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چکيده

با بنياد قرار دادن خرد همگاني ( )Common Senseو بهرهگيري از ويژگي خردگرايي در انسان و پذيرش آن به عنوان ابزاري همگاني ،پژوهش پيش رو به روشنگري در اين باره

ميپردازد که زمین گردشگری و گردشگري در طبيعت با فراهم آوردن بخت شايسته در دستيابي به داده هاي ناب و دست نخورده زميني از راه کاوش و جستجوي خردگرايانه در طبيعت

و رويارويي و نگرش در پديدههاي بيشمار زمينشناسي و زمينريخت شناسي آن ،ميتواند تعريفي روشن تر از زيبايي را به دست دهد که اين خود در پيوند با انديشه زمین گردشگری
زيباييشناسانه است .به گفته ديگر ،زمین گردشگر در گردش و کاوش خود با گام نهادن در راه هايي که به نگاهي نزديکتر به تار و پود درهم تنيده از بافتمان گسترده زمين ميانجامد،

در جستجويي خردگرايانه درگير مي شود که به دستيابي وي به برداشت انديششي روشن تري از زيبايي مي انجامد .برايند انجامين در پژوهش پيش رو آنست که زمین گردشگری و
گردش و کاوش در پديده هاي زميني از جمله راههاي پرباري است که به روشنگري برداشت انديششي انسان از زيبايي کمک مي کند و اين خود به گشودن فراديد (واژه فراديد

ساخته نگارنده در برابر نهاده واژه انگليسي  horizonاست) .ماندگارتر و پاياتر براي ساختن و گسترش زمین گردشگری پايدار بر پايه زيباييشناسي زميني خردگرايانه خواهد انجاميد.
کليدواژه ها :زمین گردشگری ،زيبايي ،زيباييشناسي زميني ،خردگرايي ،خرد همگاني ،زيباييشناسي زميني خردگرايانه

*نويسنده مسئول :عباس مهرپويا                                                                                                                                                           E-mail: abbas.mehrpooya@gmail.com

 -1مقدمه
زيبايي سرمايه طبيعت است ،آن را نبايد انباشت و بايد در گردش باشد...
جان ميلتون ( ،)1608-1674کوموس
’… ‘Beauty is Nature’s coin, must not be hoarded, But must be current,
John Milton, 1608-1674) )COMUS

(گزين گفته در فرهنگ گزين گويه هاي وردزورث به ويرايش سي رابرتسون)1997 ،
()Quoted in Dictionary of Quotations edited by C. Robertson, 1997
در اين جستار ،نگارنده  ،رهنمود استاد محمد حسن نبوي -که به شايستگي در
سخن سر دبير ارجمند در فصلنامه علوم زمين (شماره  ،76تابستان  )1389گنجانده شده
است  -را به گوش جان سپرده و کوشيده است تا با به کارگيري دامنه اي گسترده تر از
واژگان زبان پارسي و گاه بهره گيري از واژه سازي درخور با بافتار آهنگين اين زبان،
انديشه هاي برآمده از اين پژوهش را هر چه پارسي تر به رشته گفتار در آورد؛ آن
گونه که اين نگاشته هر چه بيشتر زيبنده پيشينه زباني و آيين پارسي نگاري باشد که
در دانش زمين شناسي ايران ،به شايستگي و به انجام ،پاس داشته شده است .و بيگمان
بايد گفت که در ميان ديگر رشته هاي دانشي در اين سرزمين ،زباني که دانشمندان
رشته زمين شناسي در نگارش يافته هاي دانشي و پژوهشي خود به کار مي گير ند،
از راه افزودن بر توانمندي زايشي واژگاني و کمک به پويايي زبان پارسي شايسته
ستايش است.
انسان امروزي به اين باور رسيده است که زمين با همه فراواني پديدههايش
سرچشمه اي برترين را براي خردورزي و زيبايي شناسي آرماني به دست ميدهد،
آنچه زماني به کف ميآيد که به خوبي ديده و دريافته شود .اين جستار در پي
آن است که رهنمودهايي را پيش روي نهد در اين باره که جست وجوي انسان در
زمين و در پديدههاي زمينشناختي بسيار گونه به گونه آن ميتواند او را در رسيدن
به تعريفي روشنتر از زيبايي ياري دهد .به گفته ديگر ،زمينگرد در تالش خود در
پيمودن راهي که به نگاهي نزديکتر به رشتههاي نازکبافته زمين ميانجامد در
کنشي درگير ميشود که خود رسيدن به برداشتي روشن تر از زيبايي و زيباييشناسي
را براي وي در پي خواهد داشت.

 -2نامواژه "زمین گردشگری (ژئوتوريسم)"
از هنگام پيدايش نامواژه زمین گردشگری در آغاز دهه نود ،تعاريفي چند از سوي
انديشمندان براي اين نامواژه ساخته و پرداخته شده است .اين در حالي است که به
خاطر سرشت چند نگره اي اين رشته دانشي  -پژوهشي هنوز هيچ تعريف بسنده و
همساز همگاني براي اين واژه وجود ندارد .اين از آن روست که تعاريف برنهاده در
شيوه نگرش و واکاوي اين انديشه ،يا بسيار خُ ردنگرانه و يا بسيار کالن نگرانه (دو واژه
خرد نگرانه و کالن نگرانه از سوي نگارنده ،برابر نهاده دو واژه انگليسي  atomisticو
 holisticگذارده شده اند) بودهاند که نتوانستهاند گستره گرايش زمین گردشگری را
چون کلي يکپارچه و در برگيرنده همه نگرههاي پيرامون هسته کانوني آن در يابند.
اگر چه به گفته ماهنامه ) National Geography (2007نام واژه زمین گردشگری
به شيوه غير رسمي از سال  1997در کار بوده است ،اما پيدايـــش نخستين آن در
مجلــه بررسي ژئوتوريسم ( )Geotourism Studyبه سال  2002بود (مجـــلهاي که با
پشتيبانـــي ماهنــامه  National Geography Travelerو راهبري انجــمن رهنــوردي
آمريــکا ( )Travel Industry Association of Americaبه چاپ مي رسد) که در
بخش پيشنمايي همگاني خود با نام «پيرامون ژئوتوريسم» ( )About Geotourismاين
نامواژه را آن گونه که در پي مي آيد ميشناساند" :گردشگري اي که به نگاهداري
و برکشيدن چيستي جغرافيايي يک سرزمين (زيستگاه ،جايمان (واژه جايمان ساخته
نگارنده ،برابرنهاده واژه انگليسي  heritageاست) ،زيباييشناسي ،فرهنگ و بهزيستي
مردم هر سرزمين) ميپردازد".
اين تعريف نخستين همواره گشوده به پرسش و خردهگيري بسيار بوده
است ،اگر چه پيدايش تعاريف آينده را نيز براي اين نامواژه برانگيخته است.
) Dowling & Newsome (2006با يادآوري اين نکته که هيچ تعريف همساز
هماهنگي از نامواژه "ژئوتوريسم" در ميان نيست در آخرين بخش از کتاب
ژئوتوريسم ،زير نا ِم جستارها و چالشهاي ژئوتوريسم ،تعريف خود را از راه
جداسازي نامواژه ژئوتوريسم به دو بخش واژگاني سازنده آن بهدست ميدهند،
آن چه واکاوي کموبيش فراگيري به چشم مي آيد و در بخش نخست کتاب زير نا ِم
گستره و چيستي ژئو توريسم گنجانده شده است:
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در تعريف ما از زمین گردشگری بخش زمين با زمينشناسي و زمينريختشناسي
و اندوختههاي زميني چشمانداز ،زمينريخت ،اليههاي سنگوارهاي ،سنگ و کاني در
پيوند است ،اگر چه بر ارج گذاشتن بر فرايندهايي که چنين نمودهايي را آفريدهاند و
ميآفرينند .پا فشاري ميکند .از همين رو ،بخش گردشگري در نامواژه زمينگردي
در برگيرنده ديدار از زمين گاه ها در پي سر گرمي کنش پذير ،شگفتيجويي،
ارجگذاري و يادگيري است.
در بخش ششم از کتاب زمین گردشگری ،با نا ِم زمين بوستانها -رهپويه اي بومي،
اروپايي و جهاني با نگاه به زمین گردشگری ولی نه از کنج سوي دانش زمينشناسي
تنها Frey et al. (2006) ،به شناساندن رويکرد نمو و گسترش زمان گرايانه يک
زمينبوستان در پي نزديکي و پيوند ميان تصميم گيرندگان در زمينه سياست و
بازرگاني و نيز دانشمندان و کار گردانان بومي مي پردازند .با نگاه به زمین گردشگری
بهعنوان چالشي که براي پايايي و پيشرفت دانش زمين شناسي ،رسيدن به سود همگاني
و نيز براي گسترش و نمو پايدار زمينبوم ها در ترازي جهاني بايد با آن روبرو شد،
آنها يادآور ميشوند که نگره پايداري ،فرايند نگاهداري از زمينبومها و کارآفريني
در آنها ،ايمنسازي بخش گردشگري ،پذيرايي و هماهنگي در نگاهباني جايمان

زمينشناسي و طبيعي ( )geological and natural heritage conservationرا در
همراهي با ايمن داشت زيست گاه و برنامهريزيهاي بومي زير مانش (واژه مانش،
ساخته نگارنده ،بر گرفته از ريشه مانستن است .از اين دست واژهسازي در زبان
فارسي ميتوان به ساخت واژه دانش از ريشه دانستن و خوانش از ريشه خوانستن
اشاره کرد) خود دارد.
) Frey et al. (2006همچنين با نگاه به زمينگردي بهعنوان رشتهاي کالنپايه ،و
نيز با در نظر داشتن برونداد رويکرد "فراگيري از راه انجام" ()learning-by-doing
و سازمانبخشي دانشي به روشنگري کاربردي -راهبردي نام واژه زمین گردشگری
ميپردازند .تعريف ) ،Frey (1998آن چنان که در همايش انجمن زمينشناسي آلمان
( )German Geological Societyبه سال  1998پيش از اين بدان پرداخته شده بود،
اين گونه است:
زمین گردشگری همان همکاري ميانرشتهاي در رشته اي اقتصادي ،پيشرفت گرا
و پرشتاب است که به زبان خود سخن ميگويد .زمین گردشگری بخشي نوين در
پيشهوري و دادوستد است .کار بنيادين زمین گردشگری فرارفت و رسانش (دو
واژه فرارفت و رسانش از سوي نگارنده ،برابرنهاده دو واژه انگليسي  transferو
 communicationگذارده شده اند) دانش و انديشهها به همگان است .
در بخش دوازده از کتاب زمین گردشگری ( )Hose, 2006با نام زمین گردشگری
و ترجمان (انتشار يافته به سال  1995در نگاشته اي به سفارش يک جستارنامه ترجمان
پيشرو بريتانيايي) ،شايد نخستين تعريف شناخته شده از زمينگردشگری را اين گونه
که در پي مي آيد بهدست ميدهد:
"فراهم آوري آمادگي هاي ترجماني و کارپردازي براي توانمند سازي گردشگران
در دست يابي به دانش و رسيدن به دريافت زمين شناسي و زمينريختشناسي
درباره يک زمين گاه (از جمله دهش آن براي گسترش دانشهاي زميني) فراسوي
ارجگذاري زيبايي شناسانه تنها".
با چشم داشتن به اين نکته که تعريف ياد شده از تعريفي پيش نويس برميآيد
که در پژوهشي (بهطور غيررسمي) به سفارش «طبيعت انگليس» ()English Nature
انجام گرفته بوده است ( ،)Hose, 1994وي سپس اين تعريف را گسترش داده
( )Hose, 1996و آن را اين گونه پااليش مي کند (:)Hose, 2000
"فراهمآوري آمادگي ترجماني و کارپردازی براي افزودن بر ارزش و سود
همگاني در سايتهاي زمين شناسي و زمين ريخت شناسي و از جمله بر کشيدن
داشته هاي آنها و ايمن سازي فرايند نگاهداري از آنها براي بهره گيري دانشجويان،
گردشگران و ديگر سرگرمي جويان".
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کتاب زمينگردشگری به عنوان کاري زايا در اين زمينه ،شماري از تعاريف
برنهاده از سوي چندي از دانشمندان سراسر جهان را در خود جاي داده است؛ آنچه
از اين کتاب خاستگاهي استوار براي کارها و پيشرفت هاي سپسين ساخته است.
پيشنهاد هر تعريف ديگري براي زمین گردشگری فراي چشم داشت جستار پيش
روست و هدف آن نيز نيست ،چرا که پيش تر خيلي از تعاريف گونه به گونه از
سوي کارشناسان و دانشمندان اين رشته پيشنهاد شده است .با اين همه ،آن چه اين
جستار در پي انجام آن است فراهم آوردن و افزودن بنيادي خردگرايانه براي دانش
چند شالوده اي زمينگردشگری است ( آنچه که به همان"ارجگذاري زيباييشناسانه
تنها" ميپردازد) ،همان ويژگي اي است که کموبيش در تعاريف تاکنون پرداخته
از زمین گردشگری همچون باوري نا ستوده با آن برخورد شده است؛ ويژگي اي
که اگرچه همواره پذيرفته شده مي نموده ،اما به دليل رويکرد کاربردي هواداران
و کارشناسان رشته زمین گردشگری کموبيش ناديده انگاشته و کمتر به آن پرداخته
شده است.
نگارندگان در اين پژوهش در پي دگر سو سازي گرايش به زمينگردشگری و
دگرگون سازي نگرشي هستند که با بهکار گرفتن رويکردي کالن در برخورد با رشته
زمین گردشگری روي از خود زمین گردشگر بر مي دارد؛ آنها همچنين ميکوشند تا
به زمین گردشگر و رويارويي و همکنشي وي با زمين و پديدههاي گوناگون زميني
بپردازند؛ و اين همه ،راهي ايمنتر را به سوي سرانجامي پاياتر و پايدارتر براي
زمین گردشگری پيش روي مينهد ،چرا که دهش کليدي را به نگرش زمينگرد
در پيوند با زمين ميدهد و نه تنها بزرگنمايي صنعت زمينگردشگری .چشم اندازي
که اين پژوهش ،پيش روي خوانندگان خود ميگذارد آن است که زمین گردشگری
و بويژه زمین گردشگری زيبايي شناسانه يک نياز است چرا که سرشت انسان نيازمند
آنست که از زيبايي سيراب شود و گردش در زمين راهي است که زمین گردشگر
در آن گام مي گذارد تا خود را از بخت ديدار از نمودهاي ناب زيبايي در دل
پديدههاي زميني و ويژگيهاي گوناگون زمينشناسي و زمين ريخت شناسي
در زمين بهرهمند سازد و اين همان زمينگردشگری زيباييشناختي است.

 -3زمین گردشگری ،سرشت زيبايي و زيبايي زميني
زمينگردشگری کنشي است که به ديدار انسان از پديدههاي زميني و برخورداري
يافتن وي از نمود هاي شگفت انگيز زمين شناسي و زمينريخت شناسي ميانجامد.
در جهان امروز ،با گرايش فزاينده بهسوي کنش هايي چون طبيعت گردي و
زمین گردشگری ،مردم بسياري از گوشه کنار جهان در پي ديدار از ويژگي ها و
کشش ها و گيراييهاي زميني (و يا اگر زيباشناسانهتر سخن بگوييم زيبايي هاي اين
نگارستان پر شگفتي زميني) آهنگ راه مي کنند.
هر ساله براي سيراب کردن تشنگي دوستداران طبيعت سرمايه بسياري بهکار
گرفته ميشود و اين خود سود بسياري را براي کشور هاي سراسر جهان در پي
دارد .زمین گردشگری که نمود نويني از مهرورزي انسان به زمين است بي گمان
ريشـــه در گرايشي دروني دارد که در سرشــت کنش وران اين رشته جاي دارد.
) Amrikazemi (2010در اطلس توانمندي هاي ژئوپارک و ژئوتوريسم ايران چنين
مي گويد ... " :انسان همواره بهطور غريزي به دنبال زيبايي بوده و جذب پديدههاي
زيبا و ديدني ميشود ".وي سپس ميافزايد که "اين موضوع در ژئوتوريسم نيز
کامال صادق است" .کاظمي زيبايي شناسي پديده ها و ويژگي هاي زمين شناسي و
زمين ريخت شناسي يک پديده را "عاملي مهم در جلب توجه همگان بهخصوص افراد
غير متخصص" ميداند و بر اين پافشاري مي کند که "دانستن تاريخچه شکل گيري اين
پديده و يا اهميت علمي آن" آن چيزي است که در گامه سپسين بدان پرداخته ميشود.
اما پرسشي که در اينجا درباره زمین گردشگری از نگاه خرد گرايانه پيش نهاده
ميشود اين است که آيا اين کنش بهجز پشتوانه گرايش دروني گردشگران پشتوانه
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خردگرايانه اي نيز دارد؟ به گفته ديگر ،اگر هيچ گرايشي به زمین گردشگری در
انسان وجود نداشت آيا اين آمادگي هست که بتوان داليلي را پيش روي انسان نهاد
و از اين راه توان پذيرش چنين گرايشي به زمین گردشگری را در انسان برانگيخت و
باز هم به گفته ديگر آيا ميتوان براي زمین گردشگری از راه خرد گرايي «ارزشي» را
بنياد نهاد و اين کار را ارزشمند دانست؟
در پيوند با پرسش باال ما به پژوهش در دو زمينه   زيبايي زميني و زيبايي هنري
خواهيم پرداخت و تالش خواهيم کرد به پرسش هاي زير پاسخ دهيم:
1-1آيا زمین گردشگری آمادگي بهتري را در برآوردن گرايش و نياز انساني به
زيبايي زميني فراهم نميآورد؟ و به ديگر سخن :آيا نميتوان گفت زمین گردشگر
بهتر از هر کسي (هر کسي که برآوردن نياز خود به برخورداري از زيباييهاي زميني
را تنها در زيستگاه پيرامون خويش ميجويد) ميتواند اين نياز را به شيوه اي ارزنده تر
و خوشايند تر برآورده سازد و از احساس زيبا شناختي بهتري برخوردار شود؟
2-2آيا کاميابي زمین گردشگر از زيباييهاي زميني در سرتاسر جهان به او اين
آمادگي را نميدهد که بهتر بتواند به آفرينش کار هنري بپردازد يا دست کم بهتر
بتواند به داوري درباره کار هنري بپردازد؟
پيش نگره هايي که ما در اين گفتار به آزمون خواهيم گذاشت اينها هستند:
1-1گرايش انسان به زيبايي زميني گرايشي همساز با سرشت انسان و خوب است.
2-2زمین گردشگر به دريافت بهتري از زيبايي زميني مي رسد و از اين رو احساس
زيباشناسي بهتري از رويارويي با پديده هاي زيبا ي زميني دارد.
3-3برداشت بهتر زمین گردشگر از زيباييهاي زميني ميتواند او را در رسيدن به
دريافت بهتري از زيبايي بهعنوان ويژگي اي ناب ياري دهد.
نکته اي که بايد پيش از آغاز پژوهش پيش رو يادآور شد اين است که اين
جستار برپايه پيش انگاره درهمان گرايي يا عينيت گرايي در گفتمان زيبايي شناسي
استوار است .به گفته روشن تر ،ميتوان درباره زيبايي دو ديدگاه داشت :يکي اين
که زيبايي ويژگي اي بي چون و چرا و آزاد از دريافت کنش گر شناسا است و بي
آن که کسي آن را دريابد ميتواند هستي داشته باشد ،بهگونهاي که ميتوان گفت
زيبايي براي هستي يافتن ،هيچ نيازي به کنش گر شناسا ندارد ،بلکه اين کنش گر
شناسا است که براي برخورداري از احساسي بهتر از هستي نيازمند درک آن است.
بر پايه ديدگاه ياد شده ،در زمين پديدههاي زيبايي هستند و اگر کسي آنها را زيبا
نداند از خرد همگاني برخوردار نيست .ديدگاه درهمان گرايي يا عينيت گرايي بر پايه
خرد همگاني استوار است و اگر چه اثبات آن به گفته افالطون در هيپياس بزرگ
( )Hippias Majorدشوار است ،اما براي همگان پذيرفتني تر است .ديدگاه ديگر
درباره زيبايي ديدگاه شناساگرا يي است که برابر با آن زيبايي پديده ها جداي از
کنش گر شناسا در آن پديده ها هستي ندارد .بلکه زيبايي يک پديده ،چيزي است
که آن را نه در خود پديده که در احساس يا دريافتي بايد جست که کنش گر شناسا
از آن پديده دارد .برابر با اين ديد گاه ،اگر کنش گر شناسايي نبود زيبايي اي هم
نبود؛ از اين رو اگر انسان پديده اي را زيبا دانست آن پديده زيبا ست و اگر نه آن
پديده زيبا نيست .بر اين پايه ،اگر ميان زيباييشناسي دو کس از يک چشم انداز
ناسازگاري پيدا شد ،نميتوان گفت که کدام يک درست و کدام يک نادرست
مي گويد و بايد گفت هر دو درست ميگويند .اين ديدگاه که زيبايي را ويژگي اي
وابسته به کنش گر شناسا ميداند ديدگاه شناساگرا ناميده ميشود که ديدگاهي به
دور از خرد همگاني است (در اين بافتار دو نام واژه در همان گرايي و شناساگرايي از
سوي نگارنده ،برابرنهاده دو واژه ي انگليسي  objectivismو  subjectivismگذارده
شده اند تا دستيابي به تراويدايي واژه اي ( )lexical transparencyدر اين معنا را
آسان تر سازند .همچنين گفتني است که واژه ي تراويدايي از واژگان زمينشناسي،
دکتر فريد مر ( )Moore, 2003در ساخت واژگروه ياد شده وام گرفته شده است .بر
پايه گفته ) Ruskin (1856در فرهنگ آرايهها و نگرههاي ادبي ()Cuddon, 1999

مي خوانيم که " :اين دو واژه نيز از ميان واژه هاي ساخته   و برآمده از دردسرآفريني
فراگيتي شناسان آماج خرده گيري بسيار بوده اند .") ...اکنون ناتواني خردورزان در
روشنگري پيرامون ديدگاه درهمان گرايي به نمود يافتن ديدگاه شناسا گرايي انجاميده
است ،اما اين بدان معنا نيست که از سوي ديگر در روشنگري ديدگاه شناسا گرايي
تالشهاي پيروز مندانه اي روي داده باشد .هر دو ديدگاه يادشده هنوز هم توان در
آوردگاه رويارويي انديشه هاي خرد ورزانه در پيکارند ،اما هيچ يک نتوانسته است بر
ديگري چيرگي يافته و آن ديگري را از داو هم نبردي به در کند.
جستار پيش رو بر پيش انگاره در همان گرايي يا عينيت گرايي درباره زيبايي استوار
است و اگر به پژوهشي در اين باره نميپردازد از اين روست که چشم داشت ديگري
دارد .چشم داشت اين جستار ارزش گذاري خردگرايانه در باره زمينگردشگری بر
پايه انگاره در همان گرايي در زيباييشناسي زميني است .از اين روست که انجام
بررسي و پژوهش درباره خود اين پيش انگاره در اين جستار نميگنجد.
 -4نياز به زيبايي هاي زميني
اگر لذت بردن و برخورداري جويي از زيباييهاي زميني پذيرفته شود ،اين خود به
تنهايي زمین گردشگری را پذيرفتني نمي سازد .ولی اگر آزمون پذيرفته بودن لذت
بردن از زيباييهاي زميني براي آزمون پذيرفتني بودن زمین گردشگری کافي نيست،
باري الزم است .بر اين پايه ،نخست نياز است به پژوهش در اين باره پرداخت که
آيا ميتوان پشتوانه اي خرد پسند براي برخورداري جويي و لذت بردن از زيبايي هاي
زميني يافت يا برخورداري جويي و لذت بردن از زمين زيبا تنها بر گرايشي استوار
است که آدمي را به سوي آن ميکشد و اگر گرايش ياد شده در کار نباشد ،آيا هيچ
انگيزشي نميتوان يافت که بتوان با بهره گيري از آن کساني را که در جستجوي
چرايي در اين باره هستند ،به درک زيبايي هاي زميني برانگيخت؟ چنين مي نمايد که
لذت بردن از زيبايي زميني پذيرفتني باشد .چه ،چنين رويي از لذت بردن در درازاي
تاريخ و در گستره جغرافيا تکرار و پايايي داشته است و چنان که ميدانيم گرايشي که
در افراد يک گونه تکرار و پايايي داشته باشد گرايشي نهادي است و امري غريزي و
سرشتي بهشمار مي آيد .تکرارپذيري و پايايي حس برخورداري جويي و لذت بردن از
زيبايي از سوي دانش هايي چون جامعهشناسي و تاريخ ،اثبات پذير است و چرايي اين
گفته را ميتوان در آن دانش ها جست .بررسي تاريخ مردما ِن سراسر جهان اين گفته
را بهخوبي اثبات ميکند که انسان هميشه در برخورداري از نمود هاي زيبايي زميني به
لذت مي رسيده ،و از همين جا هنرهاي گوناگون و بويژه سرايش و هنر سرودار (واژه
سرودار ساخته نگارنده ،از ريشه پارسي سرودن برابرنهاده واژه انگليسي  poetryاست).
از پي برخورداري از زيباييهاي زميني و طبيعت در انسان برانگيخته و رخ نموده اند.
اگر بپذيريم که اين گرايش تکرار و پايايي داشته است ،پذيرفتن سرشتي يا
نهادي بودن آن کار دشواري نيست .چه ،مرز جدايي پذيري ويژگي نهادي از
نانهادي در همين تکرار پذيري و پايايي است .گرايش هايي چون گرايش به
خوردن و نوشيدن که از گرايش هاي سرشتي هستند ،در درازاي تاريخ و در
همه مردمان تکرار و پايايي داشته اند؛ اما گرايش هايي چون گرايش به داشتن
برخي ابزار و دارايي ها در زندگي چنين نبوده و از مردمي به مردمي ديگر
گونه به گونگي داشتهاند.
بر اين بنياد ،ميتوان پذيرفت که گرايش تکرار شده و پاينده در يک گونه ،در
آن گونه نهادي است؛ اما بايد به هوش بود که از واژه «نهادي» برداشت بيشينه آن را
نجست چرا که برابر با آن ،آن ويژگي اي نهادي يک گونه است که به هيچ روي و
در هيچ شرايط زماني و مکاني از آن گونه جدايي پذير نباشد؛ از اين رو ،برداشت ما
از «نهادي» در اين گفتار برداشت کمينه از آن است .نهادي آن چنان که ما از آن در
اين گفتار ياد ميکنيم ،همان ويژگي اي است که پايداري بيشتري در ميان يک گونه
داشته باشد ،اگر چه احتمال جدايي پذيري آن در آن گونه از ميان نمي رود .از اين
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رو ،نيازي نيست که ما از «نهادي» برداشت بيشينه آن را بجوييم تا از اين راه گرفتار
خرده گيري نکوهندگان نهادي گرايي ( )Essentialismشويم.
بر اين پايه ،اگر بتوان پذيرفت که گرايش به زيبايي زميني در درازاي تاريخ در
زندگي گونه   انسان تکرار و پايايي داشته و از اين رو نهادينه اين گونه است (اگر
چه برداشتي کمينه از نهادينگي باشد) ،باز اين ارزشمند بودن ،اين گرايش را از
نگاه خردگرايانه پذيرفتني نمي سازد .اما اگر بدسرشتي گونه انساني را پذيرا باشيم،
هر آنچه که بسته و بايسته سرشت انساني است را نميتوانيم ارزشمند بدانيم .پس
بايد بپذيريم که سرشت انسان ،خوب است و سنجه خوبي و بدي کارهاي انسان را
سازگاري و ناسازگاري آنها با سرشت وي بدانيم .به گفته ديگر ،اگر آدمي را در
سرشت آفريده اي بد بدانيم ديگر نميتوانيم آن چه که بايسته سرشت اوست و از او
سر ميزند را ارزشمند بهشمار آوريم .بر اين بنياد ،بايد اثبات کرد که آدمي سرشتي
خوب دارد و آنچه که از روي سرشت به دنبال آن است ،خوب است؛ اين پيشانگاره
خود بايد روشنگري شود اما روشنگري آن در اين جستار نمي گنجد .از اين رو ،از
اين پس کساني ميتوانند در پي آيند اين جستار با ما همراهي کنند که اين پيش انگاره
را پذيرفته باشند .اگر چه اين پيش انگاره نيز همساز با خرد همگاني است و همگان،
بدي را گونه اي کژي و واگرايي از هنجار طبيعي بهشمار مي آورند.

 -5ارزش زمین گردشگری
چنان که گفتيـــم انسان از روي سرشـــت به دنبال زيبايي هـــاي زميني است و از
آنها لذت ميبرد و اين برخورداري جويي و لذت بردن از آنجـــا که همســـاز با
سرشت آدمي است ارزشمنـــد و خوب است .اما آيا کار زمین گردشگر افزون بر
برخورداريجويي از فراسوي زيستگاه خود و راهنوردي در سرزمين هاي جغرافيايي
ديگر (که بي گمان ارزش خودش را دارد) ارزش بيشتري هم ميتواند داشته باشد؟
پاسخ آري است .زمین گردشگر از پي گردش و زمين نوردي به ارزش هايي دست
مييابد که بدون گردشگري دشوار بتوان به آنها دست يافت؛ چرا که:
يکم :زمین گردشگر با گردش ديالکتيکي (نگارندگان در پژوهش ديگري که در
آينده ،پيش روي خوانندگان ارجمند نهاده خواهد شد در جستاري زمينگردشگری
ديالکتيک را در هفت گامه خردورزانه روشنگري خواهند کرد ).خويش به دريافتي
روشن از زيبايي و يا برداشتي که کمترين پيچيدگي در اين باره را داشته باشد
دست مي يابد .يعني وي نياز زيباشناسانه خود را با زيبايي ناب تري که در انديشه
او از پي نگريستن در بي شماري اي از پديده هاي زيباي زميني به دست آمده است،
سيراب ميکند؛ همچون کسي که بهجاي از ميان بردن تشنگي هميشگي خود با آب
آميخته به ديگر چيزها ،يک راست به آب پاک يا آبي که اندازه خودبودگي (واژه
خودبودگي ساخته نگارنده ،برابرنهاده واژه انگليسي  purityاست که در اين بافتار
از سوي نگارنده براي رسيدن به تراويدايي واژه اي در اين معنا به کار گرفته شده
است ).بيشتري دارد دست مي يابد و از پي برآوردن نياز خود به آب احساس بهتري
پيدا مي کند؛ زمین گردشگر هم ،گرايش نهاد ي خود را به زيبايي با زيبايي ناب تري
برآورده ميسازد و احساس زيباشناختي بهتر و خوشايندتري در همسنجي با ديگر
کسان خواهد داشت.
دوم :بيگمان آدمي پيش از اين که به آفرينش زيبايي هنري بپردازد ،زيباييهاي
طبيعي را ديده و دريافته است .پديدههاي زيباي زميني نيز چيزهايي بوده اند که انسان
از پي نگريستن به آنها به دريافت زيبايي در کالبد آنها (زيبايي آميخته با آنها) رسيده
است؛ يعني اين پديده ها نمودهايي از ويژگي زيبايي براي انسان بوده اند و انسان
برداشت خود از زيبايي را از آنها بر گرفته است و در گامه سپسين انسان آفرينشگر
کوشيده است تا از روي برنماد انديششي (واژگروه برنماد انديششي (انديشش از
ريشه انديش  +ش ساخته شده است) از سوي نگارنده ،برابرنهاده واژه انگليسي
 mental conceptگذارده شده است ).خود از زيبايي (که آن را از پي نگريستن در
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نمودهاي زميني زيبايي در پيرامون خود ديده و از آنها وام گرفته است) به ساختن
نمونه هاي تازه اي براي آن دست بزند و اين همان جايي است که آفرينش کارهاي
هنري آغاز ميشود .کارهاي هنري بي گمان نمودهاي ديگري از ويژگي «زيبا» هستند
و از روي برنمادي ساخته شده اند که ميتواند از زمين و پديدههاي زيباي زميني در
انديشه انسان هستي يافته باشد.
حال اگر برداشتي از زيبايي که براي نخستين بار از پديده هاي زميني بهدست آمده
است ،برداشتي روشن تر يا با کمترين اندازه پيچيدگي باشد ،برنماد انديششي بهتري
را براي آفرينش کارهاي هنري بهدست انسان خواهد داد؛ چه ،اگر برداشت انسان از
ويژگي زيبايي روشن نباشد ،درباره نمودهايي ناروا (نازيبا) نيز به کار گرفته خواهد
شد و از اين رو مي تواند به زيبا انگاشتن آن نمود هايي بيانجامد که تنها از روي درپرده
و ناروشن بودن برداشت زيبايي ،زيبا انگاشته شده اند اما به راستي نمودي از زيبايي
نيستند؛ و بر اين بنياد ،کارهايي پديد خواهد آمد که زيبا نيستند اما از روي کژانگاري
زيبا دانسته ميشوند .به باور ما ،اگر نگوييم تنها دليل اما يکي از آشکارترين دليل هاي
نا همسازي در نگرش هاي هنري انسانها همين رويداد است و از اين روست که برخي
کاري را داراي ارزش هنري ميدانند و برخي ديگر با اين داوري همساز نيستند .افزون
بر آفرينش کار هنري ،در جايگاه داوري درباره کار هنري نيز ميتوان گفت کسي
که برداشت روشن تري از زيبايي دارد بهتر مي تواند نمودهاي زيبايي را از جز آن
جدا کند و بازشناسد .داوران کار هاي هنري هم که در پي داوري درباره اين کارها
هستند و ميخواهند کارهايي را که ارزش زيباشناختي بيشتري دارند شناسايي کنند،
اگر برداشت انديششي آنها از "زيبايي" برداشتي ناروشن باشد چه بسا در داوري خود
به راه نادرست خواهند رفت.
بر پايه نگرش ما ،نداشتن برداشتي هر چه روشن تر از "زيبايي" ،اگر نگوييم تنها
زمينه ولی از آشکارترين زمينه هاي ناهمسازي در داوري کارهاي هنري و کژداوري
درباره چنين کارهاييست .هر چند مايه شگفتي است ولی در پرتو اين خردورزي
پذيرفتني مينمايد که آفريننده يا داور يک کار هنري نيز با روي آوردن به زمينگردي
ميتواند در کار خود از کاميابي بيشتري برخوردار باشد ،تا اينکه در کنجي بنشيند
و خود را از ديدن و دريافتن چهره ها ي زيبا و گونه به گونه زميني بيبهره سازد.

 -6نتيجه گيري
زمین گردشگری و گردشگري در طبيعت با فراهم آوردن بخت شايسته در دستيابي
به خيلي از داده هاي بکر و دست نخورده زميني از راه گردش در طبيعت و کاوش و
نگرش در پديدههاي بي شمار زمين شناسي و زمين ريخت شناسي آن ميتواند تعريفي
روشنتر از "زيبايي" و نيز ابزاري پايدارتر در داوري درباره زيبايي بهدست دهد .از
آنجا که سرشت انسان در هماهنگي اي ريشه دار با گرايش وي به سوي زيباييجويي
در ريخت هاي زميني است و با چشم داشت به اين باور درست که زمين در فراواني
خود خاستگاهي برترين از زيبايي آرماني را به دست انسان ميدهد ،زمین گردشگر
درگردش و کاوش خود با گام نهادن در راههايي که به نگاهي نزديکتر به تار و پود
درهم تنيده از بافتمان گسترده زمين ميانجامد ،در جستوجويي خردگرايانه در گير
ميشود که به دستيابي وي به برداشت انديششي روشن  تري از "زيبايي" ميانجامد؛
و اين همه ،راهي ايمن تر را در رسيدن به رويکردي پايدار به زمین گردشگری پيش
روي مي نهد ،چرا که کنش کليدي را به نگرش زمین گردشگر به زمين مي دهد تا تنها
به پافشاري و بزرگنمايي صنعت زمین گردشگری.
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