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چکیده

مطالعـه  اسـت:  اصلـی  هـدف  سـه  بـر  مبتنـی  پدیده هـا  فضایـی  تحلیـل  علـم  به عنـوان  جغرافیـا 
سـاختارهای فضایـی، بررسـی نظـم مکانـی _ فضایـی فعالیت هـای اقتصـادی، اجتماعـی و تحقیـق 
و  شـهری  سـکونت گاه های  مراتبـی  سلسـله  سـطح بندی  طریـق  از  فضایـی  عملکردهـای  و  روابـط 
یـا »برنامه ریـزی فضایـی« بـه اصـالح سـاختارهای  کاربـردی جغرافیـا  روسـتایی. در نهایـت نمـود 
فضایـی  عملکردهـای  و  روابـط  بخشـی  نظـم  و  فعالیت هـا  فضایـی   _ مکانـی  انتظـام  فضایـی، 
کارکرد پیوسـتگی تعاملی وجود دارد. علم به وسـیله  می پـردازد. در ایـن نظـم فضایـی بیـن سـاختار و 
کـه بـه »علـم موج سـومی« موسـوم  کـرده  انقـالب الکترونیکـی، سـاختاری شـبکه ای و پیچیـده پیـدا 
که شناخت  گسـترش یافته اسـت. مطالعه »تخصصی« سـبب می شود  اسـت و مطالعات تخصصی 
و درک عمیقـی از موضـوع مـورد بررسـی حاصـل آیـد، امـا این عمـق همـواره »نقطـه ای« باقـی مانـده و 
کاربردها نیز می توانند آسـیب زا باشـند، زیرا در ترکیب با سـایر ابعاد زندگی انسـانی تنظیم نشـده  آن 
اسـت. چنیـن علمـی  نمی توانـد نیازهـای زندگـی انسـان را تأمین و در حل مسـائل مفید باشـد. هدف 
مقالـه حاضـر تجزیـه و تحلیـل دانـش جغرافیـا به عنوان نظمی میان رشـته ای اسـت. تحقیق مبتنی بر 
کیفـی اسـت. نتیجـه نشـان می دهـد، تحقیقـات جغرافیایی خصلت بین رشـته ای  تحلیـل محتـوای 
کند. جغرافیا می تواند هم  کنونی را تبیین  دارد در غیر این صورت نمی تواند مسـائل پیچیده جهان 
از دسـتاوردهای علـوم دیگـر از جملـه آمـار، ریاضـی، اقتصـاد، جامعه شناسـی، تاریـخ و روان شناسـی 

بهـره ببـرد، هـم خدمـات متقابلـی بـه آنهـا ارائـه و خـود بـه شـکوفایی برسـد.
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مقدمه

پس از انقالب الکترونیکی از اواخر قرن بیستم سرعت تحوالت ساختاری موجب تحول تازه ای 
در علوم به عنـوان علـوم موج سومـی شـد. در موج سوم، در طبقه بنـدی علم ساختار درختی تحول 
می یابد؛ دیگر به سادگی معلوم نیست که کدام دسته از علوم، پایه هستند. علم، ساختار شبکه ای 
پیدا می کند، مفهوم تخصص علمی دگرگون می شود و با نگاه کل گرا در می آمیزد )فراسـتخواه، 

 .)55-79 :1391
در دنیـای پیچیـده امـروز، تداخـل در محتـوا، روش هـای پژوهـش، اصـول و نظریه هـا، مرزبنـدِی 
تحقیقـات  بـر  عـالوه  حاضـر  عصـر  در  رشـته،  هـر  در  پیشـرفت  اسـت.  بـرده  میـان  از  را  علـوم  رایـج 
نزدیـک  رشـته های  به خصـوص  دیـدگاه دیگـر دانشـمندان،  بـه  زیـادی  به میـزان  متخصصـان خـود، 
فراسـوی  در  را  جدیـد  نیازهـای  و  واقعیت هـا  رشـته ای،  میـان  اندیشـمندان  اسـت.  نیازمنـد  به هـم 
دارنـد  تخصصـی  و  محـدود  جزئی نگـر،  سـویه،  یـک  سـاختاری  کـه  می کننـد  نکوهـش  رشـته هایی 
مرزهـای  بـه  دسـتیابی  پـی  در  کـه  مؤسسـاتی  و  دانشـکده ها  بـرای  را  میان رشـته ای  تخصص هـای  و 
جدیـد و خلـق بایسـته های خـاص در عرصـه علـوم، به ویـژه علـوم انسـانی هسـتند، ضـروری می داننـد 

.)167-186  :1388 همـکاران،  و  )خنجرخانـی 
دادن  یـاد  مفهـوم  و  شـده  اخـذ  دانش آمـوز  معنـی  بـه  دیسـیپلولوس1  التیـن  کلمـه  از  دیسـیپیلن 
کـه بـا تعریـف فرهنـگ  کلمـه در قلمـرو علمـی بـه معنـی »تحمیـل نظـم« آمـده  و یادگیـری دارد. ایـن 
مریـان به عنـوان »قلمـرو یـک مطالعـه« و نیـز تعریـف سـازمان میـراث فرهنگـی ایـاالت متحـده به عنـوان 

)بائروالـد2010،2: 493-501(. اسـت  نزدیـک  بسـیار  آمـوزش«،  یـا  از علـم  »شـاخه ای 
از نظـر رپکـو3، دیسـیپلین شـاخه خاصـی از آمـوزش یـا بدنـه علـم معرفـی شـده و عناصـر تعریـف 
از  آن را  کـه  روش ها«یـی  و  نظریه هـا  مفاهیـم،  معرفت شناسـی،  تصـورات،  »پدیده هـا،  از  عبارتنـد  او 
اشـکال علمـی دیگـر متمایـز می سـازد )رپکـو، 2008: 4(. مک نایـل4 می گوید: »دیسـیپلین مجموعه ای 

از روش هـا و قلمرویـی از تحقیـق« اسـت )مک نایـل، 1999: 316(.
پیچیدگـی علـوم در جهـان معاصـر، پارادوکـس آفریده اسـت. از یک طرف حجم و ابعـاد زیاد علوم 
گسـترده علمـی اسـت، زیـرا تحقیقـات نـوآور و یـا دانـش به طـور فزاینـده ای نیازمنـد  نیازمنـد تخصـص 

1. Disciplulus
2. Thomas Baerwald
3. Allen Repko
4. Desmond McNeil
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تجسـس در جزئیـات دیالوگ هـای علمـی اسـت و از طـرف دیگـر، تخصص گرایـی بسـیار، نـوآوری را 
کرده  کـه تخصص رشـته ای می توانـد افق فکری محققان را محـدود  محـدود می کنـد. اسـتروبر1 می گویـد 
که نیازمند اسـتفاده از  کشـف راه هایی  و آنها را از بررسـی پرسـش های خارج از نظم علمی مشـخص و از 
بینش سـایر رشـته های علمی اسـت و آزمون پاسـخ آن سـؤاالت باز دارد. جبر تاریخی و نیروهای نهادی 
کنـد، امـا  و فرهنگـی ممکـن اسـت تحقیقـات را بـه چارچوب هـای نظـم )دیسـیپلینی( سـنتی محـدود 
محققـان در تعقیـب پرسـش های جـذاب به سـوی بهره بـرداری از روش هـای مختلـف علمـی هدایـت 

شـده اند، در نتیجـه همکاری هـای بیـن رشـته ای رو بـه رشـد اسـت )بائـر والـد، 2010: 493-501(. 
ژرفنـای  بـه  مطالعـه  مـورد  موضـوع  کـه  می شـود  سـبب  »تخصـص«  کـه  اسـت  معتقـد  فکوهـی 
از آن موضـوع،  کـرده و شـناخت و درک  کشـف  را  رازهـای بسـیار بیشـتری  بتوانـد  و  بیشـتری برسـد 
به همیـن دلیـل توانایی هـای دخالـت بـر آن افزایـش یابـد. امـا ایـن یـک تیغ دو لبه اسـت، زیرا آن سـوی 
بـرای آنکـه  کـردن شـناخت اسـت. به عبـارت دیگـر  دیگر »تخصـص«، تقلیل گرایـی و آزمایشـگاهی 
بتـوان بـه تخصـص باالیـی دسـت یافـت، بایـد پدیـده را از واقعیـت محیطـی اش خـارج و بـه محیـط 
کامـل وجـود دارد و می تـوان بـه میـل خـود شـرایطش را  کـه بـر آن تسـّلط  آزمایشـگاهی، یعنـی محیطـی 
کـه هـر چنـد شـناخت می توانـد تـا عمـق  کـرد، انتقـال داد. پیامـد ایـن قضیـه نیـز آن اسـت  مشـخص 
کاربردهـای زیـادی نیـز بیابـد، امـا ایـن عمـق همـواره »نقطـه ای« باقـی مانـده و  زیـاد بـه پیـش بـرود و 
کاربردهـا نیـز می توانـد همـواره آسـیب زا باشـند، زیـرا در ترکیـب بـا سـایر ابعـاد زندگـی انسـانی تنظیم  آن 

.)1394 )فکوهـی،  نشـده اند 
کـرده  جنـش2 در سـال 1972 سـه شـکل از فعالیت هـای همـکاری بیـن رشـته ای مختلـف را معرفـی 
اسـت:  الـف( مولتـی دیسـیپلیناری3 یـا چنـد رشـته ای، همـکاری محققانـی از رشـته های مختلـف بـه 
کـه مـرز و حیطـه علـوم مختلـف محفـوظ مانـده و بـه تغییـر نظـم موجـود و سـاختارهای نظـری  گونـه ای 
توسـعه  کـه در  بیـن رشـته ای، همـکاری محققانـی  یـا  اینتـر دیسـیپلیناری4  موجـود منجـر نشـود؛  ب( 
اصطالحات فرادیسـیپلینی یکسـان یا روش شناسـی مشـترک و در چارچوب مشـترک همکاری می کنند 
)جنـش، 1972: 121-97(. به عبـارت دیگـر، دانـش بیـن رشـته ای »تلفیـق دانـش، روش و تجـارب دو 
یـا چنـد حـوزه علمـی و تخصصـی بـرای شـناخت و حـل یک مسـئله پیچیـده یا معضـل اجتماعی چند 

1. Jantsch.E
2. Estruber.R
3. Multidisciplinary 
4. Interdisciplinary
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که  وجهی« اسـت )خورسـندی طاسـکوه، 1388: 83-57(؛  پ( ترانس دیسـیپلیناری1 یا فرا رشـته ای، 
در واقـع بـه مفهـوم »شناخت شناسـی علمـی متقابـل2« اسـت. همـکاری فرا دیسـیپلیناری به عنوان شـکل 
خاصـی از همـکاری اینتردیسـیپلیناری و در شـکل چنـد وجهـی آن اسـت )جنـش، 1972: 97-121(. 
از همگرایـی چشـم اندازها و نظرگاه هـای علمـی، فلسـفی و نظرگاه هـای علمـی،  فرارشـتگی عبـارت 
فلسـفی و معرفتی به منظور دسـتیابی به شـناخت »حقیقت«، »طبیعت« و »معرفت« است. فرارشتگی 
کـه ماهیـت فلسـفی _ معرفتـی دارنـد )خورسـندی  بـر پدیده هـا و پرسـش های بنیادینـی متمرکـز اسـت 
طاسـکوه، 1388: 83-57(. در رویکرد فرا رشـته ای، مرزبندی بین علوم مختلف بی معنا و تصنعی 
اسـت و بـرای درک علمـی الزم اسـت ایـن مرزهـای سـاختگی را فـرو ریخت تا بتوان از مسـائل پیچیده 

جهـان درک عمیق تـری پیـدا نمـود )حشـمتی موالیـی، 1389: 191-213(.
کـور و فیـل اسـت  تفـاوت بیـن همـکاری مولتـی دیسـیپلناری و اینتـر دیسـیپلیناری حکایـت مـردان 
کـور هـر یـک فیـل را بـا توجـه بـه تمـاس و لمـس خـود بـا بخشـی از بـدن حیـوان بـه تصویـر  کـه شـش مـرد 
می کشـند. اولـی پهلـوی فیـل را لمـس و آن را بـه مثابـه دیـوار خطـاب می کنـد، دومـی بـا تماس دنـدان فیل 
آن را به عنـوان نیـزه معرفـی می کنـد، سـومی خرطـوم  فیل را احسـاس و آن را مـار می خواند، چهارمی ضمن 
کـرده و آن را بادبـزن معرفی  گـوش فیـل را لمـس  تمـاس بـا سـاق فیـل آن را درخـت می نامـد، پنجمـی یـک 
کـور، دم فیـل را یـک طنـاب می خوانـد. هـر یـک از مـردان مزبـور از تشـخیص  می کنـد و ششـمین مـرد 
خـود بـا عزمـی راسـخ دفـاع می کردنـد. در واقـع، شـناخت هـر یـک از فیـل بخشـی از حقیقـت بـوده ، امـا 
کـور، محققان علمی فرض شـوند،  گـر شـش مـرد  کس3، 1878: 152(. ا همـه آنهـا در اشـتباه بوده انـد )سـا
اسـتراتژی تحقیـق آنهـا را می تـوان عنـوان »مولتـی دیسـیپلیناری« معرفـی نمـود. فیـل یـک ماهیـت بـوده، 
کوششـی  امـا هـر ناظـری روی بخشـی از بـدن حیـوان متمرکـز شـده و یافتـه خـود را بهتریـن می دانـد، ولـی 
کـه تفاوت هـای درک خـود را بـا هـم تطبیـق دهنـد و تالشـی بـرای توصیـف یکپارچـه  از فیـل  نمی کننـد 
ارائـه دهنـد. مطالعـه آنهـا ویژگـی اینتـر دیسـیپلیناری داشـته اسـت، ولـی آنهـا چیـزی را معرفـی می کردنـد 
کل گرایانـه می دیدنـد، بسـیار متفـاوت می شـد. در حقیقـت آنهـا بایـد تمـام  گـر واقع بینانـه و بـا نـگاه  کـه ا

کشـف می شـد. بخش هـای بـدن حیـوان را در تطابـق بـا یکدیگـر بررسـی می کردنـد تـا واقعیـت 
در تحقیقـات اینتـر دیسـیپلینی یـک مسـئله از زوایـای مختلـف مطالعـه می شـود و ایـن تحقیقـات 

1. Trans disciplinary

2. mutual interpenetration of disciplinary epistemologies

3. Saxe. J.G
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هـم  در  و  پیچیده تـر  زمـان  برحسـب  و  پیچیـده  مسـائل،  دارد.  تنـوع  پذیـرش  بـرای  زیـادی  ظرفیـت 
آنهـا نیازمنـد همـکاری در مـرز دیسـیپلین های مختلـف اسـت، زیـرا  کـه شـناخت  تنیده تـر می شـوند 
مـرز شـناخت در حاشـیه دیسـیپلین ها قـرار دارد و اغلـب مشـکالت جامعـه جنبـه چنـد وجهـی دارنـد. 
امـروزه مبانـی، اصـول و ویژگی هـای نظریـه آشـوب در بسـیاری از حوزه هـای علمـی و اجتماعـی نظیـر 
کادمیـک و  گردشـگری و جغرافیـا مـورد توجـه اسـت و در بخش هـای نظریـه، آ مدیریـت، تجـارت، 
کاربـرد، رویکردهـای میـان رشـته ای خودنمایـی می کنـد )خورسـندی طاسـکوه، 1388: 57-83(. 
هسـته اصلـی، زمینه هـا و رویکردهـای علمـی بـر حسـب زمـان تغییـر می کنـد. جغرافیـا نیـز ایـن تجربـه 
کـه دانـش جغرافیـا را بـا اسـتفاده از  را به همـراه داشـته اسـت. هـدف اصلـی تحقیـق حاضـر آن اسـت 
رویکـرد مزبـور مـورد بررسـی قـرار داده و رونـد و ضـرورت تحـول جغرافیـا به عنـوان علمـی بیـن رشـته ای 

را تجزیـه و تحلیـل نمایـد.

روش تحقیق

کیفـی1 منابـع، دربـاره موضـوع انجـام شـده اسـت. داده هـای مورد  ایـن مقالـه بـا روش تحلیـل محتـوای 
نیاز با روش اسـنادی جمع آوری شـده اسـت. از طریق تأمل مجدد در تحقیقات و نظریه پردازی های 
گرفتـه پیشـین و فراترکیـب آن، ضـرورت تحـّول علـم جغرافیـا به عنـوان دانشـی بین رشـته ای در  انجـام 

راسـتای تأمیـن نیازهـای انسـانی مورد بررسـی قرار داده اسـت. 

یافته ها 

ویـدال دوالبـالش2 )1845-1918( معتقـد بـود »جغرافیـا علـم بـه مکان هاسـت، نـه علـم بـه انسـان ها« 
که موضوع )هستی شناسـی( علم  )کالوال3، 1373: 17(. هم راسـتا با این تعریف چنین ادعا می شـود 
کجا نیسـت؟ با همین دیـدگاه، در  کجـا هسـت و  کنش هاسـت، یعنـی چـه چیـزی،  جغرافیـا بررسـی پرا
کـه در دو بخـش چگونگـی و چرایـی انجام می شـود.  کندگی هاسـت  جغرافیـا، هـدف درک قانـون پرا
کندگی هـا و به صـورت اسـتقراء و یـا  اسـتدالل و تبییـن در جغرافیـا از طریـق روابـط فضایـی بیـن پرا
قیـاس صـورت می گیـرد )علیجانـی، 1394(. بـا بررسـی دیدگاه هـای مزبـور می تـوان آنهـا را در قلمـرو 

1. Qualitative content analyze 

2. Paul Vidal de La Blach
3. Claval, P.
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کندگـی پدیده ها و تبیین  کـرد. زیرا صرف شـناخت پرا کالسـیک و مکانیـکال طبقه بنـدی  جغرافیـای 
گرچـه فاقـد اهمیت نیسـت امـا توجیه گر ماهیـت پدیده ها  کندگی هـا، ا آنهـا از طریـق روابـط فضایـی پرا
کندگـی معـادن سـوخت فسـیلی در خاورمیانـه شـناخته شـود و همزمان  گـر پرا نیـز نیسـت، به طـور مثـال ا
گـردد، به خـودی خـود میزان دسترسـی مـردم بدان در  کندکـی جمعیـت در ایـن ناحیـه نیـز مشـخص  پرا

کیفیـت زندگـی در خاورمیانـه قابـل تحلیـل نخواهـد بود. راسـتای ارتقـای 
از نظـر  و  را »از دیـد نظـری علـم فضاشناسـی  گذاشـته و جغرافیـا  فراتـر  را  پـا  ایـران  دیدگاهـی در 
کـه بایـد روندهـا را در راسـتای نیازهـای انسـانی بـه کار  کاربـردی، علـم سـاخت فضـا معرفـی  می کنـد 
گیـرد«. در ایـن دیـدگاه ابعـاد مختلـف فضـا معرفـی شـده، ولـی مطالعـه هـر یـک از ابعـاد آن وظیفـه 
شـاخه ای از علم جغرافیا دانسـته شـده اسـت. مثاًل مطالعه بعد زیسـتی را در قلمرو جغرافیای زیسـتی 
کـرده اسـت )حافظ نیـا،  را در تخصـص جغرافیـای سیاسـی معرفـی  بعـد سیاسـی  بررسـی  و  دانسـته 
گامـی بـه جلـو اسـت، امـا مشـخص  گرچـه در راسـتای تأمیـن نیازهـای جامعـه  1393(. ایـن تعریـف 
زیست شناسـی،  علـم  کمـک  بـدون  می توانـد  تخصصـی  چـه  بـا  زیسـتی  جغرافـی دان  کـه  نیسـت 
گیاهـان و جانـوران را بـا تغییـرات رو بـه تزایـد محیطـی بررسـی  سـازگاری یـا عـدم تـوان تطابـق انـواع 
کند؟ جغرافیای اقتصادی مسـئول مطالعه بعد اقتصادی فضاسـت، اما معلوم نیسـت بدون شـناخت 
کارکـرد سـرمایه و قوانیـن انباشـت آن بـه تبعیـت از اقتصـاد سیاسـی چگونـه بایـد زایـش چشـم اندازها را 
کـدام جغرافیـدان اسـت؟ چنیـن  کار  کنـد؟ و یـا بررسـی جنبـه مدیریتـی فضـا  در جهـان امـروز تبییـن 
کـه ایـن دیـدگاه را می تـوان رونـدی به سـمت واقع گرایـی، امـا در چارچوب خـاص جانب دارانه  اسـت 
کـه امـروز در جغرافیـا بررسـی می شـود، تولیـد فضاسـت. تحلیـل فضـا  کـرد. یکـی از مسـائلی  ارزیابـی 
کـه بررسـی و درک ایـن پدیـده از یک سـو مسـتلزم شـناخت جنبه هـای  مسـئله ای چنـد بعـدی اسـت 
کـه در قلمرو علوم مختلف اسـت، و از سـوی دیگـر مهم ترین بعد تولید  گـون محیـط طبیعـی اسـت  گونا
که تحلیـل واقع گرایانه آن تنهـا در پیوند با  فضـا جنبـه انسـانی، اجتماعـی و اقتصـادی _ سیاسـی اسـت 

علـوم مختلـف دیگـر میسـر می شـود. 
کانون تأمـالت پژوهنده قرار می دهد: »موجودی  کالوال در معرفـی جغرافیـای نـو، انسـان را در  پـل 
کاالهـا و اطالعـات را پدیـد آورده یـا دریافـت مـی دارد،  کـه در فضـا جابه جـا می شـود، جریان هایـی از 
ک می کنـد، بـر اعتبـار و ارزش آن می افزایـد و سـرانجام بـرای اعمـال تسـلط بـرآن،  فضـا را قابـل ادرا
فضـا را سـازماندهی می کنـد« )کالوال، 1373: 22(. جغرافیـای نـو، تحلیـل اسـتعدادها و قابلیت هـای 
گـون را انـکار نمی کنـد، ولـی ایـن اسـتعداد و قابلیت هـا از ایـن دیـدگاه، تنهـا عنصـری  گونا محیط هـای 
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به مراتـب  فضایـی  در  را  خـود  نخسـت  نـو  جغرافیـای  بـس.  و  می آینـد  به شـمار  مطالعـه  عناصـر  از 
گرفتـه از پروژه هـای تولیدکننـدگان، مصرف کننـدگان و واسـطه ها  پیچیده تـر، یعنـی در فضایـی شـکل 
بـاز می یابـد. بـا غفلـت ورزیـدن حتـی از یـک بخـش از مسـئله، اسـتعداد و قابلیت هـای ناحیـه ای را 

نمی تـوان به درسـتی دریافـت )کالوال، 1373: 144(. 
کـه جغرافی دانـان بایـد در  چنیـن دیدگاهـی بـا رویکـرد بین رشـته ای تطابـق دارد، زیـرا مفهومـی 
کـه به نظـر می رسـد در قلمـرو دیگـر رشـته ها  خـارج از رشـته تخصصـی خـود بجوینـد تـا موضوعاتـی را 
کننـد، یـک صفـت ذاتـی علـم جغرافیـا و تاسـیس آن به عنـوان علمـی مـدرن  کشـف  نهفتـه اسـت، 
کـه بـرای همیشـه در خانـه می ماننـد و در چارچـوب حصـار  اسـت. از نظـر  گیلبـرت1، متخصصانـی 
کاو می کننـد، البتـه دارای مزیـت زراعـت تشـدیدی هسـتند، امـا از یـک چیـز غافلنـد و  کنـد و  خـود 
گیلبـرت معتقـد اسـت پیشـرفت اغلـب از طریـق روابـط متقابـل علوم  آن »بارورسـازی متقابـل« اسـت. 
بـا یکدیگـر اتفـاق می افتـد و عبـور علمـی  یـک رشـته در دیگـری و یـا همـکاری بیـن رشـته ای یکـی از 
کسـب  الگوهـای سـودمند »روابـط متقابـل« اسـت )گیلبـرت، 1909: 122-121(. همـکاری متقابـل و 
شـناخت اساسـی جغرافیایـی بـا اسـتفاده از بینـش، اطالعـات و ابـزار آالت سـایر رشـته های علمـی در 

قلـب تحقیقـات جغرافیایـی اسـت. 
کانـون این علم اسـت. هارالن2 در  از نظـر بسـیاری از جغرافی دانـان، جغرافیـای ناحیـه ای به مثابـه 
کولـوژی انسـانی« بنیـان نهـد.  کوشـید مـرزی پیرامـون »جغرافـی به عنـوان ا تحقیـق خـود بـه سـال 1922 
کوشـش  ادوارد می گوید: »جغرافی دانان در جسـتجوی جای پای سـفت و محکم و تصویر معنی دار، 
این کـه جغرافـی  به جـای  او جغرافی دانـان  نظـر  از  کننـد.«  از سـایر علـوم جـدا  را  می کننـد خودشـان 
را  جدیدتـر  خیلـی  بررسـی های  و  ببیننـد  وسـیع تر  علمـی  اهـداف  راسـتای  در  کوششـی  به صـورت  را 

کننـد، آن را به عنـوان »یـک پایـان در خـودش3« می بیننـد. هدف گیـری 
تافـی4 در سـال 1974 سـه دیـدگاه غالـب جغرافیـا را مورد بررسـی قرار داده اسـت. رویکرد سـازمان 
سـال 1979  در  مارکـوس5  زمیـن.   _ انسـان  روابـط  رویکـرد  و  ناحیـه ای  مطالعـات  رویکـرد  فضایـی، 
جغرافیـای طبیعـی را به عنـوان یکـی از سـتون فقـرات ایـن علـم و زمینـه همـکاری فعـال جغرافی دانـان 

1. Gilbert G.K
2. Harlan.  E

3. End in itself

4. Taaffe
5. Marcus, H.
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کـرده اسـت. در دهـه 1980 جنبشـی در  طبیعـی و انسـانی در بررسـی مسـائل حـاد و بحرانـی معرفـی 
از  شـبکه ای  و  آمـد  به وجـود  پیش دانشـگاهی  جغرافـی  آمـوزش  اصـالح  جهـت  در  متحـده  ایـاالت 
کیـد بـر پنـج موضـوع اساسـی موقعیـت، مـکان، روابـط متقابل انسـان   اتحادیـه جغرافیایـی دولتـی بـا تأ
ـ محیـط، حرکـت و ناحیـه به عنـوان چارچوبـی بـرای آمـوزش جغرافـی تشـکیل شـد. بـر ایـن اسـاس 
کلکسـیونی از  کـه جغرافـی  جغرافـی به عنـوان مجموعـه ای از مفاهیـم و مهارت هـا معرفـی و اعـالم شـد 
گـردد )ناتولـی1، 1994: 2-6(.  کـه ابتـدا در اذهـان حفـظ شـده و بالفاصلـه فرامـوش  واقعیـت نیسـت 
گسـترده ای بـا ماهیـت روابـط مکمـل بیـن رویکردهـای فضایـی _  در سـده های اخیـر، تحقیقـات 
زمانی2 و انسـانی _ محیطی3 در جغرافیا انجام شـده اسـت و دیدگاه تعامل طبیعت _ جامعه و جامعه 
کـه  گرفـت  گرفتـه اسـت.  بـا بررسـی بسـیاری از ایـن تحقیقـات می تـوان نتیجـه  _ فضـا مـورد توجـه قـرار 
تحلیل هـای جغرافـی متشـکل از سـه قطـب بـزرگ و نامحـدود بـا دامنـه وسـیعی از ارتباطـات و روابـط 
متقابـل اسـت. ایـن سـه قطـب عبارتنـد از: تحلیـل فضایـی، روابـط متقابـل انسـان و محیـط و تحلیـل 

مبتنـی بـر مـکان و تحلیـل ناحیه ای.
پرسـش ها  امـا  می گـردد،  متمرکـز  کجایـی  مسـئله  روی  ابتـدا  فضایـی  تحلیـل  فضایـی:  تحلیـل 
نظیـر  مسـائلی  کشـف  تحلیـل  کـه  تحقیقـی  مـی رود.  چگونگـی  و  چرایـی  ردیابـی  روی  به سـرعت 

می کنـد. تعقیـب  را  فضایـی5  ناهمگونـی  و  فضایـی4  وابسـتگی 
کره حیات  روابـط متقابـل انسـان و محیـط: ایـن بخـش ارتباطـات پیچیده بیـن جمعیت انسـانی 

و سیسـتم طبیعـی را در مقیـاس متنـوع بررسـی می کند. 
بـر مـکان و تحلیـل ناحیـه ای: ایـن بخـش، بیـش از آن چـه تحـت عنـوان ناحیـه  تحلیـل مبتنـی 
کـه بایـد در داخـل نقـش  کـرده اسـت و سـنت هایی را مطالعـه می کنـد  کالسـیک انجـام می شـد، رشـد 
کـه رفـاه انسـانی، معیشـت انسـانی و همینطـور روابـط متقابـل انسـان و  مـکان و فضـا به عنـوان عواملـی 

محیـط را متأثـر می کنـد، بررسـی شـود )بائـر والـد، 2010: 493-501(. 
کـه نشـان داده شـده، خطـوط مولـد تحقیـق در جغرافـی اغلـب بیـن دو یـا تمـام سـه  همان گونـه 
کـه چگونه جغرافی دانان  قطـب مزبـور دارای هم پوشـانی اسـت. مجموعه ای از مثال ها نشـان می دهد 

1. Natoli, S. J.
2. Spatial–chorological
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کشـف موضوعات  گسـترده و انعطاف پذیر رشـته ای را برای  بـا عالقه هـای متنـوع می تواننـد چارچـوب 
مختلف در راه مشابهی به کار ببرند. در ارتباط با تحلیل ابعاد فضایی روند سیستم، ژئومورفولوژیست ها 
کانال هـای مرفولـوژی را متأثر می کند  کـه چگونـه جریـان آب در مسـیر جریان،  کننـد  می تواننـد مطالعـه 
گونه هـای مختلـف آبـی را تغییـر می دهد. جغرافیای شـهری اثـرات طراحی راه های  و بـوم زیسـت های 
کاربـری زمیـن بخش هـای نزدیـک بررسـی می کنـد.  اثـرات آن در  مختلـف را در جریـان ترافیـک و 
در ارتبـاط بـا روابـط متقابـل بیـن سیسـتم های مختلـف در طـول مقیاس هـا و مکان هـا، جغرافی دانـان 
کاال و اثـرات آن را در عملیـات  فرهنگـی می تواننـد فعـل و انفعـاالت بیـن بازارهـای جهانـی بـرای یـک 
کلیماتولـوژی پیامدهـای احتمالـی تغییـرات اقلیمی  کننـد.  کنان یـک ناحیـه بررسـی  کاربـری زمیـن سـا
کشـف می کنـد. در ارتبـاط بـا  کالنشـهرهای دارای رشـد سـریع  بـزرگ مقیـاس را در میکروکلیماتولـوژی 
کنان یـک مـکان، تئوریسـین های اجتماعـی می توانند مسـائل عدالت محیطی  روابـط قـدرت بیـن سـا
کـه روش هـای بهداشـت عمومـی در یـک ناحیـه صنعتـی قدیمـی  کننـد  مربـوط بـه راه هایـی را مطالعـه 
کـه سـالمت اعضـای فقیرتـر جامعـه در خطـر اسـت. جغرافی دانـان متخصـص  اجـرا می شـود، جایـی 
کاربـرد انسـانی محلـی جایی  گیاهـان، حیوانـات و  گونه هـای مهاجـم را در  جغرافیـای زیسـتی، اثـرات 
کوسیسـتم تغییـر می یابـد، بررسـی می کنـد. بنابـر ایـن جغرافـی به عنـوان یـک علـم، به طـور فعالی  کـه ا را 
دامنـه متنوعـی از تحقیقـات مربـوط بـه فضـا، مکان و روابط متقابل و مخصوصـًا پویایی روابط متقابل 
را در امتـداد فضـا و مـکان مطالعـه می کنـد و در همـه ایـن موارد بـه قانونمندی های علوم دیگـر نیاز دارد 

کـه دلیلـی بـر ماهیـت بیـن رشـته ای بـودن علـم جغرافیای مدرن اسـت.
کـه جغرافی دانـان  کـه دال بـر ماهیـت بیـن رشـته ای جغرافیاسـت، آنسـت  یکـی دیگـر از عواملـی 
وابسـته بـه موضـوع نیسـتند. زیـرا دامنـه وسـیعی از موضوعـات را بررسـی می کنند، جغرافی دانـان مرتبط 
بـه رویکردهـا نیـز نیسـتند زیـرا دامنـه وسـیعی از جنبه هـا و ابزارهـا را بـه کار می برنـد و ارزش اسـتفاده 
کننـد.  بررسـی  را  مسـئله  یـک  مختلـف  جنبه هـای  تـا  می کننـد  ارزیابـی  را  چندگانـه  روش هـای  از 
کـه می توانـد در مطالعـه سیسـتم های انسـانی و طبیعـی نقـش  جغرافیـا بـه مثابـه نظمـی عمـل می کنـد 
سـنتز فکـری1 داشـته باشـد. ایـن ویژگی هـای مشـخص کننده جغرافـی، مـا را بـا بسـیاری علـوم دیگـر در 
کـه  گامـی بـرای روابـط متقابـل مولـد بـا آنهـا بـر مـی دارد. فنومن هـا و روندهایـی  ارتبـاط می گـذارد و 
ابعـاد فضایـی و تعامـل سیسـتمی را جسـتجو می کنـد، موضوعاتـی  از  در آن جغرافـی درک عمیق تـر 
کـه سـایر رشـته ها نیـز در آنهـا متمرکر می شـوند. از طریق همـکاری با محققان ایـن علوم می توان  هسـتند 

1. Intellectual synthesis
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گـر به طـور مسـتقل عمـل شـود، تحقـق پیـدا نخواهـد  کـه احتمـااًل ا شـناخت جدیـدی به دسـت آورد 
کمک می کند  کـرد. به عـالوه تجربـه جغرافی دانـان در بررسـی تعاملی در امتـداد قلمروهای موضوعـی، 

کاتالیـزوری بـرای فعالیـت مولـد در تیمـی متشـکل از علـوم چنـد وجهـی باشـند.  کـه 
یکـی از موضوعـات مـورد بررسـی در جغرافیـای شـهری، شـهر اسـت. آیـا جغرافیـای شـهری می تواند 
کارآمد و متناسـب از پدیده شـهر داشـته باشـد؟ از جهات مختلف، پاسخ منفی  به نحو مسـتقل، تبیینی 
کرده اسـت، رویکرد میان رشـته ای به این پدیده  که شـهر را احاطه  اسـت. مسـائل و مشـکالت انبوهی 
کـرده اسـت. رشـته جغرافیـا در عمـل بـه نظـم مسـتقل دانشـی خـود وفـادار  را در سراسـر جهـان ضـروری 
کوشـیده تا به فهم  نمانـده و بـا مراجعـه بـه نـوع نگـرش و رویکـرد، یافته هـا و دسـتاوردهای دیگر رشـته ها 
وسـیع تری از موضـوع اصلـی رشـته خـود دسـت یابـد. بـه دیگـر سـخن، جغرافی دانـان در تحلیل هـای 

خـود نـوع طراحـی و سـاختار معمـاری را مـورد توجـه قـرار می دهنـد )ریاضـی، 1392: 101-115(. 
گشـوده اند. در  برابـر خـود  را در  افـق دیگـری )میان رشـتگی(  از نظریه پـردازان جغرافـی،  برخـی 
از نظریـات زیست شناسـی در  اسـتفاده  و  کولـوژی شـهری  ا و نظریـه  ایـده  رابطـه، شـکل گیری  همیـن 
شـناخت و تحلیـل شـهر را بایـد در چهارچـوب انتظـام میـان رشـته ای شـهر فهمیـد. به عنـوان مثـال، 
منتقـدان  سـوی  از  نظریـه  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  گو  شـیکا توصیـف  در   )1967( برگـس1  دیـدگاه  گرچـه  ا
گرفـت، امـا ایـن نظریـه هنـوز  نحله هـای دیگـر به ویـژه نئومارکسیسـت ها مـورد اشـکاالت متعـددی قـرار 

بـوده و در دانشـگاه ها تدریـس می شـود.  از جامعه شناسـان شـهری  مـورد بحـث بسـیاری 
لوفـور2 و به ویـژه »جامعه شناسـی و فلسـفه شـهر و روسـتا«، »جامعه شناسـی و فلسـفه زندگـی  آثـار 
روزمـره«، »حـق بـر شـهر« و »انقـالب شهرنشـینی« نیـز صبغـه میان رشـته ای دارند. از خالل بررسـی شـهر 
بـه مثابـه پدیـده ای میـان رشـته ای، نتایجـی به دسـت می آیـد از جمله:نکتـه اول اینکـه شـهر، انبوهـی 
کـه بـا انسـان و داشـته هایش معنـی می یابـد. شـهر در معنـای  از مسـائل و موضوعـات بنیادیـن اسـت 
کثر تمرکـز قدرت و فرهنگ یک اجتماع متبلور می شـود.  کـه در آن حدا تاریخـی خـود نقطـه ای اسـت 
کاالی تمـدن تکثیـر می شـود )مامفـورد، 1385: 21(؛ نکتـه دوم اینکـه شـهر و انسـان، الزم و  در شـهر، 
کامل کننده یکدیگر هسـتند. هر چند در مسـیر تاریخ و جغرافیای شـهری، رابطه انسـان با شـهر  ملزوم و 
دچـار تحـول شـده اسـت و نسـبت های تعامـل انسـان و شـهر متنـوع و متعـدد اسـت، امـا همیـن ویژگـی 
و تحـوالت آن، رویکـرد میـان رشـته ای بـه شـهر و نیـز انسـان  را ضـروری می کنـد؛ سـومین نکتـه اینکـه، 

1. Ernest Watson Burges
2. Lefebvre, H.
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کـه شـهر پدیـده ای میان رشـته ای اسـت، روش پرداختـن بـه شـهر نیـز نوعـی میانگـی و بینابینـی  آن جـا 
کـه روش قرائـت آن »حرکـت« در آن اسـت و در خـالل  را می طلبـد. بـه تعبیـر علمـی، شـهر متنـی اسـت 
که انسـان  ایـن حرکـت می تـوان آن را فهمیـد. بـه تعبیـر دو سـرتو )1382( شـهر پیچیده تریـن متنی اسـت 
کـرده اسـت. حـال خوانـش چنیـن متنی چگونه می توانـد در توان تنها یک شـاخه از جغرافیای  تولیـد 

انسـانی موسـوم بـه جغرافیای شـهری باشـد؟ 
تحلیـل فاجعـه به عنـوان یـک پدیـده تنهـا از دیـد عوامـل محیـط طبیعـی میسـر نیسـت، زیـرا تقریبـا 
هیـچ شـوک نفتـی و هیـچ قحطـی ای در سـال های اخیـر تقدیـر طبیعـی نبـوده، بلکـه منشـأ اجتماعـی 
تبریـز  دانشـگاه  در  قطعنامـه همایشـی  60 شمسـی،  در دهـه  اسـت.  داشـته  اقتصـادی  به خصـوص  و 
کـه از ورود آب هـای شـیرین رودهـا بـه دریاچه ارومیه جلوگیری شـود، زیـرا ورود آب  خواسـتار آن بـوده 
بـه دریاچـه ضمـن اینکـه بـه تاسیسـات بندری فشـار می آورد، آب های شـیرین را شـور و از حیظ انتفاع 
کوسیسـتم  کل گرایـی دریاچـه ارومیـه را به عنـوان یـک ا گـر ایـن همایـش بـا دیـدگاه  خـارج  می سـازد. ا
کنونی دریاچه ارومیه سـهیم نمی شـد.  طبیعـی می دیـد، هرگـز چنیـن ادعایـی نداشـته و در بـروز فاجعه 
گسـترده ای از محیـط، انسـان بـا ویژگی هـای  به همیـن دلیـل مطالعـه در جغرافیـای ناحیـه ای بـا مبنـای 
جمعیتـی، سـاختار اشـتغال، باورهـای اجتماعـی و سیاسـی مشـخص می شـود. چنین مطالعـه ای نه در 
کامـل علـوم طبیعـی و نـه در حیطـه تمـام عیار علوم انسـانی و اجتماعی قـرار دارد و در عین حال  قلمـرو 

موضوعـی جغرافیایـی اسـت )جانسـون1 و همـکاران، 1994: 222(.  

نتیجه گیری

اول  مـوج  تمـدن  نیازهـای  بـر  مبتنـی  نمی توانـد  علمـی  پژوهش هـای  و  تحقیقـات  امـروز،  دنیـای  در 
نیازهـا و حـل معضـالت جوامـع  رفـع  تـداوم داشـته و در جهـت  مـوج دوم )صنعـت(  و  )کشـاورزی( 
که به رغم رشـته و تخصص تحصیلـی و با تکیه  انسـانی ایفـای نقـش نمایـد. جهـش و پـرش افـرادی را 
کـه  بـر جایـگاه سیاسـی خـود بـه توفیقاتـی دسـت یافته انـد، نبایـد بـه رشـته تخصصـی آنهـا نسـبت داد 
در ایـن صـورت بایـد نـام داران آن رشـته بـه چنـان جایگاهـی ارتقـا می یافتنـد. توسـل بـه نظـام قـدرت، 
کوتـاه مـدت بـا  گـر چـه ممکـن اسـت در  جهـت ارتقـای جایـگاه یـک علـم و فارغ التحصیـالن آن، ا
نمودهایی همراه باشـد و آنها خود را به جای مثاًل جغرافی دان، برنامه ریز، مهندس شهرسـاز، آمایشـگر 
کوبیـدن اسـت. نازایـی جغرافیـای  کننـد، در نهایـت آب در هـاون  و مهنـدس سـنجش از دور خطـاب 

1. Johnston R. J.
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رایـج ایـران و بی اعتنایـی مـردم و محققـان دلسـوز را بایـد در همیـن مسـئله و حضور صاحـب منصبانی 
کرسـی ها را اشـغال، بـا صاحبـان قـدرت هم داسـتان و در عیـن حـال هیـچ  کـه جایـگاه و  کـرد  جسـتجو 

مسـئولیت و دغدغـه ای در حقـوق و منافـع ملـی و مـردم ندارنـد.
گـروه شـناخت قانونمندی هـای علمـی و نیازهـای  ترقـی و تعالـی یـک رشـته علمـی تنهـا و تنهـا در 
منابـع  همـه  درآوردن  مالکیـت  بـه  از  تبعیـت  بـه  دانـش  مالکیـت  جانبدارانـه  ادعـای  اسـت.  زمانـی 
کشـف حقایـق جهـان هسـتی و  خـدادای طبیعـی و اجتماعـی، بی توجهـی بـه تـوان عظیـم بشـر بـرای 

محکـوم بـه خاموشـی اسـت.
کهـن بشـری راه تکامل خـود را پیمـوده و می پیماید.  دانـش جغرافیـا به عنـوان یکـی از دانش هـای 
کنونی  استفاده از دستاوردهای سایر علوم و همکاری با آنها در جهت حل معضالت پیچیده جهان 
کنـد  کـه می توانـد بـازی  کـه هسـت و نقشـی  نـه تنهـا از اعتبـار جغرافیـا نمی کاهـد، بلکـه در حـد آن چـه 
)کـه البتـه بـا اهمیـت هـم هسـت(، جایـگاه جغرافیـا را حفـظ می کند. در این صـورت جغرافیـا می تواند 
ضمـن بهره منـدی از دسـتاوردهای علـوم دیگـر از جملـه آمار، ریاضـی، اقتصاد، جامعه شناسـی، تاریخ 

و روان شناسـی، خدمـات متقابلـی نیـز بـه آنهـا ارائه دهد و خود به شـکوفایی برسـد.
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Abstract
Geography as a science of the spatial analysis of phenomena is based on three 
main objectives: studying spatial structures, examining the locational-spatial 
order of socio-economic activities, and searching spatial relationships and 
functions through hierarchical leveling of rural and urban settlements. The 
applied form of geography or “spatial planning” addresses the modification of 
spatial structures, the locational-spatial order of activities, and the organization 
of spatial relationships and functions. There are mutual interactions between 
structure and function in this spatial order. Science has developed a complex 
structure through the electronic revolution, which is called “third wave science”; 
also specialized studies have developed. Specialized studies result in a very deep 
understanding of subjects, but this deep understanding always remains just in a 
“spot” and its applications could be traumatic, which is because it is not regulated 
in combination with other dimensions of human life. This kind of science 
cannot be beneficial in human life or solve some important problems. The main 
aim of this article, which is based on qualitative content analysis, is to analyze 
geography as an interdisciplinary science. The findings of the study show that 
geographical research has interdisciplinary characteristics; otherwise it cannot 
explain today’s complex problems. Geography can both use the findings of other 
sciences, including statistics, mathematics, economics, sociology, history and 
psychology, and provide them with services and help.

Keywords: new geography, spatial planning, third wave science, interdisciplinary.
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