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 چکیده

 سياسيجغرافيایو  جغرافيا منجمله اجتماعيهر نوع پژوهش علمي در عرصة علوم هایویژگياز  یکي

در این  گرایي در شناهت پدیده است.واقع و نيتبه اصا  عي توجه، های آنعنوان یکي از زیرشااههبه

 يتنن است که عيشناسي در برابر دانشمندان قرار دارد ایای که از نظر روشترین مسألهاسياسا راساتا،

  و و حقيقت امکانپذیر است نيتيعبهتوان بدان دسات یافت  آیا اساسا  رسيدن چيسات و چوونه مي

 از پندارهای نادرست و مخالف با واقع چيست  این مسئله)ارزش « حقایق» اگر هسات میيار  شاناسایي 

اشد بمقالة حاضر ميمسئلة اصلي  دهدشناسي را تشکي  ميمحور اصلي مباحث شناهتکه شاناهت  

ناهتي با شااهای منطقي و میرفتتحليلي)منطقي  در قالب توصاايف و تحلي  -يکه با روش توصااي 

يایي ها و قضایای جغرافو اعتبار گزاره نيتعيانتقادی تدوین شاده اسات. در این مقاله  نيترویکرد عقلا

اهتارگرا مدرن و پساسپست فرانک ورت،سا،، هرمنوتي،، پدیدارشاناسي، پوزیتيوی مکاتب مختلف در 

هت،  «يگراینسبي»جا که به مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد که مکاتب انتقادی در نهایت از آن

ها و قضایای جغرافيایي نيستند و از این لحاظ با مشکلات عدیدۀ گزاره و اعتبار  نيتبه عي قای شوند مي

ي ها و نيز ارزیابهای جغرافيایي و دریافت و شناهت آنواقیيت که  چرا شناهتي مواجه هستند،میرفت

 و دقيق در چارچوب روش «گرایانهواقع»ات از طریق پژوهش يو تیيين درساتي یا نادرساتي این فرض

ورد و اعتبار در م نيتپذیر اساات و مینای عيامکان «تجربي -عقلاني»و با رویکرد  «قياسااي -فرضااي»

ها و فرآیندهای جغرافيایي و بودن پدیدهارت اساات از: واقیي و عينييایي عبها و قضااایای جغرافگزاره

های جغرافيایي، تیيين ارزش و بودن پژوهشها، عموميّت و هموانيراجع به آنهاا و قضاااایای گزاره

ازگاری س»و « واقیيت»ها با میيارهای های جغرافيایي از طریق انطباق آنهیها، قضایا و نظرفرضايّه اعتبار 

 «. يمنطق

  عينيت، اعتبار، جغرافيا: واژگان کلیدی
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 مقدّمه

جسااتجوی  حقيقت  عيني اساات و دانشاامندان در عل، در پي جسااتجوی  ،اجتماعيعلومهدف غایي 

نابراین دارد. بواقیيت « عيني»اند و این اصاطلاحي اسات که یکي از میاني آن دلالت بر برداشت گرایيواقع

يست و چ نيتدان قرار دارد این است که عيشناسي در برابر دانشمنروشای که از نظر ترین مسألهاسااساي

را در کار شناهت حقایق و امور واقع و روابط اتّ اقي این امور با ه، ملحوظ کرد و  نيتتوان عيچوونه مي

بچوونه مي  . Mirdal, 1972: 14 & Sadeghi, 2015: 130) را کنار گذاشاات آميز توان ی، نظر تیصااّ

ت. اگر در عل، اس نيتو ذه نيتشناسي، ایجاد تیادل بين عيشناسي و عل،مسائلة هر نوع میرفت ترینمه،

د و شااود و اگر قواعتجربة عيني به قواعد و قوانين ذهني و روشاامند نينجامد، عل، و میرفت تشااکي  نمي

ز دسااات گری)رئاليسااا،  هود را انماایي و حکایتعيني بااشاااد، واقعواقیيات قوانين ذهني بریاده از 

ارزش »شاناسااي را مساائلة بارت دیور، محور اصالي مباحث شااناهتعبه . Nabavi, 2010: 203دهد)مي

دهد و این مسئله در پي این است که نشان دهد میيار  علوم / ادراکات / میلومات  تشاکي  مي« ) شاناهت

با  . Mesbah-e Yazidi, 2013: 246) با واقع چيست از پندارهای نادرست و مخالف « حقایق» شاناسایي 

ویژه با تأکيد هب و اعتبار در علوم مختلف از جمله در عل، جغرافيا نيتمساائلة عي گ ته،توجه به مطالب پيش

 ،جایواهي اساسي برهوردار بوده و مکاتب مختلف جغرافيایي در این رابطهاز  ساياسيجغرافيایبيشاتر بر 

این . ذار استاثرگ هااز آن مستقيما  بر نتایج تحقيقات حاص  ،ضعکه این موااند مواضع مت اوتي اتّخاذ نموده

 و اعتبار  نيتشااناسااي در عل، جغرافيا در رابطه با عيروش مختلف  که بداني، مکاتب  نوشااتار بر این اساات

ب بر این مواضااع چيست و در تاند و نتایج مترچه مواضایي را اتخاذ کردهها و قضاایای جغرافيایي گزاره

شایان ذکر است که در این مقاله سیي  در جغرافيا برشمرد  «علمي»توان موضیي کدام موضع را مي ،نهایت

 صورت گيرد.  سياسيجغرافيایتأکيد بيشتری بر  گوناگون،های شده است که در قالب گزاره

 روش پژوهش

و های منطقي پژوهشاااي بنيادی و نظری اسااات که در قالب توصااايف و تحلي  ،تااياین مقاالاه مااه

ت مقاله، از آن بنا به ماهي هتدوین شده است. منابع مورد است ادانتقادی  نيتبا رویکرد عقلاشاناهتي میرفت

  باشد.ای مينوع اسنادی و کتابخانه
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 مفاهیم نظری

 در علمو اعتبار  نیتعیمفهوم 

« حقيقت» را در اصاااطلال فلسااا ي بداني،:« حقيقت»، ابتدا باید تیریف نيتبردن به مینای عيبرای پي

بودن  عبارت دیور، حقيقتبهکند. عبارت اساات از صااورت علمي مطابق با واقیيتي که از آن حکایت مي

 :Mesbah-e Yazidi, 2013)کندشااناهت، عبارت اساات از مطابقت آن با واقیي که از آن حکایت مي

است و به آن « صحيح»یا  «2صدق»ردیف ه،« حقيقت»دیور، در اصاطلاحات فلس ي میمولا  رتیبيبه . 247

به آن قضاايّة ذهني گ ته  «غلط»یا  «کذب»یا « هطا»مطابقت کند، امّا شااود که با واقع قضاايّة ذهني گ ته مي

چرهد، حقيقت، صاادق و که زمين گ رد هورشاايد ميد به اینمثلا  اعتقا ،شااود که با واقع مطابقت نکندمي

 ,Motahari)ذب و غلط اسااتچرهد، هطا، کمين مياعتقاد به اینکه هورشاايد گرد ز ،صااحيح اساات امّا

 ین اندیشاه و ت کّر صادق، صا تي از صا ات اندیشاه و ت کّر ما در زماني اسات که انيتعي . 156 :2014

ینای مبه نيتیا حقيقت است و برابر آن ذهواقیيت مینای به نيتدیور، عيتیبيربه . Fay, 2014: 350اسات)

آید، این های علمي سخن به ميان ميگزاره نيتوقتي از عي . Naeimi, 2010: 56ذهني و تصاوری اسات)

 که عبارتند از:  روند کار ميینا به ه، نزدی، بوده و با ه، به)هر سه مکار رودتواند بهمینا مي سهدر  نيتعي

 ؛چه را که در هارجاگر آن ،در شااک  قضاايّه  اهر شااودعلمي  وقتي میرفت مطابقت با واقع: ( الف

چه دربارۀ هارج در قالب قضااايّه عيني هواهد بود و اگر آن حقيقتا  جریان دارد میرّفي کند، عل، و میرفت 

چه در ذهنش جریان دارد باشد در این حالت، شخص یا استنباط وی و آن دروني  احساا   ،شاودبيان مي

  .هواهد بود عل،؛ ان سي یا ذهني

این امکان برای همه جا بدان میناساات که علمي در این ی، گزارۀ نيتعي امکان داوری همگانی:( ب

 نتيابي به آن گزاره یا یافتة علمي را ممکبخواهند در مسيری واقع شوند که دسوجود داشاته باشاد که اگر 

تواند مورد نقد اه  عل، قرار گيرد و یا با مشاهده و ای علمي ميوقتي بافته ساازد، بتوانند در آن مساير قرار

 کند.مي نيتاصطلاحا  آن یافته را واجد ص ت عي ؛ارزیابي و سنجش شود، وجود این امکان ؛آزمون

                                                      

  . Khosrowpanah, 2000: 33صدق و کذب در مبحث ارزش شناهت، صدق و کذب هبری و منطقي است) .2
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ای باشاااد که اجازۀ گونهروش علمي بهاگر  ها و باورهای فردی:فرضها، پیشج( فراغت از ارزش

های تهگاه یاففرض، هواساات و باور فردی یا جمیي را در فرآیند عل، ندهد، آنگونه ارزش، پيشتأثير هيچ

  . Biyabanki, 2012: 134 & Dirbaz, 1998: 51)هواهد بود نيتعلمي واجد ص ت عي

ن بين، در ایاست. و اعتبارسانجي پردازی هنظری یابي،مسائله دارای ساه مرحلةبه ترتيب  ،روش علمي

ای برهای مناسب ح راه هو ارائآورندۀ ی، مسأله وجودعل  به ظریه؛ ثمرۀ پژوهش در هصوص شناسایي ن

و  ه در صورتي موجّهنظریشود. این ه ارائه مينظریمسئله،  ییني برای ح  شودآن مسأله، محسوب مي ح 

دی و اعتبارسنجي قطیي هواهد شاد و مقبوليت عموم هواهد یافت که تسات و آزمون شاده باشاد و نقّا

هشي ه؛ پژونظرید، دیور اگر فرآیند اعتبارسنجي به هوبي انجام گير . Nabavi & Latifi, 2016: 128شاود)

ة علمي در واقع همان نظریشااود. ، عال ، هارج ميلشااود و از تمة علمي تبدی  مينظرینيساات بلکه به 

کني،: گونه تیریف مية علمي را ایننظریبنابراین «. موجّه یا میتبر»ة پژوهشااي اساات با قيد اضااافي نظری

 & Nabaviشود)ی، مسئله ارائه مي  برای حساج، موجّه)میتبر  اسات که های مرتبط منمجموعة گزاره

Latifi, 2016: 135-136 .  مطابقت با واقع و سااازگاری منطقي  ،ها و قضااایاگزاره ي اعتبارساانجمیيارهای

ها و قضایا با اصول مراد از سازگاری منطقي، هماهنوي، انسجام و سازگاری و در نهایت انطباق گزارهاست. 

. پذیرش و واجد روشااني و بداهت باشاادای اساات که برای عقول قاب نهگوقواعد عقلي و منطقي بهو 

، با ات به جای اثبات قياسينظریتجربي)همانند جغرافيا ، پسيني بوده و نظریات در حوزۀ علوم اعتبارسنجي 

  .Nabavi & Latifi, 2016: 135-132)شونداستقرایي مي ای از احتمال، تأیيد درجه

 های تحقیق یافته

 و اعتبار در جغرافیا نیتدیدگاه مکاتب مختلف در مورد عی -1

 که آیا جهان فيزیکي وجودی مستق  از اندیشه وها بر سر اینرویکردها یا مکتب کليطور در فلس ه به

ه کشاناسااي عل،  )مکاتب روششاوندمیارض  با ه، تقساي، مي کليادراک آدمي دارد یا نه  به دو دساتة 

هان  فيزیکي ج به وجود  مستق  قای ني: رئاليس، های توصي ي و تبييرئاليستي و روشرویکرد  -2 عباتند از:

شناسي آن به در بازشناسي عل، و تبيين روش ،لذا در این رویکرد . Okasha, 2014: 77)اندیشاة ماست از

که  . Nabavi, 2010: 195-196)منطقي   -شود)رویکرد تحليليارگانيس، و سازوکار دروني عل، توجه مي

ناسي را شتوان مکاتب مختلف روش، ميهای توصي ي و تبييني )رویکرد رئاليساتي و روشبر این اساا 

 -انتقادی و روش فرضي نيتعقلا -1اساتقراگرایي و پوزیتيویسا، منطقي)حلقة وین   -2چنين برشامرد: 
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ما را  هان  فيزیکي از اندیشجه آليس، وجود  مستق  ای کي ي: ایدههآليستي و روشرویکرد ایده -1استنتاجي. 

پذیرد و در عوض مدّعي است که جهان فيزیکي به نحوی از انحاء وابسته به آگاهي  آدمي و فیاليت آن نمي

دهد. لذا در این رویکرد در . این مسااأله نيز جوهر ایدئاليساا، را تشااکي  مي Okasha, 2014: 77)اساات

سير رشد شود و سير تاریخي و مر بيروني عل، توجه ميشناسي آن به سازوکابازشناسي  عل، و تبيين روش

بر این  . Nabavi, 2010: 195-196)دهادشااانااهتي  را مادّ نظر قرار ميجااامیاه -آن)رویکرد تااریخي

توان مکاتب مختلف ، ميشاااناهتي جامیه -های کي ي و تاریخيآليساااتي و روش)رویکرد ایادهاساااا 

 -مکتب دیالکتيکي -9پدیدارشناسي  -1ت سيری)هرمنوتي،   -ت هّمي -2شاناسي را چنين برشمرد: روش

 مدرن و پساساهتارگرا . مبناگریزی)پست -0انتقادی  فرانک ورت 

رافيا در نظر جغرافيدانان پيرو مشارب پوزیتيویس،، جغ :پوزیتیویسممعینیت و اعتبار در مکتب  -الف

 های ارزشي است وه و قضاوتنظریای و کمّي و استقرایي بوده و مشاهدات، فارغ از دانشي عيني، مشاهده

ن  عام و فراگير  جغرافيایي ها و ارائة آن در قالب قوانيو ي اة جغرافيادان، کشاااف روابط علّي مياان پدیده

 ،عالَ، -2ها: مطابق نظر پوزیتيویست  .Kamran & vasegh, 2009: 12 & Shourche, 2015: 51-52)است

 ،میرفت بشری -1 شناسي .کند)هستيمساتق  از میرفت بشری وجود دارد که میرفت آن را توصيف مي

اللّ ظي این عالَ، اساات بدین مینا که متنا ر با هر جزیي از میرفت، جزیي در عالَ، هارج توصاايف تحت

تواند بشر مي -9 دهد.ياسات و سااهتار و اشاياء این عالَ، دقيقا  به همان نحو هساتند که میرفت نشاان م

از  ها بایستد و به میرفتي مطمئنفه،ها و پيشداوریبيرون از شارایط اجتماعي و ساياساي و فارغ از پيش

و دقيقا  منطبق بر آن  تواند توصاايف کام  عالَ، واقعآل ميمیرفت در وضااع ایده -0 عالَ،  واقع دساات یابد.

  .Ghaeminia, 2003: 29)باشد
 

 نظرات پوزیتیویستی کلیب چارچو. 1جدول

 پوزیتيویس،

 گرا/ عيني)جدایي عين از ذهن واقع شناسيهستي

 عيني واقیيت گرا)کشف دانش  مطلق در رابطه با ی، عيني شناسيمیرفت

 تبيين علّي مبتني بر استقراء و تیمي، تجربي شناسيروش

 Source: Authors( 
 

ص عل، از ، میيار تشاااخي«پذیری تجربيتحقيق»های منطقي اعتقاد داشاااتند که در ابتدا پوزیتيویسااات

روی  «جربيپذیری تتأیيد»غيرعل، اسات، ساپب به دلي  مشکلاتي که این میيار از لحاظ منطقي داشت به 
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 در. یيد تجربي آن وجود داشته باشدتأ« امکان»بود که  «مینادار»ی، قضيّه در صورتي  ،آوردند. بر این اسا 

يّه این است که باید آن قضيّه داشتن  هر جمله یا گزاره یا قض ،این صاورت، شرط لازم برای مینای  محصَّ 

ای باشااد که گونهشااد ییني صاادقش از هودش برآید و بهای بيان شااود که یا تحليلي باصااورت گزارهبه

 اسا ،براین .دپذیر باشاکه مضامون آن قضايّه از نظر تجربي تحقيقانکارش مساتلزم تناق  باشاد یا این

دلي  ق، هستي، عدم، نامتناهي و ... بهمابیدالطّبيیه، اهلاق، عبارات ارزشاي و م اهيمي چون هدا، ن ب، مطل

بنابراین، تنها راه شاااناهت،  . Zarshenas, 1991: 18)مهما  هساااتند ،کلينااپاذیری تجربي، باه تحقيق

هااا هاا و احکاام فااارغ از ارزشرایط گزارهاسااات کااه کاه در این شااا «پااذیریگرایي و آزمونتجرباه»

ي، به اعتقاد این مکتب پوزیتيویساا، منطقي فقط دو نوع دانش/ لکطوربه . Tavana, 2014: 32-33)هسااتند

عل، تجربي با  -1منطق)و توسّیا  ریاضيّات   -2میرفت مثبت و میتبر و محصاَّ  وجود دارد که عبارتند از: 

 :Khorramshahi, 2010دانستند)ها را مهم  و پا در هوا ميها بقية دانشآنپذیری. داری  تجربهملاک میني

دانساااتند و به وجود هاا باه جدایي دانش از ارزش میتقد بوده و شاااروع  دانش را با مشااااهده ميآن . 8

ربه و تج یافتن شواهد قاب  تأیيد از طریق دنبال گرایان بهه باور نداشتند. تحصّ های قب  از مشاهدفرضپيش

رل های کنتمتغير های تصااادفي، مشاااهدۀ مسااتقي، هسااتند که این امر دربرگيرندۀ آزمون تجربي، نمونه

های های کنترل اسااات و آزمایش واقیي بر آزمایششاااده)مساااتقا ، وابساااتاه و تیدی  کننده  و گروه

استقراگرایان از  يعل، در تلقّ نيتعي . Ghahramani & Abdollahi, 2013: 54)شده برتری داردسازیشبيه

های عيني هستند و صدق گزاره ؛هود ،استقرایي شاود که ه، مشااهده و ه، اساتدلال هذ مياین واقیيت أ

هتواند با بهگری ميرا هر مشاااهدهمشاااهدتي   ,Biyabankiاثبات کند) های میمولي هودکارگيری حاسااّ

در پوزیتيویساا،، عل، از  -2: از جمله ارداساااسااي قرار د انتقاداتاین دیدگاه در میرض  ،امّا . 135 :2012

بارت دیور، استقراگرایان رویکرد انباشتي به عل، عبه . Soroush, 1995: 180شود)مشاهده)تجربي  آغاز مي

گردآوری شواهد »و فرآیند توليد عل، را در دو مرحلة  دانندها ميها را حاصا  جمع مشاهدههنظریدارند و 

جا به نقش مسئله در پژوهش علمي کند. امّا در مقاب  باید عنوان کرد که در اینهلاصه مي «پردازیهنظریو 

کدام  کندشود و اصولا  مسئله تیيين ميای آغاز ميکه هر پژوهشاي با مسائلهحاليهي نشاده اسات درتوج

 . Sadeghi, 2015: 12-13بارند)هنظریا و چوونه مورد مشاااهده قرار گيرد و مشااادهات هود حوزه، تا کج

ها فرضشسری پيتواند این ادعا را داشته باشد که ابتنا بر ی،شاناسي نميهيچ میرفتبر این اساا ،  ،لذا

مشاهده  که چرا باید ازکني،. اینآغاز مي« مشاهده»توانند بوویند که ما از ها ه، نميندارد. حتي پوزیتيویست
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نتيجة ی،  ،این اسا مسئلة استقراء: بر -Afrouq, 2010: 20 . 1)فرض استآغاز کرد، هودش ی، پيش

،. یا آزمایش انجام داده باشي که چه تیداد مشاهدهذب باشد فارغ از اینکاتواند استدلال استقرایي همواره مي

تیبير دیور، هيچ بنيان منطقي وجود ندارد که بتواند نشاان دهد اساتدلال استقرایي، استدلالي موجّه و قاب  به

  . Biyabanki, 2012: 135)قبول است

ضایي، توان به مکاتبي چون جبرگرایي  محيطي، مکتب فاز مصادیق دیدگاه پوزیتيویستي در جغرافيا مي

هایي چون هارتلند، ریملند، ميدان متحد و ... و نيز افرادی رفتارگرایي و نظریة سايستمي اشاره کرد و نظریه

 هو ... که عمدتا  رویکردی پوزیتيویستي نسبت بهمچون راتزل)فضاای حياتي ، مکيندر، ماهان، اساپایکمن 

و ژئوپليتي، دارند و همچنين آراء  سااياساايجغرافيایهای قدرت در مکان و فضااای جغرافيایي و مفل ه

 موریب دیویب و دیور جغرافيدانان جبرگرا را برشمرد. سمپ ، کساني همچون السورث هانتينوتن، 

 و اعتبار در مکتب هرمنوتیک نیتعی -ب

بيان دیور، عل، هرمنوتي، راری که در ی، متن وجود دارد. بههرمنوتي، عبارت است از کشف رمز  اس

گوینده)گ تار  یا نویساانده)متن  یا عل، و فن ت سااير  کلام دیوران  نيتفه، زبان و  ة فه،، عل، و فننظرییا 

ميناه و ت ساااير توجه  اة متن، مفلّف، زلاناد. در رهياافات ت هّمي باه چهاار مفچاه گ تاهاسااات؛ در آن

شااناساي ت ساايری میتقد اساات که دنيای اجتماعي ي، روشکلطوربه . Shiroudi, 2013: 38-39شاود)مي

نوان عهببرهلاف دنيای فيزی،، هارج و مستق  از آگاهي انسان وجود ندارد. بر این اسا  زندگي اجتماعي 

 Asayesh, Hossein andیابد)ت ميموجودی ،بخشااندکنند و به آن مینا ميچه که مردم آن را تجربه ميآن

Moshiri, 2011: 38 . که طوریهکنند ببه هنوام فه،، اجزای ی، متن به یکدیور وابسااتوي  متقاب  پيدا مي

شود، اجزای آن نيز هر کدام به نوبة هود، به روش هاصي شاک  مت اوتي فهميده ميی، متن، به وقتي ک 

از  هنوام ت هّ،، ابتدا درکي ل مداوم ارتباط ک  و جزء است. بهینای تحوشاوند. این موضوع به مميفهميده 

صورتي مرحلة بید، با درک اجزای متن به شوند. درگيرد و ساپب اجزای متن درک ميمتن شاک  مي ک 

شاااود. درواقع وجود حلقة هرمنوتي،، به فه، مینا سااايّاليّت دیور، کا  نيز به شاااک  دیوری فهميده مي

شاااود زیرا پب از هر بار هواندن متن، ی، دور گااه هوانادن متن کاام  نميبراین، هيچبخشاااد. بناامي

 Moeini)شااودور جدید حلقة هرمنوتي، از نو شااروع ميرسااد و پب از آغاز دبه پایان مي هرمنوتيکي

Alamdari, 2013: 143 . پذیر نيست)امکان ،عيني در هرمنوتي،، تحلي   بنابراینHaghighat, 2012: 437 . 

ا مه، جچه در اینآن همیني ندارد، عمد ؛صدق و کذب ییني مطابقت با واقع ،بنابراین، در تحلي  هرمنوتي،
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گراست. در مینای چندان روشني ندارد و نسبي که این نيز  Soroush, 1995: 180)باشادمي اجماع ،اسات

که  ها قاب  فه، نيسااتندپدیده ،هابه ارزش توجهدنيای هرمنوتي،، دانش با ارزش درآميخته و اصااولا  بدون 

  .Ganbari, 1998: 186-187)شودارزشاي از عل، مي -ای گزینشاي و انساانياین امر منجر به ایجاد چهره

گونه شناهتي از جهان جانبة جهان ممکن نيست و هرو همهاسا ، روش هرمنوتي،، شناهت نهایي اینبر

 ههمچنين امکاان داوری نهایي دربار . Tavana, 2014: 39)نيز همواره نسااابي و بااز)گشاااوده  اسااات

های مت اوت از جهان وجود ندارد زیرا فه،، فرآیندی مداوم اسات و هرگونه شاناهتي نيز نسبي، شاناهت

امری ذهني اساات و از  ،واقیيت جا در این  .Tavana, 2014: 39)محدود و مقيّد به زبان و تاریخ اساات

شود و ه ميط افراد ساهتگيرد. واقیيت توسحوا  قرار مي ت تأثيرفردی به فرد دیور مت اوت اسات و تح

 ناپذیری ازلاوه آزمونعبه . Ghahramani & Abdollahi, 2013: 56)ت وجود داردواقیي ،باه تیاداد افراد

اساات چرا که، اسااتناد به همدلي و گذاشااتن هود به جای دیوری،  های رویکرد هرمنوتي،دیور ویژگي

، از ق به آن حدّ فرضي؛ نائ  شده استکند تا بتوان دریافت که کدام محقتیيين نميصي هرگز ملاک مشاخ

 پذیریرا از تکراري، آنماند. این ویژگپذیر، دور ميهای آزموناین رو روش هرمنوتي، از سانجش با ملاک

 . Shiroudi, 2009: 39سازد)ط دیوران که از هصایص روش علمي است، دور ميو قابليت بررساي توس

 & Ghahramani)پذیری پایيني برهوردار استدر نهایت، دانش  بدسات آمده از تحقيق ت سايری از انتقال

Abdollahi, 2013: 59.  

 و اعتبار در مکتب پدیدارشناسی نیتعی -ج

و کثيری  عهای متنوتي متکثّر دارد و مرکب از عناصر و پدیدهافيای پدیدارشناسانه، جهان؛ وضیيدر جغر

ي سدیور ندارند و از این رو در فردیت و غيریت هود، مورد مطالیه و بررارگاني، با یک يارتباط اسات که

ت مخصوص به هود را دارد و امکان های منحصر به فرد بوده و هویژگيگيرند. هر پدیده دارای ویقرار مي

عام و  و قوانين  ها، مقولاتهنظریها در قالب ی، چارچوب عمومي و مشاااترک و از منظر مطاالیاة پدیده

ي  های رسمو فارغ از چارچوب الیات از نوع مطالیات مونوگرافي،بارت دیور، مطعبهوجود ندارد.  ،فراگير

ي، نوعي تنّتي است. روشن است در چنين وضیيرسامي و سا ها و مقولات فرضها و پيشهنظریمبتني بر 

میياری جهت ترجيح  دادن بدساات و امکان گردد بر حوزۀ مطالیات جغرافيایي تحمي  مي« گرایيتنساابي»

روشني این به رود وها از ميان ميهنظریة دیور و تیيين صدق و کذب نظریه بر ت سير و نظریی، ت ساير و 

طورکلي، نساااني اساات. بههای جغرافيای طبيیي و امغایر با روش علمي در مطالیة موضااوعات و پدیده
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 نخساات،پژوهشااور،  ها به تجربه و دریافت شااهودی ی آنکاجهت اتهای پدیدارشااناسااانه بهپژوهش

 میياری جز تجربة شخصي فرد  پژوهشور برای ارزیابي دوم،باشند و فرد ميهایي فردی و منحصربهدریافت

اقد ف ،هاآن های شهودی به دلي  هصلت شخصي  دریافت سوم،ها وجود ندارد. و تیيين اعتبار و صادق آن

ت هصلتي شخصي و انحصاری دارند و امکان تکرار تجربه برای باشد و به شديعيني و همواني م ویژگي 

نين اند. بدیهي است در چسااتهت به م اهي، و ت اساير فرد پژوهشااور وابفراد دیور را ندارند و لذا به شادا

ت ستوان از شهودهای یکسان و مشابه در هصوص ی، پدیدۀ واحد سخن گ ت و بدیهي اتي، نميوضیي

های شااهودی متیدد و ان طي ي از توصاايفتومحيطي و جغرافيایي مي ، مکان و پدیدۀ هاصدر مورد ی

این  ذب  صدق و ک را در اهتيار داشت و چون میياری مستق  از فرد شهودکننده برای تیيين   بیضاا  متضااد

ختلف و م ها و توصي ات  پژوهشوران امکان مقایسه و ارزیابي ميان دریافت ،لذا ،توصي ات در دست نيست

ة طورمنطقي دو نتيجبه ،ی، توصاايف به توصاايف دیور وجود نخواهد داشاات. این نوع نورش ترجيح 

ریشه در  ؛های شاهودی هر شخصدنبال هواهد داشات: نتيجة نخسات آن اسات که دریافتمحتوم را به

 ی، روتاریخي و بسااترهای اجتماعي و وضاایيت زماني و مکاني وی داشااته و ازاینشاارایط فرهنوي، 

ها و ت اسير مختل ي از ی، امر  واحد بپردازد و های مختلف تاریخي به دریافتتواند در دورهپژوهشاور مي

 هایتوان دریافتها، ميهای فرهنوي و تاریخي آناز این رو باه تیاداد پژوهشاااوران و به تناساااب زمينه

 های هودهر پژوهشوری دریافتواحد در اهتيار داشت. نتيجة دوّم آن است که  گوناگون از ی، موضاوع 

د نظرات ها را میيار و مبنای داوری قرار داده و بر اساا  آن، به قضاااوت در موررا درسات پنداشاته و آن

ها از طریق میياری ها و دریافتهنظریامکان داوری و مقایسه ميان  ،جهتهميندیوران هواهد پرداهت. به

ردد که گمیرفتي منجر مي محتوم   گرایي یيت به نوعي نسبيتمستق  از افراد وجود نخواهد داشت. این وض

شدن امکان نقد در حوزۀ عل، و منت ية دیور را بساته و بهنظریه به نظریگونه ارزیابي و ترجيح ی، باب هر

ن به سااااهتن آخمندی محتوای میرفت علمي و مقيدتأکيد بر تاری ،میرفات منجر هواهاد گردید. بنابراین

ها و هظرینمکاني از طرفي و نيز فقدان میياری مستق  از افراد برای مقایسه و ارزیابي ميان شارایط زماني و 

رف ص   گردد، در مجموع رویکرد پدیدارشناسي  میرفتي مي گرایي تهای شاهودی که منجر به نسبيریافتد

يایي منت ي های علمي هارج ساااهته و امکان بکارگيری آن را در حوزۀ مطالیات جغرافرا از مسااير روش

 سازد. مي
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 مدرن و پساساختارگراو اعتبار در مکاتب انتقادی، پست نیتمسئلۀ عی -چ

اید نوان رویکرد کي ي تأکيد داشاته و میتقد هستند که بعبهمکاتب نقدی به نورش ت هّمي)هرمنوتي،  

توانند مياین مکاتب ن .  به تمایز روش نيز باشااي،یي و انساااني، تمایز و در نتيجه قاميان موضااوعات طبيی

 ,Qaderiان وجود دارد)علما و دانشمند ه به هاستواه اجتماعي عيني بدون توج بپذیرند که امکان ی، دانش 

ي؛ مباني و م روضاااات مکتب فرانک ورت که در رابطه با طورکل، بهمکاتب انتقادی در مياان  . 110 :2012

 : د، عبارتند ازگيرو اعتبار قرار مي نيتمسئلة عي
 

 و اعتبار نیتاصول و مبانی فکری مکتب انتقادی)فرانکفورت( در رابطه با عی .2جدول

 اصول و مبانی فکری 

 و میرفتواقیيت تاریخمندی 

 شناسي میرفتتأکيد بر جامیه

 اعتقاد به اهتلاط بنيادی دانش با ارزش)مسبوق بودن واقیيّات به تیلّقات 

 ها ها و گ تمانها در میرفت)استناد واقیيّات به پارادای،گ تمانها و تأکيد بر نقش پارادای،

 گرایي در میرفتتاعتقاد به نسبي

 source: Authors( 
 

مدرن و جغرافيای پسااسااهتارگرا که در رابطه با مسئلة ي، مباني و م روضاات مکتب پساتطورکلبه

 گيرند، عبارتند از: و اعتبار قرار مي نيتعي

 

 و اعتبار نیتمدرن و پساساختارگرا در رابطه با عیاصول و مبانی فکری جغرافیای پست .3جدول 

 اصول و مبانی فکری 

 متن هواندن تمام جهان)متدولوژی هرمنوتي، 

 ناپذیر متون/ عدم قطیيّت مینات اسير و میاني پایان

 دیالکتي، و مکانيس، توليد مینا

 به بنيادهای قطیي  حقيقت و ارزششناسي، بدبيني نسبت ضدیّت با میرفت

 شناسي )عدم قطیيّت هستيواقیيت انکار 

 ها انکار فراروایت

 زدایي از جامیهمرکزیّت

 تأکيد بر زبان و گ تمان
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 اصول و مبانی فکری 

 اهتلاط قدرت و دانش

 مدرنيس،نوان متدولوژی پستعبههرمنوتي، 

 تشکي، در عق  انسان

 گرایينسبي

 انواری)نيهيليس، هيچ

(Moeini Alamdari, 2013: 123 & Salehi and Salimi, 2012: 102-110 & Abasi Ashlaghi, 

2009: 90-96 & Qaderi, 2012: 159 & Asadalizadeh, 2004: 158 & Zarshenas, 2010 & Delavari, 

1997: 80) (Authors) 
 

ی در نهایت به انتقاد ذکر شاااده اسااات، مکاتب 9و  1به مباني مکاتب انتقادی که در جداول  توجهبا 

 های جغرافيایي با رول و شأن تحقيق علميت در پژوهشپذیرش اص  نسبيشاوند. گرایي هت، مينسابي

با  ،نآاز جغرافيا وجود ندارد. علاوه بردادن دانشي میتبر و عيني ز این طریق امکان بدستناساازگار بوده و ا

 های جغرافيایي از ميان رفته و تیيين صدق وهنظریکاء به این اصا  امکان ارزیابي و داوری ميان قضایا و ات

ضاااد جغرافيا در ت عل، و اعتبار  نيتروشااني با عيفيایي ناممکن هواهد بود و این بههای جغراهنظریکذب 

 هواهد بود. 

 گرایی/ ابطالاستنتاجی -ضیانتقادی و روش فر نیتو اعتبار در رویکرد عقلا نیتعی -ح

شاناسي  فتته از میرای برگرفلات چندین ساالة فلسا ي  پوپر و ایدهحاصا  تأم انتقادی نيتة عقلانظری

انتقادی  يتنر از او این ایده را بسط و توسیه دادند. امروزه عقلانظران دیوری نيز متأثاوست که البته صاحب

تقادی در ان نيتهای فکر و عم  است و و ي ة محوری عقلاحوزه یافتة رویکرد پوپر در همةفرآیند  توسایه

لي  :Bakhtiar Nasrabadi & others, 2011با روش نقدی است) هر رشاته، جایوزین کردن روش تحصاّ

جامیة باز و »کتاب  10در فص   2391گوید این رویکردی اسات که نخساتين بار در سال پوپر مي . 148

من ممکن است بر »توان از عبارت زیر دریافت را ميآن کليمطرل نموده اسات و مضامون « دشامنان آن

تر هطاا بااشااا، و شاااما بر صاااواب، امّا با بذل کوشاااش، ممکن اسااات هر دوی ما به حقيقت نزدی،

ی و سپب پذیرکه تحقيق های منطقيبرهلاف نظر پوزیتيویست پوپرازنظر  . Popper, 2001: 1061)«شوی،

تواند واجد يم نيز های متافيزی،هنظریجا در این، گرفتنددر نظر مي «میناداری»تأیيدپذیری تجربي را ملاک 

که  ل نمودرا طر «پذیریابطال»پذیری  حلقة وین، اص  بجای اص  تحقيق ،پوپر ،همين اسا مینا باشاد. بر
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دیور، بيرتیرود یا بهپيش ميهای  احتمالي بهح انتقادی  راهعل، بر محور ح  مسائ  با حذف  بر این اسا ، 

گرایي جا، ابطالدر این .Tavana, 2014: 33-34)نمایدپيشااارفت مي« هاها و ابطالحد »عل، از طریق 

حاک، بر  نيتعقلا ،پوپر . Losee, 2010: 202)ملاک میناداریملاکي برای تمایز ميان عل، و غيرعل، است نه 

 & Akbari tokhmashlooنامد)مي« انتقاادی نياتعقلاا»را « حاد  و ابطاال»گيری از روش راه در 

Zibakalam, 2011: 38 . ه، قانون یا تیمي، علمينظریتواني، به ی، گاه نميما هيچ ،لحاظ منطقيچرا که به ،

دۀ بیدی در ه، ة مورد نظر  ما در همان آزمون یا مشاااهنظریکني، چرا که ممکن اساات  میرفت  یقيني پيدا

های میرفتي  انتقادی، گزاره نيتبر عقلابنا  .Gillies, 2012: 48 & Jackson & others, 2012: 66بشااکند)

یني پذیرند یهای تجربي هسااتند که ابطال  گزارهيجغرافيایهای زارهگهای گوناگون علمي)در اینجا رشااته

های ارهشااوند و البته گزتوان شاارایطي را تصااور کرد که تحت آن شاارایط با آزمایش یا تجربه ابطال ميمي

بلکه تجربه  اندای بال ی  ابطال نشاادهگونهبالقوّه، به ودنبپذیررغ، ابطالهایي هسااتند که عليگزاره ،مقبول

میرفت از ادراکات حسااي یا  ،عقيدۀ پوپربه . Akrami & Samadi, 2010: 349هاساات)همچنان مفیّد آن

ا ر روش علمي او ،بنابراین .هيزدبرمي« مسأله»شود بلکه میرفت از ها آغاز نميمشاهدات یا گردآوری داده

 نيتدر عقلا. کندهلاصه مي سازی و آزمون)اقدام به ابطال/ نقّادی ساه مرحلة اسااساي  مساأله، فرضايه در

طبيیي از نظر روش، ت اوتي وجود ندارد و روش هر دو عبارت است از لومو ع اعياجتمعلومبين  ،انتقادی

تأکيد بر منطق چارچوب، پوپر دراین. ساائ  موجود و این شايوۀ علمي استهای گذرا برای مح دادن راه

به توجهبا . Nabavi, 2010: 198)مسائ  دارد ویژه در مقام داوری و ارزیابيبه استنتاجي  -)فرضايقياساي

ه ها و مشاهدات است بلکهای علمي در مقام گردآوری دادهگزاره نيتگرایي منکر عيگ ته، ابطالموارد پيش

ای  مینمیرفت به این پوپر  نظربه اسااات. «های علميهنظریداوری و آزمون »عل، در مقام  نيتبه عي قاایا 

یا  تق  از اعتقاد، تمای  به توافق، ا هار وهاست، همچنين مسعای افراد به دانستن آنعيني، کاملا  مستق  از اد

 دانساااتن هاسااات. میرفت به مینای عيني، میرفتي بدون داننده اسااات، میرفتي بدون فاع عم  انساااان

انشمند د علمي باید بر عدم تیصّب و دید عيني  نيتکنند عيبرهي هيال مي . Chalmers, 2008: 143است)

 علمي را ببوسااي، و کنار بوذاری،. هيچ نيتبایساات عيد، ميریزی شااود، در صااورتي که اگر چنين بوپي

دا میروف است دست پي« علمي نيتعي»چه ذهن  هویش، به آن« تر کردن عيني»دانشمندی ممکن نيست با 

 نيتتواند از نظام ارزشاي هود رها شود، پب به عيعال ، اجتماعي نمي  .Popper, 2001: 1050-1051)کند

ست که این ني نيترا در دانشمند؛ جستجو کردن هطاست. عي نيتجا باید گ ت که عيرساد. امّا در ایننمي



         29                                   ياسيسیايبر جغراف ديبا تأک ايو اعتبار در جغراف تينيع                                  سال سوم          

 

های فردی رها ، هود را از ارزشاجتماعيعلوم کني، و دانشااامند  زدایيهای اجتماعي، ایدئولوژیدهاز پدی

وم د علي دانشمنتذهن نيست، چنين کاری غيرممکن است ح سازی ؛ هالينيتساازد. لازمة دساتيابي به عي

دیده نا که هویت اجتماعي او راتواند ذهنش را هالي ساااازد، مور اینطبيیي نيز به دلي  انساااان بودن نمي

کني، بر شالودۀ دیوری استوار است و به چه میمولا  از اصاطلال اهير اراده ميآن . Saei, 2013: 14بويری،)

 ،دانشااامند برای دید  عيني های فردی علمي از کوشاااش نياتشاااود. عل، و عيمربوط مي« روش علمي»

روش عل، « بين اذهاني»ت يتوان هاصعلمي را مي نيتتواند نتيجه شود. عيشود و نمينتيجه نمي ،پيداکردن

 و هصااالت نيتدهناد و از این راه به عيطرف قرار ميتوصااايف کرد. در علوم طبيیي تجرباه را داور بي

ر از تجربه، تجربة همواني به مینای مشااااهده و یابند و منظوهمواني یا اجتماعي  روش علمي دسااات مي

آزمایش اساات نه تجربه به مینای سااير باطني یا وجدانيّات هصااوصااي، هنری یا دیني. تجربه به شاارطي 

 ق شود و برای پرهيز از اشتباه وفهمواني است که هر کب بتواند، اگر به هود زحمت دهد به تکرار آن مو

پذیری کنند که بر مبنای این گونه تجربه، هاصيّت آزمونه صورتي بيان مياتشان را بنظریالتبا ، دانشمندان 

، میيار کليطور به  .Popper, 2001: 1051-1052)علمي ییني این نيتییني ابطال یا تأیيد را داشته باشد، عي

فلس ي،  ،اسات که به دو صورت انتقاد یا ارزیابي تجربي و انتقاد یا ارزیابي عقلاني« 2انتقادپذیری»شاناهت 

تقاد دارد و گرایان به حقيقت عيني و مطلق اعدر این راستا، پوپر برهلاف نسبي شود.منطقي به کار گرفته مي

برای ما راهي  ،دسااتر  اساات، امّالق وجود دارد و از حيث نظری قاب بر این باور اساات که حقيقت مط

روزنة اميد ما این اساات که همواره امکان ای، یا نه، تنها ن شااوی، به آن دساات یافتهئوجود ندارد که مطم

کند. ر ميتتصحيح و تکمي  میرفت فیلي بشر وجود دارد. لذا پي بردن به اشتباهات ما را به حقيقت نزدی،

-Bakhtiar Nasrabadi & others, 2011: 146)به نظر او آدمي باید در پي کشااف حقيقت باشااد نه یقين

ها، باید ميان های نادرسااات نيسااات، به جای رهایي از ارزشباه میناای رهایي از ارزش نياتعي  .147

 «نقد علمي»یق شوی، و این کاری است که از طر قای های درون  عل،، تمایز های بيرون  عل، و ارزشارزش

اسااا  این رهيافت، ما ابتدا مساائلة مورد علاقة هود)ارزش بيرون  عل،  را انتخاب قاب  حصااول اساات. بر

را در پرتو تجربه مورد داوری انتقادی)ارزش درون عل،  قرار ح  نظری)موقّت  آن ي، و ساااپب راهکنمي

های فرد محقّق ناساااازگارند که در مرحلة داوری تجربي، ارزش نيتها در شااارایطي با عيدهي،. ارزشمي

ود وج اجتماعيعلومدهالت کنند)داوری ارزشي . امکان وقوع این نوع داوری ه، در علوم طبيیي و ه، در 

                                                      

 پذیری زیرمجموعة نقدپذیری است. ابطال 2.
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 و کند، روش داوری اسااتچه عل، را عل، ميرا باید در مقام  داوری جساتجو کرد. آن نيتدارد، بنابراین عي

ميّت  عل، عل ،بارت دیورعبهآن است. « بودن برای هموان و تکرارپذیریقاب  تجربه»ص ت مه، این روش، 

 های ارزشي،د نه با گزارهشونال ميای ابطهای مشاهدههای علمي با گزارهتجربي اسات و تئوری با داوری 

اجتماعي ح ظ رت تجربي رفتار کند، علميّت  عل،صاااوعاال ، اجتمااعي در مقام داوری، بهاگر  ،میناادراین

مند نيست بلکه طرف  دانشدر عل، اجتماعي و طبيیي مبتني بر حالت ذهني  بي نيتدیور، عيتیبيرشود. بهمي

قّادانه و مبتني بر نقّادی عقلاني  متقاب ، رهيافت ن نيتتکيه دارد، عي پذیری  فیاليت علميباه صااا ات رقابت

   .Saei, 2013: 15-16نّت نقّادانه است)س

شااناهتي  مکاتب انتقادی که در رابطه با مسااألة عينيت و اعتبارساانجي های  میرفتدر ادامه، ویژگي *

 دهي،: بيشتر قرار ميهای جغرافيایي قرار دارند را مورد واکاوی قضایا و گزاره

، اساسا  همة گرایيبر اسا  اص  تاریخو اعتبار قضایای جغرافیایی:  نیتگری و عیاصل تاریخی -2

 و حقيقت ثابت و پایداری درواقیيت که هيچ ای دارند. طوریهصاالتي متغير و دوره ،ها و حقایقواقیيت 

های قب  و بید مت اوت از دوره ؛دورۀ تاریخيو حقيقت در هر  نيتطول زمان وجود ندارد و لذا م هوم عي

ي و ارزیاب بررسيها و قضاایای جغرافيایي به هایي از گزارهجا ضامن بيان و ارائة مثالاز آن اسات. در این

 پردازی،: اص  فوق مي

  جغرافيایي آن است.موقیيت شرایط اقليمي هر نقطه از سيّارۀ زمين ناشي از 

  ها داشته است.ی در قدرت یا ضیف آنمفثر رها نقش جغرافيای کشوموقیيت همواره 

  ،در مناطق هش، زمين نسبت به مناطق پرباران کمتر است.جمیيت تراک 

  در غالب موارد کشاورهای محصاور در هشاکي نسابت به کشاورهای سااحلي از اقتصاد

 تری برهوردارند.ضیيف

 شود.ي کشورها ميهای آمایش سرزمين موجب توازن و تیادل فضایاجرای صحيح برنامه 

 تي مليّتر از کشااورهای ت،و همبسااتوي ملّي در کشااورهای چندمليّتي مشااک  نيتایجاد ام

 است. 

  ميان کشورهاست.  عام  مهمّي در منازعات ژئوپليتي،منابع ذی قيميت محيطي 

 ها هاا موجب افزایش اقتدار ملّي آنافزایش ميزان رضاااایتمنادی مردم از عملکرد حکومات

 شود.مي
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 و شااارایط اقليمي آن منطقه  های تکتوني،فیاليت ع هااک در هر منطقاه از زمين میلول نو

 است.

   ی، منطقه است. موقیيت ژئوپليتي،ی در مفثر وجود منابع سرشار آب، عام 

  .غالب منازعات ميان کشورها منشأ جغرافيایي دارد 

در  باشد کهجغرافيای طبيیي و انساااني ميهایي از های ارائه شاده مثالگزاره ،کنيدچه ملاحظه ميچنان

در مورد  وجهتکنند. نکتة درهور قالب عباراتي وص ي، اهبار و گزارشاتي را از محيط جغرافيایي عرضه مي

ها و فرآیندهایي واقیي و عيني ساااخن عبارات مزبور از پدیده ههم نخسااات،ها آن اسااات که، این گزاره

ها به کم، آزمون تجربي برای همة پژوهشوران يين صدق و کذب آنامکان ارزیابي و تی دوم،گویند و مي

گردد. اکنون پرسااش اصلي آن جغرافيایي به روشاني وجود دارد و امری همواني و عمومي محساوب مي

ه کهای مختلف تاریخي است یا آنهای فوق مشامول گذر زمان و دروهو اعتبار گزاره نيتاسات که آیا عي

اسااات   متغير مزبور فارغ از گذشااات زمان، امری ثابت و نا عبارات  حتوای م و صااادق و کذب واقیيت 

 یابي، که نسبت وروشني درميکني، به توجههای یاد شاده چه به محتوا و مندرجات هر کدام از گزارهچنان

را اها، نسبتي ثابت و فرازماني و فرامکاني است و این آشکرهای موجود در هر ی، از گزارهرابطة ميان متغي

 ردازی،: پتر مطلب ميدقيق بررسي. ذیلا  به باشدميانتقادی  مکاتبمغایر با اص  تاریخمندی مورد نظر 

ایي جغرافيموقیيت چنين آمده است: شرایط اقليمي هر نقطه از سيّارۀ زمين ناشي از  2در گزارۀ شمارۀ 

ه هر نقطة جغرافيایي مستقيما  باقليمي و ميزان دما و بارش در  وضیيت آن اسات. در این شکي نيست که 

شن جغرافيایي آن نقطه مربوط است. روموقیيت های هورشيد و نيز شرایط توپوگرافي و نحوۀ تابش اشیه

رژی هورشااايدی و به دنبال آن پيدایش نقطه از زمين در ميزان دریافت انجغرافيایي هر موقیيات اسااات 

ین امری بدیهي و کاملا  عيني و مستق  از دیدگاه اقليمي مخصوص به آن دهالت مستقي، دارد و ا وضیيت 

« یط اقليميشرا»و « جغرافيایيموقیيت » متغير افراد و پژوهشاوران است. تردیدی نيست که رابطة ميان دو 

موقیيت ان رابطة مي ،کند ادعای، رابطة پایدار و غيرتاریخي اسات. آیا این مطلب پذیرفتني اسات که کسي 

آن  واقیيتو دگرگوني گردیده و تحول های مختلف تاریخي دچار يمي در دورهجغرافيایي و شااارایط اقل

ه مثلا  در پذیرد کهای مختلف و شارایط تاریخي گوناگون بوده اسات  آیا هيچ عق  سليمي ميتابع دیدگاه

ش تغيير و با  دستخوجغرافيایي با شرایط اقليمي مرتموقیيت شاناساي نسابت ميان های مختلف زميندوره

وقیيت مها شاارایط اقليمي ی، نقطه از سااطح زمين هيچ نساابتي با گوني بوده و مثلا  در برهي دورهدگر
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های ميداني و تجربي به روشااني و آزمون بررسايما  عق  سالي، و نيز جغرافيایي آن نداشاته اسات  مسال

بت و امری ثاجغرافيایي و شاارایط اقليمي در هر نقطه از سااطح زمين، موقیيت پذیرد که نساابت ميان مي

 های افراد نبوده و نيست. این مطلب درهای تاریخي و همچنين دیدگاهبوده و تابع شرایط و دوره متغير غير

 ها ه، صحيح است. مورد سایر گزینه

« هاقدرت یا ضیف کشور»و « جغرافيایيموقیيت » متغير نسبت مستقيمي ميان دو  1در گزارۀ شامارۀ 

ی آن اشواهد و مصایق عيني و واقیي، گوی بررسي  در محتوای گزاره و نيز مطرل گردیده است. اندکي تأمّ

ها نقش دارند که یکي از دی در قدرت و ضاایف کشااورها و حکومتاساات که عوام  مختلف و متید

رتباطي اموقیيت طور مثال کشورهایي که در جغرافيایي کشورهاست. بهموقیيت در این زمينه،  مفثر عوام  

غالبا  از درجات و ميزان  ،انددارند و یا در مجاورت مناطق مه، و استراتژی، جهان واقع شده یا ساحلي قرار

مناسب جغرافيایي برهوردار هستند. مطالیه در حوادث موقیيت قدرت بيشاتری نسبت به کشورهای فاقد 

غرافيایي جوقیيت مدهد که آن دسته از کشورهایي که از هوبي نشان ميالمل  بهبينلات نظامتاریخي و تحو

تأکيد  ،است اند. بدیهياند غالبا  به کشورهای قدرتمندی تبدی  گردیدهمطلق یا نسابي بهتری برهوردار بوده

جغرافيایي در گزارۀ فوق هرگز بدین مینا نيساات که تنها عام  قدرت و ضاایف کشااورها و موقیيت بر 

آورندۀ قدرت و ضاایف وجودعوام  بهساات ليکن مطالیه در مورد جغرافيایي اموقیيت ها عام  حکومت

جغرافيایي اساات و موقیيت دهد یکي از عوام  اصاالي و تأثيرگذار در این زمينه عام  کشااورها نشااان مي

ثابت و  يواقیيتي نبوده و در این زمينه محدود به دورۀ هاصاا جغرافيایيموقیيت تردیدی نيساات که نقش 

گذشت زمان و تحوّلات تاریخي  ،نموده است. لذا آفرینيهميشاوي اسات که در طول تاریخ همواره نقش

 ها ن ي و انکار شود. جغرافيایي کشورها در قدرت و ضیف آنموقیيت هرگز باعث نوردیده تا نقش 

وي نسبتي مستقي، از نوع همبست« شرایط اقليمي»و « جمیيت تراک، » متغير ميان دو  9در گزارۀ شامارۀ 

در هر نقطه از سااطح زمين، مسااتقيما  با عوام  و جمیيت ع ، و تجمجا که تراکده اساات. از آنبيان گردی

بنيادهای اوّليّة زیسااتي ییني آب و هاک مرتبط اساات لذا بيشااترین تجمّیات انساااني در مناطقي به وجود 

های اند و این امری است که در شرایط و دورهاند که دارای شارایط اقليمي و آب و هاک مناسب بودهآمده

و غرب  لات تاریخي در شرقتکرار گردیده است. نواهي به تحو لف به صورت ثابت و پایدارتاریخي مخت

ویژه اند که از شرایط اقليمي مناسب بههیات انساني در نقاطي پدید آمددهد که نخستين تجمعالَ، نشاان مي

ما و پوشش گياهي مناسب و چرا که شارایط مناساب اقليمي شاام  بارش، د ،اندآب کافي برهوردار بوده
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و  يو برعکب، شارایط نامساعد اقليمي در مناطق هش، و بيایانجمیيت کنندۀ منزلة عوام  جذبکافي به

ه، از  ،روهای انسااني بوده است. ازاینار گروهو اساتقرجمیيت طبيیي دافع طورهمچنين ارت اعات زیاد به

رۀ مزبور را در همة گزاواقیيت توان درستي و ي مينظر شاواهد و مصاادیق تاریخحيث اساتدلالي و ه، از

 های تاریخي اثبات نمود. مقاطع و دروه

ساحلي موقیيت چنين فرض شده است که در غالب موارد کشورهای برهوردار از  0در گزارۀ شمارۀ 

ی آزاد هاتری نسابت به کشاورهای محصاور در هشکي و فاقد دسترسي به آبو دریایي از اقتصااد قوی

ته از دهد آن دسهای اقتصاادی کشورها از گذشته تا کنون نشان ميهوردارند. مطالیه و ارزیابي توانمندیبر

گيری از مزایای دریا برهوردارند و شااکّي ساااحلي هسااتند غالبا  از امتياز بهرهموقیيت کشااورها که دارای 

ا ت مرتبط بر تسااهيلادریایي به ویژه در عرصااة تجارت و صااادرت و واردات و دیوموقیيت نيساات که 

ها محروم تی اسااات که کشاااورهای فاقد این موقیيت، از این مزیدهای متیدهاای آزاد واجد مزیتآب

 تتواند عام  مهمي در رشااد و توساایه و تقویمزبور ميهای تگيری از مزیشااند. بدیهي اساات بهرهبامي

ر عدم ی دمفثرایای مزبور نقش ت از مزورهای ساحلي بوده و برعکب محروميهای اقتصادی کشتوانمندی

احلي و سموقیيت آن است که رابطة ميان  توجهرشد و توسیة اقتصادی کشورها داشته باشد. نکتة درهور 

 یواقیيت  ،اوّلا  ،محصااور در هشااکي با ضاایف اقتصااادیموقیيت قدرت اقتصااادی و نيز رابطة ميان 

یة تاریخي  مطال و امکان ؛زیابي و آزمون تجربي است، قاب  ارواقیيت این  ثانيا  ؛مشاهده و دریافت استقاب 

ه کهای فوق با قدرت و ضیف اقتصادی کشورها وجود دارد. لازم به ذکر است همچنانتنسبت ميان موقیي

تواند عام  برتری ساحلي در همة موارد نميموقیيت بيان شاده اسات برهورداری از  0در گزارۀ شامارۀ 

ت از ایي را مثال زد که عليرغ، محروميتوان کشااورهشاارایط واقیي ميزیرا در  ،اقتصااادی شاامرده شااود

عنوان  در گزارۀ فوق ،جهت نيزهميناند. بهدی بالایي برهوردار بودهساحلي از توان و قدرت اقتصاموقیيت 

ساااحلي از توان اقتصااادی بالاتری نساابت به موقیيت گردیده اساات که در غالب موارد کشااورهای دارای 

ام و کر، نسبتي عالذدیور آن اسات که رابطه و نسابت فوق غيرسااحلي برهوردارند. نکتة مه،ی کشاورها

 توان گ ت: همواره ولات تاریخي نبوده و نيست. به همين جهت ميها و تحومشامول دورهفراگير بوده و 

اد صهای تاریخي در اغلب موارد کشاورهای سااحلي نسابت به کشورهای غيرساحلي از اقتدر تمام دوره

 اند. تری برهوردار بودهقوی

 اند:های زیر مطرل شدهها به ترتيب موارد و نسبتهمچنين در سایر گزاره
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ها، نسبتي واقیي و عيني بوده و متغير نسبت و روابط موجود ميان  ،اوّلا  ،ها و موارد مذکوردر همة گزاره

ری ها و روابط موجود امونسااابت ،باشاااد. ثانيا ها ميها، اهداف و تیلّقات افراد و گروهمساااتق  از دیدگاه

ها تتبيين درسااتي و نادرسااتي نسااب وباشااند و از این رو امکان ارزیابي پذیر بوده و قاب  تجربه ميآزمون

یخي برقرار های تارها اموری ثابت و پایدار هسااتند که در همة دورههمة موارد و نساابت ،وجود دارد. ثالثا 

تغير مال و نحوۀ برقراری نسبت ميان لات تاریخي نيستند. هر چند ممکن است اَشکباشند و مشمول تحومي

ت ليکن اص  رابطه و نسب ،ها به نحوی دچار تغييرات جزیي شده باشنددر ابزار و روشتحول موازات ها به

سااا  اابت و پایدار باقي مانده اساات. برلات تاریخي همچنان ثها به رغ، گذشاات زمان و تحومتغير ميان 

 گرایي های جغرافيایي برهلاف اص  تاریخواقیيتنتيجه گرفت که  توان چنينروشني ميبه ،چه بيان شدآن

 نيست.  ولات تاریخي نبوده تاریخي برهوردار بوده و تابع تحوو اعتبار فرا نيت، از عيمکاتب انتقادی

 ادعا، شناسي میرفتجامیهمطابق و اعتبار قضایای جغرافیایی:  نیتشمناسمی معرفت و عیجامعه -3

وان از تمنشأ اجتماعي دارند و متناسب با هر ساهتار اجتماعي مي ،میرفتي ها و حقایق واقیيتآن اسات که 

 و حقایقواقیيت آن جامیه سااخن گ ت. پذیرش این اصاا  بدان میناساات که  هاص و حقيقت واقیيت 

توان از ه تیداد جوامع، ميجغرافيایي در هر جامیه با شاارایط و ساااهتار آن جامیه متناسااب بوده و لذا ب

گوناگون از  د ومیاني متید ،مثلا  ،توانین اص  ميات و حقایق جغرافيایي یاد کرد. بدیهي است مطابق اواقیي

جغرافيایي از ی، جامیه به جامیة موقیيت ما  مینای در اهتيار داشاات و مساال «جغرافيایيموقیيت »م هوم 

ی جغرافيایي هاهنظریها و هتي فرضيبي و تیيين درستي و نادرسدیور مت اوت هواهد بود. از طرفي در ارزیا

توان باه میياری عام و فراگير که مساااتق  از شااارایط اجتماعي باشاااد تکيه نمود؛ زیرا مطابق اصااا  نمي

های جغرافيایي متأثّر از شرایط اجتماعي در هر هها و فرضيهنظریشاناسي میرفت درستي و نادرستي جامیه
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های گوناگون آميخته است و از این رو آن ها و فرهنگها، سنّتانويزهجامیه بوده و با سااهتارها، اهداف، 

جا نادرساات هواهد بود. در این Bشااود در جامیة ي ميدرساات تلق Aة جغرافيایي که مثلا  در جامیة نظری

ها و قضایای جغرافيایي پيشين را مطرل دا  گزارهارزیابي صاحّت و ساق، اصا  فوق مجد و بررسايبرای 

 کني،:مي بررسيها شناسي میرفت را در مورد آن  جامیهنموده و اص
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 «قدرت یا ضیف کشورها»با « جغرافيایي کشورهاموقیيت »نسبت ميان  -1

 «شرایط آب و هوایي»با « جمیيت تراک، »نسبت ميان  -9

 «قدرت اقتصادی کشورها»با « رافيایيجغموقیيت »نسبت ميان  -0

 «بروز توازن و تیادل فضایي در کشورها»با « های آمایش سرزميناجرای برنامه»نسبت ميان  -5

 «و همبستوي ملّي نيتام»با « تنوّع قومي»نسبت ميان  -6

 «منازعات ژئوپليتي،»با « مت محيطيقيمنابع ذی»نسبت ميان  -1

 «هاافزایش اقتدار ملّي حکومت»با « مندی مردمافزایش رضایت»نسبت ميان  -1

 «و شرایط اقليمي هر منطقه ت تکتوني،فیالي »با « نوع هاک در هر منطقه»نسبت ميان  -3

 «ی، منطقه و جایواه ژئوپليتي،موقیيت »با « منابع سرشار آب»نسبت ميان  -24

 « عوام  جغرافيایي»با « منازعات ميان کشورها» نسبت ميان  -22

ة ه فرهنگ، سنّت و جامیآیا ی، جغرافيدان آمریکایي یا فرانساوی و یا آلماني که هر کدام ب ،راساتيبه

ق دارند در مورد قضایای جغرافيایي پيش رو برداشت و ت اسير مت اوتي از ی، جغرافيدان لبخصاوصاي تی

اد آمایش سرزمين در ایج هایایراني، چيني، ژاپني و مصری دارند  آیا مثلا  در هصوص اثرات اجرایي برنامه

جایواه  آب درکشورها و یا نقش  نيتجغرافيایي در امموقیيت تیادل و توازن فضاایي در کشورها یا نقش 

 سير ق به جوامع مختلف، ت اوتي از نظر برداشات و تو اهميّت ژئوپليتي، ی، منطقه ميان جغرافيدانان متیل

ها به ق آننظر از تیلهمة جغرافيدانان صرف و ت سيروجود دارد  کاملا  روشان و آشکار است که برداشت 

 ها و قوانين جغرافيایي؛ یکسان و مشترک است.هنظریها، ها، فرضيّههای مختلف، از دادهجامیه و فرهنگ

ها و قضااایای علمي در کهنه و ، گزارهمکاتب انتقادیاز دیدگاه پيروان دانش و ارزش در جغرافیا:  -4

ر، تها در ه، آميخته اسات. به تیبير روشنها، اهداف و منافع افراد و گروهها، انويزهشذات هود با نظام ارز

 ,Habermasت ندارد)ها و تیلّقات، اساااسااا  موضااوعييزهو حقيقتي مسااتق  از اهداف و انوواقیيت هيچ 
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ط اقليمي شرای در هر منطقة جغرافيایي باجمیيت ميزان تراک، »مثال، اگر گ ته شود طور . به301-317 :1972

منابع سارشار آب و موادمیدني در ی، منطقه عام  مهمي در »ته شاود و یا اگر گ « آن منطقه مرتبط اسات

نوع هاک هر »، همچنين اگر گ ته شود «آیدآن منطقه به شامار مي ارتقاء جایواه ژئوپليتي، یا ژئواکونومي،

دگاه پيروان ، از دی«مي موجود آن منطقه استهای تکتونيکي و شرایط اقليتفیالي منطقة جغرافيایي حاص  

ات  قها، اهداف و تیلجدّی با انويزه ها و عبارات نسااابت و آميختويمکتاب فرانک ورت قطیاا  این گزاره

ها و مستق  از منافع و رغ از اهداف و انويزهگویندگان  آن دارد و اسااساا  ممکن نيسات که قضایای فوق فا

توان پذیرفت که ميان آیا مي ،راستيو حقيقت مساتق  برهوردار باشند. به نيتيها از عقات گویندگان آنتیل

ی، جغرافيدان غربي با ی، جغرافيدان شرقي و یا ی، سياستمدار آمریکایي با ی، روحاني مسيحي یا ميان 

ميزان »دار بزرگ با ی، دانشااجوی فقير رشااتة جغرافيا در ت سااير و برداشاات این مطلب که ی، کارهانه

موقیيت »ه کو یا این« در ی، منطقة جغرافيایي نسبت مستقيمي با شرایط آب و هوایي منطقه داردیيت جم

، ت اوت و اهتلافي وجود داشته باشد  آیا مثلا  «آن کشاور دارد نيتی در اممفثرجغرافيایي هر کشاور نقش 

د است که وجود منابع یتقهای ساودجویانة هود مدار  صااحب کارهانه به دلي  منافع و انويزهی، سارمایه

 ژئواکونوميکي آن ناحيّه است درموقیيت ة جغرافيایي عام  تأثيرگذار در دني در ی، ناحيمیسارشاار مواد

 ،راستيهدار مزبور دارد  آیا با سرمایهی، کارگر یا کشاورز فقير در این مورد اعتقادی مت اوت ب ،که مثلا حالي

یف ، توساایه، قدرت یا ضاانيتی در اممفثرجغرافيایي نقش موقیيت »گوید جغرافيایي که ميواقیيت این 

يایي اسات یا ناشي از اهداف و قات پژوهشاور جغرافها و تیلی مساتق  از انويزهواقیيت « کشاورها دارد

ها، اهداف و منافع و همچنين هقات اوسات  شاکّي نيست که انسان موجودی است دارای علائق، انويزتیل

ن های گوناگون است ليکها و هواستهشوری در مقام انساني دارای علائق، انويزهي نيست که هر پژوهشاک

و  طرفياند بير نمودهتب انتقادی تصاااواجا وجود دارد آن اسااات که پيروان مکنکتاة  ری ي کاه در این

روشن انويزه و اعتقادات در مقام انساني منافات دارد. پژوهشور در مقام پژوهش با داشتن گرایي  ی،نيتعي

اشد بها، اهداف و اعتقادات هاصّ  هود مياسات ی، پژوهشور جغرافيدان در مقام انساني، فردی با انويزه

ها و اعتقادات هود را دهالت ندهد در جایواه پژوهشور اساسا  انويزهکند ليکن همين جغرافيدان سایي مي

او از قلمرو عل، و پژوهش علمي  ها و علائق  پژوهشور در مقام پژوهش موجب هروجزیرا دهالت انويزه

دار بزرگ، ی، کارگر ساده و ی، پژوهشور گونه که ی، سياستمدار، ی، سرمایههمان ،هواهد بود. بنابراین

ها، منافع، هاستواه طبقاتي و اهداف حزبي، سياسي، مذهبي و نظایر جغرافيدان، قطع نظر از اعتقادات، انويزه
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در  جمیيترابطة ميان شرایط اقليمي و ميزان »و یا در مورد « کشورها تنيدر امموقیيت نقش »آن، در مورد 

ه توان چنين نتيجه گرفت کدارای دیدگاه و برداشات مشااترک و یکساان هسااتند مي« هر منطقة جغرافيایي

افراد  قاتها، اهداف و تیلمستق  از انويزهو حقيقت جغرافيایي در مرحلة کشف و پژوهش علمي واقیيت 

ا، هملي تابع انويزهات و حقایق در مرحلة کاربرد و بکارگيری عن اسااات ليکن همين واقیيو پژوهشاااورا

ان انتقادی با هلط ميتب ارسد پيروان مکقات افراد و پژوهشاوران اسات. از این رو به نظر مياهداف و تیل

و واقیيت ، «ردبمینا و کار»و با تأثيرپذیری از دیدگاه ویتونشتاین در هصوص هلط ميان « قاتدانش و تیل»

ند که مینا، اها یکي پنداشته و بدین ترتيب نتيجه گرفتهحقایق را در مرحلة مینا و م هوم با مرحلة کاربرد آن

و  نيت ت عيتوان گقات، آميخته و عجين است. بنابراین ميها و تیلطور ذاتي با انويزهبه و حقيقتواقیيت 

راد و قات افق  از اهداف و تیلیي در مرحلة پژوهش کاملا  مسااتهای جغرافياهنظریاعتبار قضااایا، قوانين و 

های مزبور در هدمت اهداف، هنظریها، قوانين و پژوهشاااوران اسااات ليکن در مرحلة کاربرد عملي، داده

 ی که ما از نسبت ميانهاسات. روشن است این ت سيرهای پژوهشاوران و دیور گروهقات و هواساتهتیل

ها  در جغرافيا ارائه نمودی، ت اوت بنيادی و اساااسي با ت سير و برداشت ا و ارزشهقات)انويزهدانش و تیل

 ردد. گتب انتقادی از رابطة ميان دانش و ارزش داشته و به نتایج مت اوتي از این موضوع منجر ميامک

 انتقادی تباکه مک ياز جمله اصول مهمو اعتبار قضمایای جغرافیایی:  نیتپارادایم، گفتمان و عی -5

ت. به ها و حقایق میرفتي اسااواقیيت ها در تیيين ها و گ تماند اعتقاد به نقش پارادای،نفشاااربر آن پای مي

ای ههای طبيیي و اجتماعي به منزلة برساااهتهواقیيت محيطي اع، از واقیيت تب هر اعقيدۀ پيروان این مک

ای هواقیيت ادایمي و گ تماني امکان دریافت  های پارکاء به چارچوبانسااااني و اجتماعي بوده و بدون ات

 & Moshirzadeh)ای، و گ تمان وجود نداردطور مساااتقا  و هاارج از پارادعيني و حقاایق میرفتي باه

Ebrahimi, 2010: 317 . تب چيسااات و چه ماهيّت و اپارادای، و گ تمان مورد نظر هواداران این مک ،امّاا

 کارکردی دارد  

وهن ی، پارادای، نوعي چارچوب و الووی ساااهتاری و تحميلي است که در هر بنا به گ تة توما  ک

دوره بر انادیشاااه و عما  پژوهشاااوران و عالمان علوم طبيیي یا اجتماعي حاک، بوده و جامیة عالمان به 

وکو از باشند. ایضا  ميش  فيصورتي ناهودآگاه ملزم به پيروی از این سرمشق و الووی علمي و پژوهشي م

کند که يبرد و تصریح مة گ تمان نيز میادل همين تیبير را در مورد گ تمان به کار مينظریمشهور  جينمرو

ها به منزلة قالب و چارچوب فکری اندیشاه در هر دوره ار تاریخ است که همانند ساهتاری فراگير، گ تمان
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و حقيقت در هر واقیيت ت از که هر نوع دریافطورینماید. بهمیيارهای اندیشه و عم  جامیه را تیيين مي

ز ات و حقایق فراتر ار دوره دارد و امکان شناهت واقیيای ریشه در مباني و اصول گ تمان حاک، در هزمينه

 دهد که سهت و م هوم پارادای، و گ تمان نشااان ميوجود ندارد. نظری اجمالي به ماهيچارچوب گ تماني 

دارای قرابت و انطباق با یکدیور  «م هومي و کاارکردی»از حياث  «پاارادای،، گ تماان و ایادئولوژی»واژۀ 

شه و رفتار دایمي بر اندی، گ تماني و پاراها و احکام ایدئولوژی،فرضۀ پيشهستند. از این رو به دلي  سيطر

ها ممکن فرضها و پيشویژه جامیة عالمان در هر زمان اسااساا  شاناهت مستق  از این چارچوبمردم به

هر کدام بر مباني هاصي  های فکری اع، از پارادای،، گ تمان و ایدئولوژیجا که مجموعة نظامز آننيست. ا

ها دئولوژیها و ایها، گ تمانهای بنيادی با یکدیور دارند لذا امکان مقایسة ميان پارادای،اساتوارند که ت اوت

صال زماني اتناپذیرند و ارتباط و ها قيا نها و گ تماشاود که پارادای،وجود ندارد و به همين دلي  گ ته مي

و تاریخي با یکدیور ندارند. مساالما  با تیاریف و تیابيری که از م هوم پارادای، و گ تمان به وساايلة پيروان 

ایي هآید که نيازمند ارائة پاسااخدی به وجود ميهای متیدشااود ابهامات و پرسااشمي تب انتقادی ارائهامک

 ها عبارتند از: شد. برهي از این پرسشبادرهور و مناسب مي

ها به لحاظ مبنایي و اصاااول و مندرجات مورد نظر هود قاب  ها و گ تماناگر بپاذیری، که پارادای، -2

 Bبه انتقاد از گ تمان  Aمقایسااه با یکدیور نيسااتند در آن صااورت چرا طرفداران پارادای، و گ تمان مثلا  

وان تها وجود ندارد چوونه و بر اسا  چه میياری ميمقایسه ميان پارادای،راساتي اگر امکان پردازند  بهمي

از  Bتوان ضاامن ن ي پارادای، بوده و لذا مي Bبهتر از پارادای، و گ تمان  Aحک، کرد که پارادای، و گ تمان 

 پيروی نمود   Aپارادای، و گ تمان 

تند های پارادایمي و گ تماني هسیق، مجموعهها و حقاواقیيت اگر بپذیری، که میيار و مبنای تیيين  -1

 اگر ،آنو حقيقت نخواهي، داشااات  علاوه برواقیيت ها، ها و گ تمانآیا در آن صاااورت به تیداد پارادای،

در  ،ها و قوانين در علوم طبيیي و اجتماعي باشااندهنظریها میيار تیيين صاادق و کذب ها و گ تمانپارادای،

د اات علمي را تیيين نمود  چرا که به تیدرضيها و فهنظریرستي یا نادرستي توان دآن صاورت چوونه مي

عي حقيقت و درسااتي علمي هواهي، داشاات که هر کدام مد هایهنظریها و هها فرضاايها و پارادای،گ تمان

که  باشاااند. اگر بپذیری،با یکدیور مي از حيث محتوا رقيب ه، بوده و حتي متضااااد کههساااتند در حالي

شاناساي در دستواه فلس ي و علمي عالمان و های پارادایمي و گ تماني جایوزین بخش میرفتوبچارچ

  گرددها و قضایای علمي چوونه تیيين ميو اعتبار گزاره نيتفيلسوفان بشود در آن صورت عي
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های پارادایمي و گ تماني باشاااد  آیا امکان های علمي مبتني بر تحلي اصاااولاا  چرا بااید پژوهش -9

 نظر از تحلي  برصاارف اجتماعيعلومدریافت و شااناهت واقیيّات و حقایق چه در علوم طبيیي و چه در 

 های گ تماني وجود دارد یا هير اسا  چارچوب

ند  وشاااهای جغرافيایي چوونه ت ساااير ميهنظریها و واقیيت ة پاارادای، و گ تمان، نظریامطاابق  -0

ها وان بدانتة پارادای، و گ تمان نمينظریهای فوق بخشاي از سفالات و ابهاماتي است که به کم، پرساش

های علمي از ر عرصااة پژوهشة پارادای، و گ تمان دنظریپاساخ داد. به همين جهت، ما بر آني، که اسااساا  

تماني و های گ مستق  از تحلي  های علمي،مند نبوده و پژوهشت و اساتدلال کافي و درهوری بهرهمقبولي

ا های کلان یها در چارچوب تئوریهپذیری فرضااايهای تجربي)آزمونادهکاء به دپاارادایمي و صااارفا  با ات

 باشند. قياسي  و اصول و مباني عق  و منطق قاب  انجام مي -دستواه فرضي

ه به ذکر گذشت ي که در ص حاتها و قضاایای جغرافيایبه ساراغ گزاره شادکه ارائه  مطالبيبه  توجهبا 

طور دازی،. بهپرة پارادای، و گ تمان مينظریرابطه و نسبت این قضایا با  بررسيروی، و به ها پرداهتي، ميآن

 مثال اگر این قضایا را در نظر بويری، که:

  قدرت و توسیة آن کشور دارد.نيتی در اممفثر جغرافيایي هر کشور نقش موقیيت ، 

 ة جغرافيایي رابطة مستي، با شرایط اقليمي آن ناحيّه در هر ناحيجمیيت تراک،  ميزان تمرکز و

 دارد.

 ها، قبائ  و کشورها منشأ جغرافيایي دارند.غالب منازعات ميان افراد، گروه 

ن قرار دهي، در آ بررساايمورد بحث و  «تحلي  گ تماني»چه بخواهي، قضااایای فوق را به روش چنان

و  نيتی در اممفثرجغرافيایي کشاورها نقش موقیيت مثلا  در گ تمان پيشاامدرن،  صاورت باید بپذیری، که

جغرافيایي کشورها موقیيت که مثلا  در گ تمان مدرن یا دورۀ پسامدرن، قدرت کشورها داشته باشد حال آن

 ر هردجمیيت یا قدرت و ضایف کشورها ندارد. همچنين در رابطه با پراکندگي و ميزان  نيتنقشاي در ام

ه در کة جغرافيایي، مثلا  در گ تمان جبرگرایي محيطي؛ شااارایط اقليمي دهالت مساااتقي، دارد حال آنناحي

يایي ندارد. یا نواحي جغرافجمیيت گرایي، شرایط اقليمي تأثيری در ميزان، پراکندگي و تراک، گ تمان انسان

ام  گ تمان دورۀ جنگ سرد؛ عو که ممکن اسات کسااني عقيده داشته باشند در گ تمان پيشامدرن و یااین

 که در دورانجات بشری بوده و حال آنها و دساتهجغرافيایي منشاأ بيشاتر منازعات ميان کشاورها، گروه

ایي نقشاااي در های جغرافيجادیاد و در عصااار ارتبااطاات و گ تماان پساااامدرن، دیور عوام  و پدیده
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های فوق که هنظریها و ادعاراسااتي در ت بشااری و ميان کشااورها ندارند. بهجاهای ميان دسااتهکشاامکش

ود، چه مقدار شااهای گ تماني به اَشااکال مختلف امّا با ت اسااير کمابيش یکسااان تکرار ميمیمولا  در تحلي 

موقیيت توان ملاحظه نمود  آیا های واقیي و تجربي را مياساااتادلاال و برهان عقلي و شاااواهد و نمونه

ی و ای قاب  انکار، موقّت، دورهواقیيت ت کشاورها به راستي و سارنوشا نيتجغرافيایي و نقش آن در ام

و با  هاستها و مکانها، زمانهای تاریخي و گ تماني اسات که تنها محدود به برهي دورهمنطبق بر تحلي 

وان تو قدرت کشااورها وجود ندارد  آیا مي نيتجغرافيایي و امموقیيت گذشاات زمان، دیور نساابتي ميان 

جغرافيایي نقشاااي موقیيت های جهاني اوّل و دوّم در گ تمان مدرن و در دوران جنگ پاذیرفات کاه مثلا 

وقیيت مکشاورها داشاته امّا در عصر حاضر و در قرن بيست و یک، دیور نسبتي ميان  نيتاسااساي در ام

راک، ت انکارناپذیر را که ميزان وواقیيت توان این ها وجود ندارد  آیا ميآن نيتجغرافياایي کشاااورهاا با ام

در هر ناحيّة جغرافيایي نسابت مساتقي، با شرایط آب و هوایي آن ناحيّه دارد، امری گ تماني تلقّي جمیيت 

های علمي و عقلي مرتبط با نسبت ميان ميزان توان شواهد تاریخي و یافتهنمود  در آن صورت چوونه مي

ریقا، اروپا و دیور نقاط جهان نادیده با شارایط آب و هوایي را در سطح زمين در آسيا، آفجمیيت و تراک، 

ها از ها و امپراطوری ، دولتیجات انساااني، قباهای ميان دسااتهشگرفت  آیا غالب درگيری و کشاامک

های مختلف تاریخي جز برای لات و دورهنون به رغ، گذشااات زمان و بروز تحوهزاران ساااال پيش تا ک

شي و الجيهای سوقتر آب، غذا، ساارزمين و موقیيطي نظيقيمت و کمياب محيتسالّط و کنترل منابع ذی

های تمانگ  ، گذشت هزاران سال و تغيير و تحولات مستمردیور عوام  جغرافيایي بوده اسات  آیا به رغ

مختلف ساياساي، اقتصاادی، فرهنوي و ... همچنان و در دوران حاضر اغلب منازعات ميان کشورها منشأ 

و ات یيقتوان به روشني نتيجه گرفت که وان اسات که هست، آیا نميمحيطي و جغرافيایي ندارد  اگر چني

ها و قوانين متقن علمي و عقلي، اساااسااا  هنظریشااده و ات و حقایق آزمونحقایق جغرافيایي و ایضااا  واقیي

ت و ها قاب  دریافاز آن ب انتقادی ندارد و فارغ و مسااتق های مکتادعاارتباطي با گ تمان و م روضااات و 

های قات و انويزههایي مستق  از تیلي؛ دادههای محيطواقیيت توان نتيجه گرفت که است  آیا نميشناهت 

يستند  ها نا و گ تمانههای علمي نيز پارادای،هنظریها و هده و میيار تیيين صادق و کذب فرضيانسااني بو

قلي و مطابقت با مباني ع»و « واقعمطابقت با »ها و قوانين علمي بر اسااا  دو میيار هنظریها و هبلکه فرضااي

های واقیيترسد که نظر ميبه ،اسا ه و صدق و کذبشان میلوم گردد  براینارزیابي شد« سازگاری منطقي

ها و نيز ارزیابي و تیيين درستي یا نادرستي فرضيّات از طریق پژوهش جغرافيایي و دریافت و شاناهت آن
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ت و در پذیر استجربي امکان -قياسي و با رویکرد عقلاني -ضيگرایانه و دقيق در چارچوب روش فرواقع

در مرحلة )های توصااي ي، تحليلي، اسااتنباطي، ت ساايری و تجربيتوان از همة ابزار و روشاین رابطه مي

 م  آورد. عبهمتناسب با موضوعات و مسائ  جغرافيایي است اده  گردآوری 

ص  انتقادی، ا تانظرییکي از اصول بنيادی افیایی: و اعتبار قضایای جغر نیتگرایی و عیتنسمبی -6

شناسي جامیه»، «گرایيتاریخي»ناپذیر عقيده به اصولي همچون گرایي است. این اص  نتيجة اجتنابتنسبي

نا به تب انتقادی باگردد و لذا پيروان مکها ناشاااي ميمنطقي از آنطوربوده و به« ة گ تماننظری»و « میرفت

ه کگرایي در عل، به دو میناست: نخست آنتی از پذیرش این اص  ندارند. نسبيد گریزاصول و مباني هو

ر متناسااب با ه ،کهکند و دوّم آني ميکند درساات و میتبر تلقدریافت مي چه را کهگری هر آنهر پژوهش

 ,Soroushر اهتيار داشت)توان میرفت و حقيقت دق و نيز متناسب با هر شرایط اجتماعي ميگرایش، تیل

ير و مطلقي و حقيقت ثابت، فراگواقیيت گرایي مبتني بر این فرض است که هيچ تاص  نسبي . 269 :1995

تواند به ها و مباني مورد نظر هود ميرچوبدر عرصاااة عل، و میرفات وجود نادارد و هر کب بنا به چا

 رهنوي متناسب با اصول و مبانيها و حقایق میرفتي نائ  گردد. همچنين در هر جامیه و فواقیيت دریافت 

و حقيقات پرداهات. از این رو باه تیداد افراد و جوامع مختلف واقیيات توان باه تیریف آن فرهناگ مي

جمیيت ، ميزان و تراک»طور مثال اگر گ ته شود: های مختل ي در اهتيار داشت. بهو میرفتواقیيت توان مي

طح زمين از سنوع هاک هر منطقه » ؛«ه دارداقليمي آن ناحي مستقي، با شرایط ة جغرافيایي نسبتدر هر ناحي

کرد مندی مردم ی، کشور از عملافزایش ميزان رضایت» ؛«و اقليمي آن منطقه است میلول شرایط تکتوني،

وان تبنا به اصااا  نسااابيت، قضاااایای فوق را نمي ؛«گرددحکومت منجر به افزایش اقتدار آن حکومت مي

زیرا ممکن اسااات مثلا  پنج جغرافيدان از گرایشاااات مختلف و از  ،پنداشاااتاتي مسااالّ، و قطیي واقیيا

 اشند واز قضایای مذکور داشته ب نوع ت ساير و برداشات مت اوت و حتي متضاد های گوناگون، پنجفرهنگ

 چنين وضیي وعي درساتي برداشت و ت سير هود باشد. بدیهي است در ها مددر عين حال هر کدام از آن

ها وجود نخواهد داشت زیرا های آنها و برداشتهنظریت، منطقا  امکان داوری ميان صا  نسابيبا تکيه بر ا

ات میياری مسااتق  و جدا از عقيدۀ هر نظریها و تیيين صاادق و کذب آن های آنهنظریبرای داوری ميان 

جا که نست. از آنة هود را میتبر هواهد دانظریی، از آنان وجود ندارد و به همين دلي  هر کدام از ایشاان 

های مت اوت و متکثّر افراد و ها و حقایق، تابع دیدگاه و برداشااتواقیيتمطابق اصااول مکتب انتقادی همة 

م و گرایي در این زمينه امری محتوتلذا نساابي ،ها بوده و هصاالتي تاریخي، اجتماعي و گ تماني دارندگروه
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رافيایي عام و ة جغنظریه و گ تن از هيچ قضيه، فرضيامکان ساخن  ،ناپذیر هواهد بود. بدین ترتيباجتناب

لازم هواهند بود.  نيتت و عيهای جغرافيایي فاقد عموميهنظریفراگير وجود نخواهاد داشااات و از این رو 

اه گوجود ندارد آن های مت اوت و حتي متضاااادهنظریاگر بپذیری، هيچ نوع امکان داوری ميان  ،راساااتيبه

کارکرد  ترین شأن وکه مه،ه را تیيين نمود  حال آنه و فرضينظریا نادرستي ی، توان درساتي یچوونه مي

پذیری، برای تیيين و اگر ب ،سااوی دیورهاساات. ازهنظریها و هعل،؛ شاأن داوری عل، در هصااوص فرضاي

ات هيچ میياری جز دیدگاه، انويزه و برداشت هود پژوهشوران وجود ندارد در آن صورت شاناهت واقیي

قد و شدن باب نگرایي، مسدودای منطقي دیور نسبياز جمله پيامده. بود در عل، چه هواهد  نيتعيمینای 

لاجرم بدین امر تن داده  ،گرایي را در قلمرو عل، پذیرفته استباشاد زیرا پژوهشاوری که نسابيّتميانتقاد 

ود و حقيقت موجاقیيت وها، ثابت و مطلقي وجود ندارد بلکه به تیداد افراد و دیدگاهواقیيت اسااات کاه 

را زی ،ها را به هود بدهدتواند اجازۀ نقد سایر دیدگاهاسات. روشان اسات بنا به این فرض، هيچ کب نمي

و حقيقت  مرجیي وجود ندارد که بدان وساايله به ساانجش و ارزیابي واقیيت پيشااپيش پذیرفته اساات که 

اسااا ، ینااب نقد و انتقاد هواهد بود. برب های دیوران پرداهت و این آشااکارا به مینای انساادادبرداشاات

د و مطابق این گرایي پایبندنتتب انتقادی به اص  نسبياشود که اگر پيروان مکاکنون این پرساش مطرل مي

 ؛تند های دیور هسهنظریاص ، زمينه و امکان نقد وجود ندارد بنابراین چرا ایشان مشغول انتقاد از مکاتب و 

آیا مطابق  ؛د نمایننتقادی از گ تمان مدرنيساا، و یا مکتب پوزیتيویساا، انتقاد ميچرا اندیشاامندان مکاتب ا

 گرایي اساسا  مجاز به انتقاد از دیوران هستند و مباني هود از جمله اص  نسبيت اصول

ور اجمال طدی است که بهل، مستلزم نتایج و پيامدهای متیدگرایي در عتطور که بيان شاد، نسبيهمان

 -9 ؛های علميهنظرین ي ویژگي اعتبارساانجي عل، در مورد قضااایا و  -1 ؛عل، نيتن ي عي -2 :عبارتند از

توان ميلذا . مسدود شدن باب نقد و انتقاد -0 ؛های افرادهنظریها و ن ي میياری مستق  برای ارزیابي دیدگاه

لمي تحقيق عهای جغرافيایي با رول و شاااأن ت در پژوهشين نتيجه گرفت که پذیرش اصااا  نسااابيچن

ن ا وجود ندارد. علاوه بر آمیتبر و عيني از جغرافي ،علمي دست دادن ه ناسازگار بوده و از این طریق امکان ب

دق های جغرافيایي از ميان رفته و تیيين صهنظریکاء به این اص ، امکان ارزیابي و داوری ميان قضایا و با ات

ر تضاد جغرافيا د عل،  و اعتبار  نيتو این به روشاني با عيهای جغرافيایي ناممکن هواهد بود هنظریو کذب 

 هواهد بود. 
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 گیرینتیجه

و  منجمله عل، جغرافيا اجتماعيعلومهای هر نوع پژوهش علمي در عرصاااة و ویژگي اهدافیکي از 

 ناهتگرایي در شواقع و نيتبه اص  عي توجه، های آننوان یکي از زیرشاههعبه سياسيجغرافيایهمچنين 

شناسي در برابر دانشمندان قرار دارد این ای که از نظر روشترین مسألهاساسي در این راساتا، سات.هاپدیده

يقت و حق نيتآیا اساااسااا  رساايدن به عي ؛توان بدان دساات یافت چيساات و چوونه مي نيتاساات که عي

 .از پندارهای نادرست و مخالف با واقع چيست « حقایق»و اگر هسات میيار  شاناسایي  ؛امکانپذیر اسات 

ت از عبارت اس نيتدهد. عيشناسي را تشکي  مياین مسئله)ارزش شناهت  محور اصلي مباحث شناهت

و  نيتها و عدم میطوف سااااهتن عيمطاابقات باا واقع، امکاان داوری همواني و فراغت دانش از ارزش

ها. در این راساااتا در عل، جغرافيا همانند ساااایر ها و پارادای،تااریخ و زماان، جامیه، گ تمانحقيقات باه 

ي ها و قضااایای جغرافيایو اعتبار  گزاره نيتدر رابطه با عي ،شااناسااي، مکاتب مختلف روشاجتماعيعلوم

 ابق جدول زیر قرار داد:ها را به دو گروه مطتوان آنمي کليطور اند که بهمواضع مت اوتي را اتّخاذ کرده
  

 (Authors)ها در جغرافیاشناختی و معیار اعتبارسنجی آنمکاتب مختلف معرفت. 4جدول

 معیار اعتبارسنجی مکاتب رویکرد

 رئاليستي

 منطقي  -تحليلي

و  نيتبه عي قای 

 اعتبارسنجي

 ین واستقراگرایي و پوزیتيویس، منطقي)حلقة 
پذیری تجربي و تحقيق

پذیری تجربيسپب تأیيد  

 استنتاجي -انتقادی و روش فرضي نيتعقلا

پذیری تجربي و ابطال

نقدپذیری و مطابقت با عق  

واقیيتو    

 آليستيایده

 -)تاریخي

 روانشناهتي 

به ذهني بودن  قای 

ها و عدم پدیده

 اعتبارسنجي و

 گرایينسبي

 ت سيری)هرمنوتي،  -ت هّمي

 فاقد میيار اعتبارسنجي

گرا )نسبي  

 پدیدارشناسي

 انتقادی فرانک ورت -مکتب دیالکتيکي

 مدرن و پساساهتارگرا مبناگریزی)پست

 

ای جغرافيایي هو اعتبارسنجي قضایا و گزاره نيتبه عي قای در این ميان هر چند که مکتب پوزیتيویس، 

با  ،انددها از طریق استقراء ميکه ملاک را تأیيدپذیری تجربي برای اثبات قضاایا و گزاره جااز آن ،اسات امّا

 باشتي بوده ورویکردی ان ي، شروع عل، با مشاهده واین تلقشود چرا که در مشاکلات اسااساي مواجه مي
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مواجه  «مساائلة اسااتقراء»با چالش  ،لاوهعبهي ندارد توجهها در عل، فرضله و پيشبه نقش مسااأ ،بنابراین

ای وجود ندارد که بتواند نشاان دهد استدلال استقرایي، استدلالي موجّه و شاود چرا که هيچ بنيان منطقيمي

درن و مت سيری)هرمنوتي، ، پدیدارشناسي، مکتب فرانک ورت، پست -قاب  قبول است. امّا مکاتب ت هّمي

گرایي با مشااکلات عدیده و لاینحلي مواجه نجر شاادن به نساابيتپساااساااهتارگرا نيز در نهایت به دلي  م

ارتند از: طور اجمال عبدی است که بهل، مستلزم نتایج و پيامدهای متیدگرایي در عتشوند چرا که نسبيمي

ن ي میياری  -9 ؛های علميهنظرین ي ویژگي اعتبارسانجي عل، در مورد قضایا و  -1 ؛عل، نيتن ي عي -2

، پذیرش اصاا  امساادود شاادن باب نقد و انتقاد. لذ -0 ؛های افرادهنظریها و رزیابي دیدگاهمسااتق  برای ا

ست دگار بوده و از این طریق امکان بهای جغرافيایي با رول و شأن  تحقيق  علمي ناسازت در پژوهشنسبي

های هنظریميان قضااایا و ، امکان  ارزیابي و داوری لاوهعبهدادن  علمي میتبر و عيني از جغرافيا وجود ندارد. 

و اعتبار   نيتناممکن هواهد بود و این به روشني با عي هاآنجغرافيایي از ميان رفته و تیيين صادق و کذب 

 عل،  جغرافيا در تضاد است. 

ها و قضاااایای جا که در گزارهاز آن، د نشاااان داده شااادهای متیدطور که با ذکر مثالمانه ،در نهایت

ها، اهداف و مستق  از دیدگاهها، نسبتي واقیي و عيني بوده و متغير موجود  ميان   روابط  جغرافيایي، نسبت و

ند، باشپذیر و قاب  تجربه ميموجود، اموری آزمون ها و روابط و این نسابت اساتها قات افراد و گروهتیل

کور، اموری های مذنسبتها وجود دارد. همچنين بنابراین امکان ارزیابي و تبيين درساتي و نادرستي نسبت

 . هر چند ممکن است اَشکال و نحوۀ برقراری شوندنميلات تاریخي ثابت و پایدار هساتند و مشمول تحو

ها به نحوی دچار تغييرات جزیي شوند ليکن اص   در ابزار و روشتحول  ها به موازات متغير ميان  نسابت 

اند. متاریخي همچنان ثابت و پایدار باقي مي لات تحو زمان و ها به رغ، گذشت متغير رابطه و نسابت  ميان 

اریخي تو اعتبار فرا نيتگرایي مکاتب انتقادی، از عيهاای جغرافياایي برهلاف اصااا  تاریخواقیيات لاذا 

ی ادعالاات تاریخي نبوده و نيسااات. همچنين نشاااان داده شاااد که برهلاف برهوردار بوده و تاابع تحو

و حقایق  جغرافيایي، منشاأ اجتماعي نداشاته و متناسب با ساهتارهای  هاواقیيت شاناساي میرفت، جامیه

ي، مستق  از های جغرافيایهنظریها و هفرضي کنند و ارزیابي و تیيين درساتي و نادرستي اجتماعي تغيير نمي

 يهای گوناگون تأثيری بر درستها و فرهنگها، سنّتباشد و ساهتارها، اهداف، انويزهشارایط اجتماعي مي

يایي در های جغرافهنظریو اعتبار قضااایا، قوانين و  نيتلاوه عيعبههای جغرافيایي ندارد. هنظریو نادرسااتي 

ي، عمل مرحلة پژوهش کاملا  مستق  از اهداف و تیلّقات افراد و پژوهشوران است هرچند در مرحلة کاربرد  
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های پژوهشااوران و قات و هواسااتهاف، تیلت اهدد در هدمنتوانهای جغرافيایي ميهنظریها، قوانين و داده

لاوه، قوانين، واقیيّات و حقایق جغرافيایي؛ اسااااساااا  عبهها قرار بويرد)جدایي دانش از ارزش . دیور گروه

اقیيت وها قاب  دریافت و شناهت است. لذا از آن ها نداشته و فارغ و مستق رادای،و پا هاارتباطي با گ تمان

ها و هيصدق و کذب  فرض های انساني بوده و میيار  تیيين قات و انويزهي مستق  از تیلهایادههای محيطي؛ د

يایي بر ها و قوانين علمي  جغرافهنظریها و هها نيساتند بلکه فرضيها و گ تمانهای جغرافيایي، پارادای،هنظری

و  ارزیابي شاده و صدق« مطابقت با مباني عقلي و ساازگاری منطقي»و « مطابقت با واقع»اساا  دو میيار 

یيين تها و نيز ارزیابي و های جغرافيایي و دریافت و شااناهت آنواقیيت گردد چرا که کذبشااان میلوم مي

قياسي  -گرایانه و دقيق در چارچوب روش فرضيات از طریق پژوهش واقعدرساتي یا نادرستي این فرضي

ي، های توصااي توان از همة ابزار و روشرابطه ميپذیر اساات و در این تجربي امکان -و با رویکرد عقلاني

ي متناساب با موضااوعات و مسائ  جغرافيای )در مرحلة گردآوری تحليلي، اساتنباطي، ت سايری و تجربي

توان در جغرافيا را از سااه نظر مي نيتبه موارد گ ته شااده، م هوم عي توجهبا بنابراین م  آورد. عبهاساات اده 

 قرار داد:  توجهمورد 

ارند باری و انتزاعي دهر چند عل، جغرافيا در زمرۀ علوم اعتباری بوده و م اهي، جغرافيایي شأني اعت -2

هایي نظير ها و م اهي، یاد شااده در هارج از ذهن دارای تبلوری عيني و واقیي هسااتند و پدیدهليکن پدیده

های پدیدهستاها، شهرها و دیور ها، مزارع، روها و ساهتمانها، پ هپوشاش گياهي موجود در ی، باغ، جاد

 روند. ت اعتباری، پدیدارهایي عيني و واقیي به شمار ميجغرافيایي در عين ماهي

های جغرافيایي نوان ی، عل، تجربي آن اسااات که پژوهشعباهدر جغرافياا  نياتمیناای دیور عي -1

ی افيایي امورهای جغرهنظری ها وها، فرضيههایي عمومي و همواني هستند و مطالیه پيرامون پدیدهپژوهش

بلکه در دستر  همة پژوهشوران قرار داشته و همة جغرافيدانان قادر به  ،شودي نميانحصاری و فردی تلق

مثلا  رابطة ميان گردش وضایي و انتقالي زمين به دور هورشايد با پيدایش شااب و روز و فصول  بررساي

و  هجغرافيایي هر ناحيه با شرایط اقليمي آن ناحييت موقیرابطة ميان  بررسايباشاند و یا امکان مختلف مي

اندازهای گوناگون جغرافيایي و از این قبي ، در دستر  مطالیة همة پژوهشوران جغرافيایي عل  بروز چش،

 قرار دارد. 
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های هرینظها و هبرای ارزیابي و داوری ميان فرضي همانند سایر علوم تجربي در مطالیات جغرافيایي -9

 آید. این میيارها که همان میيارهایم  ميعبهافراد است اده  نيتایي از میيارهای عيني و مستق  از ذهجغرافي

 باشد:اعتبارسنجي در عل، است بر اسا  رویکرد رئاليستي شام  دو اص  زیر مي

 واقیيت الف  اص  مطابقت با 

 ب  اص  مطابقت با مباني عق  و سازگاری منطقي

ي ها و قضاااایای جغرافيایو اعتبار در مورد گزاره نيتتوان گ ت: مینای عيجمال ميطور ابناابراین و به

 عبارت است از: 

 هاها و قضایای راجع به آنها و فرآیندهای جغرافيایي و گزارهواقیي و عيني بودن پدیده -2

 های جغرافيایيت و همواني بودن پژوهشعمومي -1

ارهای ها با میيهای جغرافيایي از طریق انطباق آنهنظریها، قضاااایا و هتبار فرضااايتیيين ارزش و اع -9

 « سازگاری منطقي»و « واقیيت »
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