Geography
Development
1 and
توسعه
فصلنامه جغرافیا و

Spring
2020,
Vol سال
18, Num
85 شماره
،هجدهم
،991158
بهار

Changing the Concept of Human in the Epistemology of Geographers
and its Impact on Interacting with the Environment
Mohamad Rahdan Mofrad1, Dr. Mohamad Hosein Ramesht2*
1- Ph.D of Geographical Sciences & Planning, University of Esfahan
2- Professor of Geographical Sciences & Planning, University of Esfahan*
Rahdan Mofrad, M & Ramesht, MH.(2020).[Changing the Concept of Human in the Epistemology of
Geographers and its Impact on Interacting with the Environment].Geography and Development,18(58),1-16,
http://dx.doi.org/10.22111/GDIJ.2020.5322

doi: http://dx.doi.org/10.22111/GDIJ.2020.5322
ABSTRACT
Received:30/05/2019
Accepted:29/09/2019

Keywords:
Biological or
Historical
Human,
Geography,
Phenomenology,
Transformed
Human

The issue of cognition in Geography focuses on the human, environment and relationship between
them. The question now is that by changing the concept of human at different times, has the
Geographers' way and interacting with the environment also changed? Therefore, the return to the
past and understanding intellectual developments can reveal the evolution of our ideas and our way
of thinking today and help deepen our understanding of the future. The historical evolution in the
thought of theorist Geographers shows that their opinion in humans is constantly changing and has
evolved from a "historical" being to a "social", "multi-dimensional", "spiritual" and "transformed
human" phenomenon. These differences are reflected not only in theoretical understandings but
also in their method and type of analysis. The fundamental question can now be asked whether
these differences have influenced the type of Geographers' practical experience in dealing with the
environment. And has this led to certain strategic changes? In other words, has the change of the
human concept in the mental experience of Geographers been influenced in their performance and
dealing with the environment? This research has been carried out with the method of
phenomenology and analysis of Geographic texts in six historical periods in the new era (19002020) and emphasizes the following points:
- Geographers' perceptions of the human concept have shaped the basis of their understanding in
dealing with the environment.
- The difference in Geographic views that focuses on the difference in the concept of human not
only define the Geographers' functional strategies in different ages in dealing with the
environment, but have also changed their definition of Geographic knowledge.

Copyright©2020, Geography and Development. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attributionnoncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original
work is properly cited.

Extended Abstract
1- Introduction

I

t is necessary to recall a few points
about the historical analysis of
scientific thinking before describing
the issue. 1) Thoughts cannot be
analyzed in the historical trends
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because it can lead to irreparable mistakes in
epistemology.So having a comprehensive view of
events and thought opens up new ideas for us,
because there have been various human thoughts in
all ages.
2) Codification of intellectual transformation trends
of a knowledge can be strongly influenced by the
analyst; of course, this is unremarkable, since most
analysts describe the course of history and the
intellectual transformation of a device (cultural
device) that is culturally related. 3) The social
conditions and intellectual space that governs
scientists at any time can be a way to understand why
a paradigm should be overcome in that period. In
other words, the change in thinking in any era is
related to the intellectual and social space of that
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period. What has been discussed here is more
focused on changes in geographical paradigms and
the impact of the consequences that have grown in
the community due to these insights. The analysis of
this research focuses more on the fact that changing
the concept of human in any era, what has changed in
geographic paradigms? And what impact this change
has had on the geographers' approach?
2-Methods and Material
Since the methodology in the present research is
based on the text analysis, Therefore, firstly the
theorists who their viewpoints were more receptive
in the twentieth century were selected and then they
recognized the principles of their intellectual
differences with each other. These scientists were: 1)
William Morris Davis (1850-1934) & Friedrich
Ratzel (1844-1904); 2) Vidal de La Blache (18451918) & Walther Penck (1888-1923); 3) Harlan H.
Barrows (1877-1960); 4) Fred Kurt Schaefer (19041953) & Richard John Chorley (1927-2002); 5)
Grove Karl Gilbert (1843-1918) & Mostafa Momeni
(1940-2007); 6) Francis Galton (1822–1911). Texts
related to the viewpoints of the six groups were
searched from books and articles such as the
Geographic Cycle (1899) by Davis, Political
Geography (1897) by Ratzel, Principles of Human
Geography (1926) by de La Blache, Morphological
Analysis of Landforms (1953) by Penck, Geography
as the human ecology (1923) by Barrows,
Exceptionalism in Geography (1953) by Schaefer,
Chorley's Environmental Systems (1978), The Origin
of Hypotheses (A Review of a Topographic
Problem) from Gilbert (1896), Geography In Iran,
from Mustafa Momeni (1999), as well as the natural
inheritance of Francis Galton (1889), The Status of
Geography in Iran (1999) by Momeni and as well as
the natural inheritance (1889) by Francis Galton and
in the next step, the principles of their geographic
thinking were extracted from the common literature
in the matching documents and the main propositions
in each period.
3-Results and Discussion
Looking at the contemporary history of geography,
we find that at least six paradigms have been raised
about the human nature in geography which none of
them has a geographical origin. These paradigms are:
1) Biological or historical human; 2) tool maker
Human; 3) Ecological Man; 4) Multicultural human;
5) Human; 6) Transformed Man. As the definition of
humans changed, the concept of the environment has
undergone a change and respectively were created
natural environments, engineered environments,
biome, space and lived space. In this process, not
only humans and the environment, but also the
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relationship between them have evolved, and
subsequently, various types of geography including
evolutionary, possibilism, regional, spatial, and
phenomenal have been born in the literature of
geographic texts.
3-1- Biological Human: In this era, "human" as
"subject" and "environment" as "object" were
considered as two separate facts (environmental
dualism). Relationship between human and the
environment was a ruling and condemned relationship,
and "exploitation of natural " was considered as the
most important strategic in this period. Many paradigms
and theories emerged in human and physical
geography; such as Social Darwinism, Malthusianism,
Geographical Determinism, Ratzel's Lebensraum (living
space), and Radical Geography (Radicalism) and
Davisian geomorphology. The effects of this kind of
insight in geography were the growth of geography,
causality, the Boolean algebra, and the growth of all the
new theories in various geographical fields.
3-2-Tool maker Human: At the same time,
catastrophists introduced human being as a toolmaker and intelligent inventor based on
manufacturing tools and tried to create new
literatures for human historical periods against the
classification of the evolution that divided the
historical periods into the cave man and so on. The
only major event of this era was the recognition of
the environmental law. Many paradigms and theories
emerged in human and physical geography; such as
Possibilism,AAM(Anti-Apartheid
Movement),
Technocentrism, Feminism, Climate change, Glacier
theory and Plate Tectonic Theory. In this era, the
relationship between human and the environment
was defined as a business relationship with a win-win
strategy and the environmental exploitation strategy
was changed to environmental benefit. Including
outcomes of changing the concept of human in this
period as follows; the codification of Civil rights,
Women's rights, Minority rights and etc. Also,
human activities were limited to lessen human
environmental damage, and thus emphasized
technology advancement.
3-3-Ecological Human: All the geographical
paradigms of this period have been based on
ecological human (for example, geography as Human
Ecology by Harlan Barrows). In this view, Holism
was replaced instead of Inductive reasoning and the
separation of physical and human geography was not
followed as before. Gradually, the concept of biome
and ecosystem replaced the environment and
emerged concepts such as environmental capacity
and the green movement and so on.In this
perspective, the relationship between humans and the
environment was based on compatibility with the
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environment and, as a result, regional geography was
formed.Following this development, the strategy of
exploitation was changed to environmental benefit
and protect the environment. One of the consequences
of this view in geography was the compilation of
ecological rights, wildlife rights, river rights and
international law, sea rights, Geopark and etc.
Collective participation also replaced individualism
and after that, there was a profound transformation in
protecting the environment, and this was considered
a
human duty (establishing environmental
organizations, Non- Governmental Organization
(NGO) and international projects such as UNESCO or
the Roman clubs to protect natural resources).
3-4) Multicultural human: Multi-dimensional
human design coincides with the introduction of
space perspective in geography. The most important
development of this view was the linguistic
interpretation of human as a cultural entity, which is
a type of perception of the world and phenomena
influenced by language. Geography recognizes
cultural diversity and also encouraged the use of
ethnography in geography widely. In this view,
cybernetic relations were replaced by causal
relationships, and environmental adaptability and
sustainability rather than environmental protection.
These changes reflected the concept of the
environment and the human relationship with the
environment to sustainable development. To
accomplish these goals, many environmental
activities were formed by the United Nations. The
Rio Conference was held and the Agenda 21 was
presented. Environmental agreements such as Kyoto
Protocol, Paris Agreement and etc. were signed in
order to solve environmental problems, including
climate change. Also, Ecotourism was introduced as
a link between humans and the environment.
3-5) Dasein: In this view, humans, environment, and
relationships were replaced respectively with Dasein,
living space and ratio. Dasein (According to
Heidegger), since it can determine the purpose of his
existence; therefore, he can define his relation to the
universe and also derive a certain understanding in
relation to the world. Therefore, by this definition of
human, the geography of phenomenology recognizes
the ratio between human and the environment rather
than the relation. The most important consequence of
the definition of the Dasein is the emergence of the
phenomenology method, post-phenomenology and
interpretive geography which seeks to overcome the
duality of the subject and the object (as the product
of the Cartesian Method). Also, the objective
background of the researcher (satellite imagery and
maps) and his mental space have created a new
platform called post-phenomenology in which
technology acts as an operating system in the human
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mind to enable the researcher to understand and
analyze the phenomenon's truth. The founder of the
post-phenomenology method in geography is PapoliYazdi (1986), which defined the concept of
geography as human, environment and technology.
His theory was proposed by Ash & Simpson (2014)
in geography using the term post-phenomenology
after 23 years. In geomorphology, the consequences
of this viewpoint are the concepts of Spatial identity,
the spatial logic of arrangement, and Geographic
device which has made interpretative interpretations
of many geomorphic phenomena.
3-6) Transformed Man: It was first introduced by
Francis Galton and is rooted in Eugenics. In this type
of geography, human identity will be determined on
the basis of group excellence and physically (This
concept of human is not yet defined in geography).
With the advent of the Superhuman in this era, the
environment is just a set of factors that Superhuman
will be able to collapse of natural systems and then
design their own systems (the idea of the engineered
environment). The consequence of Eugenics in the
future will be the emergence of specific social classes
with a long life against ordinary humans which can
lead to a new genocide. In general, it is anticipated
that the legitimacy of genetic racism, modern
slavery, genetic determinism, good and bad pangenetics will create a dual social class. And
environmental systems collapse and the meta-natural
systems replaces the idea of protecting the current
environment. This era is also called Anthropocene,
and many believe it has begun since 2000.
4-Conclusion
Human performance in the environment has
theoretical support in the field of anthropology and
the environment and our sight of the environment
and the relationship that can be made with the
environment will change in terms of what we define
as human. The study of the process of human
semantic changes in the periods of modern human
thinking shows that the change in the anthropological
concept is not only affecting human performance,
which also has an impact on the environment and
many intellectual and managerial organizations such
as Roman club, Natural environment, Agenda 21,
Kyoto Protocol, Paris Agreement and etc. have been
influenced by these changes. These changes are also
reflected in the definition of geography and the
existence of diverse approaches to geography and the
emergence of multiple approaches such as classical
geography, regional geography, spatial geography,
and the phenomenology or interpretive geography,
all originate from such developments in changing the
concept of human and the environment.
Keywords: Biological or Historical Human,
Geography, Phenomenology, Transformed Human.
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تغییر مفهوم انسان در شناختشناسی جغرافیدانان و تأثیر آن در تعامل با محیط
محمد راهدانمفرد ،1دکتر محمدحسین رامشت

جغرافیا و توسعه ،شماره  ،58بهار 3199
تاریخ دریافت98/91/99 :
تاریخ پذیرش98/90/90 :
صفحات 3-31 :

*2

چکیده
مسئلۀ شناخت در جغرافیا به سه حوزۀ انسان ،طبیعت و نوع ارتباط بیی ننهیا معویوا اسیت.
اکنون ای پرسش مورح است که «نیا با تغییر مفهوم انسان در دورههیای مخللی  ،نحیوۀ عملکیرد و
تعامل جغرافیدانان با محیط نیز دسلخوش تغییر شدهاست؟» بازگشت به گذشله و دانسیل تحیو ت
فکری جغرافیدانان میتواند سیر تحول و تغییر در ایدهها و نحوۀ اندیشیدن امروزی میا در تعامیل بیا
محیط را روش تر و به عمق فهم ما از نینده کمک کند .سییر تحیول تیاریخی اندیشیۀ جغرافییدانان
نظریهپرداز ،نشان میدهد که نگاه ننها به انسان دائما در تغییر بوده و سیری ملفاوت از ییک موجیود
«تاریخی» به پدیدهای «اجلماعی»« ،چندساحلی»« ،مینوی» و «تراریخت» داشلهاست .ای تفاوتهیا
نهتنها در برداشتهای نظری ،بلکه در روش و نوع تحلیل ننها نیز منعکس است .اکنون ایی پرسیش
بنیادی را میتوان مورح ساخت که «نیا ای تفاوتها بر نوع تجربۀ عملی جغرافیدانان در برابر محییط
نیز تأثیرگذار بودهاست و در مواجهۀ ننها با محیط ،تغییرات راهبردی خاصی بهدنبال داشله است؟» و
به سخ دیگر« ،نیا تغییر مفهوم انسان در تجربۀ ذهنی جغرافیدانان در عملکرد و مواجهیۀ ننهیا بیا
«محیط» نیز تأثیرگذار بوده است؟» ای پژوهش که با روش پدیدارشناسی (تحلیل ملون جغرافییایی)
در شش دورۀ تاریخی در عصر جدید ( )3999-0909صورت گرفلهاست ،بر ای نکله تأکید دارد که طیرز
تلقی جغرافیدانان از مفهوم انسان ،بنیان فهم ننها در مواجهه با محیط را شکل میدادهاست .تفیاوت

واژههای کلیدی:
انسان بیولوژیک یا تاریخی ،دانش جغرافیا،
پدیدارشناسی ،انسان تراریخت.

در دیدگاههای جغرافیایی که معووا به تفاوت در مفهوم انسان است ،نهتنها راهبردهیای عملکیردی
جغرافیدانان در اعصار مخلل

را در برابر محیط تعری

میکرده ،بلکه تعریی

دانیش جغرافییا را نییز

1

تغییر دادهاست.

مقدمه
قبل از طرح و تشریح مسئله ،یادآوری چند نکته در
زمینۀ تحلیل تاریخی تفکرات علمی ضروریست؛ زیرا
بررسی تحول و سیر تطور اندیشههای بشری ،کار
پیچیدهای است و بیشتر جنبۀ تحلیلی دارد؛ بنابراین در
قضاوت هر نوشتهای در این زمینه ،چند نکته را نباید از
نظر دور داشت.
 بر اندیشهها نمیتوان سیر تاریخی تحمیل کرد؛ زیراخطی فکرکردن میتواند ما را دچار اشتباهات جبرانناپذیری
4
در شناختشناسی کند؛ ازاینرو داشتن دیدی سینوتیکی
به وقایع و اندیشهها ،افقهای جدیدی را در برابر ما

میگشاید؛ زیرا اندیشههای گوناگون بشری در همۀ
اعصار وجود داشتهاند و نباید این تصور برای ما اصالت
یابد که پیدایش تفکری مربوط به دورهای خاص است،
یا اندیشهای در عصری بطورکلی از دایره تفکر بشر محو
و زدوده میشود .و نباید پیدایش تفکرات و اندیشههای
فلسفی علوم مختلف را محدود به یک دورۀ زمانی
خاص دانست .تنها گزارهای که میتوان در این زمینه
بدان اتکا کرد آنست که بپذیریم در هر عصری ممکن
است الگوی فکری خاصی بر جامعهای غلبه و حاکمیت
پیدا کند.
 -تدوین سیر تحوالت فکری یکدانش ،بهشدت

 -3دانشجوی دکلری گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکدۀ علوم جغرافیایی و برنامهریزی ،دانشگاه اصفهان
 -0اسلاد گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکدۀ علوم جغرافیایی و برنامهریزی ،دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)
 -3ای مقاله برگرفله از رساله دکلری «محمد راهدانمفرد» با عنوان دسلگاه جغرافیایی از دانشگاه اصفهان است.

m.rahdan@geo.ui.ac.ir
m.h.ramesh@geo.ui.ac.ir

 -4دید سینوپتیکی بدان معنی است که همۀ الگوهای فکری در فضای واحدی مفروض و تحلیل موضوع در تعامل و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از همۀ نظرها صورت پذیرد.
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میتواند تحتتأثیر تحلیلکننده باشد و البته که این،
امری طبیعی تلقی شود؛ زیرا غالب تحلیلکنندگان،
سیر تاریخ و تحول فکری دستگاهی را تشریح میکنند
که از نظر فرهنگی به آن تعلق دارند .اگر غالب
کتابهای منتشرشده در مورد پیشینۀ دانش جغرافیا و
ژئومورفولوژی یا هر دانش دیگری را بررسی کنید،
خواهید دید که همۀ علوم از یونان باستان آغاز
میشوند و با تشریح کمابیشی از تاریخ آن دوره،
ناگهان با یک گپ زمانی چند هزار ساله ،به دورۀ
رنسانس پرش میکنند .گویا بشریت در طول این چند
هزار سال ،هیچ حرفی برای گفتن نداشته و در هیچ
جای دنیا نیز اثری از دانش یا فلسفه وجود نداشته
است؛ البته که چنین نبوده است .با این وصف نباید از
این حقیقت غافل بود که در تاریخ مکتوب بشری در
دورۀ یونان باستان و بعد از رنسانس ،دستگاه فکری
خاصی حاکمیت عمومی پیدا کردهبود که در مابقی
تاریخ ،در کمای فکری بودهاست و بههمیندلیل این
مقطع از تاریخ خاموش گذارده شده و اگر از آن
صحبتی شود ،بهعنوان دوران تاریکیها یاد میشود
(گاردر)145 :1331 ،؛ ازاینرو این واقعیت را باید
پذیرفت که در تبیین تاریخ علوم ،بیشتر سعی
شدهاست ،تاریخ دیدگاه حاکم بیان شود و محققان بر
حسب تعلقخاطر به هر فرهنگی ،آن بخشی از تاریخ
بشر را تشریح کرده که بدان تعلق داشتهاند و از مابقی
تاریخ رقبا ،کمتر سخن به میان آوردهاند.
 موضوع دیگری که توجه به آن میتواند درفهم چرایی غلبۀ یک پارادایم در دورهای خاص
راهگشا باشد ،شرایط اجتماعی و فضای فکری حاکمبر
دانشمندان در هر عصری است .بسیاری از تحلیلگران
بر این باورند که دستخوش تغییر شدن تفکر در هر
عصری ،به شرایط و فضای فکری اجتماعی آن دوره
مربوط است و بسیار دیده میشود که ادبیات علمی و
اسناد و مقالهها در دورهای خاص به موضوعی خاص
اختصاص یافتهاست؛ مثال مفهوم پایداری در دورهای
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همهگیر میشود .در واقع در آن عصر تفکر غالب ،حول
این محور متمرکز بودهاست و بیشتر محققان در
تحقیقات خود از این واژه استفاده کردهاند و خواهید
دید که در دورهای دیگر غالب توجهها به مفهومی
دیگر معطوف میشود (.)Kuhn, 1962: 111
آنچه در اینجا به آن پرداخته شدهاست ،بیشتر
معطوف به تغییرات پارادایمهای جغرافیایی و تأثیر
پیامدهایی است که بهواسطۀ این بینشها ،در صحنۀ
اجتماعی بروز کردهاست؛ بنابراین باید به این موضوع
دقت کرد که در اینجا نه تاریخ وقوع رخدادها مقصود
است و نه ترتیب تفکر جغرافیدانان .آنچه در اینجا
تحلیل شده ،بیشتر معطوف به این مطلب است که با
تغییر مفهوم انسان در هر عصری ،چه تغییری در
پارادایمهای جغرافیایی رخ داده و این تغییر چه
تأثیری بر رویکرد جغرافیدانان داشتهاست.
مواد و روشها
روش کار در این تحقیق متکی به تحلیل متن از
شش تن از جغرافیدانان طبیعی و انسانی قرن بیستم
است 1که نظرات آنها تأثیرعمدهای در مورد مفهوم
انسان در جغرافیا داشته و کارهایشان حول محور این
موضوع شکل گرفتهاست .در این پژوهش ،سال 1011
مبنای آغاز کار تلقی شده و این بدان خاطر بود که
پارادایمهای جغرافیایی که مستقیما رفتار انسانی را در
برابر محیط قرار میدهد ،از اوایل قرن بیستم
تحتتأثیر افکار داروین شکل عامتری به خود گرفت و
با طرح نظریۀ دور جغرافیایی ویلیام موریس دیویس
وارد جغرافیای مدرن شد؛ ازاینرو با انتخاب
نظریهپردازانی که دیدگاههای آنها در این قرن
مقبولیت بیشتری یافتهبود ،کار آغاز و محورهای
 -1مبدع این روش ژرار ژنت ( )1012است که وی توانست با تحلیل متن،
حقایق متعددی از نوشتهها را بهدست آورد .این روش در ادبیات و علوم
اجتماعی متدی کامال شناختهشده است .در جغرافیا دو تن از جغرافیدانان
انگلیسی و آمریکایی به نامهای باربارا کندی ( )1002و دوروتی سک ()1002
این روش را در تحلیلهای فکری جغرافیدانان بهکار گرفتهاند و بههمیندلیل
شهرت بینالمللی یافتهاند.
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تفاوت فکری آنها بازشناسی شد .این شش شخصیت
جغرافیدان عبارت بود از:
 -1دیویس ،جغرافیای طبیعی ( ،)1351-1034راتزل،
جغرافیای انسانی ()1344-1014
 -2ویدال دالبالش ،جغرافیای انسانی (،)1345-1013
والتر پنگ ،جغرافیای طبیعی ()1333-1023
 -3هارلن برو ،جغرافیای انسانی ()1331-1030
 -4شیفر ،جغرافیای انسانی ()1014-1053؛ چورلی،
جغرافیای طبیعی ()1021-2112
 -5گیلبرت ،جغرافیای طبیعی ()1343-1013؛
مصطفی مؤمنی ،جغرافیای انسانی ()1310-1336
 -6فرانسیس گالتون ()1322-1011
متون مربوط به نظریههای این شش تن ،از کتابها و
مقاالتی چون چرخۀ جغرافیایی ویلیام موریس دیویس
( ،)1300جغرافیای سیاسی فردریک راتزل (،)1301
اصول جغرافیای انسانی ویدال دال بالش (،)1026
تجزیهوتحلیل مورفولوژیکی لندفرمهای پنک (،)1053
جغرافیا بهعنوان اکولوژی انسانی هارلن بروز (،)1022
استثناگرایی در جغرافیای شیفر ( ،)1053سیستمهای
محیطی ریچارد چورلی ( ،)1013خاستگاه فرضیهها
(شرح یک بررسی از یک مشکل توپوگرافی) از گیلبرت
( ،)1306پایگاه علم جغرافیا در ایران از مصطفی
مؤمنی ( )1313و همچنین وراثت طبیعی فرانسیس
گالتون ( )1330بررسی و سپس محورهای تفکر
جغرافیایی آنها با ادبیات معمول در اسناد تطبیق و
گزارههای اصلی در هر دوره استخراج شد .الزم به
یادآوریست که اگرچه نامبردگان ،از جغرافیا تعاریف
متعددی ابراز داشتهاند؛ ولی محور بحث آنها انسان،
محیط و رابطۀ بین آنها بودهاست.

حکایت از سه مؤلفۀ انسان و محیط و رابطۀ بین آنها
دارد .اگرچه این مفاهیم در قالب عبارات و ساختارهای
مورد عالقۀ هر یک از جغرافیدانان بیان شدهاست ،ولی
مدار کلی آنها بر این منوال بودهاست (شکویی)1335 ،؛
ازاینرو در این تحقیق سعی شد تعریف جغرافیا ،همان
تعریف کالسیک مبنا قرار گیرد؛ یعنی گزارهای
مشتملبر سه عنوان راهبردی «انسان»« ،محیط» و
«رابطۀ بین آنها»1؛ درنتیجه میتوان انسان را نخستین
مؤلفۀ تشکیلدهندۀ مفهوم جغرافیا دانست2؛ اما در طول
جغرافیا در عصر جدید ،تعبیرهای متفاوتی از آن
شدهاست و با هر تغییری در مفهوم انسان ،تغییرات
عمدهای در رابطۀ بین انسان و محیط نیز رخ دادهاست.
با وجود اهمیت انسان در جغرافیا ،کمتر جغرافیدانی را
میتوان یافت که در مورد انسانشناسی صاحب ایده یا
نظریهای خودپردازش شدهباشد .غالب جغرافیدانان در
مورد انسان و ماهیت او بیشتر متکی به دیگر علوم بوده
و این مفاهیم را از آنها به عاریه گرفتهاند و البته شاید
بتوان این موضوع را یکی از مهمترین نقاط ضعف
جغرافیدانان نیز تلقی کرد.
اگر نیمنگاهی به تاریخ معاصر جغرافیا و بحثهای
نظری در این قلمرو داشتهباشیم و به واکاوی آنها
مبادرت کنیم ،درخواهیم یافت که تاکنون حداقل
شش پارادایم در مورد ماهیت انسان در جغرافیا مطرح
شدهاست که هیچکدام از آنها خاستگاه جغرافیایی
نداشتهاند و غالبا در حوزههای علوم دیگر به صحنه و
قلمرو دانش جغرافیا وارد شدهاست .این پارادایمها
عبارتاند از:
3
 -1انسان بیولوژیک یا تاریخی (داروین)1342 ،؛
 -2انسان ابزارساز (لوییس و ماریلیکی)1061،؛

بحث و دسلاوردها
در ابتدای با واکاوی تعاریف مختلف از دانش
جغرافیا در بازۀ زمانی  1664تا  ،2111بهطور کلی
میتوان نتیجه گرفت که محور اصلی تعریفکنندگان،

 -1البته ممکن است کسانی رابطه را بهعنوان مؤلفهای مستقل در این گزاره نپذیرند،
ولی در ادامۀ بحث روشن خواهد شد که میتوان رابطه را نیز با همۀ تعلقاتش ،مؤلفهای
مستقل تعبیر کرد.
 -2حتی در نامگذاری دانش جغرافیا و بهکاربردن  Geoکه نام الههای در فلسفۀ یونان
باستان است نیز چنین منش فکری منعکس است.
 -3داروین اولین شخصی بود که با متد علمی زمان خویش ،تعبیری بیولوژیک و تاریخی
از انسان ارائه داد و جغرافیدانان آن عصر تا مدتها در فضای چنین مفهومی ،مسائل
جغرافیایی را تحلیل میکردند.
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 -3انسان اکولوژیک (هالنبروز)1022 ،؛
 -4انسان چندساحتی یا فرهنگی (برتالنفی )1060؛
 -5انسان مینوی (هایدگر)1062 ،؛
 -6انسان تراریخت (فرانسیسگالتون.)1333 ،
همزمان و همپای تغییر تعریف از انسان ،مفهوم
محیط نیز دستخوش تغییر شدهاست و بهترتیب
محیطی طبیعی ،محیط مهندسیشده ،بوم ،فضا و
فضای زیسته بهوجود آمدهاند .در این رهگذر تنها
انسان و محیط نبودند که تغییر معنی میدادند؛ بلکه
رابطۀ بین آنها نیز متحول میشده و واژههایی چون
روابط «علی»« ،روابط سایبرنتیک« ،»1دال و مدلول»
و «نسبت» در مورد آن بهکار گرفته شدهاست؛ بدین
معنی که رابطۀ انسان و محیط ،گاه روابط علی و گاه
رابطۀ دال و معلول (و نه علی) داشته و زمانی معتقد
بودهاند که انسان با محیط نمیتواند رابطه داشته
باشد؛ بلکه انسان با محیط نسبتی خواهد داشت .این
تغییرات الجرم به ظهور جغرافیاییهای متعدد
انجامیده است که عباراتی چون جغرافیای تکاملی یا
کالسیک ،جغرافیای امکانگرا ،جغرافیای ناحیهای،
جغرافیای فضایی و جغرافیای پدیداری از آن جمله
است و وجود این معانی و واژگان در ادبیات متون
جغرافیایی همگی بهدنبال تغییر مفهوم انسان بهکار
برده شدهاست.
انسان بیولوژیک
جاناستوارت ،اقیانوسشناس انگلیسی برای ردیابی
ریشههای تفکر جغرافیای تکاملی به آمریکا رفت و
شش ماه فرصت مطالعاتی خود را در این زمینه
مصروف داشت .نتیجۀ مطالعات و بررسیهای وی
نشان میدهد که انسان بیولوژیک در عصر جدید را
باید در افکار داروین جستجو کرد و ردپای تفکرات وی
که ازجمله تأثیرگذارترین بینش در قلمرو دیدگاهی
جغرافیا و جغرافیدانان بوده ،توسط ویلیام موریس
 -1روابط سایبرنتیک به وجود هفت رابطه بین پدیدهها معترف است که روابط علی یکی
از آنهاست (به کتاب «نظریۀ عمومی سیستمها» از فرشاید مراجعه شود)
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دیویس با طرح نظریۀ «دور جغرافیایی» وارد جغرافیا
شدهاست .داروین با تلقی خود از انسان بهعنوان یک
موجود تاریخی مورد استقبال غالب اندیشمندان علوم
اجتماعی ،اقتصادی و جغرافیای زمان خود قرار گرفت
و با این اقبال عمومی ،مالک علمیبودن بسیاری از
علوم ،اصول تکاملی وی قرار گرفت .جان استوارت
ورود تفکر انسان بیولوژیک در جغرافیا را مقارن با
نظریۀ دور جغرافیایی دیویس میداند و او را مترجم
نظریات داروین در ژئومرفولوژی و جغرافیا معرفی
میکند .این تعبیر بهعنوان یک اصل علمی نزد
جغرافیدانان آن زمان پذیرفته شد و رابطۀ انسان و
محیط در حوزۀ روابط علی تثبیت شد .این نگرش در
مورد انسان بهعنوان موجودی تاریخی و بیولوژیک
تبعات زیادی بهدنبال داشت و از جمله حاکمیت
سیری جبری و خطی در تحلیلهای جغرافیایی بود؛
اگرچه بینشهای دیگری نیز در حاشیۀ این مقبولیت
عام به حیات خود ادامه میدادند .در عصر حاکمیت
«تفکر تکاملی» ،جغرافیا عبارت بود از:
انسان بیولوژیک  +رابطۀ علمی  +محیط = جغرافیای تکاملی
= Historical man + Cause and cause + Environment
Evolutionary Geography

تمام پارادیمهایی که در این دوره در جغرافیای طبیعی
و جغرافیای انسانی ارائه شد ،بر مبنای انسان بیولوژیک
بودهاست و رابطۀ بین انسان و محیط فقط و فقط یک
رابطۀ علی تعریف میشد (شکوئی .)243 :1335 ،در این
عصر همواره «انسان» بهعنوان «سوژه» و «محیط»
بهعنوان «ابژه» قلمداد میشد و این دو عنصر دو
واقعیت جدا از یکدیگر معرفی شدند (دوگانهانگاری
محیطی) .رابطۀ انسان با محیط ،رابطۀ حاکم و محکوم
و غلبه بر محیط آرزوی دستیافتنی و غرورآمیز بشر
تعریف میشد .در جغرافیای انسانی ،پارادیمها و
نظریههای بسیاری مانندداروینیسم اجتماعی ،مالتوسیسم،
دترمینیسم جغرافیایی ،فضای حیاتی راتزل و جغرافیای
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رادیکال (پاپلییزدی )14 :1313 ،و در جغرافیای طبیعی
دیویسیسم به اتکا چنین معنایی از انسان پا به عرصۀ
دانش جغرافیا گذاردند (.)Sack,1992: 253

میبایست انجام میدادند تعریف جدیدی از انسان بود.
آنها به استناد ابزارهای تولیدی ،انسان را موجودی
ابزارساز و هوشمند معرفی کردند و کوشیدند ادبیات
جدیدی برای ادوار تاریخی انسان ،دست و پا کنند که

پیامد

از آن جمله ،تقسیم دورههای تکوینی انسان به

پیامد این نوع بینش در جغرافیا سبب رشد جغرافیا،
علیتگرایی ،بهکاربردن منطق «صفر و یک» و رشد
همۀ نظریههای جدید در رشتههای گوناگون جغرافیایی
بود .در این عصر جغرافیا به صحنۀ کاربردهای مختلف
توفیق یافت و وارد عرصۀ برنامهریزی بهعنوان یک
رشتۀ علمی شد.
در حوزۀ اجتماعی جبرگرایی ،آپارتاید ،بردهداری و

دورههای دیرینهسنگی ،پارینهسنگی ،عصر مفرغ ،عصر

ناسیونالیسم تئوریزه شد و نظرات فروید در تعریف
منافع فردی و ملی ،مبنای پارادیمهای اجتماعی
قرارگرفت و دانش جغرافیا و جغرافیدانان در گسترش
حاکمیت بسیاری از کشورهای اروپایی و دستاندازی
آنها به آمریکا ،آسیا و آفریقا ،مشارکت علمی
همهجانبه داشتند (افشارکهن« .)03 :1310 ،بهرهکشی»

1

آهن ،عصر اتم و عصر فضا بود و این تقسیمبندی در
مقابل طبقهبندی تکاملیون تلقی میشود که دورههای
تاریخی را به غارنشینی ،میوهچینی و ...تقسیم
میکردند .این تفکر ،بر فنمحوربودن انسان تأکید دارد
و هوشمندی انسان ،یعنی ابزارسازی وی را عامل
اصلی در تعیین رابطۀ انسان و محیط میداند.
انسان ابزارساز  +رابطۀ علی  +محیط= جغرافیای امکانگرا یا تصادفی
Human tool maker + Cause and cause +
Environment = Catastrophic Geography

در این عصر مانند دورۀ قبل ،انسان بهعنوان سوژه و

از محیط ،در رابطۀ انسان با محیط مهمترین هدف

محیط بهعنوان ابژه قلمداد (دوگانهانگاری محیطی) و

استراتژیک در این دوره تلقی میشد (پاپلییزدی،

این دو مؤلفه ،دو واقعیت جدا از یکدیگر معرفی شدند.

 .)1 :1332به سخن دیگر ،در این عصر غلبهبر طبیعت

تنها رخداد مهمی که در این دوره روی داد ،بهرسمیت

مطرح و رابطه ،یک رابطۀ خصمانه و صحبت از جنگ

شناختن حقوقی برای محیط بود .این به معنی تغییر

بین طبیعت و انسان بود (شاطری.)43 :1301 ،

رابطۀ انسان ابزارساز با محیط تلقی میشد .در
جغرافیای انسانی ،پارادیمها و نظریههای بسیاری مانند

انسان ابزارساز
همزمان گروه دیگری که به تکاملگرایی پایبند
نبودند و در اصطالح «تصادفی یا امکانگرا» نامیده
میشدند ،برای تقویت مبانی علمی دیدگاههای خود،
فعالیت گستردهای را شکل میدادند .ایننحله که در
جغرافیای طبیعی به»کاتاستروفیستها» شهره هستند
برای نشاندادن تفاوت بینش خود ،اولین کاری که
1-Exploitation

امکانگرایی ،نفی آپارتاید ،فنگرایی ،فیمینیسم و در
جغرافیای طبیعی تغییرات اقلیمی و نظریۀ یخچالها و
تکتونیک پا به عرصۀ دانش جغرافیا گذاردند.
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پیامد
با تغییر تعبیر ،انسان بیولوژیک نزد جغرافیدانان
بهعنوان موجودی هوشمند و ابزارساز ،مهندسی
اجتماعی مانند دیگر مهندسیهای ابزاری (مهندسی
برق و غیره) مطرح شد و چون تعارض بین انسان و
محیط کنار گذارده شد ،غلبهبر طبیعت و جنگ بین
انسان و محیط دیگر مطرح نبود .رابطۀ انسان با محیط
یک رابطۀ تجاری با شعار بردبرد تعریف شد؛ بدین
معنی که در تعامل انسان و محیط ،داشتن رابطه با
طبیعت به رسمیت شناخته میشد .بهدنبال این
1
تحوالت ،راهبرد «بهرهکشی» از محیط ،به «بهرهمندی»
از محیط تغییر یافت .چگونگی بهرهمندی از محیط،
ضرورت دیگری را طلب میکرد و اینکه میبایست
برای استفاده از محیط و طبیعت استانداردهایی در
نظر گرفتهشود .پس قوانین علمی در تدوین این
استانداردها بهکار گرفته شد تا روابط بین انسان و
محیط التیام یابد .پیامد تغییر مفهوم انسان در این
دوره ،سبب شد حقوق مدنی ،حقوق زنان ،حقوق
اقلیتها ،و غیره تدوین شود .فعالیتهای صنعتی بشر
محدود و در پی آن ،بهکارگرفتن روشهای بهتر
استفاده از محیط شکل گرفت تا بتوان آسیبهای
محیطی را توسط انسان کاهش داد؛ ازاینرو بر
پیشرفت تکنولوژی تأکید میشد .در واقع فنمحوری
در جغرافیا ارزش تلقی شد و داشتن رابطه با طبیعت،
در تعامل انسان و محیط به رسمیت شناخته شد.
انسان اکولوژیک
هنوز این عصر (انسان ابزارساز) دوران چندی را
سپری نکردهبود که تعبیر جغرافیدانان از انسان به
«جامعۀ انسانی» تغییر یافت .این تغییر که بیشتر
تحتتأثیر تفکر جامعهشناسان شکل میگرفت ،نقش
فردی انسان را متوجه جامعۀ انسانی کرد و تعریف
جغرافیا عبارت شد از:
1-Utilization

انسان اکولوژیک  +رابطۀ متقابل  +بوم = جغرافیای ناحیهای
= Ecological Man + Interaction + Biome
Regional Geography

تمام پارادیمهایی که در این دوره در جغرافیا ارائه
شد ،بر مبنای انسان اکولوژیک بودهاست .حتی هالن
بروز (شکویی )1335 ،بر همین اساس جغرافیا را «علم
اکولوژی انسانی» تعریف کرد .رابطۀ بین جامعۀ انسانی
و محیط در این دیدگاه بر مبنای سازگاری با محیط
قرار گرفت و درنتیجه جغرافیای ناحیهای تولد یافت.
در این دیدگاه جامعۀ انسانی و محیط بهعنوان یک
اکوسیستم و بوم درنظر گرفتهشد و شیوۀ نظامند
کلگرا بهجای استقراء ،در مطالعات جایگزین شد .در
این دیدگاه تفکیک جغرافیای طبیعی و انسانی مانند
قبل دیگر دنبال نشد .مفهوم بوم و اکوسیستم رفتهرفته
جایگزین محیط شد و ظرفیت محیطی یا توان
اکولوژیک محیطی مطرح شد .این دیدگاه در بسیاری
از موارد با تکنوکراتها و رفتار مهندسی آنها در مورد
محیط مخالفت میکرد و برخورد با طبیعت را با عقل
ابزاری تنها ،جایز نمیدانست .این دیدگاه بیشتر به
اهمیت محیط به جای انسان معتقد شد و نهضت
سبزها و ...پا گرفت (شکوئی .)133 :1335 ،یکی از
محورهای مهم این دیدگاه ،قرارگرفتن انسان در
مجموعهای بهنام «بوم» بود .پارادایم بوممحوری در
مطالعات شهری و ناحیهای بهشدت اهمیت یافت و در
این زمینه دانشمندان بسیاری سعی کردند با تولید
محتوا در این محور ،زمینههای پذیرش جامعه از این
تفکر را بهتر فراهم آورند.
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پیامد
با تغییر تعبیر انسان ابزارساز به جامعۀ انسانی و
مفهوم محیط به بوم ،جغرافیای ناحیهای جایگزین
دیدگاه تکاملی و دیدگاه تصادفی شد .تفکیک انسان از
محیط کنار گذاشته و محیط ،محور جغرافیا در نظر
گرفتهشد .رابطۀ انسان با محیط ،دیگر یک رابطۀ
تجاری با شعار بردبرد نبود .بهدنبال این تحول راهبرد
«بهرهمندی» به «برخورداری» 1و «حفاظت از محیط»
تغییر یافت و به تعریف اکوسیستمهای محیطی
مبادرت و در فرایندی خاص ،خرد جمعی در مورد
بهرسمیتشناختن حقوق اکولوژیک محیطی اقدام شد.
قوانین علمی در تدوین حقوق اکولوژیک متمرکز شد
تا روابط بین انسان و محیط با محوریت محیط تنظیم
شود.
پیامد تعبیر جغرافیدانان از انسان در این دیدگاه
سبب شد حقوق اکولوژیک ،حقوق حیات وحش،
حقوق رودخانهها و حقوق بینالملل ،تعریفی از
مفاهیمی چون ژئوپارکها ،حقوق دریاها و غیره
تدوین و مشارکت جمعی ،جایگزین تکرویهای
فردی شود و بهدنبال آن ،تحول عمیقی در حفاظت از
محیط پدید آمد و چنین امری وظیفۀ انسان تلقی
شد .همزمان سازمانهای محیطزیست و دهها تشکل
مردمی و جمعیتی ایجاد و طرحهای بسیاری در
مجامع بینالمللی مانند یونسکو یا سازمانهای وابسته
به آن یا باشگاه روم ،برای حفاظت از منابع طبیعی
بهوجود آمد .2تعریف علمی از مناطق حفاظتشده،
مناطق قرقشده ،پارکهای ملی و تاالبها ازجمله
کارهایی بود که بهواسطۀ این تحول در تعبیر رابطۀ

انسان با محیط صورت پذیرفت .میتوان گفت ،رابطۀ
انسان با محیط دیگر تعریف رابطه نبود و بهنوعی
قاعده برای حفظ محیط تبدیل میشد .محیط دیگر
یک شیء تعبیر نمیشد که انسان باید از آن بهرهمند
شود ،بلکه محیط یک «بوم» بود که انسان هم یکی از
اجزاء آن به حساب میآمد .فعالیتهای انسانی میبایست
توسعۀ بدون آسیب به محیطزیست را بهدنبال داشتهباشد
و ایجاد حزبهای سیاسی سبزها ،جوایز بینالمللی
خادمان محیطزیست بهوجود آمد و سازمان حفاظت از
مراتع و جنگلها ازجمله رهآوردهای دیگر این تغییرات
بود.
انسان چندساحلی
طرح انسان چندساحتی ،مقارن با ورود دیدگاه
فضایی در جغرافیاست .در این میان هویت فرهنگی
انسان ،نقش پررنگتری در دانش جغرافیا بهدست
آورد .این دیدگاه معتقد است ،انسان پدیدهای نیست
که بتوان برایش قاعدهای یکسان در مکانهای مختلف
تقریر کرد (فرید )21 :1331 ،و نهتنها جغرافیا ،که
تقریبا همۀ علوم انسانی دیگر بهویژه جامعهشناسی،
روانشناسی و فلسفه را دچار تحول عمیق کرد (افروغ،
 .)35 :1314بهرسمیتشناختهشدن فرهنگ و تنوع
فرهنگی ازجمله دستاوردهای تحول در تعبیر از انسان
فرهنگی در این دیدگاه بود .این تحول بر روی رابطۀ
انسان با محیط و مفهوم محیط نیز تأثیر فراوان داشت
و درنهایت پیامدهایی در نگرش کلی جغرافیا و تعریف
آن بهوجود آورد .تعریف جغرافیا در این دوره عبارت
شد از:
انسان فرهنگی  +سایبرنتیک  +فضا = جغرافیای فضایی

1-Enjoying

 -2کنوانسیون مربوط به تاالبهای مهم بینالمللی معروفبه کنوانسیون رامسر
پیمانی بینالمللی برای حفاظت از تاالبها و حیوانات و گیاهان وابستهبه آنها
(بهویژه پرندگان آبزی) است که در سال  1011میالدی با تالشهای اسکندر
فیروز رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران در شهر رامسر به تصویب رسید.
در ابتدا این معاهده به امضای نمایندگان  13کشور شرکتکننده رسید ،اما
امروزه  160کشور جهان عضو این پیمان هستند.

= Cultural Man + Cybernetic relationship + Space
Spatial Geography
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مهمترین تحولی که از تعبیر انسان در این زمینه رخ
داد ،تعبیر زبانشناختی از انسان بود .انسان موجودی
فرهنگی قلمداد میشد که نوع ادراک وی از عالم و
پدیدهها متأثر از زبان وی بود (بدخشان و آزموده،
 .)6 :1301تالشهای گستردهای برای یکسانسازی
فرهنگی بهویژه در دورۀ انسان ابزارساز صورت
میگرفت (پاپلییزدی )11 :1315 ،که بهناگهان چرخشی
 -131درجهای رخ داد و جغرافیا ،تکثر فرهنگی را
بهرسمیت شناخت و روش آتنوگرافی 1بهطور گستردهای
در جغرافیا تشویق شد .در این دیدگاه روابط علی جای
خود را به روابط سایبرنتیک 2داد و تالش جغرافیدان
3
در «حفاظت از محیط» ،جای خود را به «سازگاری»
و «پایداری» 4با محیط داد.
پیامد
با ورود تفکر سیستمی و تغییر مفهوم انسان
اکولوژیک به انسان فرهنگی پیامدهای بسیاری در
حوزۀ مطالعات دانش جغرافیا رخ داد .این تغییرات در
زمینۀ مفهوم محیط و رابطۀ انسان با محیط،
بهکارگیری منطق فازی به جای منطق صفر و یک و
توسعۀ همهجانبه به «توسعۀ پایدار» 5منعکس شد.
برای تحقق این هدفها ،فعالیتهای بسیاری
صورت گرفت که از آن جمله میتوان به ایجاد و
پشتیبانی رشتههای محیطشناسی و مطالعات با
رویکرد سیستمی و برنامهریزی محیطی توسط سازمان
ملل متحد اشاره کرد« .کنفرانس ریو» تشکیل و
دستورالعمل 21 6تدوین شد .پیمانهای محیطی مانند
کیوتو ،پاریس و غیره به امضا رسید« .تغییر اقلیم»
بهعنوان معضل محیطی در دستور کار پژوهشگران
1-Ethnography

 -2دانش اصول ارتباطات و کنترل یا علم قوانین کنترل سیستمهای پیچیده و پویا
3-Suitability
4-Sustainability
5-Sustainable development
6-Agenda 21

قرار گرفت و اینها همه بدان معنی بود که خرد
جمعی در سطح بینالمللی شکل میگرفت و البته
«طبیعت-گردی» بهعنوان محور پیوند انسان با محیط
نیز معرفی شد.
انسان مینوی
انسان مینوی در تفکرات بشری سابقۀ طوالنی دارد.
در عصر جدید با بازتعریف آن ،از کمای فکری چند
قرنه بهدر آمد .انسان مینوی در فرهنگ ایران و ادیان
الهی همواره مطرح بودهاست؛ ولی فلسفۀ غرب همواره
با پشتیبانی دانش تجربی بشر سعی کردهاست ،این
تعبیر از انسان را مکتوم نگه دارد .با انتشار نظریۀ
زبانشناختی ویتگنشتاین و تفسیرهایی که دیگرانی
چون ساپیر و ورف ارائه دادند ،این تعبیر دوباره به
دایرۀ بحثهای فلسفی و علمی راه یافت .هایدگر با
انتشار کتاب «هستی و زمان» مفاهیم بسیار عمیقی را
که تابهحال دانشمندان و فیلسوفان غربی با آن
آشنایی نداشتند ،بیان کرد .با مطرحشدن پدیدارشناسی
بهعنوان دانشی که تفاوتی بنیادی با تجربههای علمی
پیشتر از خود دارد ،واکاوی این تفکر و بینش ،در
متون فلسفی و عرفانی مشرقزمین آغاز شد و به هر
تقدیر با وجود همۀ تحلیلهای مادیگرایانه یا
تاریخشناسانۀ عصر ما ،موجودیت خود را اعالن داشت.
این نوع بینش ،سازمان فضایی ایران را در طی قرون
متمادی آرایش دادهبود .درحالحاضر در زمینههای
معماری ،جغرافیای شهری و مردمشناسی ،هر آنچه
بهعنوان یادگارهای باستانی و تاریخی در ایران بهجای
مانده ،همه از میراثهای این بینش است .انسان در
این دیدگاه بهعنوان انسان مینوی ،محیط بهعنوان
فضای زیسته 1و بهجای رابطه ،مفهوم نسبت جایگزین
شد .به سخن دیگر ،در این دوره جغرافیا به شکل زیر
بازتعریف شد :

7-Levied space
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دازاین +نسبت  +فضای زیسته = جغرافیای پدیداری
Dasein +Ratio + Lived Space = Phenomenological
Geography

انسان مینوی یا آدم که هایدگر از او به «دازاین» یاد
1
میکند ،از فردوس برین بهسوی جهان یا عالم زیسته
پرتاب شدهاست .شکلگیری مفهوم انسان در اینجا
نیازمند درک دقیقی از مبانی هستیشناسی است و
بهوجودآمدن وی به همین پرتابشدگی 2بستگی داشته
است ()Heidegger, 1962: 219؛ یعنی برای آنکه وجود
داشتهباشد ،پیشاپیش نیازمند وجود جهان است.
«دازاین» در مقام پدیدهای است که از جایی به این
جهان پرتاب شده و به هستی خویش واگذاشته
شدهاست .در این مقام همواره باید خود را بیابد و پیدا
کند .از طرفی وجودش مقدم بر ماهیت وی است
(هایدگر3)151 :1336 ،؛ یعنی بعد از خلق ،هدف و
منظور از بهوجودآمدنش را خود او تعیین میکند .انسان
مینوی در رابطه با جهان به فهمی خاص میتواند نایل
شود؛ چون انسان میتواند هستی را بفهمد و میتواند
هدف از وجود خود را خود مشخص کند (محمدیان و
همکاران)51 :1306 ،؛ بنابراین میتواند نسبت خود را با
هستی تعریف کند؛ بدین معنی که میتواند بفهمد چرا
به این عالم پرتاب شده و این فهم فقط و فقط وقتی
امکانش فراهم شد که به این عالم پرتاب شد« .دازاین»
یا آدم ،پدیدهای است که در میان پدیدههای دیگر واقع
نمیشود ،بلکه میتواند با آنها نسبتی داشتهباشد
(نوالی .)00 :1360 ،انسان از آن جهت با دیگر پدیدهها
متفاوت است که او در حیطۀ وجود خود ،با هستی عالم
غیر خود ،نسبت برقرار میکند و از راه هستی خودش با
عالم هستی آشنا میشود4؛ بنابراین با چنین تعریفی از
1-Lived space

 -2نظریۀ پرتابشدگی
 -3بدینمعنی که اشیاء دیگر هر کدام برای منظوری بهوجود میآیند ،برای مثال
قیچی برای بریدن؛ یعنی بریدنی الزم بوده (ماهیت) .برای تحقق این هدف،
قیچی به وجود آمده (وجود پیدا کرده)؛ یعنی اول مقصود از آن طرح و بعد برای
تحقق آن منظور ،خلق شده است .انسان اینطور نیست و عکس آن است.
 -4هستی ،نخستین نسبت است .هر نسبتی که دیده میشود نتیجه و منتج از
نسبتنخستین است .دراینجا بیشتر بر نسبتقدسی ( )Divine ratioتأکید میشود.

انسان ،جغرافیای پدیدارشناسی رابطۀ انسان با محیط را
تعریف نمیکند؛ بلکه نسبت انسان با جهان را به
رسمیت میشناسد .این موضوع در کارهای دانشمندان
تجربی این نحله حتی در سرآغاز کتابهایی که
نوشتهاند؛ بهخوبی تجلی پیدا کردهاست؛ برای مثال،
غیاثالدین جمشید کاشانی که از ریاضیدانان و
هندسهشناسان عصر خویش است ،در سرآغاز کتاب
خود مینویسد:
«به نام آن یگانه که از نسبت محیط به قطر دایره
آگاه است و سالم بر محمد مصطفی و خاندان پاک او
باد که محیط بر اقطار دایره آفرینشاند»
وی با بهکاربردن اشکال هندسی و نسبتی که عناصر
تعریفکنندۀ آن با یکدیگر دارند ،تأویلی فراتر از هندسه
اقلیدسی به هندسۀ آفرینش دارد و در قسمت دوم
عبارت خود از دانش پیامبر اکرم و خاندان بزرگوارش
نیز تأویلی هندسی ارائه میدهد .او ریاضیدان است ،ولی
در نیایش خود منظری از هندسه را طرح و تأویلی
استعالیی از آن ترسیم میکند .نکتۀ مهم و متفاوت این
جغرافیا با جغرافیای بیولوژیک و غیره ،عدماستقالل
سوژه و ابژه با یکدیگر است؛ بدین معنی که شناخت،
فرایندی مستقل از «دازاین» (شناسنده) نیست .رابطۀ
«دازاین» با جهان به هیچ رو مانند رابطۀ پدیدههای
جهان با یکدیگر نیست؛ یعنی «دازاین» نمیتواند جدا
از جهان ،دربارۀ جهان بیندیشد .برخالف تصور دکارت،
«دازاین» هرگز به جهان بهمنزلۀ ابژه نمیتواند بنگرد و
علیت5جای خود را بهداللتگری 6میدهد؛ چون علت،
شناختهشدنی نیست .گیلبرت جغرافیدان قرن بیستم
برای اولین بار در میان جغرافیدانان این عصر با
بهکارگیری واژههای چون  Antecedentو Consequent
چنین مفهومی را در گزارش معروفش (کوهای هنری)
بیان میدارد.

5-Causality
6-Signification
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پیامد
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میتواند پژوهشگر را از واقعیت موجود به حقیقت

مهمترین پیامد تعریف انسان مینوی ،ظهور روش

رهنمون سازد و برای غنابخشیدن به مفهوم فناوری و

پدیدارشناسی ،پساپدیدارشناسی و جغرافیای تأویلی

نگریستن به آن ،بهعنوان راهی برای کشف پدیدار

است .جغرافیای تأویلی برای عینیتهای ملموس،

بنگرد .فناوری امروز ،مانند قدیم بهسادگی در معرض

همان اندازه اعتبار قائل است که به مفاهیم پنهان و

درک افراد قرار نمیگیرد .حتی چگونگی عملکرد

فراتر از عین .در این رهگذر ،هویت و تحلیل تصاویر

مهارتی و فیزیکی آنها نیز برای هر متخصصی

ذهنی انسان ،اعتباری دوباره پیدا میکنند (پاپلییزدی

قابلفهم نیست .حلقۀ گمشده در نسبت انسان و

و لبافخانیکی1 :1331 ،؛ شکوئی .)121 :1333 ،در این

فناوری ،مقیاسی است که این دو را به هم پیوند

روش ،تجربه رکن شناخت است؛ ولی مفهوم تجربه با

میزند .مقیاس فراانسانی فناوری ،آن را به پدیدهای

آنچه در تجربهگرایی مطرح است ،تفاوت ماهوی دارد.

تبدیل کرده که مرزهای خود را بیرون از حیطۀ ادراک

تجربۀ بشری با تجربۀ دیگر حیوانات از این جهان

ما میگستراند.پس فاصلهگرفتن از چارچوب فراگیرندۀ

تفاوت دارد .تجربۀ بشری در دستگاه جغرافیایی و

فناوری الزماست؛ زیرا که جهان ،تجربهها و ارتباطهای

فرهنگی شکلمیگیرد و به همین دلیل تأویل ،بهجای

انسانی را به قالبهای از پیش شکل یافته محدود

گزارههای قطعی و جزمی بهوجود میآید و گیلبرت

میکند (مردمی و احسنی.)02 :1304 ،

مفهوم  Multi hypotheses workingرا مطرح میسازد.

بستر عینی پژوهشگر (تصاویر ماهوارهای و نقشههای

این رویکرد سعی دارد بر دوگانگی سوژه و ابژه( ،که

گوناگون) و فضای ذهنیاش ،سکوی جدیدی در فهم و

محصول سنت دکارتی است) ،فائق آید و معتقد است

درک وی از پدیدههای طبیعی و انسانی (اجتماعی و

که انسان و جهان نمیتوانند مستقل از یکدیگر درنظر

فرهنگی) بهوجود آوردهاست که به «پساپدیدارشناسی»

گرفته شوند (سلگی و همکاران .)1 :1303 ،هایدگر

تعریف شدهاست؛ بهطور مثال ،تکنولوژی سنجشازدور،

فناوری معاصر را متفاوت از مفهوم سنتی آن و اشیاء

چشم سومی را برای پژوهشگران جغرافیا و سایر

تکنولوژیک را به گونهای میبیند که میتوانند

رشتههای مرتبط با انسان و محیط ایجاد کردهاست.

جهانهای تازهای بر انسان مکشوف سازند .البته وی

در این روند تجربههای عینی پژوهشگر همراه با

این موضوع را در نظر دارد که دنیای فناوری ،خود

زمینههای فرهنگی در پردازش تصاویر دخالت میکند

بهقالبی تازه برای محدودکردن تجربۀ انسان بدل

و درک و فهمی فراتر از شناخت اجزاء تشکیلدهندۀ

نشود .وی این مورد را در مفهوم «گشتل» 1توضیح

پدیده عرضه میکنند .البته تجربۀ عینی یا دیداری

میدهد (پاپلییزدی و سقایی .)22 :1331 ،هایدگر ذات

وی درگذشته با دادهها و داشتههای پیشین ،با

انسان را گشاینده هستی میداند و فناوری را چنان

دادههای تکنولوژی امروز بسیار کاملتروگویاتر میشود.

برمیتابد که همراه وی در این کشف باشد .از نگاه او

پژوهشگر در روش پدیدهشناسی ،پدیدهها را با چشم و

فناوری واسطۀ میان انسان ،واقعیت و حقیقت است که

طیفنور مرئی مشاهده میکرد که «پیشزمینۀ ذهنی»
شناساننده نامدارد؛ اما درحال حاضر پژوهشگر با

 -1گشتل ( )Ge-estellدر زبانآلمانی بهمعنای داربستیا دستگاه یا استخوانبندی
است .هایدگر این واژه را به معنای قالببندی بهکار برده است و با این لفظ
ماهیت فناوری را نامگذاری میکند.

باندهایمختلف (آبی ،سبز و قرمز) طیف مرئی ،ترکیب
باندها ،طیف مادون قرمز انعکاسی و حرارتی و رادار،
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دادههای جدیدی را دریافت میکند که پیشزمینهای
ذهنی از آنها را در اختیار ندارد .با رصد پدیده در
طیفهای مختلف ،پیشزمینۀ ذهنی از پدیده و
ترکیببندی آن« ،پدیدار» یا تجلی مییابد و در درک
مفهوم جدیدی از پدیده تأثیر میگذارد .در اینجا
بخش مهمی از پدیدار ،ناشی از فراتر رصدشدن پدیده
و تجربۀ جدید پژوهشگر خواهد بود که نشأتگرفته از
تکنولوژی است .با این روند پژوهشگر ضمن پردازش
دادهها به نتیجهای خواهد رسید که به مدد تکنولوژی
بهدست آمده است .در پساپدیدارشناسی مانند
پدیدارشناسی ،همچنان رصدکننده یا پژوهشگر در
شناخت دخالت دارد؛ ولی فناوری بهعنوان سیستم
عاملی در ذهن انسان عمل میکند تا درک و تحلیل
پژوهشگر در کشف حقیقت پدیده را ممکن سازد.

شکل  :9پاپلی یزدی جغرافیدان ایرانی که در سال
 9931مفهوم پساپدیدارشناسی را مطرح کرد.

واضع روش پساپدیدارشناسی در جغرافیا ،پاپلییزدی
است ( .)1365وی طی سخنرانیها و مقالههای بسیار
از این مفهوم دفاع کرد و آن را مطرح ساخت .او
درمجموع ،معتقد بود که پیشرفت تکنولوژی ،آیندۀ
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بشر را تغییر خواهد داد؛ زیرا تکنولوژی در عصر
پساپدیداری ،تنها بهصورت یک ابزار در دست بشر
باقی نخواهد ماند و دنیای تکنولوژی در آینده ،فضای
اداراکی و فهمی بشر از پدیدهها را دگرگون خواهد
کرد .او برای نشاندادن چنین مفهومی ،جغرافیا را
انسان ،محیط و تکنولوژی تعریف میکرد (پاپلییزدی،
 .)6 :1360نظریۀ وی بعد از  23سال توسط جمیز اش
و پل سیمسون ( )2114در جغرافیا با بهکاربردن واژۀ
 Post-phenomenologyمطرح شد و در محافل
بینالمللی مورد بحث قرار گرفت.
روش پساپدیدارشناسی یک رویکرد تحولی در حوزۀ
پژوهش نیز به حساب میآید و میتوان گفت یکی از
تأثیرگذارترین رویکردها در این حوزه است .در این
رویکرد رابطۀ انسان و محیط جای خود را بهنسبت
انسان و محیط میدهد .موضوع نسبت ،به جای رابطه
از اساسیترین تفاوتهای جغرافیای تأویلی 1بهشمار
میآید .رابطه با نسبت تفاوت دارد .رابطه میتواند
یکطرفه یا دوسویه باشد؛ ولی نسبت ،رابطه نیست که
بتوان آن را یکطرفه و یا دوسویه معرفی کرد .رابطه
مراوده است ،بدهبستان است؛ حال آنکه نسبت این
چنین نیست .پس آنچه نسبت بین انسان و محیط را
تعریف میکند ،مفهوم «بهروهوری» 2است که در واقع
خود تعریفکنندۀ نسبتی خاص است و این مفهوم در
تعریف بهرهوری بهخوبی دیده میشود؛ زیرا بهرهوری،
نسبت مقدار کاال یا خدمات تولیدشده به هر واحد از
انرژی هزینهشده معنی شدهاست ،مشروط به آنکه
کیفیت کاهش نیابد .در ژئومورفولوژی پیامد این دیدگاه
مفاهیمی چون «هویتمکانی»« ،منطق چیدمان فضا»
و «دستگاه جغرافیایی» است و تفسیرهای تأویلی را در
مورد بسیاری از پدیدههای ژئومورفیک امکانپذیر
ساختهاست.

1-Paraphrastic geography
2-Efficiency
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انسان تراریخت
این مفهوم از انسان هنوز در جغرافیا تعریف نشده
است و ریشه در تفکر «بهنژادی» دارد که برای اولین
بار توسط زیستشناس و انسانشناس انگلیسی،
«فرانسیس گالتون» مطرح شد .دکترین او در سال
 1333منجر به تبعیض در ازدواج افراد و زمینهساز
اتخاذ سیاستهای جدید در این خصوص شد .در عصر
بیوتکنولوژی ،مهندسی ژنتیک و ژن درمانی ،نسل
جدیدی از انسان بهنام «ابرانسان» را مطرح ساخته
است .ایجاد «انجمن فراانسانها» در اوایل سال
1033میالدی درپی این تفکر بهوجود آمد و موضوع
«اصالح نژاد انسان» یا «بهنژادی» و ایجاد «ابرانسان»
بهعنوان «نسل برتر» را مطرح کرد و از اهداف خود
قرار داد .اندیشمندان این انجمن تواناییهای تکنیکی
علومی مانند بیوتکنولوژی ،مهندسی ژنتیک و ژن
درمانی را برای دستکاری ژنوم و ژنهای انسانی در
ایجاد تواناییها و ویژگیهای حیاتی جدید انسان
گوشزد کردند و آن را دستاویز ضرورت یا احتمال
«بهنژادی» برای نسل بشر مطرح کردند (کاظمی و
همکاران .)12 :1304 ،درعصر حاکمیت اندیشه ابرانسان
احتماال جغرافیا عبارت خواهد بود از:

آن خواهد بود و قادر است از عوامل محیطی
واپاشیشده ،سیستمهای دلخواهی را طراحی و وادار
بهعمل دلخواهش کند (پروژۀ هارپ) .در بخش دیگری
از این دیدگاه ،مدیریت سیستمهای طبیعی به دست
«ابرانسان» پیشبینی میشود و زمان و مکان
سیستمهای طبیعی را در کنترل خود میگیرد .گفته
میشود تحقق چنین دیدگاهی در مورد انسان تحوالت
عمیقی را میتواند در سازمانهای فعلی بشر مانند
ارتش و ...بهوجود آورد .به سخن دیگر« ،ابرانسان» از
«تکنولوژی» بهعنوان ابزار اولیه در تغییر شرایط
زندگی بشری یاد میکند؛ بدین معنا که انسان آینده
از بیماری ،پیری و مرگ رنج نخواهد برد ،بلکه
چالشهای دیگری خواهد داشت (فکوهی.)12 :1302 ،
ابرانسان یا انسان تراریخت بهطور گستردهای از
تواناییهای جسمی برخوردار است که اغلب بهعنوان
«آزادی مورفولوژیکی» 1از آن یاد میشود.
پیامدهای احلمالی
احتمال دارد با طرح این ایده ،پیامدهای مهمی در
حوزۀ دانش اجتماعی بهوجود آید و دوباره جبرگرایی
ژنتیکی در جغرافیا تئوریزه شود و همان ایدۀ نیچه که
قدرت را عنصر وحدتبخش در پدیدههای هستی

انسان تراریخت  +رابطه  +محیط = جغرافیای فراسیستم

میدانست ،مجدد در شکلی جدید گسترش یابد

Transformed Man +Handmade Environment +
relationship = Beyond system Geography

(علویتبار و امامی .)05 :1302 ،این جبرگرایی میتواند

در این جغرافیا ،هویت انسانی ،بر مبنای برتری
گروهی ،ازنظر جسمی مشخص خواهد شد .گونههای
جدید انسانی یا «ابرانسانها» زمینهای برای ظهور
بردگی جدید است .در این دوران ،با ظهور «ابرانسان»،
نظریه و ایدۀ محیط مهندسیشده ارجحیت خواهد
یافت و محیط تنها مجموعهای از عواملی دیده میشود
که «ابرانسان» قادر به فروپاشی سیستمهای طبیعی

سبب ظهور اندیشۀ «بهنژادی» شود؛ همانگونه که در
چین و کشورهای آسیای شرقی در حال گسترش
است .در این کشورها گاهی از اصطالح «تولد برتر»
نیز استفاده میکنند« .بهنژادی» به دو شاخۀ فرعی
تقسیم میشود :شاخهای که مربوط به عمل پیشگیری
در ماهیت است و تا جایی که میتواند از تولد نوزادان
بیمار جلوگیری میکند .شاخۀ بعدی بر آن است که
با تولد نوزادانی با ویژگیهای برجستۀ ژنتیکی
1-Morphological Freedom
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(دستکاری ژنتیکی) انسانهایی برتر نسبتبه گونههای

پیشبینی میشود که مشروعیت نژادپرستی ژنتیکی،

عادی انسانی به دنیا آورد .1پیامد «بهنژادی» در آینده،

بردهداری نوین ،جبرگرایی ژنتیکی ،پان ژنتیک خوب و

ظهور طبقههای اجتماعی خاص ،با طول عمر زیاد و

بد ،سبب ایجاد طبقات دوگانۀ اجتماعی شود و

وضعیت سالمتی بهتر در جامعۀ بشری خواهد بود و

سیستمهای محیطی واپاشی و فراسیستمهای طبیعی

منابع قدرت و ثروت را نیز در کنار طول عمر زیاد ،در

جایگزین ایدۀ حفاظت از محیط زیست فعلی شود .این
3

انحصار خود خواهند گرفت و به تعبیری دیگر،

عصر را عصر  Anthropoceneنیز نام نهادهاند و

نژادپرستی ژنتیکی جایگزین نژادپرستی قومی و نژادی

بسیاری معتقدند از سال  2111آغاز شدهاست.

میشود .مولد نیک ،یعنی تولد افراد برگزیده (ژن
خوب) مشروعیت خواهد یافت و جلوگیری از تولد

نلیجه

افرادی که ازنظر ژنتیکی پست نامیده میشوند ،جایز

عملکرد بشری درمورد محیط ،دارای پشتوانههای

شمرده میشود .عمر قشر خاصی افزایش و مابقی،

نظری در حوزۀ انسانشناسی و محیط است و برحسب

براساس «بهرهدهی» که میتوانند در سیستم داشته

آنکه ما از انسان چه تعریفی داشته باشیم ،نگاهمان به

باشند ،نگه داشته میشوند .وقوع پیری و بهدنبال آن

محیط و رابطهای که میتوان با محیط داشت ،تغییر

مرگ ،نقش تعیینکنندهای در زندگی و در تنظیم

خواهد یافت .بررسی سیر تحوالت معنایی انسان در

روابط اجتماعی مانند توزیع منابع قدرت و ثروت

دورههای تفکر جدید بشری نشان میدهد که تغییر در

اجتماعی ایفا میکند؛ بنابراین افزایش غیرمعمول طول

مفهوم انسانشناختی ،نهتنها در عملکرد بشر که دربارۀ

عمر ،مجموع روابط اجتماعی را به چارچوبهای جدید

محیط تأثیرگذار بودهاست و بسیاری از سازمانها و

و ناشناختهای انتقال میدهد ،بهگونهای که الگوی

نهادهای فکری و مدیریتی همانند باشگاه روم ،محیط

حیات اجتماعی و نظام زندگی در جامعۀ بشری به

زیست ،دستور  21و پیمانهای کیوتو و ...همگی

دلخواه «ابرانسان» طراحی میشود و انسانهای دیگر

تحتتأثیر این تغییرات بهوجود آمدهاند .این تغییرات در

در یک نظام بردهداری نوین ،زیر یوغ این بهرهکشی

تعریف جغرافیا نیز منعکس بوده و وجود نحلههای

خواهند رفت (کاظمی و همکاران .)115 :1301 ،در

مختلف فکری در جغرافیا و بهوجود آمدن رویکردهای

مقابل ،انسانهای عادی« ،ابرانسان» را تهدیدی علیه

متعدد مانند جغرافیای کالسیک،جغرافیای ناحیهای،

حیات خود قلمداد کرده و قبل از اینکه به بردگی

جغرافیای فضایی و جغرافیای پدیدارشناسی یا تأویلی،

گرفته یا کشته شوند ،دست بهکشتار میزند و

از چنین تحوالتی در تغییر مفهوم انسان و محیط شکل

«نسلکشی» 2یا «ژنوساید» جدیدی به وقوع میپیوندد؛

یافتهاست.

یعنی نبرد جدیدی بین طبقات اجتماعی بروز میکند
که نهتنها هویت انسانی را متحول خواهد کرد ،بلکه
نظام طبقاتی جدیدی را بهوجود میآورند که از منظر
سیاسی و حقوقی قابل بحث هستند .بهطور کلی
 -1در واقع هر دو شاخه درجهت بهبود ماهیت مشترک میراث بشری است و
بهنظر میرسد اندیشۀ «ابرانسان» به شاخۀ دوم نزدیکتر باشد.
2-Genocide

 -3آنتروپوسن را پاول کروتزن هواشناس هلندی و برندۀ جایزه نوبل ،در سال
 2111در کنفرانسی بهکار بردهاست .او دو سال بعد در مقالهای باعنوان
«زمینشناسی انسان» در مجلۀ نیچر اصطالح «دورۀ ساخت بشر» را دقیقتر
بیان کرد .در این دوره انسان بر طبیعت و آب و هوا فرمان میدهد و دیگر
صرفا تأثیرگذار نخواهد بود.
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