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چكيده
در نظريه كاركرد گرايى، جامعه يك سيستم سازمان يافته تلقى مى  گردد و همان طورى كه هر سيستم از اجزاء 
و عناصر متمايز تشكيل شده، جامعه نيز به عنوان يك سيستم از گروهها و سازمانهاى مجزا تشكيل شده است. اين 
اجزاء به نحوى خاص با هم تركيب شده و در مجموع يك كل را تشكيل مى دهند. الزمه بقاء يك سيستم آن است 
كه اجزاء و عناصر آن با هم در تعامل بوده و سيستم به صورت يكپارچه و درچارچوب عوامل محيطى نظير 
جغرافيايى، ارزش ها، و نظام  هاى اجتماعى حركت كند. اين تعامل و همكارى كه منطبق بر يك سرى اصول و 
قوانين مى  باشد منجر به حفظ تعادل و بقاء سيستم شده و حتى اگر بخش و اجزائى از آن دچار تغيير و دگرگونى 
شود اين همكارى به حفظ و ثبات كل كمك مى  كند. در اين نظريه هر جزء از سيستم داراى يك كاركرد خاص 
بوده و بقاء آن به ميزان تعامل آن با بقيه اجزاء سيستم و ميزان كاركرد آن بستگى دارد. يك جزء مى  تواند در يك 
دوره زمانى داراى كاركرد و در دوره  اى ديگر بدون كاركرد باشد كه در صورت عدم كاركرد، از سيستم حذف 
مى  شود. در اين نظريه كليه سنن و مناسبات و نهادهاى اجتماعى، دوام و بقايشان به كار و يا وظيفه  اى كه در 
نظام اجتماعى كل بر عهده دارند بستگى دارد و تا زمانى به حيات خود استمرار مى  دهند كه از نظر كاركردى 
مفيد باشند. نظريه كاركرد گرايى هر گونه تغيير و تحول جزئى را ناشى از نياز كاركردى جامعه مي داند؛ به بيان 
ديگر در اين نظريه جامعه به صورتى عمل كرده و پيش مى  رود كه پاسخگوى احتياجات كاركردى خود باشد و 
ساز و كارها به شكلى است كه به حفظ وحدت، انسجام، تعادل و بقاء آن كمك كند. در اين مقاله ضمن بررسى 
مكتب كاركرد گرايى در جغرافيا، به مقايسه تطبيقى اين مكتب با ساير مكاتب جغرافيايى پرداخته مى  شود.(آزاده  

ارمكى،1373؛ اديبى،انصارى،1383) 
واژه  هاي كليدي: كاركردگرايى، مكاتب جغرافيايى، جغرافياى كاركردى، ديد سيستمى.

1- مقدمه   
انديشه  هاى فلسفى در ايجاد مكتب هاى جغرافيايى تأثيرات بسيارى داشته  اند. نفوذ اين انديشه  ها در 
مطالعات جغرافيايى از دهه 1930 آغاز مى  شود. در فاصله سالهاى 1960-1930، مباحث فلسفى در جغرافيا، 
در زمينه  هاى طبيعت و چشم  انداز، مناسبات جغرافيا را با ساير رشته  هاى علمى مطرح مى  كند. از همين زمان 
رويكرد پيوندى و تعاملى رشته  هاى مختلف علوم به يكديگر در قالب فلسفه علم به منزله رويكردى نو نيز 
مطرح شده است. در دهه 1950 ورود مكتب علم فضايى به جغرافيا تأثيرات زيادى بر تفكرات جغرافيايى 
گذاشت و در دهه 1970، سهم جغرافيا در حل مسائل روزمره اجتماعى و اقتصادى، اعتبار علمى بيشترى 
پيدا كرد. اين امر ساختار علم جغرافيا  را به شدت متحول نمود و در نتيجه ديدگاه ها و مكتب هاى فلسفى- 

سياسى به سرعت در تحليل  هاى جغرافيايى بكار گرفته شد(شكوئى،1377، 20؛توانا،17،1382 ).
از ميان همه مكتب هاى فلسفى و اجتماعى كه به طور مستقيم و غيرمستقيم در مطالعات جغرافيايى تأثير 
داشته، مكتب كاركردى در رديف معدود تفكرات فلسفى است كه در تئورى روش كار، مباحثات فلسفى و 
تجربى علم جغرافيا، علوم سياسى، مردم  شناسى و علوم  اجتماعى بيش از همه دخالت داشته است. بدون شك 
اغلب جغرافي دانان، در مطالعات جغرافيايى مفاهيم كاركردى را دنبال مى  كنند و عالوه بر اين، مفاهيم كاركردى 

تاكنون براى بسيارى از شاخه  هاى جغرافيا، چتر فلسفى و روش  شناسى تهيه ديده است(شكوئى،85 ،202).
كل  در  موجود  فرعى)  (سيستم هاى  سيستم هاى  خرده  و  كاركردها  به  كاركردى  تفكرات  جغرافيا  در 
سيستم هاى جغرافيائى تأكيد دارد. جغرافيدانان، از همان ابتداى ظهور علم جغرافيا، به شكل هاى مختلف 
نگرش  اين  پرداخته  اند.  مسائل  تحليل  و  تجزيه  به  سيستمى  نگرش  با  و  گرفته  بكار  را  سيستمى  روش 
سيستمى و نظريه عمومى سيستم ها نقش عمده  اى در ادراك جغرافيايى ايفا مى  كند به طورى كه به عقيده 
برخى از جغرافيدانان در صورتى كه در جغرافيا نگرش سيستمى رها گردد يكى از نيرومندترين روش هايى 
كه قادر است براى جهان پيچيده اطراف ما پاسخ  هاى قانع كننده  اى بيابد را از دست خواهيم داد (شكوئى، 
77، ص49). تفكر سيستمى پديده مورد نظر را به عنوان جزئى از يك سيستم وسيع  تر مى  نگرد و تشريح 
آن جزء بر حسب نقشى كه در آن سيستم بزرگتر دارد صورت مى  گيرد. به طور مثال بررسى جايگاه يك 
روستا در سلسله مراتب آباديهاى منظم انجام مى  گيرد وتنها به توصيف واحدهاى مسكونى، ميدان، اراضى 
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كشاورزى و ... روستا اكتفا نمى  گردد و كاركرد و نقش آن روستا در سلسله 
مراتب روستايى مطالعه شده و حتى آثار سياست  هاى ملى در آن روستا و 
نيز تأثير آن روستا در سياست  هاى ملى مورد بحث قرار مى  گيرد (محموديان 

1384، ص 50).
بخش دوّم اين مقاله مكتب كاركرد گرايى و اصول حاكم بر آن را بررسى 
كرده و بخش سوّم به بررسى اين مكتب در جغرافيا مى  پردازد. بررسى ساير 
به  پنجم  بخش  و  است  گرديده  ارائه  چهارم  بخش  در  جغرافيايى  مكاتب 
مقايسه تطبيقى مكتب كاركردگرايى با ساير مكاتب مى  پردازد. نتيجه  گيرى در 

بخش ششم آورده شده است.

2- مكتب كاركرد گرايى
از  پيش  دوره  در  مى  توان  را  كاركرد گرايى  ديدگاه  تاريخى  ريشه  هاى 
پيكره  اى  به  را  جامعه  كه  نمود  جستجو  ارسطو  و  افالطون  آراء  در  ميالد 
تشبيه مى  نمودند كه هر كدام از اعضاء جامعه به مانند اندامى در بدن، بسته 
اين  مى  شدند.  تقسيم  بندى  غيره  و  قلب  سينه،  سر،  به  دارند  كه  اهميتى  به 
تفكر متعاقباً در انديشه هربرت اسپنسر در شكل زيست شناسانه  ى آن، و در 
انديشه   ى دوركيم در شكل جامعه شناسانه  ى آن دنبال شد (ريترز،1377 و121؛  
جوامع  بين  جامعه  شناسان  و  اجتماعى  فالسفه  كه  تشابهى  صفائي نژاد، 1382). 
اولين  واقع  در  بودند،  قائل  حياتى  سيستم هاى  و  زنده  موجودات  و  انسانى 
پيش فرض فلسفى مكتب كاركرد گرايى را ساخته است. در اين مكتب تمام 
پديده  هاى مورد مطالعه در جامعه  شناسى، پديده  هاى مجموعه  اى يا پديده هاى 
تئورى هاى  به  معروف  مكتب،  اين  تئورى هاى  دليل  اين  به  هستند.  سيستمى 
سيستمى بوده و پديده  هاى مورد مطالعه مكتب كاركرد گرايى، در قالب سيستم، 

مجموعه و نظام مى  گنجد (تنهايى، 1379، ص 65).
كاركرد گرايى كليه  ى پديده  هاى اجتماعى را در ارتباط با نتايجى كه براى 
كل نظام اجتماعى دارند مدّنظر قرار مى  دهد. در اين مكتب نظام اجتماعى 
از اجزاء گوناگونى تشكيل شده و آنچنان به يكديگر وابسته و در هم تنيده 
است كه كار كرد هر يك از اين اجزاء در دوام و پايدارى نظام اجتماعى و 
كل، نقش مهم و بسزايى را دارد. اين نظريه داراى سه اصل مهم است كه در 

ادامه به آن اشاره مى  شود (موسوى، 1384).

  (Structure) 2-1- ساخت
ساخت به روابط و انگاره  هاى اجتماعى نسبتآً با دوام اطالق مى  گردد. 
يك  هر  اجتماعى  نهادهاى  يا  رسوم  و  آداب  قبيل  از  اجتماعى  پديده  هاى 
ساخت معينى دارند؛ به طور مثال خانواده نوعى سازمان اجتماعى است كه 
از مجموع برخورد روابط ميان افراد تشكيل شده است كه در دوام و بقاء 
كل نظام اجتماعى سهيم هستند. ساخت كلى جامعه  از مجموع ساخت  هاى 

معين اجزاء آن (نهادها) تشكيل مى  گردد (اديبى، انصارى 1383، 82).

(Social Structure) 2-2- نظام اجتماعى 
اساسى  ترين مفهوم در تحليل كاركردگرايى مفهوم نظام اجتماعى است. 
در اين نظريه، در شرايط معمولى، همه عناصر نظام اجتماعى از قبيل مدارس، 

خانواده و دولت به سازگارى با هم گرايش دارند به اين ترتيب كه هر عنصر 
خانواده  كاركرد  همگانى كمك مى  كند؛ به طور مثال  به حفظ ثبات كلى و 
عبارت است از ادامه نسل، انتقال ارزشهاى اجتماعى به فرزندان و مراقبت 
تمايل  نوعى  از  كاركرد گرايى  نظريه  در  جامعه  كهنساالن.  و  خردساالن  از 
كلى به سوى ثبات و يا تعادل برخوردار است و در آن هر نوع دگرگونى 
دگرگونى در يك جزء از اجزاء  مخرب خواهد بود زيرا  اجتماعى احتماالً 
معموالً دگرگونى در ساير اجزاى نظام را به دنبال خواهد داشت(رابرتسون، 

.(36 ،1372

(Function) 2-3 -كاركرد
كاركرد در بيان جامعه  شناسى بدان معنا است كه هر پديده اجتماعى كار 
ويژه  اى را بر عهده دارد، بطوريكه اين كاركرد در دوام و بقاى جامعه مؤثر 
مى  باشد. در اينجا آنچه مدنظر است كار فردى و حتى وظيفه به طور كلى 
مثال  طور  به  است.  مطرح  خاص  نظام  در  آن  بودن  كاركردى  بلكه  نيست، 
خانواده با كاركرد هاى خود از قبيل توليد نسل و پرورش افراد به دوام و بقاى 
نظام اجتماعى كمك مى  نمايد (توسلى217،1373). در جامعه  شناسى هر چيزى 
كه بنا به نياز اجتماعى بوجود آمده باشد تا در رفع يك نياز خدمت كند به 
كاركرد  پويش  ديگر  عبارت  به  مى شود،  تلقى  كاركردى  جريان  يك  عنوان 
عبارت از جريانى است كه طى آن پديده  اى در جهت رفع يك نياز اجتماعى 

پديد آيد (تنهايى، 1372، 80).
كاركرد را مى  توان به دو نوع كاركرد مثبت و كاركرد منفى تقسيم نمود. 
را  كاركرد  نتيجه  مى  توان  هنگامى  و  سودبخش  است  عملى  مثبت  كاركرد 
مثبت دانست كه در جهت استحكام و انسجام جامعه پيش رود. كاركرد منفى 
قرار  ثبات  ضد  و  ناپايدارى  حالت  در  را  جامعه  كه  زيان بخش  است  عملى 

مى  دهد (تنهايى، 1379، 75).

3- جغرافيا و مكتب كاركرد گرايى
مباحث  در  كه  است  فلسفى  تفكرات  معدود  از  كاركردگرايى  مكتب 
تئورى، روش كار، مباحث فلسفى و تجربى علم جغرافيا اثر گذار بوده است. 
اغلب جغرافي دانان، در مطالعات و تحليل  هاى جغرافيايى ناحيه  اى، شهرى و 
كاركردى  تفكرات  مى  دهند.  ويژه  اى  اهميت  كاركردى  مفاهيم  به  روستايى 
در جغرافيا به كاركردها در كل سيستمهاى جغرافيائى توجه دارد. از جمله 
بر  مبتنى  علوم  در  كه  است  آن  كاركرد  و  ساخت  سيستم،  يك  ويژگى  هاى 
روش  هاى سيستمى مورد توجه قرار مى  گيرد. بنابراين نظريه ارگانيك بودن 
علم جغرافيا بعنوان يك نظام علمى و توجه به ساختار هاى فضايى و كاركرد 

آن از اهميت ويژه  اى برخوردار است.
اكثر كارهاى تجربى در جغرافيا را مى  توان از لحاظ شكل و قالب كاركرد 
گرايانه تعبير كرد. به  طور مثال جغرافياى فرهنگى كارل  ساور رويكردى كامًال 
كاركردگرايانه دارد كه در نحوه درك وى از چشم انداز آشكار مى  شود. در نظر او 
محيط واقعيتى است جامع كه بوسيله عناصر مجزا و جداگانه تعريف نمى  شود 
و نيز داراى شكل، ساختار و كاركرد است. جغرافيدانان كاركرد گرا در مطالعات 
خود در پى نشان دادن اين هستند كه چگونه در يك كل، اجزاء مختلف با 
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هم پيوند و وحدت يافته  اند. (محموديان،1384،49؛كورز، 1373،12)
تأمين  شكل  در  چه  كاركردى  جامعه  منزله  به  جامعه،  درك  و  تبيين 
معيشت و ادامه حيات و چه به گونه  اى كه باعث تأمين امنيت و بقاى كل جامعه 
در سطوح كالن و خرد (محلى) باشد موضوع جغرافياى اجتماعى مى  باشد. 
تأثيرگذار  اجتماعى  اقتصادى-  مفهوم  يك  كاركرد  آن  تبع  به  و  كار  چند  هر 
بتوان  تا  مى  كند  فراهم  را  امكان  اين  جغرافيا،  با  ارتباطش  لحاظ  به  اما  است 
مسائل اساسى وابسته به سرزمين را در مقياس محلى، ناحيه  اى و فراناحيه  اى 
پايه  ريزى كرد. اين امر به روشن شدن مسائل ديگر چون جريانهاى مهاجرتى، 
غيره  و  پرورش  و  آموزش  فراغت،  اوقات  گذران  ونقل،  حمل  و  ارتباطات 
يارى مى  رساند. از اين رو، كاركردهاى اساسى زندگى انسانى، با تكيه بر نظر 

گاه بويك(1948) و پارچ به شكل زير طبقه  بندى مى  شوند:
- كاركردهاى اوليه زيستى: مانند توليد مثل 

كاركردهاى ثانوى اجتماعى: زندگى جمعى، مسكن  گزينى، بهره  گيرى از   -
زمين و غيره

توليد،  باز  اقتصادى،  نيازهاي  رفع  كار،  اجتماعى:  اقتصادى  كاركردهاى   -
ايجاد ثروت و غيره

- كاركردهاى فرهنگى- اجتماعى
- كاركردهاى سياسى- اجتماعى: بينش  ها، ايدئولوژى 

- كاركردهاى تحرك (اجتماعى- جغرافيايى): آمد و شد، تغيير مكان سكونت
- كاركردهاى اوقات فراغت: به تفريح و استراحت پرداختن، انتخاب و ايجاد 

مكان هاى گردشگرى.
البته تمامى كاركردهاى ياد شده در فرايندى رو به تحول قرار مى  گيرند. 
اين فرايند در رابطه با سطح ويژگى هاى تمدن حاكم بر جامعه است كه به 
نوبه خود بر فرايند دگرگونى فرهنگ تأثير گذار مى  باشد. از اين رو، مفاهيمى 
چون «نواحى فرهنگى رسمى»، «نواحى فرهنگى كاركردى»، «نواحى فرهنگى 
بومى»، «نواحى ادارى- سياسى»، در مفهوم تقسيمات كشورى و ... با مفاهيم 
«گروه هاى  رسمى »،  نظير«گروه هاى  علوم  اجتماعى  در  خود  همپاى  تقريباً 

كاركردى»، «گروه هاى ادارى» به تعامل برمى  خيزد (توانا،1383،37).
كاركرد گرايى به شكل هاى گوناگون و به طور مستقيم و غير مستقيم وارد 

علم جفرافيا شده است كه به صورت زير قابل بيان است:
كاركرد گرايى غيرمستقيم: اين شكل كاركرد گرايى تقريبًا به صورت مفاهيم 
كاركرد ها مثًال تعيين نقش مشاغل در رابطه با توسعه شهرى، وابستگى ميان 
يك متغير وابسته و يك يا چند متغير مستقل، كاركرد يا نقش شهرها در داخل 

ناحيه و مناسبات بين ناحيه  اى، عمل كرده است.
جانشينى كاركردى: نفوذ سريع تكنولوژى خارجى در جوامعى كه تكنولوژى 
سطح پايينى دارد، سبب ايجاد نيازهاى جديد و تعادل هاى اكولوژيكى جديد 

مى  شود و در نتيجه باعث تغيير در كاركرد جوامع مى  شود.
موجود، تعادل و خود تنظيمى: اين مفاهيم كانون اصلى  نگهدارى وضع 
سيستم هاى  داخلى  عمليات  سلسله  بررسى  ابزار  و  جغرافيايى  مطالعات 
انسانى است؛ در اينجا عملكردهايى كه وضع موجود را تضعيف يا تخريب 

مى  كنند مورد مطالعه قرار مى  گيرند.    
به طور مثال در مورد سياست عدم تمركز، سعى مى  شود كه حاكميت 

ادارى، اقتصادى و اجتماعى پايتخت تعديل گردد و اين كار شايد از طريق 
رشد  الگو هاى  به  كاركرد،  اين  شود.  عملى  توسعه،  جديد  قطب هاى  ايجاد 
بوجود  ناحيه  اى  تنظيمى  خود  و  مى  بخشد  تعادل  كشور  مختلف  نواحى  در 
مى  آورد. تعادل  يابى نه بر اساس سود اقتصادى بلكه بر اساس زندگى بهتر 

براى بيشتر مردم مى  باشد.
سازگارى و تطابق: در اين شكل كاركرد گرايى، هماهنگى و سازگارى موجود 

زنده با محيط بررسى مى  شود
وابستگى  كاركردى،  مباحثات  همه  مجموعه: در  عناصر در يك  وابستگى 

عناصر در يك مجموعه، مفهوم اصلى كاركردى را مى  رساند.
انتخاب  و  ناحيه  اى  توسعه  بررسى  هنگام  به  كاربردى،  جغرافياى  در 
قطب هاى توسعه، بيش از همه به وابستگى عناصر موجود در يك مجموعه 
اهميت داده مى  شود. بدينسان مى  توان نتيجه گرفت كه در ديدگاه كاركردى، 
تحليل سيستمى و نگرش سيستمى در موضوع مورد مطالعه، از اصول مهم 
كار محسوب مى  شود. وحدت كاركردى يا پيوستگي كاركردي در يك ناحيه، 
مشخص  كل  يك  قالب  در  انسانى  و  طبيعى  عوامل  تركيبى  خصلت هاى  با 
مى  گردد، زيرا هر ناحيه يك ساخت پويا دارد كه در آن از نظر كاركردى، 
عناصر و عوامل به هم مرتبط شده و به صورت يك كل ظاهر مى  شوند. در 
حقيقت كاركرد گرائى جغرافيائى به صورت چترى مى  ماند كه در آن، روابط 
پيچيده انسان و محيط، در مفهوم نظام كاركردى به تحليل كشيده مى  شود. 

(شكوئى، 198،203،1385).

4- ساير مكاتب جغرافيايى 
4-1- مكتب ساختار گرايى

را  زندگى  فضايى  گوناگون  پديده  هاى  معتقدند  مكتب  اين  جغرافيدانان 
نمى  توان به طور جداگانه و مستقل از يكديگر مطالعه كرد و هر پديده را بايد 

در مجموعه پديده  هاى ديگر بررسى نمود. 
به عبارت ديگر در مكتب ساختار گرايى پديده  هاى جغرافيايى به صورت 
كل  از  جزئى  جغرافيايى  پديده  هر  بلكه  نمى  گيرند  قرار  هم  كنار  در  مجزا 
در  مثال  طور  به   .(123،1373 (شكوئى،  دارد  تعلق  آن  به  كه  است  ساختارى 
تحليل مسأله مهاجرت از روستا به شهر، بايد كليه عوامل درونى روستا مانند 
يك  در  شهرى  جاذبه  هاى  طرفى  از  و  روستا  اقتصادى  و  اجتماعى  ساختار 
ارتباط متقابل با يكديگر بررسى شوند تا بتوان به يك تحليل درست از پديده 
مهاجرت از روستا به شهر دست يافت. به عنوان مثالى ديگر، در جغرافياى 
شهرى در تحليل چگونگى تصميم  گيرى خانواده  ها در تهيه و ساخت مسكن، 
بايد از ساخت و كاركرد بازار مسكن آگاه بود. به عبارت ديگر در موضوعات 
از  جداى  و  مستقل  صورت  به  را  مسائل  نمى  توان  جغرافيايى  مباحث  و 

همديگر بررسى كرد و كل جامعه بايد به صورت يكپارچه ديده شود. 

4-2-  مكتب اكولوژيك  
انطباق  پذيرى  و  سازگارى  توان  مطالعه  به  بوم  شناسى  يا  اكولوژى 
انسان داراى  زنده،  موجودات  زنده با محيط مى  پردازد. در ميان  موجودات 
ساختارهاى خاص فرهنگى و اجتماعى است و سازگارى و انطباق  پذيرى او 
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با محيط، با سازگارى گونه  هاى گياهى و جانورى تفاوت داشته و بيش از ساير 
گونه  ها داراى فاعليت و نتيجه   بخشى مى  باشد.

در اين مكتب بر اين ديدگاه تأكيد مى  شود كه اگر انسان بخواهد كنترل 
اكوسيستم را بدست گيرد تا در درازمدت از نارسايى  هاى ممكن جلوگيرى 
بعمل آورد الزم است با شرايط محيط طبيعى همراهى كند نه عليه آن باشد. 
پيدا  تفاوت  سودا گرايانه  و  اقتصادى  نگرش  با  اكولوژى،  نگرش  بنابراين 
مى كند. در اين مكتب، تحليل اكولوژيكى، به عنوان پايه و اساس هر گونه 

برنامه  ريزى محيطى محسوب مى شود.
در مكتب اكولوژيك و علم جغرافيا دو ديدگاه همواره مورد توجه بوده 

است:
1- حاكميت انسان بر طبيعت: در اين ديدگاه انسان ارباب طبيعت است و 
مى  تواند به كمك تكنولوژى، محدوديت هاى محيطى را بر طرف سازد و از اين 
طريق بر شرايط محيط مسلط گردد. در نقد اين نظريه مى  توان گفت با توجه به 
پيشرفتهاى بشرى در كاربرد تكنولوژى  هاى پيشرفته در امر كشاورزى (انقالب 
سبز) كماكان ميزان برداشت محصول تحت تأثير عوامل طبيعى (بارندگى، دما، 

خاك،...) مى  باشد. بنابراين انسان نمى  تواند ارباب محيط طبيعى باشد.
از  عده  اى   1930 تا   1920 دهه  هاى  در  انسان:  بر  طبيعت  حاكميت   -2
داشتند.  اعتقاد  انسانى  فعاليت  بر  طبيعي  محيط  قاطع  تسلط  به  جغرافيدانان 
طرفداران اين نظريه به شدت تحت تأثير داروينيسم و نظريه تكاملى داروين 
حياتى  فضاى  تهيه  جهت  زنده  موجود  با  كشور  مشابهت  و  گرفتند  قرار 
نظريه نيز مى  توان به  را مطرح ساختند (شكوئى،222،228،1384). در نقد اين 
اشاره  طبيعت  مهار  جهت  در  تكنولوژى  كاربرد  در  بشر  وسيع  پيشرفتهاى 

نمود.

4-3-  مكتب فرهنگى نو
از فرهنگ تعاريف زيادى شده است كه از جمله مى  توان اين موارد را بيان 
كرد: 1- فرهنگ به يك نظام از باورهاى مشترك و يا تماميت زندگى اطالق 
مى  شود، 2- مراد از فرهنگ، توليد فكرى و هنرى نخبگان جامعه مى  باشد، 
و 3- فرهنگ عاملى است كه به روابط اجتماعى يك گروه، ساختار و شكل 

مى  دهد (شكوئى،1384، 205). 
در زمان ما، فرهنگ، شامل روابط قدرت است كه در شكل  هاى سرورى، 
سلطه و تبعيت بازتاب مى  يابد. مراد از سلطه و سرورى، برترى اقتصادى و 
تكنولوژى مى  باشد كه باعث تسلط كشورهاى پيشرفته بر كشورهاى جهان سوم 
شده و از اين طريق آنها را وادار به قبول ارزش  هاى فرهنگى، سياسى و اخالقي 
خود مي  كند. بدينسان در جغرافياي فرهنگي  نو، عامل فرهنگ نمي  تواند جدا از 
اقتصاد سياسي عمل كند. لذا منطقى است كه در مطالعات جغرافياى فرهنگى، 
سود- حاكميت  ريشه  يابى  به  فرهنگى  پديده  هاى  پراكندگى  بر  تأكيد  ضمن 

طلبى در سطح ملى و جهانى نيز توجه گردد. بر اين اساس، امروزه در قلمرو 
جغرافياى فرهنگى نو، عنوان  هايى از قبيل: هويت ناحيه  اى به منزله يك فرايند، 
كاركردهاى اجتماعى قدرت در امر فرهنگ، تحليل فضايى- مكانى امپرياليسم 
فرهنگى، نقش فرهنگ در زندگى جهان سومى  ها، و... از موارد عمده مورد 

بحث مى  باشند (شكوئى 1384، 214).

4-4-  مكتب راديكال
جنگ  عليه  بازتابى  در   1980-1973 سالهاى  بين  در  راديكال  مكتب 
با  مبارزه  نيز  و  جامعه  طبقات  همه  براى  اجتماعى  عدالت  گسترش  ويتنام، 
اقتصادى،  اجتماعى-  مسائل  بر  تأكيد  گرفت.  شكل  محيطى  آلودگى  هاى 

اساس كار اين مكتب مى  باشد (شكوئى، 1373،125).
ملت ها  ميان  نابرابرى  حذف  از: 1-  عبارتند  مكتب  اين  عمده  محور  سه 
2- توسعه همانند و برابر در داخل ملت  ها 3- كمال  پذيرى صادقانه و واقعى 
انسانها. اين مكتب پيدايش بى  عدالتى را برخاسته از كاركرد«ساختار ناموزون 
و  ماهيت  از  نيز  اجتماعى  نظام  ناموزون  ساختار  مى  داند.  اجتماعى»  نظام 
كاركرد ساختار درونى و بيرونى عناصر اصلى تشكيل  دهنده نظام اجتماعى 

مايه مى  گيرد.
كاركردهاى  و  ساختار  با  گوناگون  عناصر  اجتماعى،  نظام  درون  در 
گوناگون وجود دارد. اما شالوده نظام اجتماعى بر پنج عنصر زير، همراه با 

مؤلفه  هاى مربوط، استوار است:
- عناصر و مؤلفه  هاى زيست  محيطى

- عناصر و مؤلفه  هاى جمعيتى
- عناصر و مؤلفه  هاى معيشتى- اقتصادى

- عناصر و مؤلفه  هاى فرهنگى
- عناصر و مؤلفه  هاى سياسى (تقوايى ، 1385) 

وضعيت  و  اجتماعى  نظام  ماهيت  مؤلفه  ها،  اين  ساختارى  كاركرد 
عدالت اجتماعى موجود در آن را روشن مى  سازد. در واقع جوامع امروزى 
اجتماعى  روابط  شكل  گيرى  زمينه  ساز  ناموزون  ساختارهاى  بودن  دارا  با 
ناعادالنه هستند. بر اين اساس جغرافيدانان راديكال معتقدند مى توان و بايد 
ساختارهاى اجتماعى را به گونه  اى تغيير داد كه جهان فعلى را به وضعيت 

مطلوب (عدالت اجتماعى) آن رساند.

4-5- مكتب ليبراليسم
شكل  انسان  از  بورژوايى  فردگرايى  مفهوم  اساس  بر  ليبراليسم  مكتب 
گرفته است. اين مكتب فرد را واقعى  تر، بنيادى  تر و مقدم بر جامعه بشرى، 
ليبرالى اساساً انسان  مدار  ساختارهاى آن تلقى مى  كند. جهان  بينى  نهادها و 
ادبيات  در  اخير،  قرن  دو  در  دارد.  جهانى  اين  ماهيتى  و  است  فرد گرا  و 
جغرافيايى غرب، مكتب ليبراليسم، بيش از هر مكتب فكرى و فلسفى ديگر، 
مطالعات و تحقيقات جغرافيايى را تحت تأثير قرار داده است و به عنوان يك 
فلسفه سياسى- اقتصادى در طول حيات خود به همراه تحوالتى كه در جامعه 
غرب صورت گرفته، دچار تغيير و تحول شده است. اين مكتب از ديد علمى 
با سه دوره از تحوالت نظام سرمايه  دارى مدرن همپوشانى داشته است. 1- 
دوره ليبراليسم (مرحله آغازين رشد سرمايه  دارى، تجارت، انباشت سرمايه)؛ 
و  كااليى)  مبادالت  و  صنعتى  انقالب  (مرحله  اجتماعى  ليبراليسم  دوره   -2
3- دوره ليبراليسم نو (مرحله جهانى شدن سرمايه) (شكوئى، 1384؛ تقوايى 1384) 
در  فرد  اقتصادى،  سياسى-  فلسفه  يك  منزله  به  ليبراليسم  مكتب  در 
كانون تمامى ارزش  ها قرار دارد و آزادى، موهبتى است كه از هر چيز ديگر، 
خواستنى  تر است. اهميت مطالعه اين نوع تفكر نه به دليل يك فلسفه سياسى 
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بلكه به دليل تأثيراتى كه بر ساختار فضايى مكانها مى  گذارد قابل تأمل است. 
امكانات  و  تجهيزات  در  سرمايه  گذارى  آمريكا،  ليبراليسم  در  مثال  طور  به 
زيربنايى، بيشتر مربوط به دهه  هاى قبل از 1920 بوده است و از آن زمان به 
بعد گرايش بيشترى در سرمايه  گذارى كاالهاى مصرفى بوده است؛ به همين 
دليل شهرهاى آمريكايى با تراكم شديد آلودگى هاى محيطى، مسائل مربوط 
بخش  هاى  ويرانى  و  حومه  نشينى  سريع  توسعه  جنايت،  و  جرم  مسكن،  به 
مركزى شهرها مواجه بوده  اند كه همه از كاهش سرمايه  گذارى در تجهيزات 

و امكانات زير بنايى نشأت مى  گيرد (شكوئى، 1373، 125).

4-6- مكتب ماركسيسم
ماركسيسم كه يكى از جنبش هاى فكرى عمده سده  هاى نوزدهم و بيستم به 
شمار مى  آيد در صد سال گذشته تأثير گسترده  اى بر تاريخ و انديشه  هاي غربى 
و جهانى گذاشته است. اين تأثيرات تنها مربوط به بُعد تئوريك نمى  باشد بلكه 
در ساختار فضايى زندگى (نواحى شهرى و روستايى بسيارى از كشورها) 
نيز تأثير گذار بوده است. در اين مكتب توجه به شهر كلى است و فرايند هاى 
و  سرمايه  دار  شده  قطبى  طبقه  دو  رويارويى  فرايند  اساس  بر  شهرها  درون 
كارگر بيان مى  گردد. ماركس و انگلس پايه  گذاران اين مكتب، فضاى شهرى 
را حوزه  اى مى  ديدند كه فرايند در هم تنيده انباشت سرمايه و ستيز طبقاتى 
در آن تمركز مى  يابد و سبب مى  شود كه تضاد رو به رشد كارگر و سرمايه  دار 
به گونه  اى روزافزون نمايان گردد. در شهرها گرايش سرمايه؛ به تمركز، و نيز 
گرايش طبقات اجتماعى، به قطبى شدن، است. ماركسيسم تفاوت هاى بوجود 
آمده ميان شهر و روستا را ناشى از رشد سرمايه  دارى در شهرها مى  داند. اين 
در  جمعيت  افزايش  نيز  و  روستاها  زياد  گرفتن  فاصله  باعث  سرمايه  رشد 
شهرها مى  شود. بر اين مبنا ابزار توليد و سرمايه در شهرها متمركز شده در 
حالى كه روستاها درست در نقطه مقابل آن قرار مى  گيرند. اثرات اين ديدگاه 
در برنامه  ريزى شهرى و روستايى به صورت كاربردى خود را نشان مى  دهد. 
مطالعه ساختارهاى فضايى شهرها و روستاها در كشورهاى چين و روسيه 

تجلى گاه اين نظريه مى  باشد. (تقوايى، 1384)

4-7- مكتب پراگماتيسم
پراگماتيسم مكتب اصالت عمل است به طورى كه عملى بودن هر چيز 
را ضرورى مى  داند. در اين مكتب انتخاب خط  مشى عملى بيشتر مورد توجه 
بوده و راه  حل هاى عملى جهت حل مسائل پيشنهاد مى  شود؛ و اين درست 
مى  كنند.  طلب  جغرافيا  رشته  از  جغرافي دانان  اغلب  كه  است  چيزى  همان 

نگرش هاى مهم پراگماتيسم از چهار مفهوم زير شناخته مى  شود:
- حقيقت همواره از پرتو معرفت- دانش و خطاء تركيب شده است.

- با توجه به جايزالخطاء بودن، الزم است كه استدالل هاى خود را از طريق 
بكارگيرى روش  هاى نظام  پذير، تجربه  دار و ارزيابى مجدد تكامل بخشيم.

سير  با  و  مى  كنند  ايفا  ومهمى را  اسامى  نقش  تئوريها  و  تعاريف  قوانين،   -
تحول و تكامل تئورى ها و تأثير گذارى آنها، در عمل مواجه هستيم.

- علم بايد در حل مسائل انسانى بكار گرفته شود و ارزش علمى هر نظريه 
در توفيق عملى آن ارزيابى مى  شود.

كه  است  آن  فلسفى  مكتبهاى  ساير  با  پراگماتيسم  مكتب  تفاوت 
و  مى  برد  سود  عملي  تحقيقات  از  و  دارد  عملى  جهت  گيرى  پراگماتيسم 
روش هاى تجربى را تا رسيدن به مرحله اجرا و ارزيابى ادامه مى  دهد. در 
اين مكتب تحقيقات به خاطر حل مسائل انسانى صورت مى  گيرد و فضاى 
جغرافيايى، به موازات تغيير و تحول علم تغييرپذير خواهد بود. به عبارت 
فضاى  در  انسان  عملى  مسائل  با  جغرافيايى  مطالعات  مكتب  اين  در  ديگر 
زندگى سرو كار داشته و به عمل، تجربه و كاركرد اهميت زياد داده مى  شود. 

(شكوئى،1385 ،192،198).

4-8- مكتب پوزيتيويسم
مكتب پوزيتيويسم كه آن را مكتب تحققى، اثباتى يا ثبوتى نيز گفته  اند تنها 
تجربه را منبع واقعى معرفت مى  داند. در اين مكتب مقدمات استدالل از تجربه 
گرفته مى  شود و حقيقت تنها از ادراك عقلى حاصل نمى  شود. با آگاهى از 
قوانين طبيعت ما قادر خواهيم بود تا به پيش  بينى حوادث و عوارض بپردازيم و 
دست خود را براى مداخله در تفسير پديده  ها باز كنيم. جغرافيدانان اين مكتب 
معتقدند روش  هاى علمى كه در جغرافيا بكار برده مى  شود همانند روش  هاى 
علمى ساير رشته  هاى علوم است و لزومى به مقيد بودن به روش  هايى كه آن را 
روش تحقيق جغرافيايى بدانيم وجود ندارد. مكتب پوزيتيويسم افكار خيالى 
و ذهنى را در جغرافيا كنار مى  گذارد و به مواردى از قبيل: مشاهده عينى، 
ارتباط  پيوستگى  به  و  رياضى  منطق  روش  شناسى،  و  علوم  فلسفه  مطالعه 

نظريه  هاى گذشته، حال و آينده تأكيد مى  كند.
از آنچه گفته شد، مى  توان چنين نتيجه گرفت كه پوزيتيويسم منطقى تالش 
مى  كند تا معرفت به دنياى واقعى را از راه بنيان  هاى تجربى و اطمينان منطقى 
بدست آورد، و همه دانش ها زمينه  هاى تجربى و قابليت تحقق  پذيرى بيابند. 
پوزيتيويسم فلسفه تبيين را بر اساس عينيت  هاى اساسى بنا مى  نهد. پوزيتيويسم 
منطقى بيش از ساير شاخه  هاى جغرافيا، جغرافياى شهرى را تحت تأثير قرار 
داده است. چرا كه متخصصين جغرافياى شهرى، با پذيرش علم جغرافيا به 
عنوان تحليل فضاى زندگى، با اعتبار دادن به نظريه  ها در كارهاى تجربى، و 
باالخره احساس ضرورت در استفاده از روش هاى علمى- روش  هاى كّمى، به 
سرعت به مكتب پوزيتيويسم منطقى راه گشوده  اند. (شكوئى، 191، 176، 1385). 
به عنوان مثال اساس نظريه مكان مركزى بر ميزان جمعيت، نقش- كاركرد، 
فاصله، پراكندگى سكونتگاه  هاى انسانى كه به منطقه نفوذ خود خدمات عرضه 

مى  كنند قرار داشته و بر جنبه  هاى كاربردى در جغرافيا تأكيد دارد.

5- مقايسه تطبيقى مكتب كاركرد گرايى با ساير مكاتب جغرافيايى
مكتب كاركرد گرايى به لحاظ تأكيد بر سيستمى بودن پديده ها مشابهت 
بر  ساختار گرايى  مكتب  در  اينحال  با  دارد.  ساختار گرايى  مكتب  با  زيادى 
كاركرد هر جزء و نيز وابستگى حيات آن جزء به كاركرد آن تأكيد نمى  شود و 
صرفاً بر رابطه سيستمى بين بخش  هاى مختلف يك سيستم تأكيد مى  گردد. 
مكتب اكولوژيك به لحاظ اينكه در آن بواسطه تغييرات اكولوژي، كاركرد 
يا  و  جديد  اجزاء  تشكيل  به  منجر  و  يافته  تغيير  مي  تواند  سيستم ها  اجزاء 
ساختارى  شكل  و  كاركرد گرايى  مكتب  با  شود  سيستم  از  اجزايى  حدف 
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آن نزديكى دارد. با اينحال در اين مكتب تأكيدى خاص به سيستمى بودن 
پديده  هاى گوناگون فضايى نمى  گردد.

در مكتب فرهنگى نو كه ضمن تأكيد بر پراكندگى پديده   هاى فرهنگى 
به ريشه  يابى حاكميت سود طلبى در سطح ملى و جهانى مى  پردازد مباحث 
سيستمى بودن و كاركردها به طور مستقيم مطرح نمى  گردد. با اينحال مى توان 
شكل  گيرى و تداوم فرهنگ هاى مختلف در جوامع را به ميزان پذيرش آنها 
در جوامع كه نمودى از كاركرد اين فرهنگ ها مى  باشد مرتبط دانست. مكتب 
كاركردهاى  و  ساختار ها  با  گوناگون  عناصر  وجود  بر  جدّى  تأكيد  راديكال 
مختلف در درون نظام اجتماعى دارد. بر اين اساس اين مكتب وجوه مشترك 
با مكتب كاركرد گرايى دارد. با اين حال نحوه نگرش در اين دو مكتب متفاوت 
مى  باشد. مكتب كاركرد گرايى ايجاد و بقاء اجزاء را به طور طبيعى بر اساس 
كاركرد آنها بيان مى  كند و مكتب راديكال تأكيد بر ايجاد ساختارهاى مناسب 

جهت ايجاد كاركردهاى موردنظر دارد.
مكتب ليبراليسم تأكيد بر انسان  مدارى جهان دارد كه بر اين اساس تأثيرات 
متقابل اجزاء سيستم در مكتب كاركرد گرايى را ناديده مى  گيرد. به عبارت ديگر 
در اين مكتب انسان ها به اراده خود مى  توانند مقبوليت كاركرد هاى موردنظر 
خود را در جامعه ايجاد نمايند. در مكتب ماركسيسم به طور خاص تاكيد بر 
دو عنصر سرمايه  دار و كارگر شده و كاركرد و تضاد اين دو عنصر مورد توجه 
قرار گرفته است. اين مكتب به طور خاص اشاره  اى به اجزاء ديگر جامعه و 
كاركردهاى آنها به شكلى كه در مكتب كاركردگرايى به آن توجه مى  شود ندارد. 
مكتب پراگماتيسم كه جهت  گيرى عملى داشته، از تحقيقات عملى سود برده، و 
روش  هاى تجربى را تا رسيدن به مرحله اجرا و ارزيابى ادامه مى  دهد. با اينكه 
تأكيد خاص به عامل كاركردگرايى به عنوان عامل تعيين  كننده شكل  گيرى و بقاء 
اجزاى سيستم هاى اجتماعى ندارد از آنجا كه تأكيد بر نتايج عملى پديده  ها 
داشته و عمل هر سيستم را تعيين كننده شرايط بعدى مى  داند نزديكى خاصى 
تا  مى  گردد  تالش  كه  پوزيتيويسم  مكتب  در  دارد.  كاركرد گرايى  مكتب  به 
معرفت به دنياى واقعى را از راه بنيان  هاى تجربى و اطمينان منطقى بدست 
آورد تأكيد بر سيستمي بودن پديده  ها و نيز كاركردگرايي آنها نمي  شود، با 
اين حال از آنجا كه تأكيد بر منطقى بودن مسير وقايع بر اساس قوانين علمى 

كلى را دارد وجوه مشترك فراوان با مكتب كاركردگرايى دارد.

6- نتيجه  گيرى    
بررسى  جغرافيا،  در  كاركردگرايى  مكتب  بررسى  ضمن  مقاله  اين  در 
تطبيقى اين مكتب با ساير مكاتب جغرافيايى نيز انجام گرفته است. تفكرات 
كاركردى در جغرافيا به كاركرد كليه سيستم هاى جغرافيايى (جزئى و كلى) 
توجه دارد. در اين مكتب ارگانيك بودن علم جغرافيا بعنوان يك نظام علمى و 
توجه به ساختارهاى فضايى و كاركرد آنها از اهميت ويژه  اى برخوردار است. 
اكثر كارهاى تجربى در جغرافيا را مى  توان از لحاظ شكل و قالب كاركرد گرايانه 
تعبير كرد. به اين معنا كه در هر سيستم، اجزاء مختلف با هم پيوند و وحدت 
داشته  و واحدهاى اجتماعى به عنوان سيستم ها و خرده سيستم ها با ساختار هاى 
كه  كاركردگرايى  مكتب  راستا،  اين  در  شده  اند.  پذيرفته  خود  به  مخصوص 
داراى دو عنصر اصلى «نگاه سيستمى به پديده  هاى اجتماعى»  و نيز «وابستگى 

ميزان كاركرد هر جزء از اجزاء سيستم در شكل  گيرى و بقاء آن جزء» است، با 
بسيارى از مكاتب جغرافيايى ديگر داراى جنبه  هاى مشترك مى  باشد.
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