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Aims & Backgrounds The studies of space political economy in the framework of positivism 
methodology is often influenced by profit motivation, and analysis of spatial changes is as a result of 
economic policies independent from government ideology. Marxist geographers have also argued 
that political sovereignty lacked any structural independence against class relations and the material 
processes of society shape the political destiny of geographical space. in the studies of political economy 
in the framework of Hegelian perspective, the role of government actors and agencies is investigated 
as the forces beyond the elements of civil society in the distribution of public goods and services and 
policymaking in order to capital accumulation and its subsequent spatial reconstruction at the territorial 
level. The aim of this study was to investigate and explanation of the most important effective structural 
symbols and functional processes, constructed by the government in the framework of the Hegelian 
perspective on national and territorial scales.
Methodology This descriptive-analytical study with the trans-positivism approach, is seeking to analyze 
the spatial dialectics in the framework of the function of political sovereignty in the distribution of public 
goods and national resource allocation at the national scale.
Findings from the Hegelian perspective, the political economy of space is the result of controlling 
competition between the guilds and the social classes for access to public goods by the government. In 
other words, the process of scarce resource allocation based on the ideology of sovereignty government 
and determination of facility location and its subsequent spatial developments were investigated. 
Meanwhile, deployment of new forces in decision making in the territorial scale will create the various 
patterns of the political economy of space and it is not necessarily the result of a social class function or 
pursuit the interests of the bourgeois class. Accordingly, when the government’s function in organizing 
the space economy in one area is discussed, there is not necessary to merely use of quantitative methods 
to predict and measuring the political economy of space.
Conclusion The government-oriented political economy is seeking to describe the ranking and 
classification of social groups in access to scarce economic resources through planning processes, spatial 
planning, and analysis of its effects.
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  دهیچک

شناسی مطالعات اقتصاد سیاسی فضا در چارچوب روش ها:اهداف و زمینه
 ناشی ،گرا غالبًا متأثر از انگیزه سودمحوری دانسته و تحلیل تغییرات فضاییاثبات
های اقتصادی غیروابسته به ایدئولوژی دولت قلمداد شده است. سیاست از

گونه هر حاکمیت سیاسی فاقد که اند مارکسیست نیز معتقد بوده دانانِ جغرافی
یندهای مادی جامعه سرنوشت آاستقالل ساختی در برابر روابط طبقاتی بوده و فر 

د. در مطالعات اقتصاد سیاسی در زنمیسیاسی حاکم بر فضای جغرافیایی را رقم 
ای مثابه نیروهآفرینی بازیگران و نهادهای دولتی بهنقش ،چارچوب دیدگاه هگلی

ی توزیع کاالها و خدمات عمومی و فراتر از عناصر جامعه مدنی در چگونگ
تداوم انباشت سرمایه و بازساخت فضایی متعاقب آن در  منظوربهگذاری سیاست

تبیین و پژوهش هدف این گیرد. بررسی قرار می مورد ،سطح قلمرو سرزمینی
یندهای کارکردی مؤثر در اقتصاد سیاسی آترین نمادهای ساختی و فر مهممطالعه 
های "هگل" در مقیاس ملی و در دولت در چارچوب اندیشه وسیلهشده بهساخته

  بود.قلمروی سرزمینی 
نبال گرا به دتحلیلی با رویکردی فرااثبات-این پژوهش توصیفی شناسی:روش

تحلیل دیالکتیک فضایی در چارچوب عملکرد حاکمیت سیاسی در چگونگی توزیع 
  . بود کاالهای عمومی و تخصیص منابع در مقیاس ملی

اقتصاد سیاسی فضا حاصل کنترل رقابت بین اصناف  ،در دیدگاه هگلی ها:تهیاف
. استوسیله دولت و طبقات اجتماعی جهت دسترسی به کاالهای عمومی به

روندشناسی تخصیص منابع کمیاب مبتنی بر ایدئولوژی دولت حاکم  ،دیگربیانبه
عاقب آن متو چگونگی تعیین موقعیت تسهیالت و روندشناسی تحوالت فضایی 

گیرد. ضمن اینکه قرارگیری نیروهای جدید در مصادر مطالعه قرار می مورد
الگوهای متفاوتی از اقتصاد سیاسی  ،سرزمینی یگیری در سطح قلمروتصمیم

روی از منافع فضا را رقم خواهد زد که الزامًا ناشی از عملکرد طبقاتی یا دنباله
ی که عملکرد دولت در ساماندهی اقتصاد زمان ،. بر این مبنايستطبقه بورژوازی ن

الزامًا این امکان وجود ندارد که صرفًا  ،گیردبحث قرار می فضا در یک قلمرو مورد
   یابی و سنجش اقتصاد سیاسی فضا استفاده نمود.ی برای پیشهای کمّ از روش
 یچگونگ حیبه دنبال تشر یهگل دگاهیگرا در ددولت یاسیاقتصاد س گیری:نتیجه
 ابیبه منابع کم یدر دسترس ،یاجتماع یهاگروه یبندو دسته یبندسطح
اثرات آن  ییفضا لیو تحل شیو آما یز یربرنامه یندهایفرآ قیاز طر یاقتصاد
  است.  
  گرایی: اقتصاد سیاسی، دولت، فضای جغرافیایی، فرااثباتهاکلیدواژه
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   مقدمه
معتقد به اقتصاد سیاسی تحت تأثیر  دانانیجغرافاز منظر تاریخی 

تحلیل روابط و ساختارهای  دنبال بههای مارکسیستی دیدگاه
نامتقارن در فضاهای جغرافیایی متأثر از روابط تولیدی بودند. 

ی جاهبآمد که  وجود بهدیدگاه اقتصاد سیاسی به دنبال این بینش 
 ی جغرافیای رفاه و نمایشساز انینمااستفاده از رویکرد توصیفی در 

و  هایبر نابراهای فضایی؛ چگونگی پدید آمدن این ِصرف نابرابری

در بین  .[2004	Shakouei,]چگونگی رشد آنها را تحلیل نماید 
گرا متأثر از های متفاوت اقتصاد سیاسی رویکرد دولتچارچوب

ی بازیگران و نهادهای دولتی نیآفرنقشدیدگاه هگل درصدد مطالعه 
ها و در چگونگی توزیع کاالها و خدمات عمومی و تأمین زیرساخت

فضایی متعاقب آن در سطح قلمرو سرزمینی است.  ساخت باز
ها در فضا نمود عینی گذاری اقتصادی دولتسیاست کهیطور به
؛ نمایدتواند در فضایی که اشغال مییابد و قدرت سیاسی میمی

ی در اندیشه سیاسی طورکلبه. [2009	Tonkiss,]بازنمایی شود 
ی بنددستهده در دو جریان عم توانیممدرن نگرش به دولت را 

گیری دولت بر مبنای حق فردی (همچون نظریات هابز نمود. شکل
 طورهبو الک) و یا بر مبنای سود شخصی (بنتام و استوارت میل) که 

به جریانی از اندیشه تعلق دارد که دولت را صرفًا ابزار  خالصه
اقتصادی برای تداوم انباشت سرمایه دانسته و برای آن نقشی 

  نیست.مستقل قایل 
یک کل در نظر گرفته که حاصل تکامل  مثابهبهجریان دوم دولت را 

انسانی و اجتماعی بوده و دیدگاه هگلی نیز ظهور دولت را در قالب 
که با استفاده از کارکرد آن امکان  دینمایماین قسم دوم قلمداد 
ها به تسهیالت در فضای جغرافیایی و زیست دسترسی بهینه انسان

	,Poladi]گردد ا فراهم میاخالقی آنه در این دیدگاه . [2001
های نیرو راتیتأثاستقالل دولت ماحصل اعتقاد به آزادی این نهاد از 

ی دنیبرآمنافع طبقات مختلف دارای  که چرااجتماعی استوار است. 
 قایل به نقش مستقل محوردولتخنثی بوده و بر این مبنا رویکرد 

به عبارت بهتر مدیریت  .سیاسی استی اقتصاد دهسازماندولت در 
 هلیوسبهجوهر حاکمیت، فرمانروایی و اعمال قدرت  مثابهبهفضا 
ملت دارای باالترین قدرت حاکمیت و -ها که در مقیاس دولتدولت
باشند با اتخاذ راهکارهای اقتصادی در توزیع کاالهای ی میزورآور 

از جامعه، ها بر فضای جغرافیایی که متشکل عمومی و زیرساخت
گذارند که چگونگی ها است؛ تأثیر میها و ساختها، جریانشبکه

 عهمطالقابلاین تأثیرگذاری در قالب فرایندهای اقتصاد سیاسی 
  خواهد بود.

ی؛ دار هیسرمامتأثر از  دانانیجغرافاین در حالی است که غالب 
 یو اهمیت چندان انگارندیمدولت را در تبعیت از عناصر بورژوازی 

	,Radic] باشندینمبرای آن در مطالعات اقتصاد سیاسی فضا قایل 
لیکن در دیدگاه هگل، دولت یک محصول اجتماعی جهت  .[2008

حل تضادها و کاهش برخوردهای طبقاتی و ایجاد نظم مابین 
های صاحب ابزار تولید و ثروت در گروه ازجملههای مختلف گروه

با اقتصاد سیاسی هم پیوندی آشکاری دارند.  و باشندیمجامعه 
مشخص در نقد دیدگاه برخی  طوربههمچنین این مقاله 

مارکسیست است که معتقدند حاکمیت سیاسی فاقد  دانانیجغراف
استقالل ساختی در برابر روابط طبقاتی بوده و فرایندهای  هرگونه

 مادی جامعه سرنوشت سیاسی حاکم بر یک فضای جغرافیایی را
در انگاره مارکسیستی اقتصاد، علوم سیاسی،  رقم خواهد زد.

ی اگونهبهی و تاریخ در چارچوب اقتصاد سیاسی شناسجامعه
بنابراین . [2006	Taylor,] ابندییمسیستماتیک به یکدیگر پیوند 
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در چارچوب این مفهوم فضای جغرافیایی نیز دارای جایگاه 
ی نسبت به سایر ابعاد روابط اجتماعی ناست. این در حالی اجداگانه

است که وجود حکومت در چارچوب دیدگاه هگلی ناشی از عدم 
با یکدیگر  دارهیسرما، طبقات هاهیاتحادوجود انسجام در اصناف، 

تعیین میزان و دامنه دسترسی و کنترل مازاد  چراکهگردد. ناشی می
 رونیزااکنترلی است.  نهادکمند یسرمایه توسط نیروهای رقیب نیاز 

ی و چگونگی دار هیسرماهای حکومت به نیازهای تنوع واکنش
ی فضایی حاصل از آن موضوع در جغرافیای سیاسی دهسازمان

  .ردیگیمقرار  موردمطالعه
 توانینمی سادگبههای پساساختارگرا، انگاره برخالفاز سوی دیگر 

ا در مقیاس ملی نادیده تاریخی ر -عاملیت ساختارهای سیاسی
. پسا ساختارگرایان بروی [2011	Saraei,	&	Aleizad]انگاشت 

بدون اینکه  ندینمایبازمی اژهیوساخت قلمروهای فضایی حساب 
	,Murdoch].دولت را مرجع قرار دهند  ازجملههای مرکزگرا سوژه

شناسایی اثرات ساختاری و کارکردی قدرت و  کهی درحال [2013
ترین ملت هم چنان یکی از مهم-گفتمان غالب در چارچوب دولت

ویژه تأمین کاالهای در ساماندهی عوامل مادی به  مؤثرعوامل 
 هکیطور بهها است. ی منابع و تأمین زیرساختگذار تیاولوعمومی، 

ریزی و آمایش تصمیم برای برنامه هرگونهدر چارچوب این تفکر 
کارکرد اقتصاد سیاسی که توسط دولت  گرفتن نظرسرزمین بدون در 

بنابراین افزونی ارزش مقیاس  ؛ ناکامل خواهد بود.گرددیمتنظیم 
ملی در مطالعه اقتصاد سیاسی در دیدگاه هگلی محصول انحصار 

	Jones] [2007ی توسط دولت است گذار قانونقدرت و توانایی 
et	al, گیری، اجرا و جایگاه حکومت در توان تصمیم کهیطور به؛

	,Hughes]است  کنندهنییتعایجاد تغییرات فضایی  1990] .
خش ی بر یپذسکیرعدم  جهیدرنتویژه در مراحل نخستین توسعه به

ها مهم بوده و ی عمومی توسط دولتگذار استیسخصوصی؛ کارکرد 
 ترهنیبهینی قادر است چگونگی انباشت سرمایه را در قلمرو سرزم

  .[2001	Seyf,]نماید 
  

های قوه حاکمه مسلط بر یک فضا مبتنی بر فرایندهای ویژگی
سازی کاالهای عمومی و تأمین نیازهای مادی جامعه یکی از فراهم
یک فضا است و ابعاد  ساخت باز کنندهنییتعترین عوامل مهم

با نظام حکمرانی در سطح دولت  چنانآنویژه سیاسی یک فضا به
توان اذعان نمود که بخش مهمی از تالقی دارند که بر پایه آن می

گیرد سرچشمه می مبدأفرایندها و تغییرات یک فضا از این 
[Hafeznia	et	al,	 -های سیاسی. در این راستا سیستم[2010

تی وکه سطوح متفا ندینمایمهایی را اجرا ها و اولویتتاریخی برنامه
زند که الزامًا مطابق از دسترسی و مصرف کاالهای عمومی را رقم می

 موردنظرداری یا تضاد طبقاتی با الگوی سودمحوری سرمایه
 ولتددر اقتصاد سیاسی  رونیازاهای مارکسیستی نیست. اندیشه
متأثر از آرای هگل با اتخاذ دیدگاه انتقادی به بررسی چگونگی  ساخته

خروجی فضایی روابط اقتصادی و تولید تقاضاها، انتظارات و 
پردازد که دولت فارغ از عملکرد جامعه مناقشات حاصل از آن می
 بردر این راستا سعی . [2012	Dikec,]مدنی آن شکل داده است 

ی فضا ساخت درباز محوردولت است کارکردهای اقتصاد سیاسی آن
  جغرافیایی در چارچوب دیدگاه هگل تبیین گردد. 

  اقتصاد سیاسی فضا 
  

قش از ن ژهیوبهاقتصاد سیاسی از رابطه میان سیاست و اقتصاد و 
تر کند. به بیان دقیقهای اقتصادی بحث میگیریقدرت در تصمیم

موضوع اقتصاد سیاسی عبارت از بررسی جریانات اجتماعی و 
های معینی از طبقات منتفذ نهادهایی که از طریق آنها، گروه

سیاسی، تخصیص منابع تولیدی کمیاب را در جهت منافع -اقتصادی
اد سیاسی منافع اقتصادی ناهمگون در اقتصکنند. خود مهار می

گیری تضاد اجتماعی حاصل از های اجتماعی، شکلگروه
منابع بر قدرت سیاسی رقیب و  عیباز توزی، تأثیر گذار استیس

بنابراین  گردد.ی سیاسی بازارهای اقتصادی مطالعه میکار دست
های اجتماعی پیوند دارد های دولت و گروهاقتصاد سیاسی با ویژگی

[Momeni,	&	Zamani,	2013] های سیاسی و هر یک از نظام
توانند دارای اقتصاد سیاسی خاص خود باشند و مسیر تخصیص می

. ,Edel] [2001کنندگان تعیین نمایند منابع کمیاب را میان رقابت
اقتصاد سیاسی کیفیت توزیع جغرافیایی سرمایه، درآمد، خدمات، 

های اقتصادی، تخصیص سهم طبقات مختلف اجتماعی در برنامه
های فضایی و نواحی را بررسی و داللت هاگاهسکونتمنابع میان 

. در این چارچوب سیاست و اقتصاد دهدیمقرار  موردمطالعهآنها را 
شبیه هم هستند؛ زیرا هم در کارکردهای سیاست و هم در 

ی که طور بهکارکردهای اقتصاد تخصیص منابع نهفته است. 
ی حکومت، نهادها و مستندات سیاسی(قانون و ر یگشکل
ریزی) در جهت حفظ نظم و توزیع بهینه منابع نظیر کاالهای برنامه

پردازان عمومی و دستیابی به توسعه است. نقطه مشترک تمام نظریه
اقتصاد سیاسی موید اهمیت نقش سرآمدان اقتصادی و قدرتمندان 

 [2012سیاسی در توزیع و تخصیص این منابع است 

[Sharepour,ی از بررس ا چیزی بیشباقتصاد سیاسی  . بنابراین
 و شتهدا سروکارکارکردهای محض اقتصادی، همانند عرضه و تقاضا 

 ییرافیاغجبا فضای  ازجملهی و شناسجامعه های سیاست،با حوضه
. با اتخاذ این رویکرد سیر ,Gallaher] [2011 ابدییمپیوند 

در شهرها و روستاها و ... حاصل  ازجملهتحوالت فضای جغرافیایی 
کارکرد اقتصاد سیاسی است. در جهت شناخت این فرایندها الزم 
است اقتصاد سیاسی گردش سرمایه و ایدئولوژی نظام حکومتی 

عه مطال دانانیجغرافدر نظر برخی از  رونیازای بررسی گردد. روشنبه
 فیایی قرارهای جغرادر کانون تحلیل ستیبایماقتصاد سیاسی 

   .گیرد
 لهیوسبهسرمایه و تولید در هر جامعه و  ،کنترل ثروت یطورکلبه 

اد اقتص زگیری و تقویت شکل خاصی اصنفی به شکلهر طبقه و 
 و [2013	Levine,	&	Caporaso] سیاسی منتهی خواهد شد

 رقمجغرافیایی فضای اصی را در ساختار، روابط و فرایندهای خ
در جامعه ممکن است هدایت سرمایه توسط چنانکه . زدخواهد 
صورت پذیرد و هرکدام در صورت  غیره ، بازاریان و تجار وانینظام

 فضایی -دهی به روابط مکانیدنبال شکله کسب این جایگاه ب
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   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

 هستندصنف خویش  منافعلزوم تأمین خود و در صورت  موردنظر
[Lairson	&	Skidmore,	2000]. اد سیاسی برای اولین بار اقتص

سپس  ) و۱۷۷۶آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل ( استفاده مورد
مارکس نیز این  ازآنپس) قرار گرفت و ۱۸۴۸جان استوارت میل (
آدام  [2015	Momtaz,].گرفت های خود بکار مفهوم را در تحلیل

 فطرت سودمحور بشر جهیدرنتاسمیت معتقد بود که جامعه متمدن 
روندهای  جهیدرنتظهور یافته است و ساماندهی جامعه کمتر 

انتقال از مرحله بربریت انسان به  کهیطور بهسیاسی بوده است. 
جامه مدنی از دیدگاه آدام اسمیت به خاطر کارکرد تاریخی 

ی بوده است. مارکس نیز از منظر دیگری این عقیده را دار هیسرما
که شیوه تولید، روابط اجتماعی و  نمودیمعان توسعه داد و اذ

منافع طبقه  جهیدرنتنهادهای سیاسی همه خواسته یا ناخواسته 
در دیدگاه . [2001	Kourdzadeh,] ردیگیمصاحب ثروت شکل 

ی ر یگجهتو  اندازچشماقتصاد سیاسی مارکس تأکید بر آن است که 
آن  بعتبهفضایی در ارتباط تنگاتنگ با شیوه تولید اقتصادی و 

	,Zieleniec]ی به مناسبات اجتماعی و سیاسی قرار دارد دهشکل
نخستین نتیجه آن این است که تولید فضا چه مستقیم و  [2014

بر مبنای  ترچه غیرمستقیم انعکاس روابط طبقاتی و یا به بیان کلی
ن اساس در جغرافیای رادیکال هدف سود اقتصادی است. بر ای

مطالعه اقتصاد سیاسی فضا، کشف الگوهای توزیع، مصرف و نقش 
ی به این الگوها است دهشکلی در بورژواز ها و طبقات گروه

[Taylor,	2006].  در اقتصاد سیاسی مارکسیستی تقسیم فضا از
 جهیتدرنطریق توانایی خرید؛ تمایز طبقاتی را در فضا ایجاد نموده و 

های اجتماعی جدا از فرایندهای اقتصادی سرمایه ساالرانه فرم
توان نهادها و در مکتب جغرافیای رادیکال نمی جهتنیازانیست و 
های سیاسی را جدا از نیازهای مادی قلمداد نمود. بر این اندیشه

از ماتریالیسم تاریخی مارکس  محوردولتی رویکرد نیگز زیتمامبنا 
 شدهدهرانبدان علت بود که در این انگاره حاکمیت سیاسی به حاشیه 

  بود.  اعطاشدهبود و ارجحیت به تاریخ و روابط طبقاتی 
در دو مکتب اقتصاد سیاسی مارکسیستی و کالسیک؛  رونیازا

سیاست از استقالل عمل نسبت به ارکان اقتصادی و تولیدی جامعه 
ین اردار نبوده و فضا نیز معلول روابط تولیدی و طبقاتی است. برخو

های مختلف صاحب ثروت و ابزار تولید بعضًا در حالی است گروه
دارای منافع متضادی با یکدیگر بوده و نیاز به حاکمیت سیاسی 

ی وجود دار هیسرماهای برای تأمین نظم اجتماعی و تداوم زیرساخت
ی ممکن است تأمین برخی دار هیسرمادارد. ضمن اینکه در نظام 

کاالها و خدمات عمومی نظیر آموزش، بهداشت، امنیت و دفاع، 
ی صورت درستبهعمومی و خدمات رفاهی  ونقلحمل، ستیزطیمح

نپذیرد. بنابراین یکی از مباحث عمده اقتصاد سیاسی تخصیص 
ا نماینده تمام ی تواندیممنابع توسط حاکمیت سیاسی است که 

از طبقات اجتماعی باشد و منابع و تسهیالت را میان  قسمتی
ی انسانی هاگاهسکونتهای مختلف اقتصادی و مناطق و بخش

	Moradkhani]نمایند توزیع می &	 Shahbazi,	 .در  [2012
گرا توانایی این نهاد برای تعیین اهداف اقتصاد سیاسی دولت

ی و توانای شودینممنافع شخصی حاصل  لهیوسبهاقتصادی تنها 
دولت برای مستقل عمل نمودن از نیروهای اجتماعی به رسمیت 

منافع طبقات و نهادهای  ندیبرآدر این دیدگاه  .شودیمشناخته 
اجتماعی با یکدیگر متضاد بوده و نیازمند کارکرد تنظیم گری دولت 
است. این نظام تبادل امکان عدم تعادل و بروز مخاطرات جدی را 

خشی بدان نیازمند نیروی سومی است که این تعادل دارد و تعادل ب
. در این [1979	Ashraf,]را از طریق تخصیص منابع تعمیق بخشد 

راستا حاکمیت در وجه نهادی، مدیریت امور عمومی و تنظیم روابط 
ترین مقام و مرجعی است که در مقیاس ملی را به عهده دارد و عالی

 های تنظیمی را درفضایی انحصار سیاست-در یک ساختار سیاسی
ویژه در الگوی حکمرانی بسیط قلمرو سرزمینی در اختیار دارد که به

  . ,Taylor] [2006ست تر اافزون
های اقتصادی های اجتماعی از بعضی سیاستیک از گروه هر

. مبنای مخالفت یا ندینمایمحمایت و با برخی دیگر مخالفت 
زیان(مادی و  عکسبهموافقت نیز منافع(مادی یا معنوی) و یا 

آورد. ی به دست میگذار استیس جهیدرنتمعنوی) است که این گروه 
یک سیاست اقتصادی روی  کهیهنگامترین وضعیت در ساده

دهد درآمد نسبی عامالن اقتصادی تغییر نموده و افراد و نهادهای می
و  شوندمند میی متفاوت از مواهب اقتصادی بهرهاگونهبهاجتماعی 

 گریدانیبهبهای فضایی تأثیر بسزایی دارد. همین فرایند بر تولید فرم
ها و گیر در سیستم سیاسی برنامهافراد و نهادهای تصمیم

نمایند که موجب ایجاد سطوح متفاوتی از هایی را اجرا میاولویت
برخورداری و مصرف کاالها و تسهیالت عمومی توسط اصناف و 

کاالها و تسهیالت  گریدانیببهگردد. طبقات مختلف اجتماعی می
به  گانکنندمصرفبرای همه  عمومی فراهم شده توسط حاکمیت

 کنندگانمصرفدر دسترس نخواهد بود و برخی از  زانیمکی
از چرخه دسترسی به آنها حذف شوند و این فرایند افتراقات  توانندیم

فضایی متناسب با خود را تولید خواهد نمود که در یک -اجتماعی
است.  مطالعهقابلقلمرو جغرافیای سیاسی و متن موقعیتی 

این اقتصاد سیاسی فضا ناظر به شناخت چگونگی تولید فضا از بنابر 
ر دویژه نقش دولت در آن است. طریق تجمیع و توزیع سرمایه و به

 آفرین در فضای جغرافیاییاین راستا مدیریت منابع کمیاب یا قدرت
و  الیهای پولی و ممدیریت کاربری اراضی، تعیین سیاست ازجمله

ها در فضای جغرافیایی در ی کنترل روابط، فرایندها و فرمطورکلبه
قرار دارد. تبعات منفی  گرادولتقلمرو مطالعاتی اقتصاد سیاسی 

فعالیت افراد در مشاغل مختلف؛ ضرورت نظارت دولت جهت کاهش 
	,Hegel]نماید می ریناپذاجتنابها را تبعات ناخواسته این فعالیت

ار اقتصادی در جامعه برقرار گردد ینکه چه نوع سازوکا .[2001
به این موضوع بستگی دارد که نهادها و بازیگران سیاسی چگونه 

	Momeni] [2013دهند منابع و نهادهای اقتصادی را سامان می
&	Zamani, .  

ی دیالکتیک هگلی، اقتصاد شناسمعرفتدر این راستا در چارچوب 
ضا نیروی حاکم بر ف مثابهبهوسیله دولت سیاسی ساماندهی شده به

پیوسته سیر تکاملی داشته و بر مبنای آن مقاطع تاریخی متفاوتی 
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در سالیان اخیر توجه به  رونیازا برای شناخت فضا متصور است.
-در هدایت فرایندهای مکانی گرادولتمطالعه اقتصاد سیاسی 

تغییر و در این رویکرد نحوه عملکرد تر گردیده و فضایی افزون
تبیین و پژوهش هدف این است.  افتهیتوسعه »فضا«بازساخت 

یندهای کارکردی مؤثر در آترین نمادهای ساختی و فر مهممطالعه 
های وسیله دولت در چارچوب اندیشهشده بهاقتصاد سیاسی ساخته

  بود."هگل" در مقیاس ملی و در قلمروی سرزمینی 
  

  شناسیروش
ها و اطالعات، آوری دادهاین پژوهش از نوع بنیادین و روش جمع

لی بود. تحلی-ای و شیوه تحلیل اطالعات توصیفیاسنادی و کتابخانه
 کیالکتیدگرا به دنبال تحلیل این پژوهش با رویکردی فرااثبات

فضایی در چارچوب عملکرد حاکمیت سیاسی در چگونگی توزیع 
ع در مقیاس ملی است. با اتخاذ کاالهای عمومی و تخصیص مناب

های ساختی و این الگوی شناختی تحلیل دالیل ظهور جلوه
فرآیندهای کارکردی در فضای جغرافیایی در پرتو مفهوم اقتصاد 

گردد. در بخش نظری پژوهش با استناد به پذیر میسیاسی امکان
 راگاثباتمستندات نظری مفهوم فضای جغرافیایی در موضع فرا

ردید، سپس با استفاده از اين تعریف، نمادهای ساختی و تبیین گ
فرآیندهای کارکردی تولید فضا متأثر از تعریف هگل از دولت در 

 قرار بحث موردهای اقتصادی چگونگی توزیع منابع و زیرساخت
  است. گرفته

  

  هایافته
 لهیوسبهتولید فضا  گرادولتدر چارچوب دیدگاه اقتصاد سیاسی 

؛ لیکن سرانجام گرددیمآغاز  شرطشیپ عنوانبهنیروهای اجتماعی 
های با تشکیل دولت؛ نیروهای اجتماعی و مدنی نیز از روش

 تیرنهادگردند و انتخابی توسط دولت برای انباشت سرمایه متأثر می
گردد. در دیدگاه جامعه مدنی متأثر از اقتصاد سیاسی دولت می

هگلی تعادل و نظم فضایی فقط هنگامی ی گرادولتاقتصاد سیاسی 
شود که همه تضادها میان مراتب فروتر حقیقت در حاصل می

پایانی از میان برود که این نهاد پایانی در قالب مفهوم دولت  نهادکی
در انگاره هگلی غایت  چراکه. [2007	Sabzehie,] ابدییمتداوم 

 ندهر یدربرگت ی اجتماعی ذاتًا یکسان است و دولوزندگنهایی فرد 
استقرار در قلمرو  موجببهتمامی شهروندان و نهادهایی است که 

. پس [2007	Ahmadvand,]است  گرفتهشکلسرزمینی مشترک 
جامعه مدنی دولت بالفعلی است که هنوز شکل نگرفته است؛ زیرا 

ها و جدایی بین نیروهای اجتماعی جامعه مدنی دربرگیرنده تنش
دهی عمودی جامعه مدنی است به سازمان است و کنترل آنها منوط

 ابدییمکه در قالب مفهوم حکومت تداعی 
[Jahanbagloo,1995] . در دیدگاه هگلی به حداکثر رساندن

سودمندی عمومی از طریق تأمین دسترسی متناسب به کاالها و 
 .دینمایمگیری جامعه اخالقی را فراهم خدمات عمومی زمینه شکل

در این راستا کارکردهای دولت هگلی در ساماندهی اقتصاد سیاسی 
  است: ذکرقابلفضای جغرافیایی در قالب موارد زیر 

ن به موضوع چگونگی تعیی گرادولتدر دیدگاه اقتصاد سیاسی  الف)
. دگردیممنابع توجه زیادی مبذول  عیتوز بازموقعیت تسهیالت، 

چگونگی سازمان فضایی جامعه و  دنبال بهچنین مطالعاتی 
پاسخگویی به این پرسش است که چه کسی چه چیزی را در کجا 

ضمن اینکه  .[2012	Muscara,	&	Agnew]آورد می دست به
موقعیت جغرافیایی استقرار نهادها و افراد و دسترسی و کنترل برخی 

ای است نیز در اقتصاد سیاسی فضا ناحیه شدتبهکاالهایی که 
ای ممکن است یک است. مثًال احزاب سیاسی ناحیه طالعهمقابل

ای را ساماندهی نمایند و تغییر سیاست نسبت به درخواست ناحیه
 همطالعقابلمحل یا ناحیه خود را خواستار گردند که در این رویکرد 

است. بنابراین در این دیدگاه بر ارزیابی فضایی رفاه اجتماعی تمرکز 
هیالت یابی تسکند که چگونه مکانتوجه میداشته و به این مسیله 

ند. گردحاکمیتی تعیین می-و خدمات توسط اشکال مختلف نهادی
موقعیت بهینه خدمات و کاالهای عمومی نیازمند آن است که 

ف مختل نفعانیذی فضایی از گذار استیسی دولتی در ساالر وانید
گر بازار؛ مستقل و بر آمایش سرزمین تأکید ورزد.از سوی دی

باشند و افراد و های سیاسی دارای ماهیت فضایی نیز میسیستم
کنند همه دارای موقعیت هایی که سیستم سیاسی را ایجاد میگروه

باشند. به یکدیگر و محیط مرتبط می که باشندیمجغرافیایی نیز 
ی برای تخصیص گذار تیاولودر  تواندیماین موقعیت جغرافیایی 

 برای شدهانتخابو سازوکار  دشدهیتولکاالهای عمومی، مناقشات 
ورودی،  گریدعبارتبهحل مناقشه دارای اهمیت اساسی باشد. 

های سیاسی دارای خروجی و سازوکارهای تخصیص توسط سیستم

فضایی آشکار هستند. در این راستا سطح رضایت ‐تجلی مکانی
مندی از کاالهای عمومی ت به بهرهنهادها، طبقات و افراد نسب

تواند تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی آنها نیز قرار داشته باشد می
[Mirheydar	 &	 Mirahmadi,	 بنابراین رضایت از  .[2017

به دو دلیل ناشی از موقعیت  تواندیمدسترسی به کاالهای عمومی 
کاالهای عمومی فراهم شده  کهآنجغرافیایی نیز باشد. نخست 

در دسترس همه  زانیمکتوسط حاکمیت سیاسی به ی
کنندگان قرار ندارد و دوم اینکه برخی مصرف کنندگانمصرف

از  تواندیماداری) ‐(ساکنان خارجی برخی از قلمروهای سیاسی
مصرف حذف شوند. همچنین اقتصاد سیاسی ممکن است موجب 

مذهبی  -های قومی های اجتماعی نظیر گروهتفاوت دسترسی گروه
به کاالهای عمومی و موجب تبعات عملکرد اقتصاد سیاسی در فضا 

ا یی و یگراهماز منظر اجتماعی گردد. در این راستا اقتصاد سیاسی 
واگرایی تابعی از چگونگی دسترسی نیروهای اجتماعی به کاالها، 

ها فارغ از خواست تسهیالت و خدمات عمومی است که دولت
وانند دسترسی به آنها را برای عموم تنیروهای بورژوازی می

از  محوردولتاصوًال در چارچوب مطالعات شهروندان تأمین نمایند. 
مندی از تسهیالت عمومی و اقتصاد سیاسی فضا یکی از ارکان بهره

هایی و قلمروسازی هایبندسطحهای توسعه براساس زیرساخت
 ملهازجت. است که بخش زیادی از آنها دستاورد حاکمیت سیاسی اس

نابع و سرریز م سرمنشأی گاهسکونتچگونگی ارتقاء سیاسی سطوح 
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قاء ها است. به عبارت بهتر سیر ارتی این مکانسوبهتسهیالت بیشتر 
در شهرها توسط  ازجملهی انسانی هاگاهسکونتسطح سیاسی در 

در  ژهیوبهگردد و این روند اصحاب قدرت و سیاست هدایت می
های حکمرانی متمرکز از اهمیت زیادی در برقراری جوامع دارای نظام

های فضایی عدالت فضایی برخوردار است. در این راستا سیاست
امکان انباشت سرمایه را بدون ایجاد قطبش فضایی  تواندیمدولت 

  فراهم نماید.
در نقطه مقابل از حیث مقیاس نیز ضرورت ارتباط میان سطوح 

د هماهنگی میان طیف مختلف اقتصاد سیاسی فضا و ایجا
ی در یک قلمرو سیاسی امنطقهی از کنشگران محلی و اگسترده

همچون کشور بدون وجود کنش کالن نگر حاکمیتی که برگرفته از 
های اجرایی و حکومتی است حاصل نخواهد شد. کارکرد دستگاه

ریزی در روستا، شهر، ها و سطوح برنامههر یک از مقیاس گریدانیببه
ی ز یربرنامهارای منافع مکانی خاص خود هستند و پایداری منطقه د

ای هگردد که ارتباط تعاملی بین سطوح و مقیاسزمانی حاصل می
مختلف وجود داشته باشد. بنابراین بهترین سطح تحلیل اقتصاد 

	,Jones]سیاسی فضا سطح تحلیل ملی است  و نظام  [1998
های تنظیم تعامل مقیاسی در ترین سرچشمهسیاسی یکی از مهم

 گردد.تکمیلی فضایی تنظیم می همآنسطح ملی است که در قالب 
اگرچه در مفهوم اقتصاد سیاسی مقیاس کروی دارای اولویت اول 
در سطح تحلیل است و مطالعه مقیاس محلی نیازمند قرارگرفتن در 

لیکن حکومت نهادی است که در  انداز جهانی است. چشمکی
های فضایی حاصل از اقتصاد سیاسی مقیاس ملی عدم تعادل

	,Taylor] دینمایمکنترل و تنظیم  المقدوریحتی را دار هیسرما
و بر این مبنا در مقیاس ملی بیشترین قابلیت تلفیق با  [2000

عملکرد حاکمیت سیاسی را دارا است. بر این مبنا اگرچه فرایند 
سبب مرکزیت یابی مناسبات نئولیبرالیسم و تثبیت آن  شدنیجهان

در قالب یک ساختار واحد با دخالت اندک دولت گردیده است 
[Jahanbagloo,	  بازهای الزم جهت اما اتخاذ سیاست [2014

عوامل کاهنده  ازجملهها منابع و توزیع فضایی زیرساخت عیتوز
جهانی شده است. ی دار هیسرمامخاطرات انسانی حاصل از 

حاکمیت سیاسی باالترین کارکرد را در جهت کاهش  جهتنیازا
را در مقیاس  شدنیجهاناثرات عدم تعادل فضایی حاصل از فرایند 

  ملی دارا است. 
 کهیهنگامی فضایی: ز یربرنامهو  گرادولتاقتصاد سیاسی  ب)

ی باشد که کارکرد و اگونهبه ساز فضااستقرار عناصر جریان ساز و 
که  آوردیرمبکارایی یکدیگر را خنثی یا تضعیف نمایند وضعیتی سر 

وان تشود که برای نمونه میی فضایی یاد مینظمیب عنوانبهاز آن 
به آلودگی هوا، نامتناسب بودن الگوی مسکن، توزیع نامتعادل 

 ی و غیره اشاره نمود.نینشهیحاشجمعیت، توزیع نامتعادل ثروت، 
ی و آمایش در اشکال تنظیم یا دهسازمانبر این مبنا فضا نیازمند 
ها است که سازنده اقتصاد سیاسی فضا تخصیص عناصر و جریان

ی ناظر به تخصیص و توزیع فضایی دهسازماناست. در این راستا 
 ستیبایمها همانند جمعیت، فعالیت، منابع و ... است که پدیده

ری عدالت فضایی صورت پذیرد برقرا منظوربهتوسط دولت 
[Andalib,	2001]  از الگوی ایدئالیستی و نه صرفًا  تواندیمکه

ی ز یربرنامهدر حقیقت دولت از طریق  ماتریالیستی تبعیت نماید.
ی تسهیالت و خدمات را ابیمکانفضایی، نظام عرضه و تقاضا و 

متأثر خواهد کرد و بر مبنای آن اقتصاد سیاسی دسترسی و 
و کاالهای عمومی ظهور خواهد یافت.  هارساختیزی ابیمکان
دسترسی به کاالها و خدمات عمومی در دیدگاه  نیتأم گریدانیببه

در نماید و دولت قاهگلی الزامًا از فرایند انباشت سرمایه پیروی نمی
فرایند انباشت تأمین دسترسی به آنها را برای طبقات  برخالفاست 

ماید. در دیدگاه هگلی تنوع منافع اصناف و فرودست را فراهم ن
که منافع طبقات اقتصادی  شودیمهای اقتصادی مانع از آن اتحادیه

	های فضایی دولت بازتاب یابد.مسلط در سیاست
ریزی و آمایش متعادل در سطح سرزمین بدون فرایند برنامه رونیازا

ا اعد ر بایست محیطی مسنبوده و دولت می ریپذامکانوجود دولت 
، فراهم كردن هارساختیزاز طرق ثبات سیاسی و مالی، آماده نمودن 

نیروی كار ماهر و یك سیستم مالیاتی مساعد و مطلوب جهت 
توان می .[1996	al,	et	Palan]دستیابی به توسعه فراهم آورد 

اذعان نمود که اعتقاد به مفهوم سیاسی مبین آن است که فرایند 
ی اگونهبهگیرد و توسعه فضایی نهادی صورت نمی خألتوسعه در 

پایدار نیازمند نهادهای توسعه محور است. توسعه اساسًا ماهیتی 
 هایسیاسی داشته و قبل از آنکه موضوعی مربوط به استراتژی

اقتصادی باشد موضوعی مربوط به پویش قدرت سیاسی، ماهیت 
	,Delfrouz]دولت و رابطه دولت و نیروهای اجتماعی است 

، بهداشت و انرژی ونقلحملم دولت در تأمین زیربنای قدا. ا[2014
از دامنه و میزان قطبش فقر  تواندیمتوسعه انباشت سرمایه  باهدف
بنابراین اقتصاد سیاسی فضا در انگاره هگلی؛ شامل فضای بکاهد. 
دولت است که در ُبعد کاربردی در علوم  لهیوسبه شدهیز یربرنامه

دهی، میزان و شدت این تغییرات تحت عامل جغرافیایی جهت
گردد های فضایی تنظیم، مدیریت و کنترل میسیاست

[Lashgari,	 ترین منشأ توان اذعان نمود که مهممی [2014
مدت از حیث ساختار، کارکرد و فضای عمومی در کوتاه ردهندهییتغ

بط مبتنی بر اقتصاد سیاسی و چگونگی توزیع و بارگذاری محتوی روا
 طوربه .[1995	Mitchell,]جغرافیایی منابع و تسهیالت است 

ی فضای عمومی و کنترل روابط و تبادالت درون آن متأثر از فرایند کل
بوده و فارغ از تجلیات قدرت سیاسی  محوردولتاقتصاد سیاسی 

فضایی چون توسط دولت تدوین  ریزینیست. به عبارت بهتر برنامه
های مرتبط با آن کنترل یا تأیید و با حداقل توسط دولت یا دستگاه

مبنا و مادر  عنوانبهشود؛ در فرایند اقتصاد سیاسی هگلی می
گردد. علم تخصیص بهینه منابع کمیاب، تغییرات فضایی قلمداد می

نظام  جودونیبااگردد ها و بازارها کنترل میهمواره توسط دولت
ی نسبت به بازار دارد و هر نوع عدم تعادل را تر مقدمسیاسی نقش 

  . دینمایماز طریق قوانین و مالیات کنترل و حتی بازساخت 
ها و تصمیمات دولت ریزی و آمایش فضا؛ مبتنی بر اولویتبرنامه

از  توانریزی فضایی را نمیبوده و مقوله اقتصاد سیاسی و برنامه
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	Ejlali].ز نمود یکدیگر متمای et	 al,	 اندیشیدن درباره  [2013
ای از مناسبات سیاست و قدرت همواره با فراخواندن مجموعه

فضایی از مدیریت کالبد فیزیکی تا توزیع دارایی و غیره همراه است 
[Tucker,	1998]. اگرچه در علوم انسانی مدرن نگاه  جهتنیازا

ی از اهمیت فراوانی برخودار است و نگاه تک عاملی که ارشتهنیب
نماینده اندیشه جبر جغرافیایی است در تاریخ علم جغرافیا اهمیت 

است. لیکن مطالعه اثرگذاری سیاست در فضا در  دادهازدستخود را 
نمایان گر اهمیت فزاینده  محوردولتچارچوب اقتصاد سیاسی 

رد دولت در جهت تعیین های جمعی هماهنگ در قالب عملککنش
ها رمف جهیدرنتمیزان و چگونگی دسترسی به منابع کمیاب است و 

اقتصاد  درواقعاز قدرت تهی نخواهد شد.  گاهچیهو روابط فضایی 
ی، بندسطحی، ابیمکانسیاسی فضا در قالب کارکردهایی همچون 

تأمین دسترسی و ... تجلی اراده حکومت در قالب تنظیم قوانین و 
اختصاص منابع جهت دستیابی به عدالت فضایی است که الزامًا 

ی دار هیماسر قطبش حاصل از  .تواند از فرایند انباشت تبعیت نکندمی
گردد فضای جغرافیایی بر مبنای میزان ثروت و طبقه موجب می
و این افتراق خود را بر مبنای فراوانی فضا  افتهیصیتخصاجتماعی 

سازد. ضمن ی آن برای فقراء نمایان میبرای ثروتمندان و کمیاب
دهد و بنا به هر دو اینکه توسعه نابرابر در کیفیت مکان روی می

	,Elden] دهددلیل این کمیابی و تفاوت در غیاب دولت روی می
 تضاد در دسترسی واسطهبهبنابراین فضاهای جغرافیایی . [2007

ماندهی فضایی و کاالها و خدمات عمومی نیازمند سا هارساختیزبه 
نهادی فراتر نیروهای متعدد موجود در جامعه  مثابهبهتوسط دولت 
ریزی فضایی امکان تعیین از سوی دیگر در قالب برنامه مدنی است.

 ریپذامکانمحدوده میان اموال اجتماعی و اموال خصوصی 
های دولت موجب .ضمن اینکه هرگونه تحولی در سیاستگرددیم

	,Goymen]ایجاد تحول در چگونگی ثروت آفرینی بازار خواهد شد 
در این راستا دریافت مالیات از ثروتمندان و چگونگی  .[2000

منجر  تیدرنهاهزینه نمودن آن توسط دولت برای خدمات عمومی 
	,Elden] گرددیمها به بازساخت فضایی سکونتگاه که  [2007
های مختلف انباشت سرمایه صورت براساس انتخاب میان گزینه

گر اقتصاد سیاسی تنظیم عنوانبهدولت . در این راستا ردیپذیم
ممکن است برای پیشرفت منافع بخش خاصی از 

بخش کشاورزی بیش از بخش صنعت)  مثالعنوانبهسرمایه(
سیاست خاصی را اعمال نماید که تبعات فضایی خاص خود را 

ی تنش بین طبقات و نیازهای دار هیسرماخواهد داشت. در داخل 
 این ستیبایمبرای استثمار نیروی کار وجود دارد و  دارانهیسرما
حکومت محدود گردند. این مسیله مشتمل بر  لهیوسبه هاتنش
ق مالکیت، تنظیم چگونگی تخصیص منابع پول از طریق نرخ حقو

های فضایی برای تأمین بهره تسهیالت اعتباری و ارایه زیرساخت
. [2005	Painter,]دسترسی به کاالها و خدمات عمومی است 

سیاست در همه جوامع عرصه ستیز و سازش میان حاکمیت و 
در حقیقت دولت  نیروهای اجتماعی و تنظیم روابط میان آنها است.

با تعیین چگونگی استفاده از مازاد، توزیع سود را میان طبقات و 

و  [2017	Mosalanejad,]فضای جغرافیایی ساماندهی نموده 
داری های فضایی حاصل از سرمایهمقابله با آشفتگی منظوربه

  .[1984	Johnston,]نماید راهکارهای خاصی را اعمال می
 

از طبیعت مبتنی  سودمحوری کشبهرهی دار هیسرمادر نظام  ژهیوبه
خش انجامد و بیی و تخریب آن میساوفربر نظام انباشت سرمایه به 

تغییرات  ازجمله ستیزطیمحمهمی از تغییرات اتفاق افتاده در 
اثرات اقتصاد سیاسی است که  جهیدرنتها، ی و آلودگیطیمحستیز

	Hafeznia]. دینمایمدر فضای طبیعی بازساخت ایجاد  &	
Kavyanirad,	 متأثر از  محوردولتدر اقتصاد سیاسی  [2014

دیدگاه هگل، قلمرو طبیعت پدیداری تا حدودی زیادی به اقتصاد 
یعتی طب رونیا ازدولت وابسته است.  لهیوسبه شدهساختهسیاسی 

 و اجتماع است و استیباسدر تعامل  شودیمتعریف  ساننیبدکه 
حاصل اقتصاد سیاسی باشند. در این  انندتویمهای محیطی فرم

و هم  ساختانسانبخشیدن به مخاطرات طبیعی  شدتهمراستا 
کنترل آنها متأثر از اقتصاد سیاسی بوده و در حیطه معرفتی 

بنابراین  .[2013	al,	et	Ramesht]جغرافیای طبیعی قرار دارد 
سط یکی از منابع تو مثابهبههای محیطی ها و توانشناخت پتانسیل

برداری از آن توسط ی مناسب جهت بهرهگذار استیسحاکمیت و 
گری آورد. حتی عدم تصدیدولت امکان پایداری محیط را فراهم می

دولت در امور اجرایی در ذیل دیدگاه نئولیبرالیسم با ورود هر چه 
 گذاری فضایی جبران گردیده است.بیشتر دولت در عرصه سیاست

ریزی در مقیاس ملی ناخودآگاه زمینه صالت بخشی به برنامهاصوًال ا
آورد و موجب ظهور اقتصاد سیاسی دولت مداخله دولت را فراهم می

 ژهیوبه .[2002	Allmendinger,] گرددیمساخته در مقیاس ملی 
 ها با یکدیگر، تعادلدر عصر حاضر با توجه به تعامل گسترده مکان

ی ریز که برنامه گرددیمزمانی حاصل  های مختلفدر فضا در مقیاس
و با رعایت  دهیتندرهمآمایش سرزمین در قالب شبکه متعامل و 

های کالن نگریسته شود و این مسیله تنها از طریق اولویت
   [2007	Parker,].کارکردهای دولت قابل حصول است 

  
  

گیری اقتصاد سیاسی فضا در مقیاس ملی براساس اصوال شکل
فضایی و رویکردهای اقتصادی است که بخش -مکانی مراتبسلسله

 به جهت نبود درگذشتهزیادی از آنها دستاورد قدرت سیاسی است. 
های فناوری و اثرگذاری کمتر دولت؛ اقتصاد محلی در مقیاس

تری داشت. لیکن امروزه به جهت وجود فروملی بروز و ظهور افزون
های تنظیمی ستهای ارتباطی و به جهت همگون شدن سیافناوری

تحت لوای دولت هرچه بیشتر ترسیم اقتصاد سیاسی فضا؛ مقیاسی 
دانان پیرو اقتصاد سیاسی هگلی . جغرافیملی پیدا نموده است

 گرفتندمنفرد و یا چندوجهی در نظر می صورتبهاگرچه مقیاس را 
لیکن از میان سطوح مختلف مقیاس برای مقیاس ملی اصالت 

 همثاببهاز دید آنها دولت  کهیطور به. دندیگردیمبیشتری قایل 
گر اولیه در ایجاد و بازشناسی سطوح دیگر اقتصاد سیاسی کنش
در دوره کنونی  [2010	Zakie,	&	Mirheydar]. دینمایمعمل 

ی هر دار هیسرمااینکه تحت تأثیر دیدگاه ماتریالیستی  رغمیعلنیز 
 ی کاهشسوهبچه بی شتر فرایندهای توسعه فضای جغرافیایی 
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   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

 ودریممداخله مستقیم دولت در پیشبرد برنامه اقتصادی پیش 
ی الگوی دسترسی ساز فراهملیکن دولت تنها نهادی است که توان 

به کاالهای عمومی را فارغ از فرایندهای انباشت سرمایه فراهم 

های حاصل از اقتصاد نماید. ضمن اینکه مواجهه با چالش
نیازمند نهاد دولت جهت تنظیم نمودن داری جهانی شده سرمایه

  ).۱ابعاد مختلف اقتصاد در قلمرو سرزمینی است (شکل 
  

  
  محورکارکردهای فضایی اقتصاد سیاسی دولت )۱ شکل

  

 محوردولتروش مطالعه اقتصاد سیاسی فضای جغرافیایی  ج)
های کمی بوده و در آن خصلت سنجش دورازبهمتکی بر آرای هگل 

الزامًا سیر تاریخی رویکردهای  چراکهی وجود ندارد. ر یتکرارپذ
 ها و بازیگران سیاسیفضایی متأثر از تغییر ایدئولوژی-اقتصادی
یست. ی ننیبشیپتغییر قدرت و گفتمان قابل  کهییازآنجااست و 

 توانینماجتماعی را نیز ‐های فضاییات پدیدهبنابراین تغییر 
بینی نمود و قیاس ناپذیری تجلیات فضایی در شناسایی و پیش

های مختلف اقتصاد سیاسی یکی از پیامدهای گریزناپذیر آن دوره
 دنقبهدر چارچوب دیدگاه هگلی  محوردولتاست. اقتصاد سیاسی 

	,Peet] پردازدیم گرااثباتی شناسروش زیرا که  [2009
های مختلف از گذاری و تخصیص منابع در بین دولتاولویت

نماید و مطلق اندیشی تعمیم فرایندها و اصول مشابهی پیروی نمی
با تغییر  کهیطور بهگرا در مورد آن امکان صدق پذیری ندارد. 

 جیتدربهی کار آمدن رهبران جدید باروهای فکری و نهادی و مشرب
ی فضای جغرافیایی در مقیاس کشور دچار ابعاد طبیعی و انسان
رویکرد؛ اقتصاد  دراین .[1999	Flanagan,]گردد تغییر و تحول می

تغییر، جایگزینی و تصاحب مصدر قدرت  لهیوسبهسیاسی فضا 
 لهیوسبهاجتماعی جدید و متعاقب آن -نیروهای سیاسی لهیوسبه

گردد. در این فرایند، راهکارهای اقتصادی این نیروها بازساخت می
کنندگان قبلی از طریق فرایند انتخابات و یا سایر مطیعان و مصرف

ها با قرارگیری در مصدر قدرت سیاسی تبدیل به تولیدکنندگان روش
کنندگان، فضا را تصاحب و گردند؛ به این معنا که استفادهفضا می

هت منافع ها و به عبارت بهتر در جآن را در تعقیب نیازها، اولویت

بنابراین یکی از . [2013	al,	et	Javan]نمایند خود از نو خلق می
بنیادهای فلسفی تغییرات در اقتصاد سیاسی فضا، تغییر، تحول و 

ها و قرارگیری نیروهای جدید در مصادر بازساخت سیاست
عمیقی رخ  صورتبهگیری و اجرا است. اگر این تغییرات تصمیم

اجتماعی جدید -دهد یک فضای جدید همراه با یک نظم فضایی
شود که شناخت ابعاد و روندهای ساختی و کارکردی در برقرار می

و با تفسیرهای تبارشناسانه قابل حصول  گرااثباتقالب انگارۀ فرا 
 .[2010	Habersack,]است 

 

های دها و فرمبر این مبنا زمانی که عملکرد دولت در ساماندهی فراین
گیرد الزامًا این امکان قرار می موردبحثاقتصادی فضا در یک قلمرو 
ی و سنجش آن ابیشیپهای کمی برای وجود ندارد که صرفًا از روش

و  ریذپمیتعمقدرت و کارکردهای فضایی آن  چراکهاستفاده نماییم. 
 شیپبهاقدام  توانینمحتی پایدار و مداوم نیست و در مورد آن 

ر نمود. گرا نیز نظبه روش فرا اثباتی و انگاره ستیبایمبینی نمود و 
ویژه آنکه عملکرد دولت و روابط قدرت در قالب عملکرد بازیگران به
فضایی دارای -ی سیاسی در قلمروهای مختلف مکانیهایدئولوژ یاو 

تر این مسیله موجب کارایی پایین جهتنیازانتایج مشابهی نبوده و 
ی در مطالعات جغرافیای سیاسی است. در نظر کم فنونها و روش

های کالن در مطالعات فضا به شکل مبنایی ناقض آنها اتکا به تئوری
های مختلف به جهت این رابطه در ابعاد و مقیاس چراکهاست؛ 

  آورد.می وجود تنوع در روابط اجتماعی، نتایج متمایزی را به بار
بنابراین هر پدیده فضایی به یک سازه اقتصاد سیاسی وابسته است 

نوعی وجود پیشین است بر هر کشفی تقدم دارد و در مثابهبهکه 

 بازساخت قلمرو سرزمینی

مندی تنظیم میزان بهره
اصناف و طبقات 

اجتماعی از منابع کمیاب 
از طریق تعیین 

 های پولی و مالیسیاست

توزیع فضایی کاالهای 
های عمومی و زیرساخت

فیزیکی مورد نیاز کشور در 
 هامیان سکونتگاه

کنترل مخاطرات فضایی 
ناشی از قطبش سرمایه از 

 ریزی و آمایشامهطریق برن

گذاری در ورود و سیاست
یابی سرمایۀ خارجی مکان

 در قلمرو سرزمینی

اقتصاد سیاسی 
محور متأثر از دولت

 دیدگاه هگل 
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   گردند.های واقعی میفضای جغرافیایی تبدیل به فرم
ت توجهی به ارتباط حکوم هرگونهمانع  گرااثباتاز سوی دیگر رویکرد 

 چراکه؛ گرددیمدر ساماندهی عنصر کمیاب در فضای سرزمینی 
بخشی از روبنای جامعه در  عنوانبهدولت را  گرااثباتجغرافیدانان 
دی ی و روابط تولیدار هیسرمااند که در تبعیت از زیربنای نظر گرفته

انگیزه و دولت فاقد  گرااثباتدر منطق  دینمایمحاصل از آن عمل 
متغیر وابسته به اقتصاد در نظر گرفته  مثابهبهمنبع نیرو و صرفًا 

شود. مفروض انگاشتن نظریه انتخاب عقالنی با تفسیر سودگرایی می
های مختلف این رویکرد، مادی باعث شده است در شناخت شاخه

دیالکتیک فضا صرفًا براساس کنش و واکنش اقتصادی و ارجحیت 
ی الهیوس عنوانبهسود و هزینه شکل بگیرد و دولت دادن به معادله 

 هرگونه. در این نگرش شودیمبرای برآورده نمودن نیازها تلقی 
مامی بوده و ت تصوررقابلیغو  معنایباساسًا  ادشدهتخطی از منطق ی

فایده مادی تفسیر گردد -رفتارها بر مبنای منطق واحد هزینه
.[Abdekhdaei,	2015] با اتخاذ این روش نوعی  کهیطور  به

گیرد که جزء انباشت سرمایه و قرار می موردنظرپراگماتیسم افراطی 
ی زودبازده جهت سودآور نمودن قلمروهای فضایی هاحلراهیافتن 

ا های پیچیده فضایی تنهدغدغه دیگری ندارد. در این دیدگاه سیستم
 کهیلدرحا؛ رسندیمی به نظر نیبشیپرقابلیغظاهری پرآشوب و 

آشوب  توانیمتابع جریان مشخص هستند. در این نگرش  درواقع
 هبتصادفی  نکهیباوجودارا یک فرایند غیرخطی معین دانست که 

خاذ این ی است. اتنیبشیپلیکن تصادفی نیست و قابل  رسدیم نظر
نا  ی شدن وگفتمان ریغدیدگاه در مطالعات علوم جغرافیایی سبب 

  این علم گردید.  ایدئولوژیک قلمداد کردن
 رمحودولتاین در حالی است که در صورت مداخله اقتصاد سیاسی 

 گرااثباتمتأثر از دیدگاه هگل ناخودآگاه مطالعات فضایی از ماهیت 
اقتصاد سیاسی فضا امری نسبی بوده و نسبت  چراکه. شودیمخارج 

جهت دسترسی به توسعه  اتخاذشدهو الگوهای  هادولتبه عملکرد 
 قعدروااز قلمرویی به قلمرو دیگر و زمان به زمان دیگر متمایز است.

اقتصاد سیاسی فضا در دیدگاه ایدئالیسم هگلی نه صرفًا فیزیکی و 
 جهیدرنتانتزاعی و نه صرفًا ذهنی بلکه محصولی سیاسی است که 

و  ردیگیمی اقتصادی توسط دولت شکل گذار استیسهای شیوه
	&	Rafieian] [013 ای کامًال نسبی و ربطی استابراین پدیدهبن

Hossienpour,  در اندیشه ساختارگرای هگلی، فاعل شناسا کلی
بخشد و این های حسی را نظم میداده شکلیبواحد است که انبوه 

 ایذهن الزاماً ذهن فردی نیست بلکه ذهن جمعی است که نظام تازه
شناخت  گرید	انیب	به. نهدیمع از تاریخ بنا از اندیشه را در هر مقط

 کهیمادام» نفسهیف«موجودی ِصرف یا  مثابهبهفضای جغرافیایی 
ر گردد. دیا همراه حاکمیت نباشد؛ فاقد امکان شناخت می» لنفسه«

گیری از وجود و قرارگیری در نقطه این رویکرد شناخت با فاصله
گردد و شناخت بازساخت فضا نیازمند مقابل وجود حاصل می

ایی فرایند فض چراکهبازگشت تدریجی به ذهنیت و گفتمان است. 
ذهنی خارج و به ضد بایست از ماهیت برای شناخت می

  خودش(عینیت) تبدیل شود.

 طوربهدر این انگاره حصول معرفت محصول تعدد ذهن افراد است و 
و محصول میراث جمعی است.  دیآینمجداگانه در اذهان افراد پدید 

ضروریاتی است که  تکامل آگاهی در پدیدارشناسی هگلی ناشی از
دیدگاه هگلی دهد. در محتوی منطق دیالکتیک را تشکیل می

شناخت فرد و شناخت دیگران از فضای جغرافیایی پیرامون در تعامل 
یابد و عقالنیت ورزیدن به فضای پیرامون ماهیتًا با یکدیگر رشد می

در این راستا در دیدگاه هگلی،  ای بین االذهانی و جمعی است.پدیده
در قالب توجه به ساختارهای  ستیبایمریزی فضایی را برنامه
توسط دولت جستجو نمود. ضمن اینکه  گرفتهشکلتصاد سیاسی اق

 مثابههبی انگاشتن فضای جغرافیایی جابهدر اقتصاد سیاسی فضا 
ی بازتاب فضا سانبههای ذهنی و یا نگریستن به ذهن تجسم سازه

های سیاست جهیدرنتمادی، امر مادی و ذهنی در ارتباط با یکدیگر و 
شود. در منابع کمیاب در نظر گرفته می عیتوز دربازفضایی حاکمیت 

گرا متأثر از دیدگاه هگل هر موجود دیدگاه اقتصاد سیاسی دولت
های خاصی از اقتصاد فضا به دلیل حاکمیت رویه ازجملهعینی 

ری قابلیت تکرارپذی سازدیمسیاسی که آن را از دیگر فضاها متمایز 
سیاسی از این های احزاب و گروه چراکهو تعمیم گرایی ندارد. 

های انباشت سرمایه و تأمین توانایی برخوردارند تا در سیاست
 یکار دستهای خود ها و کاالهای عمومی بر مبنای دیدگاهزیرساخت

منابع به نفع خود جهت استمرار در مصدر قدرت  عیتوز بازنموده و از 
فضای جغرافیایی  رونیازا. ,Nelie] [2017استفاده نمایند 

صیرورت متناهی داشته باشد؛ زیرا شناخت الگوهای  تواندنمی
دادن خصلت نامتناهی است. اقتصاد سیاسی فضا مستلزم ازدست

های اجتماعی سازماندهی اقتصاد یکی از ضرورت کهیطور به
سیاسی توسط دولت است که روح پدیداری فضا را در یک مقطع 

  .دینمایمزمانی معین تولید 
 ی در مورد اقتصاد سیاسیپژوهندهیآ گرااتاثببنابراین در نگاه پسا

نیازمند رویکرد تبارشناسی است که در طی آن با  محوردولت
نگریستن به چگونگی تنظیم و ساماندهی منابع و باز توزیع آن 

ی در مورد تغییرات فضایی با استفاده از پژوهندهیآتوسط دولت؛ 
 فضا؛ نماد نظم جهیدرنت. گرددیمی نیبشیپتفسیرهای عقالنی 

آفرینی حاکمیت در خالل کشمکش نیروهای اجتماعی است که 
سط منابع کمیاب تو عیتوز بازی فضا و تقطیع زمان حاصل مندخیتار

گونه دانش قابل اتکایی هیچ کهییازآنجادولت است. در این رویکرد 
سیالیت قدرت  جهیدرنتاز آینده در مورد آینده تغییرات فضایی 

های زمان حال تمرکز نموده بر گفتمان ستیبایمندارد سیاسی وجود 
. از حیث نظری ,Bell] [2013های آینده را از آن دریابیم و نشانه

این فرایند و شناخت تغییرات ابعاد مختلف فضای جغرافیایی 
  : ردیگیممبتنی بر تبارشناسی قدرت حاکم در طی مراحل زیر انجام 

 عیبازتوز درن گفتمان مسلط های پیشینقاط گسست و چهره -الف
مشخص شود تا جنبه تاریخی آن به فهم  ستیبایممنابع کمیاب 

  درآید. 
 بردیمی کنونی به سر بندصورتی که این گفتمان در زمانمدت -ب

و نیز میزان دربرگیری آن (گستره نفوذ و پذیرش آن) و تضادها و 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یاحسان لشگر  ۲۶۶

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

  هایی که در برابر گفتمان حاکم قرار دارد؛ مقاومت
تفسیر گردد تا بتوان در مورد میزان ماندگاریش داوری  ستیبایمنیز 

ی عرصه فضای جغرافیایی طورکلبه [2015	al,	et	Asadei].نمود 
در مقاطع مختلف تاریخی تنها آزمایشگاهی است که رویکردهای 

ا ب توانیمو  خورندیممربوط به اقتصاد سیاسی در آن محک جدی 
های حاکم بر تاریخ در مورد آینده آنها قضاوت نمود توجه به گفتمان

.[Sadeghi,	2015]   
  

	بحث
های مهم دیالکتیک در اقتصاد سیاسی فضا، از یک از سرچشمه

کنشگری نهاد حاکمیت در رابطه با چگونگی باز توزیع منابع 
گردد که در دیدگاه هگلی فراتر از فرایندهای اقتصادی حاصل می

ر های فضایی بستانباشت سرمایه و یا تضاد طبقاتی بوده و فرم
مناسبی جهت تحلیل وجوه مختلف این فرایند است. در رویکرد 

کننده قواعد اقتصاد سیاسی محور نهادهای حاکمیتی تعییندولت
 مندی افراد از باز توزیعبوده و بر بازده اقدامات گوناگون و میزان بهره

 توجهی دارد. بنابراین رویکردآنها تأثیر قابل ثروت و نظام انگیزشی
محور هگلی از طریق فرایندهای التزام و هماهنگی؛ ابعاد دولت

مندی نیروهای اجتماعی از کاالهای عمومی و چگونگی فضایی بهره
نماید. ظهور این کارکرد دسترسی به باز توزیع ثروت را مدیریت می

اجتماعی به منابع کمیاب از طریق تنظیم میزان دسترسی نیروهای 
های پولی و مالی، توزیع فضایی کاالهای عمومی با اتکا به سیاست

ها، کنترل های فیزیکی موردنیاز در میان سکونتگاهو زیرساخت
ریزی از قطبش سرمایه از طریق فرایند برنامه مخاطرات فضایی ناشی

گردد. در اقتصاد سیاسی و آمایش در قلمرو سرزمینی حاصل می
مراتب بوروکراتیک نحوه استفاده از ها براساس سلسلههگلی، دولت

مازادها را تنظیم و توزیع سودها را براساس معیاری منصفانه در 
من کاربرد معقوالنه دهد و ضافضای جغرافیایی سرزمین سازمان می

های محیطی منابع بومی و توسعه پایدار بر مبنای رعایت توان
های اولیه گذاری دادهدهی و سیاستگردد. در این فرایند سازمانمی

همچون زمین، نیروی کار و مالیات و نرخ بهره؛ زمینه را برای ایجاد 
 های فضایی میانجی نظیر خدمات عمومی و تسهیالت فیزیکیداده

فراهم نموده و در ادامه با پردازش این فرایند نظام عرضه و تقاضا 
  یابد. شکل نوینی به خود می

در این فرایند، احزاب و بازیگران سیاسی از طریق فرایند انتخابات و 
یا سایر تحوالت سیاسی با قرارگیری در مصدر قدرت تبدیل به 

ان، فضا کنندگدهگردند؛ به این معنا که استفاتولیدکنندگان فضا می
ن آن ها و قوانیرا تصاحب و با تدوین مستندات سیاسی نظیر برنامه

ها و به عبارت بهتر در جهت منافع خود را در تعقیب نیازها، اولویت
 هاینمایند. در این راستا در مقاطع انتخاباتی دغدغهاز نو خلق می

 یرباز توزیعی در چگونگی توزیع مالیات و کاالهای عمومی تأث
تواند موجب دهندگان میهای باز توزیعی رأیبسزایی دارد و دغدغه

تغییر ترکیب و چگونگی تخصیص کاالهای کمیاب و همچنین 
برداری از مالیات توسط دولت گذاری جهت چگونگی بهرهسیاست

آوری آراء و ابراز تمایل به گردد. این فرایند مبدأ مهمی جهت جمع
ت تحقق منافع مکانی است. اگر این احزاب و بازیگران سیاسی جه

صورت عمیقی رخ دهد یک فضای جدید همراه با یک تغییرات به
شود که شناخت ابعاد و اجتماعی جدید برقرار می -نظم فضایی

گرا و با روندهای ساختی و کارکردی در قالب انگاره فرا اثبات
  تفسیرهای تبارشناسانه قابل حصول است.

گرا سطوح شناخت از جزییات و مشاهدات در اقتصاد سیاسی دولت
دد رود و درصها و فرایندهای فضایی باالتر میاستقرایی در مورد فرم

یافتن حقیقتی کلی است که در مقایسه با حقیقت ایستای تجربی 
باشد. در این رویکرد از مطالعات از ویژگی دیالکتیک برخوردار می

ی همچنان از اقتصاد سیاسی فضا، حاکمیت ملی در مقیاس مل
گذاری و تخصیص منابع در اصالت برخوردار است. زیرا که اولویت

نماید بین کشورهای مختلف از فرایندها و اصول مشابهی پیروی نمی
و مطلق اندیشی تعمیم گرا در مورد آن امکان صدق پذیری ندارد. 

های فکری و نهادی و باروی کار آمدن که با تغییر مشربطوریبه
های مرتبط با انباشت سرمایه دچار هبران جدید سیاستاحزاب و ر 

ثابه مگردد. در رویکرد هگلی؛ اقتصاد سیاسی بهتغییر و تحول می
مندی از کاالهای بندی جهت بهرهعامل دولت ساخته توان مفصل

عمومی و منابع کمیاب را دارا است. از سوی دیگر از آنجایی که 
تأمین شرایط موردنیاز برای  گذاری در مورد منابع کمیاب وسیاست

انباشت سرمایه در هیچ کشوری درروی زمین به جهت تمایز در 
های سیاسی حاکم و نهادهای اقتصادی مشابه های نظامویژگی

  کشور دیگر نیست. 

  
  گیرینتیجه

افته یفضای جغرافیایی در ابعاد مختلف ماهیتی انضمامی و انتظام
دارد که ناشی از اثر ساماندهی منابع اقتصادی توسط حاکمیت 

ان از تونمی ، در مطالعه اقتصاد سیاسی فضارونیا ازسیاسی است؛ 
 استفاده نمود و تبیین گرااثباتشناسی گرایی روشمنطق تعمیم

اختصاصات  چراکه ی محدودتری است،ر یپذمیتعمدارای مقیاس 
 عیبازتوزها در جهت توسط دولت اتخاذشدههای روش جمله ازمکانی 

قراردادن کاالهای عمومی با یکدیگر دسترسمنابع و چگونگی در 
را در سطح  محوردولتمتفاوت بوده و این فرآیند رویکردهای 

ید. مانمی تربرجستهسرزمینی و در مطالعات اقتصاد سیاسی فضا 
در دیدگاه هگلی به دنبال  گرادولتی، اقتصاد سیاسی کل طوربه

های اجتماعی، در بندی گروهی و دستهبندسطحتشریح چگونگی 
ریزی دسترسی به منابع کمیاب اقتصادی از طریق فرآیندهای برنامه

  و آمایش و تحلیل فضایی اثرات آن است.
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