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  مقدمه و طرح مسأله

اند با الفاظ مغلق  گاهي در اين راه كوشيده. اند هاي مختلف تعريف كرده ه صورتجغرافيا را ب
آنچه را كه انساني و دستاورد  ي هو پيچيده تعريف خود را رنگ و لعابي بزنند و گاهي هم

 - گاهي نيز در پس 1.اند، تا به اصطالح تعريفي جامع ارائه كنند انسان است، به دم او بسته
بحث بر سر اين . اند دانسته 2اند و خيلي ساده جغرافيا را علم مكان اندههاي تاريخ م كوچه

نيست كه يك تعريف درست و پسنديده و تعريف ديگر نادرست است، بلكه بحث در اين 
نگاهي معين به جهان و  ي هخيزد كه مبين نحو است كه هر تعريفي از پسِ ذهني خاص بر مي

ها و حل و  گشايي در انجام پژوهش اغي باشد براي راههاي در اوست و نيز بايستي چر  پديده
 -يا هر پديده ديگر -بر اين مبنا، كسي كه تعريفي مغشوش و درهم از جغرافيا. تعديل مسايل

كند، نبايد به او خرده گرفت، بلكه فقط بايد دريافت كه او ذهني مغشوش و درهم  ارائه مي
تواند نظم  خته باشد، نه در عرصه نظر ميريخته دارد و البته ذهني كه مغشوش و درهم ري

هايي كه به هر علت از   عمل قادر است به پديده ي ها را دريابد و نه در عرصه  پديدهموجود در 
   .اند، از نو نظم بخشد نظم خارج شده

اگر برآيند اغلب تعاريف معقول از جغرافيا را در نظر گيريم، تعريفي اين چنين سر بر خواهد 
اين همان تعريفي است كه  3.فيا علم مطالعه روابط جامعه و محيط طبيعي استجغرا: آورد

در تعريف نخست، جامعه را به جاي . است) طبيعي(ناظر بر رابطه متقابل انسان و محيط 
اند، زيرا انسان مفهومي مطلق و جامعه مفهومي نسبي و ناظر بر نوعي سازمان و  انسان نشانده

 . سياسي است -ي و اقتصاديفرهنگ -روابط خاص اجتماعي

شود، بر اساس تعريفي ساده، هرچند پيچيده و قابل  با اين وجود، در اين مقاله كوشش مي
هاست نويسنده  ريزي فضايي كه سال تبيين از جغرافيا، ديدگاهي نظري و قابل كاربرد در برنامه

                                                 
 

صراحت و : باشد، بعضي از اين ضوابط عبارتند از ضوابط منطقي تعريفالبته هر تعريفي باد مقيد به .  1
  ...روشني، معني دار بودن در عين ايجاز، متكي به منطق علمي بودن و 

 :نگاه كنيد به. آن را بيان داشتهاي آغازين ميالدي  در واقع، اين تعريف از آن استرابو است كه در سال.  2

 Strabo, Geography, vol.1  

  :اند؛ از جمله نگاه كنيد به اين تعريف را بسياري از جغرافيدانان پيشرو معاصر پذيرفته.  3
 Peet, 2003; Harvey, 1984 



                    99                                                                              پويش ساختاري ـ كاركردي ـ رويكردي نظاموار در مطالعات مكاني ـ فضايي

   

 

ي فردي از رويكرد اين تعريف مبتني بر برداشت. مطرح سازد 1كند، در نظر و عمل پيگيري مي
جغرافياست و بر اين باور استوار است كه بدون چاشني اصول مرتبط با ديدگاه  فضايي در

  . توان نه جغرافيا، بلكه هيچ پديده ديگري را تبيين نمود نظاموار، نمي
پيش از ورود به بحث در باره اين ديدگاه، بايد دانست كه پارادايم فضايي و پرداختن به مقوله 

جغرافيا مستلزم دقت است؛ دقت به مباني فلسفي و نظري و  مفاهيم كليدي مبتني بر  فضا در
 - البته -نكته بنيادين در راه فهم درست اين پارادايم 2 .آن، بويژه مفهوم گاهي چند پهلوي فضا

و براي آشنايي با تئوري، انديشه و  3اين است كه به جد باور كنيم، بنياد علم تئوري است
اين در حالي است كه بعضي بر اين باورند كه . يعني انديشه فلسفي الزاميخردورزي، 

چيزي فراتر از آن است كه به طور متعارف به عنوان  -در عمل -مطالعات فضايي امروزه
   4.شود جغرافيا، بويژه جغرافياي رايج، فهميده مي

 
  چند مفهوم در جغرافياي نوين

هاي معين  م براي بيان نكات پنهان در پسِ ديدگاهآشكار است كه مفاهيم مختلف علمي هر كدا
در ذات  -در واقع، كاربرد هر مفهوم تازه. گيرند ساخته و پرداخته شده، مورد استفاده قرار مي

افزون بر اين، اين مفاهيم در  5.هاست  گيري نسبت به پديده حاوي نوعي موضع -خود

                                                 
 
، چاپ ب؛ سعيدي، مباني جغرافياي روستايي- 1369الف؛ سعيدي،  -1369از جمله نگاه كنيد به سعيدي، . 1

  ...و  1387؛ سعيدي، )1389چاپ يازدهم، ( 1377اول، 
  :هاي مختلف از مفهوم فضا، از جمله نگاه كنيد به براي برداشت. 2

Perroux, 1950; Hartshorne, 1958; Werlen, 1988; Lefevbre, 1991; Thrift, 1996; Peet, 2003. 

بينند و  شناخت نظري مباحث مختلف نميجاي تعجب است كه بعضي جغرافيدانان ايراني نيازي به . 3
ها و غيرقابل كاربرد در ايران  ها را كه اساس علم بر آن استوار است، متعلق به غربي مجموعه بنيادين نظريه

  . كنند معرفي مي
  .Beck, 2006 ; Cox, 1995 :نگاه كنيد به. 4

توجه به بارِ  ن در پسِ اين مفاهيم و بيبا اين وجود، بعضي جغرافيدانان گاهي بدون آشنايي با رويكرد پنها. 5
گيرند كه اين كار قاعدتاً به  نظري آنها و البته صرفاً به خاطر نو بودن، در مباحث سنتي خود از آنها بهره مي

  .شود نوعي اختالط و التقاط مفهومي منجر شده و مي
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غرافياي نوين، بويژه در پارادايم در ج. يابند چارچوب علم معين، معناي خاص خود را مي
فضا، ساختار فضايي، : اند اند كه از آن جمله اي مطرح شده فضايي از همان آغاز، مفاهيم تازه

آشكار است كه كاربرد اين . كاركرد فضايي، سازمان فضايي، شبكه سلسله مراتبي و مانند آن
هاي سنتي علم جغرافيا   ، با انديشهيابند و البته مفاهيم نوين تنها در پارادايم فضايي معنا مي

   1.سازگاري ندارند
به سخن ديگر، امروز بسياري از اين مفاهيم كه هر يك خصوصيت انديشگي خـاص خـود را   

گيرنـد، امـا نكتـه بنيـادين در      دارند، توسـط بسـياري از نويسـندگان مـورد اسـتفاده قـرار مـي       
اين است كه هم مفاهيم ساخته شـده   ها  سازي و كاربرد مفاهيم خاص در شناخت پديده مفهوم

هـا بـه كـار      و هم مفاهيم رايج مورد استفاده، قاعدتاً بر پايه نوعي نگاه و انديشـه بـه آن پديـده   
شوند؛ بنابراين، تنها با به كارگرفتن مفاهيم و اصطالحات، بدون توجـه بـه بنيادهـاي     گرفته مي

اي نخواهنـد بـود، بلكـه سـردرگمي و      يـده زيربنايي انديشگي آنها، نه تنها مطالعات مفيد بـه فا 
  .  اغتشاش ذهني نيز به بار خواهند آورد

تفاهم در اين مقاله كوشش شده است تا  براي فهم بهتر بحث و نيز پيشگيري از هر گونه سوء
براين مبنا، مفاهيمي كه در اين مقاله به كار رفته . مفاهيم موردنظر نويسنده از نو تعريف شوند

اند؛ البته، نويسنده آگاه  ه معنا و منظور خاص خود مورد استفاده قرار گرفتهاست، هر يك ب
معاني ديگري از آنها را در نظر داشته،  -درست يا نادرست -است كه ديگران ممكن است

  2.دريابند
ترين تعريف،  نظام را به ساده. بپردازيم 3گذراي نظام پيش از هر چيز الزم است به تبيين

پس ارتباط و بستگي اجزاء در نظام . به حساب آورد “متشكل از اجزاي مرتبطكليتي ”توان  مي

                                                 
 
آن زمان، در درس جغرافياي  “دانشگاه ملي ايران”در دوره كارشناسي ارشد در  1353اين قلم در سال . 1

اقتصادي آقاي دكتر ايرانپور جزني با كتابي كه ايشان از سر لطف به او هديه كرد، براي نخستين بار به طور 
كار ترجمه اين كتاب از همان زمان آغاز و حين ترجمه، ضمن فراگيري . جدي با اين مفاهيم آشنا شد

هاي اخير  اين ترجمه در سال. ياري از اين مفاهيم همراه گرديدهاي زياد، با مشكل برابر نهاد براي بس آموخته
  .آماده چاپ است “استقرار فضايي”با متن چاپ جديدتر كتاب مقابله شده و اينك با عنوان 

  .1388سعيدي و حسيني حاصل، : ضمناً نگاه كنيد به. 2
3 . system 
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در . هر نظام، ساختار و كاركرد آن است ي هدهند از مهمترين عناصر تشكيل. امري ناگزير است
دهد، انواع  فضايي كه موضوع اصلي مطالعات جغرافياي نوين را تشكيل مي -هاي مكاني نظام

كاركرد (و كاركردها ...) ساختار اجتماعي، ساختار اقتصادي و  ساختار محيطي،(ساختارها 
 1سان، رويكرد نظاموار بدين. شوند مطرح مي...) محيطي، كاركرد اجتماعي، كاركرد اقتصادي و 

ها را در ارتباط و   در جغرافيا رويكردي است كه ارتباط اجزاي ساختاري و كاركردي پديده
  . دهد د قرار ميهمبستگي تنگاتنگ با هم مورد تأكي

واقعيت اين است كه عمده مباحث و مفاهيم مرتبط با پارادايم فضايي از راه زبان آلماني به 
 spaceرا Raum در اين ارتباط، لفظ آلماني . ها راه يافته است زبان انگليسي و ديگر زبان

 spaceاند، حال آن كه لفظ نخست در زبان آلماني معنايي بسيار فراگير از  ترجمه كرده
اين است كه مكان و فضا را به طور توأمان در  Raumمهمترين عنصر معنايي . انگليسي دارد

بدينسان، بايستي فضا . انگليسي فاقد اين بار معنايي است spaceخود مستتر دارد، حال آن كه 
البته، فهم اين پيچيدگي با نگاه مجردگرا . را به زبان فلسفي، مكان متعين به حساب آورد

از اين رو، اين نويسنده براي درك و انتقال مفهوم ذاتي فضاي . 2مكانپذير نخواهد بودا
 ي هبه لفظ ساد spatial جغرافيايي مورد استفاده در ادبيات بيگانه، از آغاز به جاي برگردان قيد

فضايي استفاده كرده كه البته هم امروز در زبان فارسي و در بين  -فضايي، اغلب از قيد مكاني
  . 3دبيات جغرافيايي كشور نيز جاي خود را باز نموده استا

اقتصادي  -شامل ابعاد بسترساز روابط و مناسبات اجتماعي 4به همين ترتيب، ساختار فضايي
ساختارهاي . ها و روابط حاكم بر آنها در نظر گرفته شود تواند به مثابه قالب فعاليت است و مي

 -اكولوژيك و بستر اجتماعي -بستر محيطي: گيرند فضايي دو دسته از بسترها را دربرمي
  . ، روابطي تنگاتنگ برقرار است)سيستم(البته بين اين دو دسته ساختار در قالب نظام . اقتصادي

                                                 
 

1 . systematic approach 
هاي دنياي عيني الزامي است، اما پوسه بايد نسبت به  براي فهم پيچيدگي )abstraction(اگرچه عمل تجريد . 2

  . دهنده آنها آگاه بود ها و تجريد ساختگيِ اجزاي تشكيل يكپارچگي پديده
  Olwig, 2002: ضمنا نگاه كنيد به .3

4 . spatial structure 
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شود  مجموعه فعاليتها و روابط حاكم بر آنها را شامل مي 1در مقابل، كاركرد يا عملكرد فضايي
بدين ترتيب، ميان ساختار و كاركرد . يابند حقق ميكه به به واسطه ساختارهاي موجود امكان ت

يعني هر فعاليت و روابطي كه (ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد؛ به سخن ديگر، هر كاركردي 
  .نيازمند ساختارهاي متناسب خود است و بالعكس) شود كند و يا بر آن حاكم مي ايجاد مي

ه معناي متعارف آن كه بيشتر بار اقتصادي شود، تنها ب آنچه در اين مقاله از فعاليت استنباط مي
ي تمام اموري است كه انسان اجتماعي براي  شود، بلكه فعاليت دربرگيرنده دارد، محدود نمي

سياسي خود انجام  -اجتماعي و اقتصادي -برآوردن نيازهاي گوناگون زيستي، فرهنگي
يني و استراحت كردن و گز دهد، از غذا خوردن و آشاميدن تا كاركردن و ازدواج و مسكن مي

ها، روابط  طبيعي است كه هر يك از اين فعاليت 2.تا عضو شدن در كانونهاي صنفي و مانند آن
ي  كننده بدينسان، روابط حاكم بر هر فعاليت، تعيين. سازد و مناسبات خاص خود را مطرح مي

: ه مفهوم عام آنب(و محيط ) ساير افراد(ي تعامل كنشگر با ديگران  ي فعاليت و نحوه دامنه
به همين ترتيب، كنشگري كه دست به هرگونه . است...) محيط طبيعي، اجتماعي، سياسي و 

كند كه اين خود  ي مناسباتي را ايجاب و ايجاد مي زند، آن فعاليت در خود زمينه فعاليتي مي
  . نشانگر جايگاه كنشگر در آن فعاليت و روابط حاكم بر آن خواهد بود

ي فضــا و  دهنــده مبــين نحــوه آرايــش اجــزاي تشــكيل 3، ســازمان فضــاييبــه همــين ترتيــب
از ايـن رو، در مباحـث   . كاركردپذيري و نقش هر يك از ايـن اجـزا در عرصـه فضـايي اسـت     

ريزي از ساماندهي فضايي، يعني كوشـش در راسـتاي چيـدمان و كاركردبخشـي هرچـه       برنامه
  . گوييم يي فضايي معين، سخن م مطلوبتر به اجزا در يك عرصه

  

  كاركردي -پيوستگي ساختاري

بر اين واقعيت استوار است كه ميان ساختار و  “كاركردي - پويش ساختاري”ي  فرض اساسي نظريه
هاي جغرافيايي، نوعي پيوند تنگاتنگ و غيرقابل انكار برقرار   ها، در اينجا پديده  كاركرد تمام پديده

                                                 
 

1 . spatial function 
  .سعيدي، مباني روستايي، فصل نخست.  2

3. spatial organization. 
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سان، هر  بدين. كند پذير مي ظام را نمايندگي و تحققهاي آن ن است كه مجموعه حاصل از آن قابليت
. ي ساختار آن مرتبط است دهنده هايي است كه به نيروهاي مرتبط با اجزاي تشكيل نظام داراي قابليت

به سخن ديگر، هر نظام در محيطي به فعاليت . پردازد در خالء به كاركردهاي خود نمي اما هيچ نظامي
ي  در واقع، در عرصه. پردازد مي - هاي همسان و غيرهمسان نظام - ها ظامو برقراري رابطه با ساير ن

بنابراين، فعاليت و ارتباطات هر نظام نه تنها . رسد ها به سرانجام مي محيط نظام است كه تعامل نظام
كاركردي آن است، بلكه ضمناً از متأثر از نيروهايي است كه در محيط  - هاي ساختاري متأثر از قابليت

 - هاي مكاني ها و در اينجا، نظام سان، نظام بدين. شود ها، بر آن وارد مي و در ارتباط با ساير نظامنظام 
عوامل و نيروهاي دروني و عوامل و نيروهاي : فضايي متأثر از دو دسته عوامل و نيروها هستند

فضايي در  - هاي مكاني نكته قابل توجه اين كه انسجام ساختاري و توانمندي كاركردي نظام. بروني
به سخن ديگر، انسجام و استحكام ساختاري . ي محيط آنها نقش بنيادي برعهده دارد تعيين گستره
ها و برپايي روابط هر نظام در  ي كاركردپذيري، يعني برخورداري از فعاليت ي دامنه تعيين كننده

ترتيب، محيط يك نظام ممكن است به واسطه  بدين. است - محيط نظام - عرصه محيط
اي و يا محلي محدود گردد، اما ضمناً  كاركردي تنها به سطح نقطه - هاي ساختاري محدوديت

اي و حتي جهاني  اي منطقه كاركردي خود تا پهنه - هاي ساختاري تواند به واسطه توانمندي مي
هاي منزوي معموالً داراي اين چنين محيطي محدود   به عنوان نمونه، دهكده. گسترش داشته يابد

كاركردي خود، از  - هاي ساختار ها و قابليت شهرهاي امروزي به واسطه پيوستگي ، اما جهانهستند
 - البته نبايد فراموش كرد كه تنها وسعت و بزرگي يك نظام مكاني. ي عملي جهاني برخوردارند دامنه

  .آيد ي محيطي آن بشمار نمي فضايي، مثالً يك شهر يا يك روستا، مبين دامنه و گستره
توان انتظار داشت كه  فضايي مي -هاي مكاني كاركردي نظام -ايت به پيوستگي ساختاريبا عن

تغيير و دگرگوني در يك جزء از اجزاي ساختاري يا كاركردي يك نظام، بر پايه ارتباط 
نظاموار، ممكن است به ساير اجزاي نظام انتقال يافته و زمينه تغيير و دگرگوني كل نظام را 

گونه اثرگذاري قاعدتاً به جايگاه و نقش آن جزء در كليت نظام در شرايط اين . فراهم آورد
بنابراين، اهميت و جايگاه هر جزء از نظام، اعم از جزء ساختاري يا . گردد زماني معين بازمي

به سخن ديگر، روندهاي زماني به نوبه خود در . كاركردي، به شرايط زماني بستگي دارد
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ذار هستند، يعني نقش و جايگاه يك جزء از اجزاي نظام، همه جا پذيري اجزاي نظام اثرگ نقش
  .و همه وقت يكسان نيست

 

  كاركردي -هاي پويش ساختاري قانونمندي

بر . ها، قانونمند است  هاي فضايي، همانند تمام پديده كاركردي نظام -هاي ساختاري پيوستگي
هاي  به عنوان علمي كه نظام كاركردي بر اساس تعريف جغرافيا -همين مبنا، پويش ساختاري

  :كند، بر اين بنيادها استوار است فضايي را بررسي مي
 فضايي؛ و -هاي مكاني ي نظام هاي جغرافيايي به مثابه  اندازها و پديده چشم - 

 .ها كاركردي اين گونه نظام -وظيفه شناخت ساختاري - 

  :وارد زير استوار استهايي از جمله م كاركردي بر قانونمندي -بدين ترتيب، پويش ساختاري
آن ) كاركرد(پذيري و تحقق روابط  و فعاليت) ساختار آن(بين بسترهاي عيني يك پديده  - 

 چون و چرا برقرار است؛  پيوندي بي

توان انتظار هر گونه  فضايي، نمي -هاي ساختاري يك نظام مكاني بدون عنايت به ويژگي - 
 كاركردي دلخواه را داشت؛ 

فضايي، اعم از شهر و روستا،  -در كليت نظام مكاني) توسعه(بت براي ايجاد دگرگوني مث - 
 . كاركردي الزامي است -تحول ساختاري

ها مستقل از   كاركردي بر اين باور است كه اجزاي پديده - بر اساس اين مختصر، پويش ساختاري
و به دامنه توان در بافت كالبدي يك سكونتگاه دخالت كرد  به عنوان مثال، نمي. كنند هم عمل نمي

توان در يك سرزمين انتظار برخورداري از  به همين ترتيب، نمي. توجه بود كاركردي آن بي
توان شاهد شكوفايي  يا نمي. شهرهاي سالم داشت، بدون وجود روستاهايي توسعه يافته و بالعكس

  .كشاورزي بود، بدون حضور فعال صنعت و خدمات
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  گيري نتيجه

كاركردي  - نها به عنوان فتح بابي تازه، به معرفي نگاه پويش ساختاردر اين مختصر كوشش شد، ت
فضايي، به وارسي  - هاي مكاني كوشد، بر پايه شناخت علمي نظام اين نگاه قاعدتاً مي. پرداخته شود

  .  هاي فضايي بپردازد  فضايي، اعم از شهري و روستايي و نيز ساير پديده - هاي مكاني پذيري نظام توسعه
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