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  چکیده
 علم این شناسی     روش و اندیشه در یهای تحول ،جغرافیا علم در کمی ـ     فضایی انقالب بروز طی

. گذاشت یرتأث گوناگون های شکل به یاجغراف تخصصی یها     شاخه بر دیدگاه این. آمد وجود به

 یدیدگاه یعنی یسنت یریگجهت همچنان 1960 و 1950 های     دهه در یاسیس یایجغراف

 یزمان ،. درواقعشد ایجاد آن در یانقالب ،طوالنی ای هپس از وقف اما داشت، ای     ناحیه و محیطی

 خود تکاملی روند که شد گرفته کار به یاسیس جغرافیای های     پژوهش در یکم ـ      فضایی دیدگاه

 یستمیو س ییفضا رویکردهای آن، دروناز  و بودکرده  یط جغرافیا های     شاخه دیگر در را

 روش از استفاده با حاضر پژوهش .بود گرفته شکل آن از ثرتأم یرفتار جغرافیای وآمده  یرونب

 جغرافیدانان های مطالعه در تأخیر با فضایی دیدگاه چرا که دکن     می بررسی تحلیلی -توصیفی

 نتایج. شد خارج ها مطالعه محوریت از 1970 دهۀ در نیز آن از پس و شد گرفته کار به سیاسی

 جغرافیای در پوزیتیویستی روش با بنیادی های     پژوهش سازگاریان مانند عواملی دهد     می نشان

 در مطرح مسائل با کمی -ییفضا یدگاهدر د یمحور یها     یهنظر نداشتن تناسب ؛سیاسی

 دیدگاه اینشدند  موجب فضایی دیدگاه در سیاست و قدرت گرفتن نادیده سیاسی؛ یایجغراف

در  یادر علم جغراف الگو ییرتغ ین. همچنشود وارد یاسیس جغرافیدانان های مطالعهبه  یرتأخ با

از محور  1970 ۀدر ده ییفضا یدگاهموجب شد د ،لالمل     بین نظام در تغییر و 1970 ۀده

از  یکی عنوان بهخود را  یگاهجا هامروز هرچند ؛شود خارج یاسیس یدانانجغراف های مطالعه

 . مطرح حفظ کرده است های     دیدگاه
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  مقدمه

و در  افتاد اتفاق 1950 ةدهقرن بیستم بود که در  در یاعلم جغراف در هاترین رویداد     از مهم یکیکمی  -انقالب فضایی

 ،یانسان یایدر جغراف      یکم و انقالب ییفضا یدگاهظهور د یدر پ (.6: 2005 )کاکس، به اوج خود رسید 1960 ةاواخر ده

این انقالب عناصر  ،دیگر عبارتبه .(23: 1392 یگران،و د یرحیدر)م وجود آمدبه یشناس     و روش یشهدر اند تحول

شروعیت خود را از یك کمی بود و م آن روش که کردند     ا تا حدی کامل میداشت که همدیگر ر ای شناختی و نظری     روش

: 2005 )کاکس، بود« ت فضایینس» زمینة درشامل بازسازی جغرافیای انسانی  نظریه اینگرفت.      می یعلم ویژةساختار 

شد  یفصاد( تعردر علم اقت یاقتصاد فضای)مانند  رشته اصلی یرعنوان متغفضا به یا،جغراف ةرشتدر  1ییبا چرخش فضا (.6

 پذیرفتند تأثیر آن ازموقت  طور     به ،شدند     یارائه م یطیمح یا یا     یهمانند ناح ییها     یدگاهکه براساس د تر     یمیقد های یفو تعر

 ریاضی و آماری تحلیل در بیشتر و بیشتر تا شدند تشویق جغرافیدانان همچنین. (129 -123: 2012 و ماسکارا، یو)اگن

  (.1: 2013 یگران،و د یفیت)گر شوند رگیرد جغرافیایی های داده

 یناز ا یو شهر یاقتصاد ،انسانی جغرافیای های     زیرشاخه و طبیعی جغرافیای 1960 و 1950 های     دهه در هرچند

 و یوستندهرگز به انقالب نپ یو فرهنگ یخیتار جغرافیایمنتشر کردند،  یادیز یآثار علم و بردندبهره را  بیشترین یکردرو

 از یگر،د بیان     به .نشدهماهنگ  ها تحول ینبا اموقع به یاسیس یایغرافج ،میان این در. ندکردانتقاد  از آن مستمر طور به

 یاسیس ییاجغراف محققان بیشتر امافاصله گرفته بودند،  یا     یهناح یفاز توص یاجغراف یها     شاخه اغلب 1950 ةده

که  یزن یاسیس یدانانجغراف از دسته آن. داشتندفرد اصرار منحصربه های هیعنوان ناحبهها      کشور ةمطالعسرسختانه بر 

به یدبا یاسیس یایکه چگونه جغراف کردند یموضوع تأمل م ینا درمورد 1968تا سال  ،نداشتند یا     یهناح      یدگاهبه د یتعصب

 یاناز جر 1960و  1950 هایدر دهه یاسیس یایجغراف ،یجهنتدر. یابد یوندپ یدجد یها تحولعلم با  یكعنوان 

وجود آورده بود به یاجغراف یها     شاخه یگردر د یا     گسترده ییرهایتغکه  «یانقالب کم»ماند و جدا  یاجغراف ةرشت های تحول

(. 20 -19: 1982 یکشیت،)دشد  داشته نگه دور یاسیس یایجغراف از یباًتقر شده بود، یلتبد یاجغراف متعارف در به خرد و

 زمانی هاآن ،درواقع. کردندتوجه  ییفضا دیدگاهبه  یاسیس جغرافیدانان 1970 دهة اوایل و 1960 دهة اواخر در ،حال اینبا

 مسیر یاجغراف های     شاخه دیگر در فضایی دیدگاه که کردند تالش یانسان یایغالب در جغراف یانخود با جر یقتطب یبرا

 ییو علم فضا یستمیس یکردبر رو یدبه تأک ،1950 دهة در یمک های     بر روش یداز تأک پس ،بود پیموده را خود تکاملی

شکل گرفته بود.  ییفضا دیدگاه از انتقادهادر واکنش به  ییرفتارگرا یکردرو 1960 ةدر اواخر ده ینبود و همچن یدهرس

 یپ در حاضر پژوهش فضایی، دیدگاه درمورد ایران سیاسی فیایجغرا ادبیات در موجود خأل به توجه با ،اساس اینبر

 1970 دهة در نیز آن از پسشد و  یاسیس یایوارد جغراف یربا تأخ ییفضا یدگاهکه چرا د است پرسش ینبه ا پاسخگویی

 .خارج شد یاسیس یدانانجغراف های مطالعه یتاز محور
 

 نظری مبانی

 تغییر نیز و نظری تأکید به توصیفی تأکید از ییرآمد که شامل تغ وجود به تغییر یاجغراف یالگو در ،1960و  1950 دهة در

 اندازه همان به انقالب این کند     می بیان گالج طورکهاما همان ،ندنام     می «کمی انقالب»را  آن یسنت طوربه که بود روش

 رنظرگرفتند یاغلب تالش برا یا،ر جغرافد یانقالب کم ةمشخص(. 239: 2008 )گالج، بود نیز نظری بود، کمی که

 «فضا»بود، اما  یتر در علوم اجتماع     گسترده ةاز توسع یبخش یادر جغراف یاست. انقالب کم ییفضا یعنوان علمبه یاجغراف

« فضا»بر  ،ینبرابنا ؛کرد     یم یدو عمل افراد درون آن را مشروط و مق یکه متن اجتماع یدد     یم یاساس ییرعنوان متغرا به

ها در      یدهپد یشفضا، فاصله و آرا ،یکردرو ینا درفضا بود.  یلو تحل یهکشف و تجز یبه معنا یو روش علم شدتمرکز 
                                                                                                                                                                              
1. Spatial Turn 
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 یها رابطهکه  «یینظم فضا» یبررس دیدگاه، این براساسقرار دارد.  یژهو یتدر اولو (یوستگی)پ کنار جهت و اتصال

عنوان   فضا به ةساد یشنما جز به ،فضایی نظم بررسی دردارد.  زیادی یتاهم یدانانجغراف یاکند بر     یم یدرا مق ییفضا

 ینزم یجافرض که همهیشپ ینبا ا ،یکردرو یندر ا(. 263: 2009 )الدن، است نیاز دیگری هاییزچ به ،1یستاا ای جعبه

پرداخته « ها     پدیده فضایی آرایش و توزیع» سیبرر به هندسی جبر به متکی ریاضیات از استفاده با است، «یکنواخت»

و  یعیطب های     ویژگیو  یا     یهفرد ناحمنحصربه یها     یژگیو بهدهند و      یم یشنما یاضیر یها     و آن را با مدل شود می

 یایدنبال جغرافبه یکردرو ینا گر،یعبارت دبه .(149: 1385 )پوراحمد، دشو     یکمتر توجه م یو اجتماع یفرهنگ یندهایفرا

 یریکارگها و به     یدهپد ینقوان یا یتجرب یها     یمتعم یبند     ضابطه یجوو در جست که یقانونمند یایقانونمند است. جغراف

 (.129: 1383 یی،)شکو است ینقوان ینا یرشمول و فراگجهان

در  یتیویسمذکر است پوز یانشا مطرح شد. یتیویسمپوزو مکتب  یژهو ةدر چارچوب فلسف ییسازمان فضا یالگو

 یا     فلسفه سابقه یخدر تار یانجر یناگرچه داند.      یم ها هو شناخت جهان خارج را برگرفته از تجرب دارد یشهر 2گراییتجربه

و با  یاو با وضع منطق تجرب شود.     ی( آغاز م1626 -1561) یکنب یسبا فرانس یننو ییگرا     تجربه است، داشته یطوالن

خوانده  ی(. آنچه امروزه روش علم180 -177: 1381 دیگران، و بیات) را در هم شکست یاسبر استقرا، صولت ق یهتک

(. مکتب 21: 1385 ،یعلمدار ینی)مع به دانش بوده است یو منطق یتجرب یکرددرواقع محصول رو ،شود     یم

 یاز مرزها ،انسان یساختمان عقل ،یدگاهد یناز ا .است ییگرااز تجربه یگرد یمودن نیزدر قرن نوزدهم  «یتیویسمپوز»

 یها     آموزه ینترمهم. است تجربه اصالت نسل از بیستم قرن در نیز «یمنطق یسموییتپوز»کند.      نمیتجاوز  یحس ةتجرب

هستند که  ییها     گزاره فقطمعنادار  یها     گزاره ،اصل ینب اموج     بهاست.  3«یریپذ     تحقیق»اصل  یمنطق یها     یتیویستپوز

 ،اساس ازکه بل ؛است اعتبار     یب یا یدهفا     یتنها بنه یا     صورت هر گزارهیراینو درغ ندیرپذ     یقتحق یتجرب طوربه یا اند     یلیتحل

 کهاست  ینا یتیویسمپوز یاساس ةمفروض ،درکل. (181 -180: 1381 دیگران، و بیات) ندارد رامحصل  یمعنا

 علوم شناختی  روش وحدت به     قائل ،مکتب این. پذیرد     نمی تأثیر بیرونی و ذهنی و مکانیو  یاز عوامل زمان شناسی     شناخت

 گیرد     یدرنظر م یندهافرا یرا برا یکم یاهتغییر و بیند     می پیوسته و مداوم را فرایندهااست و  یو علوم اجتماع یعیطب

 (. 99: 1385 ،یعلمدار ینی)مع

 یك، تراستواجان  ،مکتب یندرنظر گرفت. رهبر ا یزن را «یاجتماع یزیكف»مکتب  یدبا ییدرک مکتب فضا یبرا

را  یشانا یها     بود و روش یافته یعیاز دانشمندان علوم طب یرا در آثار تعداد یاجتماع یزیكشناس بود که اساس ف     ستاره

است و تعداد افراد، مسافت و زمان را  یزیکیابعاد ف یهشب ،برد. او معتقد بود ابعاد جامعه     یکار مبه یاجتماع یها     داده یبرا

 یزیكدر ف یذهن یفعبارت است از اجتناب از توص یشناس     و جامعه یاجتماع یزیكف یانم یزشود که وجه تما     یشامل م

 (. 68 -67: 1991 )جانستون، یماعاجت
 

 
 فضایی دیدگاه پیدایش در مؤثر مکاتب و رویکردها. 1 شکل

 نگارندگان: منبع

                                                                                                                                                                              
1. Static Box 

2. Empirism   

3. Verification  

 مکتب پوزیتیویسم منطقی
تأکید بر اصالت تجربه و اصل )

(تحقیق پذیری  

 مکتب فیزیک اجتماعی
تأکید بر اجتناب از توصیف )

 (ذهنی

 دیدگاه فضایی
تأکید بر اصل قانونمندی و )

 (سنجش
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 پژوهش  روش

        شدیوة        بده           اطالعدات             گدردآوری                  بهره گرفته شدد.     ی ل ی   تحل  - ی ف ی   توص     روش    از    آن    در    که     است   ی  اد ی  بن     نوع    از      حاضر       پژوهش

 پرسدش بده   ییپاسدخگو  برایشد.  لیو تحل هیتجز ،یفیک ةویشبه  اطالعاتو سپس            انجام گرفت    ای        رایانه     ای و           کتابخانه

پرداختده   یاسد یس یاید و جغراف یانسدان  یاید جغراف یهدا      شاخه گرید در ییفضا دگاهید بسط روند یبررس بهابتدا پژوهش، 

خارج تیمحور از زین و یاسیس یایجغراف در ییفضا دگاهید یریکارگ     به ریتأخ لیدال ها،افتهی بخش در تیدرنها و دوش یم

 . است شده یبررس یاسیس دانانیجغراف یها مطالعهاز  دگاهید نیا شدن

 

  یانسان یایدر جغراف ییفضا دیدگاه توسعۀ روند .1

رفت. در      یشمار مبه یادار دانش جغراف     یهطال یا     یهناح یایم، جغرافود یگذار جنگ جهان ةدور یدانانجغراف یشترب نظر از

شوند  یددچار ترد یاریشده است که بسمنجر  ینبه ا یا     یهناح یداناناز کار جغراف یدلسرد» :نوشت یمنفر ،1961سال 

منجر از دانش  یستماتیكس ای هشاخ یجادا یاشدن      یو به تخصص است کارآمد یکیاز نظر آکادم ،یا     یهناح یکردرو یاکه آ

عرضه  یهمایبو  یسطح ییلتحل فقط یا     یهناح یایکارشناسان جغراف بود کرده یانب نیزاکرمن  قبالًالبته  .«شود     می

انقالب . دانست     می مند نظام یوةش بهرا آموزش و پژوهش  یاییعمده در آثار جغراف یینارسا یناصالح ا راه یکنند. و     یم

 یناز اول یکی( 1953) یفرکورت ش فرد پژوهششکل گرفت.  یکاآمر متحدة           ایاالت کشور در یا     یهناح یالگودربرابر 

اصل اقتصاددان در یفرکنند. ش     یماستناد  آن به نظریو  یمنشأ انقالب کم یافتن یافراد برا است که اغلب هایی     پژوهش

 یننخست ،ینبنابرا ؛باشد یتیویسممکتب پوز یها     با فلسفه و روش مطابقارائه کند که  را یییاجغراف خواست می و بود

کند  یفتعر یاجتماع یعنوان علمرا به یاجغراف خاص یها     یژگیو ،علم یتماه یینتع بر     عالوه بود که یناو ا ةیفوظ

 یها     یوهکند و ش     یم یینتع راآن  های یژگیو ،علم یك حییتوض یها     یوهش کرد بیان وی(. 52 -44: 1991 )جانستون،

 یها     عنوان نمونهها بهآن ییشناسا یبه معنا همیشه ،شدهیفتوص یهایدهپد یینتب یعنی دارد؛ نیاز یقانونمند به یحیتوض

 براساس ترتیب،اینبه. نامید «ییفضا یالگوها» را یاجغراف در بحث مورد ةعمد یریپذ     قواعد نظم یفرقانونمند بوده است. ش

بر  یژهو یها     یدهپد ییفضا یپراکندگ ةحاکم بر نحو یها     یقانونمند یانشمار آورد که با ببه یعلم یدرا با یاجغراف ینظر و

 ،ها     یدهه خود پدو ن «ییفضا یریپذ     نظم ةنحو» زمینةدر  یدبا یدانانجغراف ،وینظر  ازسروکار دارد.  ین،سطح زم

علوم )چه علوم  یرسا ةاز روش مطالع یدنبا یاییکار جغراف یها     یوهش ،ینبنابرا ؛نندکو ارائه  یحاطر راقانونمند  یهای یهنظر

 ةدر طول ده یفرش ییشنهادبه روش پ یلتما با(. 158 -157: 1385 )پوراحمد، باشد متفاوت( یو چه علوم اجتماع یعیطب

 رها رات هارتشورن نس ی،انسان جغرافیدانانو  یافت یشتریب یتاهم یاو آموزش جغراف پژوهشدر  مند نظام یبررس ،1950

 (.64 -58: 1991 )جانستون، کردند

هارولد  ید،جد یها     یدگاهد یشرفتپ یبرا یاما رهبر اصل ،نهاد یانرا بن یمنطق یتیویستپوز یایاساس جغراف یفرش

وجود آورند. به یاییجغراف یالگوها ینب یتالش کردند انطباق یواخود در دانشگاه آ همکارانمراه با بود که ه یارتک     مك

منتشر شد، محصول دانشگاه واشنگتن  1950 ةدر ده یارتک     و مك یفرش یکارها زمینةکه در  آثاری ینتر     مهم همچنین

و  عالقه داشتند یو اقتصاد یشهر یایبه جغراف یشترو همکارانش ب یسونبود. گر یسونگر یلیامو یتل به رهبریاس

 ةو توسع یریگ     و اندازه یبر تئور ،ها مطالعه یندر ا .ندکرد     یم مطالعه یستالروالتر کر «یمکان مرکز» یتئور براساس

رفت.      یفراتر نم یاجغراف یتهارتشورن از ماه یفاز تعر یمتون کار تا حد یبعض، اما در شد می تأکید یاییجغراف ینقوان

 یشترباور بسه عامل بود:  این یشین،و آثار پ مند نظام یها مطالعهبر  یدبا تأک یدجد های     پژوهش یانم یتفاوت اصل

 انزواآمدن از یرونشده و بیرفتهپذ یروش علم یك براساس پژوهش ین،قوان یجادا یخود برا ییبه توانا یدانانجغراف

در  یعطف ةرا منتشر کردند که نقط جغرافیا در ها     مدلهاگت کتاب  یترو پ یچورل یچاردر ،1967 الس در(. 68 -64 :)همان
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در  یینتب عنوان با یهارو یویداز آن انتشار کتاب د تر     اما مهم ،(135: 1384 )بهفروز، بود جغرافیایی های     یشهاند ةتوسع

 یالگو هایتفکر ةکتاب پرارزش شالود این. است یننو یایجغراف ةلسفف ةیناثر در زم یناول که بود( 1969) یاجغراف

کرد  یینتع یاییجغراف یها     یدهاز پد یا     کردن پاره     یاضیر یقها، از طر     یهو نظر ها نوقان ینتدو راستایرا در  ییسازمان فضا

 (. 35: 1383 یی،)شکو

 یکامرآ ةمتحد یاالتا فراسویدر  یدگاهد ینو ا بود فتهیرپذ یادیتا حد ز مدهیدآپد یها     یدگرگون ،1960 ةتا اواسط ده

. داد     یم یلتشک یاییمعتبر جغراف های هدر مجل را ها پژوهش بیشتر یو نظر یکم های     پژوهشو  داشت یتوجه شایان یرتأث

بر  یشترب یدجد دیدگاهو  بود یقتصاد شهرا یها     و جنبه یاقتصاد یایمربوط به جغراف مند نظام یها مطالعه بیشتر

ها      یهمعتبر و نظر ینقوان ةتوسع هب ،یضمن یلاوج گرفتند و تما مند نظام یها     یمتمرکز شده بود. بررس پژوهش یها     روش

خود در  یتدنبال هوبه ینانسا یدانانشد. جغرافینم یدهها دیهو نظر ینقوان ینا یریبود، اما فراگ یتیویستیپوز یچارچوب در

 یمحتوا یقطر از یعلم یها     کرد رشته     یم یجابا یتیویستیپوز ةاز فلسف یرویو پ یرشرا پذزی ؛بودند یعلوم انسان یانم

 بود ییها     دربرابر رشته ینمع یو سهم نو ییدگاهدارائة  نیازمند یاجغراف رشتة. یشانها     نه براساس روش ،شوند یزخود متما

کانون  ینتمرکز و ا ةنقط ینبود. ا یدجد ای یشناسو روشکانون  یازمندن یاجغراف ،وجه مشترک داشت. درواقع ها     که با آن

دو  ینبه ا ادامهدر(. 95 -78: 1991 )جانستون، توسعه داده شد «ییفضا یها      یستمس» ةو مطالع «ییفضا یرمتغ» زمینة در

 شود:      یمورد پرداخته م

تمرکز آن بر  یکرد،رو ینبراساس ا یاییجغراف یها مطالعه عمدة مشخصة ،درکل: ییفضا علم عنوانبه جغرافیا

توان      یم ،1970و  1960 ةمنتشرشده در ده یها     در کتابفضاست.  یاز اجزا یکیعنوان به «فاصله» یژهو، به«فضا»

آن نظم و  تیبر ماه یرگذارتأث متغیریعنوان به -و نقش فاصله ییفضا یساختارها یا ییفضا یبتمرکز بر نظم و ترت

در  موقعیتی یلتحلعنوان  با 1965هاگت در سال  یترکتاب پ ،گونه آثارینا یشروتریناز پ یکی. داد تشخیص را -یبترت

 یعنی یرمتغ یك ،در آن کند که     یرا فرض م یاییدن ی،انسان ةدرک جامع یبرا ییفضا یکردرو ینا. بود 1یانسان یایجغراف

به ییفضا یالگوها ةکنندیینعنوان عامل تعکند عامل فاصله را به     یاست و تالش م یرفتار انسان ةکنند     یینتع« فاصله»

 یدگاهد درفت، رش     یم یشپ یزیر     گونه رهنمود روشن و برنامهیچبدون ه یشناس     روش ةطورکه توسع     اما همان ،شمار آورد

که  ی(، تنها تالش1962نج )وو علم هندسه، مانند اثر ب یاجغراف ةدربار یکل یها     یانیهبود. جدا از ب ینچن     ینا یزن ییفضا

در  یستوئنبود که نا 2«یادیبن ییفضا یممفاه یبعض ییشناسا»عنوان  با یپژوهشکرد،      یارائه م بارهاین در را ییراهنما

بود که  ینا یستوئن. هدف نانشد یاستقبال چندانآن  از 1968در سال  شتا زمان چاپ دوم د وانچاپ رسبه  1963سال 

 یجهنت پژوهش یندر ا وی یت،. درنهاکنند     یم یجادا ییفضا یدگاهد یرا برا بنیانی ،مستقل یممشخص کند چه تعداد مفاه

که حاصل عملکرد فاصله و  -ینسب یتموقع یا 5پیوستگی و( رییگ     )سمت 4، جهت3فاصله از ندا عبارت یممفاه ینا گرفت

کلمات  یرروند. سا     یشمار مبه ییفضا یدگاهد یقواعد محور ،کلمات ینا یعملکرد یفتعار»جهت است. او اظهار داشت: 

 -96)همان:  «دهستن یادیبن یممفاه ینا ی، از اجزا... و( یرکوالسیون)س حرکت یگی،همسا ی،دسترس یتمانند الگو، قابل

100 .) 

 ةمجموع» یك یفتوص یها برا     یستمس ینولوژیترم از      طورگستردهبه یدانانجغراف ،1960 ةدر ده: یستمیمکتب س

 آنکه از بیش یستمیس یلدرمورد تحل ها مطالعه ین. اولدادل یشکت یلتحل یبرا را یهاساس و پا که کردند استفاده «ییفضا

                                                                                                                                                                              
1. Locational Analysis in Human Geography  

2. Identification of some Fundamental Spatial Concepts 

3. Distance 

4. Direction 

5. Connectiveness 
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به پژوهشیو  یآموزش یاصطالح ممکن است در متن ینکه چگونه اپرداختند      یم ینبه ا و بودند ای     مهبرنا باشند، کاربردی

را رها  یریتداب ینتر     یاز قو یکی یستم،مفهوم س رهاکردن با»نوشت:  1969در سال  یهارو ،یناوجود کار گرفته شود. با 

 ؛شده است ابداعاطراف  یچیدةجهان پ ةدربار یها پرسشبخش به      یترضا یها     به جواب یدنرس یکه تاکنون برا یما     کرده

 یدبلکه با ؛خیر یا کرداستفاده  یاها در جغراف     یستمس یممفاه یا یستمیس یلاز تحل یدکه با یستن ینا پرسش ،ینبنابرا

 را سود یشترینکه ب گرفت بهره یا     گونهبه یلیتحل یها     یوهش ینو چن یممفاه ینتوان از چن     یکه چگونه م شود یبررس

و « ها     یستمس یعموم ةینظر: »ندکار گرفته شدها به     یستمس ةیندر زم ریدو متغ ،پرسش ینپاسخ به ا یبرا«. باشد داشته

 (.117: 1991 ،)همانشوند یدو گاه با هم اشتباه م ینا که «یستمیس یلتحل»

 و کند     صورت یك کل عمل میوابستگی متقابل اجزایش، به یقطر ازکلیتی که »یف آناتول راپوپورت به تعر توجه با

 ةنظری ،هاست     ترین سیستم     تحقق چنین حالتی در گوناگون ةکشف نحو آن، روشی که هدف .شود     یك سیستم خوانده می

 اندیشه معنای به نیز «سیستمی تفکر یا نگرش». )234 -223: 1376 )دوئرتی و فالتزگراف، «ها نام دارد     عمومی سیستم

 «ارتباط» هم و است مدنظر پدیده «کلیت»هم  ییعن ؛است آن ةدهندتشکیل اجزای و سیستم براساس ها     پدیده مطالعة و

 و مفاهیمتوان از      میونه چگ ینکهدرمورد ا یهارو پرسش(. در پاسخ به 23: 1375 خوشوقت،) آن دهندة     تشکیل اجزای بین

ها و      یستماز س یتوپولوژ ین، چندباشد داشته را سوددهی یشترینکه ب کرداستفاده  یا     گونه     به یستمیس یلتحل های     شیوه

 یها     یستمدند: سدا یصها را تشخ     یستم( چهار نوع از س1971) یو کند یچورل ،مثال رایب ؛شد یشنهادها پ     یستمس یلتحل

 -118: 1991)جانستون،  4کنترل یها     یستمو س 3یواکنش -یندیفرا یها     یستم، س2ای     سلسله یهایستم، س1یکیمورفولوژ

119 .) 

به درون  سرعتبه رازی ؛شد یرفتهپذ یعصورت گسترده و سربه یباًتقر یی،فضا علم عنوانبه یاجغراف یدگاهد

طالب  چون ؛کند جلبرا  یادینتوانست توجه ز یستمیس یکرداما رو ،توسعه جذب شددرحال یآمار یشناس     روش

 یایدر جغراف یاساس ییرتغ یك 1960 ةتا اواسط ده یستمیو س ییفضا رویکرددو  ینهرحال ا. بهبود یشتریب های     تکنیك

 یدگاهد      شکست به یشترانتقادها ب ین. اشد مطرح هاآن دربارة ییانتقادها 1960 ةاما تا اواخر ده ،وجود آوردندبه یانسان

استفاده از  یبرا یشنهادهاییانتقادها شامل پ یناز ا یتوجه شایان. تعداد بود مربوطماندگار  یرمس یك ةارائ یبرا ییفضا

از طرف  ییعلم فضا یکرداز درون رو یاساس یانتقادهای ینهمچن. بود ینظر یکردهایها و رو     یشناس     روش ،ها     فلسفه یگرد

 یشنهادشدهاصالحات پ یامدبودند. پ یاز آن ناراض یدگاه،د یناز ا استفاده برای تالشوجود  باکه  شد می مطرح یکسان

 (.136 -134)همان:  شود     یشناخته م 5«یرفتار یایجغراف»عنوان بهبود که  هاییپژوهشرشد  یی،علم فضا یکردرو یبرا

در  یدر انقالب رفتار یشهر یرفتار جغرافیای: فضایی دیدگاه به اهدربرابر انتقاد یپاسخ ،رفتاری جغرافیای

را از  آنکه  کردیمتالش استقرا  قیطر از ،ییعلم فضا ةتوسع یبرا اسیق بر دیتأک یجابهعلم،  این دارد. یعلوم انسان

 یدر چارچوب یول ،یستیویتیپوز یایجغراف كی یرفتار یایجغراف ،. درواقعوردآ دستبه یواقع یها     یریگ     میتصم ةمشاهد

و  پوزیتیویسم فلسفةکارل پوپر،  های     اندیشه از متأثر یرفتار یایجغراف(. 404 -402: 1980 )جانستون، بود گرید

 اگر. کرد زیادی تالش پوزیتویستی دیدگاه اصالح و نقد در پوپر کارلاست.  یاجتماع یشناس     روان یژهوبهو  یشناس     روان

مورد استفاده  شناختی     روش قواعد و اصول از کامل طور به یدبا یمعتقد بودند که علوم انسان یمنطق یتیویسممعتقدان پوز

 استفاده اعیاجتم علوم در رایج های     روش از باید یعیطب علوم موارد، بعضیپوپر معتقد است در  یرد،بهره گ یعیدر علوم طب

                                                                                                                                                                              
1. Morphological Systems 

2. Cascading Systems 
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4. Control Systems 

5. Behavioral Geography  



 183 سیاسی جغرافیای های مطالعه در کمی -فضایی دیدگاه افول دالیل

 

 عنوان بهرا  ها     مدل این و ساخت ای     ساده تقریباً های     مدل ها     انسان اجتماعی رفتار تبیین برای توان     می است معتقد وی. کند

 برای یاصل ینةمز یا،(. در علم جغراف38 -28: 1385 ،زاده کرامت)برد  کار به ها     یدهآن پد یتکشف واقع برای هایی     تقریب

ارائه  یتاز واقع یخوب یفشده، توصیشآزماشده و مطرح یها     نکته بود که مدل این یصتشخ رفتاری، جغرافیای ظهور

از علم اقتصاد گرفته شده بود،  یادیکه تا حد ز 1«یتیموقع یلتحل» ،مثال رایب ؛(138 -137: 1991 )جانستون،دادند      ینم

 ؛بودند ایستا ها     و مدل یهموارد نظر بیشتردر  ین. همچنگرفت     یم یدهرا ناد ییبود، اما تنوع فضا کزمتمر فضایی مفاهیم بر

 (. 244: 2008 )گالج،کنند  ییرممکن است در طول زمان تغ ها     و انتخاب ستپویا فرایندی گیری     تصمیم کهیدرحال

 ةطبقسو با  یكهر فرد از فضاست. برداشت فرد از فضا از  یژةوز برداشت ا یناش رفتاری جغرافیای شناسی     روش یمبان

 ةصحن «کل مکان»مکتب،  یناست. در ا ارتباطفرد در فضا در  یتبا موقع یگرد یسوو از  یاقتصاد -یاجتماع

ختار و مفهوم سا یت،فضا هو یناست. ا یشناخت     روان یفضا حال یندرعو  است یو اجتماع یخیتار ی،اقتصاد یعملکردها

 ی، فضارفتاری جغرافیای. یابد     یم ییرتغ یزندگ یطو برحسب شرا یفرد های     ویژگی یمقتضا بهخود را دارد که  یژةو

 علم در که -یرفتار یکردرو ،بنابراین ؛(41: 1379 ید،)فر کند می مطالعه را یزندگ یفضاافراد و کاربرد  یو کردار یرفتار

 -انجام است درحال یندهایفرا ةباردر یاتظدرمورد مالح یکل یها نکته کردن مطرحبا هدف  یی،قرااست ییکردرو جغرافیا

 یی،سازان مکتب علم فضا     پردازان و مدل     یهنظر .داردتمرکز  ییدر متون فضا یریگیمتصم هط بومرب های     بر موضوع یشترب

با  یرفتار یایمحققان جغراف اماکردند،  یافتدر یا     م منطقهوموارد عل یبعضر و د یكرا از اقتصاد نئوکالس ها     انگیزه یشترب

 یگرد ةنکت. اندبوده یشناس     و جامعه یشناس     روان یژهوبه ی،علوم اجتماع ازتأثر مطور عمده به ی،تجرب یمحتوا یكداشتن 

 ییاز علم فضاجدا  یانقالب ی،رفتار یکردرو ،بنابراین ؛شدندجدا ن ییمکتب فضا یها     از مشخصه چندان ،یانرفتارگرا ینکها

 (. 153 -150: 1991 )جانستون، پیوستبه آن  حقیقتو درنبود  یانسان یایدر جغراف
 

  سیاسی جغرافیای در فضایی دیدگاه کارگیری به روند .2

یزمانتا . شود متمرکز «ضاف»مرز است، بر  یکه دارا «یهناح» یجابه یاسیس یایموجب شد جغراف ییظهور نگرش فضا

پرداختن به  یدهایو نبا بایدهاپرداخت،      یم یکیکورولوژ یدگاهبه د یتلسیهارتشورن و و یرهبر با یاسیس یایکه جغراف

 ،مناسب بود یاسیس یایجغراف ةدرمورد قلمرو رشت پرسشزمان  یناتا  یگر،د بیان     به .داشت سلطه آن بر مختلف یهایزچ

 یتاهم     یدرمورد قلمرو رشته ب پرسش «یاسیس های     یدهپد ییفضا یلتحل»عنوان به یاسیس یایجغراف ةدوبار یفاما با تعر

 ییعنصر قلمرو یك یفضا که دارا یاسیهر جنبه از سازمان س یا یدر هر سطح یاسیس یدةهر پد 1960 ةاز ده زیرا ؛شد

 یاسیس یایجغراف ةمطالع یمعتبر برا یعنوان موضوعبهمناسب بودند،  آن ةمطالع یبرا ییفضا یلتحل های     یكتکن بود و

تحلیل فضایی  نخستتحلیل فضایی در جغرافیای سیاسی دو ویژگی داشت:  (.20: 1982 یکشیت،)د درنظر گرفته شد

 سیاسی. ییندهاافرهای فضایی  توجه به ویژگی مدو های سیاسی و پدیده

 یاجغراف های     شاخه یگرد های تحولخود را با  ستندنتوان یاسیس یدانانافجغر ،1960 دهة اوایل و 1950 دهة در

 یایجغراف زمینةدر  یادیزتا حد  یزن ها که آن داشتند یاسیس یایدر جغراف یکاربرد محدود یمک یهماهنگ کنند. کارها

از  پیشمربوط به انتخابات به  های طالعهم سابقة هرچند ؛(6: 2005 )کاکس،بود  ها یهناح یبندیمتقسو  یده     یانتخابات، رأ

 گرفت     می انجام 3«ای     ناحیه یا سنتی» رویکرد براساس انتخاباتی های مطالعه ،1960 دهة از پیش 2.گردد     بازمی 1960 ةده

 «فضایی -یرفتار» رویکرد ،1960 دهة اواسط از بعد جغرافیایی های مطالعه در رفتاری و فضایی دیدگاه ظهور از پس و
                                                                                                                                                                              
1. Locational Analysis 

در فرانسه  1913از سال  یگفریداست که آندره ز یانتخابات شامل آثار یایمنتشرشده در جغراف هایپژوهش یناولذکر است  یانشا البته. 2

 (.  (Dikshit, 1982: 158شده است یدهنام« انتخابات یایپدر جغراف» یدرستبه یکرده است. و منتشر

3. Areal 
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 یاییجغراف یدجد ةمطالع یشگامانپ ینطورکه ا     همان(. 240: 1982 یکشیت،)د گرفت قرار انتخابات جغرافیایمحور 

 رااز فضا  ییمحققان واحدها ،انتخابات یایبه جغراف یسنت یکردرو دراند،      کرده یدمختلف تأک های شکلانتخابات به 

 یو اقتصاد یاجتماع یها     و مشخصه یا     یهناح     عنوان نقش درونبه فقطرا  انتخاباتیر رفتا اند کوشیدهو  اند مشخص کرده

بر  ییفضا های هرابط این یاهیرو تأث ها یهناح یگربا د یا     یهناح یواحدها ییفضا یها رابطه بهندرت بهدهند و  یحتوض

ییجابود؛  یادر جغراف جدید یشاز گرا یمنطق ییدتول ،انتخابات ةمطالع در ییفضا یکردرو البته. ندنک      توجه یده     یرفتار رأ

 یسنت یدگاهبه د یواکنش یکردرو ینا ،یگرد بیان     به .شد     یدرنظر گرفته م یهاول یلو تحل یهتجز یکه رفتار افراد واحد اساس

در (. 55: 1974 سوجا، ؛239)همان:  کند یتوجه     یب یساسا «یرفتار» یهایتداشت به واقع یلانتخابات بود که تما دربارة

 یچیدةت پیها با توجه به ماه     یبررس ،کنند که براساس آن     یرا دنبال م ییفضا -یاصل رفتار یكمحققان  ،یدجد یکردرو

پردازند و      یها م     حوزه یا     یهناح های     هبه مشخصکمتر محققان  یناما ا ،یردگ     یافراد صورت م 1یده     یواکنش رأ یریچندمتغ

و  یگیهمسا یرهایتأثمانند فاصله، جهت، اتصال و  یدیکل ییفضا یرهایمتغ یلو تحل یریگاندازه یردرگ یشترمراتب ببه

 بر تأکید آن، و کرد ایجاد مهمی تغییر دیگران و جانستون رینولدز، کاکس، مانند جغرافیدانانی های مطالعههستند.  یمتن

 صفات جای     به فضایی، واکنش و کنش و نسبی موقعیت از الگوهاییتوجه به  و ای     ناحیه دیدگاه جای     به فضایی تحلیل

درمورد  یشگامپ یاه     پژوهش 1969کاکس در سال  پژوهش ویژه به(. 248 -247: 1982 یکشیت،)د بود موقعیتی

 یها     یتو هم به فعال یفرد  یناطالعات ب یانجر یرهایتأثاست که هم به  ییفضا یدر متن یده     یدر رأ یریگ     یمتصم

و  1960 ةاز اواخر ده ،ترتیب این به(. 129: 1986 )جانستون، کند     یتوجه م یدهیرأ یایدر جغراف یاسیاحزاب س یدستور

 .دبو ییفضا یدگاهبراساس د یدانانغرافج های مطالعه اغلبموضوع  ،انتخابات جغرافیای 1970 ةده

 با یدارد، اثر یتاهم یاعلم جغراف در 1960 ةغالب در ده یفکر یانبا جر یاسیس جغرافیای تطبیق برای آنچه اما

 یتبه تقو ،کتاب ین. در ابود( 1969) ینغیم یانراجر کسپرسون و جول یراستاریو به یاسیس یایساختار جغرافعنوان 

کتاب  ینا یسندگانتوجه شده بود. نو «رفتار»و  «یندفرا» یببه ترک یازاحساس ن یزو ن یساختار -یکارکرد یکردرو

 یپژوهش ةبه حوز راآن و تالش کردند  یدندچالش کش به یزیو تجو یفیعنوان قلمرو توصبه را یاسیس یایجغراف

: 1392 یگران،و د یرحیدر)م کند یاییو جغراف یاعاجتم یها     یطکه بتواند عمل را وارد مح ای گونه به ؛کنند تبدیل یدانشگاه

 کرد یجدا م یعلوم اجتماع یلرا از روند ک یاسیس یایکه جغراف کرد مطرح را یموانع برداشتنکتاب  ینا ،(. درواقع23

توجه  یرفتار یندهایفرا به یدبا یاسیس یدانانجغراف معتقدند ینغی(. کسپرسون و م114: 1393 راد،     یانیو کاو یان     )حافظ

)کسپرسون  نندک یینتبجامع  صورت بههم،  بهمرتبط  یعوقا یبو ترت یمرتبط با فضا را از نظر زمان یندهایفرا ینکنند و ا

 (. 317 -304 :1969 ینغی،و م

با  یپژوهشدر  1971ل در سا هاآن توان از کوهن و روزنتال نام برد.     یم یاسیس یایجغراف یایاحر بافراد مؤثر  یگراز د

از گذشته به  یشب یدبا یاسیس یدانانکردند جغراف یشنهادپ 2«یاسیس یستمس یلتحل یبرا یاییجغراف یمدل»عنوان 

 یکشیت،)د انجام دهند یستمیس یچارچوب درخود را  های     پژوهشبپردازند و  ییفضا یامدهایو پ یاسیس یندهایفرا

 یندهایفرا یابد،     یارتباط م یاسیس یندهایفرا ییفضا یها     یژگیبا و یاسیس یایجغراففرض که  ینبا ا هاآن(. 149: 1982

 بودند معتقد ها آن(. 4: 1975 یور،)م کردند یحتشر یستمیس یکردچارچوب رو در راها آن ییفضا یها     یژگیو و یاسیس

 یینتب یاسی،س یندهایفرا یاییجغراف ةمطالعوضوع هستند و م ییفضا یها رابطهو  ییفضا یشآرا یبرا یدیکل «یندهافرا»

 یستمس» یاسی،س یندهایفرا یلتحل یبرا یمتعز ةنقط ،. از نظر کوهن و روزنتالهستندانداز      و چشم یا     یهناح یشآرا

متن  یكدر  یندفرا یلتحل ی. هدف اساسیرندناپذجدایی «سیستم» و «یندفرا» یمها مفاهنظر آنبه ،درواقع. است «یاسیس

                                                                                                                                                                              
1. Voting Response  

2. A Geographical Model for Political System Analysis 



 185 سیاسی جغرافیای های مطالعه در کمی -فضایی دیدگاه افول دالیل

 

ممکن است به  یتدرنها انسان در فضا یرهایتأث یاانسان در فضا  یها     یتضاست. فعالرفتار انسان در ف یبررس یی،فضا

هد د می یاسیس های یهناحبه  ای          شود که شکل دوبارهمنجر متفاوت  یا ییریافتهتغ یها     با مشخصه ییاندازها     چشم

 (. 151 -149: 1982 یکشیت،)د

 یاسی،ساختار س یاسی،س دادوستدهایانسان در جامعه )در  یاسینقش سکردند  یکوهن و روزنتال در مدل خود سع

 یعنیارتباط  ینا یجةنت( و عمومی یاندازها     و چشم ها یهناحها،      )مکان ینبا زم یاسینقش س ین( و ارتباط ایاسیس یدئولوژیا

 یندهایهمراه با تعامل فرا یاییجغراف یستمس یك. در مدل کوهن و روزنتال، دنشان دهن را یاسیس یستمس یریگ     شکل

هستند.  یندفرا یعناصر اصل یاجتماع یروهایساختارها و ن یاسی،س دادوستدهای. یابد     می توسعه یاییجغراف یبا فضا یاسیس

عمل  های یهناح یریگ     شکل یقاز طر نیزو فضا  یندفراهستند.  یاییجغراف یفضا یكانداز عناصر      و چشم یهمکان، ناح

تعامل  در یاسیعمل س های یهناح ینمشخص از ا یها     ها و ادراک     مختلف، سازمان یدئولوژیکیا یها     یدلبستگ یاسی،س

 یاسیس یندهایفرا یانم را درمورد ارتباط یمدل ،یستمیس یةکوهن با استفاده از نظر همچنین(. 169: 2009 یوت،)کلهستند 

 (. 292: 1389 یرحیدر،)م کرد یرو تفس یلرا تحل یتیکیتر ژئوپل     یکل یندهایو فضا ارائه داد که براساس آن فرا

 1974در سال  ی. ودادارائه  یاسیس یها     یستمس یاییجغراف یلتحل یبرا الگو یكادوارد سوجا  ،دهه ایندر  ینهمچن

 یم،از مفاه یچارچوبکرد  تالش «یاسیس یها     یستمس یاییجغراف یلتحل یبرا یمیپاردا»وان با عن یپژوهشبا نگارش 

سوجا  یالگو ،عالوهارائه کند. به یاسیها و رفتار س     یدهپد یاییابعاد جغراف یدرمورد بررس یدمف پژوهشیو مسائل  ها     موضوع

آن،  بقاطمکه  کرد یشنهادرا پ ییها     روش یاسی،س یایدر جغراف یجار های     پژوهش یگیریپ یاساس برا یك ةبا ارائ

 یو ینشود. همچن     میهماهنگ  یاجغراف یو مفهوم شناسانه روش یها     و مؤثرتر با توسعه یشترب یاسیس یایجغراف یرشاخةز

 یها     ینشب ،مدرن یایجغراف یشناس     و روش ییفضا یدگاهها دکند که در آن یینها را تع     یوهاز ش یتنوع کردتالش 

و  یاجغراف بداندکه  بود ینسوجا ا ةدغدغ(. 43: 1974 )سوجا، دکن     میارائه  یاسیس یرا درمورد مسائل اکولوژ یارزشمند

 یکردروآن  درکند که  یشنهادپ ای یکه چارچوب مفهوم بود ینا ید و هدف وندار یهمپوشان یزانچه م یاسیعلوم س

و کاربرد  دکن یبترک ییها و ساختار فضا     درمورد کنش و واکنش یراخ یدهایرا با تأک یاییجغراف یلتحل در یسنت یا     یهناح

سوجا مفهوم  سوی ازشده مطرح یالگومحور  (.66 -55)همان:  نشان دهد یاییجغراف مسائل یچارچوب را برا ینا

 ینها و ب     مکان ینتعامل ب ها،     مکان ینا یها     یژگیها، و     کانرا شامل م یاسیس یستمس یكاست. او  «ییفضا یستمس»

 (. 156: 1982 یکشیت،)د داند     یآنان م یهایژگیو

 کتاب یندر ا یمنتشر کرد. و یاسیس یایتازه در جغراف یها     یشگراعنوان  با یکتاب 1972در سال پرسکات 

شکل  مانند مسائلی) داند: مرزها     یشرح م این هب ،اند     هشد یاضیر یلرا که تحل یاسیس یایرافدر جغ یانتخاب های     موضوع

مشخص  یها     یاستمشخص و س یها     یتموقع ینب یها رابطهمانند  مسائلی) دولت یها     یاستامتداد مرز(؛ س ی،مرز ةمنطق

 ینکشور واحد و ب یكمختلف  یها     بخش ینب پیوستگی) یمل یتتمام(؛ یموردنظر و واقع یاسیس یجنتا ینب یها رابطهو 

در  دهی     یرأ یبرا موارد حساس و مهم یینو تع یصتشخمانند  مسائلی) کشور فدرال(؛ انتخابات یك گوناگون های یالتا

 یاسیس های یهناح قدرت(؛ ةمحاسبکشورها براساس  یبند     )درجه یل(؛ قدرت میرأ یالگوها یحتشر سازمان ملل و

در سال  میور ریچارد همچنین (.50 -45: 1358)پرسکات، ( یاسیس های هکشورها براساس ضابط یدبن     )رده یالملل نیب

تعامل »با  یاسیس یایکند جغراف     یم یانکتاب ب یندر ا میورمنتشر کرد.  مدرن یاسیس یایجغرافعنوان  با یکتاب 1975

 یاسیرا که از علوم س ییهایهو نظر ها     کرد اصطالح یسع ی. ویابد     می ارتباط «یاسیو س یاییجغراف یها     یدهپد ینب ییفضا

و البته  ها     حکومت یت، اندازه، شکل و موقعمانند مرزها، سرحدات یاسیس یایجغراف یسنت های     گرفته بود و همان موضوع

 یبعضدر  یکند. و یبررس یو آمار یصورت کمبهرا  یریگ     یمادراک و تصم یاسی،س یندهایمانند فرا یدمباحث جد یبعض

مربوط به  یها     یهالملل مانند نظر     ینب یها رابطهو  یاسیعلوم س یها     یهکند نظر     یکتاب تالش م این یها     بخش
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 عنوان بارا  یکتاب یلورت یترپ نیز 1977 سال در (.vi- 11: 1975 یور،)م بسط دهد یاسیس یایرا به جغراف یریگ یمتصم

 فضایی، تحلیل مانند یهای     موضوع به کتاب این در ویمنتشر کرد.  1فضایی تحلیل بر ای     مقدمه: جغرافیا در یکم تحلیل

 . پرداخت سازیمدل و یکم تحلیل

 
 سیاسی جغرافیای و جغرافیا در کمی -فضایی انقالب پیامد زمانی تفاضل. 2 شکل

 نگارندگان: منبع

 

 1970 ةدر ده ،پیوستند جغرافیا در لبغا ییفضا یانبه جر یرد بسیار یاسیس یدانانجغراف نکهآ با ،طورکلی     به

 های     سیاست ةمطالع و اداری های ناحیه تغییرهای انتخاباتی، های مطالعه ا،ه     یتختپا ةزمین در ارزشمندی های     مشارکت

 سیاسی علوم محققان که رسیدند جایی به سیاسی جغرافیدانان 1970 ةده اواسط تا کهایگونهبه ؛دادند انجام شهری

 است کرده راهنمایی سیاسی ةنظری برای خوب مسیری به را هاآن سیاسی جغرافیای های     پژوهش بعضی کردند تصدیق

 اقتصادی و سیاسی شناختی،     جامعه های     سازی     مدل از را فضایی تحلیل آنچه است ذکر شایان(. 20: 1982 یکشیت،)د

 های     پژوهش دراست.  مسئله متنی و ترکیبی عناصر درنظرگرفتن ،شود     می دیدگاه این اهمیت موجب و کند     می متمایز

 این و دارد باالیی اهمیت( شود     می بیان و گیرد می شکل آن در سیاسی رفتار که محیطی) 2متن ،سیاسی جغرافیدانان

 یبخش بعد در(. 33 -30: 2006 ین،)اوالفل شودمی سیاسی علوم محققان از سیاسی جغرافیدانان های مطالعه تمایز موجب

 و شد سیاسی جغرافیدانان های     پژوهش وارد یرد بسیار ییفضا یدگاهچرا د که شود     می پرداخته مسئله ینبه ا ،پژوهش ینا

 . شد گذاشته کنار ها همطالع محوریت از 1970 دهة از

 

 ها یافته و بحث

  یاسیس جغرافیای های مطالعه در ییفضا یدگاهد یعخروج سر و ورود در تأخیر دالیل .1

 یدانانجغراف های مطالعهبه محور  (1960 هةد اواخر در) دیر بسیار یاجغراف ةرشت های     شاخه ردیگ به نسبت فضایی دیدگاه

 یدانانکه چرا جغراف پرسش ینا یگذاشته شد. برا کنار ها مطالعه یتاز محور زود بسیار ینو همچن شد تبدیل یاسیس

 کرد:  یانرا ب یرز یلدال توانیم گرفتند، کارخود به های مطالعهرا در  یدگاهد ینا یربا تأخ یاسیس

در  دیدگاه ینا یینارسا: سیاسی جغرافیای در پوزیتیویستی روش با بنیادی های     پژوهش سازگاری     نا (الف

 یتیویستیپوز یکردبا رو ،یاستس ةدر حوز یادیبن یها     گشت که پژوهش     یمبازموضوع  یننخست به ا وهلة در یاسیس یایجغراف

 از بسیاری و آورد وجودرا به ای آشفتگی کمی انقالب است معتقد میور ،زمینه این در(. 111: 2012 و ماسکارا، یو)اگن نبودار سازگ

                                                                                                                                                                              
1. Quantitative Methods in Geography: An Introduction to Spatial Analysis 

2. Context 

 تفاضل زمانی پیامدهای انقالب 

 کمّی در جغرافیا و -فضایی

 جغرافیای سیاسی

 در جغرافیا و به ویژه 

 جغرافیای انسانی

.م1950استفاده از روش کمّی در دهه .1  

تأکید بر رویکرد سیستمی و علم فضایی در دهه .2
.م1960و . م1950  

استفاده از رویکرد رفتارگرایی در واکنش به . 3
.م1960دیدگاه فضایی در اواخر دهه   

 در جغرافیای سیاسی 

استفاده غالب از دیدگاه فضایی و همچنین دیدگاه  
. م1960رفتاری در کنار دیدگاه فضایی در اواخر دهه 

. م1970و اوایل دهه   

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=a6tcr0YAAAAJ&citation_for_view=a6tcr0YAAAAJ:WC23djZS0W4C
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به ،درواقع. داشتند یاسیس یایدر جغراف یکاربرد محدود یکم یکارها یراز ؛(1: 1379 یر،)مو کرد یبااستعداد را منزو نامحقق

 باشد داشته« فضایی قوانین» برای پژوهش در کردنارائه برای زیادی چیز انتخابات، تثنایاس     به سیاسی جغرافیای رسید     نمی نظر

 یانتخابات یآمارها پذیری و دسترس بودن به آماده نیزانتخابات  یایبه جغراف فراوان ةعالق یلدل(. 17: 1386، یگران)جونز و د

اما  ،(54: 1358 )پرسکات، گرفتند     یقرار م یدانانبودند که در دسترس جغراف ییآمارها ینتریقدق ءآمارها جز ینا زیرا؛ بود مربوط

 یایاز جغراف یگرید ةاز هر جنب یشآن ب ةمطالع ،ینبنابرا ؛فضاست برمبتنی انتخاباتبود که  یتواقع یناز ا ناشیتر      مهم یلدل

 جریان یعنی است؛ زمان یندر ا یاییجغراف های     پژوهش یاصل یانرج یو مفهوم شناسانه روش یدتأک ةکنند     منعکس یاسی،س

 یکشیت،)د بود یرفتار یها مطالعهو  ییپخش فضا یندهایفرا ی،مک یلآن استفاده از تحل ةدغدغطور عمده بهکه  ای فکری

تالش  ینوعبه یمو روش ک ییافض یلپرداختن به موضوع انتخابات با استفاده از تحل ،ینبنابرا ؛(47: 1974 سوجا، ؛237: 1982

 ،بود. انتخابات یانسان یایجغراف یها     شاخه یگرد یاندر م فضایی یدگاهتطابق با د یبرا یاسیس یایجغراف یثیتح ةاعاد یبرا

 یرا بر زندگ یا     یهو ناح یمحل یها     تفاوت یرهایتأثتوانستند یم یدانانکرد که براساس آن جغراف     یم ینرا تأم یاطالعات مناسب

 یاجتماع یها     یاییدرک پو یرا برا یمدخل ،شد می یبررس یاییانتخابات از نظر جغراف یوقت همچنین .کنند یریگ     اندازه یاجتماع

 به را انتخاباتی جغرافیای نظری، و فنی هاینوآوری نکهآوجود  با(. 127 -125: 2012 و ماسکارا، یو)اگن کرد     یم ینمأت یاستس

 اطالعاتی خروجی و نتایج» :کرد اعالم رویم 1981 لسا در ،کرد لیبدت 1970 دهة در سیاسی جغرافیای در پیشگام جریان

 ؛(17 :1386 دیگران، و جونز) «نیست برخوردار الزم تناسب از سیاسی، جغرافیای عمومی نیازهای به توجه با انتخاباتی جغرافیای

 یکردهایآن تسلط رو یلدل که( 397: 2009)کاواناق،  بود یفو ضع اندک یخروج و باال ،زمینه نایدر  ها     پژوهشجم ح رازی

و  ییفضا یدگاهاز حد به د یشتوجه ب ،بنابراین ؛(112: 2009 )کاپلز، بوده است نظری بنیان فقدانو  یتیویستیو پوز یکم

 .شد انتخابات جغرافیای ضعف موجب یمک های     روش

: یاسیس یایجغراف در مطرح مسائلبا  کمی -ییفضا یدگاهدر د یمحور یها     یهنظر ننداشت تناسب (ب

 کشورهای اقتصادی رکود ویژه بهروز،  های     چالش برای پاسخی عنوان به 1یاییعلم اطالعات جغراف سپسو  یمک جغرافیای

 یکاربردها و جغرافیا «یعلم» موقعیت کردها،یرو ینادغام ا و سپس GISو  ییفضا یلتحل کردن. با دنبالیافت هتوسع غربی،

 یةنظرر بکمی تمرکز  -فضاییانقالب  یجاز نتا یکی(. 31: 2005 ین،)اوالفل شد     می مشخص یستحکومت کورپورات یآن برا

فضایی مطابقت و سنت  یهای کم     وبر و لوش بود. روش یستالر،فن تونن، کر یلاز قب یشامل آثار افراد یهنظر ینبود. ا 2وقعیتم

جریان کاالها، مهاجرت، تراکم  مانند ؛دهد     ارائه می گیری     زهای زیادی برای اندازهسنت فضایی چی زیرا ؛خوبی با هم داشتند

تند خود را توانس     یم یدانانجغراف یمدت ی. برایو مکان یتیموقع یها     راق، اختالفو افت ییجدا یزانها، م     مسافرت یفراوان یت،جمع

 بود ممکنها      باشند، تفاوت ییزار حرکت فضااب بود ممکنحرکت  یمشغول کنند. ابزارها یزهر چ یباًتقر ییفضا یتموقع یمبا ترس

 یشهر یایدر جغراف همه، از پیش ها     دیدگاه ینا اما ،... شد و یلتبد ییفضا یبه همبستگ یباشند، همبستگ وقعیتیم های     تفاوت

 ی،شهر یها     سکونتگاه مانند یزندگ های شکل 3کردن     ییبه فضا یدانانجغراف .(6: 2005 )کاکس، یافتندکاربرد  یقتصادو ا

 و یعصنا یتها، موقع     سکونتگاه یفضافاصله بر  یرهایتأث یسازلدر مد. آنان پرداختند تمهاجر یها     یانو جر ینزم یکاربر

 ینا هرچند ؛ندگرفت بهره یکم یها     و روش ییفضا یلو تحل یهراه از تجز ینو در ا ندشد درگیر یکشاورز یها     یناستفاده از زم

اقتصاد و  های     رشته که 4موقعیتی یها     مدل با مقایسه درنبود.  نزدیك بسیار یاسیس یایجغراف های     وعبه موض مسائل

 ارائه چیزی سیاسی جغرافیای برایدر ابتدا  یاسیعلوم س ،فراهم کرده بودند جغرافیا ةرشت یها     یرشاخهز یگرد یبرا یشناس     جامعه

 (.123 -122: 2012 و ماسکارا، یو)اگن داد     نمی

                                                                                                                                                                              
1. Geographic Information Science (GIS) 

2. Location Theory  

3. Spacing 

4. Locational Models 
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 اقتصادهای اصلی، دیدگاه عنوانبه فضایی تحلیل: فضایی دیدگاه در یاستس وعامل قدرت  گرفتننادیده (ج

)شورت،  نبود سازگار سیاسی جغرافیای با آن، روشی زیربنای عنوانبه منطقی پوزیتیویسم و چارچوب عنوانبه نئوکالسیك

مانند آدام  یبود. اگرچه در اصل اقتصاد در دستان افراد یجاقتصاد را یساز     ییفضا زیادیتا حد  موقعیت ةینظر(. 1: 1993

رفتن بود و ینب شدن و ازکمرنگلبه درحال  یننوزدهم اتا آخر قرن  اما، داشت یاسیقدرتمند س ةلب یك یکاردوو ر یتاسم

شد یمربوط م یبه افراد یاصل دلیلآن کامالً ساده بود.  یرسیاسیغ یتماه یلشده بود. دل یرسیاسیواضح غ طوراقتصاد به

 ییوابسته به توانا اقتصادشدند.      یدر بازارها با هم مواجه م وبودند ... و ینکار، پول، زم یروین ها و منابع     یتاولو یکه دارا

شد یمواجه م یدارانیعمال قدرت بازار با خرا ی. تالش برابود یجنتا یینتع یفروشنده( برا یدار،)کارفرما، کارمند، خر هر فرد

گان فروشند سوی از یدارانخر یوجو جست ةدربار موضوع یناو  بودند یگریبه دنبال فروشندگان د یگرد یکه در جاها

 یندفرا یها     یدر بازار ورود یا یینها یبازارهار بانحصارات  که بود ییرتأث ر،ام ینا یبرا . تنها استثنااشتمصداق د یزن

 ینا از یا     یندهصورت فزابهکه  یو اقتصاد شهر موقعیت یةدر نظر یجهو درنت یجدر اقتصاد را ،طور خالصهبه. داشت یدتول

که قدرت از یدرحال ؛(7 -6: 2005 )کاکس، دکر یپوش     درت چشمق ةمسئلاز  یراحتتوان به     یند، مپذیر     یم یرتأث یهنظر

 یسیستم عنوانبه نئوکالسیك، یبر اقتصادها تأکید با ،دیگر بیان     به .رود          یشمار مبه یاسیس یایجغراف یاصل یممفاه

 مناقشه به بوطمر های پرسش کند،     یم یافتخود را در ةپاداش عادالن ،یدعامل تولکه در آن هر  یستمیس یعنی یم،خودتنظ

 یاهاظهار ویژهبه و طورکلیبه ها     داده یلتحل سمت بهرا  نظرها یمنطق یتیویسم. پوزشود     می گرفته یدهناد نابرابر توزیع و

 واقعی سیاسی جغرافیای. کند می معطوف -جامعه قدرت درون های رابطهاز درنظرگرفتن  جدا -اثباتقابل یتجرب

 یندهافرا به دبای یدگاهد یندر ا سیاسی جغرافیدانان رازی (؛1: 1993)شورت،  شود شکوفا دیدگاهی چنین در توانست     نمی

 .ها      تا علت بپردازند

و  یاسیس یایجغراف ینةزم درو پژوهش  یسن روند تدرکردمند نظاممتضمن  فقط مند نظام یاسیس یایجغراف همچنین

و  یشترب یاربس ییگرا     یتو کل یمنوع نگرش، تعم ینو مناطق بود. در ا ها یهناح یجابه ها     و موضوع یمپرداختن به مفاه

 یاربس یکردرو نیدر ا یپرداز     یهد که نظرمعنا نبو این بهگرفت، اما      یصورت م و مناطق ها یهناحبر  یمتک یکردتر از رو     آسان

به  یکم یلتحل یقها از طر     یهنظر ةها و ارائ     مدل یدتول یها برا     یتفعال ینتر     یقدق یحت .است هبودو پرمعنا  یقعم

بر یمبتن یها ضابطهو  ینقوان یشو آزما یجادا یقتوان از طر     یم یعنی ؛ها محدود بودآن 1یتیویستیپوز یشناس     شناخت

؛ است ینآفر     لمشک یاربس یتیویسمر منتقدان، پوزنظبه کهدرحالی ؛یافتاز جهان دست  درستیبه درک  ی،تجرب ةشاهدم

دهد،      یخود عبور م یرا از صاف یو اخالق یآورد، مسائل اجتماع     یوجود مرا به یطرف     یو ب ینیتع یرحقیقیرا احساس غزی

و  یانسان یبا نقش مؤثر نهادها یشمارد و از همراهیم یتاهم     را کم ینظر یها     ه و زبانشدشاهدهم یعوقا یانم ةرابط

 یها     یکاست ینا یلدلماند. به     یبازم یبشر یایبه دن یده     در شکل یاسیو س یاقتصاد ی،اجتماع یها     ساخت

  (.18 :1386 یگران،)جونز و د بود یاستس از مستقلو  یرسیاسیغ یب،عج ،پوزیتیویستی یاسیس یایجغراف ی،شناس     اختشن

 

  یاسیس یدانانجغراف های مطالعهاز  ییفضا یدگاهد شدن خارج یتاز محور دالیل .2

در افکار خود  1970 دهة در بودند، داده انجام فضایی هدیدگا براساس باارزشی و مهم بسیار های     پژوهشکه  جغرافیدانانی

داد.  ییرخود را تغ یکردرو یا،در جغراف ییناز انتشار کتاب تب سال پنجکمتر از  یدر زمان یهارو ،مثال رایب ؛ردندک نظریدتجد

کرد.  یدنظردر افکار خود تجد 1980 دهةمنتشر کرده بود، در  را جغرافیا در کمی تحلیلکتاب  1977که در سال  یلورت یترپ

 را برشمرد:  یرز یلدال توان     یم ،1970 ةدر ده سیاسی یدانانجغراف های مطالعه تیمحور از ییفضا دیدگاه شدن     خارج برای

                                                                                                                                                                              
1. Positivist Epistemology  
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از  یتابع (تأخیر کمی با)البته  همواره سیاسی، جغرافیای در موجود های     اندیشه: یادر علم جغراف الگو تغییر (الف

 از بسیاری در سیاسی و اقتصادی های     بحران بروز با ،1960 ةده دربوده است.  یاجغراف های     شاخه دیگر در ها     یشهاند

 حال یندرع و فعلی وضعیت دربرگیرندةکه  یافتند گرایش نظری های     دیدگاه به جغرافیدانان از بسیاری غربی، کشورهای

 عدالت» کارکرد و مفهوم ،1960 دهة اواخر از(. 16: 1391 نژاد،     حاتمی) بود قدیمی های     موضوع از ای     تازه درک ةارائ

 مانند مسائلی به جغرافیدانان. داند     می جغرافیایی تفکر در انقالبرا  آن هاروی که شد جغرافیایی ادبیات وارد «اجتماعی

 زمان آن تا که -نشینی     آلونك و زن اصالت جنایت، و جرم گرایی،     قوم نژادپرستی، فقر، شدید، های     نابرابری اجتماعی، رفاه

 اولین هاروی دیوید .یافت را خود ویژة جغرافیای موضوعات، این از هریك و کردند توجه -بود شده فراموش جغرافیا در

 تخصیص ها،     مکان در درآمد توزیع همگانی، صالح و خیر به کمك در را اجتماعی عدالت مفهوم که بود جغرافیدانی

 ساختارهای و اجتماعی های     نابرابری میان وابستگی طرح باو  گرفت کاربه مردم سیاسا نیازهای رفع و منابع عادالنة

 (. 141: 1383 یی،)شکو شد نو انسانی جغرافیای بنیانگذار جغرافیایی، فضای

 یانتقادهای 1970 ةده اواسط تا همچنین. شد رویگردان کمی -فضایی دیدگاه تسلط از جغرافیا علم ،1970 ةده طی

 )گالج، مشتق شده بود یستیو اصول مارکس یاجتماع یةوارد شد که از نظر آن «روش» به ویژهبه و رفتاری ایافیجغر به

 فراگیر فضا، و زمان در را اجتماعی و علمی قوانین فضایی، علم و پوزیتیویستی علوم کهدرحالی ؛(249 -248: 2008

(. 16: 1381 نژاد،     حاتمی) نیستند ابدی و ثابت اجتماعی، و علمی انینقو که رسیدند نتیجه این به جغرافیدانان. دانند     می

 کاربه جغرافیایی های     نوشته و آثار از ای     یندهحجم فزا یفتوص یبرا 1970 دهة در که بود اصطالحی «رادیکال یجغرافیا»

با  یدر همدرد( و 16: 1391 نژاد،     ی)حاتم زمان غالب آن ةانگار عنوانبه پوزیتیویسمو  ییکه در نقد علم فضا رفتمی

 ةنتیج در ابتدا رادیکال فیایجغرا(. x: 2005 یگران،و د یبلی)س شد     می بیانتر آن دوره      گسترده یاسیس یندهایفرا

 منطقة در نهلحامس کشمکش اول :گرفت شکل غرب در داری     سرمایه بحران دو به جغرافیدانان انتقادی العمل     عکس

 شهری گتوهای های     ناآرامی دوم و ویتنام در مریکاآ      ةمتحد      ایاالت نظامی درگیری اخص طوربه و( سوم جهان) یرامونیپ

 یها، اعتراضیکامرآدر  یجنبش حقوق مدن ،1960 ةده اواخر و اواسط در انگلستان و آمریکا مثل صنعتی کشورهای در

 از بعضی ،1960 ةده اواخر در. یکالراد یاستس یها شکل یگر، جنبش زنان و د1968در سال  یجهان ییدانشجو

 رهبری به دیترویت اعزامی گروه) بشتابند شهری گتوی سیاهپوست ساکنان کمك به کردند سعی آمریکا جغرافیدانان

 متداول شناختی     روش و متعارف غرافیایج های     نظریه شدند متوجه زودیبه اما ،(کردند اقدام کار این به نجوب ویلیام

 های     دیدگاه ورود برای زمینه درنتیجه،. بود جدید های     رهیافت به دستیابی فکر به باید و نیستند رادیکال شرایط پاسخگوی

 با تدریجبه جغرافیدانان و شد فراهم جغرافیا به آن ساختارگرای شکل     به ویژهبه مارکسیستی های     اندیشه و سیاسی اقتصاد

 انتشار. شدند مند هعالق کسیسممار به ،مارکس های     نوشته تفسیر و مطالعه و اجتماعی ةنظری و جامعه ةدربار پژوهش

 جغرافیای و( 1997) کاستلز مانوئل اثر شهری ةمسئل ،(1973) هاروی دیوید اثر شهر و اجتماعی عدالت مانند هاییکتاب

 جغرافیدانان، افکار برانگیختن در پیت، ریچارد اثر (1997) معاصر اجتماعی مسائل دربارة جایگزین های     دیدگاه: رادیکال

 تأسیس با همچنین .افتاد مؤثر بسیار غرب جغرافیای در رادیکال فرهنگ به بخشیدنرسمیت و اجتماعی انقالب بروز

 نابرابر ةگوناگون، توسع یها     یاسو حکومت در مق یهچگونه سرما ینکها یسبا برر یدانشگاه یدانان، جغراف1پود     یآنت ةمجل

 یرحیدر،)م کشیدند چالش بهدر جامعه  را یارآثار قدرت و اخت ،دارد یچه نقش یندهافرا یندر ا یاکند و جغراف     یم یجادا

 سیاسی جغرافیای وارد 1970 ةده در که را یفکر های     جریان ماسکارا و اگنیو (.x: 2005 دیگران، و سیبلی ؛293: 1389

 سیاسی جغرافیدانان ها،     دیدگاه این ظهور با. کنند     می نامگذاری «اقتصادی -سیاسی های     دیدگاه» عنوان با شدند،
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 ایمانوئل جهانی هایامنظ ةنظری رویکردها، این انواع از یکی. کردند بندی     قالب دوباره را جغرافیایی -سیاسی های     پدیده

 را نظریه این تیلور پیتر(. 128 -127: 2012 ماسکارا، و اگنیو) است بانفوذ سیاسی جغرافیای در ویژه به که بود والرشتاین

 و ملی ی،لمح های     مقیاس چارچوب در ساختارگرا سیاسی جغرافیای پیشرفت در مهمی نقش و گرفت کاربه خود آثار در

  (.466: 1389 میرحیدر،) است هکرد ایفا جهانی

 در گرایانه     انسان اندیشة. افتی ظهور 1گرا     انسان جغرافیای مکتب بعد به 1970 ةده از است ذکر شایان همچنین

 اصلی اعتراض و نتقادا .یافت توسعه و گرفت شکل فضایی -کمی انقالب و پوزیتیویسم از یانتقاد عنوانبه فیاجغرا

 انسانی، جهان تبیین به کافی توجه ،فضایی فکری مکتب و پوزیتیویستی شناسی     روش در که است بوده این یانگرا     انسان

 طوفمع معنایی داللت نظام و ها     نشانه نمادها، شناسی،     زیبایی و تنس عرف، اخالقی، نهادهای ویژهبه و انسانی مسائل

 از انسان های     هتجرب با مستمر پیوند و ارتباط دبای ها     استدالل و تفکر در ،گرا     انسان جغرافیدانان دیدگاه از. است نشده

 گراست     انسان جغرافیای در کلیدی یمفهوم ،مکان. شود جهتو انسانی ةخالقان های     ظرفیت به و باشد برقرار روزمره زندگی

  (.467 -466 :همان)

 یفکر یها     و چارچوب ها پرسشتر،      گسترده یاسیس یها     شکل بافت ییربا تغ پس از آن،و  1990و  1980 یها     دهه در

 دهة از که فکری های     جریان توسعة و ادامهو  (xi: 2005 یگران،و د یبلی)سکرد  ییرتغ یتوجه شایانطور    به یدانانجغراف

 پسااستعمارگرایی، دی،انتقا نیسمیفم مانند فکری های     جریان گیری     شکل موجب شدند، وارد انسانی جغرافیای به 1970

 اما ،طلبد     می را ای     جداگانه های     پژوهش هاآن دقیق بررسی که شدند، سیاسی جغرافیای در مدرنپست و ییپساساختارگرا

پرده انسانی، های     واقعیت پنداشتنگفتمانی مشاهده،     لقاب های     واقعیت و پوزیتیویسم علیه حمله گفت توان     می طورکلیبه

 هوجو پردازی،     نظریه مختلف های     فراروایت و ها     گفتمان شکنی     شالوده و کالسیك های     نظریه در قدرت و دانش از برداشتن

به هرمنوتیك سطوح از یکی ةپای بر و پوزیتیویسم زا گذار با ،جدید های     دیدگاه این .است فکری های تحول این مشترک

 اصلی ةهست که ها     نظریه این. اند     کرده ارائه سیاسی جغرافیای علم در مطالعه برای را جدیدی ةشیو گفتمانی، روش ویژه

قابل و عینی مسائل را العهمطقابل های     موضوع است، ژئوپلیتیك و سیاسی جغرافیای کالسیك گفتمان شکنی     شالوده هاآن

 و افضلی) کنند     می تلقی مختلف های     گفتمان ةسای در افتهییینبت نسبی های     واقعیت را ها     آن بلکه ؛پندارند     نمی مشاهده

 (. 57: 1390 امیری،

 تصور و ندک جلوه غیرانسانی و عینی یعلم ،رافیاجغ رفت     می انتظار که دورانی بعد به 1970 دهة از گفت توان     یم ،بنابراین

 از دبای اسیسی جغرافیای های     پژوهش شد     می فرض که دورانی همچنین. رسید پایان به علم، این برای عینی و واحد وجود

 قوهلبا که اخالقی ایدعق و سیاسی های     دیدگاه بیان هرگونه با که دورانی و باشد غیرسیاسی ترجیحاً و خنثی سیاسی دیدگاه

 ،باشد داشته دخالت تانسانی ةمطالع در نباید بشری احساس که شد     می استدالل و شد     می      تمخالف باشد، انگیزبحث و بمخر

 .شد خارج سیاسی جغرافیدانان های مطالعه محوریت از کمی -فضایی دیدگاه ،ترتیباینبه .(5: 1379 مویر،) یافت پایان

روبه یمعضل با دوم جهانی جنگ از پس سیاسی جغرافیای رشتة ،دانیم     می کهگونه     همان :الملل     بین نظام در تغییر (ب

 کشید سیاسی جغرافیای چهرة بر سیاهی پردة جنگ، از ناشی های     خسارت و مدو جهانی جنگ آلمانی، ئوپلیتیكژ. شد رو

 از بیش شدن     سیاسی که رسیدند نتیجه این به سیاسی جغرافیای محققان ،1945 سال از بعد. (14 :1386 دیگران، و جونز)

 ةطلبان     توسعه دیدگاه و ژئوپلیتیك میان ارتباط تصور عالوه، به .دکن     می دور علمی اهداف از را آن ،سیاسی جغرافیای حد

 از سال چهل برای تحلیل و لفظ نظر از ژئوپلیتیك تیجهدرن و زد دامن ژئوپلیتیك به بدگمانی به نازی آلمان مسئوالن

 و دیپلماتیك تاریخ مانند هایی     رشته اندیشمندان و (17: 1392 دیگران، و میرحیدر) شد حذف دانشگاهی های     برنامه
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 پیشگویی و مشاوره ةارائ در فکری خأل پرکردن برای ها آن جای به و گرفتند را سیاسی جغرافیدانان جای المللبین      های رابطه

 گذاشتن کنار معنای به ژئوپلیتیك کنارگذاشتن(. 110: 2012 ماسکارا، و اگنیو) کردند می کمك ها     دولت به ژئوپلیتیکی

 ها     سال این در سیاسی جغرافیای. بود نگریستن مرزی     درون و گرایی     درون به آوردنیرو و نگریستنفرامرزی و گرایی     برون

 1ای     ناحیه جغرافیای طلبی     راحت وادی به زیادی حد تا و بود بدیهی توصیفی مطالب بر متکی و واقعی تئوری نوع هر از عاری

 های     دیدگاه و الگوها ةارائ در سیاسی جغرافیدان شد موجب رشته این ةگذشت از هراس(. 23: 1389 بالکسل،) شد کشانده

 آوردند روی توصیفی و انسانی جغرافیای رویکردهای به بیشتر و( 112: 1393 راد،     کاویانی و نیا     ظحاف) کنند عمل بااحتیاط خود

 بعضی یا یلم منافع معین مفاهیم از که ژئوپلیتیکی مسائل در ها     اندیشه پروراندن رازی بودند؛ سیاسی ایرویکرده از عاری که

 جغرافیدانان برای جهت این از فضایی دیدگاه به پرداختن که     درحالی ؛بود خطرناک بسیار شد،با منحرف غالب سیاسی خطوط

 روش یك ظاهر در که پوزیتیویست سپر پشت در جغرافیدانان» :کند     می بیان هاروی کهگونه     همان. نبود زا     مشکل سیاسی

 (.110: 2012 ماسکارا، و یواگن) «داشتند تری     امن احساس بود طرفبی علمی

 برای ؛داشتند وحشت سیاسی مسائل و تیكژئوپلی به پرداختن از همچنان سیاسی جغرافیدانان ،1960 و 1950 دهة در

 یتیكژئوپل یتبه ارزش و اهم آن در که ،منتشر کرد یتیكژئوپل یختار ینةدر زم یپژوهش «یستفکر» 1960ر سال د ،مثال

 پژوهش یناالکساندر از اما  ،استخطرناک  یو علم یاسیبه آن از نظر س یتوجه     یب که بود هکرد مطرحتوجه کرده بود و 

واژه  ین، اینبنابرا ؛یافت یاسیس یایتوان در جغراف     یرا م یتیكارزش ژئوپلبا یزهایچ ةهم :نوشت ی. وکردانتقاد  شدت به

 یایجغرافعنوان  با شدر کتاب یفرانسو یدانژرژ جغراف یرپ ،1964کنار گذاشته شود. در سال  یکار ای هعنوان واژبه یدبا

را  یتیکیژئوپل یها     یلخواند و تحل یستماول قرن ب ةیمدر ن یکاربرد یایجغراف یکاتورکار ینرا بدتر یتیكژئوپل ةواژ فعال

 یان( ب1972) یاسیس یایافتازه در جغر یها     یشگراپرسکات در کتاب  حتی(. 419 -418: 1389 یرحیدر،)م مردود دانست

 سمت بهانحراف  به چراکه ؛کنند یخوددار یاسیس هایو تعهد یقعم یریبهتر است از درگ یاسیس یدانانکرد جغراف

قادر  یاسیس یدانطرف باشد. اگر جغراف     یمتخصص ب یكنقش  یدبا یاسیس یدانان. نقش جغرافشود     یمنجر م یتیكژئوپل

خارج از قلمرو  ییها     خود را به آن قسمت پژوهشمعاف کند، عاقالنه است که  یاسیس یقعم تعهد یكخود را از  یستن

 (. 31: 1358 منحصر کند )پرسکات، اش یتعصب

 ةدوبار یایاح ایبه معن ینو ا یدیبه زوال گرا 2یکرو یاسیس ینظم جهان ،1960 ةده یانبه پا دنش     نزدیكبا  

که در  یییرهایتغعلت به 1960 ةده یانیپا یها     صورت که در سالینا     به(. 23 :1389 )بالکسل، بود یاسیس یایجغراف

عبارت بودند  ییرهاتغ یناز ا یبعضفراهم شد.  یاسیس یایجغراف دمجد یایاح یبرا ینهداد زم یالملل رو     ینساختار نظام ب

در جهان سوم، انقالب کوبا و رشد  ییگرا     یو بروز مل ییتعمارزدااس یلدلالملل به     ینب ةدر صحن یدجد یگراناز: ظهور باز

مخالفت (. 420: 1389 یرحیدر،)م یشورو جماهیر اتحادو  ینچ یانجهان، شکاف م مناطق یردر سا یانقالب یاه جنبش

 یاهسته یحاتیتسل ةکه مسابقیدرحال ؛مهم بود یاربس یاسیس یایجغراف احیای یبرا یزجنگ سرد ن یتبا حساس یندهفزا

 گیچگون ةباردر ییها پرسش یعنی د؛دادن نشان  واکنش به جنگ سرد کم      کم یاسیس یدانانجغراف یدشد، نسل جد     یم یشترب

 یاسیانداز س     و چشم یشخص یرفتار یها هنجارهاآن. کردندطرح مآن خطر  کاهش گیجنگ سرد و چگون نوجودآمدبه

 ،ترتیباینبه (.110: 2012 ماسکارا، و اگنیو) یرفتندپذ     ینم رابعد از جنگ  یهادر سال یكآکادم یطرون محد یافته تکامل

 پنهان پوزیتیویسم سپر پشت درمجبور نبودند  یگرد یاسیس یدانانآمد، جغراف وجودبه الملل     بین نظام در که یتغییرهایبا 

 خود حذف کنند.  های      را از نوشته استیو مسائل مربوط به قدرت و س شوند

 بلوک دو بین زدایی          یخ عنوان با آن از که الملل     بین نظام در ییاهتغییر وقوع نیز و جغرافیا علم در الگو تغییر ،بنابراین
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      به این البته. گذاشت أثیرت 1970 ةده در سیاسی جغرافیای در فضایی دیدگاه اهمیت کاهش بر ،برند     می نام غرب و شرق

  .رفت     نمی شمار     به جغرافیدانان های مطالعه محور دیگر بلکه نبود؛ دیدگاه رفتنازبین یمعنا

 

  کنونی سیاسی جغرافیای در کمی -فضایی دیدگاه جایگاه .3

 شد؛ سودمند هایی     بازتاب موجب دیدگاه این است، داشته کمی -فضایی دیدگاه که هایی     چالش و ها     کاستی تمام وجود با

 تر     صحیح طور به یا بیداری، و آگاهی سوی     به نیز حرکتی ،حال همان در. یافت گسترش رفتاری جغرافیای که تصورینا هب

 مانند گرایی     انسان و شد آغاز علمی گرایی     عقل فنون به مشغولیدل علیه گرایانه     انسان اهداف و اصول زمینة در آن اب همراه

 فضایی دیدگاه معتقدند ماسکارا و اگنیو(. 2: 1379 مویر،) شد کشف دوباره انسان جغرافیایی های     توجه کانون عنوانبه گذشته

به کمی -اییفض دیدگاه ،دیگر عبارتبه .(106: 2012 ماسکارا، و اگنیو) کرد تنظیم سیاسی جغرافیای احیای برای را صحنه

 دلیل به ؛است هماند باقی زمان آن در «جدید سیاسی جغرافیای» ظهور چرایی و چگونگی درک برای مهم ای هزمین عنوان

 درحقیقت،(. 7: 2005 کاکس،) یافت توسعه فضایی -یکم انقالب از انتقادی متن یك در جدید سیاسی جغرافیای کهینا

 -فضایی دیدگاه و هستیم روشی لحاظبه هم و موضوعی لحاظبه هم سیاسی یجغرافیا رشتة در رگراییتکث شاهد امروزه

  (.3: 1379 مویر،) ندکن     می استفاده سیاسی انانجغرافید که است شماری     بی های     دیدگاه از یکی نیز کمی

خود را در  یگاهجا ییشك علم فضا بی است، هشد ییبه مکتب فضا 1960 ةکه از ده ییانتقادها وجود با ،درکل

از  یکی فضایی دیدگاه کاکس، اعتقاد بهدارد.  یاسیس یایدر جغراف یزن و( 8: 2008 یگران،)جانستون و د معاصر یایجغراف

 از که است فکری اصلی موج سه از یکی فضایی تحلیل است معتقد اگنیو. جغرافیاست علم در ها مطالعه اصلی سنتسه 

 اگنیو) است گرفته قرار رشته این فکری انداز     چشم در آمیزی     موفقیت طوربه و است دهش سیاسی جغرافیای وارد 1960 ةده

 ةتوسع ،مثال رایب ؛است مسئله یك یبررس یتنها راه ممکن برا یکردرو ینمواقع ا یبعض رازی ؛(11: 2012 ماسکارا، و

 یزانتخابات ن یایدر جغراف ها     پژوهش یشترب. کرد یآمارها بررس طریق ازتوان      یم فقط را یافتگین     و توسعه یا     منطقه

 شوند     ینممحدود  ییفضا یکردهایقط به روف هاییپژوهش چنینهرچند  ؛ندشو     یم یبررس ییفضا یدگاهبراساس د

 یدگاهد GIS ةتوسعبا  هویژبه وها کنترل داده فناوری یشرفتتوجه داشت با پ یدبا همچنین(. 393: 2009 )جانستون،

 (.373: 1999 یلر،)م است شده یشترب یزن ییفضا یها     یلتحل ییتوانا و یده     و جهت شده یكتحر یزن ییفضا

از  ،رشته این داخل از: شوندمی ناشی منبع دو از ییفضا -کمی های     یلبه تحل بدبینانه های     چالش ذکر است شایان

 حلیلکه موافق ت کسانی طرفهستند و از خارج از رشته از  یتجرب ةداد یلو تحل یهآزمون فرضکه مخالف  یطرف کسان

معتقد  اوالفلینوجود دارند.  متنی سنجش     قابل و مالحظه شایان تأثیرهای اند     نشده متقاعد هنوزاما  ،هستند کمی دادة

 رفتار درک برای اجتماعی علوم حیاتی بخش عنوانبه سیاسی جغرافیای اینکه برای و منتقدان این به پاسخ رایباست 

 های     تکنیك با را خود شناختی     روش رویکردهای و اصلی نظری عناصر باید یاسیس دانانجغرافی بماند، باقی انسانی

 جمعی، های     داده فضایی تحلیل حوزة در بیشتریو مهارت  آموزش و کنند ترکیب مناسب فضایی و آماری سازی     مدل

 یمناسب برا های     و مطابقت با روش درکقابل و بصری های     شکل به آماری نتایج تبدیل پیمایشی، های     داده آوری     جمع

 کار، این ندادن انجام اما ند،بر     دشوار و زمان یم،عظ یارموارد بس یناز ا یكهر .ورندآ دستبه ویژهپژوهش  های     پرسش

 شدن تبدیلترس از  و کمی تحلیل از مداوم پسرفت بست     بن این. ندشاک     می بست     بن به را سیاسی یجغرافیا رشتة

  (.42: 2006 ین،)اوالفل است یعلوم اجتماع ةحوز ازآن  شدنخارج و ای      یهکوچك و حاش ای هبه رشت سیاسی جغرافیای
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  گیری     نتیجه

و آمار  یاضیاتبه ر یشترب فنیگرفت و از نظر  کاربه را کمی -فضایی دیدگاه ی،ا     یندهفزا طوربه ایجغراف 1950 ةده از

 یریمتغ یاربا شدت بس یاجغراف یفرع یها     شاخه بر ییفضا یدگاه. دیدبه اوج رس 1960 دهة در دیدگاه اینوابسته شد. 

و  1950 ةده در و یرفترا پذ یربوده است که حداقل تأث ییها     از شاخه یاسیس یایجغراف ،یانم ین. در اگذاشت یرتأث

 انقالب به انتخابات جغرافیای شاخة از استفادهبا  1960 ةده اواخر در و را داشت یتسن یریگ     جهت یشترینب 1960

 دیگر در را خود تکاملی روند که شد گرفته کاربه سیاسی جغرافیای های     پژوهشدر  ییفضا یدگاهد یزمان ،درواقع. پیوست

 رفتاری جغرافیای همچنین و آمده بیرون سیستمی و فضایی علم رویکردهای آن دل از و بود کرده طی جغرافیا های     شاخه

پرداخته شود که چرا  مسئله ینشد به ا یسع پژوهش ین. در اشکل گرفته بود ییفضا یدگاهبه د انتقادها به واکنش در

 یتاز محور 1970 دهة در نیز آن پس و شدگرفته  کاربه سیاسی جغرافیدانان های      پژوهشدر  یربا تأخ ییفضا یدگاهد

 .شد گذاشته کنار سیاسی غرافیدانانج های مطالعه

 جغرافیدانان ناتوانی موجب 1960 و 1950 های     دهه زمانی مقطع در که عواملی ترین     مهم ،شد بیان که گونه     همان

 های     پژوهش سازگاری     نا: از بودند عبارت ،شد فضایی دیدگاه یعنی زمان آن غالب فکری جریان با تطبیق رد سیاسی

 با کمی -ییفضا یدگاهدر د یمحور یها     یهنظر نداشتن تناسب ،سیاسی جغرافیای در پوزیتیویستی روش با بنیادی

 دهة در فضایی دیدگاه کهاین دلیل. فضایی دیدگاه در سیاست و قدرت گرفتنیدهو ناد یاسیس یایجغراف های     موضوع

 یدگاهد از یگردانیرو نوعی تدریجهب دهه ینبود که از ا ینخارج شد ا یاسیس یدانانجغراف های مطالعه یتاز محور 1970

 جایگزین رویکردهای سانیان جغرافیای های     شاخه دیگر تبعبه یزن یاسیس یایو جغراف آمد وجودبه جغرافیا علم در ضاییف

 و زمان در را اجتماعی و علمی قوانین فضایی، علم و پوزیتویستی علوم اینکه دلیل     به ؛گرفت کارخود به های مطالعهرا در 

. نیستند ابدی و ثابت اجتماعی، و علمی قوانین که رسیدند نتیجه این به جغرافیدانان کهدرحالی ؛دانند     می فراگیر فضا،

 یوجو جست در باید بودند دریافته جغرافیدانان کهدرحالی ؛داشت تأکید فرایندها بررسی بر بیشتر فضایی دیدگاه مچنینه

 در وجودآمدهبه های     مشکل و داری     سرمایه بحران به توان     نمی دریافتند سیاسی جغرافیدانان کهزمانی. باشند ها     علت

 اقتصاد و کردند پیدا تمایل مارکسیست و الرادیک های     دیدگاه سمت به پرداخت، وزیتیویستیپ روش با صنعتی کشورهای

 شد،     نمی توجهی انسانی مسائل به کمی -فضایی دیدگاه در ازآنجاکه. دادند قرار خود های مطالعه کانون را سیاسی

 رادیکال های     دیدگاه و گرا     انسان مکتب ،ترتیباینبه. آمد وجودبه کمی -فضایی دیدگاه به واکنش در گرا     انسان جغرافیای

 گیری     شکل به 1990 و 1980 های     دهه در هاآن ةتوسع که آمد وجودهب کمی -فضایی دیدگاه نقد در ساختارگرا و

با  و 1960 ةده یانیپا یها     سالدر  همچنین .شد منجر مدرن پست و انتقادی جغرافیای نیسم،یفم مانند فکری های     جریان

 یاید جغرافدمج یایاح یبرا ینهزم ،داد یالملل رو     ینکه در ساختار نظام ب یییرهایتغعلت به ،1970 ةده سمت بهحرکت 

 رپس شتپ درمجبور نبودند  یگرد یاسیس یدانانجغراف الملل،     یندر نظام ب تغییرها وقوعبا  ،ترتیباینبهفراهم شد.  یاسیس

 وجود با گفت باید پایان درخود حذف کنند.  های     را از نوشته یاستو مسائل مربوط به قدرت و س شوند پنهان پوزیتیویسم

 جایگاه نیز حاضردرحال و شد سودمند هایی  بازتاب موجب دیدگاه این کمی، -فضایی دیدگاه های     چالش و ها     کاستی تمام

  .دارد سیاسی جغرافیدانان های عهمطال در را خود ویژة

 

 سپاسگزاری

دانشگاه تهران  در «یاسیس یایدر جغراف یشهاند یرس یینتب»با عنوان  یدکتر ةرسال از حاضر پژوهش کهینا به توجه با

  . یمدانشگاه سپاسگزار این یپژوهش معاونت از ،است شده استخراج



 1395بهار ، 1 شمارة، 48 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 194

 

 منابع
 .تهران سمت، انتشارات ،سیاسی جغرافیای مبانی ،1392 میراحمدی، سادات     فاطمه و عمران راستی، درّه، میرحیدر، .1

 .تهران خارجه، امور وزارت انتشارات و چاپ ةمؤسس ،خارجی سیاست در گیری     تصمیم تحلیل و تجزیه ،1375 محمدحسین، خوشوقت، .2

 .یزتبر ،اهر ینشگاه آزاد اسالم، انتشارات دایانسان یایجغراف یو مبان یشناس     شناخت ،1379 یداهلل، ید،فر .3

 .تهران تهران، دانشگاه انتشارات دوم، چاپ ،جغرافیا در علمی تحقیق شناسی     روش فلسفۀ ،1384 فاطمه، بهفروز، .4

 جغرافیای در مدرن     پست های     نظریه شناسی     روش و شناسی     شناخت بنیادهای، 1390 یری،ام یرسول و عل افضلی، .5

 .60 -39، صص 77 ةشمار وسوم،     چهلسال  ی،انسان یایجغراف های     پژوهش ،ژئوپلیتیک و سیاسی

 قم.  ینی،و فرهنگ د یشهاند ةسسؤم، معاصر های     اندیشه و مکاتب بر درآمدی ،ها     فرهنگ واژه ،1381 ،عبدالرسول یات،ب .6

 .تهران ب،انتخا نشر دیگران، و نیا     حافظ محمدرضا ترجمة ،سیاسی جغرافیای ،1389 مارک، بالکسل، .7

 تهران. نشر قومس، یب،ط یرضاو عل یبزرگ یدوح ة، ترجمالملل     ینمتعارض در روابط ب یها     یهنظر ،1383و رابرت فالتزگراف،  یمزج ی،دوئرت .8

 .تهران راهبردی، مطالعات پژوهشکدة ،سیاسی جغرافیای فلسفۀ ،1393 راد،     کاویانی مراد و محمدرضا نیا،     حافظ .9

 در ای     رشته     میان مطالعات فصلنامة ،انسانی جغرافیای در ای     رشته     میان رویکرد رادیکال؛ جغرافیای ،1391 حسین، نژاد،     حاتمی .10

 .32 -15 صص ،3 شمارة چهارم، سال انسانی، علوم

 ،پوپر دیدگاه از طبیعی علوم و اجتماعی علوم های     شناسی     روش و ها     ویژگی بررسی، 1385 ید،عبدالمج زاده،     کرامت .11

 .48 -29 صص، 48 شمارة انسانی، علوم شناسی     روش فصلنامة

، انتشارات (ییگرا     اثباتاو فر ییگرا     )اثبات یاستدر س یدجد یها     یهنظر یشناس     روش ،1385 یر،جهانگ ی،علمدار ینیمع .12

 تهران. ،انشگاه تهراند

 چاپ اکبری، رسول و فرد     پیشگاهی زهرا ترجمة ،سیاسی جغرافیای بر ای     مقدمه ،1386 وودز، مایکل و رایس جونز، مارتین، جونز، .13

 .تهران تهران، دانشگاه انتشارات اول،

 .تهران اسی،گیتاشن نشر اول، جلد ،جغرافیا فلسفۀ در نو های     اندیشه ،1383 حسین، شکویی، .14

 مشهد. ی،پاپلنشر ، چاپ اول، یاسیس یایستار در جغرافو جُ یشهتحوالت پنج دهه اند ،1389 ،هدرّ یرحیدر،م .15

 .تهران ،انتشارات دانشگاه تهران یرحیدر،درّه م ة، ترجمیاسیس یایتازه در جغراف یها     یشگرا ،1358 وی،. آر. یپرسکات، ج .16

 .تهران تهران، دانشگاه انتشارات اول، چاپ ،جغرافیا سفۀفل و قلمرو ،1385 احمد، پوراحمد، .17

18. Afzali, R. and Amiri, A., 2011, Epistemological and Methodological Foundations of Postmodern 

Theories in Political Geography and Geopolitics, Human Geography Research Quarterly, Vol. 43, 

No. 77, PP. 39-60. (In Perisan) 
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