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  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا 

  1392 تابستان، 37، شماره يازدهمدوره جديد، سال 

  
 

  جغرافيا در عصر انسانجغرافيا در عصر انسان  11بازگشت به زمينبازگشت به زمين

  

  2پروفسور اكارت اهلرس

  

غرافيدانان جهان را در برلين هفتمين كنگره ج] با سخنراني خود[ 1899سپتامبر  28در  3بارون ريشتهوفن

ريشتهوفن . شد اين نخستين كنگره جغرافيدانان جهان بود كه تا آن زمان در آلمان تشكيل مي. افتتاح كرد

اي اشاره كرد كه جغرافيا و بسياري از جغرافيدانان، پيش از آن و تا به امروز، با  در اين مناسبت به مسأله

  ! جغرافيا: يا عدم يكپارچگي دانش مشترك ما مساله يكپارچگي: اند آن روبرو بوده

  : استدالل ريشتهوفن چنين بود

كه بر پايه مستحكم علوم طبيعي خود، مالحظاتي در جهات ] است[چنان علمي  جغرافيا آن... ”

يابند كه علوم گوناگون با يكديگر تماس  ها اغلب آنجايي بروز مي ترين جنبه برانگيزنده... مختلف دارد

                                                 
 غرافياج المللي بينكنگره ودومين  سيدر ) به زبان انگليسي(رت اهلرس اسخنراني پروفسور اكعنوان  مضمون بهترجمه . 1

گرايي  كار رفته، پيوسته با عينيت كه در اينجا با ايهام به down-to-earthالبته، اصطالح . )آلمان( شهر كلن در 2012در سال 

، تمايل خود را )عباس سعيدي(اي به من  آقاي اهلرس چندي پيش طي نامه. گرايي همراه است و آگاهي، در مقابل ذهنيت

من نيز با خرسندي كار ترجمه را . ايران ابراز داشت مبني بر چاپ فارسي متن اين سخنراني در مجله انجمن جغرافيايي

   :اين است سخنرانياصلي عنوان . متن اصلي كامال وفادار بمانم گرفته، كوشيدم به  برعهده

Down to Earth - Geography in the Anthropocene  

2 .Prof. Dr. Eckart Ehlers  ن استاد ممتاز و بازنشسته دانشكده جايرانشناس برجسته وغرافياي اقتصادي، دانشگاه ب

اتحاديه جهاني در  دبيركل و خزانه) 2000-1992(مدت هشت سال  آقاي اهلرس پيش از اين دو دوره و به). آلمان(

دانشگاه بن،  )ZEF( توسعه تحقيقاتمركز المللي توسعه، از جمله  ايشان در حال حاضر با مراكز بين. بود جغرافيايي

  .ع س. همكاري دارند

3.Ferdinand Freiherr von Richthofen  )1833 -1905(او را بنيادگذار . ، جغرافيدان و محقق برجسته آلماني

جلد همراه با  5( هاي سفرهاي شخصي چين، يافته: مهمترين آثار او عبارتند از. اند شمار آورده ژئومرفولوژي نوين به

  .ع س). 1903- 1901دفتر،  4( شرقي مطالعات ژئومرفولوژيك آسيايو ) 1912- 1877ها،  اتلس نقشه
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طوركلي،  وجب غناي يكديگر شوند؛ و دقيقا در همين راستاي مشترك آنچه كه جغرافيا، بهيافته، م

   1)30- 29، 1901( “.سازد دارد، برخي از زيباترين گلهاي پژوهش را شكوفا مي عرضه مي

جغرافيا عبارت است ”كه  2از تعبير مكيندر - گسترده را جغرافيا در سده بيستم ميالدي طيفي بس

 4)شناسي سرزمين(= اي  از جغرافياي منطقه 3برداشت هتنر تا “دهند يدانان انجام مياز آنچه جغراف

ديگر مكاتب خانواده . گرفت دربر مي - هاي اين دانش به مثابه برداشتي يكپارچه از انواع شاخه

تنها برخي ... انداز گرايي، چشم فضا و مكان، عرصه، محيط: اند جغرافيا نيز نقش خود را ايفا كرده

  . آيند حساب مي گرايشهاي جاري در تاريخ اين علم به از

از (براي بعضي از ما ] جغرافيا[امروز، با گذشت بيش از يكصد سال، مساله يكپارچگي علم 

. هنوز برزمين مانده، هرچند در اين ميان مسايل مهمتر ديگري نيز مطرح است) جمله خود من

 5؟ مهمترين موضوع در عصر ما تغيير جهاني اند و سهم آنها چيست راستي كدام اين مسايل به

اصلي  البته اقليم يكي از عوامل. شود است كه هم تغيير اقليمي و هم تغيير محيطي را شامل مي

  تغييرات محيطي است، اما آيا اين واقعا تنها مسأله يا مهمترين آنهاست؟ 

آموزيم؛ و در  نسانها و جوامع ميدايماً درباره ا. آموزيم و بالعكس دانيم، بيشتر مي هرچه بيشتر مي

اقليم و طبيعت . گيريم هاي تغيير جهاني  پيوسته چيزهايي ياد مي باره نقش آنان در تمام عرصه

  !كره خاكي ما: اما اين تنها يك سكه است. يك روي سكه است و نوع بشر و طبيعت روي ديگر

                                                 
ترجمه انگليسي پروفسور اهلرس در سخنراني خود با متن آلماني ريشتهوفن، البته نه در مضمون، بلكه در قيدهاي . 1

  ع س . در ترجمه فارسي اين قسمت از متن اصلي آلماني استفاده شد. مورد تاكيد ريشتهوفن، اندكي متفاوت است

2.Halford John Mackinder  )1861 - 1947 (او را يكي از بنيادگذاران دو رشته . جغرافيدان مشهور انگليسي

  ع س. اند ژئوپوليتيك و ژئواستراتژي دانسته

3.Alfred Hettner  )1859 -1941 ( جغرافيدان آلماني كه براي پرداختن به مفهوم مكان، فضا و پراكنش فضايي

  ع س . دارد شهرت) كرولوژي(هاي جغرافيايي  مناطق و پديده

است كه پيش از اين در  “شناسي سرزمين”اللفظي به معناي  صورت تحت در آلماني، به Laenderkundeاصطالح . 4

جغرافياي ”ترجمه شده؛ هرچند در اصل، همانگونه كه اهلرس هم اشاره دارد، مترادف “ كشورشناسي”فارسي  

  ع س . در زبان انگليسي است “اي منطقه

5. Global Change  
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رافيايي جهان براي بازبيني زمين بيش از يك يادآوري جدي به جامعه جغ بدينسان، بازگشت به

هاي دانش جغرافيا و نيز سنت آن به عنوان  ضعف] همچنين[هاي بالقوه و بالفعل و  توانمندي

  . هاي متقابل آنهاست متقابل و وابستگي پلي بين طبيعت و جامعه و كنش

 
  

تأكيد با  1حكومتي درباره تغيير اقليمي منتشر شده، چهار گزارشي كه تاكنون توسط نشست بين

  دهند كه هيچ شك و ترديد، اطمينان مي هرچه بيشتر و اكنون بي

پيامد كلي فعاليتهاي انساني بر كره خاك نوعي تأثير ) م1750حدود (از زمان آغاز عصر صنعتي ”

شده در  گرمابخش بوده است؛ اثرگذاري انسان بر اقليم در طول اين دوره، از تغييرات شناخته

 ).135، 2007تغيير اقليمي، ( “...رفته است روندهاي طبيعي بسي فراتر

                                                 
هاي ديگري در همين سال توسط اين نهاد منتشر شد كه از آن  ، گزارش)2007( “تغيير اقليمي”جز اين گزارش  به .1

.... اثرات، سازگاري و : 2007كاهش خسارات از تغيير اقليمي؛ و تغيير اقليمي : 2007تغيير اقليمي : اند جمله

 ع س). شناسي پاياني كتاب(
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اين اصطالح نخستين . مطرح شده است “آنتروپوسن”براي درك همين فرايند است كه اصطالح 

با عنوان ) 2002(و در پي آن، كروتسن  2000در سال  1اشتورمر - بار توسط كروتسن

“شناسي نوع بشر زمين”
“ي انسانيشناس زمين”واسطه  به) 2012(تازگي  و سپس به 2

مثابه نامي  ، به3

هاي انساني،  سبب پيامدهاي فراگير اثرگذاري شناختي جديد به براي سرآغاز يك عصر زمين

  :فرض استوار است كه آنتروپوسن بر اين پيش. مطرح شده است

ها، شايد ميليونها سال آينده مطرح خواهد  شناختي طي هزاره عنوان يك نيروي زمين نوع بشر به”

  ). اشتورمر - تسنكرو( “بود

بينانه است كه تقريبا در همان زمان  بينانه است؟ آري، آنچنان واقع آيا اين نظر، نگاهي واقع

شناسي در بريسبن  المللي علوم زمين وچهارمين كنگره اتحاديه بين شناس ما در سي همكاران زمين

  :، كوشيدند تا آنتروپوسن را به معناي زير تعريف كنند4)استراليا(

اين همه براي جغرافيا  “.ه اخير و جديدي از كواترنري، كامالً متفاوت و متعاقب هولوسندور”

  در عصر انسان چه معنايي دارد؟ 

پاسخ من كه اميدوارم نظر بسياري ديگر، از جمله بسياري از شما را هم نمايندگي كند، اين 

ازپروري جغرافيا به عنوان فرد براي ب و فرصتي منحصربه  طلبي است؛ وظيفه اين يك مبارزه: است

اين دانش در اين قالب بايستي . دانشي جدي و درگير در چهارراه تالقي طبيعت و جامعه

و ديگر كارشناسان را از طريق  5حكومتي تغيير اقليمي هاي جهاني نشست بين ها و مدل بيني پيش

ها، نيازها و  سيباي با تأكيد ويژه بر آ هاي عيني و آگاهانه در سطوح محلي و منطقه پژوهش

اين در حالي است كه . پيش برد هاي زيست آنان به راههاي برونرفت خاص براي مردم و محيط

هاي سنتي درباره تغيير جهاني  در طول چندين دهه گذشته، كم و بيش، صرفاً در مسير  پژوهش

  . بوده است 6بيوسفر -ئيدروسفر - ژئوسفر - آتمسفر

                                                 
1. Crutzen – Stoermer 
2. Geology of Mankind 
3. Geology of Humanity 

، طي روزهاي پنجم تا “اندركاران علوم زمين، صنايع، انديشمندان، دولتها و ديگران همه دست”اين كنگره با دعوت از . 4

  ع س . م در بريسبن استراليا برپا شد2012دهم اوت 
5. IPCC=Intergovernmental Panel on Global Change 

داده شد از اصطالحات  سپهر خطاي فاحش است؛ در اينجا ترجيح) بدتر از آن(به كُره و يا  sphereست كه ترجمه آشكار ا. 6

  ع س. المللي استفاده شود زباني و بين علمي رايج بين
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. اند مثابه قربانيان اين چهار عرصه طبيعت ديده شده ل روشني بههيچ استدال وبيش بي ها كم انسان

شناختي مطرح شده و آشكارا از دامنه اثرگذاري  عنوان يك عامل زمين البته، امروز كه بشر به

و (مراتب پيشي گرفته است، آنتروپوسفر را بايستي به عنوان عرصه پنجم  روندهاي طبيعي به

و اينجا، باالخره، بايستي از . اضافه نمود 1مل نظام زمينيبراي درك و ع) شايد عرصه كليدي

كننده تغيير جهاني است يا عوامل  ترديد آن واقعاً عامل تعيين آيا اقليم و تغيير بي: خود بپرسيم

 . همين ميزان و چه بسا مهمتر هم مطرح هستند ديگري به

 
اما بعد انساني چه؟ ! خواهد بود اي دايمي در تاريخ كره زمين بوده، هست و تغيير اقليمي پديده

اي  نظير جمعيت در سطح گيتي و اثرات آن بر طبيعت و منابع چه؟ رشد جمعيتي مسأله رشد بي

يك وجه آن برحسب رشد شتابان، كمي است، گرچه اين جنبه اغلب به بهانه : دو وجهي است

شود؛ وجه  رانده مي...) يكاي التينآسيا، افريقا، آمر(اي بهتر، به حاشيه  پذير براي آينده آمال توجيه

                                                 
1. Earth System 
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ناپذير و غيرمنطقي در  ديگر، يعني وجه كيفي، به جوامع مابعد صنعتي و حرص و آز سيري

  .گردد راستاي خشنودي و برخورداري هرچه بيشتر فردي باز مي

ــن دو ســناريوي رشــد جمعيــت مــي   ــن اســت كــه اي ــد و بايســتي در عمــق  بحــث مــن اي توانن

همـين نكتـه توسـط    . ناپذير و روزافزون طبيعت و جوامع انساني ديده شوندهاي انكار پذيري آسيب

برنامـه  ”در آخـرين شـماره نشـريه    . انجمن دانشمندان نظام زمين هـم تشـخيص داده شـده اسـت    

“بيوسفر - المللي ژئوسفر بين
“عصـر آفـرينش مـا   ”عنـوان   ، آنتروپوسن نـه تنهـا بـه   )2012مارس ( 1

2 

هـاي   كننده بزرگ تمـام جنبـه   به بعد به عنوان آفت و تسريع 1750نامگذاري شده، رشد جمعيت از 

رويـه   برداري بي چون شهرگرايي، بهره هايي، هم هر يك از پديده. شمار آمده است تغييرات جهاني به

بدون سـخن از افـزايش مـرتبط گازهـاي     (زدايي، تغيير اقليمي، سيل  از منابع آب، كشاورزي، جنگل

جا قابل تشـخيص   همه 3را در نظر گيريم، ردپاي انساني) يميايي و مانند آنهاي ش اي، آالينده گلخانه

  . است ]بوده[ هاي تغييرات اقليمي و محيطي و باعث و باني تقريباً تمام جنبه

آور است و هم  اين نتايج كه توسط دانشمندان سختكوش نظام زمين ارائه شده، هم اعجاب

گرفتن يا غفلت از علل  ه پس از چندين سال ناديدهايشان بر اين باور هستند ك. دهنده اخطار

  :تغييرات جهاني، امروزه آشكارا شاهد آنيم) آنتروپوسنيك(انساني 

هايي از جامعه از پذيرش نقش انسانها در ايجاد تغيير اقليمي سر  جالب است كه هنوز بخش... ”

است، بجز وضعيت پيشين و  اند بپذيرند، دنياي مدرن هرچيزي ايشان بيشتر مايل زنند و هم بازمي

  ). 12، 2012زيويتسكي، ( “جامعه] پيشرفت[شديدا تحت اثرگذاري، اگرنه كنترل، 

  ):13همو، (گيرد  مي  نتيجه) 2012(زيويتسكي 

مراتب  اند، كه بسياري از اين تغييرات به هاي بنيادين تغيير داده ها كره زمين را به شيوه انسان”

  “.شدن جهاني اند تا گرم كمتر شناخته شده

                                                 
1. International Geosphere-Biosphere Programme  (IGBP) 
2. Epoch of Our Making 
3. human footprint 
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المللي  پذيريم كه بسياري از اين مسايل در صدر دستور كار جغرافياي بين كنم اغلب مي فكر مي

ماند كه چرا فقط تعداد كمي از مطالعات ما در  با اين وجود، اين پرسش باقي مي. قرار دارند

  ؟ شوند واقع مي نُمود يافته، مورد قبول 1المللي و تحقيقات علم نظام زمين مباحث سياسي بين 

ها  شناختي با نتايج ديگر تخصص سبب كه نتايج اين مطالعات از لحاظ روش آيا بدين  −

 سازگار نيستند؟

سبب است كه تعداد معدودي و بسيار معدودي از جغرافيدانان گيتي در  آيا بدين −

پيوند طبيعت و جوامع و  هاي تغيير جهاني  و روابط متقابل روزافزون و هم پژوهش

 هاي طبيعي و فرهنگي آنها درگير هستند؟  ين محيطهمچن

                                                 
1. Earth System Science 
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سادگي خيلي دير  ايم؟ و يا به دل بوده بسيار ساده غافل يا يا اينكه ما بسيار متواضع، بسيار −

هاي  ها و فرصت درباره تغيير جهاني و ضرورت“ سنتي”هاي هاي بارز پژوهش نارسائي

 ايم؟  را دريافته 1محور يا  آنتروپوژنيك - هاي تغيير جهاني انسان پژوهش

 
نه  2محيط، - توانم بگويم، رشته تخصصي ما و لنگرگاه سنتي آن در مطالعه انسان با اطمينان مي

آيد؛ يعني، نوعي  حساب مي تنها ميراث دانش ما ست، بلكه افزون بر آن، نوعي التزام عملي به

هاي  ديگر رشتهجويانه با  حل همكاري فراتخصصي اثربخش و همچنين مشاركت يكپارچه راه

گردد  مناسبت چنين التزامي آنگاه آشكار مي. محيط - رساندن مطالعات انسان سرانجام علمي در به

                                                 
1. human-focussed (anthropogenic) 

  :اهلرس در اينجا اين عبارت را به سه زبان، به شرح زير، مورد تاكيد قرار داده است. 2

human-environment research; recherche sur l’homme – nature et environnement; 
Mensch-Umwelt-Forschung 
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هاي مورد مطالعه خود جاي  كه فقط چند مساله از مسايل فوري تغيير جهاني را در شبكه عرصه

تنوع  - ا شهرگراييهاي اوزون ت از نابودي اليه: دهيم؛ هركدام از اين  مسايل را كه اختيار كنيم

خشكسالي تا سالمتي انساني، علل و پيامدهاي آنتروپوژنيك در عمق  - سيل - بيابانزايي - زيستي

گاه و نقطه  همين سبب است كه آنتروپوسفر گره به نظر من، به. تمام اين روندها نهفته است

شخيص داده ها و محيط آنان ت بين طبيعت و جوامع و نيز بين انسان 1كانوني پيوند يكپارچه

 .است

ها فكر كنيد و حتي اگر نظر  فرض اكنون، خواستارم، درباره اين پيش اينجا و هم از همه شما، هم

هاي رشته جغرافيا موضعگيري كنيد؛ بر اين  ديگري داريد، باز در برابر گذشته و توانمندي

  :براي خدمت از جمله عبارت است از] جايگاه جغرافيا[نظر من  اساس، به

هاي مرتبط  نده پلي ضروري و مستحكم بين علوم طبيعي و علوم اجتماعي و شاخهبرپاكن −

 پژوهش و فناوري؛

اي، يعني  در باره سطوح محلي و منطقه 3اي رشته و درون 2اي مشوق مطالعات بينارشته −

 دهد؛  هايي كه تغيير جهاني  مطابق آنها روي مي مقياس

هاي فرهنگي، قوميت، طبقه، جنسيت يا  اي براي فهم و حمايت از تنوعات و سنت واسطه −

هاي خاص و واكنش در برابر  به صورت تجليات و جلوه) ها كاست(هاي بسته  گروه

 . هاي جهاني پديده

نحوي موفق، درگير تحقيقات تغيير جهاني  حد، به اينكه در حال حاضر جغرافيا چقدر و تا چه 

واقعيت اين است كه . دهاي آن توجه كنيمها و پيام اثرگذاري شود كه به است، هنگامي آشكار مي

موضوعات و مقوالتي نظير  طبيعت و جامعه، خطرات و سوانح، راهكارهاي سازگاري و كاهش 

عنوان  ، در پروراندن آنها به خسارات توسط جغرافيدانان در سطح گيتي مورد عنايت بوده

شناسانه آن نقشي  اي روشاي در تحقيقات تغيير جهاني و بنياده موضوعات پردامنه و چندجنبه

خود ببالند كه در صدر  بايستي بهدرواقع، جغرافيا و جغرافيدانان . اند سودمند ايفا كرده

ضمن مطالعه علمي پيامدهاي تغيير اقليمي و محيطي، پيوسته در  هايي قرار دارند كه تخصص

                                                 
1. The Nodal Point and Integrating Link 
2. interdisciplinary 
3. intra-disciplinary 
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اي عيني،  ان بيان نكتهبه عنو. اند ارائه پيشنهاداتي براي تعديل و مقابله با آنها مشاركت داشته

اطمينان دارم كه طرح و پردازش راهبردهاي كاهش خسارات سازگار با منطقه، فرهنگ و فناوري 

  . روز اهميت بيشتري خواهد يافت و افزايش توانمنديها براي تحقيق در باره تغيير جهاني روزبه

كنم چهار  ، فكر مي1]نگرهبحث در اين ك[در انجام وظيفه محوله به من، يعني طرح و ارائه قالب 

  المللي جغرافيا، يعني ودومين كنگره بين مقوله مطرح در سي

 شدن، تغيير جهاني و جهاني −

 جامعه و محيط، −

 خطرات و تعارضات، −

 شهرگرايي و تحوالت جمعيتي، −

. ويكم هاي جغرافيايي در قبال بشريت در سده بيست موقعي باشد نسبت به مسئوليت زنگ خطر به

هاي انديشگي برآمده از اين همايش، توسعه آتي رشته علمي ما را  دوارم كه انگيزهصميمانه امي

رشد براي  درستي راهبري كند و مشاركت روزافزون جغرافيدانان را در پاسخ به تقاضاي روبه به

  . تحقيق درباره تغيير جهاني گسترش دهد

هاني موجب رشد تقاضاها از سوي ديگر، متأسفانه ممكن است بعضي بگويند، مطالعات تغيير ج

ادامه خواهد يافت و بنابراين، فشارهاي  - كمي يا كيفي - هر تقدير، رشد جمعيت به. گردد مي

حتي بدتر از . برداري از آنها باز هم بيشتر خواهد شد انساني بر منابع محدود كره زمين و بهره

اد، پيشنهادي پروتكل درجه سانتيگر 2شدن زمين درحد  دستيابي به گرم اين، اميدها نسبت به

ورزي در طبيعت و  اين گونه نارسايي به افزايش بيشتر افراط. باختن است كيوتو، در حال رنگ

دارتر طبيعت و جوامع انساني خواهد  پذيريهاي دامنه رشد خطرات و سوانح و همچنين، آسيب

تقاضاهاي شك  نتيجه آنكه براي سازگاري انساني و راهبردهاي كاهش خسارات، بي. انجاميد

: تري را بويژه براي جغرافيا خواهد گشود هاي گسترده همه اينها عرصه. اي مطرح خواهد شد تازه

                                                 
ودومين كنگره جهاني جغرافيا،  اي است به اين نكته كه طراحي و تبيين محور بحث اصلي در سي اشاره. 1

اهلرس مطابق اسناد موجود در درگاه خبررساني خانه جهاني جغرافيا و نيز كنگره مزبور، برعهده پروفسور 

 ع س. گذارده شده بود
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هم طبيعي و هم اجتماعي، و نيز هم بنيادي و هم كاربردي؛ چه درون تخصصي و چه 
  :پرسش از همه اين است كه. بيناتخصصي

هاي  ريم و فراتر از كوششها را جدي بگي خواهيم اين كشاكشها، وظايف و فرصت آيا مي −
 فعلي خود گام برداريم؟ يا

آكادميك خود با /فكري “فعاليت”آن قسمت از  دهند، به آيا بسياري از ما شايد ترجيح مي −
كننده و قبول  سختي مصرف هرچند براي آن به(منافع كم و بيش شخصي بسنده نمايند 

 ؟)مخاطبيني وجود دارد

  
اين پرسشها ممكن است صرفاً سخناني فصيحانه و شعارگونه خوبي به اين واقعيت واقفم كه  به

هاي  هاي نهادي آموزش و پژوهش آكادميك با چالش البته اگر شرايط و چارچوب. جلوه كنند
هاي جستجوي علميِ راههاي  نگر مسايل سازگار نگردند و شيوه جانبه مطالعه علمي جامع و همه

پيچيدگي . سخنان شعاري بيش نخواهند ماندبرونرفت از اين معضالت بهبود نيابند، اين 
هاي پژوهش درباره تغيير جهاني، با كنش متقابل پيچيده و  روزافزون تقريباً تمام شكل

هاي  هاي نوآورانه تحصيالت و سرفصل پيوستگيهاي آن بين طبيعت و جامعه، مستلزم شكل هم
وي آموزش و س تخصصي و به مناسب آموزش دانشگاهي، بدور از رويكردهاي صرف تك

ثمر نخواهند نشست، مگر از طريق  ها به و اين كوشش. اي است اي و فرارشته پژوهش بينارشته
منظور جلب و جذب  ها و نهادهاي تحقيقاتي به ايجاد امكانات شغلي و فعاليتي در دانشگاه

 هاي مختلف محور، از جمله در عرصه اندازهاي آينده انديشمندان جوانِ مشتاق و ارائه چشم
 ). محيطي(تحقيقات تغيير جهاني 

  
  !خانمها و آقايان، دوستان و همكاران گرامي

  :خواهم سخن خود را جمعبندي و دو نكته شخصي را اضافه كنم اجازه مي
. وجه تازه نيست هيچ سازم، به آگاهي كامل دارم كه بخش اعظم آنچه در اينجا مطرح مي :نخست

تاريخچه شفاف است  محيطي داراي يك پيش - انيتمايل من براي احياي جدي جغرافياي انس
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ها و الزامات  البته، پارادايم. گردد و سرآغاز جغرافياي علمي بازمي 1كه به واقع به هومبولت
براي بازيابي دانش جغرافيا  1997من خود در افتخار كساني كه در سال . امروزين متفاوت است

در اين ارتباط، كارهاي . ند، سهيم هستمكوشش داشت “تناسب نوين آن براي علم و جامعه”و 
انجام رسيده است؛ هرچند، كارهاي بيشتري بايستي توسط  زيادي توسط تعداد معدودي به

  . انجام رسد بسياري ديگر به

هاي پژوهش و  وجه ساير شكل هيچ محيطي به - اصرار عاجل من براي جغرافياي انساني :دوم

گوني تخصصي پيوسته از  ؛ بر عكس، تنوع و گونهنهد گرايي جغرافيايي را كنار نمي تخصص

اي است كه البته بر مبناي آنها ممكن  ها و رويكردهاي تازه هاي بنيادين پاگرفتن ايده شرط پيش
شده، حتي فراتر از  هايي نو پديدار گردند و در حل مسايل چندجانبه جوامع جهاني است انديشه

  . تغيير جهاني، نقشي معنادار ايفا نمايند
بعضي ”كرد كه بر مبناي آن،  بحث مي “خاك بسترساز جغرافيا”م به نفع 1899ريشتهوفن در 

سال، آن گلهاي پژوهش  114امروز، پس از حدود  “...گردند زيباترين گلهاي پژوهش شكوفا مي
تبديل شده كه در آن انواع مختلف جغرافيا رشديافته،  “شناسي گلستان گياه”جغرافيايي به يك 

  . اند شده و از ميان رفته دادن، پژمرده هاي كوتاه گل ا بارديگر، پس از دورهباليده، ي
  :باور من راستي چيست؟ به ريشتهوفن به “دهنده عامِ خاك پرورش”اما اين 

  روابط متقابل بين طبيعت و نوع انسان
و . كننده ناگزير و فراگير اين خاك و جغرافيا تقويت “دهنده عام خاك پرورش”اين چنين است 

روز ديگر هيچ رشته علمي منفردي به تنهايي نخواهد توانست  ياد داشته باشيم كه امروزه به
  . هاي محيطي و مسايل دوجانبه آينده انتروپوژنيك را مرتفع سازد پيچيدگي

امروز، طبيعت تحت . بشريت طي يك ميليون سال تحت مخاطرات طبيعت زندگي كرده است
زمين بازگرديم و از اندرز برندگان جايزه نوبل براي  ئيد همگي بهبيا. مخاطرات نوع انساني است

                                                 
. شناس و كاشف آلماني جغرافيدان و طبيعت) Alexander von Humboldt) (1769-1859(هومبولت  الكساندر فن. 1

نتايج مطالعات گسترده و دستاوردهاي . را بنياد نهاد جغرافياي زيستيشناسي، مبناي علمي  پژوهش گسترده او در باره گياه

تنها يكي  “يكپارچگي طبيعت”مقوله . گردد يعي از موضوعات، بويژه در علوم طبيعي را شامل ميعلمي هومبولت دامنه وس

  ع س. آورند حساب مي هومبولت را از مهمترين بنيادگذاران جغرافياي علمي به. از مباحث علمي بود كه او مطرح ساخت
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آنان . اكولوژيك مطالعات تغيير جهاني  تبعيت كنيم - شكلهاي تازه نظامهاي متعامل اجتماعي

  :كنند چنين استدالل مي

اكنون زمان يك پيمان اجتماعي نو براي پايداري جهاني مبتني بر تغيير ادراكي فرارسيئه است؛ ”

بسته  عنوان اجزاي جدا از هم و جايگزيني آن با نظامهاي هم ير نگرش به مردمان و طبيعت بهتغي

  “.اكولوژيك - اجتماعي

هاي متعارف اقتصادي و فناورانه از لحاظ اكولوژيك نارسا و بسيار خطي و از نظر  حل اغلب راه”

  “.بعدي است حل مسايل، تك

اكولوژيك نيازمنديم كه به نحوي بارز با  - ي اجتماعيها ها و فناوري ما به نوعي تازه از نوآوري”

سومين سمپوزيوم ( “...عدالت اجتماعي، فقرزدايي، پايداري محيطي و دموكراسي همسو باشد

  1 ).2011برندگان جايزه نوبل در باره پايداري جهاني، استكهلم، 

  ! توان افزود اين سخنان چيزي نمي و به

  “!باشيدخشنود ”. از توجه شما سپاسگزارم

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
دگرگوني ”و شعار “ ايداري جهانيسومين سمپوزيوم برندگان جايزه نوبل در باره پ”اين مراسم با عنوان . 1

برگزار ) سوئد(در شهر استكهلم  2011طي روزهاي شانزدهم تا نوزدهم ماه مه  “گيتي در عصر تغيير جهاني

  ع س . شد
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 ع س . شد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  21                                                                           بازگشت به زمين ـ جغرافيا در عصر انسان             

 

14. Syvitski, James (2012),“Anthropocene, An Epoch of Our Making”, 
Global Change, Issue 78, March 2012, [IGBP (International 
Geosphere-Biosphere Programme)] pp. 122-15; 

15. 3rd Nobel Laureate Symposium on Global Sustainability, The 
Stockholm Memorandum, Tipping the Scales towards Sustainability, 
Stockholm, Sweden, 16-19 May 2011. 

 
 
 

                                                                     
    

  

 
  

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

