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 چکیده

فضای جغرافيایي یکي از موضوعاتي است که تفسير آن در مکاتب در توليد سنياسنت اثرات شنااتت 

در چارچوب  يمعرفت گرایينسييت باشد.ميمتفاوت  معرفتي گرایينسنييتاز جمله در  شنااتتيتمایزم

لق مط یهاو ارزش هاآرمان جهت دسننتيابي به، درميالزا تيييايبر تلاف نگاه ي ذهاي و شننااسننهسننتي

 -سنياسيی هاشنااتتي این مفروضنه وجود دارد که شنااتت عملکرد گفتماندر این دسنتگاه . ندارد

پذیر امکان يمّرویکرد پوزیتویسنننتي و کبه ی جغرافيایي با اتکا تنارییي در توليد ابعاد میتل  فضنننا

ر دتحليلي و با مراجعه به مستادات نظری  -با روش توصيفياین پژوهش  درراستا  هميندر  باشد.مين

لوژیک ایدئو -يی سياسهاگفتمان ای برایویژه عامليت در تعری  فضنای جغرافيایي ،مرحلة نیسنت

نيت امکا ،تارییي -ی سننياسننيهابا توجه به ویژگي و ماهيت گفتمان متصننور گردیده اسننت. سنن  

ی هایافته .قائل گردیده استفضنا  توليد چگونگي در شنااتت  معرفتي گرایينسنييت برای یترافزون

 تواند ابعاد فرامکاني و فرازماني داشته باشد و در جهتميفضا الزاماً ن شااتت تحقيق بيانگر آن است که

ي شااسمعرفتتوان از ميقدرت سياسي در توليد و بازساتت فضای جغرافيایي الزاماً ن شنااتت اثرات

 پذیری است، استفاده نمود.  های مهم آن تعميمکه یکي از ویژگي استقرایي و تجربي

 .گفتمان، نسييتسياست، فضای جغرافيایي، شااتت، واژگان کلیدی : 
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  مقدمه  

فرهاگي  یهای مارکسيستي به جغرافيا و همچاين بروز آشفتگيهااندیشهميلادی با ورود  8315از دهه 

ی هاروشماطق صننوری و دانان از تمرکز بر داری؛ تعدادی از جغرافياجتماعي ناشنني از تفوس سننرمایه -

این مسئله زمياه را  و (Lashgari, 2016: 151) دان شدهگرروییي ادر مطالعة فضای جغرافي تجربي -يمّک

 شااسيفضا ،در نظر آنهافضنای جغرافيایي افزایش داد.  برای شنااتت گرارویکردهای نسنييتبرای ورود 

 نيست که نگاه افراد جامعه را از« آگاهي کاذب»یک ایدئولوژی به مفهوم هگلي آن، یعاي  فارغ ازگرا کميت

ناپذیر و ضروری طرف، اجتاابمثابه یک امر بيرا بهماحرف نموده و آن برند؛ ميآن واقعيتي که در آن بسر 

(، دورین 8311(، ادوارد رِل ) 8319روی)هنا دانناني نظير دیوینند. جغرافيسنننازدميگر جلوه در ذهن

پردازان قيلي به اندازۀ کافي به پویایي قدرت در این حقيقت متمرکز شدند که نظریه ( و غيره بر8319مسي)

صننوری را در شننااتت  ماطقگرایي تعميمو پذیری تکرار( Driver, 2013:205اند)جه نداشننتهفضننا تو

ود قادر بیودی ت پایيادی به اصنول شااتتي؛چرا که در نظر آنها  داناد.ميچگونگي توليد فضنا نادرسنت 

 ,Masseyاند؛ تضمين نماید)را ساتته هاتارییي که آن فرم –چيزی دربارۀ محتوای روابط سنياسي نيسنت

2005:46). 

دارای روحيه  و جوامع هاکه انسان استگرایان ميتاي بر مفروضنه ثيات فطرت بشر اساساً توسط اثيات

مله گرا از جدانان اثياتجهت جغرافيو ازاین باشننادميطليي فارغ از فرهاگ و اعتقادات مشننترم مافعت

 ستحالياین در .دانستادميبياي پيشفرایاد تحول جوامع را قابل هارفتارگرایان، کارکردگرایان و اکولوژیست

داناد و معتقدند ميپذیر نو جوامع را تعميم هاگرا فطرت سنننود محور انسننناندانناني فرااثياتکنه جغرافي

 جه دستيابي به مواهب مادی نيست.فرهاگي و اجتماعي الزاماً در نتيبسياری از رفتارهای 

ای با ي، عرصنه فضناشنااسي امتزاز فزایادهی شنااتتهاو در مواجهه با این چالش از این زمان به بعد 

این مسأله موجب گردید که مطالعة اثر تصميمات قدرت سياسي  .مياحث سنياسي و ایدئولوژیک پيدا نمود

معرفتي در  گرایينسييت و( Dikshit, 1982:20)گرا را به چالش بکشدي عيايتشااسمعرفت ،در توليد فضا

گرا بویژه اهميت دانان نسييتچرا که جغرافيفضناشااسي و فضاسازی بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. 

 & Mirahmady)باشننادميای برای عملکرد قدرت در توليد و بازسنناتت فضننای جغرافيایي قائل ویژه

Mirahmady, 2017: 156). همه یا آگاهي اسننت؛ ليکن بطورکلي در جدال آگاهي با طييعت، پيروزی با فا

که شااتت درصدد باشد وزی به سادگي حاصل نیواهد شد. درصورتيدر جدال آگاهي با آگاهي دیگر پير
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ین ا تارییي -باشند که نهادهای سنياسيمينيازماد قدرت  ،شنااتت متمایزی را به نفع تود مصنادره کاد

 يگراینسييت(. در یک نگاه کلي ویژگي مشترم Mojtahedi, 1992: 61)نمایادميقدرت را برای آن فراهم 

 باشد: ميذکر غرافيایي در قالب موارد زیر قابلمعرفتي در شااتت فضای ج

عم از باشد. اميدهي به ساتت فضای جغرافيایي رویکرد بر عوامل غيرمادی در شکل ال ( تمرکز این

انگارد و یا برای ميته ذهن، زبان و یا قدرت آنکه عوامل مادی را کاملاً نفي نموده و آن را سننناتته و پردات

ر گردد که حيثيتي فراتميباشند. این نو  نگرش سيب ميوزن عوامل مادی قائل ای نقشني همعوامل انگاره

تکثر ا بنمایاد. باابراین  نيز توجهدهاده ماهيت فضا ی فضنا قائل گردند و بر عوامل شنکلاز اجزاء مادی برا

گرا تعميم گونه ونماید و نگاه اتمميتفاوت در مياني ماطق محاسياتي بروز  ،ی از فضابرداردر هویت و بهره

رفته گی شکلهااین اعتقاد وجود دارد که پدیده ،حيث تارییي . در این دیدگاه ازگرددميکمرنگ به فضنا 

 26 :2011 ,)باشدميتارییي حاکم  -ی سنياسيهانظامفضنایي ماو  به شنااتت  -در قلمروهای مکاني 

Foucault.) 

که امری گردد؛ بلميب( شااتت فضا لزوماً بر اساس نظریه انتیاب عقلاني)سودگرایي مادی( تعری  ن

های سلطه و یا تحت سلطه بازی ی اجتماعي، روابط قدرت،هاانگارهتواند متأثر از ميبر سناتته اسنت که 

بلکه  يدگرا تقليل بیشه ماطق مادیمثابا به رفتارهای فضنایي ر ميتوان تماميصنورت نزباني باشند. درهر

 ,Sadeghi & Others)ی محاسنياتي گوناگون داشنته باشادهاتواند نظامميو قلمروهای میتل   هاهویت

توان اذعان نمود هر دانشنني تا آنجا که محصننول ذهن و زبان انسننان اسننت از مي. در مجمو  (33 :2016

فرهاگي و سياسي جدا نيست. در این راستا فضاشااسي ميتاي بر اندیشه ی انسناني اعم از اتلاقي، هاارزش

اسنننت و شننااتت آنها بوسنننيلة فهم کاوی کاوی باشنند نيازماد دليلگفتمان بيش از آنکه نيازماد علت و

   باشد.ميپذیر گرایانه امکانفرااثيات

رفتن نظرگبدون در فضای جغرافيایي حصنول معرفت نسيت بهاز جمله  ؛در این چارچوب شنااتتي 

سياست مشتمل بر عملکرد بازیگران سياسي)نهادهای حاکم، رهيران، احزاب و..(، مستادات سياسي)حقوس 

شننااتت  و (Agnew & Muscara, 2012: 56)ی سننياسنني ناکامل قلمداد گردیدهاو قوانين( و ایدئولوژی

بر  .باشدميپذیر نيي امکاشااتتي نستاها از طریق اتکا به دستگاه عملکرد سياست در مدیریت و توليد فضا 

ر ي معرفتي در مطالعه اثرگذاری سياست بشنااسنجایگاه نسنييتاین مياا در این پژوهش کوشنش گردیده 

ن دستگاه شااتتي ای گيرد و علل تاثيرپذیری بيشتر شااتت این رابطه ازمورد بررسي قرار فضای جغرافيایي
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 در چارچوب ه در درجة نیسنت مفهوم فضنای جغرافيایيکوشنش گردیده ک در این راسنتاتحليل گردد. 

ارییي و سير ت -ی سنياسيهااین تعری  با عملکرد گفتمانا تطييق موضنع نسنيي تعری  گردد. سن   ب

 ی جغرافيایيرابطه سياست و فضاترین راه شااتت مثابه محتملي نسيي بهشااستکوین آنها جایگاه معرفت

 گردد.  تييين

 مبانی نظری 

 معرفتی گرایینسبیتو  جغرافیایی یفضا

جهت درمي الزا ،تيييايتلاف نگاه بري ذهاي و شننااسنندر چارچوب هسننتي 1معرفتي گرایينسننييت

 و ها، آرمانهاگرایانه معتقد به مطلقيت ارزش. دیدگاه وحدتندارد مطلق یهاو ارزش هاآرمان دسننتيابي به

تضاد  ،ارت بهترعيبه باشد.ميمقدم بر تجربه قابل ادرام  سنازگاری آنها با یکدیگر است که به وسيله بياش

این اعتقاد وجود دارد که ظهور تضنناد در  ،باشنند و در موضننع مطلقميو تااقض؛ مايع شننااتت در جهان 

واقعي ميان اشياء  یکاادۀ ميدا و مقصنندمحروم( ماعک  -بد؛ برتوردار -وب بزرگ؛ ت -فضنا) کوچک 

نسيت  ،ای سازگار با یکدیگرصورت ماظومهو درنهایت به (,Rush 64 :2014)باشندميمابين این تضنادها 

گردیده که  سودمحور بشر سيبضمن ایاکه فطرت که معلول اقتضای قوای فعاله طييعي است.  برقرار کااد

ي نسيي شااسکه در معرفتدرحاليو روندهای سنياسي باشد.  هادهي جامعه کمتر در نتيجه گفتمانسنامان

تقاد وجود دارد که وجود تضاد صرفاً امکان مقایسه، حرکت و تغيير را فراهم نموده و هيچ نو  علت این اع

نفي و دلالت جایگزین  ؛گرایي، الزام قطعيتدر نسننيي .العلل واقعي برای توجيه این تضننادها وجود ندارد

این قلمرو در (. Vaezei, 2006: 431)گرددميگردد و انسننان بطورکامل معيار شننااتت اشننياء ميعليت 

ال نيست بلکه ها محنه تابه جهت تکوین اشنياء امکان اجما  نقيضنين  ،تيکميتاي بر ماطق دیالک شنااتتي

 باشد.ميضروری 

بطورکلي مفاهيم تصننوری و احکام تصنندیقي که مطابق تارجي ندارند و تاها در ظرف ذهن مطابقت 

ی تارجي هاتصوری و تصدیقي که کاش  واقعيتگردند و مفاهيم ميیاباد شااتت اعتياری محسوب مي

صدس و کذب آنها بعد از  بوده وای واقعي هستاد که انکشاف و انعکاس پدیده باشناد، ادراکات حقيقيمي

(. Raheimi, & Falsafien,2015: 10)گرددميتيدیل گرا تعميمو بعد از بررسنني فرضننيه به گزاره  کشنن 

                                                           
1. Cognitive relativism 
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که با کمک ح  و تجربه حصول باشد ميمشنتمل بر ادراکات محض  اگرچه بیشني از ادراکات حقيقي

ياریات اعتبیش دیگر از ادراکات حقيقي مشتمل بر و شنااتت به آنها بدون دتالت اسنتدلال ممکن است 

، (Vasegh & Others, 2017: 77)شان تارجي استکه قابلِ حمل بر امور عياي بوده و اتصافاست عقلي 

ت حالي اسنن. این درآیدهای عقلي به دسننت نميها بدون تحليلآن ،م علت و معلولماناد مفهوانتزا   ليکن

، آنها هاماظور تييين واقعيتبا اتکا به استدلال و استاتاز بهباشاد که ذهن ميادراکات اعتياری مفروضاتي که 

 الامر ارتياطي ندارد. را ساتته و با واقع و نف 

 

 کات حقیقی و اعتباریمقایسه تطبیقی مفهوم ادرا. 1جدول 
 ادراکات اعتباری ادراکات حقیقی

 نتایجي است که عقل از کاار هم قرار دادن رویدادها به آن رسيده است باشدميی واقعي هامشتمل بر انکشافات ذهاي از پدیده

 ی ریاضي و طييعيهااستدلالبا توان ميادراکات حقيقي را 

 .اداقتصادی نيستتطييق داد و تابع تحولات اجتماعي و 

ادراکات اعتياری تابع احتياجات اجتماعي و سياسي است و با تحول این 

 گردد.ميشرایط پيشياي؛ شااتت نيز متحول 

ادراکات حقيقي علاوه بر ایاکه واقعي و تجربي اند قابل 

 باشادميتعميم نيز 
 نمایدميادراکات اعتياری سيری تکاملي را طي 

 

کدیگر باشد و چون مفاهيم واقعي با یميروابط واقعي  گرقياس عقلاني تداعيادراکات حقيقي با اتکا به 

 ق، مجهولاتیق برتي حقایقادر اسننت قياس و براهين ماطقي را شننکل دهد و از طر عقلمرتيط هسننتاد؛ 

دارد  در عالم واقع وجود شود دقيقاً همان وضعي است کهميآنچه بيان  ،دیگربيانبهدیگری را کش  نماید. 

ي عِلّ  و ارتيا  ميان آنها حاصل یک نو  ارتيا  ودهو مطابقتي است که بر گفتمان فردی و اجتماعي متکي ني

ا مجموعه ب ،دیگرعيارتباشد. بهميدر اعتياریات همواره روابط وضعي، قراردادی و اعتياری ليکن باشد. مي

تایج ن ،واقعدر توان مدعای اعتياری را اثيات نمود.مين ،شنننکيل دادهدلنایلي که اجزاء آن را حقایق)برهان( ت

اهد توای تفسنننيری و غيربرهاني آید نتيجهميدسنننت از مقدمات اعتياری همچون قدرت بهاعتيناری که 

شننااتت محقق متأثر از عملکرد ذهايتي اسننت که فارغ از ضننمن ایاکه . (Soroush, 1997: 379)داشننت

و  3، کليت2، ضروریت1هيچ یک از اوصاف ذاتيت روباشند. ازاینمياجتماعي نی فرهاگي و هاچارچوب

                                                           
1. Nature 

2. Necessity 

3. Totality 



 چهارمشماره                                       های جغرافيای سياسي        مجلّة پژوهش                                              31

 

 در مورد اعتياریات اجتماعي ،گرددميکه قوانين طييعي دارند و ادراکات حقيقي که بدان متصننن   1ابدیت

ي از جمله قدرت و از حوزۀ زندگي اجتماع ميکات اعتياری بیش مهابا این توضيحات ادرمصداس ندارند 

 .گيردميسياست را دربر

در  موجود یهاو مکان هامثابه رابطه بين اشياء و پدیدهامری نسيي به ی جغرافيایيدر این دیدگاه فضنا

طييعت  و ميان اقتصاد، فرهاگ، ساتتار سياسيجغرافيایي حاصل روابط  فضایدر این موضع  .باشدميآن 

فضا عه روش مطال بودن فضا؛ميبا عاایت به انضما .باشدمي ميباشند و با آنها دارای رابطه انضمامي و غيره

ابين ی فرهاگي، اجتماعي و سنياسي مهاضنمن ایاکه تفاوت نسنيي باشند. و ميبایسنت کيفي، تفهمينيز 

واقعيت  باابراین فضننا یک افزاید.ميبودن ماهيت فضننا و اثرات آن بر فضننا هرچه بيشننتر بر نسننييجوامع 

ليل د، توليد فضننا بهگردد. در این موضننعميحاصننل  هاتقابل بين اشننياء و پدیدهو از روابط م اجتماعي

این  ،الحباشد. درعينميی اجتماعي، اقتصادی و فرهاگي و ... هازماني و کاش متقابل پدیدهبودگي، همهم

ي ميان و نفرابطنه در ذات تود، حرکت، نفي، رقابت و در نتيجه تغيير اجزاء را به دنيال دارد و این تضننناد 

 هاز پارادایمای اداد توالي و مجموعهي تواهد شد. باابراین فضا برونماجر به ظهور دیالکتيک فضای هاپدیده

رف تازل دادتوان فضننا را به یک شنني انتزاعمياسننت و ن هاو گفتمان  32 :2001)ي ميتاي بر امتداد صننِ

Hindess,.)  

طلق و م ،تغایهباشد بميا که تعری  نسنيي از فضنا نيز برگرفته از آن گرنسنيي و ایانهگردیدگاه کثرت

و  هاجارمادیبه ا را عدم توجه گرچالش فضننای مطلق و اعتقاد ندارد مروهای فضننایيلقتعميم برای قابل

نه و اشننااسسنرآغاز ورود ایده آليزم معرفت ،اگرموضنع نسنيي .داندميی گفتماني حاکم بر فضنا هاسنازه

ایانه گرایدئاليسننت و آرمان انهشننااسننروش که انگارۀایدئولوژیک به مطالعات علوم جغرافيایي بود. بطوری

فضای  مفهوم ،ا در چارچوب این موضنع فلسفي وارد مطالعات جغرافيایي گردید. در این انگارهگرفرااثيات

ست ها و فرایادهای حاکم بوده اآغاز برای شنااتت اثرات نيرو ةجغرافيایي هرگز نهایي نيوده و بيشنتر نقط

و  هاباشنند. از سننوی دیگر نحوه و چگونگي رشنند مکانميمعروف  "2بازنمایي فضننایي"که تحت عاوان 

وژی و نگری نسيت به آنها از سوی ایدئولیاد تیصني  ماابع و تييين و آیادهعوامل و نيروهای مؤثر در فرا

                                                           
1. Eternity 

2. Spatial Representation 
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 ی، اقتصاد سياسي و روابط اجتماعي در توليد فضاگيرد. در موضع نسيي ایدئولوژميقدرت حاکم صورت 

 (.  Tarakomeh, 2014: 26)گيردميمورد توجه قرار 

  ی تحقیقهایافته

کرد فضای جغرافيایي ناشي از عمل بازساتتیکي از وجوه مهم توليد و  ،ذکر گردید پييشترکه چاانهم

عاوان فرم و فرایاد و فضای جغرافيایي بهاوان عکه سياست و ایدئولوژی به باشد. بطوریميقدرت سياسي 

عيارت دیگر هر گونه کاشي که (. بهHafeznia, 2010: 112)دارندميبسنتر؛ همواره با یکدیگر رابطه انضنما

ساتتار فضایي  ،جهتگردد و ازاینشني سنياسي محسوب ميآگاهانه یا ناآگاهانه با قدرت تلاقي نماید؛ کا

و سرچشمه بیش مهمي از  ( ,Murdoch 87 :2013)باشدياسني مياشنها و فرایادهای سننيز محصنول ک

ضای ف در این راستاباشنند. برگرفته از چگونگي عملکرد بازیگران سنياسني و ایدئولوژی آنها مي شنااتت

جغرافيایي شنامل فضنای تغيير شنکل یافته و یا مسنکون شده به وسيله انسان و نهادهای بشری است که 

 ,lashgariگردد)، مدیریت و کاترل ميدهي، ميزان و شندت این تغييرات تحت عامل سياست تاظيمجهت

ي وهای سنياسميداء و سنرچشنمه بیش مهمي از تفکرات برگرفته از چگونگي عملکرد نير و (11 :2016

فضا برایاد تعامل بايادهای زیستي، طييعي و ساتتارهای  ،کليطوربه (.Dikec, 2012: 670)دباشنحاکم مي

 . (Jones, 2007: 1601)باشدسياسي، فرهاگي و محصول قدرت، تصميم و مدیریت مي

ارند تلاقي د آناز این رو نهادها و مسنتادات سنياسي حاکم بر یک فضا آن چاان با تحولات و کارکرد  

ین مؤلفه سنننرچشنننمه از ا فضنننا شننناناتنتاز  ميتوان اذعنان نمود کنه بیش مهکنه بر پناینه آن مي

های حاکميت و اقتدار سياسي در فضای جغرافيایي  نمود عياي شيوه و (Tajbakhsh, 2007: 276)گيردمي

چرا که ، (Taneix, 2009: 92 )بازنمایي شودنماید؛ تواند در فضایي که اشغال ميو قدرت سنياسي مي یافته

ابه جوهر مثگردد و سننياسننت بهميميدأ اثر یا تغيير سننایر ابعاد فضننای جغرافيایي؛ از ميدأ سننياسننت آغاز 

ساز و مجری بر فضا که متشکل از جامعه، حاکميت، فرمانروایي و اعمال قدرت، بوسنيله نهادهای تصنميم

شننااتت از این جهت  (.,Hughes 225 :2017)گذاردميباشنند؛ تأثير ها و... ميها، جریانها، سنناتتشننيکه

 Afzali)باشداثرگذار ميی سياسي هانيازماد شااتت نيروها و گفتمانفضنای جغرافيایي  چگونگي تکوین

& Others, 2014: 37). ر در گيمايعث از نهادها و نيروهای تصميمی هاتوجه به رفتارها و کاش کهطوریهب

و ... گردیده اایع، تدمات، حمل و نقل، مهاجرت پراکادگي صننن گونگيشنننااتت چقلمرو ملي موجب 

   ایدئولوژیک ابتدا زبان، س -ی سياسي هاگفتمانعملکرد  ؛حتي در جغرافيای اجتماعي و فرهاگي است.
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الگوهای فرهاگي فضا مشتمل بر سيک پوشش، عادات تغذیه و غيره را تحت تأثير و به دنيال آن  سکونتگاه

اگرچه ممکن اسننت فرایادهای دیاي، اتلاقي و فرهاگي ماابعي برای تعيين شننااتت باشنناد؛  .دهدميقرار 

غيریت اد ایج برایتارییي مشننروعيت نهایي تصننميم گيری  -ی سننياسنني هاليکن در نهایت تاها گفتمان

نتيجه در  از واقعيت وجودی فضننا ميبیش مه بر این مياا .(Schmitt, 2013: 65)باشنندميسننازی را دارا 

 .( ,Berger & Luckmann 208 :1996)تارییي حاصل شده است –کارکرد قدرت سياسي

 ی فضننایي برابرهابر مصنندر حاکميت؛ فرم و نهادهای مايعث از آن هاگفتمانبا قرارگيری هر کدام از 

تواسنت آنها توليد تواهد شند. در این چارچوب آنها سازوکارهایي در اتتيار دارند که بوسيلة آن موجد 

، ایجاد گيریریزی و تصننميمنها در اتتيار داشننتن قدرت برنامهباشنناد که از جملة آمي فضننایيتغييرات 

وان سننالاری و داشننتن اقتدار مالي زیرسنناتت اقتصننادی، اجتماعي و تدماتي، در اتتيار داشننتن نظام دی

اه رغم ایاکه علم تیصي  بهيعلي حتي در چارچوب گفتمان نئولييراليسم(. ,Skocpol 46 :2001)باشدمي

ش حاکميت سننياسنني نق ليکن گردد؛ميکاترل  تقاضننا در بازار ماابع کمياب توسننط فرایادهای عرضننه و

نماید.  و قوانين کاترل هاعدم تعادل را از طریق سياستو قادر است هر نو   شتهتری نسيت به بازار دامقدم

یي از ای از مااسيات فضایياً همواره با فراتواندن مجموعهباابراین اندیشنيدن دربارۀ سنياسنت و قدرت تقر

 مدیریت کاليد فيزیکي تا توزیع دارایي و ... همراه است. 

ابه نقطة مثمودن عامل اقتدار سياسي بهنبه فضنا و سير تکوین آن بدون لحا رو حصنول معرفت ازاین 

باشند. این اقتدار برای تحقق تود نيازماد اندیشنه و گفتمان سياسي ميناپذیر یمت فضناشنااسني امکانعز

فضا را توليد تواهد نمود و از این جهت  ؛باشد که ماهيت تارییي دارد و در مقطع زماني حاکميت تودمي

ا را توليد گفتمان از یک سو شيوۀ فهم فض گردد.ميای نسيي مطرح پدیدهمثابة فضای جغرافيایي بهشااتت 

عهده سننناماندهي سنننير تکوین فضنننا را به ؛واسنننطنة کنارکرد انظيناطيهبن ،دیگرنمنایند و ازسنننویمي

گير موجود در قدرت و نهادهای تصميمتوان اذعان نمود که مي راستادراین .(Foucault, 1999: 38)گيردمي

د که گونه رابطه قدرتي وجود ندارو هيچها متضمن یکدیگرند ایي و چگونگي پراکادگي آنفضنای جغرافي

ب آن نماید و متعاقميای از دانش باشد. قدرت یک رابطه و پدیده را ایجاد و حفظ فاقد ساتتار تيعي حوزه

 :2015)گردديمپذیرش یا ممکن شود که در آن دانش معياي قابلميرژیم تاصي از حقيقت بايان گذارده 

142 Zieleniec, ).  حت تأثير گفتمان حاکم برای ت هاشااتت حاصل مجموعه ای از آموزش ،این انگارهدر

را توجيه  هاباشننند که شنننکل تاصننني از چيسنننتي پدیدهمينمودن اشنننکالي از مواجهه با جهان دروني
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ترین روابط در ميترین تا عموآنجا که شیصياز .(Khaleghzadeh & Malekzadeh, 2015: 137)نمایدمي

 پيامدنيز ي فضا جغرافيایدر نتيجه  چاين ادعایي دارند هاچاانکه فميايست باشدميجامعه متأثر از این قدرت 

و اصولاً فضا محصول  (Partovi, 2013: 73)باشدميتارییي  -ی سياسيهاو گفتمان هاعملکرد ایدئولوژی

 گرایييتنسي باشد.ميبر سنر دستيابي جهت سازماندهي، اشغال و مدیریت « ی رقيبهااتوریته» نزا  ميان 

تارییي  -کوششي برای دفا  از هویتي است که در درون حاکميت و گفتمان سياسي در شااتت فضا نيز 

بودن و همسناني ناشي از در درونافراد دارای یک ح  قوی در درون قلمرو فضنا  بدسنت آمده اسنت.

که در چارچوب گفتمان و ایدئولوژی نظم پيدا نموده  باشننادميدر فضننای جغرافيایي  مسننتغرس شنندن

 .( ,Relph 123 :2009)است

روابط قدرت و  چيستي ؛ ازفرایادبه  فرماز  گذربا برای شنااتت فضای جغرافيایي بهتر است  ،باابراین

ه نهادها، در نهایت برای تثييت سلطميهای موجود سئوال گردد. در این رویکرد عقلانيت مدرن و تماگفتمان

ام و ی عهاطرفانه واقعيت، معرفت عياي جهانشمول، نظریهمياي بر شنااتت بيباشناد و دعاوی مدرن مي

 .(,Foucault 38 :1980)فضا کارایي اندکي دارند ی سنياسني در توليدهااثرات گفتمانفراگير، در شنااتت 

 ،ترتيب. بدینیابدميلفي است که توسط قدرت سياسي سامان فضنا در معر  فرایادهای میت ،دیگربيانبه

فتن گرای است که درصدد نادیدهایانهگرکشنيدن هر نو  معرفت ذاتچالشمعرفتي بدنيال به گرایينسنييت

فضا توجه « مادی»تر به تظاهرات ا با توجه افزونگردر جغرافيای اثيات باشد.ميبايان گفتماني شااتت فضا 

و روابط فضننایي به تقسننيمات و  هاگردیده و تصننور غالب بر آن اسننت که فرمناچيزی به روابط قدرت 

حالي است این در .(Toal & Agnew, 2003: 74) تارییي ندارد -مااقشات مرتيط با عملکرد قدرت سياسي

تاصي  وجها به ر قدرت سياسياثر توان مين قدرت ماعي در پرتو گفتمانتوجه به معاایابي زیست اجتباکه 

د فضننا تمام ابعابُعدی تصننور نمود که ذاتي آن را بایسننت مياز ابعاد فضننای جغرافيایي محدود نمود بلکه 

در جهت  وگفتمان مسلط تابع باابراین شااتت  نماید.ميشنااتتي فضنا را تعيين اسنت و ماهيت هسنتي

  . یابدميتثييت سلطه ظهور 

ح های موجود در فضا و طرنسيي شدن نمادها، عااصر و گفتمان ؛معرفتي گرایينسييتحاصنل ظهور 

 رغم ایاکهعلي ،بدین ترتيب (.:Agnew & Muscara, 2012 58)بود« تييين اثياتي»به جای « روابط قدرت»

اف و اهد هاارادهليکن  ،رودميبه شمار ایدئولوژیک از اعتياریات ضروری جامعه انساني  -نهادهای سياسي 

یدگاه از د ندارد. یپذیرعميمکرار و تتاعتياری داشننته و قابليت ایدئولوژیک ماهيت  -نهادهای سننياسنني
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حقيقي  م کانوني وهر آنچه که تاکاون متضمن وحدت و دارای مفهودر فضاشااسي  معرفتي گرایينسنييت

از  ،این راسننتادر (.  ,Lechte 120-119 :2004)باشنندواقع متأثر از قدرت سننياسنني ميدر گردیدهتلقي مي

توسط حاکميت  فضایيعدالت  تعيين تجویزات و اهدافي نظير دسنتيابي به، ایان معرفتيگرنسنييتدیدگاه 

ده این فرآوربطورکامل ، بلکه باشادميدر یک مقطع زماني مشی  ندهادۀ آن مسنتقل از فرآیادهای شکل

یک مکان و زمان معين  ی حاکم شنکل دهادۀ روابطي است که درهاکه گفتمانباشناد. بطوریفرایادها مي

سنياسني است که بر هر کش  بدیعي  -و نوعي وجود پيشنين اجتماعي  (Smart, 2006: 43وجود دارد)

 & Bouzarinejad)شنننودميی معين محدود هاو مکان هاتقدم دارد و معيار صننندس و کذب آن به زمان

Marandi, 2015: 116). 

اتارییي و ی فرهابا رد گفتمان فضنناتوليد  اثرگذاری سننياسننت دردر شننااتت  ایان معرفتيگرنسننييت

ماهيت و کارکردهای ی میتل  در جهت فضنناشننااسنني و فضنناسننازی هااین باورند که دورهلامکاني بر 

فر  از حينث پيش گرایينسنننيينت. ( ,Zaymaran 51 :2005)بنا یکندیگر دارننند متفنناوتيگفتمناني 

ت فضایي ي ميتاي بر واقعيشنااسنماد و از حيث هسنتيی معرفتي تاریخهاميتاي بر گزارهي شنااسنمعرفت

و  هارمف زماني -فضایي باابراین تلاش پژوهشنگر باید اسناسناً صنرف فهم  باشند.ميماد ماد و زمانزمياه

ييعي لوم طي را به عشنننود و تحليل عِلّ فرایادهای فضنننایيپدیدارها و پنذیر تعميمو ننه تييين  فرایاندهنا

ای ها و روابط در فضميدأ توليد معاني، اندیشنه معرفتي گرایينسنييت. از دیدگاه (Afzali, 2007: 11)وانهد

اسنناس و افراد جامعه بر (Lefebvre, 1997: 340)گرددميگرا حاصننل جغرافيایي از طریق فرآیاد قدرت

ی فضننایي و فرایادها هامتعاقياً به توليد فرمپردازند که ميکارکرد و التزام این نهادها به کاشننگری اجتماعي 

 گردد.ميماجر 

 

 

 

 

 

 
 رابطه سیاست و ایدئولوژی با تغییرات فضایی .1شکل 

 سیاست و ایدئولوژی
 سازنهادهای تصمیم

 و مجری

 تغییر یا تولید فضا
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دهد تا ميقدرت سياسي ذاتاً پدیده ای اجتماعي است و به بازیگران و نهادهای حاکم امکان  ،بطورکلي

ها رغم مقاومت دیگران بر آناش را حتي عليصنت مزبور بر آن اسنتوار است ارادهقطع نظر از مياایي که فر

ارد که صنننرفاً هماهاگي و انظيا  را به دنيال د ؛متابعت از قدرت و (Weber, 2011: 120)تحمينل نمناید

باابراین جهان و تاریخ ایده و روحي دارد که در هر مرحله از گذار تارییي  باشنند.مي ميضننماواقعيتي ان

 وینتکصورت روبه. در این انگاره حقيقت به (Alam & Sadeghi, 2014: 244)گرددميبیشي از آن نمایان 

گونه عيايت هر و باشنندميگيرد و در هر مقطعي از تاریخ دارای نمودهای تاص تود ميمورد تحليل قرار 

باشنند. يمبودن با قدرت قابل فهم عي و یا در ابعاد انسنناني در توأمدر فضننای جغرافيایي چه در ابعاد طيي

 ه چگونگيفضا و بلکه بيشتر ب کمتر به موضو  شنااتت نسنيي در نهایت بسنتر مفهومي؛متااسنب با این 

دهد که يمو محور مياحث جغرافيایي را به این سمت سوس  یابدميدست گيری فضنای جغرافيایي شنکل

 شود.ميسياسي کاترل  -فضا به لحا  تارییي

طرف و مافعل نيست بلکه دائماً توليد و از طریق مااسيات و روابط فضا یک ظرف بي ،در این موضنع

پذیری ماطق صوری تکرارپذیری و تعميم ؛با ارجحيت گفتمان شود.ميدچار بازساتت  تارییي -سنياسي

عي نيست رفتار فضایي ميتاي بر قوانين طييفرایادها و  کهبازد چراميا رنگ گري عيايتشنااسمطابق معرفت

این تلقي از فضای جغرافيایي  باشد. اساساًميی سنياسي هاای از عملکرد سناتتمجموعهبلکه محصنول 

ای تاص قرار دارد و فضا اصولاً در برهه ی تارییيهافتن جايهگرنظرم درست بشر مستلزعاوان قلمرو زیبه

 ,Mouffe)فضنا بدسنت آورده است قرار دارد که چيرگي لازم را برای نظم آفریاي در گفتمان سنياسنياز 

اجتماعي شيوۀ عمل آنها در توليد  -ی سنياسيهای گفتماني بين سناتتهااتتلافات و تفاوت .(31 :2012

 )ی میتل  وجود نننداردهننازبننان مشنننترکي ميننان پننارادایم ،بيننان دیگربننه دهنند.ميفضنننا را تغيير 

Moghadamheydari, 2015: 85) و  هاکه طرفداران آنها با تمسک به آن بتواناد به شااتت مشترکي از فرم

  فرایادهای فضایي دست پيدا نمایاد.

 رمشننتمل بگردد، مياجتماعي تاص مطالعه  -در ظرف تارییي اني که فضننای جغرافيایيزم ،روازاین

شااتت  ،اساسبراین. باشدمياجتماعي جاری  -اسنت که در آن ظرف تارییي  ميباورها، سنان و مفاهي

 یهاو در شااتت فرم  (Aghanazari, 2018: 80)باشدمياظر به عملکرد ترتييات نهادی نسيي و اعتياری ن

 :Bennett, 2009)ثابه اصالت شااتت پرداتتمفرم به فرایاد بهتعميم توان با ماطق استقراء از ميفضنایي ن

رف یا ، شنااتت فضنای جغرافيایي بهدیگربيانبه .(369 یا « افسهلِ»که ميمادا« في نفسنه»مثابه موجودی صنِ
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ی در گيری از وجود و قرارگيربا فاصله ، شااتتدر این رویکرد. باشدميپذیر نامکانهمراه گفتمان نياشد؛ 

ه نيازماد بازگشت تدریجي ب ی جغرافيایيشنااتت فضا ،این راسنتادرگردد. مينقطة مقابل وجود حاصنل 

تارز  يعيابایست از ماهيت ميفضایي برای شااتت  یهاو ابژه هافرمباشد. چرا که ميذهايت و گفتمان 

مثابه گفتمان و ایدئولوژی در مرحلة فرایاد فضننایي به ،ن دیگربياهب ( تيدیل شننود.ذهايتتودش)و به ضنند

ه گردد. در فلسفميفضایي است آشکار  هعياي از حالت درون ذات بيرون آمده و در غير تود که همان ابژ

بودن چيزی برای شااتت پدیدۀ دیگر نوعي انفکام است که شااتت پدیده به آن ضروری ،شااتت نسيي

یک پدیده  ميکه جاية غيریت و عد. بطوری(Shahverdi & Meshkat, 2017: 106)پيوند تورده اسننت

 نماید. ميهمان چيزی است که ضرورت هستي پدیده را متجلي 

ي شااسمعرفت شود.ميی فضنایي آغاز و به عالم ذهن و گفتمان تتم هادر این راسنتا شنااتت از ابژه

تمل بر چرا که روابط اعتياری مش ه قائم به تود نيست؛نماید کمي تصورفضا را به صورت عَرَضي  ؛نسنيي

ت تمایز فضاهای جغرافيایي نسيایجاد گونه ذاتي نيست تا از عوار  و تواص آن بحث شود و صرفاً هيچ

ی هاو ابژه هافرم شننااتتي؛ گرایينسننييتدر  طوری کههب تواهد بود. هابه یکدیگر حاصننل اعتيار گفتمان

 ؛ضایيف فرمدر پ   ،روایناز داند.ميا و هر دو را واجد هستي فتمان را عين فضنفضنایي عين گفتمان و گ

زمان متغير  طولباشد که اليته اعتياری است و در ميوجوبي نهفته اسنت که مايعث از مسنتادات سنياسي 

  تواهد بود.

ازیگران بتوليد فضای جغرافيایي در ابعاد میتل  بواسطة حرکت و تحولي است که ناشي از جابجایي 

پيوندد و شااتت سير تکوین فضا از جا  شااتت حقيقي و تجربي ميی سنياسي بوقو  هاو ایدئولوژی

ی واقعي و یا صننفات مايعث از آنها باشنند و هابایسننت بر محور پدیدهمينيسننت. اصننولاً ادرام حقيقي 

جو بنایسنننت امور اعتيناری نظير سنننيناسنننت و ایدئولوژی در چارچوب شنننااتت حقيقي جسنننتمين

ی که وقو  آنها در محدودۀ عملکرد نيروهای سننياسنني باشنند هاو از پدیده (Taghilou, 2017: 47)گردد

 ،زعم اندیشننماداني همچون لوفوربه . (Baniassad, 2016: 55)توان در برهان اسننتقرایي اسننتفاده نمودمين

باشد، چرا که روی دیگر آن تلق فضای جدید های فضنایي فقط یک روی سنکه توليد فضا ميتوليد فرم

غيير وسيله نيروهای سياسي جدید؛ جهت ت، جایگزیاي و تصاحب مصدر قدرت بهاست که به وسيله تغيير

ل به یکاادگان قيلي تيدپنذیرد. در این فرایاند و بنازسننناتت، مطيعان و مصنننرفمينظم قيلي صنننورت 

شان و کاادگان، فضا را تصاحب و آن را در تعقيب نيازهایاین معاا که استفادهگردند؛ بهتوليدکاادگان فضا مي
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صورت عميقي رخ . اگر این تغييرات به(Tarakomeh, 2014: 26د)نمایاهت ماافع تود از نو تلق ميدر ج

 .(Habersack, 2010:20) دشوقرار مياجتماعي جدید بر -ضایيیک فضای جدید همراه با یک نظم ف ،دهد

 -فاً ذهاي اسنت، بلکه محصننولي سياسيفضنای جغرافيایي نه صنرفاً فيزیکي و انتزاعي و نه صنر ،واقعدر

ودش بوجود ی حکومت، اقتصاد، فرهاگ و روابط اجتماعي تاص تهانتيجه شيوهاجتماعي اسنت که در

 ،بيان دیگربه (.Rafeiyan & HossienPour, 2012: 71)شدباميای کاملاً نسيي و ربطي آمده و باابراین پدیده

 . باشدميناممکن  دستيابي به معرفتي یقيايال آن دنيهبو امکانيت شااتت از مقدمه اعتياری 

د اند که فقط با نظام دروني توبه سنننر برده هاو فرایادهای فضنننایي در نظام متفاوتي از گفتمان هافرم

باشنند. از این رو هيچ یک از مفاهيم ميایدئولوژیک متمایز  -سننياسنني  هاگفتمانماسننجم بوده و با سننایر 

ا مجموعه ب ،عيارت دیگرطه واقعي و نف  الامری ندارد. بهاعتيناری بنا مفناهيم واقعي ینا اعتياری دیگر راب

تياری که ایج اعتوان مدعای اعتياری را اثيات نمود و نتميدلایلي که اجزاء آن را حقایق)برهان( تشکيل داده ن

ای تفسنننيری و ، نتيجهآیدمياز مقندمات اعتياری همچون ایدئولوژی، قدرت و ذهايت محقق به دسنننت 

سياسي نيز فرضي و قراردادی بوده که همتایي . مفاهيم جغرافيای(,Soroush 379 :1997)باشدميغيربرهاني 

از  شننوند.مياعتياری محسننوب  ميتارییي ندارند و مفاهي -تارز از ذهن محقق یا سنناتت اجتماعي 

های تصنندیقات حقيقي و تصنندیقات اعتياری آن اسننت که تصنندیقات حقيقي محصننول ترین تفاوتمهم

اتياری دارند اما تصنندیقات اعتياری محصننول جعل، وضننع و اعتيارند.  ةاند و جايواقعياتکشنن  و فهم 

ی ی آدميان قابل تغيير و لغو نيستاد، در حالي که تصدیقات اعتيارهمچاين تصدیقات حقيقي به صرف اراده

 ي و تکویاي درنحو طييعرا که تصدیقات و قوانين حقيقي بهآدميان قابل لغو و تغييرند چ ۀالاصول با ارادعلي

توان گرییت، اما از حکومت و لوازم تصنندیقات شننان نميها و توابععالم جریان دارند و از حکومت آن

 . توان گرییتاعتياری مي

پذیر گفتمان حاکميت و ایدئولوژی امکانی فضننایي در بسننتر هافرایادها و فرم در این راسننتا انضننمام

درحالي اسنننت که یابد. اینمير فرم تجلي تام در ذهن آغاز گردیده و سننن   د، بطورگردد و هسنننتيمي

 ی حاکم به معاای جعل یک ذات، معاا یا اسمهاي ذهاي ميتاي کارکرد گفتمانشنااسرغم ایاکه نسنييتعلي

ين ليکن ناميدن و تفسير نسيت ب باشدميدر شنااتت؛ ضروری  هاباشند و برقراری نسنيت ميان پدیدهمي
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نيست بلکه نوعي نوميااليسم پدیدارشااسانه است  2رایج در آم ریسم 1ی فضنایي به معاای نوميااليسمهاابژه

در مطالعة اثرگذاری سياست بر فضا  .(Mehrnia, 2008: 102)یابدميکه در ساحت آگاهي گفتماني تجلي 

ی استقرایي های بدیهي نظير اسنتحالة تقدم شيء بر نف  و امتاا  اجتما  نقيضين که مياای استدلالهاگزاره

که هيچ یک از طوریهباشد. بمي« عدم لغویت»راه ندارد و تاها معيار جاری در اعتياریات قراردادی  ،اسنت

اوصنناف ذاتيت، ضننروریت، کليت و ابدیت که قوانين طييعي دارند و ادراکات حقيقي که بدان متصنن  

ي در جغرافيای سياس هاراندن از گزارهنگردد در مورد اعتياریات جغرافيای سياسي مصداس ندارند و سیمي

ی اجتماعي ساتتارها ،روازاینباشد. ميایدئولوژیک  -ی سياسي هاوارگي گفتمانفتن شيگرنظرمستلزم در

 -شدن آنها توسط نيروهای تارییي باشناد که لازم اسنت چگونگي برساتتهميسنياسني امری تکویاي  -

نمودن و سننير تکوین آن بدون لحا  به فضنناحصننول معرفت اجتماعي مورد تجزیه و تحليل قرار بگيرد. 

تود  باشد. این اقتدار برای تحققميناپذیر مثابه نقطة عزیمت فضناشنااسني امکانعامل اقتدار سنياسني به

باشد که ماهيت تارییي دارد و در مقطع زماني حاکميت تود فضا را مينيازماد اندیشنه و گفتمان سياسي 

این جهان و باابر گردد.ميای نسيي مطرح مثابة پدیدهرافيایي بهو از این جهت فضای جغ توليد تواهد نمود

 244 :2014)گرددميتناریخ اینده و روحي دارد کنه در هر مرحله از گذار تارییي بیشننني از آن نمایان 

Alam  & Sadeghi, )در هر دورۀ تارییي یک اندیشننه یا تز به مثابة بیشنني از حقيقت نهایي  ،که. بطوری

گردد. در کشاکش بين آنها هيچکدام از تزها و آنتي تزها نابود ميسنيب پيدایي تز دیگر  ،موقعگردد و بهمي

شنننود که در مرحلة بعد بار دیگر همان روند دیالکتيک روی ميگردنند بلکنه بنا عاوان سننناتز ایجاد مين

 .(Alam, 1997: 471)دهدمي

گيرد و در هر مقطعي از ميتکامل مورد تحليل قرار صنننورت روبه، در این انگناره حقيقت بهروازاین 

و بر این عقيده استوار است که سازوکارهای زایا و ساتتارماد  باشندميتاریخ دارای نمودهای تاص تود 

 Smith) باشادميو دارای الگو در ژرفای بازسناتت فضایي وجود دارد که با ماطق دیالکتيک قابل کش  

& Riley, 2011: 45 .)نساني عي و یا در ابعاد اگونه عيايت در فضای جغرافيایي چه در ابعاد طيي، هراینباابر

باشننند و در غياب آن گفتمان شنننکل نیواهد گرفت. متااسنننب با این ميبودن با قدرت قابل فهم در توأم

فضننای  گيریفضننا و بلکه بيشننتر به چگونگي شننکل کمتر به موضننو  ،شننااتتي در مطالعات چارچوب

                                                           
1. Nominalism 

2. Empiricism 
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داند. حتي ميپردازد و هرگز تکوین سناتتار را ناشني از کارکرد سيستماتيک اجزای دروني نيمجغرافيایي 

فضننایي با نيات کاشننگران ارتياطي نداشننته و متأثر از فرایادهای  -مليت و تغيير در یک سنناتتار مکانيعا

ست که دی انوعي توليد ماهم هم واسطه تجلي روابط و ساتتار قدرت و  ،باشد. فضاميتارییي  -سياسي

 ؛در این ماطق شننااتتي ،شننود. باابراینميبر اسنناس قدرت و بویژه با سنناماندهي قدرت سننياسنني توليد 

و اتیاذ ماطق صنوری جهت شنااتت این بودن اجزاء و روابط فضنایي بویژه اجزای اجتماعي آن مسنتقل

دهد که فضننا ميمردود شننمرده شننده و محور مياحث جغرافيایي را به این سننمت سننوس  روابط و اجزاء

 شود.ميسياسي کاترل  -لحا  تارییيبه

د تيارشااسي فضا نيازماد رویکر سنياسي در توليد اثرگذاری گفتمان بيايپيشاین رویکرد شنااتتي در 

قق و یاد نيروها و روابط قدرت؛ امکان تحآی فضایي به مثابه برهااسنت که در طي آن با نگریستن به پدیده

فضا مستلزم  شااتت ،نتيجهدر وگردیده بياي با اسنتفاده از تفسيرهای ذهاي پيشاده یا عدم تحقق آن در آی

که  مير ماداتتر و فرعيی تیصصيهاحتي تقسيم فضا به بیش باشد.ميدادن تصنلت نامتااهي از دسنت

 هاگسست، هادر تيارشااسي پيوسته شکاف باشد.ميفته نشود؛ مجهول گردر ارتيا  با نظام گفتماني در نظر

گونه دانش قابل اتکایي از آیاده در مورد آیاده هيچ و در حوزۀ گونناگون معرفتي وجود دارد هناو جندایي

ی زمان هامانبایست بر گفتمي کهطوری. بهتغييرات فضنایي در نتيجه سنياليت قدرت سياسي وجود ندارد

 گرایينسييتکارایي  ،طورکليهب (.,Bell 437 :2013)فته شودی آیاده از آن دریاهاحال تمرکز نموده و نشانه

ي است که دهای متعارضگيری هر وضعيتي در فضا متضمن تفسير و نقمعرفتي بدان دليل اسنت که شنکل

تواند به مدت نامحدود ميين ميگردد. از این جهت شننااتت فضننا نميرفتن ثيات شننااتت موجب ازبين

آید يمای بوجود دچار گسست گردیده و وضع تازه دی موجوهاحقيقت باشند و به ناگزیر زیربار تعار 

شنود. اليته این وضع جدید نيز حاوی تعارضات دیگری است و این ميکه تعارضنات پيشنياي در آن رفع 

 نماید.ميفرایاد دیالکتيک بطور نامحدود ادامه پيدا 

ارییي ي تشننااسننجامعهاین طرز تفکر باعث شنند تا جغرافيدانان متأثر از این مکتب در آثار تود به  

اجتماعي در طول تاریخ قابل کشننن   -د گردند که عملکرد نيروهای سنننياسنننيمتمناینل گردیده و معتق

بياي شميتاي بر تواست و علایق آنها پيمکاني را  –توان آیاده تحولات قلمرو فضایي ميایي بوده و شااسو

 -ماعي نيروهای اجت وم جغرافيایي به اثرپژوهشنننگر عل ،نمود. در این دیندگناه و ميتاي بر رویکرد تارییي

و  (Seyed Emami, 2012: 84)نمایدميفضایي بيشتر دقت  -دهي به فرایادهای مکانيسنياسني در شکل
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نماید که در چارچوب فرایادهای ميقلمداد  گفتمانيفضننای جغرافيایي را حاصننل نوعي هم زماني با نظام 

 شود.ميتارییي توليد 

این فرایاد و شننااتت تغييرات ابعاد میتل  فضننای جغرافيایي ميتاي بر تيارشننااسنني  ،حيث نظریاز

ی پيشنين گفتمان مسننلط هانقا  گسنسنت و چهره -گيرد: ال ميقدرت حاکم در طي مراحل زیر انجام 

تارییي امکان  –با موجودیت گفتمان سننياسنني  ،دیگربيانبه مشننی  شننود تا تارییيت آن به فهم درآید.

و  ها. بطوری که فرم(,Nasre 96 :2018)راخ و آزاد فضای جغرافيایي حاصل از آن فراهم نيستشااتت ف

گيرد و شااتت ميباشناد که هسنتي فضنا در آن شنکل ميای از تاریخ فرایادهای فضنایي بازنمایي دوره

ي بسر بادی کاونمان در صنورتمدت زماني که این گفت -ب  متعاقب این هسنتي نيز از آن ماتز  نيسنت.

مان را که در برابر گفت هابرد و نيز ميزان دربرگيری آن)گسننترۀ نفوذ و پذیرش آن( و تضننادها، مقاومتمي

 ,Others)داوری نمود تا بتوان در مورد ميزان ماندگاری آنبایسنننت تفسنننير گردد ميحاکم قرار دارد؛ نيز 

2015: 67 Assadi &.) گيکاداج"نوعي از  گرتفسير ظهور غيریت و تضاد با گفتمان حاکم نمایان ،ویژههب" 

اجتماعي اسننت که در طي آن تمایل به فروپاشنني گفتمان موجود و جایگزیاي آن با گفتمان جدید پدیدار 

ی جدید را در فضنننای هاو مفصنننل بادی هاو امکان ظهور سنننوژه ( ,Hagheghat 541 :2008)گردیده

انسان در  ی مربو  بههاعرصه تاریخ تاها آزمایشگاهي است که نظریه ،بطورکلي نماید.مي جغرافيایي فراهم

در مورد آیاده آنها قضننناوت  ی حاکم بر تاریخهاتوان با توجه به گفتمانميتورند و ميآن محنک جدی 

 . (Sadegi, 2015: 387) نمود

وانين و ق هاتحقق یک رویداد را در نتيجه وجود گزاره ،ن در حوزۀ شننااتت تيييايتعيُ ،از سننوی دیگر

راد به دیگر جایي برای اندیشه و تفکر جوامع و اف ،نپذیرش تعيُ معرفتي گرایينسنييتداند و در ميماطقي 

ماظور از قدرت، رابطه ای آگاهانه و اندیشيده شده است که  ،يشااسدر این الگوی معرفت گذارد.ميجای ن

تواند تغيير رفتار دیگران را کاترل نموده و از این جهت شننااتت رابطه ای علِي است ميدر آن یک طرف 

 ایيگرنتعيُ .(,Rush 14 :1998)باشننندميبياي پيشدیگران بنه نحو موفقيت آميزی قابلکنه در آن رفتنار 

ا جير و نفي ب نماید که برابرميدهد ليکن هزیاة گزافي را تحميل ميبنا ایاکنه وعندۀ پيش بياي  اگرعياينت

 . ( ,Roubiczek 95 :2002)باشدمياتتيار 

بياي يشيای سياسي و ژئوپليتيک امکان پایان بر این است که با اتیاذ این روش در جغرافگرانتظار اثيات

ای که پای سننياست انجامد. ليکن در هر حوزهميو تييين فراهم تواهد گردیده و فقدان آن به هرز و مرز 
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ياسنني و بياي، آگاهي و رفتار بازیگران سننبياي نمود متأثر از این پيشپيش اگر بتوان آیاده رادر ميان باشنند 

طورکلي، ب تغيير تواهد نمود و در این صننورت آیاده نيز متفاوت تواهد بود. توليد فضننا هایمتعاقياً فرایاد

 به جهت تاو  رفتارنگری در مورد حدود و صنغور عملکرد سنياسنت در توليد فضا امکان برآورد و آیاده

ران آگاهي و اتتيار بازیگ. پذیر نيسننتمکانتحولات سنناتت قدرت اپذیری بيايشيکاشننگران و عدم پ

و  ت و فضارابطة سياسسياسي به دليل نقشي که در رویدادهای تارییي دارند، سيب فقدان قوانين کلي در 

بياي و پيشه تواند بميسياست در فضا ن ي اثرگذاریشااسشنوند و غایتميبياي در تاریخ عدم امکان پيش

  .ماجر گرددکاترل رفتار 

 گیری نتیجه

تری ونزدر شااتت رابطة سياست و فضا؛ حاکميت، گفتمان و نهاد سياسي در وجه عام تود جایگاه اف

ي به شااتت آن ماحصل دستيابشود و ميفضا توسط قدرت ساتته  ،. از این ماظردر توليد فضا بعهده دارد

اعتيار بیشنني به کاشننگری عوامل غيرعياي همچون گفتمان و ایدئولوژی که  .باشنندمين انتزاعي يحقيقت

ازماد هم ني گردند که فضنناشنااسنني متأثر از سنياسننتمينمایاد سنيب ميمجموعاً نهاد سنياسننت را متأثر 

ای از ادراکات اری هر قلمرو سياسي دارای مجموعهي اعتيشااسدر معرفت ي اعتياری باشاد.شنااسنمعرفت

ویژه اثرگذاری عامل قدرت هجمعي و بين الاذهاني اسننت که وابسننتگي تاص به سننير تکوین جامعه و ب

ل عوامل اجتماعي با بقاء، زوال و تيدی -داشنته اسنت. بدیهي است نظام معرفتي تکویاي یک قلمرو سياسي

ضو  مورد مطالعه در علوم جغرافيایي مثابه موباشد و فضا بهمياحساسي جامعه به نظم قدرت زا در ارتيا  

اجتماعي و سياسي حاکم در و شرایط  هاتغيير گفتمان ،عيارت بهتربه .یابدمينسيت به آن ميوجهي انضنما

ر د ای سيب ایجاد حرکت و تضاد)دیالکتيک( و در عين حال این تضاد مقدمه شااتت تواهد بود.هر دوره

و روابط فضننایي نه اجزای جدا از یکدیگر)کارکردگرایي فضننایي ناظر به این  هافرم ؛این دیدگاه شننااتتي

فته گرتارییي واقع شده اند؛ در نظر -مرتيط که در یک گفتمان سياسياجزایي مثابه بهباشد( بلکه ميتعری  

الاتر و فرایادهای فضایي ب هاي نسيي از جزئيات و مشاهدات استقرایي در مورد فرمشااسشنوند. معرفتمي

تيک يقت ایستای تجربي از ویژگي دیالکرود و درصندد یافتن حقيقتي کلي اسنت که در مقایسنه با حقمي

 باشد.ميبرتوردار 

توان این مين داند وميای تارییي فضای جغرافيایي را پدیده ؛ي تيارشااسانهشااسمعرفت ،در این راستا 

فيایي برآمده از زیست جهان همه ابعاد فضای جغرا ،روینازا وضعيت را به عاوان یک فرایاد عام تلقي نمود.
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 ،جهتگردد. ازاینميباشند که در چارچوب آنها نحوۀ تاصي از فضاسازی ممکن ميتارییي  -سنياسني

فضایي را  فرایادهایباشد که ميیي هامعطوف به چگونگي توليد، کارکرد و تحول گفتمان ،شنااتت نسيي

 ياتدهد که اثميسازندۀ شااتت نسيي و به این دليل رخ  هاضدیت گفتمان ،دیگرعيارتدهد. بهميسامان 

، ه فضابطوری ک باشد.ميتارییي ناممکن  -ی سياسيهایک هویت کامل و مستقل فارغ از عملکرد گفتمان

بادی شااتتي در هر کدام در این صورت  ،نتيجهی سياسي تارییي بوده و درهازمياه کاشمحصول و پ 

 .گيردميع زماني شااتت اقتضایي فضا شکل از مقاط

در  ،باابراینهيچ واحد سنياسني در روی زمين واحد دیگر مشنابه نيست  کهياز آنجای از سنوی دیگر

نمود و تييين  استفادهگرا و ماطق تعميم شااتت تيييايتوان از مين مطالعه رابطه سياست و فضای جغرافيایي

ی ها. چرا که اتتصننناصنننات مکاني از جمله ویژگيباشننندميپنذیری محدودتری دارای مقيناس تعميم

پذیر امکان ارائه نظریات تعميمفضای جغرافيایي؛ های سناتت سياسي مستقر در هر ژیک و ویژگيوایدئول

ر ی احراز معرفت دهاروش ،درنتيجه نماید.ميدر مورد امور سناتزی نظير رابطه سنياست و فضا را مشکل 

مثابه در طول تاریخ سياست به باشد.ميپذیر ی تفسيری امکانهااه شااتتي تاها با اتکا به استدلالاین دسنتگ

پذیر نيوده است و از این جهت قائليت به نقش توسنط نهاد حاکميت یکدسنت و تعميمميتدبير امور عمو

 ،که گفته شدزیرا همچاان نماید.ميرا در این رابطه تقویت  نسييسنياسنت در توليد فضنا اصالت شااتت 

بودن تصوصيات هاجاری و گفتماني در یک قلمرو، دارا عملکرد قدرت سنياسي و ایدئولوژیک به جهتِ

 ی مهم علم تجربي یعايهامهمترین ویژگي ،قابل تعميم به دیگر فضننناها و مکانها نيسنننت و از این جهت

در راه  هابایسننت اذعان نمود که بيشننتر کوشننشمي ،روباشنند. ازاینميپذیری را دارا نایي و تکرارگرتعميم

ي قدرت سياسي به سيب ماهيت تاص قدرت سياسبر مياای عامليت ایانه روابط فضایي گرشااتت اثيات

باشد. چرا که کردار سياسي با فرایادی مواجه است که در آن هر لحظه قادر است ميمحکوم به شنکسنت 

بر  .نگری در مورد آن را نداردآیاده بياي وا نيز توان پيشگرثياتي اشنااسای بيافریاد و روشگانهموقعيت ی

ایي شااسشااتت نسيي مؤیدبه صنورت موقتي بوده و اصننولاً  هااین مياا در فضنای جغرافيایي همه پدیده

دی است بازیگران سياسي جدی و هاگفتمان تغييرات فضایي ماتج از وامری نسيي  مثابهفضای جغرافيایي به

 آورند. ميرا بوجود  فضایيشوند و فرایادهای ميکه پياپي وارد سيستم 
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