
 
 
 
 

 فضایی -ریزي کالبدي مفاهیم بنیادین در برنامه            
 (بخش دوم)
 1عباس سعیدي

 
 4/12/1391دریافت: 
 15/6/1392پذیرش: 

 
 

 چکیده
هاي علمی در ایران در شاخه هاي مختلف دانش جغرافیا انتشار یافته  ها و مقالهر دهۀ اخیر حجم قابل توجهی از کتابد

اند، هرچند به ندرت حاوي مطلبی در بارة شرح و تبیین انواع مفاهیم و  ها به مسایل خاصی پرداخته است. اغلب این نوشته
درستی در تناسب با مباحث و در  ر از لحاظ معنایی بهاند، کمت اند. افزون بر این، مفاهیمی که به کار رفته اصطالحات این رشته بوده

ویژه در مورد خطاهاي واردشده از راه ترجمۀ این مفاهیم به فارسی  اند؛ این نکته به کننده بوده مواردي حتی نادرست و گمراه
ریزي بیش از هرچیز  برنامههاي  ها و رویکردهاي نوین در جغرافیا، بویژه مباحث فضایی و نظریهگذشته از این، گرایشصادق است. 

هاي مبتنی بر مطالعات موردي دانشجویان در همان  مورد غفلت قرار گرفته است. در مقابل، آنچه بیشتر مورد عنایت بوده، مقاله
رگمی هاي تحصیلی بوده است. نتیجه آنکه نوعی ابهام در تبیین و کاربرد مفاهیم بنیادین و افزون بر آن، زمینۀ سرد نامه قالب پایان

دانشجویان این رشته پدیدار شده است. هدف اصلی از این مقاله کوشش در راه شرح و تبیین بعضی مفاهیم کلیديِ مطرح در 
 ریزي فضایی در چارچوب جغرافیاي کاربردي است. مباحث مربوط به فضا و برنامه

ریزي کالبدي،  ازمان فضایی، برنامه: جغرافیا، مکان، فضا، نظام فضایی، ساختار فضایی، کارکرد فضایی، سکلید واژه
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 .. استاد گروه جغرافیاي انسانی، دانشکدة علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی1
  asaidi@c.e.sbu.ac.irپست الکترونیک: 

 

                                                           



 ریزي کالبدي ـ فضایی (بخش دوم)مفاهیم بنیادین در برنامه   12

 فضاي جغرافیایی و جامعه
مثابه یکی از کهنترین دانشهاي بشري، در گذر زمان  جغرافیا به

لحاظ موضوعی و عرصۀ پژوهشی، مراحل چندي را پشت سر گذارده  به
هاي  تا مطالعۀ پدیده 1"راهها و خصوصیات آبادیها"است. گذار از بررسی 

محیطی و انسانی و تا بررسی روابط متقابل انسان و محیط و 
حولی این علم یی، بخشی از تاریخ پردامنه و تفیااندارهاي جغرا چشم

نظاموار  به عنوان علمی با سرشت ي نوینآید. امروز، جغرافیا شمار می به
 "نظامهاي فضایی"اي، جوامع انسانی را به مثابه  بینارشتهدامنۀ  و

 1970اي دهۀ کند. پیشینۀ این رویکرد بویژه به ساله بررسی می
براي که با حرکتهایی همراه گشت که اي  گردد؛ دوره میالدي باز می

گونه  کردنی نبود؛ تا جایی که این هاي علوم اجتماعی، هضم دیگر شاخه
شناس  ، تاریخدان و جامعه)1990اندرسون (ري گفتۀ پِ نوآوریها به

فرهنگی " راي دیگر دانشمندان علوم اجتماعیب مشهور بریتانیایی،
در این ) 254: 2001(مسی دورین  آمد. حساب می به 2"خالف جهت

گراي پیشین  عمدتا اثبات "دانش فضاییِ"نویسد، در این دوره  میباره 
چون و چرا قرار  مورد گرا جامعه انجغرافیدمرتبا توسط نسلی از 

آغاز این پرسش با  از این زمان ، بحث اصلی در جغرافیاگرفت. درواقع می
قرار  رد کنکاشبایستی مو "بین فضا و جامعه ۀابطر"چگونه  شد که می

 ،بحثزدن بدین  براي دامن "فضایی"دان اندیشمن .ك شودراگرفته، اد
اي از  عرصه)، 1933هاي دورانساز والتر کریستالر ( با تکیه بر اندیشه

 "روندهاي فضایی"و  "روابط فضایی"را گشودند که در آن  مقوالت
بحث چنین ، به عنوان نمونهآمد.   پراکنش فضایی بشمار می بسترساز

شد که بررسیهاي جغرافیاي صنعتی را بدون پرداختن به اقتصاد و  می
توان تبیین نمود.  روندهاي اجتماعی و سیاسی نمی ه ازدرك پردامن

فضا یک "م این بود که 1970) آموزة دهۀ 255: 2001گفتۀ مسی ( به
 "و  "روابط اجتماعی"است؛ یعنی فضا از طریق  "ساخت اجتماعی

بعدها، در دهۀ  اتاین اشار 3گیرد. شکل می "ماعیعمال مادي اجتاَ
م، مورد بحث بیشتر قرار گرفت و افزون بر جغرافیدانان، 1990و 19980

 هاي دیگر، از جمله میشل فوکو خمیرمایۀ بحثهاي اندیشمندان عرصه
نظرات  و نقطه )1985بوردیو (پیر )، 1995)، آنتونی گیدنر (1986(

  گردید. )1991لفور ( گرانقدر هانري

از جمله عنوان  "االرض صوره"و یا  "حدودالعالم"، "صوراالقالیم"، "مسالک و ممالک". 1
لجاظ معنایی با مفهوم اولیه و  اسالمی است که به -بعضی از متون کهن جغرافیایی ایرانی

نزدیکی دارند. متاسفانه با حذف درس جغرافیاي تاریخی از مجموعه  "جغرافیا"یونانی 
موزش جغرافیا، امروز دانشجویان و حتی بسیاري مدرسان جغرافیا کمتر با درسهاي الزم براي آ

 این کتابهاي ارزشمند و نویسندگان آنها آشنایی دارند.
2. A culture in contraflow 

توان در آثار بعضی جغرافیدانان آلمانی و آثار ایشان در  . این گونه بحثها را بویژه می3
؛ 1973لنگ، ؛ 1961و  1948بوبک، پیگیري نمود (از جمله نک:  "جغرافیاي اجتماعی"بارة 

کاتسیگ و ؛ 2010؛ وایشهارت، 2008؛ ورلن، 1993؛ فلیدنر، 1977مایر و همکاران، 
وبک، از بنیادگذاران مکتب مونیخ و بنیادگذار جغرافیاي اجتماعی هانس ب. 2012هاینریتس، 

عنوان  اي از جغرافیاي انسانی و به زبان، جغرافیاي اجتماعی را فراتر از شاخه در جهان آلمانی
 ). 1948آورد (بوبک،  اي مستقل بحساب می رشته

گونه که در بخش نخست این مقاله گفته شد (سعیدي،  همان
 "هر فضا مستلزم، حاوي و معرف مناسبات اجتماعی است")، 1391

فضاي اجتماعی حاوي دو وجه )، بدینسان، 83-82، صص1991(لفبور، 
و بیش بارِ   است که هردو کم  5و روابط تولید 4روابط اجتماعی بازتولید

نویسد، از آنجا که  ). لفبور در توضیح می32مکانی دارند (همان، ص 
پیوند  نحوي تنگاتنگ هم دو دسته روابط (تولید و بازتولید) بهاین "

با آن و از  جزیی پیوستهتقسیم کار بر خانواده تاثیر گذارده و  هستند،
جوید. با  تقسیم کار دخالت میآن است؛ در مقابل، سازمان خانواده در 

که در ل شود ماعی بایستی بین این دو تفکیک قائاین وجود، فضاي اجت
 (همانجا). "آنها 6کردن مکانیهمیشه موفق نیست، مگر برحسب این کار 

 7) که فضا را نوعی شیوة تولید129: 1991لفبور (افزون بر این، 
روابط موجودیت صورت " که هادر پاسخ به این پرسشآورد،  حساب می به

 "آیا این روابط جوهري هستند؟" "راستی چیست؟ به 8اجتماعی
روابط اجتماعیِ تولید "نویسد:  می "یا اصوال مطلق هستند؟ طبیعی"

فضایی بروز  بطورتنها هنگامی موجودیت اجتماعی خواهند یافت که 
یک فضا، که یابند، [یعنی] در تجلی می فضاشکل  [روابط] به نمایند؛ این

از نظر لفبور مفاهیم  "پذیرند. ، تحقق میکنند میخود آن را تولید 
 گانۀ حاصل از این بحث عبارتند از: سه

هاي شامل تولید و بازتولید و موقعیتکه  عمل فضایی -الف
 هاست؛ بندي فضایی هر یک از صورت استقراري خاص و ویژگی بستر

ی که این روابط جاري که با روابط تولید و نظم 9تجلیات فضا -ب
 است؛ و سازند، در پیوند می

آشکار و پنهان  شامل نمادهاي پیچیدة 10،فضاهاي متجلی -ج
 ). 33-31(صص 

که هر جامعه و امور مرتبط با آن، در  بر این پایه، بایست پذیرفت
گیرد؛ بنابراین، جامعه در  شکل می "فضایی"نحوي  هر مقیاس، خود به

شود و سازمان فضایی  ضرورتا فضایی برپا می"نظر جغرافیدان امروزین 
: 2001(مسی،  "آن است متفاوت (هاي)کردکار کنندة نحوة آن تعیین

 بدینسان، وجوه). 1991؛ ضمنا در همین ارتباط، نک: لفبور، 254
م در ه ، در هر مقیاس،جامعههر  "اجتماعی"و  "فضایی"، "مکانی"
 11.ناپدیر هستند نیده، یکپارچه و تفکیکت

، اعم از کوچک و بزرگ، چه ترتیب، تمام جوامع انسانی بدین
شکل سرزمینها و کشورها،   هاي منفرد و چه بهسکونتگاهصورت  به

(اعم از دهند که بسترهاي ساختاري فضایی را تشکیل می ینظامهای

4. Social Relations of Reproduction  
5. Relations of Production 
6. Localization 
7. Mode of Production 
8. Mode of Existence of Social Relations 
9. Representations of Space  
10. Representational Spaces 

 )Structuration Theory( "پذیري ساختاري سازمان"نظریۀ . آنتونی گیدنز در 11
دارد توضیح دهد، چگونه نظام کوشش فضایی جامعه،  -توجه به این سرشت مکانی خود، بی

؛ ضمنا 35: 1995گردد (گیدنز،  اجتماعی از طریق اَعمال عادي افراد بازتولید شده، متحول می
  ).362: 2000نک: کینگ، 
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سو، و  ، از یکاکولوژیک تا ساختهاي حقوقی) -ساختارهاي محیطی
و نهایتا ماهیت و چه مجزا و چه توامان، ، از دیگرسو،  روابط و فعالیتها

به درجۀ توانمندیهاي آنها موضوع بحث جغرافیدانان امروزین است. 
 هسازند، بلک را می جغرافیا ، نه تنها مکان و فضا بر رویهمسخن دیگر

دارند که طی آن  دو، همگام با زمان، روندي را برپا می پیوستگی این
بندي زندگی  صورت"، "بندیهاي اجتماعی و فرهنگی بازتولید صورت"

توان، آمیزند (ضمنا نک:  وفقه درهم می بی "تحول طبیعت"و  "اجتماعی
فضا، یا آنچه که گاهی  ،). بدینسان2004؛ کرسول، 1984پِرِد، ؛ 1979

است و  فضاي اجتماعیشود، اصوال  خوانده می "فضاي جغرافیایی"
  ).26: 1991فضاي (اجتماعی) یک تولید (اجتماعی) است (لفبور، 

وضوع اصلی علم ن مفضاي جغرافیایی اصطالح عامی است که مبی
ماهیتا معنایی وسیعتر از ادراك عام جغرافیاي نوین است و 

انان از آن دارد. اگرچه فضاي جغرافیایی کلیتی یکپارچه غیرجغرافید
اصلی و ظاهرا مجزا  دو وجهدر نگاه نظاموار (سیستمی) است، اما 

 -اجتماعی اکولوژیک و وجه -محیطی دارد: وجهنظام)  مثابه دو خرده (به
فضاي جغرافیایی دو روي چهره و این دو وجه اقتصادي. بدینسان، 

ند؛ این همان نک عینی را نمایندگی می "فضاي یکپارچه"ماهیت یک 
) در پردازش، تبیین و درك نظریۀ خود 139: 1993اي که ورلن ( نکته

یاد  "مادي -فرهنگی و طبیعی -هاي اجتماعی چارچوبه"آن به عنوان  از
 کند.  می

افزون بر این، از آنجا که انسان امروزین براي پاسخگویی به نیازها و 
نحوي بیسابقه زیر تاثیر  سطح کرة خاك را به کنجکاویهاي خویش، تمام

توان تصور کرد که تمام فضاهاي موجود بر سطح  قرار داده است، می
و در  "فضاي اجتماعی"و به تعبیري،  "فضاي انسانی"زمین، به نوعی، 

بدینسان، جغرافیا جوامع انسانی .  آیند حساب می به فضایی پدیدة نهایت
کند، بلکه  آنها بررسی نمی "مکان استقرار" و "مکان مطلق" را جدا از

آنها را کلیتی پیچیده از روابط گوناگون و مناسبات پردامنه فراتر از این، 
رنگ و بوي پندارد که نهادها و تاسیسات هر یک از آنها، قاعدتا،  می

خاص خود را دارد. به سخن دیگر، روابط، مناسبات  "فرهنگی -فضایی"
جتماعی جوامع مختلف در خالء پدیدار و نهادها و تاسیسات ا

گیرند و بر  فضایی شکل می -گردند، بلکه هر یک در بستري مکانی نمی
کنند و  یحرکت منحوي نظاموار  به ،بنیاد فضاهاي ایجادي خود

گونه که پیش از این آمد،  در همین راستا، همان 1پذیرند. دگرگونی می
د هم شون خوانده می "فضاهاي المکان"حتی فضاهاي مجازي که گاهی 

ضمنا نک: و برآمده از آن هستند ( زمانی-فضایی -داراي سرشت مکانی
     ).2004؛ هرنس، 2000گیرین، 

که امروز، افزون بر علم جغرافیا، علوم مختلفی، از  این است واقعیت
اي و دیگر  ریزي شهري و منطقه شناسی، برنامه جمله اقتصاد، جامعه

پرداز  ) به عنوان اثرگذارترین نظریه1902-1979نیست که تالکوت پارسونز ( سبب بی. 1
)، با 86: 2009ریتزرت،؛ 210: 1974ولدنر، شناختی (گ ورزيِ جامعه معاصر در دایرة اندیشه

تاکید بر نظاموارگی جوامع انسانی، در بحثهاي نظري خود (به تاسی از پارتو)، در عوض 
 ). 1951گوید (پارسونز،  سخن می "نظام اجتماعی"از اصطالح  "جامعه"

سهمی بر عهده  "فضایی"مطالعات در  هاي تخصصی، هر یک رشته
در  -شناس امریکایی جامعه -گوتدینرعنوان نمونه، مارك  اند؛ به گرفته

د که در ارزیابی و شناخت فرایندهاي کن میمطالعات شهري پیشنهاد 
فضایی و روندهاي تحولی شهر بایستی قاعدتا به الگویی از مطالعات 

هاي گوناگون زندگی شهري  دست یافت که بتواند حاوي عناصر و جنبه
تعامل متقابل فضا، فرهنگ، دولت، حرکات و "و بازتاب دهندة 

(گوتدینر،  باشد "داري هاي اجتماعی و روند تکوین سرمایهجنبش
. گوتدینر براي فضاي شهري، بویژه فضاي کالنشهري،  اصطالح )2001

اي  منطقۀ چند هسته"که عبارت بود از تازه اي را به کار برد 
منطقۀ "بود که اي  . منظور او از این این مفهوم تازه، عرصه2"شهريکالن

هاي  اطراف کالنشهر، از جمله محله ايه و هسته "هستۀ اصلی
نطقۀ م"گردد. به سخن دیگر، در نظر او  را شامل می 3پیرامونی

در اصل شامل شهر بزرگ (اصلی) است، اما  "اي کالنشهري چندهسته
گردد. او  کنند را نیز شامل می ن رشد میمراکز کوچکتري که در طول آ

داري متاخر بر روابط تولید  نا اظهار می دارد، اقتصاد سرمایهبر همین مب
، 2001استوار است (گوتدینر،  4اي کالنشهري و مصرف فضاي منطقه

VII دهد، به واسطۀ پویش درونی  او در توضیح رویکرد خود ادامه می)؛
گردد  پدیدار می 5مبناي عدم تمرکز کالنشهري، شکل نوینی از فضا بر

افراد و فعالیتها در طول منطقۀ  6که نه تنها به عدم تمرکز یا پراکنش
در فضاهاي جدید، حتی فضاهایی  7کالنشهري، بلکه ضمنا به بازتمرکز

گردد  منجر میاند،  در شهر مرکزي ایجاد شده8 که از طریق نوسازي
 -سازمان فضایی"ترکیبی گوتدینر با تاکید بر مفهوم ).  X، همو(

محصول مستقیم روابط متقابل و تعامل بین "شهر، آن را  "اجتماعی
اي که به جغرافیاي  روندهاي اقتصادي، سیاسی و فرهنگی، به شیوه

، معرفی کرده، این "شود، نواحی کالنشهري مربوط می 9محور منطقه
). 196: 1985نامد (گوتدینر،  می 10"تولید اجتماعی فضا "رویکرد را

گوتدینر بر این باور است که این رویکرد هم در تقابل با تعصبات اقتصاد 
سیاسی مارکسیستی است و هم در تعارض با جریان فکري اکولوژي 

در نظر گوتدینر به  "تولید اجتماعی فضا"(همانجا). ویژگیهاي رویکرد 
 شرح زیر است:

نخست، دانش نوین صورتبندیهاي فضایی با درك این واقعیت  -الف
شود که روابط فضایی و همچنین روابط زمانی براي تمام  آغاز می

صادق است... افزون بر این، مدلهاي هاي سازمانبندي اجتماعی ...  جنبه
) و 1981د سیاسی، چه از نوع مارکسیستی آن (هاروي، مبتنی بر اقتصا
توانند به درستی به )، نمی1988ریکاردویی آن (اسکات، -چه از نوع نئو

2. Multinucleated Metropolitan Region 
3. Suburbs 
4 . Regional Metropolitan Space 
5 . deconcentration 
6 . decentralization 
7 . recentralization 
8 . renovation 
9. Region-wide Geography 
10. Social Production of Space 
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اي بپردازند.  فضایی توسعۀ مناطق چندهسته -تبیین الگوهاي اجتماعی
ورزي را کنار  بدینسان، الزم است، تمام مدلهاي کهنه شدة اندیشه

تولید "تلفیقی، ملهم از ساختارگرایی، به تبیین اي  بگذاریم و به شیوه
 ).197: 1985بپردازیم (گوتدینر،  "فضا

دومین ویژگی تولید اجتماعی فضا بر این نکته تاکید دارد که  -ب
هاي جغرافیایی و جمعیتی نمایانگر نیروهاي اجتماعی هستند که  پدیده

ل پیوند با یکدیگر در تعامل قرار داشته، به یکدیگر به نحو متقاب
اند. بدینسان، گسترش و توسعۀ فضایی، در چارچوب خاص  خورده

 اجتماعی قابل فهم است؛ و 
سومین ویژگی که به ویژگی دوم نیز مرتبط است، برخالف  -ج

روش مرسوم که صورتبندي و شکل شهر و مراحل رشد و گسترش آن 
رد کند، این رویک تک ارزیابی می را در شیوة تولید سرمایه داري، تک

هاي رشد است و آنها را بصورت فرایندي  حاکی از تداوم و تحول دوره
بیند. به همین ترتیب، صورتبندي شهر در این فرایند  یکپارچه می

سخن دیگر،  اي قابل فهم است. به  بصورت توامان، همراه با تغییرات دوره
هاي تولید در روندي مداوم به یکدیگر  صورتبندیهاي فضایی و شیوه

یابند  خورند و در مراحل مختلف گسترش و تغییر حضور می می پیوند
 ). 200-198(همان، 

؛ ورلن، 1991(نک: لفور، ان تازگی جندانی ندارند اگرچه این سخن
اي دیگر چگونه ه دهد که اندیشمندان رشته )، اما نشان می1993

عالقه اي بودن آنها،  چندجنبه توجه به بی مباحث اصالتا جغرافیایی، به
درستی هم به  توانند به ونه مباحث میگ دهند. با این وجود، این نشان می

نظامهاي "ادارکی و هم کوشش در راستاي توسعۀ  -پیشبرد نظري
 یزي فضایی یاري رساند. ر در قالب برنامه "فضایی
دامنه  تجرید شناختی، از طریق درك ذهنی یا لحاظ معرفت فضا به 

 -هاي خاص کنش ۀ تبیین عرصهواسط و مرزهاي واحد مکانی و به
واکنش انسانی، یعنی توان برخورد گروههاي اجتماعی در مکان 

دهنده و  و دامنۀ این برخورد، در عمل، شکلشود. نوع  تشخیص داده می
فعالیتها و روابط)  (مجموعهدر عین حال، متاثر از کارکردهاي بنیادین 

تواند  می ب، فضاین ترتیدر واحد مکانی مورد نظر است. بدآن اجتماع 
ادراك ذهنی فضا  مفهومی اساسی، اما کلی بحساب آید. بنابراین، نحوة

نزد افراد و گروههاي مختلف انسانی، از لحاظ سطح و مقیاس، متفاوت 
 جنبه اساسی زیر است:  2است. توجه به بعد مقیاس حاوي 

از جمله  -هاي بیرونی مورد استفاده در درك ذهنی پدیده مقیاس -
 و تاثیر آن بر تعبیر و تفسیر آن؛ و  -فضا

ر نحوه و دامنۀ متفاوت درك و رفتار افراد نسبت به ادراك و رفتا -
 ن تعلق دارند.گروه یا اجتماع کارکردي که بدا

کننده  قیاس، بعد فاصله نیز در درك فضا عنصري تعیینعالوه بر م
تفاوت، در مقیاسها و ابعاد  ، بهآید. بنابراین، فضا ممکن است بشمار می

و در انواع فضاها تجلی  بصورتمتنوعی ادراك شود. این ابعاد و مقیاسها 
تنیده هستند،  که در واقع در همرا  یابند. بدینسان، انواع فضاها می
  بصورت مجرد و به شرح زیر تفکیک نمود:  توان می

 فضاي شخصی

تقل، دست به ي مسعنوان وجود اي که در آن فرد، به یعنی عرصه
کوچک و شخصی  ییند. این نوع فضا، قلمروز پذیري می عمل و نقش

و او در قالب آن، نسبت به  فرد قرار دارد است که در اختیار خود
گر افراد) دست به ادراك و عمل ها و رخدادهاي بیرونی (و دی پدیده

  1.زند می

 
 فضاي زندگی

کند.  خصوصی که خانوار یا خانواده در آن زندگی می اي عرصهیعنی 
، ممکن است موجب نوعی ی و فضاي زندگی، بنا بر ماهیتفضاي شخص

نسبت به دیگران شود. درجه و دامنۀ این  گزینی جدایی وتفاوت 
ط و گزینی همیشه و همه جا یکسان نیست و به نوع ادراك، ارتبا جدایی

 ر افراد و خانوارها بستگی دارد؛دیگ دامنۀ تعلق فرد یا خانوار به

 
 فضاي کار

که در آن، ضمن پرداختن به فعالیت فردي یا مشترك، مبادلۀ 
صورت  منفعت هم وگروههاي همگن اطالعات نیز میان افراد و 

 کوچکفضاي شهرهاي پذیرد. این فضا در محیطهاي روستایی یا  می
اي  دامنهیا  بسیار وسیع و در حد کل سکونتگاه و اي دامنهممکن است 

شد. چند خانوار و یا حتی یک خانوار معین داشته با محدود و در حلقۀ
اجتماعی در تعیین  -نوع و مناسبات تولیدي و دامنۀ روابط فرهنگی

 عهده دارد؛این فضا نقش بارزي بر گسترة 

 
 فضاي همسایگی

که دو یا چند واحد مسکونی را در محیطهاي شهري  اي عرصهیعنی 
. در همین عرصۀ دهد میا یکدیگر در ارتباطی تنگاتنگ قرار و روستایی ب

 (همسایگی) فضایی است که روابط و منافع مشترك واحدهاي همجوار
 شود؛  تحقق می پذیرد و از آن حفاظت و پاسداري می

 
 سکونتگاهیفضاي 

ي محیطی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي ها عرصهشامل تمام انواع 
و کالبدي کل یک اجتماع و یا بخشی از آن، محله یا واحد همسایگی 
است. در این فضا، نه تنها روابط و مناسبات گوناگون افراد و گروهها 

. فضايدپذیر مینیز تحقق  کنترل اجتماعی، بلکه یابد میجریان 

کوشد بین رفتار اروپاییان و  بویی جبرگرایانه، می و ) با رنگ145: 2006. گیدنز ( 1
 ساکنان خاورمیانه در فضاي خصوصی تفاوتهاي اساسی قائل شود. 
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سکونتگاهی، بویژه در محیطهاي کوچک شهري و روستایی، در شرایط 
 متعارف، گویاي یکپارچگی و نوعی اتحاد جماعت در برابر دیگران است؛

 سکونتگاهی فضاي بین

که نوع و دامنۀ روابط و مناسبات یک سکونتگاه را  اي عرصهیعنی 
کند. بدین  میبا سکونتگاههاي دیگر، اعم از شهري یا روستایی، تعیین 

شهر  -روستا، شهر -سکونتگاهی، از جمله روابط روستا ترتیب، روابط بین
ة این فضا، از یابد. گستر میو همچنین شهر و روستا، در این فضا جریان 

و از نظر شعاع عینی عمل،  اي ناحیهکن است محلی یا لحاظ مقیاس، مم
 کیلومتر باشد.  20تا  10

 
 اي فضاي منطقه

و  گیرد میهاي شهري و روستایی را در بر  که مجموعه اي عرصهیا 
داري را شامل  و سکونتگاهها در آن، ابعاد دامنهتعامل بین افراد، گروهها 

 10اي ممکن است تا چند  گردد. شعاع تعامل در فضاي منطقه می
کیلومتر و حتی بیشتر باشد. این گونه فضا براي محیطهاي کوچک 

 شود؛ خوانده می فضاي اثرپذیريشهري و روستایی گاهی 

 
 فضاي ملی

فراگیر که محیطهاي شهري و روستایی را نه فقط در برابر  اي عرصه
ها و سیاستگزاریهاي  از جمله برنامه -أثیرگذار بیرونیعوامل و نیروهاي ت

، بلکه جایگاه کارکردي انواع سکونتگاهها را در دهد میقرار  -عمومی
صادي، در مقیاس محاسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و اقت

 سازد؛ و میسرزمینی، مشخص 

 
 فضاي جهانی

مستقیم و غیرمستقیم بر محیطهاي شهري  بصورتکه  اي عرصهیا 
و روستایی در سطح ملی اثرگذار است و در مناسبات امروزي، در 

پذیري و شکل  ، گویاي دامنۀ تعامل، نحوة نقشدهکده جهانیچارچوب 
(سعیدي،  پاسخگویی فضاهاي مختلف در برابر تحوالت جهانی است

 . )ح1387

 
 فضایی  پارادایم هاي شالوده

که  گردد میهایی باز  به نظریه فضایی اري از بنیادهاي پارادایمبسی
. البته، استیکی از نخستین آنها  والتر کریستالر "نظریۀ مکان مرکزي"

پیش از او نیز کسانی به اهمیت مباحث فضایی و نحوة استقرار فعالیتها 
 مراتبی سکونتگاهها بحث در بارة نحوة استقرار سلسله پرداخته بودند، اما

ها با  در واقع، این شالوده. گردد میاصالتا به مطالعات کریستالر باز 

و البته مفاهیمی همراه بوده است که در اینجا  رویکرد ها،، مدلها نظریه
گردند (براي بحث بیشتر، از  هرچند به اجمال، معرفی می، برخی از آنها

 ). 1388جمله نک: سعیدي و جسینی حاصل، 

 1مکان مرکزينظریۀ 
 -یا نظریه مکان مرکزي توسط والترکریستالر "اصل مرکزیت"

 مکانهاي مرکزي در جنوب آلمانبا انتشار کتاب  -جغرافیدان آلمانی
درسهاي استاد خود، روبروت  ، معرفی شد. او به انگیزشم)1933(

ن، اَدنا وبر، ورنر نتو یوهان فُن پیشین گرادمان، و با توجه به مطالعات
زومبارت، آلفرد وبر و ماکس وبر، به شناسایی مکانهاي مرکزي در جنوب 

اقتصادي الزم  -هاي نظري ضمن فراهم آوردن زمینهآلمان پرداخت، تا 
 -ه قانونمندیهاي جغرافیاییاداري، ب -براي طبقه بندي منطقی سیاسی

اقتصادي حاکم بر تعداد، وسعت و پراکندگی سکونتگاههاي شهري 
ین پرسش کریستالر به دنبال پاسخگویی بد دست یابد. به سخن دیگر،
توان به تبیین وسعت، تعداد و پراکنش شهرها  اساسی بود که چگونه می

عبارت  افت؟ به پرداخت، تا از آن طریق، بتوان به قانونمندیهایی دست ی
است؟ و آیا  هاتابع قانونمندی شهرها اصوال و پراکندگی   ا وسعتدیگر، آی

، او با دستیابی به پذیر است؟ بر این بنیاد امکان هاقانونمندی شناخت این
ین آبادیهاي روستایی تا بزرگترین کوچکترمتشکل از  -معین اي شبکه

تقرار سکونتگاهها در عین حال که اس"اظهار داشت،  -واحدهاي شهري
خودي به نظر می آید، پراکنش آنها از نظم و انتظام  قاعده و خودبه بی

را باید  نظمبسا از نظر پنهان است؛ این  کند که چه میخاصی تبعیت 
 جستجو کرد و قانونمندیهاي مرتبط با آن را دریافت. 

نواحی  اي پارهاساسی دیگر، این واقعیت بود که چرا در  پرسش
هري، کونتگاههاي روستایی و در برخی دیگر، کانونها و مراکز شبیشتر س

د، و در مقابل، ، استقرار یافته انمعنا متراکم و ظاهرا بی بصورتحتی 
هستند؟  مرکز بازاريفاقد مرکز شهري و یا حتی  بعضی نواحی اصوال

 پردازد:  می جنبه اساسی، به شرح زیر 3معرفی  بدینسان، کریستالر به
 تعداد زیاد مکانهاي مرکزي با رتبۀدر سطح مناطق پیوسته با  -

کم  عت کمتر و در مقابل، تعداد نسبتاپایین، یعنی با اهمیت و وس
مکانهاي مرکزي با اهمیت و وسعت نسبی بیشتر و همچنین تعداد 

دو مکان مرکزيِ  -، با یکی هاي مرکزي با رتبه باال و نهایتامعدودي مکان
کلی، بطورالترین رتبه روبرو هستیم. این بدان معناست که برخوردار از با

هاي بازاري و سکونتگاههاي کوچک و بسیار  در کنار تعداد زیادي لکه
ین اي بزرگ وجود دارد. بدکوچک، تنها تعداد معدودي سکونتگاهه

ترتیب، هر چه سکونتگاهها بزرگتر باشند، تعداد آنها در سطح مربوط به 
 ؛خود، کمتر خواهد بود

در سطح مناطق، در جاهایی سکونتگاههاي شهري بزرگ با  -
جمعیت زیاد و متراکم و در جاهاي دیگر، این نوع سکونتگاهها معدود و 

پراکنش فضایی مکانهاي. بنابراین، آیا شوند میبا جمعیت کمتر مشاهده 

1. Central Place Theory 
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مرکزي متعلق به سطوح باال، اتفاقی است یا آن که استقرار فضایی آنها 
 کند؟  از قانونمندیهایی معین تبعیت می در هر ناحیه/ منطقه

استقرار سکونتگاههاي یک منطقه، از سکونتگاههاي کوچک  -
هاي بازاري و تا بزرگترین کانونهاي شهري منزلگاهی تا لکه

رها)، براساس وسعت و اندازه (سطح)، از نظم و ترتیبی خاص (کالنشه
سکونتگاههاي مختلف را برحسب  توان می. بر این مبنا، کند میتبعیت 

وسعت و اندازه و به تبع آن، عملکردهاي هر یک، در چارچوبی منظم، 
 سطح بندي نمود. 

به این پیش فرضهاي مبنایی، با توجه در نظر کریستالر، 
خواهد بود؛  شبکه مکانهاي مرکزيکل سازمان فضایی، ترین ش محتمل

که متشکل از مراکز و کانونهاي مختلف سکونتگاهی بر مبناي  اي شبکه
بر  شبکه مکان مرکزيیک سلسله مراتب منظم است. به این ترتیب، 

 : گردد میاصل عمده پدیدار  2اساس 
ط که، تمام کاالها و خدمات مورد نیاز کل منطقه توسنخست این -
 شوند؛ و  معدودي از مراکز تامین و عرضه میتعداد 
با سطح و رتبه معین، کاالها و  مکان مرکزيکه، یک دیگر این -

 دمات مرتبط با جایگاه خود و ضمنا تمام کاالها و خدمات با رتبۀخ
 . کند میکمتر از سطح خود را عرضه 
کریستالر سکونتگاههایی را که براي حوزة  بر همین مبنا بود که

یعنی مراکزي که نه  ید؛نام مکان مرکزيپیرامونی خود مرکزیت دارند، 
، بلکه عالوه بر کنند میتنها کاالها و خدمات مورد نیاز خود را تامین 

سکونتگاههاي کوچکتر پیرامونی را نیز برآورده  آن، نیازهاي مرتبط
 . )ب1387سازند (ضمنا نک: سعیدي،  یم
 

 1الگوي سکونتگاهی
هاي جمعیتی در  عهنحوة پراکنش مجموالگوي سکونتگاهی یعنی 

اي  لف. مطالعۀ انواع پراکنش سکونتگاهی مقولههاي مختابعاد و اندازه
بسیار پردامنه است که در مقیاسهاي مختلف و با رویکردهاي متفاوت 

زمینه عبارت است از . یکی از رویکردهاي اصلی در این رسد میبه انجام 
 مطالعه نحوة شکل پذیري و تکوین الگوهاي سکونتگاهی در گذر زمان.

لی و هم به صورت میدانی و عماریخی هم باین رویکرد مبتنی بر بعد ت
 پراکنش فضایی یا عمران اراضی گیري از مدلهاي تر، با بهره شیوه کلی

نتگاهی موجود از هاي سکوگیرد. امروز، تحلیل الگو مورد بررسی قرار می
سازي و روشهاي کمی رواج و توسعه یافته است و در مورد  طریق مدل

رود. در  بکار می -هر دو -اههاي شهري و روستایینحوة پراکنش سکونتگ
همین زمینه، توجه به سنجش برخورداري از انتظام در الگوهاي 

که  اج یافته استسکونتگاهی با استفاده از تحلیل نزدیکترین همسایه رو
ع هاي متنوبصورت ،توزیع سکونتگاهها، به تفاوت از طریق آن، نحوة

 گردد.  اتفاقی، منظم و مجتمع تعیین می

1. Settlement Pattern 

مکان  اصول نظري نظریۀتحلیل الگوي سکونتگاهی بر مبناي 
ه نه تنها نحوة استقرار یا مرکزي پیشرفت زیادي داشته است. این نظری

کارکردي  آن، وسعت و اجزايبندي سکونتگاهها، بلکه افزون بر  فاصله
مکان مرکزي براي  د بررسی قرار می دهد. قواعد نظریۀآنها را نیز مور

بررسی الگوي عینی سکونتگاههاي روستایی در بسیاري از مناطق جهان 
، الف1387؛ ضمنا سعیدي، 2001(نک: وایت،  مورد استفاده بوده است

  ). صص
 

 2سلسله مراتب سکونتگاهی
سکونتگاهی براساس الگوي استقرار فضایی سلسله مراتب 

ر سطح سکونتگاهها و بر حسب رتبه، سطح و جایگاه عملکردي آنها د
سخن دیگر، در یک عرصۀ  به. گردد میاي تبیین  ملی یا منطقه

و  اکولوژیک -محیطی با توجه به قانونمندیهاي خاصجغرافیایی معین، 
اقتصادي موثر در تعیین روابط و مناسبات فضایی، جایگاه  -اجتماعی

 .شود میسلسله مراتبی هر یک از سکونتگاهها تعیین 
آنچه که در این ارتباط اهمیت دارد، نیروي پویا و اساسی پدید 

کاالها  ها و امکان عرضۀ، یعنی صورت انواع تقاضا ساختار فضایی ةآورند
وجه به قابلیت جابجایی و دسترسی به آنهاست. و خدمات گوناگون، با ت

به مقادیر  مبادله) قاعدتا حجم کنش متقابل بر این اساس (یعنی میزان
کنش متقابل  در حال هاي مختلفنرژي عرضه و تقاضا در بخشکل ا

گردد. البته در این  برمبناي جمعیت تعیین می بستگی دارد که غالبا
دامنه کنش متقابل دارد که همراه  میان، فاصله نقشی تعیین کننده در

، عرصۀ تولید کشاورزي و بازار (مبادله) سعت حوزةبا تقاضا، در تعیین و
به کردها و پاسخگویی کارمبتنی بر سلسله مراتب  پذیري شکل نیز نحوة

؛ ضمنا نک: سعیدي، 1991یکن، (لوید و د گذارد میثیر نیازهاي مراکز تا
 ). ج1387

 

 مراتب سکونتگاهی و سلسله 3اندازه -قاعده رتبه
، نوع دیگري ساس میزان جمعیت مراکز سکونتگاهی، بطورکلیبرا 

از نظم و ترتیب عینی مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است. اگر 
ده بندي شوند، در غالب موارد مراکز سکونتگاهی براساس جمعیت ر

که وسعت (اندازه) یک مرکز با رتبۀ آن در فهرست  گردد میآشکار 
ر اوایل کز نسبت معکوس دارد. البته این نوع رابطه داشده از مر تهیه
در سال  4میالدي شناخته شد، اما بررسی نخستین بار زیپف 20 سدة

بدینسان، از این 5نمود.اي  اندازه توجه ویژه –رتبه  م به قاعدة1949

2. Settlement Hierarchy 
3. Rank-Size Rule  
4. George Kingsley Zipf (1902-1950) 

این قاعده براساس این فرمول استوار است: .  5
q
i

r
p

=Pr  یعنی جمعیت(p)  هر

بر رتبه شهر مورد  )pi شهر با رتبه معین برابراست باجمعیت بزرگترین شهر (شهردرجه اول =
است). اگر این محاسبه به صورت لگاریتمی ترسیم  1ضریبی است که معموالً برابر  qنظر (

 -1شود، این رابطه به شکل خطی صاف و نزولی در خواهد آمد که زاویه شیب آن برابر با 
 خواهد بود. 
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اندازه و  -مبتنی بر رتبه ي نحوة پراکنشسازگار توان مسالۀ طریق می
سلسله مراتب کارکردي را بررسی نمود. برخی عقیده دارند، این دو 

 ، زیرا سلسله مراتب موید پراکنشِجنبه با یکدیگر ناسازگار هستند
و پویا است. البته مداوم  اندازه، یک روند -پلکانی مراکز و الگوي رتبه

داشتند،  ه کریستالر و لوش عرضه میکید نمود، سلسله مراتبی کباید تا
این دو  بر کارکرد مبتنی بود و نه میزان جمعیت و همانگونه که دیدیم ،

 وجود پیوند و ارتباط، مترادف نیستند.  با
همانطور که گذشت کارکردهاي مکان مرکزي تنها بخشی از 

رود. از سوي  مومی یک سکونتگاه بشمار میمجموعه کارکردهاي ع
چگونگی با تر، یعنی  اندازه با معیاري بسیار کلی -تبهدیگر، قاعده ر

نکتۀ دیگر اینکه جمعیت سکونتگاه ارتباط نزدیکی دارد.  -فضایی جایگاه
کزي به نواحی مر هايسلسله مراتب مکان بیشتر بررسیهاي مرتبط با

هاي اندازه براساس نظام -رتبه اعدةشوند، حال آنکه ق کوچک محدود می
؛ ضمنا نک: 1991یکن، (لوید و د بزرگ ملی (کشوري) پیاده شده است

 ). ج1387سعیدي، 
 

 1مکانیابیگزینی و  مکان
مکان یک سکونتگاه عبارت است از محل استقرار و برپایی آن بر 

ها پیش پیوسته  سطح زمین. تصمیم گیري در انتخاب این مکان از سده
رسد.  موقعیتی چندي به انجام رسیده و می -در ارتباط با عوامل مکانی

 برخی از این عوامل در طول تاریخ عبارت بوده اند از: 
 امکان امنیت و دفاع؛  -
 دسترسی به آب کافی و مناسب؛  -
سهولت در دسترسی به سکونتگاههاي دیگر و مکانهاي  -

 مختلف دور و نزدیک؛ 
 دوري از خطر سیل و سیالب؛  -
 وجود اراضی حاصلخیز قابل زرع؛ و  -
 دسترسی به مواد تأمین کننده سوخت و مصالح ساختمانی.  -

گاههاي اثرگذاري بسیاري از این عوامل را بویژه در برپایی سکونت
توان، براي مثال، در نام بسیاري از شهرها و  انسانی هنوز هم می

روستاها، نه تنها در ایران ، بلکه در سرتاسر جهان، بازیافت. عالوه بر 
بخشی به سکونتگاههاي جدید پیوسته  این، همین گونه عوامل در شکل

اند. به سخن دیگر، شکلها و الگوهاي سکونتگاهی  اهمیت داشته
ي، خطی، پراکنده، مجتمع و مانند آن خبر از اثربخشی این ا هسته

عوامل دارد. از این گذشته، اندازه و وسعت و نیز امکان رشد و گسترش 
واحدهاي سکونتگاهی و نیز جایگاه آنها در سلسله مراتب سکونت 
(مزرعه مسکونی، دهکده، روستا، شهرك روستایی، شهرك، شهر و ...)، 

ازتابی گویا از دامنۀ اثربخشی این عوامل بشمار در بسیاري از موارد، ب
 رود.  می

1. Site Location (Allocation)/Site-Selection  

هم نزدیک است؛  گزینی و مکانیابی به مفهوم مکاندر این ارتباط، 
گزینی  بطور کلی، انتخاب مکانی براي استقرار بطور متعارف را مکان

گویند، اگرچه مکان انتخابی ممکن است مناسبترین مکان نبوده.  می
 استقرار مکانیحتی اصوال مکان مناسبی نباشد. این اصطالح با 

مکانیابی عبارت است از فرایند  خویشاندوي معنایی دارد. در مقابل،
ترین مکان براي استقرارهاي جدید، با توجه به خاب مناسبانتاندیشیدة 

عوامل و نیروهاي گزینی  در مکانشرایط و ویژگیهاي عمومی زمین. 
دخالت دارند که  پذیري سکونتگاهها و شکل گزینی گوناگونی در مکان

اتی، بویژه بررسیهاي فرایند مطالعدر هرگونه  -بر اساس اصول -باید
اثرگذاري عوامل و  هها مدنظر قرار گیرند. اگرچه نحوةمکانیابی سکونتگا

ربنایی بستر ، بیش از هر چیز، به ویژگیهاي زیگزینی ي مکاننیروها
لی در این شناختی بستگی دارد، اما محرك اص محیطی و ساختهاي بوم
ه نیازهاي ی بهایی است که براي پاسخگوی فرایند، مجموعه انگیزه

صور مختلف، در میان گروههاي   ، بهنهاي بنیادیاساسی و صورت تقاضا
گزینی  و شیوة متنوع مکان  رو، شکل  یابد. از این انسانی بروز می

ها،  این انگیزهیابی  عینیت سکونتگاههاي انسانی در نتیجۀ اثربخشی نحوة
یک  سکونتگاهها از و در نتیجه، پذیرد میتحقق  به شکلهاي مختلف

اري و هم از لحاظ کارکردي، به دیگر، هم از نظر ساخت ناحیه به ناحیۀ
 گردند.  متفاوتی پدیدار می صور

گرچه به واسطه وضعیتهاي اضطراري، در ارتباط با مکانیابی، 
همچون به هنگام بروز سوانح طبیعی، مانند سیل و زلزله، ممکن است 

و گروههاي انسانی آسیب برپایی فوري مکانهاي جدید براي اسکان افراد 
دیده، امري اجتناب ناپذیر جلوه کند، اما ایجاد و برپایی اصولی مکانهاي 
جدید سکونت، قاعدتا بایستی پس از بررسی راههاي بدیل، حتی 

شمار آید. بدینسان، نوع و موقعیت محل ب اسکان نهاییالمقدور، راهکار 
استقرارگاه جدید اسکان ممکن است از یک سکونتگاه موجود یا 

اي گسترده، تا سکونتگاهی  وش و ناگهانی (اضطراري) در عرصهخودج
شهرك) در  یتی (مثالریزي شده و حتی یک کانون جمع منظم و برنامه

 یک ناحیه معین تفاوت پذیرد. 
مین کانیابی و انتخاب محل به منظور تاریزي اسکان، مبرنامه 

ها، کمکها و امکانات  سازي سایر زمینه ته مستلزم فراهمپیوس ،سرپناه
ریزي براي  کلی نیازها و برنامه بوده است. بنابراین، در ارتباط با ارزیابی

گرفت. آنچه در پاسخگویی فوري به آنها، چنین الزاماتی را باید در نظر 
، این است که در هر شرایط و وضعیتی، رود میشمار ان اساسی باین می

ت قرار گیرد. نقطه نظرات مردمان ذینفع پیوسته بایستی در اولوی
ی از رویکرد گیریها بایستی به عنوان جزی سخن دیگر، تصمیم به

نظرات افراد و  ز مشورت با کارشناسان و نیز نقطههماهنگ برآمده ا
ارکت د. در این ارتباط، گذشته از مشحساب آیگروههاي ذیربط ب

شناسی،  هاي مختلف، از جمله زمین مردمی، همکاري متخصصان رشته
شناسی، مهندسی عمران و  ریزي، جامعه معماري، جغرافیا و برنامه

کلی، مکانیابی سکونتگاهها به طورببهداشت عمومی مورد نیاز است. 
ل مختلف مطرح می شود؛ از آن جمله است:دالی                                                            
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  مترقبه؛بروز سوانح طبیعی و حوادث غیر -
 -ل مختلف محیطی، اجتماعیجایی سکونتگاهها به دالیجاب -

 اقتصادي و یا سیاسی؛
 ؛ وادغام سکونتگاههاي کوچک -
 ضرورت ایجاد و برپایی سکونتگاههاي جدید. -

بر این، مکانیابی به معناي جایابی مناسب براي تاسیسات و  افزون
هاي صنعتی، نیز به  خت، همچون سدها و مجموعهسا هاي انسان پدیده

 . رود میکار 
در فرایند مکانیابی، آشنایی با شرایط محلی، هم از نظر شناسایی 
خصوصیات محل اولیه زندگی افراد و گروههاي ذیربط و هم ویژگیهاي 

هاي گذشته در  مچنین بررسی و پندآموزي از تجربهمحل جدید و ه
ت زیادي برخوردار است. آنچه که به عنوان هاي مشابه، از اهمی زمینه

ها و نیازهاي  شود، در عمل، بر زمینه ی مطرح میمعیارهاي اولیه مکانیاب
ار است. برخی از این نکات و اساسی زندگی جمعی در یک مکان استو

 ها عبارتند از: جنبه
 ؛نیازهاي اجتماعیامکان پاسخگویی به  -
  کافی؛  منابع آب دسترسی به -
 ؛ ي باز)ها عرصهي آزاد (هافضاوجود  -
 به خدمات و امکانات گوناگون؛  دسترسی امکان -
  ؛ محیطی رعایت مالحظات زیست -
 پوشش زمین و خاك؛ وشکل و ساختار زمین،  -
 . حقوق ملکی زمین -

 ل و مکانیابی سکونتگاههاي جدیددر انتخاب محافزون بر اینها، 
رعایت اصول و ابعاد توسعه پایدار که مورد وفاق عام کارشناسی است، از 

رود.  براي توسعه پایدار، از دیدگاههاي  ن بشمار میالزامات بنیادی
به  شود، اما آنچه که قاعدتا رفته میمختلف، ابعاد گوناگونی در نظر گ

سعه مطرح می گردد، عبارت عنوان ابعاد اصلی این نوع رویکرد به تو
 اقتصادي؛ وفرهنگی،  –اجتماعی  اکولوژیک، –محیطی است از ابعاد 

 -. البته، مجموعۀ این ابعاد مستلزم تاکید بر بعد مکانیسیاسی –نهادي 
؛ 1388(براي بحث بیشتر، نک: سعیدي و حسینی حاصل،  فضایی است

 د). 1387سعیدي، 
 

 1پیرامون -مدل مرکز
پراکنش فضایی  نحوةپیرامون مدلی است براي تبیین  -مرکز

، ياقتصاد لحاظ مبناي توزیع ناهمگون قدرت به انسانی بر هايفعالیت
وابستگی و بویژه نظریات  ی و سیاسی. اساس این مدل بر نظریۀاجتماع
کشورهاي امریکاي التین (پربیش،  نیافتگی توسعهدر بارة  2پربیشرائول 
استوار  پیرامون بامرکز  رابطهابعاد فضایی ، با تاکید بر )1963؛ 1962
کلی و در مقیاس کالن جهانی، در این مدل کشورهاي بطوراست. 

صنعتی به عنوان مرکز و کشورهاي غیرصنعتی به عنوان حاشیه یا 

1. Core-peripheriy Model 
2. Raul Prebisch (1901-1986) 

گردند. سازوکارهاي حاکم بر نوع روابط و مناسبات  پیرامون قلمداد می
 نیافتگی بشمار لی توسعههاي اص جاري بین این دو دسته کشورها، ریشه

جزء اصلی نظام  مطابق این مدل در مقیاس خُرد، دو روند. می
که چه بسا ( ، به مثابه کانون قدرت و سلطهمرکزسکونتگاهی عبارتند از 

، به مثابه جزء وابسته پیرامونبزرگتري باشد) و  مرکزخود نیز زیر سلطه 
بري بین مرکز و به کانون مرکزي. این گونه وابستگی در نتیجۀ نابرا

کاالهاي تولیدي، تمرکز قدرت اقتصادي، نوآوري،  پیرامون در مبادلۀ
 . گردد میرشد اقتصادي و فعالیت تولیدي پدیدار 

پیرامون در بسیاري از منابع با نام جان فریدمن همراه  -مدل مرکز
هاي فضایی  جنبهبا تاکید بر ) این مدل از روابط را 1966( است. فریدمن

فضایی  -توسعه اقتصادي از مراحل چهارگانۀ ان دومین مرحلهعنو و به
به مثابه کانون قدرت، هدایت و  مرکزدر نظر فریدمن،  معرفی کرد.

ها، پیشرفت علمی و فناوري،  محل تجمع و تمرکز آراء و اندیشه سلطه،
، به مثابه پیرامونو در مقابل،  آید می بشمارسرمایه و نیز کانون توسعه 

 وابسته دارد نیازهاي مرکز، جایگاهی کامالمین منابع تا کنندة فراهم
 . )ه1387؛ سعیدي، 1377نا نک: سعیدي، (ضم

 

 3رویکرد قطب رشد
از فعالیتهاي اقتصادي  اي مجموعهقطب رشد اساسا عبارت است از 

ي ها شیوهمتمرکز در یک کانون که براساس نظریه، قادر است به 
سازي کند. با توجه به تاکید این  ها را زمینه مجموعهنوآورانه، رشد سایر 

پویا و شدیدا  اي مجموعهرویکرد بر فعالیت صنایع نوین، قطب رشد را 
هماهنگ از واحدهاي صنعتی در اطراف یک بخش پیشاهنگ یا صنعت 

، قطب رشد قادر است این رویکرد اساس اند. بر آورده بشمارپیشتاز 
ق تبعات فزاینده و موجبات رشد سریع اقتصادي را فراهم کند و از طری

اقتصادي را مهیا تسري این رشد، بستر رشد فزاینده سایر بخشهاي 
متکی است. او  4بر نظریات فرانسوا پرو بیشتر رویکرد قطب رشد سازد.

بحث خود  به معرفی )1950(پرو،  فضاي اقتصادياي با عنوان طی مقاله
یوزف هاي  اندیشهبه ایدة اصلی قطب رشد در این زمینه پرداخت. البته، 

، می خوشه هاي نوآوري؛ او در بحث خود از گردد میباز  5شومپیتر
ي کلی مبتنی بر ها مجموعهگفت، چگونه نوآوري ممکن است شالودة 

تصمیمات کم و بیش اخذشده در یک دوره کوتاه یا بلندمدت را فراهم 
 سازد.  
یکسان پدیدار  جا بطور و معتقد بود، رشد اقتصادي در همهپر

، بلکه کم و بیش و با درجه متفاوت، در کانونها و یا قطبهاي گردد مین
تنها پس از برپایی صنایع براین اساس، ؛ یابد میمعین رشد امکان بروز 

واج نوآوري، رشد اقتصادي پیشرو در این قطبها و رشد صنعتی آنها، با ر
بر دیگر بخشهاي اقتصادي تسري خواهد یافت. نقطه نظرات پرو در 

ي مرتبط ها جنبه اقتصادي تاکید داشت و در واقع، باآغاز، صرفا بر رشد 
بر این، او افزونگانه بود.یتهاي اقتصادي بیبا الگوي فضایی استقرار فعال

3. Growth Pole Approach 
4. Francois Perroux(1903-1987)  
5. Joseph Schumpeter (1883-1950) 
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مل و ساختهاي درونی به مفاهیم ضمنی رشد اقتصادي، از جمله عوا
نظام اقتصادي و نیروهاي اثرگذار و مرتبط با صنایع و نیز پیوندهاي 

ند در تغییر و تحول توان میخود  اري بین واحدهاي صنعتی که به نوبۀج
نظریه  نام پروتوجه بود.  ش بپردازند، بیاقتصادي به ایفاي نق -اجتماعی

مقالۀ خود با عنوان  ، در آخرینخواند میقطب رشد  پیوستهخود را که 
به قطب   جایگاه جدید قطب توسعه در نظریه عمومی فعالیت اقتصادي

 ). 1988تغییر داد (پرو،  توسعه
قطب رشد، بویژه در  هايرویکرد نقد در ) 1998مایک داگالس (

 چند نکته اساسی اشاره کرده، ، به اي هراهبرد شبکه منطقمقایسه با 
  :نویسد می

نگري، فعالیتهاي گرایی و مجرد رشد با تقلیلرویکردهاي قطب  -
 بشمار اي منطقهصنعتی شهرها را به مثابه بخش راهبردي براي توسعه 

 ؛آورند می
بیشتر سیاستهاي مبتنی بر قطب رشد، به دنیاي واقعی نگاهی  -

مطلق و بر مبناي سلسله مراتب (از باال به پایین) دارند و بدین ترتیب، 
 تواند میه وسعت (اندازه) شهر ک کنند می به نحو ضمنی چنین فرض

یص و تعیین شهر اصلی یک منطقه عنوان مالکی اساسی براي تشخ به
گونه قالبهاي فکري، فرض بر آن است که  بکار رود. افزون براین، در این

 کردهاي مشابه هستند؛اندازه الزاما داراي کار هرهاي همش
روستایی را در اغلب رویکردهاي قطب رشد، سطح توسعه نواحی  -

نسته، آن را به انگیزشها و دا "وابسته"و  "مانده واپس"موارد، 
 ؛دانند میهاي پخش یا تسري به پایین از سوي شهرها متکی  محرکه
بر اساس رویکردهاي مبتنی بر قطب رشد،  ریزي برنامه در شیوة -

، و بدینسان آیند می بشمارها یا کانونهاي شهري مهمترین کنشگر  گره
شود.  میثمر و غیرالزم تصور  هاي نفوذ آنها امري بی حوزهتفکیک 

 موجود نامشخص و مبهم باقی می اي منطقهدیگر، مرزهاي  سخن به
 مانند؛ و باالخره،

تنی بر گذاري در رویکردهاي مب مشی نوع سیاستگزاریها و خط -
هاي جلب فعالیت صنعتی دور  کننده قطب رشد، اساسا حول ترغیب

اقتصادي براي صنایع  سازي عمومی زیرساختهاي یعنی بر فراهم زند؛ می
راههاي اصلی در سطح ملی که مراکز و قطبهاي رشد  شهري و توسعۀ

(شهري) را به پایتخت و در صورت گسترش، به بازارهاي بین المللی 
 .داردمتصل می سازد، تاکید 

شواهد عینی حاکی از آن است که پیروي از رویکرد قطب رشد در 
در اغلب موارد به توسعه نامتعادل منجر شده ، اي منطقهبرنامه ریزي 

 ). 1390 ز؛ سعیدي،1987سعیدي، ؛ 2006داگالس، (ضمنا نک: است 
 

 1توسعه اگروپلیتن
گیري از مدلهاي مطرح  م که اوج تبلیغ و بهره1970در اواسط دهۀ 

نیافته بود، جان فریدمن  در رویکرد قطب رشد براي توسعۀ جهان توسعه
  -) ایدة متضاد خود را در زمینۀ توسعۀ روستا1975و مایک داگالس (

1. Agropolitan Development 

عنوان بدیلی براي رویکردهاي غالب  ، به2شهري با نام توسعۀ اگروپلیتن
برآمده از مطرح ساختند. این رویکرد  اي در آن زمان، ریزي منطقه برنامه

مبناي بود.  "پیرامون -مرکز"هاي فریدمن در زمینۀ مباحث  اندیشه
بنیادین در اتخاذ این رویکرد شرایطی بود که به نوعی بسترساز توسعۀ 

اندونزي، در کشورهاي مورد مطالعه (از جمله  و شرایطی بحرانی نابرابر
: 1981ایط به گفتۀ داگالس (بود؛ این شرفیلیپین و ...) تایلند، مالزي، 

 عبارت بودند از:  ) حاوي هفت بحران مرتبط با هم بود که43-44
 روستایی؛[جمعیت] شد  ر شهرنشینی با تراکم روبه شبه  -1
 رشد شتابان؛  "مدرن"شدن فعالیتهاي  قطبی -2
 کاري؛  گرفتن نرخ بیکاري و کم شتاب -3
 لحاظ درآمد؛  فقر روزافزون و نابرابري به -4
 محدودیت مداوم مواد غذایی؛  -5
 بحران شرایط مادي روستانشینان؛  -6
 وابستگی به خارج.  -7

زد، پدیداري نظم نوین جهانی  البته، آنچه به این بحرانها دامن می
گفتۀ  به، وضعیت  در تقابل با اینبود که در آن دورة زمانی در راه بود. 

بازساخت مبناي سرزمینی براي ")، پیش از هرچیز، 1981داگالس (
یک از  ضروري بود. افزون بر این، گذار "و سیاسی روابط اقتصادي

سوي نوعی توسعه از پایین  به پایین به - ِمرکز محور شدوسعۀ رپارادیم ت"
چارچوب و منظور  آمد. نظر می الزامی به "مشارکتی و غیرجبرگرایانه

، مورد عمل آن عرصۀ سکونتگاهیکه  توسعۀ اگروپلیتن رویکرد اصلی در
اي از روستاهاي کوچک و بزرگ و شهري نسبتا کوچک بود،  مجموعه

در قالب  بررسیهاي مطالعاتی بود که فضایی "مدل" گیري از نوعی بهره
بایست بر مبناي  مید، قاعدتا کر ) توصیه می1978چنانکه فریدمن (آن، 

گیري از فنون کمی استوار  بهرهارزیابیهاي کیفی، و در عین حال، 
در  راهبرد توسعۀ اگروپلیتنخطوط اصلی واقعیت این است که  3د.بو می

توسعۀ  ریزي جدید، با هدف غاییِ زمان خود، نویدبخش نوعی برنامه
در این رویکرد، توسعه اجتماعی با تاکید بر نیازهاي بنیادین انسانی بود. 

بود. افزون بر این، در  بایستی با محدودیتهاي اکولوژیک همساز می می
روستا اقتصاد  یادین در توسعۀ روستایی،وب این راهبرد، اولویت بنچارچ
ریزي براي توسعۀ روستایی بر عدم تمرکز، مشارکت و توجه  و برنامهبود 

داگالس  ه داشت.تکیسطح محلی ویژگیها و توانمندیهاي موجود در   به
) بر این باور بود که رویکرد توسعۀ اگروپلیتن الاقل از دو56: 1981(

و بدتر و  "شهري -توسعۀ روستا". تووسعۀ اگروپلیتن را متاسفانه در فارسی به خطا 2
اند که البته هیچکدام به معنا و مفهوم  ترجمه کرده "شهري توسعۀ کشت"تر از آن،  نادرست

مورد نظر فریدمن و داگالس حتی نزدیک نیست. از آنجا که واضعان این رویکرد اصطالح 
انگلیسی ترجمه نکرده و از لفظ التینی آن  بار خاص معنایی آن به سبب را به "اگروپلیتن"

اندازة مترجمان فارسی این اصطالح، انگلیسی  اند (هرچند البد الاقل به استفاده کرده
اند!)، شایسته دانستیم که در اینجا این قید را براي حفظ معنا و منظور نویسندگان  دانسته می

 لی مطرح سازیم. همان صورت و مفهوم اص اصلی، به
ها و  بعد، اغلب کارشناسان بررسیهاي فضایی بر شیوه به  م1990. بعدها، بویژه از دهۀ 3

 اند.  روشهاي کیفی پژوهش تاکید ورزیده
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فضایی در ریزي  مثابۀ هستۀ اصلی برنامه جنبه با تئوري مکان مرکزي، به
 آن زمان، تفاوت دارد:

هاي خاص  توسعۀ اگروپلیتن بیشتر با توسعۀ نواحی یا عرصه -1
 سروکار دارد و نه با نظامهاي شهري؛ و

این رویکرد، افزون بر این، بر کارکردهاي سیاسی تاکید دارد  -2
 فقط برکارکردهاي اقتصادي.  و نه

فضایی زي ری خالصه آنکه توسعۀ اگروپلیتن مبتنی بر نوعی برنامه
است که بر مشارکت و توسعۀ متوازن تاکید  د و میانیردر مقیاس خُ

فریدمن، ؛ 1975فریدمن و داگالس، براي بحث بیشتر، نک: ( ورزد  می
 ). 1981داگالس، ؛ 1878

 
 1اي شبکه منطقه راهبرد

رشد و توسعه که اي رویکردي است  رویکرد یا راهبرد شبکۀ منطقه
 -روستایی یافتۀ  مکمل و پیوندهاي سازمانهماهنگ را از طریق روابط 

ة این رویکرد، در اصل، به کند. شالود در سطح مناطق توصیه می شهري
اي و  ریزي منطقه ریدمن و مباحث او در بارة برنامههاي جان ف اندیشه

فا اقتصادي نگرشهاي صر. او با دوري از گردد میپیرامون باز  -مدل مرکز
توسعۀ یکپارچۀ  ، بر نوعی نظریۀ)مبتنی بر قطب رشدعمدتا  (و

د کانون تاکید داشت. فریدمن معتقد بود، هر سرزمین از چن اي منطقه
پیوند تشکیل شده  پیرامونی مرتبط و هم اصلی (مرکز) و چندین عرصۀ

، نظامهاي فضایی و هاپیرامونی آن . هر یک از این کانونها و عرصۀاست
که در سطوح  سازند میرا با روابط درونی و بیرونی برپا  اي ویژه اي طقهمن

مختلف، از یک منطقۀ شهري تا سطح ملی و جهانی، قابل تشخیص 
ناموزون، روابط  فتۀ توسعۀدر شرایط آشدر این راستا و هستند. 

اي بر این نظامها حاکم است که با اثرگذاري متنوع مرکز بر  یکسویه
 اطالعات، نوآوري و نوسازيسوي  و سمتلطه، جمله اثر سپیرامون، از 

، ممکن اي منطقهخودي رشد  . این گونه روند خودبهگردد میتعیین 
است با پیامدهاي مثبت اقتصادي در کوتاه مدت همراه باشد، اما در 

هد شد، مگر آنکه آثار گسترش منجر خوا ناموزون توسعۀدراز مدت، به 
هاي  قابل تسري به عرصهبتواند هاي اصلی، انوندر ک اي منطقه توسعۀ

 ؛ فریدمن،1966فریدمن، ( پیرامونی و با کاهش وابستگی همراه باشد
ین است واقعیت ا .)1984 ضمنا نک: اسمیت،؛ 2005 ؛ فریدمن،2003

اقتصادي و  -ناموزون، قاعدتا موجب تنشهاي اجتماعی که رشد و توسعۀ
و در این روند، امکان  گردد میي پیرامونی ها عرصهسیاسی بین مراکز و 

آید  ي تعریف شدة جدید فراهم میها عرصهی کانونهاي جدید با یاب شکل
اي از این گونه  پیرامونی متعدد، به شبکه -مرکزي پدیداري مناطقو 

دهی و  . فریدمن معتقد بود، براي نظمگردد میمناطق منجر 
ها، الزم  شبکهگونه  مناطق این بخشی به روابط در درون و بین مانسا

بطور جدي در دستور کار قرار گیرد و است که سیاستهاي عدم تمرکز 
لکه ریزي، ب گیري و برنامه تمرکز در فرایند تصمیم، نه تنها عدم بدینسان

1. Regional Network Strategy 

ي پیرامونی، ها عرصهاي، بویژه در  گذاریهاي عمرانی و توسعه سرمایه
 تعقیب و اعمال گردد.
 مانند -کتاي جزوهانتشار  سال پس از 26 ،)1998مایک داگالس (

را  اي منطقه شبکۀ، راهبرد اگروپولیتن توسعۀ، مشترك خود با  فریدمن
مدل یا  اي مدل شبکهطرزي نو معرفی کرد. بدینسان، این راهبرد که ب

، مبتنی بر پارادایم جدیدي در زمینۀ توسعه شود مینیز نامیده  اي خوشه
، در اي منطقهارادایم جدید، تحوالت فضایی است. در چارچوب این پ

ي ها عرصهسطوح مختلف، در پیوندهاي مکمل کانونهاي مرکزي و 
ري، تعقیب شه -عبارتی، در عرصۀ یکتاي روستایی پیرامونی و به

فقر و  ربا تاکید بر محو اي منطقهراهبرد شبکه سخن دیگر،  . بهشوند می
دنبال تجهیز و تقویت اقتصادهاي  ي پیرامونی، بهها عرصهنابرابري در 

و در نهایت، توسعه ملی  اي منطقهمحلی در پیوند و همگرایی با توسعه 
 است.

 اي شبکه، به جاي تاکید بر اي منطقهدر چارچوب راهبرد شبکه 
، مرکب از مراکز جمعیتی واقع در سطوح  سلسله مراتبی از مراکز

اي  ، مجموعهمرکزي)(نظریۀ مکان  مختلف، براساس کارکردهاي متفاوت
آورند که بر اساس  می را پدید اي شبکهیا   خوشهسطح،  از مراکز هم

واکنش متقابل  -با سایر مراکز در ارتباط و کنش فعالیتهاي کلیدي
در یک بررسی تطبیقی، دو پارادایم قطب  مایک داگالسد بود. نخواه

 را مورد مقایسه قرار می دهد و خصوصیات اي منطقهرشد و شبکه 
 : سازد میعرصه اصلی مطرح  3را در  اي منطقهراهبرد شبکه 

توسعه  اي منطقهتجمع و انباشتن شهرها و روستاها در یک واحد  -
هاي) موجود  چنین توانهاي تکمیل کننده (مکملهد از تنوع و همتوان می

مراکز مختلف و بین هر مرکز و حوزة نفوذ بالفصل آن در یک بین 
معین بهره گیرد. در این قالب، روابط بین مراکز بیشتر افقی،  منطقۀ

 مکمل و دوسویه خواهد بود؛
جا وجود دارند، حتی اگر  در عمل همه اي منطقهي ها شبکه -

روستاها و شهرها، بیش از شکل ساده و ابتدایی باشند. تعامل بین  به
شهري  -عنوان روابط دوگانه بین زوجهاي سکونتگاهی روستایی آنکه به

، با درجات متفاوت تراکم در اي منطقهي کوچک ها شبکهتعریف شوند، 
هایی را  شبکهشوند. چنین  نطقه و حتی فراتر از آن، برپا میسرتاسر م

هاي اولیه و ابتدایی شبکه، براساس نحوة  به نمونهمثا می توان، به
، مشارکت در برقراري جریانهاي موجود بین کاالها و مردم در بین مراکز

 تبیین و تفکیک نمود؛ و 
 دتوان میشدت تعاملی  متشکل از مراکز کامال مرتبط و بهاي  شبکه -

ي نوین ها شبکهبهتر از یک قطب/ کانون رشد عمل کند.  مراتب به
مانی بین سکونتگاهها را هاي ز توانند فاصله حمل و نقل می ارتباطات و

روستاهاي پراکنده و  این امکان را فراهم آورند که شهرها وکاهش داده، 
یکدیگر پیوند داده شوند و طیف موثري از تعامل پدیدار  دورافتاده به

 گردد.
بدین ترتیب، این راهبرد بر بررسی دقیق جریانهاي بین مراکز 

را اي منطقهمختلف تاکید دارد، زیرا ساختار اصلی نظام فضایی شبکه                                                             
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دهند. بدینسان، روابط  جریانها و پیوندهاي منبعث از آنها تشکیل می
اي، معموال  شبکهمتقابل موجود بین مراکز مختلف که در غیاب رویکرد 

که  سازد میماند، سازمان فضایی خاصی را پدیدار  قی میناشناخته با
آن، الزم است ویژگیهاي هر جریان یا پیوند  براي ساماندهی مجدد

 منظور تقویت پیوندهاي مثبت و حذف یا کاهش تاثیر پیوندهاي به
بر این، در قالب این راهبرد،  افزونمورد شناسایی قرار گیرد.  منفی

هاي  دارند و در واقع، گره 1اه یش از گرهاهمیتی به مراتب بجریانها 
سخن دیگر،  یکسان مورد توجه هستند. به بصورتشهري و روستایی 

هاي شهري  فرآیند فضایی توسعه که بیشتر بر گره مدلهاي مکانیکی
براي  اي منطقهراهبرد شبکه  تاکید دارند، در این راهبرد جایگاهی ندارد.

 ،اي منطقهجنبه کلیدي اقتصاد  7دستیابی به چرخۀ مطلوب توسعه، بر 
ها،  اریابی تولیدات، ارائه اطالعات، توزیع نهادهباز تاکید می ورزد:

 و کالبدي، -بازاریابی سرمایه، بازاریابی نیروي انسانی، زیربناهاي فیزیکی
د؛ 1387)؛ سعیدي، 2006( 1998(داگالس،  خدمات حمل و نقل

 . )1390سعیدي، 
 

 2شهري -پیوندهاي روستایی
سکونتگاههاي  3حاصل تعامل دوسویه شهري -پیوندهاي روستایی

از طریق جریانهاي بوده،  اي منطقهروستایی و کانونهاي شهري در عرصه 
جریان افراد، کاالها، اطالعات، فناوري، نوآوري و مانند از جمله  -مختلف

گونه جریانها در بستر  لحاظ نظري، تحقق این به .شوند میشناسایی  -آن
دگرگونیهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جاري، بویژه در کشورهاي 
در حال توسعه، با تنوع و تقویت اشتغال در محیطهاي روستایی همراه 

شهري در تنظیم و بیان  -است. از این رو، پیوندهاي روستایی
مایت از نقش مثبت مراکز سیاستهاي توسعه با هدف کاهش فقر و ح

در توسعه نواحی روستایی  (بویژه شهراي کوچک و میانی) شهري
این پیوندها، برخالف  پیرامونی مورد تاکید کارشناسان توسعه قرار دارد.

ه، گویاي نوعی روابط سلطه بود که بیشترروابط سنتی شهر و روستا 
تبیین از جریانهاي مکمل  اي مجموعهتعامل دوسویه و  واسطۀ به

از دو  توان میشهري را  -. بر این مبنا، پیوندهاي روستاییگردند می
 منظر یا سطح مورد بررسی قرار داد:

فضا (نظیر جریانهاي افراد، کاالها، سرمایه،  الف) پیوندها در عرصۀ
 اطالعات، فناوري و حتی مواد زائد)؛ و

ب) تعامل در سطح بخشها (تعامل بخشی) که شامل فعالیتهاي 
د یا فعالیتهایی که اغلب که در نواحی شهري به انجام می رسن ستاییرو
ا در (نظیر صنعت و خدمات)، ام شوند میبندي  طبقه شهريعنوان  به

 نواحی روستایی جریان دارند.
) در بررسی تطبیقی دو پارادایم قطب رشد و 1998مایک داگالس (

 چنین بیانشهري را  -اي، خصوصیات پیوندهاي روستایی شبکه منطقه

1. Nodes 
2. Rural-urban Linkages 
3. Reciprocal Interaction 

 می کند: 
 شهري متنوع هستند و گسترة آنها حوزة -وستاییالف) پیوندهاي ر

بزرگ را در بر دارد. بر این مبنا، تجمع شهرها و کوچک و نفوذ شهرهاي 
د از تنوع (فعالیتها) و توان میتوسعه  ايِ منطقهروستاها در یک واحد 

مرکز و ر همچنین توانهاي مکمل موجود بین مراکز مختلف و بین ه
مند گردد. در این چارچوب، روابط بین مراکز  حوزه نفوذ بالفصل آن بهره

  (شهري و روستایی) بیشتر افقی، مکمل و دوسویه خواهد بود؛
گیري  شهري موجد شکل -پیوندهاي روستاییین ترتیب، ب) بد

با تراکم متفاوت در سطح منطقه و فراتر از  اي ناحیهي (کوچک) ها شبکه
برقراري جریان کاالها، مردم و ... در بین  که براساس نحوة شوند میآن 

 ؛ و نهایتا،گیرند میسکونتگاهها مورد شناسایی قرار 
شدت تعاملی با فراهم ساختن  ي مرتبط و بهها شبکهج) این 

مراتب بهتر از یک قطب رشد یا   سطحی از تجمع و تنوع اقتصادي، به
بین سکونتگاهها  کاهش فاصله زمانیکنند.  میمناطق کالنشهري عمل 

ي نوین ارتباطی و حمل و نقل، این امکان را فراهم ها شبکهواسطه  به
آورده است که شهرها و روستاهاي پراکنده و دورافتاده را به یکدیگر 

 پیوند داده، طیف وسیع و موثري از تعامل را فراهم سازد.
توسعه   شهري موید این واقعیت است که -پیوندهاي روستایی

شهري و روستایی به نحوي متقابل و یکپارچه به یکدیگر وابسته است. 
البته این تصور نادرست است که این پیوندها در همه شرایط الزاما با 
منافع متقابل براي شهرها و روستاها همراه خواهد بود، زیرا در شرایط 

هاي سیب پذیري بیشتر گروهمتفاوت ممکن است به نابرابري فضایی و آ
 مند (روستایی) منجر گردد.  کم بهره

شهري شدیدا تحت  -باید توجه داشت که شکل پیوندهاي روستایی
شدن، تعدیل ساختاري و  تحوالت کالن، از جمله روند جهانیتاثیر 

اصالحات اقتصادي که هم بر جوامع شهري و هم روستایی اثرگذار 
فزایش عمومی قیمتها است، قرار دارد. در همین ارتباط، ناامنی شغلی و ا

د کشاورزي مبتنی بر صادرات در نواحی شهري، آزاد سازي تجارت و رش
ال رد که به اجبار باید به اشتغکشاندن دهقانان خُ حاشیه در به

کند. البته،  میدهند، نقش مهمی ایفا غیرکشاورزي و یا مهاجرت تن در
 -ستاییجا عوامل اقتصادي نیستند که نوع پیوندهاي رو همیشه و همه

، بلکه این پیوندها، در عین حال، تابع عوامل سازند میشهري را مشخص 
محیطی)  فرهنگی و اکولوژیک (زیست -یسیاسی، اجتماعتاریخی، 

نحوي متفاوت شکل  ، بهحاکم در سطح منطقه هستند و بر این مبنا
شهري از  -ین ترتیب، با وجود تفاوت پیوندهاي روستاییگیرند. بد می

این است که در مسیر  ه منطقه دیگر، ویژگی اصلی آنهایک منطقه ب
سوي پیوندهاي  به جو گذار از روابط سنتی سلطه توسعه، نویددهندة

کارشناسان توسعه در قالب سیاستگذاري و  متقابل و مکمل هستند.
 -توجه به واقعیتهاي نوظهور جهانی ، ضمناي منطقهریزیهاي  برنامه

 -ي روستاییها عرصهمحلی مرتبط با یکپارچگی و ادغام هر چه بیشتر
 شهري -براي دستیابی به پیوندهاي روستایی  امروز، شهري در دنیاي
 ورزند:  زیر تاکید می هاي کارآمد بر جنبه

                                                           



 ریزي کالبدي ـ فضایی (بخش دوم)برنامهمفاهیم بنیادین در    22

 ؛اي منطقهالف) تقویت توان حکمرانیهاي محلی و 
برابري جنسیتی هاي مشارکتی توسعه، حمایت از  ب) ترغیب شیوه

 اعضاي جامعه؛ هاي همیاري و همراهی تمام و هموارسازي زمینه
بخشی به اقتصاد  منظور تنوع سازي پیوندهاي تولیدي به ج) محلی

 محلی؛

 دهی به گروههاي همیار و تعاونی؛ همکاري در شکلد) 
 ه) تامین زیرساختهاي عمومی و خدمات شهري و روستایی؛ و

جایی افراد، کاالها و مین امنیت و آسایش خیال در جابو) تض
)؛ سعیدي، 2006( 998(براي بحث بیشتر، نک: داگالس،  سرمایه
 .)1998؛ تاکولی، ط1387
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Fundamental Terms and Conceptions in Physical-Spatial Planning 
Abbas Saidi 

 
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. 
 
Keywords: Modern Geography; Place; Space; Spatial System; Spatial Structure; Spatial 
Function; Spatial Organization; Physical Planning; Spatial Planning; Physical-spatial Planning. 
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