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مقدمه
ترِ  منظور شناخت عمیق هایی درخور به یابی به تبیین به معنای تجربی، در مرحلۀ نخست، دست ،هدف از پژوهش علمی

آمده برای حلّ مسائل و برآوردن نیازهای  و بکارگیری نتایج حاصل از شناختِ بدست ،ها، وقایع و فرآیندها ماهیت پدیده

انسان در مرحلۀ بعد است. مسلماً این اهداف زمانی قابل حصول است که فرآیند پژوهش علمی در چارچوب الگویی 

ها از دیرباز با اتخاذ دو رویکردِ مشخصِ  مطالعات علمی، انسان بگیرد. در حوزۀ انجامشناسی مطلوب  مند از روش نظام

که از سابقۀ بیشتری در این زمینه  ،گرا اند. رویکرد عقل های علمی بوده پژوهش جرایدار ا عهده« عقلی و تبیینی»

ی مسلطِ روشِ دوران قرون وسطی الگوسراسر و در  شود آغاز می« ارسطو»های علمیِ  برخوردار است، عمدتاً با فعالیت

شناسی  پس از بروز تحوالت سیاسی و اجتماعیِ ناشی از نهضت رنسانس در غرب، روش ،شد. لیکن علمی محسوب می

. ظهور شود های اساسی مواجه می با تردید و مخالفت« نظام مدرسی»ملهم از نگرش ارسطویی و کلیسایی با عنوان 

فرانسیس بیکن در این دوره و تالش مجدّانۀ ایشان در حوزۀ و  اندیشمندان بزرگی چون گالیله، راجر بیکن، نیوتن،

منجر شد که به دنبال آن « رویکرد تجربی»پژوهش علمی به پیدایش و رواج رویکرد جدیدی در حوزۀ علم با عنوان 

ای  هدلعاا ل رنسانس با توفیقات خارقوگراییِ موردنظر اندیشمندانِ نسل ا شیوۀ پژوهش دچار تحول اساسی گردید. تجربه

شناسیِ  میالدی به رویکرد بالمنازع در عرصۀ روش همه بود تا اوایل قرن نوزدمدکه در زمینۀ کشفیات علمی بدست آ

از اوایل  ،گستراند. لیکن ،اعمّ از طبیعی و انسانی ،علوم همۀگرایی را بر عرصۀ  علمی تبدیل شد و سیطرۀ نگرش طبیعت

های متعدد سیاسی و  شناختی و نیز پیدایش بحران هایِ معرفت زمان با بروز برخی معضالت و نارسایی قرن نوزدهم و هم

های  و تردید ها پرسشگراییِ صرف با  تدریج مبانی و مفروضات تجربه گراییِ افراطی، به اجتماعیِ ناشی از سیطرۀ علم

گراییِ خام ناراضی بودند فراهم ساخت تا  ن گروه از اندیشمندانی که از غلبۀ تجربهو این فرصتی برای آ شداساسی مواجه 

از جمله مدعیات این گروه از اندیشمندان تأکید  های جدیدی در زمینۀ مفهوم علم و روش علمی بپردازند. به طرح دیدگاه

شناسی جدیدی موسوم به  روشبه سرانجام بود که « تمایز ماهوی علوم طبیعی با علوم انسانی و اجتماعی»بر 

سی و نقد مبانی ربرای علوم انسانی منجر شد. از آنجا که هدف از نگارش این مقاله بر« شناسی تفهّمی و تأویلی روش»

بنابراین، از ذکر  .سی این مورد خارج از بحث مقالۀ حاضر استربر ،معرفتی مکتب پوزیتیویسم با تأکید بر علم جغرافیاست

سیِ چیستی و رعالوه بر بر ،برآنیم تا در مقالۀ حاضر ،در این راستاشود.  ر این زمینه خودداری میتوضیحات بیشتر د

و این مکتب را از موضع عقالنیت انتقادی تحلیل زیم به تأثیر این مکتب در علم جغرافیا بپردا ،ماهیتِ مکتب پوزیتیویسم

. کنیمشناختی  معرفت

روشپژوهش
شناختی با رویکرد  های منطقی و معرفت بنیادی و نظری است که در قالب توصیف و تحلیلاین مقاله ماهیتاً پژوهشی 

 .استای  بنا به ماهیت مقاله، از نوع اسنادی و کتابخانه ،عقالنیت انتقادی تدوین شده است. منابع مورداستفادۀ آن

مفاهیمنظری
)خام(چیستیرویکرداستقراگرایی

عا دارد که جهانِ واقع دقیقاً همان گونه است که ما بدان معرفت داریم، دگرایانه( ا طبیعی/ جزمگرایی خام/  )واقع رئالیسم خام

های خام در باب اداراک حسّی  به عبارت دیگر، معرفت ما دقیقاً منطبق با جهانِ خارج است. به عنوان نمونه، رئالیست

کنیم. به عبارت  طور هستند که ما احساس می قیقاً همانکنیم در خارج نیز د گویند: اموری را که ما از اشیا احساس می می

ها در خارج است. این سخن بدین معناست که  ها نحوۀ ظهور اشیا در حواس ما مطابق با نحوۀ وقوع آن دیگر، به اعتقاد آن
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 رج وجود دارندیابیم در خا معرفت حسّی ما کامالً منطبق بر چهرۀ حسّی عالَم است و هر اوصافی که از اشیا در ادراک می

هایی که ذهن در اکتساب  و از پیچیدگی ردمعرفت اتّکا دا« انعکاسی»(. رئالیسم خام صرفاً بر جهت ۰۱: 1۹۱۰نیا،  )قائمی

نامند.  نیز می« گرایانه رئالیسم جزم»و « رئالیسم طبیعی»این نوع رئالیسم را  بنابراین،معرفت با آن مواجه است غفلت دارد. 

 عالَم مستقل از معرفت بشری وجود دارد که معرفت آن .1ند از: ا زند که عبارت یسم خام بر چهار رُکن تکیه میرئال ،طور کلی به

بدین معنا که متناظر با هر جزیی از  ؛اللفظی این عالَم است معرفت بشری توصیف تحت .۰ ؛شناسی( )هستی کند را توصیف می 

بشر  .۹ ؛دهد این عالَم دقیقاً به همان نحو هستند که معرفت نشان می یمعرفت جزیی در عالَم خارج است و ساختار و اشیا

ها بایستد و به معرفتی مطمئن از عالَمِ واقع  فهم ها و پیش داوری تواند بیرون از شرایط اجتماعی و سیاسی و فارغ از پیش می

 (. ۰۱: 1۹۱۰نیا،  )قائمی منطبق بر آن باشد تواند توصیف کامل عالَم واقع و دقیقاً آل می معرفت در وضعِ ایده .۰ ؛دست یابد

گرفته شده است.  ـ «شده بر ذهن با تجربه تحمیل»در معنای فلسفی  ـ «پوزیتیف»واژۀ فرانسوی پوزیتیویسم از کلمۀ 

وراثت و »تر به معنای  است و حتی در شکل وسیع« کاشتن»یا « رشد»کاربستِ التینیِ کالسیکِ این کلمه به معنای 

در معنای بسیار قدیم و متداول آن در « پوزیتیو» ،(. همچنین۱1: 1۹۱۲، همکاران)محمدپور و  رود کار می ز بهنی« محیط

 شد کار برده می خارجی باشد به یازا و به معنای افکاری که دارای قطعیتِ علمی و مابه ،مقابلِ خیالی، موهوم، فرضی

لین بار در کتاب وبرای ا ،تجربی -تقراگرایی و فلسفۀ حسیپدر اس، (. فرانسیس بیکن1۰۱: 1۹۱۰شاهرودی،   )حسینی

کار برد. او در این کتاب به اندیشمندان روزگار خود توصیه  و قطعی به ،این واژه را به معنای واقعی، محقَّق اصول و منابع

و قطعی  ،در همین امور واقع، محقَّق فسی علل و حقایق غاییِ امور دست بکشند و به فکر تغییر و تصررکند از بر می

شناسیِ تجربی فلسفۀ  )تحقّقی( را برای اموری که بر مبنای صورت ریاضی و کمّی و روش او صفت پوزیتیو ،باشند. درواقع

« ارغنون نو»(. بیکن در 1۰: 1۹3۲)زرشناس،  برد کار می اند به سیر)و نه براهین عقلی فلسفۀ قدیم( قابل اثبات و بر جدید

آزمایش و استقراست. گالیله نیز معتقد بود  فقطخود گفته خطاست و روش معتبر  اغنوندعی شد هر چه ارسطو در م

زبانِ علم شد و در پی آن سخنِ علم دربارۀ واقعیت آن شد که « عدد»زمان، مفهوم  آنریاضیات زبان طبیعت است. از 

ناسی به جای هوش باید از ضریب هوشی سخن گفت. با ورود ش در روان ،مثالً .ها را به کمیّت تبدیل کرد باید کیفیت

بنابراین، شدن ندارد.  زیرا غایت و هدف قابلیت کمّی ،شناسانه رنگ باخت های غایت گرایی در علم، تبیین ریاضی و کمیّت

: 1۹۱1)حقیقت،  ها توجه شد گیری پدیده پرسش از علیّت غایی به سمت علّت فاعلی چرخش کرد و به چگونگی شکل

ای دارد  عنوان صورتی از اندیشۀ غربی، ریشه در جریان فلسفی حسّی و تجربه به ،(. بدین ترتیب، پوزیتیویسم13۰-13۹

های قرن  و ماتریالیست ،شود و توسط جان الک، دیوید هیوم که با فرانسیس بیکن در صدر فلسفۀ جدید غربی آغاز می

و نفی اساس مابعدالطبیعه، توسط او از قدرت و  د و با ظهور کانتیاب )هولباخ، هلوسیوس، المتری( بسط می روشنگری

یابد و سایۀ سنگین  صورت صحیح و کالسیک می اگوست کنت یشود. پوزیتیویسم در آرا استحکام خاصی برخوردار می

ارت میل واقع، پوزیتیویسمِ کالسیکِ اگوست کنت و جان استو گستراند. به ای از قرن نوزدهم می خود را بر بخش عمده

یافته و صریح پوزیتیویسم مستور در فلسفۀ حسّی و تجربی است و پوزیتیویسم منطقیِ حلقۀ وین و رودلف  صورتِ بسط

(. به عبارت دیگر، 1۰: 1۹3۲)زرشناس،  صورتِ افراطی بسط پوزیتیویسم کالسیک است کارناپ و موریس شلیک

 (. ۱۱: 1۹۱۲، همکاراندپور و م)مح قرار داد توان در نحلۀ رئالیسم خام پوزیتیویسم منطقی را نیز می

)حلقۀوین/پوزیتیویسمجدید(پوزیتیویسممنطقی

 «پوزیتیویسم منطقی»بیشترِ شهرت خود را به نام  1گرایی گرایی/ اثبات پوزیتیویسم/ اصالت وضع/ اصالت تحصل/ تحصل

                                                                                                                                                                   
 گرایی.  نه اثباتاست گرایی  معادل دقیق پوزیتیویسم واژۀ تحصل. 1
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« شناختی تحلیلی و زبان»بیستم در مقولۀ فلسفۀ های فلسفی قرن  بدست آورده است. پوزیتیویسم منطقی یکی از جنبش

ای از  به مجموعه 1۱۹1در سال  (. پوزیتیویسم منطقی نامی است که بلومبرگ و هربرت فایگل۱-3: 1۹۱۹)حرّی،  است

و  ،«اصالت تجربۀ علمی»، «اصالت تجربۀ منطقی»، «اصالت تجربۀ سازوار»های آن  داده بودند. دیگر نام« حلقۀ وین»افکار 

های پرتنشِ بین دو  (. پوزیتیویسم منطقی در سال۰-۹: 1۹۱۱شاهی،  )خرّم گرایان( است )نواثبات« پوزیتیویسم نوین منطقی»

ای پرشور به نام پوزیتیویسم منطقی به  عنوان نحله و پرتفرقه بر جهان حاکم بود، به ،جنگ جهانی، که فضایی فقرآلود، ناامن

برخی کامالً  ،درگیر کرد. در این میان شران را با مسائلکن را به خود معطوف داشت و متفعرصه پا نهاد که چندی تمامِ اذها

 اند. اند و برخی هم به انتقاد و چالش دست یازیده را پذیرفته و در آن به دیدۀ قبول و اعجاب نگریسته  آن

و فیلیپ  ،یرات اقتصاددانریاضیدان، اتونو بدین ترتیب که هانس هان ؛شکل گرفت 1۱۲3هستۀ اصلی حلقۀ وین در 

در عین حفظ اهمیت ریاضیات، منطق و فیزیک نظری،  ،ائه دهند کهرروایتی از علم ا تادان گرد هم آمدند  فرانک فیزیک

(. این حلقه نخست ۰: 1۹۱۱شاهی،  )خرّم نیز محفوظ بماند ـ دانست می« توصیف تجربه»که علم را اساساً  ـ آموزۀ ماخ

کرد.  اما بعدها به تشکیالتی رسمی تبدیل شد و نشریۀ خاص خود را منتشر می ،شد سوب میفقط نوعی گروه بحث مح

مفسّر و  ،نوشت که بیش از دیگران مطلب می ،کارناپ میان،ریاست آن را موریتس شلیک آلمانی برعهده داشت. در این 

پوزیتیویسم را از آن رو منطقی نامیدند که بانیان آن (. این 0: 1۹۱۱شاهی،  )خرّم حلقۀ وین انگاشته شد یبیانگر اصلی آرا

گرایی و پذیرش قضایای منطقی و  ها این بود که بین تجربه نیز سهم داشتند و دغدغۀ آن« منطق و ریاضیات»در توسعۀ 

و  ،رفقط دو نوع دانش/ معرفت مثبت، معتب ،)که قضایای تجربی نیستند( توافق حاصل کنند. به اعتقاد این مکتب ریاضی

پذیر.  احساس/ ادراک/ معرفت/ علم تجربی/ تجربه .۰ ؛)و توسّعاً ریاضیات( منطق .1ند از: ا محصَّل وجود دارد که عبارت

های سیاسی را، اخالق  شمردند. یعنی کلّ ایدئولوژی ها را نامعتبر و پا در هوا می شناسی ها و شناخت بقیۀ معارف و شناخت

شناسی را مگر آنکه به هیئت رفتارگرایی  شناسی، علوم نقلی حتی تاریخ را، روان ی را، زیباییو احکام و اوامر و نواهی اخالق

متافیزیک را هم با حدّت و شدّت و حتی خصمانه طرد و تخطئه  .دانستند شناسی هم بدتر می کاوی را از روان باشد، روان

 ،بنابراین .ناپذیر مکتب پوزیتیویسم است ز لوازم جداییانکار هر نوع اصلِ عقلی ا زیرا: هشت(. 1۹۱۱شاهی،  )خرّم کردند می

 )حسینی کنند ترین آموزۀ آن است. پیروان این مکتب ثبوت هر امر بیرون از تجربه را انکار می انکار وجود خدا روشن

تحت تأثیر  راها به استقرا  گرایی در ریاضیات و عالقۀ آن (. راسل حلقۀ وین را در باب منطق1۹۲-1۰۱: 1۹۱۰شاهرودی،  

 (. ۹۱: 1۹۱1پذیری( )گیلیس،  )تجربه قرار داد و ویتگنشتاین در باب مسئلۀ تحدید میان علم و مابعدالطبیعه

گفتند  های منطقی می پوزیتیویسم منطقی دچار تناقضات درونی شدیدی بود: بدین صورت که در ابتدا پوزیتیویست

ها این اصل را به ویتگنشتاین نسبت  )آن ص علم از غیرعلم استپذیری شدید( معیار تشخی )تحقیق پذیری تجربی تحقیق

معنا و مهمل  ای بی  دادند(، اما نکته اینجا بود که خودِ این گزاره، با روش تجربی، غیرقابل تحقیق است و بنابراین گزاره می

های علمی به معنای  را قانونزی ،کرد است. عالوه بر این، این معیار حتی اساسِ علوم تجربی را نیز متزلزل و ویران می

 ،ای است که خود فیلسوفان علم نیز بدان اذعان دارند. بنابراین واقعی و دقیق قابل تحقیق تجربی نیستند و این نکته

دعاوی و  همۀهای علمی و  که قانون ،فقط قضایای مابعدالطبیعی و اخالقی پذیریِ تجربی، نه براساس معیار تحقیق

معنا خواهد بود. عالوه بر این، اعضای حلقۀ وین با مشکل دیگری نیز روبرو  منطقی نیز مهمل و بیقضایای پوزیتیویستیِ 

پذیری تجربیِ آن باشد. مگر نه این است که قضایای  که اساساً چرا باید مالک معناداری یک گزاره تحقیقبودند و آن این

دارند و ما متوجه مقصود و معنای  اما قضایایی معنیبسیاری وجود دارد که راهی برای اثبات صدق و کذب آن نداریم، 

پذیریِ تجربی مالک معناداری قضایا باشد؟ این تناقضات و مشکالت بسیاری دیگر  پس چرا باید تحقیق .شویم ها می آن

ری پذی )تحقیق اصل تأییدپذیری تجربی پذیری تجربی ها را واداشت تا معیار تشخیص علم و غیرعلم را به جای تحقیق آن
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تأیید تجربی آن وجود داشته « امکان»یک قضیه در صورتی معنادار بود که  ،خفیف/ ضعیف( قرار دهند. بر این اساس

داد این بود که تجربه مفهومی کامالً شخصی و فردی داشت و  باشد. مشکل دیگری که اعضای حلقۀ وین را آزار می

ت داشت، اینک معنایی کامالً سوبژکتیویستی یافته بود. گری و عینی عای شدید تحصلیدالظاهر علم تجربی که ا علی

گاه  شد مبنایی کامالً عینی و تحصلی برای تجربیات اشخاص یافت؟ پوزیتیویسم منطقی هیچ مسئله این بود که چگونه می

 دیددچار زوال و انحطاط گر ها نیافت و گرفتار در چنبرۀ تناقضات خود کننده و اصولی برای این پرسش پاسخی قانع

 (. 1۱: 1۹3۲)زرشناس، 


 )ترسیمازنگارندگان(سیرتحولمعیارتشخیصعلموغیرعلمدرپوزیتیویسممنطقی.1نمودار

های  تی یا گزارهاهای مشاهد گزاره .1سه نوع جمله/ گزاره/ قضیه وجود دارد:  ،های منطقی به اعتقاد پوزیتیویست

های تحلیلی که ضرورت و بداهت  گزاره .۰ ؛های مشاهداتی که در آخر به تجربه و تجربۀ حسّی تکیه دارد گزارهمربوط به 

ها  ساختمان آن ،از لحاظ منطقی، هایی که هرچند ممکن است ساختمان نحویِ درستی داشته باشند گزاره .۹ ؛منطقی دارند

 ،ها اند نه کاذب، بلکه مهمل و بدون معنا هستند. به اعتقاد آن ادقنامند که نه ص می« گزاره شبه»این دسته را  .خلل دارد

خدا »و « موجود مطلق فوق زمان است»توانند احکامی مانند این گزاره را که مثالً  های تجربی به هیچ نحو نمی روش

کام هیچ خبر یا گرفتند این گونه قضایا و اح ها نتیجه می آن ،پذیر کند. از این رو تحقیق« دزدی بد است»و « هست

هایی است و مرجع معیّن و  همۀ احکام متافیزیکی اخالقی ساخته و پرداختۀ چنین گزاره ،ها معنایی دربر ندارند. به نظر آن

معنای »م دارای معنا هستند. به عبارت دیگر، شرط الزم برای ول و دوهای نوع ا ضرورت منطقی ندارند و لذا فقط گزاره

 ؛ای بیان شود که یا تحلیلی باشد ا گزاره یا قضیه این است که باید آن قضیه به صورت گزارههر جمله ی« محصَل داشتن

ای باشد که انکارش مستلزم تناقض باشد یا اینکه مضمون آن قضیه از نظر  یعنی صدقش از خودش برآید و به گونه

 توان صدق و کذب آن ای بالفعل می و با تجربهیا عمالً « تر است زمین از ماه بزرگ»گزارۀ  ،مثالً .پذیر باشد تجربی تحقیق

ای مثل  اما گزاره .یعنی امکان استناد آن به مشاهدات تجربی منتفی نیست ؛را تعیین کرد یا اینکه قابلیت این کار را دارد 

 پذیری تجربی است. فاقد قابلیت تحقیق زیرا ،بخش ندارد معنای معرفت« حقیقت مطلق همانا خیر مطلق است»

کارناپ و فایگل گروه را ترک کردند و هان در سال  1۱۹1در حلقۀ وین گسستگی افتاد: در سال  1۱۹۲در خالل دهۀ 

)موریس شلیک رسالۀ  گلولۀ دانشجویی نازی از پای درآمد و کشته شدبا نیز موریتس شلیک  1۱۹1درگذشت و در  1۱۹۰

های حلقۀ وین،  یافتن نازیسم و مخالفت آن با اندیشه ام، با قدرتسی و رد کرده بود(. سرانجراخالق بود بربارۀ او را که در

 رسماً از هم پاشید و پوزیتیویسم منطقی بعدها در جریان اصالت تجربۀ منطقی مستحیل شد 1۱۹۱این حلقه در سال 

دی بودند و (. دلیل مخالفت نازیسم با حلقۀ وین این بود که بسیاری از اعضای حلقۀ وین یهو۱-۱: 1۹۱۱شاهی،  )خرّم

درک علمی از » ،ها نبود. عالوه بر این ها که آریایی بودند آرای لیبرال یا سوسیالیستی داشتند که باب طبع نازی حتی آن

ها بود که ماهیتی کامالً غیرعلمی داشت و عنصر کلیدی برای  ات نژادگرایانۀ نازییحلقۀ وین تهدیدی برای نظر« عالَم

طور خاص در شیوۀ تفلسف  (. نقش و تأثیر پوزیتیویسم منطقی امروزه به۰۹: 1۹۱1)گیلیس،  ترف شمار می ها به تبلیغات آن

طور کلی، چارچوب کلی  (. به1۹1: 1۹۱۰شاهرودی،   )حسینی پردازد است و بیشتر به منطق صوری و نظریۀ احتماالت می

 توان بدین گونه فهرست کرد: های منطقی را می پوزیتیویستآرای 

)توتولوژیک( و قضایای  کلی منتفی است. قضایا به دو دستۀ قضایای تحلیلی وجود قضایای ترکیبیِ ماقبل تجربه به .1
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قضایای ترکیبی مؤخر از تجربه تنها قضایایی هستند که بر دانش ما  .۰ ؛1شوند ترکیبی مؤخر از تجربه تقسیم می

 .۰ ؛پذیر و تأییدپذیرند تجربه تحقیقبا ترکیبی است که  کلّ دانش و معرفت بشری عبارت از قضایای .۹ ؛افزایند می

دلیل  و ... به ،و مفاهیمی چون خدا، نَفْس، مطلق، هستی، عدم، نامتناهی ،مابعدالطبیعه، اخالق، عبارات ارزشی

توانند بیانگر  معنا هستند و فقط می هایی بی احکام اخالقی و ارزشی اساساً گزاره .0 اند؛ کلی مهمل ناپذیری تجربی به تحقیق

تواند بیانگر حالت عاطفیِ ناخوشایندِ گوینده  فقط می« دزدی بد است»گزارۀ  ،المثل های گوینده باشند. فی امیال و خواست

: 1۹3۲)زرشناس،  حتی اطالق حکم بر آن خطاست ،بنابراین .ای ندارد ازا و مبنای واقعی نسبت به دزدی باشد و هیچ مابه

 .۱ ؛پذیری است گرایی و آزمون تنها راه شناخت تجربه .3 ؛بُعدی است و یک ،مِ علّی، متجانسجهان دارای نظ .1 ؛(1۱

بایست  های علمی می گزاره ،از این رو .ها شرط حقیقیِ تولید علم است ها: جدایی منطقیِ واقعیات از ارزش فراغت از ارزش

ابزارگرایی: راه  .۱ ؛ندشوو فرهنگی تولید  ،های شخصی، اخالقی، اجتماعی طبق الگوی طبیعی فارغ از تمایالت و ارزش

جای فهم  به ،کاری در جهان را بدهد. از این رو تسلط بر جهان ساخت ابزارهای دقیقی است که به انسان توانایی دست

بایست جای  که فن یا تکنیک میار دقیق برای شناخت جهان و دگرگونی آن مجهز شد. نتیجه اینبایست به ابز جهان می

گرایی مبتنی بر این دیدگاه است که اشیا  گرایانه است. واقع گرایی واقع شناسیِ اثبات هستی .1۲ ؛دانش نظری را بگیرد

گیرد. زبان نیز نقش  تحت تأثیر احساسات قرار نمیماهیتی مستقل از افراد دارند و لذا واقعیت مستقل از محقِّق است و 

کنند یا  ها را تعیین می ها معنای خود را از اشیایی که آن بدین معنا که واژه ؛کند تمثیلی در رابطه با جهان طبیعی ایفا می

شِ مطلق در گرایان به کشف دان گراست. در این رابطه تحصل گرایی عینی شناسیِ تحصل معرفت .11 ؛گیرند نامند می می

و هدف محقِّق کشف این  .نه در باطن محقِّق ،پردازند. معنا صرفاً در اشیا نهفته است رابطه با یک واقعیتِ عینی می

گرایانه  تحصل تتوان به آن پی برد. جمال ها دارای ماهیت مستقلی هستند که از طریق تحقیق می لذا پدیده ،معناست

شناسی به استقالل ساختارها  گرایی به لحاظ هستی های متفاوتِ تحصل در کل، نحله .1۰ ؛اند توصیفی و مبتنی بر واقعیت

و اند  قائل به شناخت مستقل از ذهن در قالب توصیفِ صادق ،شناسی به لحاظ معرفت .ها از فهم انسان باور دارند و کنش

)توانا، اند  سانی و اجتماعی قائلهای علوم طبیعی و آماری در حوزۀ علوم ان شناسی به استفاده از روش به لحاظ روش

زیرا  ،کارانه همراهی دارد ویژه در علوم اجتماعی و جغرافیا با ایدئولوژی محافظه گرا به مکتب تجربه .1۹ ؛(۹۹: 1۹۱۹

احیِ ماهرانۀ جریانات آن رجوی طو کند و در جست سی میرساخت و کارکرد موجودِ جامعه را با همان شکل مشخص بر

گیرد و در  انداز کنترل فنّی محیط و جامعه را در دست می گرا چشم داری، مکتب تجربه در جوامع سرمایه ،. از این رواست

در پوزیتیویسم، علم از مشاهده آغاز  .1۰ ؛(1۰۰: 1۹۱۰)شکویی،  پردازد های اجتماعی به جزءنگری می شناخت واقعیت

ها و قوانین را کشف  یعنی کار عالِم این است که نظریه ؛تدر مکتب پوزیتیویسم، علم انباشتنی یا تراکمی اس. 10 ؛شود می

زند و  در پوزیتیویسم از آنجا که مشاهده و استقرا بر عناصرِ محسوس دور می .11 ؛کند و همیشه روی هم انباشته کند

 .د)یعنی عناصر غیرمحسوس( مجال رشد و رونق ندار نظریه ،افتند عناصر غیرمحسوس به دام مشاهده و تجربه نمی

)بناکردن  هاست کردن داده جمع فقطابداع و خالقیتِ دانشمندان کم یا هیچ است. کار دانشمند مانند یک ماشین  ،درنتیجه

 (. 1۱1-1۱۲: 1۹3۰لیه( )سروش، وهای ا علم بر داده

                                                                                                                                                                   
ها را  اینکه غالباً حمل شیء بر نفس است. حکما و منطقیان اسالمی است ( tautologic) گویانه یا توتولوژیک ای همان ( قضیهanalytic) قضیۀ تحلیلی. 1

و اغلب  ،«تر است کل از جزء خود بزرگ» ،«عدد دو زوج است»مانند  ،اند آید شمرده )ضرورت( از خودشان برمی از صنف قضایایی که صدق و بداهتشان

اند.  همه تحلیلی« خودش استهر چیز »( یا ماقبل تجربی نظیر اینکه a priori) اند. حقایق پیشینی اند از نوع تحلیلی قضایای منطقی و ریاضی که توتولوژیک

که هدایت برق بالبداهه یا بالضروره از « اند فلزات هادی الکتریسیته»مانند  ،اند ( یا تألیفی یا تجربی دارای حمل شایع صناعیsynthetical) قضیۀ ترکیبی

  (.3۰-31: 1۹۱۱، شاهی )خرّم اند ( یا مابعدتجربیa posterior) قضایای ترکیبی پسینی ،لذا .آید مفهوم فلز برنمی
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هابحثویافته
پوزیتیویسمومکاتبجغرافیاییمتأثرازآن

های  (. در دهه۹0: 1۹۱۰)شکویی،  پوزیتیویسم منطقی را وارد جغرافیا کرددر مکتب علم فضایی  1۱0۹شیفر در سال 

« تجربی»نگریِ جغرافیایی را با تحقیقات  و آینده ،ها دانان اعتباریابیِ قوانین، نظریه بسیاری از جغرافی 1۱1۲ –1۱0۲

بیشتری پیدا کردند تا آنجا که  های پوزیتیویسم منطقی تمایل همراه کردند و در تبیین علمیِ مسائل جغرافیایی به نگرش

 ،(. هاروی1۱۰: 1۹۱۱)شکویی،  گوید: وابستگی میان جغرافیا و پوزیتیویسم منطقی کامالً روشن است دیوید هاروی می

در دانش جغرافیا بیشترِ تفکرات فلسفیِ خود را از بزرگانِ مکتب  ،که مطالعات عمیقی در فلسفه و فلسفۀ علوم داشت

دانانِ قبل از خود و زمان  نظیر رودلف کارناپ و کارل گوستاو همپل گرفته و از آن جهت بر جغرافیپوزیتیویسم منطقی 

بر این  تبیین در جغرافیاهای او در کتاب  برتری دارد. همۀ تالش ،اند شناسی و فلسفۀ جغرافیا کار کرده که در روش ،خود

یسم منطقی جای دهد. هاروی اساسِ منطق قیاسیِ تبیین را زند که دانش جغرافیا را در داخل مکتب پوزیتیو محور دور می

های پوزیتیویسم منطقی را در تبیین، نظریه، یگانگی علوم،  گیرد و اصول و نظرگاه از فیلسوفان مکتب پوزیتیویسم می

فلسفۀ شناسی و  دهد. از هارتشورن تا دیوید هاروی همۀ محققانِ روش و سایر جریانات دخالت می ،ها، ریاضیات زبان

طور کلی،  (. به1۱0-1۱۰: 1۹۱۱)شکویی،  اند جغرافیا کم یا زیاد به نحوی تحت تأثیر پوزیتیویسم منطقی قرار گرفته

 ند از: ا گرایی عبارت مکاتب جغرافیایی مرتبط با رویکرد تحصل

)جبرگرایی/جغرافیاگرایی(گراییمکتبمحیط(الف

شناسیِ تکاملی تغییر پیدا  شناسیِ مبتنی بر الهیات به مفاهیم زیست ز طبیعتم قرن نوزدهم افکار جغرافیایی اودر نیمۀ د

نقش اصلی را در تعیین نوع زندگی « طبیعت»که در آن  را، (. گریفیت تیلور این نوع جغرافیا1۰۰: 1۹۱1)پوراحمد،  کرد

لین نقشۀ وبا تهیۀ ا ،ر جغرافیای نوهمبلتِ آلمانی، پد است. در این زمینه الکساندرفننامیده  «جئوکراتیک»کند،  بازی می

شدن جغرافیا در قرن نوزدهم از  (. با نهادینه11: 1۹۱۰)شکویی،  دمای جهان، وابستگی انسان به محیط را نشان داد هم

هایی روی آورد که مشخصۀ اصلی آن تالش  این رشته به نگرش« انجمن سلطنتی جغرافیا در بریتانیا»گیری  جمله شکل

های محیط طبیعی  های مختلف جهان با ارجاع به ویژگی های انسانی در بخش دازی دربارۀ انواع فعالیتپر برای نظریه

های فیزیکی و  های موجود در توانایی شد که تفاوت گونه بیان می این« داروینیستی و تکاملی»است و به پشتوانۀ تفکرات 

های طبیعی متفاوتِ  محیط»شان به  و فرهنگی های اقتصادی ها و همچنین سطح پتانسیل و توانایی فکری انسان

بستگی دارد. براساس نگرشِ منادیانِ اصلی این بحث در جغرافیا از جمله راتسل، ویلیام موریس دیویس، « ای منطقه

توان  هستند که می« های بنیادینی علّت»همان « شرایط اقلیمی و طبیعی»)شاگرد راتسل(، السورث هانتینگتن  سمپل

)شورچه،  ها را تبیین نمود ها توسعۀ انسانی و فیزیولوژیکی و فرهنگی را بر روی کرۀ زمین مشخص کرد و آن براساس آن

او  .م قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بر علم جغرافیا تسلط داشتوعقاید راتسل در نیمۀ د میان(. در این ۰۰-۰۹: 1۹۱۰

از خود تأثیر بسیاری در رواج جبرگرایی در جغرافیا بخصوص در  شناسی جغرافیای مردمبا انتشار کتاب  1۱۱۹در سال 

شناسی  و حیوان ،شناسی در کالبدشناسیِ تطبیقی، زمین اگذاشت. او با دریافت درجۀ دکتر جغرافیای سیاسی و تاریخی برجا

رافیای انسانی یک نوع همبستگی ایجاد کند تا از این طریق در مطالعۀ جغ« طبیعی و انسانی»درنظر داشت بین علوم 

شناسِ  شناس، تحت تأثیر حیوان عنوان یک زیست  به ،(. راتزل ابتدا۰۱: 1۹۱۰)شکویی،  کار گرفته شودبه« علمی»روش 

)فرید،  بود« اصل انواع»آلمانی قرار داشت. هکل نیز خود متأثّر از اثر معروف داروین به نام  دانشمندی به نام ارنست هکل

محصول نهایی »کرد و انسان را  یاد می« موتور محرکۀ تحولِ انواع»عنوان  به« محیط»راستا از (. راتزل در این ۰: 1۹۱0

قرار گرفت. او « جبر تاریخ» بارۀدانست. او همچنین در تفکرات جغرافیایی خود تحت تأثیر افکار هگل در می« تکامل
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های آلمان شروع کرد و در  و پوشش برفی کوه های باریک تحقیقات خود را ابتدا با جغرافیای طبیعی و مطالعه روی خلیج

کار گرفت. او انسان را  های انسانی به پدیده بارۀگاه از نیروهای طبیعی غافل نشد و همین امر را نیز در مطالعۀ جغرافیا هیچ

ن همی 1۱۱3به خود گرفت. در سال « جبرگرایی و ماتریالیستی»دانست و بدین ترتیب افکار او بوی  محصول محیط می

را   کار برد و آن آلمان به بارۀکار برد و بر این اساس نظریۀ دولت ملّی را در به جغرافیای سیاسیافکار را در کتابش با نام 

: 1۹۱0)فنّی،  رضی آن پرداختادانست که برای سکونت و زندگی مردم آلمان تنگ است و لذا باید به توسعۀ  کشوری 

 ان در جغرافیای سیاسی نیز با این دید قابل بررسی است. و ماه ،(. افکار هوفر، مکیندر11۹-11۰

مکتبعلمفضایی(ب

به انتقاد از  ،«استثناگرایی در جغرافیا» نامای با  مؤسس مکتب علم فضایی، در مقاله ،فرد کورت شیفر ،1۱0۹در سال 

در  ،ها دفاع کرد. به نظر او ایش پدیدهدر آر« قوانین فضایی»و از  کردهارتشورن پرداخت و استثناگرایی در جغرافیا را نقد 

 کردنِ قوانینِ پراکندگیِ فضایی فرموله زیرا ،ارزیابی کنیم« قوانین»وسیلۀ  ها را به ها الزم است آن جهت تبیین پدیده

کسانی دهد. بر این اساس، شیفر پوزیتیویسم منطقی را وارد جغرافیا کرد. در این راستا  قرار می« علوم»جغرافیا را در ردیف 

ای(، والتر  و علوم ناحیه ،)در حوزۀ مطالعات شهری، حمل و نقل )تعامل فضایی(، ویلیام گریسون همچون ادوارد اولمن

)تحلیل مکانی در جغرافیای انسانی(، دیوید  ای(، پیتر هاگت )جغرافیای نظریه مرکزی(، ویلیام بانج )نظریۀ مکان کریستالر

(. این ۹۰-۹۰: 1۹۱۰)شکویی،  پردازی پرداختند )سازمان فضایی( به نظریه و گولد ،، آدامزو آبلر ،)تبیین در جغرافیا( هاروی

های دیگری همچون  (. مکتب علم فضایی به نام3۰: 1۹۱1)متیوز و هربرت،  انجامید« ها عصر مدل»پارادایم جدید به 

(. 1۱۰: 1۹۱3محمدی،  )بیک است و مکتب واشنگتن نیز نامیده شده ،هندسی، مکتب جغرافیای تکنوکراتیک مکتب جبر

وینیسم رگرایی، با اعتقاد به دا تحلیل فضایی نتیجۀ نهایی انقالب کمّی در جغرافیاست. این مکتب با تکیه بر فلسفۀ تحصل

نژاد،  )حاتمی و استفاده از زبان مکانیستی مالزمه داشت ،بودن، اعتقاد به وجود قوانینِ قطعیِ علمی مسلک اجتماعی، جبری

های جغرافیا، جغرافیای شهری را تحت تأثیر قرار  بیش از سایر شاخه ،(. در این راستا، پوزیتیویسم منطقی3۹-3۰: 1۹۱۹

های کارکردی آن  در نتیجۀ آن، شهر یک کانون تولیدی و خدماتی تلقی شد که باید ارزش(. 1۱1: 1۹۱۱)شکویی،  داد

ریزی شهری  ها و الگوهای برنامه ر روند شهرسازیِ جدید، روشمورد حفاظت و توسعه قرار گیرد. با تسلط این دیدگاه ب

و معیارهای کمّی و کالبدی سوق  ،بیش از حد به طرف معیارهای اقتصادیِ هزینه و منفعت، معیارهای فنّی و مهندسی

تا حدود  های اجتماعی و اصول زیباشناختی های تاریخی و فرهنگی، ویژگی داده شد. در نتیجه معیارهای کیفی مثل ارزش

یی شهر بدل شد. در اریزی شهری به ابزاری برای حفظ و رشد و کار زیادی در شهرنشینی به فراموشی سپرده شد و برنامه

دهی کاربری زمین بر  و سامان ،فضایی -ریزی کالبدی منفعت، برنامه -این خصوص، با توجه به اصول خردگرایی و هزینه

 های کمّی استوار شد و اهداف کیفی و انسانی تا حدود زیادی در سایه قرار گرفت. ای از مقررات و استاندارد پایۀ مجموعه

فردی دربارۀ جغرافیا وجود ندارد و جغرافیا نیز نظیر هر علم  هیچ چیزِ استثنا یا منحصربه ،به نظر شیفردر این مکتب، 

عۀ سیستماتیک پیش رود. این نوع تواند براساس تالش در راستای ساخت قوانینِ عمومی در قالب یک مطال دیگری می

با ارائۀ چنین  ،گرایی بر این باور است که یک روشِ اساساً واحد بین علوم طبیعی و اجتماعی وجود دارد. شیفر علم

دهد که در آن مطالعۀ علمی شامل فرآیندی از استنباط و  نگر را شکل می رویکردی، هستۀ اصلی یک علم ترکیبی و قانون

تر، این رویکرد  شود. در سطحی گسترده ه قیاس از روابط علّی و درنهایت کشف قوانین علمی منجر میمشاهده است که ب

به جغرافیای انسانی  ،(. در این راستا0۰-01: 1۹۱۰)شورچه،  های اصلیِ علم پوزیتیویستی دارد درواقع داللت بر ویژگی

و  ،عنوان دانشی از فضا که در آن نقاط، ساکنان به ؛توان به چشم نوعی هندسۀ نزدیک به توپولوژی نگریست می

(. 1۱: 1۹3۰)دروئو،  و متغیرها پرداخت ،ها گاه به تحلیل فواصل، تصاویر، ثابت اند و آن های جغرافیایی پراکنده شده واقعیت
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بر، )قلمروهای کاربری اراضی(، و ای کالسیک از تونن های نظریه های کمّی مدل در اثر هاگت با استفاده از روش

(. بدین ترتیب، پارادایم علم ۰1: 1۹3۰)دروئو،  است شدهو هاگراستراند تحلیل  ،کریستالر، لوش، ایزارد، گریسون، بری

(. ۹0و  ۰1: 1۹۱۰)شکویی،  پارادایم مسلط در جغرافیا بود 1۱3۲و  1۱1۲وارد جغرافیا شد و در دهۀ  1۱0۲فضایی در دهۀ 

های جاذبه در علم فیزیک ساخته  متقابل فضایی در جغرافیا با الهام از مدلهای روابط  در این دوره بسیاری از مدل

و زمان( و  ،)قیاس سازمان اجتماعی با فیزیک با استفاده از مفاهیم جمعیت، فاصله شود، همانند کار جان استوارت می

قانون »مریکایی با عنوان ابری  و مطالعات براین ،)کارکردن روی عامل فاصله با استفاده از قانون جاذبه( ویلیام وارنتز

با قیاس فیزیک و استدالل نیوتنی،  ،با استفاده از قانون جاذبۀ نیوتن. همچنین 1۱13در سال « فروشی جاذبۀ خرده

عمل آمد و با استفاده  اندازه به -تحقیقات ارزشمندی در زمینۀ مهاجرت، حمل و نقل، اشتغال، نظریۀ پخش، نظریۀ مرتبه

(. استفادۀ مشابه از نظریۀ علمی ۰۱-۰3: 1۹۱۰)شکویی،  ای از قوانین جغرافیایی عملی شد تدوین پاره های کمّی از روش

« فیزیک فضایی»شود برخی جغرافیای انسانی را تحت عنوان  در جغرافیا، حتی سبب می« گرایی فیزیک»و رویکرد 

منزلۀ علم  جغرافیا به  زیرا ،دادند قرار می «علوم»(. این آثار، جغرافیا را در ردیف 01: 1۹۱۰)شورچه،  تعریف کنند

نگاری سبب شده که جغرافیا از بخش علوم کنار  گرفتن روش تک خدمت ط هارتشورن با بهس)علم نواحی( تو کورولوژی

گفت جغرافیای  دانست. او می ستیزی می گذاشته شود. بنابراین، شیفر تفکر کورولوژیکیِ هارتشورن را گرایش به علم

جغرافیا ، شود. به نظر او زمایش میآ ماند که در آن نظریات تعمیمی فیزیک منزلۀ یک آزمایشگاه فیزیک می به ای ناحیه

: 1۹۱۰)شکویی،  پردازد های ویژۀ سطح زمین می منزلۀ یک علم به تدوین قوانین حاکم بر پراکندگی فضاییِ چهره به

دادن  پذیرد که به دنبال نشان ورن و ساور را به این دلیل نمیای هارتش (. به عبارت دیگر، شیفر جغرافیای منطقه1۱۱-1۱۱

(. البته در پارادایم علم فضایی، محیط طبیعی که در جغرافیا 0۰: 1۹۱۰)شورچه،  هستند« قوانین فضایی»و نه « الگوها»

اختار جامعه اعتبارشمردن اقتصاد سیاسی و س گردد و همچنین با کم رنگ می شدت کم شود به بستر زندگی شناخته می

دیدگاه فضایی در این بود که  (. امتیاز مهم۰۲۰: 1۹۱۰)شکویی،  شود ها داده می اعتبار بیشتری به آرایش هندسی پدیده

برند و این مسیر نوین از  نام می «جغرافیای تکنوکراتیک»نام درآورد که گاهی از آن به « دانش فنّی»صورت  جغرافیا را به

طور کلی، این مکتب  (. به1۱۲: 1۹۱۰)شکویی،  وجود آمد بهرایانه و  ،ها های آماری، ریاضیات، مدل طریق ورود تکنیک

ها،  ها، شبکه توانند در قالب حرکت ها می های انسانی و پدیده است که فعالیت« فیزیک فضایی»منادی یک زبان جدید 

یعنی « دشت ایزوتروپیک»عنوان یک  هایِ موجود بر روی سطح زمین درک شوند. سطح زمین به مراتب سلهیا سل ،ها گره

کند.  آفرینی می شود که بر روی آن روابط انسانی نقش مشابه نگریسته میص یک لوح سفید یا سطح فیزیکیِ دارای خوا

 (.00: 1۹۱۰)شورچه،  بگیرد انجامیاس نهایت مق تواند در بی فیزیکی از فضا می -این درک تجربیبنابراین، 

مکتبجغرافیایرفتاری(ج

(. به 11۹: 1۹۱1)پوراحمد،  شناسی به حیطۀ مباحث جغرافیایی است های روان جغرافیای رفتاری محصول ورود اندیشه

« علم فضایی»ۀ یک مثاب جغرافیا را به« فیزیک»کردند با الهام از علم  دانانی که تالش می تعبیر دیگر، همانند آن جغرافی

الهام « اندیشۀ جغرافیایی»منظور تحول در  به« شناسی روان»ای از  دانانِ رفتاری نیز به شکل گسترده ، جغرافیکنندمتحول 

مریکا و ا)جغرافیای شخصی( در  دانانی نظیر ساور، رایت، وایت، دیوید الونتال (. جغرافی0۱: 1۹۱۰)شورچه،  گیرند می

برای  1۱1۹(. در این راستا، در سال 11۹: 1۹۱0)شکویی،  اند ان در اشاعۀ این مکتب مؤثر بودهویلیام کرک در انگلست

(. در 11۰: 1۹۱0)شکویی،  را وارد مباحث جغرافیایی جهان کرد «نقشۀ تصویری»ای عنوان  لین بار تروبلت در مقالهوا

محیط بیشتر  بارۀنکتۀ مهم تأکید کرد که ما دربه این  ،مریکاادانان  جان کرتلند رایت، رئیس انجمن جغرافی 1۱۰0سال 

دان، به  کند که یک جغرافی مان. او اضافه می کنیم تا در ارتباط با اطالعات عینی براساس باورها و عقایدمان عمل می
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بلکه باید تفکرات محیطیِ  ،کند جهتنها باید به مطالعات جغرافیایی و محیطی تو نه ،هنگام تحلیل فضایِ جغرافیایی

و ... را نیز مورد توجه قرار دهد. به این دلیل، علم جغرافیا به میزان زیادی با مفاهیم ذهنیِ مردم  ،کشاورزان، شهرنشینان

شود در  (. بنابراین، جغرافیای رفتاری که گاهی با نام جغرافیای ادراک حسّی شناخته می11۰: 1۹۱0)شکویی،  سروکار دارد

هاست که در آن تأکید و  ها دربارۀ مکان برداری از ادراکات عمیق آن مردم و پرده« های ذهنی نقشه»پی کشف و شناخت 

طور کلی بیانِ جغرافیایی از رفتارگرایی است.  گیرد و به مورد توجه قرار می« و فضا ،صورت ذهنی، جامعه»گفتمان میان 

و انقالب کمّی بالندگی یافت. در این مکتب، افراد اطالعات « پوزیتیویسم منطقی»جغرافیایِ رفتارِ فضایی در عصر 

و از این طریق تصویر  کنند  ان میساخت( و محیط اجتماعی را جذب و همس )طبیعی و انسان آمده از محیط فیزیکی بدست

های ذهنی یا  نقشه»کنند که به این تصاویر  ها ترسیم می فرد خودشان را از واقعیت شناختیِ منحصربه های روان و بازنمایی

نقشۀ ذهنی عبارت است از ادراک  ،(. به عبارت دیگر، در جغرافیای رفتاری11۰-111: 1۹۱0)شکویی،  گویند می« شناختی

)احمدی،  ها خروجی جغرافیای رفتاری است کند و با آن در تعامل است و این نقشه ای که در آن زندگی می منطقهفرد از 

ها،  عامل ترس، رنج ،ها اقتصادی افراد و گروه -های اجتماعی ذهنی، پایگاه -های شناختی (. در این نقشه۰3: 1۹۱0

ها، عوارض طبیعی، شرایط فیزیکی  گیری شهر و خیابان یابی، میزان تحصیالت، شکل امیدها، سن، جنس، شغل، تخصص

ها،  ترین کاربرد این نقشه (. مهم1۰۱: 1۹۱0)شکویی،  های محیطی و ... تأثیرگذارند ها و آلودگی و اجتماعی محله، زیبایی

 (. ۰۱: 1۹۱0)احمدی،  دهی ذهن و رفتار در چارچوب مکان و فضاست سامان
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گیرد نه نسبت به محیطی که  می انجاماو از محیط « دریافت و ادراک»به نظر ویلیام کرک، رفتار فرد براساس 

واقعی اشاره دارد و  -که به دنیای فیزیکی« محیط عینی»او بین  ،(. در این راستا1۰۰: 1۹۱0)شکویی،  واقعیت دارد

شناختی،  -از نظر جغرافیای رفتاری بنابراین،کند.  فیزیکی است تمایز ایجاد می -شامل زمینۀ روانیکه « محیط رفتاری»

بنیان برخوردار است. این بدان  -گیرد که از یک ویژگیِ شناخت می انجامهای رفتاری براساسِ محیط ادراکی  واکنش

بلکه  ،قیق و عینی دربارۀ آنچه در جهان وجود داردد ،شان را نه بر پایۀ شناختِ کامل گیری ها تصمیم معناست که انسان

. به دهند انجام میگوید که وجود دارد و آنچه ذهن قادر به درک و فهم آن است  ها می به آن« ها احساس»براساس آنچه 

 (. 11: 1۹۱۰)شورچه،  شود گفته می« گیری فرآیندهای شناختی و تصمیم»چنین رویکردی در جغرافیای رفتاری 

شهری و آمدوشد به مراکز خرید وارد جغرافیای  های بین ای رفتاری ابتدا از طریق مطالعاتِ مربوط به مهاجرتجغرافی

عنوان  )به گیری های مربوط به تصمیم است که بیشتر در حوزه 1۱3۲شهری شد و اوج تحقیقات این مکتب مربوط به دهۀ 

های تحقیق و  های اطالعاتی، مدل فیای انتخابات(، جریان)جغرا اساس کار مکتب جغرافیای رفتاری(، رفتار انتخاباتی

(. 11۰-11۹: 1۹۱0)شکویی،  های ادراکی با تأکید بر حوادث طبیعی و تصویرهای ذهنی بوده است یادگیری، پژوهش

 - نشناسی در مطالعۀ روابط انسا های روان اند بسیاری از تکنیک دانان رفتاری و ادراک محیطی دریافته جغرافی ،درواقع

منظور امتحان  های شهری و اقتصادی، تحلیل رفتار فضاییِ خریداران به ها و بررسی مانند مدل ،محیط قابل استفاده است
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یابی، مهاجرت، تصاویر  های شهری، الگوهای رفتاری مسافرتی و خرید، مکان مرکزی، تهیۀ سرویس مجدد از تئوری مکان

بررسی رابطۀ ادراک محیطی و رفتار انسان در برابر عوامل طبیعی مانند گزینی،  ذهنیِ ساکنان شهری، الگوهای جدایی

و اجتماعی  ،محتوای اصلیِ تحقیق جغرافیای رفتاری در زمینۀ جغرافیای شهری، اقتصادی ،. بنابراین...  سالی سیل، خشک

تیویستی بدون استفاده از های پوزی دانانِ رفتاری، کاربرد مدل است. به نظر جغرافی« تجربی»ای  بوده و دارای زمینه

صورت  های پوزیتیویستی انسان را به مدل زیرا ،اخالقی و نظری است یرفتاریِ مربوط به انسان اشتباه -های ادراکی مدل

 (. ۹۹-۹1: 1۹3۲فروز، )به نگرند مخلوقاتِ مفعول می

شود که  ازند و چنین فرض میپرد می« پاسخ -محرّک»های  به مدلکه  ـ بسیاری آثار در جغرافیای رفتاریبرخی از 

 ـ )نظیر واکنش شرطی کبوتر اسکینر( های محیطیِ خاص باشد ها یا محرّک تواند پاسخی به ویژگی رفتار مردم نیز می

هایِ رفتارگرایانِ  عنوان یک واکنش در برابر جبرگراییِ نظریه شناسی، رفتارگرایی در اصل به . در رواناند کردهانتقاد جدّی 

اما در جغرافیا چنین تمایزی بین رفتارگرایی و پوزیتیویسم منطقی کمتر روشن است و  ،شود منطقی مطرح می پوزیتیویست

 ورزند توانست مشاهده و برآورد شود امتناع می هایی از جهان که نمی بسیاری از رفتارگرایان حتی از کشف آن جنبه

های  یعنی در تبیین علّیِ پدیده ؛گرایش دارد« گرایی قلیلت»جغرافیای رفتاری اغلب به  بنابراین،(. 1۹: 1۹۱۰)شورچه، 

و عملکرد  ،ادراک فردی، تصمیم فردی فقطسان که در رفتار انسانی  کند، بدین به یک عامل تکیه می فقطجغرافیایی 

یک نوع به را دانان  دهد و تأکید بیش از حد بر نقشۀ ذهنی ممکن است جغرافی فردی یا گروهی را اساس شناخت قرار می

وارِ جغرافیای  های ماشین نمایند. مدل های جغرافیای رفتاری بیشتر جبرگرایانه می مدل ،. همچنینکندگتوی ذهنی گرفتار 

تواند از  نمی ،دانان رادیکال از نظر جغرافی اند، ها تنظیم شده که تحت تسلط پوزیتیویسم منطقی و نظریۀ نظام ،رفتاری

(. بنابراین، جغرافیای رفتاری نیز گرچه پس 1۰3: 1۹۱0)شکویی،  کالسیک رهایی یابد های بورژوازی و اقتصاد فرض پیش

: 1۹۱۰)شورچه،  مثابۀ واکنشی در برابر مکتب علم فضایی و جغرافیای پوزیتیویستی ظهور پیدا کرد به 1۱1۲از پایان دهۀ 

کمّی و »های تحلیل  در درون سنّت ،ناسیش شناسیِ پوزیتیویستی بود، به لحاظ روش از آنجا که مبتنی بر روان ،(0۱-0۱

مثابۀ یک واکنش، بلکه نتیجۀ مکتب علم فضایی و  را نه به  شود برخی آن گیرد. این امر سبب می جای می« علمی

و  ،شناختی -های ادراکی ها، آزمون نامه شناسیِ جغرافیای رفتاری، عموماً از پرسش زیرا در روش ،جغرافیای کمّی بنگرند

شود. این  ها استفاده می گیری آن یندهای تصمیمامنظور کشف تصورات فرد از محیط و در نتیجه فر ها به سنجش مقیاس

های رفتاری  نظریه بیشترکند و  شناسی نیز همچنان بر بنیادهای جغرافیای پوزیتیویستی عمل می مکتب به لحاظ شناخت

است که « حقیقی و عینی»و از آنِ دنیای  استهای مردم از جهان  ادراکهای بین  به دنبال کشف تفاوت یابد که ادامه می

های رفتاری در جغرافیا براساس اصول علمیِ  نظریه ،دادن بر روی نقشه است. بنابراین همچنان قابل شناخت و قابل نشان

دانانی منجر  جغرافی کنند. این امر به طرح برخی انتقادات از سوی آن بخشی عمل می و تعمیم ،سنجش آماری ،برآورد

دلیل آنکه یک مدل نامناسب و  و بسیاری جغرافیای رفتاری را به گرا بودند های انسان شود که متعهد و طرفدار نظریه می

)شورچه،  نگرند را درنهایت در ذیل و پیوستی بر علم فضایی در جغرافیا می  دهد آن مکانیکی از رفتار انسانی ارائه می

منزلۀ علم  جغرافیا به»که بیشتر مطالعات مربوط به ادراک محیطی و جغرافیای رفتاری از مکتب  طوری ؛(1۰-1۰: 1۹۱۰

های ساختارگرا و  در زمان ما جغرافیای رفتاری بیشتر از فلسفه ،(. البته1۹۱: 1۹۱0)شکویی،  منشأ گرفته است« فضایی

سازگاری نشان « انداز ادراک چشم»وعات مربوط به گرا نظیر پدیدارشناسی تأثیر پذیرفته است که این روش با موض انسان

 ؛شود انداز یک حوزه از ادراک محیطی شناخته می تری دارد و ادراک چشم دهد، هرچند ادراک محیطی حالت همگانی می

 کهشود   هایی از این محیط تأکید می ویژه چهره انداز به عوامل بصری واقعی محیط به بدین سان که در مفهوم ادراک چشم

 (. 1۰۰-1۰1: 1۹۱0)شکویی،  اند اقتصادی و فرهنگی تأثیرگذار بوده -های اجتماعی ها خصیصه در ساخت آن
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نگرشسیستمی(چ

ای  کننده سبب خاصیتِ پیونددهنده و ترکیب است و به« سیستم»روش سیستمی یا ماکروسکوپی بر مفهوم  سپایه و اسا

سیستم (. برای واژۀ ۱: 1۹3۲)دوروسنی و بیشون،  رود کار می ایِ دانش بهه طور روزافزون در بسیاری از رشته که دارد به

برگرفته از واژۀ یونانی  System(. واژۀ ۱: 1۹1۰)فرشاد،  رود کار می تشکیالت بهو هایی چون نظام، منظومه،  معادل

Sustema یافته از عناصر عقالنی،  سازمانای  بندی است. این اصطالح نخست به مجموعه آیی و ترکیب به معنای گردهم

)سیستم متری( گفته  گیری دهیِ مالی یا سیاسی یا واحدهایی از اندازه شناسی، سازمان شناسی یا یزدان اعم از نظریۀ کیهان

های مختلفِ یک   بخشطور کلی، سیستم عبارت است از ترکیبی از اجزا و  (. به0۲۱: 1۹۱1)الکوست،  شده است می

)دوروسنی و بیشون،  ها به شکل خاصی سازمان یافته است اند و روابط متقابل میان آن دیگر وابستهمجموعه که به یک

یک چارچوب  .1کنند:  الملل چنین تعریف می (. دوئرتی و فالتزگراف نیز سیستم را در علم سیاست و روابط بین1۰: 1۹3۲

پارچه از روابط که بر پایۀ یک  ای یک مجموعه .۰ ؛های سیاسی های مربوط به پدیده ساختنِ داده نظری برای مدوّن

 .۹ ؛المللی که شامل حکومت جهانی باشد یک سیستم بین ،مثالً .مجموعۀ مفروض از متغیرهای سیاسی استوار است

نظام  ،مثالً .عا موجود بوده استدالمللی که بنا به ا ای از روابط میان متغیرهای سیاسی در یک نظام بین مجموعه

: 1۹۱۲)دوئرتی و فالتزگراف،  هر مجموعه از متغیرهایی که در کنش متقابل با یکدیگر باشند .۰ ؛1۱0۲دهۀ  المللی بین

های باز مطالعه  و در این میان در جغرافیا سیستم .های باز و بسته سیستم: شوند ها به دو دسته تقسیم می (. سیستم۰۰۹

 ها در داخل سیستم جغرافیایی و پارۀ دیگر در بیرون از آن قرار دارندای از پدیدار . در سیستم بازِ جغرافیایی پارهشوند می

دهد. در این شیوۀ تفکر، اعتقاد بر آن است که  (. اندیشۀ سیستمی کلّ هر پدیده را اساسِ کار قرار می0۲: 1۹۱۰)شکویی، 

ل یک سیستم باشد. در توان به شناخت کُل نائل آمد، البته به شرطی که آن ک عناصر نمی از شناخت ماهیت و خواص

دارای شخصیت و رفتاری است که در عناصر متشکلۀ آن وجود ندارد و فقط در قالب مجمع آن  مکتب سیستمی یک کل

(. علت اینکه روش ۰۲: 1۹1۰)فرشاد،  کند صورت چنان کلی است که آن شخصیت تجلی می ها به عناصر و تبلور آن

این است که در این روش رفتار بازیگران در سطوح مختلف و آثار مترتّب  رسد نظر می مطالعۀ برخورد سیستمی مناسب به

دهد  کاربرد روش سیستمی به ما نشان می ،. به عالوهاستها در وضعیت سیستم قابل ارزیابی و مشاهده  بر عملکرد آن

ارچوب منطقی و منظم المللی را در یک چ و عوامل پراکنده در رویدادهای مختلف بین ،ها، عناصر توان داده چگونه می

های گوناگون محیط درونی و بیرونی  عنوان یک سیستم نظری و تجربی در مقابل محرّک را به  بندی کرد و رفتار آن دسته

جو و ها جست دهد عوامل ایجاد وحدت یا تفرقه را در روابط متقابل دولت این روش به ما امکان می ،مطالعه نمود. همچنین

ای، جغرافیای سیستماتیک مورد توجه قرار  های جغرافیایِ ناحیه طور کلی، با انتقاد از روش (. به30: 1۹۱3)کاظمی،  کنیم

جغرافیای سیستماتیک جغرافیای موضوعات مختلف در  زیراکند،  گیرد و قوانین و اصول محکم خود را اِعمال می می

)شکویی،  هاست ای جغرافیای مکان که جغرافیای ناحیه درحالی ؛مقیاس جهانی و وابستۀ قوانین طبیعی اجتماعی است

 های طبیعی و انسانی حاکمیت دارد (. به عبارت دیگر، در نگرش سیستمی، قوانین معیّنی بر همۀ پدیده۰۱-۰۱: 1۹۱۰

کار های مختلف روش سیستمی را ب دانان از همان ابتدای ظهور علم جغرافیا به شکل (. جغرافی1۹1: 1۹۱۱)شکویی، 

ویژه در  گونه روش یا تکنیکی در جغرافیا در جهت تحلیل سیستمی به هیچ ،اما تا قبل از جنگ جهانی دوم ،اند گرفته می

ها را در  دانی بود که نظریۀ سیستم ریچارد چورلی اولین جغرافی 1۱1۰شد. در سال  راستای کاربردی آن دیده نمی

ای از جامعیت  منزلۀ ابزار روش شناختی فرم تازه دهد به دان امکان می ژئومورفولوژی بکار گرفت. این روش به جغرافی

سازمان »ای همانندی میان  ولدنبرگ و بری در مقاله 1۱13(. در سال ۰۱-۰۱: 1۹۱۰)شکویی،  جغرافیایی بنا کند

ش سیستمی در اما در این میان در زمینۀ نگر ،را نشان دادند« مرکزی های مکان سیستم»و « ها مراتب رودخانه سلسله
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که در  استترین اثر جغرافیایی که تا کنون به بازار علم عرضه شده اثر جی. آر. بنت و ریچارد چورلی  جغرافیا شاید مهم

منزلۀ ابزار کار  به ،دهد دان امکان می منتشر شده است. نگرش سیستمی به جغرافی های محیطی سیستمنام با  1۱3۱سال 

کارگیری نگرش سیستمی را در جغرافیا  امعیت جغرافیایی بنا کند. دیوید هاروی نیز بهای از ج شناختی، فرم تازه روش

 ستمفهوم سیستم مطلقاً اساس درک ما از تبیین در جغرافیا ،(. به نظر او۰۱-۰۱: 1۹۱۰)شکویی،  داند ضروری می

 ،نظیر هارلن باروز ،دانستند انسانی میهایی که جغرافیا را علم اکولوژی  دانان، آن (. شاید میان جغرافی۰۰۰: 1۱1۱)هاروی، 

نگریِ  دانان از تحلیل سیستمی بیشتر در مفاهیم کلی به تفکرات سیستمی در جغرافیا اعتبار بخشیدند. مراد جغرافی

کنند  جو میو  اکنون تفسیر و تحلیل جغرافیایی را در مفاهیم اکوسیستم جست دانانی که هم شود یا جغرافی ای بیان می ناحیه

های اکولوژیکی از نظر وسعت،  دهند. اکوسیستم یا سیستم های سیستمی را در جغرافیای کاربردی وسعت می لب تحلیلاغ

دهند. یک رشتۀ کوهستانی، یک  هایی نشان می مشخصات، موقتی یا دائمی بودن، طبیعی یا کمتر طبیعی بودن تفاوت

ترین  تواند یک اکوسیستم محسوب شود. بزرگ می و باالخره یک شهر ،دریا، یک دریاچه، یک جنگل، یک گندمزار

تواند یک اکوسیستم  باشند، حتی سیارۀ زمین نیز می ها می و خشکی ،ها، صحاری ها، استپ ها، جنگل ها اقیانوس اکوسیستم

مین (. در این راستا، ناتنیل کارپنتر در ارتباط با نظریۀ سیستمی مجموعۀ سیارۀ ز1۰۰-1۰۹: 1۹۱۱)شکویی،  شناخته شود

اثبات »را منبع اصلی در « تجربه»شناسد. او  داند و جغرافیا را یک نظام فیزیکی می می« نظام هماهنگ طبیعی»را یک 

دانی است که  لین جغرافیوگردد و در این راه ا می« ها علت»ها دنبال  داند و در شناخت واقعیت می« های جغرافیایی واقعیت

(. استفاده از مفاهیم و تحلیل 13-11: 1۹۱۱)شکویی،  کند رد ادبیات جغرافیایی میعنوان عاملی ویرانگر وا انسان را به

گردد و در این راه پیتر هاگت پیشگام تحلیل سیستمی در  برمی 1۱1۲سیستمی در جغرافیای انسانیِ کاربردی به دهۀ 

و تعمیم راه  ،، سنجش، مقایسهآزمایش ،طور کلی، در جغرافیای سیستماتیک (. به101: 1۹۱۱)شکویی،  جغرافیا بوده است

 (. 0۲: 1۹۱۰)شکویی،  افزاید جغرافیایی می« موازین علمی»پیماید و بر  تکاملی خود را می

گراخلطروندهاوقانوندرجغرافیایتحصل

« خلط بین روندها و قوانین»به توضیح چگونگی  نخستهایی که در پایین خواهد آمد الزم است  شرح گزاره برای

( Law) ها ( و قانونTrend) ها ها یا روند : تمیز تفاوت میان گرایشاند انجام دادهخلطی که بسیاری از دانشمندان  ؛پرداخت

)یا  ، قانونمیانشود. در این  های بسیاری می که خلط این دو مایۀ گمراهی استاز دستاوردهای فلسفۀ علم در قرن بیستم 

بینی  هم پیش ،طبق آن ،ثانیاً ؛کند کلی است که نظمی همیشگی را بیان میالً از نظر منطقی یک قضیۀ وتئوری علمی( ا

 توان دریافت بودن با تجربه می نادرستی یک قانون علمی را در صورت نادرست ،ثالثاً ؛ای میسّر است هم تفسیر آن پدیده

کیلومتر است یا سیارۀ مشتری  11۲۲ای بسیار داغ است یا قطر زمین  اینکه خورشید کره ،عنوان مثال پذیری(. به )ابطال

اما هیچ کدام قانون  ،اند هایی خارجی واقعیت ،چهار قمر به دور خود دارد یا ناپلئون در جنگ واترلو شکست خورد، همه

بین دو دسته قضایای  ،ای پرداخت. بنابراین بینی پدیده توان به پیش ها نمی اند و با آن همه قضایایی جزیی زیرا ،نیستند

 واما درواقع جز اند، قانونی -دستۀ سومی وجود دارد که ظاهراً مانند قضایای کلی« قانونی -کلّی»و « بریخ -جزیی»

گویند و در بسیاری موارد موجب خطا و حکم ناصواب  می« ها گرایش»یا « ها میل»ها  که به آن اند خبری -قضایای جزیی

توان آن میل یا گرایش را قانون کرد و به آیندۀ آن  ای نمی گاه از میلِ یک مجموعۀ رو به یک نقطه هیچ ،شوند. لذا می

ولی دربارۀ آیندۀ آن نظام  اند، دار گذشتۀ یک سیستم ها همیشه نمایندۀ تحوالت جهت مجموعه نیز تعمیم داد. میل

هاست  نونبینی که شأن قا شوند و از پیش گاه بر موردی دیگر تطبیق نمی اند و به علت خاص و جزیی بودنشان هیچ ساکت

 پردازیم:  هایی در جغرافیا می (. اینک به ذکر نمونه1۰۰-1۰۲: 1۹0۱)سروش،  ند عاجز

: 1۹۱۰)شکویی،  هاست ماندگی تمدن السورث هانتینگتن: آب و هوا عامل اصلیِ پیشرفت یا سیر قهقرایی و عقب .1
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یشرفت کشورها را به تأثیرات آب و هوایی و پ ،ها، حوادث تاریخی، شیوع امراض ها، فرهنگ (. او ظهور و سقوط تمدن۰0۲

 دهد میسال قبل از میالد مسیح در همۀ رویدادهای مهم بشری دخالت  ۹۲۲۲دهد و تغییرات آب و هوایی را تا  نسبت می

و  ،هایِ معروف تاریخی را به خنکی هوا، میزان رطوبت های بزرگِ فرهنگی و شکوفایی تمدن و در جریان تاریخ، خالقیت

و  ،یی جسمی، ذهنیاکننده در سالمتی، کار (. او آب و هوا را عاملی تعیین1۰1 :1۹۱۰)شکویی،  دهد نسبت می بارندگی

شناسد که در بهترین  و نبوغ جمعیتی می ،یی، هوشمندیادانست و لذا پیشرفت تمدن را نتیجۀ این انرژی، کار روانی می

گراد یا در مجاورت  درجۀ سانتی ۰1گرمای  تانی در خط همهای باس کنند. شکوفایی تمدن شرایط آب و هوایی زندگی می

ها و  کشور جهان با مطالعۀ نوشته ۰3و بابل. هانتینگتن در  ،علیا، سومر، هند مانند تمدن مصر ،آن عملی شده است

و بازرگانان نظریۀ خود را مطرح  ،نویسان مداران، سفرنامه نگاران، سیاست دانان، تاریخ تن از جغرافی ۰1۰تحقیقات بیش از 

شده، هانتینگتن استدالل مزبور را براساس استدالل استقرایی  ه به مطالب گفتهج(. با تو۰0۰-۰01: 1۹۱۰)شکویی،  کرد

ها بود. دمای هوای باال را علتِ فقدانِ توسعه در یک  یعنی استداللی که مورد استفادۀ پوزیتیویست ؛بدست آورده است

براساس استانداردهای روشِ علمی، چنین  ،نظر برسد گرچه ممکن است براساس مشاهده درست به منطقه دانستن

های جعلی و تصادفی( با  سازی )یا ارتباط دهد که در تمایز بین روابط علّی و غیرعلّی ارائه می« بد»ای یک علم  اندیشه

در یک کشوری که  ،نامید. برای مثال« یهای اکولوژیک سفسطه»توان  شود. چنین استداللی را می شکست مواجه می

توان نتیجه گرفت زندگی یک فرد ساکن در این منطقه دارای یک  سطح متوسط استاندارد آموزشی پایین است نمی

بخشی و گرفتن  تواند به عمومیت دهد چگونه تفکر استقرایی می هایی نشان می استاندارد آموزشی پایین است. چنین نمونه

مفهوم علیت در بسیاری از این موارد روشن نیست و در آن  ،(. همچنین01: 1۹۱۰)شورچه،  شودجر مننتایج نادرست 

ساختنِ  بوده است و مسئله بیشتر عبارت بوده است از روشن« ها همبستگی»در پی « علل»دان به جای توجه به  جغرافی

شود  این گزاره بر این اساس نیز رد می ،ه عالوه(. ب۰: 1۹3۰)دروئو،  روابط ناشی از همزیستی تا مناسبات متّکی بر علیت

دارای پیشرفت یکسانی نیستند و حتی برخی از این  اند که دارای آب و هوای مناسب ای و نواحی ،مردم، کشورهاهمۀ که 

ر جهان بوده و که تنها قارۀ بدون بیایان د ،ما در اروپا ،عنوان مثال به .اند مردم دارای پیشرفت کمتر از سایر مناطق نیز بوده

طور کلی دارای آب و هوایی معتدل است، شاهد پیشرفت یکسانی نیستیم و برخی از کشورهای آن بخصوص در اروپای  به

نیز پیشرفت کمتری داشته  ،که شرایط نامناسب آب و هوایی دارند ،شرقی حتی ممکن است از برخی مناطق جهان نیز

جزیرۀ خشک عربستان و دوران خالفت عباسی توانستند گوی سبقت  شبهباشند یا اینکه مسلمانان در صدر اسالم در 

های بسیار  توان مثال علمی و پیشرفت را از اروپا بربایند و برای چندین قرن قطب علمی جهان باشند. در این موارد می

از ابتدا استدالل فوق بر  بلکه ،تنها ابطال شده پذیری نه این نظریه مطابق رویکرد ابطال ،بدین ترتیب .دیگری را ذکر کرد

پایۀ چندان محکم و استواری پابرجا نبوده است. به عبارت دیگر، این استدالل براساس استقرا و درواقع بین روندها و 

 گرفته است.  انجامقوانین خلط 

قلمرو آب و آورده است. مردم در  و فکور بار ،آلن چرچیل سمپل: آب و هوا مردمِ اروپای شمالی را جدّی، پرانرژی .۰

هرچند که زندگی  ،. به عبارت دیگر، از نظر سمپلاند طلب و راحت ،طبع انگیز، شوخ ای احساساتی، خیال هوای مدیترانه

شرایط  فقطم اهمیت قرار دارد و واین عامل در رتبۀ د ،گیرد اقتصادی نیز قرار می -انسان تحت تأثیر شرایط اجتماعی

(. این گزاره نیز حاصل استقرا و نافی اختیار در انسان است و ۰0۹: 1۹۱۰)شکویی، است کننده  محیط طبیعی عامل تعیین

های متفاوتِ انسانی را  شرایط طبیعیِ یکسان در دو ناحیه ممکن است واکنش ،به عالوه .داند او را اسیر دست محیط می

راحتی  در بسیاری از مناطق جهان به چنانچه این قضیه را .وجود بیاورد اندازهای متفاوتی به در پی داشته باشد و چشم

 گرفته است.  انجامدر پی استداللی استقرایی در اینجا نیز خلط میان روند و قانون  ،سراغ گرفت. همچنین توان می
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)شرایط  (. یعنی انسان۰۰0: 1۹۱۰)شکویی،  افتد سمپل: در هر موضوع تاریخی دو عامل وراثت و محیط مؤثر می .۹

کنندۀ مسیرهای تاریخی است. این نظر سمپل متأثر از نظریۀ المارک است که  یط جغرافیایی تعیینقومی( و شرا -نژادی

ای کلی از آن اتخاذ  بودنِ صفاتِ اکتسابی معتقد بود. این نظریه نیز حاصل استقرا بود و نتیجه طبق آن المارک به موروثی

امری که  ؛دهد را اسیر دست وراثت و محیط قرار میو او  استاین گزاره نافی اختیار در انسان  ،شده است. همچنین

 شده است. ای ابطال وجه مطابقتی با واقع ندارد و گزاره هیچ به

(. جبرگرایی در 11: 1۹۱1)کاپالن و همکاران:  شود سمپل: محیط کوهستانی مانع رشد شهرهای بزرگ می .۰

های  شد که محل استقرار شهرها در بندرگاه بیانطه مندی به مقرّ شهرها شد. در این راب هجغرافیای شهری موجب عالق

ای  های دروازه ها برای موقعیت کوه ها برای کشتیرانی در پای رشته پیما در کنار رودخانه های اقیانوس عمیق برای کشتی

نندۀ رشد ک ها بدان معناست که مقرّ یک شهر تعیین ها و در مناطق معدنی برای استخراج منابع معدنی است. این گفته آن

جمعیت و آیندۀ اقتصادی آن شهر است. پرواضح است که خانم سمپل نتوانست مادرشهرهایِ مدرنی مانند زوریخ در 

گزارۀ مزبور نیز  ،شود (. چنانچه مالحظه می11-10)کاپالن و همکاران:  بینی کند سوئیس یا بوگوتا در کلمبیا را پیش

 شده است.  ای ابطال و گزاره استاختیار انسان حاصل استقرا و تعمیمی نارواست که باز منکر 

(. این گزاره نیز ۰0۰: 1۹۱۰)شکویی،  گریفیت تیلور: طبیعت برای هر کشوری بهترین برنامه را تعیین کرده است .0

انجام تأثیرات طبیعت در انسان همواره از طریق ساختار جامعه  ،به عالوه .و منکر اختیار انسان است ستحاصل استقرا

کشت  برایمند شود، یا درختان جنگلی را  های آن بهره از میوه فقطتواند  عنوان مثال، انسان در یک جنگل می به .گیرد می

 (. ۰1۱: 1۹۱۰)شکویی،  وجود آورد یا شهر تجاری نظیر سنگاپور به کندبرنج قطع 

ای  راحتی از نیروی ماهیچه تواند به در نواحی کوهستانی یا ساحلی او نمی .راتسل: انسان محصول سطح زمین است .1

(. ۰1۰: 1۹۱0)فنّی،  پذیری با خمیرمایۀ طبیعی است گیرد و شکل انعطاف خود بهره گیرد. او درواقع از طبیعت نیرو می

و باز حاکی  استفیِ اختیار انسان اما انسان را در چنبرۀ محیط قراردادنْ نا ،گذارد درست است که طبیعت بر انسان اثر می

 . ستاز استقرا و تعمیمی ناروا

و حصارِ کشیده و بالعکس  ،های بسته گیریِ نقشۀ ذهنی توجه دختران به محیط درونی ساختمان، طرح در شکل .3

وراحمد، )پ گیرد می انجامها و فضاهای باز است که در آن تحرّک بیشتری  طرح و های بیرونی ساختمان  بخشپسران به 

پسران یا دختران  همۀتوان گفت الزاماً  ای استقرایی است و نمی (. این گزارۀ جغرافیایِ رفتاری نیز گزاره11۱: 1۹۱1

 و موارد ابطال آن بسیار زیاد است.  اند چنین

: 1۹3۲، فروز )به تری از همشهریان پردرآمد خود دارند تر و مبهم های ذهنی کوچک ساکنان محلّات فقیرنشین نقشه. ۱

پسران یا  همۀتوان گفت الزاماً  ای استقرایی است و نمی (. این گزارۀ جغرافیایِ رفتاری نیز همانند گزارۀ باال گزاره۰1

گرفته و درواقع بین روندها و  انجامو موارد ابطال آن نیز بسیار زیاد است. این استدالل براساس استقرا  اند دختران چنین

 است. گرفته  انجامقوانین خلط 

بود و سعی داشت بیشتر وقایع تاریخ را طبق اصول  1۱0۱التحصیل نیروی دریایی در سال  ماهان: او دریانورد و فارغ .۱

(. ۰13: 1۹۱0)فنّی،  دانست می« نظارت بر دریاها را اولین قدم در راه کسب قدرت جهانی»جغرافیایی تعبیر و تفسیر کند و 

و رویکرد محیطی حکومت به اهمیت دریا را  ،نند موقعیت، وسعت، شکل کرانه، جمعیتماهان چند عامل محیطیِ دریایی هما

تأثیر نام (. ماهان نظر کلی خود را در کتابش با 11۰: 1۹۱۹، راد نیا و کاویانی )حافظ دانست در ایجاد قدرت دریایی مؤثر می

 ،آید که از نام کتاب برمی گونه منتشر شد. همان 1۱۱۲بیان کرد. این کتاب در سال  13۱۹-111۲ قدرت دریایی بر تاریخ،

کند و آن را تا  هایِ بادبانی عمالً آغاز شد شروع می که عصر کشتی  یعنی زمانی 111۲ماهان دورۀ مورد بررسی را از سال 
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)کاپالن،  کند تری نیز مانند رومیان را ذکر می ای قبله بعضاً تاریخ ،دهد. البته مریکا خاتمه میایعنی پایان انقالب  13۱۹سال 

ای کلی  ساله نتیجه1۰0ای تقریباً  ماهان از طریق استقرا یعنی بررسی دوره ،که مشخص است گونه (. همان1۲۲-1۲1: 1۹۱۹

که با  ،یا و پرتغالیعنی اسپان ،ای حاکم بر دریاها بودند ای که ابطال آن توسط دو کشوری که در دوره اتخاذ کرده است. گزاره

(. 1۲۲: 1۹۱۹)کاپالن،  دهد خود را نشان می ،های بزرگی نبودند وجود قدرت دریایی عظیم خود در تحلیل نهایی ملت

 ،در عین حال ،اما ،اند های باستانی همانند ایران اشاره کرد که قدرت دریایی بسیار بزرگی نداشته توان به تمدن می ،همچنین

توان  میبه نظر سِر نورمن آنگل انگلیسی  ،اند. همچنین و بر بخش بزرگی از دنیا حکم رانده  ودهصاحب تمدن درخشانی ب

های ماهان را  طلبی نوشته توجه از صلح در دفاعی گیرا و جالب 1۱۲۱در سال  توهّم بزرگاشاره کرد که با نوشتن کتاب 

گسترش اقتدار ملی بر جوامع »را محکوم کرد که محکوم کرد. او این ادعای ماهان « های پوچ شیطانی حرف»عنوان  به

زیرا از دید آنگل، ماهان بیهوده در حال انکار واقعیت ملموس فرد و  ،تواند اقدامی بزرگ محسوب شود می« بیگانه

م به موزیک روسی احترا دلیلکند به این  آیا کسی فکر می» ،کرد ن میبیاکه آنگل  گونه کردن آن با کشور بود. آن گزین جای

کند یکی اسکاندیناویایی یا  بگذارد که او به یکی از بزرگترین قلمروهای امپراتوری جهان تعلق دارد؟ آیا کسی فکر می

به بیان دیگر، ماهان و در « تحقیر کند که او به کشوری کوچک در اروپا تعلق دارد؟دلیل کرده را به این  بلژیکی تحصیل

ها  دوستانۀ آن نالد تمایالت جنگ طورکه آیزایا برلین انگلیسی می رگرا هستند و هماننتیجه مکیندر و اسپایکمن جبرگرا و تقدی

 بارۀرسالۀ آنگل در ،پندارند. درواقع ها را بیش از افرادِ درونِ آن واقعی می است که اینان کشورها و امپراتوری سبببدین 

ل منتشر شد که آغازگر قرنی از ووع جنگ جهانی ااز وقپیش چند سال  فقطهای بزرگِ جهانی  بودنِ رقابت قدرت غیرمنطقی

ها حریصانه به دنبال  ها و چینی که هندی درحالی ،(. به عالوه1۲۹: 1۹۱۹)کاپالن،  سابقه در اروپا بود ها و منازعات بی جنگ

ای که بیشتر شبیه نظریۀ  نظریه ؛مریکا نظریۀ دیگری را پذیرفته استاگردند، در ادامه ظاهراً نیروی دریایی  نظریۀ ماهان می

کار بیشتر در دریا با تعداد کشتی کمتر بود. او  جرایاست که البته معتقد به ا ،عصرِ ماهان جولیان کوربت، مورخ انگلیسیِ هم

ر گونه که ماهان باو )آن که کشوری کنترل خود را بر دریا از دست دهد کشور دیگر ضرورتاًدلیل کرد درست به این  اظهار می

در صورتی که  ،نظر برسد گیرد. یک ائتالف دریایی که ممکن است ضعیف یا پراکنده به را در دست نمی  داشت( کنترل آن

زمانی منتشر شد که نیروی  ،، کتاب کوربتحسب تصادفتواند واقعیت قدرتمندی داشته باشد.  می ،درستی تشکیل شود به

مریکا در احضور جهانی خود را کاهش داده بود. اکنون  ،مریکاای ژاپن و یعن ،نشادریایی بریتانیا با تکیه بر قدرت متحد

کشتی  1۲۲تر شده است: از  مریکا از نظر تعداد کوچکاموقعیتی است که بریتانیا در صد سال پیش داشت. نیروی دریایی 

مال وجود دارد که کشتی در حال حاضر رسیده است و این احت ۰۱۲و  1۱۱۲کشتی طیّ دهۀ  ۹0۲جنگی طیّ جنگ سرد به 

و سنگاپور حمایت  ،ن دریایی مانند هند، ژاپن، استرالیاااز متحد ،از این رو .کشتی کاسته شود ۰0۲های آینده به  در سال

استراتژی مشارکتی برای قدرت دریایی قرن »سندی با عنوان  ۰۲۲3مریکا در سال انیروی دریایی  ،کند. بر این اساس می

ه از نظر تأکید بر همکاری بیشتر به نظریۀ کوربت شباهت دارد تا به نظر ماهان که بر تسلط تأکید ارائه داد ک« ویکم بیست

 (. 1۲۰: 1۹۱۹)کاپالن،  کرد می

کسی که هارتلند را متصرف شود بر  .هارتلند را کنترل خواهد کرد یابدسلط تمکیندر: کسی که بر اروپای شرقی  .1۲

-۰3۱: 1۹۱۰)دُفارژ،  ه جزیرۀ جهانی را کنترل کند بر جهان مسلط خواهد شدو کسی ک ،جزیرۀ جهانی مسلط خواهد شد

ای که  هدجا ؛ها و در زمان امپراتوری رُم و کشفیات بزرگ، در قلب جزیرۀ جهانی قرار داشت ۀ ابریشم طیّ قرند(. جا۰۱۲

ۀ ابریشم وارد دخاور دور از راه جاکرد. ثروت  با مسیرهای متعدد و تغییرپذیر حوزۀ دریای مدیترانه را به چین متصل می

های دریایی را به خود اختصاص دهند که از  های اروپایی موفق شدند راه میالدی قدرت 11شد. در قرن  اروپای آن روز می

رسیدند؛ درنتیجه،  های اطلس و آرام به خاور دور می شرق با عبور از اقیانوس هند و آرام و از غرب از طریق اقیانوس
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رسیدند.  ۀ ابریشم به خاور دور میدزمینی از طریق آسیای میانه ارزش خود را از دست دادند و تجار بدون گذر از جاهای  راه

وآمد در منطقۀ وسیعی که  وجود آمده بود. رفت آهن به با توسعۀ راه 1۱از دیدگاه مکیندر، گسیختگی جدیدی در اواخر قرن 

تر  تر و فواصل به هم نزدیک آهن از طرفی به طرف دیگر راحت برداری از راه بین سیبری و روسیه قرار گرفته بود با بهره

در حاشیه قرار گرفته بود دوباره با استفاده از  11کرد و در قرن  شده بود. راه زمینی که اروپا را به خاور دور متصل می

های  عالوه بر راه ،گرفت. بنابراین آهن رونق یافت و عالوه بر آن هواپیما وسیلۀ دیگری بود که مورداستفاده قرار راه

های زمینی و هوایی نیز وجود داشت. در این منطقۀ وسیع،  کرد، راه دریایی که خاور دور را به اروپای غربی متصل می

هواپیما از اروپای غربی به شرق  و آهن قدرتی حاکم خواهد بود که بتواند با استفاده از امکانات تکنولوژی جدید از قبیل راه

(. در این گزاره نیز مکیندر از طریق ۰۱۲: 1۹۱۰)دُفارژ،  و درنتیجه جزیرۀ جهانی را کنترل کند برودسیا و پیرامون آن آ

 ؛ط کشوری که حاکم بر هارتلند شد خود را نشان دادسای که ابطال آن تو گزاره ؛ای کلّی اتخاذ کرده است استقرا نتیجه

عای زیاد و فاتحانه تا مرکز برلین پیشروی کرد و درواقع صاحب جزیرۀ دا م باوچنانچه روسیه در پایان جنگ جهانی د

ترین دژِ طبیعی روی زمین و میهن کمونیسم درآمد و مدعی بود که همۀ  صورت بزرگ جهانی شد و به عقیدۀ مکیندر به

تنها آقای جهان نشد  ند نه(. اما همین روسیۀ حاکم بر هارتل۰۱۰: 1۹۱۰)دُفارژ،  های کرۀ زمین را متحد خواهد کرد انسان

گرفته و انجام تجزیه شد و فروپاشید. این استدالل براساس استقرا  1۱۱1بلکه در سال  ،و به مدیریت جهان نپرداخت

 گرفته است.  انجامدرواقع بین روندها و قوانین خلط 

ن خود به مبارزه برخیزد. طور طبیعی باید با همسایگا سمپل: دولت ملّی نظیر یک موجود زنده در جهت بقا به .11

منزلۀ  استعارۀ کشور به» ،شود. در تاریخ تفکرات جغرافیایی اصلح مشروع شناخته می یروشن است که در این مبارزه بقا

و توسعۀ سرزمین مطرح  ،داریِ غرب به موازات جبر محیطی، نژادگرایی از طرف جناح راستِ سرمایه« یک موجود اندامواره

 رضی تجاوزکارانه باشدابخشیدن به توسعۀ  یتهای خارجی کشورهای غربی در مشروع سیاست شده است تا حمایتگرِ

 (. 1۱: 1۹۱0)شکویی، 

پذیر  ها نیز در پناه تنازع بقا امکان راتسل: دولت همانند ارگانیسم به رشد و توسعه نیاز دارد و حیات سیاسی دولت .1۰

 (. ۱-۱: 1۹۱0)فرید،  خود بپردازداست و لذا دولت باید به وسعت خاک و فضای حیاتی 

(. این 11۱: 1۹۱0)فنّی،  راتسل: کشورها دارای موجودیت مستقلی از موجودیت ساکنان و شهروندان خود هستند .1۹

 . کند  )کشور( می سازۀ خود و انسان را اسیر دستاست گزاره نیز نافی اختیار انسان 

 ؛۰۱۰: 1۹۱۰)دُفارژ،  شود ارگانیسم جغرافیایی در فضا متجلی میعنوان  شلین: ژئوپلیتیک علمِ دولت است و به .1۰

 (. ۹۱: 1۹۱۹برادن و شلی، 

« ارگانیسم یا موجود زنده»به « دولت»ها  استفاده شده و در آن« استدالل تمثیلی»از  1۰و  ،1۹، 1۰، 11های  در گزاره

 شود: در رابطه با استدالل تمثیلی به ذکر توضیحاتی پرداخته می ،لذا .تشبیه شده است

 توان چنین نمایش داد: صورت کلّی و نمادین استدالل تمثیلی را می

 .و ... مشابه و مثل یکدیگرند )مقدّمۀ اول( a ،b ،cدر خصوصیات  Bو پدیدۀ  Aپدیدۀ 

 .را هم دارد )مقدّمۀ دوم( zت یخصوص Aپدیدۀ 

 .را دارد )نتیجه( zت یهم خصوص Bۀ ( پدیداحتماالً)

 .شود که بیانگر وجه شباهت دو پدیده است، حذف می ،لوالزم به توجه است که در استدالل تمثیلی معموالً مقدمۀ ا

نباید فراموش کرد که نتیجۀ استدالل  ،شود. به عالوه م و نتیجۀ استدالل نیز به صراحت و دقت بیان نمیومقدمۀ د ،همچنین

یعنی چنان نیست که اگر مقدمات استدالل صادق  ؛تمثیلی و استقرا برخالف استدالل قیاسی از قطعیت برخوردار نیست
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« احتماالً»در صورت نمادین استدالل تمثیلی، نتیجه را همراه لفظ  ،از این رو .نتیجۀ استدالل نیز حتماً صادق باشد ،باشند

 (. 131: 1۹۱۹)خندان،  کند کنیم. همین عدم قطعیتِ نتیجۀ استدالل تمثیلی راه را برای نقدپذیری آن باز می میذکر 

و  Aو ... میان دو پدیدۀ  a ،b ،cهای مشترک  بخشد تعدادِ خصوصیت در استدالل تمثیلی، آنچه استدالل را قوّت می

B ترکمیان خصوصیت مش« ارتباط واقعی»بلکه باید یک  ،نیست (a ،b ،c ( و خصوصیات مورد نظر )... وz باشد تا بتوان )

نیز موجود است.  Bدر  ،وجود دارد Aکه در  ،zپی برد که خصوصیت  Bو  Aاز وجود آن خصوصیات مشترک در دو پدیدۀ 

واقعی  قیافه و شبیه حیوانو مانند رنگ، شکل، اندازه، وزن، دارد، که خصوصیات فراوانی  یک حیوان مصنوعی ،مثالً

کند. نکتۀ اساسی  توان گفت که حیوان مصنوعی هم مانند حیوان واقعی تنفس می ها نمی هرگز براساس این شباهت، است

در ارزش و اعتبار یک استدالل تمثیلی همین است که ببینیم میان خصوصیات مشترک دو پدیده و خصوصیت موردنظر 

خواهد بود و اگر صرفاً یک « قیاس»باشد، استدالل یک « علّی»ۀ وجود دارد. اگر این رابطه یک رابط« ای چه رابطه»

باشد، « ضعیف»اگر این رابطه  خواهد بود و« مقبول و محتمل»باشد، استدالل یک تمثیل « واقعی و قوی»رابطۀ 

که  ،1۰و  ،1۹، 1۰، 11های  (. با توجه به موارد ذکرشده، در گزاره13۰: 1۹۱۹)خندان،  خواهد بود« استدالل مغالطی»

و ارتباط بین  ،هایی از جمله داشتن اعضا، وجود هماهنگی دولت به ارگانیسم تشبیه شده است، گرچه این دو دارای شباهت

« رشد و نمو»ها نتیجه گرفت که دولت هم مانند موجود زنده دارای  توان براساس این شباهت هرگز نمی ،اعضا هستند

و  ستزا اما رشد دولت رشدی عَرَضی و برون ،زاست و رشدی دروناست خصوصیت رشد و نمو ذاتیِ ارگانیسم  زیرا ،است

های دیگر  تواند بدون رشدی که به تسخیر فضای دولت و دولت می استتوان گفت درواقع دولت فاقد خصوصیت رشد  می

های نو و پاک،  کنترل جمعیت، استفاده از انرژیهای  با اجرای سیاست ،منجر شود به حیات خود ادامه دهد برای مثال

های  کاررفته در گزاره استدالل تمثیلی به ،و ... به ادامۀ حیات خود بپردازد. بنابراین ،های آمایش سرزمین اجرای سیاست

 . است« استداللی مغالطی»مزبور از اساس غلط بوده و 

توان  می ،ای جغرافیایی را بررسی کنیم وزیتیویستی گزارهبا توجه به مطالب ذکرشده، اگر بخواهیم براساس روش پ* 

 عنوان یک مثال ذکر کرد: گزارۀ زیر را به


)ترسیمازنگارندگان(مدلمفهومیروشپوزیتیویستی.9نمودار

)مطالعۀ موردی ایران( براساس الگوی  اجرای برنامۀ جامع آمایش سرزمین در کشورها هایمثال: تبیین اثر

 استقراگرایی
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 )مطالعۀموردیایران(براساسالگویاستقراگراییاجرایبرنامۀجامعآمایشسرزمیندرکشورهاهایتبییناثر.7نمودار

 انتقاداتواردهبرپوزیتیویسم

 بر رویکرد پوزیتیویسم انتقادات چندی وارد است از جمله: 

کلی متفاوت با ذهن ما  تنها به جهان را دریافت کند که این جهان نهتواند  به اعتقاد کانت، ذهن ما از آن جهت می. 1

آوردن شناخت یا دریافت جهان ذهن به  دست یند بهاگونه نیز هست و از آن جهت چنین است که در فر نیست، بلکه ذهنْ

سازد و به  ح را میکند. ذهن این مواد و مصال شود هضم می صورتی فعال همۀ مواردی را که از راه حواس به آن وارد می

ها و قوانین اندیشه است. آنچه به  کند، که همان صورت ها یا قوانین ذاتی خود نیز تأثیر می دهد؛ بر صورت ها شکل می آن

گونه  گرفته توسط ذهن است و چون توسط ذهن جذب شده ذهنْ شده و شکل شود، جهانی هضم درک می« طبیعت»نام 

یافتن به علمی را درنظر دارند که هیچ  این نتیجه رسید که اگر کسانی دستْموجب این نظریه به  است. کانت به

پرورند. کانت کامالً روشن ساخت که  فرضی نداشته باشد و چیزی را مسلّم نگیرد، اینان آرزوی خام در سر می پیش

آنکه با  ها را باید بی فرض ها مجهز شد. این پیش فرض ای از پیش توان از هیچ آغاز کرد و نخست باید به مجموعه نمی

 نامیده است« مقوالت»به تبعیّت از ارسطو، دستگاه  ،ای را روش تجربیِ علوم آزموده شوند پذیرفت. کانت چنین مجموعه

  عا را داشته باشد که ابتنا بر یکدتواند این ا شناسی نمی (. بنابراین، هیچ معرفت۹۹۱-۹۹3: 1۹۱۱، همکاران)علیزاده و 

کنیم. اینکه چرا باید از  آغاز می« مشاهده»توانند بگویند که ما از  ها هم نمی دارد. حتی پوزیتیویستها ن فرض سری پیش

 (۰۲: 1۹۱۱)افروغ،  فرض است مشاهده آغاز کرد، خودش یک پیش

پردازی مسبوق  سازی و نظریه پوزیتیویسم بر آن است که هر گونه فرضیه«: مشاهده و نظریه»رابطۀ تولیدی بین  .۰

است تا بر آن هم در مقام توصیه این مکتب « توصیف»شاهده و مولودِ آن است. به عبارت دیگر، هم در مقام به م

مبناست و مشاهدات مولّدِ نظریات و  معنا و بی ای از مشاهداتِ تجربی فراهم نیاید طرح و ارائۀ فرضیه اساساً بی مجموعه

شود  مثابۀ مخزنی تلقی می یری از روشِ علم و تحقیق علمی، ذهن به. در چنین تصواند مولود و برآیندِ مشاهدات و نظریات

گیری و برآیندگیری است. به تعبیر دیگر، در مکتب  آید و نقش عالِم و محقّق تنها عصاره که اطالعات در آن گرد می

و عکّاس  ،عل، تماشاگردرواقع، انسانی منف ،پوزیتیویسم، نقش عالِم و محقّق انفعالی و تماشاگرانه است و عالِم و محقّق

ات حسّی و مشاهدات تجربی ثراست که محقّق باید در مقابل تأ بر آنهنجاری نیز  -ای است. پوزیتیویسم در مقام توصیه

پردازی  و درنتیجه نظریه ،و او را از خالقیت، ابداع استمنفعل و تماشاگر باشد. اما این دیدگاه محدودکنندۀ محقّق 
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معموالً این نظریات مستلزم جداییِ اساسی  زیرا ،وجود بیاورند اتی که بتوانند انقالبی در علم بهبخصوص نظری ؛دارد بازمی

پردازی همواره مورد تأکید پیشروان  آزاداندیشی و تخیل خالق در نظریه ،های رایج تفکر علمی است. همچنین از شیوه

ها  مادی به اتم یارائۀ نظریۀ اتمی یعنی ارجاع نهایی اشیا و اینشتین بوده است. ،علم همانند کپرنیک، گالیله، کپلر، نیوتون

و تثبیت و تأیید  1۱11یعنی تا قبل از  ؛ها وجود نداشت در زمانی که شواهد مستقیم حسّی و تجربی دالّ بر وجود اتم

های حسّی و  بندیِ داده های بعد، بطالنی است بر این اندیشه که وظیفۀ علوم تجربی را فرمول تجربیِ آن در سال

یعنی نظریات  ؛وجود ندارد« مشاهده و نظریه»بین « رابطۀ تولیدی»دهد  داند و این مطلب نشان می مشاهدات تجربی می

این مطلب به معنای انکار هر  ،شوند. البته ها ارائه می بلکه برای توضیح و تفسیر آن ،واقعیات مشهود نیستندعلمی مولودِ 

توانند منبّه و  ای بین مشاهده و نظریه وجود دارد و مشاهدات تجربی می قطعاً رابطۀ تنبیهی و زمینه .نوع رابطه نیست

ای مفروض ندارد  فردی که هیچ اطالعی از حوزه و زمینه ،د. در عین حالها باشن ها و ابداع نظریه ساز ارائۀ فرضیه زمینه

 ؛(۰0۰-۰۰۱: 1۹۱۱)نبوی،  ای نیز در این حوزه طراحی کند تواند فرضیه نمی

توان مرز دقیقی میان  تواند واجد معنا باشد و نمی های متافیزیکی می های منطقی، نظریه برخالف نظر پوزیتیویست. ۹

 کرد؛ پذیری را طرح  پذیریِ حلقۀ وین، اصل ابطال جای اصل تحقیق پوپر به ،د. بر همین اساسکرسیم علم و متافیزیک تر

به  ،رود یا هایِ احتمالی به پیش می حل گرایان، علم بر محور حلّ مسائل با حذفِ انتقادیِ راه برخالف نظر تحصل. ۰

 ؛(۹۰-۹۹: 1۹۱۹)توانا، کند  پیشرفت می« ها ها و ابطال حدس»تعبیر دیگر، علم از طریق 

های  نگر و درنتیجه فاقد نگاه فلسفیِ کالن به پدیده دلیل اتّکای صِرف به مشاهده جزیی گرایی به تحصل. 0

بودنِ شناختِ برآمده  کفایتی و ناقص . بیکندهای انسانی را فراهم  تواند امکان شناخت کلیتِ پدیده موردمطالعه است و نمی

 خواه )نیک شود وبی از تمثیل مولوی دربارۀ شناخت فیل از طریق حواس تجربی روشن میخ نگر به از مشاهدۀ جزیی

 ؛(11۰: 1۹۱1آرانی،   قمصری و کاظمی 

یابی به قواعد عامّ  های مکانیکی در دست تأکید پوزیتیویسم بر نمودها و ظواهرِ صِرف و تالش برای یافتن علیت. 1

ها مستلزم فهم،  شود که شناخت آن ا علل و عوامل ناشناختۀ غیرمادی میتجربی مانع توجه به ضرورت ذاتی و درونی ی

ها مانعِ  وابط بیرونی آنرتحلیلِ همبستگی بین متغیرها و ساختارها و  ،و کشف و شهود است. درواقع ،تفسیر، ژرفانگری

 ؛(11۹: 1۹۱1آرانی،   ی و کاظمیقمصر  خواه )نیک شود ها و ساختارهای بنیادی می ها و مکانیسم پرداختن به روابط درونی آن

 ؛دانند ها می ها را حاصل جمع مشاهده استقراگرایان رویکرد انباشتی به علم دارند و نظریه. 3

استقراگرایان به تمایز بین سیاق کشف و سیاق توجیه توجهی ندارند و به نظرشان راه کشف هر نظریه روش توجیه . ۱

 ؛زمان دلیل و توجیه آن نیز هست ای که راه کشف یک نظریه است هم یعنی مشاهده ؛آن است

 ؛کند پردازی خالصه می یند تولید علم را در دو مرحلۀ گردآوری شواهد و نظریهااستقراگرایی خام فر. ۱

ای  مسئلهکه هر پژوهشی با  درحالی ؛در استقراگرایی خام به نقش مسئله در پژوهش علمی توجهی نشده است. 1۲

تا کجا و چگونه  کند کدام حوزه مراحل پژوهش نقشی تنظیمی و هدایتگر دارد. مسئله تعیین می همۀشود که در  آغاز می

 ؛مورد مشاهده قرار گیرد

 ،ها توجهی نشده و ابعاد متافیزیکی، قیاسی، منطقی، ریاضی در استقراگرایی خام به فعالیت عقل در تدوین نظریه. 11

های فیزیک  )که از پایه نادیده گرفته شده است. این دیدگاه توضیحی برای مفاهیم نظری و غیرتجربی و تجریدی علم

داند از هویت تاریخیِ علم و ابعاد جمعی  های فردی می روند( ندارد و از آنجا که علم را محصول فعالیت شمار می نوین به

 (. 1۹-1۰: 1۹۱۰)صادقی،  کند آن غفلت می

 استنتاجی شد.  -فوق باعث طرد استقراگرایی و طرح روش فرضیدرنهایت، مشکالت 
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گیرینتیجه
های پوزیتیویستی متمایل شدند. در  دانان در تبیین علمی مسائل جغرافیایی به نگرش جغرافی ،1۱1۲و  1۱0۲های  در دهه

 و منطق ریاضی بدست آورد های تجربی کند معرفت به فضای جغرافیایی را از راه بنیان پوزیتیویسم تالش میاین رابطه، 

کمّی در پی تدوین قوانینی است که بتواند پراکندگی در فضا را تبیین کند و  -های علمی با اعتباردادن و استفاده از روشو 

ها  هایی که با دقت ریاضی همراه باشند و از طریق مدل نظریه ؛هایی مطمئن قرار دهد  یهطور کلی جغرافیا را بر پایۀ نظر به

از همبستگی و آزمایش برای کاهش روابطِ متقابل پیچیدۀ بین در این رویکرد  بنابراین،سبات ریاضی ارائه شوند. و محا

و  ،)مستقل، وابسته شده های تصادفی، متغیرهای کنترل شود که این امر دربرگیرندۀ آزمون تجربی، نمونه اجزا استفاده می

گرا در  تبیینیِ صرف و مکاتب تحصل -های توصیفی در روش ،طور کلی و ... است. به ،های کنترل کننده(، گروهتعدیل

توان  هایی بدین ترتیب می و نگرش سیستمی ویژگی ،گرایی، علم فضایی، جغرافیای رفتاری جغرافیا از جمله محیط

اعتقاد  ؛ها ی فراوان مدلبکارگیر ؛ها در تحلیلرایانه های آماری و کمّی و ریاضیات و  مشخص کرد: استفاده از روش

تالش در راستای ساخت قوانین عمومی در  ؛فراوان به وجود قوانینِ جغرافیاییِ قطعیِ علمی و استفاده از زبان مکانیستی

 ؛وجود زمینۀ تجربی در تحقیقات جغرافیایی ؛وجود روش واحد برای علوم طبیعی و اجتماعی ؛قالب مطالعۀ سیستماتیک

 ؛های ذهنی در چارچوب مکان و فضا ها و همچنین نقشه کارگیری فراوان نقشه به ؛اد به دانش فنّیاعتق ؛های علّی تبیین

کارگیری  به ؛بخشیِ استقرایی سنجش آماری و تعمیم ؛شناختی -های ادراکی ها و آزمون نامه پرسشاستفادۀ فراوان از 

یاس جهانی و وابستۀ قوانین طبیعی قوانین و اصول محکم در جغرافیای سیستماتیک در موضوعات مختلف در مق

)جامعیت جغرافیایی( و  های طبیعی و انسانی در نگرش سیستمی وجود حاکمیّت قوانین معیّنی بر همۀ پدیده ؛اجتماعی

عنوان منبع  به« تجربه»استفاده از  ؛«موازین علمی»عنوان  طور کلی تأکید بر آزمایش و سنجش و مقایسه و تعمیم به به

دست همچون یک  عنوان یک نظام هماهنگ و طبیعی و یک نگاه به زمین به ؛های جغرافیایی اقعیتاصلی اثبات و

و  استو استقرایی  ،ای، کمّی جغرافیا دانشی عینی، مشاهده ،دانان پیرو مشرب پوزیتیویسم در نظر جغرافی. اکوسیستم و ... 

ها و ارائۀ آن در  دان کشف روابط علّی میان پدیده های ارزشی است و وظیفۀ جغرافی مشاهدات فارغ از نظریه و قضاوت

 : کردتوان خالصه  قالب قوانینِ عام و فراگیرِ جغرافیایی است. چارچوب کلی این رویکرد را به شرح جدول زیر می

 )ترسیمازنگارندگان(پوزیتیویستیآرایچارچوبکلی.9جدول

 پوزیتیویسم

 از ذهن()جدایی عین  گرا/ عینی واقع شناسی هستی

 )کشف دانشِ مطلق در رابطه با یک واقعیت عینی( گرا عینی شناسی معرفت

 تبیین علّی مبتنی بر استقرا و تعمیم تجربی شناسی روش

 

، تجربه و آزمون تجربی را مالک «پذیر تجربۀ آزمون»ها، ضمن وداع با مباحث متافیزیکی و روآوردن به  پوزیتیویست

در این دیدگاه روش علوم طبیعی و علوم انسانی یکی است و آن روشِ اثباتِ  دانند و بر این اساس میداری  و معیار معنی

تأکید بر حواس ) گرایی تجربه .۰ ؛. معتقد به وحدت علم1طور کلی اصحاب این روش  تجربیِ متّکی بر استقراست و به

 .۹ ؛(یهو تأکید بر مشاهدات و آمارِ عاری از نظرکاربردن روش استقرایی  عنوان تنها و بهترین ابزار شناخت و به به

استغنا از هر نوع تفکر غیرتجربی از قبیل فلسفه، ) گرایی علم .3 ؛گرایی فن .1 ؛ابزارگرایی .0 ؛فراغت ارزشی .۰ ؛گرایی عینی

ها و تالش برای  تعمیم داده .۱ ؛)تأکید و استفاده از ریاضیات و آمار و دقت کمّی( گرایی کمیّت .۱؛ (متافیزیک، دین، اخالق

مکاتبی است که بر کشف و شهود اتّکا دارند و در برابر  همۀپوزیتیویسم مخالف  ،به عالوه ؛بودهرسیدن به قانون 

 گیرد.  هایی چون پدیدارشناسی و هرمنوتیک قرار می مکتب
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و صدق  اند تداللِ استقرایی عینیشود که هم مشاهده هم اس خذ میاعینیت علم در تلقی استقراگرایان از این واقعیت 

های معمولی خود اثبات کند. اما در رویکرد عقالنیت  کارگیری حاسّه تواند با به گری می های مشاهدتی را هر مشاهده گزاره

توان  گرایی می های تحصل از جمله در جغرافیا به روش« روش علمی»عنوان  استنتاجی به -انتقادی و روش فرضی

گرایان، علم از مشاهده  به نظر تحصل. 1ها را در دو بخش کلی جای داد:  توان آن طور کلی می آورد که بهانتقاداتی وارد 

پردازی  فرآیند تولیدِ علمی شامل دو مرحلۀ گردآوری شواهد و نظریه، بنابراین. آغاز شده و حاصل انباشت مشاهدات است

بلکه نخست باید به ، بارند( )مشاهدات خود نظریه شود نمی تنها علم از مشاهده آغاز کرد که نهبیان اما باید . است

 ،ها مجهز بود و لذا آغاز علم با مسئله و فرضیه است و محقق نیز دارای نقشی انفعالی نیست فرض ای از پیش مجموعه

ا حذفِ گرایان، علم بر محور حلّ مسائل ب طور کلی، برخالف نظر تحصل بلکه در جریان تحقیق فعال و خالق است و به

و  کند  پیشرفت می« ها ها و ابطال حدس»به تعبیر دیگر، علم از طریق  ،رود یا هایِ احتمالی پیش می حل انتقادیِ راه

تمایز وجود دارد و نقش اصلیِ تجربه در مرحلۀ « سیاق توجیه»و « سیاق کشف»یند تولید علمی بین اهمچنین در فر

تواند کاذب باشد فارغ  ر این اساس نتیجۀ یک استدالل استقرایی همواره میمسئلۀ استقرا: ب. ۰ ؛داوری است نه گردآوری

وجود ندارد که بتواند نشان ای  از اینکه چه تعداد مشاهده یا آزمایش انجام داده باشیم. به تعبیر دیگر، هیچ بنیان منطقی

های  ین راستا به ذکر و بررسی گزارههای ناروا( که در ا )تعمیم استپذیرفتنی دهد استدالل استقرایی استداللی موجه و 

 پرداختیم. « گرا خلط روندها و قانون در جغرافیای تحصل»متعددی از جغرافیا تحت عنوان 

عنوان یک رهیافت علمی در  به ،دلیل اشکاالت فوق به ،کارگیری رویکرد پوزیتیویسم گفته، به با توجه به مطالب پیشْ

کارگیری  های الزم برای به این رویکرد فاقد کارآیی و قابلیت بنابراین، است.با مشکالت جدّی مواجه  ،حوزۀ دانش جغرافیا

 است؛« علمی»عنوان یک رویکرد و روش  های علوم اجتماعی و از جمله جغرافیا به آن در حوزۀ مطالعات مربوط به رشته

ی علمی و جغرافیایی نیست، بلکه از این مکتبِ ها ین مطلب هرگز به معنای نفی کامل این روش در پژوهش ،البته

 د.کرتوان استفاده  هایِ علمی از جمله جغرافیا به خوبی می هایِ پژوهش وریِ دادهآشناختی در مرحلۀ گرد روش
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