت میمستقیماً برانگیخته ن

 نهادهای سیاسیعملکرد قدرت از طریق  ،رو نیازا (؛662 :1389)ریترز، استبودن قدرت یا توانایی تغییر شکل وضع موجود 

سازی یا پذیرش اجباری ابعاد ایدئولوژیک و هنجاری  است که افراد جامعه به سوی درونی گونه نیاگردد و  میبر فضا مسلط 

گردد. این ساختارها تغییرات فضایی  میدر فضای جغرافیایی ظاهر  انضباطی نظم و ها گردند و رخنمون میقدرت متمایل 

 بخشند)گیدنز، می مندی صورت نظام ،دهند و به این تغییرات میرا در قالب متغیرهای زمان و مکان شکل  صیتشخ قابل

لیت گشتاوری بنابراین قدرت به مثابه یک عامل خارجی و نیروی بیرونی با عاملیت همبستگی داشته و قاب (؛17: 1383

تاریخی -ی سیاسیها واقعیت ،به اعتقاد ساختارگرایان(. layder, 1997: 166)اقتصادی را دارد-شرایط موجود اجتماعی

به  الگوی سراسری در تاریخ وجود دارد،نسبت به این اندیشه که  ها آن کنند؛ ضمن اینکه  میدائماً اشکال جدیدی را تولید 

 (.Reynolds,1993: 389)نگرند میتردید  ی ه دید

ی هافرآیندفضایی با نیات کنشگران ارتباطی نداشته و متأثر از -یت و تغییر در یک ساختار مکانیعامل در این راستا

 ویژه بهتجلی روابط و ساختار قدرت و نوعی تولید مادی است که بر اساس قدرت و  ی . فضا هم واسطهاستتاریخی -سیاسی
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ساختارگرا تالش دارد مستقل بودن اجزاء فضا را  جغرافیای سیاسیبنابراین  شود؛ میدهی قدرت سیاسی تولید  با سامان

بر  .شود میسیاسی کنترل -اریخیحاظ تدهد که فضا به ل میمردود شمرده و محور مباحث جغرافیایی را به این سمت سوق 

مارت، ی حاصل از آن موضوع علم سیاست بوده)اسهافرآینداین مبنا حکومت و فرمانروایی از منظر فلسفه، اندیشه، گونه و 

ی  فلسفهقرار گیرد،  موردمطالعهقیاس ملی آفرینی آن در تولید فضای جغرافیایی در م ( و زمانی که نقش173: 1385

در قالب کارکرد ی سیاسی و ایدئولوژیک ها اندیشه ،در حقیقت(. Agnew,2002: 1)گردد میریزی  پیجغرافیای سیاسی 

ی خاص در یک مقطع زمانی دارای پیامدهای فضایی هستند و به محض ها گفتماندهی به  با شکلحاکمیت سیاسی 

نمایند و هر اندیشه و گفتمان دارای قلمرو  میشروع به قلمروسازی مطلوب خود  ،سرزمین ی هعملیاتی شدن بر پهن

 (. 52: 1393باشند)افضلی و دیگران،  میجغرافیایی خود 

طورکلی ساختارگرایان گرایش به نادیده گرفتن و حتی نفی عامل منفرد انسانی در تولید نمادها و عناصر موجود در  هب

ی سیاسی و تاریخی ها و جایگزینی آن با کارکرد ساخت اتولید فضفضای جغرافیایی دارند و ناخودآگاه درصدد فردزدایی از 

ریق بلکه از ط ،ی شخصیها ی یک فرد ممکن است نه با استفاده از خصوصیات و ویژگیها باشند. تبیین رفتار و تجربه می

که بر آزادی برخوردار نیستند ی  ی افراد از اراده بنابراین همه اجتماعی عملی گردد؛-موقعیت فرد در ساختار سیاسی

مستلزم فهم  نماید که فهم هر پدیده، میساختارگرایی ادعا (. Newman, 2007: 5)ساختارهای حاکم بر خود غلبه نمایند

فرادی که در آن واجد ماند و از ا میزمانی مشخص پایدار  ی ه سیاسی است که در طی زمان و در باز-ساختارهای اجتماعی

ستند که با تعیین بخش ه و سامان بادوامی ها اجتماعی نظام-ساختارهای سیاسی؛ بنابراین استمستقل نقشی هستند، 

ی فلسفی ساختار به خواصی داللت دارد ها باشند. در تحلیل میبخش رفتار آدمیان  کننده یا الهام دگر، محدو تنگناها، هدایت

 نماید.  میفضایی را کنترل -ی مکانیهافرآیندکه 

یابی  باشند که برای علت نمادها موجود در فضای جغرافیایی دارای پدیدار ظاهری و معنا نهفته و ناپیدا می ها آن در نظر 

خارج از  ها در ساختارگرایی واقعیت ،درونی را کشف نمود. در حقیقت ی نهفته یبایست ساختار و معنا چگونگی پدیدار می

. در حقیقت این واقعیات غیر یستندن دنید قابلپذیر و  ماً مشاهدهستقیم ،حال نیدرعشوند و  میکنشگر بر او تحمیل  ی ه اراد

سیاسی -ز اجتماع به یک ساختار اجتماعیای ا دهند و هر عضو تازه میی فضایی را شکل ها یی هستند که فرمهافرآیندعینی 

باشند که  میگذارد که هرگز ایجادش ننموده و بر او تحمیل شده است. در حقیقت افراد جامعه به صورت کنشگرانی  میقدم 

بایست  میو این یکپارچگی انسجام است  ی ه زنند بالقوه برهم طور به. این آزادی هستنددر انتخاب اهداف و نیل به آن آزاد 

شگران کنترل نموده تا نظم اجتماعی حفظ شود و این کارکرد بر عهده ساختار انتخاب کن ی تأمین گردد که مقوله یا گونه به

درصدد تحقق خود  ی منبعث از اندیشهسیاسی -(. اصوالً ساختارهای تاریخی34 :1386)پارکر، استتاریخی حاکم -سیاسی

محوری، هدف نهایی علوم ساختارگرایی و گفتمان باشند. در  میباشند و افراد جزء ابزار تحقق خواست ساختار  میخویش 

منتقد اصالت وجود و  در این انگاره جهت نیازا و استبلکه انحالل انسان  ،انساندهی و اعتباربخشی به  انسانی نه اهمیت

(. در جغرافیای سیاسی ساختارگرا تمرکز صرف جغرافیای 127: 1396اختیارگرایی مکتب اگزیستانسیالیسم بود)افضلی، 

در جوامع مختلف را  ها انسان و علل رفتارهای  ها ذهنی افراد قادر نبوده زمینه ی رفتاری و پدیدارشناسانه به شناخت نقشه

 تشریح نماید.
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 شناسی در تبیین جامعه شناسی و هستی ی مختلف روشها نحله: 1جدول 

 شناسي روش شناسي هستي رهيافت

 فردگرايي

فردگرایانه تنها وقایع منفرد، افراد  شناسی هستیاز دیدگاه 

اند. جامعه چیزی  واقعی ها آن و اعتقادات  ها انسانی و کنش

تنها کاربرد « جامعه»ای از افراد و اصطالح  نیست جزء توده

 ابزاری دارد.

داند و با مطالعه  میاز افراد  ای مجموعهجامعه را به مثابه 

ی آنان برای کنش به ها و بررسی در مورد افراد انگیزه

 پردازد. میجامعه  ی ه دربار لیوتحل هیتجز

 گرايي کل

فردی جامعه یک نظام فرا ،گرایانه کل شناسیِ هستیدر 

بخشی  دهی و خودانتظام خودساماناست که دارای قدرت 

است و جامعه بر افرادی حاکم است که مسیر زندگی و 

نمایند  میاعتقادات، اعمال و رفتارهای خود را از کلی اخذ 

 نماید. میعمل  ها آن که این کل از طریق 

پردازد  میپردازی کل به مثابه تمامیتی  به بررسی و مفهوم

کند. این  میکه ساختار هر چیز را در درون آن تعیین 

 کنندگی تعیینی ها در جستجوی مکانیسم شناسی روش

 .استدرونی و یا معنای اساسی تکامل ساختاری 

  سياست و فضا ی رابطه جايگاه تبارشناسي معرفتي در شناخت -2 -3

نگرش لحاظ فضای جغرافیایی پرداخته و به  ی گرایی در مطالعه تجربه مکاتبی است که به نقد ازجملهساختارگرایی نیز 

نظری و برهانی دارد و فقط بر اساس  ی هجنب« علم»ساختارگرایان  ی داند. به عقیده میاستقرایی و مکانیکی آن را نادرست 

مند به  با نگاه نظاما داند. ساختارگراه میولی ناکافی  ،آید و این دیدگاه شناخت تجربی را الزم میروش تجربی به دست ن

)معینی است ها آن   میموضوع تحقیق عل «ها کل»کنند و شناخت و بررسی  میدست پیدا  ها جهان به یک رشته ثابت

یاسی یا استقرارگرایی تجربی باشد، امری (. معرفت از این منظر به جای آنکه صرفاً حاصل عقالنیت ق96: 1390علمداری، 

فضای جغرافیایی و زمان حاصل تواند از طریق تاریخ و اجتماعات انسان  میو فقط است شونده  تاریخی و به مرور خلق

اندازی وسیع تر  ی هر دو طرف در چشم رفین با مالحظهالط این تعارض میان احکام جدلی (.Houlgate, 2006: 16)گردد

 اند، مرتبط که در یک کل واقع شده لکه اجزاییب ،و روابط فضایی نه اجزای جدا از یکدیگر ها شوند که در آن فرم میبرطرف 

 (. 34: 1392شوند)جانباز و مسگری،  میدر نظر گرفته 

دانسته شود. در نتیجه  ها بلکه فراگیر و نافذ در ابژه ،ها در ساختارگرایی سوژه نه امری جدا و در تقابل با سایر ابژه 

بلکه خودآگاهی صرفاً از رهگذر به رسمیت شناختن از سوی دیگری  ،نیست ها خودآگاهی صرفاً آگاهی از خود در مقابل ابژه

ی فضایی را ها توان الزم برای شناسایی و تمایز تاریخیت سیاست دیالکتیکعقالنیت  ،آید. در نظر ساختارگرایان میوجود ه ب

 ری وجود ندارد؛پذیکرارو در آن خصلت ت است  میی کها ی فضایی کیفی و به دور از سنجشها پدیده ی دارد و روش مطالعه

چنین تغییر جهتی از تأکید  .استی ساختاری ها فضایی متأثر از تغییر پارادایم-ی اجتماعیها الزاماً سیر تاریخی پدیده چراکه

و هویت سبب ارجحیت جایگاه تبیین تکوینی به جای تبیین  ها گفتمانبر کارکرد منطق صوری در تولید سیاست به سوی 

بلکه متکی بر  ،طرفانه ت نه لزوماً یک فعالیت عقالنی بیگذاری در پارادایم قدر سیاست فرآینددر این راستا  گردد. میعلِی 

. در این استاست که ماهیت تاریخی و تفریدی داشته و لزوماً با عقالنیت دیالکتیک قابل تبیین   مینوعی عقالنیت پارادای

انگاری  و مطلق یسونگر کیهر گونه  ی ه ارد و این رویکرد در تبیین فضا بازدارندراه قرار د ی انگاره هر تبیینی صرفاً در میانه

 (. 41: 1390ندارد)افروغ،  یفرازمانفضایی در ابعاد انسانی ماهیت  ی ه بوده و هیچ پدید

دلیل آن است که پویش فضا صرفاً در اندیشه و مفهوم ه رویکرد دیالکتیک در ساختارگرایی ب تر بیشاز سوی دیگر تفوق 

دهد. به تعبیر هگلی اندیشه اگر در خود لحاظ  میمادی تولید فضا اختصاص  فرآینددهد و تقدم را به ایده و نه به  میرخ 
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 9                                                  1400 زمستان ،ششم ، شماره چهل ودوازدهممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 یخودآگاهی تغییر فضا از درون هافرآیندکامالً آزاد بوده و نیاز به هیچ تعینی ندارد و معیار آگاهی از مضمون و تحلیل  ،شود

 ها در دیالکتیک بر خالف منطق صوری یا دو ظرفیتی امکان حصول شناخت در مورد صدق گزاره رو نیازا شود؛ میظاهر 

گرایش دارد تا بر پراکتیس فضایی مسلط و از این رهگذر باشد. در این رویکرد، اندیشه تواند درست یا نادرست  میزمان  هم

سیاست و فضا به ارجحیت  ی رابطه ی لب قدرت و در بازنمایی فضا متجلی نماید و در نتیجه در مطالعهخودش را در قا

 ها بخش زیادی از داده که ییازآنجا گرید انیب به .استقائل  ای ویژهکنشگری اندیشه در یک مقطع مشخص تاریخی اعتبار 

 ها آن توان الزاماً از روش اثباتی برای شناخت  مین ها آن برای تحلیل است،  تاریخی-عملکرد ساختار قدرت سیاسیمربوط به 

آنکه عملکرد حاکمیت  ویژه بهرویکرد ساختاری نیز نظر نمود.  ازجملهگرا و  بایست به روش فرا اثبات میبهره جست و 

ی را در فضایی دارای نتایج مشابهی نبوده و نوعی گسست جغرافیای-قدرت در قلمروهای مختلف مکانی سیاسی و روابط

در مطالعات جغرافیای سیاسی   یمّو فنون ک ها تر روش موجب کارایی پایین و نماید میتولید  شناسی معرفت ی ه حوز

  (.40: 1391)های، دگرد می

نوعی وجود  ،دی انتزاعی قرار گیرنها تاریخی به جای آنکه صرفاً در قالب مفاهیم و اندیشه-یسیاس ساختاربر این مبنا 

در نتیجه واقعی دانستن گردند.  میی واقعی ها پیشین است که بر هر کشفی تقدم دارد و در فضای جغرافیایی تبدیل به فرم

گردد عالم شناخت منطبق با  مییگانه متعلق حقیقی عقل و نفی هر گونه ثنویتی میان ذهن و عین موجب  کل به مثابه

یابد  میاجتماعی همچون فضای جغرافیایی تجلی  ی ه این شناخت در قالب یک پدیدسیاسی گردد و نماد -اجتماعی فرآیند

بایست در تجربه زیسته و  میفضایی را  ریزی برنامهشود.  میی عقالنی از مناسبات ساختی شناخته ها تحلیلی  هوسیله که ب

 ،عقالنیت صوری نه حاصل جغرافیاییفضای که  یا گونه به تارهای اجتماعی سیاسی جستجو نمود؛در قالب توجه به ساخ

)نظری، استدهی فضا  خواست قدرت جهت ساماننیز فضایی  ریزی برنامهتاریخی است و -ساختار سیاسیحاصل بلکه 

یا همراه « لنفسه»ه ک میمادا« نفسه یف»شناخت فضای جغرافیایی به مثابه موجودی صِرف یا  ،گرید انیب به (.273: 1391

مقابل  ی هگیری از وجود و قرارگیری در نقط د. در این رویکرد شناخت با فاصلهگرد میفاقد امکان شناخت  حاکمیت نباشد،

به . در این رویکرد با استدریجی به ذهنیت و گفتمان گردد و شناخت بازساخت فضا نیازمند بازگشت ت میوجود حاصل 

اتکا به  فضا با ی دستیابی به غایت بهینهتاریخی امکان -خطی فضا متأثر از دینامیسم سیاسیبازساخت غیر رسمیت شناختن

 (.Elden, 2004: 37گردد) میناممکن   یمّابزارهای ک

ی موجود در فضای جغرافیایی تفاوت نموده و موانع ها سیاست از لحاظ کیفیت با هر نوع روابط و پدیده در این راستا

 یتمامبایست اذعان نمود که  می رو نیازا ؛است ها از دیگر حوزهتر  ی آن بسیار پیچیده موجود بر سر راه فهم خردمندانه

گرایانه روابط فضایی از منظر قدرت سیاسی به سبب ماهیت خاص قدرت سیاسی محکوم به  در راه شناخت اثبات ها کوشش

 شناسی شروای بیافریند و  ی هر لحظه قادر است موقعیت یگانهکردار سیاس چراکه(؛ 162: 1380یم، اانه)ماستشکست 

گرایانه که در علوم  اثبات یها یبند نظم ی نگری در مورد آن را ندارد. در این راستا همه بینی و آینده گرا توان پیش اثبات

زندگی اجتماعی  ی ه حوز ترین مهم دهند؛ زیرا یکی از میصرفاً جزئی از روابط را پوشش  قرار گرفته، موردمطالعهغرافیایی ج

 ها آن در این قلمرو با   میهای بزرگی که شناخت عل یعنی سیاست در قلمرو انتظام مطلق قابل گنجاندن نیست. دشواری

یی امتزاج ها و تالش ها بلکه با گرایش ،و جوامع انتزاعی ها انسان گردد که در اینجا نه با  میاز این امر ناشی  ،مواجه است

اند. ضمن اینکه بخشی از تغییرات فضایی منتج از عوامل سیاسی  در حال سیر و تغییر همیشگی یوستهوجود دارد که پ

بینی آن به  آورند که پیش میوجود ه ای را ب نشده بینی ی پیشهافرآیندشوند و  میجدیدی است که پیاپی وارد سیستم 

بند چارچوب خاصی  بلکه در ،لمرو فضایی نیستپذیر نیست. خود پژوهنده نیز بیرون از ساختارهای حاکم در ق سادگی امکان

 ی ساختی قرار دارد. ها از ارزش
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سیاست و فضای جغرافیایی به معنای انکار روش  ی رابطه اعتباری در جهت شناخت شناسی معرفتبر این مبنا طرح  

 سیاست و فضاست ی رابطهی متأثر از ها سازی برای شناخت بهتر واقعیت زیتیویسم در علوم جغرافیایی نیست، بلکه زمینهپو

وژی، فرهنگ متأثر بودن سیاست از ایدئول گرید انیب بهنیست.  ها آن یش قادر به شناخت ها که پوزیتویسیم به دلیل محدودیت

محتوی علوم طبیعی به  چراکه؛ استی طبیعی متفاوت ها شناسی متمایزی است که با شناخت پدیده و زبان نیازمند شناخت

 و« رونالد جانستون»رسد کسانی همچون  میبه نظر بودن در ورای تحقیق علوم اجتماعی قرار دارد.  شمول جهانم و علت عا

در  ویژه عدم تشابهات در جغرافیا بهو  ها همین تفاوت ی دانان برجسته با مالحظه و برخی دیگر از جغرافی «هارتشورن»

دید تر ی ه دیدبا مند جغرافیایی  ماهیت قانون ی نتیجهی استقرایی در ها نسبت به تحلیل جغرافیای سیاسی،

 اند. ای را توصیه نموده ناحیه -پرداخته و روش ساختاریو به رد و انکار آن  (311: 1397)میرحیدر و میراحمدی، نگریسته

ی فضایی به مثابه ها نیازمند رویکرد تبارشناسی است که در طی آن با نگریستن به پدیده پژوهی آینده ،هگلی ی ه انگاردر 

گردد.  میبینی  پیش دیالکتیکامکان تحقق و یا عدم تحقق آن در آینده با استفاده از تفسیرهای  ،کارکرد حاکمیت سیاسی

به  مند ه تاریخو نگا استی موجود در فضای جغرافیایی هافرآیندو  ها تبارشناسی به معنای شناخت چگونگی هنجارمندی فرم

افتراقات ساختی در طول و  افتهی تیواقعدیالکتیکی  فرآیندبنابراین مفهوم فضا طی یک  دارد؛ بازساخت فضای جغرافیایی

ی تعامل را در جوامع مشخص نموده ها ساختارها نظام چراکهآورد؛  میفضا و ابعاد مختلف آن را فراهم شناخت  ی زمینهزمان 

، بلکه تاریخ در ساختارگرایی علم ماهیت انباشتی ندارد نمایند. میو با تخصیص منابع و تنظیم قواعد افراد را در فضا توزیع 

ی  ستقل دارد. تبیین تولید فضا به وسیلهزمانی ماهیت م  ی دورهای است که در هر  ی مجزا و جداگانهها تاریخ ساخت علم،

مدیریت و تولید فضا و حتی مولد  ی سلطه ی یهماخمیرکه  استشناسی مدیریت منابع و قواعد  سیاست نیازمند سنخ

و شناخت تغییرات ابعاد  فرآیندنمایند. از حیث نظری این  میی مشروعیت را بازتولید ها ی اخالقی نیز بوده و سازهها ارزش

 گیرد: میمختلف فضای جغرافیایی مبتنی بر تبارشناسی گفتمان حاکم در طی مراحل زیر انجام 

شناسی  تاریخیت آن به فهم درآید. دیرینهی پیشین گفتمان مسلط مشخص شود تا ها نقاط گسست و چهره -الف 

 که ییازآنجادر این رویکرد . استی حاکم بر یک قلمرو فضایی ها گفتمان ی ساختاری ناظر به تحلیل قواعد نهفته و ناآگاهانه

ی زمان حال ها گفتمانبر  ،تغییرات فضایی در بُعد انسانی وجود ندارد ی گونه دانش درستی از آینده در مورد آینده هیچ

 (.437: 1392یابد)بل،  میی آینده را از آن درها تمرکز نموده و نشانه

نفوذ و پذیرش  ی ه )گستر برد و نیز میزان دربرگیری آن میسر ه بندی کنونی ب که این گفتمان در صورت یزمان مدت -ب

 ها بایست تضادها، مقاومت میگام  نیازا پسداوری نمود.  اش یماندگاربایست تعیین گردد تا بتوان در مورد میزان  میآن( نیز 

(. در این راستا در جغرافیای سیاسی 67: 1394تحلیل نمود)اسدی و دیگران،  در برابر گفتمان حاکم قرار دارد، را که

این نیروها  چراکهشود؛  میشنفکران و احزاب سیاسی در نظر گرفته ، روسلطه ریزساختارگرا اهمیت باالیی برای طبقات 

ی (. به عبارت125: 1395باشند)کرمانی و دالوری،  میجایگاه محوری در تولید مقاومت و ایجاد تغییر در ساختار حاکم را دارا 

جامعه نیست و طبقات فرودست و  فرازمانی در انحصار و کنترل نخبگان و قدرت حاکم بر یا گونه بهگفتمان حاکم بر ساختار 

قدام ابزارها برای ناموجه و نامشروع جلوه دادن ساخت موجود ا یا پارهقدرت جامعه نیز در مواقع لزوم قادرند با استفاده از  بی

م گردد آن است که اوالً ساختارها و قواعد حاک میبنابراین آنچه در مطالعات ساختاری دنبال (؛ 67: 1380نمایند)عضدانلو، 

تبیین گردد. در جغرافیای ساختاری، مقاطع تاریخی در شناسایی گردند و در ثانی پیامدهای استقرار این ساختارها  ها آن بر 

ی مربوط به ها و آزمایشگاهی است که نظریه استدهی به قواعد و سازوکارهای ساختارها از اهمیت شایانی برخوردار  شکل

قضاوت نمود.  ها آن  ی ی حاکم بر تاریخ در مورد آیندهها گفتمانتوان با توجه به  میخورند و  میانسان در آن محک جدی 
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؛ انکشاف و انقطاع. در ند ازا وجود دارد که عبارت ساختارگرا یعلممعرفت  ی در نظریه هشناسان دو مفهوم معرفت یطورکل به

گشاید.  میای را برای علم  ی تازه عرصه ،یا انکشافظهور  ی شوند که زمینه میای بازساخته  از ریشه  میی علها نظریه انکشاف،

  ای افقی بین معارف بشری در هر عصری وجود دارد. رابطهساختاری نیز  ی شناسانه در انقطاع معرفت

شناسی تاریخی متمایل گردیده و  ز این مکتب در آثار خود به جامعهدانان متأثر ا این طرز تفکر باعث شد تا جغرافی 

ی تحوالت  توان آینده میو شناسایی بوده و  کشف قابلاجتماعی در طول تاریخ -که عملکرد نیروهای سیاسیگردند معتقد 

در بایست  میشناخت روابط فضایی  ،نمود. در این دیدگاه ینیب شیپ ها آن مکانی را مبتنی بر خواست و عالیق -قلمرو فضایی

ی متعارض ها ی اجتماعی با منافع و دیدگاهها در آن طبقات و گروهکه متمایزی مطالعه گردد تاریخی  یها پارادایمچارچوب 

موجودیتی  عنوان بهب، انسان دهند. در این چارچو میروابط فضایی را شکل با کنترل نهادهای سیاسی وجود دارند که 

ی حاکم در داخل ساختارهالیکن ماهیت خود و نیز سازد،  میگردد که گرچه جهان اجتماعی را  میمند درک  زمینه

بلکه دائماً در حال  ،این تغییر و اثرپذیری امری ایستا نیست .(Lesser,2000: 24-25)گیرد میتاریخی شکل -اجتماعی

  .دانند به همین سبب ساختارگرایان جهان اجتماعی را در حال شدن می و دگرگونی و بازتولید است

 سياسي ساختارگرای فضايي در چارچوب جغرافيای ها جايگاه عملکردی مقياس -3-3

عد کاربردی جغرافیا فارغ از کنش به مثابه بُ ریزی برنامهاز حیث مقیاس نیز ضرورت ارتباط میان سطوح مختلف  

از کنشگران محلی و  یا گستردهپایدار و موفق حاصل نخواهد شد و ایجاد هماهنگی میان طیف  یا گونه بهمدارانه  سیاست

حاصل نخواهد  ،ی اجرایی و حکومتی استها حاکمیتی که برگرفته از کارکرد دستگاهنگر  ای بدون وجود کنش کالن منطقه

منطقه دارای منافع مکانی خاص خود هستند و در روستا، شهر و  ریزی برنامهو سطوح  ها هر یک از مقیاس گرید انیب بهشد. 

وجود در قلمرو سرزمینی ی مختلف ها گردد که ارتباط تعاملی بین سطوح و مقیاس میزمانی حاصل  ریزی برنامهپایداری 

ی ها سیاسی تحت تأثیر انگاره یای از اندیشمندان جغرافیا ، پارهشدن یجهان فرآینداگرچه تحت تأثیر داشته باشد. 

 اسیمقی جغرافیایی نسبت به گذشته کاسته شده و در حال حاضر در ها معتقدند که از ارزش مقیاس یستیمدرن پست

المللی و... وجود دارند که  دیوان دادگستری بین جهانی نظیر سازمان ملل متحد، بانک جهانی، های سازمانفراملی نیز 

 ,Sharp)ی ملی و فراملی وجود نداردها بنابراین امکان ایجاد تمایز مابین مقیاسدهند؛  میحاکمیت ملی را تحت تأثیر قرار 

منجر به جلوگیری از اثر بازیگران ملی و کشورها در  المللی بینهای  لیکن اثرگذاری این نهادها در سیاست(. 2013:25

 :Jones, 1998)ی ژئوپلیتیک نگردیده استها و ضعف ها مبتنی بر پتانسیل الملل نیبروابط  ی پیگیری منافع خود در صحنه

 نماید. میفضاشناسی و فضاسازی را ایجاد  ی رو سرزمینی همچنان حاکمیت باالترین زمینهمضمن اینکه در قل. (961

دهی  د و چگونگی سامانی فضایی در کجا قرار گیرنها شود که فرم میی حاکم سبب ها بر این مبنا اینکه چگونه سیاست

 & Wood)گیرد میقرار  موردبحثو نتایج مثبت و منفی آن در جغرافیای سیاسی ساختارگرا   میکاالها و تسهیالت عمو

Krygier, 2009: 346) .شود که تنظیم این سطوح خدمات  میگاهی به یک واحد مصرف تبدیل بدین ترتیب نظام سکونت

 تواند از الگوی ایدئالیستی و نه صرفاً ماتریالیستی تبعیت نماید. میگیرد که  مینهادی حاکم صورت -سیاسی توسط نیروهای

یابی تسهیالت و خدمات را متأثر خواهد کرد و بر  فضایی، نظام عرضه و تقاضا و مکان ریزی برنامهدر حقیقت دولت از طریق 

مین تأ گرید انیب بهخواهد یافت.  ظهور یعمومو کاالهای  ها زیرساخت یابی مکانمبنای آن اقتصاد سیاسی دسترسی و 

نماید و دولت قادر است بر  میانباشت سرمایه پیروی ن فرآینددر دیدگاه هگلی الزاماً از   میدسترسی به کاالها و خدمات عمو

را برای طبقات فرودست فراهم نماید. در دیدگاه هگلی تنوع منافع اصناف و  ها آن انباشت تأمین دسترسی به  فرآیندخالف 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 16

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1548-en.html


 12                          لشگری تفرشي.../ ساختارگرايي در چارچوب ييايجغراف یو فضا استيس ی رابطه يشناخت اتيمقتض

)لشگری ی فضایی دولت بازتاب یابدها شود که منافع طبقات اقتصادی مسلط در سیاست میی اقتصادی مانع از آن ها اتحادیه

 . ( 261: 1397تفرشی، 

و تداوم اشکال فضایی بلکه به  گیری شکلعنصر اساسی در  عنوان بهسیاست  متعارف،فضایی  ریزی برنامهاز دیدگاه علم  

گر کارکرد مکتب ساختارگرا نمایان آنکه حال. شوند مییرون به آن تحمیل شوند که از ب میمحسوب  یرعقالنیغمثابه عنصری 

در عصر حاضر با توجه  ویژه به(. 182: 1390)افروغ،استخاص  ی ه فضایی محصول یک شیواین نکته است که چگونه اشکال 

فضایی در  ریزی برنامهگردد که  میزمانی حاصل  ملیدر مقیاس حداقل با یکدیگر تعادل در فضا  ها مکان ی ه به تعامل گسترد

کارکرد  ی مطالعهله تنها از طریق شود و این مسئی کالن نگریسته ها و با رعایت اولویت دهیتن درهممتعامل و  ی شبکهقالب 

تعیین اهداف و معیارهای  یطورکل به (.Lefebrve,1997: 340)استسیاسی حاکم قابل حصول -ساختارهای اقتصادی

(. از این دیدگاه، ساختار سیاسی 118: 1394)تایلور، است حاکمیتیی انتخابی نیازمند ورود نهادهای ها شناسایی گزینه

و با تمدن هم  استتاریخی یک محصول اجتماعی جهت حل تضادها و کاهش برخوردهای طبقاتی و ایجاد نظم در جامعه 

ن عامل توا میسادگی نه ب مدرن پستی ها بر خالف انگاره سیاسی ساختارگرابنابراین در جغرافیای  پیوندی آشکاری دارد؛

زاد و سرایی،  ای جغرافیایی نادیده انگاشت)عالیمدیریت و تولید فضتاریخی را در مطالعات -حاکمیت ساختارهای سیاسی

 پایداری فضایی عدالت و منظم نمایانگر آن است که هرچه جامعه از حیث یا گونه بهتولید فضا نیز (. روند تکامل 20: 1390

(. جغرافیای 17: 1375ت، یابد)وینس میی تر بیشی  ساختاری نیز توسعه کارکردهاینظم حاصل از  ،در سطح باالتری باشد

ی برای مقیاس ملی در مقایسه با مقیاس تر بیشارجحیت  ،دهی به جایگاه حکومت ساختارگرا منطبق با اهمیتسیاسی 

 طور بهاز منظر اقتصاد سیاسی حکومت توانایی کسب مازاد سود را در قلمرو حاکمیت خود  چراکه و فراملی دارد؛ ای منطقه

 .انحصاری دارد

 گيری  نتيجه -4

واالتری جایگاه حاکمیت سیاسی دارای مبتنی بر آرای هگل  سیاست با فضای جغرافیایی ی رابطه ،شناختدر چارچوب 

و  ها ایدئولوژی، ها عزیمت بازساخت و تحول فضا را ساخت ی نقطه این رویکرد شناختی و بودهتاریخی متفاوت در مقاطع 

، و انتزاعی  میدر ساختارهای انضما )حرکت و تضاد( شکل گرفته دیالکتیکاصوالً  داند. میتاریخی -ی سیاسیهافرآیند

  میتولید بخش مه ی سرچشمهست که ها آن حاکم بر نهادهای سیاسی منبعث از برگرفته از کنشگری ایدئولوژی و گفتمان 

سایر ابعاد ساختار گرایانه  کنش و واکنش هستی در این راستا در علوم جغرافیایی .باشند میی فضایی هافرآیندو  ها از فرم

وضعیتی سر  ،خودآگاه یا ناخودآگاه کارکرد و کارایی یکدیگر را خنثی یا تضعیف نمایند طور بهاست که  یا گونه بهفضایی 

بودن الگوی ب توان به آلودگی هوا، نامتناس میشود که برای نمونه  میفضایی یاد   مینظ بی عنوان بهکه از آن  آورد یبرم

اشاره نمود. بر  و غیره پیرامونی-نشینی و ساختارهای مرکز عیت، توزیع نامتعادل ثروت، حاشیه، توزیع نامتعادل جممسکن

 که یطور بهست؛ ها جریانو آمایش در اشکال تنظیم یا تخصیص عناصر و  دهی سازمان بنیادین فضا نیازمند طور بهاین مبنا 

بایست توسط  می... است که همانند جمعیت، فعالیت، منابع و ها ناظر به تخصیص و توزیع فضایی پدیده دهی سازمان

بر فضا در قلمروهای بنابراین در ساختارگرایی تعمیم اثرات ساختار ؛ حاکمیت به منظور برقراری عدالت فضایی صورت پذیرد

  گیرد. میار قر موردتوجهی زمانی مشخص ها دورهفضایی و در -مشخصی مکانی

دهی ساختارهای فضایی در مقیاس ملی بدون در نظر  برای سامان ریزی برنامهدر حقیقت در علوم جغرافیایی مطالعه و 

 عنوان بهی نیروهای اجتماعی  هگلی تولید فضا به وسیله یساختارگرا ی ه در انگار پذیر نیست. گرفتن حاکمیت امکان

گردند و  مینیروهای اجتماعی و مدنی نیز از حکومت متأثر  با تشکیل دولت، گردد، لیکن سرانجام میشرط آغاز  پیش
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، ها ؛ حاصل راهکارها، دستورالعملفضاو آمایش  ریزی برنامهاصوالً  گردند. میساختار  متأثر ازو فرد  ی مدنی جامعه تیدرنها

. ستها آن فضایی در ابعاد طبیعی و انسانی مطابق ایدئولوژی -حاب قدرت برای حل مشکالت مکانیبندی و انتخاب اص اولویت

در حقیقت سیر تکامل عقل بشری تنها راه غلبه بر مشکالت موجود در فضای جغرافیایی را شامل کنش جمعی هماهنگ 

ته گردد. الب میاقلیت بر اکثریت افراد جامعه حاصل  ی داند و این پدیده تنها در صورت وجود اقتدار و حاکمیت یک طبقه می

باشد و یا نباشد.  ها آن  ی ه اکثریت افراد جامعه و برآمده از خواست و اراد ی ، نمایندهاقلیت حاکم ی ممکن است این طبقه

اکثریت بنابراین قشربندی و حاکم شدن یک اقلیت بر  روند؛ میتحوالت ساختارهای فضایی به شمار  ی کهلیکن موتور محر

. استیی و تحوالت ساختارهای فضا ها شرط اصلی ظهور سیاست، قدرت و ضمانت اجرای برنامه ،دارای اختیار و قدرت کمتر

بخشی به فضا و مکان  و انتظام دهی سازمان ی بندی نموده و وظیفه ، معضالت و مخاطرات را اولویتقدرت در فضا یطورکل به

منابع شکل تخصیص را از طریق مستندات سیاسی همچون قوانین و همچنین چگونگی  فرآیندرا بر عهده دارد و این 

فضایی از کارکردهای اصلی قدرت -ه مثابه عنصر اصلی تغییرات مکانیب ریزی برنامهگیری و  دهد. بدین ترتیب تصمیم می

نقش قدرت سیاسی حکومت و دولت با ابعاد طبیعی و انسانی  ی چون مطالعههممواردی  ی مطالعه. رود میسیاسی به شمار 

با های سیاسی فرهنگی  و ارزش ها ایدئولوژیی طبیعی و انسانی فضا، ارتباط ها مایه ها با بن فضا، ارتباط رفتار سیاسی حکومت

ت. اسستا قابل ارزیابی در این راتوزیع قدرت در ساختارهای سیاسی یک کشور و اثرات فضایی آن  ی ه ، نحوفضای جغرافیایی

به مثابه بُعد کاربردی جغرافیا فارغ از کنش  ریزی برنامهاز حیث مقیاس نیز ضرورت ارتباط میان سطوح مختلف 

ای از کنشگران محلی و  ف گستردهحاصل نخواهد شد و ایجاد هماهنگی میان طی تعادلپایدار و م یا گونه بهمدارانه  سیاست

حاصل نخواهد  ،ی اجرایی و حکومتی استها بدون وجود کنش کالن نگر حاکمیتی که برگرفته از کارکرد دستگاه ای منطقه

منطقه دارای منافع مکانی خاص خود هستند و در روستا، شهر و  ریزی برنامهو سطوح  ها هر یک از مقیاس گرید انیب بهشد. 

ی مختلف وجود داشته باشد. ها متوازن و تعاملی بین سطوح و مقیاسگردد که ارتباط  میزمانی حاصل  ریزی برنامهپایداری 

ی مختلف زمانی حاصل ها با یکدیگر تعادل در فضا در مقیاس ها مکان ی ه در عصر حاضر با توجه به تعامل گسترد ویژه به

کالن نگریسته شود و این ی ها و با رعایت اولویت دهیتن درهممتعامل و  ی شبکهفضایی در قالب  ریزی برنامهگردد که  می

مانند عدالت، برابری و  هانیگرا انسانکه رویکردهای  طوری هب ؛استله تنها از طریق کارکردهای حاکمیت قابل حصول مسئ

ضمن  پذیر نیست. حاکمیت سیاسی امکان ی به وسیله ریزی برنامهی فضایی ها بدون تلفیق مقیاس ها مکانرعایت حقوق 

 چراکه ؛استدر مقیاس فراملی  ها آن متقابل  ی رابطه ی سیاست و فضا در مقیاس ملی متفاوت از مطالعه ی اینکه مطالعه

از طریق تمسک به روش انتقادی و نقد عملکرد  ،باشند می قادر ملت-لتودر مقیاس ددانان سیاسی ساختارگرا  جغرافی

  . دنباش ثمرمثمر سازی و برپایی عدالت فضایی  در آگاه ی ساختاریهافرآیند
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