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  دهيچک
نظام اسکان و تحوالت آن، توسط  ژهیبو ،ییفضا ينو در مطالعات نظامها یمثابۀ چارچوب به  يکارکرد - يساختار شیپو کردیرو
 شیکم و ب ییاجرا يو هم در نهادها یقاتیتحق - یهم در محافل علم کردیرو نیارائه شد. از آن زمان، ا 1390در سال  سندهینو

مقاله در واقع پرداختن به  نینوشتن ا زةیهم در بارة آن صورت گرفته است. انگ ییقدهان دمورد استقبال قرار گرفته است. هرچن
اصول نقد بوده است؛ گرچه مخاطب آن نه الزاماً شخص ناقد، بلکه جامعه  یدر بارة برخ حینقدها و توض نیاز هم یکی يمحتوا
 قاتیتحق شبردیدر پ کردیرو نیو احتماال کاربرد ا شتریاست که عالقمند به نقد ب یو پژوهشگران انیدانشجو ژهیکشور، بو یعلم
  هستند.  شیخو

. يکارکرد - يپوبش ساختار ؛یینظام فضا ا؛یجغراف ؛ینقد علم، داری: توسعه پادواژگانیکل
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  مقدمه و طرح مسئله

 يزیر برنامه يبرا يو راهبرد ییفضا میدر قالب پارادا ياست نظر يکردی، در واقع، رو"يکارکرد - يساختار شیپو"
و  "کارکرد - ساختار" يوندیپ و هم یوستگیبر پ يا / توسعهیعمران يها برنامه یدر طراح کردیرو نی. اییفضا - يکالبد
ارائه  کردیرو نیکه ا ستین شیب یچندسال نکهیدارد. در واقع، با ا یاساس دیتاک ينگر کپارچهیرو، بر ضرورت  نیاز ا

 يها و رساله ها نامه انیپا یکشور قرار گرفته است؛ برخ ییاجرا يو نهادها یمورد توجه محافل علم شیشده، اما کم و ب
  نظر است.  نیا دیارتباط مو نینقدها در ا یبعض نیها و همچن مقاله ،یلیتحص

 يریگ قابل اندازه یو تجربۀ عمل یعلم یابینقد و ارز قیتنها از طر يو قالب نظر کردیهر رو ياست که کارآمد آشکار
 - کی چیه - شهیاند کی "دةیرد ناسنج"و نه  "قبول محض"ست که نه  نجایا یراستا، نکتۀ اساس نیاست. اما در ا

 ازمندین دن،یبال يبرا ينظر شۀیمبنا، هر اند نی. بر ادیبکار آ یعلم - ينظر يورز شهیآن و اند شبردیدر پ تواند ینم
 نیاز ا شود؛ یم "نخوانده، نقد و سنجش" یوجود، گاه نیگرفتن است. با اقرار  "سنجش"شدن و مورد  "خوانده"

نقد، اخالق در علم و  طیشرا  ،1يا بلکه کوشش شده است، با ذکر نمونه ست،ینوشته نقد نقد ن نیا یرو، هدف اصل
بلکه  ست،یمحترم ن "ناقد"سخن تنها با  يرو ب،یترت نی. بدردیقرار گ یمورد وارس گریدر ارائۀ اطالعات بار د تدق

و پژوهشگران جوان  انیبه دانشجو یقاتیو اخالق تحق یاصول برخورد علم یبرخ يادآوری شترینوشتار ب نیمنظور از ا
  است. 

  آن طینقد و شرا

منظور  گفتار، به اینوشتار  کینظاموار  یاست منظم در بررس یو روش "یابیارزش" یخود، نوع قیدق ينقد، در معنا
 بیع يبه معنا شتریب ينزد افراد عاد "انتقاد" ای "نقد"آن. هرچند  "ستی/ نشاستیشا"و  "ستی/ نباستیبا"نشاندادن 

.  شود یخوانده م "نقد مخرب"نوع نقد، در مقابل نقد سازنده،  نیاست؛ ا "یقضاوت منف"گرفتن و  رادیو ا
نباشد، چرا که آنچه مهمتر  یکاف دیآن شا يمعنا انیناخته شده دارد، اما بش شیکم و ب ییهرچند نقد معنا ب،یترت نیبد

 ن،یرااست. بناب ییمنظور گسترش دانا به دگاهها،یو د دیبرخورد عقا قیاز طر "معنا" شبردینقش نقد در پ د،یآ یبنظر م
که  يا بپردازد، قاعدتا اگر از کجراهه ها شهیبه نقد اند گرید ییمهم توجه نداشته باشد و از سرِ سودا نیبه ا ياگر ناقد
   ".میدار یم گرانیو زحمت د میبر یعرض خود م"مصداق شعر حاافظ،  الجرم به م،یبگذر رود یو خود م دهد ینشان م
و صداقت در گفتار  یعلم "اخالق"از  يبرخوردار گران،یاز جمله نقد آثار د ،یمهم در هرگونه نوشتۀ علم اریبس نکتۀ
جوان و  ایو خسته  ریپ دانانیجغراف یبرخ ر،یاخ ياست. متاسفانه در سالها گرانیدر نقل قول از د يردرستکا زیو ن
نوشته را ماخذ خود قرار  کیاست که مآخذ  نی؛ ا"بنوشند رچشمهآب را از س"که  اند افتهیعادت را ن نیحوصله، ا کم
 نیا کنند؛ یاز او استناد م ریغ یگرانینه به آثار خود او، بلکه به د ن،یمع سندةینو کی  شۀیاند یمعرف يبرا ایو  دهند یم

ناپسندتر  نیاز ا "!کنند یمنزل بسنده م يجلو ياز سرچشمه، به آب جار دنینوش يجا به"افراد  نیا میگوئ یاست که م
و  دییتا" گران،یثار دبا آ "مجعول" ینادرست و با ارجاعات يا وهینظرات پراکندة خود را با ش نقطه یآن است که گاه

  . دهند یم شینما یکرده، علم "تیتثب

                                                           
با  ییفضا ییجبرگرا وندیپ يسو : بهيکارکرد - يساختار شیپو کردیبا رو ییفضا يزیر برنامه"اله:  حجت ،یمیرح -  1

 رید ینقد کم نی. متاسفانه ا114-91، صص 1395، زمستان 4شمارة  ستم،یفضا، دورة ب شیو آما يزیر در: برنامه ".ییگرا انسان
  .   دینما یتشکر م شانیاز ا نجایا درکه  دیاز همکاران بدست من رس یکیتوسط  رایو اخ
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در  "اسباب" نیا ها، شهیورود به نقد اند يدارد؛ برا ياسباب و ابزار - يگریهمچون هر کار د - نقد نها،یبر ا افزون
  شکل خود، از جمله، عبارت خواهند بود از:  نیتر ساده

  نقد و زبان منطق؛  يها وهیبا ش ییآشنا - 1
  با مقوله و فهم زبان متن مورد نقد؛  یکاف ییآشنا - 2
  متن؛  سندةیو دامنۀ بحث نو یدر نظرگرفتن هدف اصل - 3
  و شناخت به مآخذ و تسلط به زبان آنها؛ یدسترس - 4
   همه، نیعنصر مکمل ا دیهدف از نقد متن؛ و شا - 5
  . گرانیو صداقت در گفتار و نقل قول از صاحب متن و د یعلم "اخالق"از  يبرخوردار - 6

 "سند"متن  يآنچه خود برا زیزبان ارجاعات متن و ن ایآن،  نۀیشیمتن و پ يمثال ناقد به محتوا یعنیباشد،  نیجز ا اگر
 "يا افتهیان ذات"به مطلوب حاصل نخواهد آمد و ناقد خود مصداق  لینداشته باشد، الجرم ن یکاف ییآشنا دهد، یقرار م

  داشته باشد.  "یبخش یهست" يکه ادعا - يدر شعر سعد - خواهد بود
 ن،ی(مدرن). بنابرا نینو يو معنا یسنت يدوپهلو هستند: معنا ییمعنا ياغلب دارا یعلم میمفاه نکهیا گرید نکتۀ
الزم است  نجا،ی(مدرن) آنها را داشت. در ا نینو ينقد معنا يدعو م،یمفاه یسنت يبا اعتقاد به معنا ستیو نبا توان ینم

  .رندیقرار گ شتریمورد بحث ب يکارکرد - ياختارس شیپو "نقد"موارد، در ارتباط با  نیاز ا یبعض

 1يکارکرد - يساختار شیپو "نقد" يواکاو

 يبند صورت یعنیگام  نی....نخستکردیرو" نیکه ا دهد یم دینو زیاز هر چ شیپ يکارکرد - يساختار شیپو "ناقد"
). 91(ص  "برداشته است رانیا یاجتماع يایجغراف يو در ارتباط با محتوا ییفضا يزیر را در برنامه لیبد کردیرو کی

برآمده از  يکارکرد - يساختار شیپو دگاهید"خود متذکر شده است که  1391مقالۀ سال  یمتن مورد نقد ط سندهینو
بر چهار  یمبتن ،یخیحال، آن را از لحاظ تار نیبا ا "ست. ایدر جغراف ییافض میو کار در چارچوب پارادا شهیسالها اند

در  شهیر - ینوع به - يا شهیباور است که هر اند نیبر ا رای)؛ ز10، 1391 ،يدیکرده است (سع یمعرف ينظر ادیبن
نگرش  يمبنا نشده، بر "یخیتار" دیتاک نینکته و ا نیدارد. اما ظاهرا ناقد محترم متوجه ا نیشیپ يها شهیاند
 فیبر تعار ایمثال همان مبحث رابطۀ انسان با فضا ست،  ،يکارکرد - يساختار شیپو نکهیو به تصور ا "یهمان نیا"

شده است  لیرسالت را قا نیخود ا ياستوار است، برا "دوگانه" نیاز ا گرانیهارتسهورن و د ستالر،یکانت، هگل، کر
فوق متمرکز شود و  کردیدو مفهوم انسان و فضا در رو يبند بر نحوة صورت ،یلیتحل یبا روش"اصطالح خود  تا به

  (همانجا).  "کند لیتحل رانیا يزیر آن را در برنامه یامکانات مفهوم
، "ییگرا امکان"و ظاهرا در چارچوب  ایبه جغراف یسنت یبا نگرش ش،یدر آغاز مقدمۀ نوشتۀ خو "ناقد" ب،یترت نیبد
است  يآشکار و تکرار یبحث ،یسنت يای(که البته در مباحث جغراف ایدر جغراف "انسان" گاهیاج تینشان دادن اهم يبرا
و  یجملۀ بس طوالن کیو در  کند یکانت و همبولت اشاره م ،ندارد)، به هتنر، هربرتسون شتریب حیبه توض يازیو ن
  : سدینو یم - بدنبال هم - حیرفصیغ

                                                           
  کارکردي توسط این قلم منتشر شده است: -تاکنون دو مقالۀ مرتبط با هم در بارة پویش ساختاري -  1
، در: جغرافیا "فضایی - کارکردي: رویکردي نظاموار در مطالعات مکانی - پویش ساختاري")، 1390سعیدي، عباس ( -الف

  ؛ و 16 -7، تابستان، صص 29پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران)، دورة جدید، سال نهم، شمارة  - (فصلنامۀ علمی
، در: فصلنامه اقتصاد فضا و "ریزي فضایی بدیل در برنامهکارکردي: رویکردي  - پویش ساختاري")، 1391سعیدي، عباس ( - ب

  .18- 1، پاییز، صص 1توسعه روستایی، سال یکم، شماره 
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  )؛ 92(ص  "مهمتر است ییایجغراف يها دهیپد ریبا سا سهیهتنر معتقد است که انسان در مقا"  - 
  (همانجا)؛  "کرد دیانسان تول يجهان را بر مبنا یعیهربرتسون نقشۀ مناطق طب"  - 
 "است و ییایاشکال ناهمگون در مطالعات جغراف نشیگز اریمعتقد است که انسان مع زیهارتشورن ن"  - 

  (همانجا)؛
عنوان  انسان نه به زیسط کانت و همبولت بکار رفته، اما از نظر آنها نتو یکیزیف يایاگرچه اصطالح جغراف"  - 
  (همانجا). "مورد نظر است عتیوحدت طب ياصل برا کیبلکه به عنوان  ،یموضوع فرع کی
 ،یعیطب يایجغراف يجا به "یکیزیف يایجغراف"مثل  یمیگذشته از ابهام در عبارات و اغالط فاحش در کاربرد مفاه 
و نه به هربرتسون و البته نه به آثار متعدد کانت و نه به  سازد یخود را نه بر اصل نوشتۀ هتنر مستند م لیتحل "ناقد"

صفحۀ ارجاع نخست  یدقت ی(همانجا). البته با ب دهد ی] حواله من[هارتسهور "هارتشورن"هومبولت، بلکه همه را به 
  . شود یآغاز م 41متن هارتسهورن از صفحۀ  که در واقع، مطلب مورد نظر او در سدینو یم 42خود را صفحۀ 

در رابطه با  ی، مطالب"قضاوت در عمل"به اصل نوشتۀ هارتسهورن. او در بحث از  میاندازیب یبهتر است نگاه حال
 دیو سپس با ترد اورد یم نزی) و دفونتHartshorne, 1959, 41از قول کرافت، هتنر ( اینقش انسان در مطالعات جغراف

مطرح است،  ایکه در جغراف یوجه ندارند که چرا ما به بردرخور در یها بنظر من هنوز پاسخ گفته نیا": سدینو یم
 نیدر مطالعۀ عوارض زم ژهی، بو"تیاهم" يبرا یاسی[پاسخها] مق نیا": دهد یم حیو توض ".میزن یدست به انتخاب م

: سدینو ی). در ارتباط با هربرتسون هم مibid, 42( "دهند یبر آنها دارد، بدست نم يبس خُرد ریکه انسان تاث
) آنچه درواقع یمی(در اصل، مناطق اقل "یعیمناطق طب"خود از  کینقشۀ کالس نیبود که در تدو افتهیدر ربرتسونه"

گفته البته با  نی). اibid( "بود "داشت، تیاهم انیآدم يآنچنان که برا ،یعیطب طیبر شرا یمبتن یمناطق" کرد، یدنبال م
  دارد.  ی، تفاوت اساس"کرد. دیانسان تول يجهان را بر مبنا یعیهربرتسون نقشۀ مناطق طب": میسیبنو نکهیا

اند،  ) را بکار برده"یکیزیف يایجغراف"گفتۀ ناقد:  (به "یعیطب يایجغراف"کانت و هومبولت لفظ  نکهیا نها،یبر ا افزون
کتاب هارتسهورن ارجاع داده است. هارتسهورن در  48مطلب را به صفحۀ  نی)؟ ناقد ا92(ص  رساند یرا م يزیچ چه
، در بارة دو واژة "شد؟ لیتفاوت قا یعیو طب ین عوامل انسانیب دیبا ایآ"عنوان  ریز یصفحه که سرآغاز فصل نیا
که مستقل از  تیاز واقع یتفاوت بخش انیب يدو اصطالح برا نیا": سدینو یو م دیگو یسخن م "عتیطب"و  "یعیطب"

 از ایدر جغراف یرانسانیو عرصۀ غ یعرصۀ انسان نیروابط ب رایاست، ز ازیاست، مورد ن "یانسان"که  یانسان و بخش
در نظر هومبولت و اسالف او، ": سدینو ی). سپس در ادامه، مHartshorne, 1959, 48( "برخوردار است ژهیو تیاهم

آنگاه با   "مورد استفاده بود. ینیع تیواقع - از ذهن رونیورد مشاهده در بم يها دهیشمول تمام پد يبرا "یعیطب"واژة 
 نیا يکه برا دندید ینم يازین تریهومبولت و ر"که  دهد یم حیوض)، تibid, 1948, 48ffخود ( یاشاره به کتاب اصل

  ). ibid( "دهندارائه  "ایدر جغراف ژهیو تیبرخوردار از اهم"به عنوان  دانیمطابق نظر جغراف یواژه شرح
 زیکانت و هومبولت] ن یعنیاز نظر آنها [": سدینو یبلکه نم برد، ینم ینه تنها از کانت نام نجایواقع، هارتسهورن در ا در

: دیگو یخود نم ای "مورد نظر است. عتیوحدت طب ياصل برا کیبلکه به عنوان  ،یموضوع فرع کیعنوان  انسان نه به
انسان در "که  آورد یاز قول هتنر نم یو حت "است ییایجغراف اتاهمگون در مطالعاشکال ن نشیگز اریانسان مع"

 "ناقد"که  میهست "اخالق بد" نیشاهد ا نجایدر ا ب،یترت نیبد "مهمتر است. ییایجغراف يها دهیپد ریبا سا سهیمقا
  . دهد یدارند، نسبت م یکه اسم و رسم یگرانیجلوه دادن آن تصور، آن را به د یعلم يو برا کند یم يتصور
که ترجمۀ  1منابع دست دوم، به کتاب خود او  يجا نظرات هومبولت هم بهتر است به در بارة نقطه ن،یبر ا افزون
، انسان "عتیوحدت طب يبرا"، هومبولت "ناقد"،  مراجعه شود. البته، برخالف نظر 1آن هم در دسترس است یسیانگل

                                                           
1 - Ansichten der Natur 
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آنجا که  کند؛ یرا روشن م فیخود، تکل روفکتاب مع شگفتاریدر همان پبلکه  کند، ینم یمعرف "اصل کی"را 
و بر  تیبشر یذهن تی) بر وضعیکیزی(ف يماد عتیکه طب يا جاودانه ریکتاب] بر تاث نیجا [در ا همه": سدینو یم

از کجا  زیمنتقد عز ستیمعلوم ن ن،ی). بنابراHumboldt, 1808, vii( "ام دهیورز دیتاک گذارد، یسرنوشت انسانها م
وحدت  ياصل برا کیبلکه به عنوان  ،یموضوع فرع کیانسان نه به عنوان "از نظر هومبولت،  هاست ک افتهیدر
 ياصل برا کیبه عنوان " ای "یموضوع فرع کیانسان به عنوان "که  میابیدر می؟ البته اگر بتوان"مورد نظر است عتیطب

  اصوال معنا دارد و اگر دارد، کدام معنا ست!؟  "عتیوحدت طب
 یدو جزء اصل ینادرست، کوشش دارد، نشان دهد که در بررس یمنابع، هرچند به شکل نیظاهرا با توسل به ا "ناقد"

و  شتریوزن ب "انسان" يبرا دیبدان باور دارد، با یسنت يایکه در قالب جغراف "انسان"و  "عتیطب" یعنی ،ییایجغراف
  اند. بدان مشغول بوده لسا يسالها انیگرا که امکان يبود؛ کار لیقا يا تهبرجس

است که  یدانیجغراف نینخست ش،یخو ییایجغراف یقلم، اتفاقا الفرد هتنر، در چارچوب نظام علم نیمقابل، بنظر ا در
 "کپارچهینظام " کیبصورت  شینکرده، آن را کم و ب کیتفک گریکدیرا بصورت دو جزء مجزا، از  طیانسان و مح

 گذارد یآلمان، به بحث م يایجغراف شگامانیموضوع را در نقد نظر اتو شلوتر، از پ نیچنانکه ا کند؛ یم یمعرف
)Hettner, 1907, 580ffو  "مردم" یو بررس "یکشورشناس"فراتر از  یرا علم ایقالب، جغراف نی). او در هم
 يایجغراف يراهگشا شگامانیاز پ توان یرو ست که هتنر را م نیز ا). اibid, 1905, 547f( کند یم یمعرف "نهایسرزم"
 "ییاینظام جغراف" نیمتاثر از هم دایشد زیراستا، شخص هارتسهورن را ن نی(مدرن) بشمار آورد. هرچند در هم نینو

  ). Harvey and Wardenga, 2006اند ( هتنر بشمار آورده
: سدینو یو م رود یم فتیثر جلیمشهور نا دانیجمالت، به سراغ جغراف نی)، پس از ا92در همان مقدمه (ص  "ناقد"
خورده و مفهوم  وندیپ ایدانش جغراف یاز همه، با تحوالت درون شیب یدر علوم اجتماع زیفضا ن يساز نحوة مفهوم"
 سهی[؟] مقایکیزولوژیآن را با امور ف تیمعروف اهم ناسش است که ادوارد هال انسان افتهی تیفضا آنقدر اهم يدیکل
  (همانجا). "شود ینم یکه اگرچه وجود دارند اما در بارة آنها صحبت کند یم

 جلیکه نا میابی یدرم م،ی(مورد ارجاع ناقد) مراجعه کن فتیعبارات، اگر به نوشتۀ ثر نیا ياز ابهام در معنا گذشته
مادة "عنوان  آن به تیو اهم ایدر جغراف "فضا"مفهوم  گاهی) در بارة جاp. 85در همان سرآغاز مقدمۀ مقالۀ خود ( فتیثر
فضا ": سدینو یدارد به ادوارد هال و م يا اشاره گر،ید يا از نوشته یبر نقل قول هیعلم، با تک نیمورد بحث ا "نیادیبن

شناس مشهور،  ردمکه ادوارد هال، م نیادی. در واقع، آنچنان بنشود یدر نظر گرفته م ایجغراف نیادیعنوان مادة بن اغلب به
 م،یی. و اگر بگومییگو ینم ندر بارة آن سخ ی]: وجود دارد، ولسدینو یکرده [و م سهیمقا "سکس"آن را با  کباری

 نیچگونه ا ستی).  حال معلوم نThrift, 2009, 852( "میبه آن بپرداز يجد ای یبصورت فن رود یمطمئنا انتظار نم
دانش  یاز همه با تحوالت درون شیب یفضا در علوم اجتماع يساز نحوة مفهوم"که  شیفرما نیعبارات ساده به ا

  شده است؟ ری[؟] تعب"یکیولوژیزیامور ف"ترجمه شده و نکتۀ مورد اشارة ادوارد هال به  "خورده وندیپ ایجغراف
و نحوة برخورد  ایفضا در جغراف تیبه اهم گرشید يها نوشته یمقاله، همچون برخ نیدر ا فتیکه ثر میدان یم البته،
 نیقابل توجه نبوده و فقط همان جملۀ آغاز "ناقد" يمقاله برا نیا يبا آن پرداخته است، اما ظاهرا محتوا دانانیجغراف

مقالۀ خود را با  نیاست، ا يجد یدانیکه جغراف فتیثر جلینا ،قلم نینظر او را جلب نموده است؛ هرچند بنظر ا
وجود، جالب است که ناقد محترم پس از ذکر مطالب دلخواه خود و ارجاع  نیکرده است. با اآغاز  "یقگیسل بد"

                                                                                                                                                         
 

1 - views of nature 
  نوشته است. 95خطا  دقتی، صفحۀ ارجاع را به بار دیگر با بی "ناقد" -  2
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 هیمعاصر با تک يایکه جغراف ستین بیعج ن،یبنابرا"که  ردیگ یمشعشع را م جۀینت نی)، ا92(ص  فتینادرست آن به ثر
  ). 92(ص  "برقرار کرده است ییفضا يزیر با مقوله برنامه یتنگاتنگ وندیپ میمفاه نیبر ا
بر اساس ارجاعات نادرست  ایآ شود؟ یکشف م يا جهینت نیچن يزیچ است که بنابر چه "بیعج"اتفاقا  نجا،یدر ا و

اگرچه وجود "که  يامور ایو  کند؟ یم سهی] مقاکیولوژیزی[ف "یکیولوژیزیامور ف"ادوارد هال فضا را با  نکهیا ایباال؟ و 
  ؟ "شود ینم یآنها صحبتدارند اما در بارة 

اشتباه [کدام اشتباه؟]، اگر گفته  نیبا وجود ا": دهد یو بعضا نامفهوم، ادامه م ربط یسپس با جمالت و عبارات ب ناقد
[کجا گفته شود یختم م ییفضا يزیر واسطۀ تمرکز بر مفهوم فضا و انسان الزاما به برنامه به ییایشود مطالعات جغراف
اساسا،  دگاههایاز د ی[؟]، برخای] درون جغراف؟ينظر یعنی[ يا هینظر ییگرا با توجه به کثرت شده؟] بلکه امروزه و

مجددا مورد اقبال قرار گرفته است  ستمیقرن ب یانیپا ياز سالها ییفضا يزیر هستند[؟] و اگرچه برنامه يزیر ضدبرنامه
در دهۀ  ییفضا يزیر مهبه کاهش عالقه به برنا جهان[؟] يریناپذ ینیب شی[؟] در بارة پسمیمدرن پست ییگرا شک کنیول

 زانیر برنامه"که  رسد یم "مشعشع" جۀینت نیتا بد دهد یبحث را آنقدر ادامه م نی(همانجا). و ا "[؟] دیانجام 1980
 نگریالمند": سدینو یبه احکام خود، م یاعتباربخش ي). و البته، برا109(ص  "خود هستند!؟ یبدنبال منافع شخص شتریب

معاصر  ییفضا يزیر برنامه کردیرو یشناخت و روش یمدرن، چارچوب فلسف پست ينگرشها زا ریو گراهام [؟] با تاث
  (همانجا).  "اند کرده انیب "[؟] يفاز ينرم و مرزها يفضاها"[؟] با مفهوم  ي[؟] را به صورت موجز

.  1است افتهیخوانده و درن ایمقاله را نخوانده و  نیا ایکه او  شود ی، معلوم م"ناقد"مراجعه به اصل مقالۀ مورد استناد  با
کرده است)،  یمعرف - گراهام - او را با اسم کوچک "ناقد"(که  دانیو هاوتن، جغراف نیاستاد اقتصاد زم گر،یآلمند
بطور اخص،  رلند،یبطور اعم، و ا ا،یتانیدر مناطق مختلف بر يا منطقه يزیر برنامه یابیاثر مشترك در نقد و ارز نیچند

آن در آغاز نوشتۀ خود  سندگانیکه نو مقاله چنان نیاز آنها ست. البته، ا یکی "ناقد"اند که مقالۀ مورد استناد  نوشته
هزار شغل 225آن  یط"که بنا بود   "مزیدروازة ت"منطقۀ موسوم به  "يطرح بازساز" یابیاند، صرفا به ارز نوشته حایصر
 ,Allmendinger and Haughton, 2009( "شود جادیا دیهزار ساکنان جد350 يراتازه ب یهزار واحد مسکون160و 

 يکاربر يزیر برنامه" يمعنا به شتریرا اتفاقا ب ییفضا يزیر ، ضمن آنکه برنامه"ناقد" يو برخالف ادعا پردازند ی) م617
 نییو تع "مدرن پست ينگرشها"از  يریرپذیدر مورد تاث ییادعا چی)، هibid, 618, 621, 632( سازند یمطرح م "نیزم
  ندارند.  "موجز"، مخصوصا بصورت "معاصر ییفضا يزیر برنامه کردیرو یشناخت و روش یچارچوب فلسف"

در واقع، به انتقاد از نحوة  سازند، یمطرح م "مبهم يمرزها"و  "نرم يفضا"دو به عنوان  نیآنچه ا ن،یبر ا افزون
 ینواح ای ینینابیب يمبهم) و فضاها يمناطق (مرزها یبعض يکه مطابق آن، مرزبند ددگر یباز م ایتانیدر بر يبند منطقه
سخت)، از اهداف  يجاافتاده (فضاها یمسکون ینسبت به نواح وتمتفا يهایژگینرم) که با و ي(فضاها یتیجمع دیجد

 ,.ibid; Haughton, G( دهند یمد نظر و نقد قرار م مانند، یمتفاوت بدور م يبه نحو ایتانیبر یرسم يها برنامه

Allmendinger, Ph. et al, 2010, 52ffنیا نظورکه ظاهرا متوجه م "ناقد" يناروا يکامال بر خالف ادعا ن،ی). بنابرا 
به  ی) اصوال ربط"ناقد"مقاله (مورد استناد  نینشده، بحث آنان در ا "سخت يفضا"در مقابل  "نرم يفضا"دو از 

                                                           
که  یندارد، اما کس یاشکال -خود يبخود -گانهی. البته، ندانستن زبان بستیمانوس ن یسیبا زبان انگل "ناقد"ظاهرا  -  1
است  ستهیوجود، شا نیمورد استفاده قرار دهد. با ا دانند، یآنان که م ياریبر هم هیرا با تک گانهیالزم است متون ب داند، ینم
و  یاستانبول یترک ،يفرانسو ،یعرب ،یآلمان ،یسی(انگل گانهیزبان ب کیالاقل به  کند، یم یدانشگاه قیو تحق سیکه تدر یکس

نسبت به دستور زبان (مثال نحوة  یو آگاه یدانستن زبان فارس ران،یدر ا سیتدر يداشته باشد. البته، برا یکاف ییمانند آن) آشنا
  شخص نباشد. يمادر زبان یاگر فارس ی) شرط الزم است، حتدیاستفاده از ق ایساختن جمله و 
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 "معاصر ییفضا يزیر برنامه کردیرو یشناخت و روش یموجز...چارچوب فلسف" نییتب ایو  "جهان يریناپذ ینیب شیپ"
  ندارد. 

بس  یاز آنها، راه "یعلم"اصطالح  به يریگ نوشتۀ خود و بهره  "مآخذ"در برخورد با  "ناقد"راستا ست که  نیهم در
 کیالکتیکانت، فلسفۀ د یمنطق شۀیاند"به  تیاست با عنا "ناقد". شاهد مثال، نحوة برخورد ردیگ یم شیناصواب در پ

، "يا [؟]شبکۀ منطقهۀیروزانۀ ورلن و نظر يها يبند منطقه ۀینظر ،ییعلم[؟] فضا میپارادا ،یستمیس کردیهگل، رو ینیع
فوق به  يها هیو نظر دگاههایاز د کیهر  يکارکرد - يساختار شیپو کردیرو لیاز اقدام به تحل شیپ" کند، یکه ادعا م

  ).  94(ص  "خواهند شد یرو معرف شیدر سطور پ یو به نحو اجمال بیترت
ترجمۀ  یاز آثار پرشمار او، و نه حت یکی، نه الاقل به "کانت مانوئلیا یمنطق شۀیاند"در بارة  حیتوض يبرا "ناقد"

، "هگل ینیع کیالکتید"بحث در بارة  يبرا دهد؛ یارجاع م "تالیجیدانشنامۀ د" کی، بلکه به "نقد خرد ناب" یفارس
  ،1يدیتمج نیبا فلسفۀ هگل)، بلکه به نوشتۀ دکتر محمدحس رتبطم یفارس يها ترجمه یباز نه به آثار هگل (و نه حت

 يگانه و خطاها سه يها مولفه"، با عنوان "آرمان و جادو" نۀیدر زم "امیمرکز عمر خ"و محقق  یشناس مدرس جامعه
)؛ و 2002( يزیر برنامه يدر بارة تئور نگریاز المند ی، به کتاب"یستمیس ردکیرو"در مورد  حیتوض ي؛ برا "2سمیمارکس

 برد، یشناس، پناه م جامعه دنز،یگ یخود او، بلکه به آنتون يها ، نه به نوشته"روزانۀ ورلن يبند منطقه ۀینظر" نییتب يبرا
. جالبتر از همه کند یبسنده م گرانیبلکه به منابع دست دوم د کند، یاستفاده نم دنزیاز آثار خود گ رت،یاما با کمال ح

اصل مقالۀ مشهور  يجا باز به خواند، یم "هینظر"که آن را  "يا راهبرد شبکۀ منطقه" ودر بحث از داگالس  نکهیا
) استناد 2012 ن،ی(مارت یفرع يدارند، به ماخذ اریآن را در اخت "لیفا" ایجغراف انی) که اغلب دانشجو1998داگالس (

  .کند یم
 ییجا"با عنوان  ربط یب ي[؟!]، به ماخذ"ستالریمنظم کر ییساختار فضا" یاثبات نادرست يبرا "ناقد"گذشته،  نهایاز ا
 نیا يو محتوا ستیدر بحث فورر چ "کیپالست" يمعنا دارد، یو البته معلوم نم برد یپناه م  3"کیپالست يفضا يبرا

در  ایدارد!؟  "يمکان مرکز يتئور"به  یاو، اصوال چه ارتباط ر[؟] مورد نظ"یکیپالست يفضا") و 1978( یمیمقالۀ قد
است که در حال حاضر گفتمان غالب توسعه در  نیا تیواقع یول": دیفرما یم کبارهی "يا راهبرد شبکۀ منطقه"بحث از 

[؟] دیاب ییفضا يزیر شده [؟] است و برنامه يبند [؟] صورت گرا یگفتمان جهان ياز کشورها [؟] بر مبنا ياریبس
(ص  "گفتمان کند[؟] نیا یاجتماع يامدهایفهم[؟] پ ریخود را درگ ينحو موثر [؟]، بهمیمفاه نیا يانگار دهیناد يجا به

96 .(  
. روبرو است یو شناخت مآخذ و تسلط به زبان آنها با مشکل اساس یدر دسترس "ناقد"که  دهد یها نشان م نمونه نیا

که در اغلب  ییبه مآخذ و نحوة ارجاعات است، تا جا یاو دسترس ییاز مشکالت مبنا یکی رسد یبنظر م نجا،یدر ا
سطور  نیا سندةیموارد، نو نیاست که در ا نیچن نیا استو بر منابع دست دوم استوار  میرمستقیموارد ارجاعات او غ

از سرچشمه  شهیهم دیو تالش کن دیمنزل اکتفا نکن يجلو يِجو يبه آب جار" کند، یم هیتوص انشیبه دانشجو وستهیپ
در  "ناقد"ضعف  دیو ارجاعات نادرست مقاله و شا یدقت خواننده از همان آغاز مقاله، با کم ب،یترت نیبد "!دیآب بنوش

 "نقد"از در همان آغ "ناقد"فراموش کرد که دیو ادراك متن توسط او روبرو است. البته نبا یسیبه زبان انگل ییآشنا
در  يزیر [؟]، گفتمان غالب برنامهیجهان اسیدر مق دیبرخالف طرح مباحث جد": دارد یاز باال، اعالم م یخود، با نگاه
شده[؟] و تاکنون از ارائه  یسازمانده ییگرا تجربه يها تیروا يبرمبناکشور هنوز هم  ياستگذاریو س یبدنۀ دانشگاه

                                                           
1 - M. H. Tamdgidi 
2 - Advancing Utopistics: The Three Component Parts and Errors of Marxism. 
3 - Pip Forer  (1978), “A Place for Plastic Space” 
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کشور[؟] ناتوان  ییایجغراف يانسان[؟] در فضا یاساس يها نقش دیجد يها يبند منطبق با صورت یشناس روش کی
  ). 93- 92(صص  "ستی[؟] ندیجد یاجتماع يمحتوا يفضا و انسان بر مبنا میمفاه فیمانده و قادر به بازتعر

 ان،یم نیدر ا": سدینو یو م کشد یم "يکارکرد - يساختار شیپو"بر سر  ی، دست نوازش"افاضه" نیبدنبال ا "ناقد"
 يها تیاز روا رانیا يایگذار جغراف دبخشینو يکارکرد - يساختار شیپو کردیمانند رو ییکردهایطرح رو

 یکنون يها ....براساس درك ضرورتکه[؟] است ییفضا يزیر تفکر در برنامه دیجد يفضاها شیدایو پ 1سمیتویپوز
 يجد دیاظهار لطف، ناگهان دچار ترد نیپس از ا "ناقد"). 93(ص  "کشور[؟] مطرح شده است ییایجغراف يفضا

 یانی، نقل محفل جر"تازه يمد"بصورت  ریدو دهۀ اخ - یکینامرتبط که در  "ییبرچسبها"و با استفاده از  شود یم
هم بر  ییدر مخاطب، کاربردها "یهراس علم جادیا"و  ندهیگو "تیعلم" يبرا ایگوکشور شده و  يایخاص در جغراف

[؟] يدیکل ارینکتۀ مغفول اما بس": سدینو یمرتبط با موضوعِ، م يها به متن نوشته یارجاع چیاست، بدون ه  آن متصور
[؟] انجام گریکدیاز  لمستق يکارکرد - يساختار شیپو کردیفضا و انسان[؟] در رو يساز است که نحوه مفهوم نیا

مفهوم آستانه  ن،ییپا از باال به افتی]، ره[؟ییگرا نخبه يزیر برنامه ،ییگرا تینیع سو کی[؟]، از یطور متناقض گرفته و به
 یول کند، ی[؟] نقد مییانسانگرا دید هیعام[؟] را از زاو نیقوان يشتابان و جستجو ینی[؟]، شهرنشکیدر اقتصاد نئوکالس

 دی[؟]، همان موارد مورد نقد را بازتولکی[؟] و اقتصاد نئوکالسیستیتویپوز يایبر جغراف دیواسطه تاک به گر،ید ياز سو
  (همانجا).  "[؟]کند یم
] "ناقد"نوشتۀ  یعنی[؟]، نوشتار حاضر[هیانداز اول چشم نیا يبر مبنا": کند یمحترم ادعا و تکرار م "ناقد"اساس،  نیا بر

 ي] و بر مبنا؟یشناخت [روشیشناس و روش یفلسف يها را از جنبه يکارکرد - يساختار شیپو کردیرو کند یتالش م
 "[؟] نشان بدهدرانیا ییفضا يزیر [؟] آن را در برنامهیمفهومکرده و امکانات  لی[؟] تحلدو مفهوم انسان و فضا 

 - يساختار شیپو کردی] رو؟ي[نظريا هینظر یمنظور، در ادامه ابتدا مبان نیبه ا": کند یاضافه م ن،ی(همانجا). بنابرا
 "شد دخواه لی[؟] تحلکردیرو نیفضا و انسان در ا میمفاه يساز خواهد شد و سپس، نحوه مفهوم یمعرف يکارکرد

  (همانجا). 
خود را مستند به  يهرچند ادعاها دهد، یمبارك را م يامر دینو ان،یهمان جر جیرا يها یلفاظ رغمی، عل"ناقد" نجا،یا تا

آن در  یامکانات مفهوم" ،يکارکرد - يساختار شیدر ارتباط با پو دارد، یو معلوم نم کند یدو نوشتۀ مرتبط با متن نم
 ییفضا ییجبرگرا وندیپ يسو به"اش ( منظور از عنوان نوشته ب،یترت نیهم [؟] کدام است و به"رانیا ییفضا يزیر برنامه

 دیترد نی، ا"ناقد"به مقالۀ  یعنوان فرع نیرو، اضافه شدن ا نی. از ادهد ینم حیوجه توض چیه به زی) را ن"ییگرا با انسان
اصوال توجه دارد  ایو باز آ ست؟یچ يبه معنا "ییفضا ییجبرگرا" داند یم "ناقد" ایکه آ سازد یمطرح م يرا بطور جد

مفهوم را  نیهم ،یخاص یفتگیمتاسفانه با ش ستند؟ین ریوندپذیو پ یجمع شدن "ییانسانگرا"با  "ییفضا ییجبرگرا"که 
 هیگرا در سا انسان يزیر : برنامهيستالرینظم کر يفراسو": سدینو یآنجا که م کند؛ ینوشتۀ خود تکرار م انۀیدر م

  ).  102(ص  "ییفضا ییجبرگرا
خود قائل است که  يرسالت را برا نیا ،یاپیپ يها ییگو ضی، ضمن نق"ناقد"چرا  ستیتوجه است که معلوم ن جالب

 قۀیو سل کیتئور ییبا توسل به سطح دانا دیرا او با "يکارکرد - يساختار شیپو کردی] روي[نظريا هینظر یمبان"
کند (ص  "یمعرف"انسانگرا  يایو جغراف ییانگرابه عنوان بحث در بارة انس "یخزعبالت" ۀیسا ریز ش،یخو "یعلم"

هرگز از لفظ  يکارکرد - يساختار شیپو یدر دو مقالۀ مربوط به معرف سندهی)؟ حال آنکه نو103- 102و  93

                                                           
) نوشته است که البته در شکل سمیتویصورت نادرست (پوز  نیهم لفظ را به نیمحترم در سرتاسر نوشتۀ خود ا "ناقد" -  1

  درست است. "یستیویتیپوز" دیشکل ق و به "سمیویتیوزپ"اسم
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 ابد،ی یمحترم درم "ناقد"که  یی، به معنا"انسانگرا يایجغراف"ده و به استفاده نکر "انسانگرا يایجغراف" ای "ییانسانگرا"
  نداشته است.  یتوجه و ارجاع چگونهیه
را از  يکارکرد - يساختار شیپو کردیرو"داشته است تا  "تالش" نیچن نیا ییو با بحثها گونه نیناقد محترم بد ایآ

آن را در  یکرده و امکانات مفهوم لیدو مفهوم انسان و فضا تحل يو بر مبنا یشناس و روش یفلسف يها جنبه
کننده و ارجاعات نادرست،.قصد داشته است،  کسل يابحثه نیبا ا ای)؟ 93(ص  "نشان بدهد رانیا ییفضا يزیر برنامه

فضا و  میمفاه يساز سپس، نحوه مفهوم"و  "یمعرف"را  "يکارکرد - يساختار شیپو کردیرو يا هینظر یابتدا مبان"
  (همانجا)؟  دینما "لی[را] تحل کردیرو نیانسان در ا

را که با آن نظر در تقابل قرار دارند، جستجو  یگرانینظر د ست،ین ستهیو با ستهیشا گرانیاست که در نقد نظر د آشکار
که معتقدند،  یکسان. مثل آن است که نظر میا کشانده "دیترد"و  "نقد"به  "طرز مستند به"آن نظر را  میو تصور کن میکن
باور هستند که  نیبر ا گرید یکه بعض میاوریو مثال ب میقرار ده دیدرا مورد تر "گردد یم دیدور خورش به نیزم"

 ياست! برا "باطل"به نظر گروه دوم   "استناد"نظر گروه نخست با  م،یسپس، تصور کن گردد؛ یم نیدور زم به دیخورش
 - یاعمتفاوت اجتم يتهایدر وضع "فضا دیتول"و نقش جماعتها در  "یاعاجتم يفضا تیواقع"که به  یرد کسان
 میو ادعا کن میرا به رخ بکش "کیپالست يفضا" ای "يمجاز يفضا"خواهد بود،  يانگار باور دارند، ساده ياقتصاد

هم با برداشتها و درك  رد نقطه نظرات گروه نخست است؛ تازه آن "سند" ر،یاخ میسخنان باورمندان به مفاه
  !."ینادراك زبا"از متون مورد استناد به سبب ضعف در  "نادرست"

را که با آن نظر در تقابل قرار دارند، جستجو  یگرانینظر د ست،ین ستهیو با ستهیشا گرانیاست که در نقد نظر د آشکار
که معتقدند،  ی. مثل آن است که نظر کسانمیا کشانده "دیترد"و  "نقد"به  "طرز مستند به"را  آن نظر میو تصور کن میکن
باور هستند که  نیبر ا گرید یکه بعض میاوریو مثال ب میقرار ده دیدرا مورد تر "گردد یم دیدور خورش به نیزم"

 ياست! برا "باطل"به نظر گروه دوم   "استناد"نظر گروه نخست با  م،یسپس، تصور کن گردد؛ یم نیدور زم به دیخورش
 - یاعمتفاوت اجتم يتهایدر وضع "فضا دیتول"و نقش جماعتها در  "یاجتماع يفضا تیواقع"که به  یرد کسان
 میو ادعا کن میرا به رخ بکش "کیپالست يفضا" ای "يمجاز يفضا"خواهد بود،  يانگار باور دارند، ساده ياقتصاد

هم با برداشتها و درك  رد نقطه نظرات گروه نخست است؛ تازه آن "سند" ر،یاخ میسخنان باورمندان به مفاه
  !."ینادراك زبا"از متون مورد استناد به سبب ضعف در  "نادرست"
 یعنی گذارد؛ یم "لیتحل"و نام آن را  کند یمتصل م زیرا به همه چ زیدر نوشتار خود همه چ "ناقد" ب،یترت نیبد
) یرضوان يدیاز مرحوم دکتر سع یمقاالت ،یدقت یمن (و با ب يها را از نوشته یدواژگانیمتنوع و کل میاز مفاه ياریبس

. کند یم ییها هیتوص گرانیو به د يریگ جهیبدلخواه خود، نت تای) و نها107تا  105(صص  ندیچ یاستخراج و کنار هم م
سب  نیرا به ا ها هیکه بهتر است نظر میکن یما فکر م": سدینو یو م دیفرما یهم م "ینفس شکسته" انیم نیالبته، در ا

  ). 106(ص  "کنند یفراهم م شتریدرك و تفکر ب يبرا یکه چارچوب میکن لیتحل
به تصورات  ،يکارکرد - يساختار شیدو مقالۀ مرتبط با پو ژهیبو سنده،ینو يها بدون ارجاع درست به نوشته "ناقد"

را در  یعامل انسان يکارکرد - يساختار شیپو کردیرو": سدینو یآشکار م یو متاسفانه با آشفتگ کند یخود اکتفا م
عنوان  [؟] آن را بهيها يبند و جامعه و صورت کند یحذف م طیعنوان علم مطالعه رابطه انسان و مح به ایجغراف فیتعر
 رایز": دهد یدرست، ادامه م یون ارجاعخود، باز بد يادعا حیتوض ي). سپس، برا104(ص  "کند یم یمعرف نیگزیجا
 یواقع يجامعه امر یعام و مطلق ول یبوبک معتقد است که انسان مفهوم يساختارگرا يایاز جغراف تیتبع به

باور است که  نیبر ا"] رای: [زکند یاضافه م نیاست، بنابرا ازمندین حیاو به توض يادعاها ند،یب یم ایو باز گو "است[؟!].
  (همانجا).  "است یاجتماع يها يبند انسان مغلوب صورت
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 يبرا یماخذ درست چیو ه دهد یبه هانس بوبک، نسبت م نجایو در ا گرانیرا به د ییحرفها گریبار د "ناقد"ادامه،  در
جالبتر  نی. از اشناسد یمبوبک را ن ییایجغراف شۀیاو قاعدتا بوبک و اند دیآ ی. البته، بنظر مکند ینم یسخنان خود معرف

انسان (و نه جامعه) است که  نیا": سدینو ی) م2011و از قول او ( آورد یم ببحسا "ییانسانگرا"بارنز را هوادار  نکهیا
  (همانجا).  "دهد یخودش[؟] شکل م يها کشور[؟] را منطبق بر استفاده کیخاص  تیهو
 "ناقد"مطابق نوشتۀ خود  ایقلم از جغراف نیصاحب ا فیتعر نکهیاست: نخست ا حیمطالب باال چند نکته قابل توض در

 ای "طیانسان با مح"و نه رابطۀ  "ییفضا ينظامها يکارکرد- يساختار ییشناسا"عبارت است از  تر، نییدر چند سطر پا
 يساختارگرا يایجغراف" ،يناقد از کجا و با استناد به چه ماخذ ستیمعلوم ن نکهیا گری. د"طیرابطۀ جامعه با مح"

 يها يبند انسان مغلوب صورت"اند،  قلم کجا نوشته نیا ایکه بوبک  ستیباز معلوم ن کند؟ یم یرا معرف "بوبک
 علوم، م"ناقد") است که با مراجعه به نوشتۀ مورد استناد 2011از همه جالبتر اشاره به مقالۀ بارنز ( "است. یاجتماع

 يها کشور را منطبق بر استفاده کیخاص  تیانسان و نه جامعه... هو"ست: مقالۀ خود نوشته ا ياو در کجا شود، ینم
 ,Barnes, 2011در نوشتۀ بارنز ( "ناقد"است که متن و صفحۀ مورد ارجاع  یدر حال نیا "[؟]دهد یخودش شکل م

درگذشتۀ  دانانیجغراف یبرخ يها آن در نوشته نیینحوة تب سۀیو مقا "منطقه"مفهوم  یقیتطب ی)، در واقع، به بررس149
  ! گردد یباز م يو فرانسو یسیانگل ،یآلمان

 ییفضا يزیر در نگرش به مقولۀ فضا و برنامه يکارکرد - يساختار شیپو کردیرو": سدینو یم گرید ییدر جا "ناقد"
 کینئوکالس] و اقتصاد سم؟یویتی[پوز سمیتویپوز يبر مکاتب فکر یطور عمده [؟] مبتن [؟] که به ییعلم فضا میاز پارادا

 نیچن ایآ ست؟یچ "ییعلم فضا میپارادا"منظور ناقد از  ست،ی)؛ ضمن آنکه روشن ن97(ص  "کند یم يرویاست[؟]، پ
و  "میپارادا"فروض نادرست خود، و خلط دو مفهوم  رشیبا پذ "ناقد"اصوال موجود است؟! در واقع،  يزیچ
 يریپذ ینیب شیبر پ یعلم[؟] مبتن ییگرا تجربه يتهایکه روا شود یراهبرد سبب م نیا"که  ردیگ یم جهی، نت"راهبرد"

همگون[؟] و  ییایجغراف يفضا رشیو پذ ییگرا تینی[؟]، عیاجتماع رییتغ ندیبه فرا ی[؟]، توجه ناکافیاجتماعجهان 
] را ک؟یلوژ[اکو یکیو اکولوژ یو ابعاد اجتماع ردیقرار بگ کردیرو نی[؟] در کانون اییایجغراف يبه تفاوتها یتوجه یب

  ). 98- 97(ص  ".رئدیبگ دهی[؟] ناد ییفضا يزیر و حرفۀ برنامه ایدر دانش جغراف
و بر آن اساس،  کند یرا از متن استخراج م یعبارات ،يکارکرد - يساختار شیخود در بارة پو يافتهایدر انیدر ب "ناقد"

از  ست؛ین يکارکرد - يساختار شیپو "مسالۀ"خود قابل بحث است، اما اصوال  يکه در جا پردازد یم یبه ابراز نظرات
(ص  "متفاوت است اریبس ندهیروابط آ ینیب شیپ ییبا توانا وددرك روابط موج ییاست که توانا نیا تیواقع"جمله: 

دولت  یمال يها تیحما شیبشود[؟] و افزا کیتراف شیافزا ایباعث کاهش  تواند یها م [؟] بزرگراهجادیا" ای). 98
: سدینو یاز بحث خود، م يریگ جهی). و سپس با نت99(ص  "[؟]انجامدیکاهش تعداد فقرا ب ای شیممکن است به افزا

 يها دهی] معتقد است که پد"ناقد" یعنینوشتار[ نیا ،يکارکرد - يساختار شیپو کردیسبب، برخالف رو نیهم به"
(همانجا). جالب است که بدنبال  "کرد ینیب شیپ قایآنها را دق توان ینم یاگر تماما هم قانونمند باشند[؟] ول یحت ییفضا

که قاعدتا مربوط به بحث  ردیگ یخود م انیرا شاهد ب سهورنهارت یمیاز کتاب قد يا اکتشاف، ترجمۀ جمله نیا
  ).  Hartshorne, 1959, 153ffاست (نک:  "ییمسالۀ جبرگرا"هارتسهورن در بارة 

 يایجغراف يدگاههایاز د زیاز هر چ شیب يکارکرد - يساختار شیپو کردیرو"که  دارد یضمن آنکه اظهار م ناقد
به همراه بوبک در دهۀ  ستالریکر" کند، ی)، ادعا م98(ص  "متاثر است ستالریآراء بوبک و کر ژهیو آلمان، به یاجتماع
ادعا را  نی(همانجا) و ا"کردند[؟] سیرا تاس يکارکرد - يساختار يو اقتصاد یاجتماع يایجغراف کی[؟] 1930- 1920

ارزش  کم يمرور - یمانند آموزش مقالۀ جزوه کیبا  ستالر،یکر ایمتعدد بوبک و  يها به نوشته ياستناد چیبدون ه
)Ahamer, 2012, 317زیاهامر) ن لبرتیمقالۀ مورد استناد (گ یاصل سندةی. جالب است که نوسازد ی) مستند م 

است   ، توجه نداشته بوبک مطالب خود را مطرح کرده ای ستالریبه کر میو بدون ارجاع مستق یدقت ی، با ب"قدنا"همچون 
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 "ياقتصاد يایجغراف"در آلمان دانشجو بود و کتاب خود را در چارچوب  1929و تا سال  ادشدهیدر دهۀ  ستالریکه کر
)؛ ضمن آنکه هانس بوبک، Christaller, 1933, 3منتشر ساخت ( 1933او بود، در  يکه در اصل رسالۀ دکتر

 اریدست نیکه در برل 1930بار در دهۀ  نینخست يدانشجو بود و برا 1926تا  یعنیدهه،  نیدر ا زین یشیاتر دانیجغراف
نداشت که  ستالریبا کر ی). البته او ارتباطنیدانشگاه و تیآشنا شد (نک: سا يبطور جد "ییفضا قاتیتحق"بود، با 

  کند!  "سیرا تاس يکارکرد - يساختار يو اقتصاد یاجتماع يایجغراف کی" اوهمراه  به
در دهه  ستالریمانند کر ییدانشمندان علوم فضا": دهد یاهامر ادامه م لبرتیاز قول همان گ "ناقد"نکته،  نیا بدنبال
 تیقابل يدارا نیاز قوان ییفضا يکه الگوها کند یم از حوادث[؟] اثبات يا مجموعه نییمعتقد بودند که تب 1960- 1950
 یط ییعلوم فضا"نوشته است:  ق،یچندان دق اهامر، هرچند باز نه آنکه(همانجا)؛ حال  "گسترده برخوردار هستند میتعم

 دیتاک )،2002بر هوبارد ( هیو سپس با تک ") بودند.یانسان يتهای(فعال ییفضا ينظمِ الگوها لیدنبال تحل ) به196- 1950
معتبر  يها هیو نظر نیاز قوان یحاک یقینکته که آنها مصاد نیا انیب قیاز رخدادها از طر  يا دسته نییتب"] یعنی: [ورزد یم

 نیکجا هستند؟ بد "ستالریمانند کر ییدانشمندان علوم فضا"جمله  نیدر ا ستی). حال معلوم نibid( "عام هستند
آنان، به  ینظرات علم افراد و نقطه گریو نه در ارتباط با د يکارکرد - يساختار شینه در بحث از پو "ناقد" ب،یترت

  . کند یم "نیتزئ" يظاهر یشکل به گرانیها و آثار د و آنچه در تصور دارد را با نوشته نهد یمن یوقع یعلم جیاصول را
 یصورت عمل کرده است. حت نیبه هم بایدر سرتاسر نوشتۀ خود تقر یسیانگل ای یناقد در استناد به منابع فارس البته،

تعداد منابع؟] ترجمۀ  شیافزا يبه سودا دیو هم [شا یخود، هم آنها را به فارس یدر کتابشناس یمنابع فارس یدر معرف
 یعنوان مشت به تواند، یم "ناقد"مقدار از نوشتۀ  نیهم يگذرا یبررس نجایدر ا رود یارائه کرده است! تصور م زیآنها را ن
و  "یدقت علم"از  زانیمطالب خود، با چه م يو مستندساز يریگ باشد که نشان دهد، ناقد در بهره یار، کافاز خرو

  عمل کرده است.  "يا صداقت حرفه"
است و تالش دارد  "ينظر - یلیتحل"که نوشتۀ او  دهد یخود اطالع م "مواد و روش پژوهش"در پرداختن به  ناقد

 "کند لیو تحل یابیارز يکارکرد - يساختار شیپو کردی[؟] انسان و فضا را در رويدیکل میمفاه يساز نحوه مفهوم"
 ییها پژوهش"، عبارت از "ينظر - یلیتحل"نوشتۀ  نیاو در ا "مورد استفادة يها داده"که  دهد ی). سپس خبر م97(ص 

 - ياختارس شیپو کردی[؟] و در چارچوب رو1344- 1394 یدر فاصلۀ زمان يدیاست که توسط دکتر عباس سع
  (همانجا).  "اند. منتشر شده يکارکرد

 ی)، بدون آنکه خود خبر داشته باشم، از زمانيدیدارند که من (عباس سع دهیتمام، عق یدقت یبا ب "ناقد" ب،یترت نیبد
مشغول نوشتن در بارة  گذراندم، یرا م رستانیکه کالس سوم دب یدر حال ،یسالگ 15ام و البته، از  که دست به قلم برده

از  شیب یقلم ط نیا يها نوشته یمحترم، ضمن بر شمردن برخ "ناقد"ام! در واقع،  بوده "يکارکرد - يساختار شیپو"
 "ست؟یچ يشهر يایجغراف"دو مقالۀ  ،یکار کالس نیهنگام تدو دانشجو به کی انۀیناش یسال گذشته، با شتابزدگ 30

 يدیشادروان دکتر عباس سع يها )، از نوشته1354( "ییایجغراف دةیپد کی عنوان به انسان به ينظر") و 1344(
  !؟ دهد یمن نسبت م را به یرضوان

گذار  دبخشینو"آن را  سو کیمتعارض و دوگانه دارد: از  يبرخورد يکارکرد - يساختار شیدر برخورد با پو "ناقد"
 شمارد یبرم "يزیر تفکر در برنامه دیجد يفضاها شیدای] و پ؟یستیویتی[پوز سمیتویپوز يها تیاز روا رانیا يایجغراف
)، هرچه در ذهن پراکندة 102] (ص ؟یستیویتی[پوز "یتوستیپوز يآن بر الگوها ۀیضمن تک گرسو،ی) و از د93(ص 
مورد  کی یخود زحمت دهد، حت بدون آنکه به کند، یم سندهیو من نو "يکارکرد - يساختار شیپو"دارد، نثار  شیخو

  مستند سازد.  یا بدرستاز آنها ر
 ی)، اگرچه ظاهرا با بعض102- 97آمده (صص  "پژوهش يها افتهی"عنوان  ریآنچه در مقالۀ ناقد ز ن،یبر ا افزون
و  گریکدی است از اتصال دلخواه جمالت و عبارات پراکنده به یبیشده، اما ترک "نیمز"قلم  نیمختلف ا يها نوشته



  المللی انجمن جغرافیاي ایران) جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین                    16

 

 شتریگونه ادعاها که ب نیقلم، ا نیدرك نبود. البته، در نظر ا ابلق سندهینو نیا يآشفته از متن که متاسفانه برا ياستنباطها
بحث  وارید يرو ۀیبا سا یبه نوع شتریکار ب نیچرا که ا ستند،ین ییقابل پاسخگو مانند، یم "یعلم یسردرگم" یبه نوع

  از لطف نباشد:   یخال تواند یقسمت م نیدر ا "ناقد" يرداشتهااز ب یبرخ یوجود، بررس نیکردن خواهد بود! با ا
 "یستیویتیپوز"[البته، منظورشان  یستیتویپوز يبر الگوها دیبا تاک يکارکرد - يساختار شیپو کردیرو"  - 

  ). 102(ص  "شود یم یمنته ییفضا یی[؟] به جبرگراییعقال - ياست] فضا و انسان اقتصاد
در  دیاست که رفتار فرد با نیبه توسعه ا یابیمعتقد است که شرط دست"] يکارد - يساختار شی[پو  - 

  (همانجا).  "شود می[؟] تنظها میپارادا نیا يشده از سو [؟] ارائهنیهنجار يها چارچوب
 ۀینظر ياز مجرا ییگرا انسان يها از انگاره يکارکرد - يساختار شیپو کردیرو يریرپذیتاث ،یبطور کل"  - 

  (همانجا).  "است رفتهیروزانه[؟] صورت پذ يها يبند منطقه دهیا[؟]  يا شبکۀ منطقه
 يسو به يا شبکه منطقه دهیروزانه و ا يها يبند منطقه دیجد دهیبا طرح ا يکارکرد - ساختار شیپو کردیرو"  - 
  ). 104(ص  "[؟] دارنديبر کنش فرد يشتریب هیدارد که تک لیتما ییکردهایرو
آن از  يریگ فاصله انگریمذکور[در باال] ب يها دهیاز ا يکارکرد - يساختار شیپو کردیرو يریرپذیتاث"  - 

  (همانجا).  "است کیو اقتصاد نئوکالس ییعلم فضا میساختارگرا، پارادا يایجغراف
روزانه و  يبند منطقه دهیا يریکارگ به یدربارة چگونگ ی] تاکنون شواهد تجربيکارکرد - يساختار شی[پو"  - 
  (همانجا).  "کند یارائه نم رانیا یاجتماع يایدر بستر جغراف يا شبکه منطقه دهیا

...معتقد ،يمکان مرکز ۀیاز مفهوم آستانه در نظر يریرپذیتاث رغمیعل يکارکرد - يساختار شیپو کردیرو"  - 
خدمات گرد  افتیدر يالزم برا يها از آستانه يرا[؟] با بهانه عدم برخوردار انییاز کارشناسان، روستا یاست که برخ

  (همانجا).  "اند[؟] هم آورده
از باال  يزیر متناقض، با نقد مفهوم آستانه و برنامه يا گونه به يکارکرد - يساختار شیپو کردیدر واقع رو"  - 

  ). 105(ص  "!ردیگ یم يانتقاد و حالت خود شود یم لیبه ضد خود تبد نییبه پا
در  دیرا با ینیع يها فهم ساخت دیاست که کل دهیرس جهینت نیبه ا يکارکرد - يساختار شیپو کردیرو"  - 

  (همانجا).  "جستجو کرد[؟] یذهن يها ساخت
 ها یتمام پست ستالر،ی[؟] و همانند کرییعلم فضا میاز پارادا تی...به تبعيکارکرد - يساختار شیپو کردیرو"  - 

 ".کند یم فیتعر يدوبعد يفضا کیرا در  يزیر را مسطح تصور کرده و برنامه نیو زم گذارد یرا کنار م ها يو بلند
  ).101(ص 

مبهم و  اناتیتصورات و ب ریتا چنان اس کند، یصادر م "احکام" نیخود آنقدر از ا "نقد"محترم در سرتاسر  "ناقد"
  : آورد یبرم ادیفر ،یکه ناگهان با آشفتگ شود یم شیمتعارض خو

 آنکه ی[؟] بگذارد یم یدشوار باق يها از پرسش یما را[؟] با انبوه يکارکرد - يساختار شیپو کردیرو"  - 
  ). 108(ص  "ندیها تدارك بب آن يبرا یپاسخ

ندارد و در اصل، برخاسته  يکارکرد - يساختار شیبه پو یکه ناقد محترم منتظر پاسخ آنها ست، ربط یسئواالت هرچند
و نامرتبط در کنار هم، نزد  رمستندیغ يها گزاره دنیبا چ "ناقد"و آنسو ست که خود  نسویاز ا "یمباحث"از  یاز انبوه

  تصور و مطرح ساخته است!  شیخو
چه  گرانید نکهیآنها، راجع به ا رشیبا پذ زیو خود ن دهد یقرار م "اساس"را  ییفرضها "ناقد"است که  نیچن نیا
به آموزش دادن به  کند یشروع م ان،یم نیو البته در ا ندینش یکرده، به قضاوت م یخوان اند، ذهن در سر داشته يزیچ
مورد  باتیمرور جمالت و ترک اموزاند؟یب گرانیبه د خواهد یم ونهچگ افته،یکه متن را درن یکس نکهیغافل از ا گران،ید

 ،یابیکه در نقد و ارز دهد ینشان م یبخوب ماند، یمورد نقد م "متنِ"به  "تهمت"به  شتریدر بااال که ب "ناقد"استفادة 
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سبب  و به میا خوانده ایو  میا آن را نخوانده ایکه  مینسبت ده یخود را به متن یذهن اتیفرض ست،ین ستهیقاعدتا، شا
 يضمنا نشانگر نگاه از باال "دلبخواه ۀیمرض وةیش" نی. امیا افتهیبا مقولۀ مورد بحث و زبان متن، آن را درن ییعدم آشنا

  ! ستیکه سزاوار آن ن ندینش یم ییو در جا کند یم یاست که خود را ناخوانده، خوانا و نادانسته، دانا معرف "ناقد"
با  ستیبا یرا نم ساخت ی) مطرح م1978فورر ( یکه زمان "يزیانگ الیکشف خ"توجه ندارد که "ناقد" ن،یبر ا افزون

! افتیرا در "حال"ملموس  يتهایوضع دی، کوش"ست به گذشتهنش عقب"گرفت و با  یکی یقابل وارس يِماد يتهاینیع
و منابع نامرتبط، از جمله در نوشتۀ فورر در بارة  شانیپر تاز عبارا یگشت و گذار ناقد در جنگل د،یآ یدر واقع، بنظر م

خود در نقد  تی)، او را مبهوت ساخته و از درك وضع"کیپالست يفضا"(و بنا بر برداشت ناقد:  "ریتغیال يفضا"
 دمحترم که خو "ناقد" راتیقلم، شاهکار تحر نیارتباط، بنظر ا نیبازداشته است. در هم "يکارکرد - يساختار شیپو"

 دانانیاگر جغراف"اند:  فرموده ریمقاله تحر انیاست که در پا یاست، حکم شانیا "ينظر - یلیتحل"نشانگر توان 
 ست،یفضا[؟] برخوردار ن انهیگرا نخبه دیتول ياش برا مستحکم[؟] گذشته تیاز صالح گرید يزیر که برنامه اند رفتهیپذ

 نی). [لطفا ا110(ص  "دکردیفضاها را تول نیا توان ی[؟] مينشان بدهند که چگونه با مشارکت حداکثر دیاکنون با
  !].دیبخوان گرید کباریجمله را 

   یانیسخن پا

 ،یو حقوق یاسیس - ياقتصاد ،یفرهنگ - یاجتماع ک،یاکولوژ - یطیمح ينه تنها بر ساختها يکارکرد - يساختار شیپو
بر روابط  ن،یو همچن رسد یبانجام م یمتنوع جامعۀ انسان يازهایبه ن ییپاسخگو يکه برا یگوناگون يتهایبلکه بر فعال
 ب،یترت نیدارد. بد يجد دیتاک یو منطق وستهیپ یدر ارتباط ه،هم نیمتقابل ا ياثرگذار زیو ن تهایفعال نیمترتب بر ا

 یاما در چارچوب افته،ی لیمرتبط تشک ییاستوار است که هرچند از اجزا دهیچیپ یبر نظام يکارکرد - يساختار شیپو
خود، از جمله  يسادة آن به اجزا ۀیتجز ن،ی. بنابراکند یخود عمل م يتک اجزا فراتر از تک ده،یتن و در هم کپارچهی

  و مانند آن، مانع از درك نظاموار آن خواهد بود.  تیرکرد، فعالفضا، ساختار، کا عت،یانسان، طب
 گر،یسخن د . بهيدر کار است و نه تاخر ینظام، نه تقدم نیدر ا "يکارکرد - يساختار" بیمبنا، در ترک نیهم بر
برآمده از ساختار و کارکرد  یِکیالکتید "سنتز" ینوع "یینظام فضا"در پرداختن به  "يکارکرد - يساختار" بیترک

 شیپو"مثابۀ جوهرة  به "یینظام فضا"ن، درك ی. بنابرا"کارکرد"است و نه  "ساختار"نه  گریاست که خود د
 نگر هیتجز يِاست که البته، ذهن مجردگرا کپارچهیو  ریپذ بیترک ،یارتباط شۀیاند یمستلزم نوع "يکارکرد - يساختار

درختان مانع "دارند،  نگر هیتجز ینگرش نینخواهد بود! درواقع، آنان که چن دهیچیپ ینظام نیقادر به درك آن و چن
   "خواهند بود! نگلج تیرو
 "فضا" طیمجرد و ساده، به لفظ بس يآن را به نحو "یینظام فضا"در برخورد با  "ناقد"است که  یدر حال نیا

  به  ریپذ بازگشت یبسادگ گرید بیترک نیا نکهیغافل از ا گردد، یم "انسان + فضا  لیتحل" یو مدع گرداند یم باز
اصل را بر  زیدر ارتباط با فضا ن ا،یبه جغراف یسنت يکردیبا رو "ناقد" نسان،ی. بدستین "انسان مجرد"و  "مفرد يفضا"

نظاموار  شۀیفضا ست. درواقع، در اند يتجزاینظام، انسان جزء ال نیحال آنکه در ا گذارد؛ یفضا و انسان م کیتفک
با  بیترک یب ،یکی "حضور"که  اند دهیتن آنچنان درهم ضاانسان، مکان و ف عت،یطب ،يکارکرد - يساختار شیپو
 یسنت يدگاههای، برخالف د"فضا"و  "مکان"و درك  "انسان"و  "عتیطب" شه،یاند نیدر ا ست؛یقابل تصور ن ،يگرید

 منظا") است که گرید ییهمۀ آنها (و اجزا بیترک و ستندیبرخوردار ن ياز تقدم و تاخر انه،یامکانگرا ای انهیجبرگرا
علت " ،یینظام فضا يداریدر پد یجامعۀ انسان "تیکل"مبنا و در قالب سنت فلسفه،  نی. بر ادارد یرا برپا م "ییفضا
فضا و  يداریآن را در پد ستیبا یعنی د؛یبنظر آ شیخو "معلول"است، هرچند ممکن است خارج از ذات  "یفاعل

  بشمار آورد.  "علت بالذات" یینظام فضا
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فاحش  يدچار چند خطا يکارکرد - يساختار شیمحترم آنجا ست که در برخورد با پو "ناقد"برجستۀ کار  اشکالِ
 کسانی "ییایجغراف يفضا"با  کیزیدر علم هندسه و ف زیو ن یرا در مباحث فلسف "فضا" نکهینخست ا شود؛ یم
 "کیالکتید"از جمله شناخت روح  ،یفلسف ثبه مباح توان یم "ایلسفۀ جغرافف"بر  هیبا تک کند یو تصور م ندیب یم
انسان و فضا بر  هیآنکه ضمن تجز گریکانت ورود کرد. د مانوئلیا "نقادانۀ يخردورز" تیماه ایهگل  شیدریفر

که او  ردیگ یخطاها از آنجا نشات م نی. اکند یمباحث مربوط به مکان را با فضا خلط م ا،یجغراف یاساس نگرش سنت
و آن را  شناسد یمعنا و معادل را م کی نیهم یسیانگل spaceواژة  ي) را اساس قرارداده، برایس(هند یدسیاقل يفضا
. برد یبکار م نینو يایدر مباحث جغراف ییو نظام فضا "فضا" يبرا يبرابرنهاد ،یسنت اتیاضیجا همچون ر همه
مستلزم دقت است؛  ایدر جغراف فضاپرداختن به مقولۀ ") متذکر شده است که 1390...(شیدر مقالۀ نخست پو سندهینو

 نی). ا9، 1390 ،يدی(سع "فضا" يچندپهلو یمفهوم گاه ژهیبر آن، بو یمبتن يدیکل میو مفاه یفلسف یدقت در مبان
  ست. فاقد آن ا "ناقد"با توجه به موارد باال،  د،یآ یاست که بنظر م يزیهمان چ "دقت"نوع 
از آنکه خوانندة مخاطب  شیپ گرا، هیو تجز طیبس يدیبا د ا،یبه جغراف یدر چارچوب نگرش سنت "ناقد" ب،یترت نیبد

 يها نوشته ی(کلبدواژگان) مورد استفاده در برخ میکردن مفاه فیدر درك مبحث بکشاند، با رد "اعوجاج" یرا به نوع
  . دیآ یگرفتار م "شیمطلوب خو"در استدراك  یشانیبه پر دگوناگون، خو يسالها و به مناسبتها یط سندهینو نیشیپ

، "ییجبرگرا" یتنگ مباحث سنت يپا را از چارچوبها یرانیا دانانیکه جغراف دهیوقت آن فرارس یبدرست دیشا
 ،يردکارک - يساختار شیهمچون پو ییکردهاینقد رو يفراتر نهند و برا کیکالس "ییگرا انسان"و  "ییگرا امکان"

 زند،یآم یم ) در همي(متدولوژ یشناس و روش یتماعشناخت، فلسفۀ اج يکه در آنها، تئور يتر تازه يخود را با نگرشها
  مانوس سازند.  
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