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 چکیده

های علمی در ایران در شاخه های مختلف دانش جغرافیا انتشار  یر حجم قابل توجهی از کتابها و مقالهر دهة اخد

اند، هرچند به ندرت حاوی مطلبی در بارة شرح و تبیین  ها به مسایل خاصی پرداخته اغلب این نوشته. یافته است

اند، کمتر از لحاظ معنایی  ی که به کار رفتهافزون بر این، مفاهیم. اند انواع مفاهیم و اصطالحات این رشته بوده

ویژه در مورد  اند؛ این نکته به کننده بوده درستی در تناسب با مباحث و در مواردی حتی نادرست و گمراه به

ها بیش از  عالوه بر این، آنچه در این نوشته. خطاهای واردشده از راه ترجمة این مفاهیم به فارسی صادق است

های  واقع شده، گرایشها و رویکردهای نوین در جغرافیا، بویژه مباحث فضایی و نظریه هرچیز مورد غفلت

های مبتنی بر مطالعات موردی دانشجویان  در مقابل، آنچه بیشتر مورد عنایت بوده، مقاله. ریزی بوده است برنامه

برد مفاهیم بنیادین و افزون بر در نتیجه، نوعی ابهام در تبیین و کار. های تحصیلی بوده است نامه در قالب پایان

هدف اصلی از این مقاله کوشش در راه شرح و تبیین . آن، سردرگمی دانشجویان این رشته پدید آمده است

 .ریزی فضایی در چارچوب جغرافیای کاربردی است مفاهیم کلیدیِ مطرح در مباحث مربوط به فضا و برنامه

ریزی  هفضایی؛ برنام ی؛ ساختار فضایی؛ کارکرد فضایی؛ سازمانجغرافیا؛ مکان؛ فضا؛ نظام فضای: کلیدواژگان

 .فضایی -ریزی کالبدی ریزی فضایی؛ برنامه کالبدی؛ برنامه
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Abstract:  
In recent decade in Iran, there have been published a vast number of books (compiled or 

translated) and scholar articles on different issues in various branches of geography. Most 

of these publications often focus on particular issues, but only rarely offer an expansive 

overview of the variety of terms and concepts in use within the field; Moreover, the 

conceptions used are mostly not meaningfully relevant and in some cases even 

misleading (it is especially true in falsities in translating these terms and conceptions into 

Persian). Moreover, the new trends and approaches in modern geography, especially 

spatial debates and planning theories are in some way the most neglected topics in these 

publications. In contrary, the most interested fields in these publications are often 

students’ thesis-based case study ones, compiled mostly by students themselves. So, 

some problems have been evolved from insufficient descriptions and lack of sufficient 

clear and perceptible definitions. The result has been not only a growing vagueness of 

some terms and definitions, fundamental to applied geographies, but the misleading of 

growing number of students of the field. The main aim of this article is to provide a 

relative detailed description and discussion of the terms and concepts which are central to 

the theoretical debate and empirical research in spatial planning within modern applied 

geography.  
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 مقدمه و طرح مساله

جغرافیای "از زمانی که جغرافیا وارد مرحلة نوینی از حیات بس دراز خود شد و قالبی نو یافت و اصطالح 

دانان با دار شد، بسیاری از جغرافیمعنا پرچمی برافراشته بر بام جغرافیا به عنوان  (691 استمپ،) "کاربردی

- 1اولمن، )کار گرفتند را به  فضایی ریزی تحول فضایی و برنامه همچون فضا، یشوری تازه مفاهیم جدید

که   درحالی؛ (691 فریمن،  ؛ 69 یزولم، ک ؛ 69 ؛ بانج، 691 ، 616 د، راایس؛ 691 ، هارتسهورن؛ 611 

"محل استقرار" مقولةدر قالب  عنصر فضاسالها از ورود 
؛  11 فون تونن، ) گذشت به مباحث جغرافیایی می  

با اقبال این مفهوم ، اما (  6 ر، کریستال ؛1 6 هتنر،  1؛9 6  ،گرادمان؛ 1 6 ؛ وبر، 1 6 زومبارت، 

و  9جدیددنیای که به  نو فراگیر نبود، زیرا به محض آن بیان این مفهومِ شاید زبان 9.ه بودروبرو نشد ای گسترده

گویا  .قرار گرفت یتر مورد استفادة بیشتر و گسترده تدریج، هیافت و ب ، اقبالی تازه1راه یافتزبان انگلیسی 

این  آمد، راستی به نظر می به ؛ندیافته بود جغرافیدانان گمشدة خود رااشاره دارد، (    : 111 )که شپرد  چنان

به سخن  .بودند برای دانش خود( تئوریک)ی نظری ا شالودهیدانانی بود که در پیِ جستجوی آخرین سنگر جغراف

باقی  ها نقشه بایست یا در چارچوب تنگ توصیف مکانها با تکیه بر توضیح ، جغرافیدانان در آن زمان میدیگر

از سوی  .(همانجا) یافتند می طبیعت و جامعهمتقابل برای تبیین روابط  د و یا عنصری نظری و کارآمدماندن می

در تبیین ، آمد کار می به جغرافیا موضوع اصلی تعیین و توضیح درقدر و چگونه که فضا چ اینمستقل از ، دیگر

، تا جایی که ( 66 ؛ جانستون، 696 ؛ ضمنا هارتسهورن، همانجا)یافت  هی تازه و ماندگارگاجایماهیت این علم 

                                                             

تواند به  چگونه پژوهش و تحلیل جغرافیدانان می": عنوان فرعی کتاب استمپ حاوی پرسشی ساده، اما کامال کاربردی بود.  
 "ریزی آیندة آن به یاری آید؟ شناسایی بریتانیای امروین کمک کند و در برنامه

است که در فرانسه به  اصطالحی همان ،[spatial planning: به انگلیسی]( Raumplanung) ریزی فضایی برنامه.  

aménagement du territoire ضمنا نگاه کنید به)شد  ترجمه "آمایش سرزمین"به به فارسی از فرانسوی ، هاو بعد تعبیر :

 (. 6  سعیدی، 
3. Standort (Location) 

 (، مقدمه  6 کریستالر، )او بود گرادمان استاد کریستالر بود و به گفتة کریستالر ایدة اصلی تئوری مکان مرکزی از آن . 1

کتاب و مقاله  11  اند که با  ترین افرادی دانسته را یکی از سرشناس[ راتزل: در فارسی( ]611 -111 )فریدریش راتسل . 9

، نقشی اساسی در طرح مسایل فضا و برپایی رویکرد فضایی در جغرافیا (هایی که در آرشیوها موجود است جز نوشته به)منتشرشده 

طور جدی  آثار او به سبب ناآشنایی اغلب جغرافیدانان جهان به زبان آلمانی، کمتر بهویسد، ن می(  1 : 119 )ناتر داشته است؛ 

 . است  مورد توجه و مطالعه قرار گرفته

معرفی و پراکندن  در نگاهی به ماهیت جغرافیاکتاب با  [هارتشورن: در ایران] (696 )منظور ایاالت متحد است؛ هارتسهورن . 9

جغرافیای آلمان و مفهوم فضا در ایاالت متحد و سپس، دیگر کشورهای انگلیسی زبان، نقش بنیادین داشت دیدگاه فضایی رایج در 

  .(فارسی بخشهایی از این کتاب توسط نگارندهو ترجمة   66 جانستون، : ضمنا نگاه کنید به)

7. Space (n.); Spatial (adv.)  
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 691 اواسط دهة شاید بتوان بدین ترتیب،  (.69: 116 ، ثریفت)خواندند  "مادة بنیادین دانش جغرافیا" آن را

کتابهای  دورهدر قالب   هایی از جغرافیدانان جوان و پیشتاز آن زمان، مقاله مجموعهنتشار ابا همراه میالدی را 

از آن زمان، . شمار آورد قبال بهستبرای این ا سرآغازی هدفمند،  (691  هگت و چیزولم،) ادر جغرافی هامدل

خود  و همیشگی راه سنتی به دیگری جغرافیدانانهنوز هرچند ملک طلق جغرافیدانان نوگرا شد،  فضامفهوم 

  .(619 مسی، : ضمنا نگاه کنید به؛ 111 لیو و دیگران، ) دهند و می ددادن ادامه می

که خود یکی از پیشتازان  ( - :  11 )و بنابر نوشتة سوجا  از راه رسید "انقالب کمی"دوره بود که در همین 

"ریاضی فضاعلم "کانون اصلی مباحث جغرافیایی را بر ساخت نوعی  این دگرگونی بود،
که تصور استوار ساخت   

توصیف و  "معیارهای فرمولوار فضایی"اساس تواند تمام پژوهشهای تجربی جغرافیایی را بر  رفت، می می

و   بود که بتواند خالصهریاضی  -دید، یعنی زبانی منطقیی هندسة جایجاد نوع ،هدف تهالب. سازی کند مدل

 1.دنمای جغرافیایی را از سطح محلی گرفته تا سطح جهانی، تبیین های بندیها و مقوله تمام صورت وار، فرمول

راه ... اسی و علوم سی شناسی، اقتصاد، از جمله جامعه سایر علوم اجتماعی،به  ی نگذشت که اصطالح فضاچیز

وارف و آریاس، : ضمنا) را پدید آورد 9دورة فضایی، (111 )و به گفتة ثریفت (   :   1 هوبارد، ) یافت

شمار  هاین دوره را سرآغاز سدة بیستم میالدی ب ،پرداز اجتماعی وف و نظریه، فیلس(  : 619 )فوکو  9.(116 

                                                             

  .  برایان بری، دیوید استودارت، ری پال و دیوید گریگ نام برددیوید هاروی، ریچارد چورلی، توان از پیتر هگت،  ایشان می از بین.  

مدلهای طبیعی و اطالعات در و  مدلهای یکپارچه در جغرافیا، اقتصادی در جغرافیا -مدلهای اجتماعی: عبارت بودند از هاکتاب این.  
 . تجدید چاپ شدند   1 کتاب در سال   این ؛ جغرافیا

 ،فضایی، جغرافیدان مخالف دیدگاه ( :  66 )در مقابل این جریان، ورلن . خواند می علم فضادانش را  نیز این(  66 )لفبور .   

این را باید ": نویسد و در پاسخ می "خواندند؟ علم فضاییچه شد که جغرافیا را ": پرسد برد و می زیر سئوال می اصل قضیه را به

فیلسوف ]گذاران جغرافیای نوین، یعنی آلفرد هتنر و سوءتفاهم او نسبت به اثر جغرافیایی کانت  ایهخطای یکی از بزرگترین پ

 ".شمار آورد به[ آلمانی

 در بین جغرافیدانان پیشرو حاکم بود کهتصور این ( میالدی 691  دهة)نویسد، در آن زمان  می( همانجا)گونه که سوجا  همان. 1

خواهد  "علوم واقعی"اهت علمی نصیب دانش جغرافیا خواهد شد و این علم به صف جغرافیایی، نوعی وجکردن تبیین  یبا کمّ"

در بین بعضی جغرافیدانان جوان ایرانی  -در سالهای اخیر -سال، این رویکرد 91جالب است که پس از گذشت حدود  ".پیوست 

اقتصادی جوامع انسانی و  -اکولوژیک و اجتماعی -گیهای محیطیکنند، همة پیچید مورد تقلید قرار گرفته است؛ این عده تصور می

در واقع، نباید فراموش کرد که . شده دریافت توان با فرمول و مدلهای ساده به معنایی، همة معرفت و اندیشة جغرافیایی را می

؛ 619 گریگوری و ایوری، )ضاها پذیری انسانها در تولید ف ها و نقش جغرافیای نوین، اندیشیدن نوین و آزاد است در بارة کنش

؛ و 116 ، 111 ؛ ثریفت، 119 ؛ مسی، 661 ؛ اسمیت، 116 ، 119 ،  11 ، 111 ،  66 ، 661 ؛ هاروی، 661 سوجا، 

 . شدة محاسباتی تعیین  های تنگ از پیش و نه اسیرشدن در قالب( ...بسیاری دیگر
5. Spatial Turn 

 اقتصاد فضا، در پیشبرد مباحث فضایی در عرصة (1 1 -6 6 )دانان، از جمله ایسارد یادآوری است که بعضی اقتصاد الزم به. 9

هرچند، مباحث اولیة فضایی بیشتر توسط (. 1:   1 ؛ مریمن، 661 ؛ لوید و دیکن، 691 ایسارد، )اند  ای داشته نقش ارزنده

در  نظریة مکان مرکزیهای خود را در باره  اندیشه(   6 )اندیشمندان جغرافیای اقتصادی در آلمان مطرح شد؛ والتر کریستالر 

 (.  116 یووانویچ، : ضمنا)رح ساخت قالب مباحث جغرافیای اقتصادی مط
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مثابة عامل  ای روابط را بهه و شبکه  پیوندی هم  ،زمانی هم را اندیشمندان موقعیت استقراری"آن،که طی  آورد می

با برداشتهای همراه  ی این اصطالح به این علومالبته، راهیاب ".دیدند میونی در تبیین پدیده های اجتماعی کان

یاری  فضامفهومی  سو، به گسترش از یک :همراه داشت بهمتفاوت از آن، یک نتیجة دوگانه و ظاهرا متعارض 

 مرافعة تخصصیبه در سالهای بعد  نتیجه این  .دگانگی و پیچیدگی معنایی آن انجامیرساند و از دیگرسو، به چند

؛ سوجا، 611 هاروی، ؛ 611 ، ورلن ؛611 لفبور، ) شد منجر های مختلف تخصصی در بین اندیشمندان حوزه

بعضی منکر اهمیت مطالعات جغرافیدانان که کار بدانجا کشید که در همان سالهای نخستین،  و حتی( 661 

 اطالعی از مباحث و البته با کم در قالب فهم خود از فضا، ،(691 )فرانسوا پرو  مبتکر مفهوم بودند، شدند؛ مثال

  !مباحث فضایی نمی دانست ورود به ا شایستةرو جغرافیدانان ، بویژه در آلمان، جغرافیا نوین جغرافیایی

بوردیو، پیر  .آوردند حساب می جغرافیا را علم شناخت بستر طبیعی بههنوز حتی تا سالها بعد،  اریبسی

شناسی، در اصل، خود را به  جامعه"، با این باور که ( 11 -1 6 ) پرداز مشهور شناس اندیشمند و نظریه جامعه

این مبنا، جهان اجتماعی را بر " د کهکر چنین استدالل می "کند شناسایی اجتماعی معرفی می[ علم]عنوان 

؛ فضایی که بر پایة اصول تفاوت یا توزیعِ متاثر از معرفی کرد( با ابعادی متعدد)توان به مثابة یک فضا  می

او که همچون اغلب اندیشمندان    (.1 1-  1: 619 ) "برپا شده است ماعیویژگیهای اثرگذار در جهان اجت

همین ": کند اضافه می، تفاوت اساسی قائل بود فضای جغرافیاییو  اجتماعیفضای خارج از عرصة جغرافیا، بین 

این دو نوع فضا هرگز . تواند در مورد رابطة موجود بین فضای جغرافیایی و فضای اجتماعی برقرار باشد امر می

 ال تعارضِشوند، اما برخی تفاوتها که معموال در اثرگذاری فضای جغرافیایی دخیل هستند، مث برهم منطبق نمی

مرکز و پیرامون، برخاسته از تاثیر فاصله در فضای اجتماعی است؛ مانند توزیع نابرابر انواع مختلف سرمایه در 

 باز هم 1،ریزی برنامه ورود به مقولة و سپس جغرافیا شدن کاربردیبه هر تقدیر، (.  11ص )"فضای جغرافیایی

بدین ترتیب، با  .(661 لوید و دیکن، ) بود ریزی فضایی برنامه آنهاارمغان آورد که مهمترین  به تری را مفاهیم تازه

یرهای پیوسته با برداشتها و تعبمفهوم فضا  ،های مختلف گیری از آنها در عرصه نو و بهره مفاهیم حگسترش طر

                                                             
1. Simultaneity 
2. Juxtaposition 

جهان اجتماعی، ": نویسد گیری گروهها در فضای اجتماعی می پایة سخن ارسطو، در بارة بنیادهای شکلبر ( 9 1: 619 )بوردیو .  

( مثال تقسیم قومیتی)متفاوت تصور و تقسیم این جهان بر مبنای اصول . ، پیوسته در حال دگرگونی و برپایی استهستیهمچون 

بندیهای مبتنی بر ساختار فضا که بر حسب توزیع سرمایه  اما گروه. شود طور جمعی ساخته می طور عینی ادارک، دگرگون، و به به

پاشیدن و تعارضِ  بندی پیوسته در معرض ازهم که دیگر شکلهای گروه تر هستند، حال آن شوند، ظاهرا پایدارتر و بادوام ساخته می

تواند با  کس نمی سخن از فضای اجتماعی بدان معناست که هیچ. های موجود در فضای اجتماعی قرار دارند برخاسته از فاصله

طور  گاه به اما این امر هیچ. توجه به تفاوتهای بنیادین، بویژه تفاوتهای اقتصادی و فرهنگی در یک گروه جای گیرد هرکس دیگر، بی

یاد داشت  سازد، گرچه بایستی به منتفی نمی -مثال قومیتی یا ملی -سازماندهی عوامل را برمبنای دیگر اصول تقسیم کامل امکان

گروههای قومیتی که الاقل کم و بیش در فضای اجتماعی برحسب  که این اصول قاعدتا با اصول بنیادین، همراه با خودِ

 ".اند، در پیوند قرار دارند مراتبی برپا شده سلسله

 . ظاهرا نخستین کتاب در این زمینه است (691 ) "ریزی جغرافیا و برنامه"کتاب فریمن به نام . 1
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، با آنچنان  ای نیز یافته بود مفهوم که ترکیبهای تازهاین ، آنجا که در گذر زمان ، تاشد میی همراه تر تازه

؛ هوبارد،  6: 661 اسمیت، ) گردید تبدیل "ساده، اما گنگ"ی ا به واژه کم ای از معانی درگیر شد که کم گستره

گویا دیگر و ... گویند می سخن "برج بابِل"یکدیگر در گیران از این اصطالح با  که انگاری بهره ، چنان(  :   1 

سخن دیگری را به درستی  های علوم اجتماعی، عرصه دیگر کس، چه در درون فضای جغرافیا و چه در هیچ

سادگی به نحوة درک  به "سردرگمی مفهومی"ترین علتهای این  یکی از بنیادیآشکار است که . کند نمی دریافت

  .گردد ما از دانش جغرافیا باز می

گام در راه شناخت جغرافیای نوین و شناسایی درست مباحث آن  ،توان با برداشتهای سنتی در واقع، نمی

و بحث مکرر  "شناخت روابط انسان و محیط" عمومیدر این راه، نگرش به این دانش در قالب تعریف . برداشت

ابزاری مناسب برای تواند  میطور منطقی قابل درک است و نه  نه به، محیطو  انساندربارة مفاهیم بسیار کلی 

 ممستلزنهادن در مسیر نوین جغرافیا،  امگ از این رو،. حساب آید به دن با مباحث مبتالبه جوامع انسانیش درگیر

اکنون، در چنین . ذهنی است تکانی خانهو به سخن ساده، نوعی  پیشین های فکری در چارچوبه جدّی بازنگری

این علم بپردازیم، بلکه و جایگاه تعریف  بازبینیبه نه تنها بل الزامی است، تا  پیش از هر چیز، الزم و و وضعیتی

 . بنشینیم مفاهیم کلیدی آن در همان چارچوب، به تبیین

ریزی  برنامه تعریفی مشخص و در ارتباط با را در چارچوبمفاهیم بنیادی این کوشد،  در این راستا می این مقاله

ریزی  برنامه چندوچون این بحث و یافتن ورود بهبرای ، بنابراین. و تبیین بکشاند نقدراه  به  فضایی -کالبدی

، از یک سو و تبیین مفاهیم بنیادین آن، از سوی دیگر، پیش از هر چیز نیازمند و جایگاه آن فضایی -کالبدی

گوییم و هم خط و  ی سخن میم، تا هم معلوم گردد در چه قالباز علم جغرافیای نوین هستیمتناسب تعریفی 

ب نبوده است که سب بی، ین روااز  1.فیایی و سایر رویکردها به این مبحث مشخص گرددجغرا مرز بین رویکردی

                                                             

ای هویت؛ ای، فضای شخصی؛ فضای اجتماعی؛ فض هایی همچون فضای ناحیه ة این ترکیبها هنوز رو به گسترش دارد؛ ترکیبپهن.  

؛ فضای سرزمینی؛ (پیکر)جنسیتی؛ فضای مجازی؛ فضای بدن ینی؛ فضای شهری؛ فضای کنش؛ فضای وساز؛ فضای ع فضای ساخت

 ...و ( اجتماعی)فضای تبعیض؛ فضای حذف  فضای قومی؛

جغرافیا کوششی است در راه "(: 9: 111 )ت بونِآیند، از جمله تعریف  نظر می بعضی تعاریف تازه از جغرافیا بیشتر متعارض به.  

آید؛ کوششی که در عین حال، مدرن و ماقبل مدرن، و باستانی و معاصر  نظر می به نظم و بی یافتن و اعمالِ نظم در دنیایی که آشفته

 ".است

ریزی  ریزی، یعنی انواع برنامه برنامه( کییفیز)های کالبدی  بیشتر برای تاکید بر جنبه اییفض -ریزی کالبدی ترکیب برنامه . 

ریزی کالبدی را  امهبه هر رو، با کمی اغماض، می توان برن. رود کار می بهمین ریزی کاربری ز ریزی اراضی و برنامه زیرساختها، برنامه

 . شمار آورد ریزی فضایی به برنامهجزیی از 

گسترده، در قالب عبارات و جمالتی طوالنی و اغلب مبهم و  بعضی در ایران برای تعریف جغرافیا از عناصر و فعالیتهایی بس. 1

ارتباط منطقی بین اجزا، : باید حاوی چند خصوصیت باشد، از جمله چنین هایی این پدیده واقع، تعریف اند؛ در نامفهوم استفاده کرده

 .ایجاز و قابلیت کاربرد
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از  زیرا که ، ( 6  سعیدی، ) دانسته است نظامهای فضاییکارکردی  -علم شناخت ساختاری را جغرافیا نگارنده

 مطرح کرده باشد و هم با "صصی و متناسبتخ"هم خواسته تعریفی موجز و تازه و در عین حال  این طریق،

درستی فهمیده خواهد  بهنه جغرافیا در کلیّت خود به باور او،  ،آنها تادراک درس درگیر شود که بدون یماهیمف

   .جایگاه راستین خود را خواهد یافتفضایی  ریزی و نه برنامهد ش

  هانظامو ویژگی تعریف 

تر  طور جامع بهالبته نظام را  .مرتبطی متشکل از اجزا یا مجموعه :است از عبارت  ترین تعریف از نظام ساده

ای از عناصر مرتبط که در جهت هدفی معین انتظام یافته باشند و کلیت آن  مجموعه: چنین تعریف کردتوان  می
مباحث این مقاله، تعریف مرجح زیر  با این وجود و با توجه به. براساس پیوند بین این عناصر، قابل تبیین باشد

پیوند که با تشکیل کلیتی یکپارچه،  مجموعه ای از ساختها، روندها و فعالیتهای مرتبط و هم: شود توصیه می
 . دساز میپذیر  ای از روابط و کارکردها را امکان دسته

ب قابل فهم هستند، یعنی هر نظام با توجه به جایگاه خود، مرات قاعدتا در یک سلسله ها یا نظامها این مجموعه

. اهد بودآید که آن نظام بزرگتر نیز به نوبه خود، جزیی از نظامی بزرگتر خو شمار می جزیی از یک نظام بزرگتر به

به ...آید و کلیت آن نظام، نظام فرعی نظام بزرگتر حساب می به افزون بر این، هر جزء یک نظام، نظام فرعی آن

یعنی متشکل از اجزایی مرتبط از )9وار کارکردی از عناصر و اجزای مجموعه 1نظامها شکلی سازمانیزبان اصطالح، 

و استوار بر ساختاری خاص، در راستای هدف یا  1همگرا یصورت واحد شمار می روند که به به( 9لحاظ کارکردی

اقتصادی از جملة  -از آنجا که همة نظامهای محیطی و نظامهای اجتماعی. کنند معین عمل می 1یا اهداف

پردازند و هم در بیرون، با نظامهای  هم در درون و بین اجزای خود به تعامل می 1 روند، شمار می به 6نظامهای باز

                                                             

 او. یا از جایگاهی ویژه برخوردار استدر دانش جغراف فضاکه است این باور  علیرغم مخالفت با دیدگاه فضایی، بر(  :  66 )ورلن .  

بنابراین، به نظر او فضا هم مقولة مورد . داند می روندهای اجتماعی[ درک]اهمیت و جایگاه فضا برای  تحلیلهدف جغرافیا را 

 کنش انسانیخواهند بود که حاوی  اجتماعیآید و روندها تنها هنگامی  شمار می به روندهای اجتماعیمطالعه و هم عنصر معنادار 

 . باشند نقطهدر یک 

داند، چراکه همگی بر عناصر  تمام تعاریف مختلف جغرافیای نوین را کم و بیش یکسان می( 9-9 :661 )جالب است که آرنولد .  

کند که علمیت دانش جغرافیا تنها به توصیف کمی خاتمه  البته او تاکید می. ورزند انسان و طبیعت، همراه با زمان تاکید می

 . ورزد مسائل مبتالبه جامعه اصرار ها و پذیرد، بلکه جغرافیا بایستی بیشتر بر چندوچون پدیده نمی

 . system  از واژه التینیsystema  ( 91: 119 اشتوواسر، )به معنای نظم 

4. Organizational Form 

5. Functionally Collective Entities 

6. Functionally Related Group of Elements/Components 

7. Harmonious Unit 
8. Goals 

9. Open System 

محیط )ای هستند که با سایر نظامها در تعامل قرار دارند و تحت تاثیر عوامل و نیروهای محیطی  نظامهای باز نظامهای زنده. 1 

 تعامل خود در مقابل، نظامهای بسته، عمدتا نظامهای مکانیکی هستند که با محیط. کم و بیش در معرض دگرگونی قرار دارند( نظام

 . روند شمار می انی، نظام باز بهای محیطی و انسهمة نظامه. ندارند چندانی
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بیرونیِ نظام قاعدتا در   ش متقابلاین تعامل درونی و کن. گیرند همسان و یا غیرهمسان در کنش متقابل قرار می

  .گویند می  محیط نظامپذیرد که به آن  ای تحقق می در عرصه

در حالتی که اجزای نظام . دهد شکل ساده، یک نظام تولیدی و حرکت دوری اجزای آن را نمایش می ، به نمودار 

یا   آهنگ ند، به آن، نظام همآهنگی در راستای هدف عمل ک آوایی و هم با یکدیگر و کلیّت آن در محیط با هم

در مقابل، هنگامی که . به سخن دیگر، نظامهای پویا دائما در معرض تحول قرار دارند .شود گفته می 1نظام پویا

آهنگی الزم وجود نداشته باشد و آن نظام نتواند در دستیابی به هدف یا اهداف خود  بین اجزای نظام هم

: توان به دو دسته تقسیم نمود آهنگ را می نظامهای ناهم. گویند آهنگ می مکند، به آن نظام ناه درستی عمل  به

آهنگی بین اجزا و محیط  در حالت نخست، نظام با برخورداری از حداقل هم 9.و نظامهای میرا 9نظامهای ایستا

ر شرایط یابد، اگرچه در گذر زمان، شاهد تحول مثبتی نخواهد بود، مگر آن که د ادامه حیات داده و بقا می

 . های نظام دگرگونی قابل توجهی ایجاد گردد محیط و نهاده

 
 یک نظام سادة تولیدی و چرخة آن - نمودار شماره 

 

 نهاده                                      ستانده 
   …                                                      

 

 

 بازخورد

 
 661 لوید و دیکن، : ماخذ

 

ارتباط خود با محیط را از مرور زمان، هرچه بیشتر  ، بهخود در دور تجدید حیات و اجزای آن در حالت دوم، نظام

این نکته را نیز نباید از  .خیزد از میان برمی ،ناچار به ،ه و سرانجامتر درآمد آهنگ همنا هرچه ت داده، به صورتیسد

دیل نظامهای پویا ممکن است تحت شرایطی به نظامهای ایستا و یا حتی به نظامهای میرا تبدور داشت که  نظر

  .همین ترتیب، برعکس شوند و به

بخشی به آنها اثرگذار است،  بر نظامها حاکم است که نه تنها بر ویژگی های عام افزون بر این، برخی قانونمندی

 : ها عبارتند از اهم این قانونمندی.  بخشد بلکه هرگونه تحول محتمل آنها را تحقق می

                                                             
1. Interaction  
2. System Environment 

3. Harmonious System 

4. Dynamic System 

5. Static Systems  
6. dying Systems  

 نظام تولید
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در یک جزء، الجرم بر  تغییرواکنش قرار دارد،  -یک روند کنشدر در کلیّت آن از آنجا که اجزای هر نظام  -الف

 دهد؛ سایر اجزاء اثر می گذارد و آنها را نیز، کم و بیش، در معرض تغییر قرار می

پذیرد، هرگونه تحول در محیط نظام،  آن تحقق می ظام در محیطِاز آنجا که تعامل درونی و برونی هر ن -ب

درونی و برونی ی آهنگ همی یا ناآهنگ هم به سخن دیگر،. سازد ة دگرگونی کلیّت نظام را فراهم زمینتواند  می

 دی،سعی: ضمنا نگاه کنید به)گردد  ویژگیهای محیط نظام باز میهای درونی و امکانات و  قابلیتنظامها عمدتا به 

 (. الف-61  

  ساختار و کارکرد: زمان نظامسا

به عنوان   بر این مبنا، سازمان .گردد باز می  در اصل به شرایط محض ابزاریِ یک نظام تکلیفی مفهوم سازمان

خودی تا بسیار  سازمان در طیفی از فعالیت خودبه پیوستگی آشکاری با قصد و هدف دارد و قصد و هدفِ ،ابزار

بر پایة این تعبیر، سازماندهی امری بسیار کهن است که الاقل به عصر رم باستان باز . رسد انجام میمنظم به 

 (. 16: 111 هِرنِس، )گردد  می

مراتبی اجزای نظام به  سازمان مبین نظمِ درونی و نحوة جایگیری سلسله .استخاص خود  دارای سازمان نظامهر 

معموال  ، یا غیرآن،انتظامی در دستگاههای اداری، سازمان را .استمنظور برآوردن نقشها و وظایف موردنظر 

نامند و منظور از آن، چگونگی  می( تشکیالت اداری؛ تشکیالت انتظامی؛ تشکیالت آموزشی و مانند آن)تشکیالت 

ل، سرپرست عالی، معاونان، مدیران ک: مراتبی است به صورتی سلسله( کارکنان یا نیروی انسانی)جایگیری اجزا 

ن در های نیروی کارکُ ترین رده مدیران دفاتر، کارشناسان دفتری، کارمندان ساده و به همین ترتیب، تا پایین

الت بدون سلسله مراتب ازمان فضایی است و سازمان یا تشکیمراتب ذاتی هر س بدینسان، سلسله. سازمان

و نحوة قرارگیری اجزای   مراتبی نظم سلسلهاین . را نمایندگی نماید مفهوم آنتواند  تصور نیست و نمی  قابل

 . نامند مراتبیِ سازمان می یا نظم سلسله 1سازمان را نظم سازمانی

ختار هر نظام عبارت سا. جنبة ساختاری و جنبة کارکردی: از سوی دیگر، هر نظام از دو جنبه قابل بررسی است

ای زیربناییِ تشکیل دهندة آن که در عمل، به پذیری بخشها، عناصر بنیادین یا اجز و نحوة نظم است از بستر

د هر در مقابل، کارکر. شود در نظر گرفته می ک این بخشها، عناصر یا اجزات صورت کلیّتی یکپارچه، فراتر از تک

. یابند ، امکان تحقق مییگردد که با توجه به ویژگیهای ساختار فعالیتها و روابطی را شامل می نظام، مجموعة

به سخن دیگر، از هر نظام تنها براساس . باطی منطقی بین ساختار و کارکرد هر نظام وجود داردبدینسان، ارت

 9.توان فعالیتهای مشخص و برقراری روابط معین را انتظار داشت قابلیتهای ساختاری آن می

                                                             
1. Task System 

 (.  99 : 119 اشتوواسر، )گرفته شده است  ابزاربه معنای   organumاز واژه  التینی  organize مصدر  ،در انگلیسی.   
3. Hierarchical Order 

4. Organizational Order of System 

مفهوم  به] سالمهای انسانی، بدون توجه به ساختارهای آنها، انتظار فعالیتها و روابط  توان از سکونتگاه به عنوان مثال، نمی. 9

آواسازیِ ساختهای گوناگون حقوقی،  داشت، بلکه این انتظار مستلزم هم[ کارکردیجوامع مفهوم  به] کارکردیو [ سکونتگاه سالم

 .  سیاسی آنها با کارکردهای مورد انتظار است و بالعکس -کالبدی و اقتصادی -اجتماعی، محیطی -فرهنگی
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ز آن به عنوان بندی و نظمِ سازمانی آن بستگی تام دارد که ا پذیری هر نظام به نحوة سازمان بر این پایه، نقش

شود که بالطبع از  برهمین شالوده، روابطی بین اجزای سازمان برقرار می. شود هم یاد می نظام ساختارِ سازمانی

یعنی تمام فعالیتها یا وظایفی را که سازمان  -پذیری این روابط سازمانی، نقش. تبی استمرا جنس روابط سلسله

یا  (هاعملکرد)ها را کارکردها رسانند؛ مجموعة این روابط و فعالیت به سرانجام می -در راستای هدف برعهده دارد

و ( XVIII: 111 هرنس، )"عرصة کنش و تعامل"سازمانبدین ترتیب، ساختار . نامند کارکردهای سازمان می

  .کارکردهای سازمان است بستر تحققِ

  مکان، فضا و نظام فضایی

اگنیو و ؛  66 مریفیلد، ؛ 611 پرد، ؛ 616 توان، )شده است در بارة دو مفهوم مکان و فضا بحثهای زیادی 

ای بنیادین ه از مقوله مکانآشکار است که (.   1 وودز، ؛ 116 تریفث، ؛ 119 ، مسی؛  11 اسمیت، 

جغرافیا و جزء ذاتی این  اصلیترین خمیرمایة  درواقع، عنصر مکان کهن .آید حساب می بهپژوهشهای جغرافیایی 

در چارچوبی متفاوت، جغرافیا را  های اولیة سدة نخست میالدی، هرچند ؛ استرابو در دههآید می شمار دانش به

های  در نوشتهحتی هنوز هم ، با این وجود  (.ب-61  ؛ سعیدی، جغرافیااسترابو، )تعریف کرده است  علم مکان

؛ اندرسون و 119 دوریش، ؛  66 مسی، ) شود بحث می مکاندر بارة مفهوم و ماهیت اخیر جغرافیدانان 

 چیست و نسبت آن با فضا کدام است؟ به راستی مکان  .(1 1 هاریسون، 

 در "نوعی قالب چیزها و رخدادها"عنوان ایمانوئل کانت، فضا را به  آلیسم تجربی ایدهرویکردهایی نظیر رویکرد 

فضای  (. : 116 جونز، )مطلقِ درخود است ( کانتینر)فضایی که یک مظروف   فضای مطلق؛یعنی : گیرد نظر می

در برخورد با . ای معین، وجود دارد مطلق در اصل مبین وضعیتی است که در آن فضا مستقل از هر شئی یا رابطه

ها و  داده با پُرکردن این مظروفکشی و ترسیم برای  گیری از فنونی نظیر نقشه جغرافیا بهره وظیفة چنین فضایی،

 نگرش خیالیاین رویکرد را (  : 111 )کالون و الو   .منظور توصیف و تحلیل مقوالت است اطالعات به

در فضا دارای ثبات تحلیلی و کامل با نقطة مرجع فضایی خود  کند، چیزها فرض می"که نامند  می( رومانتیک)

توان  بنابراین، از این طریق می: گردند یین میتردید ابزار تب بدون هرگونه ابهام و  مقیاسو  فاصله؛ یعنی هستند

( 116 )جونز  ".استچیز نزدیک یا دور به کدام  چیزی چیزی کوچک است و چه چهچیزی بزرگ و  چه  دریافت،

                                                             

برای  ورزد؛ او دانش جغرافیا را، بر همگرایی دو دانش جغرافیا و فلسفه تاکید می جغرافیا نام استرابو در کتاب سترگ خود به.  

استرابو شاید نخستین کسی است که در کتاب خود، به وصف . خواند می دانش فیلسوفانشمارد و حتی آن را  الزم میعوام و  خواص

 (. 11 - 1 ب، صص -61  سعیدی، )پرداخته است  روابط متقابل جوامع انسانی با محیط طبیعی

  .Absolute Space . با که بیشتر نشانگر محل استقرار است، این نوع فضای مطلق را البته نبایدAbstract Space در  زکه با

 . گویند، یکی دانست می فضای مطلق ن همفارسی به آ

ها و نمودارهای مختلف موضوعی از یک مکان معین  کنند که جغرافیا صرفا ترسیم نقشه هنوز هم بعضی این تصور را دنبال می.  

به یاری ، که در جای خود اهمیت اساسی دارند، بسیار و مانند آن GIS، SPSSهای مختلف، بویژه  امروزه، نرم افزارها و برنامه. است

 . این عده آمده است
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طبیعی، اقلیمی و  ای، با پرداختن به مناطق را در قالب جغرافیای منطقه میالدی691 پیش از  های بررسی شیوه

 . (همانجا)ورد آ حساب می هایی از این دست مطالعات در قالب این نگرش به نمونه ،بعدا مناطق انسانی

، سادهمکان را مفهومی  شمارد، برمی مطالعة مکانهاجغرافیا را علم او هم  که(  - : 111 )کرسول از سوی دیگر، 

و آن را متفاوت  قائل است اجتماعی -جغرافیایی یجایگاه مکانبرای  ؛ اوکند معرفی می پیچیدهاما در عین حال 

 (611 )جان اگنیو . ردآو حساب می انداز و مانند آن به ن، چشماز هرمفهوم دیگری در جغرافیا، از جمله سرزمی

"معنایافته[ استقرار]موقعیت" مکان را 
  :شمارد برمیجنبة بنیادین   داند و برای آن  می  

 ؛[استقرار]موقعیت  - 

 محل؛ و - 

 . حسّ مکان - 

و از این رو، مکان در زندگی روزمره اغلب با  نکته اساسی این است که هر مکان در جایی استقرار یافته است

را می توان با طول و عرض معین بر  [استقراری]این موقعیت  .گردد مطرح می کجاو لفظ یک موقعیت  ارجاع به

مادی روابط اجتماعی است، یعنی  عرصة "محل"منظور از این در حالی است که . مشخص ساختسطح زمین 

پیش  هب و مانند آن، سفید ، زن، مرد، سیاه،که آدمها در آن زندگی خود را به عنوان افراد شکل عینی مکان

مشهود، بایستی با به همین ترتیب، مکانها با موقعیت استقراری معین و برخورداری از شکل مادی  .برند می

، پیوند ذهنی و حس مکانمنظور اگنیو از . اشته باشندارتباط د ها در تولید و معنابخشینآ تواناییآدمیان و 

  .(1-1: 111 به نقل از کرسول، )است [ معین]احساسی آدمها با مکان 

انداز،  جغرافیا، یعنی فضا و چشم مکان از دو مفهوم بنیادین دیگر درتفکیک و تشخیص جنبه به    طرح این

چه ":دنویس میاو . مکانهایی این نکته را توضیح دهد کوشد با نمونه ول میکرس (.1 :111 کرسول،)رساند  یاری می

اتاق کودک، پارکِ شهر، شهر بازاری، شهر نیویورک، کشورکوزوو، و : سازد مثالها را معنادار می چیزی این نمونه

آورد و نه صرفا یک اتاق، یک پارک، یک شهر، یک شهر  درمی مکانصورت  آنها را بهزمین؟ چه چیزی [ کره]

اینها تمام فضاهایی هستند که آدمها آنها ": دهد خود پاسخ میو ا "جهانی، یک کشور نوبنیاد و یک کرة مسکون؟

نیز در همین ( 9 :  66 )لفبور ".اند اند؛ فضاهایی که آدمها به نوعی از انحاء به آنها پیوند خورده را معنادار کرده

، بازاریک خیابان،  گوشةدر یک آپارتمان، از  اتاقدانیم وقتی از یک  همه می" :راستا و پیش از کرسول نوشته بود

این واژگان گفتمان . گوییم، منظورمان چیست عمومی و مانند آن سخن می مکانفرهنگی،  مرکزخرید، مرکز

را  فضای اجتماعیکنند، بلکه درکل، یک  نمی (ایزوله)مجزا دارند، اما آنها را  روزمره، فضاهای معین را معلوم می

که آنها مبیّن و   این واژگان به استفادة مشخصی از این فضاها و بدینسان، به عمل فضایی. کنند توصیف می

در حالی که  ".اند یافته  ای خاص نظم آنها به شیوه  حاوی آنند، اشاره دارند و حاکی از آنند که روابط متقابل

 د، کن تعریف می "موقعیت معنادار" ترین عبارت، و کوتاهترین  سادهمکان را به ( 9: 119 )کرسول 

                                                             
1. meaningful Location 

2. Spatial Practice 
3. Interrelationships 
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در اینجا دو " :نویسد می، دارند بارِ مکانیلفبور در برخورد با مفاهیمی همچون اتاق، مرکز، بازار و مانند آن که 

واسطة اندیشیدن  توانیم آن را بازسازی و به میهستند که  یا این واژگان یک نشانة نامشخص: داردامکان وجود 

شود،  عمال میکه بر آنها اِ زد، بر اساس این واژگان و عملیسا ما را قادر می و تجلیگاه آنها توضیح دهیم؛ یا بازتاب

لفبور، ) "خواهد بود  نظام فضاساختن یک ، نتیجة اندیشیدن ما، در هر دو حالت .بسازیم  نشانة فضایییک 

 (. همانجا

خن دیگر، گردند؛ به س تبدیل شده، معنادار می مکانها با کنش انسانی به فضاگردد که  ، آشکار میبدینسان

، دو مفهوم مکان و فضا نه تنها جدا از هم قابل ادراک نیستند، بنابراین .مکان بستر تولید فضاست: توان گفت می

سالها پیش گفته بود، مکان و فضا بر ( 11 : 616 )که توان  ؛ چنانآیند حساب می پیوند و مرتبط به همبلکه 

برای ذهن انسانی قابل درک  زمانافزون بر این، مکان و فضا قاعدتا بدون عنصر  .سازند را می جغرافیارویهم 

بندیهای  بیند که طی آن بازتولید صورت می مثابة روندی هم مکان و فضا را مدغَم و آن را به( 611 )پرد . نیستند

 .آمیزند وفقه در گذر زمان درهم می بندی زندگی اجتماعی و تحول طبیعت بی اجتماعی و فرهنگی، صورت

اگر . فهم و تصوّر آن خواهد بود کاتالیزورین، هر جا سخن از مکان یا فضا در میان است، عنصر زمان ابنابر

در سرتاسر گیتی پیوسته مشغول فعالیتهای  مردمانبپذیریم که کند،  ره میاشا( 9: 111 )که کرسول  چنان

و  است فضای اجتماعیفضا اصوال آید که  درست درمی( 1 و  9 :  66 )لفبور  ساز هستند، پس سخن مکان

 . است( اجتماعی)یک تولید ( اجتماعی)فضای 

با اشاره  ،( 1- 1صص) "مناسبات اجتماعی استحاوی و معرف هر فضا مستلزم، "که  رباواین   با توجه به لفبور

مطرح است، پس ما با تاریخ  روند تولیدیشود، اگر طی آن یک  می تولیداگر فضا "دهد،  ادامه میبه نقش زمان، 

 .(19ص) ".سروکار داریم

مکانی دارند؛ این دو وجه عبارتند  و بیش بارِ  کم اجتماعی حاوی دو وجه است که هردوعقیده دارد فضای  لفبور

 :از

فیزیولوژیک بین گروههای سنی و جنسی، در طول سازماندهی  -یعنی روابط بیو  ،روابط اجتماعی بازتولید(  )

 و  ؛خاص خانواده

 (.   ص)مراتبی اجتماعی سلسله کار به شکل کارکردهای یعنی تقسیم کار و سازمان آن؛ 1،روابط تولید(  )

: اند یکدیگر پیوند خورده این دو دسته روابط، تولید و بازتولید، به نحو تنگاتنگی به"نویسد،  میلفبور همانجا 

تقسیم کار بر خانواده تاثیر گذارده و جزیی همراه با آن و از آن است؛ در مقابل، سازمان خانواده در تقسیم کار 

 همیشهکه در این کار  –بین این دو تفکیک قایل شود با این وجود، فضای اجتماعی بایستی . جوید دخالت می

 (. همانجا)"آنها 9کردن مکانیبرحسب  موفق نیست، مگر

                                                             
1. Spatial Code 

2. System of Space 

3. Social Relations of Reproduction  

4. Relations of Production 
5. Localization 
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 کهدر پاسخ به این پرسش ، آورد حساب می به  فضا را نوعی شیوة تولیدکه ( 6  :  66 )لفبور افزون بر این، 

یا اصوال مطلق  هستند؟ طبیعی آیا این روابط جوهری راستی چیست؟ به  روابط اجتماعیموجودیت  صورت

طور  که به خواهند یافت هنگامی موجودیت اجتماعیروابط اجتماعیِ تولید تنها " :دنویس هستند؟ و در پاسخ می

خود آن را تولید می کنند، در یک فضا، که [ یعنی]یابند،  تجلی می فضاشکل  به[ روابط]فضایی بروز نمایند؛ این

 :گانة حاصل از این بحث عبارتند از از نظر لفبور مفاهیم سه ".پذیرند میتحقق 

های استقراری خاص و ویژگی بستر فضایی هر یک از  و موقعیت که شامل تولید و بازتولید عمل فضایی -الف

 کند؛ این پیوستگی در ارتباط با فضای پیوستگی را تضمین میعمل فضایی تداوم و تاحدی . ستها بندی صورت

ای از توانمندی و سطح خاصی  شده اجتماعی و هر یک از عناصر یک رابطة معین جامعه با آن فضا، سطح تضمین

 .نماید سازی می از قابلیت را زمینه

طریق به دانش،  از همینو  سازند، در پیوند وابط جاری میکه با روابط تولید و نظمی که این ر  تجلیات فضا -ب

 .مرتبط است 1ِ رو پیشروابط ها و  عالئم، نشانه

که با بخش پنهان یا زیرزمینی  ،صورت نشانه و گاهی نه شامل نمادهای پیچیده، گاهی به 9،فضاهای متجلی -ج

ناچار به عنوان نشانة فضا و کمتر به مثابة نشانة فضاهای  که ممکن است به)حیات اجتماعی، همچنان که با هنر 

 (.   -  صص )در پیوند است ( متجلی بروز نماید

به  او گوییپاسخکه اصوال با دیدگاه فضایی ناسازگار و با نقطه نظرات لفبور مخالف است، نحوة (  66 ) ورلن

 :نویسد را از جهاتی قابل قبول نمی داند و می تولید فضاو نقش آنها در  موجودیت روابط اجتماعیچیستی 

 فضاییاجتماعی، به هیچوجه نمی تواند  جوهرة، به سبب معنویتِ (تولید)اجتماعی اجتماعی روابط  مضمون -الف

ی نیست، جز خاصیتی معنادار بخشیدن به منظور آن که مضمون اجتماعیِ یک رابطه اجتماعیِ تولید چیز. باشد

این . گیفرهن -در شرایط مشخص اجتماعی ُبرهة معین و افراد، با اهداف معین در یک واقعیتهای مادی توسط

 . به این شکل، موجودیت مادی ندارد 9تبُعد اجتماعی

زم مستل "خود را به شکل فضا تجلی می دهند،...روابط اجتماعی تولید"مولبندی لفبور آنجا که می نویسد،فر -ب

  .یافته است یک فضایِ از قبل موجودِ مادیت

 تنها در روندهای کنشِ[ رابطه]این . باشد به خودی خود نمی تواند اثرگذار طه اجتماعی تولیدرابیک  -ج

 . مناسبت داشته باشدمی تواند از لحاظ اجتماعی  1تولیدشده یا بازتولیدشده توسط یک کنشگر

نخست، مادیت بخشیدن به فضا و : دوگانه است مادّیت یا شدن تبدیلبه ماده رمولبندی لفبور مستلزم ف -د

 . (9-1:  66 ورلن، ) مادیت بخشیدن به روابط تولیدسپس، 

                                                             
1. Mode of Production 

2. Mode of Existence of Social Relations 
3. Representations of Space  

4. 'frontal' Relations 

5. Representational Spaces 

6. Sociality 
7. Actor 
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  تجریدی خالی، (ایزوالسیون) دیدن منفکفضا را در " لفبور خود بر این باور است کهکه  این در حالی است

دیگر های مختلف را از یک عرصهافزون بر این، او (.   :  66 لفبور، ) "همین ترتیب است، انرژی و زمان به. است

از این (.   صهمو، ) یابند مود میواحد نُ یبه شکل ییکلیّتِ فضا یک درداند، اما بر این باور است که  مجزا می

نحوی که  به کار برد، ای باید برای تفکیک انواع فضا از یکدیگر به چه واژه"سازد که  این پرسش را مطرح می ،رو

 (. 1 ص همو،) و فضای اجتماعی مخلوط، دگرگون و نامتصل نگردند؟  ،، فضای روحی(فیزیکی)فضای کالبدی

که فضای  است ای فاصله ، بلکه مهمندارد چندانی اهمیت ِخود، کم و بیش خودی اژه بهواقعیت این است که این و

ه فضای اعمال اجتماعی است، ک1عینیاز فضای  سروکار دارد،( ریاضی -منطقی) ذهنیکه با مقوالت را  آل ایده

شرط دیگری  ریک بسترساز و پیشبوده، هاین دو نوع فضا حاوی یکدیگر "درواقع،. کند تفکیک می

 (. همانجا)"است

. های مختلف و در عین حال، جمعیت آنها باشد ای است که بتواند گویای این عرصه دنبال نظریه ر بهلفبودر اینجا، 

همو، )"!نامید 9، تئوری وحدتشیوة قیاس توان به تئوری مورد نیاز در این زمینه را می"کند،  اشاره میاز این رو، 

است که  هایی عرصه وحدت تئوریک بین"کند، هدف کشف یا برپاداشتن یک  او در توضیح اشاره می(.   ص

 :ها عبارتند از این عرصه لفبور از نظر. (همانجا)"شوند میجداگانه ادراک 

 ؛ (یعنی عالَم واقع)طبیعت  -عرصة کالبدی(  )

 شامل تجریدهای منطقی و صوری؛ و )عرصة ذهنی (  )

شده از  شناختی، فضای اعمال اجتماعی، فضای اشغال هستی -عرصة اجتماعی؛ یعنی یک فضای منطقی(  )

 (.   -  همو، صص) 1شامل تولیدات صورِ خیال 9های حسّی، پدیده

توان آن  کند که نمی چنان جلوه می فضای اجتماعی با تشخص خود آن"لفبور برخالف نظر ورلن، به باور، بنابراین

از سوی  6(طبیعتو ادراک  1حسی  -به مثابة فعالیت عملی) فضای کالبدیسو و  از یک ،فضای روحیرا آشکارا از 

ای از روابط بین  مجموعهنیست، بلکه  چیزفضا یک "؛ پس بنابراین،(1 ص ،موه) "منفک ساخت ،دیگر
  :کند ضافه میا لفبور (. 1- 1، صصوهم) "ستچیزها

ای ناکامل از دانایی  نهد، زیرا این دانش پیکره پیش می ای را پرسشهای پیچیدهدقیقا 1 شناسی عارضه"

پرورده  اتمکتوباز بطن ها  هنگامی که نشانه...گسترش یافته است ،های خود است که ناآگاه از محدودیت

ها به  کارگیری این نشانه هرکوششی برای به...آیند کار می به شوند، برای فضاها، مثال فضاهای شهری، می

                                                                                                                                                                                                    
1. Reification 

2. empty Abstraction 
3. mental Space 

4. real Space 

5. Unitary Theory  
6. Sensory Phenomena  

7. Imagination 

8. practico-sensory Activity 

9. Perception of 'nature' 
10. Semiology 
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و باشندگان آن را به  پیامآن فضا را به جایگاه یک  خودِ ابزار تشخیص فضای اجتماعی، گویا عنوان

 با این وجود، آیا بُرهة زمانیِ است؛انگاشتن تاریخ و عمل  این نادیده. دهد میتقلیل   خوانشجایگاه یک 

ای نبود که در عین حال معمارانه،  میالدی نشانه 6 و سدة ( رنسانس و شهر رنسانسی) 9 بین سدة 

 -و سیاسی بود و زبانی به همراه داشت رایج بین روستاییان و شهریان، بین مقامات و هنرمندان  شهری

لفبور، ) "شود؟   ساختهشود، بلکه ضمنا  خواندهتنها  نه داد که ای که به فضا این امکان را می نشانه

 66  :1) 

اند فضا را از عینیت خود جدا ساخته، در ارتباط با مکان، فضا و زمان به مباحث  با این وجود، بعضی کوشیده

، از پرداز بریتانیایی شناس و سیاست جامعه آنتونی گیدنز،. بپردازند و این همه را به نحوی مطلق بیان دارند ذهنی

ای خاص جوامع  ، پدیدهنوشتنزمان، همچون  واقعیت که تقویم و سنجش  او با توجه به این. جمله آنهاست

، برای در این گونه جوامع سنجش زمان در زندگی روزمره"است که  است، بر این تصور بوده (پیشامدرن)کشاورز 

توانست اوقات روز را بدون ارجاع  کس نمی هیچ. در پیوند و اغلب غیردقیق و متغیر بوداکثریت، پیوسته با مکان 

یدادهای منظم طبیعی و یا با رو کجاتقریبا همیشه با  موقع چه فضایی بیان کند؛ بنایراین، -های اجتماعی انهبه نش

میالدی، 1 انیکی در اوائل سدة بر این باور است که اختراع ساعت مک گیدنز(. 1 : 669 ، گیدنز) "در پیوند بود

 اما هنوز...ان را از فضا جدا ساختزم"را مطرح ساخت، یعنی   خالیداد و زمان  زمانبُعد یکنواخت و یکسانی به 

وسیلة ساعت مکانیکی با همسانی در  به[ زمان]مرتبط بود، تا این که همسانی سنجش( و مکان)زمان با فضا 

گردید که در سدة بیستم میالدی  مدرنیتهساز گسترش  این تحول زمینه .همراه گشت 1سازمان اجتماعی زمان

، 9شدن زمان خالیها در سطح جهانی،  با استانداردشدن زمان و یکنواختی تقویم(.   همو، ص) "سرانجام رسید به

. (1 همو، ص) "را فراهم آورد کنترل فضاودة و بدین ترتیب، شال شد 9شدن فضا خالیشرط اصلی  ، پیش9زمان

(. همانجا)"دریافت 1تفکیک فضا از مکانتوان برحسب  را می فضای خالیگسترش "نویسد،  گیدنز سپس می

نی خویش بیان نامفهوم در تصورات ذه شود، مفاهیم مکان و فضا را به صورتی که خود متوجه می دراینجا، او

و  "را درنظر داشته باشیم[ یعنی مکان و فضا]البته الزم است تفاوت بین این دو مقوله ":دهد کرده، توضیح می

که مبیّن بستر طبیعی فعالیت اجتماعی است، تبیین محل مکان در بهترین شکل خود، با ایدة "دهد،  ادامه می

و (. جاهمان) "منطبق بودندبر هم فضا و مکان در جوامع پیشامدرن عمدتا "نویسد،  دلخواه، می و باز به ".شود می

که از  1دیگران غایب، با برقراری و هدایت روابط بین متزاید نحو مدرنیته، بهفرارسیدن "گیرد،  باالخره نتیجه می

  (. 6 همو، ص) "اختس ار داشتند، فضا را از مکان مجزا رودررو قر لحاظ مکانی در فاصلة بعید از وضعیت تعاملِ
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اصوال منکر مکان و اهمیت آن ، (119 دوریش، ) پیشرفتهای فناورانه و گسترش ارتباطاتبعضی دیگر با تکیه بر 

اثر شدن برخی معیارهای اصلی مرتبط با موقعیت  سبب بی کنند که عنصر مکان، به چنین استدالل میشوند و  می

،  ای حتی از المکان در همین راستا، عده  .استقراری و مسافت، اهمیت پیشین خود را از دست داده است

شاید در همین ارتباط است . ( 1 : 111 گیرین، )گویند  مکان و مانند آن سخن می مکان، مکانِ بی فضاهای بی

فلسفی در ایجاد بستری برای دانشی که در گذر  -شناختی اندیشیدن هستی":نویسد می( 1:  66 )که لفبور 

 -ا به عنوان شاهدِ انباشتی بزرگ از پژوهش و انتشار، سربرآورد، ناکام بوده استزمانی بس دراز کوشیده است ت

دانیم، یا  همة ما می": گوید میبه شیرینی و نوعی گزندگی  او ".بود بایست می بوده یا می دانش فضااین دانش، 

 "آید کار هدایت می بهروغ و تظاهر در مقابل واقعیت، دانیم که کجا مبحث حقیقت، خیال، د کنیم، می تصور می

  (.همانجا)

هایی در این یا آن شبکه، در طول نقاط  اکنون در بین گره زندگانی اجتماعی هم"بعضی دیگر معتقدند، همچنین 

مکانهایی که ما امروزه برپا . کند، اما ضرورتا به هیچ مکانی متصل نیست قدرت یا تقارب یا ترجمان حرکت می

های حاشیة شهرها، فروشگاههای  محله: روند شمار می های دیگر بهاز مکانها در جا هایی به نظر سلول ،داریم می

گونه که مکانها تشخص خود را  همانگویا ... های قدیمی های اداری و محله بزرگ، محل تالقی آزادراهها، مجموعه

فشرده در صورتی  نهد؛ نیویورک به یت و اهمیت خود را از کف میمکان عین[ عنصر]دهند،  از دست می

 (. همانجا)".دگیر لند در فرانسه قرار می بد و دیزنییا و برج ایفل بازتاب می[ مصر]وگاس، در کنار اهرام  الس

شناس امریکایی، با بررسی منابع گستردة  ، جامعه( 1 : 111 )، تامس گیرین نظرات نقطهاین گونه  مقابلدر

مکان "آیا واقعا  کهسازد  ، این پرسش بنیادین را مطرح می(گفتة خویش، غیرجغرافیایی و به)شناختی  جامعه

فوود،  فستنت و  سبب وجود جِت، کافی به البته که مکان اهمیت دارد؛"، دهد و پاسخ می "دیگر اهمیتی ندارد؟

بر این باور است که  گیرین. مکان به عنوان عنصری از زندگانی اجتماعی و تحول تاریخی ماندگار مانده است

گیری  قالب[ مفهوم عینی و جغرافیایی آن به]ندرت در چارچوب مکان  شناسان در بارة مکان به جامعهپژوهشهای 

کند،  همو اضافه می. ر مطالعات آنان مشهود نیستشود؛ از این رو، اهمیت و جایگاه این عنصر د شده و می

اند  شاید بدین سبب که ترجیح داده -ای ندارند اند که به مکان عالقه شناسان پیوسته چنین تظاهر کرده جامعه"

آن را به متخصصان جغرافیا واگذارند، یا وحشت از این که جبرگرایی جغرافیایی متغیرهای اجتماعی و فرهنگی 

نگر  مبادا تصورات کلی ،اند که ویژگیهای مکانهای عینی ین آنان را از کفشان برباید، یا نگران آن بودههای تبی شیوه

 رود که گیرین تا آنجا پیش می(. 191همو، ص) "مخاطره اندازد شان به گرای آنان را در دانش تخصصی و مطلق

                                                             

بندی اقتصادی  سازمان( 19 ،  11 )مارتین و میلر . گزینی تاکید دارند در مقابل، بعضی دیگر هنوز بر اهمیت مسافت و مکان.  

معاصر را همراه با انعطاف روزافزون موقعیت استقراری شرکتها و افراد، کوشش در دسترسی به بازار، ایجاد دفاتر جدید تجاری 

ها از محو فضاهای  جدید، مقابله با روند شتابان گسترش سرمایة جهانی، نگرانی جمعیت توسط شرکتهای بزرگ در مکانهای

فرهنگی سنتی در برابر بازساخت اقتصادی، نقش نهادهای دولتی در ایجاد، سازماندهی و هدایت بازارهای محلی کار، فروشگاههای 

 .آورند شمار می ، فاصله و دسترسی بههایی از اهمیت مکان بزرگ و نیز جریان اطالعات در اینترنت را نمونه
2. Placeless 
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 دامن زند محور شناسی مکان جامعهنوعی  به برپایی، فضایی-برای درک درست مالحظات مکانیکند،  تالش می

  (.همانجا)

، جالب است که علیرغم ادعای بعضی در زمینة کاهش کند اضافه می ( 9: 111 )هِرنِس در همین ارتباط، 

های الکترونیک، در اغلب موارد، به  ها و اجتماعات مبتنی بر رسانه شبکه کار در هنگام بهاهمیت مکان و فضا، 

د، چراکه در این کن ن معنا کامال متعارض جلوه میدر ای ند؛ این امرهد میمقولة فضا، بویژه فضای اجتماعی ارجاع 

رونیک باشد، زیرا را با ایدة فضا دارد، جنبة مربوط به ارتباط الکت انطباقکمترین شاید ای که  ارتباط، جنبه

 . هستند و نه فضایی ها عمدتا خطی و روندی شبکه

 "فضا از مکان جدایی"و نیز "زمان از مکان جدایی"از  (669 )برداشت کسانی همچون گیدنز به همین ترتیب، 

سنجش زمان را به  ترتیب،او بدین  .آید حساب می ی فضا بهساز مکان، بلکه مطلق نه تنها نوعی تجرید زمان و

به سخن  .گیرد نادیده می( تاریخی) در گذر زمان را پویایی مکان و فضاو  دهد تقلیل می "تقویم"و  "اوقات"

و  کند را از آنها غصب می شدن فرایندِ سازد و از عینیت تهی می گیدنز با این عمل، مکان و فضا رادیگر، 

واقعیت این است که اگر . دارد عرضه می جبرگرایانه،، اگر نگوییم هایی مطلق به صورت پدیدهبدینسان، آنها را 

بشری باز و در  مساله اینجاست که عرصة .بود ساز نمی گونه برداشتها مساله جهان بشری بسته و الیتغیر بود، این

گیرند، در جریان و  های فضایی که آنها را دربر می حال تغییر است و رابطة ظریف و دقیقی بین عینیات و عرصه

جغرافیای مستلزم درک " ،(1 -  :  11 )گفتة اگنیو و کوبریج  به، بنابراین ،درک این جهان. استپویش 
  ".است درحال تغییر

وجود ندارد؛ اصوال هیچ   فضای مطلقدر بحثهای جغرافیایی چیزی به عنوان که  البته نباید از نظر دور داشت

، مطلقفضای  در مقابل. نسبی بودن آن مورد نظر است تواند مطلق باشد، بلکه ی است نمیای که عین پدیده

 :استوار است قرار دارد که بر دو فرض بنیادین فضای نسبی

تواند  ها یا روندهایی که در قالب فضا و زمان در نظر گرفته شده باشند، می عینیتارتباط با فضا تنها در  -الف

 ؛ وبیین گرددتتعریف و 

انداز یا  چشم: گزینی یا استقرار چیزها مدّ نظر نیست شده یا ثابتی برای مکان تعریفمشخص، گونه رابطة  هیچ -ب

و در  گذر زماندر  نسبی است و تحول ،روابط/ آن مسافتکه مطابق  منظر غیراقلیدسی قابل پذیرش است،

  .یابد فضا تحقق می عرصة

افزون بر این، فضای ذهنی، گرچه غیرعینی است، . آیند شمار می به وضعی یکیفیت فضا و همچنین زمان بنابراین،

یا   این گونه فضا را گاهی فضای روحی( 9:  66 )لفبور . بسیار اثرگذار استگیری فضای واقعی  اما در شکل

گوید،  فضای روحی یا فلسفی، آنچنان که لفبور می. شمارد شناسان برمی فلسفی، یعنی فضای فیلسوفان و هستی

تعبیری، فضای روزمره،  کنیم و به فضایی که در آن زندگی، کار و با دیگران تعامل می ، یعنی با فضای عملی

                                                             
1. Abstract Space 

2. mental Sphere 
3. Practical Space 
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این دو فضا در "است که لفبور بر این باور . ریزی و دگرگونی است، متفاوت است فضای زندگی، فضای برنامه

ة روحی، از سازد بین عرص فضای واقعی بستری می  .فضای روحی و فضای واقعی: گیرند مقابل هم قرار می

 (. همانجا) "، از دیگرسو و اجتماعی( فیزیکی)و عرصة طبیعی  سو، یک

اما همین فضای عینی با فضای ریاضیدان و فیزیکدان متفاوت است؛ فضایی است ": دهد لفبور ادامه می

به فضا معنا کنند و بسیاری دگرگونیها،  غیراقلیدسی؛ فضایی چهاربُعدی که در آن بسیاری رویدادها معنا پیدا می

، بدینسان. (همانجا) "دهند شوند، فضاها رویدادها را سمت و سو می که رویدادها فضاساز می دهند؛ در عین آن می

با چهار   فضازمانیک واحد منفرد  زمان، در یکدیگر ادغام شده ومجزای  اضافة بعد فضا، بهگانة  سنتی و سه ابعاد

گر  جلوهجزء در فضازمان  صورت یک رخداد یا عنصری در فضا بهبدین ترتیب، یک نقطه . دهند عد را تشکیل میبُ

محلی جهانی است و جهانی، محلی؛ این بسته ": در اینجا همه چیز نسبی است (.، همانجا116 جونز، )گردد  می

 مکانیواسطة سایر مکانها  مکان به همین ترتیب، محلی وضعیتی است که مطابق آن، یک به. به رویکرد ماست

 (. 1- : 111 کالون و لوو، ) "بخشد را تحقق می شدن محلیشود و درخود، عمل  می

کردن به نقشه  یک راه دیدن مکانها، نگاه"نویسد،   می ی فهم مطلق از مکان و فضا،راستا در( 1  : 119 )مسی 

اما برای پرهیز از ...ایاالت متحده آنجاست( محدوده بگردانیماگر انگشتمان را دور یک )سمرقند اینجاست و : است

اگر فضا مترادف هرآنچه داستانهایی . صور از مکان را هم رها ساختعنوان یک سطح، باید این ت تصور از فضا به

تر فضا خواهند  درت وسیعبندی هندسة ق مفصل[ یعنی]باشد که تاکنون گفته شده، مکانها مجموعة آن داستانها، 

و افزون . گردد، خواهد بود چه از آنها پدیدار میتر و آن آنها محصول این تعامالت در آن عرصة وسیع سرشت. بود

جموعه در تمام این م. دآی شمار می در این روند بهها، روابط برقرارنشده و حذفیات  پدیدنیامده[ محصول]ن، بر ای

های روی نقشه  گیرد، مکانها نقاط و محدوده مینتیجه  مسی ".ی برعهده دارندمبخشی به مکان سه خصوصیت

هم مکان را  بنابراین، او. هستند "زمانی -رخدادهای فضایی"نوعی  یعنیاز فضا و زمان، بلکه تلفیقی نیستند، 

 (. همانجا) آورد می شماربستر تولید فضا ب

شود، گویا تفاوتهای فرهنگی یا  و فضاها با یکدیگر تفاوت دارند، اما گاهی هنوز تصور می مکانهاآشکار است که 

شوند،  وچرا تولید می چون طبقه، قومیت یا سلطة بی مطلقنیروهای سبب  اقتصادی به صورت فراجغرافیایی، به

در همین . فیایی تجلی یابندزبان جغرا حتی اگر این نیروها در صور مجازی جغرافیایی اسیر باشند یا حتی اگر به

باشد، اما تنها به عنوان عنصری که در آن روندهای   شود، جغرافیا ممکن است اهمیت داشته راستا استدالل می

. گردند گری ایدئولوژیک در فضا پدیدار می سازی و سلطه بندی اجتماعی، دولت اجتماعی عام و مطلق، نظیر الیه

یابد و  اهمیت می مشروططور  ضا اهمیت دارد، به همین ترتیب، فضا تنها بهپذیرند، ف حتی در نظر بعضی که می

ها، گروهها و  دولتها، طبقه)این بدان معناست که برای تبیین روابط الزم بین عینیات منطقی . الزمصورت  نه به

حساب  عینی، بهظاهرا تنها در پژوهش تجربی . کردن نظریه های مطلق دست یازید توان به فرموله ، می(مانند آن
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و  اگنیو)نخورده باقی بمانند  ها بایستی دست الزامی است، اما گویا نظریه  فضایی اتوترتیب آوردن شروط نظم

 (. کوبریج، همانجا

نوع فضا را که جغرافیدانان با آنها سروکار  1بودن فضا،  با تکیه بر نسبی( 11 -69: 116 )ثریفت از سوی دیگر، 

 :سازد دارند، مطرح می

این نوع فضا به امور روزمره و بافت دنیوی که زندگی روزانه بر آن برپا   .تعبیر تجربی: فضای نخست -الف

عنوان نمونه، تعیین فاصله  به. یاد کرد  گیری اندازهتوان از آن به عنوان فضای  گردد و ضمنا می شود، باز می می

 ؛(زمان)یک شهر از شهر دیگر، یا تعیین وقت 

جابجایی یک از به عنوان نمونه، . این نوع فضا به حرکت و جابجایی داللت دارد 1.فضای نابسته: فضای دوم -ب

 المللی؛ تا جریان گردشگران در سطح بین گرفته خانمان در طول یک خیابان بی

ای از فضا  گردد که طی آن، تعدد تصاویر، ادراک تازه این فضا به روندی باز می 9.فضای تصور: فضای سوم -ج

 کند؛ و جاد میای

گردد که طی  مکان به روندی باز می شود؛ ادراک می مکانفضایی که به عنوان  9.فضای مکان: فضای چهارم -د

: 116 ثریفت، ) یابند تجلی می در آن [مکان]یابند که توانهای نهفته و اثرگذار  آن، فضاها به نوعی انتظام می

 11 .)  

اند، حال  شده طور مجزا در نظر گرفته فضاهای چهارگانه برای سهولت تحلیل بهالبته، این کند،  ثریفت تاکید می

 (. همانجا) صورتی یکپارچه مطرح هستند که هر چهار نوع فضا در عمل به آن

تولید "نویسد، هرچند مفهوم فضا واقعیتی جدا از طبیعت است، اما  می(  6، 16: 661 )اسمیت در همین راستا، 

تز فعالیت  آنتی"نتیجة این سخن بدین معناست که طبیعت خود  ".لید طبیعت استفضا نتیجة منطقی تو

در ارتباط با ( 116 )یووانوویچ همین معنا،  به. پیشرفت اقتصادی استدر روند انباشت سرمایه و  "تولیدی انسان

همراه بوده هرچند اهمیت اقتصادی مکان در گذر زمان با تغییراتی "کند،  اهمیت اقتصادی مکان گوشزد می

  ."چنان پابرجاست است، اما جایگاه آن در اقتصاد فضا هم

مطرح و در مطالعات  توان به انحاء متفاوت کنند، می یپیشنهاد م(  11 )که مارتین و میلر  مفهوم فضا را، چنان

 : کار گرفت به

 های فضایی؛ در تحلیل -فاصله -عنوان یک متغیر فضا به -الف

های  بندی ای، در مقابل صورت محور هویت، مثال هویت ملی یا هویت محله مکانهای  بندی برحسب صورت -ب

 غیرفضایی، همچون جنسیت، طبقه یا نژاد؛ و
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 (.11 ،  11 مارتین و میلر، ) های ویژة عملکردی یا توسعه نمندیهای فضایی متفاوت با قانوبرحسب نظام -ج

هایی ارزشمند منتهی شوند، اما این گونه تبیین  تواند به یافته جای خود، می گرچه هر یک از این برداشتها، در

 اجتماعیاست، سوای آن چیزهایی است که  فضاییفضا و فضایی نبایستی باعث این برداشت گردد که آنچه 

اند که  تنیده چنان درهم آن اجتماعیو  فضاییمعتقد است، دو مفهوم (  11 )در واقع، چنان که سوجا . است

که برخی روندها  سخن از این"، اند نوشته که مارتین و میلر نانچبرهمین پایه، . عمال قابل تفکیک نیستند

، درواقع (.همانجا)"روند شمار می به غیرتاریخیهستند، همانند این است که بگوئیم، بعضی روندها  غیرفضایی

به سخن . پذیرند نها در گذر زمان تحقق میآ گونه که تمام ماندهند، ه تمام روندهای اجتماعی در فضا روی می

ت که فضا بازتاب مکانی دارد و تجلیگاه آن همان اس ،به نوبة خود فرهنگی دارد، -ه مضمون اجتماعیآنچدیگر، 

 . شود ه میخواند 

د، زیرا دهن قرار میتر  مفهومی در ردة پایین جامعهرا در برابر مقولة  فضامفهوم بعضی در بستر علوم اجتماعی، 

را مدّ آن  (تئوریک)مفهوم فضا، که با انسان و جامعه سروکار دارد، بایستی عینیت و در این ارتباط، اولویت نظری 

توان بدان معنا گرفت که دیگر هیچ فضایی بر روی کرة  این سخن را می (.1: 661 آرنولد، )نظر داشته باشد 

خود  آن دسته از فضاهایی که تاکنون انسانی به به آرنولد این واقعیت را. عد اجتماعی وجود نداردخاک، بدون بُ

هستند؛ این  اجتماعیبنابراین و به سخن روشن، فضاها همگی به نوعی   (.همانجا)دهد  اند هم تعمیم می ندیده

 :بر حسب اجزای زیر تبیین می گردد گونه فضا

  ؛کره طبیعی روابط اجتماعی، متشکل از کنش عینی انسان و زیست -مادی  اصلیعنصر  -الف

  ؛بر طبقات فضا مبیتنی برداری و تملک عنصر عمل اجتماعی تولید، بهره -ب

 ،سازد مرتبط میمادی فضای اجتماعی  که عمل اجتماعی را با عنصر قالب پذیرش و نهادینهدهندة  نظام نظم -ج

رفتار  صورت دیالکتیک نحوة عمل و ی مبتنی بر عنصر مادی که بهر فضاییک نشانه، عالمت و نظام نمایشگ -د

 .کند سازی می فضایی انسانها را زمینه

به سخن دیگر، . تصرف خود درآورند شود که انسانها آن را در وانده میهنگامی اجتماعی خ یک فضا بدین ترتیب

برداری و بازتولید قرار  را مورد بهرهاز طریق عمل مشخص انسانها که فضا خصلت معین اجتماعی یک فضا 

د که در تحلیل آمیز ا آنچنان با یکدیگر در هم میجامعه و طبیعت ر ،این مفهوم فضا. یابد دهند، تکامل می می

در اینجا، باز (. 11 : 116 ثریفت، ؛ ضمنا 9-9، 661 آرنولد، )گردند  آنها صرفا به صورت نظری از هم جدا می

شناختی باشد، اما  فضا ممکن است دارای واقعیت هستی"که آید  یاد می به( 91:  66 )سخن مکرر لفبور 

است ناظر بر این  تولید اجتماعیاین نکته که فضا نوعی  ".شود واسطة روابط و ساختارهای اجتماعی تولید می به

گذارد و  مینکتة شناختی است که فضا بخش یکپارچة تمام زندگی اجتماعی است که هم بر کنش اجتماعی اثر 

واسطة آن جهان را  نویسد، فضا یکی از محورهایی است که ما به می(  9 : 661 )مسی . گردد هم از آن متاثر می

 . کنیم تجربه و ادراک می
                                                             

 (. 11  سعیدی، )بیان داشته بود  "اندازها چشم"ای دیگر در بارة  نگارنده این سخن را سالها پیش از این به گونه.   
2. Substratum  
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، جغرافیدان سوئیسی که خود را مخالف دیدگاه فضایی معرفی (11 -6  :  66 )ورلن  بنو، با این وجود

دارد؛ او با توجه به دیدگاه خود نسبت به  بیان می ی متفاوتمعنا را در قالب سخنانن همیآید  به نظر می کند، می

  فضا ورزد که در پژوهشهای جغرافیایی این می بر این نکته اصرار  ،محور کنش جغرافیای اجتماعیِجغرافیا، یعنی 

این در   .تشکیل دهد کانون تحلیل راقرار گیرد، بلکه این کنش و عمل است که باید نیست که بایستی مبنا 

در  فضادادن  اهمیت جلوه کم[ نکته] ایناز بیان  هدف" د کهداراو بر این نکته نیز تاکید  حالی است که

یک  شرط تبیین تنها پیش روابط فضایی[ منظور این است که]ست، بلکه مراتب مفهومی جغرافیدانان نی سلسله

اگر ": بودبه زبانی دیگر نوشته  هاروی  نیز پیش از اوالبته، دیوید  ".دآین میحساب  ری اجتماعی جامعتر بهتئو

( های اجتماعی ازجمله تعارض)فضا و زمان هردو اجتماعی و عینی هستند، پس باید افزود که روندهای اجتماعی 

 . (  1: 661 ) "نیز در عینیت یافتن آنها نقش دارند

، جامعه (111 : چاپ سوم) جغرافیای اجتماعی نام درسی خود به در کتابپیش از این، ورلن جالب است که 

مطالعه روابط  ی جغرافیای اجتماعی رادر این کتاب، هستة کانوناو  .معرفی می کند موزاییکی فضاییانسانی را 

فضایی سازماندهی می شوند؟  جوامع انسانی چگونه از لحاظ": نویسد و می معرفی می کند فضای زمینجامعه با 

کوشد  سی هستند که جغرافیای اجتماعی میکند؟ این دو پرسش اسا فضا در حیات اجتماعی چه نقشی ایفا می

این دو پرسش تعاریف مختلف جغرافیای اجتماعی چیزی نیست، مگر پاسخهای مختلف به . به آنها پاسخ دهد

  (.   :111 ورلن، )

اغلب "که  تایید این محور و جغرافیای کنشبه  1فضامحوربر عبور از جغرافیای  مکرریة با تک ورلن در جای دیگر،

 فهم مناسب استدالل من این است که"نویسد،  می ،"مسایل و روندهای اجتماعی حاوی جزیی فضایی هستند

 فضایی، به -روابط اجتماعی گیری ی اجتماعی و نیز سایر شکلها و روندهای منتهی به شکلمسایل و روندها

فعالیتهایی که بر استوار باشد، بلکه باید  های فضایی شرایط اجتماعی این جنبه طورکلی، نبایستی بر تحلیل ما از

  .(11: 119 )د ، متکی گردکنند فضایی را ایجاد می -این روابط اجتماعی

های  گذاری حوزه کنند تا بتوانیم یک شیوه مناسبتر جغرافیایی برای تفاوت روابط به ما کمک می این نظر ورلن، به

در وظایف اصلی پژوهش اجتماعی  او از دیدگاه خود،. ع کنش انسانی بیابیمشناختی مرج مختلف از لحاظ معرفت

  :شمارد جغرافیا را چنین برمی

                                                             
1. Action-oriented Social Geography 

بندی  مبتنی بر طبقه وی تجربی نیست، بلکه مفهومی شکلی فضا مفهوم": کند این گونه تعریف میورلن فضا را .  

(classificatory )برای مسایل و امکانات [ است]ای  ها و نشانه کنش( فیزیکی)قالبی است برای عناصر طبیعی [ فضا]این . است

 .( :  66 ) "(فیزیکی)در عرصة طبیعی ( performance)مرتبط با نحوة عمل 

های رفتارشناسی واکنشی، بر جنبه عالوه این است که بایستی( Action)انسانی در چارچوب کنش ( Act)منظور ورلن از عمل  . 

در نظر او عبارت است از فعالیتی که آگاهانه  کنش. نیز به عنوان عنصری قانونمند توجه نمود( Intentionality) یانگیزش جنبة به

ن کنش ممکن است ای. رسد یا به سخن دیگر، عمل آگاهانه برانگیختة غیرجبری در جهت هدف مشخص و هدفمند به انجام می

 . باشد (کار بدنی مشهود)و یا برونی ( فعالیت ذهنی)درونی  ،(نه فقط واکنشی) فعال و موثر
4. Space-centred Geography 
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 و های انسانی؛ و تبیین کنش درک -الف

 . (11 :  66 )های اجتماعی و طبیعی  عرصه های انسانی به ابطة کنشآشکارسازی ر -ب

 :در این معنا، فضاها عبارتند از. سازند ها را آشکار می زمانی پیوسته، هم بندی سازمان هم عنوان صورت فضاها به

 بیان امکان تعددها؛ -الف

 به همین علت، افتادگی و روابط دوسویه اشاره دارند؛ و به امکان برهم -ب

سطح )این خصوصیت، فضاهای سرزمینی . های آینده، پیوسته باز و نامحدود هستند بندی در رابطه با صورت -ج

 (.9 -9 ، 111 لوو، ) گردد زندگی روزمره را شامل می  فضاهای تا خرده( ملی

آرنولد، )های گوناگون بدانیم  ها و زمینه اگر جامعه را محصول ارتباطات، تعامل افراد و گروههای انسانی در عرصه

، بایستی بر این نکته نیز تاکید ورزیم که تمام روابط و تعامل جاری در یک جامعه در عرصة معین ( : 661 

یابد؛ به سخن دیگر، این مجموعه نه تنها زیر تاثیر الزامات فضایی است، بلکه می تواند فضا را  فضایی تحقق می

مواد خام بسیاری فضا اشاره دارد، ( 9 : 111 )لوو که  به هر تقدیر، چنان. سازد ا ای برپ دگرگون و  فضاهای تازه

در  اندیشیدن ،نظری فضا( کردن)در حالی که لحاظ . ارمغان آورده است ورزی در علوم اجتماعی به برای اندیشه

تولید نوان یا به ع تولید کنش اجتماعی سازد، فضا به مثابة را ممکن می  زمانی یابیِ هم ممنطق نظ بارة
 .در علوم اجتماعی است موضوع تحلیل، ساختارهای اجتماعی

 مراکز سکونتگاهیو   سازمان فضایی

اقتصادی، همچون هر پدیدة  -های اجتماعی و چه پدیده های محیط طبیعی های جغرافیایی، چه پدیده پدیده

این . ض دگرگونی قرار دارندگیرند، بلکه دایما در معر ای از عوامل و نیروها نشات می عینی، نه تنها از مجموعه

ها از اجزایی برآمده از عوامل و نیروهای گوناگون  نخست این که پدیده: خصوصیت نشانگر دو جنبة اساسی است

هم مرتبط  به 1افزا هم در قالب تاثیر اند و دیگر، بین این اجزا پیوندی جوهری وجود دارد که آنان را شدهتشکیل 

این اجزا طبعا با یکدیگر در تعامل دائمی هستند و نهایتا معرف پدیده، هم از لحاظ شکل و هم محتوا، . سازد می

 . روند شمار می به

به عنوان نمونه، . بعضا قابل رویت و گاهی پنهان از دید ما قرار دارنددهندة پدیده  افزون بر این، اجزای تشکیل

، از اجزایی متاثر از ساخت زمین، ویژگی شیب، (یک دشت، یک دامنه، یا یک کوه)انداز طبیعی ساده  یک چشم

این وهوا، جنس خاک و مانند آن، و همچنین متاثر از عامل اثرگذار انسانی تشکیل شده است، اما همة  نوع آب

یک شهر، یک روستا یا )انداز انسانی  به همین ترتیب، یک چشم. آیند نظر ما نمی عوامل و نیروها در نگاه اول به

، به دهندة آن شود، که اجزای دخیل و تشکیل اقتصادی گوناگون پدیدار می -از اجزای محیطی و اجتماعی( ناحیه

 سعیدی،) ندنیست م مشاهده ساده و هم علمی،سانی قابل مشاهده، هآبه  افزایی، سبب تنوع و سرشت هم

  11.) 
                                                             
1. Microspaces 

2. Simultaneity 

3. Spatial Organization 
4. Synergistic Effect 
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به صورت یک قید ]اقتصادی  -ی را ابعاد اجتماعیساختاری یا کارکردی نظام جغرافیایوقتی یکی از ابعاد 

. بخشی به مناسباتی است که چه بسا منشاء ذهنی دارند در واقع، منظور مادیتبه حساب می آوریم، [ یکپارچه

یافته پنهان انواع فعالیتها به نحو مستتراست که خود را در رفتار و در نظر ات اجتماعی مناسب سخن دیگر، به

ند و نمی از جنس مادی نیستاصوال روابط اجتماعی  ی مادی دارد؛ واالته است، اما به هر حال، رنگ و بویساخ

تجلیِ روابط  .های متجلی آنها "نشانه"که بروز عینی آنها و  ، مگر آنفضایی به شمار آیند ،خود خودی توانند به

ار می گردد و این پدید -ساختاری مادیصورت  بهیعنی  -اقتصادی است که در شکل فضا -اجتماعی یا اجتماعی

اصلی مطالعات  ی به مثابة مقولةفضای ینظامیابد و عمل می کند، یعنی  یک نظام بروز میفضا که به صورت 

 . جغرافیای امروزین

 سازمانای در بارة  ، این چنین دید گستردهفضاچون مفهوم  ای در علوم اجتماعی، هم اند، هیچ ایده هکه گفت چنان

ل از تشکیالتی است متشک ، همچون هر شکل سازمانی دیگر،سازمان فضایی(.   9: 111 هِرنِس، )کند  ارائه نمی

کوچک و  انسانی هایهگاسکونتاشاره دارد، (   6 )که کریستالر  چنان اجزای مرتبط؛ اجزای سازمان فضایی؛

 اعم از شهری یا روستایی، ،هر یک از این سکونتگاهها  .اند بزرگی هستند که در یک عرصة معین پراکنده شده

ی مراتب ، به نحوی سلسلهمجموعا در کنار هم، که آیند دهندة این سازمان به حساب می عضوی از اعضای تشکیل

   .اند استقرار یافته  در یک عرصة فضایی

، (سازمانی)شود که تمام اجزای آن، از لحاظ ساختار و کارکرد  در دنیای واقعی، کمتر عرصة فضایی یافت می

است کانون شهری یا حتی کانون کالنشهری و بعضی بعضی از این اجزا ممکن  یکسان باشند؛ در واقع،شکل و  هم

که هر یک از آنها،  آنچه مهم است، این. باشنددیگر، کانون روستایی، اعم از روستاهای بزرگ، میانی و یا کوچک 

، بنا بر معیارهای پذیری این نقش. ی با دیگر اجزا، نقشی را بر عهده دارندآهنگ همسازمانی خود، در  بنا بر جایگاه

 :گیرد بر دو پایه شکل می 1یة سازمان فضایی،اول

 گردد؛ و  جمعیت سکونتگاه که وسعت آن نیز معموال بر اساس آن تعیین می - 

  .مجموعة امکانات، خدمات و تاسیسات موجود در آن سکونتگاه - 

فضایی برخوردار ای در سازمان  ویژه 9معیار، از رتبةبنابراین، هر سکونتگاه با توجه به سطح برخورداری از این دو 

بدینسان، مجموعة سکونتگاههای موجود در یک عرصة فضایی، هر یک با توجه به رتبة خود و در کنار . گردد می

 . دهند را تشکیل می  مراتب سکونتگاهی رتبة دیگر سکونتگاهها، سلسله

                                                             

های شهری یا روستایی، مانند واحدهای کشاورزی،  دیگر تاسیسات انسانی موجود در خارج از عرصهشامل البته، همچنین .  

 .های انسانی مورد تاکید هستند در اینجا، عمدتا سکونتگاه ؛ هرچندصنعتی و مانند آن

2. Spatial Sphere  

های اجرایی  سیاسی یا در برنامه -، بویژه مرکز روستایی را با اصطالحاتی که معموال در تقسیمات اداریدر اینجا نباید واژة مرکز.  

 . رود، اشتباه گرفت کار می به

نگاه . والتر کریستالر، جغرافیدان آلمانی، برای نظم سلسله مراتبی سکونتگاههای انسانی مطرح ساختاین معیارها را نخستسن بار . 1

 : .....شود به
5. Rank 
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 کارکردی -پیوستگی ساختاری

لف آنهاست، بین تپیوستگی درونی اجزای مخ از آنجا که خصلت بنیادین همة نظامها، از جمله نظام فضایی،

درواقع، همین . پیوندی و همنوایی برقرار است ساختارهای مختلف و کارکردهای گوناگون هر نظام نوعی هم

ترین اجزای آن را همچون  سازد که تا کوچک همنوایی است که نوعی پویش درونی در سرتاسر نظام برقرار می

هر جزء ساختاری، جزء کارکردی ترتیب،  بدین. (16  سعیدی، ) سازد ر مرتبط مییکدیگ ای از اتصاالت، به شبکه

عنوان مثال، تغییر در شیب زمین و یا پوشش گیاهی  به. سازد پذیر یا پدیدار می خود و روابط حاکم بر آن را امکان

کند؛ مثال  یل میاکولوژیک تحم -اکولوژیک، کارکردهایی را بر مجموعه کارکردهای محیطی -در ساختار محیطی

کند؛ حال اگر از بین رفتن این  را تسهیل می( کارکرد)، فرسایش (تغییر در ساختار)رفتن پوشش گیاهی از بین

گی و از شد شسته( کارکرد)، مسلما (تغییر بیشتر در ساختار محیطی)پوشش با تغییر در شیب همراه گردد 

گرگونی یک جزء ساختاری بر سایر اجزای ساختاری هم اثر باز از آنجا که د. رفتن خاک را تشدید خواهد کرد بین

برداری  ، دیگر کارکردها نیز تحت تاثیر قرار گرفته، مثال امکان بهره(انتقال سیستمی تغییرات)خواهد گذارد 

به همین ترتیب، برای حفاظت از . و ورز را منتفی خواهد ساخت  اقتصادی از خاک و پوشش گیاهی و یا کشت

اکولوژیک، اصالح ساختارهای حقوقی و وضع قوانین و  -گیاهی و حفاظت از ساختارهای محیطیخاک و پوشش 

مقررات مرتبط ضروری خواهد بود، هرچند اصالح ساختار حقوقی به نوبة خود، مستلزم اصالح ساختار فرهنگی و 

 ....و تا آخر تغییر در رفتارها مطرح خواهد شد

شبکة   کارکردی و اتصاالت درون -پیوندی ساختار ، به واسطة همین همبدین ترتیب، هرگونه تغییر در یک جزء

آن در سایر اجزا، اعم از اجزای  اثرگذار اجزای نظام، قاعدتا بایستی آنچنان سنجیده و اندیشیده باشد که تبعات

تاها در همین چارچوب است که هنگامی که شبکة معابر روس. بینی گردد درستی پیش ساختاری یا کارکردی، به

دهیم، تغییر در شکل و فرم مسکن و نهایتا بافت عمومی روستا و  را به صورت رایج در طرحهای هادی تغییر می

بنابراین، نباید   .کند ناچار بروز می پیامدهای ناخواستة آن حتی در عرصة فعالیتهای اقتصادی و روابط اجتماعی به

هر گونه . از یاد رد که هر جزء ساختاری، کارکرد ویژة خود را به همراه روابط مرتبط با آن برقرار می سازد

پیوند خود  کارکردی که باید برقرار سازد، به جزء یا اجزای هم تغییری در هر یک از اجزای ساختاری، با توجه به

نمودار )نماید  تحمیل می همین طریق، روابط مرتبط خود را بر آن جزءشود و از  در مجموعة کارکردها منتقل می

  (. شماره 

جانبة فضا و اجزای آن برای  کارکردی در عمل مستلزم تاکید برآن در انتظام همه -توجه به پیوستگی ساختاری

توجه بوده است،  البته، این مهم از دیرباز کم و بیش مورد. اقتصادی است -برآوردن نیازهای گوناگون اجتماعی

ریزان شهری، کارگزاران  نویسد، در برپایی شبکة معابر شهرهای رم باستان، برنامه می(  - :  1 )که کایزر  چنان

اند تا خیابانها و  مندان از شبکة معابر، در تعامل و همکاری با یکدیگر کوشیده بخش عمومی، ساکنان و بهره

                                                                                                                                                                                                    
1 . Settlement Hierarchy 

را به گردن الگوبرداری روستاییان از  روستاها کالبدی -های ساختاری بعضی کارشناسان همة این تغییرات حاصل از دگرگونی.  

 .اندازند زندگی و روابط شهری می
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در اینجا سختار معابر به نحوی طراحی و اجرا . رچه کارآمدتر برپا سازندها و فضاهای بین آنها را به نحوی ه کوچه

 .شده بود، تا ارتباط بخشهای مختل شهر را هرچه بهتر میسر سازد

 
 
 
 
 
 

 پیوستگی تعاملی ساختار و کارکرد نظام فضایی - نمودار شماره 
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