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 در حوزه معرفت نبوياي ، رهوارهتحول در علوم جغرافيايي
 

 چکيده
ظام علوم جغرافیايی تغییر شکل داده و نهای اصطلاح علوم جغرافیايی رفته رفته به ساختاری علمی در قالب دانشکده

تنها  بدون شك تحول در دانش جغرافیاشود. میموزشی ايران با تکیه بر چنین ساختاری متکفل تحول در دانش جغرافیا آ
یر عمده معرفتی در اين دانش نباشیم تغیهای اگر خواستار تغییر در بنیاد تواند به يك شکل ساختاری معطوف باشد ونمی
 . رخ نخواهد داد، فرينی کندآبخشی که بتواند در حوزه دانش تمدنی نقش  وثمر

ه ن هر دانش بوده است وهای ( معتقد است پیشرفت دانش بشری بیشتر مديون تغییر در پارادايم398: 3992کوهن)
ا را دانش رافیاگرجغ. دانشی استهای در تخصصی شدن آن والبته اين گزاره معطوف به تغییرات معرفت شناسی در حوزه

مطرح ساخت که کدام بخش از اين سه رکن  توانمیاکنون اين پرسش اساسی را  ن دو بدانیم،آمحیط و رابطه بین ، انسان
 . جغرافیايی پديد آوردهای تحول اساسی را در پارادايمتواند می

هومی استناد يك روش تحلیل مفسعی دارد به  اين مقاله که بر گرفته از يك طرح پژوهشی در دانشگاه اصفهان است
د نتايج پاسخگوی چنین پرسشی باش تاثیرگذار در حوزه دانش جغرافیاهای )سینماتیك( از روند تاريخی تغییرات پارادايم

 :کهدهد می نشانها حاصل از اين بررسی
بنیادی  برما معلوم و نقش خوبیه ب نقشه راه تحول در اين دانش راتواند میسیر تحول وتغییر مفهوم انسان در جغرافیا 

ر حوزه دتواند میتحول در مفهوم انسان در جغرافیای ايران وقتی . اين مفهوم در تحول دانش جغرافیا را مستند سازی نمايد
 . باشد "فضای قدسی  "تمدنی تاثیر گذارباشد که برگرفته از تفکر نبوی ودر قلمرو

 تراريخت ، ایجغراف، ینش تمدندا، یقدس یفضا، ميپارادا، انسان: واژگان كليدي

 مقدمه
بستر اصلی  مبنا و... علوم اجتماعی و، فضايی انسان برای بسیاری از علوم همچون علوم رفتاری وتربیتی، علوم انسانی و

مباحث  دانشی آن و ورود بههای جغرافیا از جمله علومی است که علی رغم گستردگی حوزه. تفسیر وتبیین است، تحلیل
علوم تجربی همواره هويت خود را مديون تعهد خود به انسان بوده و از اينرو از بسیاری از علوم ديگر مانند اکولوژی 

 شود. میمتمايز 
البته آنچه در جغرافیا بر آن تاکید شده بیشتر به  است وهايی دارای تفاوت، بشر وآدم، جامعه انسانی، مفهوم انسان

 . از تعاريف جامعه انسانی نیز مد نظر بوده استای فهوم واژه انسان معطوف است اگرچه در پارهم
غرافیا را بالاخص در ج شايد بتوان بنا به تفسیری، تغییر در مفهوم انسان بطور عام در جامعه شناسی و روان شناسی و

 ،معرفتی آنها رخ داده استهای اه با تغییر در حوزهاين تغییر که همر. موتور اصلی تحول در حوزه دانش آنها تلقی نمود
از مفاهیم بدست آمده تنها وتنها وقتی معنی ای که پارهای دنبال داشته است به گونهه را نیز بها از واژه سازیای مجموعه
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. اواتار و..جمله است پايگاه اجتماعی، سبك زندگی،  کنند که در آن چهارچوبه معرفتی طرح شوند که از آنپیدا می
 اند.دانشمندان و محققان درمورد انسان درطول تاريخ چندهزارساله مکتوب بعضا به چند تعبیر عمده در مورد آن بسنده کرده

که در فردوس اند پیامبر دانسته اديان الهی واژه آدم را به عنوان اولین انسان آفريده شده با درجه کمالی در حد
موجوديت او مديون ترکیبی مبارک شود. میجايگاهی پر منزلت داشته و ازخلقت او بعنوان شاهکار صنع خداوندی ياد 

خداوند معلم بدون واسطه او  تنها موجود مختاری است که رمزگشای همه اسرار خداونديست و از گل و روح خداوندی و
رموزی از  دستیابی به ی اسماء را فراگرفته وبا چنین آموزشی مفتخر به فهم وآدم در کلاس درس حق تعالشود. میتلقی 

 موجود فردوس نشین بواسطه مختار. اين اسرار خداونديست که فرشتگان با همه قرب و منزلت از درک آن عاجزند
ات خود در زمین از زيست وحیای چنین رفتاری موجب برهنگی او و آغاز دوره خطا هم کرده باشد وتواند می بودنش

دا ولی از همان ابت شودمینابخرديش تلقی  که با تکوين همراه است واگرچه چنین دوره از حیات او تاوان خطا و شودمی
ه دراين تر آنکدوره را پشت سر گذارد و از همه مهماين  تا شودمیمشفقانه راهنمايی  ارتباطی مستقیم با خالقش داشته و

 99)قران سور علق . که نشان از عزت وحرمت وی نزد خداوند است شودمیياد  به عنوان خلیفه از وی، مقطع از حیات
   . (5)22حج  (28) 8اعراف (7و 8) 12 سجده (13) 2بقره  (23) 13 روم، (29و27) 35حجر، (4)

چارلز کند. میاز آن ياد  به عنوان موجودی تاريخی (3772-3739)دومین تعبیر در مورد انسان تعبیريست که داروين 
P0Fداروين که کشیشی موحد وزيست شناسی جهان ديده بود با انتشار کتاب منشا انواع

3
P  تعبیری تکوينی وتاريخی از تغییر

شناسی با تاکید بر فرم موجودات ديده بود در وی آنچه را بر اساس مشاهدات خود در طول تاريخ زمین. انواع ارائه داد
 (3)شکل P2P1F(3992. کندی)داشتالگو بیان  چهار

در اين دياگرام چهار دهد. میرا نشان ها زمانی و محور افقی نحوه تغییر گونههای در اين دياگرام محور عمودی واحد
 در بستر زمان قابل شناسائی است.  تغییر پتی

... ,B,K,Cها متوقف شده)مانندازآن حیات ادامه تاه منقرض شده وکه بدون تغییر بعد از يك واحد زمانی کو هائیالف:گونه
)  
  .. (,E,F که بدون تغییر در طول زمان، حیاتشان استمرار يافته)مانندهايی گونه:ب
  (,Iهائی که در طول زمان تغییر نموده وتنها يك شاخه آن توانسته در بستر زمان ادامه حیات پیدا کنند)مانندگونهج:

ه قادر به ادامها هريك از شاخه سور شده ولی گونه ابتدائی به چند شاخه تقسیم ومیها هائی که ادامه حیات آنه: گونه
  (A)مانند اند. وتغییر در طول زمان بوده

علمی  تپردازش شد وتحلیل وی به عنوان يك واقعیاش افکار وی بیشتر بر اساس جو حاکم بر معرفت علمی زمانه
مفهوم طرح يك نظريه تحلیلی قلمداد نشد بلکه در دنیای دانش  معنی و پذيرش تنها بهمورد پذيرش عام قرار گرفت. اين 

P2Fعلوم تلقی وروش تاريخیهای و حوزهها آن عصر يك چهارچوب معرفتی برای همه رشته

1
P در ده ورود چنین بینشی زايی

وذ کرد شمندان بعدی نفنظريه تحلیلی آنچنان در تارو پود فکری ونظری داناين  تاثیرحوزه دانش بعد از رنسانس است. 
 ،های زيست شناسی، جامعه شناسی، روانشناسیانشمندان در حوزهبعدی دهای همه تحلیل بايتقرکه میتوان ادعا نمود که 

 شود. میان پس زمینه اصلی ياد شده و همه بر داستان تحلیلی داروين استوار واز آن به عنو..... زمین شناسی و

                                                      
3. Origin of spase 

2. Kennedy. A. Barbara  
1. Historical methods 
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P3Fرا کارل مارکس آنچه

3
P(3737-3771) ادلر الفردP4F

2
P(3783-3918)  فرويدزيگموندP5F

1
P(3759-3919) والتر ،

P6Fلیپمن

4
P(3779-3984) ،دگریه نیمارتP7F

5
P(3779-3989) یادوارد برناوP8F

9
P(3793-3995) ،انافرودP9F

8
P(3795-3972)ابراهام  ، و

P10Fمازلو

7
P( 3954)پیشفرض ارائه اين  همه بااند حوزه اجتماعی بیان نمودهچه به عنوان فرد و چه در  در حوزه انسان شناسی

 . شده است

 

 تغییر انواع در بستر زمان، مدل داروین -0شکل 

 (Darwin,C. R 1859) 

واله ن حتاريخ آ به زمین و سومین تعبیر در مورد انسان معطوف به موجوداتی فضايی است که منشا واصل انسان
ا ب که موجودات زی حیات فضائی دارای هوشمندی بالائی بوده و شودمینکته تاکید اين  تعبیر براين  درشود. نمی

و انسان اند جهش متاسیونی شدهاند سبب که شبیه به انسان امروزی بوده از حیواناتای ژنتیکی بر روی پارههای دستکاری
 وها انبوهی از نماد سازی )98: 3193)غفاری . هموساپینس در واقع چیزی جز دستکاری شده ژنتیکی توسط آنها نیست

دارک ت نده جهان بر اساس چنین بینشی ترسیم واياندازچشم ادبیات فعلی در جهان ما پیرامون چنین تحلیلی دور میزند و
 شود. می

 هدف اين مقاله که بر گرفته از يك طرح تحقیقاتی در دانشگاه اصفهان است تبیین نقش مفهومی انسان از ديدگاه
اجتماعی وی داشته است پرداخته  در اين میان به بازشناسی ونقشی که اين مفهوم سازی در تحولات فکری و و اوست

 . کندمی اهمیت آن را در تحول بینش جغرافیدانان باز شناسی

 بحث

ن يبیولوژيك انسان توسط دارو سازی از انسان که مورد اقبال همگان قرارگرفت مفهومدر عصر جديد مهمترين مفهوم
مطالعات  ازای ، براساس مجموعهوژيست ماندگار در تاريخ علوم استوی که يك زيست شناس پرکار ويك ژئومرفولبود. 

تبديل و  قانون علمی میدانی به نوعی تعبیر از ماهیت انسان دست يافت که برخلاف نظرات شخصی وی به يك پارادايم و

                                                      
3. Darwin C. R  
2. Alfred Adler  
1. Sigmund freud 

4. Walter lippmann 
5. Martin Heidegger 
9. Edward Bernays 
8. Anna Freud 
7. Maslow. Abraham  
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براساس اين پارادايم محك زده ها که معیار علمی بودن يا نبودن دانش آنچنان در بین جامعه علمی زمانش نفوذ پیدا نمود
 (3992. کندی)شد

ين اشد. قی میاولا انسان يك موجود تاريخی تل :محور اصلی نظرات وی بر چند اصل استوار شده بود وآن اينکه
نچه سبب آبه انسان امروزی تغییر يافته بود.  ، در طول تاريخ تغییر واستموجود که مهمترين صفتش حیوان بودن وی 

نسان و شکل شناسانه اهای ، انسان يك موجود بیولوژيك تاريخی تلقی شود بیشتر بر اساس بررسیشد از نظر داروين
تغییر شکل شناسانه اين موجود نه تنها بر . (2شکل )سانی در طول تاريخ متحمل شده بود تغییراتی بود که مرفولوژی ان

فاوت اين ت اين تغییر مبنای تغییر بنیادی و وی تاکید داشت که تغییر حجم کاسه سر وی نیز مطمح نظر بود و قامت
 لذا تغییر در حجم و در اين ديدگاه مغز مرکز شعور انسانی تلقی وات هم زيست وی تلقی شد. موجود با ديگر حیوان

 .(1شکل) دف گرديدفیزيك آن با محور اصلی تغییر در هوشمندی وی معادل و مترا

  
تغییرات مرفولوژیک انسان در طول تاریخ بر -7شکل 

 اساس نظر داروین
تغییر در آلومتری کاسه سر و رشد بخش فوقانی در  -9شکل 

 طول تاریخ

 نسبتو تغییر در حجم مغز او مد نظر قرارگرفته  مقايسه قامت از يکسو و شودمی ديده( 1)همچنان که در شکل 
 تغییر يافته است.  1/3به  2/3يبی رن از حدود تقآلومتری آ مرتب در تغییر بوده وسر تغییر بخش پايینی به بخش بالائی 

سعی شد اين تغییرات را با ابزار سازی وی معادل گرفته وچون ابزار سازی وی تعريف کننده درجه هوشمندی ها بعد
 .کی سعی شد تغییر در هوشمندی وی با ابزاری که بدستش داده شد نمايانده شودلذا همراه با تغییرات فیزي، بشمار آمدوی 

ين ا عهد چهارم برهای در زمین شناسی دورهسائل ديگر در دنیای علم قرارگرفت. اين تحلیل از انسان مبنای بسیاری از م
بارز چنین های همه نمونه.. .، مس وهای ديرينه سنگی، نئولتیك، عهد مفرغگذاری شد. دورهبندی وناممبنا طبقه
از داستان سیر تکوينی انسان براساس نظرات داروين است و ابزار سازی وی به نمايندگی از هوشمندی وی هايی برداشت

ان بر گیر گرديد که جامعه شناسهمه نفوذ چنین تفکراتی در مورد انسان آنچنان گسترده وورد. چنین ادبیاتی را بوجود آ
های مقبولیت داستان پردازی انسان بیولوژيك حتی از مرز وجوامع بشری را نیز تقرير نمودند داستان ای اساس چنین ايده

وی  دارجزئی در سیر تکوين جوامع در آثار مارکس و رقبای سرمايههای اگرچه تفاوت ايدئولوژيك نیز عبور نمود و
لاصه خها صورت واژه در شکل وها بیشتر اين تفاوت کهکندمی وجود دارد ولی مداقه در تدوين سیر آنها بخوبی روشن

بوجود  وها و تشکیل روستاها آمدن به دشت، میوه چینیگری، شکارچی، غار نشینیسیر تکوين جوامع بشری از . گرددمی
 . هم وزن بود مترادف و.... آمدن شهرها با تعبیرهائی چون کمون اولیه و

 فرويد از جمله روانشناسانی بود که سعی نمودها بود. اردوی مارکسیست پردازی درچینش ديگری از اين داستان 
گرچه وی اهای او يعنی قوه جنسی وی تحلیل نمايد. رفتار اين حیوان بیولوژيك را بر اساس يکی از قوی ترين ويژگی

 ن يك موجود بیولوژيكيد همچناجديدی از انسان ارائه داد ولی نبايد فراموش کرد که انسان در ادبیات فروهای تحلیل
اسبات ر همین مبنا مهندسی منبوی را بايد کنترل نمود.  حیوان غیر قابل اعتماديست که رفتار ،تعبیر وی از انساناست. 
  .، مهندسی رياضت مطرح و ادوارد برنیز و والتر لیپمن سعی نمودند وجوه رفتار اورا در چنین قالبی تبیین نمايندجنسی
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تعبیر جديدی از انسان در قالب انسان حیوان قابل اعتماد ارائه داد ولی نفوذ تفکر  (3954) مازلواگرچه چندی بعد 
مازلو با طرح واژه حیوان ه شناسان بخوبی قابل رديابی است. داروين در مورد حیوان بودن آدمی همچنان در آثار جامع

از انسان به عنوان موجودی نیازمند ياد نمود وسعی کرد  (قابل اعتماد در برابر واژه سازی فرويد )حیوان غیرقابل اعتماد
بشر اقدام  هایدر اين راستا به تدوين جدولی از نیازمندی بیولوژيك وی تحلیل نمايد وهای دمی را انعکاسی از نیازآرفتار 
رای د بجديهای وی ضمن انتقاد از تحلیل انسان تك ساحتی سعی نمود به واژه سازیکه به هرم مازلو شهرت دارد.  کرد

11Fدر اين دوره بود که واژه پايگاه اجتماعیتعريف انسان مبادرت نمايد. 

جامعه شناسان متداول گرديد های در نوشته 3
 های پژوهشی باب گرديد. در بررسی (ESTها )استراتژی نیاز وپروژه

ند که آنها معتقدگرا ياد نمودند. ن میله و از انسامتاخرين تعبیر ديگری از انسان ارائ... يدگر وها ،تحقیقات سارتر
تظار ز اوانانسان نبايد مانند انسان مازلو سعی کند رفتاری را از خود بروز دهد که ديگران يا جامعه در پايگاه اجتماعی ا

بیان در اين دوره بود که برای هايش را. نیازهايش را تحقق دهد و نه بايد بکوشد که آرزومندی انسان هموارهدارند. 
اين مفهوم در واقع همانگونه که پايگاه اجتماعی دارای ژه سبك زندگی متداول و رايج گرديد. ماهیت چنین تفکری وا
 حامل چنین بار مفهومی است. یده يك بینش خاص در مورد انسان است اين واژه نیز يزا يك بار مفهومی خاص و

که با ترک دنیای واقعی که قادر به تحقق  شودمیازی انسان خود شکوفا يا میل گرا در عصر ما وارد فضايی مج
ها بینش اينکن بود در ساحتی مجازی تحقق يابد. برد تا همه آنچه غیر مممی آرزوهايش نبود به فضای مجازی پناه امیال و

د و بدل ر مطرح نشد بلکه در فضای ادبی و جمالات کوتاه نیز بروز و روزانه بین اين و آن تنها در کتب جامعه شناسی
ت ايد دوسسعی کنید آنچه را دوست داريد بدست آوريد چون زمانی میرسد که مجبوريد آنچه را بدست آوردهشود )می

Pایتحقق امیال انسانی در آن فضا سبك زندگی ثانويه به فضای مجازی وها ورود آرزومندی .(بداريد

2
P12F  را تدارک میکند

حول دانش یر تبعضا با همین مفاهیم در س بیر در مورد انسان نیز به نوعی ديگر واين تعا. که نماينده بشر میل گراست
 شود. جغرافیا ديده می

عبیری اين دانش به تجغرافیا نامیده شده است.  محیط، رابطه بین انسان و در جغرافیا بر اساس يك تعريف عام وکلی
 . بر سه رکن اساسی بنیان نهاده شده است

 انسان -
 محیط  -
  رابطه بین انسان و محیط -

الی در مج توانمیکه اند جديد داشتههای از اعصار نقش بنیادی در تعريف پارادايمای هريك از اين سه عنصردر پاره
ديگر بدان پرداخت ولی اين نکته را نیز نبايد از ياد برد که اگرچه در هرعصری ممکن است يکی از اين عوامل نقش 

باشند ولی هر تغییری در مفهوم هريك از سه عنصر تشکیل دهنده جغرافیا ديگر عناصر را تحت  اصلی را به عهده داشته
ين ا که بیشتر توجهات معطوف به تغییر در مفهوم عنصر انسان باشد ورسد می به نظرتاثیر قرار داده است ودر عصرفعلی 

، های علوم انسانیعمومی بین دانش و عطف توجه تنها منحصر به دانش جغرافیا نبوده که شايد يك احساس مشترک
 رفتاری، فضائی و هنری باشد. 

دی با چنین موجو عصرجديد(، انسان در ادبیات جغرافیايی موجوديست بیولوژيك و رابطه) نخستینهای در تحلیل
ارهای در ک تلقی و اگر.... ن وها، گیاهعصر محیط ترکیبی از عناصر اقلیمی، زمین شناسیدر اين شود. محیط بیان می

لیم جغرافیا مشتمل برفصول زمین شناسی، اقدر ای شود درخواهیم يافت که هر رسالهای تحقیقاتی متعلق به اين عصر مداقه
در پايان سعی شده است رفتار و عملکرد انسان بیولوژيك با اين مجموعه  بوده و.... ، گیاه شناسی وشناسی، خاکشناسی

 د. شومیگفته -جغرافیای کلاسیك  -به چنین جغرافیايی در اصطلاح. شودتعريف  جدا از يکديگر تبیین و

                                                      
3. Social class 

2. Second life 
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. دانست(3914-3753) مفهوم انسان بیولوژيك و ورود آن به جغرافیا را بايد مديون کارهای ويلیام موريس ديويس

P13F"غرافیايیدور ج" وی با طرح نظريه

3
P برای علمی تلقی شدن جغرافیا در عصر داروين را برداشتها اولین گام 

P14Fاستودارت

2
P(3999) .مکیندر(فضای حیاتی راتزل) اين بینش در جغرافیای انسانی با کارهای راتزل ،P15F

1
P  )هارت لندها(

P16Fنگتینتنهاو

4
P  )(78: 3172 شکويی،شروع وگسترش يافت. ))جبر محیطی 

P17Fمرسوم گشت که به متد تاريخیای در عصر ديويس متدولوژی جغرافیا نیز دست خوش تغییر شد و شیوه

5
P  شهرت

سیر تحول در اين شود. نسبت داده میتغییری به زمان  قرار گرفته و هرها در روش تاريخی زمان محور اصلی تحلیلدارد. 
رو حاکمیت اين بینش را عامل اصلی در تعیین شده است و از اينمسیری جبری و از پیش  متدولوژی دارای جهت و

غرافیای چند محور عمده را برای ج چنین بینشی در جغرافیا توانمیبطور کلی کنند. مدن جبر جغرافیايی تلقی میبوجود آ
ن ايهاست. نگرائی و نژادپرستی و مشروعیت تجاوز از مهمترين آجمله جبر که از آنکندن عصر ممیز و شاخص میآ

پايان  بااست.  المللی عصر آن دوره داشته، اقتصادی آنهم در سطح بینهای سیاسیفرينی مهمی درحوزهنقش آها ديدگاه
لوژيك در جغرافیا بجای انسان بیو جامعه انساني، به موجود اجتماعی تغییر مفهوم انسان بیولوژيك عصر بینش داروينی و

همزمان تغییر عمده ديگری از مفهوم محیط در حوزه جامعه انسانی تبلور يافت. ر جغرافیايی بیشتهای تحلیل نشست و
داشت که هويتی درهم تنیده برايش ای واژه بوم حکايت از مجموعهن اينکه محیط به بوم تبديل گشت. بدست آمد و آ

ای احیهجغرافیا که به جغرافیای ناين را برای جغرافیا تدارک نمودند. و رفته رفته مفهوم اکولوژی انسانی  شدمیتعريف 
 . تبیین و تعريف گرديد (3921)رتشورن هاو ريچارد (3943 -3759)، الفرد هتنر شهرت يافت توسط ويدال دولابلاش
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 رديد وگسیر تاريخی آنها مبادرت می در اين عصر بجای تبیین تاريخی انسان اجبارا به تبیین جوامع انسانی و
 تغییر داروينی)انسان کردند و لذا تحول وجغرافیدانان به همان داستان پردازی جامعه شناسان در مورد انسان بسنده می

رابطه  .شودمیارائه ... کشاورز و جامعه غار نشین به میوه چین و به شکل تحلیلی از اجتماعات يعنی تحول در (بیولوژيك
ين اگیرد. ده شده مورد ارزيابی قرار میدرهم تنیده که تحت عنوان بوم خوانای چنین موجودی نه با محیط که با مجموعه

هايی از رابطه انسان و سیستم طبیعی يا بوم منجر به تولد جغرافیای جديدی تحت عنوان جغرافیای اکولوژيك چنین تحلیل
اکمیت اين حهای از جمله ويژگیشد.  ادبیات جغرافیايی جايگزين جغرافیای کلاسیك رفته رفته در گرديد وای يا ناحیه

بینش در جغرافیا تغییر در روش و متدلوژی جغرافیا بود و مهمترين اتفاقی که در اين زمینه رخ داد اعتراف جغرافیدانان 
اهیت رتشورن در زمینه مها هاینوشته بود. جغرافیايی( در تبیین حقايق کانتی) متدولوژی علمی به عدم کارائی روش و

سائل می تتحقیقاهای استثناگرايی در جغرافیا همگی حکايت از آن داشت که روش علمی پاسخگوی نیاز جغرافیا و
 جغرافیايی نمی توانست باشد. 

                                                      
3. Geographic cycle 

2. Stoddart  
1. halford mackinder 
4. Huntington 
5. Historical method 
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ر مطالعات دين دوره از گذشت تاريخ جغرافیاست. بارز اهای گرائی و گريز از کمند جبر جغرافیايی از خصیصهامکان
وتمسك به شد میتوزيع آنها و پرداختن به نوعی ارتباط بین عوامل انسانی و محیطی تاکید  وها اين دوره بر تبیین افتراق

های واژه چشم انداز و نقش برتر جامعه انسانی در چشم اندازداد. روابط علی جای خود را به انواع ارتباطات ديگر می
 ين دوره در ادبیات جغرافیايی است. متنی اهای فرهنگی از جمله شاخص

 در اين عصر با تعابیری که ازشود. غاز میعصر سوم در جغرافیا نیز با تغییر نگرش جغرافیدانان در مورد انسان آ
های هويت فردی وجمعی رکن تحلیل فرهنگ و و شودمی، انسان موجودی ارزشی تلقی شودمینظريه کوانتم وارد جغرافیا 

تغییر  ، به هويت مکانیایا همان بوم در جغرافیای ناحیهدر اين بینش محیط يدر رابطه با محیط قرارمی گیرد.  انانجغرافید
در اين  و ودشمیکند تحت عنوان فضا مطرح فرهنگی پیدا می که با انسان ارزشی وای مفهوم داده و بواسطه روابط پیچیده

 گذارد. ين دانش میائی پا به عرصه ارهگذر است که جغرافیای فض
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می را در اولین فردی که تحلیل سیستبینش سیستمی قرين دانست. بايد با آغاز تفکر و  طرح جغرافیای فضائی را

P18Fکار گرفت جیلبرته جغرافیا ب

3
P(3937-3799 )قالب خود را در های وی حتی برای اولین بار برای آنکه بتواند ايده. بود

P19Fنو بیان دارد به طرح واژه های واژه

2
P سك مبادرت کردP20F

1
P(3992252، ص .) اين واژه دقیقا حامل مفهوم واژه سیستم بود

یشتر تحت شخصیتش ب جیلبرت که هم عصر ديويس بود افکار و. نظريه عمومی خود بکار گرفته است که برتالنفی در
يمی برتر به ديگران خود را به عنوان پاراداهای خود نتوانست دريافتدر زمان  شعاع شخصیت ديويس قرار گرفت و

 در ژئومرفولوژی گشت. استرالر و چورلی منجر به تدوين وتعريف مفهوم سیستمهای سال بعد تلاش 73معرفی نمايد. 
جغرافیدانان ردازد. پب جغرافیايیچورلی کوشش نمود با بکاربردن ادبیات برتالنفی واصول ترمودينامیك به پردازش مسائل 

در اين رهگذار از کارهای روژه برونه ن بودند. عوامل موثر بر آ مفاهیم فضا و در اين برهه بیشتر درگیر تعاريف و
صورت گرفت ولی در مورد انسان ای گستردههای اگرچه در اين حوزه تلاش(. 3189 ،فريد) نام برد توانمیفرانسوی 

یای تصوير ذهنی را پردازش کردند. مفاهیمی چون هويت يا جغراف بسنده کرده و تنهابه موجودی چند بعدی وارزشی
ه رفتارهای جغرافیای فرهنگی با تاکید برآنک تبیین گرديد و... متعددی از تونن تا کريستالر وهای براساس اين ايده نظريه

درجغرافیای  نمودند. گذار در فضا اعتراف انسانی تابعی از تصوير ذهنی اوست تا حدودی به هويت وی به عنوان عاملی تاثیر
ست زيرا ايکارهای نايس تن در حوزه تعريف فضا کار برجستهی سعی در تبیین اين نظريه نمودند. انسانی افرادی متعدد

نیادی در حوزه کار ب. تا جغرافیدان مبانی فضا را بخوبی درک نمیکردند قادر نبودند که توزيع در فضا را تببیین نمايند
ول تفکر فضائی توانست اص "جغرافيا تركيبي نو" گت است وی با انتشارکتاب معروفهاغرافیای فضائی مربوط به پیترج

 . (3185 ،ترجمه گودرزی) را در جغرافیا باز شناسی وتبیین نمايد
ه سنجی بین بطدر جغرافیا متدهای جغرا فیا نیز دستخوش تغییر شد و علیت جای خود را به راها با ورود نظريه سیستم

تاکید وسعی شده هنجارهای وی مورد ارزيابی قرار  دراين بینش برهويت انسان وعوامل هويت ساز محیطی. پديده داد
 طرح وچند ساحتی مای انسان به عنوان پديده.... در اين دوره بود که بجای پرداختن به بحث تاريخی بودن انسان و. گیرد

 . رفتار وی مورد توجه قرار گرفتابعاد وجودی وی در تصمیم گیری و 
آيد جريان انسان تراريخت می مفهوم آن بر نده انسان وآي علوم اجتماعی برایهای جديد در حوزههای آنچه از نوشته

ت نده موجود تراريخيآ تفکر که بیشتر وامدار اساطیر فراعنه مصر است براين باور است که انسان عصر. اين است

                                                      
3. Gilbert. G. K  
2. flxsus 
1. Sack, Dorothy 
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از هم اکنون شرايط لازم برای بوجود آوردن آن  غیر قابل تصوريست وهای وهوشمندیها توانمندیست که دارای ايشده
در عصر انسان تراريخت جامعه انسانی دوقطبی شده و شامل يك جمعیت تراريخت بسیار هوشمند . درحال فراهم شدن است

نتايج رسد می رنظه ب. آنها محسوب خواهند شد يا بردگان جامعه کثیرالجمعیت عام است که بیشتر به تعبیری کارگران و و
داشته  داگر افتراقی وجو حاصل از چنین بینشی با آنچه در عصر انسان بیولوژيك رخ داد چندان تفاوتی نداشته باشد و

جامعه به عنوان يك چشم انداز بتوان اين  شايد آنچه در. حاکمیت چنین بینشی در جهان است و باشد تنها در وسعت
P21Fدنیکن فراوانی با آنچههای شباهت کرد ترسیم

3
P(3997) کشد داشته باشددر کتاب ارابه خدايان به تصوير می . 

 
 نظریه پردازان جغرافیا در جهان -4شکل

ب در چهارچومفهوم که . اين بینش تفکر ديگری در تلاش است که مفهوم قدسی از انسان ارائه دهداين  در مقابل
که به عنوان رقیب تمدن آتن از دير باز  کندمیمطرح است غايت خود را بر پائی تمدن نوينی تعريف  یمعرفت نبو

انی سعی بلیغ جغرافیدانان اير به عنوان تحولی بنیادين در عصر چهارم بدان پرداخت و توانمیآنچه که . مطرح بوده است
دسی در تبیین فضای ق ايران نمايد تعريف انسان مینوی ودانشمندان  افتخار چنین جغرافیايی را نصیب ايران وتواند می

به تبلور جغرافیای جديدی معطوف داشت که عنوان آن در مکاتب معماری  توانمیاين تحول را . حوزه قلمرو جغرافیاست
 . تحت عنوان جغرافیای مقدسه بايد از آن نام برد دارای سابقه بیشتريست و
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امید است جغرافیدانان عصر چهارم در ايران بتوانند با تعريف تراز انسان مینوی و فضای قدسی سهم موثری در احیای 
انسان امروز را در  مسائل مشکلات و داشته باشند که بتواند با برپايی تمدن نوين اسلامی تفکر نبوی وخلق پارادايم جديدی

ترسیم ای هگونه را باش رابطه وی با فضای زيستی مید را در ذهن بشر زنده وفضای زيستی او حل وفصل نمايند و بارقه ا
 . آرامش درونی مهمترين وجه آن فضا تلقی شود نمايند که اخلاق و

 نتيجه گيري

براساس تحلیل محتوای ادبیات جغرافیايی در عصر نوين تغییرات عمده رخ داده در ادبیات متون جغرافیايی تابعی از 
ای به گونه بوده است (رابطه، محیط، سه گانه جغرافیا )انسانهای فهوم شناسی از واژه انسان به عنوان يکی از پايهتغییر در م

رچه تغییر اگ. زمینه دانستاين  جغرافیايی درهای که میتوان تاريخ تطور وتحول در جغرافیا را معادل با تغییر در پارادايم
و رابطه محیط با انسان در منظر اولیه نقشی تعیین کننده از خود در حوزه  ارزيابی محیطیهای و روشها در تکنیك
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تغییرات در بطن خود از تغییرات کلی در باره مفاهیم اين  بروز میدهد ولی نبايد فراموش کرد کهها تغییرات پارادايم
 . معرفتی در جغرافیا نشات گرفته است. بنیادی

به  درست مقارن با تغییر مفهوم انسان بیولوژيك و جغرافیای فضايیای ناحیهجغرافیای ، سه دوره جغرافیای کلاسیك
یرات همین تغی. فرهنگی در جغرافیای فضايی است انسان جمعی به عنوان جامعه و جايگزينی آن با انسان چند ارزشی و

پوشش ، اقلیم، خاک محیط به عنوان عناصری منفك مرکب از مجموعه عناصری چون در باره محیط نیز رخداده است و
ارغ از مفهوم ف محیط به معنی فضا و، به محیط به مفهوم بوم و اکوسیستم تغییر معنی داد ودر جغرافیای فضايی... گیاهی و

 . مکان پا به عرصه ادبیات جغرافیا گذارد
 د وقدسی خواهد بو انسان معطوف به دو پارادايم انسان تراريخت و آيندههایبدون ترديد تغییرات عمیق در پارادايم 
مین زايران  ارزشمند فکریهای ومیراثها است که با اتکا به داشتهايران  يك فرصت ارزشمند برای جغرافیداناناين 

را آرايش  ندهآيبتوانند با طرح جغرافیای مقدسه در چهارچوب تفکر نبوی بنیان تمدنی قدسی را معماری و فضای زيستی
 . دهند
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