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اله
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چهره ي ماندگار جغرافيا، استاد ارجمند و 
گران مايه، جناب آقاي دكتر محمدحسن گنجي كه 
از جمله مفاخر اين سرزمين هستند و عمر دراز و 
سالمتي و شادابي ايشان آرزوي همه ي جغرافي دانان 
و جغرافي خوانان است، گزارشي از تازه ترين 
»كنگره ي جغرافيا در انگلستان« تهيه و ارسال 
كرده اند. گزارش ايشان حاوي مطالبي بسيار ارزشمند 
است و جاي آن دارد كه به عنوان سرمقاله از آن ياد 
شود. از اين رو گزارش يادشدهـ  كه در فروردين  ماه 
سال 1388 در دانشگاه منچستر انگلستان 
برگزار شدـ ، به جاي سرمقاله ي 
اين شماره نشست. هيئت 
تحريريه ي »رشد 
آموزش جغرافيا«، 
ضمن قدرداني و 
آرزوي سالمتي 
و بهروزي 
براي استاد 
گران قدر كه 
همواره آموزش 
اثربخش 
جغرافيا در 
دوره هاي تحصيلي 
قبل از دانشگاه 
را مورد تأكيد قرار 
داده اند و در اين مسير، 
دبيران ارجمند جغرافيا را از نظر 
دور نمي دارند، گزارش مذكور را در اين 
شماره به خوانندگان و دبيران ارجمند جغرافيا تقديم مي دارد.
الزم به ذكر است، مديركل اجرايي »اتحاديه ي جغرافيايي«، 
آقاي پروفسور ديويد المبرت، از جمله مدرسان كارگاه آموزش 
جغرافيا بود كه در سال 1374 در تهران برگزار شد كه گزارش 
كامل آن كارگاه در چهار شمار ه ي رشد آموزش جغرافيا، پيشتر 
تقديم خوانندگان شده است. 
سردبير

كنگره ي ساالنه ي جغرافي دانان، روزهاي 16 تا 18 آوريل 2009 
برابر با 27 تا 29 فروردين  1388، با حمايت »انجمن جغرافيايي« و 
»انجمن پادشاهي جغرافيايي انگلستان« در »دانشگاه منچستر« برگزار 
شد. در اين كنگره، از من به عنوان قديمي ترين عضو مادام العمر انجمن 
جغرافيايي، فارغ التحصيل دانشگاه منچستر و استاد ممتاز دانشگاه تهران 
دعوت شده بود )نگاه كنيد به دعوت نامه پيوست و ترجمه فارسي 

آن(.
من قبل از فروردين، ويزاي انگلستان را تقاضا كردم كه گفتند 
روز 31 فروردين ويزاي من صادر خواهد شد. ولي من ناگزير بودم 
روز ششم فروردين به همراه هشت نفر )شش نفر اعضاي هيئت 
علمي جغرافيا و دو نفر دانشجوي دوره ي دكتري( از دانشگاه تهران 
ما شركت در همايشي سه روزه در  فرانسه عزيمت كنم. هدف  به 
»دانشگاه كن«، در شمال غربي كشور فرانسه بود. همايش با مشاركت 
تركيب مشابهي از آن دانشگاه و تعدادي از دانشمندان مهمان با موضوع 
»بررسي شهرنشيني تطبيقي در اروپا و خاورميانه و شمال آفريقا« برگزار 

مي شد.
بعد از برگزاري موفقيت آميز و مفيد اين همايش و سه چهار روز 
گردش در نواحي صنعتي و گردشگري شمال فرانسه، همه ي همراهان 
به ايران برگشتند، ولي من با آرزوي تحصيل ويزاي انگلستان در آلمان 
كه در آن جا سوابق ممتدي از سفرهاي گذشته داشتم، به آلمان رفتم. 
يك هفته براي تحصيل ويزا تالش كردم كه مؤثر نيفتاد. چون اعتبار 
ويزاي فرانسه ي من 15 روز بيشتر نبود، متأسفانه ناچار شدم از شركت 

در كنگره ي انگلستان عذر بخواهم و به ايران برگردم.
اكنون آن كنگره پايان يافته و گزارش تفصيلي آن، همراه آخرين 
شماره ي مجله ي انجمن به دستم رسيده است. اين گزارش حاوي 
بيانيه يا قطع نامه اي است كه به صورت كتابچه اي در حدود 30 صفحه 
چاپ شده است. به اين قطع نامه عنوان »مانيفست«1 و »نگاهي ديگر 

گزارش اجمالي
 از آخرين كنگره ي 
جغرافيايي درانگلستان

دكتر محمدحسن گنجي
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به جغرافيا« داده اند كه بايد از يك بيانيه ي معمولي خيلي مهم تر تلقي 
شود. 

موضوع   يا  سرفصل  هفت  از  مذكور  صفحه اي   30 مانيفست 
تشكيل شده است. به اين ترتيب كه اول موضوع را با حروف درشت 
مشخص ساخته اند، بعد آن را با حروف كوچك تر تعريف كرده اند، 
سپس با حروف معمولي به تفسير آن پرداخته اند، و در پايان در يكي 
دو صفحه، آن را مورد ارزيابي و نظرسنجي دانشمندان قرار داده اند. من 
در اين جا موضوع، تعريف و تفسير بخش هاي هفت گانه را براي اطالع 
و استفاده ي دبيران محترم جغرافيا ترجمه كرده و از بخش ارزيابي و 
نظرسنجي آن صرف نظر مي كنم. اميدوارم كه اين نوشته مورد توجه 

خوانندگان »رشد آموزش جغرافيا« قرار گيرد.

l جغرافيا نمونه ي كامل مواد آموزشي برنامه ي درسي 
دانش جغرافيا، داستان هميشگي زمين، به عنوان مسكن انسان 
به آموزشي  اين دانش  بنابراين،  پيگيري مي كند.  را، پي ريزي و 
متعادل در سطوح مدرسه و دانشگاه و ديگر محافل فرهنگي كمك 

مي كند. 
جغرافيا دانش محدودي نيست كه به تعداد اندكي از افراد جامعه 
منحصر باشد. بلكه دانشي همگاني است كه از مدارس ابتدايي و حتي 
از زماني كه كودك چشم به جهان اطراف خود باز مي كند و مي كوشد 
جهان را بشناسد، آغاز مي شود و تا آخر عمر او، مطالبي براي ياد گرفتن 
دارد. جغرافيا همواره سرگرم كننده و الهام بخش است، زيرا زيبايي هاي 
زمين و عوامل شكل دهنده ي آن زيبايي ها را بررسي مي كند. اين عوامل 
ممكن است ما را به جاهاي دور و ناآشنا بكشانند. مطالعات جغرافيايي، 
كنجكاوي هاي ما را پاسخ مي دهند و درك چالش هاي امروز نظير تغيير 
اقليم و امنيت غذايي و منابع نيرو را مقدور مي سازند. اين چالش ها را 

بدون جغرافيا نمي توان عميقاً درك كرد. 
جغرافيا اهداف حياتي آموزش و پرورش را برآورده مي كند و فكر 
كردن و تصميم گرفتن با اطالعات جغرافيايي، به ما كمك مي كند كه 
زندگي خود را به عنوان شهروندان آگاه و آشنا با محيط بالفصل خود، 

در چارچوب  جهاني بزرگ تر بگذرانيم. 
با به كار گرفتن نقشه ي  جغرافي دانان، هنرمند هم هستند، زيرا 
جغرافيايي و استفاده از تصاوير، نمودارها، آمارها و سيستم اطالعات 
جغرافيايي )GIS(، مي توانند در مشاغلي غير از آموزش وپرورش هم به 

نحو ثمربخشي اشتغال ورزند.

l جغرافيايي فكر كردن
يكي از نتايج اساسي آموزش جغرافيا اين است كه جغرافي دان 
مي تواند معلومات و مفاهيم دانش خود را در زمينه هاي نو به كار 
اندازد و به عبارت ديگر، در مسائل متغير جهان جغرافيايي فكر 

كند.
جغرافيايي فكر كردن، با به كارگيري مفاهيم در تنظيم اطالعات، 
كودكان و جوانان را قادر مي سازد كه درك كاملي از مباحث زير 

داشته باشند:
 جهان طبيعت: زمين، جنس خاك، آب، هوا، سيستم اكولوژيك 

چهره ي زمين و جريانات ايجاد و تغيير آن.
 محيط زيست: اجتماعات و جوامع انساني، جريانات انساني مربوط 
شكل گيري  چگونگي  و  وقت گذراني   مصرف،  مسكن،  شغل،  به 

مكان ها.
 تعامل: پيوستگي محيط طبيعي و محيط زيست انساني و درك 

مفهوم توسعه ي پايدار.
 مكان و فضا: تشخيص شباهت ها و اختالفات در نواحي گوناگون 

جهان و درك مكان و ارتباط آن با گسترش هاي فضايي.
 مقياس: درك چشم اندازهاي محلي، ناحيه اي، ملي، بين المللي و 

جهاني، و مفهوم و مشخصات هر يك.
 زندگي جوانان: استفاده از تصورات، تجربيات، مسائل و سؤاالت 
خود جوانان و در نظر گرفتن آن ها به عنوان عامل مهمي در كالس 

درس و نظام آموزش.

l جغرافياي زنده
و  دانشگاه ها  و  مدارس  در  دانش جغرافيا  وظيفه ي عمده ي 
ساير محافل فرهنگي اين است كه چهره ها و واقعيت هاي زيستگاه 
منحصربه فرد جهان انساني را عميقاً بشناساند، چگونگي كاركرد 
سازه هاي طبيعي و انساني جهان را با تفحص درك كند و درباره ي 
تفاوت هاي احتمالي آينده برنامه ريزي كند. اين است آن چه مي توان 

»جغرافياي زنده« ناميد.
اعم از اين كه براساس موضوع يا مكان ترتيب داده شود، جغرافياي 
را  واقعي  جهان  و  معاصر  زمينه هاي  و  كه چهره ها  است  آن  زنده 
وارد برنامه ي درسي كند. به هر حال، جغرافياي زنده اصلي عمده در 

برنامه هاي درسي قرن 21 به شمار مي آيد.
افراد و جهان زيسِت آن ها  با زندگي  جغرافياي زنده مستقيماً 
سروكار دارد. با تغيير ارتباط دارد و مدعي است كه گذشته، وضع امروز 
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را به وجود آورده است. جغرافياي زنده همواره وضع مكان و محل را 
در بستر جهاني بررسي مي كند. فوق العاده كنجكاو است و براي درك 

علل تغيير محيط ها و اجتماعات عمق يابي مي كند.
جغرافياي زنده، درك انتقادي مسائل جهان امروز، مانند توسعه ي 

پايدار و روابط بين الملل و جهاني شدن را تشويق مي كند.
جغرافياي زنده، درك انتقادي مسائل جهان امروز، مانند توسعه ي 

پايدار و روابط بين الملل و جهاني شدن را تشويق مي كند.

l جغرافيا و نسل جوان
به نسل جوان بايد كمك كرد تا خود بتواند با همكاري معلمين 
و به كارگيري تجربه ها و كنجكاوي هاي خود، محتواي برنامه ي 

جغرافيا را آماده سازد.
معموالً معلمين هستند كه مواد برنامه را براي يادگيري دانش آموزان 
تعيين مي كنند. ولي بايد ديد دانش آموزان و جوانان از آن چه در كالس 

جغرافيا ياد مي گيرند، چه استفاده اي مي كنند؟
هدف »طرح جغرافيا براي جوانان« )چنان كه در انگلستان معمول 
شده و اكنون مورد عمل است و از آن به جغرافيا براي جوانان تعبير 
مي شود(، اين بوده كه راه هايي عملي پيدا كنند تا با استفاده از آن ها، 
جوانان بتوانند با به كارگيري عالقه، تجربه، آرزو و ايده آل خود، در 
برنامه تأثيرگذار باشند. اين حالت هنگامي حاصل مي شود كه معلمين 
جواب گوي سؤاالتي باشند كه جوانان در كالس درس طرح مي كنند.

l تفحص و كشف در جغرافيا
انجمن جغرافياي انگلستان، به »تفحص در جغرافيا« اعتقاد دارد. 
به عبارت ديگر، مي خواهد دانشجويان در تفحصات جغرافيايي 
درگير و فعال باشند، نه اين كه با حالت منفعل، دريافت كننده ي 

درس در كالس جغرافيا باشند.
جغرافيا ماهيتاً موضوعي اكتشافي است. روزگاري بود كه جغرافيا 
به اكتشافات جغرافيايي و جمع آوري اطالعات درباره ي جهان محدود 
بود. يعني هدف آن توصيف جهان بود و جغرافي دانان جهان نگار 
بودند. اين خواص جغرافيا هنوز هم كم و بيش باقي است. ولي با 
استفاده از وسايل ارتباطي و فناوري هاي ديجيتال و تجارب دست اول، 
امروزه جغرافيا مسائل و اكتشافات بسياري را در بر دارد و جغرافي دان 
از تصورات و خالقيت هاي خود، با تفكر انتقادي در جهان خارج 

استفاده مي كند.
ميراث جغرافيا در عرف امروز، گناه آميز است؛ چون در طول 
قرن 19 و اوايل قرن 20، كتاب هاي جغرافيايي جوانان انگليسي را 

با تمايالت نژادپرستي بار مي آوردند. در حالي كه جغرافياي امروزي 
مانع  گاهي  كه  غيرمنطقي  تفكرات  در  بزرگي  نقش  مدارس،  در 
درك واقعيت در جوانان و ديگران مي شود، ايفا مي كند. اين يكي از 
خصوصيات پرارزش جغرافيا در آموزش وپرورش است كه باعث 

مي شود، با نظر ديگري به مسائل جهان بينديشيم.

l جغرافيا و جهان واقعي
يادگيري مسائل جهان  به عبارت ديگر،  مشاهدات ميداني و 
آشفته در خارج كالس درس، از خواص اساسي جغرافياي معاصر 

است.
هيچ چيز جاي شناخت جهاني واقعي از طريق مشاهدات ميداني 
يا به اصطالح »كار ميداني«2 را نمي گيرد؛ زيرا اهميت مشاهدات ميداني 

در تحقيقات، امري است كه به داليل زياد به ثبوت رسيده است.

l برنامه سازي با جغرافيا
انجمن جغرافيايي انگلستان معتقد است كه معلمين بايد مسئول 
شناخته شوند. با اين كه آن ها افراد حرفه اي مستقلي هستند كه بايد 
تابع مقررات و آيين نامه هاي مبتني بر اهداف و مقاصد آموزشي 
باشند، ولي به هر حال آن ها هستند كه برنامه ساز و راهنما به شمار 

مي روند.
وقتي كه معلمين عالقه مند به موضوع درس خود، منافع آموزشي 
جغرافيا را براي دانشجويان خود احساس كنند، مي توانند چالش هاي 
حيرت انگيزي با همكاري دانشجويان خود در جغرافياي زنده به وجود 
آورند. همين است كه ما آن را »برنامه سازي با جغرافيا« مي ناميم و 
معتقديم كه از برقراري تعادل سه نيرو در كالس به وجود مي آيد كه 

عبارت اند از:
1. مهارت و تجربه ي شخصي معلم.

2. عالقه مندي و نياز دانشجويان.
3. آن چه كه جغرافيا مي تواند ارائه دهد. )قابليت ها و شايستگي هاي 

دانِش جغرافيا(
تدوين برنامه ي درسي نه فقط كاري است كه بايد هدف و طرق 
تحقِق هدف درس را تعيين كند، بلكه امري اخالقي است كه بايد به 
ما بفهماند، چه چيزي بايد درس بدهيم. به همين جهت است كه ما 
معتقديم، برنامه ي درسي بايد تا ميزان زيادي و عميقاً نتيجه ي اعمال 

نظر معلمين مطمئن و مستقل باشد.
جغرافيايي  انجمن  كه  ديگر  نگاهي  از  خالصه اي  است  اين 

انگلستان درباره ي درس جغرافيا دارد.
پي نوشت  ----------------------------------

1. Manifest
2. Fielsd work
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دانش نامه ي پديده شناسي: 
جغرافياي اجتماعي
نويسنده: پروفسور بنو ورلن ترجمه ي:منيژه احمدي 
دانشجوي دكتراي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه شهيد بهشتي

كليدواژه ها: جغرافياي اجتماعي، پديده شناسي، شناخت شناسي 
جغرافيا، مكتب هاي جغرافيايي

جغرافياي اجتماعي
اولين بار  اجتماعي«  »جغرافيايي  اصطالح 

جامعه شناس  رويزرز1،  دي  توسط 
فرانسوي، در سال 1984، زماني كه جلد 

جهاني،  جديد  كتاب»جغرافياي  اول 

زمين و انسان ها« ، اثر ريكالس2، را مطالعه مي كرد، به وجود آمد. 
اين اثر يكي از جامع ترين و برجسته ترين آثار در تاريخ جغرافيا از 
زمان انتشار آثار الكساندر فون همبولت3 و كارل ريتر4 بوده است. 
ريكالس، تحت تأثير كتاب »انسان و طبيعت 
اعمال  توسط  شده  تعديل  جغرافياي  ـ 
سال  در  مارش5،  نوشته ي  انسان«، 
1864 قرار گرفت. اين كتاب يكي 
»اكولوژي مدرن«  بنيادي  متون  از 
محسوب مي شود. بنابراين او به 

پيش گفتار
از  انديشه هاي مربوط به جغرافيا، در جريان تكامل پوياي خود،  آراء و 

مكاتب فلسفي و اجتماعي متعددي بهره گرفته اند كه علت آن را مي توان در عالئق درون ساختاري ـ روشي )عقالنيت 
ساختاري ـ روشي( و ماهيت بين رشته اي اين دانش جست وجو كرد. پارادايم )نقشه ي ذهني، سرمشق( علم فضايي كه 
به چالش كشيده شده  آثار جغرافي دانان جديد  اكنون در  بر جاي گذاشت،  بر مطالعات علم جغرافيا  بنيادي  تأثيراتي 
است. به گونه اي كه ديدگاه هاي فلسفي ديگري به تبيين جغرافيا پرداخته اند، فضامحوري را در مطالعات جغرافيايي نقد 
كرده اند و بر عوامل ديگري نظير »اقدام آگاهانه ي انسان« تأكيد ورزيده اند. برخي از اين ديدگاه ها با علوم جامعه شناختي 
در ارتباط تنگاتنگي به سر مي برند. رهيافت و برداشت پديدارشناختي از فضا نمونه ي بارزي از اين ديدگاه است. اين  
ديدگاه با مباحث افرادي مانند هوسرل درباره ي روش شناسي پديدارشناسي و شوتز، به بالندگي مي رسد و بعدها وارد 

مطالعات جغرافيايي مي شود. نوشتاري كه در پي مي آيد، به بيان رويكرد فلسفي در مطالعات جغرافيايي مي پردازد.
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مقابله با ديدگاه جغرافيايي مسلط آن زمان كه عبارت بود از 
»محيط گرايي جبري طبيعي« پرداخت. 

با  لي پلي«6،  »مكتب  اعضاي  و  آنارشيست  ريكالس 
اجتماع  شكل گيري  ضرورت  جغرافيايي،  شرايط  تشريح 
جديد را مطرح كردند. آن ها انواع جديد فعاليت هاي حاصل 
از پيامد فرايندهاي صنعتي شدن را كه عبارت بود از »فناوري 

صنعتي« مطرح كردند.
مي گذشت.  نمايشي  تغييرات  مسير  از  روزمره  زندگي 
بازيگران و عامالن اين نمايش، با كار، بازار و رقابت بر سر 
موقعيت هاي اجتماعي مواجه مي شدند. به عالوه، آن ها مجبور 
بودند با نظم بوروكراتيك زندگي اجتماعي در سازوكارهاي 
كنترل قلمروهاي ريشه ار شده، مانند »دولت ـ ملت« مواجه 
حالت  از  اجتماع  ـ  فضا  سنتي  رابطه ي  بنابراين،  شوند. 
منطقي  جامعه اي  به سوي  حاكم،  فرهنگي  و  ايدئولوژيكي 
مبتني بر بازار كنترل شده به طور سازماني، تغيير يافت. اكنون 
جامعه به عنوان موزاييك فضايي، الگوبندي شده در انطباق 
اقتصادي )زاغه نشيني ها،  با تفاوت هاي اجتماعي كه به طور 
يا  شده اند،  پايه گذاري  و...(  وياليي  مناطق  تجاري،  بخش 
)از  تعريف شده اند  / اصولي  قانوني  به طور  قلمروهايي كه 

قبيل بخش ها، دولت  ـ ملت ها و...(، ظاهر مي شود.
براي تبيين اين موضوعات، در آغاز جغرافياي اجتماعي 
پيش گام بود و اغلب جغرافي دانان، آن را به عنوان »جغرافياي 
يا  جغرافيا  از  گرايش  اين  هدف  شناختند.  اجتماعي« 
اجتماعي  واقعيات  فضايي  الگوي  تحليل  جامعه شناسي، 
بود. با تأثيرپذيري از آرمان علوم طبيعي، هدف نظري براي 
)روابط  قوانين  كشف  اجتماعي،  جغرافي دانان  از  بسياري 
عّلي ـ معلولِي( فضاي جهان اجتماعي در سنت فرانسوي، 
نتوانستند  لي پلي،  مكتب  و  ريكالس  اجتماعي  جغرافياي 
انساني او كه  موفق شوند. ويدال دوالبالش7 و جغرافياي 
نظم نهادي را حاكم كرد، اين نظم را نه به عنوان علم انسان يا 
علم اجتماعي، بلكه به عنوان علم مكان ها تعريف كرد: فقط 
در اواخر دهه ي چهل، جورج8 و ساره9 توانستند اين گرايش 
جنبه هاي  به  آن ها  كنند.  مطرح  فرانسه  دانشگاه هاي  در  را 
و  فضايي  الگوهاي  ناحيه اي،  زندگي  شكل هاي  اجتماعي، 

تفاوت هاي ناحيه اِي طبقات اجتماعي عالقه مند هستند.
در جامعه ي آنگلوساكسون، مكتب جامعه شناسي شيكاگو 

با ورود به قرن بيستم در زمينه ي تحقيق پيش گام بود. مدل 
 ،)1920( پارك10  دانماركي،  زيست شناس  گياهي  اكولوژي 
براي مطالعه ي نظام موجود در الگوي اجتماعي شهرها به كار 
با رهيافت فضايي علمي  نقطه ي آغاز ـ كه  اين  گرفته شد. 
رايج توسط بينگ11 و بري12 تقويت شد ـ تا سال هاي اخير 
انگليسي  و  بريتانيايي  اجتماعي  جغرافياي  بر  شديدي  تأثير 
از يك سو   .]Jackson & Smith, 1974[ آمريكايي داشت  ـ 
درك وضعيت موجود كنوني به تركيب ماترياليسم تاريخي در 
بحث جغرافيايي هاروي13 و كاربرد »نظريه ي توليد فضاي« 
لوفور14 مربوط مي شد و از سوي ديگر، تالش هاي بسياري 
به  منظور تأسيس جغرافياي اجتماعي به عنوان رشته ي حياتي 
مطالعات  و  اجتماعي  نظريه ي  پايه ي  بر  كه  اجتماعي  علوم 

فرهنگي بود، صورت گرفت.
هلندي  سنت   پيرو  استينمتز15،  بيستم،  دهه ي  اوايل  در 
ادعا مي كرد كه شناسايي اجتماع بايد دانش شناخت روستاها، 
دقيق تر  و  واقعي تر  به شكل  را  و كشورها  بخش ها  شهرها، 
جهان  شناخت  براي  طبيعي  علوم  كه  همان طور  دهد؛  ارائه 
برنامه ريزي  بايد  اين علوم  انجام مي دهند.  را  امر  اين  مادي 
شهري و منطقه اي، يعني مهم ترين كاربرد جغرافياي اجتماعي 
را، به خصوص در اروپاي قاره اي بعد از جنگ جهاني دوم 

ايجاد مي كرد.
در دهه ي پنجاه، هارتكه16 تحقيق برنامه ريزي شده اي را 
براي فضاهاي به وجود آمده توسط رفتارهاي يكسان و مشابه 
جغرافيايي ـ اجتماعي كه فضاهاي هم ارزش و نُرم هاي رفتار 
معني مي دهد، تدوين كرد. بارتلس17، موارد ياد شده را همراه 
با نظريات و بحث هاي مكتب شيكاگو، به منظور كشف قوانين 
فضايي در الگوي شكل گيري اجتماع، نظام هاي سكونتگاه هاي 
شهري و عوامل مؤثر بر كنش و اقدام انسان، از قبيل نرم هاي 
اجتماعي و ارزش هاي فرهنگي، مطرح كرد. با تأسي از اين 
روش، آلمان و آنگلوساكسون در دهه ي هفتاد و اوايل دهه ي 
اين مباحث را به صورت رويكرد فضايي  از  هشتاد، تركيبي 

علمي بررسي كردند. 
نقد »انسان گرايانه« ي جغرافياي رفتاري در دهه ي هفتاد 
علمي  نگرش  و  روزمره  زندگي  فضايي  بُعد  تركيب  روي 
متمركز شد. باتيمر18 )1979(، رلف19 )1976(، رز20 )1977( 
فلسفه ي  ]پيروان  كارتزين ها  عقايد   ،)1979( سيمون21  و 
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دكارت[ و هم چنين طرح غربي ريسون را كه براساس اصول 
آن ها  كردند.  نقد  بود،  مبتني  اگزيستانسيال«  »پديدار شناسي 
اظهار داشتند: به جاي پژوهش روي قوانين فضايي و تبيين 
آن، جغرافياي انساني بايد به معني و مفهوم ذهني مكان توجه 
جغرافيايي  فضاهاي  ذهني  ادراك  ايشان،  عقيده ي  به  كند. 
)نقشه هاي ذهني( و موضوعات )ابژ ه ها(، به اندازه ي ارزيابي 
معقول خطر بالياي طبيعي، مهم است. مفروضات زيربنايي 
كه شامل اين ابعاد مي شوند، نقش مهمي در رفتار محيطي 
و رفتار محيطي و رفتار در فضا ايفا مي كنند. به نظر مي رسد 
بهتر  فهم  به  رفتاري  دانشي، جغرافياي  براي ساختن چنين 

رفتار انسان كمك مي كند.
توجه  مركز  هنوز  »فضا«  رفتاري،  جغرافياي  براي  اما 
جغرافي دانان بوده و هنوز مورد توجه است. رفتار در فضا 
محسوب  دريافت كننده  و  تأثيرپذير  محيط  و  مي افتد  اتفاق 
مي شود. پرسشي مطرح مي شود، لي22 در سال 1977، برخي 
از ابعاد آن چه را كه به عنوان »جهان متعالي« منظور شده در 
منظر جغرافيايي- اجتماعي مورد سؤال قرار داد كه  بر زمينه 
پايه گذاري  روانشناختي  مقوله هاي  از  فراتر  پديدارشناختي 
شده بود. وي با اشاره به پديدار شناسي بنيادي شوتز23، بر 
ويژگي هاي بنيادي و هدفمند بين ذهني، با حركت از رفتار 

به عمل به عنوان كانون تحقيقات، تأكيد كرد.
او تأكيد مي كرد كه جغرافي دانان بايستي به مفاهيم ذهني 
كنشگران، كه در رفتار طبيعي به وجود مي آيد، بيشتر توجه 
تنها عالقه مند به دريافت ذهني  نبايستي  آنها  بنابراين  كنند. 
مكان ها باشند اما به ساخت  ذهني مكان بي توجه باشند. شهر 
ديده  اجتماعي  واقعيت هاي  فضايي  الگوي  عنوان  به  بيشتر 
نشده بلكه نسبتاً به عنوان موزاييك جهان اجتماعي يا معاني 

دقيق مربوط به مكان ها ديده شده است.
هاگراستراند24 )1984م.( و جغرافياي زمان توسط مكتب 
الند25، به رويه هاي دخيل در كنش هاي اجتماعي كنشگران به 
واسطه زمان و فضا توجه كردند. آنها استدالل مي كردند كه 
عامالن جسم به عنوان واحد تفكيك ناپذير شناخته مي شوند. 
بنابراين مطابق با اين اصل، عمل )فعاليت( در فضا زمان بر 
بوده و برنامه ريزي شهري/ منطقه اي برنامه ريزي زمان را نيز 
شامل مي شود. مفهوم دسترسي عيني شوتز در اين متن براي 
بازساخت الگوي عملي و فعاليت هاي فضا ـ زماِن كنشگران 

و عامالن در جهان روزمره برابر با فايده بهينه سازي به واسطه 
برنامه ريزي شهري/ منطقه اي است. در اين دسترسي بعد زمان 
در  مارتيسونز  مطالعات  تعريف مي شود.  با دسترسي عملي 
سال 1979م. بر روي شكل گيري بيوگرافي ها و موضوعات 
تحقيقاتي  رويكرد  زمان، يك  ـ  فضا  مقوالت  برگرفته شده 
جديدي براي تجزيه و تحليل فرآيند جامعه پذيري بچه ها باز 
كرد كه بر طبق آن تأثير ريتم كار والدين و تعارض با الگوهاي 

فضايي ـ زماني كه نهادي شده اند، بيشتر روشن شد.
براي شمول بيشتر، مطالعات جغرافيايي اجتماعي جسم 
بين  ارتباط عملكردي  به عنوان  در اصطالح شوتز مي تواند 
روندهاي دروني و اعمال بي واسطه نسبت به جهان مادي و 
بيروني ديده شود. از يك سو  جسم در جهان مادي واسطه 
بيان براي آگاهي بين المللي محسوب مي شود و از سوي ديگر 
خصوصاً در موقعيت هاي چهره به چهره بعد فضايي در داخل 
جسم تغيير يافته و به آن مي پيوندد. بنابراين موقعيت مادي يا 
جغرافيايي جسم بر طبيعت ناب و اصيل، هم چنان كه شوتز 
آن را به برگسون ارجاع مي دهد، تأثير مي گذارد. به اين ترتيب 
عملكرد جسم اين است كه بين تداوم و جهان همگن فضايي- 
زماني، كه به سوي گسترش نيل دارد، ميانجي مي شود عالوه 
بر اين جسم براي تشكيل فرايندها و پديده بين ذهني ضروري 
است. اگر يك فردي به صورت بين ذهني قوانين معتبر تاويل 
و تعبير را كه در درون جهان اجتماعيـ  فرهنگي معين موجود 
هستند بياموزد، الزم است كه تاويل و تعبيرهايش را تصحيح 
كند.اين به آن معناست كه كاربرد بافت معنايي بين ذهني به 
بستگي  معنا  مشخصات  اعتبار  آزمون  در  ممكن  روش هاي 
دارد. دستيابي به اطمينان درباره ساختارهاي معتبر بين ذهني 
به چهره  بي واسطه و چهره  موقعيت  در  از همه  بيشتر  معنا 

امكان پذير مي گردد.
در اينجا اجسام كنشگر به طور مستقيم به عنوان حيطه هاي 
بيان و تجلي ضمير ناخودآگاه = طرِف ديگر ]با روي آوردي 
هويتي[ در برابر يكديگر قرار مي گيرد. اين مسئله برقراري ارتباط 
از طريق حركات اشاره اي جسماني و دقيق26 را ميسر مي سازد 
و احتمال سوءتعبير را محدود مي نمايد. به اين ترتيب حضور 
دو طرف، شرط الزم براي تضمين تفسيري و هستي شناختي 
مي باشد كه بر اين اساس بيش از پيش هم تخصيص انتزاعي و 

هم بي نام و ناشناخته27 معنا بنيان نهاده مي شود. هد
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براي جغرافياي اجتماعي اين موضوع اهميت مضاعف 
فهم  شهري  تئوري  متن  در  همه  از  اول  دارد.  جانبه  دو  و 
ارتباط چهره به چهره، كه هنوز براي تصميم در دنياي  مدرن 
تجارت از اهميت برخوردار است، را ممكن مي سازد حتي 
اگر ارتباطات از راه دور )ارتباطات مخابراتي و...( به نحو 
نيز  شهري  برنامه ريزي  در  و  باشد  دسترس  در  گسترده اي 
اجتماعي  روانشناسِي  اهميت  ساختن  روشن  به  مسئله  اين 
فضاهاي عمومي كمك مي كند. ثانياً اهميت حضور دو طرف 
يك بينش عميق را كه مربوط به شرايط تفاوت هاي ناحيه اي 
و تأثير آن بر تفسير ساختار معنادار جهان روزمره اجتماعي 
را امكان پذير مي سازد. بنابراين مادي بودن كنشگري انسان و 
اقدامات  او، مركزي است براي فهم آنچه كه ارتباط جامعه- 
فضا ناميده مي شود. در جوامع سنتي موقعيت هاي چهره به 
چهره بسيار رايج است. بنابراين دنياي معاني محدوديت هاي 
ناحيه اي بسيار بيشتري دارند و از نظر داخلي در مقايسه با 
براي درك  برخوردارند.  از جدايي كمتري  پيشرفته  جوامع 
دنياي ناحيه به روش مناسب فراهم نمودن زمينه هاي فهم بين 
فرهنگي ضروري است. همچنان كه درك متقابل كنشگراني 
كه در نواحي متفاوت اجتماعي ـ فرهنگي زندگي مي كنند 
اجتماعي  مرسوم، جغرافياي  به طور  مي باشد.  نيز ضروري 
و فرهنگي يك بخش بسيار مهم و اساسي در توليد دانش 
دنياهاي متفاوت از نظر ناحيه اي بازي مي كند و اين مسئله 
نيازمند تحقيق تجربي در بعد ذهني مي باشد. در جغرافياي 
يا  به ديدگاه ذهني عامالن  به ندرت  انساني سنتي، ذهنيت 
عمل در نگرش مادي ارجاع داده مي شود و تقريباً به نقطه نظر 
ذهنيت گرايِي  اين  و  دارد.  ارتباط  پژوهشگر  ذهني  دنياي 
روش شناسِي   واقعي  انطباق  طريق  از  مي تواند  ساده انگارانه 
پديدارشناختي غلبه نمايد، به موجب آن شرط اصلي تفسير 

ذهني و تناسب شوتز حفظ مي شود.
بر طبق نظر گريگوري، فضا و مكان موضوع كليدي ثابت 
و بي چون و چرا براي اكثر جغرافي دانان و بيشتر تصورات 
جغرافيايي جهان بوده و هنوز هم مي باشد.  پيكلز28 در سال 
1985م. موضوعيت فضا را نقد كرده و پديده شناسي را به 
عنوان روشي كه در پي ساختن مفاهيم مي باشد، مطرح نمود. 
بر پايه ي پديدار شناسي وجودِي هايدگر29، او يك دورنما در 
مورد اين كه فضا نمي تواند موضوع تئوري پردازي و تحقيقات 

تجربي باشد اما فضامندي مي تواند چنين شرايطي را داشته 
پيكلز يك هستي شناسي فضامند  از نظر  باشد، تشريح كرد. 
مورد نياز هست تا تعيين  كند ماوقع چگونه بايد باشد مشروط 
بر اين كه بتواند هر چيزي مانند رفتار فضايي و محيطي وجود 
بيان  بايد  اجتماعي  جغرافياي  او هدف   نظر  از  باشد.  داشته 

تطبيقي فضامندي انسان باشد.
منطقي هايدگر )1962م.(  به فرضيات  با توجه  آغاز  در 
اتفاق مي افتند،  به واسطه شخص  انتظام فضايي  كه واقعيت 
درمي يابيم كه معموالً يك مكان در درون چارچوب ابزاري 
يك فعاليت ويژه تعلق دارد. اشاره به اين مسئله حائز اهميت 
زمان  و  فضا  م.(   1971( هايدگر  نظريات  طبق  بر  كه  است 
تا حدي  بلكه هر دو  نمي روند.  كار  به  متغير  عنوان  به  تنها 
تشكيل دهنده هستي هستند. فضا نتيجه تحقق بوده و بنابراين 
في ذاته براي خود داراي وجود مي باشد، اگرچه فضا، بخشي 
نيوتني  فضا  در  كه  آن گونه  را  جهان  و  نيست  موضوع  از 
 )1962( هايدگر  نظر  از  نمي كند.  مشاهده  است،  موردنظر 
سوژه و موضوع بيشتر فضايي بوده و از طريق نحوه بودنش 

جهان را فضايي مي كند.
نهايتاً در جغرافيا  بر اين مطلب تأكيد شد كه فضامندي 
انسان بايد قادر به ساختن بخشي از تئوري فضا باشد. آينده 
جغرافياي اجتماعي و جغرافياي انساني، كه همواره در گذشته 
مورد بحث بوده و هنوز مباحث مربوط به نهادها30 مورد بحث 
و جدل است، به طبيعت مسئله تحقيق كه از اين اتصال ناشي 
بنابراين جغرافياي انساني بايستي به  مي گردد، بستگي دارد. 
عنوان علم انساني به وسيله فضامند بودن  انسان درك شود. 
تئوري  موضوع  عنوان  به  فضامندي  كه  است  ممكن  آيا  اما 
فضايي مطرح گردد؟ آيا اين دقيق تر نخواهد بود كه فضامندي 
را به طريق روش شناختي به فعاليت ها يا كنش انسان به جاي 
تئوري فضايي هسته و  اين صورت  ارتباط دهيم؟ در  فضا، 

مركز عالقه جغرافي دانان نخواهد بود.
اين   )1982( شوتز  و   )1973( هوسرل31  پديدار شناسي 
امكان را به وجود آورد كه از اين فرضيه آغاز كنيم كه آن چه 
كه جغرافي دانان به عنوان مسائل فضايي از آن ياد مي كنند، 
هستند.  آگاهانه  اعمال  از  خاصي  انواع  مسائل  حقيقت  در 
اعمال آگاهانه ضرورت جسماني و مسائل مادي بخش هاي 

تشكيل دهنده آن مي باشند. رد
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اين واقعيت كه خودپنداري، جسم را عمدتاً به صورت 
خود  كه  معناست  اين  به  همچنين  مي كند  تجربه   حركت 
)ضمير(، جسم را فقط »در« بافت عملكردي  و نه »به عنوان« 
ضرورتًا  حركت  تجربه  مي كند.  تجربه  عملكردي  بافت 
دوباره به عنوان تجربه فضا تفسير مي شود و دسترسي را به 
جهان تعميم مي گشايد. با تجربه همه خصوصيات فضايي، 
تشكيل  مي گردد.  چيزها كشف  فضامندي  خويشتن جسم، 
تجربه كردن، حركت كردن و عمل  با  فضا  و  مادي  جهان 
تجربه  از  دارد. جدا  نزديك  ارتباط  )خويشتن(  كردن خود 
متنوع در  فضامندي جهان مادي، سوژه كيفيت موضوعات 
ارتباط با خود جسم را تجربه مي نمايد و با معاني مترادف 

براي اعمالش آنها را تصديق  مي نمايد.
جغرافياي  در  شناسانه  پديدار  تفكر  بنيادين  تلفيق   با 
اجتماعي و انطباق نظريه ي عمل، طرح جغرافياي اجتماعي 
كانون آن را تغيير مي دهد. بنابراين كانون عالقه ديگر فضا 
يا فضامندي نيست. در توافق با نظريه شوتز در مورد علوم 
اجتماعي هدف پژوهش اجتماعي – جغرافيايي، بازساخت 
علمي جغرافياسازي در وضعيت و نگرش طبيعي مي باشد. 
ما به طور يقين به مقوله هاي نظري دقيق براي درك انواع 

مختلف جغرافياهاي روزمره نياز داريم.
در  نظريه جسم محوري  جغرافياها  الكمن32  و  شوتز 
بين جهان  از فرق  اين نظريه  ارائه مي دهند.  نگرش طبيعي 
اين  مي شود.  آغاز  بالقوه  دسترسي  و  مستقيم  دسترسي  با 
دسترسي فوري، يك منطقه ابتدايي و يك منطقه ثانوي تأثير  
منطقه اي  است  تأثير مستقيم  منطقه  اولي  را شامل مي شود. 
كه يك آزمايش و تست اساسي و كلي از تمام واقعيت ها 
را پيشنهاد مي كند. منطقه دوم تأثير به عنوان بخشي از جهان 
از  استفاده  از طريق  تنها  عامل  كه  تعريف مي شود  فيزيكي 
بگذارد. توسعه  اثر  فني مي تواند  تكنولوژيكي و  كمك هاي 
منطقه  توسعه  و  تجربه   در  كيفي  يك جهش  تكنولوژيك 
بالقوه  دسترسي  درون  در  مناطق  مي كند.  پيشنهاد  را  اجرا 
قابل دسترس  بازسازي و  قابل  دنياي واقع در دسترسي  به 
تقسيم مي شود. منطقه اول زماني هسته واقعيِت عامل بود. 
و  مادي  توانايي هاي  به  بستگي  اوالً   بعدي  اقبال دسترسي 
تكنولوژيكي در زمان و جامعه خاص و ثانياً به دسترسي يك 

عامل خاص به چنين ابزارهايي بستگي دارد.33

تحليل جغرافياهاي روزمره در منظر پديده شناسانه بر اين 
موضوع داللت مي كند كه اساساً تحقيق علمي بايد موضوعات 
يا فضامندي  مناطق  نه فضاها  قرار دهد و  را در مركز خود 
براي  اشيا  قرار دادن  با  افراد چگونه  اين است كه  را. سؤال 
ايجاد جغرافياها مي پردازند و چگونه  به  فعاليت هاي خاص 

نظم خاص اشيا را از طريق مصرف حفظ مي كنند؟
مسئله  اين  مي كنند  بيان  لوكمان  و  شوتز  كه  همان طور 
مي تواند در منطقه دوم تأثير و با درجات متفاوت احتمال در 
پژوهش  بنابراين  مي دهد.  رخ  قابل حصول  دسترسي  منطقه 
اجتماعي ـ جغرافيايي تنها به جغرافياي اهداف و موضوعات 
در جهان عالقه مند نيست، بلكه همچنين به اين مسئله كه افراد 
چگونه دنيا را از طريق فعاليت هاي توليد و مصرفشان با خود 

ارتباط مي دهند، توجه دارد.
دومين تعبير از قلمرو جغرافيايي اجتماعي روزمره شامل 
تعبير هنجاري ـ سياسي مناطق در ارتباط با حيطه اعمال يا 
محور  جسم  شدن  ناحيه اي  آغاز  نقطه  قلمروهاست.  حيطه 
نمايش  )يعني صحنه،  اجتماعي  نمايش  پيشين  نواحي  براي 
و...( و ناحيه پسين نهان سازي اجتماعي )صميميت، خجالت 
و...( با تفاوت بين آنها براساس سن، جنس ، وضعيت و نقش 

مي باشد.
شكل ديگر عبارتست از مقررات داخلي شمول و استثناي 
كنشگران از طريق حقوق مالكيت، تعاريف سياسي- حقوقي 
جغرافياي  از  شكل  اين  شهروندان.  حقوق  و  ملت  دولت- 
اجتماعي روزمره به كنترل مقتدرانه ي مردم از طريق ابزارهاي 
از  خاصي  انواع  و  سياستگذاري  جغرافياي  مانند  سرزميني 
كنترل ابزار خشونت متصل مي شود. يك شكل بسيار مهم از 
از: فعاليت هاي جنبش هاي  روزمره كردن جغرافيا عبارتست 
منطقه اي و ملي گرايانه كه با  هدف جغرافياي سياسي جديد 
و تمام اشكال مختلف هويت هاي ناحيه اي و ملي كه آنها بر 

پايه ي آن قرار دارند.
اين  روزمره  جغرافياي  پژوهش  منطقه  سومين  باالخره 
است كه چگونه فرايند ساخت  بار علمي ]شبكه ي مفهومي[ 
مفهومي  ]شبكه ي  دور جهاني  راه  از  ارتباطات  به  كنشگران 
روندهاي   بر  چگونه  آنها  و  مي شود  مرتبط  جهان انديشي[ 
نمادينه كردن تأثير مي گذارند؟ اين گونه از جغرافياي اجتماعي 
دسترسي  و  شبكه ها  ارتباط،  به شرايط  ابتدا  مهم  و  آموزنده 
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عامل هاي ويژه كه بايد به چنين ابزاري دسترسي داشته باشد، 
عالقه مند است. جغرافياي انتشار اطالعات بايد با ابزارهاي 
مختلف و كانال هاي ارتباطي از يكديگر متمايز گردند )مانند 
كتاب ها، روزنامه ، راديو، تلويزيون، شبكه هاي اطالعاتي و...( 
فرآيندهاي  به ساختار  بار علمي  از ساخت  اين شكل  ولي 
در  متفاوت  حيطه هاي  محتوايي  ـ  معنايي  و  كردن  نمادينه 

دنياي روزمره مرتبط مي شود.
به اين طريق، جغرافياي اجتماعي مبتني بر پديدار شناسي 
و اقدام، ناحيه اي شدن روزمره جهان هستي را احيا مي كند و 
مفروض دانستن بازنمايي جغرافيايي جهان را مورد بررسي 

قرار مي دهد.
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ليال تاجيك
دبير جغرافيا منطقه ي 11

 لطفًا به طور اجمالي خود را معرفي كنيد و از سوابق تحصيلي و پژوهشي خود بگوييد.
 من محمد تقي رهنمائي، متولد سال 1323 در تالش هستم. تحصيالت ابتدايي را در تالش گذراندم و به دليل 

نبود دبيرستان در تالش، در سن 11 سالگي براي رفتن به دبيرستان، مجبور به عزيمت به رشت شدم.
از دبيرستان شاپور سابق و شهيد بهشتي فعلي رشت كه هنوز هم از مدارس سرشناس ايران است، ديپلم 
گرفتم. سپس براي خدمت سربازي به »سپاه بهداشت« ملحق شدم. در سال 1348 در كنكور دانشگاه ملي سابق 
يا شهيد بهشتي امروزي در رشته ي جغرافيا پذيرفته شدم. اولين دانشجوي جغرافيا بودم كه داوطلبانه جغرافيا را 
انتخاب كردم. مدير گروه وقت و معاون دانشكده، يعني آقاي دكتر ايرانپور َجَزني، پرسيد: چرا مي خواهيد جغرافي 
بخوانيد؟ پاسخ دادم: مي خواهم استاد اين رشته بشوم. اين عزم بنده آن چنان تأثيري در استاد عزيز گذاشت كه هنوز 

بعد از گذشت 40 سال، ايشان يكي از عزيزترين كسان و بهترين دوستان زندگي من و خانواده ام هستند.
طي دوران تحصيل در دانشگاه رتبه ي اول شدم و براي دريافت بورس از »مؤسسه ي تبادالت علمي آلمان« 
 (D.A.A.D)در مسابقه اي كه 406 داوطلب داشت، شركت كردم و توانستم يكي از پنج بورس اعطا شده را براي 

ادامه ي تحصيل در دوره ي دكترا در آلمان به دست آوردم. در سال 1352 به آلمان رفتم و در سال 1358 از دانشگاه 
ماربورگ دكتراي جغرافيا گرفتم. از سال 1359 در دانشگاه تهران استخدام شدم و با تلخي ها و شيريني هاي فراوان، 

هنوز در دانشكده ي جغرافياي تهران تدريس مي كنم.
 از تأليفات و تحقيقاتتان برايمان بگوييد.

 جمعاً 9 كتاب و بيش از 25 مقاله ي علمي پژوهشي در زمينه ي جغرافيا چاپ كرده ام و در 
كنار آن هم بيش از 40 مقاله ي علمي دارم. نزديك به 30 طرح پژوهشي هم تاكنون مديريت 

و هدايت كرده ام؛ از جمله: »طرح توزيع بهينه دانشگاه ها و مراكز علمي با نگاهي به 
جغرافياي فرهنگ در ايران« كه در حوزه  ي برنامه ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام شد و خالصه اي از آن در سال 1383 
به صورت كتابي به چاپ رسيد.

انتقال  بسيار راضي هستم، »طرح  از مطالعه اش  طرح ديگري كه 
پايتخت« است كه در سال 69ـ 1368 از طرف هيئت دولت به 

مسئوليت  بنده  و  شد  واگذار  شهرسازي  و  مسكن  وزارت 
براي  آن  گزارش  و  داشتم  را  جديد  پايتخت  مكان يابي 

تصميم گيري به هيئت دولت داده شد.
در برنامه ي دوم توسعه ي اقتصادي، اجتماعي 

و  اجرايي  سازمان هاي  كه  فرهنگي  و 
علمي  همكاري  به  ملزم  وزارت خانه ها 

گفت وگو با 

استاد محمد تقي رهنمائي
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با دانشگاه ها شدند، تعدادي از طرح هاي زيست محيطي استان هاي لرستان، ايالم، همدان، كردستان، اردبيل و 
گيالن را در دانشگاه تهران انجام دادم. در همين حال، گزارش باال دست اين تيپ طرح ها را به عنوان »وضعيت 

محيط زيست كشور«، براي »سازمان حفاظت محيط زيست« تهيه كردم.
عالوه بر اين ها، تدوين طرح هاي جامع گردشگري استان هاي اردبيل و گيالن نيز از جمله فعاليت هاي پژوهشي 
من بوده است. اما در حال حاضر اصلي ترين فعاليت  علمي من در تدوين و اثبات يك نظريه علمي در زمينه ي جغرافياي 
شهري، با عنوان »نظريه ي دولت و شهرنشيني در ايران« است كه تاكنون جلسه ي نخست طرح آن توسط »مركز ُكرسي هاي 
ي  ز ا د يه پر نظر
وزارت علوم« در 
تهران  دانشگاه 
برگزار شده است و اميدوارم پس از دريافت نظر داوران بتوانم آن را ارائه و از آن دفاع كنم. اين نظريه در محافل 
دانشگاهي آلمان كه در آن جا تحصيل كرده ام، با اقبال زيادي روبه رو شده است و در همين زمينه، از پاييز سال 
آينده، سلسله سخنراني هايي را در دانشگاه هاي آلمان و اتريش ايراد خواهم كرد. در كنار اين فعاليت هاي علمي و 
پژوهشي، استاد ميهمان در دانشگاه هاي بُن، پوتسدامِ اتريش، كوتبوِس آلمان و كالگن فورِت اتريش بوده و هستم. 
در گرايش هاي جغرافيا، از حوزه  ي تحصيالت شخصي خودم خارج نشدم و بيشتر در زمينه ي جغرافياي شهري 

و گردشگري كار مي كنم. نام و مشخصات كتاب هايم از اين قرار است:
1. مباني كشورشناسي ايران )ترجمه از زبان آلماني(. چاپ اول: 1365. چاپ دوم: 1372.

2. توان هاي محيطي ايران: مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي معماري. چاپ اول: 1370. چاپ دوم: 1388.
3. مجموعه مباحث و روش هاي شهرسازي. مركز مطالعات و تحقيقات و معماري و شهرسازي. چاپ اول: 1369.

4. كتاب گيالن از مجموعه همه جاي ايران )سه جلد(. از گروه پژوهشگران ايران. چاپ اول: 1375.
5. تحوالت چشم اندازهاي معيشتي در دره هاي جنوبي البرز مركزي با تأكيد بر گردشگري )رساله ي دكترا كه 

به زبان آلماني در دانشگاه ماربورگ چاپ شد(. چاپ اول: 1379.
6. فرايند برنامه ريزي شهري در ايران. انتشارات سمت. چاپ اول: 1373. چاپ پنجم: 1386.

7. سيماي فرهنگي ايران. 1380. 
8 . ترجمه ي انگليسي سيماي فرهنگي ايران. 1380.

9. توزيع بهينه ي دانشگاه ها و مراكز علمي با مطالعه ي جغرافياي فرهنگ. 1383.
 آيا تاكنون با رشد آموزش جغرافيا همكاري داشته ايد؟

 بله. از ابتداي كار مجله ي رشد، مقاالت متعددي دارم و جزو اولين كساني هستم كه در مجله رشد مقاله داشتند 
خصوصاً زمان مرحوم دكتر شكويي ـ و خصوصاً نقش خط دهي براي شكل گيري مجله رشد دارند. بعدها هم 
مجله ي رشد از ما كناره گرفت، نه ما از مجله ي رشد. به ياد دارم، يكي از مقاالتم كه در اولين شماره ي مجله چاپ 
شد، »تفسير عكس هاي ماهواره اي« نام داشت. مقاله ي ديگرم با عنوان »ضرورت بازنگري در آموزش جغرافيا« نيز 

در سال اول مجله چاپ شد.
 يك خاطره ي تلخ و يك خاطره ي شيرين زندگي تان را برايمان تعريف كنيد.

 بنده از دوران تدريس و كالسم خاطرات تلخ و شيرين زيادي دارم. اول از تلخ ها شروع مي كنم؛ از خاطراتم 
كه  دانشجوياني  برخي  با 
روزگاري دانشجوي بنده 
بودند و بعدها به ترتيبي 

انتقاد من به كتب درسي در دو زمينه است: يك محتوا و ديگر شكل آن ها

مجله ي رشد رابط ميان آموزش دهندگان جغرافيا در سطوح مختلف 
از يك طرف، و آموزش گيرندگان جغرافيا از طرف ديگر است
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همكار من شدند. اينان با درهم شكستن مرزهاي مقدس استاد دانشجويي، به موجوداتي دور از سنت دانشگاه 
تبديل شدند كه من از حضور آن ها در دانشگاه به سهم خودم بسيار شرمسارم. برعكس، خاطرات شيريني با اكثر 
دانشجوياني دارم كه تز دكتراي خود را با من گذرانده اند و امروزه از همكاران و عزيزترين دوستان من به شمار 
مي روند. رابطه ي من با ايشان، استمرار همان رابطه اي است كه با استاد خود يعني دكتر َجزني داشتم و به نظر من 

اين بزرگ ترين سرمايه ي يك آدم دانشگاهي است.
 براي جغرافياي ايران چه چشم اندازي را تصوير مي كنيد؟

 طي دو سال گذشته، جامعه ي جغرافيايي ايران به ويژه در حوزه ي جغرافيايي شهري سه تن از ارزشمندترين و 
پركارترين همكاران خود را از دست داد: مرحوم دكتر شكويي، مرحوم دكتر فريد و مرحوم دكتر مصطفي مؤمني. 
بنده با هر سه نفر آن ها از سال هاي دور آشنايي و دوستي نزديك داشتم. تصور اين كه جاِي اين سه عزيز از دست 

رفته به اين زودي ها در جامعه ي جغرافيايي ايران پر شود،  تصوري باطل است.
اما چشم انداز آتي جغرافيا از دو بُعد كّمي و كيفي بايد مورد داوري قرار بگيرد. از بُعد كّمي، جغرافيا با بيش از 
30000 دانشجو، توانست خود را به سطح يك رشته ي مطرح در ميان علوم انساني برساند. از بعد كيفي، جغرافيا با 
روي آوري به گرايش هاي شهري، روستايي، سياسي، ژئومورفولوژي، اقليم و مخاطرات محيطي، به تدريج مي رود 
كه از بنياد و ستون اصلي خود فاصله بگيرد. فراموش نكنيم در تمام دنيا، جغرافيا داراي دو قلمرو تخصصي و 
مرتبط با هم است: قلمرو موضوعي و قلمرو منطقه اي. يعني يك نفر مي تواند هم در موضوع جغرافياي شهري 
تخصص پيدا كند و هم در منطقه ي خاورميانه تخصص جغرافياي شهري داشته باشد؛ نه فقط شهري، جغرافيا 
به معناي عام كلمه. يا يك نفر مي تواند تخصص موضوعي اقليم در جغرافيا بگيرد و در همين حال متخصص 

جغرافياي شمال آفريقا باشد؛ يعني جغرافياي عمومي شمال آفريقا. اين روالي است كه هنوز در 
دنيا رواج دارد.

گرايشي شدن جغرافيا در ايران باعث شد كه تخصص كشورشناسي و منطقه اي جغرافيا 
بيش از پيش به حاشيه رانده شود. به سبب همين غفلت، در سال هاي اخير در دانشگاه تهران 
دانشكده اي به نام »دانشكده ي مطالعات جهان« تأسيس شد كه همان كار وظيفه كشورشناسي 
ايجاد  دانشكده هاي جغرافيا  در دل  بايد  اين رشته  كه  در حالي  انجام مي دهد؛  را  جغرافيايي 

مي شد.
 بين گرايش هاي جغرافيا، آيا جاِي »آموزِش جغرافيا« خالي نيست؟

 به عنوان يك گرايش نمي توان آموزش جغرافيا را توصيه كرد؛ 
چنين چيزي وجود ندارد. اما »روش آموزش جغرافيا« به عنوان يك 
يا دو واحد درسي بايد در برنامه هاي درسِي دانشگاه ها گنجانده شود. 
روش آموزش جغرافيا جدا از روش تحقيق در آن نيست. متأسفانه 
اين  به  اشاره اي  كوچك ترين  تحقيق جغرافيا  كتاب هاي روش  در 

مطلب نشده است.
به نظر بنده، دو اشكال عمده در آموزش جغرافيا ديده مي شود: 
اول اين كه در آموزش جغرافيا از ابزارهاي آموزشي به ندرت استفاده 
از  بر همان روش كتابي است كه  مبتني  بيشتر  مي شود و آموزش 

ديرباز معمول بوده. دوم اين كه بسياري از مطالب آموزشي جغرافيا در آموزش عمومي، از محتواي كتاب ها و 
جزوه هاي دانشگاهي گرفته شده است. در واقع، تفاوت ميان ذهن يك دانش آموز و دانشجوي رشته جغرافيا 

طرح ديگري كه از مطالعه اش بسيار راضي 
 هستم، »طرح انتقال پايتخت« است كه در سال 

69 ـ 1368 از طرف هيئت دولت به وزارت 
مسكن و شهرسازي واگذار شد و بنده مسئوليت 
مكان يابي پايتخت جديد را داشتم و گزارش آن 

براي تصميم گيري به هيئت دولت داده شد
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از نظر حساسيت به مطالب جغرافيايي ناديده گرفته شده است كه مصاديق فراوان آن را مي توان در كتاب هاي 
درسي مشاهده كرد. به همين دليل، دروس جغرافيا در آموزش عمومي هر چند داراي مطالب درستي هستند، اما 
براي سنين دانش آموزي و يا براي تحريك عالقه ي آنان تدوين نشده اند. اين عارضه خاص جغرافيا نيست، بلكه 
در بسياري از دروس، از جمله رياضي، فيزيك، شيمي، تاريخ و... نيز ديده مي شود. دانش آموز در پايان دوره ي 

دانشگاهي تازه متوجه مي شود كه قوانين فيزيك، مكانيك، مثلثات و يا جغرافيا چه كاربردهايي دارند.
در حالي كه اگر در همان دوران آموزش عمومي اين كار انجام شود، عالقه مندي بيشتري را به دنبال خواهد داشت.

 در زمينه ي تغيير كتب درسي چه پيشنهادي داريد؟
 انتقاد من به كتب درسي در دو زمينه است: يك محتوا و ديگر شكل آن ها. بنده معتقدم كه مطالب كتب درسي 
جغرافيا متناسب با نيازهاي زماني و خصوصيات ذهني دانش آموزان تدوين نشده است، بلكه مستقيماً حاصل 
استنباط و درك خود مؤلفين است. به نظر من، مؤلف خوب جغرافيا، مؤلفي است كه خود را به جاي دانش آموز 
بگذارد، نياز او را از دانش جغرافيا تشخيص دهد و سپس مطالب را با انشايي روان و قابل فهم براي سنين آن ها 
تدوين كند. از طرف ديگر، نقشه و نمودار از ابزار مهم انتقال اطالعات جغرافيايي هستند. دانش آموزان با استفاده از 
اين نقشه ها و نمودارها، تفاوت هاي كّمي را راحت تر درك مي كنند. البته در كنار نقشه هاي جغرافيايي، به كارگيري 
نقشه هاي موضوعي هم اهميت دارد. متأسفانه نقشه ها و نمودارهاي كتاب هاي درسي گويا نيستند. نمونه ي اين 
ضعف را در نمودارهاي اقليمي چاپ شده در كتاب مي توان ديد. گذشته از اين، در كليت عنوان جغرافيايي كه به 
دانش آموزان درس داده مي شود، بايد ارتباطات عمودي و افقي برقرار باشد در حالي كه در محتواي كتاب ها چنين 

ارتباطي را مشاهده نمي كنيم.
 آيا استاد توصيه اي براي مخاطبين مجله رشد دارند؟

 مجله رشد رابط ميان آموزش دهندگان جغرافيا در سطوح متفاوت از يك طرف، و آموزش گيرندگان جغرافيا از 
طرف ديگر است. بنابراين مطالب آن بايد داراي ويژگي هاي زير باشد:

1. براي دانش آموزان جذاب و قابل فهم باشد.
2. براي آموزش دهندگان جغرافيا در مدارس، ماهيت كمكِي درس و مصداقي داشته باشد.

3. گرايش كاربردي و عمومي داشته باشد.
4. داراي تنوع موضوعي باشد و بخشي از آن به معرفي و شناخت مناطق گوناگون كشور اختصاص يابد.

بدون ترديد، يك دانش آموز اهل كردستان، هنگامي مجله رشد برايش جالب خواهد بود كه ابتدا ويژگي هاي 
برجسته ي كردستان، يعني آن چه كه او را به كردستان وابسته مي كند، در آن ها آورده شود. مثاًل، اين كه اقليم مديترانه 
در كردستان چه تأثيري بر پوشش گياهي دارد، با تمام درست بودنش، براي دانش آموز تعلقي به وجود نمي آورد. 
بنده در جلسات متفاوت بارها و بارها توصيه كرده ام كه تدوين كتاب هاي درسي براي دانش آموزان جدي گرفته 

شود و توصيه ي خود را تكرار مي كنم، گروه مؤلفان بايد تركيبي از استادان با تجربه ي دانشگاه ها و مدرسان با 
تجربه و موفق مدارس باشد. اين گروه براي اين كه بتوانند فارغ از دغدغه هاي روزمره ي كاري، كتاب مورد نظر 
را تأليف كنند، بايد داراي زمان كافي، مكان مناسب و انگيزه ي الزم باشند. اين يك مؤسسه ي ملي است كه نبايد 

مأموريت آن را مصلحتي، جناحي و سياسي ديد.
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گرايشي شدن جغرافيا در ايران باعث شد كه تخصص كشورشناسي و منطقه اي 
جغرافيا بيش از پيش به حاشيه رانده شود
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چكيده 
لندفرم ها، فرايندها و  با بخش غيرزنده ي محيط طبيعي، شامل پديده هاي زمين شناسي،  ارتباط  »ژئودايورسيتي«، در 
در محيط صورت  كه  تغييراتي  به  نسبت  بيودايورسيتي  مانند  و  زيادي هستند  بسيار  ارزش هاي  داراي  كه  خاك هاست 
مي گيرند، بسيار حساس هستند. ژئودايورسيتي از يك سو به فرايندهاي فعال كنوني و اشكال ايجاد شده توسط آن ها 
توجه دارد و از سوي ديگر، در ارتباط با اشكال و لندفرم هايي است كه از دوره هاي گذشته باقي مانده اند. اين لندفرم ها 
و سايت ها، نشان دهنده ي شرايط زمين شناسي، ژئومورفولوژيكي، اقليمي و زيستي زمان خود هستند و هرگونه تخريب، 
به ناپايداري و نابودي هميشگي آن ها منجر مي شود. بنابراين، درك اهميت اين اسناد و حفظ آن چه كه ميراث مشترك 

بشريت ناميده مي شود، بسيار ضروري است.
ژئوكنسرويشن رويكردي براي مديريت حفاظت از سنگ ها، سايت هاي فسيل دار، لندفرم ها و خاك هاست و با اين 
انديشه كه تنوع پديده هاي علوم زمين يكي از ارزش هاي مهم حفاظت از طبيعت است، تدوين شده است. حفاظت از 
طبيعت از اين ديدگاه كه ضرورتًا هر دو بخش ژئوكنسرويشن و بيوكنسرويشن را بايد در برگيرد، رويكردي جامع و 
بهتري  بيوكنسرويشن متمركز است، كارايي  از  بر حفاظت  به رويكرد كنوني كه صرفًا  مهيا مي كند و نسبت  را  فراگير 

خواهد داشت.

گوناگونِي  زمين پديده ها 
و حفاظت از آن ها

دكتر رضا خوش رفتار
E:mail:khoshraftar@znu.ac.ir استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه زنجان

كليدواژه ها: ژئودايورسيتي، لندفرم ها، ژئومورفولوژي، زيبايي شناسي

مقدمه 
ارزش هاي  داراي  كه  غيرزنده  و  زنده  بخش  دو  از  طبيعت 
يكساني هستند، تشكيل شده است.1 تنوع عناصر سازنده ي اين دو 

بخش كه اصطالحاً بيودايورسيتي و ژئودايورسيتي ناميده مي شوند، 
اهميت بسزايي در تداوم حيات كره ي زمين دارد و بايد اين عناصر 
را شناسايي كرد و مورد حفاظت قرار داد. گرچه روابط نزديك و 
مستقيمي بين اين دو بخش وجود دارد، اما در حال حاضر براساس 
طبيعت،  از  اقدامات حفاظت  عمده ي  قسمت  سنتي  ديدگاه هاي 
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به آن ها لندفرم هاي فسيل يا »ميراث« گفته مي شود.  و اصطالحاً 
زمين شناسي،  شرايط  نشان دهنده ي  سايت ها  و  لندفرم ها  اين 
ژئومورفولوژيكي، اقليمي و زيستي زمان خود هستند و هرگونه 
تخريب به ناپايداري و نابودي هميشگي آن ها مي انجامد. آن چه هم 
كه از دست مي رود و نابود مي شود، هرگز دوباره ساخته نخواهد 
ميراث  كه  آن چه  حفظ  و  اسناد  اين  اهميت  درك  بنابراين  شد. 
مشترك بشريت ناميده مي شود، بسيار ضروري است. زيرا ميراث 
زمين شناسي تجديدناپذير است.6 تاريخ حيات سياره ي زمين را 
تنها مي توانيم در سنگ هاي زير پاهايمان جست وجو كنيم. سنگ ها 
و چشم اندازها شرايط كره ي زمين را طي چند ميليارد سال گذشته 
و  بي نظير  آن ها  در  شده  اسناد حفظ  مي دهند.  نشان 
بسيار از آن ها شكننده و ظريف هستند و بيش از هر 

زمان ديگري تهديد مي شوند.7
يا  ژئوكنسرويشن  گفت،  مي توان  ساده   زبان  به 
حفاظت از ژئودايورسيتي، نيمه ي گمشده حفاظت از 
طبيعت است. غالباً گفته مي شود، پديده هاي طبيعي به 
حدي حجيم، بزرگ و متعدد هستند كه ژئوكنسرويشن 
لزومي ندارد. اما اين ديدگاه نمي تواند درست باشد. 
رخنمون هاي زمين شناسي، سايت هايي كه فسيل هاي شكننده در 
آن جا يافت مي شوند، مناطقي كه فرسايش ساحلي شديد دارند، 
سيالب هاي بزرگ و تغيير بيالن  هيدرولوژيك در غارهاي كارستي، 
نمونه هايي هستند كه تغييرات سريع پديده هاي طبيعي در بخش 
غيرزنده ي طبيعت را نشان  مي دهند. حتي ممكن است طي چند 
دقيقه تغييرات زيادي در محيط صورت گيرند 
و چشم اندازي جديد را پديد آورند )شكل 1(. 
مديريت  براي  خوبي  بسيار  داليل  موارد  اين 

فعال ژئوكنسرويشن هستند.8
يونسكو،  جهاني  ژئوسايت هاي  برنامه ي 
ميراث زمين شناسي جهاني، يونسكو و شكل گيري انجمن  اروپايي 
پروجئو در قاره ي اروپا، نمونه هايي از اقدامات انجام شده براي 
و  ژئودايورسيتي  اهداف  به  دست يابي  و  ژئوسايت ها  شناسايي 
ژئوكنسرويشن هستند. با توجه به اهميت قضيه، تاكنون سمينارهاي 
زيادي توسط كشورهاي متفاوت دنيا، به ويژه كشورهاي اروپايي 
جهاني  سازمان هاي  همكاري  با  يا  و  مستقل  به صورت  چين،  و 
مانند يونسكو در اين زمينه برگزار شده اند. يكي از مباحث اصلي 
ميراث علوم  از  برنامه ي ژئوپارك هاي جهاني يونسكو، حفاظت 

به طور معمول بر بخش زنده ي محيط زيست تأكيد دارد2 و راهبرد 
حفاظت صرفاً مبتني بر حفظ فلور و فونا است.3

در همه ي كشورها، گياهان و جانوران در سايت هاي  تقريباً 
حفاظت  مدون  برنامه هاي  براساس  تاريخي  و  باستان شناسي 
شده اند، اما اين اقدام در مورد پديده هاي علوم زمين انجام نشده 
است. اصطالحاتي مانند ذخيره گاه هاي طبيعي، پارك ملي، منطقه ي 
حفاظت  راستاي  در  كه  ممنوع  شكار  منطقه ي  و  حفاظت شده، 
مردم  از  بسياري  براي  شده اند،  ايجاد  طبيعت  زنده ي  بخش  از 
شناخته شده اند و به كرات از آن ها در رسانه ها صحبت مي شود. 
اما ميراث علوم زمين، ژئوسايت، ژئوتوپ، ژئوتوريسم، ژئوپارك، 

ژئوكنسرويشن و ژئودايورسيتي، اصطالحات جديدي هستند كه 
ادبيات علوم زمين شده اند. زمان آن  طي چند دهه ي اخير وارد 
فرا رسيده است، موضوع حفاظت از ژئوسفر كه شامل ليتوسفر، 

هيدورسفر و اتمسفر است، مورد توجه قرار گيرد.4
طبيعي  محيط  غيرزنده ي  بخش  با  ارتباط  در  ژئودايورسيتي 

شامل پديده هاي زمين شناسي، لندفرم ها، فرايندها و خاك هاست 
كه اساس و پايه ي بيودايورسيتي هستند. بخش غيرزنده ي محيط 
طبيعي داراي ارزش هاي بسيار زيادي است و بسياري از جنبه هاي 
ژئودايورسيتي هم مانند بيودايورسيتي، نسبت به تغييراتي كه در 

محيط صورت مي گيرند، بسيار حساس هستند.5
ژئودايورسيتي از يك سو به فرايندهاي فعال كنوني و اشكال 
ايجاد شده توسط آن ها توجه دارد و از سوي ديگر، در ارتباط با 
باقي مانده اند  لندفرم هايي است كه از دوره هاي گذشته  اشكال و 

رويكرد ژئوكنسرويشن بر مديريت 
اراضي مانند حفاظت خاك، 

زمين شناسي زيست محيطي و 
مديريت بالياي ژئومورفولوژيكي، 

پايه ريزي شده است

به زبان ساده  مي توان گفت، ژئوكنسرويشن 
يا حفاظت از ژئودايورسيتي، نيمه ي گمشده 

حفاظت از طبيعت است
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گرفتن آن ها در فهرست ميراث علوم زمين است.13
رويكرد ژئوكنسرويشن بر مديريت اراضي مانند حفاظت خاك، 
زمين شناسي زيست محيطي و مديريت بالياي ژئومورفولوژيكي، 
پايه ريزي شده است و ضرورتاً بر ارزش هاي كاربردي آن ها براي 
انسان تأكيد دارد. به عبارت ديگر، ديدگاه انسان محور در اين جا 
به صورت غالب مشاهده مي شود. اما در عين حال، ژئوكنسرويشن 
آب ها  لندفرم ها،  تخريب  از  تا  مي كند  را جست وجو  رويكردي 
و خاك ها جلوگيري كند. لند اساليدهايي كه توسط فعاليت هاي 
انسان ها تشديد مي شوند، فرسايش خاك، آلودگي آب هاي سطحي و 

سفره هاي آب زيرزميني، و فرونشيني  زمين هاي كارست نمونه هايي 
از اين گونه تخريب ها هستند. بنابراين، با كاهش خسارات و صدمات 
ناشي از اين گونه باليا و حوادث، استفاده ي بهتر از زمين امكان پذير 
مي شود. بخش متمايز و حساس ژئوكنسرويشن، به منظور حفاظت 
از ارزش هاي طبيعي و زيبايي شناسانه ي سنگ بستر، لندفرم ها و 
خاك، بيش از آن كه به فكر حفظ بهره گيري از آن ها توسط انسان ها 
باشد، به دنبال رويكردهايي است تا مانع تخريب آن ها شود و يا 

از ميزان تخريب بكاهد.
ژئوكنسرويشن  كه  تمايزي  و  حساسيت  اين  از  نمونه  يك 
نسبت به پديده هاي علوم زمين نمايش مي دهد، كوشش آن براي 
حفاظت و جلوگيري از تخريب يك لندفرم غيرفعال )ميراث(، در 
مقايسه با بهره برداري از آن توسط انسان است. مورن هاي پيشاني، 
يخچالي  سرد  دوره هاي  در  يخچال ها  گسترش  حداكثر  نشانه ي 
هستند و ممكن است به داليل متفاوت، مانند عبور  جاده از سايت 
موردنظر تخريب شوند. اما تحت كنترل شايسته ممكن است بدون 
ايجاد فرسايش، سايت مورد نظر مورد استفاده قرار گيرد. در غير 

در حال حاضر براساس 
ديدگاه هاي سنتي قسمت 

عمده ي اقدامات حفاظت از 
طبيعت، به طور معمول بر بخش 
زنده ي محيط زيست تأكيد دارد 
و راهبرد حفاظت صرفاً مبتني بر 

حفظ فلور و فونا است

زمين است.
ژئودايورسيتي و ژئوكنسرويشن

در  كه  مقاالتي  در  اولين بار  براي  ژئودايورسيتي  اصطالح 
اواسط دهه ي 1990 در تاسماني استراليا نوشته شد، به كار رفت 
كنفرانس  برداشت كشورهاي شركت كننده در  با  انطباقي  و هيچ 
تاسماني  زمين  علوم  متخصصان  نداشت.   )1992( ريودوژانيرو 
مشابهت هاي  غيرزنده  و  زنده  موجودات  تنوع  بين  كه  دريافتند 
ژئودايورسيتي و  از اصطالحات  استفاده  با  و  دارد  زيادي وجود 
با  دو جز  از  طبيعت  كه  كنند  بيودايورسيتي، كوشيدند مشخص 

اهميت يكسان، بخش غيرزنده و بخش زنده تشكيل 
شده است.9 در بررسي متون مربوطه، تعاريف زيادي 
از اين دو موضوع را مي توان پيدا كرد كه در اين جا به 

تعدادي از آن ها اشاره شده است:
توسط  ژئودايورسيتي،  تعاريف  بهترين  از  يكي 
شامل  »ژئودايورسيتي  است:  شده  ارائه  استانلي 
محيط هاي زمين شناسي متنوع، پديده ها و فرايندهاي 
را  كره  روي  حيات  چارچوب  كه  است  فعالي 
مي سازند.« او هم چنين تأكيد دارد، ژئودايورسيتي از 
كاني ها، سنگ ها،  بين خاك ها،  متقابل  روابط  طريق 
فسيل ها و فرايندهاي فعال و محيط هاي ساخته شده، 

حلقه ي ارتباطي بين انسان ها و چشم اندازها و فرهنگشان است.10
ارائه  ژئودايورسيتي  از  گسترده تري  تعريف  گوزلوسكي 
مي كند: »ژئودايورسيتي، بررسي تنوع طبيعي جنبه هاي زمين شناسي 
و ژئومورفولوژيكي، خاك ها و آب هاي سطحي كره ي زمين است. 
بيروني و دروني  با منشأ  ايجاد شده  هم چنين، ساير سيستم هاي 
فعاليت هاي انساني ممكن است در ژئودايورسيتي مورد توجه قرار 

گيرد«.11
خاطر  به  زمين  علوم  پديده هاي  تنوع  حفظ  ژئوكنسرويشن 
ارزش هاي زيبايي شناسانه، بوم شناسانه و قرار گرفتن اين پديده ها 
در فهرست ميراث علوم زمين است. در اين تعريف، ژئودايورسيتي 
يا تنوع پديده هاي علوم زمين، به تنوع زمين شناسي )سنگ بستر( 
فرايندها  و  سيستم ها  خاك،  اشكال  )لندفرم(  ژئومورفولوژيكي  

اشاره دارد.
حفاظت  و  شناسايي  ژئوكنسرويشن  است،  معتقد  ابرهارد12 
از پديده هاي زمين شناسي، ژئومورفولوژيكي، خاك ها، فرايندها و 
سيستم ها، به خاطر ارزش هاي زيبايي شناسانه و بوم شناسانه و قرار 
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اين صورت سايتي كه از اهميت حفاظتي زيادي برخوردار است، 
تخريب خواهد شد. 

به رغم تمايزاتي كه بين شاخه هاي متفاوت علوم زمين وجود 
دارد، در عمل ممكن است، ژئوكنسرويشن، زمين شناسي زيست 
محيطي، حفاظت خاك و ژئومورفولوژي كاربردي به طرق متفاوت 
هم پوشاني داشته باشند. باليايي مانند فرسايش شديد خاك و يا لند 

اساليدهاي تحريك شده توسط انسان، ممكن است بر فرايندهاي 
ژئومورفيك طبيعي و استفاده ي انسان از طبيعت تأثير داشته باشد. 
و  فعاليت ها  شامل همان  غالباً  ژئوكنسرويشن  در عمل،  بنابراين 
زمين شناسي زيست محيطي،  توسط  كه  است  مديريتي  اقدامات 
مديريت  در  ژئومورفولوژيست ها  و  خاك  حفاظت  متخصصين 
وسيع تري  گستره ي  بر  ژئوكنسرويشن  اما  مي شود.  انجام  محيط 
زمين شناسي  چارچوب  در  كه  دارد  تأكيد 
اصطالح  نمي گيرد.  قرار  محيطي  زيست 
حفاظت  از  وسيع تر  مفهومي  ژئوكنسرويشن 
ميراث علوم زمين و يا حفاظت از نشانه هاي 
زيرا  دارد.  طبيعت  زمين شناسي  و  طبيعي 
از ميراث علوم زمين، روي حفاظت  حفاظت 
به  مهم،  لندفرم هاي  و  زمين شناسي  اشكال  از 
پژوهشي  آموزشي،  علمي،  ارزش هاي  خاطر 
زيبايي شناسانه و روحي كه براي انسان دارند، 
متمركز مي شود. ژئوكنسرويشن عالوه بر موارد 
فوق، تأكيد مي كند كه بقا و وجود تشكيالت 
همراه  به  خاك ها  و  لندفرم ها  زمين شناسي، 
فرايندهاي سازنده ي آن ها، براي ادامه ي حيات 

روي كره ي زمين الزم و ضروري است.

مفاهيم اوليه  در ژئوكنسرويشن
l سايت هاي زمين شناسي

 )سنگ بستر(
رايج  بسيار  مفاهيم  از  يكي  بستر«  »سنگ 
دارد  امكان  و  است  زمين  علوم  مباحث  در 
مقاطع  فسيل،  داراي  سايت هاي  به صورت 
ساختماني  رخنمون هاي  و  چينه شناسي،  تيپ 
حائز  ژئوكنسرويشن  لحاظ  از  كه  باشد  مهم 
سنگ  در  نهفته  ارزش هاي  هستند.  اهميت 
بستر، گواه و شاهدي از فرايندهاي گذشته اند 
هر  در  ندارند.  ارتباط  كنوني  فرايندهاي  با  و 
سنگي حكايتي نهفته است. در بعضي موارد، ارزش هاي علمي ـ 
آموزشي سنگ بستر، به عنوان بخشي از ميراث علوم زمين، ممكن 
است توسط آشفتگي ها و تغييرات مصنوعي مانند كندوكاوهايي 
كه توسط انسان صورت مي گيرد، به ظاهر شدن بهتر آن ها منتهي 

  Portدر پارك ملي Twelve Apostles ستون هاي معروف به

Campbell استراليا، اين دو عكس به فاصله ي چند ثانيه در ساعت 9:16 

دقيقه، سوم جوالي 2005 گرفته شده اند. 

 http://www.scoop.co.nz/stories/BU0507/S00054.htm:منبع
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شود. اما ادامه كندوكاو ارزش سايت مورد نظر را تهديد مي كند.14 
جاده سازي در كوه هاي ژوراي سويس نمونه اي از اين موارد است. 
اخيراً در كشور سويس، به منظور بهره برداري از معدن سنگ آهك، 
ساخت جاده اي در منطقه اي نزديك مرز فرانسه در »كانتون ژورا« 
در دستور كار قرار گرفت. اما در حين ايجاد ترانشه، رد پاهاي 
پيدا شد. به خاطر ارزش  از دايناسورها در كوه هاي ژورا  مهمي 
زياد اين آثار، دولت سويس معادن سنگ آهك را به پارك ملي 

تبديل كرد.15 
عالوه بر اين، در بعضي موارد عملكرد فرايند هوازدگي به طور 
طبيعي محتويات سنگ بستر را بهتر از زماني كه يك بريدگي و يا 

يك شكست در داخل سازندها پديد مي آيد، نشان مي دهد.

ژئومورفيك  سيستم هاي  و  اشكال   l
)لندفرم ها(

سيستم هاي  در  بستر،  سنگ  اشكال  مقابل  در 
و  تماميت  حفظ  براي  لندفرم ها  فعال،  شكل زايي 
فعال كنوني وابسته  فرايندهاي  به  يكپارچگي خود، 
و  فعال  لندفرم هاي  همه ي  اين،  بر  عالوه  هستند. 
ارتباط دارند و  با فرايندهاي فعال سطحي  غيرفعال 

حيات  تداوم  مي دهند.  تشكيل  را  اكولوژيك  سيستم هاي  اساس 
غارها در سيستم هاي كارست، به ذوب تدريجي برف در مناطق 
كوهستاني كه داراي سازندهاي آهكي هستند و طي ميليون ها سال، 
غارها و ساير عوارض كارست در آن ها شكل گرفته اند، وابسته 
براي  آب  تأمين  مانند  دليلي  هر  به  بنا  كنوني،  در شرايط  است. 
انتقال بين حوضه اي، بخش قابل  صنايع و شهرهاي بزرگ، اگر 
كند، سيستم هاي  منطقه خارج  از  را  اين سيستم  از آب  توجهي 
فعال، مانند تشكيل استالگتيت ها و استالگميت ها، دچار تغييرات 
برگشت ناپذيري خواهند شد. عالوه بر اين، با تغيير حجم و كيفيت 
آب هاي جاري، فرايندهاي زيستي و شكل زايي در هر دو حوضه ي 
آبريز دچار تغييرات اساسي خواهند شد. بارزترين اثر اين تغيير 
كيفيت، تغيير پوشش گياهي در حاشيه ي رودها و جريان هاي آب 

خواهد بود.
اهداف ژئوكنسرويشن

هستيم،  متفاوتي  زيست محيطي  مسائل  درگير  كه  دنيايي  در 
عالقه مندي به مسائل حفاظت و مديريت از منابع زيست محيطي 
در حال افزايش است.16 ديدگاه سنتي كه عمدتاً به مديريت بخش 

زنده ي طبيعت مي پردازد، بايد اصالح شود. زيرا حفظ گونه هاي 
از  محافظت  بدون  جانوري،  و  گياهي  جوامع  و  بيولوژيكي 
فرايندهاي طبيعي بخش غيرزنده ي كره ي زمين، عماًل امكان پذير 
نيست.17 طي چند دهه ي اخير، متخصصان علوم زمين كوشيده اند 
تا مديران پارك ها، مسئوالن حفاظت و سياستمداران را به لزوم 
نادرست،  بازنگري سياست هاي حفاظتي آگاهي سازند.18 تصور 
اما غالب بين تعداد زيادي از مديراني كه با منابع طبيعي و محيط 
لندفرم ها عمدتًا  و  است كه سنگ ها  اين  دارند،  زيست سروكار 
به حدي حجيم، بزرگ و متعدد هستند كه مديريت ويژه ي آن ها 
)ژئوكنسرويشن( ضرورتي ندارد. اگرچه اين موضوع براي تعدادي 
از پديده ها درست است، اما ژئودايورسيتي شامل بسياري از اشكال 

و فرايندهاي با اهميت است كه نسبت به تغييرات و آشفتگي هايي 
كه به خاطر فعاليت هاي انسان در طبيعت پديد مي آيند، حساس 
هستند و ممكن است درصورتي كه به طور خاص مديريت نشوند، 
به آساني تخريب و نابود شوند. عالوه بر اين، بسياري از عناصر 
ژئودايورسيتي، پديده ها و لندفرم هاي فسيل يا ميراث هستند كه 
توسط  ديگر،  عبارت  به  برگشت ناپذيرند.19  تخريب  در صورت 
تعدادي از فعاليت هاي انساني تهديد مي شوند.20 در شرايطي كه 
انساني  منشأ  زمين  كره  بر روي  ايجاد شده  تغييرات  از  بسياري 
دارد، مشكل بحراني علوم زمين )زمين شناسي و ژئومورفولوژي( 
در حال حاضر، حفظ ميراث زمين شناسي است.21 نمونه هايي از 

اين موارد عبارت اند از: 
مساحت  كه  معدني  منابع  و  فسيل ها  داراي  مهم  سايت هاي   l
محدودي دارند، به خاطر كندوكاو كنترل نشده، جمع آوري علمي 
كلكسيون،  داشتن  به  عالقه مندان  و  ادارات  و  سازمان ها  توسط 
تخريب شود. بسياري از فسيل ها بسيار حساس و شكننده هستند 
و براي حفظ ارزش هاي آن ها مي توان اقداماتي مانند محدود كردن 

طي چند دهه ي اخير، متخصصان 
علوم زمين كوشيده اند تا مديران 

پارك ها، مسئوالن حفاظت و 
سياستمداران را به لزوم بازنگري 
سياست هاي حفاظتي آگاه سازند
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دست رسي به سايت و اجتناب از نمونه برداري زياد را انجام داد.
l سيستم هاي لندفرم رودخانه اي، ساحلي و كارست كه فرايندهاي 
پاكتراشي پوشش گياهي در  فعالي دارند، ممكن است به خاطر 
حوضه هاي آبريز يا فعاليت هاي معدني، تخريب شوند و در نتيجه، 
و  آب  شيمي  رسوب،  بودجه ي  هيدرولوژي،  رژيم  در  تغييراتي 
ساير پارامترها پديد آيد كه به نوبه ي خود بر لندفرم ها و زندگي 
جوامع بيولوژيكي در سيستم هاي كارست و لندفرم هاي فعال اثر 

مخرب بگذارد.
تپه هاي ماسه اي  مانند  يا فسيل(،  لندفرم هاي غيرفعال )ميراث   l
متروك،  دلتاهاي  و  مئاندرها  يخچالي،  مورن هاي  پليستوسن، 
جنبه هاي مهمي از دانش علوم زمين را تشكيل مي دهند و درباره ي 
شرايط محيط زيست ديرينه، اطالعات با ارزشي را در اختيار ما 
مي گذارند. چون اين اشكال توسط فرايندهايي كه در گذشته فعال 

بوده اند، شكل گرفته اند، ممكن است در صورت تخريب مجدداً 
ايجاد نشوند و به خاطر فرسايش انساني شديد، فرم و محدوده ي 

آن ها به سرعت تغيير يابد.
l بسياري از انواع خاك ها، به فرسايش شديد و ساير باليايي كه به 
تغيير كمي آن ها مي انجامد حساس هستند. خاك  هاي ايجادشده از 
سنگ هاي آهك و خاك هاي پيت، نمونه هايي از اين قبيل هستند 

كه به  خاطر مديريت نادرست و آتش سوزي ها از بين مي روند. 
با توجه به موارد فوق، دو هدف عمده ي ژئوكنسرويشن را 

مي توان به صورت زير بيان كرد:
l حفظ ژئودايورسيتي

يكي از اهداف ژئوكنسرويشن، حفظ نمونه هاي حائز اهميت 
اشكال  و  لندفرم  بستر،  شامل سنگ  كه  است  ژئودايورسيتي  در 
خاك است. اين هدف بر رويكرد سنتي ميراث علوم زمين تأكيد 

جدول 1. اهداف ژئوكنسرويشن برای عناصر هشت گانه تنوع زيستی

اهداف مديريت ژئوكنسرويشنشرايططبقهرديف

سنگ و صخره1
حفظ  يكپارچگی ُرخ نمون و انتقال نمونه ها برای نگهداریكمياب

حفظ رخ نمون و تشويق مسئوالن در جمع آوری و نگهداری آنهاعادی

كانی2
حفظ يكپارچگی ُرخ نمون ها و انتقال نمونه ها برای نگهداریكمياب

حفظ ُرخ نمون و تشويق مسئوالن برای جمع آوری و نگهداری آنهاعادی

سنگواره3
در جاهايی كه امكان پذير است فسيل ها در مكان خود حفظ شوند در غير اينصورت كمياب

برای نگهداری جابجا شوند

تشويق مسئوالن برای جمع آوری و نگهداری آنهاعادی

حفظ يكپارچگی لندفرمها و احيا آنها بر اساس اعتبارشان-لند فرمها4

حفظ توپوگرافی رخنمون سنگها و فرايندهای فعال چشم اندازها و احيا آنها بر اساس -چشم انداز5
اعتبارشان

حفظ و اعاده يكپارچگی فرايند-فرايندها6

حفظ كيفيت، كميت و عملكرد خاك-خاك ها7

ساير منابع 8
-زمينی

تشويق استفاده پايدار و ارزشمند كه زمينه های تاريخی و جديد دارند

      منبع: Gray, 2005 با تغییر
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دارد كه اشكال را به دليل ارزش هاي پژوهشي و آموزشي شان مورد 
علوم  ميراث  غناي  براي حفظ  نتيجه،  در  قرار مي دهد.  حفاظت 
زمين حائز اهميت است، زيرا ژئودايورسيتي تماميت فرايندهاي 
اكولوژيكي در مقياس وسيع را مدنظر قرار مي دهد و هم چنين به 
شناخت ارزش ذاتي زمين پديده ها توجه دارد. اين هدف در عمل 
از طريق فهرست برداري عناصر مهم و ويژه ي ژئودايورسيتي، به 
حفظ آن ها مي پردازد و مي خواهد ارزش هاي طبيعي آن ها را حفظ 
كند. بسياري از كشورهاي اروپايي، چين، استراليا و نيوزيلند در اين 
زمينه اقدامات مؤثري انجام داده اند. گري، پديده ها و فرايندهاي 
مورد توجه ژئوكنسرويشن را به هشت گروه عمده تقسيم بندي 

كرده و هر يك از آن ها را در دو حالت شرايط عادي و استثنايي 
مورد بررسي قرار داده است )جدول 1(.

l حفظ نرخ هاي طبيعي و بزرگي تغييرات
زمين شناسي،  فرايندهاي  مي كوشد،  ژئوكنسرويشن 
ذاتي  ارزش  خاطر  به  را  فعال  خاك زايي  و  ژئومورفولوژيكي 

فرايندهاي علوم زمين در حدود طبيعي آن ها حفظ كند و تعادل 
علوم  فرايندهاي  به  وابسته  اكولوژيكي  فرايندهاي  در  را  طبيعي 
زمين در مقياس وسيع برقرار كند. باليايي مانند فرونشيني سريع 
به  توجه  با  زمين لغزش ها  و  شديد  فرسايش  كارست،  مناطق 
آشفتگي هايي كه انسان ها در طبيعت ايجاد مي كنند، نمونه هايي از 
نرخ هاي غيرطبيعي تغييرات سيستم هاي ژئومورفيك و خاك است. 
موزه ي  يك  مثابه حفظ  به  اين حفاظت صرفاً  ديگر،  عبارت  به 
طبيعي ايستا نيست، بلكه حفظ ظرفيت سيستم هاي طبيعي نسبت 
به تغييرات و تكامل آن هاست. دقيقاً به همين دليل است كه حفظ 
اين سيستم هاي پويا نيازمند نگرشي سيستمي و فراگير است. با 

اگرچه زمين در حال تغيير 
است، اما همه ي اين تغييرات، 

خواه با منشأ طبيعي يا 
انساني، خوشايند نيستند
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اقداماتي كه براي حفاظت يك سايت باستاني مي شود تفاوت هاي 
اساسي دارد. 

اسناد زمين شناسي،  معتقدند كه طبق  از زمين شناسان  بعضي 
تغييراتي كه در گذشته اتفاق افتاده اند، كم و بيش امروزه هم ممكن 
است اتفاق بيفتند. بعضي از مردم هم از اين گونه تحليل ها براي 
يا  دير  دارند،  اعتقاد  و  مي كنند  استفاده  لندفرم ها  تخريب  توجيه 
زود فرايندهاي فرسايشي طبيعي اين كار را انجام مي دهند. اگر 
به هيچ گونه عمليات  نيازي  ديگر  بپذيريم،  را  تحليل ها  اين گونه 
تأكيد  نابود مي شود.  نهايت همه چيز  در  نيست؛ چون  حفاظتي 
ژئوكنسرويشن، بر حفظ نرخ هاي طبيعي و بزرگي تغييرات است 
و به اين واقعيت اشاره دارد كه اگرچه زمين در حال تغيير است، 
اما همه ي اين تغييرات، خواه با منشأ طبيعي يا انساني، خوشايند 
نيستند. دو گروه عمده از پديده ها وجود دارند كه ژئوكنسرويشن 
قصد دارد، آن ها را حفاظت كند: گروهي از اين پديده ها و اشكال 
در  و  بوده اند  فعال  گذشته  در  كه  هستند  فرايندهايي  به  مربوط 
حال حاضر فعال نيستند و يا نقش چندان مؤثري در ايجاد همان 
به  مربوط  ديگر،  ميراث(.گروه  يا  فسيل  )اشكال  ندارند  پديده ها 
فرايندها و لندفرم هايي هستند كه در حال حاضر فعال اند )اشكال 
فعال(. مديريت اين پديده ها و فرايندها از جنبه هاي بسياري باهم 

متفاوت است:
كه  خاك  سيستم هاي  و  لندفرم ها  فعال:  سيستم هاي  الف( 
متأثر از شرايط محيطي فعال در حال تغيير و تكامل هستند، در 
در  مخروط افكنه ها  شكل گيري  قرارمي گيرند.22  مجموعه  اين 
سيستم هاي رودخانه اي، دلتاها در سيستم هاي ساحلي، استالگتيت 
تلماسه ها در  استالگميت در سيستم هاي كارست و غارها، و  و 
گرفته  شكل  لندفرم هاي  از  نمونه هايي  بادي،  فرسايش  سيستم 
است  ممكن  مواردي  در  هستند.  كنوني  فعال  فرايندهاي  توسط 
ميراث  لندفرم هاي  فرسايش  نتيجه ي  در  اشكال  اين  شكل گيري 
باشد.  جديد  فعال  اشكال  به صورت  آن ها  آبرفت هاي  تراكم  و 
براي مثال، در بسياري از موارد بين شكل گيري دلتاها و فرسايش 
دارد.  وجود  معني داري  و  مستقيم  رابطه ي  آبرفتي  پادگانه هاي 
لندفرم هاي معاصر و سيستم هاي خاك، نه فقط به خاطر ارزش 
ذاتي و حفظ تنوع ژئوتوپ ها، بلكه به خاطر اهميت اساسي كه در 
سيستم هاي اكولوژيكي دارند، حائز اهميت هستند. بنابراين، يكي 
از اهداف عمده ژئوكنسرويشن حفظ نرخ هاي طبيعي و بزرگي 
تغييرات در لندفرم هاي معاصر و سيستم هاي خاك است؛ تا عالوه 

بر حفظ ميراث زمين، ارزش هاي اكولوژيكي آن ها هم حفظ شود.
چون تكامل اشكال معاصر به صورت فعال صورت مي گيرد، در 
صورتي كه ميزان تخريب محدود باشد، ممكن است آشفتگي هاي 
و  مرمت  طبيعي  عوامل  توسط  انساني،  به وسيله ي  شده  ايجاد 
فرايندهاي طبيعي مجدداً فعال شوند. براي مثال، به خاطر فعاليت هاي 
معدني در حوضه هاي آبريز، ممكن است به دليل انباشت رسوب، 
معدني  فعاليت هاي  كه  صورتي  در  اما  شوند.  مسدود  آبراهه ها 
به عنوان عامل اصلي رسوب گذاري سريع، تعطيل شوند، رود قادر 
خواهد بود رسوب هاي اضافي را تخليه و كانال ها به شكل طبيعي 
لندفرم هاي  مرمت  ظرفيت  حال،  اين  با  برگردند.  خود  اوليه ي 
طبيعي فعال و سيستم هاي خاك با عوامل زماني و مقياس كار، 
محدود مي شود. در بسياري از موارد، لندفرم هاي طبيعي يا سيستم 
خاك كه توسط انسان تخريب شده اند. طي دوره هاي طوالني تر 
از عمر انسان مرمت مي شوند و به حالت طبيعي برمي گردند. در 
بعضي موارد، مقياس تخريب به حدي بزرگ است كه هرگز به 
شرايط طبيعي برنمي گردد و سيستم با تغييرات انساني ايجاد شده 
به يك تعادل جديد مي رسد كه محيط خود را هم تغيير مي دهد. 
حالت  از  كه  آبريز  يك حوضه  در  و سيالب  رواناب  زياد  نرخ 
اوليه به صورت منطقه شهري يا كشاورزي درآمده، ممكن است به 

فرسايش كانال هاي رود به صورت دائمي بينجامد.
گيرد  صورت  بلندمدت  در  طبيعي  اشكال  احياي  كه  وقتي 
به  باشند،  شده  دائمي  تغييرات  دچار  طبيعي  سيستم هاي  يا  و 
انسان، نرخ هاي طبيعي و بزرگي تغييرات در  خاطر فعاليت هاي 
به  موضوع  اين  مي يابد.  تغيير  شدت  به  نيز  معاصر  سيستم هاي 
نوبه ي خود بر ساير جنبه هاي سيستم هاي اكولوژيكي كه وابسته 
به لندفرم هاي طبيعي و سيستم هاي خاك هستند، تأثير مي گذارد 
بيولوژيكي  و  اكولوژيكي  ارزش هاي  بالقوه،  به طور  نتيجه  در  و 
مهم كاهش مي يابند. تغييرات بلندمدت و دائمي فرايندهاي فعال 
سيستم هاي طبيعي ممكن است به دليل بهره برداري از منابع طبيعي 
مورد نياز انسان، قابل قبول تلقي شوند. اما جايي كه ارزش هاي 
ژئوكنسرويشن يك ناحيه يا لندفرم معاصر يا سيستم هاي خاك در 
معرض تخريب قرار مي گيرند، بايد حفاظت از آن ها مورد توجه 
به حداقل رسانده شود. در  انساني  فرسايش  ميزان  و  قرار گيرد 
اين مورد، به جاي در پيش گرفتن رويكرد مختص به يك مكان 
خاص، بايد تمام حوضه ي آبريز به صورت يكپارچه و مرتبط با 
لندفرم خاص،  يك  به  توجه  به جاي  و  شود  گرفته  نظر  در  هم 
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تمامي فرايندهاي كنترل كننده ي اين اشكال مورد توجه قرار گيرد. 
لندفرم  يا سيستم هاي  فعال  بنابراين در مديريت اشكال كارست 
روخانه اي مهم، ضروري است فرايندهاي ژئومورفيك طبيعي در 
سراسر حوضه ي آبريز حفظ شوند، نه فقط به صورت محلي براي 

يك كانال رود و يا يك غار خاص.23
بخش  شامل  ميراث  اشكال  )فسيل(:  ميراث  اشكال  ب( 
عمده اي از سنگ بستر دوره هاي زمين شناسي گذشته، لندفرم هاي 
ايجاد شده در محيط هاي گذشته كه در حال حاضر در منطقه فعال 
نيستند )مورن ها در حاشيه ي دشت هاي مناطق كم آب كنوني( و 
هستند.  مهم  ژئوكنسرويشن  لحاظ  از  كه  است  فسيل  خاك هاي 
ارزش  به خاطر  عمدتاً  ژئوكنسرويشن  براي  اشكال  اين  اهميت 
گذشته  محيط هاي  از  نشانه هايي  كه  است  زمين  ميراث  و  ذاتي 
محسوب مي شوند و بدون وجود آن ها نمي توان در مورد شرايط 
گذشته ي زمين حيات و آن چه كه در حال حاضر صورت مي گيرد، 

اظهارنظر كرد.
از وضعيت كنوني  چون اشكال ميراث در شرايطي متفاوت 

ساخته،  انسان  تغيير  هرگونه  گرفته اند،  شكل 
خواهد  آن ها  بر  برگشت ناپذيري  تأثيرات 
داشت و تخريب چنين اشكالي به از بين رفتن 
بنابراين،  شد.  خواهد  منجر  آن ها  هميشگي 
كنترل  بايد  معادن  برداشت  مانند  فعاليت هايي 
شود. عالوه بر اين، حفظ چنين اشكالي، مستلزم 
حفظ فرايندهاي گسترده تري كه امكان دارد در 

پهنه ي وسيع تري انجام گيرند، نيست؛ چون اين فرايندها امروزه 
وجود ندارند. بنابراين، در مقايسه با سيستم هاي فرايند فعال، حفظ 
با حفاظت خود سايت  تا حدود زيادي  پديده هاي ميراث، غالباً 
امكان پذير است. اين روش حفاظتي براي سايت هايي كه فسيل 
در آن ها ديده مي شود، مؤثر است. در اين روش، خود سايت از 
فعاليت هاي معدني فرسايش شديد حركات توده اي حفظ مي شود. 
اما از سوي ديگر ممكن است، ارزش اين سايت ها به عنوان ميراث 
زمين توسط فرايندهايي كه در حال حاضر در محيط هاي اطراف 
خطر  معرض  در  معدني(،  فعاليت هاي  )مانند  مي گيرند  صورت 
باشد. عالوه بر اين، فعاليت هاي انسان در ابعاد گسترده تر ممكن 
است به فرايندهايي منجر شود كه ارزش خود سايت را تهديد 
كند. مثاًل سايت هاي فسيل در سواحل رود را، آشفتگي هايي كه در 

حوضه ي آبريز پديد مي آيند، به نابودي تهديد مي كنند.24

l نتيجه گيري
حفاظت  شده اند،  انجام  كه  مطالعاتي  اخير  دهه ي  سه  طي 
بيولوژيكي را براي آحاد بشر ضروري دانسته اند و در نتيجه، تهديد 
از بين رفتن تنوع زيستي در سطح جهاني مورد توجه قرار گرفته 
است.25 تا چند دهه ي پيش، هيچ شناخت بين المللي از سايت هاي 
ميراث زمين و اهميت حفاظت از آن ها وجود نداشت.26 تا اين كه 
در سال 1991 در شهر ديژن فرانسه، اولين سمپوزيوم بين المللي 
حفاظت از ميراث زمين برگزار شد. در بندهايي از بيانيه ي پاياني 
اين سمپوزيوم بر ژئودايورسيتي و ژئوكنسرويشن چنين تأكيد شده 

است:
»... زمان آن فرا رسيده است كه ميراث طبيعي مان را هم حفظ 
كنيم. گذشته ي زمين كم اهميت تر از گذشته ي بشر نيست. بشر و 
كره ي زمين ميراث مشتركي دارند كه ما دولت هايمان متولي آن 
هستيم. هر يك از ما به عنوان يك انسان بايد بفهميم، كوچك ترين 
همه ي  مي انجامد.  آينده  در  جبران ناپذيري  به خسارات  تخريب 
اولياي امور در سطح ملي و بين المللي مصرانه خواستار اقدامات 

منطقي، مالي و سازماني الزم براي بررسي و حفاظت از ميراث 
زمين شدند.27 پس از آن، حفاظت از ژئوسايت ها در دستور كار 
بسياري از سازمان هاي بين المللي و منطقه اي، قرار گرفت. يكي از 
اهداف ايجاد انجمن حفاظت از ميراث زمين اروپا، همين موضوع 
بيانيه ي سمينارهاي برگزار شده هم مورد تأكيد قرار  بود كه در 

گرفته بود.28
دهه  چند  ژئودايورسيتي  اصطالح  كه  نسبت  همان  به  اما 
ديرتر از بيودايورسيتي وارد ادبيات علمي علوم زمين شد، مفهوم 
ژئوكنسرويشن هم با بيوكنسرويشن فاصله ي زماني دارد. اكثر مردم 
حفاظت از طبيعت را مترادف با حفظ تنوع زيستي مي دانند.29 در 
قوانين حفاظت از طبيعت، به حفظ ميراث زمين شناسي توجهي 
نمي شود كه احتماالً فقدان آشنايي با ژئودايورسيتي، دليل عمده ي 
آن است.30 به رغم تالش هاي انجام شده در اكثر كشورها، موضوع 

در قوانين حفاظت از طبيعت، به حفظ 
ميراث زمين شناسي توجهي نمي شود كه 
احتماالً فقدان آشنايي با ژئودايورسيتي، 

دليل عمده ي آن است
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حفاظت از ژئوسايت ها به كندي گسترش مي يابد. در هر دو گروه 
كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، فشار و تأثير فعاليت هاي 
انساني بر پديده هاي زمين شناسي و ژئومورفولوژي در حال افزايش 
است. بنابراين، آگاهي بيشتر از موضوع ژئوكنسرويشن درسطح 
علمي و رسمي، از اهميت زيادي برخوردار است. به نظر مي رسد در 
كنار افزايش آگاهي هاي عمومي در مورد اهميت حفاظت از ميراث 
زمين، توسعه ي چارچوب حقوقي ژئوكنسرويشن اهميت بسيار 
زيادي دارد.31 صرف تصويب قوانين براي حفاظت از ژئوسايت ها 
كافي نيست، بلكه بايد اقدامات فرهنگي مداوم و مؤثري نيز انجام 
بيشتر  را  لندفرم ها  به  نسبت  ديدگاه  تغيير  مردم ضرورت  تا  داد 
درك كنند.32 با توجه به اين كه يكي از اهداف ژئوپارك ها، آموزش 
طريق  اين  از  است،  مردم  تمام  براي  زمين  علوم  عمومي سازي 
به ژئوسايت ها و ژئوكنسرويشن  را نسبت  آگاهي مردم  مي توان 

افزايش داد.
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چكيده
توسعه ی  و  شدن  جهانی  عصر  در  مهم  پيامدهای  از  يكی 

»فناوری اطالعات و ارتباطات« (ICT)، تحول گسترده در مفهوم و كاركرد مرزهای سياسی و بين المللی است. دولت ـ ملت ها 
نمی توانند از مرزهای خود بنا به تعاريف مرز در دوران گذشته، انتظار كنترل انسان، كاال و انديشه را داشته باشند. هدف از اين 
تحقيق، ضمن بررسی تاريخی ماهيت و كاركرد مرز در دوران گذشته، پرداختن به يكی از پديده های عصر پست مدرن، يعنی 
مرزهای مجازی و سايبرنتيك است كه با توسعه ی فناوری اطالعات و ارتباطات، مفهوم پيدا كرده است. اين مقاله، با رويكردی 
توصيفی ـ تحليلی به مسئله ی فوق توجه كرده و به اين نتيجه رسيده است كه مرزهای جغرافيايی از بين نمی روند و متناسب با 
پويايی )ديناميسم( جامعه ی بشری، به لحاظ كاركرد و ماهيت تغيير يافته اند و نقش های جديدی را به عهده می گيرند. به نظر 

می رسد صيانت از هويت ها، مهم ترين بعد كاركردی مرز در عصر جهانی شدن است.
كليد واژه ها: مرزهای مجازی، كاركرد مرز، فناوری اطالعات و ارتباطات، جهانی شدن.

جهانی شدن و اشاعه ی 
مرزها در فضای مجازی

هادی ويسی 
دانشجوی دكترای جغرافيای سياسی دانشگاه تربيت مدرس

مقدمه
مرز و تغييرات مرزی، از اصلی ترين موضوعات مورد توجه 
در جغرافيای سياسی است. مفهوم مرز به شكل امروزی، به زمان 
»معاهده ی صلح و ستفاليا« در سال 1648م برمی گردد كه دولت ها 
بنا به درخواست ملت ها به وجود آمدند. بدين ترتيب، »منطقه ی 
سرحد«1 كه گستره ی وسيعی را دربر می گرفت، جای خودش را 
به »مرز«2 داد كه به صورت خط روی زمين ترسيم شد. فلسفه ی 

شكل گيری مرزها، تفكيك قلمروهای سياسی ملت های مختلف 
طبيعی  محيط  مشخص كننده ی  آن كه  از  بيش  مرزها  زيرا  است. 

باشند، متمايز كننده ی حاكميت و مالكيت ملت ها هستند.
كاركرد و نقش مرزها، متناسب با زمان و تحول فناوری، تغيير 
می كند. اين نقش ها می توانند به شكل اقتصادی، نظامی ـ  دفاعی 
باشند و يا به صورت تفكيك قلمرو حاكميت دو كشور، محل تعامل 
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نظام )سيستم( دولت، جداسازی جوامع پيرامونی )كه هويت 
بوم شناسانه و يكپارچه دارند(، و كنترل تعامالت اجتماعی و 
مهاجرت ها محسوب شوند.3 تاكنون كاركرد اصلی مرزها را 
چنين بيان كرده اند: تفاوت نمايی بين دو فضای جغرافيايی، 
تفكيك دو حاكميت مستقل، يكپارچه سازی يك ملت، پايان 
دادن به نزاع و تأمين امنيت بين دو كشور، و باالخره برقراری 

ارتباط و تعامل بين دو ملت.4
با توسعه ی فزاينده ی »فناوری اطالعات و ارتباطات«5 در 
عصر »جهانی شدن«6 و پيدايش و توسعه »فضای مجازی«7، 
مرزهای سياسی و بين المللی كاركردهای گذشته خود را تا 
حدود زيادی از دست داده اند. از اين پديده جغرافيای سياسی 
ديگر نمی توان كنترل كاال، انسان و انديشه، و حفظ استقالل 
بلكه ضمن حفظ  داشت.  انتظار  را  ملت ها  ـ  دولت  كامل 
برخی ويژگی های گذشته ی خود، كاركردهای جديدی را در 
دنيای جهانی شدن متأثر از فناوری اطالعات و ارتباطات بر 

عهده گرفته كه با كاركردهای اوليه خود متفاوت است.

روش تحقيق و فرضيه ها
تحول  به  توصيفی ـ تحليلی  رويكردی  با  تحقيق  اين 
بين المللی در عصر اطالعات و  مفهوم مرزهای سياسی و 
جهانی شدن پرداخته و به دنبال تبيين فضای سايبر و پيدايش 
مرزهای مجازی در اين محيط بوده است. فرضيات تحقيق 

عبارت اند از:
را  مرزها  كاركرد  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری   .1

تضعيف كرده و باعث فرسايش آن ها شده است.
2. دولتـ  ملت ها و كاربران فضای سايبر، برای ايجاد و 

صيانت از هويت خود، مرزهای مجازی ايجاد كرده اند.

چارچوب نظری تحقيق
كشور يك واحد سياسی ـ جغرافيايی است كه از پيوند 

به نظر  می آيد.8  به وجود  و حكومت  ملت  سرزمين،  پديده ی  سه 
می رسد كه اين سه عنصر در چارچوب مرز، مفهوم اصلی خود را 

پيدا می كنند. حق هر كشور برای كنترل سرزمين 
خود، درون مرزهايش تعريف شده است و از 
به رسميت شناخته  بين المللی  سوی جامعه ی 

می شود.9

مرزهای سياسی، مهم ترين عامل تشخيص و جدايی 
وجود  ديگرند.  واحدهای  از  سياسی  متشكل  واحد  يك 
همين خطوط است كه وحدت سياسی را در يك سرزمين، 
انسانی  يا  فاقد هر گونه وحدت طبيعی  كه ممكن است 
برای  انسان  كلی،  حالت  در  می سازد.10  ممكن  باشد، 
با  كه  آن گونه  خود،  جوالنگاه  پيرامون  ساختن  مشخص 
گستره ی جوالنگاه همسايه تداخل نيابد، ناچار به تعيين 
محيط زيست  پيرامون  پايانی  بخش  در  قراردادی  خطوط 
و قلمرو خود است. گونه ی گسترش يافته ی اين مفهوم، 
خط پيرامونی است كه بخش پايانی جوالنگاه يك ملت را 
مشخص می سازد و جنبه ی سياسی پيدا می كند و مرز خوانده 
می شود.11 مرز يك خط نيست، بلكه سطحی عمودی است 
كه از طريق فضا، خاك و زيرزمين، دولت های همسايه را 
برش می دهد كه اين سطح در روی زمين به صورت يك 

خط به نظر می رسد.12
بسياری  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  توسعه ی  با 
سر  مرزها  از حذف  جهانی شدن سخن  افراط گرايان  از 
كه  نشان می دهد  اين مسئله  به  واقع بينانه  نگاه  اما  دادند. 
نداده اند.  دست  از  را  خود  جداكنندگی  ماهيت  مرزها 
ساك تأكيد می كند كه نوعی نيروی فوق العاده ی ذاتی در 
ترسيم و نگه داری مرزها وجود دارد كه به سادگی از بين 
نمی رود. هم چنين وی معتقد است كه نيروی مرز، از ساده 
و واضح بودن آن به عنوان شكلی از ارتباطات سرچشمه 

می گيرد.13
در جهان  »قلمرو خواهی«15  كه  می كند  تأكيد  پاسی14 
سيال با جديت خاصی دنبال می شود، اما اشكالی كه در 
قلمروخواهی اتفاق می افتند، از پيچيدگی بيشتری نسبت به 
گذشته برخوردارند. قلمروخواهی و محصور بودن، مفاهيم 
»برخط«16  كنش های  فهم  برای  قدرتمندی  و  ارزشمند 
حدود  تعيين  برای  صريحی  داللت  كنش ها  اين  هستند. 

مرزهای قلمروخواهی دارند.
كاركردهای  كاهش  شدن،  جهانی  عصر  در  مرزها  ماهيت 

از  بسياری  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  توسعه ی  با 
افراط گرايان جهانی شدن سخن از حذف مرزها سر دادند
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كنترل  و  اقتصادی 
اطالعات،  تبادل  فرسايشی 
انسان  و  كاال  سرمايه، 
است. اما بُعد توسعه يافته و 
قدرتمند كاركرد مرز كه با 

كاركرد مرزهای سايبر توأم شده است، بُعد هويتی و صيانت از 
هويت فردی، گروهی، قومی و ملی در برابر مفاهيم، ارزش ها و 
پديده های فرايند جهانی شدن است. ملت ها، گروه ها، اقليت ها، 
شركت ها و... از طريق فناوری اطالعات و ارتباطات قادر می شوند 
شبكه ايجاد كنند و به شبكه های جهانی متصل شوند. اين شبكه ها 
به آنان امكان می دهند كه منافع، اهداف، نظرات و ايده های خويش 
در  را  كنند.17 و هويت خويش  بيان  و  تعقيب  به طور مستقل  را 
از محدوديت های دولت ملی  يا خارج  چارچوب دولت ملی و 

ابراز دارند.
جهان خلقت بر پايه ی تمايزات و تفاوت ها شكل گرفته است. 
احساس متمايز بودن از ديگران، جزء جدايی ناپذير هويت است.18 
بی گمان هويت داشتن در درجه ی نخست به معنای خاص بودن 
و متمايز بودن، ثابت و پايدار ماندن و به جمع تعلق داشتن است. 
مكان و فضا مهم ترين عواملی هستند كه اين نيازهای هويتی انسان 
را تأمين می كنند. به عبارت ديگر، مرزپذيری و قابل تحديد بودن 
مكان و فضا، اين امكان را فراهم كرده است كه انسان ها با احساس 
متمايز بودن، ثبات داشتن و تعلق به گروه، امنيت و آرامش الزم 
مكان،  آفرين  هويت  بعد  واقع  در  كنند.  كسب  را  زندگی  برای 
ناشی ازمرزپذيری و ثابت بودن آن است.19 هر گونه هويت يابی و 
هويت سازی مستلزم ايجاد مرز و توسل به مرجع های ثابت و پايدار 
است.20 با توجه به اين كه يكی از نيازهای اساسی بشری هويت 
است، انسان ها در هر قالبی از قوم، اقليت، ملت، گروه های دينی و 
مذهبی، و... از ابعاد هويتی خود در برابر فرايندهای همگون سازی 
جهانی شدن دفاع خواهند كرد و بيش از گذشته، به كنترل مرزهای 
محلی، ناحيه ای و ملی خواهند پرداخت. اين خصيصه در هويت 
دينی و مذهبی از ديگر ابعاد هويتی انسان پررنگ تر و برجسته تر 

است.

يافته های تحقيق
كاركرد مرزها در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات، در دو 

فضای واقعی و مجازی )سايبر( قابل مطالعه و بررسی است:

1. كاركرد مرز در فضای واقعی
با توسعه و تثبيت گفتمان حاكم علمی در دهه ی اخير، يعنی 
گفتمان جهانی شدن، بحث های گسترده ای در خصوص تغييرات 
اين  است.  گرفته  صورت  سرزمين  و  مرزها  طبيعت  ساختاری 
تغييرات متنوع به عنوان »فرايند فرسايشی سرزمين«21 و مرز معرفی 
شده اند.22 به عبارت ديگر، با پيشرفت های فناورانه ی اطالعات و 
انديشمندان  از  بسياری  جهان،  در  رسانه ای  انقالب  و  ارتباطات 
شكل گيرِي  و  مرزها  از حذف  خبر  اقتصادی  و  اجتماعی  علوم 
شبكه های  توسعه ی  هم چنين،  دادند.  را  جهانی«23  »دهكده ی 
گمركی  امور  برخی  مليتی، حذف  چند  و شركت های  اقتصادی 
در بعضی كشورها، و روند روبه رشد هم گرايی های اقتصادی در 
جهان سرمايه داری و اشاعه ی آن به نقاط متفاوت جهان، سبب شد 
كه افراط گرايان جهانی شدن، بيشتر از آن چه كه فرايندهاي جهانی 

شدن اتفاق افتاده باشند، در وقوع آن ها اغراق كنند.
فرانسيس كايرنكراس معتقد است: انقالب ارتباطات به زوال 
و مرگ فاصله می انجامد كه پيامد آن جهان بدون مرز است.25 پيش 
از كايرنكراس، ديويد هاروی، متأثر از ارتباطات نوين رسانه ای، 
تعبير »فشردگی فضا و زمان«26 را برای تحليل فرايند جهانی شدن 
بيانگر تحليل ناقصی از فرايند جهانی  به كار برد.27 اين مباحث 
شدن هستند كه بر فرسايش قلمرو سرزمينی، مرگ فاصله، ظهور 
مرگ  نهايتًا   و  مكان،  به  انسان  خاطر  تعلق  عدم  و  سيال  فضای 
ارتباطات شبكه های  پيوستگی و  كنند. گرچه  تأكيد می  جغرافيا 
جهانی، جهان كروی را به صورت يك نظام درهم تنيده و متصل 
درآورده است، اما اين موارد باعث حذف تقسيمات ناحيه ای و 
بر  اند. چرا كه فلسفه ی حيات  منطقه ای و خطوط مرزی نشده 
تفاوت ها و تمايزات مبتنی است. تفاوت های نژادی، زبانی، دينی 
و... شاكله ی هويتی انسان است كه به پيدايش مرزها در جوامع 

انساني منجر شده است.
در عصر اطالعات، حساسيت های ناحيه ای و مرزی تشديد 
شده اند و ملت ها با آگاهی بيشتری نسبت به گذشته از مرزهای 
سرزمينی خود دفاع می كنند. در عصر جهانی شدن، نه تنها مرزها 

و  اقتصادی  كاركردهای  كاهش  شدن،  جهانی  عصر  در  مرزها  ماهيت 
كنترل فرسايشی تبادل اطالعات، سرمايه، كاال و انسان است
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از بين نرفته اند، بلكه از فناوری اطالعات و فناوری های مدرن برای 
و  هوشمند  مرزهای  می شود.  استفاده  بين المللی  مرزهای  كنترل 
مغناطيسی )مرز ميان آمريكا و كانادا(، نمونه هايی از مرزهای عصر 
جهانی شدن هستند. اين مرزها در برابر پديده های عصر مدرن، 
يعنی تروريسم، قاچاق دارو و مواد مخدر، مهاجرت غيرقانونی، 
خصوص  )به  انسان  قاچاق  جمعی،  كشتار  سالح های  تجارت 
بنيان گذاران و  از  را  زنان و كودكان(، در سرزمين هايی كه خود 
متوليان فرايند جهانی شدن می دانند، شكل گرفته است. بنابراين، ما 
هم اكنون شاهد مرزسازی مجدد و تقويت مرز در يكی از بازترين 
مرزها در طول تاريخ هستيم؛ يعنی مرزهای كانادا و اياالت متحده 
آمريكا.27 لذا به نظر می رسد كه خصوصيت ذاتی جداكنندگی مرز، 

در  تنها  نه  قلمروخواهی،  و  سرزمين  پايداری 
عصر اطالعات، بلكه در اعصار آينده نيز ادامه پيدا خواهد كرد.

بتواند  كه  قالبی  هر  در  سياسی  تقسيمات  و  ناحيه بندی ها 
تمايزات و تفاوت های فرهنگی، نژادی، زبانی و مذهبی ملت ها 
و اقوام را از ديگران جدا كند، استوار باقی خواهد ماند. امروزه 
قالب اين تمايزات دولت ملی است كه اشكال متفاوتی از دولت 
بسيط، فدرال، ناحيه ای، كنفدرال يا كنفدراسيون را شامل می شود. 
در آينده ممكن است واحدهای سياسی ديگری برای حفظ اين 
تمايزها شكل بگيرند. در همين راستا، هويت های مذهبی، نژادی و 
زبانی تقويت خواهند شد. به منظور پاس داری و تقويت هويت های 
محلی و ملی، امروزه ملت ها و اقوام زبانی ـ مذهبی، با استفاده از 
ابزارهای جهانی شدن نظير وب سايت، وبالگ، ايميل، و شبكه های 
ماهواره ای و تلويزيونی، به معرفی و تبليغ هويت های خود و انتشار 

آن در فضای جغرافيايی پرداخته اند.
اسير  گذشته  در  كه  قومی  گروه های  و  اقليت ها  از  بسياری 

برنامه های همانندسازی و يكسان نگری دولت های  و  سياست ها 
ملی بوده اند، هم اكنون از طريق اين فناوری ها به عرضه ی هويتی 
در  می پردازند.  جهانی  و  منطقه ای  ملی،  محلی،  در سطح  منفرد 
يكپارچه سازی  به  كه  ديگران  برخالف  هانگلودرام  زمينه،  اين 
اينترنت و ساير رسانه های نوين اشاره  از طريق  فرهنگ جهانی 
كرده اند، معتقد است: اينترنت به بازآفرينی خصيصه های فرهنگی ـ  
محلی می پردازد،28 بنابراين، روند جهانی شدن نه تنها به حذف 
هويت های ملی و محلی و فرسايش مرزها نينجاميده، بلكه باعث 

تقويت و آشكار بودن آن در فضا نيز شده است.
موارد ذكر شده منكر كنترل فرسايشی مرز در ارتباط با تبادل 

اطالعات و مناسبات تجاری ميان دولت ـ ملت ها 

بلكه  نيست، 
ميان  مرزبندی  و  بلوك بندی  بر 

اصطالح  بنابراين،  دارد.  تأكيد  متفاوت  ها ی  هويت 
»جهانی محلی شدن«29 شايد عبارت درستی باشد. ضمن اين كه در 
فرايندهای اقتصادی و تبادل اطالعات، نظام های كروی و جهانی 
به شدت فعال هستند و فرايند جهانی شدن را پيش می برند، از 
بعد محلی در عرصه ی هويتی، محلی گرايی و منطقه گرايی  نظر 
به منظور حفظ ارزش ها محلی و ملی نيز در جهان روبه گسترش 
است. در واقع جهانی محلی شدن، رابطه ی منطق جهانی و محلی، 
هم گرايی و واگرايی، همگون سازی و ناهمگونی، جهان نگری و 
ميكرونگری است؛ جايی كه تز و آنتی تز نه تنها با هم همزيست اند، 
بلكه كنش و واكنش شيوه های سيال و پويا با هم تركيب شده اند.30 
از اين منظر، مفهومی كه اين رابطه ی ديالكتيكی را منعكس می كند، 
جهانی محلی گرايی است. درحقيقت، جهانی 
محلی گرايی تالش برای حفظ تعادل مناسب 
محلی  نيازهای  رفع  و  جهان  همگنی  بين 

است.

فرانسيس كايرنكراس معتقد است: انقالب ارتباطات به زوال 
و مرگ فاصله می انجامد كه پيامد آن جهان بدون مرز است
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2. كاركرد مرز در فضای مجازی
برخالف فضای واقعی، در فضای مجازی به جابه جايی های 
فيزيكی نياز نيست و تمامی اعمال فقط از طريق فشردن كليدها 
به  معنا  در  مجازی  فضای  می گيرند.  ماوس صورت  يا حركات 
مجموعه هايی از ارتباطات درونی انسان ها از طريق رايانه و مسائل 
مخابراتی، بدون در نظر گرفتن جغرافيای فيزيكی، گفته می شود. 
ماهيت فضای مجازی، ماهيتی فرافيزيكی و غيرملموس است و 

به طور كلی با ماهيت فضای سنتی تفاوت دارد. در 
واقع پديدآورندگان 

شبكه، مخصوصاً آن 
كه  آورده اند  پديد  ماهيتی  چنين  با  را 

هرگز مبتنی بر پارامترهای فضای سنتی نباشد و در نتيجه، 
در قيد و بندهای موجود درگير نشوند.

با توسعه ی فضای مجازی، مفاهيم و اصطالحاتی در ادبيات 
فعاليت ها  از  را  اساس خود  كه  رايج شده اند  الكترونيكی جهان 
برخی  گرفته اند.  عاريه  به  فيزيكی  فضای  در  بشری  توسعه ی  و 
از آن ها عبارت اند از: دولت الكترونيك31، تجارت الكترونيك32، 
بانكداری الكترونيك33، شهر الكترونيك34 و شهروند الكترونيك35.

مرز  خود  كاربران  برای  سازمان ها  و  دولت ها  از  بسياری 
اصطالحات  به  كه  برنامه ای  كرده اند،  طراحی  را  از صافی  عبور 
آن  ارزش های  و  منافع  كننده ی  تهديد  و  نامأنوس  واژه های  و 

دولت يا سازمان، واكنش نشان می دهد و مانع از رونمايی آن ها 
اعضا  ورود  برای  سبابه  انگشت  خطوط  از  استفاده  می شود.36 
الكترونيكی، و حتی ورود  ابررايانه ها و سيستم های اطالعاتی  به 

اعضا به مؤسسات و سازمان ها و اداره های امنيتی 
بسيار  مرزهای  جمله  از  اطالعاتی،  و 

دقيق و حساس فضای مجازی 
است. هم چنين، رمز 

ورودی)پسوردی(كه 
متشكل از تعدادی حرف، عدد و شكل به صورت 

تركيبی و يا مجزاست، در تمامی حوزه هاي الكترونيكی به عنوان 
قرار  كاربران شبكه  استفاده ی  مورد  مقبول،  و  تثبيت شده  مرزی 

گرفته است.
در بسياری از موارد، گروه ها و افراد در داخل يك كشور يا در 
سراسر جهان برای رسيدن به يك هدف يا منفعت خاص، يا عليه 
به وجود می آورند  يك هدف، روی شبكه يك جامعه ی مجازی 
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و منابع فكری و مادی خود را بسيج می كنند. وقتی متخصصان 
و  سياسی  مجازی  جوامع  اين  كشف  در صدد  شبكه  در  امنيتی 
امنيتی برمی آيند، در می يابند كه آن ها از رمز ورود و يك سيستم 
رمزنويسی و رمزگشايی بسيار پيچيده استفاده می كنند كه ورود به 
حيطه ی آن ها را غيرممكن می سازد.37. به عبارت ديگر، مرزهای 
به مرزهای  نفوذناپذيرتر نسبت  پايدار و  فضای مجازی، ماهيتی 

فضای واقعی دارند.
به نظر می رسد كه با وجود اين تهديدات، امنيت 
ملی، محلی و جانی انسان ها در فضای مجازی در 
خطر است. تهديدات، فقط به تخريب اطالعات و 
دست رسی مزاحمان به اطالعات شخصی يا جمعی 
وب سايت  هزاران  وجود  بلكه  نمی شوند،  محدود 
و  اخالقی  ضددينی،  و  دينی  وبالگ سياسی،  و 
را  الكترونيك  شهروندان  غيره،  و  ضداخالقی، 
در معرض خطر قرار داده اند. از منظر امنيت ملی 
و  دولت ها  حاضر،  شرايط  در  كه  گفت  می توان 
در  نامشخص  تهديدات  از  زنجيره ای  با  ملت ها 
امنيت آن ها را به  محيط های مجازی مواجه اند كه 
تأمين كننده ی  سنتی  ابزارهای  و  كشيده اند  چالش 
ندارند.38  با آن ها را  مقابله  توان  امنيت ملی، ديگر 
ايجاد  و  اطالعات  حفاظت  ضرورت  بنابراين، 

مرزهای مجازی به شدت احساس می شود.
نيست.  مدنظر  قضيه  امنيتی  بعد  تنها  البته 
ارزش ها،  پخش  و  توزيع  و  قدرتی  رقابت های 
نمادها، انديشه ها، شعارها و غيره از جانب صاحبان 
قدرت و متوليان و طرف داران جهانی شدن در فضای 
مجازی، از يك طرف فرايند همگون سازی و جهانی 
شدن را پيش می برند و از طرف ديگر، محلی گرايی 
و انتشار هويت های مستقل و مجزا را بيان می كنند. 
قابل  بيشتر  عرصه  اين  در  محلی شدن  جهانی  لذا 
لمس است. سازمان های محلی، اتحاديه های محلی، 

احزاب، سازمان های غيردولتی  (NGOs)محلی، شوراهای محلی 
به دنبال  انديشه ها محلی گرايانه، در فضا مجازی  با  افراد  و حتی 
ارائه ی ارزش های تاريخی، مذهبی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی به  
هم نوعان و هم كيشان خود برای اتحاد و حفاظت از اين ارزش ها 
در برابر پديده ی جهانی شدن هستند. يعنی، عالوه بر ايجاد مرز 
در فضای مجازی، به تقويت مرز در فضای جغرافيايی مدنظر خود 

كمك می كنند.
و  فيزيكی  مرزهای  ميان  كه  است  اعتقاد  اين  بر  نگارنده 
معنی داری وجود  ارتباط  نظر ويژگی های هويت ساز،  از  مجازی 
دارد. به عبارت ديگر، ميان مرزهای فيزيكی و مجازی هم پوشی 
كاركردی وجود دارد و محدوديت های مرزهای فيزيكی، در فضای 
مجازی نيز در ميان گروه ها و جوامع متفاوت قابل رديابی است. 
نكته ی قابل توجه در اين مقوله آن است كه ابزار جهانی شدن، يعنی 
اينترنت و فضای مجازی، به همان ميزان كه در توسعه ی فراملی و 
جهانی شدن به ايفای نقش می پردازند، در خدمت محلی گرايی و 

انتشار انديشه های محلی و حفاظت از هويت ها نيز قرار دارند.

نتيجه گيری
تفاوت هاست.  و  تمايزات  پايه ی  بر  بشری  حيات  فلسفه ی 
نحوه ی  رسوم،  و  آداب  مذهب،  دين،  نژاد،  زمينه ی  در  انسان ها 
پوشش و امثال اين ها با يكديگر متفاوت هستند. بر پايه ی همين 
فضای  در  مرز  از  استفاده  با  ناحيه بندی  و  بلوك بندی  تفاوت ها، 
جغرافيايی شكل گرفته است. گرچه در ترسيم بسياری از مرزهای 
بين المللی اين تفاوت ها به خوبی لحاظ نشده اند، اما به طور كلی، 
فلسفه ی پيدايش مرز همين تفاوت ها و تمايزات است. با گسترش 
جهانی شدن،  مقوله ی  پيدايش  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
مرزها دچار چالش های كاركردی شده اند، به گونه ای كه نمی توانند 
فضای محاط در خود را به طور كامل كنترل كنند. از اين رو، مرزها 
تبادل اطالعات و تجارت و  تغيير ماهيت داده اند. در عرصه ی 
بازرگانی، از ماهيت نفوذ پذيری و كنترل ناقص برخوردار شده اند، 
از  هويت ها،  صيانت  و  هويت ساز  شاخص های  حيطه ی  در  اما 
قلمروهای انسانی به شدت محافظت می كنند. به همين ترتيب در 
فضای مجازی نيز، ضمن پيدايش مرز مجازی برای حفاظت از 
اطالعات و گزينش اطالعات متناسب با ارزش های يك جامعه ی 
خاص، اين مرزها كاركردهای هويت سازی را به عهده گرفته اند. 
ارزيابی فرضيات ما تأييد می كند كه ميان مرزهای فيزيكی و مجازی 

ميان مرزهای فيزيكی و مجازی 
از نظر ويژگی های هويت ساز، 
ارتباط معنی داری وجود دارد ند
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ارتباط تنگاتنگی از نظر محلی گرايی وجود دارد، يعنی گروه های 
و اقليت های محلی ـ  بوم شناسی، در راستای حفظ هويت خود 
مرزبندی های فضای مجازی را با چارچوب ارزشی و هويتی خود 

در فضای جغرافيايی پيوند داده اند.
تعيين  مرزبندی و  به نظر می رسد كه  اول  اگرچه در وهله ی 
عصر  در  اطالعات  گردش  آزادی  با  مجازی  فضای  در  حدود 
آن، وجود  به  واقع بينانه  نگاه  اما  است،  تناقض  در  جهانی شدن 
مرزها مجازی را ضرورتی انكارناپذير برای برقراری امنيت شبكه 

و آزادی جريان اطالعات تشخيص می دهد.
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جندق
نرگس كالكي

 دبير علوم اجتماعي، مدرسه ي راهنمايي دانشگاه الزهرا

اشاره
آشنايي با مكان ها و مناطق جغرافيايي كشور از جمله ضرورت هاي درس 
جغرافيايي استان هاست. به ويژه مناطق جالب توجه و ارزشمند طبيعي و 

انساني در اين زمينه، ارزش فراواني دارند. در اين شماره منطقه ي جندق در استان اصفهان مورد معرفي قرار گرفته است.

l جغرافياي طبيعي
الف( موقعيت جغرافيايي جندق

منطقه ي جندق در جنوب دشت كوير و در شمال بخش شهرستان خور و بيابانك، در شهرستان نائين استان اصفهان واقع است 
كه از شمال به دهستان ترود )در بخش مركزي شهرستان شاهرود(، از مشرق و جنوب شرقي به دهستان بيابانك، و از جنوب غربي 

و مغرب به دهستان چوپانان )در بخش انارك( محدود مي شود. طبق آخرين اطالعات، اين شهر مشتمل بر 11 آبادي است.1
جندق يكي از چند آبادي كوچك ايران است كه به خاطر موقعيت خاص آن، يعني قرار گرفتن بر سر بزرگ راه هاي شرقي، 
غربي و جنوبي، و شمالي، نامش را در قديمي ترين آثار سياحان ايراني و خارجي مي توان ديد. ناصر خسرو، طي سفري كه در سال 
444 هجري قمري به اين روستاي كويري داشت، درباره ي اين منطقه در سفرنامه ي خود مي نويسد: »... و از نايين 43 فرسنگ 
رفتيم به ديه گرمه )جندق(. و اين ناحيه ده دوازده پاره ده باشد. و آن موضعي گرم است و درختان خرما بود. و اين ناحيه كوفجان 

داشته بودند در قديم. و در اين تاريخ كه ما به آن جا رسيديم، امير گيلكي اين ناحيه از ايشان ستده بود ...«
هم چنين، عبدالرفيع حقيقت در صفحه ي 267 كتاب »قومس«، منطقه ي جندق را چنين توصيف مي كند: »قصبه ي جندق 
)جرمق( يا )گندك( جزو بخش خور و بيابانك، در 65 كيلومتري شمال باختر خور در مسير شوسه ي جندق به انارك واقع 
است. چون اين قصبه از سمت شمال به كوير سمنان منتهي مي شود، اولين آبادي واليت مذكور مي باشد و بنابراين آن را جندق 
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منطقه ي جندق 
در جنوب دشت 
كوير و در شمال 
بخش شهرستان 
خور و بيابانك، در 
شهرستان نائين 
استان اصفهان واقع 
است

و بيابانك ناميده اند. نه اين كه بيابانك نام دهي مخصوص در اين واليت باشد، به طور كلي لفظ بيابانك به كليه ي دهات اين منطقه اطالق 
مي شود. قصبه ي جندق در شمال غربي كوير قومس )مركزي ايران( واقع است و تا آخرين قسمت بيابانك 25 فرسنگ و تا كوير قومس 

6 فرسنگ و تا سمنان از راه كوير، 40 فرسنگ فاصله دارد.«
در اطراف شهر جندق، كوه هاي بلندي قرار دارند كه از كوه هاي منفرد مركزي هستند. از جمله كوه هاي اين منطقه مي توان به رشيد 
كوه زالو بند، كالته، تختك، خريطه، گوري و پيس كوه، و گدار سياه اشاره كرد. »پيس كوه« در حدود هشت كيلومتري مغرب جندق و 
»گدار سياه« درحدود نه كيلومتري شمال شرقي جندق، از جمله كوه هاي مهم منطقه به شمار مي آيند. هم چنين، در مشرق و مغرب شهر 
نيز گنبدهاي كوچكي از گچ و آهك وجود دارند كه به سبب نفوذ آب باران به آن ها، به تدريج توخالي شده اند و در قسمت شمالي 

شهر به صورت كمربندي از نمك سياه گسترده شده اند.2
در دامنه ي برخي از اين كوه ها، چشمه و چاه طبيعي وجود دارد، مانند چشمه ي خريطه در كوه خريطه، چاه عريانو، چاه بنيقو در 

كوه گدار سياه، چشمه ي نقي و چاه قنبر در كوه كالته، و رود فصلي چاهگير در آن جريان دارد.3

ب( وضعيت آب و هوا
آب و هواي جندق گرم و بياباني است. باالترين دماي آن، در ماه مرداد به حدود 46/6 درجه ي سانتي گراد و در ماه اسفند به 
حدود 6/6 سانتي گراد مي رسد. هم چنين، طبق آمار »سازمان هواشناسي كشور«، ميانگين بارش ساالنه در منطقه ي جندق 45/3 

ميلي متر است.4 بارش در اين منطقه سبب افزايش آب قنات ها مي شود.5

ج( پوشش گياهي
در اين منطقه كشاورزي و دام داري رونق فراواني دارد. محصوالت عمده ي جندق جو، گندم و انار هستند. برخي از گياهان 
اين منطقه عبارت اند از: اسپرزه، خاكشير، پر سياوش، اسفند، آويشن، بالنگو، قدومه، آنغوزه، و درخت گز اشاره كرد. از جمله 
فراورده هايي كه در اين منطقه فراوان وجود دارند، مي توان به انار، زردآلو، انجير، انگور، بادام، پسته، سيب، به، توت و خرما، 

هم چنين يونجه و سبزيجات اشاره كرد.6

l جغرافياي انساني 
الف( شاخص هاي جمعيتي شهر جندق

ابن حوقل در قرن چهارم هجري، در كتاب »صوره االرض« جمعيت جرمق )جندق( را 1000 نفر نوشته است. هم چنين 
سون هدين، جهان گرد معروف سوئدي، درباره ي جمعيت اين منطقه زماني كه به آن جا سفر كرده بود، در سفرنامه ي خود 

مي نويسد: »اين ده در حدود 250 خانه دارد و جمعيتش بين 800 تا 1000 نفر است ...«
اما عبدالرفيع حقيقت در صفحه ي 267 كتاب »قومس«، جمعيت منطقه ي جندق را چنين توصيف 
مي كند: »... اين قصبه در جلگه واقع، جزء نقاط گرمسير است. سكنه آن 9550 نفر است، ولي به واسطه 
كم آبي و عدم امكان فعاليت همگاني مردم اين منطقه، اكثراً جالي وطن زادگاه گفته و در شهرستان هاي 

سمنان، دامغان، يزد،  نائين شاهرود، مشهد و طهران پراكنده مي باشند ...«
طبق آخرين سرشماري كه در سال 1385 در شهر جندق صورت گرفت، اعالم شد كه 1166 خانوار 
و نزديك به 4000 نفر در اين شهر زندگي مي كنند. جمعيت جندق از چهار طايفه تشكيل شده است كه 

يكي از معروف ترين طايفه ها در اين منطقه، طايفه ي يغمايي هاست.7
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ب( معادن جندق
در منطقه ي جندق سنگ هاي معدني فراواني وجود دارند؛ مثل سنگ هاي پريدوتيت، آمفيبوليت، شيست و مرمر. سنگ هاي پگماتيتي 
موجود در اين ناحيه نيز درحقيقت استوك هاي حاصل از يك توده ي اسيدي با سن مزوزونيك هستند. آناليز 13 نمونه از سنگ ها و 
كاني هاي موجود در منطقه ي جندق نشان مي دهد، اين سنگ ها از نظر اورانيوم، توريوم، عناصر نادر خاكي، تالك، مسكويت، فلدسپات، 

سيليس، گارنت و... اهميت اقتصادي ويژه اي دارند.8
از خصوصيات بسيار جالب سنگ هاي منطقه، فراواني گارنت ميكاشيست هايي است كه گارنت زيادي دارند؛ به طوري كه در بعضي 
موارد مي توان سنگ را گارنتيت ناميد. گارنت ميكاشيست هاي موجود در اين منطقه، در اثر هوازدگي و گذشت زمان،  دچار فرسايش 
شديدي شده اند و اين پديده باعث شده است كه گارنت ها از سنگ جدا شوند؛ به طوري كه گارنت ها را مي توان به فراواني و راحتي 

از روي زمين جمع آوري كرد.

ج( اقتصاد جندق
يكي از فعاليت هاي اصلي مردم منطقه قالي بافي است. نقش ها و طرح هايي كه روي فرش ها مي زنند، غالباً متعلق به شهر نايين است. 
مردم جندق از طريق فروش اين فرش ها امرارمعاش مي كنند. در كنار اين فعاليت، به امر كشاورزي هم مشغول اند. با اين حال ناگزيرند، 
بعضي از مايحتاج خود از مناطق ديگر تأمين كنند. البته صدور انار و هم چنين قاليچه و گاهي عبا باعث مي شود كه بين صادرات و 
واردات محصوالت منطقه توازني برقرار شود. شهر جندق در اطراف خود 36 »كالته«9 كوچك و بزرگ دارد كه به اندازه ي اين شهر 

محصوالت كشاورزي دارند.

د( پرورش حيوانات اهلي
در اين منطقه شتر به مراتب بيشتر از ساير حيوانات به چشم مي خورد. جندقي ها سالي يك بار در اواخر بهار پشم شترها را 
مي چينند و از آن پتو، شال و جانماز درست مي كنند و عبا10 مي بافند. در جندق شتر ماده را تا 9 سالگي »مجي« مي نامند و پس از آن 

»اروانه« و شتر نر را تا 9 سالگي »كئود« و پس از آن »لوك« مي نامند.
حيوان ديگري كه در اين منطقه پرورش مي يابد، گوسفند است. جندقي ها براي استفاده ي روزانه ي خود از محصوالت گوسفند، 

آن را پرورش مي دهند. شير گوسفند بيشترين استفاده را براي مردم جندق در تهيه ي ماست و كشك دارد.11

هـ( تأمين آب منطقه
در گذشته، در اغلب خانه هاي شهر جندق چاه هايي حفر شده بود كه همه اين چاه ها به قنات وصل مي شدند. براي اين كه 

راهزنان نتوانند از طريق قنات وارد حياط خانه ها شوند اين چاه ها را به شكل مارپيچ مي ساختند.12
جندق 12 شبانه روز آب دارد و هر شبانه روز 85 جرعه است. بعضي ها فقط يك جرعه آب دارند. تعداد جرعه هاي آب، 
شاخص ثروت جندقي هاست. آب جندق را يك جرعه قنات هشت كيلومتري، كه از سمت 
جنوب مي آيد، تأمين مي كند. نيمي از اين قنات زيرزمين است و نيمي ديگر در فضاي آزاد. 
مادر چاه قنات فقط سه متر عمق دارد. اين مادر چاه در كنار بستر رودخانه اي موسمي قرار 
دارد. جندقي ها از روزگاران كهن براي ساختن قناتشان با احداث بند و سد، آب موسمي 

رودخانه را وارد چاه هاي قناتشان مي كردند.
جندقي ها عالوه بر اين قنات هر كدام چاه آبي در حياط خانه ي خود دارند كه آب مصرفي 

داخل خانه را تأمين مي كند. آب قنات به مصرف مزارع و باغ ها مي رسد.13

طبق آخرين سرشماري كه در 
جندق  در شهر  سال 1385 
شد  اعالم  گرفت،  صورت 
نزديك  و  خانوار   1166 كه 
شهر  اين  در  نفر   4000 به 

زندگي مي كنند
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l تاريخ سياسيـ  اجتماعي
الف( واژه ي جندق

ريشه ي واژه ي »جندق« هنوز به خوبي شناخته نشده است و معلوم نيست، آيا »گرمه«ي ناصر خسرو به صورت »گرمك« كه به 
لفظ عرب »جرمق« ناميده شده، به مرور به شكل »جندق« درآمده است، يا اين كه »جندق« معرب واژه ي فارسي »گندك« است كه همان 

»شهرك« باشد.
از آثار جغرافي داناني مانند ابن حوقل، حمداهلل مستوفي و مقدسي نمي توان به ريشه ي اصلي واژه پي برد. در بعضي از اين آثار به 
جاي »جندق« »گرمه« نوشته شده است و در برخي ديگر، »جرمق«. فقط در آثار جغرافي دانان دوره ي قاجار، مانند »بستان السياحه« اثر 

حاج زين العابدين شيرواني و »مرآت البلدان« اثر محمد حسن خان صنيع الدوله به نام »جندق« برمي خوريم.14
در قرون وسطا اعراب آن منطقه را »جرمق« و فارسي زبانان »كرمه« مي ناميدند كه مشتمل بر سه دهكده به نام هاي »جرمق« 
)گرمه(، »بيادق« )پياده( و »ارابه« بوده است و جزو خراسان به شمار مي آمد. ابن حوقل و ياقوت حموي در قرن هفتم، مجموع اين 
سه دهكده را »سده« آورده اند و مي نويسند: »در آن جا درختان خرما و چارپايان بسيار وجود دارد ... و بيابان از هر سو آن جا را فرا 

گرفته است.«
پيشينه ي جندق را »جندق«، »گندك«، »گندهو«، »كندك« هم ناميده اند. نام آن را برگرفته از »كند« )به معناي مكان و شهر( 
دانسته اند. برخي به سبب آن كه نخستين آبادي از سمت كوير سمنان بوده است، آن را برگرفته از »كندك« دانسته اند و ديگران اصل 

نام آن را »كندژ« و »گنده« مي دانند. اهالي منطقه ي خور و بيابانك نيز جندق را »گنده« و اهالي آن را »گندشي« مي خوانند.15

ب( پيشينه ي شهر جندق
از شهر جندق، اگرچه آثاري مانند »قلعه ي جندق« و آتشكده اي متعلق به دوره ي ساساني، هم چنين سنگ نبشته اي متعلق 
به سده ي ششم ديده شده است، اما اطالعات بيشتري از آن به جز در خاطرات بعضي از سفرنامه نويساني كه از آن منطقه گذر 

كرده اند، به دست نيامده است.
با شكل گيري حكومت صفوي، اين شهر مورد توجه بسياري از مستشرقين اروپايي قرار گرفت. توجه به اين منطقه در 
دوره هاي متفاوت حكومت صفوي نيز اين منطقه مورد توجه پادشاهان صفوي بوده است.16 به طوري كه در دوره ي حكومت 
شاه عباس اول صفوي، شهر جندق به همراه قسمت هايي از شهر يزد، جزو مستملكات شخصي به نام موالنا فخرالدين 
احمد بافقي درآمد.17 در همين دوره ، جندق در مسير حمله و هجوم طايفه ي ازبكان خراسان بزرگ )قديم( كه قصد غارت 

شهر يزد را داشتند، قرار گرفت.18 
در دوره ي افشاريه نيز نام جندق در بعضي از منابع آن دوران ديده شده است. از اواخر دوره ي حكومت زنديه تا اوايل 
دوره ي قاجار، محمد حسين خان عرب عامري، نايب الحكومه ي منطقه ي جندق و بيابانك بود.19 جندق تا دوران حكومت 

فتحعلي شاه قاجار هم چنان يكي از مناطق تابعه ي شهر يزد بود. اما در اواخر حكومت وي جزئي از ايالت قومس20 شد.21
در سال هاي 1238ـ 1222، امير رفيع خان عرب عامري، حاكم منطقه به آزار اهالي بيابانك از جمله جندق پرداخت. 
مردم چند تن از علما را براي دادخواهي به تهران فرستادند به دستور محمدشاه، نوروز عليخان مزيناني، مأمور سركوب 
رفيع خان شد.22 وي سپس به سركوبي اقوام كوفچ )نام كوهي است در كرمان كه قبايل كوفچ در آن ساكن بودند( پرداخت 

كه در منطقه ي جندق كاروان ها را غارت مي كردند. در پي اين اقدامات، محمدشاه وي را نايب الحكومه ي 
منطقه كرد و تا سال 1255 هـ..ش وي حاكم آن جا بود. اما غارت كاروان ها تا دوره ي ناصرالدين شاه 

هم چنان ادامه داشت.23

جندق را »جندق«، 
»گندك«، »گندهو«، 
»كندك« هم 
ناميده اند
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l جغرافياي تاريخي
الف( آثار تاريخي شهر جندق

قدمت شهر جندق براساس آثار باقي مانده از ادوار گذشته، به دو هزار سال مي رسد. شهري كه در حاشيه ي مسير جاده ي معروف 
و تاريخي ابريشم به عنوان بندرگاه كوير، محل استراحت كاروان هاي عبوري بوده است. تاريخ اين شهر به دوران ساسانيان برمي گردد؛ 
زماني كه انوشيروان دادگر اين مكان را به عنوان تبعيدگاه انتخاب كرده و دور آن را قلعه و بارويي ساخت كه طي ساليان دراز، اطراف 

آن خانه هايي بنا شد.24

ب( قلعه انوشيروان
اين قلعه، از بناهاي تاريخي شهر جندق و تنها قلعه اي در كشورمان محسوب مي شود كه هنوز هم مردم در آن سكونت دارند. 
»قلعه ي انوشيروان« از يك چهار ديواري كه در هر گوشه ي آن برجي قرار دارد، تشكيل شده است. به عالوه، داراي دروازه اي است 
كه خود دو برج به ارتفاع 22 متر دارد. اين قلعه با معماري منحصر به فرد در ميان بافت تاريخي جندق واقع شده و داراي ويژگي هاي 
خاصي است. اگر در فصل تابستان كه هوا در جندق باالترين ميزان گرما را دارد، به قلعه ي انوشيروان برويد، هواي مطبوع و خنكي 

را تجربه خواهيد كرد.
اين قلعه ي انوشيروان در شمال شهر جندق واقع شده است و در جنوب قلعه، كوچه باغ هاي پرپيچ و خم با ديوارهاي گلي و 
پرچين هاي زيبا مشاهده مي شود. اين قلعه در ادوار متفاوت تاريخي تغييراتي به خود ديده است. خانه ي تاريخي »يغماي جندقي«، 
شاعر و مديحه سراي ايران در آن قرار دارد. اين خانه ي تاريخي داراي معماري خاصي است. هم چنين شاه نشين زيبايي دارد و يكي 

از جاذبه هاي توريستي جندق محسوب مي شود.25
آب قلعه از قناتي قديمي كه اكنون آثار آن در باغ هاي جندق ديده مي شود، تأمين مي شده است.

ج( مسجد جامع
»مسجدجامع« جندق كه در قلعه ي انوشيروان قرار دارد، از سال 960 هجري قمري محل تجمع بوده است. اين مسجد داراي 
ميداني است كه در ماه محرم از آن براي مراسم عزاداري استفاده مي شود. گنبد آجري آن با نقش حصيري بين ديوارهاي خشت 
و گلي، قلعه را از حالت يكنواختي خارج كرده است. مسجد متشكل از دو بناي جداگانه ي زنانه و مردانه است و از سبك بناي 

آن پيداست كه قدمت آن بيش از 600 سال است.26
از ديگر آثار قديمي منطقه ي جندق، زيارتگاهي به نام »قدمگاه« است كه در آبادي »خنج« قرار دارد. اين زيارتگاه داراي 

ايوان گنبدي و ديوارهاي كاهگلي است كه جندقي ها براي زيارت به آن جا مي روند.27
جندق سه محله دارد: قلعه، گوچا و صحرا. در محله ي صحرا، بنايي به نام گنبد »ايشتار« يا »هشتاد« بود كه ويرانه ي آن تا 

20 سال پيش وجود داشت. ايشتار از خدايان مردم بابل بوده است.28 هم چنين، اين منطقه آب انبارهاي فراواني دارد.
د( بافت قديمي ترين فرش

در كتاب »حديقه الشيعه« مقدس اردبيلي در صفحه هاي 384ـ 381، در روايتي آمده است: گروهي از مردم جندق نزد 
پيامبر اكرم )ص( مي روند و فرشي ابريشمي كه در جندق بافته شده بود را به رسول خدا هديه مي دهند. اين حديث به 

حديث »بساط« معروف است.  براساس  جندق  قدمت شهر 
آثار باقي مانده از ادوار گذشته، 

به دو هزار سال مي رسد
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هم چنين، دو تخته زيلوي فرسوده ي ديگري نيز به تاريخ 1043 و 1044 با نقوش بسيار زيبا در مسجد جامع جندق ديده مي شود. 
بافنده ي آن ها شمس الدين قطب الدين ميبدي و واقف آن حاجي نعمت جندقي است. زيلويي نيز در سال 1200 هجري قمري توسط 

حاجي ابوطالب جندقي وقف مسجد جامع قريه ي جندق شده است.

l فرهنگ و تمدن
الف( آداب و رسوم مردم شهر جندق

 عيد نوروز و سيزده بدر
در شب عيد نوروز تمام جندقي ها پلو مي پزند. روز نوروز در يكي از اتاق ها سفره پهن مي كنند و در آن انواع و اقسام آجيل و شيريني 
مي گذارند. بعضي سفره ها خيلي مفصل اند، اما در هر خانه چه فقير و چه غني، اين خوراكي ها در سفره چيده مي شوند: انار، كماچ، سمنو، 

مغز بادام تلخ، آش جو، شيريني، آجيل، نان كلوچه و بشقاب سبزه كه زينت دهنده ي سفره است.29

 چهارشنبه سوري
يكي ديگر از سنت هاي زيباي منطقه ي جندق، برگزاري مراسم چهارشنبه سوري است. غروب سه شنبه ي آخر هر سال، خانم خانه 
بوته اي را آتش مي زند و به كوچه مي اندازد. سپس كوزه آبي با چند دانه اسفند روي آتش مي ريزد و براي دور شدن بال مي گويد: اال بدر، 

بال بدر، هر چه دزده از ده به در.« 
شب چهارشنبه سوري بازار فال گوشي و فال كوزه گرم است. بعضي ها كه آرزويي دارند، شب چهارشنبه سوري مقابل در خانه ي 
همسايه مي ايستند و گفت وگوي آن ها را گوش مي دهند. اگر هنگام گفت وگو كلمه ي »بله« را شنيدند، به آرزوي خود مي رسند. فال 

كوزه به اين ترتيب است كه شب چهارشنبه سوري، يكي از خانه هاي محله كوزه اي را پر آب مي كند و در تنورخانه رو به قبله مي گذارد. 
زن هاي همسايه هر كدام شيئي را در كوزه مي اندازند. بعد سنگي روي تنور مي گذارند. فردا صبح زن صاحب خانه كوزه را از تنور بيرون 
مي آورد و دختركي نابالغ با خواندن دوبيتي شيئي را از كوزه خارج مي كند و به صاحب آن مي دهد. صاحب شيء، دو بيتي دخترك را به 

فال بد يا نيك تعبير مي كند.30

 مراسم ويژه ي زايمان
يكي ديگر از سنت هاي زيبا در اين منطقه، مراسم زايمان است. هنگام زايمان معموالً دو زن از نزديكان زائو حضور دارند. كساني 
كه براي تولد نوزاد به زائو كمك مي كنند عبارت اند از: »ماما« كه كار او به دنيا آوردن بچه، چيدن ناف، شست وشو و پوشاندن لباس بچه 
است؛ »پيش رو نشين« كه هنگام زاييدن، شانه هاي زائو را نگه مي دارد تا تعادل او حفظ شود؛ »پادو« كه وسايل الزم را فراهم مي كند. 
همين كه بچه متولد شد، ناف او را مي چيند و در آب برنج و آب نبات مي شويد تا مرض از تن بچه بيرون رود و »كوم« ]كام[ بچه را با 

تربت بر مي دارد.
يك وعده غذاي زائو »روغن نبات« است. روغن نبات مخلوطي از روغن، نبات و دارچين است. سه شبانه روز هم به او حلواي 

مخصوصي مي دهند كه از تركيب سياه دانه، رازيانه، گشنيز، آرد گندم، تخم مرغ، 
نبات و روغن تهيه مي شود.

روز چهارم، روز نام گذاري نوزاد است. هفت روز پس از زايمان عده اي جمع 
مي شوند و زائو را به حمام مي برند. ماما مقداري فلوس دم مي كند تا زائو آن 

را بخورد. مقداري هم در يك مجمعه ي بزرگ 
زائو  و  مي ريزد 

زبان مردم جندق فارسي است، ولي 
مردم بعضي از روستاها، مثل گرمه، 
ارديب، ايراج و فرخي، لهجه ي 
ويژه اي دارند و در زبانشان واژگان 
پهلوي بسياري وجود دارد
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را روي آن مي نشاند و با روغن موميايي بدن او را چرب مي كند تا به حال بيايد. مزد و مواجب ماما يك كماج سمنو، يك كاسه آبگوشت، 
يك قاپ پلو، 10 قرص نان و ده دوازده تومان است.

جندقي ها براي نوزادان خود عقيقه مي كنند، تا بال از آن ها دور شود. به اين منظور گوسفندي را ذبح مي كنند و آبگوشتي براي تمام 
اهالي مي پزند. پدر و مادر بچه حق خوردن آبگوشت عقيقه را ندارند. استخوان هاي گوسفند عقيقه را هم توي كيسه مي ريزند و در قبرستان 

دفن مي كنند.
اگر عقد و عروسي دختري با زاييدن زني مصادف شود، مي گويند تازه عروس چله اش افتاده است و آبستن نمي شود. براي چله بري 

نزد زائو مي روند و مقداري خوراكي از او مي گيرند تا تازه عروس بخورد و چله ي او باز شود.31

ب( زبان و گويش
زبان مردم جندق فارسي است، ولي مردم بعضي از روستاها، مثل گرمه، ارديب، ايراج و فرخي، لهجه ي ويژه اي دارند و در زبانشان 

واژگان پهلوي بسياري وجود دارد. اهالي آن جا شيعه هستند.32

ج( بزرگان جندق
يغما جندقي

ميرزا رحيم يغما جندقي، شاعر تواناي سده ي سيزدهم هجري قمري كه در سال 1196 هـ .ق در دهكده ي خور و بيابانك به دنيا آمد 
و روز سه شنبه 16 ربيع الثاني سال 1276 در سن 80 سالگي درگذشت. يكي از شاعران دربار محمدشاه قاجار بود و از او اشعار زيادي 

برجا مانده است. عده اي وي را از جمله شاعران دوره ي مشروطه مي دانند.

حبيب يغمايي
در سال 1280 هـ .ش در دهكده ي »خور«، مركز خور و جندق و بيابانك، در خانه اي روستايي زاده شد. پس از طي دوران كودكي و 
تحصيل در نائين، در جواني براي دانش اندوزي رهسپار شاهرود شد و از محضر »صدراالدبا« كه در ادبيات فارسي و عربي، و فقه و اصول 
بي نظير بود، بهره ها برد. در 20 سالگي، با تهمينه، دختر ميرزا اسماعيل هنر يغمايي )درگذشت 1338 هـ .ش(، از نام داران، شاعران و اديبان 

خاندان يغما كه مدتي نايب الحكومه جندق و بيابانك بود، ازدواج كرد.
حبيب در سال 1300 پس از ازدواج راهي تهران شد و در مدرسه ي آليانس و پس از آن در دارالمعلمين عالي نزد استاداني چون عالمه 
اقبال آشتياني و عبدالعظيم قريب به دانش آموزي پرداخت. سرانجام در 24 ارديبهشت 1363 در سن 83 سالگي درگذشت و پيكر او را 

در خور بيابانك، زادگاهش به خاك سپردند.

د( نگاه سياحان اروپايي به جندق
از جمله سياحان اروپايي كه سفري به شهر جندق داشتند، مي توان به بوهسه در سال  1266 هـ ./ 1849 م، بوگان در فاصله ي سال هاي 
1299 تا 1306 هـ ./ 1881 تا 1888 م، وون در سال 1309 هـ ./ 1891م، سون هدين و گابريل اشاره كرد. آنان طي سفرهايي كه به اين 

شهر داشته اند، مطالب فراواني به ويژه درباره ي راه ها و جاده هاي منطقه نوشته اند.
سون هدين، جهانگرد سوئدي كه در سال 1956م از جندق ديدن كرده بود، درخصوص ساختار اداري جندق مي نويسد: »عالي ترين 
مقام اداري جندق كارمندي است كه عنوان كالنتر را دارد و مستقيماً تحت سرپرستي نايب حاكم خور قرار دارد كه خود اين نايب حاكم، 
تحت نظر حاكم سمنان است. با اين كه كوير، مرزي كاماًل طبيعي ميان سمنان و جندق درست مي كند، با اين همه جندق تابع سمنان 

است.«33
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تا  تابع طبس بود و  جندق از سال 1298 تا 1301 هـ. .ش 
1306 به صورت مستقل اداره مي شد و تحت حاكميت هيچ ايالتي 
نبود.34 در سال 1312 هـ .ش، گابريل در سفرنامه ي خود، جندق 
را شهر كوچكي با استحكامات، كوچه هاي پيچ درپيچ و باريك و 
خانه هاي گلي ويران معرفي كرده و نوشته است كه باغ هاي انار 
آن در حاشيه ي دشت كوير قرار دارند. به گفته ي وي، بسياري از 
اهالي جندق بر اثر شيوع بيماري آبله سياه در سال 1311 هـ .ش 

فوت كرده اند.
در سال 1323 هـ .ش/ 1906م »سون اندرس هدين« كه از 
جندق گذشته بود، درباره ي اين شهر مي نويسد: »تقريباً هر روز 
از جندق كارواني با حدود 100 تا 200 شتر مي گذشت.« وي از 
جندق به عنوان يك گره يا كاروان سراي نسبتاً بزرگ ميان شمال و 

جنوب ايران ياد كرده است.
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حكيمه سلحشور
 دبير آموزش و پرورش شهرستان شوشتر

چكيده
شوشتر، فشرده ای از ايران بزرگ است؛ شهری كه خود به تنهايي يك تاريخ است بايد آن را از البه الی كتاب های كهن و 
بناهای ويران گشته، جست و جو كرد؛ شهری كه ديرزمانی هم بزرگ، هم زيبا و هم مهم بود. واژه ی شوشتر را صفت برتر شوش 
دانسته اند. شوش به معنی خوب و شوشتر را خوب تر می دانند. اين شهر قدمتی چند هزار ساله دارد و متعلق به تمدن های 
ماقبل تاريخ است كه شكوفايی آن در دوران های هخامنشيان و ساسانيان بوده است. از نظر طبيعی و تاريخی، يكی از مهم ترين 

شهرهای استان و كشور محسوب می شود.
است؛  شده  آن  در  شهری  حيات  شكل گيری  و  مستعد  مناطق  آمدن  به وجود  باعث  شوشتر،  از  كارون  رودخانه ی  عبور 
به طوری كه اين شهر از نظر كشاورزی و تاريخی شهر مهمی به شمار می رود و آثار تاريخی فراوانی در ارتباط با بهره برداری از 
منابع آبی موجود )مانند پل، بند، تأسيسات آبخيزداری و...( در اين شهر وجود دارند. به عنوان نمونه می توان به بند ميزان، پل بند 
شادروان، نهر داريون، قلعه ی سالسل، پل بند گرگر، مجموعه ی آسياب ها و آبشارها، و... اشاره كرد. كار هريك از اين بناها در 

ارتباط با بناهای ديگر معنی پيدا می كند. به همين دليل، عنوان حلقه ی آبی را برای بناهای آبی تاريخی شوشتر برگزيده اند.
طبيعت شوشتر با داشتن ويژگی هايی چون رود كارون و انشعابات آن، شطيط و گرگر، اراضی پر استعداد كشاورزی و 

بلندی های زيبای زاگرس، بی اغراق كم نظير است.
كليدواژه ها: شوشتر، آسياب آبي، تمدن هاي ايراني، جغرافياي خوزستان

شوشتر، شهرآبشارها و 
سازه های زيباي آبی
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مقدمه
بازمانده های  تاريخ كهن و سخن گوی  زبان گويای  »شوشتر« 
گران بهايی است كه از دل خاك بيرون كشيده می شوند يا در دل 
سنگ ها و كوه ها يافت می گردند و در شمار پرمعناترين آثار به جا 

مانده از ايران كهن هستند.
در دوره ی پيش از اسالم، شوشتر شهر مهمی بوده است )در 
دوره ی هخامنشی و ساسانی مركز توجه پادشاهان آن دوران بود(. 
ورود  از  پس  می رفت.  به شمار  ايالت خوزستان  مركز  غالباً  حتی 
اسالم به ايران و فتح اين شهر توسط مسلمين نيز اهميت خود را 
حفظ كرد. در رديف مهم ترين شهرهای ايران قرار گرفت و بيش 
از 13 قرن مركزيت خود را حفظ كرد تا اين كه در اوايل سلطنت 

پهلوی، مركز خوزستان از شوشتر به اهواز انتقال يافت.
آن  اهميت  به  آب ها،  كنار  در  زندگی  به علت  شوشتر  مردم 
پی برده  آب  انرژی  از  مناسب  استفاده های  و  ذخيره سازی  برای 
بودند. روش انتقال صحيح آب از يك منبع ذخيره به منابع ديگر، 

اراضی  آبياری  در  استفاده  قابل  تنها روش  قرن های طوالنی،  طی 
كشاورزی، به خصوص نيشكر بود. بناهای بسياری در شهر شوشتر 
هم چون پل بندها و آسياب ها، از نمونه های خالقانه ی معماری مردم 

باستان در بهره گيری درست از آب هستند.

موقعيت جغرافيايی
شوشتر يكی از شهرستان های شمال استان خوزستان با مساحت 
3538 كيلومتر مربع است و در عرض جغرافيايی 32 درجه و 30 
دقيقه و طول جغرافيايی 48 درجه و 20 دقيقه شرقی قرار دارد. 
شوشتر از اهواز 92 كيلومتر و از تهران 831 كيلومتر فاصله دارد. اين 
شهرستان از شمال به كوه های بختياری و شهرستان دزفول، از غرب 

استان  شمال  شهرستان های  از  يكی  شوشتر 
خوزستان با مساحت 3538 كيلومتر مربع است
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به شهرستان دزفول و شوش، از شرق به شهرستان مسجدسليمان، 
از جنوب به شهرستان اهواز و از جنوب شرقی به شهرستان رامهرمز 

محدود می شود.

تاريخ بنای شهر و وجه تسميه ی آن
برخی تاريخ نويسان معتقدند كه نام شوشتر از واژه ی »شوشا« يا 
»سوسا«، يعنی »دلپسند« گرفته شده است. بعضی آن را »شاه شاتر«، 
يعنی »شهر شاه« می دانند. در جای ديگری واژه ی شوشتر را صفت 
برتر شوش دانسته اند؛ شوش را به معنی خوب و شوشتر را خوب تر 
می دانند. اعراب اين شهر را به معنی »تستر«، و عده ای ديگر آن را 
به مناسبت اين كه در گذشته شش دروازه داشته است، »شش در« 
گفته اند. اين شش دروازه عبارت اند از: دروازه ی ماپاريان در شمال، 
در غرب شهر،  آدينه  دروازه ی  غربی،  در شمال  دزفول  دروازه ی 
مقام علی در جنوب  لشكر در جنوب غربی، دروازه ی  دروازه ی 

شرقی، دروازه ی گرگر در شرق.
ابن مقفع در مورد تاريخ بنای شوش و شوشتر می گويد: »اول 

شهری كه بعد از طوفان نوح بنا نمودند، شوش و شوشتر بود.«
حمزه اصفهانی چنين می گويد: »شوش معرب سوس است و 

اين لفظ در فارسی به معنی خوب بوده و شوشتر يعنی خوب تر و 
شهر شوش به شكل باز و محيط شوشتر به شكل اسب و محيط 

شهر اهواز به شكل ضلع شطرنج است.«

سابقه ی تاريخی
آثار شناخته شده در تپه ای در شمال شرقی شوشتر، متعلق به 
قرون ماقبل تاريخ و مربوط به اقوام غارنشين است كه در آن، سه 
طبقه ی متمايز آثار مربوط به دوران های متفاوت غارنشينی به صورت 
اشيای سنگی، استخوانی و سفالی به دست آمده است. حفاری اين 
تپه توسط پروفسور گيرشمن در سال 1320 خورشيدی صورت 
گرفت. قدمت آثار كشف شده به عصر حجر جديد می رسد. طبق 
تحقيقات انجام شده، در حوالی شوشتر آثار گران بهايی از دوره های 

ماقبل تاريخ ايالمی، هخامنشی، پارتی و ساسانی مدفون است كه 
هنوز مورد كاوش قرار نگرفته اند. موقعيت ممتاز و شرايط مناسب 
زندگی در شوشتر، به علت نزديكی به رود پهناور كارون و وجود 
سدهای طبيعی و صخره های اعجاب انگيز در مسير اين رودخانه، 
مانند بند ماهی بازان كه درحقيقت از عجايب طبيعی خلقت محسوب 
می شود، موجب فراهم آمدن امكاناتی مناسب برای اقوام مستقر در 

اين منطقه در طول تاريخ شده است.

قلعه ی سالسل
اين قلعه در شمال شهر شوشتر و بر پهنه ای از سنگ قرار دارد. 
ارتباط بين نهر داريون و قلعه، می توان اذعان داشت كه  به دليل 
شكل گيری قلعه در دوره ی هخامنشی صورت گرفته است. در پی 
كاوش های باستان شناسی و به دست آمدن سفال های عصر اشكانی، 
وجود اين قلعه در دوران اشكانی )حدود 2000 سال پيش( ثابت 
شده است شكل كلی )پالن( اين كهندژ به صورت بيضی نامنظم 

است.
است. درگذشته  زنجير  به معنی  قلعه: سالسل  تسميه ی  وجه 
متصل  به هم  زنجيروار  كه  قايق ها  از  جسری  كارون  امتداد  در 
شده بودند، وجود داشت كه نام سالسل را از آن گرفته اند. سيد 
نورالدين جزايری شوشتری در »تذكره ی شوشتر« می نويسد كه 
پس از حمله ی اعراب و ويرانی قلعه، شخصی به نام ابی سالسل در 
سال 315 هجری قمری مجدداً آن را آباد كرد كه احتماالً نام او بر 

قلعه مانده است.
ارتباط قلعه با بناهای مجاور: با توجه به عبور نهر داريون از 
زير قلعه و اشراف آن بر بند ميزان و پل بند شادروان، اين قلعه مركز 
مديريت آب منطقه بوده است و طبق اطالعات محلی به نظر می رسد 
شوادان خانه های محله های مجاور به شوادان قلعه كه در نوع خود 

بی نظير است ارتباط داشته است.
قلعه،  مهندسی  نظامی و  به عملكرد  توجه  با  قلعه:  فضاهای 
فضاهای متنوعی در آن شكل گرفته اند كه عبارت اند از: 1. خندق و 
حصار قلعه، 2. حياط ها، 3. آشپزخانه، 4. نانوايی، 5. زندان موقت، 
نقارخانه،  6. سربازخانه ها، 7. حمام، 8. اصطبل، 9. شوادان، 10. 
11. َكت ها، 12. كوشك، 13. برج و بارو، 14. پل، 15. حرم )محل 

اسكان خانواده(.
ارتباط قلعه و نهر داريون: ويژگی منحصر به فرد اين قلعه، 
از  داريون  نهر  حفر  است.  آن  زير  از  داريون  تاريخی  نهر  عبور 

ابن مقفع در مورد تاريخ بنای شوش و شوشتر 
می گويد: »اول شهری كه بعد از طوفان نوح بنا 

نمودند، شوش و شوشتر بود.«
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اقدامات دوره ی هخامنشی است. اين نهر به منظور آبياری اراضی 
ميانی رودخانه ی شطيط و شاخه ی گرگر )دو شاخه رود كارون( 
احداث شده است. نهر داريون از طريق هشت دهانه ی آبگير از 
آبگيرها  از  تغذيه می شود. آب جمع آوری شده  كارون  رودخانه ی 
از طريق دو كانال فرعی و اصلی از بستر زير قلعه عبور می كند و 
در ضلع جنوبی قلعه به صورت روباز نمايان می شود و تا »دشت 
می كند.  مشروب  را  دشت  اين  اراضی  و  می يابد  امتداد  ميان آب« 
وجود پلكان هايی از درون قلعه ی سالسل به نهر، كار برداشت آب 

را از داريون ممكن می سازد.

آسياب های باستانی سيكا
آثار  ازجمله  شوشتر،  آبشارهای  و  آسياب ها  مجموعه ی 
منحصر به فرد در زمينه ی تأسيسات آبی در سطح جهان است. اين 
يعنی حدود  هخامنشی،  دوره ی  به  آن  احداث  آغاز  كه  مجموعه 
2500 سال پيش بازمی گردد. توسط نياكان اقوام شوشتری با تكيه بر 
هوش و پشتكار و تنها با ابزار ابتدايی ساخته و در طول زمان تكميل 
شده است. مجموعه آسياب ها و آبشارهای شوشتر را می توان اولين 
شهرك صنعتی در جهان دانست. آب رودخانه ی كارون به مركز 
اين شهرستان وارد و در قسمت شمال شهر توسط بندی به نام »بند 
ميزان« به دو شاخه )شطيط و گرگر( تقسيم می شود. شهر شوشتر 
توسط اين دو شاخه به جزيره ای تبديل شده كه اراضی آن به »ميان 
آب« يا به لهجه ی محلی به »مينو«1 موسوم است. دو شاخه ی مذكور 
در محلی به نام »بند قير«، در 40 كيلومتری شوشتر به هم می پيوندند. 
گرگر از سمت جنوب حركت می كند و در نهری به همين نام )نهر 
گرگر( كه در دوره ی ساسانی حفر شده است، به پشت پل بند گرگر 
می رسد و از طريق سه تونل حفر شده به مجموعه ی آسياب ها و 
آبشارها وارد می شود. جريان آب از طريق كانال ها باعث حركت 
پره های آسياب ها می شود و پس از آن با سرازير شدن به سمت 

پايين، آبشارهای زيبايی خلق می كند.
فضاهای موجود در مجموعه عبارت اند از:

1. تونل ها و دهانه های ورود آب
2. پل بند گرگر

3. آسياب ها
4. آبشارها

5. ورودی و ساباط ضابطين )محل اخذ عوارض(
6. چهارتاقی )نمازخانه(

7. سيكا
8. تأسيسات جديد

9. راه پله
10. دو پولون

كانال ها و تونل ها
است.  آب  هدايت  كانال های  مجموعه،  شگفتی های  از  يكی 
وظيفه ی هدايت آب از پشت پل بند گرگر را سه تونل به عهده دارند: 
تونل سه كوره، تونل شهر، و تونل بليتی. تونل بليتی از ساير تونل ها 
بزرگ تر و عرض آن 4 متر، ارتفاع متوسط آن 7/5 متر و طول آن 
حدود 365 متر است. اين تونل در مواقع بحرانی به عنوان سريز 
عمل می كند. آبگير اين تونل ها كه در طرف ديگر رودخانه قرار 
گرفته اند با همان نام تونل ها خوانده می شوند )دهانه ی سه كوره، 

دهانه ی شهر و دهانه ی بليتی(.

آسياب ها
هر آسياب دارای فضای انبار، محل سنگ آسياب و تنوره است. 

به احتمال زياد، تعداد 33 آسياب در مجموعه وجود داشته و عالوه 
بر گندم، موادی چون كنجد )برای تهيه ی شيره ی آن كه ارده گفته 
می شود(، نيشكر، شيشه و... نيز آسياب می شده است. آسياب های 
آسياب ها  مالكيت  شيبی.  و  تنوره  بوده اند:  نوع  دو  مجموعه  اين 

به صورت دولتی و شخصی بوده است.
و  می شود  وارد  آن  به  آب  كه  چاهكی  دارای  تنوره  آسياب 
آسياب هدايت  پره های  به طرف  از طريق روزنه ای،  آن  پايين  از 
می شود. مصالح به كار رفته برای ساخت تنوره عبارت اند از: سنگ، 

شرقی  شمال  در  تپه ای  در  شده  شناخته  آثار 
شوشتر، متعلق به قرون ماقبل تاريخ و مربوط 

به اقوام غارنشين است

شوشتر  نام  كه  معتقدند  تاريخ نويسان  برخی 
از واژه ی »شوشا« يا »سوسا«، يعنی »دلپسند« 

گرفته شده است
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كانالی بوده و آب در آن جريان داشته و دارای دو كت بزرگ و 
كوچك )كت: حفره های دستكند در مجاورت رودخانه( بوده است. 
سيكا حوض كوچك و جوی آب باريكی دارد و از ميان آن، مناظر 
زيبايی از مجموعه قابل رؤيت هستند. برخی منابع به دليل شباهت 
زياد فرم معماری سيكا با معابد ايران باستان، احتمال می دهند سيكا 

محل عبادت بوده است.

تأسيسات جديد
يكی از بخش های بسيار جالب در مجموعه، تأسيسات جديدی 
نيروی زياد آب طی سال های اخير احداث  به  با توجه  است كه 

شده اند و عبارت اند از:
1. نيروگاه برق نمكی )سال احداث 1312هـ.ش، واقع در ضلع 

غربی مجموعه(.
2. نيروگاه برق مستوفی )سال احداث 1323هـ. ش، واقع در 
ضلع شمالی مجموعه(. در اين مجموعه اولين ژنراتور برقی استان 

خوزستان احداث شده است.
3. كارخانه يخ سازی )سال احداث 1334هـ.  ش( 

4. تلمبه خانه )سال احداث 1341هـ. ش(
داده  نشان  آبی  آسياب  يك  از  نمايي  در شكل صفحه ي 41 

 شده است :
1. كانال آب، 2. تنوره، 3.دريچه ی تنظيم ورود آب به تنوره، 4. 

پره ی آسياب، 5. سنگ آسياب، 6. محل انبار.

طرز كار آسياب ها
همان طوری كه در نمای شماتيك آسياب می بينيد، آب از طريق 
كانالی وارد تنوره می شود و با نيروی بسيار زيادی به طرف پره های 
آسياب حركت می كند و آن را می چرخاند. نيروی توليد شده توسط 
پره ها، از طريق شفتی به سنگ رويين )بااليی( انتقال می يابد. گندم 
)يا ساير مواد آرد شدنی( كه در درون سبد مخصوص در باالی 
سنگ رويين قرار دارد، به تدريج وارد سوراخ سنگ رويين می شود، 
الی دو سنگ آسياب می شود و به خاطر وجود نيروی گريز از مركز، 
به طرف بيرون پرتاب می شود. پس از اين مرحله محصول آسياب 
شده را در كيسه های گونی بسته بندی می كنند و توسط چهارپا به 

محل مورد نظر می فرستند.
ساخت، نصب و نحوه ی كار پره ها و سنگ های آسياب در نوع 
خود منحصربه فرد است. پره های آسياب را از چوب درخت كنار 

شوشتر،  آبشارهای  و  آسياب ها  مجموعه ی 
ازجمله آثار منحصر به فرد در زمينه ی تأسيسات 

آبی در سطح جهان است

آجر و مالت ساروج )كه شامل شيره ی آهك، خاكستر، ماسه و 
گياهی به نام لويی است(.

چهارتاقی )نمازخانه(
از  از ساختمان های آسياب قرار گرفته كه  بنا روی يكی  اين 

گذشته تاكنون از آن به عنوان محل اقامه ی نماز استفاده شده است.

دو پولون
با ساير قسمت ها  را  ارتباط محوطه ی غربی  اين پل كوچك 
برقرار می كند. دو دهانه دارد و با آجر، سنگ و اندود ساروج ساخته 

شده است.

پل بند گرگر
همان گونه كه قباًل اشاره شد، اين بند روی نهر گرگر قرار دارد 
و ارتباط شرق و غرب شوشتر را برقرار می سازد. پشت اين بند، 
آبگير سه تونل اصلی قرار دارد كه آب پشت بند را به مجموعه منتقل 

می كند اين پل بند در دوره های زمانی متفاوت، در عصر صفوی و 
پس از آن نيز در دوره ی پهلوی دوم با سنگ چينی روی بستر اصلی 
آن به ارتفاع فعلی خود رسيده است. سابق بر اين روی آن دروازه ی 

گرگر )يكی از دروازه های شوشتر( قرار داشت.

سيكا
به محلی واقع در جنوب مجموعه اطالق می شود كه در گذشته 

شوشتر، فشرده ای از ايران بزرگ است؛ شهری 
كه خود به تنهايي يك تاريخ است و بايد آن را 
از البه الی كتاب های كهن و بناهای ويران گشته، 
جست و جو كرد؛ شهری كه ديرزمانی هم بزرگ، 

هم زيبا و هم مهم بود
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)از درختان بومی و مقاوم( می ساختند. نكته ی جالب اين است كه 
محور چرخش پره ها به صورت افقی است و يك شفت فلزی متصل 
به سنگ بااليی و پرهای آسياب، نيروی چرخشی پره ها را به سنگ 
بااليی منتقل می كند. در كنار سنگ، اهرم فلزی قرار دارد كه كار آن 
باال و پايين آوردن سنگ برای خرد كردن و نيم كوب كردن گندم 
است. قطعه چوبی كه در پايين زنبيل قرار گرفته است، وظيفه ی قطع 

و وصل ريختن گندم را در ميان دو سنگ آسياب دارد.

بند ميزان يا بند شاپوری )بند والرين(
بند ميزان در ضلع شمال شرقی شهر و در جنوب بقعه ی سيد 
محمدشاه گياه خوار واقع است. اين بند آب كارون را به دو قسمت 
تقسيم می كند: قسمتی را به آبراهه ی گرگر در شرق و قسمتی را به 
رودخانه ی شطيط در غرب روانه می سازد. در تاريخ آمده است كه 
شاپور اول ساسانی، پس از غلبه بر والرين، امپراتور روم در جنگ 
»آپودا« در سال 260 ميالدی، با استفاده از اسيران ساختمان اين پل را 
بنا كرد. طول اين بند و پل سنگی حدود 521 متر است و دريچه های 
آن از قطعات بزرگ سنگ خارا كه با ميله های آهنی تقويت شده، 
ساخته شده اند. بند ميزان در سال 1189 خورشيدی توسط والی 
قاجار خوزستان تعمير شد. نه دهانه دارد كه كف آن ها كمی پايين تر 
از پايين ترين سطح آب در رودخانه است ساختمان بند از سنگ و 
ساروج است و به جز فروريختگی پوشش برخی از دهانه های رو به 

رودخانه ی گرگر، خللی بر ساختمان اين پل وارد نيامده است.

برج كاله فرنگی
در كنار رود شطيط، بر باالی تپه ی كوتاهی مشرف به بند ميزان، 
بقايای يك برج هشت ضلعی به ارتفاع چهار متر وجود دارد كه 
روايت شده، محل ديده بانی و نظارت شاپور ساسانی بر نحوه ی 
كار كارگران بوده است. در ساختمان اين برج از سنگ های تراشيده 
استفاده شده است. عمارت كاله فرنگی را می بايد شاخصی برای 
اندازه گيری ارتفاع سطح آب رودخانه ی كارون به شمار آورد. برج 
كوچكی در سه طبقه است كه آخرين تعميرات آن مربوط به دوره ی 

قاجار است.

پل بند شادروان )پل شاپوری(
بند ميزان واقع است.  اين پل بند در حدود 300 متری غرب 
عرض پی پايه های آن 7 متر، عرض دهانه ی ابرو پل 8 متر و ارتفاع 

از كف رودخانه تا تاج پل حدود 10 متر است. مصالح ساختمان پل 
سنگ رودخانه، سنگ قلوه، مالت و گچ كهنه است. در گذشته 550 
متر طول و 35 دهانه داشته است. اين بند در دوره ی ساسانی ساخته 
شده و از حدود 18 قرن پيش تاكنون، سهمگين ترين سيالب های 
پل،  جنوبی  جبهه ی  در  است.  كرده  تحمل  را  كارون  عظيم  رود 
اتاقی كوچك به شكل مربع مستطيل ديده می شود كه يك ضلع آن 
باقی مانده و از سنگ تراشيده ساخته شده است. احتماالً اين اتاق 

بازمانده ی تأسيساتی برای محافظت از پل بوده است.

پل بند لشكر يا شاه علی
در غرب بقعه ی امامزاده عبداهلل، پل بند لشكر با 183 متر طول 
قرار دارد كه عرض آن باجان پناه 4 متر است. اين پل از مصالح 
ساختمانی سنگ، ساروج، قلوه سنگ و سنگ رودخانه ساخته شده 
است به اين دليل نام لشكر بر آن نهاده اند كه آب جاری از زير پل، 
به شهرك لشكر مكرم كه نزديك شهر شوشتر واقع بود، می رفت. 
اين پل در شعبه ی شرقی نهر داريون بنا شده است و باقی مانده های 
آن هنوز به چشم می خورد. نهر رقط، منشعب شده از نهر داريون، 
از ميان اين پل می گذرد و به رودخانه ی گرگر متصل می شود. انتقال 

انرژی ذخيره شده ی آب در پشت پل شادروان، از طريق نهر داريون 
به اين نقطه، صورت می گيرد نهر داريون قسمتی از آب رودخانه 
شطيط را وارد جزيره ی شوشتر می كند. گفته شده اين نهر به دستور 

داريوش اول هخامنشی حفر شده است.

پي نوشت -----------------------------------
1. Mino

منابع--------------------------------------
1. جزايری، سيد عبداهلل. تذكره ی شوشتر. كتاب فروشی صافی. اهواز. 1328.

دارالكتاب  مطبوعاتی  مؤسسه ی  تاريخ.  گذر  در  شوشتر  محمد.  تقی زاده،   .2
)جزايری(. 1376.

انتشارات  فره وشی.  محمد  ترجمه ی  كلده، شوش.  ايران،  ژان.  الفوا،  ديو   .3
دانشگاه تهران. 1371.

4. صدای پای آب. سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری شوشتر.
5. راهنما و نقشه ی گردشگری. حرمداری شوشتر. 1384.

بند ميزان در ضلع شمال شرقی شهر و در جنوب 
بقعه ی سيد محمدشاه گياه خوار واقع است. اين 

بند آب كارون را به دو قسمت تقسيم می كند
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چكيده
در اين مقاله سعی شده، مسائل تقسيم رود تجن بين ايران و تركمنستان كه از طريق »خط منصف« يا »خط القعر« صورت گرفته 
است، بررسی شود. در اين نوع تقسيم بندی، چون شيب رودخانه به سمت ايران است و »مئاندرها« يا »پيچان رودها« به سمت ايران 
تخريب زيادی دارند، خودبه خود رودخانه به سمت ايران كشيده می شود و عماًل به خاك تركمنستان افزوده می شود. اين عمل هر 
سال بيشتر صورت می گيرد كه بايد راه حل و چاره ای براي آن انديشيد. فرسايش زمين های اطراف رودخانه، چرای بيش از حد دام ها 
و از بين رفتن مراتع، به اين امر دامن می زنند و به اين ترتيب، رودخانه به »تأسيسات گاز خانگيران« نزديك تر می شود. ضروری است، 
هرچه زودتر اقدامات پيشگيرانه ی الزم به عمل آيد تا بيش از اين دچار ضرر و زيان نشويم. برخی از راهكارهای حل اين مشكل 

عبارت اند از:
1. احداث شيب شكن و ديوار در برابر فرسايش.

2. كشت گياهان مناسب مثل تاغ و گز در محل هاي مناسب رودخانه.
3. مراقبت از حريم رودخانه و بازدارندگي از تجاوز به پوشش گياهی حاشيه ی رودخانه.

4. برنامه ريزی راهبردي و مديريت تضمين شده ي آينده نگرانه برای جلوگيری از مصائب و مشكالت بعدی.

تقسيم رودخانه ی تجن و 
پيامدهاي پيش بيني نشده ي آن

رقيه پناهنده 
دبيرآموزش وپرورش منطقه فيض آباد مه والت

كليدواژه ها: تجن، جغرافياي خراسان، تقسيم آب، جغرافياي 
سياسي رودها

مقدمه
منطقه ی سرخس در گوشه ی شمال شرقی ايران، در مجاورت 
ايران و تركمنستان، قرار گرفته است. حد طبيعی منطقه را  مرز 
جنوب رودخانه ی كشف رود، حد شرقی را رودخانه ی تجن، و 
حدود طبيعی غربی و جنوب غربی را آخرين امتدادهای ارتفاعات 
كپه داغ مشخص می كند. سرخس 87/442 نفر جمعيت دارد و با 
و  دو شهر سرخس  دارای  مربع،  كيلومتر  معادل 5/472  وسعتی 

مزداوند و دو بخش مركزی و مرزداران و 6 دهستان است.1
صحرايی  آب وهوايی  ناحيه ی  مرز  در  سرخس  منطقه ی 
قره قوم و اقليم نيمه صحرايی بخش هايی از خراسان قرار دارد و از 

خصوصيات هر دو بخش به شكلی متأثر است. تميز اين كه ناحيه را 
جزو كدام يك از اين دو بدانيم، كارآسانی نيست. احمد حسين عدل 
با توجه به رستنی های محلی، منطقه ی سرخس را جزو اقليم بيابانی 
BW تشخيص داده است. آقای دكتر گنجی نيز با استفاده از روش 

كوپن در تقسيمات اقليمی ايران، آب و هوای سرخس را با بخش 
مهمی از آب وهوای نيمه صحرايی خراسان در يك گروه قرار داده 
ناحيه ی سرخس و  ارتفاع كم  و آن را BS مشخص كرده است. 
مجاورت منطقه با صحرای قره قوم، در پديد آوردن كيفيات خاص 
آب وهوايی آن مؤثر است. روی هم رفته، سرخس از نواحی مجاور 
غربی خود چون مشهد بسيار گرم تر است ـ هم در تابستان و هم 

در زمستان ـ و به اين دليل منطقه ای قشالقی به شمار می آيد.
برابر محاسبه ای كه از هشت سال بارندگی سرخس طبق آمار 
معدل  است،  آمده  عمل  به  كشور  كل  هواشناسی  سال نامه های 



رشد آموزش جغرافيا47
دوره بيست و چهارم. شماره ي2. زمستان1388

ساالنه ی باران در ايستگاه سرخس حدود 200ميلی متر است. البته 
نمی توان به اين معدل اطمينان كرد، زيرا در سال هايی ميزان باران 
كمتر از 100 ميلی متر و در سال های ديگر بيش از 350 ميلی متر 

بوده است.
منطقه ی سرخس به علت ارتفاع كم، زمستانی نسبتاً ماليم تر 
از ديگر نواحی مجاور خود در خراسان دارد و به همين مناسبت 
به قشالق شمال خراسان مشهور است. تعداد روزهای يخ بندان 
سرخس كه به طور متوسط حدود 70 روز است، از متوسط روزهای 
يخ بندان شهرهای شمالی خراسان الاقل 15-10 روز كمتر است. 
هم چنين، متوسط حداقل حرارت آن از ديگر شهرهای خراسان 

باالتر است.
به طور كلی، بادهای غربی و شمال غربی كه بيشتر در نيم سال 
ماليم می وزند، برای سرخس حامل رطوبت و بارندگی هستند. اما 
بادهای شرقی و شمال شرقی كه بيشتر در نيم سال گرم می وزند، 

باعث خشكی و شدت گرمای هوا می شوند.

منابع آب منطقه ی سرخس
به  زير  منابع  از  سرخس  منطقه ی  كشاورزی  نياز  مورد  آب 

دست می آيد:
1. نزوالت آسمانی
2. آب های سطحی
3. آب های عمقی

كه  آب هايی  آسمانی،  نزوالت  نوسان  و  ضعف  به  توجه  با 
سرچشمه ی آن ها در خود حوزه است، اهميت چندانی ندارند. زيرا 
به پيروی از نظام بارش باران، ميزان آبدهی رودخانه ها در طول 
سال كم وزياد می شود. هنگامی كه به طور متوسط چهارماه از سال 
نزوالت آسمانی قطع می شوند، اين رودخانه ها نيز به خشك رود 
مبدل می شوند. از طرف ديگر، اواخر زمستان و اوايل بهار كه غالبًا 
با ذوب شدن برف های زمستانی نيز تؤام است، آب های سطحی 
سيالبی اند و به حد اعالی دبی خود می رسند. عوامل ديگری از 
جمله شيب شديد، غيرقابل نفوذ بودن بخش عليای حوزه ی آبگير 
اين رودخانه ها، و استفاده ی بی رويه از مراتع و پوشش طبيعی سطح 
زمين نيز به خاصيت سيالبی آن ها می افزايد. رودخانه های شورلق 

و چكودر از جمله آب های حوزه ی داخلی سرخس هستند.
آبادی  نزديك  كه  دارد  شاخه  دو  شورلق  فصلی  رودخانه ی 
شورلق، در 36 كيلومتری مغرب سرخس، در كنار جاده ی مشهد ـ 

سرخس به هم می رسند. مهم ترين علت شدت و سرعت سيل ها 
در اين جا، فرسايش خاك حوضه ی آبگير و از بين رفتن پوشش 
گياهان در اثر چرای زياد در اين حوضه است. در نتيجه ی فرسايش، 
سنگ های آهكی عريان می شوند و هنگام رگبارهای بهاری، آب 
با شدت جريان می يابد و همراه گل والی فراوان به دشت جاری 

می شود.
از  آن  متوسط  حد  و  دارد  زيادی  نوسان  رودخانه  اين  دبی 
يك متر مكعب كمتر است. بنابراين، رودخانه ی فصلی شورلق با 
وضع موجود نمی تواند نقش اقتصادی مهمی در منطقه ايفا كند. 
اگر قرار باشد از آب آن منطقی تر استفاده شود، »تراس بندی در 
منطقه«،  كردن  »قرق  آبگير«،  حوزه ی  دامنه های  پرشيب  سطوح 
»امكان دادن به رشد پوشش نباتی در سطح دامنه ها« و »احداث 

سدهای ذخيره ای« ضروری است.
چكودر مانند شورلق يك رودخانه فصلی است. از ارتفاعات 
اطراف چكودر سرچشمه می گيرد و به طرف شرق جريان می يابد. 
رودی است بسيار كم آب، كوتاه و فصلی كه تنها چند ماهی از سال 
را آب دارد. هنگام تابستان كه به آب نياز بيشتری احساس می شود، 
رودخانه خشك است. اما در موقع پرآبی، دبی آن به 40متر مكعب 

در ثانيه می رسد.

هيدرولوژی رودخانه ی تجن
تجن رودی است در شرق شهرستان سرخس كه از تالقی دو 
رود كشف رود و هريرود به وجود آمده است. آبدهی اين رودخانه ها 
مانند ديگر رودهای منطقه دائمی نيست و در فصول سال با تغييرات 
اين رودخانه  باران، دارای نوسانات زيادی می شود.  ميزان ريزش 
می شود.2  منبع آب سطحی دشت سرخس محسوب  بزرگ ترين 
تجن از دورترين ايام، نقش مؤثری در توسعه ی سرخس داشته است 

و همه ی جغرافی نويسان قديم به نحوی از آن ياد كرده اند.

رود  تقسيم  مسائل  شده،  سعی  مقاله  اين  در 
تجن بين ايران و تركمنستان كه از طريق »خط 
است،  گرفته  صورت  »خط القعر«  يا  منصف« 

بررسی شود
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تغذيه می شوند. لذا نوسانات ميزان آب رودخانه در فعاليت های 
حياتی و انسانی سرخس اثر بسيار زيادی دارد.3

هيدروپليتيك رود تجن
رود تجن از نظر نقش آفرينی سياسی نيز اهميت دارد. يكی از 
عوارض طبيعی كه به عنوان مرز انتخاب می شود، رودخانه است 

)مثل رودخانه های ارس و هريرود(.
انجام  روش  دو  به  رودخانه ها  به وسيله ی  مرزی  تعيين خط 

می شود:
كه  است  خطی  منصف  خط  منّصف:  خط  از  استفاده   .1
رودخانه را به دو قسمت مساوی تقسيم می كند و از دو كرانه ی 

رودخانه به يك اندازه است.
2. استفاده از خط تالوگ يا خط القعر: در اين روش نقاط 

عميق رودخانه به عنوان مرز در نظر گرفته می شوند.

اشكال شيوه تعيين مرز به روش خط القعر آن است كه اگر 
شيب توپوگرافی به سمت يكی از كشورها باشد، ماندرها هم به 
سمت مسير آن كشور تشكيل می شوند و فرسايش رودخانه ای 
مرز  در  مسئله  اين  شد.  خواهد  بيشتر  سمت  آن  در  بالطبع  هم 
ايران و تركمنستان كه رودخانه ی تجن به عنوان مرز در نظر گرفته 
ايران،  افتاده است. چون شيب توپوگرافی به سمت  اتفاق  شده، 
و خط القعر رودخانه به عنوان مرز در نظر گرفته شده و ماندرها 
نيز به سمت ايران هستند، عماًل ساالنه در اثر فرسايش رودخانه، 
بخشی از خاك ايران به خاك كشور تركمنستان افزوده و كشور 

تركمنستان به ذخاير گازی خانگيران ايران نزديك تر می شود.
در مورد فرسايش رودخانه ی تجن تحقيقات زيادی صورت 
گرفته است كه يكی از بهترين آن ها متعلق به آقايان احمديان يزدی 
و محمد جواد كشاورزی، تحت عنوان »آبخيزداری پوشش گياهی و 
كاهش فرسايش كناری پيچان رود و در رودخانه ی تجن« است. در 
اين تحقيق، ابتدا با استفاده از عكس های هوايی سال 1334 هـ.ش 
و ماهواره ای 1985م، و مطالعات ميدانی سال 1379هـ .ش و تلفيق 
آن ها با يكديگر، تغيير مورفولوژيكی رودخانه ی تجن ارزيابی شد. 
نتايج حاصل از اين بخش نشان داد كه متوسط تغييرات عرضی 
از  دوره ی 35ساله،  بررسی طی يك  مورد  منطقه ی  در  رودخانه 
163/8 متر به 540/7 متر افزايش يافته و مساحت پالن رودخانه در 

همين مدت، از 927/43 هكتار به 2674/9 هكتار رسيده است.

حاصل  هريرود  و  كشف رود  رود  دو  تالقی  از  تجن  رود 
می شود. اين دو رود مانند ديگر رودهای ناحيه، بزرگ و دائمی 
نيستند و در فصول سال با تغيير ميزان بارندگی دچار نوسانات 
زيادی می شوند. حداكثر دبی كشف رود در ارديبهشت فرا می رسد 
و بيش از چند ساعتی دوام ندارد و بالفاصله در روزهای ديگر دبی 
متوسط روزانه به 81 متر مكعب در ثانيه تنزل پيدا می كند. بی شك 
ساختن آب بند و سدهای محلی در مسير كشف رود، كمك فراوانی 
به سامان دهی و آمايش منطقه خواهد كرد. زيرا اين سيالب های 
عظيم موقتی، نه تنها به اين شكل برای منطقه مفيد نيستند، بلكه 
صدمات و خسارات ناشی از آن ها، مانند فرسايش شديد، خراب 
خوب  خاك های  و  زمين ها  رفتن  بين  از  رودخانه،  بستر  شدن 
زراعتی و... بسيار زياد است. احداث سدها و آب بندها در جاهای 
مناسب حوضه ی رودخانه، برای جلوگيری از طغيان شديد آن، 
عالوه بر اين كه در ذخيره كردن آب برای فصول كم آبی بی نهايت 
مؤثر است، در تغذيه ی سفره ی آب های زيرزمينی كه به ويژه در 
سال های اخير نقش مهمی را در اقتصاد كشاورزی ايران به عهده 

دارند، اثر بسيار مطلوبی خواهد داشت.
»بابا«  كوه های  جنوبی  دامنه ی  از  كه  هريرود  رودخانه ی 
اراضی  كردن  مشروب  از  پس  می گيرد،  افغانستان سرچشمه  در 
و  می كند  را عوض  می رسد. سپس جهت خود  ايران  به  هرات 
به سوی شمال در امتداد مرز ايران و افغانستان جريان می يابد. در 
»پل خاتون«، كشف رود به عنوان يك شعبه ی شاخه چپ به آن 
تأسيسات خاصی  ناميده می شود.  »تجن«  آن پس  از  و  می پيوندد 

برای اندازه گيری دبی رودخانه در پل خاتون وجود دارد.
تفاوت  بسيار  گوناگون  سال های  در  تجن  رودخانه ی  دبی 
می كند و متوسط آن بين 16 تا 30متر مكعب در ثانيه است. متوسط 
دبی ماهانه ی رودخانه بين 320ميليون مترمكعب تا صفر نوسان 
دارد. رودخانه ی تجن نه فقط بزرگ ترين منبع آب سطحی منطقه ی 
سرخس است، بلكه آب های زيرزمينی دشت سرخس نيز از آن 

رودخانه ی تجن نه فقط بزرگ ترين منبع آب سطحی 
منطقه ی سرخس است، بلكه آب های زيرزمينی 

دشت سرخس نيز از آن تغذيه می شوند
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يعنی  تحقيق،  اين  نظر  مورد  عامل  دو  اندازه گيری  به منظور 
پوشش گياهی و فرسايش كناری، مسير رودخانه را از پل خاتون تا 
خروجی آن از مرز ايران كه حدود 97كيلومتر است، به 12 سايت 
تقسيم شد و در هر سايت، ميزان فرسايش كناری با اندازه گيری 
ابعاد آن و درصد تاج پوشش گياهی به روش »ترانسكت خطی« 
ميانگين  كه  داد  نشان  حاصل  نتايج  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
درصد تاج پوشش گياهی در ساحل ايرانی رودخانه ی تجن 22/3 
درصد و در بخش تركمنستان 34/4 درصد است. هم چنين، طبق 
اندازه گيری های به عمل آمده، متوسط ساالنه ی ميزان خاك از دست 
رفته ی فرسايش كناری، در سواحل ايران 33/1 متر مكعب و در 

بخش تركمنستان 3/9 مترمكعب بوده است.
در مرحله ی نهايی، كميت های عددی به دست آمده از وضعيت 
پوشش گياهی و فرسايش كناری در طرفين سواحل رودخانه نشان 
می دهند كه با اطمينان 95درصد، اختالف معنی داری بين فرسايش 
كناری طرفين رودخانه در مقطع مورد بررسی وجود دارد. اختالف 
دوره ی  طی  رودخانه  مقطع  سطح  و  عرضی  تغييرات  ميانگين 
35ساله، با اطمينان 99درصد تابع پوشش گياهی است. مطالعات 
نشان می دهند، گياهان حاصل از رطوبت، عالوه بر افزايش تراكم 
پوشش گياهی در پهنای ناحيه ی پوشش گياهی در مسير رودخانه، 
افزايش آن، از ميزان  با  نقش مؤثری در فرسايش كناری دارد و 

فرسايش كاسته می شود و برعكس.

از فرسايش  برای جلوگيری  راهكارهای عملی 
در حوضه ی رودخانه ی تجن

1. مراقبت از حريم رودخانه و عدم تجاوز به پوشش گياهی 
حاشيه ی رودخانه كه می تواند در كاهش فرسايش كناری بسيار 
انواع  با  ايرانی رودخانه ی تجن،  متأسفانه در ساحل  باشد.  مؤثر 
كاسته  گياهی  پوشش  ناحيه ی  پهنای  از  غيربهينه،  كاربری های 
دوره ی  با  سيالب  حداكثر  گرفتن  درنظر  با  بنابراين  است.  شده 
بازگشت های طوالنی در رودخانه ی تجن، بايد نسبت به رعايت 

حريم پوشش گياهی حواشی رودخانه اقدام كرد.4
2. احداث شيب شكن در برابر تشديد جريان فرسايش كه در 

اثر عدم پوشش گياهی مناسب به وجود می آيد.
3. كشت مناسب برای كاهش فرسايش، متناسب با آب وهوای 
منطقه كه سازگاری با محيط و عمر طوالنی را داشته باشد؛ مثل 

تاغ و گز.

الجيم،  شيرين رود،  شامل  تجن،  رودخانه   شاخه ی  چهار  از 
چهاردانگه و زارم رود، شاخه ی شيرين رود به دليل پوشش گياهی 
مناسب كمترين رسوب، و شاخه ی زارم رود بيشترين رسوب را 
دارا است. اين موضوع تأثير مناسب كشت گياهان در منطقه را 

نشان می دهد.5
4. حفاظت كامل از حوضه ی رود تجن، از طريق جلوگيری از 

ورود رسوبات به رودخانه و حفاظت از بستر رودخانه كه بسيار 
حائز اهميت است. در اثر برداشت بی رويه مصالح از بستر، عالوه 
مواجه  با خطر  نيز  شده  احداث  تأسيسات  فرسايش،  تشديد  بر 

می شوند.
و  علمی  مديريت  و  زيرساخت ها  با  برنامه ريزی صحيح   .5

سرمايه گذاری قابل توجه برای منطقه ی سرخس.
6. احداث ديوار در مرز ايران و تركمنستان.

پي نوشت -----------------------------------
1. حسن زاده، بی تا.
2. بصری، 1354.

3. سايت ويكی پديا.
4. احمديان يزدی و كشاورزی، بی تا.

5. حسن زاده، بی تا.

منابع--------------------------------------
دانشگاه  كشاورزی  دانشكده ی  تجن.  رودخانه ی  دبی  يوسف.  1. حسن زاده، 

تبريز. ]بی تا[.
2. سايت شبكه ملی مدارس، سايت رشد.

3. سايت ويكی پديا، سرخس و ويژگی های آن.
4. مقاله ی مجموعه قوانين مجلس شورا برای تعيين مرزهای شمالی ايران.

5. بصری، عباس. سرخس ديروز و امروز. نشر توس. تهران. 1354.
گياهی  پوشش  آبخيزداری  محمدجواد.  كشاورزی،  و  يزدی  احمديان   .6

رودخانه ی تجن.

از  بخشی  ساالنه  رودخانه  فرسايش  اثر  در 
خاك ايران به خاك كشور تركمنستان افزوده 
و كشور تركمنستان به ذخاير گازی خانگيران 

ايران نزديك تر می شود
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سفر گروه جغرافيای 
تنكابن به تاالب 
كياشهر گيالن

جاذبه های 
طبيعی 
تاالب 
كياشهر

رامين دليلی

يكی از برتری های برخی از علوم طبيعِي بنيادی، امكان مشاهده ی مستقيم پديده ها 
و موضوعاتی است كه در آن علم، مورد بحث و بررسی قرار می گيرند. جغرافيا نيز به 
علت ماهيت ويژه ی خود از چنين امكانی برخوردار است. اين موضوع در آموزش اين 

علم به ديگران هم برتری محسوب می شود.
مشاهده ی مستقيم و ابزارهای مشاهده، اساس و بنيان اين علم محسوب می شوند. 
سال هاست كه از مطالعات ميدانی به عنوان روشی برای تدريس و ابزاری برای تحقيق در 
جغرافيا استفاده می شود. چون بهترين راه شناخت هر منطقه، مشاهده ی عينی آن است. 
هيچ كس نمی تواند ادعا كند كه جايی را بدون مشاهده ی مستقيم آن شناخته است. كارل 
ساور، از بزرگان علم جغرافيا، می گويد: »جغرافی دانان مسافرانی هستند كه هرگاه الزم 

باشد، از تجارب ديگران، و هرگاه بتوانند از مشاهده ی خود استفاده می كنند.«
به هر حال امروزه جغرافی دانان مجبورند كه خودشان به ميدان بروند. كار ميدانی و 
مشاهده ی مستقيم، فعاليت شديد و سختی است كه به حداكثر استفاده از استعداد، قدرت 
و توانايی فكری و جسمی نياز دارد. كار ميدانی، برای آن هايی كه به منظور شناخت يك 
منطقه و لذت بردن از اين شناخت فعاليت می كنند، شادی و خوش حالی می آورد؛ زيرا 

هيچ تجربه ای به اندازه ی كشف و شناخت شخصی افراد لذت بخش نيست.
يكی از اثرات اين مشاهده ی مستقيم را در خداشناسی آيه اي می توان ديد. چرا كه 
انسان با سفر به مناطق گوناگون به پديده های متفاوتی برمی خورد كه بيانگر كرامت و 
عظمت خداوند متعال است. حتی در »قرآن كريم«، برای سير و سفر در زمين )سيروا 
فی االرض...( به منظور تفكر و تدبر در آيات الهی، نعمت های فراوان معين شده است، 
تا انسان ها را متوجه مقصد نهايی و كمال انسان بگرداند. انجام سفر به انگيزه ی بيرون 

آمدن از ركود، كوردلی و غفلت، ستوده شده است.
سفر  دنيا  اطراف  »به  دارند:  تأكيد  ژئومورفولوژی،  علم  بزرگان  از  ثروتی،  دكتر 
به وجود  پديده ها چگونه  كه  ببينيد  و  كنيد 
»فعاليت های  علمی«،  »گردش  می آيند.« 
اسمی  هر  يا  زمينی«،  »گشت های  ميدانی«، 
ديگری بر آن نهيم، مهم نيست. مهم انجام 
كردن«،  برقرار  »رابطه  كردن«،  »بررسی  ديدن«،  »دقيق  به  افراد  دادن  عادت  و  كار  اين 
»استدالل كردن« و درنهايت، »نتيجه گيری« از طريق مشاهده است. براساس اين تفكر، 

»آزمايشگاهی به بزرگی كره ی زمين در اختيار ماست.«
محترم  مديريت  هماهنگی  با   1388 خرداد   11 تاريخ  در  تنكابن  جغرافيای  گروه 
»تاالب  از  علمی  بازديد  امكان  فرهنگيان،  بسيج  كانون  و  تنكابن  پرورش  و  آموزش 
كياشهر« را فراهم آورد تا واقعيت موجود در منطقه از ديد دبيران اين گروه مورد تجزيه 

تاالب از نوع آب سطحی است و به زمين خيس و باتالقی و بركه ی 
با آب جاری يا ساكن كه موقت يا دائمی باشد، گفته می شود
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نظر  مورد  مقصد  به سوی  مذكور،  روز  7:30 صبح  ساعت  رأس  گيرد.  قرار  تحليل  و 
حركت كرديم.

تاالب از نوع آب سطحی است و به زمين خيس و باتالقی و بركه ی با آب جاری 
يا ساكن كه موقت يا دائمی باشد، گفته می شود. تاالب در كنار دريا و رودخانه به وجود 
می آيد و تاالب كياشهر نيز در قسمتی از دهانه ی رود سفيدرود ايجاد شده و از نوع 

»كوالب ساحلی«1 است. اين تاالب كه آب 
می شود،  تأمين  محلی  سيالب  توسط  آن 
دارد.  وسعت  كيلومتر   1700 حدود  در 
دلتای  تحقيقات نشان می دهند، سفيدرود 
داده  تغيير  متفاوت  زمان های  در  را  خود 
است. يكی ديگر از عواملی كه سبب شده 
منحصر به فرد  منطقه  اين  طبيعی  ويژگی 
شود، وجود »پارك جنگلی وارش كياشهر« 
در نزديكی اين تاالب است. چرا كه سه 
كنار  در  و جنگل  تاالب  دريا،  اكوسيستم 

يكديگر قرار گرفته اند.
و  تجزيه  و  بررسی ها  به  توجه  با 
دبيران  توسط  گرفته  صورت  تحليل های 
تاالب  طبيعی  جاذبه های  جغرافيا،  گروه 

كياشهر به شرح زيرند:
اكوسيستم های  انواع  كياشهر  تاالب  در   l
دريايی،  اكوسيستم  شامل  طبيعی 
جنگلی  اكوسيستم  و  تاالب  اكوسيستم 
انواع  دارای  تاالب  اين  می شود.  ديده 
فراوان گياهان شناور و زيرآبی، پرندگان، 
خزندگان، دوزيستان، ماهيان و بی مهرگان 
است و صدای بلبل و پرندگان ساكن در 
اين تاالب، گوش هر دوست دار طبيعت 

را نوازش می دهد.
زمين  انواع  كياشهر،  تاالب  در   l
سواحل  نظير  ژئومورفولوژی  شكل های 
انواع  ماسه ای،  تپه های  انواع  ماسه ای، 
»ريپل مارك ها«3  و  ساحلی«2  »نبكاهای 
مكان  تاالب  اين  درنتيجه،  دارد.  وجود 
ژئومورفولوژی  مطالعات  برای  مناسب 

ساحلی محسوب می شود.

تأسيسات گذران اوقات فراغت در ساحل كياشهر

نيزارهاي پيرامون تاالب كياشهر
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تاالب كياشهر با چشم ا ندازی بسيار زيبا، تفرجگاهی پرطرف دار 
اقتصادی  برای ساكنان اطراف تاالب، سود  محسوب می شود و 

زيادی از راه گردشگری به ارمغان می آورد

l به مصداق ضرب المثل »هرجا آب هست، آبادانی هم هست«، اين مكان كانون حيات 
منطقه محسوب می شود. با توجه به پاسخ سؤاالتی كه از بوميان منطقه كرديم، اين تاالب 

زيستگاه انواع درنای سيبری، گيالنشاه خالدار و... در فصل های گوناگون سال است.
هم چنين، تاالب كياشهر از ويژگی ها و ظرفيت هايی به شرح زير برخوردار است:

به  جهان،  در  ماهيان  برداشت  سوم  دو  از  بيش  شيالت:  صنايع  توسعه ی  امكان   l
سالمت تاالب ها بستگی دارد و اين تاالب نيز از اين نظر حائز اهميت است. البته تاكنون 
از ظرفيت منطقه در اين زمينه به نحو احسن استفاده شده است و دليل ادعای اين جانب، 

وجود مركز صيد ماهيان خاوياری دريای خزر در اين شهر در كنار ساحل است.
ايجاد  و  تبخير  با  تاالب  اين  ايجاد رطوبت:  از طريق  متعادل كننده ی آب و هوا   l
زمستان  در  از حد  پيش  سرمای  و  تابستان  در  هوا  زياد  حرارت  از  هوا،  در  رطوبت 
می كاهد. گرچه درصد رطوبت باالی آن در فصل تابستان تا حدودی آزاردهنده است. 
با توجه به ظرفيت مورفولوژی منطقه، وضعيت بارش در منطقه بايد در حد مطلوب 

باشد.
l سيالب شكنی: اين تاالب به صورت مخزن بزرگی سر راه سيالب های ويرانگر قرار 
اين خود موجب كاهش بالهای طبيعی، نظير سيل در منطقه می شود.  گرفته است و 
منطقه،  در سطح  مخرب خشك سالی  اثرات  بردن  بين  از  در  كياشهر  تاالب  هم چنين 

می تواند نقش مهمی ايفا كند.
منطقه:  رودهای  پااليش  و  تصفيه   l
به  می ريزند،  تاالب  به  كه  رودخانه هايی 
دليل جريان آرام و بعضًا ساكن آب در آن، 
باشند،  داشته  خود  با  آالينده ای  چنان چه 
آن را از دست می دهند. درواقع، آالينده ها 
ته نشين و در كف تاالب ساكن می شوند 
به  تجزيه شدنی  مواد  اين  از  بسياری  و 
می رسند.  تاالب  درون  گياهان  مصرف 
براين اساس می توان گفت آب اين تاالب 
خوبی  كيفيت  از  و  دارد  كمتری  آلودگی 

برخوردار است.
l جذب دی اكسيدكربن: گياهان تاالب 
در فرايند فتوسنتز، دی اكسيدكربن در هوا 
را دريافت و كربن آن را ذخيره می كنند. 
به عالوه، برگ های خزان زده و شاخ برگ 
می شوند  انباشته  تاالب  كف  در  گياهان، 
آن ها  در  موجود  كربن  تجزيه،  از  پس  و 
تاالب  ترتيب،  اين  به  می شود.  ذخيره 

سواحل ماسه اي و زيباي كياشهر
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كياشهر در جذب دی  اكسيد كربن كه يكی از گازها و عوامل گرم شدن زمين است، 
نقش بسزايی دارد.

l قابليت اكوتوريسم: تاالب كياشهر 
با چشم ا ندازی بسيار زيبا، تفرجگاهی 
پرطرف دار محسوب می شود و برای 
ساكنان اطراف تاالب، سود اقتصادی 
ارمغان  به  گردشگری  راه  از  فراواني 
ايجاد  با  حاضر،  درحال  می آورد. 
كلبه های ساحلی و آالچيق های بسيار 
الزم  شرايط  سواحل،  كنار  در  زياد 
برای بهره برداری مسافرانی كه به اين 

منطقه سفر می كنند، مهيا شده است.
بعد از بازديد چند ساعته ی گروه 
از تاالب كياشهر، به منظور پاس داشت 
مقام علمی دكتر معين و ادای احترام به 
او بر مزارش حضور يافتيم. در مسير 
بازگشت نيز، در شهر الهيجان به بام 
اين شهر رفتيم و افراد گروه درباره ی 
توسعه ی  چگونگی  و  قديمی  بافت 
فيزيكی شهر با هم گفت و گو كردند. 

آن چه غيرقابل انكار بود، غنی بودن منطقه از 
لحاظ اكوتوريسم بود كه به نظارت و توجه 
بيش تر نياز داشت. البته در كنار اين ويژگی، 

بايد به حفظ و پاكيزگی محيط زيست توجه كرد.
در پايان، در ساعت 8 بعدازظهر به تنكابن برگشتيم. جا دارد از آقای رئوفی، مدير 
گروه جغرافيا و ديگر همكاران كه با نظرات خود در شناسايی محيط كمك شايانی به ما 
كردند، كمال تشكر را داشته باشيم. به عالوه، از جناب آقای الياسی، مسئول گروه های 
آموزشی كه در اين سفر ما را همراهی كردند، و از جناب آقای خاكسار، مسئول كانون 
بسيج فرهنگيان و مسئول انجمن پژوهشی گروه های آموزشی كه در تهيه ی بخشی از 

بودجه ی سفر ما راياری كردند، سپاس گزاريم.

پي نوشت-------------------------------------------------
1. Coastal lagoon

2. نبكا: تپه ی ماسه ای كه با انباشِت، حجم قابل توجهی ماسه كه )بر اثر وزش باد(، دورتادور بوته ها پديد 
مي آيد. اين تپه ها به تدريج بر اثر رطوبت بيش تر خاك در حاشيه ی بوته تثبيت می شوند.

3. ريپل مارك ها: رشته های كمابيش موازی، كوچك و متعدد كه در ماسه های ساحلی دريا و يا رودها 
به وجود می آيند. اين رشته ها ممكن است بر اثر وزش باد نيز ايجاد شوند.

اين تاالب زيستگاه انواع درنای سيبری، گيالنشاه خالدار و... در 
فصل های گوناگون سال است
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در گفت وگو با كارشناس مسئول گروه جغرافيای دفتر برنامه ريزی و تأليف كتاب های درسی بررسی شد

ويژگی های راهنمای برنامه ی 
درسی استان شناسي

تهيه و تنظيم: نسرين خيرآبادی

انقالب  دهه ی چهارم  آغاز  در  و  امروز  سال،   30 در مدت  اسالمی  انقالب  استواری  و  صالبت 
اسالمی ما را بر محور پيشرفت و عدالت قرار داده است. ما امروز هم از نظر تجربه، مديريت و توانايی 
و هم از نظر سياسی و فرهنگی در مسير خوبی قرار گرفته ايم. انقالب اسالمی ما را در مسير پيشرفت 
بتوانيم در راستای اين فرهنگ دينی و بومی  تا  ايرانی قرار داده است  الگوی اسالمی ـ  با  و توسعه 
الگوسازی و مدل سازی كنيم. امروزه ملت های جهان به آرمان های ميهن اسالمی مان با عزت می نگرند و 
شعار ضديت با ظلم و سلطه، دفاع از مظلومان و دشمنی با صهيونيسم را سر می دهند كه همه ی اين ها 

حاكی از گسترش انقالب اسالمی است.
با سرلوحه قرار دادن ديدگاه های مقام معظم رهبری، تحول در آموزش وپرورش،  در اين راستا، 
اتخاذ رويكرد فرهنگی ـ تربيتی، و توجه به ارزش های بومی و نگرش های دينی، در صدر توجهات در 
عرصه ی تعليم و تربيت قرار گرفته است. در چند سال اخير، »دفتر برنامه ريزی و تأليف كتب درسی« 
در اين راستا گام های اساسی برداشته و تدوين كتاب درسی استان شناسی متناسب با رويكرد فرهنگی 
ـ تربيتی بخشی از اين رسالت احياگرانه است. اين كتاب در پی تحقق و تقويت هويت ملی ـ اسالمی 

دانش آموزان است.
كوروش اميری نيا، كارشناس مسئول گروه درسی جغرافيای دفتر برنامه ريزی و تأليف كتب درسی، 
نقطه ی آغازين برنامه ی درسی استان شناسی را ديدگاه مقام معظم رهبری تحت عنوان اتحاد ملی و 
انسجام اسالمی در راستای بهسازی و نوسازی متون آموزشی با رويكرد فرهنگی و تربيتی دانست كه 
ايشان در نيمه ی اول سال 1386 بيان داشتند. پس از آن، با توجه به رهنمودهای مديركل اين دفتر، 

شورای برنامه ريزی استان شناسی تشكيل شد و به توليد و اصالح برنامه ی درسی پرداخت.
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اعتباربخشی  هم چنين  و  تأليف  دفتر  در  اعتباربخشی  از  پس  برنامه  »اين  گفت:  اميری نيا 
سازمان های  اجتماعی  علوم  و  تاريخ  جغرافيا،  آموزش  محترم  سرگروه های  توسط  سراسری 
آموزش و پرورش سراسر كشور، در شورای علمی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی در 
تاريخ های 13 آذر 1387 و 2 بهمن ماه 1387 مطرح و تصويب شد. و سپس كارگاه سه روزه ای 
با عنوان چگونگی تأليف كتاب استان شناسی در بهمن ماه 1387 در اردوگاه شهيد باهنر تهران 
برگزار شد. پس از ارائه ی گزارش كارگاه و ارزيابی عملكرد شركت كنندگان، استان های اصفهان، 

تهران، قم، كردستان، گيالن و فارس برای تأليف كتاب انتخاب شدند.«
 1388 فروردين   26 تاريخ  در  كه  يك روزه ای  نشست  »در  افزود:  ادامه  در  وی 
جدول  شد،  برگزار  تأليف  دفتر  در  كشور  استان های  آموزش وپرورش  نمايندگان  با 
و  همت  با  می رود  انتظار  كه  است  شده  طراحی  درسی  كتاب  ماكت  و  زمان بندی 
شود.« تأليف  كتاب  اوليه ی  بخش  مردادماه  پايان  تا  استان ها،  محترم  مسئوالن   دلسوزی 

شايان ذكر است كه اين برنامه در چند مرحله در دستور كار »گروه تخصصی بررسی راهنمای 
برنامه ی درسی شورای عالی آموزش وپرورش« قرار گرفته است. كارشناس مسئول گروه درسی 

جغرافيای دفتر برنامه ريزی و تأليف كتب درسی به برخی 
اظهار  اين باره  در  و  دارد  اشاره  برنامه  اين  ويژگی های 
نوآوری  نوعی  برنامه می توان گفت  اين  توليد  »با  داشت: 
منطقه ای  تقاضاهای  به  و  افتاده  اتفاق  درسی  برنامه ی  در 

در  منسجم  هويت يابی  به  كمك  هم چنين،  است.  شده  داده  راهبردي  و  منطقی  مثبت،  پاسخ 
فراگيرندگان، يكی ديگر از ويژگی های مثبت و بارز اين برنامه است. برنامه ی جديد عالوه بر 
درس جغرافيا، تمامی منابع هويت ساز شامل تاريخ، فرهنگ، اقتصاد و ساير عناصر را در خود 

گنجانده است.«
اميری نيا، تقويت هويت ايرانی ـ اسالمی را يكی ديگر از اين ويژگی های بارز اين برنامه 
اعالم كرد و گفت: »توجه به اين موضوع كه هر دانش آموز، در هر قدم احساس كند، در عين 
دانش آموزی  است،  ايراني  عزيز  اقوام  از  قومي  هر  يا  و  ُكرد  فارس،  دانش آموز  يك  كه  حال 
ايرانی، مسلمان و انقالبی است، از ويژگی های خاص برنامه است. شاخصه های مهم ديگر اين 
ـ  نقش شهدا و سرداران شهيد و هم چنين رجال مذهبی  برجسته كردن  از:  عبارت اند  برنامه 
سياسی در توسعه و پيشرفت استان؛ ترسيم چشم انداز آينده ی استان برای دانش آموزان؛ نمايش 
انتقال  استان ها؛  دانش آموزان  به  مسئولين  نگاه  انتقال  دانش آموزان؛  برای  استان  توانمندی های 
دستاوردهای انقالب و نوآوری هايی كه صورت گرفته اند؛ خدمات انجام شده در سطح استان؛ 

تقويت نگاه مثبت و اميد در فراگيرندگان نسبت به استان.«
عالی  شورای  در  نهايی  تصويب  از  پس  شده  ياد  ويژگی های  با  برنامه  اين  ان شاء اهلل 
آموزش وپرورش، حمايت مسئوالن محترم سازمان ها و نهادها و سپری كردن اجرای آزمايشی 

در شش استان، به اجرای سراسری در همه ی استان ها منجر شود.

اميری نيا، تقويت هويت ايرانی ـ اسالمی را يكی ديگر از ويژگی های بارز اين برنامه اعالم كرد

با توليد اين برنامه می توان گفت نوعی نوآوری در 
برنامه ی درسی اتفاق افتاده و به تقاضاهای منطقه ای 

پاسخ مثبت، منطقی و راهبردي داده شده است
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اشاره
دبيران  از  نفر  چند  با  جاری  سال  تيرماه  بيست و دوم  در 
باسابقه ی شهر شيراز به گفت و گو نشستيم و از آن ها خواستيم 
درباره ي فصلنامه ي »رشد آموزش جغرافيا« صحبت كنند و از 
دغدغه های خود و انتظاراتی كه از اين مجله دارند، بگويند. 
جلسه سه ساعت طول كشيد، بايد اعتراف كنم آن قدر درباره ی 
مسائل گوناگون آموزشی صحبت شد كه به سختی توانستم نظر 
آنان را در مورد مجله جمع و جور كنم. اما خودم در مجموع از 
اين نشست خيلی راضی بودم. آن چه می خوانيد، نتيجه ی همين 

گفت و گوست.
از چاپ اولين شماره ی »رشد آموزش جغرافيا« سال ها می گذرد. 
در  جغرافيا  علمی  مجله ی  شناخته شده ترين  هم اكنون  مجله  اين 
كشور محسوب می شود. از 25 سال پيش تاكنون، نشريات زيادی 
تحقيقات  فصل نامه ی  از  رسيده اند؛  به چاپ  موضوع جغرافيا  با 
جغرافيايی گرفته تا نشريه ی تخصصی انجمن های علمی جغرافيا 
و نشريه های منتشر شده در دبيرخانه های راهبری درس جغرافيا. 
آموزش  رشد  می توان  اين ها،  تمام  بودن  ارزشمند  علی رغم  اما 

را معتبرترين مجله ی تخصصی در جامعه ی جغرافيايی  جغرافيا 
ايران دانست. جايگاهی كه اين مجله در طول سال ها انتشار برای 

خود كسب كرده منحصر به فرد است.
اين  از  بخشيدند،  اعتبار  مجله  اين  به  كه  مواردی  از  برخی 

قرارند:
از  خود  زمان  در  كه  گذاشتند  بنيان  كسانی  را  مجله  اين   *
معلمان و استادان مسلم جغرافيا بودند. از ميان آن ها می توان به 
حسن  شيخ االسالمی،  وحيد  شكويی،  حسين  دكتر  زنده يادان، 
كرد  اشاره  شايان  دكتر  و  پاپلی  دكتر  و هم چنين،  وحدانی تبار، 

]رشد آموزش جغرافيا، شماره ی 72[.
مقاله هايی  به ويژه  برتر جغرافيا،  استادان  مقاله های  تاكنون   *
پيرامون ماهيت علم جغرافيا و تعاريف جديد در حوزه ی اين علم، 
در اين نشريه به چاپ رسيده اند ]رشد آموزش جغرافيا، شماره های 
تازه های  نشر  بنياد  به  را  مجله  موضوع  اين   .]78 و   23 ،10 ،9

جغرافيا تبديل ساخته است.
* تاكنون كيفيت مقاله های چاپ شده همواره رو به بهبود بوده 

و در نظم انتشار آن، هرگز خللی به وجود نيامده است.
* بحث ها و جدل های علمی بين استادانی هم چون زنده ياد 
دكتر شكويی، مرحوم دكتر فشاركی و استادان گران قدر دكتر پاپلی 

نيازسنجي  مخاطبان 
در ميزگردی با
 حضور جمعی از 
دبيران شهر شيراز

زهره صداقت زاده
سرگروه جغرافيای استان فارس
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و مرحوم دكتر فريد، به طور مرتب در رشد آموزش جغرافيا به 
چاپ می رسيدند و آن شماره ها از به ياد ماندنی ترين شماره های 
مجله محسوب می شوند ]رشد آموزش جغرافيا، شماره های 9، 11، 
14، 16 و 17[. انتشار اين گونه مقاالت، نقطه ی عطفی در اشاعه ي 
دانش كمك آموزشي درس جغرافيا در ايران محسوب می شود. از 

آن پس مجله با اقبال استادان روبه رو شد.
* درنهايت، اگر تعريف مجله ی علمی را عبارت از نشريه ای 
با عنوان مشخص بدانيم كه به صورت پياپی و با فاصله ی زمانی 
منظم و تا مدت نامعلوم منتشر می شود و حاوی مقاالتی درباره ی 
موضوع های متفاوت از نويسندگان مختلف است ]دانش مديريت، 
شماره ی 75[، بی شك رشد آموزش جغرافيا را می توان يك مجله ی 

علمی ]آموزشي[ به شمار آورد.
اما وجود مزيت هايی كه برای اين مجله برشمرديم، مانع از نقد 
آن نمی شود. زيرا معتقديم، اگر نقد از سر دلسوزی باشد، عامل 
رشد و ترقی خواهد شد و می تواند موجب برطرف شدن ضعف ها 

شود. از اين رو سؤال هايمان را با همكارانمان مطرح كرديم.
اولين سؤالی كه مطرح شد، اين بود: »رشد آموزش جغرافيا را 

چگونه ارزيابی می كنيد؟«
تمام شركت كنندگان مجله را خوب توصيف كردند. اكرمی، 
از ناحيه ی يك شيراز می گويد: »من هميشه از مطالب رشد برای 
جالب  برايم  مطالب  تنوع  می كنم،  استفاده  كالسم  در  تدريس 

است.«
حسينی از ناحيه ی سه معتقد است: »رشد آموزش جغرافيا، 
مجله ی ارزشمندی است، اما ايرادهايی هم دارد كه بايد برطرف 

شوند.«
محسن سپهری منش، از ناحيه ی دو شيراز می گويد: »مجله از 
نظر اطالعات علمی مفيد است، اما امكان دارد همه ی مطالب آن 

به درد دبيران نخورد.«
سؤال دوم اين بود كه: »به نظر شما، محتوای فعلی مجله و 

مقاله های آن تا چه حد پاسخ گوی نياز دبيران بوده است؟«
حسينی زودتر از همه پاسخ می دهد: »محتوای مجله مطابق با 
نيازهای دبيران نيست. اكثر مقاله ها برای دبيران روشن و واضح 

نيستند و دبيران نمی توانند از آن ها استفاده كنند.«
حسينی،  آقای  سخن  تكرار  ضمن  دو،  ناحيه ی  از  رنجبر، 
می گويد: »رشد آموزش جغرافيا قادر نيست به سؤال های دبيران 

پاسخ بگويد و محتوای آن مطابق با سليقه ی دبيران نيست.«

كه  نيست  »مشخص  می گويد:  چهار  ناحيه ی  از  مباشری، 
مخاطب مجالت كيست؟«

می گويد:  ايشان  دهد.  توضيح  بيشتر  كمی  می خواهيم  او  از 
»مجالت رشد يا ورزشی هستند يا هنری يا روان شناختی. به هر 
حال موضوع آن ها مشخص است، ولی سؤال مهم اين است كه 
مخاب اصلی مجله ی رشد چه كسی است؟ دانشجويان، استادان 

دانشگاه يا دبيران.«
رشد  مطالب  »بيشتر  می گويد:  چهار  ناحيه ی  از  ضميريان 
مقاله های  و  تحصيلی  پايان نامه های  چكيده ی  جغرافيا،  آموزش 
استادان دانشگاه است. گهگاه مطالبی در ارتباط با كتاب های درسی 
كشور يا به صورت پراكنده، مقاله های تخصصی از دبيران در آن 

به چاپ می رسد.«
اما اكرمی، هم چنان نظر مثبت و مساعد خود را نسبت به مجله 
ابراز می دارد و می گويد: »آرايش مطالب و كل محتوا از نظر علمی 

خوب و مناسب است.«
بااليی  نظر علمی در سطح  از  سپهری منش می گويد: »مجله 
است، اما به نظر نمی رسد اهداف آموزشی را دنبال كند. اين مجله 
گفت،  می توان  درواقع  نيست.  دبيران  متنوع  نيازهای  جوابگوی 
بسيار  تدريس،  به حوزه ی  تربيتی و روان شناختی  مباحث  ورود 
وسيع شده است. امروز معلم خوب بودن تنها به سطح اطالعات 
و دانش منحصر نمی شود، بلكه معيارها و استانداردهای رفتاری و 

شناختی بسياری برای خوب بودن معلم تعيين شده است.
سال  هر  كه  تدريس  برتر  الگوی  جشنواره های  در  نكته: 
برگزار می شوند، از تركيب پنج داور، سه داور از علوم تربيتی و 

روان شناسی و دو داور متخصص درس مورد نظر هستند.
استانداردهای  اين  با  آشنايی  دبيران جغرافيا  امروز  دغدغه ی 
جديد است. امروزه اعتقاد بر اين است كه شاگردان را نبايد در 

برابر دانسته ها قرار داد، بلكه بايد آنان را با مسئله روبه رو كرد.
البته مجله ی »رشد آموزش تكنولوژی« به عنوان مرجعی مفيد 
در اختيار دبيران قرار دارد، اما اين مجله مختص دبيران چغرافيا 
نيست و دبيران ما فقط می توانند از البه الی مطالب آن، معناهايی 

برای خود بيابند.
از 25 سال پيش تاكنون، تحوالت بزرگی در آموزش و پرورش 
ما اتفاق افتاده است؛ چه از نظر تعداد دبيران و دانش آموزان و چه 
از نظر برنامه های آموزشی و كتب درسی. اما رشد آموزش جغرافيا 
نتوانسته است هم پای اين تغييرات متحول شود و هنوز روند 20 
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سال گذشته در اين مجله ادامه دارد.
ما در  دبيران  از  بسياری  امروزه چالش های مهمی پيش روی 
دارد  وجود  فناوری  به  مجهز  و  مطلع  دانش آموزان  با  برخورد 
كه برخی از آن ها، از منظر علمی و دريافت اطالعات جديد، از 
آموزگاران خود پيشی گرفته اند. اين مسئله نياز دبيران جغرافيا را 
به منبعی برای دريافت راهكارها و مهارت های تخصصی ضروری 

می سازد.
برطرف  را  نياز  اين  آموزش جغرافيا می توانست  كاش رشد 
كند. به راستی تنها مجله ی فراگير جغرافيا در كشور، تا چه اندازه 
توانسته است در تحقق شعار: »جغرافيا علمی است برای زندگی«، 

كمك كند؟
خدا رحمت كند دكتر شكوهی را. ايشان توصيه می كردند كه 
سعی كنيد دانش آموزان را با مسائل روز آشنا كنيد ]رشد آموزش 
تحليل  برای  جايی  فصل نامه  اين  در   .]67 شماره ی  جغرافيا، 
جغرافيايی مسائل روز وجود ندارد، حال آن كه جغرافی خوانان و 
دليل داشتن نگرش سيستمی، می توانند تحليل  به  جغرافی دانان، 
درستی از محيط خود ارائه دهند؛ موضوعی كه می تواند جذابيت 
زيادی به يك مجله ی تخصصی بدهد. شايد در نظر نگرفتن اين 
مثاًل فصلنامه ي زمستان 1388، در  گزينه موجب شده است كه 

تابستان 1388 آماده ی چاپ باشد.«
»راه حل  می رسد:  راه حل ها  مورد  در  سؤال  پرسش  به  نوبت 
شما چيست؟ چه پيشنهادی برای جذب بيشتر دبيران به اين مجله 

داريد؟«
حسينی می گويد: »بهتر است مطالب چاپ شده تكميل كننده ی 
مطالب كتاب درسی باشند. مثاًل ما می گوييم، جغرافيا علم مكان 
در  مطلبی  ولی  دارد.  متفاوتی  نقشه های  هم  مكانی  هر  و  است 
كه  آن چه  )مانند  نمی شود«  چاپ  نقشه خوانی  و  نقشه  با  ارتباط 
چاپ  به  پيش  سال های  در  جغرافيا  دبيرخانه های  مجله های  در 

می رسيد(.
پيشنهاد مباشری اين است كه عالوه بر فصل نامه، در ارتباط با 
وقايعی كه اتفاق می افتند مسئوالن مجله گاه نامه ای هم منتشر كنند. 
مخاطبان  نياز  راستای  در  موضوعات  »چنان چه  می گويد:  ايشان 

طبقه بندی شوند، اعم از طبيعی، انسانی و... مفيدتر خواهد بود.«
ايشان معتقد است، محتوای مجله بايد از حيطه ی تخصصی 
بيرون آيد و طيف وسيع تری را از مقاطع سنی و سطوح علمی 
دربرگيرد. چون تنها ملجأ و خاستگاه دانش آموختگان جغرافياست، 

دوره های  در  معلمين  قشر  نيازهای  تأمين  در  وافری  سعی  بايد 
ابتدايی، راهنمايی و دبيرستان داشته باشد.

ضميريان دو پيشنهاد دارند: اول آن كه مجالت رشد برای تمام 
دبيران ارسال و هزينه ی آن به صورت ماهانه از حقوق آنان كسر 
آموزشی  سوی  سمت و  جغرافيا  آموزش  رشد  آن كه  دوم  شود. 
به خود بگيرد و مطالبی مانند آموزش طراحی سؤال، آشنايی با 
شيوه های تدريس و نظريه های يادگيری در مجله به چاپ برسند.

ادامه دار  فصل نامه  مطالب  از  بعضی  می كند:  پيشنهاد  رنجبر 
باشند و معلم بتواند مطالبی را كه مثاًل در شماره ی 70 می خواند، 
در شماره ی 71 دنبال كند. هم چنين، بهتر است مجله از توصيف در 
حد ممكن كم كند و بيشتر مطالب درباره ی موضوع های جغرافيای 
كاربردی باشند. به نظر ايشان، برگزاری مسابقه ی علمی بين دبيران 
و ميان مقاله های چاپ شده در نشريه، می تواند انگيزه ی دبيران را 

برای خواندن مطالب آن بيشتر كند.

جمع بندی
1. رشد آموزش جغرافيا، مجله ای معتبر و محبوب بين دبيران 

جغرافياست.
2. اگر قرار باشد اين مجله يك مجموعه ی تخصصی ويژه برای 
دبيران باشد، بايد خيلی متفاوت تر از وضعيت كنونی خود باشد. 
اغلب گردانندگان آن بايد از بين دبيران انتخاب شوند؛ كسانی كه 
با مسائل جاری آموزش در مدارس به طور مستقيم برخورد داشته 
باشند و با درك مسائل اصلی آموزش جغرافيا، در مورد انتخاب 

مقاله و چاپ آن تصميم بگيرند.
3. برگزاری انواع مسابقه های علمی بين دبيران، ضمن ايجاد 
شادابی و نشاط علمی، در ارتقای سطح دانش دبيران بسيار مؤثر 

است.
4. چاپ گاه نامه و پرداختن به مسائل متنابه محيط جغرافيايی 

اطراف، موجب اعتال و رشد اين علم در جامعه خواهد شد.
5. ما با رشد آموزش جغرافيا به همراه تمام دانش آموختگان 
جغرافيا، يك خانواده بزرگ را تشكيل داده ايم. اميد است كه برای 

سعادت و موفقيت يكديگر تالش كنيم.

منابع  -------------------------------------
1. رشد آموزش جغرافيا، شماره های 11-9، 14، 16، 17، 23، 67، 72 و 87.

2. زكی، محمدعلی. فصل نامه ی دانش مديريت. شماره ی 75.
3. شعبانی، حسن. مهارت های آموزشی و پرورشی. سمت. 1385.
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پويايی نظام شهری ايران
نويسنده: دكتر اصغر نظريان

ناشر: مبتكران )021-66485200(
نوبت چاپ: اول/ 1388

قيمت: 5000 تومان
»كتاب پويايی نظام شهری ايران«، ادامه و 
تكمله ی كتاب »جغرافيای شهری ايران« است 
كه در سال 1374 توسط »دانشگاه پيام نور« 
انتشار يافت. در اين فاصله، تحوالت بسياري 
در نظام شهری ايران به وجود آمده و تغييرات 
با  اجتماعی  و  اقتصادی  فضايی،  كالبدی ـ 
سرعت بيش تری در شهرها حاصل شده اند 
كه پويايی نظام شهری ايران را بازگو می كند.
اين كتاب در چارچوب دانش جغرافيای 
شهری ايران و جايگاه جغرافيای شهری در 
برنامه ريزی شهری و منطقه ای، حتی االمكان 
از سرآغاز علمی آن تاكنون، با كاربرد تحليل 
مواردی  در  و  ساختاری  تحليل  تكوينی، 
درآمده  تحرير  به رشته ی  كاربردی،  تحليل 
است. مطالب كتاب در 9 فصل تنظيم شده 
كه از نظر موضوعی در سه بخش به شرح 

زير قابل تقسيم اند:
چهارم،  تا  اول  فصل های  در  الف( 
را  شهرنشينی  و  شهر  تاريخی  تحوالت 
اجتماعی،  سياسی،  نظام های  با  ارتباط  در 

كوروش اميری نيا

اقتصادی و فرهنگی مورد بحث قرار گرفته 
است و روابط نظام مند شهرها، و موقعيت و 
دگرگونی آن ها بررسی و اشكال فضايی آن ها 

ترسيم شده است.
ب( فصل های پنجم و ششم به مطالعه 
و بررسی تحوالت شهری معاصر ايران، از 
انقالب مشروطيت تا به امروز پرداخته شده 
از  را،  شهری  تحوالت  ومجموعه ی  است 
دوره ی نفوذ نظام سرمايه داری و استقرار آن 
در دوره ی پهلوی، تا تحوالت ويژه در نظام 
آخرين  با  ايران،  اسالمی  مقدس جمهوری 
آمده  به دست   1387 سال  تا  كه  اطالعاتی 
گرفته  قرار  ارزيابی  و  تحليل  مورد  است، 

است.
ج( در فصل های هفتم و هشتم، سازمان 
فضايی، شبكه ی شهری، الگوهای ارزيابی و 
جايگاه نظام شهری ايران در برنامه ريزی های 
توسعه ی ملی و نظام برنامه ريزی بررسي شده 

است.
و  چالش ها  نهم  فصل  باالخره،  و  د( 
سياست های راهبردی نظام شهری را مدنظر 
قرار داده و نمودهايی از مبانی نظری در ارتباط 
با برنامه ريزی های ساختاری ـ راهبردی را به 

بحث گذاشته است.
دانشجويان  به  را  كتاب  اين  مطالعه ی 
و دبيران رشته ی جغرافيا و ساير رشته های 

مرتبط توصيه می كنيم.

ُدرچه، نگين زاينده رود 
)سيمای جغرافيايی شهر درچه(

نويسنده: ابراهيم براتی
-3763594( كنكاش  انتشارات  ناشر: 

)0312
نوبت چاپ: اول/1387

قيمت: 2300تومان
و  اسالمی  غنی  فرهنگ  با  ُدرچه  شهر 
تاريخی خود، آداب و رسوم اجتماعی كهن، 
علما و مشاهير بزرگ، چشم اندازهای زيبای 
گردشگری  جاذبه های  زاينده رود،  حاشيه ی 
قنوات و برج های كبوتر، هم جواری با شهر 
مكان گزينی  و  اصفهان،  زيبای  و  تاريخی 
از  جمعيتی  مراكز  به  نسبت  مناسب  بسيار 
موقعيتی ممتاز در استان اصفهان برخوردار 
است. بنابراين، شناخت ويژگی های خاص 
واحد  اين  ساكنان  برای  تنها  نه  شهر،  اين 

معرفي كتاب هاي 
جديد جغرافيايي
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جغرافيايی جالب و مفيد است، بلكه می تواند 
به عنوان يك منبع موثّق برای اجرای طرح های 
استفاده ی  مورد  منطقه ای،  و  ملی  گوناگون 

برنامه ريزان منطقه ای و شهری قرار گيرد.
مطالب كتاب »درچه، نگين زاينده رود« 
تنظيم  زير  عنوان های  با  فصل  چهار  در 

شده اند:
شهر  اكولوژيك  ساختار  اول:  فصل 

درچه
فصل دوم: بررسی خصوصيات اقتصادی 

شهر درچه
فصل سوم: رجال و مشاهير
فصل چهارم: آداب و رسوم

دانشجويان  به  را  كتاب  اين  مطالعه ی 
مرتبط  رشته های  ساير  و  جغرافيا  رشته ی 

توصيه می كنيم.

جغرافيا و توسعه ی پايدار
ـ  علمی  مجله ی  شماره ی  سيزدهمين 
پژوهشی »جغرافيا و توسعه ی پايدار« )سال 

هفتم، بهار 1388( با مقاالت زير منتشر شد:
l پهنه بندی پتانسيل های اقليمی كشت گندم 

ديم در استان آذربايجان غربی
l تحليلی بر نقش شهر جديد پرديس در 

تمركز زدايی از مادر شهر تهران
l ژئوتوپ های يزد و جاذبه های آن

l نقش شهرهای كوچك در تعادل بخشی 
نظام سكونتگاهی روستايی استان يزد

l نواحی جارش ايران
l تحليلی بر علل اصلی شكل گيری مناطق 

حاشيه نشين در شهر اصفهان.
l تحليل الگوهای سينوپتيكی يخ بندان های 

زمستانه ی ايران.
l نقش فعاليت های تكتونيكی در شكل گيری 
دامنه های  افكنه های  مخروط  گسترش  و 

جنوبی االداغ.
l معرفی كتاب

l خالصه ی انگليسی
همكاران  توفيق  جغرافيا  آموزش  رشد 
دست اندركار اين مجله را از خداوند متعال 
خواهان است و مطالعه ی آن را به دانشجويان 
مرتبط  رشته های  ساير  و  جغرافيا  رشته ی 

توصيه می كند.

تحقيقات جغرافيايی
 )علمیـ  پژوهشی(

»فصل نامه ی  شماره ی  هشتادوهشتمين 
علمیـ  پژوهشی تحقيقات جغرافيايی« )سال 
بيست وسوم، بهار 88( با مقاالت زير منتشر 

شد:
l تأثير فعاليت های خورشيدی بر تغييرات 

بارندگی های ساالنه ی ايران
بر  آزور  پرفشار  سامانه ی  تأثير  بررسی   l

بارش ايران زمين
l بررسی  و تحليل تأثير تنش گرمايی بر 

محصول گندم در استان های جنوبی كشور
l هزينه ی اقتصادی تصادفات درون شهری 

در ايران
l تحليل فضايی و ژنتيكی مخروط افكنه های 

ايران
فعال  ساخت  زمين  نو  تأثيرات  ارزيابی   l
در دامنه های كركس با استفاده از روش های 

ژئومورفولوژی
l بررسی سيالب ها بر اساس موقعيت های 

سيستم های سينوپتيكی در استان يزد
فصل نامه  اين  شماره ی  هشتادونهمين 
)سال بيست وسوم، تابستان 88( نيز با مقاالت 

زير منتشر شد:
l نواحی دمايی ايران

بخش  مشاغل  ويژگی های  بررسی   l
غيررسمی در مادر شهر تبريز

l مدل پيش بينی بارش های انزلی، با استفاده 
از متغيرهای ديناميكی و ترموديناميكی جو 

باالی محدوده ی درياچه ی خزر
بررسی ويژگی های موفومتری رسوبات   l

تبخيری جهت تعيين پايداری
l تعيين پتانسيل اقليمی كشت گندم ديم در 
استان آذربايجان شرقی به كمك شبكه های 

GIS عصبی هوشمند و
 (AHP) »كاربرد مدل »تحليل سلسله مراتبی l
نمونه ی  روستايی،  صنعتی  مكان يابی  در 
موردی: مكان يابی صنعت آب ميوه گيری در 

شهرستان بناب
l يخ در آتش: آثار يخچالی در منطقه ی بم

مطالعه ی اين فصل نامه ی تحقيقاتی را به 
دانشجويان و دبيران جغرافيا و ساير رشته های 

مرتبط توصيه می كنيم.
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فعاليت های گروه آموزشی جغرافيای آموزش و 
پرورش ناحيه ی يك اراك

گروه جغرافيا دفتر برنامه ريزی و تأليف كتب درسی

گروه 
آموزشی جغرافيای ناحيه ی يك آموزش و 

پرورش اراك، در راستای فعاليت های آموزشی و پژوهشی در 
سال تحصيلی 88-1387، فعاليت هايی به شرح زير داشته است:

1. بازديد از كارخانه ی توليد آلومينيوم اراك در آبان ماه 1387.
2. بررسی سؤاالت امتحانی خرداد 1387 و معرفی دو نفر از آن ها كه حائز اكثريت امتياز 

شده اند.
3. تهيه ی لوح فشرده آموزشی برای استفاده ی دبيران در تدريس جغرافيای استان با موضوع های: آشنايی 
با سازمان گردشگری استان، معرفی كارخانه ی توليد آلومينيوم ايران، معرفی شركت آذرآب اراك، جاذبه های 

جغرافيايی منطقه ی هفتاد قله.
4. طراحی نمونه  سؤال امتحانی و ارسال آن برای دبيران به منظور بررسی و اظهارنظر.
5. برگزاری كالس ضمن خدمت به مدت 24 ساعت با هماهنگی ضمن خدمت ناحيه.

6. تهيه ی 10 جلد كتاب از بنياد ايران شناسی برای دبيران جغرافيا.
7. بررسی صورت جلسات دبيران كه از مدارس به ناحيه ارسال شده است.

8 . برگزاری سه جلسه با دبيران ناحيه به منظور بررسی مشكالت و تبادل نظر با دبيران.

9. تهيه ی نمونه  سؤال از دروس سال سوم متوسطه و ارسال آن به دبيرستان های ناحيه.
10. پيش بينی كالس های ضمن خدمت برای دبيران با همكاری واحد ضمن خدمت ناحيه براي 

سال تحصيلی 1388-89.
11. بازديد از مدارس ناحيه در سال تحصيلی 1387-88.
12. بازديد دبيران جغرافيا از غار چال نخجير دليجان در 

خردادماه 1388.

گروه هاي آموزشي ناحيه ي 1 اراك
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سعيد بختياري 
مؤسسه ي گيتاشناسي

نام رسمي: جمهوري دومينيكن
Dominicana نام محلي: دومينيكانا

 DOMINICAN (DOM) نام بين المللي: دومينيكا
كشور دومينيكن، با مساحت 48/671 كيلومتر مربع )صد و بيست 
و هشتمين كشور جهان(، در آمريكاي مركزي و در حاشيه ي شمالي 
جزيره ي  خاوري  نيمه ي  كشوركه  اين  دارد.  جاي  كارائيب  درياي 
»هيسپانيوال«، از جزاير آنتيل بزرگ را به خود اختصاص داده و در 
و  هموار  عمدتاً  دومينيكن  شد. سطح  واقع  »هايي تي«  كشور  شرق 
نسبتاً مسطح است و رشته كوهي به ارتفاع حداكثر 3/175 متر )قله ي 
دوآرته(، در امتداد شمال غربي به جنوب خاوري، در ناحيه ي مركزي 

آن، قرار دارد.
آب و هوا: اقليم آن گرم و مرطوب و پر باران است كه دو مورد 
از جريان هاي اقيانوسي، به اعتدال آن كمك مي كند. جنگل هاي آن كه 
درگذشته وسعت زيادي داشته اند، به مرور زدوده شده و جاي خود 
را به كشتزارها داده اند. رودهاي مهم آن سوكو، ياگه و سان خوآن نام 

دارند و بزرگ ترين جزيره ي آن »سائونا« است.
جمعيت: براساس آمار سال 2007، دومينيكن با جمعيتي بالغ بر 
9/366/000 نفر، هشتاد و ششمين كشور جهان است كه از اين تعداد، 
66/8 درصد ساكن شهرها و 33/2 درصد ساكن روستاها )2005( 

بوده اند. تراكم جمعيت آن نيز 192/4 نفر در هر كيلومتر مربع است.
توزيع سني: طبق آمار سال 2002، افراد زير 15 سال 33/5 درصد، 
بين 15 تا 29 سال 26/6 درصد، بين 30 تا 44 سال 20/2 درصد، بين 
45 تا 59 سال 11/7 درصد، بين 60 تا 74 سال 5/9 درصد و بيش از 
75 سال نيز 2/1 درصد از جمعيت را تشكيل مي دهند. متوسط عمر 

مردان 71 سال و زنان 74/5 سال )2006( است.
تولد و مرگ و مير: براساس آمار سال 2006، ميزان تولد 23/2 
نفر در هر هزار نفر، ميزان مرگ و ميز 5/4 نفر در هر هزار نفر، و ميزان 

مرگ و مير كودكان 29 نفر در هر 
هزار تولد بوده است.

سال  در  نژادي:  تركيب 
2003، دورگه ي سياه و سفيد 73 
درصد، سفيدپوست 16 درصد و 

سياه پوست 11 درصد از كل جمعيت دومينيكن را به خود اختصاص 
داده بودند.

مذهب و زبان: براساس آمار سال 2004، كاتوليك ها 64/4 درصد، 
ساير مسيحيان 11/4 درصد، بدون دين ها 22/5 درصد و ساير اديان 
1/7 درصد از كل جمعيت بوده اند. زبان رايج و رسمي اسپانيايي است 

كه با خط التين نوشته مي شود.
پايتخت و شهرهاي مهم: شهر »سانتودومينگو« با 1/887/586 
نفر جمعيت )2002( پايتخت كشور دومينيكن است و شهرهاي مهم 
دماكوريس  و  سان پدر  نفر(،   507/418( سانتياگو  از:  عبارت اند  آن 
)193/713 نفر(، الرومانا )191/303 نفر( و سان كريستوبال )137/422 

نفر(.
نوع حكومت: حكومت آن جمهوري چند حزبي با دو مجلس 
قانون گذاري است. رييس حكومت و رييس دولت، رييس جمهور 

لئونل فرناندز از سال 2004 بوده است.
قوه ي مقننه از دو مجلس نمايندگان با 149 عضو و مجلس سنا 
با 30 عضو به مدت چهار سال تشكيل يافته است. در سال 1998، 
 83( دومينيكن  انقالبي  حزب  در  نمايندگان  مجلس  كرسي هاي 
كرسي(، حزب آزادي دومينيكن )50 كرسي( و حزب اصالح طلب 
سوسيال مسيحي )16 كرسي(. دومينيكن در تاريخ 27 فوريه ي 1844 
از هايي تي مستقل شد و روز ملي اين كشور، بيست و هفتم فوريه، 

روز استقالل آن است.

نسبت دانش آموز به معلمتعداد دانش آموزانتعداد معلمانتعداد مدارسدوره ي تحصيلي

35/8671/374/62438/3ـابتدايي

24/723658/16426/6ـمتوسطه و فني وحرفه اي

11/111286/95725/8ـعالي

آشنايي با كشورهاي جهان

جمهوري دومينيكن
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دومينيكن در سال 1945 به عضويت »سازمان ملل متحد« درآمد و 
عالوه بر آن در سازمان هاي زير نيز عضويت دارد: 

صندوق   ،(UNCTAD) متحد  ملل  توسعه  و  تجارت  كنفرانس 
كودكان ملل متحد (UNICEF)، سازمان خواربار و كشاورزي ملل 
متحد (FAO)، آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA)، بانك بين المللي 
ترميم و توسعه )بانك جهاني / IBRD(، سازمان بين المللي هواپيمايي 
مالي  بنگاه   ،(IDA) توسعه  بين المللي  انجمن   ،(ICAO) كشوري 
بين المللي (IFC)، سازمان بين المللي كار (ILO)، صندوق بين المللي 
پول (IMF)، سازمان بين المللي كشتي راني (IMO)، اتحاديه ي بين المللي 
ملل  فرهنگي  آموزشي، علمي و  راه دور (ITU)، سازمان  مخابرات 
 ،(UNIDO) سازمان توسعه ي صنعتي ملل متحد ،(UNESCO) متحد
 ،(WHO) سازمان جهاني بهداشت ،(UPU) اتحاديه ي جهاني پست
 ،(WTO) سازمان تجارت جهاني ،(WMO) سازمان جهاني هواشناسي
سازمان كشورهاي آمريكايي (OAS)، كشورهاي آفريقا، كارائيب و 

.(I-ADB) و بانك توسعه ي ملل آمريكايي (ACP) اقيانوس آرام
كشاورزي و صنايع: محصوالت عمده ي اين كشور عبارت اند از 
)2005(: نيشكر، برنج، موز، گوجه فرنگي، آووكادو و قهوه. مهم ترين 
محصوالت صنعتي آن نيز سيمان، شكر تصفيه شده و سيگار است. 
در سال 2003، دومينيكن 33 درصد زمين كشاورزي، 43/4 درصد 
مرتع و چمنزار و 28/4 درصد جنگل )2005( داشته است. دام هاي 
زنده آن در سال 2005 شامل: گاو و مرغ بوده است. هم چنين در سال 
2004، حدود 13/760 ميليون كيلووات ساعت برق و 1/993/000 تن 

فراورده هاي نفتي توليد شده است.
نيروي كار: براساس آمار سال 2004، تعداد نيروي كار اين كشور 
3/701/804 نفر بوده است كه 43/1 درصد كل جمعيت را تشكيل 
باالي 10 سال 55/1 درصد، زنان 38/7 درصد و  مي دهد. شاغالن 

بي كاران 16/2 درصد )2006( از كل جمعيت بوده اند.
واحد پول: پزو دومينيكن معادل 100 سنتاوو، هر دالر آمريكا 
معادل 33/25 پزو دومينيكن و هر پزو دومينيكن معادل 302/5 ريال 

است.
به  ملي  ناخالص  توليد   ،2006 سال  در  ملي:  ناخالص  توليد 
29/890/000/000 دالر آمريكا بالغ شد و ميزان سرانه ي آن حدود 

3/109 دالر آمريكا بود.
واردات: دومينيكن در سال 2006، معادل 8/745/000/000 دالر 
آمريكا كاال وارد كرده است كه عمدتاً شامل كاالهاي مصرفي )50/7 
درصد(، كاالهاي سرمايه اي )15/4 درصد( و نفت خام )10/9 درصد( 
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بوده است. اغلب اين كاالها از كشورهاي )2005(: آمريكا )50 درصد(، 
كلمبيا )6/2 درصد( و مكزيك )5/8 درصد( وارد شده اند.

 6/440/000/000 حدود  كشور  اين   ،2006 سال  در  صادرات: 
دالر آمريكا كاال، شامل: صادرات مجدد از مناطق آزاد )70 درصد(، 
آلياژ نيكل و آهن )11 درصد(، سوخت )5/6 درصد( و شكر خام 
)1/6 درصد( به كشورهاي )2005( آمريكا )78/9 درصد(، هلند )2/4 

درصد( و مكزيك )1/9 درصد( صادر كرده است.
نظامي  نفر   24/500 حدود  كشور  اين   2006 سال  در  ارتش: 
داشته است. از اين تعداد، 61/2 درصد در نيروي زميني، 16/3 درصد 
در نيروي دريايي و 22/5 درصد در نيروي هوايي مشغول خدمت 
بوده اند. هزينه ي سرانه ي ارتش در سال 2005، حدود 20 دالر آمريكا 

بوده است.
حمل و نقل: طول خطوط آهن دومينيكن در سال 2004 بالغ بر 
615 كيلومتر و طول راه هاي اتومبيل رو آن )2002( حدود 19/705 
كيلومتر بوده است. در سال 2001، 561/300 دستگاه اتومبيل سواري 
و 284/700 دستگاه اتوبوس و كاميون در اين كشور مشغول به كار 

بوده اند.
ارتباطات: در سال 2000، تعداد 1501/000 گيرنده ي راديويي 
)181 دستگاه براي هر هزار نفر(، 1/1950/000 گيرنده ي تلويزيوني 
تلفن  خط   895/000 نفر(،  هزار  هر  براي  دستگاه   209(  )2004(
)2005( )100 خط براي هر هزار نفر(، 4/606/000 خط تلفن همراه 
رايانه ي  نفر(، 206/000 دستگاه  براي هر هزار  )2006( )511 خط 
شخصي )2005( )22 رايانه براي هر هزار نفر(، 2/000/000 اشتراك 
اينترنت )2006( )222 اشتراك براي هر هزار نفر( وهم چنين 283/000 
نسخه روزنامه )2005( )30 نسخه براي هر هزار نفر( مورد استفاده 

قرار گرفته است.
بهداشت: طبق آمار سال 2005، در اين كشور 12/966 پزشك 
)براي هر 730 نفر يك پزشك( و 9/640 تخت بيمارستاني )براي هر 

982 نفر يك تخت( وجود داشته است.
متوسط  طور  به   ،2005 سال  در  مصرفي  مواد  سرانه ي  تغذيه: 
2/673 كالري بوده كه 84 درصد آن از مواد نباتي و 16 درصد آن از 

فراورده هاي حيواني تأمين شده است.
آموزش: نرخ باسوادي در اين كشور 84/7 درصد )2003( بوده 
است. جدول زير خالصه اي از نسبت هاي آموزشي دوره هاي تحصيلي 

دومينيكن را در سال تحصيلي 3ـ2002 نشان مي دهد.


