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  چکیده

ها، در این گونه دگرگونی. شوندتر شدن جوامع دگرگون میریزي فضایی همگام با پیچیدهرویکردها به برنامه
. یابدها بازتاب میها و سازمانها، نهادافزون الگوهاي فعالیت و تحرك افراد، خانوارها، گروه روز پذیريتنوع

اي توسعه یافته در جوامع شبکه "حرکت"و  "مسافت"بدین ترتیب، در حالی که بعضی مفاهیم، همچون 
. یابندفضا اهمیت می -اي، همچون زمان و زماندهند، مفاهیم تازهاهمیت خود را به طور نسبی از دست می

ریزي فضایی از سرشتی متفاوت یافته مسائل مرتبط با برنامه واقعیت این است که در اقتصادهاي کمتر توسعه
ریزي راهبردي سازگار و مستلزم گسترش قابلیت برنامه ،پاسخگویی مناسب به این مسایل. برخوردار هستند

کارکردي، به عنوان رویکردي راهبردي به ساماندهی  - پویش ساختاري. گذاري استتحول در شیوة برنامه
هاي کوشد، ضمن تبیین جنبههاي مختلف، در قالب جغرافیاي اجتماعی نوین، میقیاسفضا در سطوح و م

کارکردي  - دار در روابط ساختاريپیچیدة ساماندهی فضایی در جوامع کمتر توسعه یافته، براي مسایل ریشه
 "لیبدی"برديِ هدف از این مقاله گردآوري مصالح الزم براي برپایی چنین رویکرد راه. جویی نمایدآنها چاره
  .ریزي فضایی استدر برنامه

  .جغرافیاي اجتماعی ،کارکردي - پویش ساختاري ،ریزي فضاییهبرنام ،فضا: يکلیدکلمات 
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  مقدمه)1
کـه هنـوز در    "علم شناسایی روابط متقابل انسان و محـیط "تعریف سنتی جغرافیا به عنوان 

هـاي متمـادي نتوانسـته اسـت     بین بسیاري از جغرافیدانان از مقبولیت برخوردار است، طی دهه
ایـن  . هاي این علم فراهم آوردکاربردي از یافته-اي شناختیرفت، دستمایهآنچنان که انتظار می

هـاي فکـري و رویکـردي    ري، نه تنهـا مبـین خصـلت   تعریف از جغرافیا، همچون هر تعریف دیگ
از سـوي  . کنـد هاي پژوهشی آنها را نیز نمایندگی میچارچوب باورمندان به آن است، بلکه ضمناً

ـ    "محیط"و هم  "انسان"دیگر، در این تعریف، به طور کلی، هم  نظـر  ه مفاهیمی عـام و مطلـق ب
بر همین مبنا بوده اسـت کـه   . خواهد بود "یکلیاتی وصف"نتیجۀ بحث از آنها،  آیند که طبعاًمی

هاي جغرافیدانان در قالب آن، پیوسته مجموعه مطالبی پرحجم، اما غیرراهبردي بدسـت  پژوهش
یی جـو و در چـاره  "فربـه "، در توصـیف  )1999(این نوع جغرافیا، به تعبیر دیکن و لوید . اندداده

  .است "نحیف"براي مسایل بسیار 
انـد، تـا   هاي این تعریف، بعضی جغرافیدانان نوگرا، به نوبۀ خود کوشیدهیبراي گریز از نارسای

در ایـن راسـتا، پیـت    . مفاهیمی قابل ردیابی و شناخت را جایگزین این دو مفهوم مطلـق سـازند  
 "تجریـد "سازد و آن را برگرفته از نـوعی  را مطرح می "روابط متقابل طبیعت و جامعه") 2003(

اندازها، مناطق و فضـاها  هایی نظیر چشمورزي عام دربارة نظاماندیشه هاي ملموس برايواقعیت
 "رابطـه "با سـه نـوع    جغرافیا را اساساً) 1994( 1در همین راستا، مسی و الن. آوردبه حساب می
  :کنندشناسایی می

فضایی؛ یعنی از یـک سـو، رابطـه بـین جامعـه و       -اجتماعی و مکانی] ابعاد[رابطه بین  -الف
یی ایـن دو در  وسـتگی بـین عینیـت و شـکل سـازمان فضـا      یاجتماعی و از دیگر سو، پ روندهاي

رابطـه بـا    -اجتماعی و طبیعت، بین جامعه و محیط؛ ج] ابعاد[رابطه بین  -بارتباط با یکدیگر؛ 
نوعی دلمشغولی که جغرافیـا در  (عناصر گوناگون اقتصاد، ساختار اجتماعی، سیاست و مانند آن 

درك "بـا تکیـه بـر نـوعی     ) 1984(افزون بر اینهـا، هـاروي   ). تاریخ شریک استآن بویژه با علم 
ها و کارکردهاي دانـش جغرافیـا در گـذر زمـان، در     ، بر این باور است که تحول ساخت"تاریخی

. ها و نیازهاي در حالِ تحـول اجتمـاعی تحقـق یافتـه اسـت     بنديارتباط با و در پاسخ به صورت
هایی که جغرافیدانان با آن روبرو هستند، ریشه در فهـم  سائل و بدیلبدینسان، او معتقد است، م

هـاي بعـدي خـود، از جملـه در کتـاب      او در نوشـته . روندهاي متعارض تحول اجتمـاعی دارنـد  

                                                             
1. Massey and Allen 
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 "فضـاهاي نئـولیبرالیزگی  "و کتاب کوچـک، امـا خوانـدنی    ) 2001هاروي، ( "فضاهاي سرمایه"
دهد که چگونه رافیاییِ توسعه نامتوازن، نشان می، ضمن پرداختن به مسایل جغ)2005هاروي، (

  . زنندفضاییِ خاص دامن می -هاي اجتماعی به تعیین فضاها و مسایل مرتبط مکانیبنديصورت
هاي اخیر، هم بـه لحـاظ نظـري و هـم از نظـر دسـتاوردهاي       کوتاه سخن، جغرافیا طی دهه

این اساس، سرآغاز جغرافیـاي نـوین را   بر. هاي ژرفی همراه بوده استشناختی، با دگرگونیروش
ایـن  . فضـایی بـازخوانی نمـود    -بارة فضا و ساختارهاي مکـانی هاي جدید درتوان با طرح ایدهمی

و سپس، برپایی انقـالب کیفـی    1960گیري به سوي انقالب کمی در دهۀ سرآغاز با نوعی سمت
بدینسان، میان جغرافیاي سنتی و  .به بعد، همراه بوده است 1970پردازي، بویژه از دهه و نظریه

هـاي کنـار نهـادن تـدریجی     پدیدار شد که از یک سـو، زمینـه   کشیخطجغرافیاي نوین، نوعی 
مباحث دیرین جغرافیا به عنوان علمی توصیفگر و از سوي دیگر، برپایی دانشـی نـوین را فـراهم    

و ساختارهاي جغرافیـایی،   هاکوشید، نه فقط به تبیین نظاموار پدیدهآورد که پیش از هرچیز می
هـا و سـاماندهی آنهـا بپـردازد     بلکه با جدیت به شناخت عینی و اعمال رونـدهاي تغییـر پدیـده   

هاي فضایی، به مثابه اي نوین با تکیه بر شناسایی نظامجغرافیبه سخن دیگر، ). 1384سعیدي، (
ی، بـا هدفتوسـعه و   هـاي فضـای  عرصـه ساماندهیکند و مدعی جو عمل میعلمی کاربردي و چاره

  ).1388خانی و سعیدي، (هاي گوناگون است ی در مقیاسانسانجوامع بهزیستی 
تواند با توجه بـه رویکردهـاي مختلـف    بنا بر مختصري که آمد، نظام مطالعات جغرافیایی می

 "روابط انسان و محـیط "در چارچوب سنتیِ . نسبت به این علم، به لحاظ ماهیتی، متفاوت باشد
هاي جبـري گرفتـار   پردازیم و اگر به دام انگارهبه وصف این ارتباط و ابعاد مختلف آن می قاعدتاً

حتی ممکـن  . دهیمنیاییم، توصیف درست این ارتباط و نتایج آن را مورد کنکاش و ارائه قرار می
است تحلیلی علمـی نیـز از ایـن روابـط و پیامـدهاي آن و بـه اصـطالح بـه مطالعـه و نتـایجی           

با وجود همه اینها، در این راه این پرسش اساسی هنوز پـیش رو خواهـد   . دست یابیم "تحلیلی"
هاي خود، به نتایج نو و دست اول و منحصر به فرد خواهیم رسید؟ چگونه بود که چگونه از یافته

به تئوري و اندیشۀ ناب، یعنی بنیاد اصیل علم، خواهیم رسید؟ چگونه در مسیر مطالعـات خـود   
تر خواهیم کرد؟ و باالخره، چگونه در ایجاد تحول مثبت خواهیم افزود و آن را فربه به پیکره علم

هـا، بـه   اي تازه و مناسب از وضعیت موجـود پدیـده  و یا جلوگیري از تحول منفی و برپایی چهره
  ایفاي نقش خواهیم پرداخت؟
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لعـات متعـارف   واقعیت این است که با ارائه پیشنهادات کلی که به نحو مرسوم در پایـان مطا 
اندازهاي تازه دسـت یافـت،   ها و چشمبه تحول پدیده توان عمالًشوند، نمیجغرافیایی مطرح می

آشـکار  . ایم به این مهم بـه درسـتی دسـت یـابیم    همچنان که تاکنون هم از این طریق نتوانسته
تـوان بـا   بینی و پیشنهاد کـرد، چگونـه مـی   پیش استکه براي اثربخشی بهتر مطالعات باید دقیقاً

، در بسترهاي عینی و )نظام فضایی(کاستن از یک جزء یا اجزاء و افزودن بر جزء یا اجزاي دیگر 
رسد با توصیف یـا تحلیـل   گونه که آمد، به نظر میی، به دگرگونی دلخواه رسید؟ همانمعین زمان
ر جوامع دنتوانیم به این مهم و تحول نظامهاي مختلف جاري  "رابطه انسان و محیط"مبتنی بر 
از اینرو، تغییر نگاه و بازنگري در رویکردهـا الزامـی بـه نظـر     . یابیم هاي مختلف دستدر مقیاس

هـاي تبیینـی نـوع و دامنـۀ     سر نخواهد شـد، مگـر بـا تغییـر بنیادهـا و شـالوده      آید و این میمی
  . شناسیمجغرافیایی که می

ش رو خواهـد بـود کـه چگونـه در     با وجود همه اینها، در این راه این پرسش اساسی هنوز پی
شناسـی، اقتصـاد و   کنار نتایج تحقیقات علومی مانند اکولوژي انسـانی، محـیط زیسـت، جامعـه    

روانشناسی اجتماعی، به نتایج نو و دست اول و منحصر به فرد خواهیم رسید؟ چگونه به تئوري، 
ات خود بـه پیکـره علـم    یعنی بنیاد اصیل علم، خواهیم رسید؟ و باالخره، چگونه در مسیر مطالع

تـر خـواهیم کـرد؟ و بـاالخره، چگونـه در ایجـاد تحـول مثبـت و یـا          خواهیم افزود و آن را فربـه 
هـا بـه ایفـاي    اي تازه و مناسب از وضعیت موجود پدیدهجلوگیري از تحول منفی و برپایی چهره

آید و ایـن  به نظر مینقش خواهیم پرداخت؟ از این رو، تغییر نگاه و بازنگري در رویکردها الزامی 
-بـه نظـر مـی   . هاي تعریفی این علـم میسر نخواهد شد، مگر با تغییر بنیادهاي تبیینی و شالوده

یـزي فضـایی کـه    رهاي مرتبط با برنامـه رسد، روي آوري به درك مسایل فضایی و اتخاذ دیدگاه
و در عمـل، راه  گرایـی در جغرافیـا   تهاي بارز جغرافیایی دارنـد، راه خـروج از سـنّ   اغلب خصلت

  .این علم به معناي عینی آن باشد درست پیشبرد ابعاد کاربردي
  هاکارکردي پدیده -وستگی ساختاريپی) 2

اقتصـادي، حـاوي    -اکولوژیـک و یـا اجتمـاعی    -هاي جغرافیایی، اعـم از طبیعـی  همۀ پدیده
بنابراین، . کنندیهستند و از اینرو، نظاموار عمل م 1)هاسیستم(ها هاي نظامخصلت و قانونمندي

                                                             
اي از در اینجا، منظور از نظام مجموعه. تعریف کرد "کلیتی متشکل از اجزاي مرتبط"توان را به سادگی می) سیستم(نظام . 1

اي از روابط و عملکردها را پیوند است که با تشکیل کلیتی یکپارچه، دستههاي مرتبط و همها، روندها و فعالیتساخت
ها معموالً جزیی از یک نظام بزرگتر هستند که آن نظام بزرگتر نیز به نوبه خود، جزیی اینگونه مجموعه. سازدپذیر میامکان

 .روداز نظامی بزرگتر از خود بشمار می



 5  1، سال یکم، شماره فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی

هـاي  نظـام "دارد، در عمـل   تأکیـد هـا  علم جغرافیا کـه بـر بررسـی و شـناخت اینگونـه پدیـده      
سـعیدي،  (را مـورد توجـه و بررسـی دارد     "هـاي فضـایی  نظـام "یا بـه زبـان بهتـر،     "جغرافیایی

اي مـرتبط از سـاختارها و کارکردهـاي گونـاگون     هر نظام فضایی متشکل از مجموعه). ب1390
تعریف کرده  هاي فضاییکارکردي نظام-از اینرو، نگارنده جغرافیا را علم شناخت ساختاري. تاس

  ).ب1377سعیدي، (است 
مفاهیم فضا و زمان ساخته و پرداخته ذهن انسـانی  "گوید، می) 1990(گونه که هاروي همان

ن دیگر، آنچه که به سخ ".است، اما از آنجا که تبلور واقعی دارند، گویاي مناسبات عینی هستند
ها ها و نحوة ادراك واقعیتها، تصورات و برداشتسازد، خود زاییده اندیشهفضاي اجتماعی را می

بدینسـان،  . هاي متفاوت خویش در زمان معـین اسـت  هاي انسانی، با توجه به پایگاهتوسط گروه
کـی از ابعـاد   افـزون بـر ایـن، وقتـی ی    . فضایی بدون زمان قابـل درك نیسـتند   -نظامهاي مکانی

بـه حسـاب   ] به صورت قیدي یکپارچه[اقتصادي -ساختاري نظام جغرافیایی را ساختار اجتماعی
آوریم، منظور مادیت بخشیدن به زیرساختها و یا بنیادهاي مناسبات اجتماعی است که خـود  می

خته هاي اقتصادي، به نحو مسـتتر پنهـان سـا   هاي مختلف، از جمله فعالیترا در رفتار و فعالیت
، بـر  )1988(در همین راستا، ورلن . است که البته، به هر حال، تجلی آن رنگ و بویی مادي دارد

تواننـد  از جنس مادي نیستند و بـه خـودي خـود نمـی     این باور است که روابط اجتماعی اساساً
اقتصادي اسـت کـه    -به کوتاه سخن، تجلیِ روابط اجتماعی یا اجتماعی. به شمار آیند "فضایی"

گردد و این فضـا کـه بـه صـورت یـک      پدیدار می -ساختاري مادي و عینی یعنی -شکل فضا در
. کند، از پویشی ذاتی برخوردار و پیوسته در معرض دگرگونی اسـت عمل می) نظام فضایی(نظام 

بدین ترتیب، . روندها موضوع مطالعات جغرافیاي امروزین به شمار میگونه پدیدهدر واقع، همین
ها و کارکردهـاي ذهنـی،   ، به مثابۀ نگرشی کاربردي، هم با ساخت"کارکردي -اريپویش ساخت"

هاي سیاسی، اجتماعی، حقوقی، آموزشی و ماننـد آن  هاي عینی، همچون ساختو هم با ساخت
هـاي انسـانی کـه در    به همین نحو، کارکردهاي فضایی، یعنی تمام انـواع فعالیـت  . سرو کار دارد

رسند و نیـز  هاي اجتماعی به انجام مییی به انواع نیازهاي افراد و گروهروند زمان، براي پاسخگو
هاي درست است که ساخت. عینی هستند-رتب بر آنها، داراي ابعادي ذهنیروابط و مناسبات مت

ساخت، از لحاظ مکانی داراي ماهیتی عینی و ملموس هستند، کالبدي، اعم از طبیعی و یا انسان
به . هاي انسانی در شرایط زمانی معین استملهم از ذهنیات افراد و گروه -ضمناً -اما ادراك آنها

اجتماعی  -ها به نوع و دامنۀ روابط و مناسبات فرهنگیگونه ساختسخن دیگر، نحوة ادارك این
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زمـانی آنهـا    -هاي مکـانی گیري از آنها، به دامنۀ شعوري و آگاهیها و نیز نحوة بهرهافراد و گروه
هـاي متفـاوتی   تواند به صورتهاي مختلف میبدین ترتیب، این مجموعه در عرصه .بستگی دارد

بـر پـویش، نـه تنهـا      تأکیددر اینجا، . دار گرددبروز یابد، یعنی برپایی فضاهاي متفاوتی را عهده
ردهاي ادراك شـدة  ها و کارکپذیري، بلکه مبین همبستگی عینی میان این ساختنشانگر تحول

  .حاصل از آنهاست
از این رو، نگارنده بر این باور است، بین ساختها و کارکردها از یک سو و نحوة ادراك و درك 

ناپذیري وجود دارد که پیوستگی و همبستگی اجتناباز دیگر سو ها فضایی افراد و گروه -مکانی
بر . اجتماعی است-فضاهاي مختلف و متنوع جغرافیاییکنندة شکل و الگوي در مجموع، تعیین

باشد، درك درونی الگوهاي فضایی،  تأکیدریزي فضایی باید مورد ین اساس، آنچه در برنامها
دخالت آگاهانه در روندهاي حاکم بر آنها و هدایت اندیشمندانۀ این مجموعۀ پیچیده از پیوندها 

  .استا هو پیوستگی
  ریزي فضاییسابقه برنامه) 3

ریـزي فضـایی در   و برنامه .م1950به دهۀ  دتاًریزي فضایی را عمسابقه برنامه) 2005(کووان 
توان در گذشـتۀ دور  دهد، حال آنکه در واقع، سابقه تاریخی انتظام فضایی را میآلمان تقلیل می
هاي شـهري بـا کـارکرد بـازاري و ایجـاد روسـتاهاي       براي نمونه، برپایی کانون. تاریخی بازیافت

ز منابع آب و خاك و سـازماندهی گروهـی تولیـد    برداري جمعی اپیرامونی آنها و همچنین، بهره
اي چند هزار ساله کـه هنـوز بقایـاي    ویژه ایران، با سابقهه هاي خاورمیانه، بزراعی را در سرزمین

هـاي  تـوان از نمونـه  ، می)1384سعیدي و کفایی، (هاي گوناگون برجاي مانده است آن به شکل
  .درسی در انتظام فضا به شمار آورتاریخی قابل بر

راهـی صـلح   : فردا"در کتابی به نام ) 1898(جنبش باغشهر را که نخست توسط ابنزر هاوارد 
ریزي در برنامه نظريهاي اصلی توان از سرچشمهمطرح شد، می "آمیز به سوي اصالحات واقعی

 تأکیـد  هاي طبیعی و روسـتایی  شمار آورد که در اصل، بر حفاظت از عرصهه فضایی در بریتانیا ب
مطلوب و خودکفـا   هاياندیشه بنیادي این جنبش براین شالوده قرار داشت که سکونتگاه. داشت

در آن زمـان،  . بایستی با قلمرویی مبتنی بر برنامه و کمربند سبزي در پیرامون آنهـا پدیـد آینـد   
رشد نامتناسب اقتصادي در شهرهاي بزرگ مورد انتقاد جدي قرار داشت و این جنبش خواستار 

هاي روستایی پیرامونی زي براي هدایت رشد و گسترش شهرها، ضمن حفاظت از محیطریبرنامه
گیـري همزمـان   توان امکان بهرهبر این مبنا، هاوارد عقیده داشت، با ایجاد باغشهرها می. آنها بود
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از امتیازات اقتصادي و اجتماعی زندگی شهري و روستایی را با واگذاري مالکیت ارضی به دست 
رویـه کالنشـهرها و تمرکـز    ن سکونتگاه فراهم آورد و در عین حال، از گسترش بـی جماعت ساک

هاي هاوارد هرگز به طـور دقیـق بـه    اگرچه ایجاد باغشهرها مطابق با اندیشه. صنعتی جلو گرفت
ویژه در طراحی شـهري،  ه هاي فضایی، بریزيمنصۀ ظهور نرسید، اما اندیشه بنیادي او در برنامه

  .الت متحده و سپس سایر کشورها مورد توجه و کاربرد وسیعی قرار گرفتدر اروپا و ایا
هـاي عینـی   توان از سرچشمهدر آلمان را می سازيآبادهاي به معناي امروزي و خاص، برنامه

حساب آورد که براساس آن، اسـتقرار  ه ویژه ساماندهی کانونهاي شهري، به ریزي فضایی، ببرنامه
اندازهاي انسانی هماهنـگ و  شد که چشمیی به نحوي طراحی میسکونتگاههاي شهري و روستا

هاي شهري در این چارچوب، آگاهانه و به صـورت از  به سخن دیگر، کانون. دلخواه پدیدار گردند
بـراي عرصـه    شـدند کـه قاعـدتاً   ریـزي مـی  طرح هاي مرکزيمکانپیش طراحی شده، به عنوان 

عـالوه بـراین، کـانون توجـه     . دهاي خدماتی داشتند، کارکر)ها و روستاهاشهرك(پیرامونی خود 
هاي روستایی در کشورهاي اروپـاي مرکـزي و   هاي عمرانی و بهسازي سکونتگاهاصلی در فعالیت

بر این . هاي قابل سکونت و فعالیت بودشمالی در اغلب موارد، نیاز به زمین بیشتر و یافتن عرصه
هـاي آبگیـر و   هـا و زهکشـی زمـین   ن مـرداب شد تا از طریق خشـکاند مبنا، پیوسته کوشش می

  ).ب1377سعیدي، (همچنین، از میان برداشتن جنگلها، زمین مورد نیاز فراهم آید 
. انـد به مفهوم نوین آن بـه شـمار آورده   ریزي فضاییبرنامهرا سرآغاز  .م1910در آلمان، سال 

  :شخصۀ این دوره دو رخداد مهم بودم
 ،بزرگ؛ و دیگريبرپایی اتحادیۀ شهري برلین *  

 .سبز در حوزه اداري شهر دوسلدورفهاي ایجاد کمسیسون عرصه* 

رود، بلکـه تنهـا   شمار مـی ه ریزي فضایی ببراین اساس، این کشور نه تنها مهد پیدایی برنامه
ریـزي را در گـذر زمـان، بـه     گیري این گونه برنامهتوان در آن، روند شکلسرزمینی است که می
ریـزي  هـاي فراگیـر در زمینـه برنامـه    با این حال، نخستین کوشـش . نمود صورت مدون، تعقیب

ویژه در آلمان، سوئیس، بریتانیا، هلنـد و چکسـلواکی   ه فضایی در اروپا، بین دو جنگ جهانی و ب
مانـده از لحـاظ   ، مناطق واپس.م1930به همین ترتیب، در انگلستان، طی دهۀ . صورت پذیرفت

به دنبال آن، رهنمودهایی براي برخـی نـواحی، از جملـه    . ر گرفتنداقتصادي مورد توجه ویژه قرا
سـازي کـه از لحـاظ اشـتغال و فعالیـت      هاي استخراج زغال سنگ، تولیـد آهـن و کشـتی   حوزه

ریـزي فضـایی بـیش از هـر     در این چارچوب، برنامـه . اعمال شدوضعیتی بحرانی داشتند، ارائه و 
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عـالوه بـر آن،   . ار بـود استقرارواحدهاي صـنعتی اسـتو   کید برأاي با تهاي منطقهچیز بر رهیافت
هـاي سـکونتگاهی صـنعتی، مـورد     هاي مرکزي، بخصوص کـانون تعیین جایگاه مکانمکانیابی و 

  ).ب1377سعیدي، (عنایت قرار گرفت 
ترین نسـبت جمعیـت را در بـین کشـورهاي     از آغاز سدة بیستم میالدي در هلند که متراکم

هاي روستایی بیشترین توجـه را بـه   یزي و ساماندهی بافت درونی سکونتگاهراروپایی دارد، برنامه
اي فراروسـتایی مـورد   هـاي ناحیـه  به بعـد، برنامـه   .م 1931البته از سال . سوي خود جلب نمود

-تـر اداري هـاي بزرگ اي در سـطح حـوزه  هاي منطقـه سال، برنامه 10کید قرار گرفت و پس از أت
ت بیشـتر و بـه   ها با جـدی گ جهانی دوم، این برنامهپس از جن. شد ها دنبالسیاسی، یعنی ایالت

اي، طرح برنامـه  اي و منطقههاي ناحیهاین مبنا، در کنار برنامه بر. نحوي قانونمندتر پیگیري شد
هـاي پیشـین در   البته ایـن برنامـه بـا برنامـه    . دیدمطرح گر آمایش سرزمینکالن ملی در قالب 

مجموعـه قـوانین   . م 1962گونـه تمهیـدات، در سـال    به دنبـال این  .گی کامل قرار داشتهماهن
کشور هلند تدوین و به تصویب رسید که بر اساس شـواهد موجـود، در یـک دوره     انتظام فضایی

  .زمانی کوتاه، دستاوردهاي قابل توجهی به همراه داشت
-انگیزهز آغاز سدة بیستم، نخستین در سوئیس، به دنبال جنبش حفاظت از محیط زیست، ا

زي ریـ ، برنامـه .م 1930در پی آن، از دهـه  . هاي جدي در پرداختن به انتظام فضایی پدیدار شد
، .م 1943جالـب اسـت کـه در    . اي مطرح گردیـد ریزي منطقهکالن سرزمین در چارچوب برنامه

هـا و  براي نظارت بـر مطالعـه و اجـراي طـرح     یسئریزي فضایی سومجمع برنامهسازمانی به نام 
-سته از اعضاي اصلی آن بـه شـمار مـی   اي تشکیل گردید که جغرافیدانان پیوهاي منطقهمهبرنا

ریزي و انتظام فضایی اغلب پس از پایـان جنـگ جهـانی    در سایر کشورهاي اروپایی، برنامه.روند
هاي شمالی کشور با تخلیه جمعیتی در ایتالیا، رشد فزاینده صنعتی در بخش. دوم مطرح گردید

ایـن رونـد   . شدید ساختاري روبرو بودند، همراه گردید ی سرزمین که با ضعف نسبتاًنواحی جنوب
را فـراهم   ریـزي یکپارچـه ملـی   برنامههاي طرح اي منتهی شده بود، زمینهکه به نابرابري منطقه

. ور بـود کید اساسی در این برنامه، ترغیب و پیشبرد امکانات توسعه در نواحی جنوبی کشأت. آورد
گـردد کـه از آغـاز    بـاز مـی   .م 1950ریزي و انتظام فضایی بـه حـدود   ، مباحث برنامهدر فرانسه

 1957در این کشور، با تصـویب مجموعـه قـوانینی در    . پیوسته از ماهیتی متمرکز برخوردار بود
متـراکم   هـاي شـدیداً  دهی فضایی به اجرا درآمد که آزادسازي عرصه هاي توسعه و نظم، برنامه.م

کیـد  أمانـده مـورد ت  واپس اي و نسبتاًحاشیههر پاریس و بهسازي و توسعه نواحی پیرامون کالنش
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و  سـازي جنـبش برنامـه  راهکارهاي اجرایی در نواحی صنعتی فرانسـه بـه   . ها بوداولیۀ این برنامه
  .شهرت یافته است ايبرنامهجنبش 

چنان کـه  . تهاي مختلف رواج یافنوعی رویکرد به ساماندهی فضا در مقیاس 1990در دهۀ 
جـویی  بر این باور استوار بـود کـه چـاره    نویسد، فرض اساسی این رویکردمی) 2004(آلبرشتس 

مـدت  هـاي راهبـردي بـا اقـدامات کوتـاه     براي معضالت پیچیده، به توانمندي در تلفیق دیـدگاه 
هاي راهبردي مسـتلزم طراحـی آینـدة مشـترك و     بدینسان، طرح و معرفی دیدگاه. بستگی دارد

ـ  . هاي جمعی و عمومی استعه و ترغیب داراییتوس ویـژه کشـورهاي   ه در بسیاري از کشـورها، ب
جانبـه در  ریزي فضایی به منظور توسعه همـه ها، برنامهنوب، علیرغم درك ضرورتغیرصنعتی ج

کیـد اساسـی   أو ت اي و محلی هنوز به نحوي فراگیر مورد توجه جديسطوح مختلف ملی، منطقه
  .قرار نگرفته است

به طور  1350ریزي فضایی در قالب برنامه آمایش سرزمین، از نیمۀ اول دهۀ در ایران، برنامه
ریزي فضایی که در زبان پارسی به وجهی نادرسـت بـه   برنامه. مورد بحث قرار داشته استعملی 

اي ریزي منطقـه توان نوعی رویکرد تکوین یافته در برنامهمی 1آمایش سرزمین ترجمه شده است،
  .شمار آورده ب

  ریزي فضاییو برنامه "کارکردي -پویش ساختاري") 4
هـاي  هاي مختلف بـه پدیـده  اي از گرایشکارکردي در واقع مجموعه -رویکردهاي ساختاري

شناســی، دهنــد کــه در علــوم مختلفــی، از جملــه زیســترا تشــکیل مــی) وارنظــام(سیســتمی 
مـاوئر و  : از جملـه نگـاه کنیـد بـه    [دارنـد  شناسی و اقتصاد کـاربرد  روانشناسی اجتماعی، جامعه

).  2008؛ راثبــون، 2004؛ پاریســک، 2001؛ لمبــووي و دیگــران، 1998؛ هــک، 1984دیگــران، 

                                                             
ي ریزمعادل برنامه(در زبان فرانسه  amenagement du territoireاي است از برابرنهاد در واقع ترجمه "آمایش سرزمین".1

این . که توسط مهندسین مشاور ستیران به انجام رسید)Raumplannung(و آلمانی ) Spatial Planning(فضایی در انگلیسی 
خورشیدي این  1354دار تهیه نوعی برنامۀ فضایی در کشور شد و در خورشیدي عهده 1350هاي آغازین دهۀ شرکت در سال

گردانندگان . عرضه داشت "...آمایش سرزمین"ایی در فرانسه ملهم بود، با عنوان ریزي فضطرح را که مفاهیم اصلی آن از برنامه
در زبان پارسی به معانی مختلف ( "آمودن"را اسم مصدر  "آمایش"این شرکت در مقدمۀ این طرح با توجیهی ظاهرپسند 

ن، آراستن، زینت کردن؛ ساخته آمیختن، درهم کردن، آمیخته شدن؛ نخ کردن، به تار و نخ کشیدن مثالً تسبیح؛ آراسته شد
تنظیم "و  "ریزيبرنامه"توانست بشمار آوردند که به زعم ایشان از آن می) 1/160دهخدا، لغتنامه،  -شدن؛ آماده و مهیا کردن

ریزي را با آمودن با توجه به معانی مختلف آمودن در زبان پارسی جاي تردید جدي است که بتوان برنامه. استنباط شود "امور
که در جاي خود جذابیتی فریبنده دارد، هم اکنون آنچنان جاافتاده و رواج  "آمایش سرزمین"ترکیب . مترادف به شمار آورد

در واقع باید گفت، آمایش سرزمین، اگر اصوالً . کندریزي فضایی فکر مییافته که کمتر کسی به نابجا بودن آن به جاي برنامه
 .ریزي فضایی باشد و نه خود آنۀ برنامهتواند نتیجترکیب درستی باشد، می
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بدینسـان،  . هاي صوري در نامگذاري به معناي یکسان بودن این رویکردهـا نیسـت  البته، شباهت
گارنده در چارچوب پـارادایم  ها اندیشه و کار نکارکردي برآمده از سال -دیدگاه پویش ساختاري
این دیدگاه از لحاظ تاریخی بـر چهـار بنیـاد نظـري اسـتوار اسـت کـه        . فضایی در جغرافیا است

  :عبارتند از
کـه در   2هگـل ) دیالکتیـک عینـی  (و فلسفۀ دیالکتیـک   1علمی ایمانوئل کانت-اندیشۀ منطقی -

  اند؛هاي بعدي به صور مختلف بازتاب یافتهنظریه
که همۀ هستی را از کوچکترین ذره، یعنی اتم، تا تمام عـالم را در  ) نظاموار(تمی رویکرد سیس -

را در چـارچوب  ) هـا نظـام (هـا  بینـد و تمـام ایـن سیسـتم    هاي خـرد و کـالن مـی   قالب سیستم
  گیرد؛هاي مرتبط به بررسی میقانونمندي

والتـر   "مکان مرکزي"و  3توننفون "هاي متمرکزحلقه"هاي از نظریه پاردایم فضایی که عمدتاً -
  ؛ وشودآغاز می 4کریستالر

-منطقـه "و ) 6و مایـک داگـالس   5جان فریدمن(اي هاي امروزین، از جمله شبکۀ منطقهنظریه -

  .گیردرا در بر می) ب2007الف؛ 2007(بنو ورلن  7"هاي روزانهبندي
قالـب جغرافیـاي   بایسـتی در   را قاعـدتاً  "کارکردي -پویش ساختاري"افزون بر این، دیدگاه 

ــه) (آلمــان(اجتمــاعی  ــک از جمل ــک، : ن ــن، 1962، 1952، 1948هــانس بوب ــو ورل ، 2000؛ بن
بـه همـین ترتیـب،    . مورد بررسی و نقد قرار داد) 2008؛ 2005ب؛ وایشهارت، 2007الف، 2007

نباید آن را با ساختارگرایی یا کارکردگرایی و یـا کـارکردگرایی سـاختاري منسـوب بـه تـالکوت       
هرچند ممکن است شـباهتهایی میـان ایـن راهبـرد بـا      . یکسان گرفت) 1983میهوي، (نز پارسو

 .چشم آیده ب) 1988(نظریۀ کنش بنو ورلن 

اي جغرافیـایی را بـه   ههاي خود پیوسته کوشیده است پدیدهدر این راستا، نگارنده در نوشته
مـورد   "هـاي فضـایی  ظـام ن"و در چارچوب رویکرد نظاموار به عنوان  "هاي فضاییپدیده"عنوان 

                                                             
1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
2. Immanuel Kant (1724-1804) 
3. Johann Heinrich von Thuenen (1783-1850) 
4. Walter Christaller (1893-1969) 
5. John Friedmann (1926- ) 
6. Mike Douglass (Clyde Michael Douglass) 
7. everyday regionalizations 
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هیت و قلمرو مطالعـات جغرافیـایی   چنانکه پیوسته بر نظاموار بودن ما1تبیین و ادراك قرار دهد،
با پـرداختن  ) 1368سعیدي، (اي به عنوان نمونه، در مقاله). 1369سعیدي، (ورزیده است تأکید 

ز فرهنگ ایرانی پرداختـه  سابه تحلیل ساختار و کارکرد این پدیدة تمدن "...انداز قناتچشم"به 
و آن را جزیی از نظام سنتی تولید کشاورزي به شمار آورده و فروپاشی آن را به سبب دگرگـونی  

گیرد که هنگامی که نظامی در نظام تولید مربوط دانسته است؛ او در این مقاله چنین نتیجه می
نابراین، فروپاشی قنـات  از هم فروریخت، اجزاي آن هم پس از مدتی از میان برخواهند خاست؛ ب

بـه   اي جمعی است، در مسیر گرایش به فردیت در روابط تولیدي، جاي خـود را طبعـاً  که پدیده
که در ساختار و کارکرد آن تحـولی  شود، مگر آندهد و خود به فراموشی سپرده میموتورپمپ می

هـاي  ي نظـام کـارکرد -، ناکارآمدي ساختاري)1384عیدي، س(در جاي دیگر . متناسب پدید آید
رویگی در جابجایی و فراموشـی  نظمی در گسترش شهرها و بیاي را در ایران به بیفضایی ناحیه

بـدین  .دهـد ها نسبت میگیري منظم سلسله مراتب سکونتگاهروستاها و در نتیجه، به عدم شکل
 بر این واقعیت استوار است کـه میـان   "کارکردي-پویش ساختاري"نظریه ترتیب، فرض اساسی 

هـاي فضـایی، همچـون    هاي جغرافیایی، در اینجا نظـام اجزاي ساختاري و کارکردي تمام پدیده
، هم به وجـه عمـودي و   شهرها، روستاها، مناطق و نواحی، نوعی پیوند تنگاتنگ و غیر قابل انکار

پـذیر  هاي آن نظام را نماینـدگی و تحقـق  قرار است که مجموعه حاصل از آن قابلیتهم افقی، بر
  .ازدسمی

سـاخت، در  هـاي طبیعـی و یـا انسـان    در این چارچوب، ساختارهاي کالبدي، اعم از سـاخت 
گیرند؛ البته، آشکار است که هر دو اقتصادي قرار می -هاي اجتماعیارتباطی تنگاتنگ با ساخت

بـه همـین ترتیـب،    . کننـد هاي فرعـی نظـام اصـلی فضـایی عمـل مـی      اینها خود به عنوان نظام
 -اي اجتمـاعی اکولوژیـک و چـه کارکردهـ   -لف نظام، چه کارکردهـاي محیطـی  کارکردهاي مخت
در نهایـت، تمـام   . یک به عنوان نظامی فرعی، با یکـدیگر تعامـل معنـادار دارنـد    اقتصادي نیز هر

ها و اجزاي فرعـی سـاختاري و کـارکردي، در تعامـل و ارتبـاط      هاي فرعی هم، اعم از نظامنظام

                                                             
هـاي  ریزي آموزش و پرورش داشت، بـا انتقـاد از محتـواي کتـاب    هایی که با دست اندرکاران دفتر برنامهنگارنده در بحث. 1

آمـوزان در درس  کرد که شایسته است به جـاي دادن اطالعـات پراکنـده بـه دانـش     درسی جغرافیا در مدارس، پیشنهاد می
ها، دو کتاب تألیفی براي مدارس بـود کـه هـر دو در    نتیجۀ این بحث. بینش جغرافیایی به آنان آموخته شودجغرافیا، نوعی 

یکی از این دو کتاب که براي سال اول دبیرستان طراحـی شـده بـود، در سـال     . قالب نگرش سیستمی طراحی و تدوین شد
) چـاپ نهـم  (آخرین چاپ این کتاب . گرفتفاده قرار منتشر و سالها مورد است "جغرافیاي پیش دانشگاهی"به عنوان  1374

به انجام رسید و از آن پس، با تغییر در مدیریت گروه جغرافیاي این دفتر، کتاب دیگري توسط دیگران، کم و  1382در سال 
 .بیش با بازگشت به نگرش پیشین، تنظیم و منتشر شد
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ـ می بدینسان،. کنندمتقابل عمل می ت نظـام فضـایی، در محـیط خـود، در     توان دریافت که کلی
 -اکولوژیـک و اجتمـاعی  -پیچیـده بـین اجـزاي گونـاگون محیطـی     تعاملی چندبعـدي و بسـیار   

پیوسته در معرض تغییـر قـرار   اقتصادي قرار دارد که در نتیجۀ آن، با نوعی پویایی در گذر زمان 
  .دارد

هـاي عمرانـی اجرایـی    در طـرح : دگی یاري رساندشاید مثالی آشنا به روشن شدن این پیچی
هـاي هـادي   مثال در اجراي طرح. شودمهري میکارکردي بی -اغلب به این پیچیدگی ساختاري

سیاسی و  -روستایی، به بافت محیطی و فرهنگی اجتماع روستایی از یک سو و شرایط اقتصادي
افتد، تغییر در بافـت  استی اتفاق میشود و آنچه به رپیوستگی اینها با هم، در عمل، توجهی نمی

شبکه معابر و پس و پیش کـردن واحـدهاي    "اصالح"کالبدي روستا، آن هم در حد به اصطالح 
توانـد بـه بهبـود    گونه تغییرات که در جاي خـود مـی  حال آن که این. سیساتی استأمسکونی و ت

ی نشدة کارکردي منجـر  بینبه تغییرات ناخواسته و پیش شرایط عمومی روستا کمک کند، عمالً
از  عامـل تولیـدي  هاي معابر، ماهیت خود را بـه عنـوان   لبهویژه در ه اراضی روستایی، ب: شودمی

شوند؛ با تغییر الگوي مسکن، بسـیاري از عوامـل و فضـاهاي    تبدیل میکاال دهند و به دست می
آب و زمـین، بـه    ، منـابع کمیـاب روسـتا،   شوند؛ و نهایتـاً معیشتی از فعالیت اقتصادي حذف می

افـزون بـر اینهـا، در غیـاب     . آینـد ر مـی خدمت ساخت و ساز و الگـوي زیسـتی شـبه شـهري د    
یابند و پس از چندي، روستا هاي زمین تغییر میساختارهاي متناسب حقوقی و نظارتی، کاربري

 -پـویش سـاختاري  . شـود دور از سرشت تولیدي خود، تبدیل میه به شهر یا شهرکی خدماتی، ب
کردي بر این باور استوار است که دخالت در بخشـی از سـاختار کالبـدي، بـدون عنایـت بـه       کار

هـا و  فعالیـت (توجـه بـه کارکردهـا    و بـی ) اکولوژیک -ساختار محیطی(ي هاي دیگر کالبدبخش
تواند ها، نمیمهري به پویش نظاموار سکونتگاه، یعنی بی)روابط جاري، از جمله اشتغال متناسب

بدین ترتیب، دیدگاه حاکم بـر پـویش   . رود به اهداف متصور خود دست یابدتظار میآنطور که ان
اي نظـاموار  به عنوان پدیده 1کارکردي، نگاه مبتنی بر درك درست و متناسب از فضا -ساختاري

  .ریزي فضایی استآوري جدي به برنامهو روي
هـاي مـورد   ه فنـون و روش گردیم، یعنی مجموعریزي فضایی بازاگر به تعریف متعارف برنامه

استفاده براي قانونمند کردن و انتظام فضایی اقدامات اثرگذار بخش عمومی و خصوصی بر نحوة 

                                                             
  :مله نگاه کنید بههاي مختلف از مفهوم فضا در جغرافیا، از جبراي برداشت. 1

Hartshorne, 1958; Werlen, 1988; Lefevbre, 1991; Peet, 2003 



 13  1، سال یکم، شماره فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی

، ارتبـاط  )د1387سـعیدي،  (هـاي اجتمـاعی و اقتصـادي در فضـا     گزینی و استقرار فعالیتمکان
زي فضـایی در  ریـ برنامه. تنگاتنگ اجزاي ساختاري و کارکردي نظام فضایی آشکارتر خواهد شد

ویـژه بـر تضـادهاي آشـکار موجـود در      ه کوشد تا بر توسعه فضایی به مفهـوم عـام و بـ   عمل می
عه فضـایی  بدینسان، توسـ . شوند، اثرگذار باشدعمومی که موجب توسعه ناپایدار میهاي سیاست

 هاي انسانی در سرتاسر سـرزمین ساخت و فعالیتهاي طبیعی و انسانبه پراکنش فیزیکی پدیده
-هاي اقتصادي و اجتماعی بر حسب کیفیت آنها، مثال تفـاوت و همچنین، بر نحوة توزیع فعالیت

  .ورزدتأکید میترسی به امکانات، هاي موجود در بین واحدهاي همسایگی از لحاظ دس
هـاي  هـاي مختلـف نظـام   بر قابلیـت  تأکیدریزي فضایی بر مبناي مقیاس و با بنابراین، برنامه

ریـزي  تواند شـامل برنامـه  گیرد و میمناطق و تا سطح ملی را در بر می ع محلی،فضایی، از جوام
-ریـزي فضـایی مـی   به سخن دیگر، برنامـه . مان باشدأاي، به نحوي توروستایی، شهري و منطقه

البتـه،  . کوشد تا کیفیات الزم در نواحی شهري و روستایی را برپا سـازد و از آن حفاظـت نمایـد   
ریزي فضایی همیشه و همه جا یکسان و یکنواخت نیست، بلکـه بـا   برنامه مسایلآشکار است که 

  .پذیردع و توسعه و تحول آنها، تغییر میهاي جوامخصلت
و ) ب1390سـعیدي،  (کـارکردي   -هاي حاکم بر پویش سـاختاري اگر به اصول و قانونمندي

میـان ایـن دو    ریزي فضـایی توجـه شـود، سـازگاري و همخـوانی تنگـاتنگی      اهداف اصلی برنامه
ریزي فضایی و به تبع آن، آنچـه کـه پـویش    بر این پایه، اهداف اصلی برنامه .مشاهده خواهد شد

  :کارکردي در پیِ شناخت آن است، عبارتند از -ساختاري
 -هـاي اجتمـاعی  با توجه ویژه بـه بسـتر محـیط طبیعـی و ویژگـی      ساختارهاي فضاییاصالح  -

  ؛)ناحیه، شهر و روستامنطقه، (هاي فضایی اقتصادي نظام
  در سطوح مختلف سرزمین؛ و اقتصادي -هاي مختلف اجتماعیفعالیتفضایی -انتظام مکانی -
هـاي  بندي سلسله مراتبـی سـکونتگاه  از طریق سطح روابط و کارکردهاي فضاییبخشی به نظم -

  .شهري و روستایی
  بنديجمع)5

ی آن در ایـران نیازمنـد بـازنگري جـدي     هاي پژوهشگیري از یافتهمبانی علم جغرافیا و بهره
هاي نو و حـذر از جسـتجو و کوشـش بـراي بـومی کـردن       با بازماندن از مفاهیم و دیدگاه. است

-آوري به ابزارهاي کمکی مطالعـات علمـی بـه جـاي اندیشـه     هاي نوین و همچنین، روياندیشه

تـالش بـراي   . واهـد بـود  انداز چندان روشنی در برابر کارشناسان این علم متصور نخورزي، چشم
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آوري به خواهد بود و نه در روي پذیرکاربردي کردن این علم نه با تغییر در عناوین درسی امکان
ن رشـته و  هاي مختلف علمی در چارچوب ایـ ورزي در عرصهبدون اندیشه. شعارهاي متعارف روز

رستی راه به جـایی  د توان بهجویی براي مسایل مبتالبه جامعه نمیبدون کوشش عملی در چاره
هـاي جغرافیـایی   وار از پدیدهکننده در این راه، روي آوري به درك نظامهاي تعییناز عرصه. برد

ریـزي  ورزي در پهنـۀ برنامـه  در همـین راسـتا، اندیشـه   . است که پیوسته سرشتی فضایی دارنـد 
اربردي کـردن  دهد که در قالب آن، راه اعتالي علم جغرافیـا و کـ  اي بدست میفضایی، چارچوبه

  .آن به درستی قابل پیگیري خواهد بود
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  13نابعم) 6
پژوهشـی   -نشـریه علمـی  (جغرافیا ، جنسیت، راهبري همگانی و توسعه روستایی): 1388(سعیدي، عباس خانی، فضیله و  - 
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