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چکیده
این نوشتار تالش میکند ،دانش جغرافیا را آسیبشناسی کند ،تحلی ِل محتوای صد مقالۀ اخیر مجالت
جغرافیایی نشان میدهد که هستیشناسی ،شناختشناسی و روششناسی جغرافیا به ترتیب دچار سه آسیب

شده است .1 :فضای جغرافیایی به فضای عینی فروکاسته شده است و فضای ذهنی و فضای زندگی نادیده
گرفته شدهاند؛  .2جغرافیا تنها بر فلسفه تحلیلی تکیه زده ،در شناخت فضا تنها به حس ـ تجربه و ِخ َرد ـ
استدالل بسنده کرده است ،از فلسفۀ هرمنوتیک و از زبان که نقش کارایی در شناخت «فضای زندگی» دارد،
تهیدست مانده است؛  .3جغرافیا تنها بر روش تجربیـ تحلیلی پافشاری کرده و از روش هرمنوتیکی که در آن
سان سوژه درنظرگرفته میشوند نه ابژه بیبهره مانده است .فضای جغرافیایی را تنها ،فضای عینی
انسانها به ِ

دانستن ،عدم احساس نیاز به «زبان» را به دنبال میآورد که پیامدش ،بیبهره ماندن جغرافیا از روششناسی
هرمنوتیکی است.
واژگان كلیدی :جغرافیا ،فضا ،فضامندی ،فضای زندگی ،زبان ،هرمنوتیک

* دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه فردوسی مشهد
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 .1مقدمه
هنگامی که درباره یک پدیده این پرسش مطرح میشود که «آن پدیده چیست؟» نوع پاسخی که بهه
ِ
این پرسش داده میشود؛ هستی و چیستی آن پدیده را آشکار میکنهد .بهرای نوونهه ،پرسهش «مهن
ِ
کیستم؟» میتواند پاسخهایی چون «من یک جاندار هستم»« ،من یک اندیشنده هستم»« ،من یک
هستندهای نوعدوست هستم» و  ...داشته باشد .هر پاسخی روزنهۀ و یهژهای از هسهتی و چیسهتی آن
پدیده را روشن میسازد و روش ویژهای را برای مطالعه آن پیشنهاد میکند .بنابراین پرسش ه پاسخ-
های کالن و فلسفی دانش جغرافیا نیز دامنه موضوعات و روشهای پژوهش آن را روشن میسازد.
دانش جغرافیا نیز مانند دیگر دانشهای بشری از آسیبها و نارساییهای فلسهفی کهه ریشهه در
ناتوانی انسان در شناخت جهان ،ناتوانی آن در برپایی بنمایههای استوار برای دانهش و نیهز پاسهخ-
های نادرست به پرسشهای فلسفی آن دانش دارد ،در امان نیسهت .اینجاسهت کهه آسهیبشناسهی
پیوسته و هویشگی دانش جغرافیا بایسته مینواید .آسیبشناسی یک دانش ،بدون پرداختن به تهن-
واره فلسفی آن دانش شدنی نیست؛ زیرا  .1نشانههای آسیب یک دانش  -کهه خهود را در ایههههای
باایی آن دانش (نوشتارها و پژوهشها) به نوایش میگذارد  -را بدون آشنایی با بنیانهای فلسفی و
عینک فلسفۀ علم نویتوان دید؛  .2ریشه این آسیبها را باید در ایههای زیرین ،یعنی فلسفۀ
بدون ِ
آن دانش جستجو کرد؛ زیرا پژوهشهها بهر تهنوارهای فلسهفی سهوارند ،تهنوارهای کهه بسهیاری از
پرسشها و پاسخهای بنیادین در آن نهفته است و در آنجا چونوچرا میشود .آنگاه که این پرسشها
پیوسته بازاندیشی نشوند ،پاسخهای نو یی به آنها داده نشود ،یا کژپاسخهها جهای پاسهخ بنشهینند،
آسیبها تنوارۀ آن دانش را فرا خواهند گرفت .در هوین راستا ،میتوان گفهت کهه پیونهد تنگهاتنگی
میان بنیانهای فلسفی دانش جغرافیا (ایههای زیرین) و پژوهشهای آن (ایههای بیرونهی) برقهرار
است .در هوین راستا ،پرسشهایی سربرمیآورند .1 :تنواره فلسفی دانش جغرافیا چیست؟ (تهن-
وارهشناسی)؛  .2از نگاهی فلسفی ،چه آسیبهایی بر این تنواره وارد شده است؟ (آسیبشناسی)؛
.3نوشداروهای فلسفی بهبودبخش دانش جغرافیا کدامند (آسیبزدایی)؟
ِ
تنوارهشناسی

آسيبشناسی
شکل :9فرایند پژوهش

آسيبزدايی

آسیبشناسي فلسفي دانش جغرافیا (درنگي در پژوهشهاي شهري)

در این نوشتار برای پاسخ به پرسشهای بیهانشهده ،از روش تحلیهل محتهوا 1اسهتفاده شهده اسهت.
پیسلی تحلیل محتوا را مرحلهای از جوعآوری اطالعات میدانهد کهه در آن محتهوای ارتباطهات از
طریق بهکارگیری عینی ،منتظم قواعد مقولهبندی ،به اطالعاتی تغییر شکل مییابنهد کهه مهیتواننهد
خالصه شوند و با هم مقایسه گردند (هولسی ،1333 ،ص .)13موریس دووژه نیز تحلیل محتهوا را
مقولهبندی هوۀ اجزای یک متن در جعبههای گوناگون دانسته است ،بههگونههای کهه ترتیهب مقهدار
اجزای عناصری که در هر جعبه مرتب شدهاند ،متن را مشخص مهیکننهد (رسهولی و امیرآتشهانی،
 ،1331ص .)22در این پژوهش صد مقاله (از ده مجله علویهه پروهشهی رشهته جغرافیها ،از ههر
مجله ده مقاله) تحلیل محتوا شد .مالکهای برگز یدن مقاات عبارتند از .1 :مقاله در مجله علویه
پژوهشی جغرافیایی منتشر شده باشد؛ 2ه دس ِتکهم یکهی از نو یسهندگان آن ،در رشهته جغرافیها بها

گرایش شهری تحصیلکرده باشد؛  .3موضوع مقاله مربوط به شهر و مسائل شهری باشد؛  .4مقالهه
جزء ده مقالۀ اخیر مجله باشد ،مگر آنکه مقاات اخیر مجله ،دارای و یژگیهایی  2 ،1و  3نباشند و
رساندن مقاات برگز یده از هر مجله ،به شوارههای پیشهین رجهوع شهده اسهت؛ .5
عدد ده
برای به ِ
ِ
مقاله گز ینششده ،همزمان دارای هر چهار و یژگیای که بیان شد ،باشد2.

1 . content analysis

 . 2روش کار به اين صورت بود که پس از گزينشِ ده مجله معتبر جغرافيايي ،مقاالت از آخرين شمارۀ هر مجله که در صفحه
مجله مربوطه (در پايگاه اطالعرساني  SIDو يا پايگاه اطالعرساني  )magiranدر دستتر

بتود ،گتزينش شتننن .بترا

نمونه ،ممکن بود در آخرين شماره مجله ،تنها دو مقاله ت با ويژگيها مورد نظر برا اين پژوهش ت وجود ميداشت ،از
اينرو ،به شمارۀ يکيبهآخر و شمارۀ دوتابهآخر و پيشتر از آن رجوع ميشن تا سرانجام ده مقاله از هتر مجلته گتزينش
شود .هنگامي که شمارۀ متوالي يک مجله در سايتهايي که بيان شن ،وجود نناشت و يا مقالها با مالکهتا متوردنظر
اين پژوهش يافت نشن ،اين شمارهها در جنول  1با نشانه ( )-نشان داده شنهانن.
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جدول :9مجالت و مقاالت مورد گز ینش برای تحلیل محتوا
شواره مجله (تعداد مقاات برگرفته از این شواره)

تعداد

ردیف نام مجله
1

برنامهریزی و آمایش فضا

)1( 22 ،)2( 23 ،)-( 26 ،)1( 23 ،)-( 31 ،)2(31 ،)4( 32

11

2

پژوهشهای جغرافیای انسانی

)3( 61 ،)3( 61

11

3

تحقیقات جغرافیایی

)2( 32 ،)2( 33 ،)2( 36 ،)2( 33 ،)2( 111

11

4

جغرافیا

)5( 34 ،)5( 35

11

5

جغرافیا و برنامهریزی

)3( 32 ،)2( 33 ،)3( 36 ،)1( 33 ،)1( 41

11

2

جغرافیا و برنامهریزی محیطی

)4( 45 ،)2( 42 ،)4( 43

11

3

جغرافیا و توسعه

21 ،)-( 22 ،)5( 23 ،)2( 24 ،)-( 25 ،)1( 22 ،)1( 23
()1

11

6

جغرافیا و توسعه ناحیهای

)2( 12 ،)5( 13 ،)3( 16

11

3

فضای جغرافیایی

)1( 35 ،)4( 32 ،)3( 33 ،)2( 36

11

)2( 21 ،)2( 22 ،)2( 23 ،)1( 24 ،)1( 25 ،)2( 22

11

11
جوع

نشریه تحقیقات کاربردی علهوم
جغرافیایی
 11مجله

111

 .2تنوارهشناسی فلسفی دانش جغرافیا
از آنجا که هسته این پژوهش بر آسیبشناسی استوار است و این کار بدون پهرداختن بهه بنیهانههای
فلسفی دانش جغرافیا موکن نیست ،تالش شده تا آنجایی که برای آسیبشناسی نیاز اسهت ،دیهدی
کالن ه نه با هوۀ ریزهکاریها ه از تنواره این دانش نوایش داده شود( .شکل)2

آسیبشناسي فلسفي دانش جغرافیا (درنگي در پژوهشهاي شهري)

روابط سوژهها ـ ابژهها

روابط ابژهها

روابط سوژهها

هستیشناسی
(فضاي جغرافيايي چيست؟)

روششناسی

شناختشناسی
(چگونه ميتوان به شناخت

(با چه روشي ميتوان فضا را

فضا رسيد؟)

شناخت؟)

حس

تجربی ـ تحليلی( :سوژه ـ ابژه)

خرد

هرمنوتيک( :سوژه ـ سوژه)

زبان

انتقادي( :سوژه ـ با خودش)

شکل :0تنوارهی فلسفی دانش جغرافیا
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در راستای آسیبشناسی دانش جغرافیا ،باید سه بنیان آن (هسهتیشناسهی ،شهناختشناسهی و
روششناسی) مورد کاوش قرار گیرد.
 .1-2هستیشناسی

پرسشی که در این گستره بیان میشود و پاسخ داده خواهد شد ایهن اسهت کهه «فضهای جغرافیهایی
چیست؟» تولید دانایی جغرافیایی به روشهای گوناگون هویشه ادعاههایی دربهاره «فضها» ،داشهته
است (پیکلز 2114 ،به نقل از :گریگوری و دیگران ،2113 ،ص  . )313برخی نو یسندگان [ایهن-
گونه] بحث کردهاند که سده نوزده ،زمانۀ «زمان »1بود ،سده بیست زمانۀ «فضها» ،2و هوچنهان کهه
«نو» 3به «فرا نو» 4گذار کرده ،یک «چرخش فضایی» 5آشهکاری ،در سراسهر بهازۀ علهوم انسهانی و
دانشهای اجتواعی برپا شده است که [این چرخش ،چیزهایی] بسیار فراتر از نقهش اسهتعارهههای
فضایی را بازنوود میکنند ([به نقل از] سوجا( )1363و اسویت و کاتز( .))1333اما افراد دیگهری
هستند که در هوین عصر اخیر [یعنی ،عصر فرانوگرایی ،عصر] بیشکلی 6یا [عصر] جهان فرانوگرا7

تاکید کردهاند که «پایان جغرافیا»« ،بیربطی فضا» 8و «مرگ فاصله» ،گریزناپذیر است [یعنی زمان
از بین رفتن جغرافیا ،فاصله و فضا فرارسیده است](برای نوونه :بااومن ،)2111 ،آشهتیدادن ایهن -
ادعاهای رقیب دشوار نیست :هر چیزی وابسته است به اینکه چگونه فضها درک مهیشهود (پیکلهز،
 2114به نقل از :گریگوری و دیگران،2113 ،ص .)313
هر نوع ادعا و [نظریهای] که درباره دانش جغرافیا مطرح میشود ،وابسته به این موضهوع اسهت
که از فضا چه نوع درکی داریم ،یعنی نوع نگاه ما به فضای جغرافیایی است که نوع نگاه ما به دانهش
درک ادوارد سوجا از فضا ،دیدگاهیاست که برای این پژوهش
جغرافیا را میسازد .بنابراین دیدگاه و ِ

1. time
2. space
3. the modern
4. the postmodern
5. spatial turn
6. liquid
7. postmodern world
8. the irrelevance of space

آسیبشناسي فلسفي دانش جغرافیا (درنگي در پژوهشهاي شهري)

انتخاب شده است 1.سوجا در دیدگاه خود ،برمفههوم «فضهامندی» 2پافشهاری مهیکنهد و «فضهای
3
افزون بر دو فضای دیگر (فضای عینی ه حسی 4و فضای ذهنی ه اداراکی )5بهه فضهامندی
سوم» را ِ

گسترش کنونی (فلسفه پدیدارشناسهی
میافزاید و با این کار ،گسترۀ فراختری برای ورود فلسفۀ روبه
ِ

هرمنوتیک) در جغرافیا باز میکند« .فضامندی ،بهسان فضای از نظر اجتواعی تولید شده ،میتواند
عت 6مادی و فضهای ذهنهی ادراک و بازنوهایی بازشهناخته شهود .ههر یهک از
از فضای فیز یکی طبی ِ

فضاهای فیز یکی و ذهنی ،در برساختن اجتواعی فضامندی بهکاربرده میشوند و آمیخته میگردند،
ِ
ابر کل فضامندی دانست .فضامندی میتواند در درون تنگناهای بهیچهون-
ولی نویتوان آنها را بر
ِ
ِ
َ
وچرایی که بهفراوانی چیره هستند بر اشکال و فرایندهای فیز یکی و روانشناختی ،به صورت مستقل
با نگریستن به و یژگهیهها و ابعهاد فضهاییشهان تئهوریسهازی شهود» (سهوجا ،1331 ،ص.)121
«فضامندی ،بسان یک تولید اجتواعی ،همزمان هم میانجی و ههم بهرونداد ،7ههم پهیشفهر

و

هوتجسم کنش و روابط اجتواعی است (سوجا ،1331،ص  .)123سوجا فضهامندی را دارای سهه
ِ
فضا میداند که باهم درهمتنیده هستند( .شکل)3

 .1دراين نوشتار ،دستيافتِ پرداختن به دينگاهها گوناگون پيرامون مفهوم فضا جغرافيايي نيست ،بنابراين تنهتا بته
دينگاه ادوارد سوجا ،که دينگاهي جامع نسبت به فضا ميباشن ،بسننه ميشود.
2.spatiality
3. thirdspace
4. perceived space
5. conceived space
6. Nature
7 .outcome
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فضاي زندگي ( lived
)space

فضاي ادراکي ـ ذهني

فضاي حسي ـ عيني

()conceived space

()perceived space

شکل :3سهگانۀ فضامندی ()spatiality

منبع( :مسی و دیگران،1333 ،ص  ،225برگرفته از منبع اصلی آن :سوجا ،فضای سوم،1332 ،ص )34

شکل 3نشان میدهد که «ادعای فضامندی (اجتواعی) ،دوگانههانگهاری سهنتی را درههم مهی-
شکند» (سوجا ،1331 ،ص)121؛ دوگانهانگاریای که تنها بر عین و ذهن و یا بهر فضهای عینهی و
فضای ذهنی پافشاری داشت .سوجا فضامندی را دارای سه فضای حسیه عینی ،فضهای ادراکهیهه
ذهنی و فضای سوم که هوان فضای زندگی 1است ،میداند .سوجا این سهه فضها را ایهنگونهه بیهان
میکند« :نخستین فضا»( 2فضای حسیه عینی) به جهان مستقیوا تجربه شهدۀ پدیهدهههایی اشهاره
دارد که از نظر تجربی ،به نقشه درآمدنی و اندازهگیریشونده هستند .این فضامندی مهادی سهازی-
شده 3که جغرافیاهای انسانی عودتا پیامد اینگونه فضامندی هستند ،کانونی آشنا و چیره در تحلیهل
جغرافیایی بوده است ،بیشتر در راستای جلوگیری از دیگر شیوههای اندیشیدن درباره فضا و جغرافیا
1. Lived space
’2.’firstspace
3. Materialized

آسیبشناسي فلسفي دانش جغرافیا (درنگي در پژوهشهاي شهري)

عول کرده است .این نوع برداشت از فضا برای بسیاری از جغرافهیدانهان هوهین گونهه عوهل کهرده
است؛ بهو یژه برای کسانی که جغرافیا را بهسان یک دانش صوری 1میبینند ،این فضها ،تنهها فضهای
«واقعی» 2و عینی 3با ارزش برای پژوهیدن بهوده اسهت ( »...مسهی و دیگهران ،1333 ،ص .)225
دومین فضا ،4فضای ادراکی  -ذهنی است که «در همسهنجی [بها نخسهتینفضها] ،بیشهتر ذهنهی و
«پنداری» 5است ،بیشتر با پندارها و بازنواییهای فضامندی ،با اندیشۀ فرایندهایی که برای شهکل-
دادن جغرافیاهای انسانی مادی و نیز توسعۀ پندار جغرافیایی ،فر

مهیشهوند ،سهروکار دارد .بهه-

جایآنکه سراسر بر جغرافیاها و فضاهای کامال حسشدنیه تجربهشدنی 6اسهتوار شهود ،بیشهتر بهر
جهانهای نوهادی 7و مفههومی متورکهز مهیشهود و آنهها را کهاوش مهیکنهد» (مسهی و دیگهران،
فیز یکهی و ههم فضهای اندیشههپهردازی8

عهت
،1333ص .)225فضای سوم هم فضای مهادی طبی ِ
عت انسانی است که بایستی بهسان هستن 9از نظراجتواعی تولیدشده و بازتولیدشده ،دیده شود.
طبی ِ
ِ
بنابراین ،هریک نیاز دارند که از نظر هستیشناسی و شناختشناسی بهعنوان بخشهی از فضهامندی
زندگی اجتواعی فهویده و تئوریپردازی شوند (سوجا ،1331 ،ص .)121باور به تولیهد اجتوهاعی
فضا ،باور به روانبودگی و دگرشپذیری فضا را نیز دربردارد و ما را به این باور مهیرسهاند کهه فضها
«یک شدۀ درحال شدن» است ،نه «یک بوده درحال بودن».

سوجا بر این است که فضای زندگی «یک [چی ِز] بخشناپذیری 10اسهت ،کهه پیشهترها نادیهده-

گرفته شده است ،فضای زندگی بخشی از سهگانه فضامندی است ،برای دانایی جغرافیایی[ ،فضهای
زندگی] ذاتا نه بهتر و یا [نه] بدتر از نگرشهای نخستین فضا و دومین فضاست» (مسی و دیگهران،
ِ
 ،1333ص .)223بنا به برداشت سوجا از فضامندی ،در پاسخ این پرسش که «فضهای جغرافیهایی

1. Formal
2. Real
3. Objective
4.secondspace
5. imagined
6. perceivable
7. Symbolic
8. Ideation
9. Being
10. An integral
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چیست؟» باید گفت :فضای جغرافیایی تنها روابط ابژهها (فضای عینی) نیست ،تنها روابط سوژهها
(فضای ذهنی) نیست ،بلکه برآیند روابط سوژهاه ابژهها (فضای زندگی) است (شکل  2و )3؛ بهه-
گونهای که با پررنگشهدن هرچهه بیشهتر فضهایسهوم (فضهای زنهدگی) در جغرافیها ،نقهش سهوژۀ
اجتواعی(اندیشندۀ زیستکننده در بافت اجتواعی) پررنگتر میشود.
 .2 -2شناختشناسی

در شناختشناسی جغرافیا پرسش بنیادین این است« :چگونه میتوان به شناخت فضای جغرافیایی
گاه فلسفی (فلسفه تحلیلی 1یا
رسید؟»
پاسخ این پرسش به این بستگی دارد که با تکیه بر کدام تکیه ِ
ِ
فلسفه قارهای )2پاسخ داده شود .از آنجا کهه «اسهتدال و موجههسهازی»« ،3رابطهه میهان دادهههای
تجربی و نظریههای علوهی» (پایها ،1333 ،ص )43و «تقابهل ذههن و عهین» (هوهان ،ص )43از
و یژگیهای فلسفه تحلیلی است ،میتوان گفت که « ِخ َرد /استدال» و «حس/تجربه» دو راه رسیدن
به شناخت جهان (در اینجا شناخت فضای جغرافیایی) هستند؛ زیرا در فلسفه تحلیلی «تقابل ذهن
و عین»« ،جدایی عین و ذهن» را به دنبال دارد و پر کردن این جدایی برای شناخت ،نیازمنهد ایجهاد
«رابطه میان دادههای تجربی و نظریههای علوی» است .دادههای تجربی از راه حهس و مشهاهده ،و
نظریههای علوی از راه خرد و عقل دستیافتی هستند .با اتکاء به فلسفۀ قارهای (هرمنوتیک) ،زبان4

ِ
سان چیزی دانست که با شناخت آن میتوان به شناخت فضهای جغرافیهایی دسهت
را نیز میتوان به ِ

یافت .و یتگنشتاین متأخر بر این باور است که« :تصور زبان به معنای تصور «شکلی از

زندگی»5

است» ... .این تصور از شکل زندگی در مورد گروههای تاریخی افرادی صادق است که در جامعهه
بهواسطۀ رشتهای از فعالیتهای زبانی مشترک بهههم پیوسهتهانهد .مبنهای ایهن فعالیهتهها نیازهها و
قابلیتهای زیستی است ،اما تا آنجا که تحت تأثیر رشتۀ ظریف بازیهای زبانی به لحاظ تهاریخی
خاص تغییر شکل می یابند ،شکل انسانی زندگی ما (به جای آنکه زیسهتی باشهد) اساسها مهاهیتی
فرهنگی دارد .فهویدن یا سهیمشدن در شکل زندگی گروهی از موجودات انسانی خاص بهه معنهی
1. Analytic philosophy
2. Continental philosophy
3. Argument and justification
4. Language
5. Form of life

آسیبشناسي فلسفي دانش جغرافیا (درنگي در پژوهشهاي شهري)

تسلط یافتن یا به فهم بازیهای زبانی ظریفی دستیافتن است کهه ازمهۀ فعالیهتههای خهاص آن
شکل زندگی است .پیوند حیاتی میان زبان و نظام پیچیدۀ کارههای عولهی و فعالیهتههایی کهه
اسباب ارتباط جامعه است ،هوان پیوندی است که مورد نظر و یتگنشهتاین از تأکیهد بهر مفههوم
«شکل زندگی» است» (مک گین به نقل از :ندرلو :1331،ص  .)33-36با کنکهاش در دامنهۀ دو
فلسفه تحلیلی و قارهای ،میتوان «حس/تجربه»« ،خرد/استدال» و «زبان» را سه راه برای شناخت
و فهم فضای جغرافیایی انگاشت (شکل.)2
 .3 -2روششناسی

یکی از پرسشهای فلسفی روششناسانه برای شناخت جهان (در اینجا شناخت فضای جغرافیایی)
این است که «با کدام روششناسی میتوان فضای جغرافیایی را شناخت؟» .سهه روششناسهی کهه
هابرماس از آن نام میبرد را میتوان پایۀ بحث قرار داد .1 :روش تجربیه تحلیلی 1که در این روش،
رابطه پژوهشگر با پژوهششونده رابطۀ سوژه ه ابژه 2است و هدف پژوهش ،مهار و پهیشبینهی ابهژه
است؛  .2روش تفسیری 3که رابطه پژوهشگر با پژوهششونده ،رابطۀ سوژه ه سوژه 4اسهت و ههدف
پژوهش فهم سوژه است؛  .3روش نظریۀ انتقادی 5که پژوهشهگر و پهژوهششهونده یکهی هسهتند و
رابطه ،رابطه سوژه با خودش است ،ههدف پهژوهش ،رههاییبخشهی اسهت (سهروش ،1332 ،ص
 ،)213-216مانند رهایی فرد از برخی ناهنجاریهای روانی خود (شکل.)2
اکنون میتوان ارتباط میان اندامهای سهگانۀ تنواره جغرافیا را کاویهد :فضهای جغرافیهایی یهک
فضای درهمتنیده از سه فضای عینی (ابژهها) ،فضای ذهنی (سوژه) و فضایسوم (فضهای زنهدگی)
است( .شکل .)3از آن روی که پدیدههای فضای جغرافیایی ،هم ابژهها (کاربری زمین ،ساختوان-
ها ،خیابانها و  ،)...هم سوژهها (انسانهایی کهه تصهو یرهای ذهنهی و شخصهی و یهژه خهود را دارا
هستند) و هم سوژههای اجتواعی (انسانهای زیستکننده در بافت اجتواعی) هستند ،در یک نگاه
پراگواتیستی میتوان گفت که در شناخت فضای جغرافیایی میتهوان متناسهب بها اینکهه ههدف مها
1. analytic- empritic
2. Subject-object
3. hermeneutic
4. subject-subject
5. critical theory
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شناخت چه موضوعی از فضا ،یا شناخت چه جنبهای از فضا است ،از سهگانهۀ «حس/خرد/زبهان»
بهره برد (شناختشناسی) .جغرافیا نباید خود را در تنگنای بهکارگیری تنها «حس» و «خرد» گرفتار
کند؛ زیرا فضای جغرافیایی تنها فضای عینی نیست که با حس و خهرد بتهوان آن را شهناخت ،بلکهه
فضای زندگی نیز هست که در شناخت آن باید از زبان بهره بهرد .بها گسهترش نگهرشههای پسهت-
مدرنیستی به فضا (مانند نگرش سوجا) و پررنگ شدن فضای سوم ،در شناخت فضهای جغرافیهایی
روزبهروز بهکارگیری زبان کاری بایستهتر و شایستهتر میشود .اگر حس و خرد را تنها ابزار شهناخت
فضا بدانیم ،تنها رابطهای که میان پژوهشگر (جغرافیدان) با پژوهششونده (فضای جغرافیایی) برپا
خواهد شد ،رابطه سوژه ه ابژه (رابطۀ نوع اول در دیدگاه هابرمهاس) خواههد بهود ،ولهی زمهانی کهه
«زبان» را نیز در شناختشناسی فضای جغرافیایی پررنگ ببینم ،رابطه پژوهشگر و پژوهششهونده،
رابطه سوژه ه سوژه خواهد بود .بنابراین ،پرداختن به زبان که به عنوان یک «کاربست اجتواعی» 1بها
اشکال زندگی سروکار دارد (ندرلو ،1331 ،ص ،)36برای شناخت فضا بایسهته اسهت (شهناخت-
دوم
شناسی) (شکل .)2به دنبال شناختشناسی از راه زبان است که جغرافیها از روششناسهی نهوع ِ
هابرماس ،یعنی رابطه سوژه ه سوژه (هرمنوتیک) که ههدف آن «فههم» 2اسهت ،بههرهمنهد میشهود
(روششناسی) و میتواند فضای سوم را که سوجا برآن پافشاری دارد ،ببینهد و هسهتی آن را بپژوههد
(هستیشناسی) (شکل )2؛ زیرا بر پایۀ فلسفۀ ریکور ،شناخت هرمنوتیکی مبتنی بهر کنشهی زبهانی
است و در هوه حال با تکیه بر زبان است که به کشف معنای متن نائل میشود .به دیگر سخن ،ههر
گونه شناختی ،کنشی تأو یلی با/در زبان است ،چرا که متن ،فعلیت سخن و گفتار است و شناخت و
آگاهی تأو یلی ،از معنای متن نیز ساختاری زبانی دارد( ».عبدالهی و جوان ،1363 ،ص)233
 .3آسیبشناسی فلسفی دانش جغرافیا
وقتی که تنوارۀ فلسفی دانش جغرافیا (ایههای زیرین) شناخته شود ،میتوان با وارسهی پهژوهش-
های جغرافیایی انجامگرفته (ایههای بیرونی) ،بهه ایهن پرسهش پرداخهت کهه کجهای ایهن تهنواره
(هستیشناسی ،شناختشناسی ،روششناسی) آسیب دیده و از چه آسیبی رنج میبرد.

1. social practice
2.understanding

آسیبشناسي فلسفي دانش جغرافیا (درنگي در پژوهشهاي شهري)

 .1-3آسیبشناسی هستیشناسی

در تحلیل محتوای مقاات میتوان فضا را به بخشهای ملووستری بخشبندی کرد ،بهگونهای کهه
هم بر پایههای فلسفی فضا استوار باشد و هم بتوان مضهوون 1مقهاات وارسهیشهده را بهر پایهۀ آن
دستهبندی کرد .بنابراین ،ایههای هر فضای شهری را میتوان به ابژهها (بستر طبیعهی شههر ،کالبهد
شهر ،ساختارهای مدیریتی و برنامهریزی شهری) و سوژهها (جامعۀ شهری/شهروندان) دسهتهبنهدی
کرد .با نگاهی به آنچه پیشتر بیان شد ،فضای جغرافیایی نه تنها روابط ابژهها و نه تنها روابط سهوژه-
ها ،بلکه یک تنیدهای از روابط سوژهها و ابژهها است(شکل ،)2حال آنکه تحلیل محتوای مقهاات
علوی ه پژوهش جغرافیایی در زمینه پژوهشهای شهری ( 111مقاله) چیز دیگری را نشان میدهد
و نخستین آسیب و آسیبگاه فلسفی دانش جغرافیا را آشکار میکند (نوودار.)1

1. theme
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نمودار :9مضمون (درونمایه) عمدۀ مقاالت جغرافیایی ـ شهری
منبع( :بهدستآمده ازتحلیل محتوای مقاات کاوششده)

نگاهی به نوودار 1نشان میدههد ،جهدای از اینکهه  4درصهد مقهاات «نظهری» ،و  4درصهد
مقاات« ،هوهموارد» (کالبد/شهروندان /بستر طبیعی/مدیریت شههری) 1بهوده اسهت 42 ،درصهد
مقاات ،تنها پدیده عوده آنها «کالبد» بوده است .تنها  12درصد مقاات ،پدیهدۀ پژوهشهی عوهدۀ
آنها« ،شهروندان» هستند .منظور از «کالبد ه شهروندان» ،یعنی مضوون عوده مقاات هم کالبد و
هم شهروندان بوده است ،ولی به کالبد بیشتر پرداختهه شهده اسهت ،امها منظهور از «شههروندان ه
کالبد» ،یعنی مضوون عودۀ مقاات هم شهروندان و هم کالبد بوده ،ولی به کالبهد بیشهتر پرداختهه
شده است .نوودار نشان میدهد که  11درصد مقاات به «کالبد ه شهروندان» و  11درصد نیهز بهه
«شهروندان ه کالبد» پرداختهاند .اگر برای سادهترشدن ،مضهوونههای دوم را از نوهودار 1بهرچینیم
(مثال از ستون کالبد ه شهروندان ،شههروندان را حهذف کنهیم و تنهها بهر پایهه هوهان مضهوون اول
(کالبد) ،داوری کنیم) نوودار 2نشان میدهد که مضوون  21درصهد مقهاات را «کالبهد» تشهکیل
میدهد ،یعنی با چشمپوشی از اینکه کالبهد مضهوون عوهدۀ اول یها دوم مقالهه باشهد 21 ،درصهد
مقاات کالبد را مورد وارسی قرار دادهاند.
 .1ناگفته نمانن ،مقاالتي که همه موارد را کاوينهانن ،مقاالتي بودهانن که با الگو  swotانجام گرفتهانن.

آسیبشناسي فلسفي دانش جغرافیا (درنگي در پژوهشهاي شهري)

نمودار :0مضمون (درونمایه) عمده مقاالت جغرافیایی ـ شهر ی
منبع( :بهدستآمده ازتحلیل محتوای مقاات کاوششده)

با نگاهی به نوودار سادهشده شواره  2میتوان دریافهت کهه بها نادیهدهگهرفتن ایهن موضهوع کهه
شهروندان مضوون عوده اول بودهاند یا دوم ،در مجووع  23درصد مقاات« ،شهروندان» را مهورد
وارسی قرار دادهاند 3 .درصد مقاات «بستر طبیعی» 1و  2درصد مقهاات «مهدیریت شههری» 2را
وارسی کردهاند.

 .1با توجه به اينکه يکي از مالکها مقاالت بررسي شنه ،اين بوده ،که نويسننگان (يا دستکم يکي از نويسننگان) آن در
رشته جغرافيا با گرايش شهر

تحصيل کرده باشنن ،بنابراين ،اينکه 3درصن مقاالت به بستر طبيعي پرداختهانتن ،ييتز

دور از ذهن نيست.
 .2از آن رو که شمار مقاالتي که به منيريت شهر و برنامهريز شهر (طرحها و برنامهها) پرداخته بودنن ،اننک بود ،هتر
دو اين گونه مقاالت ،در گروهبنن منيريت شهر قرار گرفتنن.
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نمودار :3مضمون (درونمایه) عمده مقاالت جغرافیایی ـ شهری از نگاه ابژهبودن یا سوژهبودن
منبع( :بهدست آمده از تحلیل محتوای مقاات کاوششده)

مقاات «هوه موارد» (4درصهد) حهذف
برای رسیدن به نوودار ،3مقاات نظری (4درصد) و
ِ

شدند و مقاات بر این پایه که پدیدۀ عوده مورد مطالعه خود را ابژه درنظرگرفتند یها سهوژه ،دسهته-
بندی شدند .یافتهها نشان میدهد که 22درصد مقاات ،تنها به ابژهها پرداختهانهد؛ (اعهم از اینکهه
این ابژهها ،بسترطبیعی/مدیریت شهری / 1کالبد شهر باشند و یا سوژههایی (شهروندانی) باشند کهه
ابژه در نظرگرفته شدهاند) 2.نوودار 3نشان میدهد که  22درصد مقاات تنها به ابژهها پرداختهانهد.
 12درصد مقاات اگرچه به سوژهها (شهروندان) پرداختهاند ،ولی باز هم مضوون عودۀ آنهها ابهژه
بوده است .تنها  13درصد بهطور عوده تنها به سوژههها (شههروندان) پرداختههانهد .درمجوهوع 34
درصد مقاات یا تنها به ابژهها پرداختهاند و یا ابژه را بیشتر از سوژه مورد کنکاش قرار دادهانهد... « .
عول ابژه سازی ،حاصل انقطاع ما از زندگی روزمره واقعی و انتزاع یك هستنده از شبکه ارتباطهاتش
ِ
با سایر هستندگان و قرار دادن آن تحت یك منظر و ابژهسازی به معنای جنبهه صهوری اسهت .ابهژه-
سازی به معنای تبدیل شیء به یك ابژه است» (مالیری ،1363 ،ص .)315ناگفته نواند که در یک
 .1از آن رو که  07درصن مقاالتي که به منيريت شهر پرداختهانن ،آن را بهسان ابژه مورد بررسي قرار دادهانن ،يعنتي از از
جايگاهي بيروني ،ساختار ،کارکرد و ديگر ويژگيها آن بررسي شنه است ،بنابراين ،منيريت شهر جز ابژهها در نظتر
گرفته شن.
 .2مقاالتي نيز وجود دارد که اگريه به شهروننان (سوژهها) ميپردازنن ،ولي آنها را ابژه درنظر ميگيرنن ،برا نمونه ،تنهتا بته
جمعيت يا تعناد خانوار شهروننان اکتفا ميکننن .بنابراين ،در نمودار  ،3اينگونه مقاالت در دسته ابژهها قرار ميگيرنن.

آسیبشناسي فلسفي دانش جغرافیا (درنگي در پژوهشهاي شهري)

درصد مقااتی که در عنوان خود واژهای از خهانوادۀ واژه «فضها» ،ماننهد فضها،
توصیف کوی23 ،
ِ
تحلیل فضایی و  ...را آوردهاند ،عوده پدیدۀ مورد بررسی آنها ،کالبد شهر بهوده اسهت کهه نشهان از

دید کالبدی نسبت به فضای جغرافیایی دارد .اگر در نگاهی تفسهیری بهه دنبهال پهیبهردن بهه قصهد
خود متن (مقاات) نسهبت
مؤلفان متن (نو یسندگان مقاات) نباشیم و تنها به دنبال رسیدن به نیت ِ
به فضای جغرافیایی باشیم ،درمییابیم که دی ِد چیره بر پژوهشهای شهری ،دیدی است کهه فضهای
جغرافیایی را بیشتر «روابط بین ابژهها» میداند و آن را تنها «فضای عینی ه حسی» میبیند و فضای

ذهنی و فضای زندگی را نادیده میگیرد .این نخستین آسهیب فلسهفی دانهش جغرافیاسهت (آسهیب
هستیشناسانه).
 .2-3آسیبشناسی شناختشناسانه

با نگاهی به مقاات وارسیشده ،میتوان گفت آسیب دیگری که گریبانگیر دانش جغرافیاست ،این
است که این دانش ،تنها بر پایۀ فلسفۀ تحلیلی (تنها از راه «حس/تجربهه» و«خهرد /اسهتدال») بهه
پژوهش فضا میپردازد و از فلسفه قارهای(هرمنوتیک) کهه زبهان در آن نقهش بنیهادینی دارد ،برکنهار
است .گواهیدهندگان این ادعها عبارتنهد از :گهواهیدهنهدگان حاضهر و گهواهیدهنهدگان اایهب.
گواهیدهندگان حاضر در متن 1عبارتند از :الف)  21درصد مقاات که عودۀ مضوونشان دربهاره
کالبد است (نوودار)2؛ ب)  22درصد مقاات که عودهتهرین پدیهدهههای مهورد وارسهی خهود را
بهسان ابژه بررسی میکنند (نوودار ،)3گو یاست که ایهن کالبهدزدگی و ابهژهگرایهی و نپهرداختن بهه
«فضای سوم» ،احساس ِنیاز ِجغرافیا به زبان را ه که به باور و یتگنشتاین متهأخر ،واقعیتهی اجتوهاعی
است که در دسترس هوگان است ،نه جوهری که بتوان ماهیت آن را با استدال ذهنهی محه

بهه

دست آورد (ندرلو ،1331،ص )63ه از بین میبرد .گواهیدهندگان اایب از متن عبارتند از :الف)
در عنوان یا کلیدواژههای هیچ مقالهای واژههای فهم ،متن ،معنا ،تفسیر ،هرمنوتیک  -که کلیدواژه-
های فلسفه قارهای هستند  -نیامده است؛ ب) در هیچ مقالهای از تئوریهای زبان و ادبیات فلسهفۀ
هرمنوتیک استفاده نشده است .بیبهرهماندن از تکیهگاه پو یای فلسفۀ هرمنوتیهک و زبهان ،بسهنده-
کردن به فلسفۀ تحلیلی ،دومین آسیب فلسفی دانش جغرافیاست (آسیب شناختشناسانه).

 .1در يک نگاه هرمنوتيکي ،در اينجا منظور از متن يعني مجموعۀ مقاالت واررسيشنه.
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 .3-3آسیبشناسی روششناسانه

با نگریستن به گونههای روششناسی (شکل )2یافتهها نشهان مهیدههد کهه روششناسهی چیهره در
پژوهشهای جغرافیایی ،روششناسی تحلیلی ه تجربی است .از آنجا که پژوهششهوندههها بیشهتر
کالبد (ابژه) بودهاند ،رابطه پژوهشگر با پژوهششونده ،خودبهخود رابطه سهوژه ه ابهژه شهده اسهت
(نوودار.)4

نمودار :4رابطه پژوهشگر با پژوهششونده در مقاالت جغرافیایی ـ شهری
منبع( :بهدست آمده از تحلیل محتوای مقاات کاوششده)

نوودار 4نشان میدهد که در  53درصد مقاات ،رابطۀ پژوهشگر با پژوهششونده ،رابطه سوژه
ه (ابژه) است 1.در  16درصد مقاات رابطه پژوهشگر با پژوهششونده باز هم رابطۀ سوژه ه (ابهژه)
است با این تفاوت که یکی از ابژههایی که در پرانتز آمده است ،به بسهتر طبیعهی ،کالبهد شههر و یها
مدیریت شهری برمیگردد و یکی از ابژههای درون پرانتز ،به شهروندان (سوژه) اشاره دارد که با آنها
به صورت ابژه برخورد شده است (یعنی در مقالهای اگرچه به شهروندان پرداخته شهده ،ولهی مهثال
 .1در نمودار ،4منظور از سوژۀ بيرونِ پرانتز ،يعني پژوهشگر و منظور از سوژۀ درون پرانتز ،يعني شهروننان است ،ابژۀ داختل
پرانتز هم بر يکي از مواردِ کالبن/بستر طبيعي /منيريتشهر داللت دارد که در اين نمودار نياز به تفکيک تکتک آنهتا
نبوده است؛ زيرا مهم سوژه يا ابژه بودن است و نوع ابژه مطرح نيست.

آسیبشناسي فلسفي دانش جغرافیا (درنگي در پژوهشهاي شهري)

تنها به تعداد جوعیت آنها ،تراکم نفر در اتاق و  ...پرداخته شده است) .در  11درصد مقاات رابطهه
سوژه ه (ابژه ه سوژه) وجود دارد ،یعنی اگرچه به سوژه پرداخته شهده ،ولهی بهازهم عوهده مضهوون
مقاات ابژه است .از آنجا که در روششناسی پژوهشهای جغرافیایی ،رابطه سوژه ه (ابهژه) چیهره
میباشد ،این پژوهشها در دستهبندی روششناسی هابرماس( شکل )2در دسته تجربی ه تحلیلهی
قرار میگیرند .نگاهی به نوودار ،5این نکته را بیشتر آشکار میسازد.

نمودار :5روشتحقیق بیانشده در مقاالت جغرافیایی ـ شهری  ،به بیان خود نو یسندگان مقاالت
منبع( :بدست آمده از تحلیل محتوای مقاات کاوششده)

نوودار 5نشان میدهد که در  53درصد مقاات ،نو یسندگان بیان داشتهانهد کهه روش تحقیهق-
آنها ،روش توصیفی ه تحلیلی بوده است .در  2درصد از مقاات ،روش تحقیهق ،روش توصهیفی ه
تحلیلی بهاضافه روشی دیگر مانند اسنادی ،هوبستگی و  ...بیان شده است .نو یسندگان  13درصهد
از مقاات ،روش تحقیق را روش تحلیلی بهاضافه روشی دیگر مانند روش میهدانی ،پیوایشهی و ...
بیان کردهاند .نو یسندگان  14درصد مقاات ،روشهای دیگری را بیان داشهتهانهد ،ماننهد اشهاره بهه
روش اسنادی ،پیوایشی و  14 ،...درصد دیگر ،روش تحقیق را بیان نکردهاند .آنچه این نوهودار بهه
ما نشان میدهد ،این است که در 35درصد مقاات ،به روش تحلیلی اشاره شده است و روشهنتهر
آنکه هیچ مقالهای به روش تفسیری اشاره نکرده است .اکنون پرسش ایهن اسهت کهه اگهر منظهور از
روش «توصیفی ه تحلیلی» ،هوان روششناسی «تجربی ه تحلیلهی» هابرمهاس اسهت ،نیهازی بهه
ِ

بیانکردن آن در مقاات نیست؛ زیرا «تجربی ه تحلیلی» ،یک نوع روششناسی است که با نگهاهی
کالن به پژوهش میتوان به آن پی برد و نیازی به بیانکردن آن نیسهت .اگهر منظهور از «توصهیفی ه
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انجام پژوهش است نه روششناسی «تجربی ه تحلیلی» هابرماس ،دوباره پرسهش
تحلیلی» ،روش ِ

این خواهد بود که آیا گوان نویشود که «توصیفی ه تحلیلهی» ،مراحهل انجهام پهژوهش اسهت ،نهه
«روش پژوهش»؟ آیا نویتهوان گفهت کهه «توصهیف» و سهپس «تحلیهل» ،مراحهل یهک پهژوهش
جغرافیایی هستند ،نه روشی که ما را به شناخت میرساند؟ آیها نوهیتهوان گفهت کهه «توصهیف» و
«تحلیل» یک پدیدۀ جغرافیایی را میتوان با روششناسیهای گوناگون (تجربی ه تحلیلی ،تفسیری
ه هرمنوتیکی ،و انتقادی) انجام داد؟ بسندهکردن دانش جغرافیا به روشههای تجربهی ه تحلیلهی و
بیبهرهماندن از روششناسی هرمنوتیکی (تفسیری) یکی از آسیبهای روششناسانۀ جغرافیاست.
 .4نتیجهگیری
با نگاهی به مفهوم فلسفی فضها (شهکل )3و بها نگریسهتن در نوودارههایی کهه از تحلیهل محتهوای
مقاات کاوششده ،بدست آمد (نوودار  ،)1،2،3،4،5میتوان آسیبگاهها و آسیبههای وارده بهر
تنواره جغرافیا را نشان داد (شکل.)4

آسیبشناسي فلسفي دانش جغرافیا (درنگي در پژوهشهاي شهري)

11
روابط ابژهها

روابط سوژهها ـ ابژهها

روابط سوژهها

هستیشناسی
(فضاي جغرافيايي چيست؟)

2

شناختشناسی

روششناسی

(چگونه ميتوان به شناخت فضا

(با چه روشي ميتوان فضا را

رسيد؟)

شناخت؟)

حس

تجربی ـ تحليلی( :سوژه ـ ابژه)

خرد

هرمنوتيک( :سوژه ـ سوژه)

زبان

انتقادي( :سوژه ـ با خودش)

2

شکل  :4آسیبها و آسیبگاههای فلسفی دانش جغرافیا

3

3
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یافتهها نشان میدهد ،فضای جغرافیایی که برآیند روابط سوژهها و ابژهها اسهت ،بهه روابهط ابهژههها
فروکاسته شده ،بهگونهای که با این کار فضای ذهنی و فضای زندگی (فضای سوم) نادیده گرفته شده
است (شکل ،4رابطهه .)1واکهاوی مضهوون مقهاات جغرافیهایی بهر ایهن دالهت دارد کهه فضهای
جغرافیایی ،روابط ابژههاه ابژههاست .هنگامی که فضا تنها رابطۀ ابهژههها دانسهته شهود ،پاسهخ ایهن
پرسش که با چه چیز میتوان فضای جغرافیایی را شناخت؟ این خواهد بود که تنها با حس و ِخ َرد و
بدون نیاز به زبان میتوان به شناخت فضا رسید؛ زیرا فضا را ابژهدانستن ،با فلسهفه تحلیلهی کهه بهر
تقابل سوژه و ابژه استوار است ،هوخوانی دارد ،ولی با فلسفه هرمنوتیک که زبان نقش کانونی در آن
دارد ،ناهوخوان است (شهکل ،4رابطهه« .)2مضهافا دانشهوندان و فیلسهوفان علهم بهه ایهن نتیجهه
رسیدهاند که چرخش به سوی هرمنوتیك در فلسفه علم برای مطالعه وجهوه علهم (کهه فلسهفه علهم
سنتی به قدر کافی برای آن مجهز نیست) ،ضرورت دارد .این چرخش ،مبهین وجهوه پو یها ،روایهی،
علهم سهنتی ،ههدفش تقو یهت
تاریخی و زیست جهان علم است .این در حهالی اسهت کهه فلسهفه ِ

کردن هر چهه
پژوهش تئوریك با یك گرای
ش قوی در مدیریت و کنترل (و به مثابه یك فلسفه) و دور ِ
ِ
شتر زمینهاش از زنهدگی و تهاریخ انسهانی اسهت» (ههیالن 1331 ،بهه نقهل از :مالیهری،1363 ،
بی ِ
ص .)25از آنجا که زبان ه به معنهای کاربسهت اجتوهاعی و شهیوهههای زنهدگیهه سرشهتینوار بها

فهم پدیدههای اجتواعی سروکار دارد ،آسیب دوم (نپرداختن به زبان) آسیب سهومی را
هرمنوتیک و ِ
بر جغرافیا بار میکند ،یعنی تهیدست ماندن جغرافیا از روششناسهی هرمنوتیهک کهه در آن رابطهۀ
پژوهشگر با پژوهششونده یک رابطۀ سوژهه سوژه است (شکل ،4رابطه  .)3این کار دستنیافتن به
فهم فضای جغرافیایی را به دنبال دارد؛ زیرا با روش هرمنوتیک است که میتهوان فضهای زنهدگی را
فهوید .بههمپیوستگی رابطهه  2 ،1و  3در شهکل 4نشهان از گرفتهار آمهدن دانهش جغرافیها در یهک
«گژگردونۀ فلسفی» است.
 .5پیشنهادها
هر تنوارهای را آسیبی است و هر آسیبی را نوشدارو یی .پیشنهاد بر این است کهه در هسهتیشناسهی
افزون بر فضای عینی به فضای ذهنی و فضهای زنهدگی (فضهای سهوم) پرداختهه
فضای جغرافیاییِ ،

شود و سوژهها در متن اجتوهاعی (سهوژۀ اجتوهاعی) درنظهر گرفتهه شهوند .آشهنایی بها آن دسهته از
اندیشوندان فضا که با نگاهی اجتواعی ،فرهنگی و هرمنوتیکی فضا را مینگرند ،میتواند راهگشها
باشد .با پرداختن به تئوریهای زبانی ،فلسفه هرمنوتیکی ،پدیدارشناسهی مهیتهوان دودو یهیههای
عین/ذهن ،سوژه /ابژه و  ...را از میان برداشت و از پشتوانه فلسفی آنها بهره برد .در روششناسی نیهز

آسیبشناسي فلسفي دانش جغرافیا (درنگي در پژوهشهاي شهري)

با درنظرگرفتن سوژهها (شهروندان) نه به عنوان ابژه بلکه به عنوان سوژه و با پرداختن به آنها در بافت
اجتواعی ،فرهنگی ،تاریخی و سیاسی میتوان به «فهوی از فضای زنهدگی» آنهها رسهید .بنهابراین،
میتوان با واردکردن مفاهیم و ادبیات  .1فضای زندگی؛  .2زبان؛  .3هرمنوتیک« ،کژگردونۀ فلسفی
جام می خسهروانی) هسهتند کهه مهی-
جغرافیا» را شکست .این سهگانه ،نوشداروهای فلسفی (سه ِ
جهام مهی
توانند جان جغرافیها را سرمسهتی تهازهای بخشهند (شهکل ،)5بنهابراین جغرافیها را« :سهه ِ

خسروانیش باید بداد».

1

فضاي سوم :فضاي زندگی

زبان

هرمنوتيک

شکل :5نوشداروهای فلسفی جغرافیا ( سه جام می خسروانی)

 .1تغيير يافته اين مصرع از شعر فردوسي است که ميسراين« :سه جام مي خستروانيش داد» (شتاهنامه فردوستي ،1331 ،ص
.)303
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