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Introduction As one of the oldest and the most dynamic branches of political geography, 
Electoral geography has experienced ups and downs more than other branches of political 
geography. The objective ontology of the phenomenon of vote and its spatial distribution have 
linked this branch to spatial approach so that a large proportion of works in the area of Electoral 
geography have been written based on this approach. With the fall of positivism, the researches 
of Electoral geography also decreased. On the other hand, domination of descriptive, case, and 
applied studies without a robust theoretical and philosophical basis on theoretical and basic 
writings, is the main deficiency of Electoral geography in International and Iranian level. The 
aim of the present theoretical-fundamental study was to explain the dominant theoretical 
approaches in Electoral geography.
Conclusion The Electoral geography can be explored in five theoretical approaches. The first 
approach is the traditional approach that deals with the spatial patterns of voting in the form 
of a regional school and human-environment relations. The second one is a spatial-behavioral 
approach that examines the voting behavior according to the measurement and analysis of key 
spatial variables based on the spatial school. The third approach is a radical approach that base 
on radical geography school deals with the theoretical articulation and revealing mechanisms 
that form Electoral processes. The fourth approach is a location-based approach that focuses on 
the impact of geographic-historical context on electoral behavior on the basis of the humanistic 
geography school and structuration theory. And, the fifth approach is a critical approach that 
criticizes the current approaches to the study of electoral geography and the presesentation 
of alternative readerships of electoral geography based on schools such as feminism, post-
structuralism, and post-modernism.
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  چکيده
 هایشیگرا نیرپاتریو د نیاتریاز پو یکیعنوان انتخابات به یایجغراف: مقدمه
وخیز همراه بوده است. با افت هاشیگرا گریاز د شیب ،یاسیس یایجغراف
با  وندیرا در پ شیگرا نیا ،آرا ییفضا عیو توز ایر دهیپد ینیع شناسییهست
از آثار موجود در گستره  ییای که درصد باالگونهبه، قرار داده ییفضا کردیرو

 دگاهدی افت با .اندشده نوشته یدگاهید نیانتخابات براساس چن یایجغراف
 یرگینهادند. چ یرو به کاست زیانتخابات ن یایآثار جغراف ،گراییاثبات

محکم بر  یو فلسف ینظر انیفاقد بن یو کاربرد یمصداق ،یفیتوص یهاپژوهش
انتخابات در  یایجغراف امروزین یترین کاستبزرگ ی،و نظر یادیبن یهانوشته
 یقاتاست. هدف پژوهش حاضر که از نوع تحق رانیا نیز در و المللنیسطح ب

  بود.انتخابات  یایدر جغراف یغالب نظر یکردهایرو ییناست، تب ینظر یادیبن
توان در قالب پنج رویکرد نظری واکاوی جغرافیای انتخابات را می: گیرینتیجه

روابط ای و کرد. رویکرد نخست، رویکرد سنتی است که در قالب مکتب ناحیه
پردازد. رویکرد دوم، دهی میرای الگوهای فضاییواکاوی به  محیط - انسان

دهی رایبه بررسی رفتار  رفتاری است که بر پایه مکتب فضایی -رویکرد فضایی
پردازد. رویکرد سوم، می و تحلیل متغیرهای فضایی کلیدی گیریبراساس اندازه

 بندی نظریرویکرد رادیکال است که براساس مکتب جغرافیای رادیکال به مفصل
دهند. پردازد که به فرآیندهای انتخاباتی شکل میهایی میو آشکارکردن مکانیزم

گرا و که براساس مکتب جغرافیای انسان محور استرویکرد چهارم، رویکرد مکان
تاریخی بر رفتار  - جغرافیایی و زمینه متنبه بررسی تاثیر  نظریه ساختاربندی

پردازد و رویکرد پنجم، رویکرد انتقادی است که براساس مکاتبی می انتخاباتی
مدرنیسم به نقد رویکردهای موجود به مانند فمینیسم، پساساختارگرایی و پست

های جایگزین از جغرافیای انتخابات و ارایه خوانش جغرافیای انتخاباتمطالعه 
  پردازند.می
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  مقدمه
جغرافیای انتخابات در  واژهدانشبیش از یک سده از زمان طرح 

گذرد. در جایگاه دیرپاترین گرایش جغرافیای سیاسی می ۱۹۱۳سال 
ی بسیاری از زهایوخافتبا  ادشدهطی این بازه زمانی گرایش ی

تا و  ۱۹۶۰از اواخر دهه مفهومی و کارکردی همراه بوده است.  دیدگاه
 ،یعنی زمانی که پوزیتیویسم در جغرافیا نیروی غالب بود ۱۹۷۰ دهه

دانان سیاسی جغرافی از بیشترین حمایت جغرافیای انتخابات
محبوبیت جغرافیای انتخابات بعد  به ۱۹۷۰. از دهه [1]برخوردار بود

های جدی را متوجه این رشته فرو کاست که این رخداد، آسیب
دیرینگی جغرافیای انتخابات، در این گرایش  رغمبه. [2]دکر

و کارتوگرافیکی  جغرافیای سیاسی، رویکردهای کّمی، پوزیتیویستی
 بر ابعاد نظری و بنیادی آن چیرگی داشته است. برداشت بیشتر

ذاتًا  که جغرافیای انتخابات در رویکرد خودبر آن است مفسران 
بر نظری،  هایارچوبهتحقیقات با چاین  تجربی است و در پیوند

. نتایج استخوش ندرخشیده روندهای کلی جغرافیای انسانی  پایه
، ۲۰۰۰ سال در فلینتو  تیلوردانانی مانند های جغرافیپژوهش
 ۲۰۰۴در سال  پاتیو  جانستون و همچنین ۲۰۰۴در سال  لوو  بارنت

ات به که انتخاب تحلیلی هایتوانشوجود  باداده است که نشان 
نظری های بنیانفاقد  آورد، جغرافیای انتخابات عمدتاً وجود می

اما باالست، در جغرافیای انتخابات  هاپژوهشبوده است. حجم 
دیگر، ت عبار . به[4	,3]و ضعیف است بنیهکمها پژوهشخروجی این 

های جغرافیای انتخابات، سرشتی مصداقی بخش کالنی از پژوهش
های میدانی و ها و یافتهاتکای فزاینده به داده و کاربردی دارند و با

شوند. ُبعد کاربردی جغرافیای انتخابات شناسی کمی انجام میروش
رغم بر ُبعد مفهومی و بنیادی آن چربیده است. در کشور ایران نیز به

گذشت چندین دهه از طرح جغرافیای انتخابات، ادبیات موجود 
ُجستارهای جغرافیای سیاسی،  بنیه است و در همسنجی با دیگرکم

گیرایی کمتری برای دانشجویان داشته است. هر چند طی چند سال 
عنوان که جغرافیای انتخابات به ه استهایی انجام شداخیر کوشش

های ایران های جغرافیای سیاسی در دانشگاهیکی از گرایش
شته اندازی راما کمبود منابع توانا که پایگاه راه ،اندازی شودراه

دلیل چنین گفته را با موانعی همراه کرده است. بهروند پیش ،شوند
پژوهش حاضر به تبیین  ،ویژه در مراکز دانشگاهینیازی به

رویکردهای نظری در جغرافیای انتخابات پرداخت و بر آن بود تا 
جغرافیای انتخابات در چهارچوب چه  بررسی کند که ُجستارهای

واکاوی هستند و هر کدام از این  هایی قابل بررسی ودیدگاه
کاوند؟ پژوهش ها کدام سویه از جغرافیای انتخابات را میدیدگاه
روش گردآوری با  تحلیلی -توصیفینظری حاضر از نوع  -بنیادی

. ) صورت گرفتو اینترنت کتب، نشریات( یااطالعات کتابخانه
به شیوه  و بندی شدطبقهاستخراج و  ازین اطالعات موردسپس 
ند. بنابراین هدف پژوهش حاضر، تبیین شد تحلیلکیفی 

  رویکردهای غالب در جغرافیای انتخابات بود.
  

  جغرافیای انتخابات
جغرافیای انتخابات دیرپاترین گرایش جغرافیای سیاسی است که 

دهی آن، انتخابات و رای تبعبهپیدایش آن با گسترش دموکراسی و 
نسبت مستقیم داشته است. با فراگیرشدن دموکراسی و نقش 

رسیدن نامزدهای انتخاباتی، احزاب قدرتخواست و آرای مردم در به
ایستا و پویا به  صورتبههای سیاسی، توجه به عواملی که و جریان

های انتخابی جهت و معنا دهندگان و حوزهکنش و منش رای
، در کانون توجه مطالعات انتخاباتی قرار گرفتند. در این دهندمی

المللی جغرافیای نامه بینفرهنگ جغرافیای انسانی و دانش میان،
ای از جغرافیای سیاسی جغرافیای انتخابات را شاخه ،انسانی

 ،مطالعه ابعاد جغرافیایی نتایج انتخابات"که به داند یم
عواملی  بر این پایه، پردازد.می "هاانتخاباتفرآیند و  دهیسازمان

دهندگان و بسیج مانند بررسی نتایج انتخابات، سطح مشارکت رای
 روند.به شمار میجغرافیای انتخابات ُجستارهای بنیادی احزاب از 

دهندگان ترجیحات خود را کید بر اینکه رایابا ت جغرافیای انتخابات
سیاسی تحت  گیریکنند و فرآیندهای تصمیمبیان نمی در خال

ای و ناحیه(ملی،  هامتنها و زمینهتاثیر درجات متفاوتی از 
کید اها تجغرافیا در انتخابات بنیادیگیرند، بر نقش محلی) قرار می

بررسی و های فضایی یا متنی برای دیدگاه بر این بنیاد،کند. می
دهندگان و عملکرد های انتخاباتی، انتخاب رایمشارکت واکاوی
	,4]انتخاباتی محوری هستند هاینظام روالند و  پیتر تیلور. [5

جمله در کتاب جغرافیای انتخابات،  متعددشان از آثاردر  جانستون
بر آنها . [6]اندبر شمردهسه کانون اصلی جغرافیای انتخابات را 

دهی پس از هر الگوهای رایبه بررسی که " دهیجغرافیای رای"
از مردم و کجا، به کدام کسانی چه  د اینکهو مسایلی ماننانتخابات 

 جانستونو  تیلور. [7]پردازندمیاند، کاندیداها و احزاب رای داده
 هایینهزمو  تنرا که به بررسی تاثیر م "دهیبر رای تاثیر جغرافیا"

ین ومپردازد، سمیتاثیر همسایگی در انتخابات مانند جغرافیایی 
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 "جغرافیای نمایندگییعنی "کانون اصلی جغرافیای انتخابات 
به بررسی انتخابات مربوط به قوه دانند. جغرافیای نمایندگی می

های انتخاباتی یا ل مربوط به آن مانند ترسیم حوزهیمقننه و مسا
  .[8]پردازدها و مرزهای آنها میبخش

انتخاباتی و جغرافیای  قلمروهایمباحث مربوط به سازمان فضایی 
. هستنددر جغرافیای انتخابات  یاهیپاای ُجستارهاز  نمایندگی

ای از واحدهای مجموعهدرباره انتخاباتی  هاینظامبسیاری از 
ها و حوزه حیاوها، نهای انتخابیه، بخشحوزه از قبیل ایناحیه
 . ازدهندیمش را پوش کشورک سراسر یشوند که دهی میسازمان
ها دقیق بخش که این سازمان اساس قلمرویی دارد و تعریف آنجا

ترین عناصر هستند که هم کل فرآیند بنیادیهای انتخابیه یا حوزه
های ، ویژگیدهندیانتخابات و هم نتایج را تحت تاثیر قرار م

در کانون پژوهش و واکاوی هایی بندیفضایی چنین تقسیم
ه بر نتیج تاثیر بنیادیمرزها  ترسیم وضعیتدانان هستند. جغرافی
گروه فشار یا  سودکه مرزها ممکن است به  چرا ،دارد انتخابات

ها از طریق رای فضایی یحزبی خاص طراحی شوند. این دستکار
های عنوان سوءاستفادههای انتخابیه بهحدود حوزهدستکاری در 

	.[10	,9]شوندانتخاباتی شناخته می
مدون کارهای پژوهشی اندکی درباره رویکردهای  صورتبهتاکنون 

ه جغرافیای انتخابات انجام شده است، اما شمار نظری در حوز
گیری از آثار منتشرشده آگاهانه یا ناآگاهانه در قالب یکی از چشم

رویکردهای نظری که در پی خواهد آمد انجام شده است. در ادامه 
نظری پرداخته شد که  به واکاوی و بررسی آن دست از رویکردهای
ی انتخابات بیشتر مورد تاکنون در گستره آثار پژوهشی جغرافیا

  توجه پژوهشگران بوده است.
  

  ی سنتیکردهایرو
رویکردهای سنتی در جغرافیای انتخابات، عمدتًا در قالب "مکتب 

ای از گیرد. مکتب ناحیهای" در جغرافیای انسانی قرار میناحیه
رود. در علم جغرافیا، دیرپاترین مکاتب جغرافیایی به شمار می

گیرد. بدین ناحیه، هویت خود را از همگونی و همسانی فضایی می
سطح سیاره زمین است که بر بنیاد عوامل معنی که ناحیه بخشی از 

، جغرافیای زیستی، وهواآبو متغیرهای گوناگون مانند توپوگرافی، 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کارکردی و غیره، گستره، 

آنها از نواحی پیرامونی جدا  به واسطههویت و کارکردی دارد که 
العه نواحی را با ای در علوم جغرافیایی، مطشود. مکتب ناحیهمی

کند و به تشریح چرایی، علت تحلیلی بررسی می -روش توصیفی
بندی، کالبدشناسی، ها، ساختار درونی، گونهوجودی، ماهیت، ویژگی

پردازد. در نگری توسعه و غیره میسازی، تصویرسازی، آیندهالگو
از ای به مطالعه نواحی متشکل جغرافیای سیاسی، مکتب ناحیه

یا به مطالعه نواحی جغرافیایی از منظر متغیرهای  سیاسی نظر
سیاسی که از دید این  از نظرپردازد. نواحی متشکل سیاسی می

دهند مکتب ماهیت و موضوع جغرافیای سیاسی را تشکیل می
عبارت از فضاهای جغرافیایی محدود و متشکل که در قلمروی 

رند، گیحاکمیت یک سازه یا نظام سیاسی و مدیریتی قرار می
در  (Areal)مکانی" سنتی یا در این میان، رویکردهای " .11][هستند

، در شوندمینیز نامیده  کارتوگرافیکجغرافیای انتخابات که رویکرد 
الگوهای واکاوی محیط به  - روابط انسانقالب سنت دیرپای 

ها در این دست پژوهش .[10]پردازندفضایی نتایج انتخابات می
. [12]الگوهای انتخاباتی است بیینبر ت بیشتر ناظر جغرافیاعنوان 

درک رویکرد سنتی در جغرافیای انتخابات نیازمند شناخت پیشینه 
 هایپژوهش اند که نخستینموجود نشان داده هاییافتهآن است. 

در  هیلبکرو  ۱۹۱۳در سال  آندره زیگفرید توسطجغرافیای انتخابات 
 هایپژوهش شماری از به واسطه. این آثار ندمنتشر شد ۱۹۱۶سال 

و اطلس جغرافیای  ۱۹۳۲در سال  رایتپراکنده دیگر مانند تحقیقات 
دنبال شدند که شامل تعدادی  ۱۹۳۲یاالت متحده در سال تاریخی ا
پژوهش ، ین حالا گیری بود. باهای مربوط به نتایج رایاز نقشه
در  زیگفریدبه آثار  انتخابات بارهجغرافیایی دربا رویکرد  بنیادی

انتخابات های وی به واکاوی پیوند . پژوهش[10]گرددیم فرانسه باز
فرانسه  غرببا عوامل جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی در 

 با تحقیقات نه یادشده هایپژوهش .[8]اختصاص داشته است
متحده دنبال شد.  و ایاالت ییاروپا کشورهایچندان قوی در دیگر 

، ۱۹۳۲در سال  پائولین، ۱۹۱۶در سال  هیلبکرتحقیقات کسانی مانند 
در سال  هارتو  اسمیتو  ۱۹۵۹در سال  کرایسلر، ۱۹۴۹در سال  دین
آرا و ارتباط آنها با مجموع های زمانی و فضایی تفاوت بر ۱۹۵۵

 . مطالعاتبود تمرکزممتغیرهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی 
(که متغیرهای  که اهمیت متغیرهای محیطی هدفبا این یادشده 
 ، عمدتاً د) را تبیین کنندداپوشش می نیزرا اجتماعی  -اقتصادی

بودند. این  مختلف انتخاباتی نواحیمجموع آرای  ناظر بر واکاوی
مجموعه بررسی پیوند رویکرد سنتی به جغرافیای انتخابات، به 

 دهیی رایهاو الگومکان ای از محیط اجتماعی و طبیعی پیچیده
فرانسه در سال  چآردناحیه  بارهدر زیگفرید هایژوهشپپرداخت. می
  .[10]رودبه شمار می یکرداز این رو اینمونه ۱۹۴۹

رویکرد سنتی به جغرافیای انتخابات دو های موجود، بر بنیاد یافته
مایاندن از مطالعات بر ن بخشی دهد کهرا پوشش می جریان اصلی

گری گواه و دی هستندنقشه متمرکز  رویدهی الگوهای فضایی رای
های نقشه )مقایسههمسنجی (برای هایی است که بر کوشش

بر بنیاد  .استاقتصادی و اجتماعی  ،های طبیعیدهی با نقشهرای
" ساختاری -های "مکانینخست، پژوهشها گروه شناسهاین 

(Areal‐	 Structural) ی" شناختبوم -"مکانی ،و گروه دوم
(Areal‐	 Ecological) رویکرد بر این پایه،  .ندادهه شنامید

بررسی الگوی فضایی و ساختار گواه بر واکاوی و ساختاری  -مکانی
انتخابات  شده درگردآوریهای دادهاز رهگذر آرا و دهی است که رای

باره شامل اطالعاتی درها ین دست پژوهشا .شودآشکار می
شده به هر داده یو درصد واقعی آرا شمار حوزه انتخابیه،قلمروی 
اندن این مایباطله و ن یآرا ،ای پیروزهدنامز یمیزان آرا، حزب
به بررسی و  یشناختبوم - مکانیرویکرد  نقشه است. رویها داده

محیطی  هایالگوهای فضایی نتایج انتخابات در زمینهواکاوی 
 فرضیه خود را بر هیلبکر و زیگفرید پژوهشگرانی مانند. پردازدمی
 و نددیشناآنچه میپایه  که مردم بر کردندیماستوار  اساس این

آنها به بررسی در ادامه  .دهندیاست رای مشان در آن نهفته منفعت
شان عالیق بر بنیاد دهندگانهای رایها و شناسهویژگی
طبقات اقتصادی و  در مورد مکانیهای تفاوت ند.ختپردامی

اولیه  ایمتغیرهاجتماعی، مذهب، ملیت و نژاد میان 
با استفاده از چنین  تحقیقات هستند. گونهینشده در ادرنظرگرفته

الگوهای بنیاد ند که وشکیمدانان سیاسی هایی، جغرافیروش
فنون ترسیم از گیری بهرهتوضیح دهند. بیابند و دهی را رای
 بانتایج انتخابات  برآمده از هاینقشهبرای تطبیق ی رادبرنقشه
مطرح و مهم، از اقتصادی یا دیگر متغیرهای  -یهای اجتماعنقشه
 است که توسط پژوهشگرانرویکرد سنتی ابزارهای ترین عمومی

متغیرهای با دهندگان در انتخابات برای درک رابطه انتخاب رای
امروزه  با پیشرفت فناوری، .رودبه کار می اجتماعی و اقتصادی

و  آماریفنون  از در مطالعه انتخابات یشناختبوم -مکانی رویکرد
دهی و در بررسی ارتباط الگوهای رای ایی رایانهافزارهانرم
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و  تیلور. [10]گیردنیز بهره میاقتصادی  -متغیرهای اجتماعی
 این از ۱۹۹۴در سال  "جغرافیای انتخابات"در کتاب  جانستون

. در این زمینه، [6]اندکرده " یاددهیجغرافیای رایبا عنوان "یکرد رو
تنوع  ،های انتخاباتیکه نقشهبوده است  بر این باور اتپرسک

ل یدرباره مسادهندگان رایکه  نمایاندیم هایی راقلمروی روش
های روشگیری از ها بهرهگونه پژوهش. در ایننداندیشخاصی می

ای اهمیت ویژه انتخاباتی هایحوزه دادنبرای نشانترسیم نقشه 
 از طریقانتخاباتی های پژوهش گونهدارند. در شرایط خاص، این

 برای کشوری، سرآغاز خوبیارایه معیارهایی برای تقسیمات 
  .[12]هستند در جغرافیای سیاسی پژوهش

، پژوهشگران در سنتی به جغرافیای انتخابات هایرویکرددر کل، در 
ند که وشکمی (حوزه انتخابیه) از فضا یواحدهای مشخص قالب

های مشخصه با مکانیدرون ینوان نقشعرفتار فضایی را صرفًا به
 ،مطالعات دست در این .اجتماعی و اقتصادی توضیح دهند

ندرت به روابط شوند و بهدر نظر گرفته می از هم مستقلها مکان
و تاثیر چنین روابط  هامکانبا دیگر  مکانیفضایی واحدهای 
تمام شود. در رویکرد سنتی می توجهدهی فضایی بر رفتار رای

در حمایت یا  ارآدن تعداد نامایدانان صرف نجغرافی کوشش
 دهندهنشانشود که می نامزدموافقت با یک مساله یا یک 

در ادامه آن دسته از  .[10]دهی استهای فضایی در رایتفاوت
 قالب در یاگونهکه به شودمیتعاریف جغرافیای انتخابات آورده 

  گنجند:می مکتب این
ی انتخابات، مطالعه و تحلیل الگوهای جغرافیایی ایجغراف -۱

  .]13[قوه مقننه است گیریرایو  هاپرسیهمهانتخابات در 
 در انتخابات نتایج و رفتار روش، تحلیل به انتخابات جغرافیای -۲

 و پردازدمی جغرافیایی فنون از استفاده و جغرافیایی فضای زمینه
 کندمی بررسی را انتخابات) و (جغرافیا یهدوسو تعامل ویژه، طوربه
 هایتصمیم بر سرزمین جغرافیایی هایویژگی آن موجب به که

 تاثیر انتخابات نتایج و انتخاباتی نظام جغرافیایی، ساختار سیاسی،
 و موثر عوامل درک و شناسایی تحلیل این هدف .گذاردمی

  .[14]است یکپارچه و گسترده صورتبه قلمروها انتخاباتی هایویژگی
. برای کندمیجغرافیای انتخابات به اثبات امور مهم کمک  -۳

که اشکال متفاوت  زاندیانگیبرمرا  اشمحدودهنمونه، فضا، ساکنان 
سرزمین هر کشوری  از آنجا کهحکومت دموکراتیک را انتخاب کنند. 

و عالیق ساکنان آن نیز متنوع است.  هاانگیزهناهمگون است، طبعًا 
است که میان عالیق متنوع،  پذیرامکانتوسعه درازمدت، زمانی 

اجماع عمومی به وجود آید. پیشرفت در دستیابی به اجماع عمومی 
است. این موضوع را  پذیرامکان پرسیهمهنیز از رهگذر انتخابات و 

به اثبات  جغرافیای انتخابات با برگزاری هر انتخابات جدید
  .[15]رساندمی
ی انتخابات، توزیع نتایج انتخابات و پیامدهای ایجغراف -۴

 کندمیجغرافیایی، نظام انتخاباتی را در جوامع دموکراتیک بررسی 
تا الگوهای اساسی، علل و پیامدهای تفاوت جغرافیایی در رفتار 

  .16][دهی را بیابدرای
، گیریرایعنوان تحلیل الگوهای فضایی ی انتخابات بهایجغراف -۵

، تغییرات نظری و تحوالت در شناختیروش هایپیشرفتنتیجه 
  .[17]سیاسی است اندازچشم
ی انتخابات، تحلیل جغرافیایی انتخابات در قالب ایجغراف - ۶

  .[18]استقدرت دهی و مطالعه الگوهای فضایی رای
  

  فضایی - رویکرد رفتاری
در جغرافیای انتخابات در قالب  "فضایی -رفتاری" هایرویکرد

"مکتب فضایی" و "مکتب رفتارگرایی" در جغرافیای انسانی 
. علم جغرافیا دارد "یانقالب کمّ "ریشه در  ،مکتب فضایی گنجند.می

بر پخش،  و گیردمیرا به کار  پوزیتیویسم"فلسفه این مکتب "
ها و ها، نظامها و نیز ساختپراکندگی، چینش و چیدمان پدیده

های متقابل در فضای جغرافیایی متمرکز است. در این کنش
گیری، الگوهای هندسی و ریاضی، گرایی، اندازهمکتب، کمیت

سازی، طراحی و اشکال هندسی برای تصویرسازی و نقشه، الگو
های ها و کنشها، نظامساختنمایش و تبیین الگوهای توزیع، 

 برسنت فضایی . 11][ای برخوردار هستندمتقابل از اهمیت ویژه
با هم و ارتباط و حركت پیوند ، توزیع اشیا در ینسب تینقش موقع
نماینده  ترینمهم. مکتب رفتارگرایی [19]داردکید ااشیا ت

یی هاویژگی دیوید ایستونپوزیتیویسم تبیینی در سیاست است. 
سازی یتها، کمّ ، استفاده از تکنیکیریپذیقمندی، تحققاعده چون

. [20]داندی تحقیقات رفتاری میهاویژگیمندی را از و نظام
شناسی اجتماعی ویژه روانشناسی و بهجغرافیای رفتاری از روان

ز برخاسته اشناسی پذیرفته است. مبانی چنین روشکالنی تاثیر 
 همین زاویه فضا را مورد از فضاست و از فردبرداشت ویژه هر 
دهد. این فضا برای انسان، فضای کامًال محدودی مطالعه قرار می

برای هر فرد  است کهای نیست، بلکه فضای اجتماعی گسترده
به بیان دیگر برداشت فرد از فضا از  .ای داردو مفهوم ویژه مقیاس

با موقعیت فرد  سوی دیگر اقتصادی و از - سویی با طبقه اجتماعی
اجتماعی و روانی  ،های اقتصادیدر فضا در ارتباط است و بازتاب

، در این مکتب. افراد، سازنده اشکال مختلف فضاستناهمگون 
بر اینکه صحنه عملکردهای اقتصادی، تاریخی و افزون مکان  سراسر

شناختی است. این فضا فضای روان در عین حال ،اجتماعی است
 یمقتضا فهوم ویژه خود را دارد که بههویت، ساختار و م

 ،کند. بنابراینزندگی تغییر میبنیاد وضعیت  فردی و بر یهاشناسه
جغرافیای رفتاری، فضای رفتاری و کرداری افراد و کاربردی را که 

  .[21]دکنمطالعه می راانسان از فضای زندگی خود دارد 
و  ۱۹۶۰دهه  میانهز ا در جغرافیای انتخابات، فضایی - ویکرد رفتاریر

در  ،دیدگاه فضایی و رفتاری در مطالعات جغرافیایی پس از پیدایش
به کمتر  انتخابات کهجغرافیای سنتی به  رویکردهای واکنش به
رفتار  پرداخت، به وجود آمد. این رویکرد،می "رفتاری"های واقعیت

ی هاپژوهش. گیردمی رعنوان واحد تحلیل اولیه در نظبه د راافرا
 به تحلیل فضایی رکید بادر ت یتغییر مهم باره،نای درشده انجام
ها و ویژگیکید بر او از ت ایجاد کرد ایدیدگاه ناحیه یجا

مکانی به الگوهای موقعیت نسبی و کنش فضایی های شناسه
	,10]رسید در  گیری از دیدگاه فضایی،، با بهرهدانانجغرافی .[22

کید بر عامل ارا با تهایی ها و شناسهژگیوی ،مطالعه رفتار انتخاباتی
توجه  ها موردیگر رشتهدر د معمول طورکه به کاوندیفضا م
تاکنون،  ۱۹۶۰اند که از دهه های موجود نشان دادهیافته .[12]نیستند

بر پایه این رویکرد انجام در جغرافیای انتخابات  هابیشتر پژوهش
 جمله از پیتر تیلورو  جانستونرونالد ، کوین کاکس .[23]اندشده

در  براساس رویکرد فضاییخود ی هاکه با پژوهش اندکسانی بوده
  .[24]دان، نقش داشتهجغرافیای انتخاباتبازیابی 

فضایی را دنبال  -یک اصل رفتاریپژوهشگران در این رویکرد 
ها با توجه به ماهیت پیچیده بررسی ،آنیه اپ کنند که برمی

در این گیرد. افراد صورت می "دهیکنش رایوا"چندمتغیری 
و  شودخته میها پرداحوزه مکانی هایشناسهکمتر به رویکرد، 

گیری و تحلیل متغیرهای فضایی کلیدی مانند فاصله، بیشتر اندازه
یگر آنکه . دمورد نظر است جهت، اتصال و تاثیر همسایگی و متنی

خاص فردی بلکه  هایویژگیعنوان نتیجه تنها بهدهی نهرفتار رای
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جغرافیایی مشخص  ییک فرد به درون یک قلمروورود  عنوانبه
مساله کشف این کوشش پژوهشگران معطوف به  .شوددیده می

مانند رابطه بین فردی براساس فاصله و  یاست که چگونه عوامل
دهی به واکنش رای هیدفضایی در شکل شموانع موجود برای کن

ر این باور ب کوین کاکسدر این زمینه،  .[10]شوندمیواقع ثر وافراد م
بازتاب دهی، ضرورتًا های رایمطالعه مجموع تصمیماست که 

 و زمینه وی با توجه به رابطه بین متننیست. انداز افراد چشم
 تحلیل رویکردکه  دنکمی دهی استداللفضایی و تصمیم رای

یاسی متمایز باشد. علوم س دهی باید ازسیاسی به رای - جغرافیایی
کند که در آن واحدهای کید میات ییفضا رویکرد مورد نظر وی بر

دهندگان وجود دارند و توجه به روابط این واحدها در مکانی و رای
در برای وجود استقالل جغرافیای انتخابات  یسراسر فضا، توجیه

 - رفتاری. در رویکرد [9]است مطالعات علوم سیاسیبا اس یق
هستند عمده الگوی دو  "تاثیر همسایگی" و "تاثیر دوستان" فضایی

  :شوندمیکه در ادامه تشریح 
  

خاستگاه : (Effects	Neighborhood) تاثیر همسایگی - الف
دانشمند علوم  تینگستن هربرتبه آثار مفهوم تاثیر همسایگی 

 ۱۹۴۰و  ۱۹۳۰های در دهه ،آمریکایی کیوالدمیر سیاسی سوئدی و
 توسط ۱۹۶۰این مفهوم در اواخر دهه در جغرافیا،  اما. گرددیبرم

 یبناعنوان سنگبه استوکسو  بالتر ،دیوید رینولدز ،کوین کاکس
به تاثیر محیط  "تاثیر همسایگی". کرد مطالعات انتخاباتی ظهور
یگر د . بهپردازدو منش مردم می کنش جغرافیایی و اجتماعی بر

شود ساختاری است که موجب می یتاثیر همسایگی عامل سخن،
همسانی منش  ، کنش وکنندمکان زندگی مییک در که  یافراد

منش به نتایج رفتاری یا  که این یاگونهبه ،داشته باشند
دانان سیاسی از این مفهوم د. جغرافیانجامهای مشابه میانتخاب

ای مختلف در یک مکان به شیوه افرادبرای توضیح اینکه چرا 
های سان در مکانهمدهند، در حالی که مردم رای میسان هم

. [25]کننددهند، استفاده میرای میگوناگون های مختلف به شیوه
تاثیرات پیامدها یا کید بر همسایگی و اتها پژوهشدر این 

ها بخش مهمی انجمن مانند سسات محلی قویواجتماعی است. م
رکز بیشتر بر در جغرافیا تم و [26]از تاثیر اجتماعی هستند

الگوهای  و تاثیر جغرافیاست که خود نتیجه چرا ،است "همسایگی"
میزان زیادی به الگوهای فضایی توزیع  بهدهی جغرافیایی رای

 ها در یک جامعه معین وابستهطبقات مختلف یا درآمد گروه
و  درآمدی، های مختلف اجتماعی. به بیان دیگر، گروههستند

در جغرافیای  دارند. افتراق فضاییبر ُجستار  شغلی تاثیر عمده
وجود متفاوت  راهبرد سه ،همسایگی انتخابات برای مطالعه تاثیر

این  که یک نمونه بزرگ استپیوسته بررسی  ین راهبرد،اول دارد.
 هازل و سونلبربرنارد ، الزارسفلدی چون شناسانروش توسط جامعه

بررسی منفرد است.  ین راهبرددومه است. توسعه داده شد گادت
فراهم برای بررسی ی اعتمادهای قابلداده، تکنیک بررسی مکرر

است. روش دشوار و طراحی آن هنگفت د اما مستلزم هزینه کنمی
اقتصادی منتشرشده  - های اجتماعیبررسی با استفاده از داده ،سوم

های سرشماری کردن گزارشهای سرشماری است. مرتبطدر گزارش
اما  ،تواند تاثیر سرایت فضایی را نشان دهدانتخابات میبا نتایج 

با  را تواند در بهترین حالت شواهد تصادفیچنین مطالعاتی می
مطالعات همسایگی بر دیدگاه . [10]توجه تاثیر همسایگی ارایه کند

از  یاهدگسترنیز شمار  تاکنون تکیه دارد و (Context) تاثیر متن
بیش از هر  کاکس در این میان، ت.شده اس این تحقیقات انجام

که تاثیر همسایگی را  هاییسازوکاردیگری در جغرافیا، پژوهشگر 
 متصمی تالش کرد تا کاکس. [10]بررسی کرده است کنندتولید می

ای از جریان اطالعات دهی افراد را به موقعیت آنها در شبکهرای
دهی در متنی گیری در رایتصمیم برواقع او  در. [9]ارتباط دهد

و  یفرد ینبه تاثیر جریان اطالعات بشود که هم متمرکز میفضایی 
دهی های دستوری احزاب سیاسی در جغرافیای رایهم به فعالیت

افرادی که در نزدیکی  ه استاستدالل کرد کاکس. [27]کندتوجه می
ند تا گیرهم قرار می بیشتر در دایره آشنایی با ،کنندهم زندگی می

. از آنجا که در اصطالحات [25]کنندافرادی که دور از هم زندگی می
ها یا نقاط در شبکه جریان عنوان گرهبه دهندگانفضایی، رای

عنوان نقشی از جریان تبیین رای به ،شوندمی یبنداطالعات مفهوم
های متوالی اطالعات نیازمند درنظرگرفتن یک گره با توجه به نقش

که اطالعات را تغییر و (پردازشگر اطالعات  فرستنده، نعنواآن به
  .[10]کننده اطالعات استو دریافت )دهدانتقال می

	Neighbors	and	Friends) تاثیر دوستان و همسایگان - ب
Effect):  در  نامزدکند که یک وضعیتی را توصیف می ،تاثیراین

متوسط  یش از حدب یحمایت ،تر استشده نواحی که او شناخته
 ،کندعمل می "تنزل -مسافت" رکاسازو کند. در اینجا دریافت می

نامزد  گونه که یککه با افزایش مسافت، همان ین صورتبد
پایگاه رای او فرو ، گیردیمفاصله از محل سکونت خود  انتخاباتی

به  ۱۹۷۴و  ۱۹۶۹های در تحقیقات خود در سال رینولدزهد. کامی
دهی سطح واکنش رای بارهبررسی تاثیر دوستان و همسایگان در

تاثیر محل زندگی بر نشان از  رینولدز. نتایج مطالعات ه استپرداخت
و  جانستون، رینولدزافزون بر . شتادخاص  نامزدحمایت از یک 

تاثیر  ررسیب مربوط بهی هاپژوهش شمارهمکاران بیشترین 
، از همان آغاز با این حال .[10]اندهدوستان و همسایگان را انجام داد

با این انتقاد  به جغرافیای انتخابات ای)ینه(زم یرویکردهای متن
هر  هابرخی تحلیلیه اپبر  بنیادی ندارد.نقش  ،که متن ندشد روروبه

اما موثر هستند متغیرهای فضایی  ،دهیچند در الگوهای رای
دهی افراد نقش تاثیر متن بر رای ،دلیل ضعف ثبات اجتماعیبه

علوم سیاسی پژوهشگر ، گری کینگرای نمونه . ب[26]ای داردحاشیه
 ،های افرادکه در انتخاب ه استاستدالل کرد ۱۹۹۶در سال 

تاثیر متن دخیل ُجستار اما  هستند،متغیرهای جغرافیایی دخیل 
 ی یادشدههاانتقاد از تحلیل در همین سال با جان اگنیونیست. 

توجه به موقعیت  عنایکه مفهوم متن جغرافیایی به م ی بوددعم
قابلیت کاربرد  ،دهی افرادفضایی عمل انسان و تاثیر آن بر رای

گرفته از بر یهابندیطبقهقالب  مردم دراینکه  تا بیشتری دارد
جود بندی که در علوم اجتماعی وهای طبقهسرشماری و دیگر مالک

. او استدالل کرد که متن یا مکان یی شوندفضایرسازی غمرتب، دارد
جریان منافع، نفوذ و هویت را مشخص  ،مراتبسلسله ،جغرافیایی

ناپذیر به واسطه تاثیر اجتناب ایگونهکند و رفتار سیاسی بهمی
تعاریف زیر درباره  .[25]شودساختاردهی می ،جغرافیای اجتماعی

رفتاری  - ی در قالب رویکرد فضاییاگونهبهجغرافیای انتخابات 
  گنجند:می
جغرافیای انتخابات، مطالعه انتخابات برای درک تغییرات  -۱

گسترده در محیط  صورتبهسیاسی است که  هایپدیدهفضایی 
نهفته است و در زمان انتخابات و ادراک مردم از احزاب سیاسی 

  .[28]نمایدمیمختلف رخ 
  .[29]انتخابات است مندنظامجغرافیای انتخابات، تحلیل فضایی  -۲
جغرافیای انتخابات به مطالعه ابعاد فضایی انتخابات و  -۳

  .[30]پردازدنمایندگی می
به مطالعه رفتار انتخاباتی برخاسته از جغرافیای انتخابات  -۴

  .[31]پردازدمند از رهگذر رویکردهای اجتماعی میپایگاه داده نظام
جغرافیای انتخابات، بخشی از جغرافیای سیاسی است که  -۵
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کند. توسعه فرآیندهای سیاسی را در فضای جغرافیایی مطالعه می
یج انتخابات و در پس نتا اینکهنتایج انتخابات، بدون آگاهی از 
و نتایج برآمده از  بوده استفرآیندهای سیاسی گذشته چه 

، پیامد طبیعی فرآیندهای کنندمیانتخابات چه مفهومی را بیان 
  .[32]متعدد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است

و متاثر از  آمارهای انتخاباتیبودن دردسترسدر کل، به واسطه 
دهه نه امیتا  ۱۹۶۰فضایی طی بازه زمانی اواخر دهه  - انقالب کّمی

ترین جنبه در حال فعال"به  ،جغرافیای انتخاباتهای پژوهش ۱۹۷۰
ی که این گرایش از اگونهبه ،تبدیل شد "توسعه جغرافیای سیاسی

کل جغرافیای  یکی از منابع اصلی بینش تازه به" سیاسیجغرافیای 
ترین جزء دقیقهای مرتبط با انتخابات، . داده[10]بود "انسانی

و .[33]گرفتدانان قرار میآمارهایی بودند که دردسترس جغرافی
و  [9]ساختندرا ممکن می طیفی وسیع از تحلیل و مطالعات مربوطه

که بیش از هر جنبه دیگری از جغرافیای  تر این بوددلیل مهم
جریان  و شناسی، بازتابی از روشدهیعه رفتار رایمطال، سیاسی
از گیری کانون آن بر بهرهکه  بودجغرافیایی زمان های پژوهشاصلی 

متمرکز ی، فرآیندهای پخش فضایی و مطالعات رفتاری تحلیل کمّ 
جغرافیای انتخابات جایگاه  ۱۹۷۰در دهه  نکهیا وجود با .[22	,10]بود

بعدها اما  ،ی سیاسی به دست آوردتقریبًا برتری را در جغرافیا
ین وجود، ا با. [12]شد فروغکم هاپژوهشگونه ینعالقه به اگرایش 

بندی ساختارهایی مانند نظریهگرا و با توجه به فلسفه واقع
(Structuration) ،برای ارتقای ُبعد نظری جغرافیای  ییهاگام

  شد.که در ادامه به آن پرداخته  [8]شده تشبردا انتخابات
  

  رویکردهای رادیکال
رویکردهای رادیکال در جغرافیای انتخابات مبتنی بر "مکتب 

 و اقتصادی هایبحران رادیکال" در جغرافیای انسانی است. با بروز
 به دانانجغرافی از غربی، بسیاری کشورهای از بسیاری در سیاسی
 وضعیت رندهیدربرگ توانستگرایش یافتند که می نظری هایدیدگاه
قدیمی  یهاموضوع از ایتازه درک ارایهدر عین حال  و آن زمان
 های چپاقتصاد سیاسی و ایدئولوژی مکتب رادیکال متاثر از .باشد

مارکسیسم، ساختارگرایی  هایاز فلسفه مسایلاست و برای تبیین 
ها اندیشه این در آنچه .کندمیو مارکسیسم ساختاری استفاده 

، دید انتقادی نسبت به عدالت اجتماعیبر  کیداتمشترک است، 
تمایل برای  مراتبی،سیاست جهانی و جامعه نابرابر و سلسله

اجتماعی درباره اهمیت  - پردازان سیاسیبرقراری ارتباط با نظریه
پیرامون در  - جغرافیایی مانند روابط مرکز - های سیاسیمکانیزم

فعالیت  ایجاد و حفظ ساختارهای نابرابر و در نهایت تعهد به
 اقتصادی و فضایی ،مناسبات اجتماعیسازی دگرگونسیاسی برای 

  .[34	,24]است
در مطالعات  "دیدگاه رادیکالپیدایش "با  ۱۹۷۰های دهه در سال

ویژه به های دیگری از جغرافیای انتخاباتسویهجغرافیایی، 
در  مورد توجه قرار گرفت. "فرآیندهای سیاسی کسب قدرت"

پیکارهای  دارند، سیاسی چندحزبی نظام که دموکراتیککشورهای 
نخستین گام در فرآیندهای رسیدن به قدرت است. از  ،انتخاباتی

مطالعه  مرحله با نخستیناین دیدگاه، جغرافیای انتخابات در 
رالف  .گیردهای مدرن شکل میجغرافیای سیاست در دموکراسی

دهی ار در سازماندطبقه سرمایه کرده است کهاستدالل  میلیبند
کنترل آن در خدمت بهترین منافع خودش موفق سازوکار جامعه و 
 بیرونی،فرآیند سیاسی انتخابات از نمای  کهای گونهبه ،شده است

کمترین اهمیت را در توزیع واقعی قدرت دارد. از این دیدگاه، 
حفظ  ینضمت ،کندترین هدفی که انتخابات به آن خدمت میمهم

جغرافیای انتخابات به مطالعه و  ،از این رو .است موجود وضع
های فضایی و اینکه چگونه سیاستمداران در جنبهواکاوی 
قدرت را کسب، مدیریت و حفظ های فرو مّلی و ملی، مقیاس
های کارکرددرک  ،مطالعه انتخابات درکنند، متمایل است. می

  .[10]بسیار مهم است دهنده فضاییصیعنوان تخصبه حکومت
که دو نوع جغرافیای انتخابات وجود بر این باور است  تیلورپیتر 
به  که دهیطالعات عادی در زمینه جغرافیای راینخست مدارد: 

دوم، جغرافیای بسیار ناآشنای  .شودتعبیر می "جغرافیای حمایت"
به . است گذاری گروه فشار و پیامدهای سیاسی، سرمایه"قدرت"

های جغرافیای انتخابات رایج که مجذوب انبوه داده باور وی،
در حالی که ، بر جغرافیای حمایت متمرکز است است دردسترس

مین بودجه حزب و اجغرافیای قدرت که شامل مسایل مربوط به ت
قرار  پژوهشگردسترس  شود، کمتر درپنهانی می یدادوستدها

را ای انتخاباتی که جغرافی بر آن هستند گونه مطالعاتینا. [1]دارد
تر الگوهای جغرافیایی توسعه دهند که به توضیح کلیای گونهبه

شامل مطالعه ارتباط جغرافیا و انتخابات در فرآیند بیانجامد که 
اقتصاد جهانی است. مورد  و حکومتکرد کار حکومت،گیری شکل
آن احزاب بر بنیاد که  است استوار بر دیدگاه مارکسیستی بیشترآخر 

عنوان بخشی از توسعه سیاسی کلی اقتصاد جهانی به سیاسی
  .[8]شوندمی نگریسته

یکی از مسایلی که پژوهشگران معتقد به رویکرد رادیکال بر آن 
درون  ،انتخابات جغرافیای یریگجای ضرورت تاکید دارند،

 تاکید بیشتر بر و در عین حال تر اقتصاد جهانیانداز بزرگچشم
بر نقش  ی یادشدههاپژوهش یگر سخن،د به. استتاثیر متن محلی 

. فشارندپای میمقیاس جغرافیایی در تحقیقات انتخاباتی 
های نظام"، رویکرد فلینتو  تیلورمانند  دانان سیاسیجغرافی
باور  اند. آنهارا در مطالعه جغرافیای انتخابات به کار گرفته "جهانی
ی د با توجه به روندهادر جغرافیای انتخابات بای هاکه پژوهشدارند 

اینکه چگونه رفتار انتخاباتی باره د و درنجهان در حال توسعه باش
گیرد و چگونه های ساختاری شکل میوسیله محدودیتبه
گویی به روندهای های خاص در حال پاسخدهندگان در مکانرای

انتخاباتی درون های ترسیم نقشهجهانی هستند، توضیح دهند. 
ویژه رفتار آورد که مکان بهمی پدیدین امکان را چنین ساختاری ا

 با توجه به متن اقتصادی و سیاسی که ،هاانتخاباتی درون مکان
های نهادهای محلی و شیوه ،روندهای اقتصادی جهانی توسط

های انتخاباتی به این روندهای جهانی فرهنگی که میانجی پاسخ
پدید  ینیاز نچنیاین دیدگاه  یهستند، مطالعه شود. در پرتو

که کارتوگرافی انتخاباتی و جغرافیای انتخابات در آید می
 در پیوندهای جغرافیایی متفاوت اما مرتبط ای از مقیاسمجموعه

  .[4]قرار گیرند هم با
رای درک بکه  باور دارد جهانی هاینظامویکرد بر بنیاد ر تیلور
ساختارهای احزاب های فرآیندهای انتخاباتی و ها در شیوهتفاوت

های موقعیت سیاست باید های مختلف جهانسیاسی در بخش
. شونددرون فرآیندهای جهانی انباشت سرمایه درک  ،ملی مختلف

مراتب انباشت نخبگان سیاسی در کشورهای جنوب، پایین سلسله
های ثر گروهوفاقد منابع الزم برای تطمیع مو داری قرار دارند سرمایه

اندازه نخبگان در  به(دست کم ند احزاب کارگری اپوزیسیون مان
سیاسی در کشورهای  هاینظام، ساننیهستند. بد )شمال جهانی

 ،دارد که ساختار لیبرال دموکرات داشته باشند یجنوب احتمال کم
 وضعیت، ریشه در این .استبداد یا فساد گرایش دارندبه  از این رو

دلیل موقعیت ساختاری بهبلکه ها ندارد شکست رهبران یا سیاست
در مراتب جهانی است. چنین دیدگاهی متفاوت کشورها در سلسله
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و  ینوساز یهنظرشناسه که  است هاییتقابل با استدالل
بینند میای پدیدهنئولیبرالیسم هستند که ساختارهای سیاسی را 

تعیین  که تا حد زیادی توسط نیروهای داخلی حکومت و جامعه
ادامه آن دسته از تعاریف جغرافیای انتخابات که  در .[35]شودمی
  شود:گنجند اشاره میای در قالب این مکتب میگونهبه
و داده است و  هانقشهی انتخابات، چیزی فراتر از ایجغراف -۱

در همه کشورهای  گیریرایسیاسی از روندهای  -تحلیل اجتماعی
  .36][شودجهان را شامل می

 کهی انتخابات، مطالعه ابعاد جغرافیایِی انتخابات است ایجغراف -۲
پیکارهای انتخاباتی،  یابیسازمانمحدوده مطالعاتی آن شامل 

  .[37]مدیریت انتخابات و نتایج انتخابات است
، دهیسازمانانتخابات، مطالعه ابعاد جغرافیایی  جغرافیای -۳

  .[38]مدیریت و نتایج انتخابات است
عنوان گرایشی از دانش جغرافیای انتخابات به جغرافیای -۴

سیاسی "به مطالعه الگوی توزیع فضایی قدرت در قالب روابط 
  .[39])۱پردازد" (شکل متقابل جغرافیا، انتخابات و قدرت می

  

  
  الگوی مفهومی جغرافیای انتخابات )۱شکل 

  
  محوررویکردهای مکان
عمدتًا ترکیبی از  محور" به مطالعه انتخابات،"رویکردهای مکان

یابی "نظریه ساختاربندی" یا ساخت و گرا""مکتب جغرافیای انسان
در واکنش به  ۱۹۸۰گرا، در دهه جغرافیای انساناست.  آنتونی گیدنز

ه است. این آمدپدید رویکردهای پوزیتیویستی و مارکسیستی 
 نقش عاملیت و خالقیت انسان وی بر اشهیاندجریاِن 
بر اقتصاد سیاسی  در رویکردهای رادیکال مبتنی آن انگاشتننادیده

گرا، فرد، تفسیرکننده خود، . در جغرافیای انسانندککید میات
ُجستارهای . استآن معانی  بنیاد کننده برالقاکننده معنا و عمل

تمرکز  (Place)" مکان" برویژه ، بهدیدگاهاین  درجدید پژوهش 
کنند گرا به این واقعیت توجه میانساندانان . جغرافی[19]نندکمی

مربوط به آگاهی درباره وجود انسان یا ی بنیادی هاکه پرسش
مناسب با استفاده از رویکرد  گونهتواند بهاش نمیماهیت اخالقی

های همچنین تمرکز بر نظریه نظام .پوزیتیویستی بررسی شود
حکومت و  عنوان واقعیت نهاییاقتصاد جهان به ربتمرکز  ،جهانی
موجب  ،کندمی ی"دستکار"که واقعیت را  )فیلتری (اهیعنوان پاالبه
نسبت به  جغرافیا سنتی رشته هاینگرانیتوجهی کامل به بی

گرا که قوانین علمی و ی اثباتجغرافیا برخالف. [40]شودمی "مکان"
جغرافیای  های، کانون پژوهشفضا سازی را در قالب مفهومکمی

بر آن است که از رهگذر  گراجغرافیای انسانداده است،  انسانی قرار
 جهانِ و رفتار جغرافیایی  ،هاهیشدنا ،روابط انسان و طبیعت واکاوی
  .[41]دریابد با فضا و مکان تعاملدر  را انسانزیست 

دو مکتب در واکنش به  آنتونی گیدنزنظریه ساختاربندی، توسط 
شناسی اول، جامعهمکتب  به وجود آمد. شناسیفکری جامعه

 یکید زیاداهای انسانی تآزادی کنشبر که است گرایانه انسان
 ورابکه به است دوم، ساختارگرایی مارکسیستی مکتب داشت و 
آنها نظریه  یجاه ب گیدنز. نمودیبسیار جبرگرایانه م گیدنز

 ینکته مهم دهندهرا پیشنهاد کرد. این نظریه نشان "ساختاربندی"
های ویژه کنشها و اقدامات انسانی بهفعالیت ،طی آن است که

و از  "مکان"های روزمره و مختص به ها و زمینهسیاسی او در متن
. این شوددهی میهای جغرافیایی سازمانطریق تعامل مقیاس

گرایانه این چگونه طبیعت روزمرهکند که میمشخص  نظریه
دیگر  ،متنین پایه، بر اشود. می هامتناقدامات باعث بازتولید این 
ای ساختاری است. از دیدگاه بلکه پدیده ،مفهومی ترکیبی نیست

ها دیگر اثر این بدان معناست که تاثیر و نفوذ مکان تریفت نایجل
ها در درک بلکه ماهیت مکان نیست،ساده محتوا یا ترکیب آنها 

این موضوع  ،. در جغرافیای سیاسیاستتغییرات اجتماعی اثرگذار 
 در به وجود آورد. برای نمونه تحول اساسی در رویکرد اکولوژیکی

را  متنکه  نداردجغرافیای انتخابات، دیگر این امکان وجود  ینهزم
درصد افرادی که  نمونه (برای رابطه متغیرهای خاص از منظرفقط 
گیری های دولتی سکونت دارند) نگریست تا به الگوی رایدر خانه
عنوان یک ساختار در نظر گرفته در عوض مکان به .یافت دست
گیری تاثیر ای که هم بر تصمیم راییعنی زمینه شود،می
  .[42]استگیری گذاشت و هم محصول این تصمیممی

تمرکز براساس نظریه ساختاربندی بر این باور است که  جان اگنیو
یاز به کید بر اهمیت مقیاس جغرافیایی و نامجدد بر انتخابات، با ت

که چگونه ، گواهی است بر اینمحوررویکرد مکانیه اپبر پژوهش 
تاریخی بر رفتار انتخاباتی تاثیر  - جغرافیایی و زمینه متن
 [43]داندمیدر زندگی سیاسی  یعنصر مهممکان را  وی .[4]گذاردمی
رفتار سیاسی و  [14]نداشده اختهسها از مکانکشورها که  باور داردو 
درک کامل رفتار سیاسی نیازمند  ،از این رو. جغرافیایی استذات به 

جغرافیایی یا  یمتن مکان را اگنیو. [44]دیدگاه مبتنی بر مکان است
به کند که در آن کارگزار، ساختار اجتماعی را محلی تعریف می

های فعالیت برآیندعنوان ، رفتار سیاسی بهجهید. درنتکشمیچالش 
های اجتماعی حاصل متن ،که خود شودمی گرفته نظر کارگزار در

مردم زندگی خود را آنها درون  و ندستهتاریخی در گذار ایجادشده 
ی هامثال استفاده از را باهای خود ستداللا اگنیو .[14]گذرانندیم

جمله مطالعه دقیق خودش از جغرافیای حمایت برای  ازفراوانی 
تکرار پدیده وجود از دید وی، . ارایه کرده استحزب ملی اسکاتلند 

داللت  موضوع بر این "دادن خاص مکانشکال رایماندگاری اَ "
های یک فرآیند کلی های منفرد صرفًا نمونهکه مکان کندیم

ویژگی مشخص اجتماعی و تاریخی "های بلکه نمایش ،نیستند
به جغرافیای انتخابات بر چیزی  اگنیوهستند. گرایش  "هامکان

ساختارهای اجتماعی "ای مبنی بر که وی آن را فرضیه ددارتمرکز 
رشد  ویژهبه و باعث رشدکه شکال تعامل اجتماعی خاص مکان و اَ 

بوده این فرض  ویاستدالل  . بنیادخواندمی" شوندفتار سیاسی میر
تلقی سیاسی خود را  ،شدنیسازوکار اجتماعاز طریق است که افراد 

خاص  هایمکانشدن در یاجتماعاین  یااندازه تاو  دهندبسط می
های فرهنگی خود در ماتریس هامکان . بنابراین، چنانچهدهدرخ می

شان نیز بسا در طرز تلقی و رفتار سیاسی ساکنانچه ،فرق کنند
ها با ساختارهای انواع مکانبسا تفاوت وجود داشته باشد و چه

 ایندر واقع . دنرفتار سیاسی مشابه داشته باش همانند،اجتماعی 
ر چگونگی یادگیری بمحیط محلی و محتوای فرهنگی آن است که 

به اطالعات مربوط به امور سیاسی تاثیر واکنش مردم در تفسیر و 
ر گیددر حالی که احزاب سیاسی و  سخن، دیگر قاطع دارد. به

ها ممکن است حامل اطالعات مربوط به امور سیاسی سازمان
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ها باشند، مردم بسته به از مکانمشخص به درون تعداد زیادی 
فرهنگ بدان اطالعات این فرهنگ محلی خود و معنایی که 

 انهمسنسبت به آن اطالعات  هان مکاندر آممکن است دهد، می
به دنبال بسیج  یممکن است حزب .نشان ندهند واکنش
آنچه به  اگر تفاسیر ازاما  ،گرد مسایل طبقاتی باشد دهندگانرای

 ها تغییراست، بین مکان "بودنعینی"معنای عضوی از یک طبقه 
به همین شکل تغییر خواهد نیز حزب آن کند، موفقیت انتخاباتی 

در ادامه به شماری از تعاریف جغرافیای انتخابات که . [45]کرد
امکان بررسی و واکاوی را در چهارچوب رویکرد یادشده دارند، اشاره 

  شود:می
ی انتخابات، تحلیل جغرافیایی انتخابات است. مطالعه ایافجغر - ١

تاثیر  آن قالب در که است قدرت و گیریرایالگوهای فضایی 
 نقش نیز و گیریرای رفتار بر شناسیجامعه و محلی عوامل

انتخاباتی مورد  هایحوزه مرز و محیط بر گیریرای تصمیمات
  .گیردمطالعه قرار می

عنوان گرایشی از جغرافیای سیاسی، بر ی انتخابات بهایجغراف -۲
عنوان پایگاهی برای انتخاب محلی به هایمحدودهاستفاده از 

و ملی متمرکز است. مرزهای  ایناحیهنمایندگان در مقیاس محلی، 
بر ترکیب و رفتار نهادهای سیاسی اثر قطعی  تواندمیاین محدوده 
  .[46]داشته باشد

انتخابات، تحلیل جغرافیایی انتخابات است که در  جغرافیای -۳
و قدرت، تاثیر  گیریرایقلمروی آن، اموری همچون الگوی فضایی 

 گیریرای، اثرات گیریرایو محلی بر رفتار  شناختیجامعهعوامل 
انتخاباتی مورد مطالعه قرار  هایحوزهبر محیط و ترسیم 

  .[47]گیرندمی
انتخابات در جایگاه دیرپاترین رشته جغرافیای  جغرافیای -۴

سیاسی به تحلیل کنش متقابل فضا، مکان و فرآیندهای انتخاباتی 
و  (Psephology) پژوهیانتخاباتبا  در عین حالو  پردازدمی

  .[48]علوم سیاسی نیز در پیوند است
  

  رویکردهای انتقادی
"مکتب  رویکردهای انتقادی به جغرافیای انتخابات در قالب

گنجد. جغرافیای انتقادی، جنبشی جغرافیای انتقادی" می
 - عنوان یک عمل اجتماعیالمللی است که جغرافیا را بهبین

شناسی، . جغرافیای انتقادی از معرفت[49]کندانتقادی تفسیر می
فاقد یک  و گیردشناسی متنوعی بهره میشناسی و روشهستی

های تفکر پرورش شیوهپروژه . [5]"هویت نظری مشخص" است
 چالشیو  دیرپا یانهیشی، پدر جغرافیا تولید دانش هانتقادی دربار

 های سیاسی مختلفگیریهای نظری و جهتدیدگاه پایهکه بر  ددار
 ،تفکرات مارکسیستی، فمینیستی، پسااستعمارگرا مانند

ها و . برخی از این اندیشهاستاستوار  مدرن،و پست پساساختارگرا
 سدهکم به  رخی دیگر دستپیشینه بو  نو هستند نسبتبه  مکاتب

گاه  ه وپوشانندگردد. بنابراین، با توجه به ماهیت هممی نوزدهم باز
 یک یا شرح ساده از یشمارگاه یههای فکری، ارامتناقض این حوزه

  .[50]است مکنجداگانه نامنظری  یقلمرو
های بر پایه واپسین ویراست فرهنگ جغرافیای انسانی، ریشه

آمریکایی در جغرافیای رادیکال قرار  -جغرافیای انتقادی انگلیسی
ظهور  در حالی کهدارد. جغرافیای رادیکال آشکارا مارکسیستی بود، 

با یک چرخش  ریمسهم( ۱۹۸۰جغرافیای انتقادی در اواخر دهه 
مهم از برخی  امل یک گسستمدرن کلی در جغرافیا) شپست
 دربارهیی هاالئوسهای مارکسیسم ساختاری و عالقه زیاد به افراط

فرهنگ، بازنمایی و مخالفت با تمرکز اقتصادی جغرافیای رادیکال 

سخن، جغرافیای رادیکال و انتقادی، در حالی که در  گریبه دبود. 
هم چرخش پیوند با هم هستند، کامًال یکی نیستند. یکی از نتایج م

ی چشمگیر در اگونهبهپسامدرن این بوده که جغرافیای انتقادی 
 به انتقادی رویکردهای، از این رو. [5]تعهدات خود متنوع شده است

 رادیکال رویکردهای تحول و توسعه از برخاسته انتخابات جغرافیای
رویکردهای نوین  ورود حال ندر عی و سیاسی اقتصاد بر مبتنی

 چرخش از برآمدههای مانند رویکردهای فمینیستی و نیز جریان
مدرنیسم است. چرخش پسا و پساساختارگرایی مانند فرهنگی

فرهنگی در رشته جغرافیای سیاسی، گستردگی حیطه موضوعاتی 
در حالی  شوند را در پی داشته است.که "سیاسی" در نظر گرفته می

دانان مانند ، اما برخی از جغرافیدینمایم این رخداد خوشایند که
اند که این مساله باعث شده است تا بر این باور بوده لوو  بارنت

 سیاسی "عادی" موضوعات پساساختارگرا وپژوهشگران پسامدرن 
 این کاپلز باور با بگیرند. نادیده را انتخاباتی احزاب و انتخابات مانند

 احزاب و انتخابات مانند هاییُجستار که است شده موجبمساله 
تر اعمال سختای گونهو قدرت به هستند نهادینه سیاست در که
اند که رویکردهای نشان داده هاافتهی. [3]یت شونداهمکمشود، می

انتقادی در جغرافیای انتخابات هنوز در آغاز راه هستند و فراگیری 
رویکرد انتقادی به دو  با این حال، در ادامه اند.درخوری نیافته

فمینیستی و پساساختارگرایی در جغرافیای انتخابات پرداخته 
  شود:می

 هایپژوهش فمینیست دانانجغرافی رویکرد انتقادی فمینیستی:
. [51]اندداده انجام انتخابات جغرافیای حوزه در ارزشمندی
های جغرافیای اند که چگونه دغدغهنشان داده هافمینیست

انتخابات نسبت به نمایندگی، شکاف سیاسی، رفتار سیاسی و غیره 
 در. [52]توان از طریق رویکردهای فمینیستی بازسازی کردرا می
 سیاسی های جغرافیایپژوهش از موردی مطالعه یک به ادامه

  شود:می پرداخته فمینیستی دیدگاه با سیاست کردنجنسیتیدرباره 
 فمینیستی، "پروژهعنوان با  ایمقاله در ۲۰۰۴در سال  کوپ میگان
 مقوله طرح که نوشته است "شودمی نامیده سیاستآنچه  گسترش
 ابعاد رندهیدربرگ باید سیاسی روابط و سیاست حوزه در جنسیت
 عمومی، یهاحوزه در زنان توسط سیاسی مشارکت رسمی

 اعمال و زنان انزوای رسمی اشکال انتخاباتی، فرآیندهای
 طرح که دارد تاکید او. باشد حکومت توسط آنان علیه آمیزتبعیض
 صورتبه خواه زندگی، امور در زنان روزمره تعامل با باید مقوله این

 "اقدامات برای کوپ. باشد همراه گسترده صورتبه خواه و محدود
 فضاهای ایجاد در زنان کوشش راهبرد از قبیل سه زنان" سیاسی
 هایمکان ویژه اهمیت از زنان استفاده سیاسی، کنش برای جدید
 اقتباس برای زنان کوشش و سرکوب با رویارویی برای خاص
 به وی. خود را ارایه کرد سیاسی هایفعالیت در بزرگ یهااسیمق

از نظر  که پردازدمی هاتعامل از ایگسترده طیف به ماهرانه شکلی
پیچیدگی"  و تنوع "تکثر، با و شوندمی تلقی "سیاسی" هافمینیست
 در هاییپرسش طرح با را هدف این دارند و ارتباط سیاسی اقدامات
 از را خود کار کوپ. کندبیان می متعدد هایمقیاس و هامکان

 آنها ترینمهم که کندمی آغاز تررسمی هایحالت و هاموقعیت
 دهدمی نشان او. است انتخابات و سیاسی هاینظام در مشارکت

 این و کندمی مشارکت سیاسی عمل در کسی" "چه بدانیم باید که
 مدارس ها،خانه در زنان. گیردمی صورت "کجا" و "چگونه" مشارکت

 سیاسی هایحوزه بر تا شوندمی دهیسازمان کار هایمحل و
 اشاره هاییشیوه به وی. باشند داشته بیشتری تاثیرگذاری عمومی
 کشورهای در داخلی رویدادهای به اعتراض برای زنان که کندمی

 آرژانتینی" "مادران اعتراض به کوپ نمونه، برای. اندمختلف برگزیده
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حکومت  توسط هاخانواده اعضای ناپدیدشدن به که کندمی اشاره
 خود مادرانه هویت از مسن و کاتولیک مادران این. داشتند اعتراض

 حکومتی هایخشونت به را همگان توجه و بردند بهره موثر شکل به
 و شهر مرکزی میدان در گردهمایی با. آنها کردند جلب آرژانتین در

 که شهر اصلی میدان توانستند حکومت هایسیاست به اعتراض
 ایستادگی تبدیل نماد به را رفتحکومت به شمار می قدرت نماد
 انجام بزرگی جهش المللیبین هایرسانه جلب توجه با و کنند
  .[53]دهند

 قدرت، پیوند به مربوط هایبحثرویکرد انتقادی پساساختارگرایی: 
 جمله از انتخاباتی هایفرآیند در قدرت اعمال چگونگی و فضا

های بنیاد اندیشه توان آنها را برمی که هستند مباحثی
 ،قدرت فوکودر دیدگاه بررسی کرد.  فوکوچون  پساساختارگرایانی

 ،اعمال قدرتاز  فضا در هر جریان" و پیوند تنگاتنگی با فضا دارد
گیری از چگونگی بهرهبه  فوکوبنیادی دارد". به دیگر سخن، یت ماه
وی  .[54]توجه داشت "قدرت"عنوان یک ابزار در اعمال به "فضا"

نشان داد که بختک قدرت، سنگینی خود را بر همه جا افکنده و 
جایی، زمانی و فضایی نیست که از سنگینی وزنه قدرت، قد خم 

عنوان یک فرآیند همراه شویم، قدرت را به فوکونکرده باشد. اگر با 
ها خواهیم فهمید. به باور وی قدرت پیش از سوژه دهندهصورت

کند". در این برداشت تولید می آنکه سرکوب کند، "واقعیت را
تری از حساسیت های کلیتوان آشکارا ویژگیگسترده از قدرت، می

به فضا را نیز دید. در اندیشه وی، مرزبندی واضحی میان  فوکو
اند). قدرت، دانش، رویه و فضا وجود ندارد (همه در هم بافته شده

دانان را به افیبا قدرت، جغر فوکوای و نگاه رابطه بافتگیاین درهم
  . [56	,55]کندای نسبت به فضا رهنمون میدیدگاه رابطه

کوشیده است تا جغرافیای انتخابات را بر بنیاد  کاپلز، بارهنای در
 در قدرت وی به بررسی جغرافیایتبیین کند.  فوکو هایاندیشه
قدرت و پرداخته و بر مساله  فوکو هایاندیشه قالب در انتخابات

کند، توجه کرده چگونه فضا، اعمال قدرت را ممکن می اینکهفضا و 
بررسی پیوند قدرت و فضا، از طریق  کهکند وی استدالل میاست. 

های نظری های) انتخاباتی، به تقویت بحثکمپین( شیپولنز 
دانان در این زمینه باید کند. جغرافیجغرافیای انتخابات کمک می

شود، توجه را موجب می به جغرافیاهای تفاوتی که اعمال قدرت
ذاتًا فضایی است. از  فوکوهای قدرت، بر بنیاد اندیشه که چراکنند. 

ای از ترتیبات فضایی استوار است که انتخابات بر مجموعه کاپلزنظر 
شود. وی استدالل های مختلف قدرت اعمال میاز طریق آن کیفیت

یار در بسیاری از کشورهای جهان اول، بس در حالی که کندمی
آوردن رای بر اقناع و دستمحتمل است که سیاستمداران برای به

انگیزی تکیه کنند، در کشورهای جهان سوم یعنی جایی که فتنه
مخاطرات بسیار باالیی وجود دارد، انتخابات اغلب شامل روابط 

	Lientelistic)گرایی حامی Relations)  ،قدرت و اجبار، تهدید
های گیریانتخابات به تصمیمباج، رشوه و خشونت است. 

شده و متمرکز توسط حکومت وابسته هستند، اما همچنین نهادینه
های خاص فضایی و وابسته به بسیج عمدی مردم معمولی در شیوه

زمانی هستند. انتخابات شامل فضاهای خاص برای عمل سیاسی 
هستند و محدودشده به گفتاوردهای (مناظرات) تلویزیونی نامزدها، 

 که. وی بر این باور است دهی نیستندهای رای و محل رایهبرگ
های جدیدی جغرافیای انتخابات احیاشده، توانش ارایه بینش

و نیز بررسی پیوند  اعمال قدرت درون یک متن جغرافیایی درباره
بین جغرافیای فرهنگی و سیاسی را دارد. وی در این زمینه به 

وئه پرداخته است و استدالل در نیکاراگ ۲۰۰۶بررسی انتخابات سال 
کند در کشورهایی مانند نیکاراگوئه، یعنی جایی که دیکتاتوری و می

ی داخلی تبدیل به خطرات اخیر مردم شده است و بیشتر هایناآرام
و مسکن مناسب محروم  مردم از دسترسی به کار، تحصیالت

هستند، انتخابات بسیار مهم است. برای بسیاری از مردم 
کنند ئه، انتخابات، منبع امید است و این را به مردم القا مینیکاراگو

که همه چیز رو به بهبودی است و مردم انتخابات را شانسی برای 
بینند. شرکت در یک انتخابات تقویت دموکراسی در کشورشان می

دموکراتیک، بدون مداخله و آزار و اذیت، حس یک شهروند واقعی 
ت برای تضمین یک نظام حقوقی دهد و انتخابارا به آنها می

، فوکوهای ه است. اما براساس بینشآمدطلبانه به وجود مساوات
قدرتی هستند که های خردهدرون خود شامل سیستم

توان در ها را میقدرتطلبانه هستند. به باور وی، خردهغیرمساوات
دهندگان و های انتخاباتی، ثبت نام رایمسایلی مانند فهرست

ئوالن انتخاباتی دید. نکته دیگر این است که انتخابات کنترل مس
کنند. طی پیکارهای انتخاباتی سال درآوردن افراد کار مینظمبرای به
در نیکاراگوئه، سازوکارهای نظارتی و انتظامی در قالب تاثیر  ۲۰۰۶

بنابراین، افزون بر استفاده از . [3]اندمنفی بر مردم گسترش یافته
شکنی روابط قدرت درون برای بازنمایی و شالوده فوکوبینش 

برای  وی هایاندیشه ازتوان فرآیندهای انتخاباتی، می
بر پایه  کهشکنی فلسفه انتخابات بهره برد. بدین معنا شالوده
های وی، فلسفه وجودی انتخابات برقراری دموکراسی اندیشه

یل درآوردن مردم است. همچنین مسانظمنیست، بلکه برای به
 مورد استفاده های"ها" و "تکنولوژیدیگری مانند تحلیل "عقالنیت

برای هدایت رفتار مردم در فرآیندهای انتخاباتی و بررسی اینکه 
را  شودتر تشکیل میانسانی در ارتباط با قدرت گستردهه سوژچگونه 
 فوکوهای توان با استفاده از فلسفه پساساختارگرایی و اندیشهمی

، تاکنون تعریفی بر پایه رویکردهای با این حال. بررسی نمود
اما از دید رویکرد انتقادی به  انتقادی به انتخابات ارایه نشده است،

های موجود از ی انتخابات انتقادی، برداشتایجغراف انتخابات،
کشد و به ارایه انتخابات بر بنیاد رویکردهای معمول را به چالش می

ابات بر پایه مکاتبی مانند فمینیسم و های جایگزین از انتخخوانش
های جغرافیای ها، پژوهشپردازد. بر بنیاد یافتهپساساختارگرایی می

  :گنجیدند نظری عمده رویکرد پنج قالب درانتخابات 
الگوهای فضایی نتایج مکانی" به بررسی سنتی یا " یکردهایرو -۱

و نقشه  رویدهی الگوهای فضایی رایمایاندن ن، از طریق انتخابات
اقتصادی و  ،های طبیعیدهی با نقشههای راینقشهمقایسه 
 رابطه بین انتخابکوشند تا پردازند و در نهایت میمی اجتماعی

را  متغیرهای اجتماعی و اقتصادیبا دهندگان در انتخابات رای
عنوان نقش فتار فضایی را صرفًا بهنشان دهند. این رویکرد، ر

داند. می های اجتماعی و اقتصادیمشخصهاز متاثر و  مکانیدرون
ای و بر شناسی رویکردهای سنتی، مبتنی بر مکتب ناحیهشناخت

گرایی براساس "استدالل استقرایی" و تشریح پایه تجربه
ها نیز مبتنی بر گردآوری شناسی این اندیشههاست. روشیافته

روش  عنوان واقعیت عینی، بهو ارایه آنها به اطالعات، ترکیب
توصیفی است. توضیح اینکه در این رویکرد، پژوهشگران از طریق 

و  پردازند و پس از ترکیبتجربی به گردآوری اطالعات می
  پردازند.روی نقشه به بررسی و واکاوی می آنهادادن نشان

  

دهندگان و رای رویکردهای فضایی یا رفتاری، بر متغیر فضا -۲
هایی و ویژگی دهیرایدرون فضاها تاکید دارند و به بررسی رفتار 

پردازند. بدین معنا که نند، میکمی تغییرموقعیت جغرافیایی  که با
مانند  و تحلیل متغیرهای فضایی کلیدی گیریپژوهشگران به اندازه

موثر بر رفتار  فاصله، جهت، اتصال و تاثیر همسایگی و متنی
ها، شناخت شناسی این اندیشهپردازند. شناختدهی میرای
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این رویکرد از  .است کمی - فضاییمکتب "تبیینی" مبتنی بر 
های گزاره گیرد و پژوهشگر،شناسی پوزیتیویستی بهره میروش

. سنجدیشده مو تحت شرایط کنترل کندمیبندی تحقیق را صورت
و تحلیل آماری تحلیل ، یکمّ روش نیز عمدتًا تحلیل فضایی، 

  رفتاری است.
رویکردهای رادیکال در جغرافیای انتخابات، مبتنی بر اقتصاد  -۳

 ناآشنای قدرت، یغرافیاسیاسی است و به بررسی مسایلی مانند ج
کسب مدیریت و ، گذاری گروه فشار و پیامدهای سیاسیسرمایه
های فرو مّلی و ملی، مقیاسدر  یاستمدارانسقدرت توسط حفظ 
درک ، تر اقتصاد جهانیانداز بزرگدرون چشمانتخابات در  تحلیل
های فرآیندهای انتخاباتی و ساختارهای احزاب ها در شیوهتفاوت

های های سیاستموقعیتبر بنیاد  های مختلف جهاندر بخش
پردازند. می ملی مختلف درون فرآیندهای جهانی انباشت سرمایه

و  بندی نظریشناسی این رویکرد رئالیستی متکی به مفصلشناخت
از نظر  دهند.آشکارکردن سازوکارهایی است که به فرآیندها شکل می

شناسی، این رویکرد منتقد پوزیتیویسم است. بر پایه رویکرد روش
شده باید براساس ساختارهای کلی پدیده مشاهده رادیکال، مطالعه

 .نیستند، باشد یصتشخکنند اما قابلریزی میه را پیکه پدید
و به تحلیل ساختاری و  بنابراین روش آنها درک و فهم است

  پردازند.می ختارها و روابطبازنمایی سا
 - جغرافیایی و زمینه متنمحور به بررسی تاثیر رویکردهای مکان -۴

عنوان کان بهمپردازند. در این رویکرد، می تاریخی بر رفتار انتخاباتی
ای که هم بر تصمیم یعنی زمینه شود،مییک ساختار در نظر گرفته 

است. گیری و هم محصول این تصمیم ردگذاگیری تاثیر میرای

 گرفته نظر های کارگزار درفعالیت برآیندعنوان به دهیرفتار رای
در گذار های اجتماعی ایجادشده که خود حاصل متن شودمی

گذرانند. به دیگر یزندگی خود را مآنها مردم درون  و ندستهتاریخی 
ساختارهای اجتماعی خاص مکان و سخن، این رویکرد به بررسی 

پردازد که موجب رفتار انتخاباتی خاصی می اشکال تعامل اجتماعی
ها بر "تفسیر" استوار است. شناسی این اندیشهشوند. معرفتمی

ردم در فرآیند انتخابات این رویکرد به تفسیر تمایالت و نیات م
هایی شناسی این رویکرد تفسیری است و از روشپردازد. روشمی

  گیرد.مانند هرمنوتیک و پدیدارشناسی بهره می
رویکردهای انتقادی در جغرافیای انتخابات، فاقد "هویت نظری  -۵

واحد" است و بر مکاتبی مانند فمینیسم و پساساختارگرایی استوار 
بحث این رویکردها و هدف غالب آنها نقد اما محور  است.

های رویکردهای موجود به مطالعه انتخابات و ارایه خوانش
جایگزین از انتخابات و فرآیندهای انتخاباتی است و در این زمینه 

شکنی فلسفه انتخابات، بررسی رابطه قدرت به مسایلی مانند شالوده
فضا برای اعمال  گیری ازو فضا در جریان انتخابات، چگونگی بهره

و چگونگی هدایت رفتار مردم در فرآیندهای انتخاباتی  قدرت
شناسی این رویکردها عمدتًا مبتنی بر "تفسیر" پردازند. شناختمی

 متعددیهای شناسیاست. هر چند رویکردهای انتقادی از روش
گیرد، انجام پژوهش در این رویکرد، عمدتًا مبتنی بر می بهره
تفسیری و گفتمانی است. رویکردهای مطالعه و های شناسیروش

توان براساس بنیاد، مبنای پژوهش در جغرافیای انتخابات را می
بندی کرد شناسی آن طبقهشناسی و روشفلسفی، هدف، معرفت

  ).۱(جدول 
  

  همسنجی تطبیقی رویکردهای نظری در جغرافیای انتخابات )۱جدول 
کردرویفلسفی  بنیاد رویکرد یشناسعرفتم موضوعات مورد بررسی هدف  شناسیوشر   

رویکردهای 
  ایمکتب ناحیه	سنتی

الگوهای انتخاباتی بیینت -  
ات دهندگان در انتخابانتخاب رایبررسی  -
از  متغیرهای اجتماعی و اقتصادیبا 

 دهیالگوهای فضایی رایمایاندن نطریق 
نقشه روی  

دهی با های راینقشههمسنجی  -
و  های اقتصادینقشه ،های طبیعینقشه

 اجتماعی

 ،و درصد واقعی آرا شمار حوزه انتخابیه،بررسی قلمروی  -
،شده به هر حزبداده یآرا  

اندن این مایباطله و ن یای پیروز و آراهدنامز یمیزان آرا
نقشه رویها داده  

 بر بنیاد دهندگانهای رایها و شناسهویژگیبررسی  -
یت طبقات اقتصادی و اجتماعی، مذهب، ملمتغیرهایی مانند 

دو نژا  

بر  شناخت مبتنی
یی" گراتجربه"

ل براساس استدال
	استقرایی

شناسی شرو
  توصیفی

رویکردهای 
- فضایی
  رفتاری

	مکتب فضایی
  مکتب رفتارگرایی

ری و گیندازهبر پایه ا دهیبررسی رفتار رای
انند م "متغیرهای فضایی کلیدی"تحلیل 

ی و ثیر همسایگافاصله، جهت، اتصال و ت
 متنی

اثیر د بر پایه الگوهایی مانند "تدهی افراواکنش رایبررسی 
در  آنهادهی افراد را به موقعیت رای م(تصمیهمسایگی" 

ان و شان) و "تاثیر دوستدر محله ای از جریان اطالعاتشبکه
 " در واکنشتنزل -مسافت" رکاهمسایگان" (بررسی سازو 

دهی افراد)رای  

نی" شناخت "تبیی
فه مبتنی بر فلس
 پوزیتیویسم

شناسی روش
  اثباتی

رویکردهای 
	مکتب رادیکال  رادیکال

 تجغرافیای بسیار ناآشنای قدربررسی 
فرآیندهای سیاسی کسب قدرت) در (

 انتخابات

سیاسی گذاری گروه فشار و پیامدهایسرمایه -  
، ومتحکگیری ارتباط جغرافیا و انتخابات در فرآیند شکل -
 اتی،(بررسی مسایل انتخاب و اقتصاد جهانی حکومتکرد کار

یاسی، یه اقتصاد سبر پا تر اقتصاد جهانیانداز بزرگدرون چشم
های ملی مختلف درون های سیاستموقعیتبرای نمونه 

)فرآیندهای جهانی انباشت سرمایه  
های ظامن"رویکرد یین فرآیندهای انتخاباتی مبتنی بر تب -

هو تجرب " بر پایه سه مقیاس واقعیت، ایدئولوژیجهانی  
وسیله رفتار انتخاباتی بهگیری چگونگی شکل -

ساختاریهای محدودیت  

بر  شناخت مبتنی
ی بندمفصل"

 و بازنمایی نظری
 یی" کهسازوکارها

ل به فرآیندها شک
دهند.می  

های شناسیروش
پسااثباتی و 
  ساختاری

رویکردهای 
محورمکان   گرامکتب انسان 

یدگاه دانتخاباتی بر پایه درک کامل رفتار 
 و زمینه متنبررسی تاثیر ( مبتنی بر مکان
)اتیتاریخی بر رفتار انتخاب - جغرافیایی  

گیری یاهم بر تصمیم ر ی کهعنوان ساختارمکان بهبررسی  -
است.گیری و هم محصول این تصمیم اردگذثیر میات  
اریخی اجتماعی و ت فرهنگی، ویژگی مشخصبررسی تاثیر  -

دهیبر الگوی رای هامکان  

 شناخت بر پایه
 "تفسیر"

های شناسیروش
یژه وبهتفسیری 
  هرمنوتیک روش

رویکردهای 
	انتقادی

، انتقادی، فمینیسم
	پساساختارگرایی،

مدرنیسم،پست  

نقد رویکردهای موجود به مطالعه 
های و ارایه خوانش جغرافیای انتخابات

ایه جایگزین از جغرافیای انتخابات بر پ
ارگرایی، مکاتبی مانند فمینیسم، پساساخت

مدرنیسم و غیرهپست  

انتخاباتشکنی فلسفه شالوده -  
گی بررسی رابطه قدرت و فضا در جریان انتخابات و چگون -

گیری از فضا برای اعمال قدرتبهره  
 نقد و بررسی چگونگی هدایت رفتار مردم در فرآیندهای -

 انتخاباتی

بر  شناخت مبتنی
 "تفسیر"

های شناسیروش
تفسیری و 
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  گیرینتیجه
های پویای رشته عنوان یکی از گرایشجغرافیای انتخابات به

یزهای بسیاری داشته است. نبود وخافتجغرافیای سیاسی تاکنون 
های جغرافیای انتخابات پژوهشنظری های ی بنیانگیبنکمیا 
. مقاله حاضر بر آن بوده است نقد واردشده بر این گرایش ترینمهم

توان بود که به تبیین رویکردهای نظری بپردازد که براساس آنها می
گونه که بررسی ی قرار داد. همانبررس موردجغرافیای انتخابات را 

توان در قالب پنج رویکرد نظری شد، جغرافیای انتخابات را می
واکاوی کرد. رویکرد نخست، رویکرد سنتی است. این رویکرد در 

و با  محیط -روابط انسانای و سنت دیرپای الب مکتب ناحیهق
 الگوهای فضاییواکاوی به  های توصیفیشناسیاستفاده از روش

رفتاری است که  - پردازد. رویکرد دوم، رویکرد فضاییدهی میرای
شناسی تبیینی و و با استفاده از معرفت براساس مکتب فضایی

دهی براساس تار رایهای اثباتی به بررسی رفشناسیروش
پردازد. "تاثیرات " میمتغیرهای فضایی کلیدی"و تحلیل  گیریاندازه

همسایگی" و "تاثیر دوستان و همسایگان" دو الگوی غالب در این 
رویکرد هستند. رویکرد سوم، رویکرد رادیکال است که براساس 
مکتب جغرافیای رادیکال مبتنی بر اقتصاد سیاسی و 

هایی" و آشکارکردن مکانیزم بندی نظری"مفصلشناسی با معرفت
های شناسیدهد و با استفاده از روشکه به فرآیندها شکل می

و فرآیندهای  جغرافیای قدرتپسااثباتی و ساختاری، به بررسی 
پردازد. رویکرد چهارم، رویکرد سیاسی کسب قدرت در انتخابات می

گرا و نظریه محور است که براساس مکتب جغرافیای انسانمکان
شناسی تفسیری و و با استفاده از معرفت ساختاربندی

و  متنهای پسااثباتی و تفسیری به بررسی تاثیر شناسیروش
پردازد. در نهایت می تاریخی بر رفتار انتخاباتی - جغرافیایی زمینه

رویکرد پنجم، رویکردهای انتقادی است که براساس مکاتب و 
مدرنیسم و پساساختارگرایی، پست هایی مانند فمینیسم،فلسفه

های شناسیشناسی تفسیری و روشغیره و با استفاده از معرفت
پسااثباتی، تفسیری و گفتمانی به نقد رویکردهای موجود به 

های جایگزین از و ارایه خوانش مطالعه جغرافیای انتخابات
پردازند. پدیدآمدن رویکردهای نظری در جغرافیای انتخابات می

شدن ارزشتوسعه جغرافیای انتخابات به معنای بی روند
تر نیست. به دیگر سخن، امروزه رویکردهای رویکردهای قدیمی

محور و انتقادی سنتی و فضایی به اندازه رویکردهای رادیکال، مکان
	ارزشمند هستند.
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