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  209-232 ، صفحات1389بهار  31 ة، شمار15، سال )دانشگاه تبريز(ريزي   جغرافيا و برنامهنشريه
  

  20/10/1387: تاريخ دريافت
  20/8/1388 :تاريخ پذيرش نهايي

  

 ∗شكويي حسين دكتر آثار در انديشه تطور سير بازخواني

  
  1سيدمحسن حبيبي

  2سارا حميده
  3رضامحمد پورنويد

  

  چكيده
 و آثار بازخواني طريق از شكويي حسين دكتر تفكرات و ها انديشه در كاوشي وشتار،ن اين هدف

 دورة. مشخص است فكري دورة سه قالب در او ذهن و فكر در انديشه تطور و تحول بررسي سير
 و بازخواني. شود مي تعريف »شهري جغرافياي «و »جغرافيا فلسفة «كتاب دو با) 1349 ـ1353 (اول

 معرفي جغرافيايي مكاتب و ها انديشه شارح مقام در را شكويي دكتر دوره، اين ثارآ دقيق بررسي
 هاي كتاب ـ) 1353 ـ1357 (او علمي ـ فكري حيات دوم دورة آثار بررسي و مطالعه. كند مي

 نشينان حاشيه «و »شهري زيست محيط «،»جهانگردي جغرافياي بر مقدمه «،»جديد هاي شهرك«
 اين در شكويي دكتر. دارند تفكراتش و ها انديشه در توجه قابل و معنادار يتحول از نشان ـ »شهري
 سوم دورة. پردازد مي جغرافيايي موضوعات و مضامين تحليل و نقد به بودن شارح بر تأكيد با دوره

 جغرافياي «نگارش با كه است متعددي مقاالت و كتب بر مشتمل) 1357 ـ1384 (او علمي هاي فعاليت
 پايان» )دوم جلد (جغرافيا فلسفة در نو هاي انديشه «تحرير با و آغاز »جغرافيايي هاي مكتب و كاربردي

 باب در پردازي نظريه هاي رايحه نخستين خر،أمت ةدور آثار در كه است اين امر واقع. يابد مي
 وم،س دورة در ترتيب بدين. رسد مي مشام به آنها تحليل و نقد و شرح كنار در جغرافيايي موضوعات

  .آورد مي روي نيز نظريه تدوين به بودن ناقد و شارح عين در شكويي دكتر
 .كاربردي جغرافياي شهري، جغرافياي جغرافيا، فلسفه جغرافيايي، هايمكتب: كليدي واژگان

                                                 
 رفت مومني مصطفي دكتر جغرافيا حوزة عزيز و ارجمند استاد كه برآمد بانگي ناگاه به مقاله، تدوين آخرين هنگام به ∗
 در مقاله اين از ايگوشه كه بود ايجلسه رئيس او شكوئي، حسين دكتر بزرگداشت در. داد ترجيح فاني به را باقي و

 خواهد خالي شكوئي حسين ردكت چون جايش كه فرهيخته استاد اين به شود مي تقديم مقاله اين اكنون و شد، ارايه آنجا
 .ماند

 .Email: Smhabibi@ut.ac.ir                      .تهران دانشگاه - زيبا هنرهاي پرديس -شهرسازي دانشكده استاد ـ1
  .تهران دانشگاه -  زيبا هنرهاي پرديس - شهرسازي ارشد كارشناسي دانشجوي ـ2
  .تهران دانشگاه -  بازي هنرهاي پرديس - شهرسازي ارشد كارشناسي دانشجوـ 3
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  مقدمه

. توان يكي از پيشگامان جغرافياي علمي و معاصر ايران دانست دكتر شكويي را مي
پرداز، تأثيري جدي و قابل تأمل بر عرصة جغرافياي  نظريهاو در مقام شارح، ناقد و 

شك بررسي و بازخواني كُتب و مقالت متعدد او و   بي. زمين داشته است ايران
تواند در فهم و شناخت  هاي مطروحه در اين آثار، مي توجه دقيق به آراء و انديشه

بر همين . هاي علمي ـ فكري دكتر شكويي، گامي مؤثر و راهگشا باشد فعاليت
ها و  اساس نوشتار حاضر در قالب سه دورة فكري به بررسي و تبيين انديشه

در ضمن الزم به ذكر است كه پژوهش حاضر عمدتاً مبتني . پردازد تفكرات او مي
و شرح و  -كتب و مقاالت- بر بازخواني و تحليل آثار منتشر شده دكتر شكويي

هاي   اين متون بوده و در اين ميان به دادههاي او از خالل ها و انديشه تبيين ديدگاه
اند،  ها و مطالبي كه در ارتباط با او به رشتة تحرير درآمده اي، مصاحبه نامه زندگي

آنكه نقش محوري در كار حاضر  اي گذرا اشاره شده، بي به فراخور نياز و به گونه
  .داشته باشند

دكتر شكويي به ذكر اين پيش از پرداختن به موضوع اصلي، در ارتباط با زندگي 
ساليان متمادي .  در شهر تبريز متولد شد1312كنيم كه او در سال  نكته بسنده مي

 چشم از 1384به كار علمي ـ پژوهشي در حيطة علم جغرافيا پرداخت و در سال 
  .جهان فروبست

  )1349ـ 1353(دورة اول 
انتشار كتاب  با 1349 اين دوره از حيات علمي و فكري دكتر شكويي در سال

در » جغرافياي شهري«آغاز و در ادامه با انتشار دو جلد كتاب » فلسفة جغرافيا«
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اي كه به مثابة نقطة عزيمت فكري ـ فلسفي دكتر  دوره. گيرد  پايان مي1352سال 
هاي تازه در علم جغرافيا از  شكويي در سفر براي آگاهي يافتن و كشف افق

 امر اين است كه بازخواني و قرائت چندبارة واقع. اهميتي بسيار برخوردار است
هاي مطروحه در آنها نشان از نقش و تأثير قابل  ها و ايده آثار او و عطف به ديدگاه

فلسفة . اش داردهاي علمي تأمل و جدي آثار اين دوره در زندگي و فعاليت
ي ا جغرافيا جدا از آنكه عنوان نخستين كتاب دكتر شكويي است، مضمون و انگاره

ماندگار و هميشگي در تفكر و انديشة او بوده است؛ به همين سبب، آخرين 
ـ ) 1382(هاي نو در فلسفة جغرافيا  دستاوردش در حيطة علم جغرافيا ـ انديشه

 ،با استناد به مقدمة دكتر شكويي بر كتاب. اي روشن و متقن بر اين مدعاست نشانه
دست ه  مفهوم فلسفة جغرافيا بتوان تصويري گويا و مشخص از  مي،1364در سال 

ترين قوانين حاكم بر روابط انسان و  فلسفه جغرافيا از عمومي«: گويداو مي. آورد
به سخن ديگر، فلسفة جغرافيا، عبارت است از . وگو دارد محيط بحث و گفت

ها  بيني خاص از روابط جوامع انساني و شرايط محيطي، پيوند واقعيت پديده جهان
اي و باالخره اصول و  وحدت و تجانس ناحيه جهت آشنايي بابا يكديگر در 

مثل اين است كه فلسفة جغرافيا از وحدت . قوانين حاكم بر روابط انسان و محيط
مند  گويد كه در عين كثرت از وحدت و تجانس الزم بهره يافته سخن مي نظام
مدة  با توجه به اين مضمون، محور اصلي و ع.1) مقدمه:1364شكويي، (» است

 تعاريف و توضيحاتي روشنگر و راهگشا در ارتباط با ةبحث در اين كتاب اراي
علم جغرافيا،  :اساسي علم جغرافياست؛ مقوالت و مفاهيمي نظير اي و مفاهيم پايه

                                                 
، مقدمة مذكور به آن )1364(در چاپ سوم اين كتاب . فاقد مقدمه است) 1349(» فلسفة جغرافيا«ـ چاپ اول كتاب 1

  .اضافه شده است
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هاي ناحيه، فرهنگ در   ناحيه، كانون تقسيمات جغرافيايي، واحدهاي جغرافيايي،
به ديگر سخن  .1...، جغرافياي انساني وحيط طبيعيجغرافيا و نسبت آن با عوامل م

 به نيلتوان گفت كه دغدغة اصلي نويسنده در اين كتاب تالشي است براي  مي
معرفي و شرح مفاهيم و مضامين بنيادين و البته انتزاعيِ علم جغرافيا، كه در وراي 

  . گيرند هاي كاربردي و عملي از اين علم، قرار مي تمامي استفاده

  يز يعني جغرافياي شهري، بسط و ادامة همان تفكر و دغدغه،كتاب دوم او ن
بنابراين شكل و سياق . البته اين بار در ارتباط و پيوستگي كامل با مفهوم شهر است

.  اثر قبلي است  در اين كتاب، به سان-روايت ـ از نظر اهداف، اصول و روش كار 
ظير قلمرو جغرافياي جلد اول كتاب با معرفي و شرح مفاهيم پايه و اساسي ن

شهري، علت وجودي شهرها، اكولوژي شهري، نقش شهرها آغاز و در ادامه با 
هاي  بررسي وضعيت شهرها در طول تاريخ، پيچيدگي و مشكالت كالنشهر

امروزي، به شرح و تبيين اجمالي و كوتاه مقوالت عيني و ملموس نظير متابوليسم 
ضعيت بازارها، بخش مركزي شهرها و  نقش وسايل ارتباطي در شهرها، و شهرها،

   .2پردازد ها مي هاي شهري و زاغه نيز حومه

جلد دوم كتاب نيز با معرفي و شرح نظرياتي مرتبط با ساخت و توسعة شهرها 
هاي جغرافيدانان و شهرسازاني چون هومر  آغاز و با بررسي شرح آراء و انديشه

 پاتريك گدس و شماري ديگر، هويت، رابرت ديكنسون، ابنزرهوارد، لوكوربوزيه،
هاي شهري،  ريزي شهري، نحوة استفاده از زمين به مقوالتي نظير طرح و برنامه

گزيني جمعيت شهري پرداخته، و با شرح و بيان   تراكم و تركيب و جدايي
                                                 

  .، فلسفة جغرافيا، انتشارات گيتاشناسي)1364(شكويي : براي اطالعات بيشتر رجوع شود به ـ1
  .، جغرافياي شهري، جلد اول و دوم، انتشارات دانشگاه تبريز)1352(شكويي : براي اطالعات بيشتر رجوع شود بهـ 2
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شامل معرفي و بررسي -هاي شهري در نواحي مختلف جغرافيايي خصيصه
اي غربي، شهرهاي خاورميانه و نيز خصوصيات شهرهاي سنتي قارة آسيا، شهره

  .1پذيرد شهرهاي ايران ـ پايان مي

طور كلي انديشة دكتر شكويي در ه هاي فوق و ب آنچه در ارتباط با كتاب
نخستين دورة فكري او بارز و مشهود است، پيشتازي او به عنوان شارح عقايد، 

ها و   انديشهها و مكاتب جهاني در حيطة علم جغرافيا در ايران است؛ انديشه
عقايدي كه برخي از آنها تا آن زمان هرگز در جوامع علمي و دانشگاهي ايران 

عنوان ه كه ب 2ها حضور پرشمار منابع التين در اين كتاب. مطرح نگرديده بودند
 آنها ارجاع داده شده،  جاي متن و به فراخور نياز به مĤخذي معتبر و مستند، جاي

او به كتب كالسيك و روز جهان در حيطة علم نشان از آگاهي و توجه دقيق 
جغرافيا و احساس دغدغه و مسئوليت او نسبت به  طرح و شرح مضامين و 

بنابراين مضامين و . هاي جهاني در جامعة علمي ايران آن روزگار دارد ديدگاه
ها و نيز شكل و سياق روايت آنها ـ كه هنوز در اين دوره  محتويات اين كتاب

اند ـ تصويري از دكتر شكويي در  حليلي نداشته و بيشتر توصيفيچندان جنبة ت
گر و شارح در اين دوره و آغاز يك حركت در علم جغرافيا در  مقام يك توصيف

سفري كه به تدريج و با حصول به پختگي و تجربة بيشتر، . كند ه مييكشور را  ارا
  . دشوپردازي نيز همراه مي با تحليل و نقد و البته نظريه

  )1353ـ 1357(دورة دوم 
                                                 

  .، جغرافياي شهري، جلد اول و دوم، انتشارات دانشگاه تبريز)1352(شكويي : براي اطالعات بيشتر رجوع شود به - 1
اين . اند  منابع، التين بوده٪82 مأخذ يعني حدود 58 مأخذ مورد استفاده در كتاب فلسفة جغرافيا، 71به عنوان مثال از ـ 2

  .هاي دكتر شكويي در هر سه دورة فكري كامالً صادق است حدود درصد در مورد تمامي كتاب
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فكري دكتر شكويي با نگارش چهار كتاب  -هاي علمي اين دوره از فعاليت
محيط «، )1354(» اي بر جغرافياي جهانگردي مقدمه«، )1353(» هاي جديد شهرك«

در اين  .شود تعريف مي) 1355(» نشينان شهري حاشيه«و ) 1355(» زيست شهري
نادار در انديشه و افكار او در ارتباط با  شاهد تحولي ظريف و البته مع،دوره

دو دليل عمده  اين تحول توان گفت مي. موضوعات و مضامين علم جغرافيا هستيم
اول آنكه بازخواني و كاوش دقيق در كُتب فوق نشان از تغييري : داشته است

مشهود در ارتباط با موضوعات و مقوالت مورد مطالعه او دارد؛ واقع امر اين است 
 اول، ةاي و عمدتاً انتزاعي كتب دور موضوعات و مضامين علمي، اساسي، پايهكه 

هايي عيني، انضمامي و ملموس  در اين دوره جاي خود را به مفاهيم و آموزه
به تعبيري ديگر پس از طرح و شرح مباحث و مباني نظري علم جغرافيا . دهد مي
طور خاص، در اين ه شهري بطور عام ـ در كتاب فلسفة جغرافيا ـ و جغرافياي ه ب

هاي جديد،  دوره پرداختن به موضوعات و مقوالت موردي و ملموس نظير شهرك
و  نشيني يهـيط زيست، جغرافياي جهانگردي و مباحث مربوط به حاشـمح

و دليل دوم آن . دشو نشيني، به دغدغه فكري و رسالت دانشگاهي او مبدل مي زاغه
گر دكتر شكويي در كنار شارح بودن،   تحليلكه براي نخستين بار چهرة ناقد و

از . شودنشينان شهري آشكار مي هاي جديد و حاشيه بخصوص در دو كتاب شهرك
اين دوره به بعد او عالوه بر معرفي و شرح موضوعات و مضامين جغرافيايي، 

اي كه در ويژگي. پردازد گهگاه و به فراخور نياز به تبيين، تحليل و نقد آنها نيز مي
  .شود تر مي تر و جدي  سوم فكري او بسيار پررنگةدور

هاي جديد و  انگيزه و دغدغة اصلي دكتر شكويي در پرداختن به موضوع شهرك
هاي جديد حركت  ايجاد شهرك«: نگارش كتابي در باب آن، بر اين روال است
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هاي ساكن در  اين حركت تازه، انسان. اي در تاريخ و فرهنگ انساني است تازه
در اينجا همة . دهد شهرها و جهانشهرها را به گونة كامالً جديد پرورش ميكالن
هاي  شهرك. يابند هاي سني حتي كودكان و سالمندان نيز جاي ويژة خود را ميگروه

اندازهاي دوست   چشمهاي كوچك با جديد طبقات مختلف جامعه را در محيط
هرهاي بزرگ را در اختيار داشتني و دلپذير با طبيعت آشتي داده و همة امكانات ش

 عبارت فوق كه .)118 :1353شكويي،  (»دهد  ميرهاي خستة قرن ما قرا انسان
هاي جديد و البته انگاره  مبين ديدگاه اصلي دكتر شكويي در ارتباط با شهرك

اي جدي و قابل تأمل گزينههاي جديد را به مثابة  مركزي كتاب نيز است، شهرك
هاي ناشي از تحوالت اجتماعي و اقتصادي موجود در در برابر مسائل و دشواري

تر موضوع،  بر همين اساس و به منظور تبيين دقيق. نمايد كالنشهرها مطرح مي
هاي جديد، اهميت كتاب به مباحث و مقوالتي نظير تعريف اهداف شهرك

هاي جديد در كشورهاي در حال توسعه، شرايط الزم در ايجاد آنها، شهرك
يل ارتباطي، صنايع و مراكز فعاليت آنها و نيز دو مصداق واقعي از تأسيسات، وسا

   .1پردازدمي تاپيوال در فنالند ـها ـ شهرك كلمبيا در آمريكا و شهرك  اين شهرك

اي بر جغرافياي جهانگردي، كليات مسألة جهانگردي، محور  در كتاب مقدمه
ن مطالعه صنعت ضم«گونه كه در مقدمة كتاب آمده بحث قرار گرفته و همان

 وضع كلي پراكندگي جغرافيايي ةتوريسم در رابطه با عوامل جغرافيايي و اراي
ريزي توريستي و عوامل و مسائل و مشكالت  صنعت توريسم، اصول برنامه

ها و معرفي شرايط حل دشواريتوريسم را كه طبعاً معطوف به جستجوي راه
                                                 

  .هاي جديد، انتشارات دانشگاه تبريز، شهرك)1353(شكويي : براي اطالعات بيشتر رجوع شود بهـ 1
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، 1354شكويي، (» سازد يمناسب براي گسترش طبيعي اين صنعت است، مطرح م
  .)مقدمه

هاي جديد، در كنار بخش تعاريف و در اين كتاب نيز به مانند كتاب شهرك
 مصاديقي عيني از جغرافياي جهانگردي در كشورهاي ةمباني نظري، به ارائ

پراخته شده ... مختلف جهان نظير انگلستان، آمريكا، شوروي، ايرلند، مصر و
 او، پژوهشي است در ارتباط بامسائل گوناگون زيست شهري كتاب محيط .1است
دكتر شكويي در اين كتاب با خُرد كردن موضوع اصلي در .  شهري زيست محيط
وهواي ويژة شهرها، آلودگي صوتي و ضعف شنوايي  تري چون آب هاي جزء قالب

 و نيز اشاره به طرق 2ها و فضاهاي باز شهري، امراض شهري مردم شهرها، پارك
ها، سعي در شرح و تبيين ها و نارسايي خطرات ناشي از اين آلودگيمقابله با 

آخرين كتاب اين دوره يعني . موضوع بسيار جدي محيط زيست شهري دارد
تري  نشينان شهري، نسبت به سه اثر قبلي، جنبة تبييني ـ تحليلي پررنگ حاشيه

ي به گوش هاي انتقادي ذهن و انديشة دكتر شكوي داشته و در آن نخستين پژواك
هاي او   مبين نظر و ديدگاه واسطه و مستقيم اي كامالً بي گونهه اين كتاب ب. رسد مي

نشيني است؛ اين  نشيني و زاغه در ارتباط با مقولة بسيار حساس و جدي حاشيه
  :صورت زير بيان داشته توان در قالب سه مضمون اصلي ب ها را مي ديدگاه

  در حاشيه زيستن: ديدگاه اول
اي جهت اظهار عقيده، طرح  به سبب در حاشيه زيستن، وسيلهنشين  زاغه«

                                                 
  . ر جغرافياي جهانگردي، انتشارات دانشگاه تبريز، مقدمه ب)1353(شكويي : ـ براي اطالعات بيشتر رجوع شود به1
www.SID.ir  .، محيط زيست شهري، انتشارات دانشگاه تبريز)1355(شكويي : براي اطالعات بيشتر رجوع شود بهـ 2
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نشين با  نمايد كه ساكنين منطقة حاشيه چنين مي. يابد ها و نيازهاي خود نمي خواسته
پيش  در اينجا هرچه محيط زندگي اراده كند و. اند دنياي خارج قطع رابطه كرده

ه بهتر ساختن محيط زندگي اما كمترين حركتي در را. شود بياورد، پذيرفته مي
نشين، درحاشيه زيستن و كناره گيري  تنها راه عالج مردم حاشيه. گيرد صورت نمي
هري بر آنها تحميل ـ شةعـهري است و اين در حاشيه زيستن را جامـاز مردم ش

  .)8 و 7 :1355شكويي، (» كندمي

  نشيني به مثابة امري اجتماعي حاشيه: ديدگاه دوم

نشينان به  تر از آن است كه تنها با كوچ دادن حاشيهنشيني مهم مسألة حاشيه«
كوچ دادن و انتقال . هاي مناسبي برسيم حلهاي ديگر، توانسته باشيم به راه محله

ترين تغييري تواند در فرهنگ خاص منطقه كوچك نشين شهرها نمي مردم حاشيه
هايي است كه تنها  نشينان شهري، يكي از روش فكر انتقال حاشيه. وجود آورده ب

شود در حالي كه  ها مطرح مي به هنگام بحث در پاكسازي محيط فيزيكي زاغه
تر از اصالح شرايط فيزيكي ايجاد شرايط مناسب اجتماعي و فرهنگي مهم

هاي توان با چند سخنراني و يا راهنمايي در اينجا نمي. تشخيص داده شده است
دگرگوني در زندگي ...  غلبه كردچند ساعته به سرعت بر فقر فرهنگي مردم

نشين خود احساس مسئوليت  نشينان وقتي عملي خواهد شد كه مردم حاشيه حاشيه
سازي  هاي اجتماعي كه به خاطر سالم  برنامه اين مردم بايد از نتيجة همة. كُنند

هاي  شود مطمئن باشند و در اين راه تغيير روش محيط زيست آنها تنظيم مي
  .)128 :1355 ،شكويي(» دانندندگي را الزم بز
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  قيمتهاي ارزان نشيني و خانه حاشيه: ديدگاه سوم
نشين نتيجة فقر نيست بلكه ناشي از كمبود مسكن  اي موارد، حاشيه در پاره«
قيمت به حد كافي تهيه نشوند،  هاي ارزان تا زماني كه خانه... قيمت است ارزان
   .)109 :1355 ،شكويي(» واهد آمدنشيني يك امر كامالً عادي به شمار خ حاشيه

ها به شرح، تبيين و تحليل و گاه  دكتر شكويي با محور قرار دادن اين ديدگاه
نشيني پرداخته و با  نشيني و زاغه نقد موضوعات و مضامين مرتبط با امر حاشيه

سعي در تحت تأثير قرار دادن و به تأمل وا داشتن  1هايي  راهكارها و گزينهةاراي
  . انديشة مردمان ديروز و امروز داشته استافكار و

آنچه در اين ميان به عنوان فصل مشترك چهار اثر فوق نمايان است، شيوة 
در واقع . گري تقريباً ثابت دكتر شكويي در اين آثار استپرداخت و نوع روايت

گرچه در اين كتب با مفاهيم و مقوالتي عيني و ملموس مواجه هستيم، ولي اين 
صورت ه مدتاً جنبه و صبغة تاريخي ـ سرزميني ايران آن روزگار را بمفاهيم ع

واسطه منعكس نكرده و اكثراً نشأت گرفته و منبعث شده از مطالعه و  مستقيم و بي
توان گفت كه آثار اين دوره  به ديگر سخن مي. بررسي متون و منابع التين هستند

اي خاص در ارتباط با مسائل  رهبيش از آنكه بخواهد حاوي ديدگاه، آموزه و يا انگا
در جامعة ايران ... نشيني و هاي جديد، زاغهمختلفي چون محيط زيست، شهرك

 آثاري ؛2هستندباشند، پژوهشي علمي و مستند براساس شمار زيادي منابع التين 
                                                 

نـشينان شـهري،    ، حاشـيه )1355(شـكويي  : ها رجوع شود به تر از جزئيات اين راهكارها و گزينه       براي اطالعات دقيق  ـ  1
  .86 و 85تبريز، صفحات انتشارات دانشگاه 

انتقادي با دكتر حسين -اي علميدر انتقاد از چنين روندي است كه دكتر محمد حسين پاپلي يزدي، در مباحثهـ 2
ها به گفتارها، نوشتارها و هاي آثار نويسندگان جهان سوم را اعتقاد راسخ آن، يكي از ويژگي1367شكويي به سال 
داند و به طور مشخص در ارتباط با مي) زبانبه ويژه انگليسي( مكاتب مختلف غربي هاي نويسندگان وتعاريف و تئوري www.SID.ir
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صورت مستقيم ـ ه كه گرچه در نگاه نخست نشان و تأثيري از بومي بودن را ـ ب
هاي گسترده و  هاي بحث  از آن جا كه در آنها نخستين رايحهدر خود ندارند، ولي

توانند به مثابة نقطة عزيمت رسد، مي جدي آتي در مورد وضعيت ايران به مشام مي
زمين مطرح  مناسبي براي حصول آگاهي و درك بازتابي از مسائل و مشكالت ايران

  .شوند

  )1357ـ 1384(دورة سوم 

 فكري دكتر شكويي با حجم انبوهي از كُتب و دورة سوم زندگي و حيات علمي ـ
بدين . مقاالت متعدد، از لحاظ مضمون و محتوا بازگشتي معنادار به دورة اول است

ترتيب كه مجدداً مفاهيم و موضوعات اساسي و ماهوي علم جغرافيا، البته اين بار 
از اين . گيرد تر در مركز توجه آثار اين دوره قرار مي تر و دقيق اي تحليلي گونهه ب

هاي اجتماعي  هاي سياسي، اقتصاد سياسي و نظريه هاي فلسفي، فلسفه پس انديشه
  اصلي اوةبه عنوان عوامل شناخت جغرافياي نو در تقابل با جغرافياي سنتي، دغدغ

سفري كه از كتاب جغرافياي كاربردي  .شودمي و درازدر مسير و سفري طوالني 
در اين ميان، دكتر . دشو  در فلسفة جغرافيا ختم ميهاي نو آغاز و به كتاب انديشه

شكويي در عين شارح و ناقد بودن، از طريق تأليفات گستردة خود به تدوين نظر 
جانبة مكاتب و در علم جغرافيا پرداخته و با شرح و بسط و نقد و تحليل همه

                                                                                                             
اي از آقاي دكتر شكويي نيست كه در آن بدون اغراق هيچ مطلب و مقاله«: نويسدها و مطالعات دكتر شكويي ميپژوهش

پاپلي يزدي، (» و ارايه نشده باشددانان غربي نقل اي از جغرافيا، از جغرافييك تعريف جديد از جغرافيا و يا شاخه
و از همين ره دكتر پاپلي يزدي رسالت خود را در جغرافيا تالشي براي بازگشت به خويشتن خويش، به ) 51، 1367

 مونتاژ گونه –اي ديگر با رد اين اتهام دكتر شكويي نيز در همان زمان در مقاله. داندهاي خويش ميفرهنگ، دين و سنت
مان با توجه به شرايط فرهنگي جامعه) منظور دكتر پاپلي يزدي(من بر خالف نويسنده محترم «: نويسد مي- بودن آثارش

هاي جغرافيايي، معتقدم هر گونه ترجمه، اقتباس، ترجمة آزاد، تاليف و ترجمه با شرط گريز از و كمبود شديد كتاب
www.SID.ir  ).49، 1367شكويي، (» هاي فكري، بايد با احترام پذيرفته شودگمراهي
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ي گذشته ها  تا امروز ـ و نيز افكار و انديشه هاي جغرافيايي ـ از گذشته انديشه
  .كُند پردازي مي اي جدي دربارة آنها نظريه گونهه ، ب1خود

شايد  «1360در ميانة دهة » هاي جغرافيايي جغرافياي كاربردي و مكتب«كتاب 
هاي  هاي جغرافياي كاربردي و مكتب نگاهي نخستين به مفاهيم، اصول و نگرش

 دكتر شكويي در  و ديدگاه اصلي  انديشه.)10، 1365شكويي، (» جغرافيايي باشد
هاي فلسفي  پيوندي نزديك ميان جغرافياي كاربردي و مكتباين كتاب نوعي هم

هاي  هاي فلسفي در ايجاد مكتب انديشه«: نويسد است و در همين ارتباط مي
هاي فلسفي، در  رسد كه انديشه  چنين بنظر مي. اند جغرافيايي تأثيرات بسياري داشته
هاي  افياي محض مؤثر بوده است چرا كه مكتبجغرافياي كاربردي بيش از جغر

از طرفي، جغرافياي كاربردي . اند اي، براي زندگي يافته فلسفي، تعبيرهاي تازه
نسبت به جغرافياي محض، مستقيماً با مسائل حقيقي، علمي و سودمند زندگي 

از اين رو، جغرافياي كاربردي داراي ماهيت فلسفي است و بار . درگير است
 براساس همين .)171 ،1365شكويي،  (»كشد يني را به دوش ميفلسفي سنگ

ديدگاه، در كتاب به موضوعاتي نظير جغرافيا و پوزيتيوسيم منطقي، جغرافيا و 
 2مكتب پراگماتيسم، جغرافيا و مكتب كاركردگرايي و مواردي از اين دست

  .اخته شده استدپر
                                                 

در ده سال اول خدمتم در گروه جغرافياي «: نويسد به عنوان مثال دكتر شكويي در ارتباط با تحول فكري خود ميـ 1
نشينان  حاشيه«ام كه با تأليف كتاب  داري كشورهاي آمريكا و انگلستان بوده دانشگاه تبريز، شارح جغرافياي سرمايه

. ام خودداري شود هاي قبلي از آن، سعي كردم تا از تجديد چاپ كتاب، تا حدودي از اين غفلت رها شدم و بعد »شهري
، 1383شكويي، (» شود بار است گفته شود كه هنوز هم به اين تفكرات كهنه و استعماري، رسالة دكتري نوشته مي تأسف

23.(  
هاي  ربردي و مكتب، جغرافياي كا)1365(شكويي :  مذكور رجوع شود به تر از جزئيات مكاتب براي اطالعات دقيقـ 2

  .171 ـ 203 مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد، صفحات  جغرافيايي،
www.SID.ir
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شرحي است ) 1366(» جغرافياي اجتماعي شهرها، اكولوژي اجتماعي«كتاب 
. كامل و مبسوط و البته تحليلي انتقادي پيرامون موضوع محوري اكولوژي شهري

اكولوژي «: ديدگاه و انديشة او در ارتباط با مقولة مذكور بدين شرح است
برند،  اجتماعي شهرها كه از آن به عنوان جغرافياي اجتماعي شهرها نيز نام مي

كشد و بر هويت اجتماعي  ه تصوير مي اقتصادي شهرها را ب-شيوة اجتماعي 
بخشي ميان ساخت فيزيكي اكولوژي اجتماعي شهرها به تعادل. شهرها تأكيد دارد

انديشد و در تالش است كه تا كمبودهاي جامعة  و ساخت اجتماعي شهر مي
شهري، در رابطه با ساخت فيزيكي شهرها نشان داده شود و ساخت فيزيكي 

 شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي شهرها سامان شهرها، منطبق و سازگار با
جويد تا  يـاي م هرها، گذرگاه تازهـه سخن ساده، اكولوژي اجتماعي شـب. يردـگ

شكويي، ( »اي دست يابند همة شهروندان بتوانند در سراسر شهر به زندگي شايسته
  .)2و  1 :1366

گزيني  ن جداييهرها و به تبع آـبر اين اساس مفهوم بوم شناسي اجتماعي ش
شناسانه، مضمون و انگاره مركزي كتاب بوده و همة آنچه در فصول متعدد آن بوم

انگاره و آموزة  آمده، در حكم توضيحات، تبيينات و مصاديقي عيني و روشن بر
هايي نظير وضعيت گتوها به مثابة آزمايشگاه  صاديق و نمونهـم. هستندور ـمذك
رزده، الجزاير پيش و پس از انقالب، تحليل شناسي شهري، شهرهاي استعمابوم

انقالب چين در وضعيت شهرها، آپارتايد و شهر، تحليل شهرهاي اروپاي شرقي و 
اي دقيق و تحليلي مورد  گونهه ، در كتاب ب1شوروي و مواردي بسيار از اين دست

                                                 
جغرافياي اجتماعي شهرها، ) 1366(شكويي : تر از جزئيات مصاديق مذكور، رجوع شود به براي اطالعات دقيقـ 1

www.SID.ir  .137ـ195اكولوژي اجتماعي، انتشارات جهاد دانشگاهي، صفحات 
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  .اند كاوش و بررسي قرار گرفته

ت متعددي نيز در باب  عالوه بر نگارش اين دو كتاب، مقاال1360در دهة 
 نظير جغرافيا در - هاي نو در علم جغرافياگوناگون و مفاهيم و ديدگاهموضوعات 

رشد « در مجلة -... ها و هاي جغرافيا در دانشگاه ژاپن، ضرورت تغيير برنامه
شك تأثيري جدي و قابل  كه بي 1از ايشان به چاپ رسيده است» آموزش جغرافيا

ش و معلومات جغرافيايي اساتيد و دانشجويان در دهة تأمل در ارتقاي سطح دان
مجله » نقد و بررسي كتاب و مقاله« در همين زمان، در بخش . داشته است1360

اي از كتب رشد آموزش جغرافيا، او در اقدامي بديع و نو به شرح، تبيين و نقد پاره
گو وگفتپردازد و از اين ره باب بحث و و مقاالت جدي و علمي آن روزگار مي

داناني همچون شادروان دكتر يداهللا جغرافي. گشايدرا در فضاي علمي آن زمان مي
زدي از جمله افرادي ـحمد حسين پاپلي يـتر پريدخت فشاركي و دكتر مـفريد، دك

ها آنار ـاي از آثقد و تحليل پارهـه نـكويي بـتر شـستند كه در اين دوره دكـه
   .2پردازدمي

                                                 
 1380هاي ابتدايي دهه   و سال1370مقاالت علمي متعددي از او در دهة » رشد آموزش جغرافيا،«جلة عالوه بر مـ 1

اين مقاالت عمدتاً در چهار نشريه فصلنامة مدرس، نشرية دانشكده ادبيات دانشگاه تبريز، فصلنامة . منتشر گشته است
  .اند  چاپ رسيدههاي جغرافيايي دانشگاه تهران به تحقيقات جغرافيايي و مجلة پژوهش

 1360ة دانان در دهاي كه ميان دكتر شكويي و برخي از جغرافياي از مباحثات علمي و برخوردهاي نقادانهپارهـ 2
  : در مجله رشد آموزش جغرافيا صورت گرفت، عبارتند از) 1366-67-68هاي سال(

» انداز در علم جغرافياچشم«رتباط با مفهوم مباحثه علمي و انتقادي دكتر حسين شكويي و دكتر پريدخت فشاركي در اـ 
مباحثه علمي و انتقادي دكتر حسين شكويي و دكتر ـ  ).14 و 13، 12، 11هاي مجله رشد آموزش جغرافيا، شماره( 

و 14، 12هاي مجله رشد آموزش جغرافيا، شماره( محمد حسين پاپلي يزدي در ارتباط با تعريف و مفهوم علم جغرافيا 
احثه علمي و انتقادي دكتر حسين شكويي و شادروان دكتر يداهللا فريد در ارتباط با نظريات تني چند از ـ مب ).15

مجله رشد آموزش ... ( چون جبرگرايي، جغرافياي انساني، جغرافياي فرهنگي ودانان فرانسوي و مفاهيمي همجغرافي
www.SID.ir  ).19و 17، 16، 14هاي  جغرافيا، شماره
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 نشان از 1370در اوايل دهة » هاي نو در جغرافياي شهري ديدگاه«نگارش كتاب 
تر دكتر شكويي به موضوع جغرافياي شهري  تر و عميق توجه دوباره و البته جدي

 در دومين كتاب خود، به بحث پيرامون 1352است؛ موضوعي كه ايشان در سال 
كند و ي شهري را مطرح ميهاي نو در جغرافيا ديدگاه كتاب،. آن پرداخته بودند

ها و  ها، نظريهاثري سترگ، جامع، انتقادي وتحليلي در ارتباط با انواع انگاره
او خود در . طور كلي شهرهاسته هاي مرتبط با مقولة جغرافياي شهري و ب ديدگاه

هاي  در تأليف اين كتاب سعي شده است كه بيشتر نظريه«: نويسد مقدمة كتاب مي
هاي شهري مطرح شود؛ البته طرح اين  دي با توجه به ساختاجتماعي و اقتصا

هدف ما اين است كه در يك كتاب .  آنها نيستةها دليل بر پذيرش هم نظريه
شكويي، (» ها مورد بحث و تحليل قرار بگيرد ها و انديشه دانشگاهي همة نظريه

راء و  مطابق با منطق فوق كتاب در دوازده فصل و عمدتاً مبتني بر آ.)3 :1373
دانان جهاني به بررسي و تحليل موارد متعددي نظير هاي متفكران و جغرافي انديشه

هاي شهري،  جغرافياي شهري، مفاهيم شهري، زندگي شهري، مادر شهرها، سيستم
هاي فضايي و روابط شهر و روستا و شمار كثيري از ساير موضوعات  وابستگي

  .پردازد مرتبط با بحث مي

، ادامة 1370 دهة  در نيمة» )جلد اول( نو در فلسفة جغرافيا، هاي انديشه«كتاب 
و  ) 1349(فلسفة جغرافيا : منطقي مباحث و مضامين مطروحه در آثاري نظير

تر و  اي كامل گونهه البته ب) 1365(هاي جغرافيايي  جغرافياي كاربردي و مكتب
اي  ه گونهكتاب مذكور حاوي دو ديدگاه و طرح اصلي است كه ب. تر است جامع

  :باشند پرداز و انديشة دكتر شكويي مي ضمني مبين ذهن نظريه
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  تأليف و نه ترجمه و تقليد: ديدگاه اول

اي  در جغرافياي انساني كشورهاي توسعه نيافته، تفكّرات تقليدي و ترجمه«
هاي مكاني ـ  يابي مسائل آنها كمك كند زيرا، پديده نتوانسته است كه به ريشه

يافته از شرايط اجتماعي و اقتصادي خاص آنها منشأ  كمتر توسعهفضايي كشورهاي
يافته غربي، از هاي جغرافيايي كشورهاي توسعه اگر تفكرات و نظريه. گيرد مي

يافته عبور داده نشود، اين صافي اقتصاد سياسي و فرهنگي كشورهاي كمتر توسعه
. يايي جهان سوم مؤثر افتدتوانند در پهنة انديشه و محيط جغراف ها، نمي قبيل نظريه

. استپذير  پردازي، تنها از طريق تأليفات امكان پروري و نظريه اشتياق به انديشه
كُند كه هر جغرافيدان  از اين رو شرايط زمان ما حكم مي)... 162 :1375شكويي، (

جهان سومي، در آثار و تحقيقات جغرافيايي خود، ابتدا بايد روي مفاهيم زير بيشتر 
: 1375شكويي،  ( »چه نوع جغرافيا؟ براي چه زماني؟ جهت كدام ملت؟: شدبيندي
10(.  

او هرگز در . ها و آثار دكتر شكويي همسوست عبارات فوق كامالً با انديشه
با شرح   سرتاسر حيات علمي خويش، دست به كار ترجمة صرف نزده و همواره،

هاي مكاتب  انگارهمضامين و   ها، و بررسي و بعضاً تبيين و تحليل ديدگاه
 . تحرير در آورده استةجغرافيايي متنوع و گوناگون، آثار خود را به رشت

  

  گرايي و جغرافياي تلفيقي  به سوي كثرت: ديدگاه دوم
ها،   فضايي پديده-توان گفت كه در علم جغرافيا، با در نظر گرفتن افتراق مكاني «

 جغرافيايي، غالباً در ي مختلفهادر اين راستا، ديگاه. حقيقت واحدي وجود ندارد
www.SID.ir
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به عنوان ) تئوريك(اي  تكيه بر جغرافياي نظريه. گيرند تقابل با يكديگر قرار مي
زيرا، هر نوع جغرافياي . استكانون هر نوع مطالعه جغرافيايي، ناشي از اين امر 

تواند  كاربردي با تفكرات فلسفي و اقتصاد سياسي خاصي همسويي دارد و نمي
هاي مختلف با توجه به اين ديدگاه. دشواي، كارساز  فياي نظريهبدون جغرا

هاي مطالعات جغرافيايي، به ديدگاه جغرافيايي، شايد منطقي آن باشد كه در
چه بسا كه ممكن است در ...  ).11و10 :1375شكويي، (گرا، بيشتر بينديشيم  كثرت

به آواز انديشه به سخن روشن . اين راه به سوي جغرافياي تلفيقي كشيده شويم
سعي كنيم كه از اعتياد به يك انديشة خاص بپرهيزيم و از . كنيم نه به آوازخوان

  ). 161 :1375شكويي، (» ها بهره برگيريم همة انديشه

د و تحليل ـي و تبيين و نيز نقـهاي جغرافيايي و بررس ريهـبسياري از نظ حضور
م حيات علمي دكتر شكويي و به ها و مكاتب، در آثار دورة سو  اين نظريهزمانهم

 منتشر شد 1382خصوص در دو كتاب آخر ـ اين كتاب و كتاب بعدي كه به سال 
  . ـ بيش و كم مبين مؤمن بودن ايشان به ديدگاه فوق است

هاي  هاي محيطي و مكتب فلسفه«جلد دوم كتاب مذكور تحت عنوان 
بندي  معـ، جراي نخستين بار منتشر گشتـ ب1382كه در سال » جغرافيايي

ها و افكار دكتر شكويي تا زماني كه جسماً در قيد  ارزشمندي است بر انديشه
هاي  حيات بودند و البته آغازگر راهي سخت، دشوار و البته اميدبخش بر فعاليت

شك حضور هميشگي دكتر  هاي آتي كه بي  نسلي ديگر در سال فكري و علمي
كتاب مذكور . خود حس خواهند كردشكويي را در قالب فكر و انديشه در كنار 

پرداز دكتر شكويي در  در يك كالم تبلور كامل هر سه چهرة شارح، ناقد و نظريه
تاريخ علم جغرافيا، تاريخ «ايشان با اعتقاد به اين كه . حيطة علم جغرافياست
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هاي فكري  ، با محوريت قرار دادن مكاتب و جريان»هاي جغرافيايي است انديشه
 ديروز تا امروز، بحثي تحليلي ـ تبيني ـ انتقادي را در ارتباط با اين جغرافيايي از

ها مطرح و لزوم توجه به اين مقوله را براي همة پژوهشگران و محققان  انديشه
  : نويسند ايشان مي. دانند ايراني ضروري مي

هاي  هاي استوار در انديشه ايم به بنيان به نظر من، اگر ما در ايران نتوانسته«
هاي  ماندگي را بايد در عدم توجه به انديشه رافيايي دست يابيم، اين واپسجغ

متأسفانه در كشور ما، هنوز هم حوزة نظري جغرافيا به شدت . فلسفي جستجو كرد
اي از آثار جغرافيايي، حاصل  سطحي بودن پاره. برد ثمري به سر مي در غفلت و بي

 در كشور ما، در محافل دانشگاهي و از اين رو،. سامان است اين غفلت و تفكّر بي
رنگ و  غيردانشگاهي، جغرافيا در مقايسه با ساير علوم مشابه، حضوري كم

مان كُند و  ما در آغاز راهي دراز در علم جغرافيا هستيم اما حركت. اي دارد جلوه بي
هاي اجتماعي  هاي سياسي، اقتصاد سياسي و نظريه پس الزم بود فلسفه. بطئي است

روزه عوامل شناخت جغرافياي نو از جغرافياي سنتي است در اين كتاب كه ام
فراموش نكنيم كه در اين عصر تغييرات شتابان «). 9 :1382 شكويي،(» بيايد

هاي اجتماعي ـ اقتصادي بهره نگيرد به  جهاني، اگر علم جغرافيا از انديشه
زيرا ما تنها در . شود گزارشات درهم و آشفته از روابط انسان و محيط تبديل مي

توانيم به جغرافياي راستين توقيق  هاي فلسفي، اقتصادي و فرهنگي مي پرتو نظام
يابيم، از جغرافياي سنتي فاصله بگيريم و جغرافيا را به صورت يك علم خالّق در 

 ).286 و 285 :1382 شكويي،(جريان خروشان حيات در بياوريم 

ي شرح و بررسي مكاتب مختلف با استناد براين نظر، بخش اعظم كتاب حاو
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موضوع جدي . است... و 1جغرافيايي نظير ساختاري، راديكال، آنارشيستي، انتقادي
 آن پرداخته شده، ارتباط و همبستگي و يا به بيان  و مهم ديگري كه در كتاب به

: با اين مضمون كه ،2هاي جغرافيايي است تأثرات عقيدتي و محيطبهتر تأثيرات و 
 نمادي از يك شيوة تفكر خاص، يا عملكردي از ايدئولوژي  رافيايي،هر محيط جغ«

از اين رو، منطقي است كه در هر تفسير و تبيين . يابد خاص، موجوديت مي
ها، روي ميزان قدرت، توان و باورهاي ايدئولوژي و  ها و محيط جغرافيايي از پديده

) لوژيايدئو(فلسفة سياسي نظام حاكم تأكيد شود و شناخت عقايد 
هاي جغرافيايي قرار  هاي اجتماعي در كانون مباحث و تحليل گيرندگان نظام تصميم
 مصاديقي عيني از ةو در ادامه دكتر شكويي با اراي). 48 :1382 شكويي،(» بگيرد

گرايي سوركانو در  هاي سوسياليسم مائو در چين، ملي اين مضمون در قالب
هاي   محيطبه بررسي و تبيين...  هند واندونزي، ايدئولوژي عدم خشونت گاندي در

 .پردازد ها مي جغرافيايي متفاوت برآمده و خلق شده از اين ايدئولوژي

 تعريفي نو از جغرافيا به مثابة نتيجه و حاصل ةبخش پاياني كتاب مذكور با اراي
ها  ها، انديشه انگارههاي صورت گرفته بر انواع مضامين، ها و تحليل تمامي بررسي

                                                 
هاي هاي محيطي و مكتب ، فلسفه)1382(شكويي : ر از جزئيات مكاتب مذكور رجوع شود بهت براي اطالعات دقيقـ 1

  . 111 ـ 264 صجغرافيايي، انتشارات گيتاشناسي، ص
هاي جغرافيايي، پيش از اين نيز، دكتر شكويي در ها و محيطكنش دوسويه ايدئولوژي در مورد همبستگي و برهمـ٢

 عنوان مقاله -» تعريف، مفهوم و ديدگاهي تازه از جغرافيا«تر حسين پاپلي يزدي بر سر  انتقادي با دك-اي علمي مباحثه
او با انتقاد از افزودن .  مباحثي را عنوان كرده بود-1365دكتر پاپلي يزدي در فصلنامة تحقيقات جغرافيايي، شماره اول، 

گونه نوشته به تعريف علم جغرافيا، اين) زديپيشنهاد شده از سـوي دكـتر پاپلي ي(» تكنيك«مفهومي جديد تحت عنوان 
هاي حكومتي، ايدئولوژي و سياست كشورهاست نه اندازهاي جغرافيايي، حاصل نظامها و چشمها، چهرهپديده« بود كه 

هاي هاي اقتصادي و ارزشاندازهاي جغرافيايي، ايدئولوژي، سيستماز اين رو، در ساخت چشم. هاتكنيك انتخابي بر آن
شكويي، (» دهدبدينسان كه تكنيك تنها گوشة كوچكي از كار را نشان مي. هاست آنةهنگي اصل و تكنيك فرع و زادفر

1366: 50 .(  
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: تب، چه در اين كتاب و چه در ساير آثار دكتر شكويي، به شرح زير استو مكا
كند  يابي به جايگاه استوار منطق جغرافيايي، پيشنهاد مي نگارنده در جهت دست«

كه با افزودن ميانجيگري فرآيندهاي نهادي و ساختاري به تعريف جغرافيا، بتوانيم 
هاي   مطالعات و تحليلةا در هماين ناتواني منطق جغرافيايي را برطرف كنيم، ت

هاي اجتماعي  هاي سياسي، اقتصاد سياسي و نظريه جغرافيايي، قادر باشيم كه فلسفه
جغرافيا، روابط متقابل ميان انسان و : هاي مكاني ـ فضايي پيوند دهيم را با واقعيت

محيط و يا انسان و مكان را با ميانجيگري فرآيندهاي نهادي و ساختاري مطالعه 
آميز نخواهد بود اگر حيات  راه و اغراق بي ).287 و 286 :1382 شكويي،(» كند مي

علمي و فكري دكتر شكويي را سفري از مبدأ صفر تا حصول و دستيابي به تعريف 
فوق از جغرافيا به مثابة مقصد نهايي بدانيم؛ گرچه پس از او، اين سفر همچنان 

 . ادامه دارد

  گيري تيجهن
 دكتر شكويي بوده و ةنوشتار بازخواني سير تطور انديشهدف از تدوين اين 

پيگيري اين هدف با طرح روايتي سه بخشي، در ارتباط با حيات علمي ـ فكري او 
ء و  بنابراين سعي شده تا با بازخواني و كاوش در آرا. صورت گرفته است

 هاي مطروحه در آثار هر دوره، تصوير وتصوري بيش و كم دقيق و مستند انديشه
  .شودهاي علمي و سير تحول فكري او ارايه  از فعاليت

در ) 1352(و جغرافياي شهري ) 1349(توجه دقيق به دو كتاب فلسفة جغرافيا 
حاكي از نقش پيشتاز او در شرح و ) 1349 ـ 1353(دورة اول حيات فكري او 

بررسي آراء و عقايد جغرافيدانان جهان و دغدغة فكري او در طرح اين 
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شرح و بسط مقوالت و مفاهيم .  و مضامين در جامعه آن روزگار داردموضوعات
اي، بنيادين و انتزاعي علم جغرافيا در كشور، تصويري از او به عنوان شارح  پايه

با ) 1353 ـ 1357(در دورة دوم . دهدت ميه دسها و مكاتب جغرافيايي ب انديشه
غرافياي جهانگردي ، مقدمه بر ج)1353(هاي جديد  نگارش چهار كتاب شهرك

، تحولي )1359(نشينان شهري  و حاشيه) 1355(شهري  ، محيط زيست)1353(
گذار از . ظريف و در عين حال معنادار را در ذهن و انديشة او شاهد هستيم

اي علم جغرافيا و عطف به مقوالت و مضامين  مفاهيم و مباحث اساسي و پايه
ضمن اينكه او در . ن دوره استعيني و ملموس مشخصة بارز و مشهود آثار اي

 براي - به مانند دورة قبل -عين شرح و بررسي مباحث مطروحه در آثارش 
اين ويژگي به خصوص در دو . پردازد بار به نقد و تحليل آنها نيز مي  نخستين

  . شودنشينان شهري آشكار مي هاي جديد و حاشيه كتاب شهرك

رح بودن و در همراهي با نقادي، او با تأكيد بر شا) 1357-1384(  سومةدر دور
نظر پرداخته و خود را به عنوان متفكري   هاي گذشته خود و تدوين به نقد انديشه

 كتاب جغرافياي كاربردي و با انتشار. كند عين، معرفي ميبا ديدگاه مشخص و م
هاي سياسي، اقتصاد سياسي و    به حيطة فلسفه1365هاي جغرافيايي در سال  مكتب
در آثار بعدي، جغرافيا،  ها هاي اجتماعي گام نهاده و با شرح و بسط آن نظريه

بارزترين مصداق اين امر در . آميزد همه با هم درمي... سياست، اقتصاد، اجتماع و
، جلد 1357جلد اول (هاي نو در فلسفة جغرافيا   كتاب انديشه،بين آثار اين دوره

هاي جغرافيايي  تر اصلي انديشهاز اين پس محيط اجتماعي بس. است) 1383دوم 
 تفكر خاص، ةشود براي تبلور شيو د، هر محيط جغرافيايي بستري ميشو مياو 

 تعريفي نو از جغرافيا به ةاو با اراي. اي منحصر به فرد عملكردي ويژه و يا عقيده
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 و كاويدن و باز كاويدن ،آورد گري فرايندهاي نهادي و ساختاري روي مي ميانجي
دهد و با توجهي دقيق و مستمر به بستر جغرافيايي را كماكان ادامه ميهاي  نظريه

پردازي را نيز آغاز  اجتماعي و شايد بهتر جغرافياي اجتماعي سرزمين خود نظريه
 .كندمي
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