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   محيط جغرافيائی-۴۶درس 
  

ميان يک محيط زيست  يک محيط اکولوژيک، در يک بوم، در همواره در زندگی جامعه بشر
را  محيطی که ادامه زندگی بشريک چنين  اگر. يا محيط ويژه جغرافيائی جريان می يابد

به هنگام مطالعه جامعه . گردد ممکن میشد، وجود جامعه غيرممکن می سازد وجود نداشته با
چه  انسان کجا زندگی می کند؟ اجتماع بشری در: انسانی، نخست اين پرسش مطرح می شود

روی  دربرمی گيرد  را در محيطی نشو و نما می يابد؟ معلوم است؛ محيط زيستی که بشر
ها  زيرين آتمسفرو سطح آب پوسته آن و قشر نازک از حدود يک غشاء بسيار کره زمين، در

  .و اجزاء اين محدوده اکولوژيک عبارتست از محيط جغرافيائی عناصر. دارد قرار
  
درون آن زندگی جامعه انسانی جريان  آن چارچوب طبيعی است که در"  محيط جغرافيائی"

 شرايط اقليمی، خاک، آب و هوا، پستی و بلندی آن عبارتند از اصردارد و اساسی ترين عن
  .ها و دره ها و رودها و مجموعه جهان حيوانات و گياهان مجاور ها، منابع زيرزمينی، کوه

ها است، پايه طبيعی برای  محيط جغرافيائی شرط الزم، حتمی و دائمی برای وجود انسان
محيط . ای ادامه حيات مادی جامعه بشری استبر فعاليت توليدی انسان است، شرط ضرور

مرحله  هر جان و جاندار که در اشياء و پديده های طبيعت بی جغرافيائی مجموعه ای است از
 .تاريخی معين وارد روند زندگی اجتماع می شود

بر عکس مفهوم . گرفت نظر متحول در ساکن و غير مفهوم محيط جغرافيائی را نبايد بطور
حدود و اهميت  قات و تحوالت آن، با تغييرتی را بايد کامال وسيع، با همه مشمحيط جغرافيائ

های  طی اعصار و قرون و با تاثيری که زندگی و عمل نسل عوامل و اجزاء گوناگون آن در
مفهوم محيط جغرافيائی نه  به عنوان مثال در. آن باقی گذاشته اند، درک کرد مختلف انسان بر

رزمين را سيراب می کنند، بلکه ترعه هائی که ساخته دست بشر فقط رودخانه هائی که س
ها ل اندازهای مصنوعی، نه فقط جنگ است، نه فقط سواحل آماده برای کشتيرانی، بلکه لنگر

 های مصنوعی، نه تنها مراتع طبيعی بلکه چراگاه ها و چمن زارهای ساخته بشر بلکه جنگل
يابنده است که زندگی  جغرافيائی متحول و تغييراين محيط  در. شود و غيره و غيره وارد می

اين . تاريخ زمين است تاريخ بشريت دنباله ای از. پيدا می شود و جريان می يابد جامعه بشر
بدون آن . يک روند هستند يک رمان، دو حلقه يک زنجير، دو مرحله از فصل از دو، دو

چه دورتر و  دانی که هرحتی کيهان نور. غيرممکن است محيط جغرافيائی، زندگی بشر
اين شرايط را  اين غشاء نازک کره زمين را ترک می کنند با خود تکه ای از طوالنی تر

بهمراه می برند و سفاين فضائی يا ناويزهای آنها و پوشش های غواص آسای آنان، حياتی 
  .کند ترين عوامل اين محيط را برای آنها بطورمصنوعی حفظ می



 

 و جامعه، عمل و رابطه همه جانبه بين طبيعت حقيقت بيانگر درمقوله محيط جغرافيائی 
 در. بناميم" محيط جغرافيائی زيست جامعه انسانی"را  ست و ما می توانيم آنعکس العمل آنها

  .اين مقطع توجه به ديالکتيک روابط و تاثير متقابل طبيعت و جامعه اهميت خاص دارد
 زمان با رشد جامعه، از  اين شکل است که هممتقابل به رابطه و تاثير نحوه اين تغيير

شود و به وابستگی های با واسطه و  وابستگی های بالواسطه جامعه به طبيعت کاسته می
 نخستين دوران های تاريخ خويش در انسان در: توضيح بدهم. شود غيرمستقيم آن افزوده می

دسترس  يائی پيرامون درآنچه که محيط جغراف محصوالت آماده طبيعت يعنی از درجه اول از
وجود ه می گذاشته و مستقيما قابل مصرف بوده استفاده می کرده و زندگيش مستقيما وابسته ب

 يا عدم ميوه ها و حيوانات وحشی و تاثيرمستقيم زندگی آفرين يا مرگ زای شرايطی نظير
شرايط و اين  يابد، فاصله انسان از چه جامعه تکامل می ولی هر. سرما و گرما بوده است
خود  می گردد و انسان می کوشد با کار شده و استقاللش فزونتر امکانات طبيعی بيشتر

چه بيشتر، آنچه را که مناسب ادامه زندگيست فراهم سازد، شرايط پيرامون را  بتدريج و هر
پيش  چرا؟ زيرا که انسان بيش از. قابل زيست کند را تغيير دهد و بيشتر نمايد، آن مساعد تر

طبيعت و محيط زيست خود و چگونگی  آن و شيوه تاثيربرای تغيير  طبيعت و رموزنوانيبه ق
برد و به اين ترتيب قدرت و سلطه خود را بر طبيعت فزونی  بردن اين قوانين پی می بکار

 یمستقيم و شديد به عوامل وابستگی های بالواسطه خود به آن می کاهد و تاثير می بخشد و از
  .، باران و سيل، خشکسالی و طغيان و غيره را کاهش می دهدسرما و گرما رينظ

و طی همين روند شناخت طبيعت و قوانين آن، جامعه بشری تماس مرتبا  سوی ديگر اما از
تر و روندهای  تازه و متعددو ژرفتری با طبيعت می گيرد و انسان مرتبا عناصر بيشتر

چنين است که بتدريج . يت خود می کشدطبيعت را به حيطه فعال گوناگون تر و پرشمارتری از
خرد  های بسيار تجزيه شونده اتم، حرارت ناطيس، برق، عناصرنيروی ثقل، ريزش آب، مغ

و کالن، قوانين نجومی، حالت پالسمائی ماده، اشعه ليزر و غيره و غيره وارد در حيطه 
چه پرشمارتر آن است که وابستگی  هر نتيجه عمل اين عناصر. فعاليت جامعه بشری می شود

اجزاء محيط  درجه استفاده جامعه از. می شود های با واسطه جامعه و طبيعت بيشتر
جغرافيائی فزونی می گيرد و بغرنجی مناسبات و هم پيوندی بين انسان و طبيعت افزوده می 

 حتوی ترشود و خود مفهوم محيط جغرافيائی و روابط و وابستگی های اکولوژيک مرتبا پرم
وابسته اند و  تاثيرمی گذارند، به يک ديگر يکديگر بدين ترتيب طبيعت و جامعه در. می شود

 همه اينها، اهميت محيط جغرافيائی زيست را در. يک واحد ديناميک را تشکيل می دهند
  . زندگی بشری نشان می دهد

طبيعت  از سريع ترطبيعت است ولی  آنچه گفتيم معلوم شد که محيط جغرافيائی بخشی از از
طبيعت  سراسر محيط جغرافيائی و نه در زيرا در. يابد و تحول می مجموع خود تغيير در

تی نو رآن عما خود درنوبه نسلی به  شود و هر عمل جامعه ظاهرمی است که مستقيما آثار
جبين آن باقی  فعاليت خود را بر ، مهررود و منزل بديگری می پردازد می سازد و وقتی می

مرحله تاريخی مشخص  هر سطح توليد در وابسته به ژرفای گستردگی اين تاثير. ی گذاردم
می  و پر دامنه تر رود اين تاثيرعميق تر چه جامعه به پيش می هر. تکامل جامعه است از

افزون  همان حالت دست نخورده خود نمی تواند هميشه نيازهای روز در طبيعت بکر. شود
بهمين جهت انسان ها طبيعت را تغيير می دهند و محيط . ه سازدتوليد و مصرف را برآورد

بدين ترتيب انسان نيرومندترين عامل . مناسب و الزم و مورد احتياج را بوجود می آورند
وابسته به  اما ابعاد و خصلت و شکل اين تغيير. برای تغيير و تحول محيط جغرافيائی است
  .سطح تکنيک و نظام اجتماعی موجود است

جامعه و جامعه برمحيط  متقابل محيط جغرافيائی بر رکسيسم حيطه و دامنه و ژرفای تاثيرما
آن مدعيانی که بر مارکسيسم به اصطالح خرده می . جغرافيائی را بخوبی روشن می کند

هاون می  گيرند که گويا به اهميت عوامل طبيعی و محيط جغرافيائی واقف نيست آب در



 

دقيق و علمی به نقش و اهميت محيط  نها علمی است که بطورکوبند، برعکس، مارکسيسم ت
را درست بهمان اندازه که هست   آشنا است و جوانب مختلف آن-چنانکه هست  آن-جغرافيائی

  .می گيرد نظر در
تکامل جامعه داشته  دو گانه ای بر مارکسيسم می آموزد که محيط جغرافيائی می تواند اثر

های معدنی و  آب و هوای متنوع و مورد نياز، وجود سنگ يرشرايط طبيعی مناسب نظ. باشد
  .ها و رودخانه ها، به تکامل آن و به آهنگ سريع رشد آن کمک می کند منابع طبيعی، جنگل

راه اين تکامل ايجاد  برعکس شرايط نامناسب و فقدان آن عواملی که برشمرديم، موانعی در
  .می نمايد و موجب کند شدن آهنگ رشد می گردد

محيط جغرافيائی تنها به کند شدن يا تند کردن آهنگ رشد کشورها و ملل محدود نمی  تاثير
. گانه اقتصاد باقی می گذارد تکامل رشته های جداقاطع در موارد متعددی تاثير شود، بلکه در

عين حال ثابت  اهميت محيط جغرافيائی و نشان دادن تاثير و نقش آن، در مارکسيسم با ذکر
مثال علت . تکامل جامعه نيست ه محيط جغرافيائی عامل قاطع و تعيين کننده درمی کند ک

شرايط طبيعی و محيط جغرافيائی جستجو  توان در عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی را نمی
انواع و اقسام  کافی است به ميهن ما ايران، اين سرزمين امکانات شگرف و سرشار از. کرد

زنجير نو  علل ديگری در و دارای آب و هوای متنوع، که به نیهای زمينی و زيرزمي ثروت
  .افکنيم نگه داشته شده و از رشد سريع و سالم بی بهره مانده نظر استعمار

جامعه  بين متفکرين بورژوازی عده ای اهميت محيط جغرافيائی را مطلق کرده و در در
يط جغرافيائی و حتی برخی بوجود آوردند که مح" دترمينيسم جغرافيائی"شناسی مکتبی بنام 

تکامل  تعيين کننده در خانه را عنصر آب و هوا و وجود رودعناصرجداگانه آن، نظير از
" ژئوپوليتيک"شکل نظريه ای موسوم به  امپرياليسم اين تئوری به عصر در. جامعه می داند

مايندگان اين مثال ن. ها گرديد درآمد و وسيله ای برای توجيه سياست تجاوزکارانه امپرياليست
 ادعاهای ارضی خود را بر" فضای حياتی"نظريه در آلمان هيتلری با طرح مسئله کاذب 

نقش قاطع محيط " برای رد نظريه .جهان پيش کشيدند همسايه و سيادت برسرزمين های ملل 
کوچکترين مراجعه به واقعيت و توجه به تغييرات اجتماع که " تکامل اجتماع جغرافيائی در

يا سرزمين های .  می آيدرزمين واحد با حفظ کم و بيش محيط جغرافيائی پيشيک س در
دارای شرايط اقليمی و محيط جغرافيائی تقريبا مشابه ولی دارای سطح تکامل و نظام های 

مثال مقايسه ای انجام دهيد بين جمهوری های .  اقتصادی گوناگون کفايت می کند-اجتماعی
، يا بين کشورهای اروپای مرکزی که در سيستم های اجتماعی شوروی قفقاز با ترکيه و ايران

می  شرايط مشابه طبيعی بسر تکامل جامعه هستند ولی در مراحل متفاوتی از مختلف و در
تکامل و آهنگ  تند يا کند کردن سير جدی در با تمام اينها، عامل محيط جغرافيائی تاثير. برند

. وجود رشته های جداگانه اقتصاد دارد ا و درتعيين شکل ظاهری تمدن ه رشد جامعه و در
 .راه شيوه توليد اجرا و عملی می شود محيط جغرافيائی هميشه از تاثير

 
 


