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 چکیده
او در  راتتأثیر و زندگی، آثا است که در چند فقره به شرحی از ویلبر زلینسکیدرباره  یمالتأحاضر ت ینگارتک 

سعی  تواو تحلیل مح یاکتابخانهوش تفسیری به ر پارادایمرویکرد کیفی و با استفاده از  .پردازدیم حوزه جغرافیا
، اجتماعی ر و تحوالتتغیی تا از این طریق شده استو تجمیع موضوع اندیشگی زلینسکی  هاپرسشدر پاسخ به 

، گیردوانش معرفتی قرار و مورد خ رصدـ جغرافیایی  از منظر فلسفی 1940 سیاسی و فکری ایشان را از اواخر دهه
نظر ماز  عمرش یهاسالرین و عمل تحقیقی ایشان را تا آخ یارشته، هویت و نگرشی پارادایمیروندها و تغییر و 
ش نشان این پژوه نتایج. د قرار داده شودو نق موردبررسیر جغرافیا د نگاریزندگی نامهو  اییشهاند نگارییختار
و  ای جمعیتاهیم جغرافیهم با مف .بوده است« و متضلع چندبعدی» دانانیجغرافزلینسکی از معدود  که دهدیم

یانیست پ ارطوری که او  زندگی کرده، و موسیقی شعر ، هم در دنیای ادبیات،جغرافیای فرهنگی به نیکی آشنا بود
نقش و  ،هره بردهب کرتلند رایت و جان، گلن تروارتا کارل ساور نظام معرفتیو هم از  شناسندیم نفبه سبک بتهو

ما را که  ایگونههببوده،  قائل اجتماعی و اکولوژیکی، قومیتی یهاحوزهان در دانیجغرافعظیم را برای  مسئولیتیو 
 حوالتتچنان او . است دارمسئلهکه قرار دادن او ذیل مکتب برکلی  کرده ناپذیریانپامواجه با متفکر 

از  توانیمامروزه  «ان رنسانسیانس»با توسل به مفهوم  جغرافیایی عصر خویش را رصد کرده، که شناسانهمعرفت
ی مرجع عنوانبهو  خاص، تمادجغرافیایی را با اع هاییدهپداو، امور و  بصیرت بخش یهانگاهطریق مفاهیم و 

 قابل استناد به تأمل نشست.
 

 .ینیبجهانفلسفه و  ،اندیشهتاریخ  ،نامهیزندگ زلینسکی، مکتب برکلی، کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

نوعی نزدیکی و  توانیمدر ابتدا باید اذعان کرد که در جغرافیا بیش از هر علم دیگری ، مسئلهپیش از طرح و بیان 

به دلیل  تردیدیباین امر  .مشاهده کرد هاآن هاییشهاندو  هایهنظر فردی جغرافیدانان، یهاسرنوشتمیان  وابستگی

که سهم روحی پیچیده است در این رابطه  تحقیق دارد، وپیوند عمیقی است که پژوهشگر در طول پژوهش خود با زمین 

روشن میان شخصیت او و  یارابطهمنکر وجود  توانینم وجههیچبهبنابراین  در آن اهمیت بسیار زیادی دارد. دانیجغراف

جغرافیایی را، تاریخ  هاییهنظرنیست که تاریخ  دلیلیب برای پیشبرد امر پژوهش گردید، مورداستفادهنظری  یهاقالب

نیز  (484: 1926)رایت،  «1جغرافیایی هاییشهاندتاریخ جغرافیا، تاریخ »و یا به تعبیر جان کرتلند رایت  پردازانیهنظر

از  تنهانهو با این رقابت جمعی و تاریخی،  خیزندبرمی به رقابت گروهی و در بستر تاریخ طوربه دانانیجغراف، زیرا دانندیم

 از بعد آموزشی و پژوهشی، اصوالً. از سوی دیگر بخشندیم، بلکه آن را هویت و تحقق نیز کاهندینمعلمی بودن جغرافیا 

برای تقویت و رشد استدالل و خالقیت در میان  دانانیجغرافیکی از اشتغاالت فکری تفطن و آگاهی به این امر که 

مبادی و مبانی از این طریق تا  استاز گذشته تاکنون بزرگ جهان  دانانیجغراف، آشنایی با تفکرات فلسفی خودشان

مختلف منظومه  هایمؤلفهرا از یکدیگر بازشناخته و  هاآننظام فکری  یشناختمعرفتو  وجود شناختی، یشناختانسان

در سنت جغرافیایی غرب پی گرفته که کندوکاوهای معرفتی ـ جغرافیایی از این سنخ  ،نمایندایشان را تبیین  معرفتی

 «ساورشناسی»(، 1989)انتریکین و بران،  «یشناسهارتشورن»(، 2007)شوشارد،  «شناسییوسوارن»را از سنخ  شودیم

 حساببه (1991)کلیف و همکاران،  «یشناسهاگت»(، 2006)کاستری و گریگوری،  «شناسییهارو» ،(1967)الیگلی، 

گوناگون نظام فکری  یهامؤلفه، از هایییلتحلاندیشگی با اشتغال به چنین  یهاحوزهکه در آن متخصصان این  آورندیم

 هاآنی را که بر طریق غموضاین تا از  بخشندیم هاآنو حیثیت تاریخی به افکار  گیرندبرمیپرده  یادشده دانانیجغراف

در  هایشهاندو برخورد  تعالیجغرافیایی در  هاییشهاندبنابراین شناخت آراء، عقاید و  .نمایندطرف سایه افکنده، بر

مرور سوابق تاریخی  .رساندیممختلف، خالقیت و نوآوری را به بار نشانده و افکار جدید را به منصه ظهور  یهازمان

عاملی برای روشن شدن آثار و افکار او،  جغرافیایی از شناسانهمعرفتدیدگاه  2«خوانش»و شخصیت و عقاید زلینسکی 

ریشه در کجاها دارد و در چه جهانی  چون زلینسکی چه کسی بود؟ ییهاپرسش .ینه و بستر آراء و باورهای اوستزم

چه شرایط و عواملی باعث  فکری را تجربه کرد؟ و تحوالت فضاهای زیسته نوع یک انسان چه عنوانبه ؟زیستیم

 از اعضای مکتب توانیماو را  واقعبهآیا  تجدید حیات فکری و سیاسی زلینسکی در حوزه جغرافیا را فراهم ساخت؟

متن آثار و برای خوانش از  یشناختروشکدام مبنای  کرد؟ یبندطبقه یشناختروشو  برکلی به لحاظ فلسفی جغرافیایی

بنابراین تدقیق در مفهوم تاریخ اندیشه و  ؟شدما خواهد  یهااستداللدالیل موجه برای  ارائهزندگی او منجر به 

 .باشدیماز منظر جغرافیایی برای تحلیل درست از اهداف این پژوهش  اینامهیزندگ

 

 مبانی نظری

به دلیل سلطه رویکرد  و تاریخ اندیشه اتوبیوگرافی، بیوگرافی، و اتنوگرافیکی یهاروشمدیدی بود که  هایمدت

 یهاروشاما با گسترش  .گرفتینمقرار  موردتوجهچندان  ،روش استاندارد برای تحقیقات جغرافیایی مثابهبهپوزیتویستی 

ی بیوگرافی و اتوبیوگرافی در کانونی، مدخلی برا یهاگروهمصاحبه، مشاهده مشارکتی، روانکاوی،  مانندبهکیفی 

شکل نوینی از ادراک از  3«ش بیوگرافیکیچرخ»ن امر با برساخت واژگانی چون جغرافیایی گشوده شد؛ ای هاییلتحل

                                                           
1. The History of Geographical Ideas 

2. Reading 

3. Biographical Turn 
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 هایشیوهجغرافیایی و اجتماعی و... به بار آورد که در  هاییلتحلرا برای  هاانسان، احساسات و زندگی روزمره هاتجربه

زندگینامه  یهاروش مشغولدلکه حاضر بنابراین مقاله  .(235: 2009)پارسل، تحلیلی کمی این امر به دست آمدنی نبود

در  یشناختروشکاربردی جدی در امر آموزشی، فلسفی و  که جغرافیایی است یهاپژوهشو تاریخ اندیشه در  نگاری

خاص مورد  طوربهعام و زلینسکی  طوربه دانانیجغراففکری و علمی  مشغولیدلحوزه علم جغرافیا دارد، علل عالقه و 

و کتب معتبر جغرافیایی از افراد مختلف، در عین  هاتجربه، به همراه هامصاحبهتفحص و کندوکاو اجمالی در میان آثار، 

است.  قرارگرفتهمورد تفطن خاص  دانیجغراففرهنگی، اجتماعی، سیاسی اقتصادی و... این  هایینهزمتوجه به فضا و 

و در یک نگاه با چند  بارهیکبهاز آن است که  ترگستردهبزرگ  دانیجغرافکه شناخت یک  شدیادآور  فوراًالبته در اینجا 

به نحو دائمی ذهن هر  دانانیجغرافبدین معنا که این نوع  و حکم قطعی در مورد آن صادر گردد.عبارت خالصه، 

و یا رد  موردقبول طورکلیبه گاهیچهو هر بار باید از نو شناخته شوند، بدون اینکه  دهندیمگسترش پژوهشگر جدی را 

بزرگ در تاریخ  دانانیجغرافتا به نحو دقیق از افکار  کندیمبر همین مبنا روح فلسفی جغرافیا، ما را وادار  واقع گردند.

 هاییلتحلرا در  یاآشفتهیابیم، وگرنه در مسیر فراموشی و عدم وفاداری به گذشته تاریخی خود، ذهن  خودآگاهیفکری 

 توانیمپس  .بیزاری اهالی جغرافیا را به بار خواهد آورد درنهایتجغرافیایی، حیثیت علمی رشته ما را دچار خسران و 

و  باکم توانیم حالبااین ،است زلینسکی، کاری بسیار دشواره تصور کرد که هرگونه برداشت و ارزیابی کلی کارنام

اما برای ادامه دادن این راه و  راه یافت.در هر نقطه از آثار زلینسکی به ذهنیات، باورها و عقاید کانونی او  ییهاکاست

را منوط  هاآنو فهم  اختهساین آثار  هاییژگیو مشغولدل ،خود را با تمام وجود این امر ناگزیر تریقعمتحلیل و تفسیر 

باید گفت که  حوزهاین  درباره پیشینه تحقیق دراما  .نموده گردد هاآن، محل انتشار و... یریگشکلبه درک زمان، بستر 

مفاهیمی است که تاکنون در گستره تحقیقات ادبیات جغرافیایی کشورهای  ازجملهو تاریخ اندیشه  نامهیزندگ

آن بوتیمر با رویکرد انسانگرایانه با الهام از  .است شدهگذاشتهبه شکل عمیق و ظریفی بسیار به بحث  زبانیسیانگل

یک  یاتجربهزندگی  عنوانبه جهان یستز، بر روی مفهوم یامنطقهدر سنت فرانسوی جغرافیای  مطالعات شیوه زندگی

که  ساختیمرا فراهم  فمینیستیاین شکل از رویکرد ذهنی، فهم جدیدی از جنسیت در جغرافیای  ،کندیمفرد تمرکز 

موقعیت  ایگونهبهبدین معنا که  ،در تحقیقات اتوبیوگرافیکی جستجو کرد مندییتموقعدر انعکاس و  توانیمنمود آن را 

امری بسیار مهم و حیاتی  1. خود ابرازگریگیردیم قرار موردتحقیقاز مناسبات قدرت برسازنده جامعه  یاشبکهمحقق در 

مواجهه گردد: چه نقشی من  یهاپرسشخود با چنین  ینگردرونمالت و أدر ت شخصبرای پژوهشگران است، اینکه 

که در  شودیمآموزش داده  انیبه دانشجوخود را ادراک کردم؟ روشن است که  یامطالعهبازی کردم؟ چگونه اهداف 

 گرچه آن بوتیمر. (1983بوتیمر،کنند )بحث  سؤاالت نیاباره خود در یشناختروش یکردهایدر مورد رو خود یهاپژوهش

بر روی فیلم با تدوین و گردآوری مینارد  دانانیجغرافو آرشیو  المللیینبدر پروژه گفتگوی  به همراه تورستن هگرستراند

ر موضوع بیوگرافی یا د 2«ان: مطالعات کتابشناختیدانیجغراف»از چندین جلد درباره  یامجموعهوستن داو، و همچنین 

سپس ادامه همین روند با  است. دادهحوزه جغرافیا انجام یک روشی برای فهم تاریخ اندیشه در  عنوانبهاتوبیوگرافی 

میشل فن ( و 2018جیمز سیدوی ) ،(2001) پامال ماسبا نویسندگان و بررسی افکار جغرافیایی از طریق  ییهانشست

از  .پی گرفته شد (2009) توسط مارک پرسل فهم تاریخ تفکر جغرافیایی منظوربهمبنای نظری  ارائهو  (2019) میترن

تورستن  از جغرافیای زمانفلسفی سنت مطابق با سوی دیگر یک جستار اتوبیوگرافیکی از آلن پرد وجود دارد که در آن 

مختلف  یهامکانیا  هابافتاینکه در  است. تلقی کرده از نوشتار اتوبیوگرافیکی زایرتبص یانمونه عنوانبه را هگرستراند

                                                           
1. Self-reflection 

2. Geographers: Biobibliographical Studies 
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به تعبیر رونالد  حالباایناما  ،(1979)پرد،  ودمان را پرتوافکنی و نمایش دهیماز خ ما ممکن است حال و هوای گوناگونی

اینکه  درنهایت .(246: 2019)جانستون، در تاریخ جغرافیا هستیم هااینبیشتر از  تدقیق تحلیلیما نیازمند جانستون 

ثیر تغییر در اندیشیدن أبرای این امر است که دورنما و ت 1«زندگینامه نگاری یهاروشبازگشت به »امروزه انتخاب عنوان 

علوم اجتماعی و جغرافیایی  یهارشتهبرای پژوهش و کاربرد آن در  ییهاعرصه یریگشکلاخیر به  یهادههکه در 

 تنهانهیا یک تغییر فرهنگ معرفتی است،  پارادایمیمرسوم شده است. این تغییر که تا حدودی با یک تغییر 

آن را  توانیم طورکلیبه. سازدیم متأثررا، بلکه ارتباط متقابل با یکدیگر را  هارشتهیک طیفی از  در هایییریگجهت

از  مبنای عمل عنوانبهی و اجتماعی، توصیف کرد که در آن معانی شخص« فرهنگی»یا « سوژگی»چرخش  عنوانبه

نوشتار پیش رو  پژوهشی هدفکه این امر خود  (1: 2000)چمبرلین و همکاران، شوندیمبرجستگی بیشتری برخوردار 

 .دهدیمنشان را  در این حوزهبرای اشتغال فکری 
 

 ویلبر زلینسکی هاییشهانددرباره زندگی و  یافتهانجام. خالصه مطالعات 1 شماره جدول

 نتیجه پژوهش هدف پژوهش نام پژوهش پژوهشگر

 ،(1980جیمز دانکن )

 (1989پیتر جکسون )

 (2000دان میچل )

امر ابرارگانیکی در جغرافیای 

 فرهنگی آمریکا

نقشه های معنا: درآمدی بر 

 جغرافیای فرهنگی

انتقادی بر جغرافیای  درآمدی

 فرهنگی

 

امر  مثابهبهنقد مفهوم فرهنگ 

 ابرارگانیکی از دیدگاه زلینسکی

ی توجه به عاملیت انسانی در کنار تحلیل ساختار

 جغرافیایی اندازچشمتغییر فرهنگ در مکان و 

 (2006) یسلوئپیرس 

 (1996پل استارز )

 یک نشانه مثابهبهویلبر 

 زلینسکیجغرافیا از دیدگاه 

تحلیل جایگاه زلینسکی در 

 فرهنگی آمریکا تاریخی و جغرافیای

ا ربا عنایت به حجم آثار و تحقیقات زلینسکی او 

 .بایستی نشانه راستین جغرافیدان آمریکا دانست

 (2006ادوارد مولر )

( 2006جوزف وود )

(2015) 

 ویلبر و من

 ادای دین به ویلبر زلینسکی

 (1921-2013) ینسکیزلویلبر 

سته از تجربه زی ایینامهزندگتحلیل 

از اندیشه پنسیلوانیا در دانشگاه 

 زلینسکی

ره زلینسکی بر توجه به تاریخ، زندگی روزم تأکید

از طریق  مکان نامه نگاریزیستانسان جغرافیایی و 

 ، مجالت و مطالعات میدانیهاروزنامه

 (2010)بروس نیوبولد 

فیروز جمالی 

(1364،1985) 

 جغرافیای جمعیت: ابزارها و مسائل

 بحثی پیرامون جغرافیای جمعیت

جمعیت و  ی ازتحلیل آثار جغرافیای

 نظریه تحرک انتقالی زلینسکی

جرت در مباحث مها العادهفوقنظریه او قابلیت تحلیلی 

ا در دوران رشد و تغییرات شهری در متن فضایی ر

 داراست.

تحلیل دیدگاه جغرافیایی ـ تاریخی  تاریخچرخش فضایی در  (2004) توماس تسلر

 رویدادها

ل ترکیب امر فضایی و امر تاریخی در تمامی تحلی

 در علوم انسانی و جغرافیایی هایدهپد

جان فریزر هارت 

( و جان مینارد 1971)

 (1984وستن )

 

 جغرافیدان در فیلم

تحلیل زندگینامه، آثار و افکار 

 زلینسکی به روش مصاحبه

ان اعتقاد به اینکه جغرافیا، آخرین پناهگاه انس

یا غرافجزنان در تاریخ  به جایگاهرنسانسی است، توجه 

 در و نقش این علم در تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی

 متن فضا

 

، نوآوری شودمیمشاهده ندگی زلینسکی زدر باب افکار و ( 1در جدول ) یافتهانجام محققانه یهاپژوهشبا نگاه به اهداف 

 شیده شده، بلکه کواست شدهاستفادهآثار  برگرفته از این هاییدگاهدو  هایرتبصاز  تنهانهمقاله حاضر در این است که 

ا این سخن مطابق ب .شود گردآوردهاز گذشته  ترافزون باکیفیتیبیشتر و  ییهادادهمطالعه شده،  قبالًدرباره موضوعی که 

ز ااستوار است و  تریقعمو  ترگسترده یامجموعهبر  یامطالعهزیرا نتایج چنین  ،شدمدعی اصالت در تحقیق  توانیم

ل خواهد بود، اصی مچنانهی اصیل نیز استمرار تحقیق معموالً»گفت  توانیماعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین 

از سوی دیگر  (.1389)منصوریان، «ید آنتکرار و بازتول فقطنهتحقیق دوم مکمل کارهای قبلی باشد،  کهآن شرطبهالبته 

 جغرافیای در ینسکیه درباره زلو تاریخ اندیش نامهیزندگاز منظر روش  برای نخستین بار به دلیل اینکه پژوهش حاضر

 .شودیمباشد، اصیل محسوب  شدهانجامنیز در کشور دیگر  قبالًحقیق این تحتی اگر  ،شدهانجام ایران

                                                           
1. The Turn to Biographical Methods 
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 روش پژوهش

تاریخ اندیشه و توصیفی ـ تحلیلی است. در این مقاله که روی یک پرسش یعنی مفهوم  ،روش تحقیق در پژوهش حاضر

پاسخ با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع معتبر موجود در جهت  ارائهمتمرکز بوده و سعی در  ویلبر زلینسکی نامهیزندگ

منظر  ازبا رویکرد کیفی و و تلخیص شده دارد،  یافتهسازمان ایگونهبه اندیشگی اوفهم و درک بهتر و نیز تجمیع موضوع 

بدین معنا که در این رویکرد که خصلت اکتشافی دارد، دانش  .است شدهاستفاده یاکتابخانهروش  تفسیری و به پارادایم

این  یشناسروش، سویکبه دلیل اینکه از  .یابدیمبه شکلی تجمعی در مراحل مختلف تحقیق افزایش  تدریجبهمحقق 

در این مسیر پژوهشگر تنها بخشی از  .تاریخ اندیشه، سیر اندیشه در تاریخ است» .پژوهش بر مبنای تاریخ اندیشه است

مختلف نیز از زمان آغاز آن  یهامکتبدر تاریخ اندیشه  .آورنددرمیرا به نگارش  یادورهتاریخ اندیشه در هر عصر و 

 بادر این مقاله روش تحقیق  ،بنابراین (.222 :1389 )منوچهری،« آییمیممکتب شروع کرده تا وضعیت فعلی آن پیش 

که زلینسکی  ییو دادوستدهای آثار و افکار مربوط به دوره از معینی تاریخ جغرافیا وانفعاالتفعلبررسی وضعیت اندیشه، 

در این نوشتار با رویکرد کیفی و مطابق با خاطرات،  ـ تفسیری بیوگرافیکی روش پژوهش از سوی دیگر، .بود، پرداخته شد

مکتوب او و غور و کاوش در تاریخ  یهامصاحبهو  ، اسناد و مدارک،هایلمف، هاعکس، ، رجوع به آثارنوشت خود نامهیزندگ

هر چه تعداد و تنوع » روشن است که .به دست آید موردمطالعهتا شناختی تازه از پدیده  است یافتهانجامفکری جغرافیا 

« دارد موردمطالعهدر یک روش بیشتر باشد، محقق امکان بیشتری برای شناخت پدیده  هادادهابزار گردآوری 

زبانی آشکار و مستتر ریزش یافته در متن آثار  هاییامپاز این زاویه دید در تحلیل محتوا ضمن تحلیل  (.1389)منصوریان،

برداشت نگارندگان  درنهایتخوانش و افکار او، دست به  یافتگیسازمانزلینسکی به کشف معانی، نگرش، شیوه درک و 

نه در ابتدای تحقیق  تحلیلی آثار ، حجم نمونهپژوهشی در این فرایندانجام گرفت. نسبت به جغرافیا وی  یاز روح کالم

نقطه اشباع زمانی است  .داده شدرا تا نقطه اشباع ادامه  از نوشتارها یریگنمونهیعنی  ،شودیمبلکه در خالل آن مشخص 

با تکرار قبلی همراه  هادادهاستمرار گردآوری  و عمالً رسدینمبه یافته جدیدی  هادادهکه پژوهشگر با ادامه گردآوری 

در تدوین  .پردازدیمو شروع به نگارش گزارش پژوهش  رسدیماست. در این مرحله فرایند گردآوری و تحلیل به پایان 

 عنوانبهتحقیق را  یهادادهرویکرد کیفی، ذکر جزئیات اهمیت کلیدی دارد، و شواهد کافی از  با پژوهشگزارش این 

از رمزهای موفقیت  ایرشتهمیانالبته شناخت پیوندهای  از مصاحبه(، اییدهگز )مثالً کنندمینمونه در گزارش ذکر 

را برای تحلیل روشمند زندگی و آثار یک  هارشتهبنابراین بایستی آثار مرتبط در سایر . پژوهش بدین سبک است

و رخدادها به  هایدهپدکشف و تفسیر  ،هدف پژوهش کیفیبایستی یادآور شد که  شخصیت علمی در مطالعه گرفته شود.

و رخدادهای حیات  هایدهپدبرای کشف و تفسیر تا  است شده تالش. مطابق با این استدالل، هاستآنشکل طبیعی 

 یامجموعهکه به « 1بافت»، در روند تحلیلی خود به مفهوم هاآنزیستی و اندیشگی زلینسکی به شکل طبیعی 

از این منظر  گردد.توجه دقیق  دادهرخشخصی، فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی، تاریخی، و فکری او  هایمؤلفهاز  تنیدهدرهم

تا از این طریق  شودرصد  1940دهه را از اواخر زلینسکی ی، سیاسی و فکری تغییر و تحوالت اجتماعکوشیده شد تا 

عمرش از منظر  یهاسالو عمل تحقیقی ایشان را تا آخرین  یارشتهو نگرشی، هویت  پارادایمیروندها و تغییر 

در  ویژهبهشایسته یادآوری است که در تاریخ اندیشه و  .ردیگو نقد قرار  موردبررسیدر جغرافیا  اییشهاند نگارییختار

، و استفاده از منابع به بررسی اعتبار مواد پژوهشی یاگسترده، بر مبنای طیف ، معموالً با جزئیات کمترزندگینامه نگاری»

موقعیت خود را در نحوه  توانندیم زندگینامه نویسان هرچند گردد. ارائهفردی  یک سوژهادای سهمی به  تالش شده است

مقاله حاضر، خوانش نگارندگان از منظر  جایجایه در ک (246: 2019د )جانستون،دخالت دهنبرخورد با موضوع را نیز 

                                                           
1. Context 
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این جستار، قرار دادن تحوالت فکری زلینسکی در  هاییژگیواز سوی دیگر یکی از  بیان گردید. روایتگریتفسیری و 

سودمندی از فرایندهای تفسیر  یانمونه ارائهخ نظریه اجتماعی، و همچنین ون تاریدربیوگرافیکی  هاییشناسروش»

پیش برده شده  (2: 2000)چمبرلین و همکاران،«یاداده سازییهنظرو سطوح دیگری از  هامصاحبهاست که بر مبنای 

به حصر منطقی صورت  بندییمتقسکه در بیان فقرات تفسیری به روایت نگارندگان، این  شودیمالبته یادآور است. 

دیگری با مقوله آثار و  یهامواجههاز  توانیم االصولیعلنگرفته و صبغه استقرایی دارد، الزمه این سخن این است که 

 .برشمردرا  هاآناندیشه زلینسکی نیز سراغ گرفت و مقومات 
 

 
 الهام از جان کرتلند رایت با . مدل ترکیبی تحلیلی روش پژوهش بیوگرافیکی ـ تفسیری1 شماره شکل

 

 هایافتهو  بحث

، منتقد، محقق و دانیجغراف این. نقش ماندگار زد غرافیاجعلمی بر روح  قاًیه عمک است یسانکاز  یکیویلبر زلینسکی 

چشمان بینای خود را در جهانی که بر اثر بیماری سالگی  91و در سن  2013مه/  /4آمریکایی در  یشاندژرف پردازیهنظر

ت و آمریکا و متخصص در جغرافیای جمعیپنسیلوانیای  وی استاد جغرافیا در دانشگاه. فروبستآگاهانه زیسته بود، 

مهاجر  یاخانوادهدر ایالت ایلینوی و در شهر پرآوازه شیکاگو و از  1921دسامبر/ /21زلینسکی، در  بود. جغرافیای فرهنگی

بود، از همان  بااستعدادفرد کنجکاو و  غایتبهاو  .«برخاست وجویجستبودن را چشم گشود و شدن را به » روسی تبار

ممتاز آن مدرسه  آموزدانش عنوانبهرا به رخ همگان کشید و  نبوغششیکاگو  1وین فورمناد ورودش به دبیرستانآغاز 

خویش  قراریبروح  فرونشاندنرا برای  3و ادبیات انگلیسی بود و زبان 2و موسیقی عاشق شعر و ادبیات .شد یلالتحصفارغ

 مندیعالقه اما .به عیان دید توانیمو آثار او  هانوشته جایجایآن را در  تأثیرات بعدها که ایگونهبه، یافتیممناسب 

 .جغرافیا کشانده شود، سرانجام او را واداشت تا به وادی و طراحی نقشه از همان دوران کودکی کیبه امور کارتوگرافی

و عشق حقیقی را در فعالیت کرد ولی عاقبت آن را ترک کرد  کشنقشه عنوانبهرسمی  صورتبهگرچه یکی دو سالی را 

. او برای این امر به دانشگاه کالیفرنیا رفت و درجه ادامه داد یاحرفهبه شکلی تا پایان حیاتش رشته جغرافیا یافت و آن را 

 کارشناسی ارشدرا در مقطع  اشیدانشگاهبا موفقیت تمام به پایان رسانید. تحصیالت  1944 سال دررا کارشناسی خود 

ویبل، ریچارد هارتشورن، ورنر فینچ، لئو هاینریش  مانندبهاساتید برجسته آنجا در دانشگاه ویسکانسین در کنار  (1946)

                                                           
1. Edwin G. Foreman 

 سمفونی گذاریانبن؛ زلینسکی از اعضای زدیممجلسی و ارکستری، موسیقی  یهاگروهعمرش را در  یهاسال. زلینسکی نوازنده ویولن نیز بود و تمام 2
 بود. «نیتانی ولی»
که در دانشگاه شیکاگو در ابتدا با این نیت و تصور  کندیمانجام داده بود، آشکارا اعالم  1971که با جان فریزر هارت در سال  یامصاحبه. حتی زلینسکی در 3

 (.1971زلینسکی،) ا بعدها به این امر پی برد که استعداد کافی برای آن نداردام پروراندیمرا در سر  که زمانی استاد ادبیات انگلیسی شود
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 ینترسرشناسباز به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی از  (1947) اخذ کرد و برای دوره دکتریگلن تروارتا و آرتور رابینسون 

 در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بازگشت. هادانشگاه

 

 دانشگاه کالیفرنیاجغرافیا در 

 و شناسیانساندر  ویژهبهعلوم انسانی و اجتماعی  یهاحوزهدر اندیشگی  فکری ـمکتب خاستگاه دانشگاه کالیفرنیا 

و شخصیت برجسته جغرافیایی برکلی  مکتببه معرفی اجمالی تنها برای این امر  ه است.جغرافیا از اوایل قرن بیستم بود

 شدهپرداختهکه در دانشگاه کالیفرنیا شهرت علمی فراوانی در تاریخ جغرافیا برای خود به دست آورد،  1آن یعنی کارل ساور

 دهندیمتشکیل  یو متمایز متفاوت یهاسنتبه وفادار  غالباً قرن بیستم هاییمهنتا  را دانانیجغرافطایفه  عموماً .است

شکلی منطقی از در جستجوی  کمکن برای اشناسانساننگاهی به مکتب برکلی با الهام از کارل ساور، »که در این میان 

و در  کنندیمرا ایجاد  اندازهاچشمفرهنگی،  یهاگروهبر این باور بودند که  هاآن(. 27: 1969)هاروی، «دداشتن تبیین

 ،هافرهنگ رؤیتقابلمطالعه ابعاد (. 2: 2000ن،)نورت گرددیمتقویت  اندازهاچشماز طریق  شانیفرهنگ، هویت لمقاب

 عنوانبهرا  اندازچشمبررسی پیروان مکتب برکلی،  ویژهبهفرهنگی  دانانیجغرافحائز اهمیت است که برخی از  قدریبه

، ترییعوساز بعد  دنیس کاسگروکه است مبنا همین بر  .کنندیمتلقی  جغرافیاعلم و مرکز توجه  موردعالقهکانون 

در دانشگاه کالیفرنیا از  اندازچشممکتب (. 1: 2008)کاسگرو، کندیمو نقشه را از واژگان کلیدی جغرافیا معرفی  اندازچشم

در  اندازچشم پردازانیهنظرهمه  بود که تقریباً  یاعمدهمهم و  جغرافیایی یهاسنتیکی از  1970تا دهه  1920آغاز دهه 

وی را  مانندبه یشگرف ی تأثیریدانیجغراف کمتر ،در تاریخ جغرافیا. انددادهبوده یا بدان واکنش نشان  متأثرغرب از آن 

یی فو توآن و  چون دانانیجغرافیبود و نیز  ساوراز افکار  متأثرداشت، حتی ریچارد هارتشورن در بسط مفهوم ناحیه، 

درباره  یاگستردهو  ادبیات وسیعبه همین دلیل است که  .از مکتب برکلی بودند متأثر غیرمستقیم طوربهنیز  دیوید الونتال

تاریخی و  علوماز  متأثر قویاًساور  .است پرجاذبهو پژوهش در آثار وی، هنوز پویا و  کارل ساور و ساورشناسی وجود دارد

او درجه  .را به جغرافیای آمریکا معرفی کرد اندازچشم مفهوم انجام داده بود،با مطالعاتی که در آلمان و  فرهنگی آلمان بود

بود،  تحت تأثیر جبرگرایی محیطی الن چرچیل سمپل شدتبهاز دانشگاه شیکاگو، جایی که  1915دکترایش را در سال 

بود که مفهوم  چون آلفرد کروبر و رابرت الوی شناسانیانساناز  متأثرساور راهی برکلی شد و  1923دریافت کرد. در 

و نگرش  کردیماز پذیرش جبر محیطی امتناع نیز ساور  کردند. شانمتقدم گرایانیطمحفرهنگ را جایگزین عقاید 

مشهورترین با انتشار  1925در سال این امر . بردیمایگزین آن به کار ج عنوانبهرا  اندازچشمانسان بر روی  تأثیرات

و در آنجا یک متد  ساور .گردید ارائهو  بندیصورت یترروشن شکلبه  «اندازچشممورفولوژی »با عنوان:  اشرساله

گوته توجه خاص  ویژهبهآلمانی،  هاییکرمانتبه  او. کردیمفرهنگی در کار میدانی توصیه  دانانیجغرافبرای راهنما  روش

گوته کسی بود که ساور او را به خاطر عدم پذیرش و رّد تخصصی شدن فزاینده علم مدرن و نادیده گرفتن  .نمودیم

بر دو مفهوم فرم و فرآیند، تأثیر فراوانی در بسط  تأکیدبا  گوته« تغییر مورفولوژیکی». مفهوم کردیم تحسینشنمادگرایی 

که در ارتباط با موضوعات جغرافیا  نظربلندی برخالففرهنگی داشته است.  اندازچشمساور درباره  هاییدهاو گسترش 

ظهور و « فرهنگی اندازچشم»مادّی فرهنگ که در  یهاجنبه، تفاسیر و گستره بزرگی از تحقیقاتش را به حالبااینداشت، 

: 1989و جکسون، 20-21: 2000)میچل، دانستیم هافرهنگز را انعکاسی ا اندازچشماو  ، اختصاص داد.یابدیمنمود 

که از طریق  اییینهآو  ،تو برو تو  چندالیههمچون داستان  اندازچشمو بود از زندگی  اییوهش منزلهبهفرهنگ و  (13-10

ساور بر این امر باورمند بود  به همین دلیل، .دکندر طول زمان ردیابی را و میراث آن را ببیند شیوه زندگی  توانستیمآن 

                                                           
1. Carl Ortwin Sauer (1889-1975) 
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 یهاخاستگاهتمامی جغرافیا، در بنیان تاریخی است و جغرافیای انسانی، زمانی دارای معنا و اعتبار خواهد بود که »که 

در مطالعاتش به بررسی  روسا(. 296: 1996)ساور، «را به بحث بگذارد اندازچشمفرهنگی، و سازوکارهای رشد و گسترش 

 و یگانگی بودن فردمنحصربهو  پیش از دوران مدرن و زمین داشت یهافرهنگو تبیین پیوندهای عمیق و ارگانیک میان 

و  دادیمهمی در اندازه میانجی ساما به طبیعت  کردیمرا در تأثیر فرایندهای طبیعی و فرهنگی جستجو  اندازچشمیک 

بیشتر به لوژیکی، مورفو یهاجنبهدر ساور  .آمدیمفرهنگی به وجود  اندازچشم ،این دو کنشبرهمو از  ،فرهنگ را عامل

این نظریه  او «.اندازچشممورفولوژی »و عنوان رساله او گویای این مطلب است:  ا،تا فراینده دادیمتوجه نشان  هافرم

جغرافیای »: گفتیم روازاین ،«انسانی است نه فردی یهاگروه هاییژگیوفرهنگ، »کروبر را همواره در نظر داشت که 

به هم  «هاارزش»با  هاگروهکه  دانستیماو  «.دارد نه با افراد سروکار هافرهنگنهادها و  ،هاسازمانانسانی، فقط با 

این در  حساس بود، و وبیشکم شناختییستز هاییتبه واقعاین فرهنگ  .یابندیم، سازمان بافرهنگو  پیوندندیم

به سازمان دادن روابط پایدار  هاگروه، توجه اصلی ساور به توانایی زدینم« 1پایداری»از  سخنی کسهیچبود که  یادوره

ابزاری برای  عنوانبهفرهنگ را  هاییهنظراو بازگشت به (. 34: 2004)کالوال و اینتریکین، بود محیطشانبا  مدومو 

سالگی  33رئیس تأثیرگذار جغرافیای فرهنگی مکتب برکلی از سن  عنوانبهکارل ساور  در کل .دانستیم هاتفاوتتبیین 

استاد راهنمای بیش از چهل رساله دکتری بوده که اکثراً در  ؛بوده است 1957یعنی  اشیبازنشستگتا سه سال مانده به 

داشت که همه دانشجویانش عالوه بر مهارت  وی اعتقاد راسخی .کارائیب بوده است حوزهموضوعات آمریکای التین و 

داشته و سعی وافری در یادگیری زبان مردمی که  شانیعلمل از رشته تجربه دست او، نیاز به کار میدانی و یکشنقشه در

، و معطوف به األذهانیینبزبان چیزی تجربی است و ، داشته باشند؛ چرا که با پذیرش اینکه گیرندیمقرار  موردمطالعه

زبان، »با پیش چشم داشتن اینکه نیز ن با یکدیگر است و بستر کنش ارتباطی و مفاهمه مخاطباامعه کاربران آن و ج

و حیات فرهنگی یک ناحیه و  مطالعه متن، اثر و (82:1380)بیلینگتون، «فرهنگی است یهاارزشحامل معانی و 

وسعت دید یک  توانیم ،در حکم شناخت و درک کامل آن اثر و ناحیه است اصلیزبانناشی از آن، به  اندازچشم

 افزودرا نیز دیدگاه از لوی اشتراوس این اما بایستی  .نمودبیان علت یادگیری زبان یک منطقه را درک  دررا  دانیجغراف

یا  موردمطالعهباید از هر دانشی از پیشینه مردم » شناسانسانو  دانیجغرافالل که نگاه یک داگر این باور با این استکه 

این  حفظ کنند، مستقیم را کامالًمشاهدات که تازگی  فکرباقی بماند، با این  نخوردهدست هاآنقبلی در مورد  یهاگزارش

بار رئیس  ساور دوباری  (.84:1385، اشتروسیلو) «کاسته گردد یشانهاتجربهکه از کیفیت  شودمیباعث ناآگاهانه کار 

موقعیتی که فرصتی را فراهم کرد تا اظهاراتش را در باب ماهیت رشته  ؛شد 1956و  1941ان آمریکا در دانیجغرافانجمن 

برد و از غفلت عمومی  قلمبهدست ساور درباره ماهیت جغرافیای تاریخی 1941در  مثالعنوانبهجغرافیا عرضه نماید. 

نمود که  ارائهرا  اشیآموزشساور فلسفه  1956. در (1941ساور،گشود )لب به شکوه  در آمریکا، اشیدانشگاههمکاران 

ساور با تدریس در  (.1956ساور،نمود )یمتجربی را تجویز  یهامشاهدهانجام مطالعات میدانی و گسترش مهارت در 

و دانشجویانش در  آمریکا داشت در جغرافیای فرهنگی بدیلییبو تسلط نفوذ گسترده  1980دهه تا کالیفرنیا دانشگاه 

 .حقیقی در جغرافیا را سبب گردیدندبسط مفهومی آن در سراسر جهان تالش کردند و یک سنت ت

 

 ازآنپسدر دانشگاه کالیفرنیا و زلینسکی 

 مکتببدون رجوع به سنت جغرافیایی  توانینمزلینسکی دانشجوی کارل ساور بود، بنابراین افکار و آثار زلینسکی را 

، هنری انی چون هومر آشماندانیجغراف هاییشهاندبرای ژرفا بخشیدن به  که همچنانفهم کرد، به شکل سنجیده برکلی 

                                                           
1. Sustainability 
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 مکتب ،جوزف اسپنسری، لجان الیگ، سکیفیکسل، دن استانیسالابرومن، فرد نیفن، دیوید سوفر، فیلیپ واگنر، ماروین م

برای تحلیلی بنیادین از اندیشه آنان، منابع ناگزیر بررسی افکار  ساور، ت فکری کارلرجوع به اندیشه و سن ویژهبهی و برکل

کی از اپژو که در تحلیل متفکران مکتب برکلی، حتی بایستی به این مطلب افزود .و آثار علمی این بزرگان جغرافیاست

مکتب و نیز  فرانسوی چون پل ویدال دوالبالش و فردریک لو پله دانانیجغرافافکار  مانندبهاروپایی  ییهامکتبو  هاسنت

مکتب برکلی کمی  به شمار آوردن زلینسکی در در بایستی فوراً اما .رسدیمفرنان برودل به گوش  هاییشهاند ویژهبه آنال

 دارمشکلقرار دادن وی در چارچوب مکتب برکلی  است شدهدادهدر پایان این نوشتار نشان  کهچناناحتیاط پیشه کرد، 

 .است

از  ،1953 سال به راهنمایی کارل ساور در «الگوهای سکونتگاهی جورجیا» با عنوانزلینسکی رساله دکتری خود را 

جغرافیای » اشمقاله، نخستین 1949در همان دوران تحصیالت دکترایش در سال  نشگاه کالیفرنیا به پایان رسانید.دا

شاید » به چاپ رسانید که بنا به باور جوزف وود ـ دانشجوی سابق وی ـ را« آمریکای التین پوستسیاهتاریخی جمعیت 

 یهاسالدر (. 2006)وود، «انجام گردیده است دانیجغرافباشد که توسط یک  تبارآفریقایییان ینخستین اثر درباره آمریکا

چون  ییهاسمتو شغلی، و در  دانشگاهیاز کارهای  یاگستردهقبل و بعد از اخذ مدرک دکتری، ویلبر مشغول طیف 

 آنالیزوردر طول جنگ جهانی دوم،  3یویورکن و 2، شیکاگو1یس در واشنگتن دی. ییهاشرکتبرای « طراح نقشه»

دستیار  عنوانبه 1945-46از  .آمریکا بود ارتش یمهندسفنی ـ ان گیبرای  انآلم شدهاشغالمناطق عوارض زمین در 

در دانشگاه آموزشی و مربی جغرافیا دستیار  عنوانبه 1947ویبل و از هاینریش یقی در جغرافیا زیر نظر لئو قتح

تا  1955سال از  شد. به کار استادیار جغرافیا در دانشگاه جورجیا مشغول عنوانبه 1952تا  1948از سال و  ،ویسکانسین

در شهر دیترویت ایالت میشیگان بود و  4چزاپیک و اوهایو آهنراهشرکت  صنعتی برایمکان تحلیلگر  عنوانبه 1959

 به مطالعه «بنیاد ملّی علم» با کمک 1962از  .به کار گرفته شد ویندولتی دانشگاه در  مربی جغرافیا عنوانبه زمانهم

، بعد از چهار سال تدریس و تحقیق در دانشگاه 1963و از  ،همشغول بود یکای مرکزی و هند غربیآمر جمعیتجغرافیای 

است که  جاییهمانو این  دعوت شد( 1963-1987)پنسیلوانیا دانشگاه ایلینوی جنوبی، برای پیوستن به گروه جغرافیا در 

 و را شهرت جهانی بخشید.علمی، ا شخصیت برجسته عنوانبهرضایت قلبی و عشق فراوان او را تا آخر عمر فراهم نمود و 

بر عهده داشت و در سال  1970-76و مدیریت گروه جغرافیا آن را از  شدلوانیا یپنس دانشگاه دولتیاو استاد جغرافیا در 

یاتش ح هاینفستاآخرینرا با این دانشگاه  اشیهمکاراما  ،نائل آمد آن دانشگاه بازنشستهممتاز و استاد  عنوانبه 1987

با رجوع به سیل آثار فراوان او در مورد مناطق  تنهانه، این مطلب را ورزیدیموان عشق فراحفظ کرد. زلینسکی به آمریکا 

جغرافیای ، ویاثر همیشه ماندگار  از کلماتی که بر صفحات نخستینفهمید، بلکه  توانیم روشنیبه مختلف آمریکا

وی . «امیدهورز بدان بیشترین عشق را سرزمینی که هب»است:  مدعاواهی بر این ، گشدهحک متحدهایاالتهنگی فر

مطالعات گسترده  ،شهیر اندیجغرافعهده گرفت. این بر  1972-73 یهاسالن آمریکا در ادانیجغرافانجمن  ریاست

وسیعی با موضوعاتی ه مباحث ل، سلسهامکان گذارینامجغرافیایی در فرهنگ مردمی آمریکا، الگوهای فضایی و علیت 

سیاه  هاییتجمع، نواحی بومی، هاخانها توزیع فضایی تعلقات مذهبی، مورفولوژی شهرها، تیپ ت هاآرامگاهجغرافیای  چون

 .را در آمریکا به دست داده استغیره  و داوطلبانه یهاسازمانروستایی، عضویت در  پذیرییتجمعو  جمعیت زدایی برده،

و  خود کوشزلینسکی  .کردیمجدید تراوش  یهاطرح و تحلیلی نو ، حرفی تازه،گذاشتیمکه انگشت  یانکتهاو بر هر 

                                                           
1. R. M. Wilmotte & Co. (1942-43) 

2. H. M. Gousha Co. (1943) 

3. J. McA. Smiley and R. E. Harrison (1944-45) 

4. Chesapeake & Ohio Railway 
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 قصدبهزیستن توجه داشته و مصداق راستین  گذشتهیمآرام و قرار نداشت، به هر آنچه در اطرافش  دمیکفرهیخته، 

 .آموختن بود

 

 آثار ویلبر زلینسکی به شناسانهمعرفتتاریخی ـ نگاهی 

 هاییتفعال وران مختلفدآثار او در  یبندطبقهضمن  یمعرفت تاریخی و تا از منظر ه استدر این بخش کوشیده شد

 موردبررسی دقتبهنگارندگان  او بر مبنای بضاعتاز  ماندهبرجایسیر نوشتارهای  ،و حیات فکری زلینسکی دانشگاهی

، زیرا مراد در شودیم ریختههمبها رترتیب تاریخی  ناچاربهدر حین تحلیل در اینجا بایستی اشاره گردد که  قرار گیرد.

 دوران فکری زلینسکی، بیشتر موضوعی و موضعی است تا تقویمی محض. تبیین

 به بعد( 1940)از دهه  جغرافیای جمعیت (1

 جغرافیای تاریخی جمعیت» چون به بعد با انتشار مقاالتی 1940است که زلینسکی از دهه  ییهاحوزهجغرافیای جمعیت از 

با  (1950)زلینسکی،  «مریکاآجغرافیای جمعیت سیاهان آزاد در آنته بلوم »و  (1949)زلینسکی،  «سیاهان آمریکای التین

 (1951،1953سکی، )زلین رکلی بر داردجغرافیایی مکتب ب اندازچشمچشم از تحلیل  آنکهیبجدیت پژوهش در این باب را 

که  (1962)زلینسکی،  «یتی جغرافیای جمعراهنمای کتابشناس»به انتشار  زلینسکی 1960در دهه  .کردیمدنبال را 

دیگر در کل با  یهازبان و اسپانیایی 118ایتالیایی، و  154آلمانی،  442فرانسوی،  461انگلیسی،  1042) 2563حاوی 

با  سپس ونمود جمعیت ی جغرافیادر حوزه  منتشرشدهآثار  ی ازن بسیار خوبویاعن( زبان در جهان وششبیستمجموع 

رکز مأسیس یک اقدام به ت ، وارن رابینسون اقتصاددان و پل بیکر انسانشناسشناسجامعههمکاری گوردون دِ جانگ 

و مانسل  وسینسکیکک ستاری اثر جدید دیگری به همراه لشبا ویرا 1970در سال  تحقیقات جمعیتی نمود. زلینسکی

بیعی و طر منابع معیتی بجکه حاصل مقاالت کنفرانس فشارهای « جغرافیا و یک جهان در حال ازدحام»با عنوان  پرادرو

مرکز »ریاست و مدیریت  ، نخستین1972-74 یهاسالمابین او  بود، اقدام نمود. توسعهدرحالاجتماعی در کشورهای 

ل شد نیا تبدییالت پنسیلوادر ا« سسه تحقیقاتی جمعیتوم»را بر عهده گرفت که بعدها به « جمعیتی مسائل یهاپژوهش

 (1966/1391) «بر جغرافیای جمعیت یامقدمه»با انتشار  1966را برای خود به پا کرد. در سال  یاگستردهو شهرت 

 یاسترهگکرد و  صحنه بود که این شاخه از جغرافیا را مجدداً از حاشیه وارد شده یکی از پیشگامان حوزه جمعیت

در مجله  1971 ه در سالکز یافته بود و معقول از آن ساخت. مطالعات ژرف او در حوزه جمعیت، چنان غنا و ور احترامبلقا

به  «قالیتحرک انت نظریه» انجمعیت و امر مهاجرت را با عنو در باب اشیهنظرمعتبر جئوگرافیکال ریویو، مشهورترین 

 در این حوزه گشت. طبع رسانید و باعث ایجاد فضای گفتمانی جدیدی

 

 
 (233: 1971)زلینسکی، . مدل تحرک انتقالی ویلبر زلینسکی2 شماره شکل
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سعه آن ه سطح توشور وابسته بون یک کدرکه نوع مهاجرت  فشاردیمدر مدل تحرک انتقالی، زلینسکی بر این باور پای 

فتار تحرکی اجرت و رمر مهانظریه مهاجرتی او در مقیاس وسیع و گسترده است که در ذیل تحوالت مرتبط در  .قرار دارد

 :گرددیماست بیان  و مدل مراحل رشد روستو جمعیتنظریه  مانندبهدر مراحل مختلف فرایند مدرنیزاسیون 

مرحله اول )جامعه سنتی پیشامدرن(: قبل از آنکه شهرنشینی در مقیاس بزرگ ایجاد گردد، مهاجرت بسیار محدود و ( 1

افزایش طبیعی جمعیت  یهانرخازدواج یا بازاریابی محصول کشاورزی وجود دارد و  مانندبهحرکات فقط در سطح محلی 

مرحله دوم )جامعه انتقالی متقدم/ اوایل دوره انتقال(: با ( 2. باشدیم، پایین و در حدود صفر ومیرمرگو  زادوولدبر مبنای 

 یهامکان بهتجربیات جامعه از فرایند مدرنیزاسیون اولیه، میزان بزرگ حرکت از روستاها به نواحی شهری، مهاجرت 

و  ومیرمرگهش این مرحله، کا هاییژگیواز  .گرددیم، و حرکت به مرزها انجام یادورهمشخص، رشد در مهاجرت 

طبیعی جمعیت در سطح باالیی هست که این روند به دلیل بهبود وضعیت بهداشت عمومی، ادامه  یهانرخافزایش 

مرحله سوم )جامعه انتقالی متأخر/ ( 3 باروری زیاد در اثر هنجارهای اجتماعی، منجر به رشد سریع جمعیت شده است.

به سمت  ومیرمرگ، به دلیل کاهش تدریجی دهدیمعتی شدن متأخر روی اواخر دوره انتقال(: در این مرحله که در صن

شدن هنجارهای اجتماعی سنتی و کاهش رشد جمعیتی را تجربه  رنگکمکمترین حد زیستی، کاهش باروری به دلیل 

، مهاجرت روستا به شهر رو به کاهش گیردیممهاجرت شهر به شهر از مهاجرت روستایی به شهری پیشی  .نمایدیم

 یهانرخاز مشخصات این مرحله، کاهش  .نمایدیم، و مهاجرت و جریان غیراقتصادی شروع به آشکار شدن گذاردیم

حرکت روستا  .مرحله چهارم )جامعه پیشرفته(: این مرحله در محدوده جوامع مدرن است( 4 .استافزایش طبیعی جمعیت 

، و میزان باالیی از تحرک سکونتی، مهاجرت از شهر به شهر و در داخل انباشت فردی شهر یابدیمبه شهر بسیار کاهش 

، سطح باروری در سطح جایگزینی و رشد جمعیت ومیرمرگافزایش طبیعی جمعیت، به دلیل کاهش  یهانرخ. دهدیمرخ 

 عالوهبه، شودیمنمایان  یافتهتوسعهتر کم از کشورهای کم بامهارتکارگران  یاتودهکم یا نزدیک صفر هستند. مهاجرت 

: تقریباً 1مرحله پنجم )جامعه فوق پیشرفته آینده(( 5 .یابدیمو... ظهور  وکارکسبفزاینده از گردشگری،  یهاچرخه

. باشدیمافزایش طبیعی به ترتیب صفر یا منفی  یهانرخباشد.  شهریدرونیا  شهریبینممکن است  ماندهیباقمهاجرت 

تقریباً تمامی  .یابدمیمهاجرت در اثر ابزارهای جدید ارتباطاتی کاهش  .یابدمیبیشتر کاهش  ومیرمرگیعنی میزان 

 .است یافتهتوسعهناشی از کارگران بدون مهارت به کشورهای  ایتااندازهدرون یا میان شهری  المللیبین یهامهاجرت

، که هر دو منجر به کاهش سرعت در شکل افتدمیاتفاق  المللیینبی از حرکات درون سرزمینی و وسختسفتکنترل 

 .شودیمجدید از تحرک  یهاگونهخاصی از حرکت و تسریع آن در 

سپس حرکات روستا به شهر که با صنعتی  حرکات روستا به روستا تسلط دارد، در مراحل نخستین توسعه، دیگرعبارتبه

. بعد از توسعه اقتصادی، نظام شهری شوندیمشدن در ارتباط است، مانند افرادی که برای جستجوی کار به شهرها روانه 

به مراکز  یمراتبسلسله، در ابتدا مهاجرت شهر به شهر غالب خواهد شد که با حرکات رو به باال یابدیمنیز تغییر  هاآن

شهری و در داخل  یمراتبسلسله. نهایتاً در بیشتر کشورهای پیشرفته، مهاجرت و حرکات رو به پایین تربزرگری شه

و نواحی روستایی تغییر خواهد یافت و با وضعیت رفاهی بهتر در جوامع فوق پیشرفته، کنترل  ترکوچکنواحی شهری 

در کل، زلینسکی با تشریح مکانی (. 130-196: 2010،)نیوبولد خواهد شد وسختسفتورود مهاجران به این کشورها 

و با  پردازدیمحرکات مهاجرتی  بینییشپ، در مورد جامعه فوق پیشرفته آینده به گانهپنجدر هر یک از جوامع  هایتجمع

اقتصادی و اجتماعی، تصویری  هاییدگرگون بینییشپ ، وییهاجامعهدر چنین  ومیرمرگدر نظر گرفتن میزان باروری و 

                                                           
1. Premodern Traditional Society; Early Transitional Society; Late Transitional Society; Advanced 

Society; Future Superadvanced Society.  
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مهاجرتی در گذر زمان  یهاگونهسیستماتیک تغییرپذیری  طوربه( که در آن 46:1371)جمالی، آوردیماز آینده فراهم 

تبیین شده است؛ البته منتقدان این مدل معتقدند که نوعی از جبرگرایی ظریف و نیز فقدان تفکر فضایی در این  خوبیبه

 شدهطرحکه بدان اندیشیده شده و  یازمانهو چنین نظریه را بایستی فرزند  زلینسکی وجود دارد شدهارائهمراحل مدل 

و اینکه چنین سیر تحول  (2012، اسکلدن،1993)وودز، دیگر تعمیم داده شود یهادورانتلقی نمود و نه اینکه کامالً برای 

؛ اما با پذیرش کندیمشمالی زمین قرار دارد صدق مهاجرت و تحرک بر مبنای وقایع کشورهایی است که در نیمکره 

 بینییشپبه نظر نگارندگان بایستی اذعان کرد که  حالبااینموجود بر این نظریه،  هاییکاستبرخی انتقادات و 

سیاسی به این حرکات  یهاواکنشبه کشورهای پیشرفته و نیز  یاتوده یهامهاجرتنظریه او در باب  یزانگشگفت

ارتباطات  تأثیراتو  1«تحرک»جمعیتی در قالب کنترل شدید مرزها در سطوح ملی و محلی، و همچنین توجه به مفهوم 

مهاجرتی که بعد از دو دهه از انتشار نظریه او، در مطالعات علوم اجتماعی و جغرافیایی به شکل  هاییانجراز راه دور بر 

این شخصیت برجسته فکری و قدرت  العادهفوقن قرار گردیده، همگی نشان از هوش وسیعی بیان و مورد تبیی

 2017بار در سال  صدیککه استناد بیش از  دهدیمجمعیت  امروزیجغرافیایی  هاییلتحلباالی آن در  کنندگییینتب

 ا است.مربوط زبان انگلیسی به این مقاله درخشان نیز گواه این استدالل م یهاپژوهشصرفاً در 
 به بعد( 1950جغرافیای فرهنگی )از دهه  (2

خود پیش  هاییلتحلبا تفطن به جغرافیای جمعیت در  زمانهمکه است که زلینسکی  ییهاحوزهجغرافیای فرهنگی از 

وی در این اثر هم  .[ باشد1973« ]2متحدهایاالتجغرافیای فرهنگی »، اوبرده است. شاید اثر بسیار تأثیرگذار و ماندگار 

در این اثر زلینسکی نوشیده است.  هاجرعهوارث پیشینیان است و هم از چشمه سرشار کارل ساور و ویدال دوالبالش 

. او با استاد سازدیمکه انسان را از بقیه جهان طبیعی جدا  داندیمویژگی و مشخصه بنیادینی  عنوانبهاهمیت فرهنگ را 

بنابراین  ،دانستیم اندازچشمعامل اصلی تغییر  منزلهبهبود که ایده فرهنگ را  عقیدههمخویش ـ کارل ساور ـ  راهنمای

ویژه خودش، ورای  هایسازییهنظرکه در  نبایستی برداز یاد  هرچند .بوده است قائل دانانیجغراف نقش مرکزی را به

و او در  باشدیممطالعه فرهنگ در مرزهای بسیاری از علوم . برای زلینسکی نمایدیمروال کاری کارل ساور حرکت 

است. شایسته  برداشتهارزنده و ماندگاری  یهاگامجستجوی ترسیم مرزهای علمی فرهنگ در جغرافیا بود و در این کار، 

و دالیل این ابهام  آیدیم حساببه هاواژهترین  یادآوری است که در واژگان جغرافیایی، جغرافیای فرهنگی از پر ابهام

بنا به گفته بعضی از اهالی تتبع و تحقیق، فرهنگ بشری تا به نسل  .نهفته است« فرهنگ»نخست در تعریف خود مفهوم 

(. همین تعدد تعاریف 45-72: 1389)آشوری،  «تعریف یافته است صدیکتعدادی افزون بر »و به دست ما برسد، 

 پذیرییفتعرتن به  زحمتبهشعر،  مانندبه هایدهپدهم مانند برخی از فرهنگ، نشانگر آن است که پدیده فرهنگ 

از دیدگاه و تعریف آلفرد کروبر و کالید کالکن  متأثرالبته زلینسکی در میانه تعاریف زیاد فرهنگ، قویاً . 3دهندیم

بود، و بر مبنای نظام معرفتی آنان  )سوپرارگانیک( ارگانیکیاَبَرپدیده  منزلهبهان آمریکایی از مفهوم فرهنگ شناسانسان

: 1992)زلینسکی،« تفرهنگ، تصویر جهان اس»از منظر زلینسکی برای یک فرد و جامعه،  .کردیمفرهنگ را تحلیل 

                                                           
1. Mobilities 

 جداگانه قرار داده است. فصلیکمورد بازبینی کلی و افزودن  1992. زلینسکی این اثر را در سال 2

یک عامل  عنوانبه(، که 25:1391)زلینسکی،  کنندیمزمینی یاد  یوبرترمنشأ آزادگی  عنوانبهشناسان و محققان جغرافیای اجتماعی از فرهنگ  انسان. 3
گویی (، 91: 1967)زلینسکی،نماید یمفعالیت  هامکانشخصیت  یریگشکلاست که به همراه فرایندهای فیزیکی و بیولوژیکی در  یابرجستهژنتیکی اولیه و 

، هاارزشآن  موجببهچندگانه است و  خورپس یهاچرخهاجتماعی است که متضمن  یاشبکهکه مخلوق  شودیمناشی  اییچیدهپفرهنگ از پویایی غیرخطی 
اما پس از پیدایش  آیدیم. اساساً فرهنگ از شبکه ارتباطات میان افراد پدید یابندیمو بقا  شوندیم، اصالح پیونددیم باورها و مقررات رفتار، پیوسته به هم

« است تریقوفرهنگ از مرگ و زندگی »بر همین مبنا، از دیدگاه داریوش آشوری، (؛ 122:1386)کاپرا، کندیمایجاد  هایییتمحدودآنان  یهاکنشبرای 
 .دهدیمخبر  یکابر ارگانامر  مثابهبهدر محیط پیرامونی خود  هاانسانجغرافیایی، اجتماعی و روانی ( که از حضور مهیب این پدیده در فضای 92:1389)آشوری،
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در این حوزه ایجاد شد، که  1980دلیل دوم در ابهام مفهوم جغرافیای فرهنگی را با تحوالت عظیمی که از دهه . (70-69

اهمیت فراوان است. بنابراین نقدهایی که به این  حائزاد بستری برای قرائت رادیکال از آن گردید نیز این خود باعث ایج

به بعد صورت گرفت و  1980ی نظیر جیمز دانکن، دنیس کاسگرو و دان میچل از دهه دانانیجغرافاثر زلینسکی از سوی 

اصحاب تفکر  موردعنایت تواندیمدر حوزه جغرافیای فرهنگی گردید را از این منظر نیز « چرخش فرهنگی»باعث یک 

فرهنگ، نباید چنین تصور  مثالً لب کالم جیمز دانکن این است که ضمن توجه به الزامات اجتماعی ناشی از .قرار گیرد

که زلینسکی بدان باور دارد، کامالً خود را بر انسان  رارگانیکیبَو مفهوم اَ «تصویر جهان»در  موردنظرگردد که وضعیت 

با  اراده، خود سازنده وضعیت نیز هست،و صاحب قصد و  معنا سازیک عامل فعال،  عنوانبه، بلکه انسان کندیمتحمیل 

اینکه تسلیم محیط و فرهنگ موجود گردد، به آن رنگ و معنای تازه  جایبه، به واقعیتاین تفاوت که انسان با توجه 

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مادی خود در گذر زمان بوده  یهاارزشو تاریخ تمدنی انسان گواه این دگرگونی  دهدیم

نگ با نیروها و اعمال اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را با توسل به مفهوم و دان میچل نیز ارتباط فره، (1980)دانکن، است

که  داندیمفرایند، فرم و ساختار فضایی ـ اجتماعی و روانی  یریگشکلقدرت و عامل زمان را برای تبیین  یهاهندسه

توجه نمود، بنابراین، و فضاها بدان  هاانسانمادی و معنوی  یهاساحتبایستی در تبیین فرهنگ و نقش آن در تمامی 

 (.29-34: 2000)میچل، از امر فردی و امر اجتماعی همواره در جریان است اییچیدهپدیالکتیک 
 

 
 (73: 1992)زلینسکی، فرهنگی از ویلبر زلینسکی هایسیستمکلی  بعدیسهازنمایی ب. 3 شماره شکل

 

 به بعد( 1960)از دهه  جغرافیا و دین (3

: متحدهایاالترویکردی بر جغرافیای دینی »تحت عنوان،  1961در سال  یامقاله، دینویلبر زلینسکی در زمینه جغرافیای 

و  منبع بسیار مهم عنوانبهدانان آمریکا منتشر کرد که یدر مجله انجمن جغراف« 1952عضویت کلیسا در  الگوهای

زلینسکی بر این باور است که (. 17: 1994)پارک، گیردیمقرار  موردتوجهکالسیک در تحقیقات جغرافیایی دین، هنوز نیز 

فرهنگ، دین از اهمیت بسیار  ایجادکنندهدر عناصر  اییهناح یهاتفاوت کنندهمنعکسیا  دهندهشکل هاییدهپددر میان 

های نسبتاً  جزئیات و نقشه وی الگوهای فضایی مذهبی آمریکا را با(، 139: 1961)زلینسکی، واال و حساسی برخوردار است

در سری انتشارات  1994. این مقاله تحقیقی بعدها در مجموعه مقاالت وی در سال کندیمتشریح  و ظریفی دقیق

مجددی بر اهمیت کاری خودش  تأکیداست که حکایت از عمق و  شدهگنجانده( 63-131: 1994)زلینسکی، دانشگاه آیووا

 یاندازهاچشمو  هامکانممارست و مداومت در پروژه نقش دین در ایجاد  هاسالاست که  ذکرشایان .باشدیم

در شهر شیکاگو، مجالی برای زلینسکی داد تا فضاهای جدید و ناشناخته را  ویژهبهآمریکا،  متحدهایاالت فردمنحصربه
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تجربه کند و پیدایش و تکامل جامعه و فرهنگ آمریکا را با دقت و ظرافت خاصی رصد نموده و واقعیت جغرافیایی آن را 

مورد کاوش قرار دهد، که حاصل آن نوشتارهایی است که در قالب مقاله و  سرزمینشدر متن زندگی و حیات فرهنگی 

 «امروزی آمریکا در چیست؟ شهرکالناه دین در جایگ»چون  ییهاپرسشبرای مثال ؛ کتاب چاپ گردیده است

دینی در مقیاس ملی آمریکا  یهافرقهبه توزیع و پراکنش فضایی  1961او را واداشت آنچه در سال  (3: 2011)زلینسکی،

 .آن در مقیاس شهری و تقاطع میان دین و زندگی شهری شیکاگو به دست دهد 2011بود را در سال  درآوردهبه نقشه 

از جغرافیای انسانی شکوه دارد که چرا نقش  اییرشاخهز عنوانبهزلینسکی دوباره در این اثر از متون جغرافیای شهری 

، و سکوت نسبی در باب شدهگرفتهدر باب محیط مصنوع شهرهای آمریکای شمالی چنین نادیده  هاآندین در مطالعات 

یک مائده و غذای اساسی روح  همچناناین در حالی است که دین،  دین شهری در ادبیات جغرافیایی سایه افکنده است.

شده و با سروکار داشتن ساختار ژرف حیات انسانی، به  گیرجای و فضایی در ساحت نمادین روح انسانی عمیقاًاست و 

کرده  تأکید هاانسانآنچه در زندگی انسان، مطلق، ضروری یا اساسی و بر واقعی بودن خیر اعلی و حرمت داشتن یکایک 

 .مکانی را شدت بخشیده است یهاتفاوتساخته است و  متأثر عمیقاًجغرافیایی را  اندازچشماست، تمامی فضای شهری و 

 (1992) مارک اوژه «نامکان»و ( 1976)ادوارد رلف  «مکان و المکان»مفهوم  بنیادین نقد سویبهبه همین علت رو 

اوژه در این است که برخالف باور رلف و  دهدمیو معتقد است که آنچه تحقیقات جغرافیای تاریخی او نشان  کندیم

مکانی هستیم و مفاهیم  یاندازهاچشم، مذاهب و هافرهنگ، شاهد تنوع هاقرنبیش از تمامی  شدنیجهانآمریکا دوران 

را فراموش کرده، و این موضوع را به سرنوشت  هامکان، ساحت چندوجهی و خاکستری از هاآنبه کار گرفته توسط 

به باور زلینسکی، دین نقش مهمی در شکل دادن به (. 9: 2011)زلینسکی، بردفرومیقراردادی دیگر  یهامکانبسیاری از 

که پرسش از آن، رنگ کهنگی به خود  ییهاعرصهو همچنین از  کندیمفردی، اجتماعی و مکانی ایفا  هاییتهو

از منظر جغرافیایی او ضمن ترسیم پراکندگی پیروان ادیان در متن فضا، بر فضای روانی، اجتماعی و  ،، بنابراینگیردینم

در جغرافیای  باألخصزمین و  هاییکاربرو  (2001)زلینسکی، شهری اندازچشمفیزیکی این پدیده در تمامی سطوح 

تحلیل سنجیده این  دررا عاملی  (1975،1994،2007زلینسکی، ) یکاآمر متحدهایاالتدر  قبرهاسنگآرامگاهی پیکربندی 

 .گذاردیمن خود را پیش روی مخاطبا جغرافیایی شدهفراموش غالباًموارد 
 به بعد( 1970)از دهه  جغرافیا و زنان (4

بر این «. ندهید نیروی مذکر را بشناسید، اما ارتباط با انرژی مؤنث را از دست»الئوتسه حکیم بزرگ چینی معتقد بود که 

همان  است. عیناً انسان ماهیت زنانگیو  مردانگی هاییهسواصلی در زندگی، قطبیت بین  هاییتقطبیکی از مبنا 

 ناراحتی نسبت بهگرایشی هم به احساس  ،ددر رابطه با قطبیت خوب و بد یا زندگی و مرگ دار هر انسانیاحساسی که 

. جامعه دهدیم برتری و تفوقدو آن از  یا طرف دیگر طرفیکبه  روازاینو  استخودمان دار زنانگی یامردانگی قطبیت 

آنکه شخصیت هر مرد یا زن را  جایبهکرده است و  داریجانبحمایت و  زنانگی نسبت به مردانگیاز  سنتی طوربه غربی

ایجاد کرده است که در آن چنین مفروض  ایستایک نظام  ،بشناسد ینگیو ماد ینگینر عناصر ثیر متقابلأت درنتیجه

بیشترین نقش رهبری و در چنین نظامی به مردان  .که همه مردان، مردانه باشند و همه زنان، زنانه باشند شدهگرفته

 شدهداده( Yang)یانگ/ مردانگی یهاجنبهبه تمام  ازحدبیش تأکیدمنجر به  نگرشاست. این  شدهدادهامتیازات اجتماعی 

را  هاآن توانیمکه  (Yin)یین/ زنانگی آگاهی یهاحالت، و «می و غیره، رقابت، روحیه تهاجمنطقیفعالیت، تفکر »است: 

-115: 1975)کاپرا، توصیف کرد «ماوراء طبیعییا دارای نیروهای غیبی ، عرفانی ، مذهبی،شهودی»: مانند با کلماتی

نماد عشق است اشاره کرد « اروس»که نماد عقل و « لوگوس»یا به دو مفهوم بنیادین در نظام فکری کارل یونگ،  (114

 در جهان مردانگی جدید بود، خوردهگرهنماد زایش و رویش  مثابهبه« زمین»و « بزرگ بانوی هستی» یالگوهاکهنکه با 
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که در علم، منطق و ریاضیات  1بدین معنا که در جهان جدید، ایگو .شودیمیا به ناخودآگاه پس رانده  رودیم به محاق

 و ما زده شوند رمادینگی کنا یهاارزش شودیم، سبب آوردیمو چیرگی و تسلط بر طبیعت را به همراه  کندیمپیدا بروز 

در عرصه شعر و هنر جمعی  ضمیر ناخودآگاهرا از بخشی از ضمیر ناخودآگاه جمعی دور کرده است؛ یونگ معتقد بود که 

نیمه دیگر  تواندیمرا تجربه کند،  ییها« آن»به میزانی که کسی از این شم برخوردار باشد و  .کندیمپیدا بروز  خوبیبه

بخش دیگر وجود خود را بیابد و در  تواندیم رفتهرفتهشخص با واکاوی احوال خویشتن،  درواقع. شخصیت خود را ببیند

جزء زلینسکی  با پیش چشم داشتن چنین فرایندی، .(162-163: 1394 )دباغ، سایه تعامل با او مسیر تکامل را بپیماید

مانیفست و  و به نظر خودش مقاالتش درباره زنان نخستین ن دخالت زنان در رشته جغرافیا بوده استاولین مدافعا

از میان  را حضور زنان در تاریخ جغرافیازلینسکی، (. 1984)زلینسکی،جدی در این حوزه بوده است نخستین مقاله بنیادین 

در  سیستماتیکو  یو علت کم جلوه بودن حضور آنان را از بعد ساختار تاریخ این علم شدهفراموشو  آلودمه هاییهال

 عمیقوی بر این باور بود که تغییر بنیادین و . دادیمپیش روی اهل نظر قرار و  کردیمجستجو  ی و فرهنگیمتن اجتماع

 او .جامعه صورت گیرد هاییهالوح و در تمامی سط در جغرافیا بلکه تنهانه بایستیدر مورد تبعیض و نابرابری جنسیتی 

از آغاز  زلینسکی باشند. آزادشدهنس مرد و زن باهم که هر دو ج دانستیمجنسیتی را زمانی کامل  فرایند برابری

 ،ان انسانی برای دیدن واقعیتدانیجغرافکه  شدیمیادآور  ، ودانستیمالزم را زنانگی و مردانگی  بنیادین از امربازتعریف 

که  بایستی توجه کرد(. 1982،1973د )زلینسکی، هستن چشم مرد و زندو از  2یاستراسکوپ نیازمند نگاه ناگزیر

 را با بیندیم تنهاییبهتصاویری که چشم چپ و چشم راست  توانیماستروسکوپ نام دستگاهی است که با استفاده از آن 

را  هایییرتبصاگر »بگوید که  خواهدیمرا نشان بدهد. زلینسکی در اینجا  یبعدسههم ادغام کرده و تصویری برجسته و 

 دهدیمکه محصول دیدگاه آشنای ماست با بصیرت حاصل از دیدگاهی مخالف تلفیق کنیم، این کار تصویری کامل به ما 

دارد، جهانی که  برمیانرا از  دوبعدیحصار بودن و اندیشیدن در جهانی  تواندیمـ نوعی ادراک عمیق فلسفی ـ که 

 درواقعکه ( 6-7: 1391الک و مارتین،)ک «هم هست نهان کنندهپکه آشکارکننده است،  قدرهمانداشتن یک دیدگاه 

و نیز  یسازمفهوم گونهاین .کوششی فکری برای برقراری توازن میان بخش مردانه و روانه زنانه خویشتن انسان است

این سخن  در کل، گویا نجوای. شودیمزیبا، در اغلب آثار ویلبر زلینسکی دیده  حالدرعینفشرده و سبک نگارش دقیق، 

امروز و فردا، بایدهای مناسب خود را پدید  ؛بایدهای دیروز، بایسته امروز و فردا نیستند»که برای زیستن در زمان، 

 .رساندیمجان کالم زلینسکی را در این حوزه  ،(66:1376 )بهبهانی، «آورندیم

 

 او جغرافیایی و افکارخوانشی از آثار  :؟بیاموزد به ما تواندیمچه زلینسکی 

زیرا زمانی که  مرا بخوانید،آثار بشناسید،  بخواهیدمرا  اگر»که  گفتیمزلینسکی در مصاحبه با جان فریزر هارت 

 «بینمیمیک بیگانه را ]گویی[ ، کنمیمزمانی که آینه را نگاه  ازآنپساما  .خوانمیمخودم را بشناسم، آثارم را  خواهمیم

نظر معنایی را که مد ،شده که خوانندهدر هرمنوتیک کالسیک تصور می اساساً با این سخن،مطابق (. 1971)زلینسکی،

و  تریقعم فرایندیپدیده و ، «شخوان»کند. ولی در هرمنوتیک جدید، می «کشف» ،نویسنده بوده و متن حامل آن است

ای است مشترک بین فرایند و پدیده ،شمستتر در متن است. خوان «واحد»لف و یا معنای ؤاز کشف نظر م تریچیدهپ

کند بلکه ممکن است معناهایی را از کشف معنای مد نظر نویسنده را می مؤلف، متن و خواننده. خواننده نه اینکه صرفاً

و تخیالت خواننده هم به  هاخواست، آرزوها و «شخوان»در نظر نداشته است. را مد هاآنف متن استخراج کند که مؤل

 حالدرعینهر متنی،  خوانندههم است و  «بازنویسی»گویند هر خوانش یک یابند. بر این اساس است که میمتن راه می
                                                           
1. Ego 

2. Stereoscope View 
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دریدا ژاک گادامر، روالن بارت و هانس گئورگ های توان در اندیشهخواننده محور را می مؤلف آن متن هم است. خوانش

فراتر و مستقل از منظور  ایمسئلهمؤلف روالن بارت هم در این رابطه است که خواندن و فهم، مشهور مرگ  نظریهدید. 

 کوشیده شد در این بخشبا پیش چشم داشتن چنین نگاهی،  لف همراه است.ؤبا مرگ م درواقعلف است و هر خوانش ؤم

، تقریرات و هامؤلفهتا با مداقه در چگونگی پرداختن به مفاهیمی که زلینسکی در آثار خود نشان داده، به ارزیابی برخی 

را مورد  شدهچاپرهای وی و خاطراتی که و با رجوع به نوشتا اشیمعرفتدر منظومه  بصیرت آموزبکر و  هایایده پردازی

و این را بایستی افزود که محققی تا با عناصر  .ناپذیریانپا هایگفتنسیار است و ب هانکته حالبااینتدقیق قرار گرفت، 

مدنظر مأنوس نباشد، از درک  دانیجغرافیک  1ثابت شخصیتی، دگرگونی و تحوالت فکری، نظام فلسفی و زیست جهان

در فهم و انتقال مراد  کندیمکوششی که  رغمیعلدر مواردی،  بساچهو  آیدبرنمیهمه دقایق و ظرایف مندرج در متن 

بر مبنای جغرافیایی ویلبر زلینسکی  هاییشهاندمطابق با این فرایند، فقرات ذیل، خوانش آثار و  .رودیملف به خطا ؤم

 .است شدهگرفتهانجام  تحلیل محتوا و برداشت نگارندگان
 عنصر عمده در تفسیر جغرافیایی عنوانبه تاریخالف( 

تاریخ تنها شرح افعال انسانی نیست،  و وقایع محسوس نیست، تاریخ سیر اندیشه انسانی نیز هست. حوادثتاریخ فقط 

در این میان و  (99:1387 بلکه شرح این اندیشه، عواطف و احساسات که محرک و موجد این افعال است )زریاب خویی،

پی برد که کدام موضوع  توانیموظیفه اصلی مورخ ضبط وقایع نیست، بلکه ارزشیابی است و بدون ارزشیابی چگونه 

فهمید، و زمان حال را  توانیمذشته را تنها در پرتو نور حال گ معتقدند که دانانتاریخبر این مبنا  ارد؟د ارزش ضبط را

بشر به درک جامعه گذشته و افزایش استیالی او بر جامعه کنونی، وظایف قادر ساختن  روازاینفقط در پرتو نور گذشته. 

جغرافیای انسانی، تاریخ هدفی قائم به خود نیست و جغرافیا از نظر روش  گاهاز دید .(89:1387 )کار، دوگانه تاریخ است

 گذاردیمبر جای « حال»تأثیری که بر  ازلحاظ« گذشته» همهبااین .کندینماز الگوی توالی تاریخی تبعیت  صرفاًمطالعه 

متفاوت  یهاروشجغرافیا و تاریخ  ،بنابراین .(2: 1374 )درئو، شودیمعناصر اساسی در تفسیر جغرافیا شمرده  ازجمله

نادیده  تواندیمهم دارند که یکی از آن دو نبود دیگری را نه  اارتباط بسیار نزدیکی ب هاآن حالباایندیدن جهان را دارند، 

جرأت  دانانیجغرافاگر » زمانی ویلبر زلینسکی نوشتبر این مبنا، (. 3: 2003)بیکر، غفلت قرار دهند موردیا حتی و د نبگیر

ح کامل از به عامل فضایی در شر اجتماعی و انسانی باید متقابالًدیگر تاریخ و علوم  شگرغفلت از تاریخ را ندارند، پژوه

که  آوردیمفرانسوی را به یاد  دانیجغراف2که گویا پژواک صدای الیزه رکلو (124: 2004)تسلر، «داشته باشند کوشششان

متفاوت  یهاروشدر  ،بنابراین .«تاریخ، جغرافیا در زمان است که همچنانتاریخ در فضا نیست،  جزبهجغرافیا » گفتیم

این است بایستی گفت که تمرکز اصلی در وجود دارد،  هاآنکه در مطالعات  هایییهمپوشان رغمیعل مسائلبه  هاآننگاه 

شان دمردم از منظر خو وسیلهبه درگذشته هامکاندرباره چگونگی ایجاد  هاییداستانتاریخی به ما  دانانیجغراف که

مردم  وسیلهبه 3هادوره متفاوتی درباره چگونگی ایجاد یهاداستانبه ما از دیدگاه خودشان  دانانتاریخولی  ،گویندیم

بدین معنا که جغرافیدانان در مواجهه با عامل زمان، رفتاری متفاوت با مورخ سایر  .(3-4: 2003)بیکر، گویندیم درگذشته

علمی خود  یهاکاوشاکنون وجود دارد، را معیاری برای  به آنچه که در اینجا و هاآنیعنی  .گیرندیمدر پیش  هاحوزه

مسیر  یسازروشنو سیر در زمان گذشته را برای درک زمان حال و چگونگی  حال تکیه کرده،، بر واقعیات گیرندیم

زمان )» زمانی ویژه هر گروه از عوامل موثر هاییاسمقضرورت تام دارد تا  هاآنبرای  .کنندیمتحول سودمند تلقی 

زمان » .موارد معدودی به هزاران سال و در هاسده، هادههبا « زمان تاریخی»به شیوه ادواری روز و سال، « ابتدایی

                                                           
 .هست کهچنانآن نه کنیمیم تجربه ما کهچنانآن را جهان یعنی جهان، ستی. ز1

2. Elisee Reclus (1830-1905) 

3. Periods 
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میلیون سال( را  هادهبرای محاسبه تغییرات پوسته جامد زمین مطابق با واحد هزاران، تا میلیون و حتی « شناختیینزم

-126: 1373که از مفاهیمی مشابه برخوردار نیستند، مناسباتی را برقرار سازند )دولفوس، یهازمانمحک زنند و میان 

118.) 
 هایدهپدکیفی  هایجنبهبیشتر به  تأکید ب(

کمی را در  یهاجنبهاهمیت  آنکهیبی واین است که  نمایدیم توجهجالبزلینسکی  شماریبکه در کل آثار  یانکته

و  اولویت هایدهدپکیفی و دیرپای  یهاجنبهبیشتر به  ،یشهااستداللو  هابحثنادیده بگیرد، در  اشیاییجغرافمطالعات 

مکانیستی  یهامدلوی فراس فهم و درکیدر جستجوی سطحی از او بدین معنا که  .(2:1391 )جمالی، دهدیماهمیت 

و این امر  (1975، زلینسکی،1994)ماینیگ، د، بوداشت جغرافیا و علوم اجتماعی آمریکا تسلطزیادی بر  یهامدتخام که 

ه دقیق و ثابت شیو» ید:ا بنگربرای نمونه بخشی از اظهارات او در حوزه مطالعات جمعیتی ر .باشد بایستی بسیار آموزنده

داشته  ابت قرارضعی ثومکانیکی، برای تشریح شمار و مکان مردم، شیوه روشنی است. با فرض اینکه کلیه جوامع در 

مهاجر و  ومیررگمنهای اجرپذیری )مو مه زادوولدرشد، تحرک و شمار مردم هر ناحیه معین، نتیجه  باشند و معموالً

تشریح  توانیمیتی از طریق کتابداری جمع آسانیبهباشد، چگونگی و تعداد جمعیت آن ناحیه را  زمانیک( در طی فرستی

رند، ولی طوالنی دا یهادورهز ا، تنها معدودی از نواحی، مدارک حیاتی الزم را اییوهشبرای اعمال چنین  درواقعکرد. 

، حالرعیندداریم.  بخشییترضا امیدوار بود که باالخره برای بخش بزرگی از دنیای مسکون، اطالعات مناسب و توانیم

کارهای  گونهاینه کپاسخ این است  است، به کار گرفته نشود؟ یرپذامکانکه اعمال آن  درجاییچرا این روش 

را  یداقلح سطحی حشریتنها نوعی ت زیرا این روش، .دکنیمریاضی تنها کنجکاوی روشنگرانه علمی را ارضا  وبرهمدرهم

اطالعات  ،«یتیبداری جمعکتا». این گیردیمفرایندهای بنیانی و ارتباط ماورای وقایع حیاتی را نادیده  اما میسر ساخته،

واقعی  از مفاهیم اساسی و یکهیچبه  خودخودیبهولی  کندیممفید مقدماتی را برای توضیح و تشریح فرایندها آماده 

دبیات باید ا، برای نقد گیردیمانجام  نجسنوسان است اگر بگوییم نقد موسیقی با دستگاه  یانگارساده . مثالًدهدینمپاسخ 

عاد و زوایای ید همه ابهر حوزه، با هاییژگیوبه تجزیه و تحلیل آماری حروف و هجاها پرداخت! زیرا برای مطالعه دقیق 

رتفاع اسطح آماری در  عنوانبه توانیمشمار جمعیت را  یهاتراکم ازآنجاکه توجه قرار گیرد. مؤید هاآنآشکار پنهان و 

غییرات تسی منشأ ق بررمشخصی باالی سطح تراز مأخذ تراکم صفر در نظر گرفت، همانندی و مقایسه پربارتری از طری

 هرچند. شودیمین حاصل  و رو به پای، ارتفاع سطح از حرکات رو به باالهایدهپد. برای هر دو مجموعه شودیمزمین ایجاد 

سوب و رمین، یا سته زژیست دانستن دقیق تحوالت ارضی ناشی از باال آمدن یا پایین رفتن پووکه برای ژئومورفول

حث مقدمه ب اتنه نفسهیفمفید است؛ ولی این اطالعات  معینی یادورهفرسایش بسیاری از قطعات مجزای زمین، طی 

 هندهدشکلعوامل  یرات زمین،. در هر دو موضوع جمعیت و تغیکندیممعتبر و علمی را درباره پیدایش کره زمین مهیا 

اعات و خود به ارتف نوبهبهکه  کنندیمحرکات بالفصلی را ایجاد  درنهایتبسیاری در سطح یا زیرزمین در کارند که 

ه ب درواقعه کاموری هستند  اندکردهکه در داخل آن عمل  ییهاروش. این عوامل مهم و شودیمفرازهای نهایی منجر 

 (.42-43: 1391)زلینسکی، «شوندیمکار ما مربوط 
 رشتهیک: مرزهای علمی در موسیقی، ادبیات و جغرافیا فرمپ( 

، مثالعنوانبه. یابدینمدیگر وفق  یهافرمکه با جوهر  استمحتوایی دارای خاص است و  امری هر فرم هنری، اساساً

ست، زیرا در رقابت با نقاشی نیست. بنابراین عکاسی امکان دارد فرمی هنری باشد اما عکاسی قابل قیاس با نقاشی نی

 .عنصر هنر است، عنصری که تکامل هنر بدون تکامل آن ممکن نیست ترینیادیبناست که « امحتو»نحوه بیان « فرم»

اما سرعت  انجامدیمهر حرکتی در فرم به حرکت در محتوی  اگرچه بررسی کرد.« فرم»باید در تکامل ا تاریخ هنر ر

اگر منظورمان از  .(103:1377 )موحد، برابر نهاد« امحتو»حرکت فرم بیش از آن است که بتوان آن را با سرعت حرکت 
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شامل تمامی عوامل زبانی که محتوا را بیان  یا فرم ، صورتشودیمهنری بیان  محتوا، عقاید و عواطفی باشد که در اثر

حوادثی  مثالً توا متضمن عناصری از فرم نیز هست.که مح بریمیمبررسی کنیم، پی  دقتبه. اما اگر این تمایز را کندیم

بخشی از فرم یا شکل است، این « طرح»تنظیم آن در قالب  کهدرحالیبخشی از محتواست،  شودیمکه در داستان بازگو 

بر  شفیعی کدکنیمحمدرضا  .(154-155: 1390 ،وارن )ولک و ، هیچ تأثیر هنری نداردتنظیمشانحوادث جدا از شیوه 

. به همانا صورت و فرم است و فرم ادبی ویژه ادبیات است کندیمآنچه ادبیات را از غیر ادبیات جدا » این باور است که

نیست...  پذیرییجدا ،شودیمهمین دلیل تنها موضوع تحقیق ادبی است، هر چه باشد فرم از چیزی که محتوی خوانده 

نیست. نمونه کامل یک اثر  یرپذامکانمحتوایی اما عکس این قضیه  هیچ گونهبیهستند که فقط فرم دارند  اییادبآثار 

آن را موضوع تحقیق قرار دهد ولی محتوی  تواندیمادبی آن است که هم فرم دارد و هم محتوی. این فرم است که 

، هایستفرمالاز نظر  ؛یابیمیمهرگز! نباید فراموش کرد که از رهگذر مطالعه فرم است که ما به درون اثر و جوهر آن راه 

هر نوع نوآوری در قلمرو ساخت و  زداییییآشنااست و زدودن غبار عادت از چشم ما...  1داییزییآشناکار هنرمند 

زنده و فعال کردن... هر نوع  را از نو« هنر سازه»یعنی  .درآوردنرا در صورتی نو  یاکهنهاست و هر پدیده  هاصورت

ا حقیقت اشیاء را خواهیم حاصل خواهد شد و م زداییییآشنا ایجاد شود عمالً هاسازهتغییری که در حوزه وظایف هنر 

تازه است و غریب و  حتماًهنر باشد،  اگر چیزی واقعاً حالدرعینوجود ندارد و  یاتازهدر عالم هنر، هیچ حرف دید... 

که تمام بافت و ساخت و  کندیمشعر ناب را شعری تعریف  او مثالً ،(64.95.96.99: 1391 ،شفیعی کدکنی) «ناآشنا

 شایسته یادآوری است که در .ساختاری را دارند آواییهمیک  (ونهبیست: 1376 )شفیعی کدکنی،صورت و موسیقی شعر 

با  هاتُنآن است، شکلی که عناصر مختلف قطعه ) بندیصورت، فرم معنای مشخصی دارد. فرم یک قطعه شناسییقیموس

و قطعه را منظم  یابندیم( سازمان هالحنو  هاینطن، هایتمر، هاگام، هایراییزصوتی متفاوت،  یهاشدتو  هاارتفاع

 )احمدی، وجود یا فقدان منطق درونی و همنوایی عناصر یک اثر را نشان داد توانیمبه یاری فرم در کل . نمایانندیم

و  هاخواستهبیان »: نویسدیمدر موسیقی « فرم»حسن زندباف در مورد (. بر همین اساس است که 282:1389

به تعبیر « .گویندیم« شکل»یا « فرم»انسانی در طول تاریخ، شکل خاصی یافته است که امروزه به آن  هاییافتدر

 نکته دیگر آنکهت حرف بیش نیست و ، هفانگیزدیبرم و شور و حال خیزدبرمیحروفی که کالم موسیقی از آن  ،زندباف

مهم این است که این  اما در اینجا .بخشدیمو درد و درمان  آفریندیمتلفیق و پیوستگی این حروف است که غم و شادی 

به صدا  شدهترکیباین حروف چه کسی باشد. زمانی که این حروف  تلفیق کنندهو  گیردیمپیوستگی، چگونه صورت 

چه لطیف زده شود، نوایی شاعرانه پیدا نو چنا کندیمو اگر آهسته زده شود، ناله  ندزیمدرآید، اگر محکم زده شود، فریاد 

و اگر  هراساندیمو چنانچه با اضطراب زده شود،  کُشدیمو اگر بدتر زده شود،  رنجاندیمو اگر بد زده شود، ، کندیم

شاید  .(7-5: 1364 )زندباف، باشد چنیناینو شاید که  شودیمو پراکنده زده شود، باعث پریشانی و درماندگی  نظمیب

رعایت فرم و در نظر گرفتن تلفیق و پیوستگی اجزای »بتوان گفت که در جغرافیا نیز همانند موسیقی و ادبیات و شعر، 

در سالمت و درستی مطالعات دارد تا جایی که عدم رعایت آن  کنندهیینتعموضوعات جغرافیایی، نقش  دهندهتشکیل

 ، اقوام وهاکوه، رودها، هامکانو اسامی نامأنوس از  روحیب، از جغرافیا جز فهرستی طوالنی از اعداد و ارقام خام و «فرم»

اصولی و منطقی، فرصت  صورتبهجغرافیایی  هاییژگیوخارج از چهارچوب این فرم،  ،بنابراین .دهدینمبه دست  غیره

 بازگوکنندهدر بیشتر موارد نمودهای نادرستی از مفاهیم جغرافیایی مطرح خواهد شد که  درنتیجهظهور نخواهد یافت و 

 باید از خود بپرسند این است دانانیجغرافآنچه روشن است که  (.44:1371 )جمالی، نخواهد بود هایدهپدجغرافیایی ماهیت 

است که دیوید هاروی در  مسئلهو در تبیین این  بر همین مبنا؟ کندیمعلوم متمایز  سایرجغرافیا را از  یچه چیز که،

                                                           
1. Defamiliarization 
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؟ و چه پرداخت هایدهپدچگونه بایستی به مطالعه و بررسی د که در جغرافیا، اشاره دارمنطقی تبیین تحلیل رعایت فرم 

التی که اؤعلمی، ارتباط بین س یهارشته در اغلب که رسدیمبه این نتیجه  آنگاهو  و چرا؟ کردچیزی را بایستی مطالعه 

کاری انجام  تواندیمپس جغرافیا (. 3-67: 1969)هاروی، مهم است نهایتبیو فرم تبیینی آن،  پرسدیمعلمی  رشتهیک

ه جغرافیا قادر به انجام آن انجام دهند ک توانندیم، آن علوم دیگر کارهایی را برعکسو  توانندینمدهد که علوم دیگر 

زبان مناسب خود و متفاوت با دیگر  اساساًسایر علوم دیگر دارای زبان فنی است که در آن  سانبه جغرافیازیرا  نیست.

این تفاوت هم از حیث  غیره را دارد. ، اقتصاد، معماری، فیزیک، هندسه ویشناسجامعه، شناسیانسانعلومی چون فلسفه، 

است که در آن دیسیپلین خاص به کار  هایییهنظرو هم از حیث  برندیمنوع اصطالحاتی است که جغرافیدانان به کار 

تفاوت زبانی جغرافیا نسبت  ،ترروشنبه عبارت  ناظری را به خود مشغول خواهد کرد.که دیدگان و کنجکاوی هر  رودیم

است که در زبان دیگر از  هایییهنظر، بلکه زبان آن آکنده از شودینمتمایز مصطلحات خالصه به سایر علوم، به تفاوت و 

 پرسدیماالتی که از منظر جغرافیایی ؤآثار زلینسکی نیز ارتباط بین س دربا رجوع حال با این توضیحات آن خبری نیست. 

دیگر،  اندانیجغراف، حتی توجه او به فرم تبیینی در تحقیقات جغرافیایی از سوی است تأملقابلو فرم تبیینی آن بسیار 

برای نمونه زلینسکی  .استجغرافیایی و حساسیت نسبت به رعایت فرم  هاییلتحلدر او  نشان از دقت و ظرافت فکری

به این نتیجه که بر محتوای جغرافیایی مقاالت در دو مجله معتبر جغرافیا انجام داده بود، و تحلیلی  با مرور 2006در سال 

درصد مجله  13آمریکا و  دانانیجغرافدر سالنامه انجمن  شدهچاپدرصد مقاالت  22برای پنج سال، » که رسید

در رعایت فرم در جغرافیا به نگاه  وی(. 14: 2006)زلینسکی، «ندهست غیر جغرافیایی جئوگرافیکال ریویو، مشخصاً

به  ییالت اجرای، تسهیعلم یهارشتهن یب یمرزها»مل دارد و بر این باور است که أآن نیز نگاهی از سر ت ایرشتهیانم

 صورتبه ایینهزمعلم در هر  هرگاهتوضیح بیشتر اینکه  .(8:1391 و موانع )زلینسکی، ینه سنگربند روندیمشمار 

 یهاگسترهو سر گسترش  ،به دست آورده است ترییقعمو  تریعسر هاییشرفتپعمل کرده است،  ایرشتهیانم

، نگاه به موضوع از مناظر مختلف به همراه بررسی دیگرعبارتبه، امروز نیز در همین امر نهفته است. ایرشتهمیان

همچون  توانیمجغرافیا را  اساساً. کندیمیان را نما موردمطالعهآوردها، از طرفی اضالع مختلف پدیده  تطبیقی این روی

علوم مرتبط نهایت  هاییافتهو در این سیستم، از  شودیمفرض کرد که با رودهایی از دیگر علوم تغذیه  اییاچهدر

 هاییافتهو  هاروشو از  رودیمش یدانش پ یگر قلمروهایتحوالت در د پایبهو پا  روزبهخود را  دائماًو  بردیماستفاده را 

و  هایافتهو در این میان،  شودیم ایجغراف یو بالندگ ییاین موجب پویه اک ،برندیماوش خود بهره کو  هابحثدر  هاآن

در فقره  تا سهم خویش را در شناخت معرفت بشری نشان دهد. افکندمیخود را در میان سایر علوم بر آفتاب  یهاداشته

 .است قرارگرفتهمورد واکاوی  جغرافیایی در آثار زلینسکی یپردازمفهوم به جایگاهبعدی نیز نگاهی 
 کاری زلینسکی یشناسروش نگاهی اجمالی به :مفهوم پردازمتفکر  (ت

تاریخی در فرهنگی خاص ممکن است کسی محقق و متخصص معتبر شود، اما در خأل تاریخی و  هایریشهبدون 

اصلی و  مسئلهموضوع و  توانیمهر متفکری  نگرانهیجزئو  گونگونهآثار  پشتپس در  .باشد تواندینمفرهنگی متفکر 

اصلی تکوین یافته  مسئلهرا بازیافت که حول آن موضوع و  هایشهانداز  یامنظومه توانیمواحدی را تشخیص داد و هم 

است.  وپرداختهساختهاین منظومه، همان مفاهیمی است که یک متفکر  هاییارهس. توجهقابلسازوار و  یامنظومهاست، 

را  شانسازندههوشمندی  توانیمو نه  کردرا انکار  اهمیتشان توانیمچه مخالف، نه  بودمفاهیمی که چه با او موافق 

هم از  هامسئلهاین  .هاستپاسخیافتن  و احیاناً هامسئلهاین مفاهیم، کلیدهایی است برای توصیف و توضیح  .گرفتنادیده 

 هامسئلهچرا که وقتی  ز آن، از حیث درک تاریخ کنونی ما،ا ترمهمحیث علم به تاریخ اندیشه معاصر اهمیت دارد و هم 

تغییر کند، ممکن است  هاپاسخ. ممکن است کاهدینم هاآنبودن  مسئلهدرست مطرح باشند، مرور ایام و تغییرات زمانه از 
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(. 1-12: 1390)هاشمی، بردینمرا از بین  هاآنبودن  مسئله، همهاینو رویکرد به آن متحول شود، اما  مسئله نحوه طرح

ذاتی نویسنده است،  هاییژگیوکه از  بودمکاشفات و مفاهیم  یاپارهشاهد  هاواژه الیالبهشکی نیست که در 

 مانندبهبه عیان مشاهده کرد،  توانیم، در آثار و نوشتارهای زلینسکی باشند و رهگشا اندازینطنمفاهیمی که  خصوصبه

 و مطالعات میدانی از منظر تیزبینانه برای شناخت جهان« 1جنسی تماشاگر سانبه دانیجغراف»مفاهیمی همچون 

 جغرافیایی هاییلتحلدرباره ترکیب نگاه مردانه و زنانه در  2«دید استراسکوپی»(، 2001)زلینسکی، دانیجغراف

مانند  و( 1998)زلینسکی، متحدهایاالتقومیتی  اندازچشمدر بیان سرشت و ماهیت 3«گراییملیدگر »(، 1973)زلینسکی،

قومیت، ابتدا سراغ معنای  مسئلهزلینسکی هنگام ورود به  مثالً  است، نهفته برساخت واژگانی دنیایی در پشت اساساً. هاآن

تا  دشداشته با مسئلهتصور روشنی از  کوشدیم به تعبیر منطقیون، ابتدائاً .گیردیمقومی را  یهاگروهدقیق واژه قومیت و 

روشن  واژه قومیتالزامی است که درک و تلقی خویش را از  اوبرای  بر همین مبنا .نوبت به تصدیق برسد ،در پی آن

اینک د، ورتصور روشنی از آن پدید آ زمانی که کند، وآشکار  قومی را یهاگروهمفهوم قومیت و  حدودوثغورسازد و 

ملت در دولت: مبانی تغییر نمادین ناسیونالیسم » وی با عنوان و آثار بگیردسایر مباحث را در این حوزه پی  تواندیم

و انتقال به شکل دومی  متحدهایاالتدین مدنی  مثابهبه« آمریکا گرایی»برای بیان تبدیل ( 1988)زلینسکی، «آمریکایی

با شناخت دقیق مبادی و مبانی  (2001)زلینسکی، «معمای قومیت»نیز  و ،«ییگرادولت»از ناسیونالیسم در قالب 

توانایی پیشروی در  برای ،هایهنظردخالت دادن »و  گوناگون و جسارت در جراحی کردن منطقی هایدیسیپلین یهامؤلفه

چنین با  دانیجغرافو ورود یک  ،سازدیممطمئن وی را در اصالت داشتن کار  خواننده ،(262:1379 )هاسپرس، «تبیین

برای زلینسکی را  ناپذیریانپاتعبیر متفکر  .سازدیمروبرو  مفهوم سازو  ناپذیریانپامتفکر یک ، ما را با مسئلهعمقی به این 

را بشکافند  دانیجغرافاین  یفکر هاییهالکه بکوشند  شمارییب یهامقالهو  هاکتابکه اگر  استبرازنده وی  جهتازآن

که هر چه به اعماقش رسوخ و مواد ارزشمندش  مواجه استبا معدنی  خواننده گویی، ناپذیرندیانپا هایهالو بفهمند، این 

( و 14:1394 )شایگان، «غافل بود هاآناز  تریشپه ک خوردبرمیجدیدی  یهارگه، باز حین کاوش به کندیمرا استخراج 

 .دهدیماین روند گواهی بر چندبعدی و متضلع بودن شخصیت علمی او را نشان 

 بر مطالعات میدانی در جغرافیا تأکید (ث

 .نیست یرپذامکانجز از طریق تن  ،با جهان بیرون هاانساندر این جهان است. تماس  انسانتن خانه  از منظر معرفتی،

ا که فواصل بسیار طوالنی ر دهدیمامکان  انسانتکنولوژی مدرن به  .است پیوستههمبه خودش تنهم با  اوهویت 

 آورسرسامتکنولوژی مدرن است. سرعت طریق از  آورسرسامسرعت تجربه و این یعنی  نمایدبسیار کوتاه طی  درزمانی

مجال  انسانبه  «آهستگی». آفریندیم یاتازه «من»و  بخشدیمل را از زمان و مکان از اساس تحو بشریتجربه 

 شالجرم نگاه اما سرعت ،کندیمگستره مشاهده را تنگ اما ژرفای آن را فراخ  و دهدیمیات را یمشاهده و تأمل در جز

 ،کندیم. سرعت از عمق مشاهده کم کندیمبه الگوهای عام و تکرارپذیر معطوف  ،فردمنحصربهیات خاص و یرا از جز

خود نسبت  او «من»یات همراه است، و تأمل مجالی است تا یبا تأمل در جز. آهستگی افزایدیمهرچند که به وسعت آن 

 شرا بر درون هاآن، بازتاب سنجدیم نسبت چیزها را با خود، کشاندیمرا به درون  گاه. آهستگی نبددریایات را یجزرا 

. جهت اشیاء در نسبت با پایدیم یات خرد آنیپیرامون، در جز برجهانرا  انساناز آن، بازتاب درون  ترمهم، و بیندیم

چندان پرشتاب است که  ،یاتی. تغییر در جزکندیمرا به بیرون پرتاب ، نگاه «سرعت»اما  ،گیردیمشکل  انساندرون 

اطراف  هاییدهپدی یا الگوهای تکرارپذیر لو بر ساختارهای ک دیات بگذریین جهت و موقعیت مدام باید از جزبرای تعی

                                                           
1. The Geographer as Voyeur 

2. Stereoscope View 
3. Heterolocalism 
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زمان  ینترکوتاهباید در  انساناست.  «واکنش»نیست، وضعیت  «تأمل»وضعیت  ،وضعیت وجودی سرعت. دمتمرکز شو

با پیش چشم داشتن چنین  .(1392 )نراقی، دواکنش را نشان ده ینترمناسبت ن نسبت به تغییرات شتابناک اطرافممک

و تخمین، از لوازم اصلی تحقیق  یریگاندازهجهت  یامشاهده یهاروشمشاهده و بگوییم که  توانیمیم، هایییرتبص

که ما ساکنان آن  اییچیدهپگردآوری اطالعات درباره دنیای  باهدف یامشاهدهو جغرافیا یک سنت غنی  جغرافیایی است

و به  کندیمبه حالت ترکیب و همساز آغاز  هایدهپدمستقیم  هکار خود را از مشاهد دانانیجغراف گمانیبهستیم، دارد. 

ساختاری  درحرکتنیروها را  کنشبرهمو سپس نتیجه  اندیشدیمتأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل نیروهای وارده بر فضا 

هرگز  دانیجغراف». ولی بردیمیک فرضیه تفسیری سود  عنوانبه هانظریهو تولید فضا ارزیابی کرده و عنداللزوم از 

و رویکردهای تجریدی و  هایشهاندبداند و جغرافیا نباید زیر  نیازیب هایدهپدخود را از مشاهده مستقیم  تواندینم

در اهمیت کار زلینسکی با چنین استداللی است که  .(43:1380)فرید، «کامپیوتری پنهان و در خفا بماند هایگوییغیب

ماهیت عناصر زمینی بوده  آوردن، نقشه ابزار اولیه برای به دست دانیجغرافبرای » :کندیممیدانی، چنین نگاهی را القاء 

توسط  هانظمییبو نیز برخی آن  و ویرایش بعد از چاپ، به اشتباهات و خطاهایی که در حین کشیدن اگرچهاست. 

در نمایش سطح  دوبعدیاین شیء  یسودمند رغمیعل. بودعترف بایستی به آن م است و یرناپذاجتناب، امری کارتوگرافی

، عکسبهو نیز با داشتن دسترسی  گرددیم ارائهکه از مراکز رسمی و اداری  ییهادادهو با وجود داشتن اطالعات و زمین، 

حضور در  به باور ما اما ،کندیمدر کتابخانه را فراهم خودمان توجیه موجهی برای اجتناب از ترک جای مناسب  ظاهراً

ممکن است در  ازدورسنجشاشکال پیشرفته  !یرناپذاجتنابامری است  ،بررسی درستی و صحتجهت میدان مطالعه 

تحقیقات حوزه جغرافیای تاریخی  مانندبهدر موارد بسیاری  یتوجهجالب صورتبه ما باشد اما حالکمکبرخی از موارد 

 ی ازالگوهای ،صوتی و بویایی و لمس دما، رطوبت، لرزش هایظرمندر نمونه  عنوانبه. است ناسودمند و فایدهیب

تحقیقی  مسائلبرای حل غیره  و هاکانالجایگزینی گیاهان، ارزیابی جریان و محلی، مطالعه هجوم  هاییشگو

 هامصاحبهبلکه در کنار آن به مشاهدات میدانی و  ،اسنادی، آماری و نقشه نیاز داریم یهادادهبه  تنهانهما  فردمنحصربه

اطالعاتی  هاییفناوردر  العادهخارق هاییشرفتپاخیری که با  هاییتموفقتیر خالص و ضربه کاری با  !نیز نیاز داریم

به  GISو  ازدورسنجشهوایی و تنوع گسترده بسیار پیشرفته  یهاعکسیات بسیار دقیق و منظمی که از یجدید رسید. جز

گویا دنیای بیرونی که وجود دارد  !دندار ینگل یهاچکمهنیاز به  ،هاینترپروردهاما تن  ،که همه را حذف نماید رسدیمنظر 

، کمتر داریم رغبت به آن مانپنجره تاریک و بدون یهااتاقکچیزی که ما در  آنکهحالاست،  ترمبهم و تار ایگونهبه

 (.3-6: 2001)زلینسکی، «واقعی است

 ناپذیرتقلیل و زلینسکی  مکتب برکلی( ج

برکلی از آن  مکتب(. 572:1392 )شفیعی کدکنی، نیست تصورقابل، در هیچ جای جهان، اییشهاندافول مطلق هیچ 

است. زیرا محال امری  گمانیبجغرافیایی  هاییهنظراز تاریخ  فکری و فلسفی آنحذف جریان  هست که ییهامکتب

، اکولوژی ناحیه، ،اندازچشم مانندبه با جغرافیامرتبط  مسائلمی که در حوزه مه یهااستداللاین متفکران عالوه بر 

به تأثیر  دیگر هم در گوشه و کنار جهان سازدورانکه چندین جریان بزرگ  عاملی بودند ،ندغیره آورد و یشناسقوم

که در مطالعات جغرافیایی داشته  هایییافترهبا ساوری اهمیت سنت »ن توجه است که اشای. شکل بگیرد هاآن استدالل

در این میان با  .(Norton, 2000:10) تشده اس تریغنهای فلسفی جدید،  جنبش و با ظهور ادامه داردامروز نیز تا به 

برکلی جغرافیایی مکتب از اعضای او را  توانیم که آیا واقعاًمقاله حاضر را پاسخ داد  الؤمرور آثار زلینسکی این س

 زلینسکیال توجه به این امر بسیار مهم است که ؤبرای پاسخ به این س بسیاری بر این باورند؟ کههمچنان ، محسوب کرد

ی چون گلن تروارتا و جان کرتلند دانانیجغرافبه را ین خود بلکه دِ ،بودکارل ساور  یهاآموزهتحت تأثیر  تنهانهدر کالیفرنیا 
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به یاد  .نمایاندیم ترگشودهرا  اشیروجدید مطالعاتی پیش  یهاافق، هاآن انگیزیرتحاز کشفیات  ورایت نیز ابراز کرده 

به باور وی  «رنسانسانسان ». رودیمبه شمار  1«انسان رنسانسی»جغرافیا از منظر زلینسکی، آخرین پناهگاه که  آورد

باورمند این امر است زلینسکی تا زندگی را تمام و کمال زندگی کند.  کوشدیمبه هر چیزی است، انسانی که  مندعالقه

برای بسط اما (. 1971)زلینسکی، و با آن فراتر رفت مطالعه کرد توانیمهر چیز را  که فقط در جغرافیا است که تقریباً

و آشنایی جنبش فرهنگی رنسانس با رجوع  کهبر ما روشن است . گردیمیبرمبه عصر رنسانس « انسان رنسانسی»مفهوم 

ی و هنری خویش قرار داد و منشأ تحولی شگرف در ر، انسان را در مرکز تأمالت فکیروم ی ـیونان باستانی بافرهنگ

و فرهنگ مغرب زمین شد. خاستگاه این پویش فرهنگی نخستین بار در ایتالیا تحقق پذیرفت، و آنگاه بر اثر  شناسیانسان

پیوند یافتن آن فرهنگ با دین مسیح، فرهنگی نو پدید آمد که با همه پیامدهای نیک و بدش از ایتالیا به سراسر مغرب 

. هدف این جنبش عبارت بود از شکوفا ساختن همه گردید یافتهتربیتهمه اروپاییان زمین گسترش پیدا کرد و دَمِ زندگی 

نیروهای روحی و درونی آدمی، و پدید آوردن انسان خودآگاه، و رهایی علم و زندگی اخالقی و دینی آدمیان از قیومیت 

و عمل کردن یشیدن اند»مفهومی شد برای دوره فرهنگی رنسانس و از آن به بعد، معنی « اومانیسم». اصطالح بود کلیسا

 کوشدیمکه  شدیمی اطالق سبه ک «اومانیست»و فرهنگ دوره باستانی یونانی ـ رومی پیدا کرد و  ادبمبتنی بر آرمان، 

در دوره رنسانس به مدد مشاهده و آزمایش،  .(32:1389 )بورکهارت، آرمان اومانیسم را در اندیشه و عمل تحقق بخشد

و هر چه اکتشافات و  گرفتیمریاضی، نظمی نوین در آن حقایق پای  یهاروشو به یاری  شدیمجدید کشف  قحقای

، دیوارهایی که گذشتگان به دست خود کردیمپیدا  یترگستردهه ندرباره پدیدارهای دنیا دام یشیاندژرفاختراع و 

در فلورانس، گهواره . شدیمبیکران جهان مادی آشکارتر  یهاافقو  ریختفرومیگرداگرد خویش کشیده بودند بیشتر 

، به «االطرافجامعانسان »رو به رشد نهاد. یک آرمان انسانی جدید  تربیت کشف و به هایستاومانرنسانس، اشتیاق 

 آرمان. این آوردندیمدانش و معرفت، آثاری بدیع و در نوع خود کامل پدید  یهارشتهدر تمامی  ،ندبود چندین هنر آراسته

. در کنندیمیاد « انسان رنسانسی»آرمان  عنوانبهاز آن ن بعدها مورخا ،شدتنگاتنگی در ارتباط با رنسانس  صورتبه که

 االطرافجامع»که  کوشیدندیمو رجال سیاسی  انانبازرگهنرمندان و فیلسوفان بلکه  تنهانهجامعه فلورانس قرن پانزدهم 

قدیمی درباره  یهارسالهآثار ارسطو و نیز  مطالعهو  ،ییونانی و التین یهازبان برای این امر به یادگیری هاآنشوند. « 2

انسان »تجسم  فلورانسی از افراد مختلفی که کامالً هاییستاومان. شدندیمتاریخ طبیعی، جغرافیا، معماری و مهندسی 

دیگری و 3یستا آلبرتییکی از نخستین و مشهورترین انسان جهانی، لئون باتّ .گرفتندیمالهام  بودند،« االطرافجامع

این  باشد که بتوان تواندیمتجسم انسانی رنسانس چه کسی  ینترشاخصاما (. 33: 2007)کاپرا، لئوناردو داوینچی بود

او و  اندازهبهکه  کسی نیست 4لئوناردو داوینچی غیرازبهپاسخ این است که  ؟ساختاستعاره زلینسکی را برای خود روشن 

گوناگون احاطه داشت و دستاوردهای هنری و  یهادانشکه بر کسی  ،باشد «یسانسان رنسان»نمونه عالی  معناتمامبه

(. 267:390)کانر، علمی خود را چنان به یکدیگر ترکیب کرد که از عهده هیچ فردی پیش از او یا بعد از او ساخته نبود

بپردازد، هم در فنون نظامی خبره باشد، هم از کار نورشناسی،  شناسییاهگهم به  تواندیمچگونه یک فرد واحد 

در عرصه نقاشی به پایگاهی چنین  حالدرعینو  دربیاوردسر  ح، کالبدشناسی و تشریشناسیینزم، مکانیک، شناسیآب

آوردن نبض زندگی  فرا چنگطلب در و  فتاز نظریات مسلط دوران فراتر ر هایشینوآورکسی که با  شامخ دست یابد؟

بر  نظیرکم، و ضمن قیاس انسان با دیگر حیوانات، در شهودی بخشدیم که به طبیعت جان جستیمرا هنگی او ضرب ودب

                                                           
1. Renaissance Man 
2. Universal 
3. Leon Battista Alberti 
4. Leonardo da Vinci(1452-1519) 
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نهاد. اندیشه لئوناردو از اشکال مکانیکی به ساختارهای پیچیده موجودات  تأکیدکالبدشناختی میان آن دو  یهاشباهت

که  رسدیمو به این نتیجه  کندیمبررسی  هاصخرهدریایی را در  یهاسنگواره، بردیمره  شناسیینزمبه  ازآنجازنده و 

و  نظمیب وجههیچبه را شهایکارلئوناردو . (35:1392 )شایگان، اندمداومزمین، انسان، گیاهان و نور در حال تغییر و تطور 

، تصویری که به نحوی بنیادی کردیم تلقیطبیعی  هاییدهپدبلکه تصویری منسجم و یکپارچه از  ،دیدینم شکلیب

عطش دانستن و اشتیاق (. 2007)کاپرا،  بود ،دادندیم ارائه نیوتنآیزاک دکارت و رنه گالیله، تصویری که متفاوت از 

خودآموخته، هرگز از آموزش  راستیبهن واقعیت نهفته است که او در جایگاه فردی یبه درک قوانین طبیعت، در ا لئوناردو

را خودش از طریق مشاهده موشکافانه و دست اول از  چیزهمه خواستیم، یعنی نظری بهره نگرفت. کار او تجربی بود

 منزلهبهش یخواندن برا ، نظری شخصی داشته باشد.انگیزدبرمیهر آنچه کنجکاوی آدمی را  خواستیم ،اشیاء دریابد

فرا  هاآناز همه  خواستیمرا آموخت و دریافت، و  چیزهمهبا همه هنرها و فنون دوران آشنا شد،  .منبع ثانویه معرفت بود

که دیگران  ییهاکتابتقلید از  واسطهبه. نقاشی برای او شناخت و دانایی بود، البته دانایی را از راه خودآموزی نه گذرد

، هاآنرازهای طبیعت و رمزگشایی پنهان  وقفهیب، بلکه از راه کشف کنندیمتکرارشان  واریطوط ،و خوانندگان اندنوشته

و  مهرسربه، پرواز پیچان فالن پرنده، تشریح فالن جسد، رویش بهمان گیاه یا راز هایدهپدکشف قوانین پیچیده 

. به باور او میان عالم صغیر و عالم کبیر زدیمیک نگاه. همیشه از مسیری پیش پیموده، دست به نوآوری  ناپذیرتوصیف

بود. او بعدها از مفهوم ریاضی محور بودن انسان فاصله  الجثهیمعظتشابهی وجود داشت و طبیعت خود یک موجود زنده 

کنار گذاشت. لئوناردو معتقد بود که هنر نقاشی باید به گرفت و در پس پرده قاعده تناسبات آرمانی بدن انسان را هم 

دانشی وسیعی بیاموزد. وی  ،اشرشتهمرتبه هنرهای لیبرال ارتقا یابد، و هنرمند باید درباره بنیادهای نظری مرتبط با 

اما باید  اشدیوند داده بعالم را به یکدیگر پ هاییگوناگونتا به مدد عقل، راز وحدتی را کشف کند که همه  کوشیدیم

است  اییدهپددانش  یهاعرصهدر تمامی  هایشماجراجوییکرد که لئوناردو بیش از هر چیز یک هنرمند است، و  تأکید

علم »گفت که  توانیم در ترکیب یگانه او از علم و هنر ،بنابراین، (29-40: 1392 )شایگان، یگانه در تاریخ بشری

قلب تحقیقاتش به  در. شناخت اشعلمبدون  توانینمهنر او را  که همچنان ،بدون هنرش درک کرد توانینملئوناردو را 

که امروزه در علم مشهور به نظریه پیچیدگی و  بود هارشتهکه پیوسته به ارتباط متقابل در طیف وسیعی از  رسدیمنظر 

مفسر » عنوانبه، خودش را حالدرعیناما  خواندیم 2«عامییا  نا ادیبمردی ». با فروتنی خودش را 1هاستیستمسنظریه 

 «تجسم انسانی رنسانس است ،لئوناردو»: گویدیمدرباره او  حقبه 3از همین رو کلود وِی .دیدیم« طبیعت و انسان میان

 مشهور است ولی بایستی لئوناردو« پدر علم مدرن»اینکه گالیله به  رغمعلیور است که افریتیوف کاپرا بر این بو 

که چرا  شویمیمحال با این قیاس متوجه این امر (. 6: 2007)کاپرا، حقیقی علم مدرن دانست گذاربنیانداوینچی را 

 «دانستیم، علوم پایه، ریاضیات، هنر، موسیقی و ادبیات را تنها شرط شروع مطالعه جغرافیا هازبانیادگیری »زلینسکی 

در آرمان ، اشیشگیانددر حیات  گمانیب .بود «هایرممکنغ»و « انسان رنسانسی»در تمنای و چرا ( 1971)زلینسکی،

که زمانی  برتیلآلئون باپتیستا در کارهایش از  4«عمق»و « وسعت»که در ـ ینچی وانسان رنسانسی همچون لئوناردو دا

 «عمیق»و  «وسیع» خواستیم(، 33: 2007)کاپرا، پیشی گرفت ،خواندیمبود و آثارش را با ولع تمام  اشیفتهشمسحور و 

 زلینسکی .سرنوشت مقدرش بودبرای فائق آمدن بر فاصله عمیقی که در عمق وجودش بود،  «بودن تنها»الجرم و  باشد

عبور از در دوست نداشت خود را در یک حوزه محبوس و مقید سازد. همواره  ،بود «و سخت زیرسربه»اش یفکردر مسیر 

                                                           
1. Complexity Theory and Systems Theory 
2. omo sanza lettere (“an unlettered man”) 
3. Claude Weill 
4. Breadth and Depth 
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 .«باز نسبت داشت یهاافقبا تمامی »ادعا کرد که او  توانیموی  هاییشهاندبا تحلیل عمیق و  مرزی به مرز دیگر بود

تا اندازه توان اساس منابع فراوان و معتبر  که وی در این آثار کوشیده است بر شدبا رجوع به آثار زلینسکی، متوجه این امر 

آشنایی ، سود ببرد. اندکاربردهبهکه اندیشمندان برجسته در تحقیقات خود  هایییرتبصو  هایهنظربشری خویش به مطالعه 

که وی به مجموعه  فراهم آورده بود ایینهزم ،و فرانسوی آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی ازجملهزلینسکی به چند زبان دنیا 

به کار میدانی و  ،منبع ثانویه معرفتی خود عنوانبهآثار بزرگان علم  در کنار مطالعه .دسترسی داشته باشدوسیعی از آثار 

 خواستیم شاید همچون ویتگنشتاین بود. خودساختهتحقیقات بنیادین داشتن را پیشه  هایدهپدتجربه دست اولی از 

و  کنیمیم، درست توصیف بینیمیم، درست کنیمیموقتی نگاه » ،«افکندیم هایتواقعنوری تازه بر »که  دچیزی را ببین

: 1394 )حسینی، «اندشدهحل مانمسائلکل  وقتآن، شویمیمو بلد  آوریمدرمی، سر کنیمیمدید کلی الزم را کسب 

روایتی منسجم و مستدل از تحقیقاتش را پیش چشم خواننده قرار دهد. هر موضوعی که  کردیمسعی همیشه  .(74،88

، زبان، قومیت، دینجغرافیایی  مسائلجمعیت گرفته تا  تحقیقاتی او در حوزه یهاحوزهاز  داشت، یاتازه، سخن کردیمباز 

بود که این حکایت از  نبوغ آسابکر و  یهااستنباطسرشار از آثارش  غیره گردشگری و ،هویت و حس مکانی و المکانی

 تواضع معرفتیبا  حالدرعین .وی دارد یتابناک و راهگشا هاییسنجنکتهدانش گسترده و ژرف، و نیز هوش درخشان و 

 داندیماقیانوس وسیع و عمیق حقیقت این برابر در  «کوچکی عظیم خود را»و خودشناسی است،  ینیبواقع از یاجلوهکه 

 ارائهبا این تفاسیری که (. 1994)زلینسکی، «آگاه هستم هوشمو  هامهارت، به محدودیت دانش عمیقاًمن »: پذیردیمو 

 کافی از اندازهبهوی  مشخص است کهگرچه  ،است دارمشکلاز اعضای مکتب جغرافیایی برکلی  زلینسکیقرار دادن شد، 

وجودی که در فکری و  یهادغدغهبه آثارش و  عمیق با نگاه اماشده،  متأثرآموخته و  مکتب برکلیفکری  هاییرتبص

یک مکتب یا نظام خاصی به نظر  بستهدل اساساًچنین ادعا کرد که او  توانیمریزش کرده است  هاآندر  قالب کلمات

را  امیدکتراگرچه من مدرک کارشناسی و »: اعالم کرده است یامصاحبهدر  ازمانی خودش نیز آشکارچنانکه  ،رسدینم

بر روی آن را نام ساور  که نیستم،معبد پرستنده یک نخورده است. من  امیشانیپاما مهر برکلی بر  امگرفتهاز برکلی 

مرید و حواری واقعی ساور  مرا . اگر شماامرفتهاما من راه خودم را  گذارمیمرا بسیار احترام  شخاص. ااندنهادهحرمت 

 (.1984)زلینسکی، «یدادادهخودتان را بسط  ات، تصوردانیدیم

 

 گیرییجهنت

و  یشناختروشتاریخ اندیشه و زندگینامه به لحاظ تاریخی در پیوند و مرتبط با یکدیگرند که بایستی به لحاظ تاریخی، 

، اگر دیگرعبارتبه علمی رشته ما ضرورتی تام دارد. معتبر تاریخ به دست دادن تحلیلی برای کار فکری جدی جغرافیایی و

، محقق بایستی تحول درون تصور شود وآمدرفتاز آرایی که با آهنگ و ضابطه خاصی، در دادوستد و  یامجموعهعلم را 

توجه به مبانی وجودشناسی،  تاریخ فکری آن علم را از طریق علم را با دیدی کنجکاوانه، روشمند و از بیرون رصد نماید تا

در  و تاریخ اندیشه ایینامهزندگروش برای مخاطب خود بر آفتاب افکند.  درستیبهآن  یشناسمعرفتو  شناسیانسان

است. این در حالی است که اگر جغرافیا را  قرارگرفتهمغفول و به حاشیه رانده  ایران امر تقریباً دانشگاهیحوزه جغرافیای 

در این صورت  ،گرددیمآن، مقدمه و نردبان امروز آن محسوب  یهاگذشتهکه  نگریسته شود مندتاریخعلم  صورتبه

پژوهشگران و  سر کشیدنرفت و از شخصیت کنونی آن در نظر گ یاپارهتاریخ علم جغرافیا را بایستی عین این علم و 

 یاشناسانهمعرفت. الزمه این امر نیز نگرش باشدیمجغرافیا البته یک فریضه  یشناسعلمن این رشته به آن، در مشتغال

است تا از  قرارگرفته موردبحثاست که در دو مقام توصیف و داوری بدان پرداخته گردد که در مقاله حاضر چنین روندی 

به دست  به نام ویلبر زلینسکی برجسته دانانیجغرافاین طریق هویت جمعی و تاریخی این علم را با برگزیدن یکی از 
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 شدهپخشاز افراد  یامجموعهکه دانش جغرافیا بین  پای فشرددر سرتاسر این نوشتار بر این باور نیز  وجودباایندهد، 

نزد شخص واحدی وجود ندارد، بر این مبنا کوشیده شده است تا برخی مکاتب فلسفی جغرافیا که  تنهاییبهاست و 

و دلیل دوم این امر به دلیل این است  گردید را وارد اندبودهدر رشد شخصیت علمی ویلبر زلینسکی دخیل  نوعیبه

زلینسکی با عمر طوالنی نزدیک به یک قرن، شاهد راستین تغییرات انسان و جهان، و از قِبَل آن معرفت جغرافیایی بوده 

جغرافیایی  ینیبجهاندر  زیرا .کرده است زایرتبصکه پرداختن به شخصیت علمی او در یک کار پژوهشی، بسیار  است

، به دنبال کشف حقایق، نظمی را دنبال کرده و نظامی را که به قانونمندی اشیشگیاندمختلف  یهابافتزلینسکی در 

در تاریخ اندیشه جغرافیا مورد کندوکاو قرار  دقتبهبایستی  که مشاهده کرد روشنیبه توانیمحقایق منجر گردیده را 

 هاییشهاندبرای نمایاندن راهی نو در  یانشانهدر جغرافیای فرهنگی است،  هگیرد. اینکه زلینسکی همچون یک نشان

 بود. خاص آن یشناختمعرفتجغرافیایی، جغرافیای کاربردی بدون فراموش کردن جغرافیای نظری و 

 

 یشنهادهاپ

نسان است امام نمای تکه زبان آیینه  فشاریمیمفیلسوفان زبان بر این باور پای  سانبه مانیلتحلبرای ژرفا بخشیدن به 

 غیره و نامهیزندگ، هامصاحبه، در قالب نوشتارها دانیجغرافتدقیق در محصوالتی که  ،تحلیل و تفسیر یهاراهو یکی از 

 فتح ،آن تریقمعا و فهم جغرافی نگارییشهانداین امر در مطالعات تاریخ  به اعتقاد ما خود را بروز و ظهور داده است که

تحقیقات  بان طریق از ایتا  داردیمگشوده نگه  را بابی برای کنکاش هویت جمعی و تفکر تکاملی این علم در کشورمان

د فلسفی و علمی د، و رکورو ریزفمدام موضی که بر آن سایه افکنده شده و راز جغرافیا و غ ، سرّدانانیجغراف بیشتر در باب

را به  هایلتحل یدن در، آزادی اندیشجغرافیایی روش صدق مدعیات یک نظریهآن با ورز دادن بیشتر از طریق تعیین 

جغرافیا در  تریقدقر و بیشت محقق داده و از این طریق ضمن هویت تازه بخشیدن بدان در برابر علوم دیگر رقیب، به فهم

درجه  یهاهشپژویادآور شد که یستی از سوی دیگر بااما . باشد رسانیارینیز  یزیربرنامهآموزشی و  یهاساحتتمامی 

 روازاین .شودیمس در ایران منعک هاآن، متأسفانه درصد ناچیزی از شودیماول و ممتاز جغرافیایی که در غرب انجام 

ز ار بسیاری دجای پای خود را  ینیبجهانجغرافیای علمی توأم با فلسفه و  کهدرحالی» نویسدیمی چنین دانیجغراف

 شدهمتوقف هانآمرز  کشورهای جهان محکم کرده است، هنوز در بسیاری از کشورها اجازه ورود دریافت نکرده و در

به طرز  جغرافیایی ینیبجهان، و رواج فلسفه و هاآنورود جغرافیای علمی به  گفت کشورها از نظر توانیم درنتیجهاست. 

ح در حوزه کاوش و صحیگری که وجود دارد در انتقال نا(. مشکل دی33:1375 )جمالی، «اندهنشدیکسان توزیع 

وان، رسلیس و  رب به زبانیغبایسته توجه است که عالوه بر ترجمه آثار جغرافیایی زیرا است،  جغرافیایی یهاپژوهش

ه در غنای ذخیر بدیلیبی، نقشی زبان فارس ساختدرستجغرافیایی در قالب جمالت  یهاآموزهمدعیات و  بندیصورت

اره یک سنت متری درببا تکلف ک توانندیماست که اهالی جغرافیا  چنیناین. کندیمواژگانی و مفهومی جغرافیایی ما ایفا 

مترتب بر نتایج  م ولواز نقح کرده وآن بحث کنند و مبادی و مبانی مدعیات ایشان را م دانانیجغراف یهاآموزهجغرافیایی و 

معنایی  ستددادوب و و مخاط کندیمپیدا « ورز کافی»در چنین فرایند و شرایطی است که زبان جغرافیایی،  آن را بکاوند،

اقلیم »ین ا ،ینسکیمه معرفتی زلآشنایی با آثار جغرافیایی و کاویدن منظو .گرددیمن به جغرافیا، محقق تغالمیان مش

اندیشیدن و  ده سر برآین تحقیقاتی یهاپروژهبه امید آنکه در  این قاعده مستثنی نیست؛نیز از در تاریخ جغرافیا  «حضور

 د.آمریکایی برداشته شو« چندبعدیمتضلع و » دانیجغرافنگارش ابعادی از منظومه معرفتی این 
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