
 
 
 
 
 

 ایدانش جغراف یفلسف یشناسبیآس
 (یشهر یهادر پژوهش ی)درنگ

  
 * یصادقمجتبی 

 چکیده
ر مجالت یاخ ۀالصد مق یِل محتوایشناسی کند، تحلا را آسیبیکند، دانش جغرافن نوشتار تالش مییا

ب یدچار سه آس به ترتیب ایجغراف یشناسو روش یشناس، شناختیشناسیدهد که هستینشان م ییایجغراف
ده یناد یزندگ یفضا و یذهن یفروکاسته شده است و فضا ینیع یبه فضا ییایجغراف ی. فضا1شده است: 
ـ تجربه و ِخَرد ـ  شناخت فضا تنها به حسه زده، در یتک یلیتحل ا تنها بر فلسفهی. جغراف2اند؛ گرفته شده

دارد، « یزندگ یفضا»در شناخت  ییک و از زبان که نقش کارایهرمنوت ۀاستدالل بسنده کرده است، از فلسف
که در آن  یکیکرده و از روش هرمنوت یپافشار  یلیـ تحلیا تنها بر روش تجربی. جغراف3دست مانده است؛ یته

 ینیع یرا تنها، فضا ییایجغراف یبهره مانده است. فضایشوند نه ابژه بیمنظرگرفته ساِن سوژه در ها بهانسان
 یشناسا از روشیبهره ماندن جغرافآورد که پیامدش، بییرا به دنبال م« زبان»از به یدانستن، عدم احساس ن

 .است یکیهرمنوت
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 مقدمه .1 

نوِع پاسخی که بهه « آن پدیده چیست؟»شود که این پرسش مطرح می دهیک پدیهنگامی که درباره 
مهن »پرسهِش بهرای نوونهه، . کنهدرا آشکار میده یآن پد یستیو چ یهست ؛شوداین پرسش داده می

ک یمن » ،«شنده هستمیک اندیمن » ،«ک جاندار هستمیمن »چون  ییهاتواند پاسخیم« ستم؟یک
آن  یسهتیو چ یاز هسهت یاژهیهو ۀروزنه یهر پاسخ .داشته باشدو ... « دوست هستمنوع یاهستنده

-ه پاسخ پرسشبنابراین . کندای را برای مطالعه آن پیشنهاد میو روش ویژه سازدیده را روشن میپد

 سازد. یا روشن مپژوهش آن ر یهاو روش موضوعات دامنه نیز ایدانش جغراف یکالن و فلسف یها
شهه در یکهه ر یفلسهف یهاییها و نارسابیاز آس یبشر هایدیگر دانش نیز مانندا یدانش جغراف

-ز پاسهخیهدانهش و ن یاستوار برا یهاهیمابن ییآن در برپا یانسان در شناخت جهان، ناتوان یناتوان

 یشناسهبیکهه آسهنجاسهت یاسهت. یدر امان ن ،آن دانش دارد یفلسف یهانادرست به پرسش یها
-ک دانش، بدون پرداختن به تهنی یشناسبیآس. دینوایسته میا بایدانش جغراف یشگیوسته و هویپ

 یههاهیهکهه خهود را در ا -ک دانش یب یآس یهانشانه .1را یز ؛ستین یآن دانش شدن یفلسف واره
و  یفلسف یهاانیبن اب ییبدون آشنا را - گذاردیش میها( به نوا)نوشتارها و پژوهش آن دانش ییباا

 ۀفلسف یعنین، یریز یهاهید در ایها را بابین آسیا شهیر .2 ؛توان دیدعلم نوی ۀبدون عینِک فلسف
از  یاریکهه بسه یاوارهسهوارند، تهن یفلسهف یاوارههها بهر تهنرا پژوهشیز ؛آن دانش جستجو کرد

ها ن پرسشیشود. آنگاه که ایوچرا ما چونن در آن نهفته است و در آنجیادیبن یهاها و پاسخپرسش
نند، یپاسهخ بنشه یهها جهاا کژپاسخیها داده نشود، به آن یینو یهانشوند، پاسخ یشیوسته بازاندیپ

 یونهد تنگهاتنگیتوان گفهت کهه پیم ،ن راستاید گرفت. در هونآن دانش را فرا خواه ۀوارها تنبیآس
قهرار ( بریرونهیب یهاهی)ا آن یهاو پژوهش ن(یریز یهاهیا )ایدانش جغراف یفلسف یهاانیان بنیم

-)تهنست؟ یا چیدانش جغراف یواره فلسفتن .1آورند: سربرمی ییهان راستا، پرسشی. در هواست

 ؛(یشناسبیواره وارد شده است؟ )آسن تنیبر ا ییهابی، چه آسیفلسف یاز نگاه .2 شناسی(؛واره
 ؟(ییزدابی)آس ندا کدامیانش جغرافد بهبودبخِش  یفلسف یداروهانوش.3

 ند پژوهشی: فرا9شکل

 زدايیآسيب شناسیآسيب شناسیوارهتن
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اسهت.  شهده اسهتفاده 1ل محتهوایه، از روش تحلشهدهبیهان یهاپرسش بهپاسخ  ین نوشتار برایادر 
ارتباطهات از  یکهه در آن محتهوا دانهدمیاطالعات  یآوراز جوع یامرحلهرا ل محتوا یتحل یسلیپ

تواننهد یکهه مهیابنهد تغییر شکل می ی، به اطالعاتیبندمقوله، منتظم قواعد ینیع یریکارگق بهیطر
را ل محتهوا یتحلنیز  س دووژهی(. مور13، ص1333 ،ی)هولس گردندسه یو با هم مقاشوند خالصه 

ب مقهدار یهترت ای کههگونههبهه، گوناگون دانسته است یهاک متن در جعبهی یاجزا ۀهو یبندمقوله
، یرآتشهانیو ام یکننهد )رسهولیمتن را مشخص مه ،اندشده که در هر جعبه مرتب یعناصر یاجزا

، از ههر ایهرشهته جغراف یهه پروهشهیعلو مجله دهاز ) مقالهصد  ن پژوهش ی(. در ا22، ص1331
ه یمجله علودر  مقاله .1دن مقاات عبارتند از: یبرگز یهال محتوا شد. مالکیتحل مجله ده مقاله(

ا بها یهدر رشهته جغرافسهندگان آن، یاز نو یکهیکهم ِت ه دس2 ؛منتشر شده باشد ییایجغراف یپژوهش
مقالهه  .4 باشد؛ یموضوع مقاله مربوط به شهر و مسائل شهر .3 باشد؛کرده لیتحص یش شهریگرا

و  نباشند 3و  2، 1 ییهایژگیو یر مجله، دارایر مجله باشد، مگر آنکه مقاات اخیاخ ۀمقال ده جزء
 .5 ؛رجهوع شهده اسهت نیشهیپ یهاده از هر مجله، به شوارهیت برگزرساندِن مقاا دهبه عدِد  یبرا

 2ان شد، باشد.یکه ب یایژگیوچهار هر  یزمان داراشده، همنشیمقاله گز

                                              
1 . content analysis  

هر مجله که در صفحه  ۀ. روش کار به اين صورت بود که پس از گزينشِ ده مجله معتبر جغرافيايي، مقاالت از آخرين شمار 2
شتننن. بترا  ( در دستتر  بتود، گتزينش magiranرساني و يا پايگاه اطالع SIDرساني مجله مربوطه )در پايگاه اطالع

داشت، از ها  مورد نظر برا  اين پژوهش ت وجود ميمجله، تنها دو مقاله ت با ويژگي ونه، ممکن بود در آخرين شمارهنم
از هتر مجلته گتزينش  شن تا سرانجام  ده مقالهآخر و پيشتر از آن رجوع ميبهتادو ۀآخر و شماربهيکي ۀرو،  به شماراين

هتا  متوردنظر ا  با مالکشن، وجود نناشت و يا مقاله هايي که بيانه در سايتمتوالي يک مجل ۀشود. هنگامي که شمار
 انن.( نشان داده شنه-با نشانه ) 1ها در جنول يافت نشن، اين شماره اين پژوهش
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 ل محتوایتحل ینش برای: مجالت و مقاالت مورد گز 9جدول

 تعداد ن شواره( یشواره مجله )تعداد مقاات برگرفته از ا نام مجله فیرد

 11 (1) 22(، 2) 23(، -) 26(،  1) 23(، -) 31(، 2)31(، 4) 32 ش فضایو آما یزیربرنامه 1

 11 (3) 61(، 3) 61 یانسان یایجغراف یهاپژوهش 2

 11 (2) 32(، 2) 33(، 2) 36(، 2) 33(، 2) 111 ییایقات جغرافیتحق 3

 11 (5) 34(، 5) 35 ایجغراف 4

 11 (3) 32(، 2) 33(، 3) 36(، 1) 33(، 1) 41 یزیرا و برنامهیجغراف 5

 11 (4) 45(، 2) 42(، 4) 43 یطیمح یزیرا و برنامهیجغراف 2

 ا و توسعهیجغراف 3
23 (1 ،)22 (1 ،)25 (- ،)24 (2 ،)23 (5 ،)22 (- ،)21 

(1) 
11 

 11 (2) 12(، 5) 13(، 3) 16 یاهیا و توسعه ناحیجغراف 6

 11 (1) 35(، 4) 32(، 3) 33(، 2) 36 ییایجغراف یفضا 3

11 
علهوم  یقات کاربردیه تحقینشر

 ییایجغراف
22 (2 ،)25 (1 ،)24 (1 ،)23 (2 ،)22 (2 ،)21 (2) 11 

 111  مجله 11  جوع

 ایدانش جغراف یفلسف یشناسوارهتن .2

 یههاانیهن کار بدون پهرداختن بهه بنیاستوار است و ا یشناسبین پژوهش بر آسیکه هسته ا جااز آن
 یدیهاز اسهت، دین یشناسبیآس یکه برا ییتا آنجا ه، تالش شدستیموکن نا یفاغردانش ج یفلسف

 (2ش داده شود. )شکلین دانش نوایا وارهها ه از تنیکارزهیر ۀکالن ه نه با هو
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  شناسیشناخت

توان به شناخت ي)چگونه م

 د؟(يفضا رس

 شناسیهستی
 ست؟(يچ جغرافيايي فضاي)

 شناسیروش
 را توان فضايم ي)با چه روش

 شناخت؟(

 

 خرد

 زبان

 ـ ابژه( حليلی: )سوژهتجربی ـ ت حس

 ـ سوژه( هرمنوتيک: )سوژه

 ـ با خودش( انتقادي: )سوژه

 هاها ـ ابژهروابط سوژه ها روابط سوژه هاروابط ابژه

 
 ایدانش جغراف یفلسف یواره: تن0شکل
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و  یناسهش، شهناختیشناسهیهسهت) شناسی دانش جغرافیا، باید سه بنیان آندر راستای آسیب
  ( مورد کاوش قرار گیرد.یشناسروش

  یشناسیهست .2-1

 ییایهجغراف یفضها»ن اسهت کهه یهشود و پاسخ داده خواهد شد ایان میگستره ب نیکه در ا یپرسش
داشهته ، «فضها»دربهاره  ییشه ادعاههایگوناگون هو یهابه روش ییایجغرافدانایی د یتول« ست؟یچ

-نیهسندگان ]اینو یبرخ.  (313، ص 2113وری و دیگران، به نقل از: گریگ 2114کلز، یاست )پ
کهه  ، و هوچنهان2«فضها» ۀست زمانیبود، سده ب« 1زمان» ۀکه سده نوزده، زمان اندبحث کردهگونه[ 

و  یعلهوم انسهان ۀ، در سراسهر بهازآشهکاری 5«ییچرخش فضا»ک ی گذار کرده، 4«فرا نو»به  3«نو»
 یههااز نقهش اسهتعاره فراترار ی[ بسچرخش، چیزهایی اینبرپا شده است که ] یاجتواع یهادانش

((. اما افراد دیگهری 1333( و اسویت و کاتز)1363)]به نقل از[ سوجا) کنندیرا بازنوود م ییفضا
 7جهان فرانوگرا]عصر[ ا ی 6شکلیبی [عصر فرانوگرایی، عصر، یعنی]عصر اخیر ن یدر هوهستند که 
گریزناپذیر است ]یعنی زمان  ،«مرگ فاصله»و  8«فضا یربطیب» ،«ایان جغرافیپا»اند که تاکید کرده

-ن یهدادن ایآشهت ،(2111از بین رفتن جغرافیا، فاصله و فضا فرارسیده است[)برای نوونه: بااومن، 

کلهز، ی)پشهود ینکه چگونه فضها درک مهیوابسته است به ا یزیست: هر چیرقیب دشوار ن یادعاها
 (.313،ص 2113گران، به نقل از: گریگوری و دی 2114

شود، وابسته به این موضهوع اسهت ای[ که درباره دانش جغرافیا مطرح میهر نوع ادعا و ]نظریه
یعنی نوع نگاه ما به فضای جغرافیایی است که نوع نگاه ما به دانهش ، که از فضا چه نوع درکی داریم

این پژوهش برای است که دیدگاهی، از فضاادوارد سوجا  و درِک  دگاهیدسازد. بنابراین جغرافیا را می

                                              
1. time 

2. space 

3. the modern 

4. the postmodern 

5. spatial turn 

6.  liquid 

7. postmodern world 

8. the irrelevance of space 
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 یفضها»کنهد و یمه یپافشهار 2«یفضهامند»دگاه خود، برمفههوم یسوجا در د 1.انتخاب شده است
 ی( بهه فضهامند5یه اداراک یذهن یو فضا 4یحس ه ینیع یگر )فضاید یبر دو فضا را افزوِن  3«سوم

 یدارشناسهی)فلسفه پد یگسترِش کنونهروب ۀورود فلسف یبرا یترفراخ ۀن کار، گستریو با ا دیافزایم
تواند ی، مد شدهیتول یاز نظر اجتواع یسان فضاه، بیفضامند»کند. یا باز میک( در جغرافیهرمنوت
ک از یهبازشهناخته شهود. ههر  ییادراک و بازنوها یذهنه یو فضها یماد 6عِت یطب یکیزیف یاز فضا
 ،گردندیخته میشوند و آمیکاربرده مبه یفضامند ی، در برساختِن اجتواعیو ذهن یکیزیف یفضاها

-چهونیبه یتواند در درون تنگناهایم ی. فضامنددانستکِل فضامندی   برابرِ  ن آنها راتواینو یول

 به صورت مستقل، یشناختو روان یکیزیف یندهایهستند بر َاشکال و فرا رهیچ یفراوانکه به ییوچرا
 .(121، ص1331)سهوجا،  «شهود یسهازیان تئهورشهییهها و ابعهاد فضهایژگهیستن به ویبا نگر

فهر  و شیپه ، ههم7دادو ههم بهرون یجانیزمان هم م، همید اجتواعیک تولیبسان  ،یفضامند»
سهه  یرا دارا یسوجا فضهامند. (123، ص 1331)سوجا، است یهوتجسِم کنش و روابط اجتواع

 (  3ده هستند. )شکلیتنداند که باهم درهمیفضا م

                                              
ها  گوناگون پيرامون مفهوم فضا  جغرافيايي نيست، بنابراين تنهتا بته يافتِ پرداختن به دينگاه. دراين نوشتار، دست 1

 شود. باشن، بسننه ميدينگاه ادوارد سوجا، که دينگاهي جامع نسبت به فضا مي
2.spatiality 

3. thirdspace 

4. perceived space 

5. conceived space 

6. Nature  

7 .outcome  
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 (spatiality) یفضامند ۀگان: سه3شکل

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

-یمه را درههم یسهنت یانگهاردوگانهه ،(ی)اجتواع یفضامند یادعا»دهد که ینشان م 3شکل
و  ینهیع یا بهر فضهایو ذهن و  نیکه تنها بر ع یایانگاردوگانه (؛121، ص1331)سوجا،  «شکند

هه یادراکه ی، فضهاینیه عیحس یسه فضا یرا دارا یداشت. سوجا فضامند یپافشار یذهن یفضا
ان یهبگونهه نیهن سهه فضها را ایداند. سوجا ایم ،است 1یزندگ یسوم که هوان فضا یو فضا یذهن

اشهاره  ییههادهیهپد ۀشهد تجربه وا  ی( به جهان مستقینیه عیحس ی)فضا 2«ن فضاینخست: »کندیم
-یسهاز یمهاد ین فضامندیشونده هستند. ایریگو اندازه یدرآمدن نقشه ، بهیتجرب نظر دارد که از

ل یهتحل درره یآشنا و چ یهستند، کانون یگونه فضامندنیمد اایپ عودتا   یانسان یاهایکه جغراف 3شده
 ایفضا و جغراف دربارهدن یشیاند یهاوهیش گریاز د یریجلوگ در راستایشتر یبوده است، ب ییایجغراف

                                              
1. Lived space 

2.’firstspace’ 

3. Materialized  

 ـ ذهني ادراکيفضاي 
(conceived space)   ـ عينيفضاي حسي 

(perceived space) 

 lived)فضاي زندگي 

space) 
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هوهین گونهه عوهل کهرده دانهان یاز جغرافه یاریبس یبرااین نوع برداشت از فضا  عول کرده است.
 ین فضها، تنهها فضهاینند، ایبیم 1یک دانش صوریسان ها را بیکه جغراف یکسان ژه براییو؛ بهاست

 (.225، ص 1333مسهی و دیگهران، ) .«دن بهوده اسهت ..یپژوه یبا ارزش برا 3ینیو ع 2«یواقع»
و  یشهتر ذهنهیفضها[، بنی]بها نخسهت یسهنجدر هم»است که  یذهن - یادراک یفضا ،4ن فضایدوم

-شهکل یکه برا ییندهایفرا ۀشی، با اندیفضامند یهاییشتر با پندارها و بازنوایاست، ب 5«یپندار»

-شهوند، سهروکار دارد. بههی، فر  مهییایپندار جغراف ۀز توسعیو ن یماد یانسان یاهایدادن جغراف

شهتر بهر یاسهتوار شهود، ب 6یشدنه تجربهیشدنحس کامال   یاها و فضاهایآنکه سراسر بر جغرافیجا
مسهی و دیگهران، ) «کنهدیکهاوش مه هها راشهود و آنیمتورکهز مه یو مفههوم 7ینوهاد یهاجهان

 8یپهردازشههیاند یو ههم فضها یکهیزیعهِت فیطب یمهاد یفضای سوم هم فضا. (225،ص1333
شود.  هدیشده، ددیدشده و بازتولیتول ینظراجتواع از 9سان هستِن هب یستیاست که با یعِت انسانیطب

 یاز فضهامند یعنوان بخشهبه یشناسو شناخت یشناسیاز دارند که از نظر هستیک نیهر ،نیبنابرا
 ید اجتوهاعیهر به تول. باو(121، ص1331سوجا، ) شوند یپردازیده و تئوریفهو یاجتواع یزندگ

رسهاند کهه فضها یمه باور نیز دربردارد و ما را به ایفضا را ن یریپذو دگرش یبودگفضا، باور به روان
 «. درحال بودن هک بودی»نه  ،است« درحال شدن ۀک شدی»

-دهیهنادها شهتریاسهت، کهه پ 10یریناپذِز[ بخشیک ]چی» یزندگ ین است که فضایسوجا بر ا

 ی، ]فضهاییایجغراف ییدانا یاست، برا یگانه فضامنداز سه یبخش یزندگ یضاگرفته شده است، ف
)مسی و دیگهران،  «فضاست ِن یفضا و دوم نینخست یهاا ]نه[ بدتر از نگرشینه بهتر و  [ ذاتا  یزندگ

 ییایهجغراف یفضها»پرسش که ن یپاسخ ا، در یبنا به برداشت سوجا از فضامند .(223، ص1333

                                              
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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ها ست، تنها روابط سوژهین (ینیع یها )فضاتنها روابط ابژه ییایجغراف یفضا :د گفتیبا« ست؟یچ
-بهه ؛(3و  2)شکل  است( یزندگ ی)فضا هاند روابط سوژهاه ابژهیست، بلکه برآین (یذهن ی)فضا

 ۀ( در جغرافیها، نقهش سهوژیزنهدگ یسهوم )فضهایشهتر فضهایشهدن هرچهه بای که با پررنگگونه
 شود.یتر م( پررنگیننده در بافت اجتواعکستیز ۀشندی)اندیاجتواع

  یشناسشناخت .2 -2

 ییایجغراف یتوان به شناخت فضایچگونه م»ن است: ین ایادیا پرسش بنیجغراف یشناسدر شناخت
ا ی 1یلیتحل )فلسفه یگاِه فلسفهیه بر کدام تکیدارد که با تک ین بستگین پرسش به ایپاسِخ ا« د؟یرس

 یههاان دادهیهرابطهه م»، 3«یسهازاسهتدال و موجهه»داده شود. از آنجا کهه  ( پاسخ2یافلسفه قاره
( از 43ص ،)هوهان« نیتقابهل ذههن و عه»( و 43، ص1333 ا،یه)پا« یعلوه یهاهیو نظر یتجرب

دن یدو راه رس« حس/تجربه»و « ِخَرد/ استدال»توان گفت که یماست،  یلیفلسفه تحل یهایژگیو
تقابل ذهن » یلیرا در فلسفه تحلیز هستند؛( ییایجغراف یاخت فضابه شناخت جهان )در اینجا شن

جهاد یازمنهد ایشناخت، ن یبرا یین جدایرا به دنبال دارد و پر کردن ا« ن و ذهنیع ییجدا»، «نیو ع
از راه حهس و مشهاهده، و  یتجرب یهااست. داده« یعلو یهاهیو نظر یتجرب یهاان دادهیرابطه م»

 4ک(، زبانی)هرمنوت یاقاره ۀفلسف به اتکاءهستند. با  یافتیه ِخرد و عقل دستاز را یعلو یهاهینظر
دسهت  ییایهجغراف یتوان به شناخت فضهایدانست که با شناخت آن م یزیچ ساِن هتوان بیز میرا ن

 5«یزندگ از یشکل» تصور یمعنا به تصور زبان»ن باور است که: یخر بر اأن متیتگنشتاییافت. و
صادق است که در جامعهه  یافراد یخیتار یهادر مورد گروه ین تصور از شکل زندگیا«. ... است

 و ازههاین ههاتیهفعال نیها یانهد. مبنهاوسهتهیههم پمشترک به یزبان یهاتیاز فعال یارشته ۀواسطبه
 یخیتهار لحاظ به یزبان یهایباز فیظر ۀرشت ریتأث تحت که آنجا تا اما است، یستیز یهاتیقابل

 یتیمهاه اساسها  ( باشهد یسهتیز آنکه یجا به) ما یزندگ یانسان شکل ابند،ی یم ر شکلییتغ خاص
 یمعنه بهه خاص یانسان موجودات از یگروه یزندگ شکل در شدنمیسه ای دنیفهو. دارد یفرهنگ

                                              
1. Analytic  philosophy   

2. Continental philosophy  

3. Argument and justification  

4. Language  

5. Form of life 
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 خهاص آن یههاتیهفعال ۀازمه کهه است افتنیدست یفیظر یزبان یهایباز فهم به ای افتنی تسلط
 کهه ییههاتیهفعال و یعوله یکارهها ۀدیچیپ نظام و زبان انیم یاتیح وندیپ .است یزندگ شکل

بهر مفههوم  دیهتأک از نیتگنشهتایو نظر مورد که است یوندیپ هوان، است جامعه ارتباط اسباب
دو  ۀ(.  با کنکهاش در دامنه33-36 ص :1331ندرلو، به نقل از: نی)مک گ« است« یشکل زندگ»

شناخت  یرا سه راه برا« زبان»و « خرد/استدال»، «حس/تجربه» توانی، میاو قاره یلیفلسفه تحل
 (.2انگاشت )شکل ییایجغراف یو فهم فضا

 یشناسروش .3 -2

( ییایجغراف ینجا شناخت فضای)در ا شناخت جهان یشناسانه براروش یفلسف یهااز پرسش یکی
کهه  شناسهیسهه روش «.را شناخت؟ ییایجغراف یتوان فضایم شناسیروش کدامبا »ن است که یا

 ن روش،یدر ا که 1یلیه تحلیروش تجرب .1 :بحث قرار داد یۀتوان پایبرد را میهابرماس از آن نام م
ابهژه  ینهیبشیمهار و په ،است و هدف پژوهش  2سوژه ه ابژه ۀشونده رابطرابطه پژوهشگر با پژوهش

اسهت و ههدف  4سوژه ه سوژه ۀبط، راشوندهکه رابطه پژوهشگر با پژوهش 3یریروش تفس. 2 ؛است
هسهتند و  یکهیشهونده که پژوهشهگر و پهژوهش 5یانتقاد یۀروش نظر .3؛ پژوهش فهم سوژه است

 ، ص1332 اسهت )سهروش، یبخشهیی، رههارابطه، رابطه سوژه با خودش است، ههدف پهژوهش
 .(2خود )شکل یروان یهایناهنجار یفرد از برخ ییمانند رها ،(216-213

ک یه ییایهجغراف ی: فضهاکاویهدا را یواره جغرافتن ۀگانهای سهمیان اندام ارتباط انتومیاکنون 
( یزنهدگ یسوم )فضهای)سوژه( و فضا یذهن یها(، فضا)ابژه ینیع یده از سه فضایتندرهم یفضا

-ن، ساختوانیزم یها )کاربر، هم ابژهییایجغراف یفضا یهادهیکه پد ی(. از آن رو3شکلاست. )

خهود را دارا  ژهیهو یو شخصه یذهنه یرهایکهه تصهو ییهاها )انسانها و ...(، هم سوژهنابایها، خ
ک نگاه ی، در هستند( یکننده در بافت اجتواعهای زیست)انسان یهای اجتواعهستند( و هم سوژه

نکهه ههدف مها یتهوان متناسهب بها ایم ییایجغراف یتوان گفت که در شناخت فضایم یستیپراگوات

                                              
1. analytic- empritic 

2. Subject-object  

3. hermeneutic 

4. subject-subject  

5. critical theory 
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« حس/خرد/زبهان» ۀگانهاز فضا است، از سه یاا شناخت چه جنبهی ،از فضا یوضوعشناخت چه م
گرفتار « خرد»و « حس»تنها  یریکارگهب ید خود را در تنگنایا نبای(. جغرافیشناس)شناخت بهره برد

بلکهه  ،ست که با حس و خهرد بتهوان آن را شهناختین ینیع یتنها فضا ییایجغراف یرا فضایز کند؛
-پسهت یههاد از زبان بهره بهرد. بها گسهترش نگهرشیز هست که در شناخت آن باین یزندگ یفضا

 ییایهجغراف یسوم، در شناخت فضها یبه فضا )مانند نگرش سوجا( و پررنگ شدن فضا یستیمدرن
حس و خرد را تنها ابزار شهناخت  اگرشود. یتر مستهیتر و شاستهیبا یزبان کار یریکارگهروز بروزبه
( برپا ییایجغراف ی)فضا شوندهدان( با پژوهشی)جغراف پژوهشگر انیمکه  یاتنها رابطه، میدانفضا ب

کهه  یزمهان یوله ،دگاه هابرمهاس( خواههد بهودینوع اول در د ۀه ابژه )رابط سوژه خواهد شد، رابطه
شهونده، نم، رابطه پژوهشگر و پژوهشیپررنگ بب ییایجغراف یفضا یشناسز در شناختیرا ن« زبان»
بها  1«یاجتواع کاربست» کیپرداختن به زبان که به عنوان  ،نیه سوژه خواهد بود. بنابرا بطه سوژهرا

-)شهناخت سهته اسهتیشناخت فضا با یبرا ،(36، ص1331 ندرلو،) سروکار دارد یزندگ اشکال

نهوع دوِم  یشناسها از روشیهاز راه زبان است که جغراف یشناس(. به دنبال شناخت2)شکل (یشناس
 شهودیمنهد ماسهت، بههره 2«فههم»ک( که ههدف آن یه سوژه )هرمنوت سوژه رابطه یعنی ،ماسهابر

آن را بپژوههد  ینهد و هسهتیدارد، بب یسوم را که سوجا برآن پافشار یتواند فضای( و میشناس)روش
 یزبهان یکنشه بهر یمبتن یکیهرمنوت شناخت کور،یر ۀفلسف یۀپا را بریز (؛2( )شکل یشناسی)هست
 ههر سخن، گرید به. شودیم متن نائل یمعنا کشف که به است زبان بر هیتک با حال هوه در و است
 و شناخت و است گفتار و سخن تیفعل ،متن که چرا ،است زبان در/با یلیوأت یکنش ،یشناخت گونه
گاه   (233، ص1363و جوان،  یعبداله.« )دارد یزبان یساختار زین متن یمعنا از ،یلیوأت یآ

 ایدانش جغراف یفلسف یشناسبیآس .3

-پهژوهش یتوان با وارسهین( شناخته شود، میریز یهاهیا )ایدانش جغراف یفلسف ۀوارکه تن یوقت

واره ن تهنیها یپرداخهت کهه کجهاپرسهش ن یه(، بهه ایرونیب یهاهیگرفته )اانجام ییایجغراف یها
 .  بردرنج می یبیآس از چهده و یب دی( آسیشناس، روشیشناس، شناختیشناسی)هست

                                              
1. social practice 

2.understanding  
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 شناسییهست یشناسبیآس .3-1

ای کهه گونهبه ،کرد یبندبخش یترملووس یهاتوان فضا را به بخشیمقاات م یل محتوایدر تحل
آن  یهۀشهده را بهر پایمقهاات وارسه 1ونوفضا استوار باشد و هم بتوان مضه یفلسف یهاهیهم بر پا

 شههر، کالبهد یعهیها )بستر طبتوان به ابژهرا می یشهر یاهای هر فضایه ،نیکرد. بنابرا یبنددسته
بنهدی /شهروندان( دسهتهیشهر ۀها )جامع( و سوژهیشهر یزیرو برنامه یتیریمد یشهر، ساختارها

-نه تنها روابط سهوژهو  هانه تنها روابط ابژه ییایجغراف یان شد، فضایشتر بیبه آنچه پ یکرد. با نگاه

مقهاات  یل محتوایآنکه تحل (، حال2)شکلاستها ها و ابژهز روابط سوژها یادهیک تنیبلکه  ،ها
دهد یرا نشان م یگریز دیمقاله( چ 111) یشهر یهانه پژوهشیدر زم ییایه پژوهش جغراف یعلو

 (.1)نوودار کندیا را آشکار میدانش جغراف یگاه فلسفبیآس ب وین آسیو نخست

                                              
1. theme 
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 یـ شهر  ییایمقاالت جغراف ۀمد( عهیما: مضمون )درون9نمودار

 شده(مقاات کاوش یل محتوایآمده ازتحلدستمنبع: )به
درصهد  4، و «ینظهر»درصهد مقهاات  4نکهه یاز ا یدههد، جهداینشان م 1به نوودار ینگاه
درصهد  42اسهت،  بهوده 1(یت شههریری/مدیعی)کالبد/شهروندان/ بستر طب« مواردهوه»مقاات، 

 ۀعوهد یپژوهشه ۀدیهپد ،مقاات درصد 12است. تنها  بوده« کالبد»آنها  عوده دهیمقاات، تنها پد
مقاات هم کالبد و  مضوون عوده یعنی، «کالبد ه شهروندان»هستند. منظور از « شهروندان»آنها، 

شههروندان ه »شتر پرداختهه شهده اسهت، امها منظهور از یبه کالبد ب یول ،است هم شهروندان بوده
شهتر پرداختهه یبه کالبهد ب یول ،مقاات هم شهروندان و هم کالبد بوده ۀون عودمضو یعنی ،«کالبد

ز بهه یهدرصد ن 11 و« ه شهروندان کالبد»درصد مقاات به  11دهد که یشده است. نوودار نشان م
م ینیبهرچ 1دوم را از نوهودار یههاترشدن، مضهوونساده یاند. اگر براپرداخته« شهروندان ه کالبد»

هوهان مضهوون اول  هیهم و تنهها بهر پایه شهروندان، شههروندان را حهذف کنه تون کالبداز س )مثال  
ل یتشهک« کالبهد»درصهد مقهاات را  21دهد که مضوون ینشان م 2م( نووداریکن ی)کالبد(، داور

درصهد  21ا دوم مقالهه باشهد، یهاول  ۀنکه کالبهد مضهوون عوهدیاز ا یپوشبا چشم یعنی ،دهدیم
 اند.قرار داده یورد وارسمقاات کالبد را م

                                              
 انن.انجام گرفته swotانن که با الگو  االتي بودهانن، مق. ناگفته نمانن، مقاالتي که همه موارد را کاوينه 1
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 یـ شهر  ییایمقاالت جغراف ( عمدههیما: مضمون )درون0نمودار

 شده(مقاات کاوش یل محتوایآمده ازتحلدستمنبع: )به
کهه موضهوع  نیهگهرفتن اهدیهافهت کهه بها نادیتوان دریم 2شواره  شدهبه نوودار ساده یبا نگاه

را مهورد « شهروندان»درصد مقاات،  23 در مجووعا دوم، ی انداول بوده شهروندان مضوون عوده
را  2«یت شههریریمهد» مقهاات درصد 2و  1«یعیبستر طب» مقاات درصد 3اند. قرار داده یوارس
 اند. کرده یوارس

 
 
 
 
 
 

                                              
کم يکي از نويسننگان( آن در ها  مقاالت بررسي شنه،  اين بوده، که نويسننگان )يا دست.  با توجه به اينکه يکي از مالک 1

انتن، ييتز  رداختهدرصن مقاالت به بستر طبيعي پ3رشته جغرافيا  با گرايش شهر   تحصيل کرده باشنن، بنابراين، اينکه  
 دور از ذهن نيست.

ها( پرداخته بودنن، اننک بود، هتر ها و برنامهريز  شهر  )طرح. از آن رو  که شمار مقاالتي که به منيريت شهر  و برنامه2
 بنن  منيريت شهر  قرار گرفتنن.، در گروهدو  اين گونه مقاالت
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 بودنا سوژهیبودن از نگاه ابژه یـ شهر  ییایمقاالت جغراف ( عمدههیما: مضمون )درون3نمودار

 شده(مقاات کاوش یل محتوایدست آمده از تحل: )بهمنبع
( حهذف درصهد4« )موارد هوه»و مقااِت درصد( 4) ینظر ، مقاات3دن به نووداریرس یبرا

-دسهته ،ا سهوژهیهدرنظرگرفتند  مورد مطالعه خود را ابژه عوده ۀدیکه پد هین پایو مقاات بر ا ندشد

نکهه یانهد؛ )اعهم از اها پرداختهدرصد مقاات، تنها به ابژه22دهد که یها نشان مافتهیشدند.  یبند
( باشند کهه ی)شهروندان ییهاا سوژهی/ کالبد شهر باشند و  1یت شهریری/مدیعیها، بسترطبن ابژهیا

انهد. ها پرداختهدرصد مقاات تنها به ابژه 22دهد که ینشان م 3نوودار 2.اند(ابژه در نظرگرفته شده
آنهها ابهژه  ۀون عودوهم مض باز یول ،اندها )شهروندان( پرداختهاگرچه به سوژه درصد مقاات 12

 34 درمجوهوعانهد. هها )شههروندان( پرداختههطور عوده تنها به سوژهبهدرصد  13بوده است. تنها 
» ... انهد. شتر از سوژه مورد کنکاش قرار دادهیا ابژه را بیاند و ها پرداختها تنها به ابژهیدرصد مقاات 

 ارتباطهاتش شبکه از هستنده كی انتزاع و یواقع روزمره یزندگ از ما انقطاع حاصِل  ،یساز ابژه عول
-هابهژ. اسهت یصهور جنبهه یمعنا به یسازابژه و منظر كی تحت آن دادن قرار و هستندگان ریسا با

ک یند که در (. ناگفته نوا315ص ،1363، یری)مال« است ابژه كی به ءیش لیتبد یمعنا به یساز

                                              
انن، يعنتي از از مورد بررسي قرار داده سان ابژهبه را آن انن،پرداخته هر ش منيريت به که مقاالتي درصن 07. از آن رو  که  1

ها در نظتر است، بنابراين، منيريت شهر  جز ابژه ها  آن بررسي شنهجايگاهي بيروني، ساختار، کارکرد و ديگر ويژگي
 گرفته شن.

گيرنن، برا  نمونه، تنهتا بته ، ولي آنها را ابژه درنظر ميپردازننها( مي. مقاالتي نيز وجود دارد که اگريه به شهروننان )سوژه 2
 گيرنن. ها قرار ميگونه مقاالت در دسته ابژه، اين3کننن. بنابراين، در نمودار جمعيت يا تعناد خانوار شهروننان اکتفا مي
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، ماننهد فضها، «فضها»واژه  ۀاز خهانواد یاکه در عنوان خود واژه یدرصِد مقاات 23، یف کویتوص
اسهت کهه نشهان از  آنها، کالبد شهر بهوده یمورد بررس ۀدیاند، عوده پدتحلیل فضایی و ... را آورده

 قصهدبهردن بهه یپه لبهه دنبها یریتفسه یدارد. اگر در نگاه ییایجغراف ینسبت به فضا ید کالبدید
ت خوِد متن )مقاات( نسهبت یدن به نیم و تنها به دنبال رسیسندگان مقاات( نباشیلفان متن )نوؤم

 یاست کهه فضها یدی، دیشهر یهاره بر پژوهشیچ دِ یم که دیابییم، درمیباش ییایجغراف یبه فضا
 یند و فضایبیم« یه حس ینیع یفضا»داند و آن را تنها یم« هان ابژهیروابط ب»شتر یرا ب ییایجغراف

ب ی)آسه اسهتیدانهش جغراف یب فلسهفین آسهین نخستیرد. ایگیده مینادرا  یزندگ یو فضا یذهن
 .شناسانه(یهست

 شناسانهشناخت یشناسبیآس .3-2

ن یاست، ایر دانش جغرافیگبانیکه گر دیگری بیتوان گفت آسیشده، میبه مقاات وارس یبا نگاه
بهه «( خهرد/ اسهتدال»و« حس/تجربهه»)تنها از راه  یلیتحل ۀفلسف یۀنش، تنها بر پان دایاست که ا

دارد، برکنهار  ینیادیه)هرمنوتیک( کهه زبهان در آن نقهش بنیاپردازد و از فلسفه قارهیپژوهش فضا م
ب. یهدهنهدگان اایدهنهدگان حاضهر و گهواهین ادعها عبارتنهد از: گهواهیگان اددهنیاست. گواه

شان دربهاره مضوون ۀعودکه درصد مقاات  21( عبارتند از: الف  1متن در ان حاضردهندگیگواه
خهود را  یمهورد وارسه یههادهیهن پدیتهرعوده که درصد مقاات 22 (ب ؛ (2کالبد است )نوودار

و نپهرداختن بهه  یهیگراابهژهو  ین کالبهدزدگیهاست که ای(، گو3کنند )نووداریم یسان ابژه بررسهب
 یاجتوهاع یتهیخر، واقعأن متهیتگنشتایا به زبان را ه که به باور ویازِ جغرافی، احساسِ ن«سوم یفضا»

 بهه محه  یذهنه استدال با را آن تیبتوان ماه که یجوهر نه است، هوگان دسترس در است که
 (متن عبارتند از: الف از بیدهندگان اایبرد. گواهین میاز ب  ه (63، ص1331آورد )ندرلو، دست

-دواژهیکه کل -ک یهرمنوت ر،یتفس معنا، متن، فهم، یهاواژه یاچ مقالهیه یهادواژهیکل ای نوانع در

 ۀات فلسهفیو ادب زبان یهایتئوراز  یاچ مقالهیدر ه (ب ؛امده استین - هستند یاقاره فلسفه یها
-زبهان، بسهندهک و یههرمنوت ۀفلسف یایگاه پوهیماندن از تکبهرهینشده است. ب استفادهک یهرمنوت

 شناسانه(.شناختب ی)آس استیدانش جغراف یب فلسفین آسی، دومیلیتحل ۀکردن به فلسف

                                              
 شنه.مقاالت واررسي ۀ. در يک نگاه هرمنوتيکي، در اينجا منظور از متن يعني مجموع 1
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 شناسانهروش یشناسبی. آس3-3

ره در یهچ یشناسهدههد کهه روشیها نشهان مهافتهی( 2)شکل یشناسروش یهاستن به گونهیبا نگر
شهتر یهها بهشهوندپژوهشجا که از آن .است یه تجرب یلیتحل یشناس، روشییایجغراف یهاپژوهش

 ه ابهژه شهده اسهت سهوژه خود رابطهبهشونده، خودپژوهشگر با پژوهش اند، رابطهکالبد )ابژه( بوده
 .(4)نوودار

 

 
 یـ شهر  ییایشونده در مقاالت جغرافپژوهشگر با پژوهش : رابطه4نمودار

 شده(مقاات کاوش یل محتوایدست آمده از تحلمنبع: )به
 

سوژه  رابطه ،شوندهپژوهشگر با پژوهش ۀرابط ،درصد مقاات 53دهد که در ینشان م 4نوودار
ه )ابهژه(  سوژه ۀشونده باز هم رابطپژوهشگر با پژوهش درصد مقاات رابطه 16در  1است.ه )ابژه( 

ا یهشههر و ، کالبهد یعهیکه در پرانتز آمده است، به بسهتر طب ییهااز ابژه یکین تفاوت که یاست با ا
آنها  ا( اشاره دارد که بدرون پرانتز، به شهروندان )سوژه یهااز ابژه یکیگردد و یبرم یت شهریریمد

 مهثال   یاگرچه به شهروندان پرداخته شهده، وله یادر مقاله یعنیبه صورت ابژه برخورد شده است )
                                              

داختل  ۀدرون پرانتز، يعني شهروننان است، ابژ ۀبيرونِ پرانتز، يعني پژوهشگر و منظور از سوژ ۀ،  منظور از سوژ4نمودار . در1
تک آنهتا شهر  داللت دارد که در اين نمودار نياز  به تفکيک تکپرانتز هم بر يکي از مواردِ کالبن/بستر طبيعي/ منيريت

 ودن است و نوع ابژه مطرح نيست.نبوده است؛ زيرا مهم سوژه يا ابژه ب
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 درصد مقاات رابطهه 11(. در ت آنها، تراکم نفر در اتاق و ... پرداخته شده استیتنها به تعداد جوع
مضهوون  بهازهم عوهده یوله ،اگرچه به سوژه پرداخته شهده یعنی، وجود داردسوژه ه )ابژه ه سوژه( 

ره یهه )ابهژه( چ سوژه ، رابطهییایجغراف یهاپژوهش یشناس. از آنجا که در روشاستمقاات ابژه 
 یلهیه تحل یتجرب در دسته (2شکل )هابرماس یشناسروش یبنددستهها در ن پژوهشیباشد، ایم

 سازد.یشتر آشکار میرا ب نکتهن ی، ا5به نوودار ی. نگاهگیرندقرار می
 

 
 سندگان مقاالتیان خود نو ی، به ب یـ شهر  ییایشده در مقاالت جغرافانیب ق  یتحق: روش5نمودار

 شده(مقاات کاوش یل محتوایمنبع: )بدست آمده از تحل
-قیهانهد کهه روش تحقان داشتهیسندگان بیدرصد مقاات، نو 53دهد که در ینشان م 5نوودار

ه  یفیروش توصه ،قیهدرصد از مقاات، روش تحق 2بوده است. در  یلیه تحل یفیآنها، روش توص
 درصهد 13 سندگانینو ان شده است.یو ... ب ی، هوبستگیگر مانند اسنادید یاضافه روشبه یلیتحل

و ...  یشهیوای، پیدانیهگر مانند روش مید یروش اضافهبه یلیوش تحلق را ری، روش تحقاز مقاات
ماننهد اشهاره بهه  ،انهدرا بیان داشهته یگرید یها، روشمقاات درصد 14 سندگانینو اند.ان کردهیب

ن نوهودار بهه یاند. آنچه اان نکردهیق را بی، روش تحقگرید درصد 14 ،و ... یشیوای، پیروش اسناد
تهر اشاره شده است و روشهن یلیدرصد مقاات، به روش تحل 35ن است که دریا دهد،ینشان مما 

کهه اگهر منظهور از  اسهت نیهاشاره نکرده است. اکنون پرسش ا یریبه روش تفس ایچ مقالهیآنکه ه
بهه  یازیههابرمهاس اسهت، ن« یلهیه تحل یتجرب» یشناس،  هوان روش«یلیه تحل یفیتوص»روِش 

 یکه با نگهاه است یشناسروشیک نوع ، «یلیه تحل یتجرب»را یز ؛تسیآن در مقاات ن کردنانیب
ه  یفیتوصه»سهت. اگهر منظهور از یکردن آن نانیبه ب یازیبرد و ن یتوان به آن پیکالن به پژوهش م
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هابرماس، دوباره پرسهش « یلیه تحل یتجرب» یشناس، روش انجاِم پژوهش است نه روش«یلیتحل
نهه  ،، مراحهل انجهام پهژوهش اسهت«یلهیه تحل یفیتوص»شود که یوا گوان نین خواهد بود که آیا

ک پهژوهش یهمراحهل  ،«لیهتحل»و سهپس « فیتوصه»تهوان گفهت کهه یا نوی؟ آ«روش پژوهش»
و « فیتوصه»تهوان گفهت کهه یا نوهیهرساند؟ آکه ما را به شناخت می ینه روش هستند،جغرافیایی 

 یری، تفسیلیه تحل یتجرب)گوناگون  یهایناسشتوان با روشیرا م ییایجغراف ۀدیک پدی «لیتحل»
و  یلهیه تحل یتجربه یههاا به روشیکردن دانش جغراف، و انتقادی( انجام داد؟ بسندهیکیه هرمنوت

   .استیجغراف ۀشناسانروش یهابیاز آس یکی( یری)تفس یکیهرمنوت یشناسماندن از روشبهرهیب

 یریگجهینت .4

 یل محتهوایهکهه از تحل ییسهتن در نوودارههای( و بها نگر3)شهکلفضها  یبه مفهوم فلسف یبا نگاه
وارده بهر  یههابیها و آسگاهبیتوان آسی(، م1،2،3،4،5)نوودار  شده، بدست آمدمقاات کاوش

 (.4)شکل ا را نشان دادیواره جغرافتن
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 ایدانش جغراف یفلسف یهاگاهبیها و آسبی: آس4شکل 

  یشناسشناخت

توان به شناخت فضا يم)چگونه 

 د؟(يرس

 یشناسیهست
 ست؟(يچ ي جغرافيايي)فضا

 یشناسروش
 را توان فضايم ي)با چه روش

 شناخت؟(

 

 خرد

 زبان

 ـ ابژه( تجربی ـ تحليلی: )سوژه حس

 ـ سوژه( ک: )سوژهيهرمنوت

 ـ با خودش( : )سوژهيانتقاد

 هاابژه ـ هاسوژهروابط  ها روابط سوژه هاروابط ابژه

3 

2 

1 
1 

3 

2 



 9313 پاییز/02 / ش 02شناسی علوم انسانی / سروش 05

هها ، بهه روابهط ابهژهاسهتها ها و ابژهکه برآیند روابط سوژه ییایجغراف یفضا ،دهدها نشان میهیافت
ده گرفته شده یسوم( ناد ی)فضا یزندگ یو فضا یذهن یکار فضا نیای که با اگونهبه ،هفروکاسته شد
 ی(. واکهاوی مضهوون مقهاات جغرافیهایی بهر ایهن دالهت دارد کهه فضها1، رابطهه4است )شکل

ن یههها دانسهته شهود، پاسهخ اابهژه ۀکه فضا تنها رابط یهاست. هنگامهاه ابژهروابط ابژه ،ییایجغراف
ن خواهد بود که تنها با حس و ِخَرد و یرا شناخت؟ ا ییایجغراف یتوان فضایز میپرسش که با چه چ

کهه بهر  یلهیسهفه تحلدانستن، با فلرا فضا را ابژهیز ؛توان به شناخت فضا رسیداز به زبان مییبدون ن
در آن  یک که زبان نقش کانونیبا فلسفه هرمنوت یول ،دارد یتقابل سوژه و ابژه استوار است، هوخوان

 جههینت نیها بهه علهم لسهوفانیف و دانشهوندان مضهافا  (. »2، رابطهه4)شهکل دارد، ناهوخوان است
 علهم فلسهفه کهه) علهم وجهوه مطالعه یبرا علم فلسفه در كیهرمنوت یسو به چرخش که انددهیرس
 ،یهیروا ا،یهپو وجهوه نیمبه چرخش، نیا. دارد ضرورت ،(ستین مجهز آن یبرا یکاف قدر به یسنت
 تیهتقو ههدفش ،یسهنت علهِم  فلسهفه کهه اسهت یحهال در نیا. است علم جهان ستیز و یخیتار

 چهه هر کردِن  دور و( فلسفه كی مثابه به و) کنترل و تیریمد در یقو ِش یگرا كی با كیتئور پژوهش
، 1363، یریهمال بهه نقهل از: 1331الن، یهه) «اسهت یانسهان خیتهار و یزنهدگ از اشنهیزم شترِ یب

وار بها نیهه سرشهتیزنهدگ یههاوهیو شه یکاربسهت اجتوهاع  یا که زبان ه به معنهاج. از آن(25ص
ا ر یب سهومیب دوم )نپرداختن به زبان( آسیسروکار دارد، آس یاجتواع یهادهیک و فهِم پدیهرمنوت

 ۀک کهه در آن رابطهیههرمنوت یشناسها از روشیدست ماندن جغرافیته یعنیکند، یا بار میبر جغراف
افتن به ینن کار دستی(.  ا3رابطه  ،4)شکل ه سوژه استسوژه ۀک رابطیشونده پژوهشگر با پژوهش

را  ینهدگز یتهوان فضهایک است که میرا با روش هرمنوتیز ؛را به دنبال دارد ییایجغراف یفهم فضا
ک یها در یهنشهان از گرفتهار آمهدن دانهش جغراف 4در شهکل 3و  2، 1رابطهه  یوستگیپهمد. بهیفهو

 است.« یفلسف ۀگژگردون»

 هاشنهادیپ .5

 یشناسهین است کهه در هسهتیشنهاد بر ای. پییرا نوشدارو یبیاست و هر آس یبیرا آس یاوارههر تن
سهوم( پرداختهه  ی)فضها یزنهدگ یو فضها یذهن یضابه ف ینیع ی، افزوِن بر فضاییایجغراف یفضا

بها آن دسهته از  یی( درنظهر گرفتهه شهوند. آشهنایاجتوهاع ۀ)سهوژ یدر متن اجتوهاع هاشود و سوژه
تواند راهگشها یم ،نگرندیفضا را م یکیو هرمنوت ی، فرهنگیاجتواع یشوندان فضا که با نگاهیاند

 یههایهیتهوان دودویمه یدارشناسهی، پدیکیرمنوت، فلسفه هیزبان یهایباشد. با پرداختن به تئور
ز یهن یشناسآنها بهره برد. در روش یان برداشت و از پشتوانه فلسفین/ذهن، سوژه/ ابژه و ... را از میع



    هاي شهري()درنگي در پژوهش شناسي فلسفي دانش جغرافیاآسیب

 

ها )شهروندان( نه به عنوان ابژه بلکه به عنوان سوژه و با پرداختن به آنها در بافت با درنظرگرفتن سوژه
 ،نید. بنهابرایآنهها رسه« یزنهدگ یاز فضا یفهو»توان به یم یاسیس و یخی، تاری، فرهنگیاجتواع

 یفلسف ۀکژگردون» ،کیهرمنوت .3 ؛زبان .2 ؛یزندگ یفضا .1ات یم و ادبیبا واردکردن مفاه توانیم
-ی( هسهتند کهه مهیخسهروان ی)سه جاِم م یفلسف یگانه، نوشداروهان سهیرا شکست. ا« ایجغراف

 یسهه جهاِم مه» ا را:یهن جغرافیبنهابرا ،(5)شهکل بخشهند یاتهازه یسرمسهتا را یهتوانند جان جغراف
 1«.د بدادیش بایخسروان

 
 
 
 
 
 

 (یخسروان یا ) سه جام  میجغراف یفلسف ی: نوشداروها5شکل

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

303.) 
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 یزندگ يسوم: فضا يفضا 
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