
 

 ايران(جغرافيايی المللی انجمن فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بين) فياجغرا

 1399 زمستان، 67شماره ، دهمسال هج

 

  انداز جغرافیاییدهی به چشممبادی و مقوالت گفتمان مدنیّت انسانی در شکل

 3محمد تقی رضويان،  2 جمیله توکلی نیا، 1 لیال مشکانی

 10/12/1399یید: تاریخ تأ، 14/03/1399تاریخ وصول: 

 

 چکیده
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 مقدمه

بخشی و پویایی زمین است بسانی که هم کارگزار تعادل یریپذدر شکل قاهر انسان انگارة د بریتأک 1اندازتأکید بر چشم

گردد. این عامل انسانی یآن محسوب م ینظمیانداز و هم عامل واشدگی و بعنوان چشمسیستم جغرافیایی تحت

روزه به فرهنگ و ایدئولوای ام، مجموعه قوانین و مقررات، نیروهای قدرت حاکمه، سیاست، نظام اقتصادی ةدربردارند

گردند. آنچه مشخص است رشد یانداز را پاسخگو مبه چشم یدهشکل ییایفراخور عبور از حدود جبر جغراف

اقتصادی و نیروهای سیاسی در  یبندصورت یاقتصادی وقوع یافته در جهان بخصوص در قرون اخیر به سبب جاگذار

انداز جغرافیایی نامیده تمامی آنچه منظر یا چشم یدگیپاشفرهنگی بروز ناسازگاری و ازهم -تقابل نظم اجتماعی 

دارای ، اقتدارگرایانه در گنجایشی حجیم یهار ساخته است. چنین امری به تبلور شهر با انگارهیناپذاجتناب، دشویم

ناهماهنگ و ناسازگار که اندرون خود ، همگام با استیالی منطق ریاضی، درهم سرشته، چهرهبی، ابعاد بصری نازیبا

منتج گردیده است. در این  و شهروندی مدنیتاز مفهوم  دور به، دهدیسامان در ستیز اجتماعی و طبیعی شهر را فرم م

د بر یعناصر پیدایی و تعامل هری  با کل مجموعه و تأک، اندازد بر چشمیاندازسازی و تأکنگاه است که امروزه چشم

در این میان  گردد.یشهری محسوب م یزیر  هر نظام برنامهنقش صانع مردمی در بازآفرینی آن جزو اصول دینف

هستند با ساختارهای کالبدی که  یدهنده مشخصتیکه عالئم هو شوندیتاریخی قلمداد م ةاندازها واقعیات پیچیدچشم

جامعه  یدهای از فرضیاتی در مورد سازمانختهیآمها متون درهمکنند. آنیجامعه و اقتصاد را منعکس م یدهسازمان

، گوید که انسان است وجود آورنده اصلی آنیها سخن معنوان فرآیند زنده محیط از آنهستند به سانی که انگلس به

 (.5: 1395، رضابیگی، امین زاده گوهر ریزیفرآیندی زمانی و پویا و همیشه درحرکت و تغییر است )

فیایی و مدنیت شکل گرفته درون آن خود سازند انداز جغرااما صرف نظر از آنچه رفت رسمیت سیکل چرخشی چشم

در نگاه  گیری فرهنگ مدنیّت از بستر محیط جغرافیایی گردید.توان منکر شکلسان که نمیمفهوم جغرافیا است. بدین

 رآزاد در انتخاب سازمان اجتماعی محصور در ی  نظام تولید و سیاستیانسان مقید و غ چنین روندی با تفسیر مارکس

انداز جغرافیایی را نیز آغازین تولید چشم یهاتواند رگهیتولید جوامع م ةکه در تحلیل شیوای انگاره، یابدمیمفهوم 

آبی و نظام  یهاتولید آسیایی مفاهیمی چون استبداد شرقی در تمدن ةعنوان نمونه ناهمسانی در شیوبازخوانی کند. به

خودکامه  یهاحکومت یریگبه شکل، فشارندیبر آن پای م 3وبر و 2آنچه مارکس و بعدها ویتفوگل، پدرسادر شرقی

گردد. این در یمنجر م، داردیدریافت م یالهیاز آن میان خاورمیانه که بنیان خود را از اشتراکات قب، جوامع آبی در آسیا

بسته دل یهامتشود که حکویحالی است که زیست بر مبنای بنیان تجارت متضمن وجود قوانینی انسانی و زمینی م

انداز رو کارایی ی  چشمنیازا .(  ,1958Toynbee)4رندیگیبه دموکراسی اروپای غربی در آن شکل برتر به خود م

ی  مکان در ارتباط با فرآیندهای  ةمشاهدقابل یهافرم ةرندیکه دربرگبه ی  سیستم اکولوایکی  در جغرافیا تصریح

 .(1385، شکویی)گردد یرا مشتمل م و محیطی از کارکردهای انسانی یاایجابی آن است؛ که خود طیف گسترده

چراکه  کنیم.هایی را مشاهده نمیچنین اسلوب، شایان اکر است که در نخستین مطالعاتی اهیرو نیچن از نظرصرف

 در 1967 سال به 5ناش یهاتیدر این زمینه در جستجوی فعال. اندطبیعی پرداخته یاندازهااغلب منابع اولیه به چشم

 و هاابانیب وسازساخت و یوحش عتیطب یبررس به اندازچشم یو دگاهید در ؛مینیبینم انسان از ینشان اندازچشم

 هاابانیب یحت و یوحش عتیطب، دیجد یگذارارزش و فیتعر طبق امروزه اما است؛ پرداخته یعیطب یهابومستیز

                                                           
1 - landscape 

2 - Wittfogel 

3 - Weber 

 انتشارات ثالث، ترجمه محسن ثالثی، استبداد شرقی، 1393، کارل آوگوست، رجوع شود به ویتفوگل -  4

5 - Nash 
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 یاندازهاچشم، مناظر همه نیبنابراسازند. آن را می تجربه و هایوادئولیا که است اهن محصول و یفرهنگ یاساخته

 و رفتیپذ صورت یفرهنگ اندازچشم میمفاه درک در یریچشمگ رشد 1990 ةده در که است نیا. هستند یفرهنگ

 عثبا که ییهایدئولوایا و نددشیم مردم ةروزمر یزندگ به منجر گرفتند که قرار موردتوجه یمناطق ای هامکان

 از که ستا هامکان و حوادث، مردم از یداستان یفرهنگ اندازچشم پس. نددشیم اندازهاچشم جادیا و مردم  یتحر

انداز اروپا رهنمون ون چشمیما را به تعریف کنوانس ییهاچنین برداشت. رسدیم یوستگیپ حس به زمان قیطر

جه عمل و تعامل عوامل انسانی ید و شخصیت آن درنتکننیمدرک آن را داند که مردم ی  ناحیه میگرداند و آن را یم

. اما در کنار موارد فوق باید پذیرفت که اگرچه Dushkova, Kasatkina, 2015: 73))گرددیو طبیعی حاصل م

انداز انسانی با دخل و تصرف عامل انسانی بعد از تفکرات کارل ساور آمریکایی به نحو مطالعات مربوط به چشم

سیطرة علم فضایی در مطالعات جغرافیایی حتی در سطح مطالعات جهانی هنوز بخش ، مبسوط گردیدچشمگیری 

دهد. بر این اساس ضمن مهم دانستن ساختار کمی در مطالعات بزرگی از مطالعات جغرافیایی را به خود تخصیص می

انداز ترین بعد جغرافیا؛ یعنی چشماین پژوهش به دنبال ارائة چارچوبی از مقودت اثرگذار کیفی بر بصری، جغرافیا

های جغرافیایی است که با هدف پر رنگ کردن هرچه بیشتر نقش انسان در ساخت جغرافیا و تمرکز بر روی پایه

انداز فرهنگی نیز مدنظر گردد چارچوب بومی برای مطالعات چشمگیرد. در همین راستا سعی میجامعة مدنی انجام می

تواند چارچوب فلسفی و نظری نوینی در مطالعات است ارائة ساختار نسبتاً جامع می محقق قرار گیرد. بدیهی

 جغرافیای کشور مطرم نماید. 

 مبانی نظری

این  شامل که دانست ایجغراف در بزرگ یفکر مکتب سه ندیبرآ را اندازچشم تفکر توانمیدر منابع انگلیسی زبان 

 یرو بر تمرکزو  1جکسون. یب.یج -3 یانسان دانانیجغراف و وفوتوانی -2 یبرکل مکتب و ساور کارل -1 موارد است:

 . اندازچشم و مکان، فرهنگ، یعاد مردم نیب تقاطع و یبوم اندازچشم

 3یبرکل مکتب و 2ساور کارل

 اندازچشم مورفولوای عنوان با 1925 سال به را اندازچشم به بسته هایپژوهش باب در روشن خطابة نخستین ساور

  ویدال دودبالش، هومبولت فون الکساندر، هتنر آلفرد چون اروپایی جغرافیدانان هایپنداره نفوا تحت که کرد ممطر

گشت و نشانگر درک عمیق یبازگشت به سنت جغرافیایی جهان محسوب م ینوعبهنیه ایاین بفورور بود.  لوسیف و

 گذارد. یه مبالش بر آن صحّزندگی بود که ویدال دود ةساور از مفهوم مکان و اهمیت تجرب

نظر ضرورت  د که ازیپارادایم و خط فکری نوینی را مطرم نما، انداز جغرافیاییفست چشمیوی توانست با مان

عنوان در ردیف تفکر مکان به یدارشناسیپد یشناسل هدف و اهن و توجه به روشیتحل، تجربیات انسانی در جهان

فرهنگ  ةانداز بر عهدنقش اصلی در تغییر چشماز نگاه ساور (. Huff,2012:20) قرار داشت کانون مطالعات انسانی

توان یگشت. میگرای حاکم بر جغرافیا این فرهنگ بود که علت غایی محسوب متفکر محیط یجابنابراین به، بود

ایه و تغییرات آن انداز با جدا کردن عناصر پ شممند در دوران ساور بررسی چصورت سامانجغرافیا به ةگفت وظیف

عنی ی ی؛شناخت( با الهام از خط فکری مکتب برکلی تعریف گردید که به لحاظ روشAdlerman,2016: 97عناصر )

                                                           
1 - J. B. Jackson 

2 - Carl Sauer 

3 - Berkeley School 
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انداز جغرافیایی ساور بود هموند با چشم، ها و نمودهادهیابرام بر فرهنگ و رفتار انسانی و توجه به پد

(Mathewson,2009:9).   

او  .فراهم کرد به وی راانتقادهای بعدی  ةانداز بود که زمیندهنده به چشمدن فرآیندهای شکلبزرگ ساور در ندی اشتباه

بلکه تنها نمودهای فرهنگی را ، انسانی سروکار نداریم یهاما با عقاید و سنت :دیگویانداز مدر مورفولوای چشم

وی  .گشتیین منتقدین ساور محسوب ماول از 1939(. هارتشون در سال 179: 1385، م )شکویییدهیمدنظر قرار م

ضمن ، (Mathewson,2009:12« )کنونی در پرتو گذشته ةبررسی انتقادی اندیش»با نام در پرتو پژوهش خود 

به سبب ، (Duncan &Duncan,2010( )یاهیجغرافیای ناح«)  پاره زمین متناهیی»انداز با عنوان تعریف چشم

ساور بر  ةد ویژیأکانتقاد کرد. او همچنین این موارد را نیز نقد کرد: تظر ساور مفاهیم موردن یاریاز بس یشناختروش

توجه به جستارهای تاریخ ، خاص جغرافیایی ةدر محدود، عنوان ی  دیدگاه انسانیفرهنگ مادی و تحمیل آن به

میان محلی در پی نفوا و تخریب بو، تعامالت انسان و محیط ماقبل تاریخ، د بر تجارب زندگی مردمیتأک، فرهنگی

جغرافیا را علم ، دادیگسترش استعمار اروپایی و سایر موارد. هارتشون اگرچه به مطالعات تاریخی در جغرافیا اهمیت م

فکری خود را بر مبنای مطالعات تاریخی قرار  ةاین در حالی بود که ساور بخش بزرگی از سیطر، دانستیتاریخ نم

عدم  -2سنگین در جغرافیا  ةعنوان وزنتاریخ جغرافیا به -1 :دانستییا دارای اهمیت ماو سه زمینه را در جغراف :دادیم

ن منطق و دانش یاهمیت و جایگاه جغرافیای انسانی؛ بنابرا -3جغرافیایی  یهاجدایی جغرافیای آمریکا از سایر حوزه

متخصصان کشاورزی و دانشمندان علوم ، یشناساهیگ، یشناسخیتار، یشناسساور بیش از جغرافیا مرتبط بود با انسان

دادند یانداز پاسخ ماند و به سؤادت فرهنگ و چشمدانانی که رویکرد تاریخی داشتهطبیعی و جغرافی

(Mathewson,2009: 12,13کاسگرو در نقد دیدگاه ساور م .)انداز فرهنگی ساور هرگز چشم :دیگوی

 یاندازهااست که اساس تبدیل محیط طبیعی به چشم یاین درحال .اجتماعی جامعه نیست یهاانیجر ةدهندبازتاب

 (184: 1385، روندها و جریانات اجتماعی انسانی است )شکویی، فرهنگی

 یانسان یهادانیجغراف و 1وفوتواني

 انتقاد از عینیت تجربی در مطالعات انسان

 ةده دراست که  گراانسان دانانیغرافج نهضت، ییایجغراف اندازچشم مفهوم در آمده وجود به یفکر مکتب نیدوم

 یرگیچ یارویرو درگذاری شد. آنان پایه توآن یف یی، 3رلف ادوارد، 2مریبات چون یدانانفیجغرا یشرویپ به 1970

 دیناپد اندازهاچشم از مردم آن در کردند که حرکت یستیمارکس لیتحل و هیتجز و یآمار و ییفضا

 . (Livingstone, 1999: 311)شوندیم

در نگاه اول باید به جنبش تقابل علم  .مطالعات جغرافیایی مطرم ساختندرویکرد متمایز در دو گرا جغرافیدانان انسان

، رولف ادواردفضا است.  یجاپافشاری بر مکان به، دکشیپیش م جغرافیای انسانیمفهومی که فضایی اشاره داشت. 

 فضا، گرامثبت یانتزاع یمعنا در که ساخت طرم گونه نیبد یندیبرآ فضا از گسترده پژوهش با، گراانسان دانیجغراف

 یزندگ یایجغراف بستر تمام افتیدر به توانا هرگز اما، است ساخته برپا یعامل لیوتحلهیتجز یبرا مناسب گرد فرا  ی

 تیواقع بلکه، دارد یکیائومتر و یجسم یکیزیف تیواقع فقطنه مکان که داشت ابراز 4ورریکارس ارنست .است نبوده

 نیمهمتر چراکه، شودیم حذف یبشر تجارب و حواس از یبزرگ بخش یانتزاع یفضا در، داردنیز  یشناختروان

                                                           
1 - Yi-Fu Tuan 

2 - Buttimer 

3 - Edward Tufte 

4 - Ernst Cassirer 
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 نقاط تنها هامکان ییفضا نیچن در. است بودن تینهایب ای محدود، یهمگن، یکیزوتروپیا، بودن وستهیپ در فضا یژگیو

 (.Huff,2012:19) هستند یکل ستمیس در عنصر  ی ینمادها و

ست و یزطیاولین بستر مربوط به ادبیات مح، کشندیرا پیش م ییگراانسان یهادو گستره در پژوهش 2و ساموئلس 1لی

، گردید. علم جغرافیا 70-60برای نگارش نوع جدیدی از مقادت علمی در دهه  یاآگاهی مکانی است؛ که خود عرصه

، 4دیوید لونتال ةانداز نوشتو چشم یشناختیا مطالعات معرفت 3  اثر جی.کی. رایتیزیدانش جغرافیا و ائوف

و  6دونالد مینی ، 5اندرو کالرک، انداز و معانی در جهان کار کارل ساورفرهنگی از تصاویر چشم–تاریخی  یهاکاوش

ی به نویسندگی ی یطیمحستیز یهامحل و نگرش یهاوستیو فرهنگی پ یروح، شرایط بیولوایکی، 7پلی ویتلی

 9ف کارلس کالرنسیغربی از انسان و ارتباطش با طبیعت تأل ةاید ةاز تاریخ دربار یتوجهقابل ةو مطالع 8فوتان

بعد این  یهااز چنین کارهایی بود که برآیند بسط دیدگاه زیست گرایانه و آگاهی مکانی بود. در دوره ییهانمونه

کارلس  .ابندییبیشتری در مطالعات م ةانسانی سیطر یهاکانون یزیرهبرنام ةتر و هم با زمینها هم با ابعاد افزونپژوهش

تواند بازتابی یانداز این ساحل چگونه منشان داده که چشم 10روی ساحل رودیان بر با بررسی 1967کالرنس در سال 

، 1974به سال  12و تن 1961لونتال در سال ، 1947در سال  11که ویلیام رایتیاز متون کالسی  و تاریخی باشد. درحال

یر گاجتماعی چشم یهایدادند. دگرگونیبین فرهنگی برای ترجمان دنیای انسانی توجه نشان م یهابه اهمیت کانون

ژه از طریق یوبه، اکولوایکی مطرم گردید یهابا جنبش یطیمحستیدر این دوران ارزشمندی روزافزون مالحظات ز

انداز در هنر چشم یبرا 1956به سال  15و اهمیتی که کنت کالرک 14یتو لین وا 13صدای منتقدینی مانند دین نورن

عنوان نمونه اثر ماری هپ به ؛کنندیرا دنبال م یمشابه یریگمتون ادبی نیز در این دوران جهت .شدیقائل م

، یگرانانداز در میان دبا عنوان انسان در چشم 1967 17شکوه کوه و پل شپرد، با عنوان گرمای کوه 161959نیکسون

رود. گفتارهای اکرشده و نیز تمایز علوم انسانی و یشمار مهب یطیمحستیروی مالحظات ز یگذاراز ارزش ییهامثال

جدید  ةعنوان هست ل بهیتحل و هیری از جغرافیدانان در پذیرش فضا در تجزید پیاپی شمار کثیعلوم طبیعی نشانگر ترد

 (. Openshawpickles and,41987:(خود بود ةرشت

باشد. از نظر وی  اماکن شدهتوان شاید بیش از بقیه شناختهفویی، از میان افرادی که مرتبط با جغرافیای انسانی هستند

(. ,1974Tuanهستند) یدسترسشوند که از داخل قابلیمحسوب م 18نظرتحت یهانهیافراد زم ه به دستشدساخته

دارند که  د بر معنای مکانیغیرقابل اغماض است. هر دو تأک 19ای پریسنماده ةتن با نظری ةدر این میان شباهت نظری

                                                           
1 - Ley 

2 - Samuels 

3 - J.K. Wright 

4 - David Lowenthal 

5 - Andrew Clark 

6 - Donald Meinig 

7 - Paul Wheatley 

8 - Yi Fu Tuan 

9 - Clarence Glacke 

10 - Rhodian  

11 - while Wright 

12 - Tuan 

13 - Lain Nairn 

14 - Lyn White 

15 - Kenneth Clark 

16 - Marjorie Hope Nicholson 

17 - Paul Shepard 

18 - fields of care 

19 - Peirce 
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یر زمان بر معنا أثآید و به نوعی تعامل اهن و جهان یا تاز طریق واکنش ناخودآگاه حواس با دنیای خارج حاصل می

این  .یابندمیها و در گذر زمان است که روم و هستی خود را باز ها در طول نسلگردد. در واقع مکانمحسوب می

یا احساسات مذهبی هستند که به ی  موقعیت در فضا حس مکان می بخشند. شاید همین  هاجشن، تجربیات مکرر

های پذیرفته فرضبا پیش توانهمراهی زمان و معنا را می معنا در دنیای مدرن امروز باشد. کید بزرگترین مدعای نبودِأت

چنین ، گردندن مشاهده کرد. جوامع باستان همگام با مقتضیات زمان میشدن در مورد تفاوت دنیای مدرن و باستا

در عادات و رسوم مذهبی الگوی سکونت و نوع معماری بناها که دارای محتوای مذهبی بودند تا  توانروندی را می

ز مدرن که توان در این میان نوعی همبستگی مصنوعی مابین جوامع مدرن و پیش ا مشاهده کرد.، پیش از قرون وسطی

مراتب به ییوسطابه نظر وی معماری کلیساهای قرون حاصل انقطاع تاریخی جوامع مدرن است شناسایی می کند.

 تر از ماشین برای زندگی لکوربوزیه است.یغن

گردد. به سبب مکان و فضا محسوب می ةدرواقع آنچه توان بدان اشاره دارد نقش زمان است که عامل قدرت در تجرب

 ةگردد و بر تحقیقات پدیدیات مکانی نقش فعال فردی در شناخت مکان مطرم میبر همین زمان در تجربد یتأک

 (.Tuan, 1974: 138پذیرد )کید بیشتر صورت میأشناختی ت

 زاندامکان و چشم، فرهنگ، یمردم عاد نیو تقاطع ب یانداز بومچشم یتمرکز بر رو، . جکسونی.بیج

اما جکسون به چهار بعد در مطالعاتش پرداخت ، انداز ارائه ندادچشم ةمطالع یبرا یشنرو یساور که راهنما برخالف

 یهاصحنه ریو تفس ستنینگر تیبعد اهم نی. اولکردیم یمعرف دهیچیپ یاانداز را آموختهچشم زیاز هر چ شیکه پ

بعد در   نیدوم، اندازچشمچندگانه و تعامل با جنبش  یریتصو ةارائ، دهیشدن با پد یکی، کوچ  اتیبزرگ و جزئ

بعد نوشتن در مورد  مینسو، اندازچشم یشناختنگاه به عناصر بوم قیاطالعات مهم در مورد فرهنگ از طر تیاهم

 دهدیاز آنچه ساور ارائه م ترعیوس اریبس یانداز مفهومبعد چشم نیباشد. در چهارم اتیهمراه با جزئ دیانداز که باچشم

 یهاجنبه حالنیجامعه باشد و درع  یکل  یبررس ایچمن  ایگاراا   ی یشامل بررس تواندیم .ردیگیمدنظر قرار م

 (.Jackson, 1984د)دمطرم گر ریهمراه با امکانات تفس دیآن با یدر آن مهم است و عناصر انسان یکیزیف

 دیمشاهده و بازتاب آنچه او د حرکت و ؛انداز بودگام و همراه با چشمبهگام دگاهید  یانداز جکسون در چشم دگاهید

بخش  نیتراست و جالب ریناپذییجدا عتیاست انسان از طب طیتعامل انسان و مح یو یانداز براو تجربه کرد. چشم

 .است عتیطب

 اندازجکسون از چشم اهداف

 .انسان متمرکز است یانداز بر روچشم ةدیا -1

 .است طیجامعه و مح، یکپارچگی، انداز وحدتچشم -2

قضاوت در ، امر محق گردد نیساکنان ا دگاهیو از د رندیقرار گ یبررس مورد یزندگ طیدر شرا دیاندازها باچشم -3

کل  یکارآمد ةبراساس نحو جهیو کار آغاز گردد و درنت یآن به محل زندگ یابیبه ارز دیانداز باچشم  ی تیفیمورد ک

 .گردد یحساس و معنو، یاجتماع، یکیولوایب یازهاین

 .برسد یتر جهانبزرگ یسامانده  یآغاز شود و به  یفرد یزندگ یعنی ؛هیاول ةاز نمون دیانداز باچشم یررسب -4

 .میهست یبه زبان بوم هیتوجه اول ازمندین یزندگ طیانداز در شرادرک چشم یبرا -5

هدف   یبه  یابتیدس یش برااندازها در تالچشم تیهستند و درنها نیاندازها نمادچشم ةهم ترعیوس یبه معنا -6

 .از آسمان هستند یریدر تصو نیساختن زم یمداوم برا لیتما  ی انیبآنها  .هستند یمعنو

  (.Jackson, 1984ساخت ) یانداز مطلوبچشم توانیجامعه م رییتنها با تغ -7
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 مواد و روش بررسی

، گردد)پزشکیشناسی مطرم میشناسی و روشمعرفت، شناسیهر پارادایم فکری در پی پاسخ دادن به سه سؤال هستی

دهد که مدعای قرارگیری بر روی طیفی از ها را شکل میبندی توابع گوناگونی از پاردایم(. چنین تقسیم110: 1392

جهان شمول بودن صرف تا غبضة توابع و شرایط انسانی و زیستی را دارند. نگارش حاضر نیز با چنین تعاریفی در پی 

در  مدنیّت انسانیچراکه در شناسایی نقش گردد. سؤال هر پاردایمی در حیطة مطالعات تفسیری واقع می پاسخ به سه

برساخت شهری بدون در نظر ، مدنیّت انسانییعنی  ؛اجتماعی ةلفؤانداز شهری عالوه بر دخیل بودن مگیری چشمشکل

توان رویکرد . در پی چنین نگاه فلسفی میشدباگرفتن و تفسیر واقعیت اجتماعی در گذر زمان همواره غیرممکن می

کیفی تحقیق را در چارچوب مطالعات کیفی قرار دارد که سعی دارد با توجه به تکنی  تحلیل محتوای کیفی بر مبنای 

انداز جغرافیایی به وسیلة کدگذاری تحلیل گفتمان بر روی اسناد چاپ شده در حیطة مطالعات مدنیّت انسانی  و چشم

انداز جغرافیایی بپردازد. همپای چنین تفاسیری سازی به ارائة مقودت اثرگذار مدنیّت انسانی بر روی چشمو خالصه

نمونة انتخابی به منظور استخراج مفاهیم و مضامین از نمونة هدفمند و نظری بوده است. از سویی در این پژوهش از 

تون چاپی و نیز روایی تئوری  که مبتنی بر مفاهیم روایی تفسیری یا درک جهان واقعی مضامین به کار رفته در م

استفاده شده است. به منظور تعیین پایایی نیز از کدگذار دیگری ضمن آموزش ، کاربست شده و روابط بین آنهاست

درصد توافق کاپا  81درصد مطالب را کدگذاری مجدد نماید نتیجة این امر به 15نحوة کدگذاری درخواست شد 

 انجامید. 

  ی در مورد تکنیک تحلیل محتوانکات

نکته دزم  نیاکر ا نهیزم نیباشد. در ایم یبه اشباع نظر یابیدست یفیک یهالیدر تحل  یمباحث مورد بررس نیاز مهمتر

حائز  یتئور دگرند یبه مانند استراتژ یاستراتژ ةمحتوا به مثاب لیتحل یدر استراتژ یاشباع نظر یابیکه دست دینمایم

 نی. از اانجام گرفته است رفتهیپذاسناد و نظریات کتب  انیمحتوا از م لیلمطالعه تح نیبالخص در ا باشد.ینم تیاهم

عنوان ه که ب دیاز آنها اشاره نما یبه بخش مهم طهیح نیمتون چاپ شده در ا انیدارد که از م یحاضر سع ةرو مطالع

ان ویژگی هر ی  از منابع استفاده شده در چارچوب به بی 1جدول  انداز است.و چشم مدنیّت انسانی مراجع بزرگ 

 پردازد. تحلیل محتوا می

 یروش کدگذار

 یفیوهشگران کژپ یبرا یکدگذار یسالدنا در اثر خود راهنما انیب یورآادیپژوهش ضمن  نیدر ا یمورد کدگذار در

گفته شود که  دید ندارد. باوجو یفیک یهادر پژوهش یکدگذار یو عام برا یروش شناخته شده کل ییه دیگویکه م

دور  یچون کدگذار یبه موارد توانمی انیمورد توجه است از آن م یفیوهش کژدر پ یاز کدگذار یانواع گوناگون

 نهیزم نیدر ا اشاره کرد. یاهیو نظر یمحور، یمیتنظ، یبدو، یندیفرآ، زنده یکدگذار ای، دور دوم یکدگذار، نخست

 کردیرو، برخوردار است یدارید یهاداده تیدر پژوهش حاضر که از ماه یکدگذار کردیرو نیبهتر رسدیبه نظر م

هوشمندانه و  یکه از وارس بوده است یریو تفس یتحت نظارت جستار شهود دکریرو نیا  گرا است.لو ک یریتفس

 یرگروهیز جادیا )به منظوریفرع یاز انواع مختلف کدگذار پژوهش نیبرخوردار است. در ا یداریدر منابع د یانتقاد

 یپوشانهم یهالیتحل ی)به منظور برقرار زمانهم یزکدگذاری( و ندیفزایکدها ب یتواند به غنایکه م هیاول یکدها یبرا

، یفیتوص یباشد. کدگذاریم شتریب ایدو کد  افتیمفهوم حائز در  یکه  دیآیم شیپ یکدگذار نیا یزمان داده(

. گردد(یثر با موضوع اتخاا مؤعوامل م یهاو کنش، روابط افتیمنظور دربه  یکدگذار نی)ا یندیفرا یکدگذار
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 یدر کدگذار، شود(یمفهوم را شامل م  یاز  یانتزاع اریبس یداده )که کدگذار یبندمضمون، زنده ای یدرون یکدگذار

 .(1395، شود)سالدنایاستفاده م ینشیو گز یمحور یکدگذار یهادور دوم از روش

 هش های پژويافته

 باز یکدگذار

گوید که به تعبیر وی واحدهای معنادار در این بخش با چارمز از کدگذاری دور نخست سخن می 2006در سال 

تر از مقودت ساخته بندی انتزاعیگردند. پس از این مرحله دسته بندی و طبقهبندی میبرچسب معنایی طبقه

ضر اشاره به دو نکته دارد که در هر سؤال پژوهشی یا فرضیة های پژوهشی مقالة حا. داده( ,2006Charmaz)شودمی

زمانی مهیا خواهد شد که اساساً با دو متغیر پژوهشی سر و کار داشته ، مقایسه یا برقراری روابط علی، تحقیق رابطه

حثی باید این انداز پیش از پرداختن به هر مبباشیم. در مقالة حاضر به سبب ماهیت مفهوم بودن مدنیّت انسانی  و چشم

ترین مباحث کدگذاری اولیه در این مرحله دو مفهوم به ابعاد و عناصر سازندة خود شکسته شود. از این رو از اولیه

انداز جغرافیایی و مدنیّت انسانی  است. گفتنی است که دو مفهوم مدنیّت انسانی و تعریف مناسب دو مفهوم چشم

 گردند. اری میانداز به صورت مجزا از یکدیگر کدگذچشم

 هیاول یکدها

 1785اند )سازی به کدهای معناداری با فرمت کیفی دست یافتهدر این بخش نویسندگان مقاله طی ی  فرآیند خالصه

کد اولیه دست یافته است.  787کد اولیة استخراجی ( در این میان با تلخیص کدها و حذف کدهای تکراری محقق به 

کد مربوط به  1568فراوانی  کد با 320مربوط به مدنیت انسانی  و  3880وانی تکرار با فرا کد 453به صورت مشخص 

 انداز جغرافیایی است.  چشم

 مقوالت

تری را ساخت. در بندی کرد و مفهوم انتزاعیتوان دستهکدهای اولیه را می 1998در دیدگاه اشتراوس و کلوین به سال 

تواند در قالب ی  طبقة انتزاعی می، باشدکه دارای ارتباط معنادار میتوان گفت که کدهایی بندی میتعریف مقوله

بنابراین  (. ,2015Miller)کند سازی کمی خللی ایجاد نمیبندی در مدلمعرفی شوند. شایان اکر است که این طبقه

مفاهیم و نیز مبانی  شود. در مقالة حاضر از دو روش همپوشانیهای گوناگونی استفاده میبندی از روشبه منظور دسته

مانند  یاز ابزار کمک توانسالدنا که معتقد است می یجان دگاهیبنا به دنظری ادبیات استفاده به عمل آمده است. 

، استفاده کرد)سالدنا ینشیگز یکدگذار زیو ن یمحور یکدها، مقودت، کدها یبنددر دسته یهمپوشان یهالیتحل

از ، را دارند قیدر تحق یکنندگکم  تیکه تنها ماه، یآمار لیتحل نیاز ا گردد به کم  استفاده یم یسع، (1395

 یهامنجر به جدا شدن روش، داشت انیب 2006در سال  ومنیمرحله همانگونه که ن نی. اها استفاده کردیندبدسته

برچسب معنادار  یگرید ییهر واحد معنا ایصورت که اگر پاراگراف  نیشود. بدیم ییمعنا  یواحدها یکدگذار یسنت

a معنادار  ببرچس افتیکه همزمان قادر به در یدر صورت، دینما افتیرا درb نیدر صورت تکرار ا توانمی، باشد 

نقش  هیاول یکه کدها یی. از آنجا(,2011Neuman)رابطه وجود دارد bو  aبرچسب معنادار نیکه ماب رفتیروند پذ

 دگرند، یشناسداریپد ةوابسته به فلسف یفیک یهارسشنامه در پژوهشادت پؤادت پرسشنامه را برعهده دارد. و سؤس

 ریمتغ  یادت ؤس نیماب دیسان بانیبد، است یانعکاس یهااز نوع پرسش یاستراتژ ةمثاب همحتوا ب لیو تحل، یتئور

 ییواگرا یدارا گرید ریادت متغؤبا س ریادت همان متغؤس ییوجود داشته باشد و از سو یهمبستگ ةهمواره رابط

محتوا  لیتحل استراتژیاز مردم با توجه به  یامکان پرسشگر حاضر به سبب نبودِ یهمپوشان لیتحل نیا نیباشند. بنابرا

 لیتحل نیاست اگفتنی ثر واقع گردد)ؤآنها م یانتزاع لیو تبد یبنددر مقوله یتواند تا حدودیم یاستراتژ  ی ةبه مثاب

بندی را انجام داد. در کنار توان مقولهمتناسب با این تحلیل میگردد(. یمحسوب م زین ینشیگز یگام کدگذار نیمهمتر
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شود. شایان اکر است که در نتیجة نهایی مقودت ساخته شده به شیوة بیان نظری و نیز تحلیل همپوشانی می 2جدول 

ت که کدهای اولیة دیگر گردد: بدین صورت که یا کد اولیه آنقدر انتزاعی اسبندی به دو صورت عمل میمقوله

بندی مقالة سازند. در مقولهای از چند کد زیر با هم تشکیل ی  کد میگردد. یا اینکه مجموعهزیرگروه آن محسوب می

 بندی استفاده گردد. حاضر اغلب سعی شده است از کدهای اولیة انتزاعی به منظور مقوله

 یمحور یکدگذار

سازی نیازمند انتزاع بخشیدن بیشتر و تحلیل کدهای کیفی در مرحلة بعد از مقولهبه لحاظ رویکرد استقرایی در تجزیه 

توان از الگوهای نماییم. کرسول معتقد است میباشیم. در این گام از کدگذاری محوری استفاده میبه مقودت می

، مقولة راهبری، مقولة اصلی، نبیبندی مقودت استفاده کرد و براساس مقولة پیشعنوان روشی برای طبقهپارادایمی به

اما  .(,2005Creswell & Creswell)بندی را انجام دادتوان طبقهبافت و زمینه می، گرشرایط مداخله، مقولة پیامد

های انتقادی به این دیدگاه اشتراوس و کلوین معتقد هستند که در دور دوم کدگذاری نیز به دنبال مطرم شدن زمینه

شوند یگروه آن مریز ةمقولاست که چند  یآنقدر انتزاع یامقوله ای یعنی مرحلة پیشین اقدام کرد؛ توان درست مانندمی

باره مقودت  نیدر ا .(1994Strauss, & Corbin)دهندیرا م یدیجد ةمقول لیبا هم تشک ةچند مقول نکهیا ای

 نیگردد. ا یم یبندنظر خبرگان دسته مکرر و با یهادر زمان مقالهو نقش خود در موضوع  ییبه لحاظ محتوا یدیجد

 جادیرو به منظور ا نی. از اردیمتخصصان صورت پذ ظرن زیو ن قیتحق اتیمداوم محقق با ادب یریبا درگ دیروند با

 اند. نمودهنظارت  یبندمشاور...( به روند مقوله، راهنما استادانخبره ) 3حداقل  قیتحق ییایو پا ییروا

توان با فرمول شنون محاسبه کرد جدول   از مقودت با توجه به فراوانی به کار رفته را میمیان اهمیت هری در این

 باشد )این روند در تحلیل محتوای کمی کاربست دارد(. نتایج حاصل از این روند می 3شماره 

 اتريس ضريب اهمیت کدهای اولیه بر اساو فرمول شنونم: 3جدول 

 

، اندیشة فلسفی، بستر اجتماعی، حکمروایی شهری، نی تکرار متعلق به اندیشة سیاسیبیشترین فراوا 3مطابق با جدول 

 جهان بینی و خوانش فضای زیستی است.

 ینشيگز اي یانتخاب یکدگذار

شوند بدین معنا که برخی از محققان معتقد به دو دور در مجموع مطالعات کیفی محققان به دو گروه اصلی تقسیم می

اما اشتراوس و کوربین ، باشند که چارمز مهمترین محقق کیفی در این گروه قرار دارندی میکدگذاری باز و محور

ساز فرضیة جدید محسوب گردد. در تواند زمینهای دیگر در زمینة کدگذاری مطرم است که میمعتقد هستند که مرحله

باشد و کنندة ی  فرضیة جدید نمیعیینواقع با فرض این نکته که شناسایی ابعاد ی  متغیر یا مفهوم به هیی عنوان ت
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باشیم گامی را مطرم می نمایند که به برای ایجاد ی  فرضیه نیازمند وجود دو مجموعة مفهومی با ابعاد متفاوت می

 توان استفاده به عمل آورد که عبارت است از: فرض میکدگذاری گزینشی معروف است. در این بخش از چند پیش

 مپوشانی واحدهای معنادارکدگذاری همزمان و ه -1

 استفاده از آمار و ریاضیات  -2

 جلسه خبرگان  -3

 شهود محقق -4

گردد که که به دو روش کدگذاری همزمان و همپوشان واحدهای معنادار و شهود محقق به در این مقاله سعی می

 انداز اقدام گردد.  منظور برقراری روابط منطقی مابین دو مفهوم مدنیت انسانی  و چشم

 باشدبیانگر رابطه همپوشانی مابین متغییرهای اصلی پژوهش می : 4 جدول

 

 فرضیة زیر را استنباط کرد. که عبارت اند از:  15توان می 4مطابق با نتایج جدول شماره 

 بینی رابطة همپوشانی وجود دارد. متغیر خوانش فضای زیستی و جهانمابین  -1

 طة همپوشانی وجود دارد.رابمابین خوانش فضای زیستی و ابعاد فرهنگی  -2

 رابطة همپوشانی وجود دارد.، مابین خوانش فضای زیستی و اندیشة سیاسی -3

 مابین خوانش فضای زیستی و حکمروایی رابطة همپوشانی وجود دارد.  -4

 رابطة همپوشانی وجود دارد.مابین خوانش فضای زیستی و بستر اجتماعی  -5

 رابطة همپوشانی وجود دارد.، د فرهنگیمابین خود سازماندهی فضای زیستی انسان و ابعا -6

 رابطة همپوشانی وجود دارد.، مابین خود سازماندهی فضای زیستی و اندیشة سیاسی -7

 رابطة همپوشانی وجود دارد.، بینیای  و جهانانداز زمینهمابین چشم -8

 رابطة همپوشانی وجود دارد.، ای و اندیشة فلسفیانداز زمینهمابین چشم -9

 .رابطة همپوشانی وجود دارد، ای  و ابعاد فرهنگیزمینه اندازمابین چشم -10

 رابطة همپوشانی وجود دارد.، ای و اندیشة سیاسیانداز زمینهمابین چشم -11

 .رابطة همپوشانی وجود دارد، ای حکمروایی شهریانداز زمینهمابین چشم -12

 .رابطة همپوشانی وجود دارد، ای  و بستر اجتماعیانداز زمینهمابین چشم -13

 .رابطة همپوشانی وجود دارد، ای و مالحظات اخالقیانداز زمینهبین چشمما -14

 .رابطة همپوشانی وجود دارد، انداز و ابعاد فرهنگیمابین کورولوای چشم -15

گردد. بنابراین به صورت مشخص فرضیه همانطور که قبال بیان شد از ارتباط بین متغییرهای دو بلوک جدا حاصل می

 های خبرگان محسوب گردد.  برای دیدگاه ایتواند زمینهکه می شود.فرضیه مطرم می15
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انداز جغرافیایی از اثرپذیری تمامی آنچه متعلق به مدنیّت توان بیان داشت هر چشمدست آمده می مبتنی بر نتایج به

، حکمروایی، شة سیاسیاندی، ابعاد فرهنگی، بینیاند از ابعاد جهانگردد. مهمترین آنها عبارتانسانی است حادث می

 اندیشة فلسفی و مالحظات اخالقی است.، بستر اجتماعی

 بحث و نتیجه گیری 

حقیقت به  ی  دریافت به تماشگر آن در که است ایمجموعه ساختاربندی و ترکیب، دیدن برای راهی اندازچشم

 نوشته خاصی انگیزة به متنی هر که گونههمان .پردازدمی هندسی حقیقت به توجه و با ترکیب و کنترل و نظم سبب

 طلب را خاصی خوانندة و است دادن انتقال به قادر را مضمونی و معنا، نویسندگانی دارد یا و نویسنده شودمی

 پذیرفت باید. است دارا را خود کنندگاناستفاده و سازندگان که معنا همپوشانی از است طرحی نیز اندازچشم، نمایدمی

(. Bellentani, 2016: 76است ) جغرافیایی محدودة هر در گوناگون طبقات و هاگروه از ئتیقرا اندازیچشم هر

 در. کرد مشاهده را مختلف جغرافیایی هایمحیط در جغرافیایی اندازهایچشم از متفاوتی هایتجسم توانمی بنابراین

، تاریخی آوندِ در درواقع. است افیاییجغر ایدانسته چیزهر از بیش نیز خود انسانی گرفته شکل مدنیّت میان این

 این در. انگاشت نادیده تواننمی را مدنیّت به مربوط هایسویه بروز در فضا و مکان چون جغرافیایی دریافته تصنیف

 نتوانسته هیچگاه اما، است شده طبیعت از بخشی، دگرگونی به توانا همواره انسانی نیازهای برآوردِ اجتماعی تدبیر میان

 پذیریشکل غایی علت این وجود با. گردد فارغ محیطی تأثیر و چیرگی از به تمامی اگزیستانسیالیستی با خوانش حتی

 گوید:می محیط زیست تاریخنگار، کرونن ویلیام باب این در دانست. انسانی هایسازه و انسان باید را اندازیچشم هر

 پس از آن اما نماید؛ ارائه را افراد دسترس در و موجود هاینهگزی از ایگسترده طیف تواندمی گام نخستین در طبیعت

 جدیدی انبوهه، تغییریافته محیط هایگزینش میان این در. سازدمی تحوّل دستخوش را آن محیط به واکنش در فرهنگ

 منجر را متقابل گیریتصمیم از چرخة جدیدی روندی چنین بازتولید که نمایدمی پدیدار را فرهنگی امکانات از

 ,Newtonانجامد)می انسانی زیست شیوة ادامة منظوربه انسانی فرهنگ و انسان، محیط تغییر به که گردندمی

Sullivan, 2005: 198.) عواملی بررسی به اندازچشم در هاییکلیت چنین دادن قرار اصل با حاضر مطالعة 

 معتبر منابع میان از مبنا این بر، گردد نائل جغرافیایی زانداچشم از متفاوتی هایگونه خلق به تواندمی پردازد کهمی
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، سازیمفهوم به کیفی محتوای تحلیل به توجه با انسانی هایمدنیّت و جغرافیایی اندازهایچشم زمینة در چاپی

 ندازاچشم به پرداختن بود این وارسی ماحصل آنچه. است پرداخته آنها مابین روابط ایجاد نهایت در و، سازیمقوله

، خصوصی و عمومی حوزة توافق، حکمروایی، سیاسی اندیشة، فرهنگی ابعاد، بینیجهان، آگاهی از بازنمودی عنوانبه

 ابعاد، بینیابعاد جهان آنها مهمترین)است اخالقی و مالحظات اجتماعی آوریتاب، اجتماعی بستر، اندیشة فلسفی

 تفکر گویای برداشتی . چنین(اخالقی مالحظات و فلسفی اندیشة، اجتماعی بستر، حکمروایی، سیاسی اندیشة، فرهنگی

 نه، داندمی گوناگون فرهنگی و اجتماعی، سیاسی نظامات زاییدة را آن که است جغرافیایی اندازچشم در ایریشه

 به  را آن که است اندازچشم علم و جغرافیا عنوان تحت فاخرش در اثر آنتورپ آشنای نگاه همان این، بکر طبیعت

 اندازچشم پیدایش در فرهنگی عامل آنتورپ دیدگاه در .کندمی معرفی انسانی مدیریت به شده دهیسازمان زمین منزلة

 است دیگری مباحث جمله از مردمی نیروهای و اقتصاد نقش بررسی گردد.می محسوب آن سازندة نیروی ترینغالب

 .کندمی تأکید آن بر وی که
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 منابع  

، تهران، چاپ دوم، فضا و جامعه ، طراحی شهری، 1395، راضیه ، بهناز؛ رضابیگی ، امین زاده گوهر ریزی -1

 انتشارات دانشگاه تهران 

، 17دوره ، نشریه علم سیاسی، پارادایم علم: آیا علم سیاست دارای پارادایم می باشد ؟ ، 1392، محمد، پزشکی -2
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