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A B S T R A C T 
 

Introduction and Background Cultural turn is a collection of intellectual development that from the 

late 1980s has expanded the scope of geography and it has led to the centering of cultural issues in human 

geography. There are two types of cultural turn: the first one refers to theorizing about the world, while 

the second one is more philosophical and abstract. In second type culture is regarded as “as a way of 

thinking and knowing”. 

Aims Considering the importance of cultural turn for the field of political geography, and this fact that 

this issue has not been touched upon in Persian, the present paper addresses the impacts of cultural turn 

on the field of political geography. 

Methodology The present study uses “analytic-descriptive” approach as it methodology. Due to the 

nature of the topic, data was collected through library and internet research. The required information 

was extracted from books and papers and categorized, and then was analyzed qualitatively. 

Conclusion In political geography affected by culture, “political” has a meaning beyond the conventional 

meaning of official politics. In this regard political geography recognizes and represents the mutual 

effects of cultural “signs” and “symbols” on one hand, and “political acts” on the other. In this regard, 

in particular, the focus is on “meaning” and the struggle for meaning and discourse. The result of paper 

shows that cultural turn has had three main impacts on political geography. The first one is reformulation 

of the concepts and subjects of political geography from a cultural lens. The second impact is focus on 

new issues, such as cultural politics, which were not taken into consideration before 1980s. The third 

effect is attention to culture from the viewpoint of generating knowledge of political geography. In this 

respect, the social construction of knowledge by social groups in special time-place contexts and cultures 

is criticized and analyzed. In other words, political geography is evaluated on the basis of the culture of 

individuals who have generated this knowledge. 
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 چکیده

حوزه صالحیت رشته جغرافیا را  1980فکری است که از اواخر دهه  ای از تحوالتچرخش فرهنگی مجموعه مقدمه:

دو نوع چرخش فرهنگی وجود دارد. تر کرده و منجر به محوری شدن مسائل فرهنگی در جغرافیای انسانی شده است. گسترده

در « یک شیوه تفکر و دانستن» عنوانبه، فرهنگ در نوع دومکه جهان دارد؛ درحالی پردازی در مورداشاره به نظریهنوع اول 

   .شودمینظر گرفته 

در این  ت فارسیبحث چرخش فرهنگی برای رشته جغرافیای سیاسی و با توجه به وجود خالء ادبیابا توجه به اهمیت  اهداف:

 . پردازدمیبه بررسی تأثیرات چرخش فرهنگی بر رشته جغرافیای سیاسی  زمینه، مقاله حاضر

روش گردآوری اطالعات به با توجه به ماهیت موضوع . دکنمیاستفاده « تحلیلی -توصیفی »روش این مقاله از  ها:مواد و روش

و سپس به  شدهیبندطبقهها و مقاالت استخراج و از کتاب یازموردنکه اطالعات  ترتیبینابهای و اینترنتی است. شیوه کتابخانه

 است. شدهپرداختهها آن وتحلیلیهتجز ، بهشیوه کیفی

در این یابد. معنایی فراتر از معنای متعارف سیاست رسمی می« سیاسی»فرهنگ، در جغرافیای سیاسی متأثر از  گیری:نتیجه

« اعمال سیاسی»و  سوفرهنگی از یک« نمادهای»و « هاهنشان»جغرافیای سیاسی به تشخیص و نشان دادن تأثیرات متقابل زمینه 

. چرخش فرهنگی سه تأثیر عمده بر شودمیز و نزاع بر سر معنا و گفتمان تمرک« معنا»ویژه بر به و پردازدمیدیگر  یاز سو

لنز فرهنگی؛  بر اساسمجدد مفاهیم و موضوعات رشته جغرافیای سیاسی  بندیصورترشته جغرافیای سیاسی داشته است، اول، 

؛ و سوم، توجه به فرهنگ نبودند موردتوجه 1980که تا قبل از دهۀ دوم، تمرکز بر موضوعات جدیدی مانند سیاست فرهنگی 

در  قرارگرفتهی اجتماعی هاهو تحلیل ساخت اجتماعی دانش توسط گرو نقدبهدر این زمینه جغرافیای سیاسی. تولید دانش  نظراز

دیگر یک ارزیابی از دانش جغرافیای سیاسی بر عبارتبه. شودمیهای خاص پرداخته مکانی خاص و فرهنگ -های زمانیمتن

 .شودمی، انجام اندهتولید کرداساس فرهنگ افرادی که این دانش را 

 ، عمل سیاسی، معنانشانه ش فرهنگی، جغرافیای سیاسی،چرخ واژگان کلیدی:

  مقدمه

شدن مسائل فرهنگی در  م. منجر به محوری1980ای از تحوالت فکری است که از اواخر دهه مجموعه»چرخش فرهنگی 

 رشتهانسانی و اجتماعی،  چرخش فرهنگی در کل علوم گیریشکلقبل از دانیم، گونه که میهمان .«جغرافیای انسانی شده است

ی هاهوجود داشت. اما با ظهور چرخش فرهنگی، دیگر شاخ ی انسانیجغرافیای هاهیکی از زیرشاخ عنوانبه« جغرافیای فرهنگی»
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جغرافیای فرهنگی نیز تأثیر گذاشت و  رشته خود چرخش فرهنگی بر گی شدند. البته،خود فرهن نوبهبهجغرافیای انسانی نیز 

چرخش  .(Gregory, Johnston, Pratt, Watts, & Whatmore, 2009) را دایر کرد« جغرافیای فرهنگی نو»یک  درواقع

برای جغرافیای سیاسی  یک چالش اما ،نی شدی جغرافیای انساهاهدر سایر شاخ« سیاسی»فرهنگی موجب اهمیت یافتن متغیر 

 باوجود .(Sidaway, 1997) جغرافیای سیاسی غیرمعمول بود شدن فرهنگ و حکومت در رشتۀ ؛ زیرا جفتبود محورحکومت

ی هاهبا توسعسیاسی  رشته جغرافیایسودمند تعامل برای  یم. فراخوان1990پینتر در دهه  برخی جغرافیدانان سیاسی مانند کهینا

این چالش برای ؛ اما (Painter, 1995)ی فرهنگی و اجتماعی در علوم اجتماعی و جغرافیایی انسانی دادندهاهدر عرص یجادشدها

رویکردهای جغرافیای سیاسی  در رشتۀکه  بدین معناموجود است.  همچنان که رسدمیبه نظر باقی ماند و  رشته جغرافیای سیاسی

در رشتۀ جغرافیای ، در دهۀ گذشته هرچند. (Marston, 2004) اندماندهیباق گرافرهنگ رویکردهای  دورازبه حکومت گرا

همچنان ، (Bell, 2009) چرخش فرهنگی به دلیل ابهام در ماهیت حال،بااینسی به مباحث فرهنگی توجه بیشتری شده است؛ سیا

سیاسی متأثر از چرخش  وجود دارد که چرخش فرهنگی چگونه بر جغرافیای سیاسی تأثیر گذاشته و جغرافیای این مسئله

ابتدا چگونگی  ،برای پاسخ به این مسئله. پردازدمی ذکرشدهمسئلۀ گویی به پاسخمقاله حاضر به . پردازدمیفرهنگی به چه مباحثی 

جغرافیا بررسی و سپس به تأثیرات چرخش فرهنگی بر رشتۀ  و نیز چیستی چرخش فرهنگی در رشتۀ تحول جغرافیای فرهنگی

 شود. جغرافیای سیاسی پرداخته می

 روش تحقیق

ماهیت  هاست. با توجه ب« تحلیلی -توصیفی »است؛ روش تحقیق آن نیز « نظری بنیادی»تحقیقات این پژوهش از نوع 

ها و مقاالت از کتاب یازموردنکه اطالعات  ترتیبینابه. ای و اینترنتی استموضوع، روش گردآوری اطالعات به شیوه کتابخانه

 است. شدهپرداختهها آن وتحلیلیهتجز ، بهو سپس به شیوه کیفی شدهیبندطبقهاستخراج و 

 نظریچارچوب 

 جغرافیای فرهنگی .1

امریکای شمالی، سنت غالب در طول بیشتر قرن بیستم، سه رویکرد عمده در جغرافیای فرهنگی وجود داشت. اول، در  

که برگرفته  داشت «اندازچشم»ساخته شد. ساور یک تمرکز جغرافیایی بر  مکتب برکلی بود که بر اساس تحقیقات کارل ساور

 ازنظرها دوم، در سنت فرانسوی توجه عمیقی به ارتباط مردم و مکان، بود 1از تحقیقات جغرافیای آلمانی در مورد لندشافت

چگونگی  یلهوسبهشد. ویدال دوالبالش معتقد بود که این انسان است که شخصیت یک کشور را می« زندگیای هسبک»

وجود  ایناحیهدیدگاه م.( 1907هتنر ) 2لندکنده . سوم، در جغرافیای انگلیسی، با الهام از طرحدهدمیاستفاده خود از زمین نشان 

و سپس به  کردمیشناسی شروع که از زمین ترتیباینبهه داشت؛ زیربنای طبیعی و روبنای اجتماعی توجبه  داشت که

 ,.Gregory et al) پرداختمیبه سکونتگاه و فرهنگ انسانی سازگار با آن شرایط  درنهایتو  توپوگرافی، اقلیم، منابع طبیعی

انتقادها نسبت به  .( ,2009Bell) اندهدرباره فرهنگ نامیده شد 3«سوپرارگانیک»ی هاهدیدگا، عمدتاً هاهاندیش این .(2009

 ۀمطالع که برگرا جغرافیدانان انسانابتدا سال آخر قرن بیستم به وجود آمد.  25های سوپرارگانیک در مورد فرهنگ، طی گرایش

عنوان عاملی که تعمداً یک تصویر از انسان به، (Cox, 2005) داشتندتأکید انسانی  کارگزاربر اهمیت و ادراک، ارزش و معانی 

جغرافیای  عدم دغدغۀ و؛ (Smith, 2009) د را توسعه دادندکنمیها عمل ها، منافع، و ارزشبر اساس دالیلی در پرتو نیت

رادیکال، فمینیست و مارکسیست  جغرافیدانان دوم،. ندتفاسیر و اعمال فردی را به چالش کشیدو « فرد»فرهنگی برای توجه به 

                                                           
1 Landschaft 
2 Länderkunde 
3 Superorganic 
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؛ و به تمایزات داخلی، تضادها و مناقشات اشاره کردند. قراردادند موردنقدگرای ارگانیکی نسبت به فرهنگ را فرضیات تمامیت

رافیدانان قرار گرفت. تعامل جغ یموردبازنگرهای اروپایی جغرافیای فرهنگی های سنتسیاسی و نیز داللت )زمینۀ( سوم، متن

ی هاهی خارج از جغرافیا، به این مسائل اضافه شد و از سوی دیگر زیررشتهاهی جغرافیا و نیز رشتهاهرهنگی با دیگر زیرشاخف

ی به هاهتوسعبه گویی پاسخ، نخستخود فرهنگی شدند. تمایل جغرافیدانان فرهنگی برای  نوبهبه هاهجغرافیای انسانی و سایر رشت

 توجه به اهداف رادیکال علوم انسانی و هنر دوم،و  ؛و همراهی با این تحوالت شناسیدر جغرافیای اجتماعی و جامعهوجود آمده 

به وجود  ذکرشدهطغیانی نسبت به سه سنت  عنوانبهکه  اندهخورد« نوجغرافیای فرهنگی »برچسب  باهمکه اغلب  استچیزی 

 د.تسهیل شنیز فرهنگی جغرافیای جغرافیای سیاسی و  ارتباط میانی نو، با ظهور جغرافیای فرهنگ .(Gregory et al., 2009) آمد

« کودک متمرد»م. جغرافیای سیاسی را 1950در دهه ، آمریکاییجغرافیدان فرهنگی مشهور کارل ساور، دانیم طور که میهمان

ننگ ارتباط  به خاطرجغرافیای سیاسی  که بعد از جنگ جهانی دوم، رشتۀدرحالی .(Agnew & Muscarà, 2012) جغرافیا خواند

جغرافیای فرهنگی در  جلوه کرد،« غیرعلمی»، و تعهدات سیاسی آسیب دید و در نظر ساور و پیروان ویگری با نظامی

تسهیل « سیاسی»یی آن از مسائل استیالی جغرافیای فرهنگی از طریق جدا درواقعقرار گرفت.  مورداحترامامریکا  متحدهیاالتا

 نداشتند. چندانی فیدانان سیاسی نیز به فرهنگ عالقۀالبته جغرا دادند.کمی به سیاست نشان می قۀشد، و جغرافیدانان فرهنگی عال

و  کردمیرا مطالعه  هاهای سیاسی که مسائل فرهنگی آنبعد از جنگ جهانی دوم، جغرافیای فرهنگی همچنان نسبت به بافت

قرار « فرهنگ» ن نابینایی، در چگونگی تعریف واژۀنابینا بود. علت ایداد، قرار می موردمطالعهپیامدهای سیاسی مسائلی که 

شد و دهی زندگی تعریف می، برای سازمانهای قدرتمند نمادین گذشتهها یا استراتژی«سنت»تأثیر  عنوانبهداشت. فرهنگ 

ی محلی، یا تغییر هاهگروشد. در این معنا توجه کمی به روابط قدرت درون فرهنگ توجه می« مادی»بیشتر به تظاهرات 

 ،توجهی سیستماتیک به روابط سیاسیهای فرهنگی یک بی، در بحثدیگریانببهد. شسرکوب می غلبه، تهاجم یا یجهدرنتفرهنگ 

. اما با ندارد یاستباسسیمات و مناقشات مرتبط به تقارتباطی فرهنگ  تصور بر این بود که برداری وجود داشت وسلطه و فرمان

، اتصاالت نزدیکی بین .م1980چرخش فرهنگی در سراسر علوم اجتماعی در دهه  یلهوسبهتحول رشته جغرافیای فرهنگی 

و  گذاشت یرتأثاین تحوالت بر رشتۀ جغرافیای سیاسی نیز  .(Toal & Agnew, 2003)به وجود آمد « سیاسی»و « فرهنگی»

 جغرافیدانان سیاسی نیز در مطالعات خود به عامل فرهنگ توجه نمودند. 

  چرخش فرهنگی در رشته جغرافیا .2

در جغرافیای « موضوعات جدید»ترین معنای چرخش فرهنگی اشاره به توجه به باریکموضوعات جدید:  تمرکز بر الف(

ی نامرئی و یا غیرمادی فرهنگ و هاهجنبسی شروع به بررجغرافیدانان  از این زمان،م. دارد. 1980اواخر دهه  ازانسانی 

عملکرد ، شروع به بررسی موضوعاتی مانند نوجغرافیدانان فرهنگی  .توجه بودندنسبت به آن بی موضوعاتی کردند که تاکنون

و  «های نمادیناندازچشم» ازجملهها بازنمایی فضاها و مکانی فرهنگی مثل باور مذهبی، گفتگو، یادگیری و مانند آن؛ هاهپدید

روابط سلطه  سیاست فرهنگی هویت؛؛ 1«اجتماعی بندیصورت»محورهای  ؛شأن و هویت ملی؛ تجسم روابط قدرت اغلب نابرابر

 .کردندنزاع بر سر معنا و  ؛«هافرهنگخرده»و مقاومت بین نیروهای هژمونیک و 

« غیرمادی»ی هاهاما با سوابق قبلی، شروع به تمرکز بر جنب م،1980جغرافیدانان انسانی از دهه  غیرمادی: تمرکز بر مسائل ب(

غیرمادی  مسائلتأکید بر ی نیز وجود دارد؛ اما معنا تا حدی در معنای اول چرخش فرهنگ. البته این اندهزندگی اجتماعی کرد

از لنزهای مفهومی جدید کارگیری طیفی ه، بلکه همچنین بنیست ی جدیدهاهیا ابژ هاهسوژجتماعی صرفاً در نظر گرفتن زندگی ا

فرهنگی  اندازچشمو عناصر مادی  مشاهدهقابلسی اجزای م. جغرافیدانان به برر1980طور که اشاره شد، قبل از دهه . هماناست

                                                           
1 Social Formations 
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 ها توجه کردندمعانی و ارزش سائلی مانند ادراک انسان، تفسیر،عناصر غیرمادی و به م گرا، بهجغرافیدانان انسان .تمایل داشتند

(Philo, 2009)  قراردادنداولویت را  آلامور ایده بررسی امور مادی، یجابهو (Cox, 2014)، البته ناکافی و مختصر بود.  که

تقسیمات و  باز ساختمانند موضوعاتی خود راه را برای چرخش فرهنگی هموار کرد. جغرافیای مارکسیستی و ها خودبهاین

پذیرش  نتقادی و مباحث حول پسامارکسیسم،رئالیسم ا تنظیم،ظهور نظریه  ،«محل»مربوط به  مطالعات ،کارفضایی نیروی 

طور آشکارتر، همچنین بهاقتصادی مادی را افزایش دادند.  -یدر فضاهای سیاس« فرایندهای فرهنگی غیرمادی»تأثیرات 

ایم؛ توجه و مقیم شده چگونه در طبیعت ساکن« ما»که ن به ایندر پرداخت اندازچشمگرا و سنت بازنگری مجدد جغرافیای انسان

شیاری نسبت به تأثیرات دانش/قدرت؛ توجه به سیاست هویت؛ و اهمیت یافتن احساسات، ؛ هاالذهانیهای معنای بینبه سیستم

از ابعاد متنوع غیرمادی  و سکسوالیته، منجر به حساسیت نسبت به بسیاری اشتیاق، لذت، وحشت، خوشی، جنسیت، نژاد، معلولیت

خود ترکیب مادی و غیرمادی را  حالیندرع، و یرگذارندتأث «های انسانیساخت فضاها و مکان»فرهنگ شده است که در 

 . (Philo, 2009) ندکنمیتشدید 

آن  ترین معنایو حتی نامناسب سازترینمعنای سوم چرخش فرهنگی، مسلماً مشکل«: پساها»با های فرهنگی بحثتلفیق  (پ

مدرنیسم و پساساختارگرایی اشاره دارد. این معنا در جغرافیای ها مانند پست«پسا»است و به ارتباط یا ترکیب چرخش فرهنگی با 

گردد که چرخش به این مسئله بازمی چرخش فرهنگیاین معنای  ریشۀ .(Philo, 2009) است« فلسفی»و « نظری»انسانی بیشتر 

ها همپوشانی داشت. زمان بود و با آنی در حال گسترش در سراسر موضوعات دانشگاهی هم«هاایسم» گسترش تأثیربا  فرهنگی

مدرنیسم، پست چون .(Bell, 2009)مدرنیسم )درست یا غلط( بیشترین ارتباط را با چرخش فرهنگی پیدا کرد پستدر این زمینه، 

  .(Minca, 2009) ظهور یافت نقد ادبی ویژهی درون قلمروهای فرهنگی معین، بهعنوان جنبشبار به اغلب برای اولین

، منتشرشدهشده، ی خاص تثبیت هاهچگونه اندیش»که بدین معنا . شودمیتوجه  «تولید دانش» ازنظر، به فرهنگ در این معنا

ویژه در دیدگاه پساساختارگرا به ای از تفکر و دانستن،شیوهان عنودرک فرهنگ به«. گیرندمیو مورد چالش قرار  شدهحفظ

 ت برایو احتماال «رفتارها»، «هاهروی»، «قدرت»، «تولید دانش»است و جغرافیدانان پساساختارگرا به پیوندهای بین  موردتوجه

تحول توجه دارند. همچنین با تأثیرات ناشی از دیدگاه پساساختارگرایی، معنای فرهنگ دیگر ثابت و پایدار نیست؛ در عوض، 

و نمادهایی را  هاهی روزمره، نشانهاگفتمان. جغرافیدانان از هستندها و مردم موضوعی برای تحلیل ها از مکانتصاویر و بازنمایی

ند که برای حفظ معانی غالب یا نزاع با کنمیو فرایندهای سیاسی و ایدئولوژیکی را آشکار  ؛است «معنا»دربردارندۀ خوانند که می

های فرهنگی در زندگی روزمره، پیامدهایی از روابط قدرت و رقابت بین منافع ند. در این حالت بازنماییکنمیمعانی غالب تالش 

و تفاسیر خود  کنندمی ها مقاومتاین معانی و ایدئولوژی علیهه و کسانی است که به درجات مختلف ی وابستهاههژمونیک و گرو

  .(Gibson & Waitt, 2009) ندکنمیرا بیان 

تر و که دومی فلسفیدرحالی دارد؛جهان در مورد پردازی بنابراین، دو نوع چرخش فرهنگی وجود دارد. اولی اشاره به نظریه

 در برگرفتندر جغرافیای سیاسی نیز چرخش فرهنگی به تبعیت از کل رشته جغرافیا، شامل  .(Philo, 2009) تر استانتزاعی

 .شودمیویژه توجه به بازنمایی و گفتمان غیرمادی، و توجه به پساها به موضوعات جدید، توجه به امور

 ی تحقیق هاهیافت

متغیر  مایه وبن قبل از ورود به بحث تأثیرات چرخش فرهنگی بر رشتۀ جغرافیای سیاسی، الزم است یادآوری شود که

رگو، مبدع اصطالح . تواست مشاهدهقابلبه این رشته  واردشدهی هاهدر اندیش فرهنگ، از زمان ابداع اصطالح جغرافیای سیاسی،

جغرافیای سیاسی، به رابطۀ میان جغرافیا با گوناگونی فرهنگی توجه داشت. راتزل، بر رابطۀ میان شرایط طبیعی سیارۀ زمین 

های مختلف را موتور توسعه و تغییر در تاریخ انسانی انسانی تأکید داشت و تنازع برای فضای حیاتی در بین فرهنگ بافرهنگ
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تر های بیشتر شایستهنیز معتقد بود که هرچه فرهنگ نیرومندتر باشد، برای گسترش سلطه یا کنترل بر سرزمیندانست. شلین می

نیز به فرهنگ توجه داشتند. برای مثال هارتشورن در دیدگاه کارکردی خود به  ایناحیهخواهد بود. جغرافیدانان پیرو دیدگاه 

ای به های خود در مورد نمادنگاری و حرکت توجه ویژهژان گاتمن در بحث .دادمیرا مدنظر قرار های فرهنگی یژگیو حکومت

کمّی به  - فضایی با ورود دیدگاه ینکهباوجودابحث فرهنگ و مباحثی مانند نقش عامل معنوی در خلق نواحی فرهنگی داشت. 

ه جغرافیدانان رفتاری در مطالعۀ رفتار سیاسی به ویژرنگ شد اما از بین نرفت. بهگ کمرشتۀ جغرافیای سیاسی، توجه به بحث فرهن

 سیاسی و مارکسیستی، جغرافیدانان سیاسی استدالل کردند که - ی اقتصادیهاهبا ورود دیدگامتغیرهای فرهنگی توجه داشتند. 

 . (Mirheidar & Mirahmadi, 2016) موضوعات فرهنگی را باید درون یک چارچوب مارکسیسی مطالعه نمود

های شناسیبا درک و تعریفی نو از فرهنگ و با استفاده از روش چرخش فرهنگی در جغرافیا موجب شد که جغرافیدانان سیاسی،

در ادامه به  .جغرافیای سیاسی داشته است رخش فرهنگی سه تأثیر عمده بر رشتۀچای به بحث فرهنگ داشته باشند. نگاه تازهجدید، 

 : شودمیاین سه مورد پرداخته 

  بر اساس لنز فرهنگی اسیمجدد مفاهیم و موضوعات رشته جغرافیای سی بندیصورت .1

ابتدا باید به ، لنز فرهنگیرشته جغرافیای سیاسی بر اساس  مجدد مفاهیم و موضوعات بندیصورتبرای درک چگونگی 

جغرافیای در تعریف و درک  تنهانهاین تغییر درک توجه کنیم.  «سیاست»و  «جغرافیا»از دو واژه  هاو برداشت هاتغییر درک

تر علوم انسانی گسترده صورتبهقلمرو موضوعی و جایگاه آن در علم جغرافیا و  کنندۀبلکه تعیین گذاشته است؛سیاسی تأثیر 

های تفاوت ۀجغرافیا دربرگیرند ، اما امروزهشددر نظر گرفته می های زمینویژگیعنوان ها جغرافیا بهبوده است. تا مدت

 تا همین اواخر،ربط داده شوند. طبیعی های ها لزوماً به تفاوتکه این تفاوتهاست، بدون ایناجتماعی و اقتصادی بین مکان

فرد هویت و منبع منحصربه عنوانبهرا حکومت ملی  بوده کهغالب « سیاسی»از مفهوم یا لیبرال  محورحکومت هایبرداشت

ارد. از این دیدگاه، سیاست وجود د 1«گرایاناجتماع» اصطالحبه، در میان بینش تکثرگرایانه نسبت به سیاسی. بینندمی منافع

ند. کنمییی آن منافع را تعریف هاهویتو پیگیری منافع مشترکی است که چنین  هاهویتارتباط با دیگران برای ابراز  دربارۀ

« کالسیک»ی هاهدیدگا اجتماعی است. -حکومت، معموالً گروه سیاسی  یجابه، «تعلق»و  «معنا»، «عالقه» در این مورد هدفِ

م. در 1970سیاسی است که در دهه  - اقتصادیمرتبط با نقد اول، رویکرد . اندقرارگرفتهمورد چالش از دو جهت مختلف، 

، رویکردهای گیری دوممکمل یا متمم اقتصادی دارد. جهت عنوانبهجغرافیای سیاسی اهمیت یافت و تمایل به درک سیاسی 

توانایی برای »شامل  گیرند،می نظر در «هایی برای کارگزار، ابزارها یا کیفیتهاهروی» عنوانبهکه سیاسی را  انتقادی هستند

در «. ، همکاری، تصدیق و نیز توانایی برای کنترل، غلبه، به همکاری پذیرفتن، اغوا کردن و اظهار خشم کردنعمل، مقاومت

که قدرت اعمال  یهرزمانها نیست. بلکه سیاسی، و مناقشات میان آن هاحکومتبه اقتصاد، یا  یرپذ یلتقلسیاسی این درک، 

عواملی که به یک موقعیت، وضعیت ممتاز داده است؛ مانند  تا، هاهویت، وجود دارد؛ در نزاع بر سر کاالهای عمومی و شودمی

با  ترتیبینابه. (Agnew & Muscarà, 2012) و ... است ها، مردان، زنان سفیدغلبه فکری اروپایی کنندۀموقعیتی که منعکس

 عنوانبهبا درک مفهوم فرهنگ،  که تنهانکته دیگر این. شودمیسیاسی تلقی  عنوانبهنیز « امر فرهنگی»تحوالت به وجود آمده 

. این کار با توجه به وابستگی سیاست )و شودمی، تحلیل سیاسی ممکن «دهدمیها معنا که به دیگر فعالیت هاهسیستمی از نشان»

. از این دیدگاه، عمل شودمیهای جغرافیایی انجام بندیی فرهنگی از پیش تصور شده و دستههاهویتجغرافیای سیاسی( به 

 بنابرایندرک شوند. « مادهای فرهنگیو ن هاهنشان»ها تنها زمانی ممکن هستند که بر اساس سیاسی، ارتباطات و بازنمایی

و  سوفرهنگی از یک« نمادهای»و « هاهنشان»جغرافیای سیاسی متأثر از فرهنگ، به تشخیص و نشان دادن تأثیرات متقابل 

                                                           
1 Communitarians 
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 با سؤاالتی در مورد هویت فرهنگی و گفتمان سیاسی هاحکومت. مانند درگیری پردازدمیاز سوی دیگر « اعمال سیاسی»

(Toal & Agnew, 2003). شودمی مفاهیم و موضوعات سنتی رشته« شدن متنی»چرخش فرهنگی موجب  درواقع (Sidaway, 

 و ژئوپلیتیکجغرافیای سیاسی عنوان یکی از مفاهیم بنیادی رشته بهمجدد مفهوم مرز  بندیصورت اختصاربهدر ادامه  .(1997

 : شودمی بررسی جغرافیای سیاسی بر اساس لنز فرهنگیی هاهیکی از زیرشاخ عنوانبه

 رزم •

 خطی عنوانبهفرهنگی و  اندازچشمدر « مادی» عنصری عنوانبهای زمانی طوالنی، مفهوم مرز در رشته جغرافیای سیاسی، بر

هایی را برای همکاری و د و فرصتکنمیی حاکم را از هم جدا هاحکومتو « ساختارهای قدرت»که  شدمیدر نظر گرفته 

 کنار مرز کامالً  سنتی هرچند مفهوم امروزه تحول شده است.م دیدگاه این امروزه اما؛ (Passi, 2003) دکنمیاختالف ایجاد 

 مذاهب ،هاهگرو ،هاملت اطراف در همچنین بلکه ،هاحکومت سرزمینی هایحاکمیت اطراف در تنهانه نشده، اما مرزها گذاشته

 . (Badiee Azandahi & Mirahmadi, 2016) شوندمی کشیده نیز افراد و

عالقه جدیدی به  سویک. از (Paasi, 2009) م. موج جدیدی از تحقیقات مرزی به وجود آمده است1990از آغاز دهه 

 توجه از دیگر سو، و گذاری بین کشورها هستندطور مداوم در حال ترسیم و عالمتپدید آمده که به «خطوط قلمرویی سخت»

 آمده است به وجود فضایی و اجتماعی مختلف هایبخش داخل در هاهگرو و مردم استقرار نحوۀ و مرزبندی ماهیت به ایفزاینده

(Newman, 2006).  ها ، سمبلهاگفتمانعنوان فرایندها، خطوط ثابت عمل نمایند، به مثابهبهآنکه  مرزها بیش ازدر این دیدگاه

در مطالعات جدید،  .است شدهیلتبد ترگسترده «فرهنگی -جغرافیایی» متن از بخشی به «مرز» درواقع .ندکنمیعمل  هاهو شبک

مثابه به مرزها دیدگاه، این البته در. شوندمیطور اجتماعی ساخته به که شوندمی درک پویا «اجتماعی یهاهساز» عنوانبه مرزها

 یهاهمجموع متقاطع، در هایها جهانآن واسطهبه صرفاً یک سازه اجتماعی نیستند، بلکه -فضا  همحدودکنندکننده یا ترسیم

 .(Badiee Azandahi & Mirahmadi, 2016) گیرندمی قرار متداخل هایروش و شماربی

ستیم و ها ساکن هدیدگاه، بر اهمیت خطوط مرزی در ایجاد فضاها و قلمروهایی که درون آن این در یگردعبارتبه

. مرزها توانایی به دام انداختن و آزاد کردن شودمیهای فضایی مختلف تأکید همچنین ایجاد هویت و وابستگی در مقیاس

مرز فلسفه و عمل  ،دیگریانببه. رادارند« استثناءشمول و »زمان اجتماعی و نیز کمک به فرایندهای هم - ی فضاییهاهویت

همواره ؛ مرزها (Van Houtum, 2005) شودمیی قلمرویی، تنها به نهاد حکومت محدود نهاهویتو تثبیت  و دگرسازی یساز

  .(Jones, 2008) هستند شدنساختهدر حال  هایی مثل فرهنگ، نسل، جنس و ...بندیطبقهبین 

 ژئوپلیتیک •

 ,Ó Tuathail) کشدشناختی تعهدات ژئوپلیتیک متعارف را به چالش میشناختی و هستیمعرفتمفروضات  ژئوپلیتیک انتقادی

 & Power) کندمی یمفهوم بندمجدداً  ،هاهها و روی، بازنماییهاگفتمانای پیچیده از عنوان مجموعهژئوپلیتیک را بهو  ؛(2000

Campbell, 2010). که است « ترسیم زمین»شکلی از جغرافیا اساسبرایندارد. « فرهنگ»توجه خاصی به  ژئوپلیتیک انتقادی

همه جغرافیا، جغرافیای فرهنگی است و همه  روایناست. از« قدرت/دانش»، و «گفتمان»، «فرهنگ»لزوماً دربردارنده 

« قلمرو»و « فرهنگ»، «قدرت»نظر به پیوند دایر میان  ،حکومتتوسط پلیتیک -ژئوژئوپلیتیک فرهنگی است. ژئوپلیتیک، 

: ژئوپلیتیک رسمی، یا استدالل ژئوپلیتیکی شودمیمیان سه نوع ژئوپلیتیک تمایز قائل  ژئوپلیتیک انتقادی .است یجادشدها

کوشند سیاست جهانی را درون یک یمکه  هاحکومتمدار در جامعه مدنی و نهادهای متعدد فکران سیاستروشن شدهینتدو

رهبران سیاسی و  ۀکارتکخشند. ژئوپلیتیک کاربردی یا استدالل ژئوپلیتیکی ب، چارچوب بفهمقابلمنطق معین فضایی 

، یا منطق ژئوپلیتیک پسندگذاری خارجی. ژئوپلیتیک عامهیاستسکاربردی  گیرندگان سیاست خارجی درگیر در سیاستیمتصم
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 دکنمینفوذ  هارمانی خبری و هاهمجلی بصری گرفته تا هاهرساناز « فرهنگ عمومی»هویت و تفاوت که در مظاهر گوناگون 

(Atkinson, Jackson, Sibley, & Washbourne, 2016). مرتبط هستند. نویسندگان دانشگاهی و  باهمهر سه گونه

های ند و هر دو گروه ارتباط منظمی با ادارات و سازمانکنمیتبادل  باهمی خود را هاگفتماننظریات و  اًمرتب نگارانروزنامه

، هگرفت یجاجانبه در فرهنگ ژئوپلیتیکی گذارند. این الگوی سهو فرهنگ عمومی تأثیر می هاهدولتی دارند و در رسان

پسند ویژه ژئوپلیتیک عامهدر میان این سه نوع، به .(Dodds, 2011) دهدمیشکل که به رویارویی حکومت با جهان طوریبه

طیفی از  سیاست جهان، از محورحکومتهای گذار از خوانشتوجه خاصی به ابزارهای فرهنگی و فرهنگ عمومی دارد. 

را برای تحلیل ژئوپلیتیکی بازکرده است. این توسعه شامل افزایش روزافزون مطالعاتی در مورد  1هاهمقرها/متون/روی

رشد بر فرهنگ بصری و  در حال...، همراه با یک تمرکز  وها ها، فیلمهای ژئوپلیتیکی محبوب درون مجالت، کارتونبازنمایی

تصورات، شکل دادن به توانایی آن برای به دلیل قدرت ژئوپلیتیکی رسانه،  .(Power & Campbell, 2010) دیداری است

از  که هایی استرسانه به خاطر بازنماییقدرت  درواقع .استها و فضاهای جغرافیایی و فرایندهای سیاسی مکان اتفاقات، افراد،

ژئوپلیتیک انتقادی معاصر همچنین با یک سری مفاهیم دیگر  .(Dodds, 2011) دکنمیارائه  .و .. هاها، سیاست، فرهنگفضاها

هرمی بر پایه دیگری قرار  صورتبهند توانمیحال، این. بااندهنشدسیستماتیک تبیین  صورتبه به اعتقاد اتوا که شودمیشناخته 

هستند. در ادامه به سه مفهوم  در ژئوپلیتیک «فرهنگ»اهمیت متغیر  دهندۀکار دقیق تحلیلی و نیز نشان دهندۀو نشان گیرند

 : شودمیاشاره 

پندارهای ژئوپلیتیکی یک حکومت، تصاویر آن حکومت از خود هستند که بر روابط آن با دیگر  :2ژئوپلیتیکی پندارالف( 

معینی از  طلبانۀگرفتن ساخت و حفظ مفاهیم سلطه در نظرژئوپلیتیکی مستلزم  پندارهای ازیگران جهان تأثیرگذارند. مطالعۀب

ند، چگونه حکومت درون فرایندهای بوروکراتیک نهادینه کنمیی تاریخی، ملت را تعریف هاهاست: کدام اسطور« ملت»

 عنوانبهژئوپلیتیکی را  ویت است که پندارهایآوری هگردهم درباره فرایندهای روزمرۀ ا همچنین مستلزم تحقیق. ام..و  شودمی

 ند. کنمییک ناخودآگاه اجتماعی تعریف 

. فرهنگ ژئوپلیتیکی شوندمیژئوپلیتیکی ساخته  ی ژئوپلیتیکی بر اساس تبیین پندارهایهافرهنگ :3ب( فرهنگ ژئوپلیتیکی

و تماس خود با جهان ، هویت «یک حکومت»ی تفسیری تعریف شود که درون آن هایو سنت هافرهنگ عنوانبهد توانمی

د. فرهنگ ژئوپلیتیکی عبارت است از کنمیآن تماس تدوین  دربارۀی از راهبردها را امجموعهد و کنمیرا درک  هاحکومت

حکومت چگونه بر ایجاد تفسیر متمایزی از دهی نهادی، و فرهنگ سیاسی یک که مکان جغرافیایی، تجارب تاریخی، سازمانینا

 یهسرماوسیله شکل خاصی از استعمارگرایی، نژادپرستی، به آمریکاییمثال، فرهنگ ژئوپلیتیکی  برایگذارد. سیاست تأثیر می

 دو وسطتاز اروپا، آسیا، امریکای التین، و کشورهای حوزه دریای کارائیب  امریکا، و مدرنیته پدید آمده است. جدایی ییگرا

 امریکا متحدهیاالتاسیاست خارجی ، پیوندهای اقتصادی نزدیک آن با این مناطق، منجر به حالیندرع، و اقیانوس پهناور جهان

 گرایی شده است. جانبه، انترناسیونالیسم، و یکییانزوا گرا هاییژگیوبا 

ی ژئوپلیتیکی هافرهنگدرون  5یزآمخصومتی جاافتاده گفتگوی هاسبکی ژئوپلیتیکی، هاسنت :4پ( سنت ژئوپلیتیکی

تر است. یعوسیری سیاست خارجی خاص درون یک فرهنگ ژئوپلیتیکی گجهت سنت ژئوپلیتیکی، یگردعبارتبههستند. 

ی گاه هاببرچساست که معموالً حول  شدهیلتشکی ژئوپلیتیکی هاسنت، فرهنگ ژئوپلیتیکی روسیه از یک سری مثالعنوانبه

                                                           
1 Sites/Texts/Practices 
2 Geopolitical Imagi-Nation 
3 Geopolitical Culture 
4 A Geopolitical Tradition 
5 Antagonistic Dialogue 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ge

or
es

.3
3.

3.
58

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             8 / 15

http://dx.doi.org/10.29252/geores.33.3.58
https://georesearch.ir/article-1-275-fa.html


 130، شماره پیاپی 97، شماره سوم، پاییز 33فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال  / 66

است واقعیت دهندۀ این سه مفهوم نشاناین  .(Atkinson et al., 2016) اندشدهینتدو« ارواسیایی شدن»و « غربی کردن»ناپخته 

 . دکنمیآفرینی نقش انتقادی ژئوپلیتیک هایعمیقی در تحلیل صورتبهعامل فرهنگ  که

 توجه به موضوعات جدید .2

م. توجه به 1990چرخش فرهنگی در جغرافیای انسانی، موجب توجه جغرافیدانان سیاسی به موضوعاتی شد که قبل از دهه 

 : شودمیپرداخته  این موضوعات تریندر رشته جغرافیای سیاسی غیرمعمول بود. در ادامه به برخی از مهم هاآن

 هویت •

به این است. دلیل توجه به بحث هویت « هویت»چرخش فرهنگی بر جغرافیای سیاسی، توجه به بحث  ترین تأثیرمهم

نظر  مخزن ساخت معنا برای انسان در عنوانبهشد و فرهنگ « معنا»که چرخش فرهنگی موجب توجه به گردد واقعیت برمی

محور هویت بوده و بر اصول بنیادین مبتنی است. حول  ازپیشیشبنیز  عهای معنا در جوامگرفته شد. ایجاد و گسترش سیستم

 ,Gallaher, Dahlman, Gilmartin)و شخصی باشند  ای، قومی، مذهبیی ملی، سرزمینی، منطقههاهویتند توانمی هاهویتاین 

Mountz, & Shirlow, 2011) . شودمیپرداخته  موضوعات ترینبرخی از مهمدر ادامه به: 

چرخش فرهنگی در جغرافیای سیاسی، چرخشی به سمت دانش  ساخت هویت سیاسی: درفضاهای زندگی روزمره نقش  الف(

 ,Sharp) عنوان یک فضای موثق تحلیل سیاسی ایجاد کرده استبه« روزمره»فضای و دغدغه نسبت به  یسنت یرغجغرافیایی 

ترین و خصوصیکه چرا ؛(Fincher, 2004) تلقی شود« غیرسیاسی»د توانمیمحلی، داخلی و خصوصی ن از این دیدگاه، .(2004

باز این امر  .شوندمیگیرند و در روابط مختلف سلطه و مقاومت گرفتار القای قدرت قرار میتأثیر ترین فضاها تحت صمیمی

ی رسمی سیاست هاهسخن دیگر چرخشی از حوزشد. به که قبالً در نظر گرفته نمی تسهیل کردهفضاهایی را برای بررسی  شدن

 یجادشدهای سیاسی هاهویتساخت خصوصی ی هاهی غیررسمی برای در نظر گرفتن نقش روزمره، و اغلب شیوهاهبه عرص

« تحلیل گفتمان»ها عالقه به استفاده از ترین آنی جدید شده که مهمهامتدولوژی استفاده ازمنجر به  روزمره، است. مفهوم

 .(Sharp, 2004) ی سیاسی بوده استهاهویتجهت تحلیل ساخت 

توجه  ملی چرخش فرهنگی، به ارتباط میان مکان و هویت یجهدرنتجغرافیدانان سیاسی  و مکان: ملی ارتباط میان هویتب( 

تأکید  برای ناسیونالیسم تغذیه ایدئولوژیکبع من عنوانبههای خاص مکانجغرافیدانان سیاسی بر اهمیت مثال،  برای. اندهکرد

و ( ی ملیهاهموزمانند ) کشنده دستاوردهای ملت را به تصویر میکهایی همچنین مکان. (مزار سربازان گمنام مانند) اندهکرد

 موردتوجه (عامهفرهنگی تاریخ و هاهموزمانند ) هستند یی خاصهاملتهایی که نشانگر حقایق اساسی فرهنگی در مورد مکان

 .(Jones, Jones, & Woods, 2007) جغرافیدانان سیاسی هستند

اندیشند در طی زمان تغییر خواهند یا میدهند، میآنچه مردم انجام می فرهنگی: -ی سیاسیهاهدستکاری و تغییر معنای پدید ج(

در این زمینه . (Flint, 2011) دکنمیمعنا پیدا  ،سازندمی دفعاتبهها را یی که مکانهاهیی درون پروژهاهد و چنین خواستکنمی

مثال بررسی کلیسای جامع مسیح  ویژه جغرافیدانان سیاسی به دستکاری در معنای سیاسی آثار تاریخی عمده توجه دارند. برایبه

کننده و تجسم که این کلیسا از ابتدا منعکس دهدمیگرایی روسی، نشان عنوان نمادی بسیار مهم از ملیمسکو، بهمنجی در 

. تغییراتی که در طرح و معماری است تری بوده که در جامعه شوروی و یا روسیه اتفاق افتادهتغییرات ملی و سیاسی گسترده

و  معنادارندها که مکان؛ چراملت روسیه باشد «هویت» کنندۀکلیسا، منعکس با این هدف بوده که این شدهانجاماین کلیسا 

   .(Jones et al., 2007) های ملی هستندو پنداشت هاهعناصری بسیار مهم در انگار

جغرافیدانان سیاسی  موردتوجهچرخش فرهنگی،  یجهدرنتموضوع دیگری است که « بازنمایی» :مسائل هویتی بازنمایی( د

 ، در یک چارچوب فرهنگی«بازنمایی»چرخش فرهنگی مبتنی بر ضرورت توجه به  .(Kobayashi, 2009) است قرارگرفته
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. بازنمایی ابزاری است« واقعیت» گیریشکلو تبادل اندیشه بر  تصویر، زبان نحوه تأثیرر شناخت بیشت باهدف است. این توجه

بخشند. مسائل هویتی در قالب نظر خود را بازتولید کرده و ارتقا میلف با استفاده از آن تصاویر مورداست که بازیگران مخت

رفتارهای ضداجتماعی برای مثال، د. یابنبازنمایی مکانی و با تفسیرهای پیچیده درباره معنای آن بازنمایی تجسم می

های خلق نقاشیمثال دیگر، افراد محسوب کرد.  «بازنمایی» ای ازنمونه توانمیها در مخالفت با گفتمان غالب را فرهنگخرده

 . (Gallaher et al., 2011) برای طرح دعوای مالکیت بر یک مکان است اقدامی عنواندیواری غیررسمی، به

 اندازچشم •

های عینی و واقعیتجغرافیدانان به  درگذشتهطور که بیان شد، ، یک مبحث دیرپا در رشتۀ جغرافیاست. اما هماناندازچشم

جغرافیدانان سیاسی نیز کمتر به مبحث توجه داشتند.  هاهو نوع سکونتگازمین  کاربریمانند  اندازچشمدر  مشاهدهقابل مادی

ای نو شد و موضوعاتی در از زاویه اندازچشم، موجب توجه جغرافیدانان سیاسی به ظهور چرخش فرهنگی ند.پرداختمی اندازچشم

به طرز  تنهانه اندازچشم اصطالح .شدها توجه نمیهنگی به آنقرار گرفت که قبل از چرخش فر موردمطالعه اندازچشمرابطه با 

این  «اهمیت اجتماعی یا فرهنگی»د، بلکه به کنمییک مکان اشاره  ترکیبیا به ترتیب یا  ، و «زمین روی هاهپدید»قرارگیری 

یعنی  –ندکنمیشده درک ساخته مورفولوژییک  صورتبهرا  اندازچشم، جغرافیدانان فراتر از ایناشاره دارد.  ترکیب نیزنظم یا 

، «فرم»عنوان به اندازچشمتحلیل  شروع نقطه .اشاره دارد «بازنمایی» شکلیکبه  اندازچشم ،یتدرنهاشکل و ساختار یک مکان. 

 ،در مکان اییبازنمهر عمل و یا دید، چیدمان شناسی، الگو، که هر ریخت شودمیآغاز با این درک  «اییبازنم»و  «معنا»

 هستند که افرادی «های فرهنگیالزام» بازتابها نتیجه و این ۀترین سطح، هم. در انتزاعیآیدپدید نمیخودجوش  صورتبه

ی که در ساختن آن روابط اجتماع فعالیطور ( بهاییفرم، معنا و بازنم صورتبه) اندازچشمند. کنمیارائه سازند و را می اندازچشم

ی موارد یک در برخ. باشد «دتوانمی»آنچه و « سته» ازآنچهاست  ایییک بازنم ،اندازچشمبنابراین  .گیردیدر برماند را دخیل

مورد از  دودر ادامه به  .(Atkinson et al., 2016) نیز هستهویت فرهنگی  دهندهناحیه؛ بلکه نشانیک  فقطنه اندازچشم

 : شودمی پرداختهجغرافیدانان سیاسی  موردتوجهموضوعات ترین مهم

 ۀحاکی از یک شیو اندازچشمدر این حالت . هست، یک ایدئولوژی نیز اییعنوان بازنمبه اندازچشم :قدرت اندازچشم الف(

رت مرتبط به قدهای پیام دربردارندهند توانمی اندازچشمنقاط مختلف در  .(Atkinson et al., 2016) استویژه نگریستن به زمین 

قدرت چهار عملکرد عمده دارد. نخست،  اندازچشم. نامندمی« قدرت اندازچشم»هایی را غالباً اندازچشمباشند. چنین  و سیاست،

د. سوم، کنمیکه چه کسی بر مسند قدرت است. دوم، ایدئولوژی حاکم و یا عالیق غالب را به مردم یادآوری  دهدمینشان 

ک مکان و ارسال پیام به شهرها یا کشورهای رقیب است. چهارم، نوعی حس وفاداری نسبت به مکان، وضعیت ی کنندهبیان

صورت و ... ساماندهی فضا  ین عملکردها از طریق سبک معماری،د. اآورنخبگان و یا اصول و اعتقادات حاکم به وجود می

 .(Jones et al., 2007) گیرندمی

زندگی روزمره که دائماً در مقابل دیدگان ساکنان  درصحنهی خاص هاهحضور برخی نمادها و نشان :اندازچشمسیاست ( ب

قدرت،  اندازچشمبحث  .(Fayyaz, Sarfaraz, & Ahmadi, 2011) آفرین هستندیابی نقش، در هویتشودمیآن ناحیه حس 

به یکی از « اندازچشم»م. 1980از اواخر دهه . اردنام د« اندازچشمسیاست »که  شودمیمنجر به توجه به موضوع دیگری 

 شدۀیرفتهپذگناهی . در این زمینه، بیشودمی بررسی« سیاست بازنمایی»ی تحقیق شکل داده که درون آن هاهترین عرصبرجسته

و  اندازچشمهای صورت گرفته از ی خاص در جامعه در بازنماییهاهاز طریق نشان دادن انعکاس عالیق و نفوذ گرو اندازچشم

ی کمونیستی سابق هاحکومتبرای مثال، در  .(Scott, 2009) رودگیرد، زیر سؤال میبه خود می اندازچشمنیز اشکال مادی که 

قرار گرفت.  مورداستفادهآشکاری در جهت تثبیت قدرت،  صورتبه اندازچشمکاری در ی و شرقی، دستدر اروپای مرکز
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های متعددی از لنین و سایر رهبران ملی در تندیس ،های عمومیکمونیسم بر روی ساختمان سرخستارهعالوه بر استفاده از نماد 

، یجهدرنتگذاری شدند. قهرمانان کمونیست نام افتخاربهو شهرهای بسیاری  هاها، میداناماکن عمومی نصب شدند و خیابان

 .  (Jones et al., 2007) ، به عامل یادآوری قدرت کمونیستی به عموم تبدیل شداندازچشم

 رابطه میان حکومت و فرهنگ •

. اندماندهیباق فرهنگ گرارویکردهای  دورازبه حکومت گرابیان شد، در رشته جغرافیای سیاسی رویکردهای طور که همان

 ارتباطایجاد و فرهنگ ارتباط به وجود آورند.  محورحکومتبین رویکرد  اندهحال برخی جغرافیدانان سیاسی تالش کردبااین

چگونه اساساً مرتبط  ،«معنا»و « هویت»که سؤاالت فرهنگی مربوط به  است این مسئلهمستلزم توجه به بین حکومت و فرهنگ 

 بینی، جهانگر یانجیمیک عامل نقش حکومت هستند. در این دیدگاه فرهنگ سیاسی در مورد فضا و  - به سؤاالت جغرافیایی

در  .(Marston, 2004) دهدمیشکل خاص و روابط درون جامعه ها در فضا و زمان که به ساخت ذهنیت استو سیستمی از معنا 

  :شودمیاشاره  ادامه به دو موضوع در مورد رابطه میان فرهنگ و حکومت

 گیریشکلبه دو صورت در نظر گرفت:  توانمیحکومت را  گیریشکلرابطه میان فرهنگ و  حکومت: گیریشکل( الف

از طریق  هاحکومتگفت  توانمیحکومت از باال،  گیریشکلدر مورد حکومت از پایین.  گیریشکلحکومت از باال و 

اهمیت فرهنگ برای . شوندمیدر دستگاه حکومت، نهادینه  وبیشکمکه  شوندمیای ساخته شده اجتماعی فضایی یهاهروی

م، دوو نیز مادی و سازمانی هستند؛  که فرایندهای حکومت سمبلیکاول، اینبه سه دلیل است. از باال حکومت  گیریشکل

های فعالیت ازکه  که معناییو سوم، اینمرتبط است  بافرهنگو معنا  ؛محوری استحکومت برای حفظ و توسعۀ« تولید معنا»

 چراکه؛ (Marston, 2004) دارد زیادی برای حکومت ، اهمیتشودمی درک (ن )سیاستمداران و ...کارگزارا توسطحکومت 

در . (Blacksell, 2010) ندکنمیتمام مردم جهان سرنوشت و هویت خود را در رابطه با چگونگی ادارۀ امور کشور خود تعریف 

 بررسی . برای مثال،استحکومت  گیریشکلبر « ی اجتماعیهاهروی»تأثیرات  ، تأکید برحکومت از پایین گیریشکل

 .دهدمیرا نشان  از پایین آن گیریشکلبندی حکومت و مفهومنقش فرهنگ در ، ایرلندی ناسیونالیسم آمریکاییی هاهریش

به قلمرو ملی نیست.  محدودشده و منظم ،بندی ثابتکه ناسیونالیسم ضرورتاً یک دسته دهدمی نشانناسیونالیسم ایرلندی 

که  ،است امریکا متحدهایاالتی متغیر و ساخت معنا در میان مهاجران ایرلندی در هاهویتبا  شدهترکیبناسیونالیسم ایرلندی 

پیامدی از  عنوانبهکه درک حکومت  این است دهندۀنشانمستقل مشارکت کردند. این مثال ایرلند  برای گفتمان حکومت

پردازی حکومت بلکه، همچنین برای ریهتنها برای نظفیایی مهم و خاصی نهها بر سر معنا و هویت دارای ارتباط جغرانزاع

   .(Marston, 2004) مقاومت و تغییر است

ناگزیر به اتخاذ یک سیاست  برای رسیدن به اهداف خود دارای کارکرد فرهنگی هستند و هاحکومتسیاست فرهنگی: ( ب

طور مستقیم و جغرافیایی، بههای فرهنگی انسان در هر مکان رفتارها و فعالیتبخشی از هستند. امروزه،  مناسب فرهنگی

یابد. سازمان می ...ای ورسانهغیرمستقیم متأثر از نهادهای جمعی و عمومی مانند مراکز و مؤسسات آموزشی، پژوهشی، هنری، 

 ,.Atkinson et al) است هاملت -در چهارچوب کلی نظام سیاسی دولت  یافتهسازمانتا حدی حداقل بنابراین، فرهنگ نیز، 

میان آب، قدرت و  جوامع آندکه در  دهدمینشان ی آند هاهکوسیاست فرهنگی کنترل آب در رشتهبررسی برای مثال  .(2016

...  ابزاری برای بسیج مردم واین جوامع، های فرهنگی در سیستمهای باستان، آب وجود دارد. از زمانرابطه سیاست فرهنگی 

حاکم با استفاده از آن به  هایی پرداخته که طبقهتکنیک تحلیل بهی کنترل آب در پرو، هاهشیوا بررسی بوده است. بوئلن ب

استاندارد کردن دادن و  از طریق شکل« کنترل آب کردن عقالنی»در این کشور . دهدمی افراد در مورد آب شکل ذهنیت

های سیستم درواقع .است برای حکومت و ... در راستای منافع طبقه غالب، یک استراتژی اساسی ورسومهای محلی، آدابنگرش
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تعریف حقوق و مسائلی مانند هستند  «ی سیاسی و فرهنگیهاهساز»های مدیریتی باشند، که سیستمدر پرو بیش از اینآبیاری 

   .(Boelens, 2014) است و فرهنگی اجتماعیسیاسی، عمیقاً ، فعالیتی آب

 تولید دانش جغرافیای سیاسی ازنظرتوجه به فرهنگ  .3

مدرنیسم، پساساختارگرایی و ها )پست«پسا»مرتبط با  تولید دانش جغرافیای سیاسی، ازنظرتوجه به فرهنگ 

و  مانند میشل فوکو افرادی .شودمیبه رابطه میان دانش و قدرت توجه  هاهر این دیدگادفمینیسم است. پسااستعمارگرایی( و نیز 

های متمایز در متنست که هاو عبارت هاه، واژهاهای از اندیشیا مجموعه« هاگفتمان»که دانش شامل  اندهنشان داد ادوارد سعید

و به بخشی از معرفت عمومی تبدیل  اتخاذشدهزیرا توسط دیگران  ؛یابدو دانش تداوم می شوندمیجغرافیایی طرح  -تاریخی 

به  هاهاین دیدگا. (Agnew & Muscarà, 2012) دکنمیمطالعاتی مانند جغرافیای سیاسی را تعریف  رشتهیککه  شودمی

اند را برجسته در مورد آن ساکت هاگفتماناین  آنچهند و کنیمتوجه  هاگفتمانهای و سکوت ، تأکیدهانشدهیانبفرضیات 

خاصی به وجود آمده و  ژئوتاریخی و در شرایط اجتماعی جزئی است هر نظریۀ هاهاین دیدگا در. ندکنمیکرده و تحلیل 

ند کنمییی را تحلیل هاهها شیو«پسا»ی مبتنی بر هاهاست. دیدگا «گفتمان»طور خالصه، یک روابط قدرت و به کنندۀمنعکس

های خاص هایی از حقیقتعنوان بازنماییی اجتماعی بههاه، نظریترتیبینابه. شودمیها حقیقت ساخته که با استفاده از آن

تفکر مبتنی دیگر،  به سخن .ندکنمیای هستند و یا یک دیدگاه خاص غربی را تعریف و طبقه که جنسیتی، نژادی اندهتفسیر شد

مکانی خاص اصرار دارد.  - های زمانیدر متن قرارگرفتهی اجتماعی هاهها، بر تحلیل ساخت اجتماعی دانش توسط گرو«پسا»بر 

. (Cox, 2014) شودمینامیده  «یدارجانب»د که کنمیدانش همیشه خاص متن و وابسته به آن است و چیزی را منعکس 

 شدهانجامهای در ادامه به ارزیابی .است دانش جغرافیای سیاسی خودچرخش فرهنگی به معنای ارزیابی  هاهدر این دیدگا درواقع

 : شودمیدیدگاه پسااستعماری و فمینیسم پرداخته  دو از دانش جغرافیای سیاسی بر اساس

 پسااستعماری دیدگاه •

 دیدگاهاین  .(Gregory et al., 2009) استی جانشین آن هاهانتقادی استعمار و پروژ تحلیلشکلی از  گراییپسااستعمار

 دهدمیو نشان  ؛(McEwan, 2003) است یدشدهتولویژه دانشی است که در اروپای استعماری دانش و به یدارجانب دهندۀاننش

در این زمینه ادوارد سعید به بررسی تولید گفتمانی  .(Raghuram & Madge, 2006) است« قدرت»که چگونه دانش شکلی از 

های غربی و فالسفه، که قدرت و نشان داده ؛(Jazeel, 2013) دانش معمولی غربی و مفروضات آن درباره شرق پرداخته است

نگرند. در متونی که سعید مطالعه می« دیگر»ای منطقه عنوانبه« شرق»هنرمندان، دانشمندان علوم اجتماعی و ... در غرب به 

 ترتیبینابهموضوع مطالعه معطوف کرده و  عنوانبهبه نویسنده غربی اشاره داشت که توجه خود را به شرق، « خود» کردمی

« شناسیشرق»است. وی از این فرایند تحت عنوان  قرارگرفته« دیگری»در برابر « خودی»و « شرق»در برابر « غرب»

ها ها با اتکا به این استداللرا تولید کردند. غربی« شرق»ها مفهوم بیبرد، فرایندی که طی آن غر( نام میساخت غربی از شرق)

 کردمیمعرفی کردند. خلق دانش درباره شرق و گسترش آن به غرب کمک  ...افتاده، طماع و ای سنتی، عقبشرق را جامعه

ی هاهاندیش سعید و گریگوری با تأثیرپذیری ازدرک . (Gallaher et al., 2011) معرفی کند متمدن کنندهخود را نیروی برتر و 

د که نقش جغرافیا در مشروعیت ایدئولوژیکی روابط قدرت کنمیمتقابل بین دانش، قدرت و فضا، استدالل روابط  موردفوکو در 

، که غلبه غرب بر های دانش/قدرت بودهو بخشی از رژیم ای از شناختن فضاشیوه عنوانبهاستعماری محوری بوده است. جغرافیا 

یی که در آن فضا هاه، یعنی شیواندهبقیه جهان را تسهیل کرده است. مفاهیم غربی فضا بخش ضروری این تصور استعماری بود

 ؛کردمیترسیم  «دیگری»و  «خود»، «هاهویت»که مرزهایی بین  گرفتمیهایی از درک قرار حدود و درون چارچوب تعیین

و  نیز بود« پروژه فرهنگی و ایدئولوژیکی»سیاسی و اقتصادی بود، یک  گرایی به همان اندازه که یک پروژۀبنابراین استعمار
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 .(Hubbard & Kitchin, 2011) بوده است اروپا محور؛ دهدمییی که امروز نیز به آن ادامه هاهعمیقاً در شیوجغرافیا علم 

زیادی تا حد  جغرافیا، یهاهزیرشاخعنوان یکی از بهجغرافیای سیاسی، ند که کنمیاستدالل  پسااستعمارگرایی دیدگاه معتقدان به

منطقه »یک  عنوانبهاروپا را  -امریکا متحدهایاالتجغرافیای سیاسی،  رشتۀ به اعتقاد رابینسون،است.  بودهدیدگاه غربی  مبتنی بر

ریت جمعیت اکثبررسی مسائل های جغرافیای سیاسی برای ها و بینشد. به اعتقاد وی سنتکنمیتثبیت « هژمونیک تولید دانش

ترین( کامالً در تضاد با یک اقلیت قدرتمند غربی هستند، که، در جهانی که اکثریت )نه قویجهان نامرتبط است؛ چرا

 . (Robinson, 2003) های سیاسی اکثریت جمعیت جهان نامناسب استبررسی پویاییی غربی، برای هاهدیدگا

 فمینیسم •

که دانند. درحالیمتصل به روابط قدرت می و نقدهای فمینیستی، مانند نقدهای پسااستعماری، دانش و هویت را به هم وابسته

آن در یک موقعیت تاریخی و  عام )جهانی( غرب و نشان دادن جاسازی ظاهربهپسااستعمارگرایان بر تمرکززدایی از دانش 

 .(Sharp, 2006) پردازندها به نشان دادن قرار گرفتن دانش در یک موضع جنسیتی شده میتمرکز دارند؛ فمینیست مکانی

ها برای و اینکه چگونه این «سیاسی»های متفاوت از و بر درک ها بر اهمیت جنسیت در ساخت جغرافیاهای سیاسیفمینیست

و فرایندهای ساخت  هاگفتمانفمینیست، بسیاری از  جغرافیدانان سیاسی .تأکیددارندیک جغرافیای سیاسی فمینیستی معنا دارد، 

و پیوند انتقادی بین دانش و جهانی که در  دارانهجانبو بر اهمیت دانش  اندهرا به چالش کشید جغرافیای سیاسیدانش درون 

در تحقیقات خود ، جغرافیدانان فمینیست جهان سومبرای مثال  .(Staeheli & Kofman, 2004) تأکیددارندیم، کنمیآن زندگی 

 کنندۀبینند. چنین انتقاداتی منعکسعنوان قربانیان فرایند توسعه میجهان سوم را بهاغلب زنان موضوع توسعه،  درزمینۀ

از دیدگاه پسااستعماری، تحقیق  باشد.نیز می جنسیت و توسعهبه  محور غربتر درباره نگاه های پسااستعماری گستردهنگرانی

و درگیر نشدن با سازمان پیچیده هویت جنسی در « کارگران زنان جهان سوم»توجهی به کم دلیل بهالمللی، فمینیستی بین

طور همان، ندکنمیاستدالل های جنوب فمینیستی مثال برخی از برا .(Laurie & Calla, 2004) است خوردهشکست« جنوب»

های جنوب را فمینیست« شمال»های گوید، فمینیستها سخن میپنداشتن شرق توسط غربی« دیگری»که ادوارد سعید از 

افرادی ناتوان یاد  عنوانبه« جنوب»که در آن از زنان  اندهای از زنان شرقی ارائه دادتصویری کلیشه و ندکنمیتلقی « دیگری»

، زاییدۀ فمینیسمی مبتنی بر پساها و نیز هاهاندیش بنابراین .(Gallaher et al., 2011) ی خود عاجزندهاهکه از بیان دیدگا شودمی

« های هژموندانش»( علیه و ... و برای برانداختن روابط استعماری مجادالت )مجادالت فمینیستی، مجادالت برای برابری نژادی

مدرنیسم و پساساختارگرایی یی مانند فمینیسم، پسااستعمارگرایی، پستهاهدیدگاالزم به ذکر است که  .(Cox, 2005) هستند

مثال، نیز دارند. برای « فرهنگی» موضوعاتپردازند، نگاهی نو به که به بحث خود دانش جغرافیایی سیاسی می حالعیندر

 با دقت درک و بازنمایی نمود توانمییک نظم یکپارچه درونی که معنای آن را  عنوانبهاندیشه هویت  مدرنپست یهاهدیدگا

عنوان ماهیتی متکثر و ان متغیر فضایی و زمانی، بلکه بهعنوبه تنهانههویت  ،هاه. بر اساس این دیدگااندهبه چالش کشیدرا 

ی نژادی، جایگاه هاهی اساسی یا ذاتی )مانند مشخصهاهای از برخی خصیصنشانهعنوان . هویت، نه بهشودمیمتناقض درک 

ی پساساختارگرا هاه. دیدگاشودمیمختلف شناخته « تأثیرات اجتماعی»ثبات و بی عنوان تلخیص گسستهطبقاتی و غیره(، بلکه به

مفهوم هویت در اینجا ند. کنمیدهند، توجه یی مختلف به هویت شکل مهاهها و عملکردهای قدرت که به شیوبه فعالیتنیز 

 .(Atkinson et al., 2016) شودمیکه در زبان و از طریق زبان ساخته  شودمیدر نظر گرفته « گفتمانی»یک ساخت  عنوانبه

 گیری نتیجه

مجدد مفاهیم و موضوعات رشته  بندیصورتفرهنگی سه تأثیر عمده بر رشته جغرافیای سیاسی داشته است. اول،  چرخش   

امور  که کل جغرافیا، فرهنگی است، و شودمیمجدد بر این مبنا انجام  بندیصورتجغرافیای سیاسی از طریق لنز فرهنگی است. این 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ge

or
es

.3
3.

3.
58

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            13 / 15

http://dx.doi.org/10.29252/geores.33.3.58
https://georesearch.ir/article-1-275-fa.html


DOI: 10.29252/geores.33.3.58                                                              71/چرخش فرهنگی در جغرافیا و تأثیرات آن بر رشتۀ جغرافیای سیاسی 

که به سایر  شودمیدر نظر گرفته  هاهعنوان سیستمی از نشاندر این زمینه فرهنگ به. شوندمیوابسته به فرهنگ، سیاسی تلقی 

. دوم، تمرکز بر موضوعات جدیدی که تا قبل شوندمی درک ادهاو نم هاهو اعمال سیاسی بر اساس معنا، نشان دهدمیها معنا فعالیت

است از  توجه جغرافیدانان سیاسی را به خود جذب نموده عبارت کهای موضوع عمدهنبودند؛ در این زمینه  موردتوجهم. 1980از دهه 

معنای دستکاری  ارتباط میان هویت و مکان؛ ؛فضاهای زندگی روزمره در ساخت هویت سیاسینقش مسائلی مانند )هویت 

سیاست و  ؛قدرت اندازچشم)مسائلی مانند  اندازچشم هویت، موضوع . عالوه بر(و تأثیر آن بر هویت فرهنگی - ی سیاسیهاهپدید

بیشترین توجهات را به خود جذب  (حکومت گیریشکلسیاست فرهنگی و و رابطه میان فرهنگ و حکومت )مانند (، اندازچشم

این ها و فمینیسم. در «پسا»ی مبتنی بر هاهتولید دانش جغرافیای سیاسی بر اساس دیدگا ازنظرسوم، توجه به فرهنگ  کرده است.

 مکانی خاص - های زمانیدر متن قرارگرفتهی اجتماعی هاهتوسط گروجغرافیای سیاسی و تحلیل ساخت اجتماعی دانش  نقدبهزمینه 

یک ارزیابی از دانش جغرافیای سیاسی بر اساس فرهنگ افرادی که این دانش را  درواقعو  شودمیپرداخته  های خاصو فرهنگ

« هاهنشان»به تشخیص و نشان دادن تأثیرات متقابل جغرافیای سیاسی متأثر از چرخش فرهنگی  بنابراین. شودمی، انجام اندهکردتولید 

و نزاع بر سر معنا « معنا»ویژه بر در این زمینه به. زدپردامیاز سوی دیگر « اعمال سیاسی»و  سویکفرهنگی از « نمادهای»و 

یای سیاسی متأثر از چرخش جغراف محور در تفاوت روزمره، هویت وگفتمان، بازنمایی،  عنا،ممفاهیم نشانه، نماد، . شودمیتمرکز 

  فرهنگی قرار دارند.
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