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چکیده
طی بروز انقالب فضاییـ کمی در علم جغرافیا ،تحولهایی در اندیشه و روششناسی این علم
بهوجود آمد .این دیدگاه بر شاخههای تخصصی جغرافیا به شکلهای گوناگون تأثیر گذاشت.
جغرافیای سیاسی در دهههای  1950و  1960همچنان جهتگیری سنتی یعنی دیدگاهی
محیطی و ناحیهای داشت ،اما پس از وقفهای طوالنی ،انقالبی در آن ایجاد شد .درواقع ،زمانی
دیدگاه فضایی ـ کمی در پژوهشهای جغرافیای سیاسی بهکار گرفته شد که روند تکاملی خود
را در دیگر شاخههای جغرافیا طی کرده بود و از درون آن ،رویکردهای فضایی و سیستمی
بیرون آمده و جغرافیای رفتاری متأثر از آن شکل گرفته بود .پژوهش حاضر با استفاده از روش
توصیفی -تحلیلی بررسی میکند که چرا دیدگاه فضایی با تأخیر در مطالعههای جغرافیدانان
سیاسی بهکار گرفته شد و پس از آن نیز در دهۀ  1970از محوریت مطالعهها خارج شد .نتایج
نشان میدهد عواملی مانند ناسازگاری پژوهشهای بنیادی با روش پوزیتیویستی در جغرافیای
سیاسی؛ تناسبنداشتن نظریههای محوری در دیدگاه فضایی -کمی با مسائل مطرح در
جغرافیای سیاسی؛ نادیدهگرفتن قدرت و سیاست در دیدگاه فضایی موجب شدند این دیدگاه
با تأخیر به مطالعههای جغرافیدانان سیاسی وارد شود .همچنین تغییر الگو در علم جغرافیا در
دهۀ  1970و تغییر در نظام بینالملل ،موجب شد دیدگاه فضایی در دهۀ  1970از محور
مطالعههای جغرافیدانان سیاسی خارج شود؛ هرچند امروزه جایگاه خود را بهعنوان یکی از
دیدگاههای مطرح حفظ کرده است.

کلیدواژهها :جغرافیای سیاسی ،دیدگاه فضایی ،روش کمی ،رویکرد سیستمی ،رویکرد علم فضایی.

 نویسندة مسئول09122198412 :

Email: dorreh@dr.com
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مقدمه
انقالب فضایی -کمی یکی از مهمترین رویدادها در علم جغرافیا در قرن بیستم بود که در دهة  1950اتفاق افتاد و در
اواخر دهة  1960به اوج خود رسید (کاکس .)6 :2005 ،در پی ظهور دیدگاه فضایی و انقالب کمی در جغرافیای انسانی،
تحول در اندیشه و روششناسی بهوجود آمد (میرحیدر و دیگران .)23 :1392 ،بهعبارت دیگر ،این انقالب عناصر
روششناختی و نظریای داشت که همدیگر را تا حدی کامل میکردند که روش آن کمی بود و مشروعیت خود را از یك
ساختار ویژة علمی میگرفت .این نظریه شامل بازسازی جغرافیای انسانی در زمینة «سنت فضایی» بود (کاکس:2005 ،
 .)6با چرخش فضایی 1در رشتة جغرافیا ،فضا بهعنوان متغیر اصلی رشته (مانند فضای اقتصادی در علم اقتصاد) تعریف شد
و تعریفهای قدیمیتر که براساس دیدگاههایی مانند ناحیهای یا محیطی ارائه میشدند ،بهطور موقت از آن تأثیر پذیرفتند
(اگنیو و ماسکارا .)129 -123 :2012 ،همچنین جغرافیدانان تشویق شدند تا بیشتر و بیشتر در تحلیل آماری و ریاضی
داده های جغرافیایی درگیر شوند (گریفیت و دیگران.)1 :2013 ،
هرچند در دهههای  1950و  1960جغرافیای طبیعی و زیرشاخههای جغرافیای انسانی ،اقتصادی و شهری از این
رویکرد بیشترین بهره را بردند و آثار علمی زیادی منتشر کردند ،جغرافیای تاریخی و فرهنگی هرگز به انقالب نپیوستند و
بهطور مستمر از آن انتقاد کردند .در این میان ،جغرافیای سیاسی بهموقع با این تحولها هماهنگ نشد .بهبیان دیگر ،از
دهة  1950اغلب شاخههای جغرافیا از توصیف ناحیهای فاصله گرفته بودند ،اما بیشتر محققان جغرافیای سیاسی
سرسختانه بر مطالعة کشورها بهعنوان ناحیههای منحصربهفرد اصرار داشتند .آن دسته از جغرافیدانان سیاسی نیز که
تعصبی به دیدگاه ناحیهای نداشتند ،تا سال  1968درمورد این موضوع تأمل میکردند که چگونه جغرافیای سیاسی باید به
عنوان یك علم با تحولهای جدید پیوند یابد .درنتیجه ،جغرافیای سیاسی در دهههای  1950و  1960از جریان
تحولهای رشتة جغرافیا جدا ماند و «انقالب کمی» که تغییرهای گستردهای در دیگر شاخههای جغرافیا بهوجود آورده بود
و به خرد متعارف در جغرافیا تبدیل شده بود ،تقریباً از جغرافیای سیاسی دور نگه داشته شد (دیکشیت.)20 -19 :1982 ،
بااینحال ،در اواخر دهة  1960و اوایل دهة  1970جغرافیدانان سیاسی به دیدگاه فضایی توجه کردند .درواقع ،آنها زمانی
برای تطبیق خود با جریان غالب در جغرافیای انسانی تالش کردند که دیدگاه فضایی در دیگر شاخههای جغرافیا مسیر
تکاملی خود را پیموده بود ،پس از تأکید بر روشهای کمی در دهة  ،1950به تأکید بر رویکرد سیستمی و علم فضایی
رسیده بود و همچنین در اواخر دهة  1960رویکرد رفتارگرایی در واکنش به انتقادها از دیدگاه فضایی شکل گرفته بود.
برایناساس ،با توجه به خأل موجود در ادبیات جغرافیای سیاسی ایران درمورد دیدگاه فضایی ،پژوهش حاضر در پی
پاسخگویی به این پرسش است که چرا دیدگاه فضایی با تأخیر وارد جغرافیای سیاسی شد و پس از آن نیز در دهة 1970
از محوریت مطالعههای جغرافیدانان سیاسی خارج شد.

مبانی نظری
در دهة  1950و  ،1960در الگوی جغرافیا تغییر بهوجود آمد که شامل تغییر از تأکید توصیفی به تأکید نظری و نیز تغییر
روش بود که بهطور سنتی آن را «انقالب کمی» مینامند ،اما همانطورکه گالج بیان میکند این انقالب به همان اندازه
که کمی بود ،نظری نیز بود (گالج .)239 :2008 ،مشخصة انقالب کمی در جغرافیا ،اغلب تالش برای درنظرگرفتن
جغرافیا بهعنوان علمی فضایی است .انقالب کمی در جغرافیا بخشی از توسعة گستردهتر در علوم اجتماعی بود ،اما «فضا»
را بهعنوان متغیری اساسی میدید که متن اجتماعی و عمل افراد درون آن را مشروط و مقید میکرد؛ بنابراین ،بر «فضا»
تمرکز شد و روش علمی به معنای کشف و تجزیه و تحلیل فضا بود .در این رویکرد ،فضا ،فاصله و آرایش پدیدهها در
1. Spatial Turn
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کنار جهت و اتصال (پیوستگی) در اولویت ویژه قرار دارد .براساس این دیدگاه ،بررسی «نظم فضایی» که رابطههای
فضایی را مقید میکند برای جغرافیدانان اهمیت زیادی دارد .در بررسی نظم فضایی ،بهجز نمایش سادة فضا بهعنوان
جعبهای ایستا ،1به چیزهای دیگری نیاز است (الدن .)263 :2009 ،در این رویکرد ،با این پیشفرض که همهجای زمین
«یکنواخت» است ،با استفاده از ریاضیات متکی به جبر هندسی به بررسی «توزیع و آرایش فضایی پدیدهها» پرداخته
میشود و آن را با مدلهای ریاضی نمایش میدهند و به ویژگیهای منحصربهفرد ناحیهای و ویژگیهای طبیعی و
فرایندهای فرهنگی و اجتماعی کمتر توجه میشود (پوراحمد .)149 :1385 ،بهعبارت دیگر ،این رویکرد بهدنبال جغرافیای
قانونمند است .جغرافیای قانونمندی که در جستوجوی ضابطهبندی تعمیمهای تجربی یا قوانین پدیدهها و بهکارگیری
جهانشمول و فراگیر این قوانین است (شکویی.)129 :1383 ،
الگوی سازمان فضایی در چارچوب فلسفة ویژه و مکتب پوزیتیویسم مطرح شد .شایان ذکر است پوزیتیویسم در
تجربهگرایی 2ریشه دارد و شناخت جهان خارج را برگرفته از تجربهها میداند .گرچه این جریان در تاریخ فلسفه سابقهای
طوالنی داشته است ،تجربهگرایی نوین با فرانسیس بیکن ( )1626 -1561آغاز میشود .او با وضع منطق تجربی و با
تکیه بر استقرا ،صولت قیاس را در هم شکست (بیات و دیگران .)180 -177 :1381 ،آنچه امروزه روش علمی خوانده
میشود ،درواقع محصول رویکرد تجربی و منطقی به دانش بوده است (معینی علمداری .)21 :1385 ،مکتب
«پوزیتیویسم» در قرن نوزدهم نیز نمودی دیگر از تجربهگرایی است .از این دیدگاه ،ساختمان عقلی انسان ،از مرزهای
تجربة حسی تجاوز نمیکند« .پوزیتیویسم منطقی» نیز در قرن بیستم از نسل اصالت تجربه است .مهمترین آموزههای
پوزیتیویستهای منطقی اصل «تحقیقپذیری» 3است .بهموجب این اصل ،گزارههای معنادار فقط گزارههایی هستند که
تحلیلیاند یا بهطور تجربی تحقیقپذیرند و درغیراینصورت هر گزارهای نهتنها بیفایده یا بیاعتبار است؛ بلکه از اساس،
معنای محصل را ندارد (بیات و دیگران .)181 -180 :1381 ،درکل ،مفروضة اساسی پوزیتیویسم این است که
شناختشناسی از عوامل زمانی و مکانی و ذهنی و بیرونی تأثیر نمیپذیرد .این مکتب ،قائلبه وحدت روششناختی علوم
طبیعی و علوم اجتماعی است و فرایندها را مداوم و پیوسته میبیند و تغییرهای کمی را برای فرایندها درنظر میگیرد
(معینی علمداری.)99 :1385 ،
برای درک مکتب فضایی باید مکتب «فیزیك اجتماعی» را نیز درنظر گرفت .رهبر این مکتب ،جان استوارت ،یك
ستارهشناس بود که اساس فیزیك اجتماعی را در آثار تعدادی از دانشمندان علوم طبیعی یافته بود و روشهای ایشان را
برای دادههای اجتماعی بهکار میبرد .او معتقد بود ابعاد جامعه ،شبیه ابعاد فیزیکی است و تعداد افراد ،مسافت و زمان را
شامل میشود که وجه تمایز میان فیزیك اجتماعی و جامعهشناسی عبارت است از اجتناب از توصیف ذهنی در فیزیك
اجتماعی (جانستون.)68 -67 :1991 ،

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)

شکل  .1رویکردها و مکاتب مؤثر در پیدایش دیدگاه فضایی
منبع :نگارندگان
1. Static Box
2. Empirism
3. Verification
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع بنیادی است که در آن از روش توصیفی -تحلیلی بهره گرفته شدد .گدردآوری اطالعدات بده شدیوة
کتابخانهای و رایانهای انجام گرفت و سپس اطالعات به شیوة کیفی ،تجزیه و تحلیل شد .برای پاسدخگویی بده پرسدش
پژوهش ،ابتدا به بررسی روند بسط دیدگاه فضایی در دیگر شاخههدای جغرافیدای انسدانی و جغرافیدای سیاسدی پرداختده
میشود و درنهایت در بخش یافتهها ،دالیل تأخیر بهکارگیری دیدگاه فضایی در جغرافیای سیاسی و نیز از محوریت خارج
شدن این دیدگاه از مطالعههای جغرافیدانان سیاسی بررسی شده است.
 .1روند توسعۀ دیدگاه فضایی در جغرافیای انسانی

از نظر بیشتر جغرافیدانان دورة گذار جنگ جهانی دوم ،جغرافیای ناحیهای طالیهدار دانش جغرافیا بهشمار میرفت .در
سال  ،1961فریمن نوشت« :دلسردی از کار جغرافیدانان ناحیهای به این منجر شده است که بسیاری دچار تردید شوند
که آیا رویکرد ناحیهای ،از نظر آکادمیکی کارآمد است و به تخصصیشدن یا ایجاد شاخهای سیستماتیك از دانش منجر
میشود» .البته قبالً اکرمن نیز بیان کرده بود کارشناسان جغرافیای ناحیهای فقط تحلیلی سطحی و بیمایه عرضه
میکنند .وی راه اصالح این نارسایی عمده در آثار جغرافیایی را آموزش و پژوهش به شیوة نظاممند میدانست .انقالب
دربرابر الگوی ناحیهای در کشور ایاالت متحدة آمریکا شکل گرفت .پژوهش فرد کورت شیفر ( )1953یکی از اولین
پژوهشهایی است که اغلب افراد برای یافتن منشأ انقالب کمی و نظری به آن استناد میکنند .شیفر دراصل اقتصاددان
بود و میخواست جغرافیایی را ارائه کند که مطابق با فلسفه و روشهای مکتب پوزیتیویسم باشد؛ بنابراین ،نخستین
وظیفة او این بود که عالوهبر تعیین ماهیت علم ،ویژگیهای خاص جغرافیا را بهعنوان علمی اجتماعی تعریف کند
(جانستون .)52 -44 :1991 ،وی بیان کرد شیوههای توضیحی یك علم ،ویژگیهای آن را تعیین میکند و شیوههای
توضیحی به قانونمندی نیاز دارد؛ یعنی تبیین پدیدههای توصیفشده ،همیشه به معنای شناسایی آنها بهعنوان نمونههای
قانونمند بوده است .شیفر قواعد نظمپذیری عمدة مورد بحث در جغرافیا را «الگوهای فضایی» نامید .بهاینترتیب ،براساس
نظر وی جغرافیا را باید علمی بهشمار آورد که با بیان قانونمندیهای حاکم بر نحوة پراکندگی فضایی پدیدههای ویژه بر
سطح زمین ،سروکار دارد .از نظر وی ،جغرافیدانان باید در زمینة «نحوة نظمپذیری فضایی» و نه خود پدیدهها،
نظریههایی قانونمند را طراحی و ارائه کنند؛ بنابراین ،شیوههای کار جغرافیایی نباید از روش مطالعة سایر علوم (چه علوم
طبیعی و چه علوم اجتماعی) متفاوت باشد (پوراحمد .)158 -157 :1385 ،با تمایل به روش پیشنهادی شیفر در طول دهة
 ،1950بررسی نظاممند در پژوهش و آموزش جغرافیا اهمیت بیشتری یافت و جغرافیدانان انسانی ،سنت هارتشورن را رها
کردند (جانستون.)64 -58 :1991 ،
شیفر اساس جغرافیای پوزیتیویست منطقی را بنیان نهاد ،اما رهبر اصلی برای پیشرفت دیدگاههای جدید ،هارولد
مكکارتی بود که همراه با همکاران خود در دانشگاه آیوا تالش کردند انطباقی بین الگوهای جغرافیایی بهوجود آورند.
همچنین مهمترین آثاری که در زمینة کارهای شیفر و مكکارتی در دهة  1950منتشر شد ،محصول دانشگاه واشنگتن
سیاتل به رهبری ویلیام گریسون بود .گریسون و همکارانش بیشتر به جغرافیای شهری و اقتصادی عالقه داشتند و
براساس تئوری «مکان مرکزی» والتر کریستالر مطالعه میکردند .در این مطالعهها ،بر تئوری و اندازهگیری و توسعة
قوانین جغرافیایی تأکید میشد ،اما در بعضی متون کار تا حدی از تعریف هارتشورن از ماهیت جغرافیا فراتر نمیرفت.
تفاوت اصلی میان پژوهشهای جدید با تأکید بر مطالعههای نظاممند و آثار پیشین ،این سه عامل بود :باور بیشتر
جغرافیدانان به توانایی خود برای ایجاد قوانین ،پژوهش براساس یك روش علمی پذیرفتهشده و بیرونآمدن از انزوا
(همان .)68 -64 :در سال  ،1967ریچارد چورلی و پیتر هاگت کتاب مدلها در جغرافیا را منتشر کردند که نقطة عطفی در
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توسعة اندیشههای جغرافیایی بود (بهفروز ،)135 :1384 ،اما مهمتر از آن انتشار کتاب دیوید هاروی با عنوان تبیین در
جغرافیا ( )1969بود که اولین اثر در زمینة فلسفة جغرافیای نوین است .این کتاب پرارزش شالودة تفکرهای الگوی
سازمان فضایی را در راستای تدوین قانونها و نظریهها ،از طریق ریاضیکردن پارهای از پدیدههای جغرافیایی تعیین کرد
(شکویی.)35 :1383 ،
تا اواسط دهة  ،1960دگرگونیهای پدیدآمده تا حد زیادی پذیرفته بود و این دیدگاه در فراسوی ایاالت متحدة آمریکا
تأثیر شایان توجهی داشت و پژوهشهای کمی و نظری بیشتر پژوهشها را در مجلههای معتبر جغرافیایی تشکیل میداد.
بیشتر مطالعههای نظاممند مربوط به جغرافیای اقتصادی و جنبههای اقتصاد شهری بود و دیدگاه جدید بیشتر بر
روشهای پژوهش متمرکز شده بود .بررسیهای نظاممند اوج گرفتند و تمایل ضمنی ،به توسعة قوانین معتبر و نظریهها
در چارچوبی پوزیتیویستی بود ،اما فراگیری این قوانین و نظریهها دیده نمیشد .جغرافیدانان انسانی بهدنبال هویت خود در
میان علوم انسانی بودند؛ زیرا پذیرش و پیروی از فلسفة پوزیتیویستی ایجاب میکرد رشتههای علمی از طریق محتوای
خود متمایز شوند ،نه براساس روشهایشان .رشتة جغرافیا نیازمند ارائة دیدگاهی نو و سهمی معین دربرابر رشتههایی بود
که با آنها وجه مشترک داشت .درواقع ،جغرافیا نیازمند کانون و روششناسیای جدید بود .این نقطة تمرکز و این کانون
در زمینة «متغیر فضایی» و مطالعة «سیستمهای فضایی» توسعه داده شد (جانستون .)95 -78 :1991 ،درادامه به این دو
مورد پرداخته میشود:
جغرافیا بهعنوان علم فضایی :درکل ،مشخصة عمدة مطالعههای جغرافیایی براساس این رویکرد ،تمرکز آن بر
«فضا» ،بهویژه «فاصله» بهعنوان یکی از اجزای فضاست .در کتابهای منتشرشده در دهة  1960و  ،1970میتوان
تمرکز بر نظم و ترتیب فضایی یا ساختارهای فضایی و نقش فاصله -بهعنوان متغیری تأثیرگذار بر ماهیت آن نظم و

ترتیب -را تشخیص داد .یکی از پیشروترین اینگونه آثار ،کتاب پیتر هاگت در سال  1965با عنوان تحلیل موقعیتی در
جغرافیای انسانی 1بود .این رویکرد فضایی برای درک جامعة انسانی ،دنیایی را فرض میکند که در آن ،یك متغیر یعنی
«فاصله» تعیینکنندة رفتار انسانی است و تالش میکند عامل فاصله را بهعنوان عامل تعیینکنندة الگوهای فضایی به
شمار آورد ،اما همانطورکه توسعة روششناسی بدون هیچگونه رهنمود روشن و برنامهریزی پیش میرفت ،رشد دیدگاه
فضایی نیز اینچنین بود .جدا از بیانیههای کلی دربارة جغرافیا و علم هندسه ،مانند اثر بونج ( ،)1962تنها تالشی که
راهنمایی را در اینباره ارائه میکرد ،پژوهشی با عنوان «شناسایی بعضی مفاهیم فضایی بنیادی» 2بود که نایستوئن در
سال  1963به چاپ رساند و تا زمان چاپ دومش در سال  1968از آن استقبال چندانی نشد .هدف نایستوئن این بود که
مشخص کند چه تعداد مفاهیم مستقل ،بنیانی را برای دیدگاه فضایی ایجاد میکنند .درنهایت ،وی در این پژوهش نتیجه
گرفت این مفاهیم عبارتاند از فاصله ،3جهت( 4سمتگیری) و پیوستگی 5یا موقعیت نسبی -که حاصل عملکرد فاصله و
جهت است .او اظهار داشت« :تعاریف عملکردی این کلمات ،قواعد محوری دیدگاه فضایی بهشمار میروند .سایر کلمات
مانند الگو ،قابلیت دسترسی ،همسایگی ،حرکت (سیرکوالسیون) و ، ...از اجزای این مفاهیم بنیادی هستند» (همان-96 :
.)100
مکتب سیستمی :در دهة  ،1960جغرافیدانان بهطورگسترده از ترمینولوژی سیستمها برای توصیف یك «مجموعة
فضایی» استفاده کردند که اساس و پایه را برای تحلیل تشکیل داد .اولین مطالعهها درمورد تحلیل سیستمی بیش از آنکه
1. Locational Analysis in Human Geography
2. Identification of some Fundamental Spatial Concepts
3. Distance
4. Direction
5. Connectiveness

182

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،48شمارة  ،1بهار 1395

کاربردی باشند ،برنامهای بودند و به این میپرداختند که چگونه این اصطالح ممکن است در متنی آموزشی و پژوهشی به
کار گرفته شود .با وجود این ،هاروی در سال  1969نوشت« :با رهاکردن مفهوم سیستم ،یکی از قویترین تدابیری را رها
کردهایم که تاکنون برای رسیدن به جوابهای رضایتبخش به پرسشهای دربارة جهان پیچیدة اطراف ابداع شده است؛
بنابراین ،پرسش این نیست که باید از تحلیل سیستمی یا مفاهیم سیستمها در جغرافیا استفاده کرد یا خیر؛ بلکه باید
بررسی شود که چگونه میتوان از چنین مفاهیم و چنین شیوههای تحلیلی بهگونهای بهره گرفت که بیشترین سود را
داشته باشد» .برای پاسخ به این پرسش ،دو متغیر در زمینة سیستمها بهکار گرفته شدند« :نظریة عمومی سیستمها» و
«تحلیل سیستمی» که این دو گاه با هم اشتباه میشوند (همان.)117 :1991 ،
با توجه به تعریف آناتول راپوپورت «کلیتی که از طریق وابستگی متقابل اجزایش ،بهصورت یك کل عمل میکند و
یك سیستم خوانده میشود .روشی که هدف آن ،کشف نحوة تحقق چنین حالتی در گوناگونترین سیستمهاست ،نظریة
عمومی سیستمها نام دارد» (دوئرتی و فالتزگراف« .(234 -223 :1376 ،نگرش یا تفکر سیستمی» نیز به معنای اندیشه
و مطالعة پدیدهها براساس سیستم و اجزای تشکیلدهندة آن است؛ یعنی هم «کلیت» پدیده مدنظر است و هم «ارتباط»
بین اجزای تشکیلدهندة آن (خوشوقت .)23 :1375 ،در پاسخ به پرسش هاروی درمورد اینکه چگونه میتوان از مفاهیم و
شیوههای تحلیل سیستمی بهگونهای استفاده کرد که بیشترین سوددهی را داشته باشد ،چندین توپولوژی از سیستمها و
تحلیل سیستمها پیشنهاد شد؛ برای مثال ،چورلی و کندی ( )1971چهار نوع از سیستمها را تشخیص دادند :سیستمهای
مورفولوژیکی ،1سیستمهای سلسلهای ،2سیستمهای فرایندی -واکنشی 3و سیستمهای کنترل( 4جانستون-118 :1991 ،
.)119
دیدگاه جغرافیا بهعنوان علم فضایی ،تقریباً بهصورت گسترده و سریع پذیرفته شد؛ زیرا بهسرعت به درون
روششناسی آماری درحالتوسعه جذب شد ،اما رویکرد سیستمی نتوانست توجه زیادی را جلب کند؛ چون طالب
تکنیكهای بیشتری بود .بههرحال این دو رویکرد فضایی و سیستمی تا اواسط دهة  1960یك تغییر اساسی در جغرافیای
انسانی بهوجود آوردند ،اما تا اواخر دهة  1960انتقادهایی دربارة آنها مطرح شد .این انتقادها بیشتر به شکست دیدگاه
فضایی برای ارائة یك مسیر ماندگار مربوط بود .تعداد شایان توجهی از این انتقادها شامل پیشنهادهایی برای استفاده از
دیگر فلسفهها ،روششناسیها و رویکردهای نظری بود .همچنین انتقادهایی اساسی از درون رویکرد علم فضایی از طرف
کسانی مطرح میشد که با وجود تالش برای استفاده از این دیدگاه ،از آن ناراضی بودند .پیامد اصالحات پیشنهادشده
برای رویکرد علم فضایی ،رشد پژوهشهایی بود که بهعنوان «جغرافیای رفتاری» 5شناخته میشود (همان.)136 -134 :
جغرافیای رفتاری ،پاسخی دربرابر انتقادها به دیدگاه فضایی :جغرافیای رفتاری ریشه در انقالب رفتاری در
علوم انسانی دارد .این علم ،بهجای تأکید بر قیاس برای توسعة علم فضایی ،از طریق استقرا تالش میکرد که آن را از
مشاهدة تصمیمگیریهای واقعی بهدست آورد .درواقع ،جغرافیای رفتاری یك جغرافیای پوزیتیویستی ،ولی در چارچوبی
دیگر بود (جانستون .)404 -402 :1980 ،جغرافیای رفتاری متأثر از اندیشههای کارل پوپر ،فلسفة پوزیتیویسم و
روانشناسی و بهویژه روانشناسی اجتماعی است .کارل پوپر در نقد و اصالح دیدگاه پوزیتویستی تالش زیادی کرد .اگر
معتقدان پوزیتیویسم منطقی معتقد بودند که علوم انسانی باید بهطور کامل از اصول و قواعد روششناختی مورد استفاده
در علوم طبیعی بهره گیرد ،پوپر معتقد است در بعضی موارد ،علوم طبیعی باید از روشهای رایج در علوم اجتماعی استفاده
1. Morphological Systems
2. Cascading Systems
3. Prosess-response Systems
4. Control Systems
5. Behavioral Geography
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کند .وی معتقد است میتوان برای تبیین رفتار اجتماعی انسانها مدلهای تقریباً سادهای ساخت و این مدلها را بهعنوان
تقریبهایی برای کشف واقعیت آن پدیدهها بهکار برد (کرامتزاده .)38 -28 :1385 ،در علم جغرافیا ،زمینة اصلی برای
ظهور جغرافیای رفتاری ،تشخیص این نکته بود که مدلهای مطرحشده و آزمایششده ،توصیف خوبی از واقعیت ارائه
نمیدادند (جانستون)138 -137 :1991 ،؛ برای مثال« ،تحلیل موقعیتی» 1که تا حد زیادی از علم اقتصاد گرفته شده بود،
بر مفاهیم فضایی متمرکز بود ،اما تنوع فضایی را نادیده میگرفت .همچنین در بیشتر موارد نظریه و مدلها ایستا بودند؛
درحالیکه تصمیمگیری فرایندی پویاست و انتخابها ممکن است در طول زمان تغییر کنند (گالج.)244 :2008 ،
مبانی روششناسی جغرافیای رفتاری ناشی از برداشت ویژة هر فرد از فضاست .برداشت فرد از فضا از یكسو با طبقة
اجتماعی -اقتصادی و از سوی دیگر با موقعیت فرد در فضا در ارتباط است .در این مکتب« ،کل مکان» صحنة
عملکردهای اقتصادی ،تاریخی و اجتماعی است و درعینحال فضای روانشناختی است .این فضا هویت ،ساختار و مفهوم
ویژة خود را دارد که بهمقتضای ویژگیهای فردی و برحسب شرایط زندگی تغییر مییابد .جغرافیای رفتاری ،فضای
رفتاری و کرداری افراد و کاربرد فضای زندگی را مطالعه میکند (فرید)41 :1379 ،؛ بنابراین ،رویکرد رفتاری -که در علم
جغرافیا رویکردی استقرایی ،با هدف مطرحکردن نکتههای کلی درمورد مالحظاتی دربارة فرایندهای درحال انجام است-
بیشتر بر موضوعهای مربوط به تصمیمگیری در متون فضایی تمرکز دارد .نظریهپردازان و مدلسازان مکتب علم فضایی،
بیشتر انگیزهها را از اقتصاد نئوکالسیك و در بعضی موارد علوم منطقهای دریافت کردند ،اما محققان جغرافیای رفتاری با
داشتن یك محتوای تجربی ،بهطور عمده متأثر از علوم اجتماعی ،بهویژه روانشناسی و جامعهشناسی بودهاند .نکتة دیگر
اینکه رفتارگرایان ،چندان از مشخصههای مکتب فضایی جدا نشدند؛ بنابراین ،رویکرد رفتاری ،انقالبی جدا از علم فضایی
در جغرافیای انسانی نبود و درحقیقت به آن پیوست (جانستون.)153 -150 :1991 ،
 .2روند بهکارگیری دیدگاه فضایی در جغرافیای سیاسی

ظهور نگرش فضایی موجب شد جغرافیای سیاسی بهجای «ناحیه» که دارای مرز است ،بر «فضا» متمرکز شود .تا زمانی
که جغرافیای سیاسی با رهبری هارتشورن و ویتلسی به دیدگاه کورولوژیکی میپرداخت ،بایدها و نبایدهای پرداختن به
چیزهای مختلف بر آن سلطه داشت .بهبیان دیگر ،تا این زمان پرسش درمورد قلمرو رشتة جغرافیای سیاسی مناسب بود،
اما با تعریف دوبارة جغرافیای سیاسی بهعنوان «تحلیل فضایی پدیدههای سیاسی» پرسش درمورد قلمرو رشته بیاهمیت
شد؛ زیرا از دهة  1960هر پدیدة سیاسی در هر سطحی یا هر جنبه از سازمان سیاسی فضا که دارای یك عنصر قلمرویی
بود و تکنیكهای تحلیل فضایی برای مطالعة آن مناسب بودند ،بهعنوان موضوعی معتبر برای مطالعة جغرافیای سیاسی
درنظر گرفته شد (دیکشیت .)20 :1982 ،تحلیل فضایی در جغرافیای سیاسی دو ویژگی داشت :نخست تحلیل فضایی
پدیدههای سیاسی و دوم توجه به ویژگیهای فضایی فرایندهای سیاسی.
در دهة  1950و اوایل دهة  ،1960جغرافیدانان سیاسی نتوانستند خود را با تحولهای دیگر شاخههای جغرافیا
هماهنگ کنند .کارهای کمی کاربرد محدودی در جغرافیای سیاسی داشتند که آنها نیز تا حد زیادی در زمینة جغرافیای
انتخابات ،رأیدهی و تقسیمبندی ناحیهها بود (کاکس)6 :2005 ،؛ هرچند سابقة مطالعههای مربوط به انتخابات به پیش از
دهة  1960بازمیگردد 2.پیش از دهة  ،1960مطالعههای انتخاباتی براساس رویکرد «سنتی یا ناحیهای» 3انجام میگرفت
و پس از ظهور دیدگاه فضایی و رفتاری در مطالعههای جغرافیایی بعد از اواسط دهة  ،1960رویکرد «رفتاری -فضایی»
1. Locational Analysis
 .2البته شایان ذکر است اولین پژوهشهای منتشرشده در جغرافیای انتخابات شامل آثاری است که آندره زیگفرید از سال  1913در فرانسه
منتشر کرده است .وی بهدرستی «پدر جغرافیای انتخابات» نامیده شده است ).)Dikshit, 1982: 158
3. Areal
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محور جغرافیای انتخابات قرار گرفت (دیکشیت .)240 :1982 ،همانطورکه این پیشگامان مطالعة جدید جغرافیایی
انتخابات به شکلهای مختلف تأکید کردهاند ،در رویکرد سنتی به جغرافیای انتخابات ،محققان واحدهایی از فضا را
مشخص کردهاند و کوشیدهاند رفتار انتخاباتی را فقط بهعنوان نقش درونناحیهای و مشخصههای اجتماعی و اقتصادی
توضیح دهند و بهندرت به رابطههای فضایی واحدهای ناحیهای با دیگر ناحیهها و تأثیرهای این رابطههای فضایی بر
رفتار رأیدهی توجه کنند .البته رویکرد فضایی در مطالعة انتخابات ،تولیدی منطقی از گرایش جدید در جغرافیا بود؛ جایی
که رفتار افراد واحد اساسی تجزیه و تحلیل اولیه درنظر گرفته میشد .بهبیان دیگر ،این رویکرد واکنشی به دیدگاه سنتی
دربارة انتخابات بود که تمایل داشت به واقعیتهای «رفتاری» اساسی بیتوجهی کند (همان239 :؛ سوجا .)55 :1974 ،در
رویکرد جدید ،محققان یك اصل رفتاری -فضایی را دنبال میکنند که براساس آن ،بررسیها با توجه به ماهیت پیچیدة
چندمتغیری واکنش رأیدهی 1افراد صورت میگیرد ،اما این محققان کمتر به مشخصههای ناحیهای حوزهها میپردازند و
بهمراتب بیشتر درگیر اندازهگیری و تحلیل متغیرهای فضایی کلیدی مانند فاصله ،جهت ،اتصال و تأثیرهای همسایگی و
متنی هستند .مطالعههای جغرافیدانانی مانند کاکس ،رینولدز ،جانستون و دیگران تغییر مهمی ایجاد کرد و آن ،تأکید بر
تحلیل فضایی بهجای دیدگاه ناحیهای و توجه به الگوهایی از موقعیت نسبی و کنش و واکنش فضایی ،بهجای صفات
موقعیتی بود (دیکشیت .)248 -247 :1982 ،بهویژه پژوهش کاکس در سال  1969پژوهشهای پیشگام درمورد
تصمیمگیری در رأیدهی در متنی فضایی است که هم به تأثیرهای جریان اطالعات بینفردی و هم به فعالیتهای
دستوری احزاب سیاسی در جغرافیای رأیدهی توجه میکند (جانستون .)129 :1986 ،بهاینترتیب ،از اواخر دهة  1960و
دهة  1970جغرافیای انتخابات ،موضوع اغلب مطالعههای جغرافیدانان براساس دیدگاه فضایی بود.
اما آنچه برای تطبیق جغرافیای سیاسی با جریان فکری غالب در دهة  1960در علم جغرافیا اهمیت دارد ،اثری با
عنوان ساختار جغرافیای سیاسی به ویراستاری راجر کسپرسون و جولیان مینغی ( )1969بود .در این کتاب ،به تقویت
رویکرد کارکردی -ساختاری و نیز احساس نیاز به ترکیب «فرایند» و «رفتار» توجه شده بود .نویسندگان این کتاب
جغرافیای سیاسی را بهعنوان قلمرو توصیفی و تجویزی به چالش کشیدند و تالش کردند آن را به حوزة پژوهشی
دانشگاهی تبدیل کنند؛ بهگونهایکه بتواند عمل را وارد محیطهای اجتماعی و جغرافیایی کند (میرحیدر و دیگران:1392 ،
 .)23درواقع ،این کتاب برداشتن موانعی را مطرح کرد که جغرافیای سیاسی را از روند کلی علوم اجتماعی جدا می کرد
(حافظنیا و کاویانیراد .)114 :1393 ،کسپرسون و مینغی معتقدند جغرافیدانان سیاسی باید به فرایندهای رفتاری توجه
کنند و این فرایندهای مرتبط با فضا را از نظر زمانی و ترتیب وقایع مرتبط به هم ،بهصورت جامع تبیین کنند (کسپرسون
و مینغی.)317 -304 :1969 ،
از دیگر افراد مؤثر بر احیای جغرافیای سیاسی میتوان از کوهن و روزنتال نام برد .آنها در سال  1971در پژوهشی با
عنوان «مدلی جغرافیایی برای تحلیل سیستم سیاسی» 2پیشنهاد کردند جغرافیدانان سیاسی باید بیش از گذشته به
فرایندهای سیاسی و پیامدهای فضایی بپردازند و پژوهشهای خود را در چارچوبی سیستمی انجام دهند (دیکشیت،
 .)149 :1982آنها با این فرض که جغرافیای سیاسی با ویژگیهای فضایی فرایندهای سیاسی ارتباط مییابد ،فرایندهای
سیاسی و ویژگیهای فضایی آنها را در چارچوب رویکرد سیستمی تشریح کردند (میور .)4 :1975 ،آنها معتقد بودند
«فرایندها» کلیدی برای آرایش فضایی و رابطههای فضایی هستند و موضوع مطالعة جغرافیایی فرایندهای سیاسی ،تبیین
آرایش ناحیهای و چشمانداز هستند .از نظر کوهن و روزنتال ،نقطة عزیمت برای تحلیل فرایندهای سیاسی« ،سیستم
سیاسی» است .درواقع ،بهنظر آنها مفاهیم «فرایند» و «سیستم» جداییناپذیرند .هدف اساسی تحلیل فرایند در یك متن
1. Voting Response
2. A Geographical Model for Political System Analysis
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فضایی ،بررسی رفتار انسان در فضاست .فعالیتهای انسان در فضا یا تأثیرهای انسان در فضا درنهایت ممکن است به
چشماندازهایی با مشخصههای تغییریافته یا متفاوت منجر شود که شکل دوبارهای به ناحیههای سیاسی میدهد
(دیکشیت.)151 -149 :1982 ،
کوهن و روزنتال در مدل خود سعی کردند نقش سیاسی انسان در جامعه (در دادوستدهای سیاسی ،ساختار سیاسی،
ایدئولوژی سیاسی) و ارتباط این نقش سیاسی با زمین (مکانها ،ناحیهها و چشماندازهای عمومی) و نتیجة این ارتباط یعنی
شکلگیری سیستم سیاسی را نشان دهند .در مدل کوهن و روزنتال ،یك سیستم جغرافیایی همراه با تعامل فرایندهای
سیاسی با فضای جغرافیایی توسعه مییابد .دادوستدهای سیاسی ،ساختارها و نیروهای اجتماعی عناصر اصلی فرایند هستند.
مکان ،ناحیه و چشمانداز عناصر یك فضای جغرافیایی هستند .فرایند و فضا نیز از طریق شکلگیری ناحیههای عمل
سیاسی ،دلبستگیهای ایدئولوژیکی مختلف ،سازمانها و ادراکهای مشخص از این ناحیههای عمل سیاسی در تعامل
هستند (کلیوت .)169 :2009 ،همچنین کوهن با استفاده از نظریة سیستمی ،مدلی را درمورد ارتباط میان فرایندهای سیاسی
و فضا ارائه داد که براساس آن فرایندهای کلیتر ژئوپلیتیکی را تحلیل و تفسیر کرد (میرحیدر.)292 :1389 ،
همچنین در این دهه ،ادوارد سوجا یك الگو برای تحلیل جغرافیایی سیستمهای سیاسی ارائه داد .وی در سال 1974
با نگارش پژوهشی با عنوان «پاردایمی برای تحلیل جغرافیایی سیستمهای سیاسی» تالش کرد چارچوبی از مفاهیم،
موضوعها و مسائل پژوهشی مفید درمورد بررسی ابعاد جغرافیایی پدیدهها و رفتار سیاسی ارائه کند .بهعالوه ،الگوی سوجا
با ارائة یك اساس برای پیگیری پژوهشهای جاری در جغرافیای سیاسی ،روشهایی را پیشنهاد کرد که مطابق آن،
زیرشاخة جغرافیای سیاسی بیشتر و مؤثرتر با توسعههای روششناسانه و مفهومی جغرافیا هماهنگ میشود .همچنین وی
تالش کرد تنوعی از شیوهها را تعیین کند که در آنها دیدگاه فضایی و روششناسی جغرافیای مدرن ،بینشهای
ارزشمندی را درمورد مسائل اکولوژی سیاسی ارائه میکند (سوجا .)43 :1974 ،دغدغة سوجا این بود که بداند جغرافیا و
علوم سیاسی چه میزان همپوشانی دارند و هدف وی این بود که چارچوب مفهومیای پیشنهاد کند که در آن رویکرد
ناحیهای سنتی در تحلیل جغرافیایی را با تأکیدهای اخیر درمورد کنش و واکنشها و ساختار فضایی ترکیب کند و کاربرد
این چارچوب را برای مسائل جغرافیایی نشان دهد (همان .)66 -55 :محور الگوی مطرحشده از سوی سوجا مفهوم
«سیستم فضایی» است .او یك سیستم سیاسی را شامل مکانها ،ویژگیهای این مکانها ،تعامل بین مکانها و بین
ویژگیهای آنان میداند (دیکشیت.)156 :1982 ،
پرسکات در سال  1972کتابی با عنوان گرایشهای تازه در جغرافیای سیاسی منتشر کرد .وی در این کتاب
موضوعهای انتخابی در جغرافیای سیاسی را که تحلیل ریاضی شدهاند ،به این شرح میداند :مرزها (مسائلی مانند شکل
منطقة مرزی ،امتداد مرز)؛ سیاستهای دولت (مسائلی مانند رابطههای بین موقعیتهای مشخص و سیاستهای مشخص
و رابطههای بین نتایج سیاسی موردنظر و واقعی)؛ تمامیت ملی (پیوستگی بین بخشهای مختلف یك کشور واحد و بین
ایالتهای گوناگون یك کشور فدرال)؛ انتخابات (مسائلی مانند تشخیص و تعیین موارد حساس و مهم برای رأیدهی در
سازمان ملل و تشریح الگوهای رأی)؛ قدرت ملی (درجهبندی کشورها براساس محاسبة قدرت)؛ ناحیههای سیاسی
بینالمللی (ردهبندی کشورها براساس ضابطههای سیاسی) (پرسکات .)50 -45 :1358 ،همچنین ریچارد میور در سال
 1975کتابی با عنوان جغرافیای سیاسی مدرن منتشر کرد .میور در این کتاب بیان میکند جغرافیای سیاسی با «تعامل
فضایی بین پدیدههای جغرافیایی و سیاسی» ارتباط مییابد .وی سعی کرد اصطالحها و نظریههایی را که از علوم سیاسی
گرفته بود و همان موضوعهای سنتی جغرافیای سیاسی مانند مرزها ،سرحدات ،اندازه ،شکل و موقعیت حکومتها و البته
بعضی مباحث جدید مانند فرایندهای سیاسی ،ادراک و تصمیمگیری را بهصورت کمی و آماری بررسی کند .وی در بعضی
بخشهای این کتاب تالش میکند نظریههای علوم سیاسی و رابطههای بینالملل مانند نظریههای مربوط به
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تصمیمگیری را به جغرافیای سیاسی بسط دهد (میور .)11 -vi :1975 ،در سال  1977نیز پیتر تیلور کتابی را با عنوان
تحلیل کمی در جغرافیا :مقدمهای بر تحلیل فضایی 1منتشر کرد .وی در این کتاب به موضوعهایی مانند تحلیل فضایی،
تحلیل کمی و مدلسازی پرداخت.
.1استفاده از روش کمّی در دهه 1950م.
در جغرافیا و به ویژه
جغرافیای انسانی
تفاضل زمانی پیامدهای انقالب

.2تأکید بر رویکرد سیستمی و علم فضایی در دهه
1950م .و 1960م.
 .3استفاده از رویکرد رفتارگرایی در واکنش به
دیدگاه فضایی در اواخر دهه 1960م.

فضایی-کمّی در جغرافیا و
جغرافیای سیاسی
در جغرافیای سیاسی

استفاده غالب از دیدگاه فضایی و همچنین دیدگاه
رفتاری در کنار دیدگاه فضایی در اواخر دهه 1960م.
و اوایل دهه 1970م.

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

بهطورکلی ،با آنکه جغرافیدانان سیاسی بسیار دیر به جریان فضایی غالب در جغرافیا پیوستند ،در دهة 1970
مشارکتهای ارزشمندی در زمینة پایتختها ،مطالعههای انتخاباتی ،تغییرهای ناحیههای اداری و مطالعة سیاستهای
شهری انجام دادند؛ بهگونهایکه تا اواسط دهة  1970جغرافیدانان سیاسی به جایی رسیدند که محققان علوم سیاسی
تصدیق کردند بعضی پژوهشهای جغرافیای سیاسی آنها را به مسیری خوب برای نظریة سیاسی راهنمایی کرده است
(دیکشیت .)20 :1982 ،شایان ذکر است آنچه تحلیل فضایی را از مدلسازیهای جامعهشناختی ،سیاسی و اقتصادی
متمایز میکند و موجب اهمیت این دیدگاه میشود ،درنظرگرفتن عناصر ترکیبی و متنی مسئله است .در پژوهشهای
جغرافیدانان سیاسی ،متن( 2محیطی که رفتار سیاسی در آن شکل میگیرد و بیان میشود) اهمیت باالیی دارد و این
موجب تمایز مطالعههای جغرافیدانان سیاسی از محققان علوم سیاسی میشود (اوالفلین .)33 -30 :2006 ،در بخش بعدی
این پژوهش ،به این مسئله پرداخته میشود که چرا دیدگاه فضایی بسیار دیر وارد پژوهشهای جغرافیدانان سیاسی شد و
از دهة  1970از محوریت مطالعهها کنار گذاشته شد.

بحث و یافته ها
 .1دالیل تأخیر در ورود و خروج سریع دیدگاه فضایی در مطالعههای جغرافیای سیاسی

دیدگاه فضایی نسبت به دیگر شاخههای رشتة جغرافیا بسیار دیر (در اواخر دهة  )1960به محور مطالعههای جغرافیدانان
سیاسی تبدیل شد و همچنین بسیار زود از محوریت مطالعهها کنار گذاشته شد .برای این پرسش که چرا جغرافیدانان
سیاسی با تأخیر این دیدگاه را در مطالعههای خود بهکار گرفتند ،میتوان دالیل زیر را بیان کرد:
الف) ناسازگاری پژوهشهای بنیادی با روش پوزیتیویستی در جغرافیای سیاسی :نارسایی این دیدگاه در
جغرافیای سیاسی در وهلة نخست به این موضوع بازمیگشت که پژوهشهای بنیادی در حوزة سیاست ،با رویکرد پوزیتیویستی
سازگار نبود (اگنیو و ماسکارا .)111 :2012 ،در این زمینه ،میور معتقد است انقالب کمی آشفتگیای را بهوجود آورد و بسیاری از
1. Quantitative Methods in Geography: An Introduction to Spatial Analysis
2. Context
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محققان بااستعداد را منزوی کرد (مویر)1 :1379 ،؛ زیرا کارهای کمی کاربرد محدودی در جغرافیای سیاسی داشتند .درواقع ،به
نظر نمیرسید جغرافیای سیاسی بهاستثنای انتخابات ،چیز زیادی برای ارائهکردن در پژوهش برای «قوانین فضایی» داشته باشد
(جونز و دیگران  .)17: 1386،دلیل عالقة فراوان به جغرافیای انتخابات نیز به آمادهبودن و دسترسپذیری آمارهای انتخاباتی
مربوط بود؛ زیرا این آمارها جزء دقیقترین آمارهایی بودند که در دسترس جغرافیدانان قرار میگرفتند (پرسکات ،)54 :1358 ،اما
دلیل مهمتر ناشی از این واقعیت بود که انتخابات مبتنیبر فضاست؛ بنابراین ،مطالعة آن بیش از هر جنبة دیگری از جغرافیای
سیاسی ،منعکسکنندة تأکید روششناسانه و مفهومی جریان اصلی پژوهشهای جغرافیایی در این زمان است؛ یعنی جریان
فکریای که بهطور عمده دغدغة آن استفاده از تحلیل کمی ،فرایندهای پخش فضایی و مطالعههای رفتاری بود (دیکشیت،
237 :1982؛ سوجا)47 :1974 ،؛ بنابراین ،پرداختن به موضوع انتخابات با استفاده از تحلیل فضایی و روش کمی بهنوعی تالش
برای اعادة حیثیت جغرافیای سیاسی برای تطابق با دیدگاه فضایی در میان دیگر شاخههای جغرافیای انسانی بود .انتخابات،
اطالعات مناسبی را تأمین میکرد که براساس آن جغرافیدانان میتوانستند تأثیرهای تفاوتهای محلی و ناحیهای را بر زندگی
اجتماعی اندازهگیری کنند .همچنین وقتی انتخابات از نظر جغرافیایی بررسی میشد ،مدخلی را برای درک پویاییهای اجتماعی
سیاست تأمین میکرد (اگنیو و ماسکارا .)127 -125 :2012 ،با وجود آنکه نوآوریهای فنی و نظری ،جغرافیای انتخاباتی را به
جریان پیشگام در جغرافیای سیاسی در دهة  1970تبدیل کرد ،در سال  1981میور اعالم کرد« :نتایج و خروجی اطالعاتی
جغرافیای انتخاباتی با توجه به نیازهای عمومی جغرافیای سیاسی ،از تناسب الزم برخوردار نیست» (جونز و دیگران)17 :1386 ،؛
زیرا حجم پژوهشها در این زمینه ،باال و خروجی اندک و ضعیف بود (کاواناق )397 :2009 ،که دلیل آن تسلط رویکردهای
کمی و پوزیتیویستی و فقدان بنیان نظری بوده است (کاپلز)112 :2009 ،؛ بنابراین ،توجه بیش از حد به دیدگاه فضایی و
روشهای کمی موجب ضعف جغرافیای انتخابات شد.
ب) تناسبنداشتن نظریههای محوری در دیدگاه فضایی -کمی با مسائل مطرح در جغرافیای سیاسی:

جغرافیای کمی و سپس علم اطالعات جغرافیایی 1بهعنوان پاسخی برای چالشهای روز ،بهویژه رکود اقتصادی کشورهای
غربی ،توسعه یافت .با دنبالکردن تحلیل فضایی و  GISو سپس ادغام این رویکردها ،موقعیت «علمی» جغرافیا و کاربردهای
آن برای حکومت کورپوراتیست مشخص میشد (اوالفلین .)31 :2005 ،یکی از نتایج انقالب فضایی -کمی تمرکز بر نظریة
موقعیت 2بود .این نظریه شامل آثار افرادی از قبیل فن تونن ،کریستالر ،وبر و لوش بود .روشهای کمی و سنت فضایی مطابقت
خوبی با هم داشتند؛ زیرا سنت فضایی چیزهای زیادی برای اندازهگیری ارائه میدهد؛ مانند جریان کاالها ،مهاجرت ،تراکم
جمعیت ،فراوانی مسافرتها ،میزان جدایی و افتراق ،اختالفهای موقعیتی و مکانی .برای مدتی جغرافیدانان میتوانستند خود را
با ترسیم موقعیت فضایی تقریباً هر چیز مشغول کنند .ابزارهای حرکت ممکن بود ابزار حرکت فضایی باشند ،تفاوتها ممکن بود
تفاوتهای موقعیتی باشند ،همبستگی به همبستگی فضایی تبدیل شد و ، ...اما این دیدگاهها پیش از همه ،در جغرافیای شهری
و اقتصادی کاربرد یافتند (کاکس .)6 :2005 ،جغرافیدانان به فضاییکردن 3شکلهای زندگی مانند سکونتگاههای شهری،
کاربری زمین و جریانهای مهاجرت پرداختند .آنان در مدلسازی تأثیرهای فاصله بر فضای سکونتگاهها ،موقعیت صنایع و
استفاده از زمینهای کشاورزی درگیر شدند و در این راه از تجزیه و تحلیل فضایی و روشهای کمی بهره گرفتند؛ هرچند این
مسائل به موضوعهای جغرافیای سیاسی بسیار نزدیك نبود .در مقایسه با مدلهای موقعیتی 4که رشتههای اقتصاد و
جامعهشناسی برای دیگر زیرشاخههای رشتة جغرافیا فراهم کرده بودند ،علوم سیاسی در ابتدا برای جغرافیای سیاسی چیزی ارائه
نمیداد (اگنیو و ماسکارا.)123 -122 :2012 ،
)1. Geographic Information Science (GIS
2. Location Theory
3. Spacing
4. Locational Models
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ج) نادیدهگرفتن عامل قدرت و سیاست در دیدگاه فضایی :تحلیل فضایی بهعنوان دیدگاه اصلی ،اقتصادهای
نئوکالسیك بهعنوان چارچوب و پوزیتیویسم منطقی بهعنوان زیربنای روشی آن ،با جغرافیای سیاسی سازگار نبود (شورت،
 .)1 :1993نظریة موقعیت تا حد زیادی فضاییسازی اقتصاد رایج بود .اگرچه در اصل اقتصاد در دستان افرادی مانند آدام
اسمیت و ریکاردو یك لبة قدرتمند سیاسی داشت ،اما تا آخر قرن نوزدهم این لبه درحال کمرنگشدن و از بینرفتن بود و
اقتصاد بهطور واضح غیرسیاسی شده بود .دلیل ماهیت غیرسیاسی آن کامالً ساده بود .دلیل اصلی به افرادی مربوط میشد
که دارای اولویتها و منابع نیروی کار ،پول ،زمین و ...بودند و در بازارها با هم مواجه میشدند .اقتصاد وابسته به توانایی
هر فرد (کارفرما ،کارمند ،خریدار ،فروشنده) برای تعیین نتایج بود .تالش برای اعمال قدرت بازار با خریدارانی مواجه میشد
که در جاهای دیگر به دنبال فروشندگان دیگری بودند و این موضوع دربارة جستوجوی خریداران از سوی فروشندگان
نیز مصداق داشت .تنها استثنا برای این امر ،تأثیری بود که انحصارات بر بازارهای نهایی یا در بازار ورودیهای فرایند
تولید داشت .بهطور خالصه ،در اقتصاد رایج و درنتیجه در نظریة موقعیت و اقتصاد شهری که بهصورت فزایندهای از این
نظریه تأثیر میپذیرند ،میتوان بهراحتی از مسئلة قدرت چشمپوشی کرد (کاکس)7 -6 :2005 ،؛ درحالیکه قدرت از
مفاهیم اصلی جغرافیای سیاسی بهشمار میرود .بهبیان دیگر ،با تأکید بر اقتصادهای نئوکالسیك ،بهعنوان سیستمی
خودتنظیم ،یعنی سیستمی که در آن هر عامل تولید ،پاداش عادالنة خود را دریافت میکند ،پرسشهای مربوط به مناقشه
و توزیع نابرابر نادیده گرفته میشود .پوزیتیویسم منطقی نظرها را بهسمت تحلیل دادهها بهطورکلی و بهویژه اظهارهای
تجربی قابلاثبات -جدا از درنظرگرفتن رابطههای قدرت درون جامعه -معطوف میکند .جغرافیای سیاسی واقعی
نمیتوانست در چنین دیدگاهی شکوفا شود (شورت)1 :1993 ،؛ زیرا جغرافیدانان سیاسی در این دیدگاه باید به فرایندها
بپردازند تا علتها.
همچنین جغرافیای سیاسی نظاممند فقط متضمن نظاممندکردن روند تدریس و پژوهش در زمینة جغرافیای سیاسی و
پرداختن به مفاهیم و موضوعها بهجای ناحیهها و مناطق بود .در این نوع نگرش ،تعمیم و کلیتگرایی بسیار بیشتر و
آسانتر از رویکرد متکی بر ناحیهها و مناطق صورت میگرفت ،اما به این معنا نبود که نظریهپردازی در این رویکرد بسیار
عمیق و پرمعنا بوده است .حتی دقیقترین فعالیتها برای تولید مدلها و ارائة نظریهها از طریق تحلیل کمی به
شناختشناسی پوزیتیویستی 1آنها محدود بود؛ یعنی میتوان از طریق ایجاد و آزمایش قوانین و ضابطههای مبتنیبر
مشاهدة تجربی ،به درک درستی از جهان دست یافت؛ درحالیکه بهنظر منتقدان ،پوزیتیویسم بسیار مشکلآفرین است؛
زیرا احساس غیرحقیقی عینیت و بیطرفی را بهوجود میآورد ،مسائل اجتماعی و اخالقی را از صافی خود عبور میدهد،
رابطة میان وقایع مشاهدهشده و زبانهای نظری را کماهمیت میشمارد و از همراهی با نقش مؤثر نهادهای انسانی و
ساختهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در شکلدهی به دنیای بشری بازمیماند .بهدلیل این کاستیهای
شناختشناسی ،جغرافیای سیاسی پوزیتیویستی ،عجیب ،غیرسیاسی و مستقل از سیاست بود (جونز و دیگران.)18 :1386 ،
 .2دالیل از محوریت خارجشدن دیدگاه فضایی از مطالعههای جغرافیدانان سیاسی

جغرافیدانانی که پژوهشهای بسیار مهم و باارزشی براساس دیدگاه فضایی انجام داده بودند ،در دهة  1970در افکار خود
تجدیدنظر کردند؛ برای مثال ،هاروی در زمانی کمتر از پنج سال از انتشار کتاب تبیین در جغرافیا ،رویکرد خود را تغییر داد.
پیتر تیلور که در سال  1977کتاب تحلیل کمی در جغرافیا را منتشر کرده بود ،در دهة  1980در افکار خود تجدیدنظر کرد.
برای خارجشدن دیدگاه فضایی از محوریت مطالعههای جغرافیدانان سیاسی در دهة  ،1970میتوان دالیل زیر را برشمرد:

1. Positivist Epistemology
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الف) تغییر الگو در علم جغرافیا :اندیشههای موجود در جغرافیای سیاسی ،همواره (البته با کمی تأخیر) تابعی از
اندیشهها در دیگر شاخههای جغرافیا بوده است .در دهة  ،1960با بروز بحرانهای اقتصادی و سیاسی در بسیاری از
کشورهای غربی ،بسیاری از جغرافیدانان به دیدگاههای نظری گرایش یافتند که دربرگیرندة وضعیت فعلی و درعینحال
ارائة درک تازهای از موضوعهای قدیمی بود (حاتمینژاد .)16 :1391 ،از اواخر دهة  ،1960مفهوم و کارکرد «عدالت
اجتماعی» وارد ادبیات جغرافیایی شد که هاروی آن را انقالب در تفکر جغرافیایی میداند .جغرافیدانان به مسائلی مانند
رفاه اجتماعی ،نابرابریهای شدید ،فقر ،نژادپرستی ،قومگرایی ،جرم و جنایت ،اصالت زن و آلونكنشینی -که تا آن زمان
در جغرافیا فراموش شده بود -توجه کردند و هریك از این موضوعات ،جغرافیای ویژة خود را یافت .دیوید هاروی اولین
جغرافیدانی بود که مفهوم عدالت اجتماعی را در کمك به خیر و صالح همگانی ،توزیع درآمد در مکانها ،تخصیص
عادالنة منابع و رفع نیازهای اساسی مردم بهکار گرفت و با طرح وابستگی میان نابرابریهای اجتماعی و ساختارهای
فضای جغرافیایی ،بنیانگذار جغرافیای انسانی نو شد (شکویی.)141 :1383 ،
طی دهة  ،1970علم جغرافیا از تسلط دیدگاه فضایی -کمی رویگردان شد .همچنین تا اواسط دهة  1970انتقادهایی
به جغرافیای رفتاری و بهویژه به «روش» آن وارد شد که از نظریة اجتماعی و اصول مارکسیستی مشتق شده بود (گالج،
)249 -248 :2008؛ درحالیکه علوم پوزیتیویستی و علم فضایی ،قوانین علمی و اجتماعی را در زمان و فضا ،فراگیر
میدانند .جغرافیدانان به این نتیجه رسیدند که قوانین علمی و اجتماعی ،ثابت و ابدی نیستند (حاتمینژاد.)16 :1381 ،
«جغرافیای رادیکال» اصطالحی بود که در دهة  1970برای توصیف حجم فزایندهای از آثار و نوشتههای جغرافیایی بهکار
میرفت که در نقد علم فضایی و پوزیتیویسم بهعنوان انگارة غالب آن زمان (حاتمینژاد )16 :1391 ،و در همدردی با
فرایندهای سیاسی گستردهتر آن دوره بیان میشد (سیبلی و دیگران .)x :2005 ،جغرافیای رادیکال ابتدا در نتیجة
عکسالعمل انتقادی جغرافیدانان به دو بحران سرمایهداری در غرب شکل گرفت :اول کشمکش مسلحانه در منطقة
پیرامونی (جهان سوم) و بهطور اخص درگیری نظامی ایاالت متحدة آمریکا در ویتنام و دوم ناآرامیهای گتوهای شهری
در کشورهای صنعتی مثل آمریکا و انگلستان در اواسط و اواخر دهة  ،1960جنبش حقوق مدنی در آمریکا ،اعتراضهای
دانشجویی جهانی در سال  ،1968جنبش زنان و دیگر شکلهای سیاست رادیکال .در اواخر دهة  ،1960بعضی از
جغرافیدانان آمریکا سعی کردند به کمك ساکنان سیاهپوست گتوی شهری بشتابند (گروه اعزامی دیترویت به رهبری
ویلیام بونج به این کار اقدام کردند) ،اما بهزودی متوجه شدند نظریههای جغرافیای متعارف و روششناختی متداول
پاسخگوی شرایط رادیکال نیستند و باید به فکر دستیابی به رهیافتهای جدید بود .درنتیجه ،زمینه برای ورود دیدگاههای
اقتصاد سیاسی و اندیشههای مارکسیستی بهویژه بهشکل ساختارگرای آن به جغرافیا فراهم شد و جغرافیدانان بهتدریج با
پژوهش دربارة جامعه و نظریة اجتماعی و مطالعه و تفسیر نوشتههای مارکس ،به مارکسیسم عالقهمند شدند .انتشار

کتابهایی مانند عدالت اجتماعی و شهر اثر دیوید هاروی ( ،)1973مسئلة شهری اثر مانوئل کاستلز ( )1997و جغرافیای
رادیکال :دیدگاههای جایگزین دربارة مسائل اجتماعی معاصر ( )1997اثر ریچارد پیت ،در برانگیختن افکار جغرافیدانان،
بروز انقالب اجتماعی و رسمیتبخشیدن به فرهنگ رادیکال در جغرافیای غرب بسیار مؤثر افتاد .همچنین با تأسیس
مجلة آنتیپود ،1جغرافیدانان دانشگاهی با بررسی اینکه چگونه سرمایه و حکومت در مقیاسهای گوناگون ،توسعة نابرابر
ایجاد میکند و جغرافیا در این فرایندها چه نقشی دارد ،آثار قدرت و اختیار را در جامعه به چالش کشیدند (میرحیدر،
293 :1389؛ سیبلی و دیگران .)x :2005 ،اگنیو و ماسکارا جریانهای فکری را که در دهة  1970وارد جغرافیای سیاسی
شدند ،با عنوان «دیدگاههای سیاسی -اقتصادی» نامگذاری میکنند .با ظهور این دیدگاهها ،جغرافیدانان سیاسی

1. Antipoud
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پدیدههای سیاسی -جغرافیایی را دوباره قالببندی کردند .یکی از انواع این رویکردها ،نظریة نظامهای جهانی ایمانوئل
والرشتاین بود که بهویژه در جغرافیای سیاسی بانفوذ است (اگنیو و ماسکارا .)128 -127 :2012 ،پیتر تیلور این نظریه را
در آثار خود بهکار گرفت و نقش مهمی در پیشرفت جغرافیای سیاسی ساختارگرا در چارچوب مقیاسهای محلی ،ملی و
جهانی ایفا کرده است (میرحیدر.)466 :1389 ،
1

همچنین شایان ذکر است از دهة  1970به بعد مکتب جغرافیای انسانگرا ظهور یافت .اندیشة انسانگرایانه در
جغرافیا بهعنوان انتقادی از پوزیتیویسم و انقالب کمی -فضایی شکل گرفت و توسعه یافت .انتقاد و اعتراض اصلی
انسانگرایان این بوده است که در روششناسی پوزیتیویستی و مکتب فکری فضایی ،توجه کافی به تبیین جهان انسانی،
مسائل انسانی و بهویژه نهادهای اخالقی ،عرف ،سنت و زیباییشناسی ،نمادها ،نشانهها و نظام داللت معنایی معطوف
نشده است .از دیدگاه جغرافیدانان انسانگرا ،در تفکر و استداللها باید ارتباط و پیوند مستمر با تجربههای انسان از
زندگی روزمره برقرار باشد و به ظرفیتهای خالقانة انسانی توجه شود .مکان ،مفهومی کلیدی در جغرافیای انسانگراست
(همان.)467 -466 :
در دهههای  1980و  1990و پس از آن ،با تغییر شکل بافتهای سیاسی گستردهتر ،پرسشها و چارچوبهای فکری
جغرافیدانان بهطور شایان توجهی تغییر کرد (سیبلی و دیگران )xi :2005 ،و ادامه و توسعة جریانهای فکری که از دهة
 1970به جغرافیای انسانی وارد شدند ،موجب شکلگیری جریانهای فکری مانند فمینیسم انتقادی ،پسااستعمارگرایی،
پساساختارگرایی و پستمدرن در جغرافیای سیاسی شدند ،که بررسی دقیق آنها پژوهشهای جداگانهای را میطلبد ،اما
بهطورکلی میتوان گفت حمله علیه پوزیتیویسم و واقعیتهای قابلمشاهده ،گفتمانیپنداشتن واقعیتهای انسانی ،پرده
برداشتن از دانش و قدرت در نظریههای کالسیك و شالودهشکنی گفتمانها و فراروایتهای مختلف نظریهپردازی ،وجوه
مشترک این تحولهای فکری است .این دیدگاههای جدید ،با گذار از پوزیتیویسم و بر پایة یکی از سطوح هرمنوتیك به
ویژه روش گفتمانی ،شیوة جدیدی را برای مطالعه در علم جغرافیای سیاسی ارائه کردهاند .این نظریهها که هستة اصلی
آنها شالودهشکنی گفتمان کالسیك جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیك است ،موضوعهای قابلمطالعه را مسائل عینی و قابل
مشاهده نمیپندارند؛ بلکه آنها را واقعیتهای نسبی تبیینیافته در سایة گفتمانهای مختلف تلقی میکنند (افضلی و
امیری.)57 :1390 ،
بنابراین ،میتوان گفت از دهة  1970به بعد دورانی که انتظار میرفت جغرافیا ،علمی عینی و غیرانسانی جلوه کند و تصور
وجود واحد و عینی برای این علم ،به پایان رسید .همچنین دورانی که فرض میشد پژوهشهای جغرافیای سیاسی باید از
دیدگاه سیاسی خنثی و ترجیحاً غیرسیاسی باشد و دورانی که با هرگونه بیان دیدگاههای سیاسی و عقاید اخالقی که بالقوه
مخرب و بحثانگیز باشد ،مخالفت میشد و استدالل میشد که احساس بشری نباید در مطالعة انسانیت دخالت داشته باشد،
پایان یافت (مویر .)5 :1379 ،بهاینترتیب ،دیدگاه فضایی -کمی از محوریت مطالعههای جغرافیدانان سیاسی خارج شد.
ب) تغییر در نظام بینالملل :همانگونهکه میدانیم ،رشتة جغرافیای سیاسی پس از جنگ جهانی دوم با معضلی روبه
رو شد .ژئوپلیتیك آلمانی ،جنگ جهانی دوم و خسارتهای ناشی از جنگ ،پردة سیاهی بر چهرة جغرافیای سیاسی کشید
(جونز و دیگران .)14 :1386 ،بعد از سال  ،1945محققان جغرافیای سیاسی به این نتیجه رسیدند که سیاسیشدن بیش از
حد جغرافیای سیاسی ،آن را از اهداف علمی دور میکند .بهعالوه ،تصور ارتباط میان ژئوپلیتیك و دیدگاه توسعهطلبانة
مسئوالن آلمان نازی به بدگمانی به ژئوپلیتیك دامن زد و درنتیجه ژئوپلیتیك از نظر لفظ و تحلیل برای چهل سال از
برنامههای دانشگاهی حذف شد (میرحیدر و دیگران )17 :1392 ،و اندیشمندان رشتههایی مانند تاریخ دیپلماتیك و
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رابطههای بینالملل جای جغرافیدانان سیاسی را گرفتند و بهجای آنها برای پرکردن خأل فکری در ارائة مشاوره و پیشگویی
ژئوپلیتیکی به دولتها کمك میکردند (اگنیو و ماسکارا .)110 :2012 ،کنارگذاشتن ژئوپلیتیك به معنای کنار گذاشتن
برونگرایی و فرامرزینگریستن و رویآوردن به درونگرایی و درونمرزی نگریستن بود .جغرافیای سیاسی در این سالها
عاری از هر نوع تئوری واقعی و متکی بر مطالب توصیفی بدیهی بود و تا حد زیادی به وادی راحتطلبی جغرافیای ناحیهای

1

کشانده شد (بالکسل .)23 :1389 ،هراس از گذشتة این رشته موجب شد جغرافیدان سیاسی در ارائة الگوها و دیدگاههای
خود بااحتیاط عمل کنند (حافظنیا و کاویانیراد )112 :1393 ،و بیشتر به رویکردهای جغرافیای انسانی و توصیفی روی آوردند
که عاری از رویکردهای سیاسی بودند؛ زیرا پروراندن اندیشهها در مسائل ژئوپلیتیکی که از مفاهیم معین منافع ملی یا بعضی
خطوط سیاسی غالب منحرف باشد ،بسیار خطرناک بود؛ درحالیکه پرداختن به دیدگاه فضایی از این جهت برای جغرافیدانان
سیاسی مشکلزا نبود .همانگونهکه هاروی بیان میکند« :جغرافیدانان در پشت سپر پوزیتیویست که در ظاهر یك روش
علمی بیطرف بود احساس امنتری داشتند» (اگنیو و ماسکارا.)110 :2012 ،
در دهة  1950و  ،1960جغرافیدانان سیاسی همچنان از پرداختن به ژئوپلیتیك و مسائل سیاسی وحشت داشتند؛ برای
مثال ،در سال « 1960کریستف» پژوهشی در زمینة تاریخ ژئوپلیتیك منتشر کرد ،که در آن به ارزش و اهمیت ژئوپلیتیك
توجه کرده بود و مطرح کرده بود که بیتوجهی به آن از نظر سیاسی و علمی خطرناک است ،اما الکساندر از این پژوهش
بهشدت انتقاد کرد .وی نوشت :همة چیزهای باارزش ژئوپلیتیك را میتوان در جغرافیای سیاسی یافت؛ بنابراین ،این واژه

باید بهعنوان واژهای کاری کنار گذاشته شود .در سال  ،1964پیر ژرژ جغرافیدان فرانسوی در کتابش با عنوان جغرافیای
فعال واژة ژئوپلیتیك را بدترین کاریکاتور جغرافیای کاربردی در نیمة اول قرن بیستم خواند و تحلیلهای ژئوپلیتیکی را
مردود دانست (میرحیدر .)419 -418 :1389 ،حتی پرسکات در کتاب گرایشهای تازه در جغرافیای سیاسی ( )1972بیان
کرد جغرافیدانان سیاسی بهتر است از درگیری عمیق و تعهدهای سیاسی خودداری کنند؛ چراکه به انحراف بهسمت
ژئوپلیتیك منجر میشود .نقش جغرافیدانان سیاسی باید نقش یك متخصص بیطرف باشد .اگر جغرافیدان سیاسی قادر
نیست خود را از یك تعهد عمیق سیاسی معاف کند ،عاقالنه است که پژوهش خود را به آن قسمتهایی خارج از قلمرو
تعصبیاش منحصر کند (پرسکات.)31 :1358 ،
با نزدیكشدن به پایان دهة  ،1960نظم جهانی سیاسی کروی 2به زوال گرایید و این به معنای احیای دوبارة
جغرافیای سیاسی بود (بالکسل .)23 :1389 ،بهاینصورت که در سالهای پایانی دهة  1960بهعلت تغییرهایی که در
ساختار نظام بینالملل روی داد زمینه برای احیای مجدد جغرافیای سیاسی فراهم شد .بعضی از این تغییرها عبارت بودند
از :ظهور بازیگران جدید در صحنة بینالملل بهدلیل استعمارزدایی و بروز ملیگرایی در جهان سوم ،انقالب کوبا و رشد
جنبشهای انقالبی در سایر مناطق جهان ،شکاف میان چین و اتحاد جماهیر شوروی (میرحیدر .)420 :1389 ،مخالفت
فزاینده با حساسیت جنگ سرد نیز برای احیای جغرافیای سیاسی بسیار مهم بود؛ درحالیکه مسابقة تسلیحاتی هستهای
بیشتر میشد ،نسل جدید جغرافیدانان سیاسی کمکم به جنگ سرد واکنش نشان دادند؛ یعنی پرسشهایی دربارة چگونگی
بهوجودآمدن جنگ سرد و چگونگی کاهش خطر آن مطرح کردند .آنها هنجارهای رفتاری شخصی و چشمانداز سیاسی
تکاملیافته درون محیط آکادمیك در سالهای بعد از جنگ را نمیپذیرفتند (اگنیو و ماسکارا .)110 :2012 ،بهاینترتیب،
با تغییرهایی که در نظام بینالملل بهوجود آمد ،جغرافیدانان سیاسی دیگر مجبور نبودند در پشت سپر پوزیتیویسم پنهان
شوند و مسائل مربوط به قدرت و سیاست را از نوشتههای خود حذف کنند.
بنابراین ،تغییر الگو در علم جغرافیا و نیز وقوع تغییرهایی در نظام بینالملل که از آن با عنوان یخزدایی بین دو بلوک
1. Regional Geography
2. Global Political World Order
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شرق و غرب نام میبرند ،بر کاهش اهمیت دیدگاه فضایی در جغرافیای سیاسی در دهة  1970تأثیر گذاشت .البته این به
معنای ازبینرفتن دیدگاه نبود؛ بلکه دیگر محور مطالعههای جغرافیدانان بهشمار نمیرفت.
 .3جایگاه دیدگاه فضایی -کمی در جغرافیای سیاسی کنونی

با وجود تمام کاستیها و چالشهایی که دیدگاه فضایی -کمی داشته است ،این دیدگاه موجب بازتابهایی سودمند شد؛
بهاینصورت که جغرافیای رفتاری گسترش یافت .در همان حال ،حرکتی نیز بهسوی آگاهی و بیداری ،یا بهطور صحیحتر
همراه با آن در زمینة اصول و اهداف انسانگرایانه علیه دلمشغولی به فنون عقلگرایی علمی آغاز شد و انسانگرایی مانند
گذشته بهعنوان کانون توجههای جغرافیایی انسان دوباره کشف شد (مویر .)2 :1379 ،اگنیو و ماسکارا معتقدند دیدگاه فضایی
صحنه را برای احیای جغرافیای سیاسی تنظیم کرد (اگنیو و ماسکارا .)106 :2012 ،بهعبارت دیگر ،دیدگاه فضایی -کمی به
عنوان زمینهای مهم برای درک چگونگی و چرایی ظهور «جغرافیای سیاسی جدید» در آن زمان باقی مانده است؛ بهدلیل
اینکه جغرافیای سیاسی جدید در یك متن انتقادی از انقالب کمی -فضایی توسعه یافت (کاکس .)7 :2005 ،درحقیقت،
امروزه شاهد تکثرگرایی در رشتة جغرافیای سیاسی هم بهلحاظ موضوعی و هم بهلحاظ روشی هستیم و دیدگاه فضایی-
کمی نیز یکی از دیدگاههای بیشماری است که جغرافیدانان سیاسی استفاده میکنند (مویر.)3 :1379 ،
درکل ،با وجود انتقادهایی که از دهة  1960به مکتب فضایی شده است ،بیشك علم فضایی جایگاه خود را در
جغرافیای معاصر (جانستون و دیگران )8 :2008 ،و نیز در جغرافیای سیاسی دارد .به اعتقاد کاکس ،دیدگاه فضایی یکی از
سه سنت اصلی مطالعهها در علم جغرافیاست .اگنیو معتقد است تحلیل فضایی یکی از سه موج اصلی فکری است که از
دهة  1960وارد جغرافیای سیاسی شده است و بهطور موفقیتآمیزی در چشمانداز فکری این رشته قرار گرفته است (اگنیو
و ماسکارا)11 :2012 ،؛ زیرا بعضی مواقع این رویکرد تنها راه ممکن برای بررسی یك مسئله است؛ برای مثال ،توسعة
منطقهای و توسعهنیافتگی را فقط میتوان از طریق آمارها بررسی کرد .بیشتر پژوهشها در جغرافیای انتخابات نیز
براساس دیدگاه فضایی بررسی میشوند؛ هرچند چنین پژوهشهایی فقط به رویکردهای فضایی محدود نمیشوند
(جانستون .)393 :2009 ،همچنین باید توجه داشت با پیشرفت فناوری کنترل دادهها و بهویژه با توسعة  GISدیدگاه
فضایی نیز تحریك شده و جهتدهی و توانایی تحلیلهای فضایی نیز بیشتر شده است (میلر.)373 :1999 ،
شایان ذکر است چالشهای بدبینانه به تحلیلهای کمی -فضایی از دو منبع ناشی میشوند :از داخل این رشته ،از
طرف کسانی که مخالف آزمون فرضیه و تحلیل دادة تجربی هستند و از خارج از رشته از طرف کسانی که موافق تحلیل
دادة کمی هستند ،اما هنوز متقاعد نشدهاند تأثیرهای شایان مالحظه و قابلسنجش متنی وجود دارند .اوالفلین معتقد
است برای پاسخ به این منتقدان و برای اینکه جغرافیای سیاسی بهعنوان بخش حیاتی علوم اجتماعی برای درک رفتار
انسانی باقی بماند ،جغرافیدانان سیاسی باید عناصر نظری اصلی و رویکردهای روششناختی خود را با تکنیكهای
مدلسازی آماری و فضایی مناسب ترکیب کنند و آموزش و مهارت بیشتری در حوزة تحلیل فضایی دادههای جمعی،
جمعآوری دادههای پیمایشی ،تبدیل نتایج آماری به شکلهای بصری و قابلدرک و مطابقت با روشهای مناسب برای
پرسشهای پژوهش ویژه بهدست آورند .هریك از این موارد بسیار عظیم ،دشوار و زمانبرند ،اما انجامندادن این کار،
رشتة جغرافیای سیاسی را به بنبست میکشاند .این بنبست پسرفت مداوم از تحلیل کمی و ترس از تبدیلشدن
جغرافیای سیاسی به رشتهای کوچك و حاشیهای و خارجشدن آن از حوزة علوم اجتماعی است (اوالفلین.)42 :2006 ،
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نتیجهگیری
از دهة  1950جغرافیا بهطور فزایندهای ،دیدگاه فضایی -کمی را بهکار گرفت و از نظر فنی بیشتر به ریاضیات و آمار
وابسته شد .این دیدگاه در دهة  1960به اوج رسید .دیدگاه فضایی بر شاخههای فرعی جغرافیا با شدت بسیار متغیری
تأثیر گذاشت .در این میان ،جغرافیای سیاسی از شاخههایی بوده است که حداقل تأثیر را پذیرفت و در دهة  1950و
 1960بیشترین جهتگیری سنتی را داشت و در اواخر دهة  1960با استفاده از شاخة جغرافیای انتخابات به انقالب
پیوست .درواقع ،زمانی دیدگاه فضایی در پژوهشهای جغرافیای سیاسی بهکار گرفته شد که روند تکاملی خود را در دیگر
شاخههای جغرافیا طی کرده بود و از دل آن رویکردهای علم فضایی و سیستمی بیرون آمده و همچنین جغرافیای رفتاری
در واکنش به انتقادها به دیدگاه فضایی شکل گرفته بود .در این پژوهش سعی شد به این مسئله پرداخته شود که چرا
دیدگاه فضایی با تأخیر در پژوهشهای جغرافیدانان سیاسی بهکار گرفته شد و پس آن نیز در دهة  1970از محوریت
مطالعههای جغرافیدانان سیاسی کنار گذاشته شد.
همانگونه که بیان شد ،مهمترین عواملی که در مقطع زمانی دهههای  1950و  1960موجب ناتوانی جغرافیدانان
سیاسی در تطبیق با جریان فکری غالب آن زمان یعنی دیدگاه فضایی شد ،عبارت بودند از :ناسازگاری پژوهشهای
بنیادی با روش پوزیتیویستی در جغرافیای سیاسی ،تناسبنداشتن نظریههای محوری در دیدگاه فضایی -کمی با
موضوعهای جغرافیای سیاسی و نادیدهگرفتن قدرت و سیاست در دیدگاه فضایی .دلیل اینکه دیدگاه فضایی در دهة
 1970از محوریت مطالعههای جغرافیدانان سیاسی خارج شد این بود که از این دهه بهتدریج نوعی رویگردانی از دیدگاه
فضایی در علم جغرافیا بهوجود آمد و جغرافیای سیاسی نیز بهتبع دیگر شاخههای جغرافیای انسانی رویکردهای جایگزین
را در مطالعههای خود بهکار گرفت؛ بهدلیل اینکه علوم پوزیتویستی و علم فضایی ،قوانین علمی و اجتماعی را در زمان و
فضا ،فراگیر میدانند؛ درحالیکه جغرافیدانان به این نتیجه رسیدند که قوانین علمی و اجتماعی ،ثابت و ابدی نیستند.
همچنین دیدگاه فضایی بیشتر بر بررسی فرایندها تأکید داشت؛ درحالیکه جغرافیدانان دریافته بودند باید در جستوجوی
علتها باشند .زمانیکه جغرافیدانان سیاسی دریافتند نمیتوان به بحران سرمایهداری و مشکلهای بهوجودآمده در
کشورهای صنعتی با روش پوزیتیویستی پرداخت ،بهسمت دیدگاههای رادیکال و مارکسیست تمایل پیدا کردند و اقتصاد
سیاسی را کانون مطالعههای خود قرار دادند .ازآنجاکه در دیدگاه فضایی -کمی به مسائل انسانی توجهی نمیشد،
جغرافیای انسانگرا در واکنش به دیدگاه فضایی -کمی بهوجود آمد .بهاینترتیب ،مکتب انسانگرا و دیدگاههای رادیکال
و ساختارگرا در نقد دیدگاه فضایی -کمی بهوجود آمد که توسعة آنها در دهههای  1980و  1990به شکلگیری
جریانهای فکری مانند فمینیسم ،جغرافیای انتقادی و پستمدرن منجر شد .همچنین در سالهای پایانی دهة  1960و با
حرکت بهسمت دهة  ،1970بهعلت تغییرهایی که در ساختار نظام بینالملل روی داد ،زمینه برای احیای مجدد جغرافیای
سیاسی فراهم شد .بهاینترتیب ،با وقوع تغییرها در نظام بینالملل ،جغرافیدانان سیاسی دیگر مجبور نبودند در پشت سپر
پوزیتیویسم پنهان شوند و مسائل مربوط به قدرت و سیاست را از نوشتههای خود حذف کنند .در پایان باید گفت با وجود
تمام کاستیها و چالشهای دیدگاه فضایی -کمی ،این دیدگاه موجب بازتابهایی سودمند شد و درحالحاضر نیز جایگاه
ویژة خود را در مطالعههای جغرافیدانان سیاسی دارد.

سپاسگزاری
با توجه به اینکه پژوهش حاضر از رسالة دکتری با عنوان «تبیین سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی» در دانشگاه تهران
استخراج شده است ،از معاونت پژوهشی این دانشگاه سپاسگزاریم.
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