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 چکيده

شناسانه های اخیر در علم جغرافیا با نگاه آسیبدر دهه آمدهیشپحاضر در پی بررسی بخشی از مسائل  یمقاله

مطالعاتی کالنی دارد، این دیدگاه نزد اکثر پژوهشگران وجود دارد که  یچون علم جغرافیا حوزه روینازا است؛

گرایی های اخیر در قالب تخصصهای اساسی را در دههچالش ،زمینهای است و همین رشتهجغرافیا علمی میان

اسخی ی فلسفی در پی پمقاله با نگرش رو،ینازاجغرافیایی فراهم آورده است.  یاین علم نزد جامعه یا تجمیع

 -2ی جغرافیا های رشتهتجمیع گرایش -1که کدام اقدام ) آمده در علم جغرافیاستیشپمنطقی به سؤالی 

و ماهیت وجودی علم جغرافیا سازگار است؟ و  فلسفهجغرافیا( با  یهای مختلف به رشتهگرایش گراییتخصص

حل برای مسائل( تواناتر ی راهارائهبهبود ) علم جغرافیا را در گام شناخت )توصیف و تحلیل مسائل( و گام یککدام

بنابراین،  بهره گرفته شده است؛ ، از روش تحلیل محتواشدهیانبسازد؟ در این مقاله جهت تحلیل اطالعات می

تجمیع یا »ها، راه را برای گرایانه )انتقادی( به آناین مقاله تالش دارد تا با نگرشی فلسفی و نگاهی سنجش

چون موضوع اصلی علم جغرافیا  دهدنتایج تحقیق نشان می ی،هرروبهلم جغرافیا باز کند. ع« گراییتخصص

زیرا جغرافیا  ای است؛رشتهعلمی میان عنوانبهتوان گفت که جغرافیا نمی است، بر این مبنا« ضای جغرافیاییف»

گرایانه در عین به وحدت کالنکنند. نتایج پژوهش دانان آن را مطالعه میکه جغرافی استدارای موضوعی واحد 

 است.در علم جغرافیا قائل  ی وحدت بر کثرت[]سیطره کثرت

 .علم، جغرافیا، وحدت یا کثرت یفلسفه، علم، فلسفه واژگان کليدی:

 

 

 

 

 

                                                            

 *  Email: ar.ghorbanisepehr@mail.um.ac.ir                                                          ی مسئول:نویسنده

دانشگاه در « تبیین مفهوم و قلمرو جغرافیای سیاسی فضای شهر»ی کارشناسی ارشد با عنوان نامهاین مقاله مستخرج از پایان

 باشد.ی ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیای سیاسی میفردوسی مشهد، دانشکده
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 2                                                                                                   ايعلم جغراف عيتجم اي صيبر تخص يفلسف ينگرش

 مقدمه -1

یکی از علوم تأثیرگذار در  عنوانبهعلم جغرافیا  ،روینازاباشند. امروزه علوم از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار می

سر گذاشته است. بر این مبنا، جدا از دی را به لحاظ بنیادهای فلسفی پشت بشر در گذشته و حال، تحوالت متعدزیست 

انسان و  یرابطهاینکه چه کسی این واژه را نخستین بار به کار برد، قصد صاحب اصطالح جغرافیا از کاربرد آن تبیین 

انسان و طبیعت قدمتی فراتر از این واژه دارد.  یرابطهامّا آنچه مسلم است  ،ی شبیه به این بودهطبیعت و شاید منظور

های کرد و توانسته بود به شیوهقبل از اینکه این واژه وارد ادبیات علمی جغرافیایی شود، انسان در طبیعت زندگی می

غرافیا با عمر انسان برابر نیست؛ عمر علم ج ،بر این اساس شود. متأثرمختلف اما ساده بر آن اثر بگذارد و البته از آن 

اما رشدی  ،علم جغرافیا در مقایسه با عمر انسان بسیار جوان است و مانند این است که رشدش را تازه شروع کرده ،روازاین

 یی و نوشتن دربارهاین رشد درخور توجه بوده است. عالقه به مسائل جغرافیای های نزدیکدر سده ویژهبه ؛سریع داشته

 عنوانبهموضوعات جغرافیایی یاد کرد، بسیار زودتر از زمانی آغاز شد که جغرافیا  عنوانبهها توان از آنموضوعاتی که می

اند و هرگز کردهاند که جغرافیایی فکر نمی، تصور اینکه مردمی وجود داشتهدرواقعای دانشگاهی شناخته شود. رشته

کنجکاو  ،اندهکردافرادی که در جاهای دیگر زندگی می ینبوده یا درباره ،اندبردهتحت آن به سر میمتوجه شرایطی که 

ای نو در علوم انسانی جغرافیا آغازی شد تا شاخه یابداع واژه ،هررویبه(. 25: 1376)هولت جنسن، مشکل است ،اندنبوده

 پدید آید.

دان را یک جغرافی وصف زميند. نخستین کتاب جغرافیایی تحت عنوان جغرافیا نخست با نگارش مطالب ساده شروع ش

تمام کتاب در دست  متأسفانهنگاشته است. گرچه  ،زیستمی میالد ازقبل  475تا  550های به نام هکاتئوس که حدود سال

اما امروزه این علم  ؛(13: 1371)مهدوی، است مانده باقی ،پردازدبه وصف کشورهای جهان می کهآنهایی از نیست، قسمت

های تخصصی جدیدی شده و در حال دارای گرایش ،های بسیاری یافته و با ابزارهای فنی که در دست داردتوانمندی

های ها و رشتهشود و گرایشتربیت کارشناسان و متخصصان جدید است. جغرافیا در اکثر کشورهای دنیا تدریس می

 یهای علمی از مجموعه علوم انسانی است که به مطالعهست. جغرافیا جزو معدود رشتهتخصصی بسیار خوبی پیدا کرده ا

هیچ علمی در دنیا وجود ، روازاینپردازد. می« انسان و طبیعت»یعنی  دو عنصر و جزء مهم هستی؛ کنشبرهمو  کنش

تأثیر طبیعت نیز بر طبیعت و  چون تأثیر حضور انسانزمین باشد؛  یکرهندارد که موضوع آن دارای مقیاسی به وسعت 

بلکه مجموعه رفتارهای اجتماعی، اقتصادی و  ،نیست شکلیکبه  ،که بر یکدیگر دارند نشیک  برهمنش و بر انسان این ک  

دهد؛ خاصی از علم جغرافیا را شکل می یرا دارند که هر رفتار موضوع رشته سیاسی نوع بشر در طبیعت اثرات خاص خود

گرایی در علوم منجر شد، ولی با نوین آن در بدو امر به تخصص یهاضرورتتحول در زندگی بشر و  اگرچه» ،بنابراین

پاریاد و )«های علمی توجه به کلیت معرفت بشری نیز به احساسی مشترک بین اندیشمندان مبدل گشتگسترش شاخه

ای( نام برده رشته)علمی میان عنوانبهلم جغرافیا در ایران از ع یژهوبهدر عصر حاضر  ،بر این بنیاد (.2: 1393معروفی، 

حاضر  یکند و هم علوم انسانی را. بر بنیان درک این چالش، مقالهشود، به آن دلیل که هم علوم طبیعی را مطالعه میمی

قرار دهد. ماحصل این بحث فلسفی  موردتوجهکند در بدو امر وضع معرفت جغرافیایی را از بعد وحدت و کثرت تالش می

 گرا در عین توجه به کثرتو پیشنهاد رویکردی وحدت نوالگویی  یارائهتجمیع یا تخصیص علم جغرافیا،  یینهزمدر 

های است درک و شناخت الزم از گرایش شایسته و بایستهکه  گونهآن تا از این طریق است ]تجدید حیات جغرافیا[

در همین راستا و برای پاسخ به افیا برای خوانندگان و پژوهشگران این عرصه فراهم آورده شود. در علم جغر گرفتهشکل

 بهره برده است. 1از روش تحلیل محتوا نوشتار حاضر، پژوهشاصلی  پرسش

 یریکارگبهداند که در آن محتوای ارتباطات از طریق آوری اطالعات میای از جمعپیسلی تحلیل محتوا را مرحله

تواند خالصه شوند و با هم مقایسه گردند. یابند که میبه اطالعاتی تغییر شکل می بندیی، منتظم قواعد مقولهعین
                                                            
1- content analysis 
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  3                                                      1397 بهار، سي و يکمتم، شماره شمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره ه

 

 های گوناگون دانسته است؛اجزای یک متن در جعبه یهمهبندی ژه نیز تحلیل محتوا را مقولهرهمچنین موریس دوو

 (.57: 1393)صادقی، کنداند، متن را مشخص میمرتب شدهای که ترتیب مقدار اجزای عناصری که در هر جعبه گونهبه

 آوری شده است.با روش اسنادی و مصاحبه از نخبگان جمع موردنیازاطالعات در این مقاله 
 

 

 

 

 

 چارچوب مفهومي -2

 یمنظور از آشفتگ بیترت نیاست، بد فیتعار نیا یدر علوم گوناگون، آشفتگ میمفاه فیتعار هایاز بحران یکی

افراد با توجه به  و دنماییخوانندگان مشکل م یاست که درک مفهوم آن را برا گریکدیدر  میشدن مفاه دهتنیدرهم

علوم در حوزة  میمفاه یسامانو نابه یآشفتگ ران،یادر رو، این از. ندینمایاز آن مفهوم را ارائه م یریخود تعب ینیبجهان

 نیدر ا میمفاه یوجود ندارد که بتواند آشفتگ نهیزم نیدر ا یکه فرهنگ لغت مناسب ردگییاز آنجا نشأت م اجتماعی

در قسمت حاضر تالش  ،بر این مبنا افزوده است. زیو ابهام آن ن یترجمة آثار بر آشفتگ گریعلوم را درمان کند و از طرف د

( که ساختار پژوهش حاضر را و دو بال جغرافیا ، فلسفه علمعلم ،فلسفهای )به مباحث پایه ایریشه صورتبهخواهد شد، 

 شود.دهد، اشاره شکل می

 

 

 

 

 ،فلسفه یکلمه سرمنشأ(. 43: 1361 سروش،)برندمی کار به علم با مترداف تقریباً را 2فلسفه یکلمه کهن، هایزمان از

. است دانش از خرد تمیز ،آموزیممی تعبیر دو این از ما آنچه. است( دوستیدانش و دوستی خرد) معنی به و یونانی از

: 1392 شکویی،)سازد منعکس را فرد نظریات و اطالعات معلومات، دانش کهدرصورتی ،دارد سرکار فرد تفکر طرز با خرد

 تعریف یک عنوانبه که بود فیلوسوفیا «Philo- Soplia» یا «دانش به عشق» باستان یونان درفلسفه  مفهوم(. 13

 را هاآن یهمه فیلسوف. بود طبیعی علوم ازجمله هادانش یهمه دانش، از منظور. رودمی کار به هم هنوز کالسیک

 و( Plato, 1956: 65)انسانی علوم دانشمند یک و طبیعی عالم یک دان،ریاضی یک ،حالدرعین 3فیلسوف آموخت،می

گیری با بهره ای از دانش بشری است کهحوزه ،فلسفههمچنین (. 45: 1361سروش، )دوستدانشیعنی  ؛فیلسوف درنهایت

 میانروابط ترین واکاوی کلیترین مسائل، عام یپرسش و پاسخ درباره و استنتاج بهء( استقرا و 4قیاساز برهان، استدالل )

های فرضتوضیح پیش اثبات وواکاوی، با  پردازد ومیهای جهان هستی ترین قانونکشف عام و هاروند ،هاپدیده ،اشیاء

 به دلیل فلسفه. شته و دارددا سروکارها بشر با آن که است هستی واقعیات ترینبه بنیادی یابیدستفلسفی علوم در پی 

 Teichmann)شودمتمایز می دیگر )مطالعاتی( هایاز شیوه یبر استدالل منطق اشتکیهمند و نظام و رویکرد انتقادی

& Evans, 1999: 1.) معین کنیم، تر حال اگر بپذیریم که ما خواهیم توانست راهی بیابیم و از آن راه پرسش را دقیق

ما در « فلسفه چیست؟»پرسیم رو خواهیم شد. لذا وقتی میبالفاصله با ایراد سختی نسبت به موضوع مورد بحث روبه
                                                            
2- Philosophy 

3- The Philosopher 

4- Deduction 

گرايي يا تجميعتخصص ماهيت علم جغرافيا ی الگويي نوارائه   

: فرآیند تبیین معرفت جغرافیایی1 شکل  

های پژوهشمايهبُن  علم فلسفه  

 های پژوهشمایه: فرآیند شناخت ب ن2شکل 

های جغرافيابال  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 22

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1354-fa.html


 4                                                                                                   ايعلم جغراف عيتجم اي صيبر تخص يفلسف ينگرش

گونه، ما آشکار موضعی بر فراز و بنابراین، بیرون از فلسفه اختیار ایم. با پرسشی اینحقیقت درباره فلسفه گفتگو کرده

ا راه یافتن به درون فلسفه است؛ یعنی درنگ کردن در آن و خویش را به رفتاری به ایم. در حالی که هدف پرسش مکرده

های ترین سؤال، دانشی است که مسائل مربوط به وجود بنیادیفلسفه درمجموع «.فلسفیدن»شیوه آن کشاندن، یعنی 

 .کندهستی ]ذات و ماهیت[ را بررسی می یدربارهانسان 

علم  اند: روشها بدین شرحترین آناست که مهم طرحقابلهای فلسفی زیادی سشپر نهاد و مفهوم علم یدرباره

؟ مسیر حرکت علم به کدام سمت است؟ آیا علم در حال پیشرفت است؟ آیا علم مقصد اندکدمچیست و منطق تحول علم 

توان علومی متفاوت و تاریخ اقوام مختلف می هاارزش بامتناسب  کهایندارد یا  تاریخی فراو غایتی دارد؟ آیا علم ماهیتی 

های مجزا؟ آیا تحول علم تدریجی ای از گزارهداشت؟ آیا علم )یا هر شاخه از علم( یک ساختار و یک کل است یا مجموعه

معاصر  ها تحولی اساسی در باور انسانگویی به این پرسشگرایانه؟ اما تالش برای پاسخاست یا انقالبی و کل گامبهگامو 

علم  دیباینخست مبر این مبنا،  (.9: 1394)صادقی، مانند تکنولوژی، ایجاد کرده است به ماهیت علم و دستاوردهای آن

 فیتعر کیعلوم در مفهوم آن است. علم را با  یاصل آزاد نیبه ما نشان خواهد داد که نخست قیدق یبررس کیرا شناخت. 

به خود  یافتهسازمانشکل و صورت  کههنگامی دارهای. اطالعات انسان از پددانستندیم "افتهیمعرف سازمان" یمقدمات

 میتوانستیرا نم افتهیسازمان یآگاه هرگونهنبود،  یکاف یول ،الزم بود اگرچه فیتعر نیا. شدیم دهیعلم نام ،گرفتیم

 ،روازاینو شناخت بود.  فیتعر ازمندیهم خودش ن افتنیسازمان "یو چگونگ یآگاه"گذشته اصل  نی. از امیعلم بنام

 وتونین ینیبجهان یدر فاصله یرا حت یگونو دگرتکامل  نی. اشدیو دگرگون م افتییآن تکامل م شرفتیعلم با پ فیتعر

 نیا جایبه "یاحتمال آمار" گرید یاست و جا یو روابط علت و معلول "ثابت نیقوان"علم  یکجا. دید توانیم نینشتیو ا

 یهافیبه دنبال تعر نیبنابرا(؛ 15: 1370 ،ی)رقاباست "استنباط" گرید یو جا "کشف" یکجا. ندینشیثابت م نیقوان

بر  تربیشست که هر چه ما یافتهیمعرفت سازمان ؛تر است. علمشرفتهیو پ دتریجد همهاز  5یبرونفسک فیتعر ،علم

 یهمهرا کانون « خودآگاهی انسان»اما علم امروز ؛ (Bronowski, 1767: 1)کندیحکومت م عتیطب یامکانات نهفته

 تآن نسب یواسطهبهاست که انسان  چیزی آنعلم  ،درمجموع(. Reghaby, 1970: 23)دهدهای علمی قرار میشناخت

 .کندپیدا می شناخت ها و مجهوالتناآگاهی، جهان 6به اشیاء، پدیدارهای

حیات درونی و روابط آن با حیات جهانی،  یرا به علم یا مطالعه 7علم یفلسفهتوان می شدهبیانمطالب  یبر پایه

اصطالحی ترکیبی است که برای فهم آن نیازمند آشنایی اجمالی با  ؛علم یفلسفه (.27: 1358)فلیسین، تعریف کرد

علم عبارت  یفهفلس ،روازاین (.5: 1392زاده، و علم هستیم)شیخ رضایی و کرباسی فلسفهآن،  یدهندهتشکیلاجزای 

 ،علمی یفلسفه(. 13: 1379)خاکی، شودهای علمی تحلیل و تشریح میهای که به مدد آن مفاهیم و نظریرشته است از؛

بندی ها را طبقهکند و آنو... را مطالعه می شناسیجامعه، جغرافیا، شناسیزیستعلوم مختلف همچون ریاضیات، شیمی، 

: 1385)پوراحمد، پردازدها و کاربرد آن میدیدگاهها را مشخص نموده و به تعریف موضوع و روش، آن مراتبسلسلهکرده، 

 پردازد.می علوم (و هدفو نظریه، قلمرو  ، تاریخچه، مکاتبروش، )ماهیت، موضوع واکاوی بهدر مجموع، فلسفه علم  (.7

 ماهيت علم جغرافيا یسازندهچيستي و  -1-2

 مباحث زمینه این در که است آن یدهندهنشان چیستی و موضوع علم جغرافیا یزمینه در گرفته صورت هایبررسی

علمی دیگر مستلزم یافتن پاسخ  ین فلسفی جغرافیا نظیر هر رشتهیتبی .دارد وجود زیادی از متخصصین این حوزه

دهد را تشکیل می 8جغرافیا یفلسفهلی ها جزئی از ساختار کاز پرسش هرکدامزیرا  ؛های اساسی استمشروح برای پرسش
                                                            
5- Bronowski 

 (.349: 1394کنیم)حقیقت، پدیدار هر چیزی است که به صورت خاص مشاهده می -6
7- Philosophy of science 

8- Philosophy of geography 
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کنند. در این نوشتار منسجم بیان می صورتبهافزایی دارند و ساختار و چارچوب نظام علمی جغرافیا را و با یکدیگر هم

 بحث خواهد شد. ،علم جغرافیا که ماهیت و چیستی آن است یفلسفههای اساسی در یکی از پرسش

از گستردگی نظام جغرافیا  ید دچار سردرگمی شویم. این مسئلهیا، در قدم نخست شابرای مفهوم محتوای علم جغراف

موضوعات  تنهاییبهخود  هرکدامها و موضوعات مختلف و مباحثی است که که شامل رشته شودو جامعیت آن ناشی می

علمی این پیچیدگی  نظرازنقطهعلوم مرکب و ترکیبی:  یزمرهداشتن جغرافیا در  قراربهاند. با توجه جداگانه سایر علوم

که روابط  هرگاهکند )برای مثال های مختلف جغرافی، اهمیت و ابعاد عینی پیدا میجنبه کههنگامیاما  ؛ذاتی است

پیچیدگی مذکور تشدید  ،شود(می تربیششوند و یا اهمیت و نقش فضای جهان محیطی در جهان دچار بحران می

: 1385)پوراحمد، شکوفا دریابیمچنین پیچیدگی در حال تغییر و تحول را، دینامیک، جالب و از عقالنیت، بارور و  شود.می

 موردتوجهمسائلی است که  ازجملهبنابراین، وحدت موضوعی و سنتز در جغرافیا از مضامین جغرافیای کالسیک و (؛ 73

، موریس 10، ژان تریکار9بالش قرار گرفته است. آندره شولهو جانشینان ویدال دوال دارانجانبخاصِ نسل بزرگی از 

و تمامی برجستگان  16، فیلیپ پنشمل15، ژاکلین بوژوگارنیه14، ژان درش13یرژرژ ِ، آندره مینه، پی12، رائول بالنشار11لوالنو

د و اعالم داشتند دارن نظرشاناتفاقماهیت و اعتبار این دو مضمون از خود  یدانش جغرافیا، در دوران پس از جنگ درباره

زیرا که علم جغرافیا سنتز است. شاید که ژاکلین  ؛فشرده پایز وحدت موضوعی جغرافیا بایستی بر حمایت اکه می

های این نوع نگرش از جغرافیا را مورد تأکید قرار داده باشد. او در تر از دیگران، بلندپروازیای بدیعبه شیوه نیهبوژوگار

زمین است.  یچهرهبه  شدهثبتهای عینی ی واقعیتجغرافیا مشاهده نویسد:رافیا چیست؟ میپرسش که جغ پاسخ به این

آید، آن است که دان به شمار میویژگی نوعی جغرافی آنچه ،شناسیو یا جامعه شناسیشناسی، جمعیتبه خالف زمین

های پیچیده ها و ترکیبمجموعه یکارشناس مطالعه ؛دانای نیست. جغرافیگاه امر سادهاو تقریباً هیچ موردمطالعهواقعیت 

های روابط موجود میان چارچوب یهایی با طبیعت گوناگون و سلطهمناسبات میان پدیده یاست. موضوع جغرافیا، مطالعه

همچنین پژوهش پیرامون مناسبات متقابل و به دست دادن ترکیب و تألیفی از  ر است.های مستقطبیعی و جامعه

یعنی به علوم  های انسانی؛وم زمین را به واقعیتعل ،نتیجه درهای طبیعی و ناپذیری پدیدهست که به نحو اجتنابهاآن

: 1385)شبلینگ، رک علوم زمین و دانش اجتماعی استجغرافیا، فصل مشت ،روازایندهد. اجتماعی و اقتصادی پیوند می

34-33.) 

 یوسیلهبهدو اثر ارزشمند  انتشارفهوم ماهیت معنوی جغرافیا با برای نخستین بار م 1993و  1922های در سال

 در که جغرافیا(. 125: 1392)شکویی، وارد ادبیات جغرافیایی شد« معنویجغرافیای »با عنوان  18و نوریس 17گریفین

 از جدایی به که هاییشاخه ؛شد تقسیم بسیار هایشاخه به ،گرفتبرمی در را شناخت هایعرصه یهمه خود جامعیت

 این ماهیت از ،جاهمه و بود بنیادی و عمیق دید، یگانگی و نظر وحدت به نیاز زمان این در. داشتند گرایش اصلی یبدنه

همچنین  (.7: 1385 شبلینگ،)شدمی احساس خوبیبه آن ضرورت مطالعه، هایروش و موضوع تا گرفته علمی نظم

این علم با تلفیق  زیراشود؛ قوت علم جغرافیا محسوب می یای نقطهرشتهماهیت میان که ندتعدادی متخصصین معتقد

)پوراحمد، دهدمیارائه ی متفاوت به محققان هامسائل واقعی در مکان یها بینشی قوی را دربارههای سایر رشتهیافته

 + طبیعت( سروکار دارد و در حقیقت سیستم انسان +نش میان )انسان جغرافیا با ک   ازآنجاکه ،هررویبه(. 291: 1385
                                                            
9- Andre Schule 

10- Jean Tricart 

11- M. lelannou 

12- R. Blanchard 

13  - P. George 

14- Jean Deresh 

15- Jacqueline Bujogarnia 

16- Philip Penshemel 

17- Griffin 

18- Norris 
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شناخته  خوبیبهبرای کشف ماهیت این سیستم الزم است طبیعت و انسان را  آن است. یاصلی مطالعه ماهیتطبیعت 

 را در سیستم تعیین کرد. هرکدامآن دو و یا نقش ک نش برهمو سپس 

)جان پرور،  شناخت ماهیت وجودی آن است ،مطالعاتی یک علم یالت فلسفی در حوزهؤاس ترینمهمیکی از اما  

ل اولیه و اساسی پاسخ داده شود که ماهیت به این سؤا صورتی بهشود . بر این مبنا، در بخش اول تالش می(20:1396

 ماهیت باید توجه داشت که ماهیت باید جامعیت و مانعیت؛ اختصاصی آن علم؛ یزمینهوجودی جغرافیا چیست؟ در 

زیرا  ای برخوردار است؛و جایگاه برجستهل از اهمیت ؤادهی به این سو ریزتر شدن و ثابت باشد. پاسخ تفکیکغیرقابل

به هر میزان این ماهیت وجودی از دقت باال، جامعیت کامل و  ،روازاینست. اولیه ورود به مباحث جغرافیا یکلید و پایه

 تریبیشمطالعاتی نیز از انسجام و دقت  یحوزهدر آن  گرفتهشکلبعدی  هایچارچوبمانعیت الزم برخوردار باشد، 

 در اگرچه شود؛مطالعاتی کاسته می یحوزهگردند و از ایجاد تشدد آراء و ابهام چندگانه انگاری در آن برخوردار می

ران کار بسیار دشواری نظهای متفاوت صاحبماهیت وجودی جغرافیا باید دانست که با توجه به وجود دیدگاه یزمینه

های ست. بر این مبنا، بررسیمطالعاتی مبتنی بر تفکر ا یاست و نیازمند دارا بودن شناخت و چارچوب کامل در حوزه

توان مبتنی بر تعاریفی آن است که بحث چندانی در این حوزه صورت نگرفته است و تنها می یدهندهنشانگرفته صورت

دهی ل فوق دست یافت. البته شاید بتوان گفت عدم پاسخاند، به پاسخ سؤاآن اشاره نمودهنظران این علم به که صاحب

ها و تعاریف را نسبت به مفهوم جغرافیا سبب گیری تعدد دیدگاهشکل یزمینهمختلف  هایصورت بهل ؤامنطقی به این س

مشترک در تعاریف مختلف جغرافیا در نظر توان بر همان موضوعات شده است. بر این مبنا، ماهیت وجودی جغرافیا را می

علم بررسی »؛ «روابط متقابل انسان و محیط»؛ «علم اکولوژی انسانی»؛ «مطالعه و شناخت سطح زمین»یعنی  ؛گرفت

ای و سپس لذا در زمان وقوع انقالب نظریه؛ «علم فضاسازی و فضاشناسی»؛ «زمین یهای سطح کرهتوزیع فضایی پدیده

شروع رسمِی  ی، نقطه«علم فضایی» عنوانبهشود. درک جغرافیا خوانش و درک می« علم فضایی» عنوانبهکمی، جغرافیا، 

عاملی  عنوانبه« فضا»فضا )دانش فضایی است( و  ی«درباره»پرداختن به وجه فضاییِ زمین با هدف تولید دانش 

شود)شورچه، )موضوع( اصلی علم جغرافیا می یههای زمینی(، تبدیل به سوژ)پدیده« زمین»گر یا تبیین دهندهتوضیح

 ی( وظیفه1953، شفر )دورهجهت نیست که در این بی ،در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. به هر ترتیب (.41:1396

-می خودخودیبهها خاص و نه پدیده یها در یک محدودهفضاییِ پدیده هایبندیصورت بهاصلیِ جغرافیا را پرداختن 

یعنی فضا  ؛«زمین» یدهندهتوضیح عنوانبه« فضا»پس از طرح مفهوم  ،بر این اساس (.Schaefer, 1953: 231)دندا

 :Hagget, 1965)شودتعریف می« علم فضایی»نگریستن به زمین، جغرافیا صراحتاً، تحت عنوان یک  یشیوه عنوانبه

57, Chorley and Hagget, 1967: 68.) توان یک می« ماهیت علم جغرافیا»به روند تحول در ، با نگاهی طورکلیبه

را تشخیص داد. دانش در فضا، دانشی « 20فضاها یدانش درباره» یبه مرحله« 19دانش در فضا» یگذار از مرحله

معرف « دانش در فضا»در جغرافیا  (.Elliott, 1987: 2)فضا، دانشی فکری و شناختی است ی، اما دانش درباره«پدیداری»

 -های متقابل انسانها ناشی از کنشبندی فضاییِ آنو صورت« های مختلفپدیده یهایی دربارهواقعیت»ثبت و انباشت 

« فضا یدربارهدانش »اما ؛ است« اخباری و توصیفی»مبنای دانش جغرافیاییِ  یطورکلبهدانش، است. این نوع  محیط

یابی، توزیع، بندی، سازمانجغرافیایی )از قبیل چیدمان، صورت یاولیه« اصول»شامل بازشناسی و بسط روابط بین 

بندی، ای شدن، قلمرویی شدن، طبقهگیری، منطقه، شبکه، فاصله، مسیر، جهتمراتبسلسلهیابی، الگویابی، شکل

منتج از چنین اصول اولیه با هدف  ر آن( و مفاهیم پیشرفتهمختصات یا چارچوب مرجع، همبستگی جغرافیایی و نظای

توانیم ما در جغرافیا صرفاً می کهییازآنجا ،بدین ترتیب (.Golledge, 1993: 72)است یبخشیمتعمنظریه و »یابی به دست

شناخت در آن را مشخص و معین سازیم، لذا خوانش فوق از ماهیت  یماهیت و نوع شناخت آن را و نه گستره یا محدوده

 دانانیجغراف ،درواقعی آن ایجاد نخواهد کرد. محدودیتی در برابر مطالعات نوآورانه گاهیچهبنیادین علم جغرافیا  یفلسفهو 
                                                            
19- Knowledge in space 

20- Knowledge about space 
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آن موضوع و « های فضاییبهجن»توانند پژوهش کنند، اما پرداختن به روی زمین( می کمدستای )پدیده« هر» یرهادرب

 ایتواند هر پدیدهجغرافیا میعلم گونه است که اما آیا واقعاً این (؛Rodrigue et al., 2013: 83)ر اصلی این علم استاک

و قرار دادن هر یک از  شدهاشارهنگاهی به مفاهیم کلیدی  موضوع پژوهش خود قرار دهد؟ وجود دارد، روی زمین که

گوی ماهیت این علم است، پاسخ یگونه که شایسته و بایستهتواند آنعلم جغرافیا نمی یدهندهشکلماهیت  عنوانبهها آن

عدم وجود جامعیت و مانعیت در هر یک از تعاریف  ،. بر این اساسنیستو مانعیت الزم را دارا  زیرا آن جامعیت ؛آن باشد

ت که اندیشمندان این حوزه در گام اول نتوانند برای جغرافیا مختلف سبب شده اس هایصورت بهموجود از علم جغرافیا 

را در نظر بگیرند. همچنین این مسئله سبب شده است که ماهیت جغرافیا مبهم باقی بماند و  توافقیقابلماهیت فلسفی 

ماهیت  یزمینهدر  شدهمطرحتوان گفت سؤال توجه خاصی از سوی متخصصین این حوزه به آن نشود. بر این مبنا، می

توافق حداقل  یزمینهکه دارای جامعیت و مانعیت کامل باشد و بتواند  پذیرشقابلوجودی علم جغرافیا دارای پاسخ 

توان نبوده است. البته این به آن مفهوم نیست که در آینده نمی تاکنوننسبی را در بین متخصصین جغرافیا فراهم آورد، 

بر  کهنحویبه یکپارچه شدن آن را فراهم آورد؛ سویبهحرکت  یزمینهیا ایجاد کرد و را برای جغراف سازیماهیتچنین 

م آن داند که بال اول آن ]انسان[ و بال دو، ماهیت وجودی علم جغرافیا را دو بال میگانمبنای برداشت و درک نگارند

های آن را کشف ی پرواز نماید و ناشناختهتواند در این جهان هستدو بال می این وجود با ]طبیعت[ است که علم جغرافیا

بشر[ باشد. بدین  ]زیست جهانی فضای جغرافیاییسامان شدن  آن به یای باشد که نتیجهگونهنماید و این کشف به

 دهند.این دو عنصر جزء جدایی ناشدنی هستند که فضای جغرافیایی )موضوع علم جغرافیا( را شکل می ،ترتیب

استقالل هر علمی به استقالل موضوع آن بستگی دارد، شاید اثبات  کهتوان گفت همچنین جهت اثبات موضوع می

یک علم باشد. گرچه اثبات  عنوانبه، راهی برای اثبات هویت مستقل جغرافیا «طبیعت + انسان»موجودیت مستقلی به نام 

 یآن علوم است، لکن درباره« اثبات ماهیت» مثابهبههای علوم طبیعی و انسانی موضوع مستقل برای بسیاری از رشته

ش کن  نش و برهماز تعامل یا ک  ایجادشدههای مکانی و فضایی واقعیت»یعنی  ؛که موضوع این علمعلم جغرافیا به دلیل این

های مرکب و جندب عدی است و قلمروی آن، با موضوع تعداد )طبیعت با انسان(، پدیده -طبیعت )انسان با طبیعت(انسان+ 

ماهیت  یهای جدید دربارهها و تردیدخود سرآغاز سؤال ، اثبات موضوعکند. بر این اساسبسیاری از علوم ارتباط پیدا می

که « انسان + طبیعت»موضوع اصلی علم جغرافیاست و « ی جغرافیاییفضا»که این علم بوده است. بدین معنی اثبات این

زیرا این دو عنصر جزء جدایی  ؛سازندعناصر و اجزاء اصلی فضای جغرافیایی هستند، ماهیت علم جغرافیا را می عنوانبه

این مبنا، علم  دهند. برناشدنی فضای جغرافیایی هستند و این دو عنصر ماهیت علم جغرافیا و بنیان آن را شکل می

جغرافیا با  ازآنجاکه هرروی،ن برای علم جغرافیا، مدنظر داشت. بهتواجغرافیا بر آن استوار است و سکویی بهتر از آن نمی

)طبیعت با انسان( سروکار دارد و در حقیقت سیستم انسان + طبیعت  –میان )انسان با طبیعت(  ک نشبرهمنش و ک 

شناخته و سپس  خوبیبهبرای کشف ماهیت این سیستم الزم است طبیعت و انسان را  آن است؛ یماهیت اصلی مطالعه

( ماهیت فلسفی علم جغرافیا ترسیم 3بر این اساس در شکل ) را در سیستم تعیین کرد. هرکدامنش آن دو و یا نقش ک 

 ه است.شد

 ماهیت علم جغرافیا :3شکل 

 

های جغرافيا بال  

 + انسان طبيعت

 ديالکتيک

 ديالکتيک

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 22

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1354-fa.html


 8                                                                                                   ايعلم جغراف عيتجم اي صيبر تخص يفلسف ينگرش

 

 طبيعت و انسان دو بال جغرافيا -1-1-2

مرکز و مالک  که انسان شده تعریفنامیم، با این حقیقت را مدرن می دورانی که ما آن ؛بال: انسان نخستين

عینی، در دوران  یعنی اصلِ ساالری انسان بر جهان طبیعی و ؛تمام موجودات است. این بنیاد متافیزیکی مدرنیته

فته در نگرش پدیدارشناسانه، انسان موجودی مستقل در نظر گر(. 40: 1386)جابری مقدم، رنسانس شکل گرفت

شده است که با اندیشه و آزادی ارادی خویش سعی در ارتقای سطح معرفتی خود دارد و این تالش او از گذشته 

انسان تنها موجود در طبیعت است که (. 86: 1395)علمی و برونی، رسدآغاز شده است و به زمان حال می

است. همچنین از روند تکاملی بهتری نسبت به موجودات  تریبیشنسبت به جانداران دیگر دارای عقل و شعور 

: 1393دیگر برخوردار بوده و پس از چند میلیون سال به وضعیت کنونی ظاهری و عقلی رسیده است)عسگری، 

گویی ]بیان عقل ]اندیشه[، سخن یوجود قوه ،ها مشترک استچیزی که میان تمام انسان بر این بنیاد، .(246

توان گفت که انسان سازد و میکه آن را از سایر موجودات و طبیعت جدا می است گریجستجواندیشه[ و 

که انسان دارای  استاما منظور از انسان در جغرافیا آن  ؛(15:1375)نصری، است موجودی آزاد و دارای اندیشه

 ،«گریمشاهده»، «قدرت جستجوگری»کند؛ می« 22گریپرسش»و مبتنی بر آن است « 21اندیشه»و « عقل»

 و «نش با طبیعتانسان به ک » از سوی خداوند اعطاشدهدارد که با این نوشداروهای  «23ک نش»و  «طقن »

آن در جغرافیا مطالعه  یدرباره ترکماین چیزی است که  ،پردازد. بدین ترتیبمی« شناخت زیست جهانی بشر»

معرفت و  خصوصبه ؛اندبال بنیادین جغرافیا )انسان( اندیشه نموده به راجع ترکمدانان شده است و جغرافی

از اندیشه و درون او تراوش  ،زندنش و سخنی که از انسان سر میزیرا که هر فعالیت، ک  ؛درونی انسان یاندیشه

 .شودمی

 مادرزادی ،وطنهم ،به معنای تولد است که از آن لغت ملت 24لغت طبیعت از لغت ناتورا ؛طبيعتبال:  دومين

مشترکی هم  یبلکه تاریخچه ،التین یکسانی هستند یدارای ریشه تنهانه ،اند. طبیعت و ملتنیز گرفته شده

ها در حال توضیح دیگری بوده است. بر این مبنا بسیاری از کشورها هویت ملی شدن دارند و همواره یکی از آن

ترین مهم ؛طبیعت(. 29: 1394نژاد و همکاران، )مهدیاندرا با فضای سبز موجود در کشورشان مشخص کرده

ثر آن در سیر تکامل انسان ؤلذا نقش م و  ]عاملی[ است که زندگی انسان را از ابتدای تاریخ تحت تأثیر قرار داده

: 1395بین، )فرهی فریمانی و حقیقتعلوم مختلف قرار گرفته است اندیشمندانهای عمیق همواره مورد بررسی

ای نظم و سامان در قالب قوانین طبیعی بر سازندگان طبیعت گرایی، گونهدر رویکرد طبیعت ،روازاین(. 34

(. بر این 19-20دهد)همان، جهت و معنا می هاآنها و مواد( حاکم است که به رفتار و کنش )جانوران، رستنی

ها مال انسان است و هر آنچه انسان اساس، طبیعت جزء دوم و مهم زندگی در ]زیست جهانی[ است. طبیعت

طور گیرد و بهآورند از طبیعت است. طبیعت تمام عناصر موجود منهای انسان را در بر میدارند و به دست می

گیری فضاها و نخستین بستر شکل عنوانبهطبیعت  ،بنابراین شود.جان تقسیم میکلی به دو بخش جاندار و بی

های پذیری تا دخالتسازی و دسترسیترین مداخله از سطح مناسبآن کوچک عناصر مصنوع است که در
                                                            
21- Idea 

22- Guestioning 

23- Action 

24- Nature 
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گیری طبیعت بستر شکللذا (؛ 80: 1390)یزدگرد،افتدگاه اتفاق میکالبدی در حد شهر و سکونت یگسترده

 (.14: 1389)مجتهدی، در آن حضور دارد ،ساخت باشدهم که محیط انسان هرچقدرشهر نیز است و 

 ايجغراف یرشته یهاشيگرا عيو تجم صيو کشمکش تخص ايعلم جغراف تيماه -2-2

آن جدا نیست؛ بنابراین آن « فلسفی»به معنای « فضا»آن، از چیستیِ « جغرافیایی»چیستیِ فضا به معنای  ازآنجاکه

فضای » پرسش ، پاسخِوچراهاچونبدون برپایی کارزاری از  چراکهفلسفی جویید،  اندیشی فضاهای را باید در دلِ گونه

ای تنیده این توده -اگر دریابیم که چیستی فضای جغرافیایی ویژهبهچیست؟ پاسخ پ رمایه و ژرفی نخواهد بود؛ « جغرافیایی

)صادقی و همکاران، ونی پدیدارهای آن نهفته استدر پیچیدگی و گوناگ -یابندهی دگرشپدیدارهای فراورش شوندهاز 

داند که بال اول آن ]انسان[ و بال دوم آن ارندگان ماهیت وجودی علم جغرافیا را دو بال مینگبر این بنیاد،  (.16: 1394

 که ا،یعلم جغراف تیماهالزم است تا  ،هررویبهدانند. می« 25فضای جغرافیایی»]طبیعت[ است و موضوع علم جغرافیا را 

شده است، در نظریات سایر متخصصین بررسی و  ایجغراف یرشته یهاشیگرا عیو تجم صیکشمکش تخصمنجر به 

 گراییتخصص -2ی جغرافیا های رشتهتجمیع گرایش -1اقدام ) کدام که سؤالشناسایی شود تا بتوان نسبت به این 

علم جغرافیا را  ،یککدامسازگار است؟ و  و ماهیت وجودی علم جغرافیا فلسفهجغرافیا( با  یهای مختلف به رشتهگرایش

بتوان به پرسش  «سازد؟برای مسائل( تواناتر می حلراه یارائهدر گام شناخت )توصیف و تحلیل مسائل( و گام بهبود )

 بر ماهیت وجودی علم جغرافیا پاسخی منطقی داد. اصلی این نوشتار مبتنی

بتواند یک ترکیب جغرافیایی بین  کهدرصورتیکرد که جغرافیا صرفاً دان اهل شوروی تأکید میجغرافی 26آنوشین

ما بایستی توجه کنیم که  ،وجودبااینتواند چیزی مفید به تحقیق در آینده بنیان نهد. بشریت و طبیعت ایجاد کند، می

منجر به ماجرایی در درون جغرافیای شوروی شد که اصطالحاً از آن  1960این آراء از سوی آنوشین در سال  یارائه

 (.187: 1386)هولت جنسن، .شودرای آنوشین یاد میماج عنوانبه

 عنوانبهتوان دانان وجود دارد که از آنان میجریان توانمند دیگری از جغرافی« گرایانطبیعت» غیرازبه

به انتساب جغرافیا به علوم انسانی تأکید دارند، بر ضرورت حفظ وحدت  کهآنکسانی که در عین  یاد کرد؛« گرایانوحدت»

ی دانشگاهی دهند که در طول حرفهاین گروه را اغلب کسانی تشکیل می دارانِجانبفشارند. پای می سختیبهافیایی جغر

گرفته تا جغرافیای شهری و از جغرافیای عمومی تا جغرافیای  27های جغرافیا را، از ژئومورفولوژیخود، تمامی عرصه

و بسیاری « 32، ماکس درئو31یر گورو، فیلیپ پنشمل، پی30و گارنیه 29، ژاکلین بوژ28یرژرژپی»اند. ای تجربه کردهناحیه

سنتز »دانند؛ و جغرافیا را به علم سنتز می 33دوالبالش دار ویدالها اغلب خود را میراث. آنشمارنددیگر از این گروه به 

گروه، جغرافیا دانشی است  این رغمبهدوالبالش، به خالف ویدال ،همهبااین«. ارتباط میان انسان و محیط طبیعی است

تصور کرد،  غیرانسانیتوان جغرافیا را چگونه می»گوید دهد. فلیپ پنشمل میزیرا غایت آن را انسان تشکیل می انسانی؛

دان بدون عامل، بدون بازیگر. در این برداشت میراث ویدال در شرایطی که در انسان غایت نهایی است: یک جغرافی همآن

، وسوسمتدهد. این تغییر تمایل نشان می« انسانی»یک جغرافیای  سویبهگیرد، بلکه انکار قرار نمیدوالبالش مورد 

اگر موضوع جغرافیا  ،وجودبااینیابد. یرژرژ، به موضوع و روش تحقیق جغرافیا نیز تسری میدر آثار کسانی چون پی ویژهبه

خانواده،  هیئتکه « انسان است: انسان جمعی یرابطهاین  مضمون نخست»را بررسی مناسبات انسان و محیط بپنداریم، 
                                                            
25- Geographic space 

26- Anoshin 

27- Geomorphology 

28- Pierre Georges 

29- Jacqueline Boogie 

30- Garnier 

31- Pier Guru 

32- Max De Roo 

33- Vidal de la Blache  
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ی آید؛ سنتزی است برآمده از عرصهبه شمار می رابطهجامعه و کشور سازمان یافته است. محیط، مضمون دوم این 

در جغرافیای ویدالی  ترپیشیابد که در مسیری جریان می یادشدهجغرافیای طبیعی از نظر روش تحقیق نیز گرایش 

ود آن ترسیم شده است: جغرافیایی که بیش از هر چیز مبتنی بر مشاهده است و مشاهده پیش از هر چیز نگاهی حد

دقیقاً جغرافیای ویدال دوالبالش نیست  یادشده، جغرافیای همهبااینهای انسانی. است به فصل مشترک طبیعت و آفریده

تعادلی است. به باور یرژرژ، جهان تغییر، جهش، تحرک و بیبیند. جهان پیکه جهان را از پشت عینک ثبات و توازن می

 میان غایت جغرافیا؛»نی بوده است؛ تغییر مانده، در عوض موضوع آن مداوم دستخوش دگرگواو اگر غایت جغرافیایی بی

 ها و موضوع آن یعنی شکل و ماهیت این محیط، تفاوتی بنیادی وجود دارد؛یعنی محیط زندگی و سرنوشت انسان

ها و یا فضاهای جغرافیایی، های اقتصادی و تسخیر فنون مکانهای سیاسی، رقابتموضوعی که بر اثر درگیر شدن منازعه

روست، آن است که ممکن است همدام در حال تغییر بوده است و اما سرشتی که جغرافیا در چنین وضعیتی با آن روب

جغرافیا و « عدم آلودگی»گاه دفاع از رژ، با درک این سرشت، هیچیرژشود. پی مشتبهموضوع آن با سایر علوم اجتماعی 

است. او شاید بیش از هر کس  بازنایستادههای علوم اجتماعی سایر شاخه سویبهمخالفت با انحراف و یا تغییر مسیر آن 

اشته است: مضامینی جغرافیا با علوم مجاور یا موازی، تالش ورزیده و مطلوب نگ یرابطهروشن کردن  یزمینهدیگر در 

 ازجمله شناسی، جغرافیا و اقتصاد، جغرافیا و شهرنشینیشناسی، جغرافیا و تاریخ، جغرافیا و جمعیتچون جغرافیا و جامعه

ی های خارج از حیطهمتوجه قلمرو تنهانهبه خود معطوف داشته است. دفاع او  ازپیشبیشمواردی است که توجه او را 

یرژرژ خطر دیگری که هویت، پی ی. به عقیدهگیردبرمی درهای درونی این نظم علمی را نیز ست، بلکه عرصهکار جغرافیا

شوند تا روح خیزد، از کسانی که وسوسه میدان برمیکند، از شخص جغرافیوحدت و تمامیت دانش جغرافیا را تهدید می

(. آثار 148-150: 1385)شبلینگ، در غلتند جغرافیایی رغیهایی ها و روشسنتز را از دست بنهند و به دامن تحلیل

دوالبالش. سان، گواهی تمایل به مرکزیت دادن به انسانیت است در جغرافیا، با فقط مواریث اساسی ویدالیرژرژ بدین ِپی

قائل  برای جهانی دستخوش حرکتکند، توجهی است که شاگرد بر این اساس آنچه کار شاگرد را از کار استاد جدا می

 های ژئوپلیتیکی.جهان اقتصاد و جمعیت و نوسان است؛

همراه بوده است. از نظر پنشمل  تریبیش بلندپروازیی نوآورانه فیلیپ پنشمل در این عرصه، با از سوی دیگر داعیه

ن اثر طور که عنواهای طبیعی و یا آنآور ناشی از تالقی فضاهای انسانی و محیطدر غنای شگفت یجغرافیا عرصه

ی است. سنت ویدالی در آثار پنشمل نیز پایدار است. موضع این نماینده« زمین یچهره»دهد او نشان می یبرجسته

است؛ به این معنا که پنشمل نیز نظیر برتران،  34ی موضع ژرژ برترانتا حدود زیادی قرینه جغرافیایی فرانسه یبرجسته

نگرد نه از نظرگاه آورد؛ ولی به مسئله از نظرگاه انسان میه میان میسخن از مرز مشترک دو سیستم محیط/ انسان ب

قرار دادن کنش انسانی در مرکزیت توجه جغرافیاست و  درواقعکند، که او پیشنهاد می« در محور تجدیدنظر»طبیعت. 

ن داشته است. پشت کردن به مناسبات یکسانی است که جغرافیای سنتی سعی در برقرار کردن آن میان طبیعت و انسا

انسانی کردن و » ؛کنش انسانی همواره و با دخالت در دو قلمرو عمده، اعتبار خود را نشان داده که عبارت بوده باشد از

زمین پدید آورده است. این  یاشکالی است که انسان در چهره یبر این مبنا، موضوع جغرافیا مطالعه«. فضایی کردن

آمیزد و تکیه زیرا عمودی و افقی، طبیعی و اجتماعی، تصادفی و ارادی کنونی و تاریخی را در هم می عرفتی دشوار است؛م

گیرد. این تغییر مسیر ک ند و آرام پنشمل را به قلمرو قرار می انسانی یجامعهبر مرز مشترکی دارد که منحصراً در اختیار 

، وجودبااینندن آن در کشور فرانسه گامی بلند برداشته است. کند، قلمرویی که او در شناسانزدیک می« جغرافیای نو»

زیرا بر آن است که میراث جغرافیای طبیعی را  کند؛ت جغرافیای نو همچنان حفظ میخود را با برداش یپنشمل فاصله

یا و از دست ننهد. بلکه آن را در محوری بقاعده و درست قرار دهد. پنشمل با شور تمام درصدد حفظ وحدت جغراف

های ناهمگرا در این نظم علمی است و البته نیت گرایش یهمههای آن و ایجاد یگانگی میان پاسداری از حریم میراث

اچیزی برای برنده شدن بندی واقعی، بخت نیک شرط عنوانبهتواند ای است، ولی در ضمن میشریف و سخاوتمندانه
                                                            
34- Georges Bertrand 
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« 37فضای اجتماعی»از  36برونه کالول و روژهو پل« 35فضای انسانی»از یرژرژ و فلیپ پنشمل، پی. به هر روی داشته باشد

های معناشناختی، از وجود اختالف در ادراک از جغرافیا و موضوع آن حکایت دارد. نتیجه گونه تباینکنند. اینیاد می

تی برای روشن کردن طبیعی و انسانی، از هیچ بخ یچیزی جز آن نیست که جغرافیا با وجود ابهام در مضامین دوگانه

ی جغرافیا، دو موضوع متمایز از یکدیگر وجود دارد: یک فضای طبیعی که مسئله برخوردار نیست. در واقع در فضای ویژه

باز الزم است که به یاری علوم طبیعی مورد تفسیر قرار گیرد و یک فضای اجتماعی  ،آیدتاریخی به شمار می کهآنگاهحتی 

آید و هم بخشی  حساببههم جزئی از علوم طبیعی  حالدرعینتواند ولی جغرافیا نمی هاست،هی عملکرد جامعزاده که

کشانده شود که جغرافیای انسانی حساب خود را از جغرافیای  جاییبهکار نباید همه، باایناز علوم اجتماعی شمرده شود. 

 (.150-151مان، )هطبیعی جدا کند و یا جغرافیای طبیعی مدعی استقالل کامل خود باشد

آید؛ ولی چنین رایی به چشم میدانان نوعی وحدت عمل و همگکار جغرافی یرویهدر  ،بر بنیاد مطالب بیان شده

هاست که موجب در دیدگاه تنوعیشود و چنین ها نمیهای بیان آنها و شیوهع مضامین و نظرگاهای مانع از تنواتحاد رویه

(. 11: 1373)دولفوس، های اصلی جغرافیا مبادرت ورزندهص در برخی از شاخبرگزیدن تخصدانان به شود تا جغرافیمی

هدایت  تربیشگرایی تگرایی و کمیصتخص سویبهم.  1960 یدههقد است که روندهای جغرافیا در معت 38هاگت

ود نوعی جغرافیای واحد دم وجدانان از عبعضی از جغرافی قرن پیشاز حدود نیم ،(. بر این اساس599: 1375)هاگت، شد

صی های تخصطبیعی و از افزایش رشته کنند و از شکاف رو به ازدیاد موجود میان جغرافیای انسانی وف میاظهار تأس

 اند.دانسته شدن تجزیه یدوره [اوج]م. را اغلب  1980 یهشود، شِکوِه دارند. دهتر مینگری که پیوسته تعدادش بیشدرون

سان بر اندازها و تأثیر متقابل زمین و انای، تکامل چشمجغرافیا مثالً توجّه به تفاوت ناحیه« اصلی»مصالح  دورهدر این 

های متوالی چاپ یمقایسهتوان از راه د موضوعات فرعی این رشته داد. ابعاد این زمینه را مییکدیگر جای خود را به تعد

هایش از م. تاکنون تعداد مدخل 1981ه از زمان نخستین چاپ آن در سال فرهنگ لغات جغرافیای انسانی با یکدیگر ک

توان از روی کثرت فاق را میافزایش یافته است، سنجید. این اتنفر  45به  18و تعداد نویسندگانش از  700به  500

دانان آمریکا نیز من جغرافیانج« های ویژهگروه»د تشکیل دانان بریتانیا و تعدیتوی جغرافیهای پژوهشی درون انستگروه

فرهنگی مثالً « منافع خاص»تر سعی دارند جدیدی دید که بیش نشریاتتوان این رویداد را در ظهور فهمید. همچنین می

اصلی جغرافیا  اصطالحبه« شترکم یهدارای زمین»را برآورند تا منافع  39ایرافیای ناحیه)طرفداری از زنان( یا جغ

های جغرافیایی اعم از پدیده یمطالعهاصلی جغرافیا به  هیهست ،وجودبااین(. 102-105:  1378ی، )راولینگ و دوهرترا

 پردازد.د طبیعت میمختلف انسان و اجزا و ابعاد متعدابعاد 

ها اما این شاخه ؛های بسیار زیاد علمی تقسیم شده استعلمی دیگر به شاخه یهکه جغرافیا مثل هر شاخخالصه آن

شوند. خود کشیده می یشدهتفکیکعلمی  یص یکدیگر به مسیر شاخهگیری از تخصها، بدون بهرهآن متخصصینو 

ها کار، تنها جزءها یعنی بخش یهزیرا این شیو شود؛فیا میمعرفت علمی دانش جغرا یهمانع از توسع کار یهچنین شیو

حاد ک مبنای صریح و روشن با چاشنی اتی کند. این درررسی میب هاکلجغرافیا را بدون در نظر گرفتن های و زیر بخش

آید، مسائل اساسی جهان که مسائل محیطی و انسانی به دست میبگیرد. منافع علم جغرافیا از حل فراگیر و جامع شکل 

الیای طبیعی، ناشی از ب یه، مسائل عمدمثالعنوانبهشوند. با افزایش فشارهای انسانی بر محیط و منابع آن حادث می

پایدار، همگی دانش و فهمی در راستای فرآیندهای طبیعی  یتوسعه شهری، تغییرات اقلیمی، آلودگی، توسعه و یهتوسع

در مفهوم مسائل عمده نیازمند رویکردی از جغرافیای یکپارچه و  ویژهبهطلبند و و انسانی همچون ]دو بال کبوتر[ می

(. همچنین الزم به 286: 1385)پوراحمد، نگرف یا به عبارتی رویکرد تجزیهطبیعی صِرجامع است تا جغرافیای انسانی یا 
                                                            
35- Human space 

36- Roger Borouneh 

37- Social Space 

38- Peter Haggett 

39- Regional Geography 
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غ وی مبل .داندمی دفاعغیرقابل« فیفلس»ذکر است که رونالد جانستون ترکیب جغرافیای انسانی و طبیعی را از نظر 

)مشتمل بر های اجتماعی مربوط به مکان و فضا جنبه یمطالعهعلمی اجتماعی است که به  عنوانبهجغرافیای انسانی 

انونی جغرافیا ک یهکند که نقطپیشنهاد می 40گرانو ،روازاین(. 143 :1376)هولت جنسن، پردازدمحیط طبیعی( می

 ت انسان بر حسبهدف مطالعه، نه تشریح فعالی عنوانبهبین انسان و طبیعت  یهبه رابط نگر یا تامعلمی کل عنوانبه

افیایی نیل به ترکیب جغر ،هررویبه(. 136 ،)همانان و طبیعت در نواحی و مناظر استطبیعت و نه یک جمله کردن انس

معتقد است که مشکالتی که  های گذشته در تاریخ این رشته است. گرانویدورههر یک از  امروزه درست به همان شکل

ای است که این رشته در اواخر قرن نوزدهم از طریق به خاطر نحوه شاید ،ایمریزی یک چارچوب رشته داشتهما در بنیان

 شدهشناختهمحتوایی  جغرافیاها تأسیس شد. تنها در آن زمان بود که اولین اساتید این رشته به در دانشگاه سیاسی تصمیم

تمایزات بین یافته دفاع کردند و برای این منظور از هر طریقی تالش نمودند تا به ها از این رشته تازه تولدند. آنداد

 ؛تری کشیده شدبه زمان عقب 41نویسی آن تاریخ جغرافیاها تأکید کنند. با اشاره به هویت جهانجغرافیا و سایر رشته

تر از دیگر علوم جانبههمهتر و علمی کامل یک استثنایی در بین سایر علوم یا عنوانبهبنابراین، ادعاهایی که جغرافیا را 

علم جغرافیا  یفلسفهانگارانه نسبت به ماهیت و های سادهفرضبرخی پیش پیامدهای ناخوشایندکند، جز مطرح می

 (.Ford, 1982: 83)تواند باشدنمی

که بر اساس روح سنتز معتقد طور گونه پاسخ داد: هماناین شدهمطرحتوان در پاسخ سؤال می ،آنچه گفته شد بر بنا

های بسیاری ( بدانیم شاخه و گرایش)طبیعت با انسان –)انسان با طبیعت(  کنشبرهمنش و باشیم و جغرافیا را برآیند ک 

ای خود ]مادر؛ پایه یای پیش بروند که خود را از ریشهگونهها نباید بهها و شاخهاما این گرایش ،تواند از آن شکل گیردمی

های مختلف یدورهزیرا جغرافیا همانند درختی تنومند است که به لطف اندیشمندان بسیاری که در  ؛افیا[ جدا بدانندجغر

های آن گرایشی از علم جغرافیا را از شاخه و برگ هرکداماند که اند، درختی پربار را پرورانیدهزمانی در آن ظهور کرده

کنند که خود را یا جغرافیاهای بسیار زمانی معنا و مفهوم جغرافیایی پیدا می هااین گرایش ،وجودبااینشکل داده است. 

 درغیر این صورت،پژوهی خود استفاده نماید. د و از مبانی مفهومی آن در گسترهمتعلق به یک جغرافیای راستین بدانن

جویان این رشته مایان است، از دانشن وضوحبهاند. این راه خطا در عصر حاضر ها شکسته شده و راه را به خطا رفتهشاخه

 دانشهریریزی یا برنامه دانهواشناسگویند آب و می ،خواهند خود را معرفی نمایندزیرا زمانی که میگرفته تا اساتید؛ 

جغرافیا در پیشوند و یا  یکنند. همین غفلت از ماهیت وجودی و بیان کلمهخود را فراموش می یهستیم و آن ریشه

مطالب  کهآن جایبهمتخصصین آن حوزه  تاآن را به وجود آورده است  یزمینههای برآمده از جغرافیا خهپسوند شا

های گسیختگی شاخه یزمینههای علوم دیگر شده و وارد حوزه ،برگیرند جغرافیاوجودی خود را از ماهیت وجودی علم 

بر آن معتقد است که پایه و اساس و آن  گاناما نگارند ؛ندضعف تنومندی علم جغرافیا را فراهم آور ،جغرافیا و در پی آن

 نشک  برهمنش و است و برآیند ک « انسان + طبیعت» ،های جغرافیا از آن شکل گرفته استسکوی مستحکمی که ریشه

 یتخصیص رشته ،های آن را به وجود آورده است. بر این اساسشدن علم جغرافیا و گرایشتنومند  یزمینهاین دو، 

تواند ادعای آن را نماید جغرافیا می ،قرار گیرد که در این صورت [جغرافیا]سکوی مستحکمی به نام  یجغرافیا باید بر پایه

تخصیص جغرافیا همان  یسرچشمه ،بنابراین ؛با سایر علوم شباهتی ندارد وجههیچبهگرفته از آن های شکلکه شاخه

انسان با » نشک برهمنش و گوییم و آبشخور اصلی آن از برآیند ک می« رافیاجغ»تنومند درخت است که ما آن را  یبدنه

تعریفی که در این نوشتار برگرفته از ماهیت وجودی علم  ،طورکلیبه گیرد؛شکل می« طبیعت با انسان» -« طبیعت

)انسان با  کنشبرهمنش و حاصل از ک  برآیندگردد، بدین تفسیر است؛ جغرافیا علم مطالعه و شناخت می ارائهجغرافیا 

 ،)محلی، ملی هایدر مقیاس فضای جغرافیایی ]زیست جهانی[سامان شدن هدف به)طبیعت با انسان( با  -طبیعت( 

ای و جهانی( است. همچنین الزم به ذکر است که عناصر موجود در طبیعت )هوا، خاک، زمین، گیاه، آب و جانور( منطقه
                                                            
40- Grano 

41- Geography history 
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طبیعت »دهند و اعی، اقتصادی، سیاسی و...( عناصر بنیادین فضای جغرافیایی را تشکیل میو ابعاد انسانی )فرهنگی، اجتم

که جغرافیا با تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این عناصر بر یکدیگر که فضای  سازندجغرافیا را میبنیادین دو بال « + انسان

 ،شدن فضای جغرافیایی ]زیست جهانی[ ه سامانجغرافیا علم ب ،طور خالصهدارد. به سروکاردهد، جغرافیایی را شکل می

 [ است.نزیست]به عزتمندانه جهت زیست

 اشاثرگذارینش و که هر انسانی نوع ک  ، بر آن معتقد هستند گرفته از انساننش شکلدر این ک  گانهمچنین نگارند

ها به منابع و سرمایه دسترسی انسان هرچقدر کهطوریبه است؛ وزیادکممتفاوت است و مقدار آن در هر انسانی  ،بر طبیعت

گذارند و در مقابل می تریبیشیابند و بر آن تأثیر می تریبیشداشته باشند، خواه یا ناخواه بر طبیعت تسلط  تریبیش

 ،مثالبرای  گذارد.ساخت تأثیر میای بر انسان و محیط انسانگونهکه هر ب عد آن به آن، طبیعت هم ابعاد گوناگونی دارد

توان انکار کرد. ها و زیست جهانی تأثیرگذارند که نبود آن را نمیبر انسان نوعیبهیکی از ابعاد طبیعت  عنوانبههوا وآب

است که بداند چگونه باید نسبت به این  این ،ارئه شده تعریف دان با در نظر گرفتنکار یک جغرافی ،بر این اساس

 ،ترتیباینبهریزی کند. برنامه فضای جغرافیاییسامان شدن جهت به ،در پی آن گرفته شناخت پیدا کند وهای شکلنشک 

کسانی که به این زیست جهانی و چگونه  عنوانبه همان دانندگان علم جغرافیا[ اندیشانجهان] دانانباید گفت جغرافی

 کنند و در پی این اندیشیدن است[ اندیشه فته در جهان هستی ]زیست جهانی بشرباید به حقایق نه اندیشند،می زیستن

 .کشف خواهد شد [شدن زیست جهانی« سامان»همان به « زیستنبه»]چگونه زیستن حقایق نهفته در  که

رانه در ادبیات جغرافیایی قرار انگاساده یشدهنشینتههای فرضکه زمانی که نگاه ما فراتر از پیشمهم آن ینکته

« در»)از دانش  ی گذار از جغرافیای عمومینشانه ،در حقیقت جغرافیا داریم. یسفهفلگیرد، اکنون درکی از ماهیت و 

های جنبه یچیز به مطالعه همه یگرا به نگرش فضامند )از مطالعهفضاها(؛ گذار از نگرش کلی ی«درباره»فضا به دانش 

علمی )از یک علم فاقد موضوع به یک علم دارای موضوع(؛  یای به یک رشتهرشته-فضاییِ چیزها(؛ گذار از یک علم میان

 -شناختی یگذار از جغرافیای غیرکاربردی به جغرافیای کاربردی )از یک رشته صرفاً توصیفی یا شناختی به یک رشته

ت هنجاری(، گذار از درک ماهیت علم جغرافیا بر اساس ماهیت دیگر علوم به درک ماهیت علم جغرافیا بر اساس ماهی

 یهمهپیرو( و پایان دادن به  -ذاتیِ خودِ این علم )از یک علم دارای هویت وابسته به یک علم دارای هویت مستقل و خود

شورچه، )جایگاه آن در بین سایر علوم است ماهیت علم جغرافیا و یها دربارهبافیها و افسانهها، تخیلها، ابهامسردرگمی

1396 :49-48.) 

 ايجغراف یرشته هایشيگرا عيو تجم صيو کشمکش تخص اندانيجغراف -3

تجمیع یا تخصیص  یشناسانهآسیب یزمینهبا توجه به رویکرد آن به موضوع، اولین تحقیق علمی در  پژوهش حاضر

-جغرافی] نظرانصاحبآوری اطالعات در این مقاله از طریق مصاحبه با جمع ،بدین ترتیبآید. شمار میهعلم جغرافیا ب

گویی به برای پاسخ شدهانتخابآماری  یسال تهیه آن به طول انجامید.جامعه یکآوری شده است که حدود جمع دانان[

 .استمطالعاتی جغرافیا  یحوزه ینظران دانشگاهی در عرصهنخبگان و صاحب نفر از 30فلسفی شامل  -االت بنیادیؤس
 اهمصاحبه شوندگان مورد گزینش در دانشگاه: 1جدول 

 تعداد نام دانشگاه رديف

جغرافیا( یتهران )دانشکده 1  6 

ادبیات و علوم انسانی( یتربیت مدرس )دانشکده 2  5 

علوم زمین( یشهید بهشتی )دانشکده 3  6 

(ی علوم جغرافیایی، واحد تهرانخوارزمی )دانشکده 4  5 

ادبیات و علوم انسانی( یفردوسی )دانشکده 5  6 

ریزی()علوم جغرافیایی و برنامه اصفهان 6  1 

 1 خارج از کشور 7
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به  آمدهدستبهها و اطالعات پژوهش، داده جیاطالعات و نشان دادن نتا وتحلیلتجزیه تیبا توجه به اهم ،بنابراین

 یزمینه سازی آنچه درعالوه بر تصویر پژوهشدر این . گرفته استقرار  وتحلیلتجزیهمورد  )تحلیل محتوا( روش کیفی

 شده است.به تشریح آن پرداخته  ،تجمیع یا تخصیص علم جغرافیا نزد اساتید و نخبگان علم جغرافیا وجود دارد

های های استوار در اندیشهاند به بنیانهای موجود گویای آن هستند که اگر امروزه در ایران جغرافیدانان نتوانستهیافته

جستجو کرد. متأسفانه در کشور « 42های فلسفیاندیشه»ه به ماندگی را باید در عدم توجاین واپسجغرافیایی دست یابند، 

های فلسفهبرد. پس الزم است ثمری به سر میدر غفلت و بی شدتبهنظری و ]فلسفی[ جغرافیا  یهزما هنوز هم حو

تی است، در علم نو از جغرافیای سن ناخت جغرافیایهای اجتماعی که امروزه عوامل شسیاسی، اقتصاد سیاسی و نظریه

 ،از این رهگذر در جستجوی شأن متعالی انسان در محیط زندگی باشند و از این طریق دانانجغرافیتا  جغرافیا مطرح شود

، 43(. همچنین امانوئل کانت9-10: 1382)شکویی، های جغرافیایی کنار زده شودبودن تحلیلحجاب ناآگاهی و توصیفی

پنداشت که برای جهان سودمند بود. از نظر او انسان در امتداد طبیعت، می فلسفهرا  44شناسییعی و انسانجغرافیای طب

 شمردبرمیدید و آن دو را دانش جهان شناسی را در امتداد تدریس جغرافیای طبیعی الزم میبنابراین انسان ؛شدتلقی می

زندگی بهتر  سویبهتر کنند تا بتوانند در عمل ذهن دانشجویان را نسبت به مردم و جهان پیرامونشان روشن توانندمیکه 

شهروند جهانی  عنوانبهساختن دانشجویان جوان  ،حرکت کنند. بر این مبنا از نظر کانت هدف از آموزش جغرافیا

یک  عنوانبهزمین  یمطالعه و نوشتن درباره عنوانبها جغرافی دانیمگونه که می، همانروازاین (.Elden, 2011:2)بود

دانشگاهی  یرشته (.Agnew, 2002: 14)ای شدها، نسبتاً دیر حرفهقدیمی است، اما درون دانشگاه یکل، یک رشته

وجود های جغرافیایی ملی به شده از رشد انجمنی منشعبیک شاخه عنوانبهنوزدهم  یجغرافیا، در کل در اواخر سده

نوزدهم صورت  یها دیر در اواخر سدهجغرافیا در دانشگاه یکه تأسیس رشتهبا توجه به این ،ترتیبینابه(. Ibid, 56)آمد

جغرافیا به دلیل این واقعیت که بسیاری از  یهای این علم نیز دیر انجام گرفت. تقسیم رشتهگرفت، تأسیس زیرشاخه

های بندی آن به شاخهکردند و در برابر دستهنگاه می «کامل و منسجم» ییک حوزه عنوانبهطرفداران آن، به این علم 

ای پیچیده بود. کردند، مسئلهمقاومت می -رسید که این امر برای اهداف تحقیق الزم بودحتی اگر به نظر می -تخصصی

ا یک جغرافیا کرد. برای او تنها مقاومت میهای مجزا جغرافیشاخه یدر فرانسه ویدال دوالبالش در برابر ایده مثالعنوانبه

 (.Ibid, 14)تریشبوجود داشت نه 
 جغرافيايي بينديشيم: فضا، تئوری و جغرافيای انساني معاصرکتاب  یهدیباچ درو همکارانش  45فیل هوبارد

ای را آشکار کرده است: دانشگاه مشاهدات مشترک دوگانه مدرسان عنوانبهما  تجربیاتنویسند: چنین می بارهدراین

ه نشده و قدر آن را آن را متوج اهمیتلیسانس جغرافیا از خواندن تئوری بیزارند و  یهدانشجویان دور اکثریتنخست، 

و فهمیدن آن دشوارتر است، امّا  تربیشاش ثباتی، حالت بیترکمامور دنیا  یهدانند. کششِ رویکردی به اندیشه دربارنمی

، ترتیباینبهاین وضع کامالً متفاوت است )این موضوع مصداق ندارد(. « حقایق ]ملموس[ دنیا» یهرسد، درباربه نظر می

ها و را به دنیای انتزاعی اندیشه مشاهدهقابلکنند که دنیای تجربی را به دنیای تئوریکی، دنیای عا میدانشجویان اغلب اد

تواند می« جغرافیایی اندیشیدن»رتباط با این موضوع، ترغیب کردن دانشجویان به م اینکه در ادهند. دوها ترجیح میگزاره

 (.Hubbard et al., 2005: 2)تر شودپرزحمت مراتببهتواند ای باشد و این کار میکار دشوار و اغلب عمل بیهوده

در  را )مفاهیم بنیادین( تئوری اهمیتد که نکن رغیبدانشجویان را ت بایستی اساتید ویژهبه دانانجغرافی ،وجودبااین

دان شدن مهم و ضروری ی از جغرافیئجز عنوانبهتئوری نکته تأکید کنند که فهم  و بر این جغرافیا بدانند نمودن عملی

 اما راهگشا ؛استجغرافیایی ناشی از این امر  یهکانون هر نوع مطالع عنوانبهنگر تکیه بر جغرافیای کالن ،هررویبه است.
                                                            
42- Philosophical Thoughts 

43- Immanuel Kant 

44- anthropology 

45- Phil Hubbard 
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ترین و جغرافیا که یکی از عمیق، روازاینمباحث فلسفی آن است.  و فلسفه ،46نگرشناخت جغرافیای کالنزیربنای و 

بر مبنای اصول و مبنای فکری خاصی بنا نهاده شده است و هر جامعه و هر گروه  بوده کههای بشری ترین دانشقدیمی

بنابراین، این  ؛ی خود این دانش را تفسیر و تعبیر کرده استهای فکری و فلسفخاص فکری نیز بر مبنای زیرساخت

  .کنددانان را به موضوعات فلسفی رهنمون میموضوع جغرافی

 علم جغرافيا نظرانصاحبچرايي تجميع کردن از نظر  -1-3

بسیار طوالنی است و توضیح آن در یک مقاله  نظران ]دانندگان جغرافیا[صاحبنظریات  یارائهدر این قسمت چون 

-از میان مصاحبه ،بیندراینشود. تحلیلی مبسوط در راستای تبیین مقاله اشاره می یارائهگنجد، بر این مبنا به نمی

 تخصصی بودند و بر این معتقد بودند که ایعنوان به نام جغراف کیدر  عیتجمموافق  نظرانصاحبنفر از  چهاردهکنندگان 

شود، همچنین به زیرا منجر به دور شدن جغرافیا از ماهیت اصلی خود می ؛معنا و اعتبار ندارد ایجغراف یرشته شدن

کردن  یتخصص تحال ایتمام دن مند کردن آن. بر این مبنا درکردن جغرافیا نه نظام پارهتکهیعنی  ؛سمت تخصصی رفتن

کید داشتند أبر این نکته اصلی ت ،هررویبه را کاهش داده است. ختگانآمودانش ییچون توانا ،بوده است ایبه ضرر جغراف

 عیتخصص دارد و ما بدون تجم درونشدر  عیخود تجمنگر حاکم باشد و اینکه کلی دید دیبا ایجغرافکه در تجمیع علم 

 یفلسفه سویبه، علم یفلسفهاخیر  یدر دههاست و  عیبلکه تخصص در گرو تجم ،میآوریآن تخصص را به دست نم

مند کردن این علم در همچنین اکثر اساتیدی که بر تجمیع علم جغرافیا موافق بودند در راستای نظامرود. یمند مزمینه

 ( به آن اشاره شده است.2اند که در جدول )دادهارائه ها راهکاری را سطح دانشگاه
 

 نظرانصاحبدانشگاهی از نظر قاطع جغرافیا در معلم پیشنهاد )تجمیع(  :2جدول 

 رديف
سطح 

 دانشگاهي
بندیتقسيم  توضيحات 

1 
 کارشناسی

 
 یک گرایش )جغرافیا(

 تیدانشجو تقو کیدر  یدر مقطع کارشناس یستیبا ایجغراف تیکل

در مقطع کارشناسی د که تافیاتفاق م یزمان نیگردد و ا نهیو نهاد

از آن  یرشنه ب   میده ارائهبه دانشجو  نگریرا به صورت کل ایجغراف

 .را

2 
کارشناسی 

 ارشد

دو گرایش )جغرافیای طبیعی و 

 انسانی(

 یهاشیبه گرا یتوان در بخش انسانیم یبندمیتقس نیدر داخل ا

 میاقل یعیو در طب یاسیس ،ییروستا ،یشهر ریزیو برنامه ایجغراف

در این مقطع چون دانشجویان پایه را  اشاره کرد. یو ژئومورفولوژ

اند و ماهیت وجودی علم جغرافیا را به طور عمیق مطالعه کرده

اند، با در نظر گرفتن آن ماهیت علم به عنوان ریشه و درک کرده

 کنند.را به طور تخصصی مطالعه می آن هایپایه یکی از گرایش

 دکترا 3
شده گذرانده هایاز تخصص یکی

 ارشد یارشناسک یدورهدر 

های زمینهدر یکی از  تریدکترا به صورت تخصص یدورهدر 

 کارشناسی ارشد. ی دورهتخصصی 

 

 از سوی موافقین تجمیع در جغرافیا: شدهمطرحدالیل 

 ؛نگر بودن آن استیها همان گلرشته گریبه د ایجغراف ازیامت .1

 ؛معنا و اعتبار ندارد ایجغراف یشدن رشته یتخصص .2

 ؛جغرافیا علم یاصل تیاز ماهدور شدن  .3

                                                            
46- Polygraph 
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 ؛ایجغرافعلم کردن  پارهتکهگسیخته شدن و  یعنی ؛رفتن یبه سمت تخصص .4

 ؛به دانشجو منتقل گردد ایشدن جغراف پارهپارهبدون  دیبا ییایبه تفکر جغراف دنیدر عمق بخش یاهیپا میمفاه .5

حذف شده و دانشجو ملزم به  ییایها جغرافیبررس طهیاز ح یامنطقه اسیموجود مق یهاشیبا توجه به گرا .6

 .شده است ییو روستا یشهر اسیدر مق تیفعال

نگر هستند، نگارندگان تا حدودی نسبت به آن که موافق تجمیع جغرافیا با رویکرد کلی نظرانیصاحبدر تحلیل نظر 

 در آن برد کهمی اطالعاتی( )ماهیت کرولوژیک و «گوییکلی»جغرافیا را به سمت نگر، زیرا رویکرد کلی ؛باشندمخالف می

، بودن نگریکل جایبه دیبادر جغرافیا به آن سمت هدایت شود.  علم جغرافیا که نباید شودمیاز کوه و رودها صحبت 

که در عین آنو  بداندرا هم  مرزموضوع  ،شناسدیرا م انوسیکه اقآن نیدر ع ایجغراف یدانشجو کی یعنی بود؛نگر کالن

 ها ارائه دهد.و بتواند تحلیلی جغرافیایی از آنبشناسد هم  شهر و روستا ،داندیبحران آب را م

 علم جغرافيا نظرانصاحباز نظر گرايي تخصصچرايي  -2-3

، تجمیع تبعات ناخوشایندی برای جغرافیا و خانواده جغرافیا متشکل از نظر این حوزهصاحب شانزدهاز نگاه همچنین 

 هاشیگرا نیا ،روازایندارد.  یاجداگانه تیخاصهای جغرافیا از شاخه هرکدامزیرا  ؛هد داشت)دانشجویان و اساتید( خوا

 اینگر به جغرافیکل کردیروکه تجمیع نیز معتقدند . استمتفاوت  یاز لحاظ محتوا و مطالب علم یول ،مکمل هم هستند

 شرفتیضرورت در پ کی ایجغرافتخصصی شدن  ،. بر این اساسدهدیسواد پرورش میرا ب آموختگاندانشدهد و یم

 یکه فضا افتی دیدرخواه وقتآن .دیمراجعه کن ایجغراف قبل سال بیستاست به مجالت  یشما کاف و شودیمحسوب م

مده آ وجود به یچه تحول ایجغراف یهاشدن رشته یبا تخصص به چه نحو بوده و دانانیجغراف قاتیو عمق تحق یفکر

در آن را  افتیشدن ره یضمن تخصص دیدر علم است و با تضرور کیشدن  یاست که تخصص یحال دربنابراین،  ؛است

 تربیش یداریبه پا یکمک تنهانه، یمقطع زمان نیدر ا عیتجم کید داشتند کهأهمچنین بر این نکته ت .میفراموش نکنعلم 

 یشناسنامه یدهد. از طرفیسال به هدر م انیزحمات صورت گرفته را در طول سال یهیبلکه کل، کندینم علم جغرافیا

در  ،همچنین اکثر اساتیدی که بر تخصصی شدن علم جغرافیا موافق بودند .ستهاآن یهاشیگرا التحصیالنفارغ یفعل

 ( به آن اشاره شده است.3اند که در جدول )دادهارائه ها راهکاری را مند کردن این علم در سطح دانشگاهراستای نظام

 
نظرانصاحب طع دانشگاهی از نظراجغرافیا در مقعلم ( گراییتخصصپیشنهاد ) :3جدول   

# 
سطح 

 دانشگاهي
بندیتقسيم  توضيحات 

1 
 کارشناسی

 

 های تخصصی )آب و هواشناسی،گرایش

ریزی شهری، ژئومورفولوژی، جغرافیا و برنامه

ریزی روستایی، جغرافیای جغرافیا و برنامه

 گردشگری(سیاسی، جغرافیای 

تا  میبرو شیشدن علوم پ یروز به سمت تخصصبهروز دیبا

 یرشته کی. تفکمیپاسخ ده یادیبه مجهوالت ز میبتوان

اگر  در سطح کارشناسی مختلف یهاشیبه گرا ایجغراف

در برون  یاکنند زیتواند نقش تمی، مردیصورت گ یاصول

و  النیفارغ التحص یکاریاز چالش ب ایجغراف یرفت رشته

 آنها داشته باشد. تربیشتخصص 

2 
کارشناسی 

 ارشد

های کارشناسی اما به صورت همان رشته

های جغرافیا به طور مثال، گرایش؛ ترتخصصی

ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد و برنامه

ریزی مسکن، مدیریت شهری، بهسازی )برنامه

 و نوسازی، آمایش شهری(

ی های اصلی رشتهشاخههای بسیار در شکل گرفتن گرایش

تر هر کدام به طوری که در این مقطع باید تخصصیجغرافیا؛ 

از علوم  شیهر رشته و گراها مطالعه و پژوهش شود. از رشته

 .به مباحث مربوط به خود بپردازد کامالً دیبا ایجغراف

 دکترا 3
های مقطع تر در همان رشتهتخصصی

 کارشناسی ارشد

های زمینهدر یکی از  تریدکترا به صورت تخصص یدورهدر 

 ، ادامه داده شود.کارشناسی ارشد یدورهتخصصی 
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 از سوی موافقین تخصصی کردن در جغرافیا: شدهمطرحدالیل 

 ؛دارد یاجداگانه تیخاص جغرافیا یهای رشتهگرایشاز  هرکدام .1

 ؛دهدمیسواد پرورش یآموختگان را بدانش در جغرافیا نگرکلی کردیرو .2

ی در این ادیبه مجهوالت ز میتا بتوان میور شیپ جغرافیاشدن  یبه سمت تخصص روزروزبه دیبادر عصر حاضر  .3

 ؛باشدها نیازمند داشتن اطالعات دقیق و تخصصی میدهی دقیق و شایسته به آنو پاسخ میپاسخ ده علم

 شود؛های جغرافیا میخالقیت و نوآوری در رشتههای جغرافیا سبب محدود نمودن رشد، تجمیع کامل رشته .4

در  یازکنندهیتمتواند نقش های مختلف اگر اصولی صورت گیرد، میجغرافیا به گرایش یتفکیک رشته .5

 ها داشته باشد؛آن ترشیبو تخصص  النیالتحصفارغرشته جغرافیا از چالش بیکاری  رفتبرون

 یهیبلکه کل ،کندیرشته نم ترشیب یداریبه پا یکمک تنهانهی مقطع زمان نیدر ا های جغرافیارشته عیتجم .6

 ؛دهدیسال به هدر م انیزحمات صورت گرفته را در طول سال

 کند.میشایان توجهی کمک در غصر حاضر تخصصی شدن به کاربردی کردن جغرافیا  .7

بر این  اند.استفاده کرده« علوم جغرافیا»از در تحلیل نظر اساتید در خصوص تخصصی شدن علم جغرافیا، اکثر اساتید 

ای است که بر علم جغرافیا وارد ساخته و خدشه ترینبزرگعلوم جغرافیا  یتوان گفت به کار بردن کلمهمی ،اساس

انتخاب رشته وزارت علوم استفاده شده است.  یها و حتی در دفترچهها، سایتهاست که از این کلمه در دانشگاهسال

از این درخت معرفتی  هاییزیرشاخه عنوانبههای آن و سایر شاخه استباید گفت که جغرافیا خود یک علم  ،هررویبه

تر مایه و معرفتی عمیقیعنی جغرافیا درون ؛آن یها زمانی میسر است که ریشهرشد شاخه کهطوریبه هستند؛ تنومند

ها فراهم سازد. با این تدابیر، از علوم جغرافیا و رای شکوفا شدن شاخهای تنومندتر در سپهر هستی بیابد تا بتواند تنه

زیرا این کلمه در درون  توان سخن گفت؛نمی ،ها خود را یک علم بدانندهر یک از شاخه کهآن یواسطهبهتخصصی شدن 

 گیرد.شاخه را جدا از کل در نظر می که در آن شدن را به همراه داردگسیختگی و شرحه شرحه خود، 

دانان وجود دارد که برای بسیاری از جغرافی ذهنیتاین  است که هنوزذکر  بهبندی نظرات باال الزم در جمعبنابراین، 

ثنا در قلمرو محض بدون است تکلیتعمیم یا  چراکهرسد؛ انسانی به قوانین قطعی نمی ها در قلمرو جغرافیایترکیب پدیده

های متداول زمان، اوریها ]عمل آگاهانه[ و فناراده و اختیار گروه انسان کهرتیدرصو .یابدق میجغرافیای طبیعی تحق

تدوین قانون در  ،بنابراین ؛«حاالت یکلیه»کند نه در قطعی هدایت می ییجهبه نت« اغلب حاالت»ها را در ترکیب پدیده

در قانونمندی دو نظام علمی  تجانس دمعقلمرو جغرافیای انسانی اگر محال نباشد، دور از مشکل هم نیست. با وجود 

اند. گرفتهاجتماعی( که از درخت تنومند جغرافیا شاخه  -)نظام علمی جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی  ریشههم

 چهارراهدر « دانش ترکیبی» عنوانبهدر نفی استقالل و دوگانگی کامل این دو نظام، جغرافیا را  ،دان فرانسهجغرافی ،ژرژپیر

از سویی در میان  ؛شناسی ناهمگن استو روش ماهیتجغرافیا لزوماً از نظر »گوید: دهد و میروش علوم مختلف قرار می

به همین جهت کند، نسانی و اجتماعی برقرار میعلوم زمین و طبیعی قرار گرفته و از دیگر سو روابط خود را با علوم ا

(. در جستجوی متداوم چنین وحدتی است که این 17: 1379فرید، )«ا مدام در جستجوی وحدت خویش استجغرافی

گر کار کنند و الزم است با یکدی رافیای طبیعی و انسانیجغ متخصصینکند که پیدا می اهمیترونالد جانستون  یگفته

ها ها در مکانت کلتوان به شناخقبول کنند که به یکدیگر نیاز دارند. تنها در این صورت است که می به تحقیق بپردازند و

لذا در اینجاست که موضوع وحدت  (؛280: 1392)شکویی، دارد اهمیتها ها یا بخشاز جزءتوفیق یافت امری که بیش 

شود و امید آن است که راهگشای در آن بار دیگر مطرح می ]تجدید حیات جغرافیا[ نگریجغرافیا با در نظر گرفتن کالن

 برطرف نماید. تا حدودی را زمینهشی و پژوهشی قرار گیرد و بتواند ابهامات موجود در این آموز یعلم جغرافیا در حوزه
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 18                                                                                                   ايعلم جغراف عيتجم اي صيبر تخص يفلسف ينگرش

 و پيشنهادها گيرینتيجه -4

یک معرفت علمی توانسته است مجهوالت بسیاری را  عنوانبهتوان گفت جغرافیا ، میپژوهشهای با توجه به یافته

را گذرانده است که نکات مثبت و منفی در این سیر تاریخی در  پرفرازونشیبی، تاریخ آن یمعلوم نماید و سیر تاریخچه

علم جغرافیا همانند جغرافیای  یدرون ظاهربههای ها و تباینگراییدوگانه اما در عصر حاضر، شودعلم جغرافیا دیده می

آورد که چیزی ر غلط را فراهم میودانان در اصل این تصو غیره برای جغرافی گراتجمیعو  گراصتخصو  طبیعی، انسانی

گونه که شایسته و بایسته ها آنشوند که این شاخه، متوجه آن میرسنداما وقتی به اصل ماجرا می ؛اندمهم را درک کرده

ها قرار ای تمامی این تباینحقیقت، جغرافیا در ور دریک معرفت علمی حقایق را کشف کند.  عنوانبهتواند نمی ،است

با  تریبیشتعامل نمایند، نخبگانی که در این حوزه پژوهش می یهمهو  یو انسان یعیدانان طبیجغراف یستیلذا با ؛دارد

 داشته باشند. یقاتیو تحق یعلم یهایهمکار یبرا یمطلوب هایظرفیتها و داشته باشند تا از رهگذر آن، فرصت گریهمد

 -1که کدام دیدگاه؛ ) سؤالگویی به این های تحقیق جهت پاسخدر این راستا با توجه به نتایج مصاحبه و یافته 

و ماهیت وجودی  فلسفهجغرافیا( با  یهای مختلف به رشتهگرایش گراییتخصص -2ی جغرافیا های رشتهتجمیع گرایش

دانان که موافق و مخالف تجمیع و ظرات دو گروه از جغرافیتوان گفت که نگارندگان نعلم جغرافیا سازگار است؟ می

در این علم  آمدهپیشزیرا نتوانسته در حال حاضر مشکل  جامعیت و مانعیت برخوردار نبوده؛ اند، از آنبوده گراییتخصص

فراهم ، دانشگاه شده است یدر حوزه دودستگیمنجر به  که دانشگاهی و پژوهشی برطرف نماید یدر حوزه ویژهبهرا 

 ااما نه ب ،اند، شاید تا حدودی بتوان گفت که تجمیع خوب استنگری پایبند بودهسازند. گروهی که بر تجمیع و کلی

را در علم جغرافیا  هاتوانمندیتوانیم گرا؛ که در این صورت مینگرانه و وحدتگرایی، بلکه با رویکرد کالنرویکرد کلی

ها، آن دانان در عین تخصص در یکی از شاخهجغرافی ،وجودبااینرا برطرف کرد.  زمینهموجود در این  افزون و ابهامات

ها و راهبردهای علمی و کاربردی خود ریزیداشته باشند تا بتواند بهترین تصمیم را در برنامه مدنظرنگر را باید دید کالن

های متعددی برجسته در مطالعات علم جغرافیا وجود مفاهیم و گرایشمسائل و مشکالت  ازجملهبا این تدابیر  داشته باشد.

 توجهیقابل صورتبهمفاهیم جایگزین وجود دارند و  عنوانبهو گاهی اوقات  زیرشاخهپیوند، است که در قالب موضوعات هم

که توانسته است پویایی و گستردگی خوبی به علم این موضوعات در کنار آن یباشند. ظهور و توسعهرو به افزایش نیز می

استفاده از این مفاهیم  های متفاوت را نیز در تعریف وایجاد ابهام و تعدد نگاه یزمینهجغرافیا بدهد که امری نیکوست، اما 

گرفته ای صورتهبررسی کهای گونهبهکالت فراوانی را ایجاد کرده است؛ علمی مسائل و مش یم زده و در عرصهنوظهور رق

با وجود استفاده گسترده از این موضوعات در کارهای علمی، تعریف مشخص و قابل قبولی که آن است  یدهندهنشان

دهند که این خود بر وجود ابهام و چندگانه انگاری در ارائه ها را از آن اند توصیفیوجود ندارد و افراد تنها تالش کرده

وجه داشت سزایی داشته است. همچنین باید تفیا نقش بهمطالعات علم جغرا یدر حوزهاستفاده و کاربرد این مفاهیم 

دیگر از سوی نظران با یکدیگر متفاوت است؛ های موضوعی در بین صاحبگرفته از این گرایشتعداد اندک تعاریف صورت

جهت  یاند. حرکتفاصله گرفته وجهیتقابلای است که از ماهیت اصلی خود علم جغرافیا نیز تا حد گونهاین تعاریف به

ها یکی از ضروریات در ای از آنتعریفی پایه یارائهپیوند و این موضوعات هم یزمینهدر  گوناگون برطرف کردن ابهامات

های موضوعی حاضر و هر نوع گرایش موضوعی جدیدی گرایش یرابطه این مبنا باید گفت. بر ستی علم جغرافیاحوزه

، جغرافیا که دیگربیانبهاست.  کلبهجزء  یرابطهعلم جغرافیا ایجاد گردد، با جغرافیا  یآینده در حوزه که بخواهد در

( 5باشند. شکل )های آن میهای موضوعی همچون شاخهیک درخت است و گرایش مانند ،ای و مادر استبحث پایه

 است. رابطهاین  یدهندهنشان
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]دو بال ماهیت علم جغرافیا را )انسان+طبیعت( همچنین الزم به ذکر است که نگارندگان در این پژوهش معتقدند که 

توان بر درک نگارندگان، مفهوم علم جغرافیا را می براست و مبتنی  «فضای جغرافیایی»سازد و موضوع آن میبنیادین[ 

جهت  )طبیعت با انسان( –)انسان با طبیعت(  ک نشک نش و برهماساس ماهیت وجودی علم جغرافیا، که برآیند حاصل از 

فضای جغرافیای موضوع اصلی علم جغرافیاست  ،بنابراینبه سامان شدن فضای جغرافیایی در نظر گرفت و تعریف نمود. 

آید که در چارچوب موجود در این سیستم به وجود می نشک برهمنش و ک دارای ابعاد مختلفی است که از این فضا و 

های تخصصی علم های آن، موضوع یکی از رشتهو برگ از شاخه هرکدامو اند یافتهکلیت فضای جغرافیایی با یکدیگر نظام

شناسی طبیعت موضوع ژئومورفولوژی[؛ ]ب عد موقعیتی عد ]شکلتوان گفت که ب می ،روازاینآیند. جغرافیا به شمار می

ب عد اقلیمی طبیعت، طبیعت، موضوع جغرافیایی ریاضی[؛ ]ب عد زیستی و اکولوژیک طبیعت، موضوع جغرافیای زیستی[؛ ]

موضوع آب و هواشناسی[؛ ]ب عد اقتصادی انسان، موضوع جغرافیای اقتصادی[؛ ]ب عد جمعیتی انسان، موضوع جغرافیای 

اجتماعی و جمعیت[؛ ]ب عد فرهنگی انسان، موضوع جغرافیای فرهنگی[؛ ]ب عد دفاعی و امنیتی انسان، موضوع جغرافیای 

وضوع جغرافیای گردشگری[، ]ب عد سکونتگاهی انسان، موضوع جغرافیای شهری و نظامی[؛ ]ب عد تفریحی انسان، م

 روستایی[، ]ب عد سیاسی انسان، موضوع جغرافیای سیاسی[.

که فضای جغرافیایی را خواهیم این را مطرح نماییم که جغرافیا به دلیل آناین موضوعات می طرحبا  ،بر این مبنا

ها در گام اول باید اما متخصصین هر یک از این حوزه ،گیردبرمی دری از موضوعات را اگسترده یدایره ،کندمطالعه می

های خود را در تعالی علم جغرافیا بردارند یعنی علم جغرافیا بگیرند و گام ؛آن یخود را از ریشه یشناسانهرویکرد معرفت
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 های معرفتی درخت تنومند علم جغرافیا: شاخه4شکل 
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اصلی بداند. در آن صورت اگر علم جغرافیا بتواند  یخود را جدا از درخت و پایه یای نباشد که شاخه یا رشتهگونهو به

ها خود و طبیعت ای که انسانگونهساز پیش ببرد بهساز و محیطهای موضوعی خود را در مسیر تعالی انسانرشته و گرایش

سالت موضوعی به ر توانستهعلم جغرافیا استفاده کنند آن زمان است که  درستیبهخود را بهتر بشناسند و از آن بتوانند 

 خود دست یابد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوانبهتوان گفت که جغرافیا چون موضوع اصلی علم جغرافیا، فضای جغرافیایی است، با این اوصاف نمی ،هررویبه

کنند. بر این مبنا اگر دانان آن را مطالعه میدارای موضوعی واحد است که جغرافیزیرا جغرافیا  ؛رشته استعلمی میان

ای گونهبهایم آمده در پی فلسفه درمانی در جغرافیا بر(، 6، 5 ،4این رویکرد در علم جغرافیا در نظر گرفته شود، شکل )

ان نوشداورهایی را تجویز نماییم. ننشیجهانزیستن[ به که از فلسفه علم جغرافیا به مثابه هنر خوب زندگی کردن ]به

در جغرافیا ی وحدت بر کثرت[ ]سیطرهگرایانه در عین کثرت در این نوشتار، نگارندگان به وحدت کالن دیگرعبارتبه

 .باشندقائل می
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علم جغرافیا و تجدید حیات سازیگرا در یکپارچهنگر و وحدتمفهومی کالنمدل : 6شکل   

 

نگر جغرافيای کالن

 يکپارچه ]وحدتمند[

 تجديد حيات جغرافيا

گراييوحدت  

ن
سا

ت ان
يع

طب
 

  علم جغرافیا قلمرو موضوعی یدهندهتشکیل  بنیادینعناصر  :5شکل 

بُعد 

 سکونتی
بُعد 

 فرهنگی

بُعد 

 سیاسی

بُعد 

 اقتصادی

بُعد 

 گردشگری

بُعد 

 جمعیتی

 

بُعد 

 روانی

بُعد 

 اجتماعی

 خاک

 

 گیاه

 

 جانور

 

 هوا

 

 آب 

 

 زمین

 

 

 اقلیم

 

 ناهمواری

 

 انسان طبیعت

 ديالکتيک

 ديالکتيک

 بال دوم بال اول

 برهم ُکنش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            20 / 22

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1354-fa.html


  21                                                      1397 بهار، سي و يکمتم، شماره شمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره ه

 

 قدرداني -6

 اندثیرگذار بودهأشدن این مقاله تربارتر که با بیان نظرات خود بر پ  نظرانیصاحبدانند از الزم می بر خود نگارندگان
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