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ﺻﺺ ١٨١ -٢١٩

ﻧﻘﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖشناختي ديﺪگاه داﻧش /قﺪرت در جغﺮاﻓياي ﺳياﺳي و ژئوپليتيك
دكتر ﻣحمود واثقـ استاديار جغرافياي سياسي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

دكتراحد ﻣحمدي ـ دانش آموخته دكتري جغرافياي سياسي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
تﺎريخ دريﺎﻓت١٣٩٧/٠٤/٣٠ :

چكيده

تﺎريخ پذيرش١٣٩٧/٠٩/٠٥ :
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نسبت دانش)جغرافيا( با ارزش)قدرت( يكي از بحثهاي مهمّ فلسة علم ميباشد ،در اين زمينه به عقيدة غالب
فيلسوفان علوم اجتماعي ،از ديدگاه منطقي ،هيچگونه ارتباط توليدي ميان گزارههاي مربوط به پديدارهاي عيني و

حقيقي)هستها( با گزارهها و قضاياي ارزشي و اعتباري)بايدها( وجود ندارد و واقعيّتها دربردارندة عناصر

ارزشي نيستند و در ذات خود فارغ از تعلّقات افراد ميباشند امّا در عين حال ،دانش و عينيّت در محيط بيروني و
در عمل ،نسبتي وثيق با ارزشها و تعلّقات دارند .در مقابل عدّهاي از جمله اصحاب مكاتب انتقادي معتقدند كه

ميان معرفت و ارزشهاي انسان چنان آميختگي و وابستگي وجود دارد كه اساساً وجود دانشِ عينيِ فارغ از

تعلّقات ،ناممكن است .در اين راستا كساني همچون ويتفوگل و اُتوا جغرافيا و ژئوپليتيك را مجموعهاي از »دانش/
قدرت« و ايدئولوژي طبقة بورژوا و بلكه جغرافيا را توليدِ قدرت ميدانند .در اين مقاله با آوردن گزارههاي متعدّدي

از جغرافياي انساني و طبيعي نشان داده شد كه هستيشناسي ،معرفتشناسي و روششناسي علم جغرافيا فارغ از
ارزشها ميباشد امّا در مرحلة كاربرد ،اين علم ميتواند در خدمت قدرتها و ايدئولوژيها قرار بگيرد .بنابراين،
مدّعاي انديشمندان مكاتب انتقادي مبني بر مسبوقيّت دانش به ارزشها ناشي از خلط ميان »نظر و عمل« يا »معنا

و كاربرد« است و ايشان با خلط ميان »معناي دانش با كاربرد دانش« اين دو امر را يكي انگاشته و از اين رو

معتقدند كه دانش و معرفت در ذات خود با اهداف عملي و كاربردي آميخته و اساساً دانشِ بيطرف و غيرمسبوق

به اهداف و جهتگيريهايِ كاربردي و ارزشي وجود ندارد.

واژههاي كليدي :دانش ،ارزش ،ايدئولوژي ،جغرافياي سياسي.

نويسنده عهدهدار مكاتبات

E-mail: khyva31@yahoo.com
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 .١ﻣﻘدﻣﻪ
نسبت دانش با ارزش)دانش /قدرت( در چند دهة اخير به يكي از بحثهاي مهم در حوزة فلسة
علم معاصر تبديل شده است .اهميّت اين بحث بيشتر به دليل لوازمي است كه در بحث از »عينيّت
علم« دارد) .(Sadegi, 2015:371به عبارت ديگر ،رابطة »علم و ارزش« يكي از مسألهبرانگيزترين
موضوعات »معرفتشناختي« و به ويژه در عرصة »فلسفة علم« و »جامعهشناسي علم« بوده است
و در دوران جديد توجّه خاصّي به آن مبذول شده است) .(Alizadeh & others, 2009: 76به
عقيدة برخي از فيلسوفان علوم اجتماعي ،واقعيّتها در بر دارندة عناصر ارزشي نيستند و در ذاتِ
خود ،فارغ از اهداف و تعلّقاتِ افراد ميباشند .براي مثال ،ماكس وبر معتقد است كه جايگاه يك
»دانشمند« با جايگاه يك »سياستمدار« متفاوت است زيرا دانشمند در پي تحليل و تبيين واقعيّات،
صرفنظر از ارزشها و جانبداريهاي موسو ِم ميانِ سياستمداران است در حاليكه سياستمدار
در پي تبليغ ارزشهاي حزبي و ايدئولوژيك خود است) Weber, 2011 & Soroush, 1994:

 .(196از ديدگاه منطقي ،هيچگونه ارتباط توليدي؛ ميان گزارههاي مربوط به پديدارهاي عيني و
حقيقي)هستها( با گزارهها و قضاياي ارزشي و اعتباري)بايدها( وجود ندارد) .(Ibid, 197به
سخن دقيقتر ،هيچ گزارة وصفي و خبري كه به امور عيني و واقعيّات مستقل از ذهن راجع
ميشود ،در ذات خود آميخته به ارزشها و تعلّقات نميباشد .ليكن اين سخن بدان معنا نيست
كه شخص عالِم و پژوهشگر بريﱢ از ارزشها و تعلّقات است) .(Ibid, 198بنابراين مفهوم استدﻻل
و جداييِ دانش از ارزش بدين معناست كه علوم در ذات و عينيّت خود ،هيچ آميختگي و نسبتِ
ذاتي و دروني با ارزشها ندارند امّا در عين حال ،دانش و عينيّت در محيط بيروني و در عمل،
البتّه نسبتي وثيق با ارزشها و تعلّقات دارند) .(Ibid, 200به اعتقاد هابرماس ميان معرفت و
ارزشها و تعلّقات انسان چنان آميختگي و وابستگي وجود دارد كه اساساً وجود دانش عينيِ
فارغ از تعلّقات ،ناممكن است و حتّي اين تعلّقات؛ موضوع و روش پژوهش ما را نيز تعيين
ميكنند مثﻼً اگر هدف ما از پژوهش ،مهار اشياء يا جامعه باشد در آن صورت روش علمي ما از
نوع تجربي و تحليلي خواهد بود ،برعكس اگر هدف ما صرفاً شناخت و فهم اشياء و پديدهها
بويژه پديدههاي اجتماعي باشد در آن صورت ،روش پژوهش از نوع تفسيري و هرمنوتيكي
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خواهد بود .گاهي نيز هدف از مطالعه و پژوهش نه توصيف است و نه تفسير ،بلكه هدف
دستيابي به رهايي و آزادي است .در اين صورت پژوهش از نوع انتقادي و ديالكتيكي خواهد
بود) .(Soroush, 1994: 209 & Thompson, 1981: 99در مجموع پيروان مكاتب انتقادي
معتقدند هر نوع پژوهش و معرفتي اعمّ از پژوهشهاي مربوط به علوم طبيعي و انساني مسبوق
به ارزشها و تعلّقات هستند چرا كه حتّي در علوم طبيعي و اثباتي كه مدّعي عينيّت و بيطرفي
هستند مهار و كنترل محيط بيروني؛ هدف و ارزش به شمار ميرود و در علوم اجتماعي نيز هم
مهار و كنترل و هم تفسير و معنايابي ،هدف و ارزش محسوب ميشوند .به همين جهت اساس ًا
همة اَشكال و انواع دانش و معرفت)طبيعي و انساني( در ذات و كُنه خود؛ مسبوق به هدفها،
ارزشها و تعلّقات و انگيزههاي فردي و اجتماعي عالمان بوده و فاقد خصلت بيطرفي و عين ّيتِ
مورد ادّعا ميباشند.
مقاله حاضر ماهيّتاً پژوهشي فلسفي بشمار ميرود كه در چارچوب فلسفة علم بويژه فلسفة علوم
اجتماعي و بهطور خاص فلسفة جغرافيا نگاشته شده است .موضوع مورد نظر در اين مقاله،
بررّسي نسبت منطقي و معرفت شناختي دو مقولة »دانش« و »ارزش« ميباشد .طيّ اين مقاله،
مراد از دانش ،دانش جغرافيا و مراد از ارزش ،مقوﻻتي چون ايدئولوژي ،قدرت ،تعلّقات و
گرايشهاي سياسي و نظاير آن است .وجه تمايز پژوهش حاضر با پژوهشهاي نظري موجود در
حوزة فلسفة جغرافيا ،تمركز و توجّه ويژة آن بر بُعد معرفتشناختي گزارهها و قضاياي جغرافيايي
بوده و اين موضوع در مقالة حاضر از نمود و برجستگي خاصّي برخوردار است ،درحاليكه
اغلب پژوهشهاي نظري در حوزة جغرافيا ،فاقد ويژگي مورد نظر در مقالة حاضر ميباشند .بر
اساس ،مقالة حاضر با رويكرد عقﻼنيّت انتقادي و روش تحليل منطقي و در خصوص علم
جغرافيا ،به دنبال اين هدف است كه ببيند رابطة دانش و ارزش به چه صورتي است؟ و اگر بين
آنها اختﻼطي صورت ميگيرد ،اين اختﻼط چگونه و در چه قسمتهايي است؟
 .٢روش پژوهش
پژوهش حاضر به دليل ماهيّت فلسفي و منطقي خود ،در زمرة تحقيقات نظري و بنيادي ميباشد.
اين پژوهش مبتني بر شيوة توصيفي -تحليلي)منطقي( بوده و تحليلهاي آن بر اساس استدﻻل و
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براهين منطقي صورت گرفته است .به همين جهت ،مباحث و مطالب اين مجموعه ،از نوع

اسنادي و كتابخانهاي به حساب ميآيند.
 .٣ﻣفاهيم نظري
چيستي ايدئولوژي
در قرن نوزدهم عنوان ايدئولوژي ابتدا در فرانسه به كار گرفته شد .و بكارگيري عنوان ايدئولوژي
به عصر انقﻼب كبير فرانسه برميگردد) .(Shakuie, 2006:45بدين ترتيب ،خالقِ اين واژه در
سال  ١٧٩٧آنتوان دستوت دوتراس ي ١بود .تراسي به فرانسيس بيكن و اسحاق نيوتن و
روششناسيِ پوزيتيويستيِ آنها بسيار عﻼقهمند بود و مدّعي بود با تأسيس ايدئولوژي كه او آن
را »علم ايدهها« و معادل »فلسفة ذهن« و »علم بر ّرسي علل و نحوة تبيين ظهور و تكوين و تطوّر
ايدهها براساس رويكرد تجربي -حسّي« ميدانست ،در مقام »نيوتنِ علمِ تف ّكر« )يعني كاشف
قوانين حاكم بر ذهن انسانها ،همانگونه كه او معتقد بود نيوتن ،قوانين حاكم بر جاذبه و اشياء
و اجسام فيزيك را كشف كرده است( قرارگرفته است .همچنان كه از مفهوم تحتاللّفظي كلمة
مركّب ايدئولوژي) (Idea + logyبرميآيد  logyبه معناي شناخت حصولي است و اين پسوند
هر جا كه بيايد مثﻼً در جامعهشناسي يا روانشناسي معادل شناخت است و از  Logosيوناني
گرفته شده است Idea .نيز فارغ از معنايي كه نزد افﻼطون داشت ،در عصر روشنگري و دوران
ما معادل »فكر« و »انديشه« است و ايدئولوژي در مفهوم تحتاللّفظي ،همان »فكرشناسي«،
»ايدهشناسي«» ،علم شناخت ايده«» ،علم شناخت فكر« و علم عقيده يا عقيدهشناسي
است) .(Soroush, 1994: 291 & Zarshenas, 2014اين اصطﻼح در ابتدايِ وضع آن ،توسّط
دوتراسي ناظر به يك علم پوزيتيويستي معطوف به »فكر و ذهن انسان« در ذيل علم
مدرن) (Scienceبوده است .البتّه مدّتْ زمانِ كوتاهي بعد ،اين معنايِ ايدئولوژي تغيير كرد و
اصطﻼح ايدئولوژي در آراء برخي انديشمندان و سياستمداران ديگر؛ معاني متفاوت يافت و
ناپلئون در تعريف ايدئولوژي ،به آن وجهي سياسي داد و آنرا نوعي دكترينِ سياسيِ كاذبِ
گمراهكننده و ايدئولوگها را افرادي »رؤيازده و گرفتار در عالَم خواب و خيال«
)1 .Antione Destutt de tracy (1754-1836
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دانست) .(Zarshenas, 2014بهطور كلّي ،از زمان پيدايش ،اصطﻼح ايدئولوژي با نوعي سرزنش
و نكوهيدن همراه بوده است .ايدئولوگ به خيالپروران گفته ميشد كه سخنانِ بريده از واقعيّت
ميگويند و با انديشههاي خود دلخوشاند .در مكتب ماركس كم و بيش همين معنا از ايدئولوژي
با يك تحليل فلسفي -جامعهشناختي مورد بهرهبرداري قرار گرفت و ايدئولوژي با شعور يا
وجدانِ كاذب برابر گرفته شد .منظور از وجدان كاذب اين است كه شخص ،آگاه يا مدّعيِ آگاهي
است در حاليكه واقعيّت براي او وارونه جلوه كرده است .از اين روي مجموع دانشها يا
آگاهيهاي راستين ،علم خوانده ميشود .علم) (scienceدر ماركسيسم گرامي است و در برابر
ايدئولوژي كه معرفت فريبندهاي است قرار ميگيرد) .(Soroush, 1994: 291تقريباً همگان بر
»سياسي« بودن ايدئولوژي اشاره دارند و شايد به همين دليل است كه لوكاچ» ،١تفكّر طبقة

پرولتاريا« را ايدئولوژي مينامد و گرامشي ٢بر ويژگي ايدئولوژيكيِ ماركسيسم اصرار مي-

ورزد) .(Alizadeh & others, 2009: 77دو تفاوت ميان ايدئولوژي و معرفت سياسي وجود دارد:
نخست آنكه ايدئولوژي ،بيشتر به ارزش وابسته است ،تقريباً بار منفي دارد و دوّم آنكه
ايدئولوژي ،بيشتر به نوعي نظام فكري مبتني بر مقاصد و هنجارها اشاره دارد) Haghighat,

 .(2012: 282نقطة اشتراك ايدئولوژيها؛ سياسي بودنشان است) .(Ibid, 306به قول پاول
فردريك ،ايدئولوژي »ايدههاي سياسيِ در عمل« است) .(Moradi & Afzali, 2013: 211بدين
ترتيب ،وفاق عمومي بر آن است كه معرفت سياسي از ديگر انواع معرفت ،بيشتر داراي تعيّنِ
اجتماعي است و عوامل اجتماعي و محيطي بر آن تأثير و نفوذ نيرومندتري دارند .بنابراين آشكار
است كه بررّسي جامعهشناختيِ معرفت سياسي ،بيشترين اهميّت را در ميان ساير معارف به خود
اختصاص ميدهد زيرا بسياري از نظريّههايي كه مدّعي فلسفي يا ديني يا علمي بودن بودهاند
ايدئولوژيك از آب درآمدهاند).(Alizadeh & others, 2009: 78
.٢چيستي ارزش و رابطة آن با دانش

واژة »ارزش «٣در علوم مختلف همچون اقتصاد ،حقوق ،سياست ،جامعهشناسي ،روانشناسي،
)1.György Lukács (1885-1971
)2 .Antonio Gramsci (1891-1937
3 .Value
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منطق ،معرفتشناسي ،هنر ،زيباييشناسي و  ...به كار ميرود .در روانشناسي ،واژة ارزش مكرراً
به معناي تمايل و يا معياري كه مبيّن گرايشِ فرد به هنگام انتخاب است استعمال ميشود كه به

اولويّتها ،انگيزهها ،نيازها و سمتگيريهايِ فردي مربوط ميگردد .جامعهشناسان اين واژه را
به عنوان يك مفهوم اجتماعي به كار ميبرند؛ در آنجا كه ايشان از موضوعاتي از قبيل هنجارها،
عادات ،منشها ،ايدئولوژيها و تعهّدات سخن ميگويند .در اقتصاد نيز سنّتي ديرينه در خصوص
كاربرد ارزشها وجود دارد و مفاهيم بنياديني از قبيل منفعت ،مبادله و قيمت ،همگي در ارتباط
با مفهوم ارزشاند) .(Van Death & Scarbrough, 1999: 13عليرغم كاربردهاي متنوّع اين واژه،
شايد بتوان وجه مشتركِ جامعي در موارد كاربرد آن يافت و آنرا به عنوان هستة اصليِ معناييِ
اين واژه معرّفي كرد .به نظر ميرسد در همة كاربردها نوعي »مطلوبيّت« مﻼك ارزشمند دانستن
چيزي است .در نتيجه ميتوان ارزش را معادل »مطلوبيّت« دانست).(Mesbah, 2010: 104-105

به عبارت ديگر ،در تعاريف مختلفي كه از ارزش در علوم مختلف شده است يك عنصر مشترك
وجود دارد و آن عنصر »مطلوبيّت ،سودمندي و فايدهبخشي« ميباشد) Mesbah-e Yazidi,
.(2012: 106

هنگاميكه از جداسازي گزارههاي ناظر به ارزش و گزارههاي ناظر به واقعيّت سخن ميگوييم
به هيچ روي قصد انكار رابطة متداخل و پيچيدة واقعيّت و ارزش را نداريم .يعني از يك سو در
حوزة فلسفة علم ميتوان قائل به تأثيرپذيري يكي از طرفينِ دوگانة »بايد و هست« بود و در عين
حال ،از سوي ديگر به تفكيك دو حوزة بايد و هست براي تحليل پرداخت .در اين رابطه ميتوان
ارزشها را به سه دسته تقسيم نمود:
.١ارزشهاي معرفتي :ارزشهايي هستند كه اساساً نه به منزلة ارزش بلكه بايد به عنوان
معيارهايي پايهاي و اساسي تلقّي شوند كه هر فعاليّت علمي ناگزير به برآورده كردن آن-
هاست و حاكم بر پژوهشهاي علمياند .در واقع ارزشهاي معرفتي به معناي دقيق كلمه،
ارزشهايي هستند كه به منظور پژوهش علمي كه همان بدست آوردن دانشي راستين و
دستكم درخور اعتماد است مربوط ميشود براي مثال انسجام دروني يك مجموعه گفتة
علمي ميتواند يك ارزش معرفتي دانسته شود .به عبارت ديگر ،ارزشهاي معرفتي عمدتاً
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ناظر به ارزش صدقاند.
.٢ارزشهاي شناختي :ارزشهاي شناختي عمدتاً ناظر به »كارآمدي« يك نظريّه در پژوهش-
هاي علمياند يعني اين ارزشها به وجوهِ اثباتي و شواهد صدق يك محموعه داده و يا يك
نظريّه مربوطاند .مانند توفيق تجربي باﻻ ،دقّت باﻻ در پيشبيني ،توان تبييني باﻻ ،سادگي،
گستردگيِ حوزة تحت پوشش يك نظريّه يا فرضيّة علمي.
ﻻزم به ذكر است كه هر چند ميتوان ارزشهاي معرفتي و شناختي را از هم تفكيك كرد امّا از
سوي ديگر ميتوان مجموع ارزشهاي معرفتي و شناختي را يككاسه كرد و بر محتواي آن
ارزشهاي تقويمي نام نهاد به اين شرح كه اعتبار و قوام فعاليّتهاي علمي به مجموعة اين
ارزشها در كنار هم قائم است.
.٣ارزشهاي زمينهاي)غيرمعرفتي /غيرشناختي( :مانند ارزشهاي اخﻼقي ،سياسي ،اجتماعي،
فرهنگي و  ...اينها ارزشهايي هستند كه فيحدنفسه در پي قوامبخشي به علم نيستند بلكه اين
ارزشها زمينههايي هستند كه در آنها ،علوم به همراهيِ ارزشهاي معرفتي شكل و قوام مييابند.
در اين بين ،اگر ارزشهاي اجتماعي را به لحاظ دايرة شمول وسعت بيشتري ببخشيم و ارزش-
هاي سياسي ،فرهنگي و  ...را ذيل آن تعريف كنيم ميتوان بهطور كلّي به دو دستة متفاوت از
ارزشهاي غيرمعرفتي يعني الف( ارزشهاي اخﻼقي و ب( ارزشهاي اجتماعي سخن
بگوييم).(Ghyasvand & Talebzade, 2014: 146-149
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ارزشهﺎ

ارزشهﺎي زﻣيﻨﻪ اي

ارزشهﺎي تقويمي

ارزشهﺎي ﻣعرﻓتي

)غيرﻣعرﻓتي /غيرشﻨﺎختي(

ارزشهﺎي
شﻨﺎختي

ارزشهﺎي اخﻼقي

ارزشهﺎي
اجتمﺎعي

نمودار شمارة  :١تﻘسيمبندي ارزشها
)ترسيم از نگارندگان(

ضمن توجّه به انواع ارزشها ميتوان مسئلة دانش و ارزش يا ارزشباريِ دانش را در سه موضع
مورد بررّسي قرار داد كه عبارتند از:
 .١تقاطع دانش و ارزش در مقام كشف :در فرآيند فعاليّت علمي ،نخستين گام ،انتخاب يك
موضوع و يا مجموعهاي از پرسشها و ابهامات براي پژوهش است و وقتي قرار بر انتخاب باشد
بايد پيشاپيش منتظر ورود خودآگاه و يا ناخودآگاه ارزشها بود .بر اين اساس ميتوانيم از علمِ
ارزشي يا ديني و يا فلسفههاي اسﻼمي ،مسيحي ،يوناني ،اروپايي ،تحليلي يا هندي و چيني ياد
ي موضوعات
كنيم زيرا در اين موارد ارزشها چه به صورت تقويمي و چه زمينهاي در شكلگير ِ
ي آنها تأثيرگذار بودهاند .مطمئن ًا مسائلي كه ذهن
و مسائل آنها و در نهايت در مؤلّفههايِ هويّت ِ
ابنسينا را به منزلة يك مسلمان كه در بستري از ارزشهاي اجتماعي و بلكه تقويميِ اسﻼمي
ميزيد ،به خود مشغول ميكند متفاوت است با كسي چون توماس آكويناس .پس از انتخاب
موضوع و پرسشها ،گام دوّم عبارت است از »انتخاب يك روش« براي تحقيق .در اين مرحله
نيز مسئلة ارزشباريِ دانش ،وجود دارد و انتخابِ روشِ دانشمندان متأثّر از مﻼحظات اخﻼقي،
اجتماعي و جامعة علمي است ،براي مثال در حوزههايي چون داروسازي ،سمشناسي،
اخترفيزيك ،شيمي و زيستشناسيِ انساني و جانوري بسيار پيش آمده است كه تعديلهايِ
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ب تجربه و تحليل عقلي -رياضي -منطقي ايجاد شود .گاهي وزن مشاهدة مستقيم
مختلفي از تركي ِ
را ميكاهند تا آسيبي كه به لحاظ اخﻼقي؛ نامطلوب تلقّي ميشود ايجاد نگردد .اين نكته بويژه
در حوزة علوم انساني با شدّت بيشتري نمايان است .گام ديگري كه بهطور معمول در فرآيند
كشف و شكلگيري علوم برداشته ميشود و در آن انتخاب صورت ميگيرد مرحلة گردآوري
دادهها است كه زمينه را براي تأثير ارزش در دانش فراهم ميآورد .همچنين مرحلة فرضيّهسازي
و انتخاب فرضيّهها از ميان چند گزينة پيشرو؛ زمينه را براي ورودِ ارزشها مهيّا ميسازد .البتّه
ﻻزم به ذكر است كه اين انتخاب به معناي پذيرش نهايي يا صادق بودن آن نيست چرا كه تعيين
ارزش صدق اساس ًا مربوط به مقام توجيه است نه كشف و گردآوري) & Ghyasvand

 .(Talebzade, 2014: 151-153البتّه ﻻزم به ذكر است كه از آنجا كه انتخاب روش ،از طرفي به
»تعلّق« )مهار ،پيشبيني ،سلطه و  (...و از طرفي به »موضوع« و از طرف ديگر به »توفيق« مربوط
است ،ممكن است عنوان شود كه ورود تعلّق در انتخابِ روش ،موجب به هم آميختگي دانش و
ارزش و عدم جدايي آنها ميشود ،امّا بايد گفت كه اين مبحث خلط »انگيزه و انگيخته« است
چرا كه نوع روش بنا به ارزشهاي ما منجر به نتيجه نميشود بلكه روش بر حسب نيرويِ درونيِ
خود و به مقتضايِ معرفتشناسي خود نتيجه ميدهد يعني نتيجهبخشيِ مقدّماتِ برگزيده از
دخالتهاي ما بيرون است .به عبارت ديگر ،تع ّلقِ خاطر در انتخاب روش؛ دخيل است امّا
نتيجهبخشيِ روشِ انتخاب شده؛ ارزشي نيست به همين دليل است كه گاهي با انتخاب يك روشِ
خاصّي به توفيق ميرسيم و گاهي نميرسيم لذا در دل علم ،ارزشي وجود ندارد و اگر معتقد
باشيم كه نتيجهبخشيِ روشِ علمي ،ارزشي است در واقع علم را از علم بودن انداختهايم زيرا در
آن صورت عنوان كردهايم كه دلم و عﻼقهام اين است كه اين روش اين نتيجه را بدهد .آنگاه به
تعداد افراد ميتوان علم داشت و در نتيجه »نسبيّت علم« مطرح ميشود و نسبيّت يكي از لوازم
وارد كردن ارزشها در دل علم است).(Soroush, 2008: 217-218

جدول شمارة  :١نسبت ﻣيان ارزشها با ﻣوضوع و روش علم
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)ترسيم از نگارندگان(

ارزشها

دانش و ابعاد آن

نسبت دانش و ارزش

انتخاب موضوع علم

نسبت برقرار است

محتواي موضوع علم

منطقاً نسبتي برقرار نميباشد

ايدئولوژي ،قدرت ،مﻼحظات

روش گردآوري دادهها

نسبت برقرار است

راهبردها ،منافع ،جهتگيري-

نتيجهبخشيِ روش

منطقاً نسبتي برقرار نميباشد

روش داوري علم

منطقاً نسبتي برقرار نميباشد

سياسي ،مﻼحظات اقتصادي،

هاي سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي
و ...

 .٢ارزشباري در مقام داوري و توجيه :چالشبرانگيزترين منطقة فعاليّت علمي در ارتباط با
مسئلة ارزشباريِ علم ،منطقة داوري و توجيه است چرا كه همة مﻼحظات و نگرانيهايِ مربوط
به نسبيگرايي و از كف رفتنِ عينيّت علوم به اين موضع بازگشت دارد .دانش اگر در مقام كشف
ارزشبار باشد نهايتاً در مقام كشف با يك نظريّه يا فرضيّه روبرو خواهيم بود ،حال اين نظريّه يا
صادق است يا كاذب) .(Ghyasvand & Talebzade, 2014: 153-154به تعبير ديگر ،مسبوق
بودن علم به ارزش ،مربوط به مرحلة گردآوري است نه مرحلة داوري و اصطﻼحاً بهطور طنزآميز
ميگويند كه »اكتشاف ،منطق ندارد« ) .(Toulmin, 2015: 86يعني اينكه ،سخن از كجا آمده
باشد مهم نيست بلكه مهم اين است كه سخنِ مزبور مثﻼً در علوم تجربي از داوريِ تجربه سربلند
بيرون بيايد .امّا ممكن است گفته شود كه دانشمند به ويژه در علوم انساني از دخالت دادن
ارزشهايِ خود در داوريها نميتواند دوري كند و لذا علوم انساني به دليل ناتوانيِ دانشمند از
حذفِ ارزشهايِ خود در مقام داوري ،به ارزشها آميختهاند .لذا در مقام عمل ،نميتوان همة
گرايشهاي ارزشي و عقيدتيِ خود را كنار گذاشت و به موضوعي جدا از ارزشها نگاه كرد و
حُكمي عيني دربارة آنها صادر كرد) .(Soroush, 1994: 198-200اكنون سؤالي كه ممكن است
مطرح شود اين است كه ،اگر دانشمندان در جايگاه داوري ،ارزشهاي خود را دخالت بدهند
سرنوشت علم چه ميشود؟ پاسخ اين است كه داشتنِ علمِ بيطرف ،وابسته به داشتنِ عالِم
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بيطرف نيست .به عبارت ديگر ،عين ّيتِ علم ،وابسته به عينيّتِ عالِم نيست .حتّي يك دانشمندِ
ي خود هم بسيار متأثّر
علوم طبيعي نيز به اندازة ديگران جانبدار است .او نيز نسبت به باورها ِ
است و هم بسيار محافظهكار .از اين لحاظ ميان علوم طبيعي و اجتماعي فرقي وجود ندارد .مثﻼً
انشتين به صهيونيزم بسيار نزديك بود و براي آنها پول گردآوري ميكرد و يا فيزيكدانهايي در
خدمت هيتلر بودند و فيزيك ژرمني و بيولوژي ژرمني را به وجود آوردند» .عينيّتِ علم« مربوط
ي
به »هويّت اجتماعي علم« است و علم عبارت است از برخوردِ اين داوريها نه داوريها ِ
شخصي بلكه داوريِ جامعة دانشمندان .اين هو ّيتِ اجتماعي علم ،به خوبي حافظِ نظام علم است
و رقابت و مشاركت اجتماعي عالمان ،عين عينيّت علم است) .(Soroush, 1994: 280-281به هر
روي هويّتِ اجتماعيِ علم ،مشكل را ميگشايد.
 .٣ارزشباري در مقام كاربرد :علم به هر ميزان كه به كاربرد ،نزديك ميشود و خصلت
تكنولوژيك به خود ميگيرد آمادگيِ بيشتري از خود براي تأثيرپذيري از ارزش نشان ميدهد.
علوم كاربردي به جهت آنكه فيحدذاته هدفمندند مستعدّ تأمين اهداف ارزشي نيز
هستند) .(Ghyasvand & Talebzade, 2014: 157در اين راستا علم فقط تفسيرجوست و فايده
از توابع آن است) .(Soroush, 2014: 174از سوي ديگر ،اگر چه ارزشها و تعلّقات در انتخاب
موضوع ،روش تحقيق ،فرضيّهسازي و گردآوري دادهها ميتواند مؤثّر واقع شود امّا اين تأثير در
متن و محتواي اين موارد نميتواند اثرگذار باشد بخصوص كه مرحلة داوري و هويّت اجتماعيِ
علم در اين مرحله؛ علم را از ارزشها پيراسته خواهد كرد .بنابراين با توجّه به موارد مذكور
ميتوان نتيجه گرفت) :جدول شمارة .(٢
جدول شمارة  :٢نسبت ﻣيان دانش و ارزش
)ترسيم از نگارندگان(
دانش و ابعاد آن

نسبت دانش و ارزش

ارزشها

هستيشناسي دانش

منطقاً نسبتي برقرار نميباشد

ايدئولوژي ،قدرت ،مﻼحظات سياسي ،مﻼحظات

معرفتشناسي دانش

منطقاً نسبتي برقرار نميباشد

اقتصادي ،راهبردها ،منافع ،جهتگيريهاي

روششناسي دانش

منطقاً نسبتي برقرار نميباشد

هدف و كاربرد دانش

نسبت برقرار است

سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و ...
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بهطوركلّي ،در بحث دانش و ارزش ،ميتوان ارزشها يا تعلّقات را به دو دسته تقسيم كرد-١ :

تعلّقاتِ درونْ علمي كه بيشتر معرفتي هستند مانند اهميّت داشتن ،مربوط بودن به مسائل مورد
نظر ،جذّاب بودن ،سادگي ،دقّت و ثمربخشي  -٢تعلّقاتِ بيرونْ علمي)مسائلي مثل دموكراسي،
انقﻼب ،بحران مشروعيّت ،آلودگي محيط زيست و  (...كه ميتوانند معرفتي و غيرمعرفتي
باشند) .(Saei, 2013: 14 & Soroush, 1994: 283جلوگيري از برآميختن اين دو عرصة تعلّقات،
يكي از مهمترين كارهاي »نقّادي« است .اين كار به كمك »نقّاديِ دستهجمعي« امكانپذير است
و ابزارِ آن »منطق قياسي« است يعني نظامي از استنتاجها كه صدقِ مقدّمات را به نتايج ،سرايت
ميدهد .در اين نظام اگر تمام مقدّمات ،صادق باشند نتيجه هم صادق است ،اگر نتيجه؛ كاذب
بود دستِ كم؛ يكي از مقدّنات كاذب است .از صدقِ نتيجه نميتوان صدقِ مقدّمات را نتيجه
گرفت يعني ممكن است كه يك نتيجة صادق از مقدّمات كاذب پديد آيد ولي كذبِ نتيجه؛ حتماً
و دست كم؛ كذب يكي از مقدّمات را به همراه دارد به عبارت ديگر ،منطق قياسي نه تنها ميتواند
نظريّة انتقال دادن صدقِ مقدّمات به نتايج باشد بلكه همچنين ميتواند نظريّة انتقال دادن كذب
نتايج به مقدّمات باشد .اين اساسِ ابطالپذيري در نظريّة روششناسيِ علمي است ،چرا كه در
علوم با نظريّهها كار ميكنند و نظريّهها نظامهاي قياسياند ،نظامهايي كه از فرضيّههايِ بزرگ
آغاز و به پايين ميآيند و به فرعها و نتيجهها ميانجامند .سودمنديِ اين روش ،چنين است كه
به راحتي ميتوان كذب يا خﻼفِ پديدار شده را پي گرفت و تا پايان آنرا دنبال كرد) Soroush,
.(1994: 285-287

 .٣عوامل مسبوق دانستنِ واقعيّات به تعلّقات)اختﻼط دانش و ارزش( :اختﻼط بنيادي دانش با
ارزش يا به عبارت ديگر ،مسبوق دانستن واقعيّات به تعلّقات ناشي از خطاهاي منطقي مهلكي
است كه عبارتند از:
 .١خلط دانش و كاربرد :هر چند كه علوم انساني از ارزشها و ايمانهاي به وجود آورندگان آن
ي جوامع و افرادِ كاوشگر ،متأثّر ميشود امّا اين تأثير ،منطقاً مستلزم
و به عبارت ديگر ،از ايدئولوژ ِ
آن نيست كه ارزشهايِ خالقان در بافتِ علم هم نفوذ كند و اگر در جايي اين اختﻼط هم روي
داده باشد بايد ساحتِ دانش را از ارزش ،پاك كرد .به عبارت ديگر» ،عمﻼً« دانش و ارزش به

_________________________________ نقد معرفتشناختي ديدگاه دانش /قدرت در١٩٣ ...........

هم آميختهاند امّا »منطقاً« نميبايد چنين باشد و دانش ،منطق ًا از ارزش جداست و اگر در جايي
خلطي ميان آن دو صورت گرفته بايد در زدودن آن كوشيد) .(Soroush, 2014: 171-173اين
ي استنتاج »بايد« از »هست« در تاريخ فلسفه از ابتكارات ديويد هيوم فيلسوف
بازنمودنِ نادرست ِ
اسكاتلندي قرن هيجدهم شمرده ميشود) .(Soroush, 1978: 237بر اين اساس ،در نفسِ واقعيّت؛
ل
ي »بايددار« تبدي ِ
هيچ ارزشي جاري نيست به عبارت ديگر ،گزارههاي »استدار« به گزارهها ِ
منطقي نميشوند .ﻻزم به ذكر است هنگاميكه گفته ميشود علم از اخﻼق جداست يا دانش از
ارزش جداست به اين معنا نيست كه عالِم به اخﻼق كاري ندارد و در هنگامِ پژوهش ،خود
ميتواند از اخﻼق كنار بماند و ارزشها به هيچ وجه نميتوانند در كار او تأثير بگذارند .به تعبير
ديگر ،دانشمند در مقام دانشمندي ،كه مقام دانش است ميتواند با ارزشهايِ خود درآميخته
ي ارزشي و اخﻼقي ربطي ندارند .ارزش و
باشد ولي با همين حال ،گزارههايِ علمي با گزارهها ِ
منطق در چارچوب گزارهها درآميخته نيستند و اگر هم كسي اين كار را بكند خطاي منطقي كرده
است امّا اگر ذهن ،روح و عمل يك عالِم با ارزش و اخﻼق همراه باشد اينجا هيچ خطاي منطقي
صورت نگرفته است چرا كه منطق متعلّق به افكار است ،اينجا جاي اَعمال است و هيچ امر
محالي هم صورت نگرفته است چون دانش و ارزش در مقام عمل و عالَمِ خارج قابل جمع
هستند و ضدّ يكديگر نيستند و يكديگر را دفع نميكنند) .(Soroush, 1994: 197-198يعني در
اينجا ورود ارزش به رفتار عالِم رخ داده است نه در دل علم).(Ibid, 218

ي سخن بپردازد ،به
 -٢خلط انگيزه و انگيخته :اين مغالطه آن است كه به جاي اينكه به محتوا ِ
»خاستگاه« آن عقيده و انگيزههايي كه پشت آن قرار دارد و به جاي بررّسي ادلّة يك مدّعا ،تعلّقات
ي مدّعي را مورد توجّه قرار ميدهد .به عنوان مثال ،در جملة »به هيچ وجه
ي احتمال ِ
و انگيزهها ِ
نظر آنها را نخواهم پذيرفت زيرا ميدانم كه آنها متأثّر از جناح تندروها هستند« خلط انگيزه و
انگيخته صورت گرفته است) .(Khandn, 2014: 254-255حضرت علي)ع( در غررالحكم مي-
ن قال« »حكمت را هر جايي
فرمايد» :خُذ الحكمَةَ حَيثُ كا َنتْ وَ انْظُر اِلي ما قالَ و ﻻ تنظُرْ الي مَ ْ
است فرا بگير و نگاه كن به آنچه گفته ميشود نه به گويندة سخن« و همچنين ايشان در حديث
ديگري در نهجالبﻼغه ميفرمايد» :الحِكمةُ ضالّةُ المؤمنِ فخُذِ الحِكمَةَ و لَومِنْ اَهلِ النّفاقِ«
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»حكمت ،گمشدة مؤمن است ،پس حكمت را فرا بگير ولو از اهل نفاق« ) Nahjul-Balagha,

 .(2008: 573انگيزهها خوب و بد دارند امّا انديشهها)انگيختهها( مشمول راست و دروغ ميشوند
و همين موجبِ تفاوتِ آن دو ميشود .به عنوان مثال ،نفعپرستي انگيزهاي زشت و پليد است امّا
همين انگيزه موجب اختراع بسياري از سﻼحها و برپايي جنگهاي زيادي شده است .اختراع
ف قوانينِ نوين علمي است و اين قوانيناند كه انگيختة آن انگيزههاي
اين سﻼحها نيازمند اكتشا ِ
نفعپرستانهاند .ما دربارة اين قوانين نه از رويِ خوبي و بدي انگيزة آنها بلكه بر مبناي تجربه و
استدﻻل قضاوت ميكنيم .نميگوييم چون انگيزهها بد بوده پس قوانين هم كه انگيختة آنهاست
غلط است .بد و غلط دو مطلب كامﻼً متفاوتند) .(Soroush, 2008: 28انگيزههايِ ما دامِ شكارِ
انديشهها هستند امّا انديشهها وقتي صيد شدند مستقل از دام ،تشريح و تحليل ميشوند به عنوان
مثال ،حضرت علي)ع( در برابر خوارج كه به حاكميّت او تن نميدادند و »ﻻ حكم الّا ﷲ«
) .(Quran, Surah al-A'am, verse 57ميگفتند ،ميگفتَ » :كلِمَهُ حَقّ يُرا ُد ِبهَا الباطِل« »سخن
حقّي است كه از آن منظور باطلي دارند« ) .(Nahjul-Balagha, 2008: 89پليدي هدفشان را نشانة
بطﻼن سخن نميگرفت بلكه ميگفت بله حاكميّت از آن خداست امّا اينان با گفتن اين سخن
ميخواهند بگويند امير هم بايد خدا باشد و اين است آنكه باطل است.
.١خلط دليل ١و عل ّت» :٢عل ّت« همواره در برابر معلول به كار ميرود و آنرا دربارة پديده هاي
عالَم خارج به كار ميبريم كه در آن ،ســـخن از ايجاد ،ســـببي ّت و تأثير و تأثّرِ موجودات بر
يكديگر ا ست مثﻼً آتش؛ علّت و حرارت؛ معلولِ آن ا ست .امّا كلمة »دليل« دربارة مفاهيم ذهني
ان سان ا ستعمال مي شود)دليل از جنس ادراكات ا ست( ،مثﻼً ميگوييم »براي اثبات فﻼن مدّعا
بايد دليل اقامه كرد« ) .(Khandn, 2014: 259به عبارت ديگر براي حصـــول نتيجه از دو راه
ميتوان رفت :راه دليل و راه علّت .در عرصة طبيعت؛ علّت ما را به نتيجه ميرساند و در عرصة
معرفت؛ دليل .در مورد علل از صـــدق و كذب ،اثبات و ابطال و رد و قبول؛ ســـخن نميتوان
گفت ولي در مورد دﻻيل چرا .مثﻼً آب؛ علّتِ خاموشي آتش است نه دليلِ آن .آب؛ آتش را رد
و ابطال نميكند چرا كه آتش دروغ نيســت كه با آب؛ دروغ بودنش برمﻼ شــود ولي در مورد
1 .Reason
2 .Cause
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دﻻيل؛ همة اين او صاف) صدق و كذب ،اثبات و ابطال ،رد و قبول( راه دارد ،البتّه ممكن ا ست
گاهي دﻻيل قوّت اثبات ندا شته با شند و فقط از عهدة تأييد برآيند .علّت با وجود و عدم نتيجه
سروكار دارد و دليل با صدق و كذب آن .علّت عهدهدار »ايجاد« است و دليل ،عهدهدار »اثبات«
)(Soroush, 1994: 429

.٤بحث و يافتﻪها
خلط دانش و ارزش در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك)دانش /قدرت(

در راستاي موارد فوق ،در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
» جغرافيا نخست در خدمت جنگ« :اين عنوان ،نام كتابي است كه توسّط »ايوﻻكوست«
جغرافيدان فرانسوي در سال  ١٩٤١به رشتة تحرير درآمده) .(Lacoste, 1988ايرادي كه
به اين قضيّه وارد است اين است كه برعكسِ كتاب ايوﻻكوست ،جغرافيا نخست در
خدمت صلح ،چيزي است كه با ماهيّت طبيعيِ جغرافيا سازگار است چرا كه جغرافيا
اگر چه به فراخور زمان ،تخريب را نيز بر ّرسي مي كند اما هدفش جلوگيري از تخريب
است و اگر فقر را بررّسي ميكند هدفش جلوگيري از آن است اگر محيط زيست را
مورد توجّه قرار ميدهد هدفش حفظ آن است و چگونه مي تواند در برخورد با جنگ
هدفش خود جنگ باشد؟ جغرافيا از آنجا كه در خدمت توسعة پايدار است در خدمت
صلح هم بايد باشد .لذا در اين راستا ميبينيم كه دكتر »يداﷲ كريميپور« استاد جغرافياي
سياسي دانشگاه خوارزمي تهران ،كتابي را با عنوان »جغرافيا نخست در خدمت صلح«
به رشتة تحرير درآورده است) .(Karimipour, 2015يعني در اينجا ايوﻻكوست دچار
خلط »دانش با كاربرد« شده است يعني اگر از جغرافيا استفادة صحيحي نشده است بايد
جغرافيداني كه چنين سوءاستفادهاي كرده است مورد سرزنش قرار گيرد نه اينكه دانش
جغرافيا در اين رابطه متّهم شود.

 كارل ويتفوگ ل ١آلماني :ژئوپليتيك نوعي ايدئولوژي بورژواري است) & Moradi
.(Afzali, 2013: 48

)1.Karl August Wittfogel (1896-1988
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 اُتوا :جغرافيا و ژئوپليتيك شكلي از دانش /قدرت ١است).(Ibid, 55

قدرت يك عنصر كليدي در بحثهاي مربوط به گفتمان است .ميشل فوكو تأثير بسزايي
در بازانديشي در باب مفهوم »قدرت« داشته است .فوكو بر درونپيوستگي »دانش/
قدرت« تأكيد دارد و از ديدگاه او همة دانشي كه ما داريم؛ نتيجة پيامد جنگهاي قدرت
است .دانش نوعي فرآوردة قدرت است .قدرت نيز بر اساس اصول دانش ،پاية نظارت،
كنترل ،سازماندهي و استراتژي خود را بسط و گسترش ميدهد .فوكو به ويژه در
تبارشناسي دانش تأكيد ميكند كه :هيچ رابطة قدرتي بدون تأسيس حوزهاي از دانش
مربوط به آن وجود ندارد .بهطور همزمان هيچ دانشي بدون پيشفرض و تأسيس روابط
قدرت ممكن نيست .اُتوا نيز با بسط نظريّة فوكو دربارة رابطة »دانش با قدرت« مسائل
مربوط به ارتباط بين »جغرافيا و قدرت« يا به عبارت ديگر» ،ژئو /قدرت« را بدين
صورت توضيح ميدهد :اُتوا رابطة دانش /قدرت ژئوپليتيك را تحت عنوان ژئو /قدرت
مطرح ميكند .منظور اُتوا از »ژئو /قدرت« كاربرد دانش جغرافيايي نه به عنوان
غيرجانبدار از دانش و يادگيري بلكه به مثابه مجموعهاي از تكنولوژيهاي قدرت كه
درگيرِ توليدِ دولتي و مديريّت فضاي سرزميني است ميباشد) .(Ibid, 55-56جغرافيا
دادهاي طبيعي نيست بلكه نوعي رابطة دانش /قدرت است .دانش و قدرت نيز مستقيم ًا
بر هم دﻻلت دارند .بر اساس اصول روششناختي عمومي ،رهيافت ما به تاريخهاي
اَشكال دانش نبايد بيرون از روابط قدرت باشد .بايد بسترهاي تاريخي و جغرافيايي
روابط قدرت را در مباحث مربوط به تاريخ اَشكال دانشها در نظر بگيريم .به عنوان
مثال ،هويّت موقعيّت سوژه يعني جغرافيدان ،كارتوگراف و يا ژئوپليتيسين و ويژگيهاي
اُبژههاي جغرافيايي ،كارتوگرافيكي و ژئوپليتيكي كه به وسيلة اين سوژه مشخّص و
بازنمايي ميشود و تكنيكهاي جغرافيايي كه اين ابژهها را مرتّب ميكند ،ارائه ميدهد
و يا به نقشه تبديل مينمايد ،همه ناشي از تأثيرات روابط قدرت و دانش است) Ibid,

 .(57-59جغرافيا بهطور عام و ژئوپليتيك بهطور خاص ،گفتماني تاريخي و اجتماعي
1 .Power/knowledge
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است .جغرافيا هرگز پديدهاي طبيعي و غيرگفتماني نيست و جدا از ايدئولوژي و بيرون
از سياست قرار ندارد .جغرافيا به مثابه گفتمان؛ خود شكلي از دانش /قدرت است.
ژئوپليتيك نوعي پراكتيس جانبدارانه براي سياستِ فضايي است).(Ibid, 60-62

همانطور كه مﻼحظه ميشود ،كارل ويتفوگل و همچنين اُتوا ،دانش را در ذات خود با
ارزش آميخته ميدانند .بايد توجّه داشت ،درست است كه ديدگاهها ،تعلّقات،
ايدئولوژي ،فرهنگ و جامعهاي كه جغرافيدان از آن برخاسته است ميتواند در كار او
تأثيرگذار باشد امّا اين نحوة نگاه به مسائل ،ناشي از خلط دانش و كاربرد است چرا كه
دانش در ذات خود بدون جهت بوده و فارغ از ارزش است امّا در عمل اين اختﻼط
ممكن است روي دهد كه راه مقابله با آن به آزمون گذاشتن راهحلّ پيشنهادي
است)آزمون و خطا( يا به تعبير ديگر در مرحلة داوري ما راه حلّ مسئله را به آزمون
جمعي ميگذاريم تا سره از ناسره مشخّص شود و بهطوركلّي ،معيار صدق و كذبِ
قضايا؛ مطابقت با عقل و منطق و مطابقت با واقع ميباشد نه اينكه يكسره؛ دانش را
آميخته با ارزش بدانيم و به ورطة نسبيگرايي بيافتيم .درست است كه جغرافيا ممكن
است در خدمت قدرت قرار گرفته باشد و يا به عبارت روشنتر ،قدرت از جغرافيا در
راستاي رسيدن به مطامع خود استفاده كرده باشد امّا اين قضيّه ايرادي بر دانش جغرافيا
نيست .جغرافيا در ذات خود ،فارغ از قدرت و ارزش بوده امّا ممكن است قدرت آنرا
در راستاي اهدافِ استعماري ،جنگ و  ...به خدمت بگيرد و استفادة قدرت از جغرافيا
و بدين وسيله سركوب كردن و قدرت و ايدئولوژي دانستنِ جغرافيا ،خلط »انگيزه و
انگيخته« بوده و مغالطهاي بيش نيست .جغرافيا مجموعهاي است از قوانين ،تئوريها و
انديشههاي مختلف كه روابط بين متغيّرهاي گوناگون را بررّسي و تبيين مي-
كند)انگيخته( امّا نحوة استفادة از اين قوانين و تئوريها در راستاي اهداف انساندوستانه
و يا در راستاي تخريب و استثمار انسانها ،كاربرد و عملي است كه از سوي ما انسانها
بر جغرافيا بار ميشود و اين ايراد در متن و محتوا و معناي جغرافيا وجود ندارد ،لذا
نميتوان به دليل استفادة قدرتها و ايدئولوژيها از جغرافيا ،اين علم را يكسره در
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خدمتِ قدرت و ايدئولوژي دانست و به ذمّ آن پرداخت .ما براي تأييد و اثبات و يا ر ّد
و ابطال نظريّه يا فرضيّهاي در جغرافيا بايد به آوردن »دليل« متوسّل شويم و اين تئوريها
را به داوري »عقلي و تجربي« بگذاريم و بدين وسيله صحّت و سقم آنرا مشخّص
كنيم .به عبارت ديگر ،بايد با استفاده از دﻻيل عقلي و منطقي و تجربي كه از جنس

ادراكات هستند با تئوريها و قوانين جغرافيايي برخورد كنيم نه اينكه چون قدرتهاي
مختلف از جغرافيا استفاده يا سوءاستفاده كردهاند به ردّ اين مفهوم بپردازيم و به »دليل-
تراشي« پرداخته و مرتكب خلط »دليل و علّت« شويم .بهطور كلّي ،در اين راستا ،ارجاع
معناي علم به قدرت ،بجاي ارجاع آن به واقعيّت و بويژه عقل ،ناشي از خلط دانش و
كاربرد ،انگيزه و انگيخته و دليل و علّت است و اين كار ،تفسيري سياسي ،ايدئولوژيكي،
هيجاني و احساسي از جغرافيا ارائه ميدهد نه تفسيري علمي و منطقي.
 پس از جنگ جهاني دوّم ژئوپليتيك به علّت همكاري اين رشته با نازيسم و طرحهاي
هيتلر براي تسلّط بر جهان ،مورد دشمني و بيمهري قرار گرفت).(Dodds, 2011: 44

چرا كه در طول جنگ جهاني دوّم و پس از آن ،هاوس هوفر و همكارانش به دليل
القاي اين افكارِ روشنفكرانه به هيتلر و حاكمان آلمان طيّ سالهاي جنگ ،مورد اعتراض
و سرزنش قرار گرفتند .البتّه ميزان دريافت اين تفكّر از سوي رهبران نازي نامعلوم است
اما مسلّم اينكه ،گسترش سرزمين ستيزه جويانة آلمان در دهة  ١٩٣٠به بروز جنگ
جهاني دوّم انجاميد) .(Braden & Shelley, 2004: 42لذا نسل جديد جغرافدانان
سياسيِ آمريكا واژة ژئوپليتيك را كنار گذاشتند و در عوض بر گسترش جغرافياي
سياسي تمركز كردند) .(Dodds, 2011: 49به عبارت ديگر ،بعد از سال  ١٩٤٥ژئوپليتيك
چه از نظر لفظ و چه از جهت تحليل براي مدّت  ٤٠سال از برنامههاي دانشگاهي
حذف شد) .(Mirheidar & Mirahmadi, 2017: 116در اين راستا تجربة تلخي كه
ژئوپليتيك آلمان به جاي گذاشته بود موجب شد دانش ژئوپليتيك در آمريكاي شمالي
بيشتر به جنبههاي انساني و به سمت ژئوپليتيك انسانگرا گرايش يابد) Ezzati, 2001:
.(52

در اين راستا همچنانكه قبﻼً اشاره شد ،بايد عنوان كرد ،جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك
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داراي دو جنبة بنيادي و كاربردي است .وجه بنيادي آن به توليد گزارههاي علمي و
توسعة قلمرو معرفتشناسي آن ميپردازد و وجه كاربردي آن ناظر بر كاربرد معرفت
علميِ ژئوپليتيك در راستاي رفع نيازهايِ جوامع بشري است كه تا حدّ زيادي تابع
جهانبيني ،ايدئولوژي ،نگرش و عﻼئق كاربران ميباشد .اين امر در مورد وجه كاربرديِ
ساير رشتههاي علمي نيز صادق است ،بنابراين مختصّ ژئوپليتيك نيست و نميتوان به
خاطر سوءاستفاده از يك رشتة علمي توسّط كاربران ،آن رشته را مقصّر
دانست) .(Hafeznia, 2007: 1بلكه چنين داوري بايد در ارتباط با كاربران ،جهانبيني و
ت
ايدئولوژي آنها صورت پذيرد نه نظام و رشتة علمي مربوطه .از اين رو اگر معرف ِ
ژئوپليتيكي توسّط صاحبا ِن قدرت مورد سوءاستفاده قرار گرفته يا قرار ميگيرد ،آنكه
بايد سرزنش شود ،كاربر است نه رشتة ژئوپليتيك .تمامي رشتههاي علمي به توليد
معرفت و دانش دربارة جهان مشغولند تا دانش توليدي را در خدمت نيازهاي بشر قرار
دهند و حكومتها و دولتها به عنوان مسئول تأمين نيازهاي ملّتها و جوامع بشري
نتايج علمي رشتهها را به خدمت ميگيرند و از اين بابت نميتوان آنها را سرزنش
كرد .تنها زماني آنها مستحقّ سرزنش هستند كه دانش را در راستاي خودكامگي و
تضييع حقوق انسانها و ملّتها و توليد رنج براي آنها بكار گيرند و به معني واقعي
آنرا مورد سوءاستفاده قرار دهند .دانش و معرفتِ ژئوپليتيكي به ذات خود؛ پسنديده و
مفيد است و براي پاسخگويي به نيازهايِ بشر بايد پيشرفت نمايد .نكتة حائز اهميّت
اين است كه اين دانش در تمام مقياسها اعم از جهاني ،ملّي و محلّي مورد سوءاستفادة
بازيگران سياسي قرار نگيرد .بلكه برعكس در خدمت انسانها ،ملّتها و جوامع بشري
قرار گرفته و بازيگران سياسي نيز آنرا در همين راستا بكار گيرند).(Ibid: 2

همانند موارد پيشگفته ،بر اساس ارزشباري دانش و مسبوق بودن واقعيّات به تعلّقات،
اساساً همة واقعيّتها و حقايق ،خصلتي ارزشبار دارند ،طوريكه واقعيّت و حقيقت
در كنه خود با ارزشها آميخته هستند و امكان جدايي آنها وجود ندارد .در اينجا
ضمن بيان و ارائة مثالهايي از گزارهها و قضاياي جغرافيايي به بررّسي و ارزيابي بيشتر
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اصل فوق)ارزشباري دانش( ميپردازيم:
به گزارههاي زير توجّه كنيد:

».١فقرزدايي و برقراري عدالت اجتماعي موجب افزايش رضايت شهروندان و در نهايت
افزايش قدرت ملّي يك كشور ميشود«.
.٢شرايط اقليمي هر نقطه از سيّارة زمين ناشي از موقعيّت جغرافيايي آن است.
.٣موقعيّت جغرافيايي نقش مؤثّري در امنيّت ،توسعه ،قدرت يا ضعف كشورها دارد.
.٤تراكم جمعيّت در مناطق خشك زمين نسبت به مناطق پرباران كمتر است.
.٥در غالب موارد كشورهاي محصور در خشكي نسبت به كشورهاي ساحلي از اقتصاد
ضعيفتري برخوردارند.
.٦اجراي صحيح برنامههاي آمايش سرزمين موجب توازن و تعادل فضايي كشورها
ميشود.
.٧ايجاد امنيّت و همبستگي ملّي در كشورهاي چندمليّتي مشكلتر از كشورهاي تك-
مليّتي است.
.٨منابع ذي قيميت محيطي عامل مهمّي در منازعات ژئوپليتيكيِ ميان كشورهاست.
.٩افزايش ميزان رضايتمندي مردم از عملكرد حكومتها موجب افزايش اقتدار ملّي
آنها ميشود.
.١٠نوع خاك در هر منطقه از زمين معلول فعاليّتهاي تكتونيكي و شرايط اقليمي آن
منطقه است.
.١١منابع سرشار آب و موادّ معدني در يك منطقه عامل مهمّي در ارتقاء جايگاه
ژئوپليتيكي يا ژئواكونوميكي آن منطقه به شمار ميآيد.
.١٢غالب منازعات ميان كشورها منشأ جغرافيايي دارد.
.١٣در سازماندهي سياسي فضا و تقسيمات كشوري در راستاي افزايش رضايت
شهروندان و كاهش تنشهاي احتمالي بايد همگوني نواحي در زمينههاي زباني ،نژادي،

قومي ،مذهبي و  ...را لحاظ كرد.
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چنانچه مﻼحظه ميكنيد گزارههاي ارائه شده مثالهايي از جغرافياي طبيعي و انساني
ميباشد كه در قالب عباراتي وصفي و توصيهاي ،اخبار و گزارشاتي را از محيط
جغرافيايي عرضه ميكنند .نكتة درخور توجّه در مورد اين گزارهها آن است كه ،ا ّوﻻً
همة عبارات مزبور از پديدهها و فرآيندهايي واقعي و عيني سخن ميگويند و ثانياً امكان
ارزيابي و تعيين صدق و كذب آنها به كمك آزمون تجربي براي همة پژوهشگران
جغرافيايي به روشني وجود دارد و امري همگاني و عمومي محسوب ميگردد .اكنون
پرسش اصلي آن است كه آيا گزارههاي فوق گزارههايي آميخته با ارزشها هستند؟ و
عينيّت و اعتبار متناسب با ارزشها تغيير ميكند؟ يا آنكه واقعيّت و صدق و كذب
محتواي عبارات مزبور فارغ از ارزشها بوده و امري ثابت و نامتغيّر است؟ چنانچه به
محتوا و مندرجات هر كدام از گزارههاي ياد شده توجّه كنيم به روشني درمييابيم كه
نسبت و رابطة ميان متغيّرهاي موجود در هر يك از گزارهها ،نسبتي ثابت و فرازماني و
فرامكاني است و اين آشكارا مغاير با اصل ارزشباري دانش ،مورد نظر در ديدگاه
انتقادي است .ذيﻼً به بررّسي دقيقتر مطلب ميپردازيم:
در مورد گزارة شمارة  ١فرض كنيم كه جغرافيداني با ايدئولوژي و گرايشات
ماركسيستي به موضوعات مربوط به فقرزدايي عﻼقمند شود و اين موارد را در رأس
برنامههاي خود قرار دهد .به عبارت ديگر ،يعني ايدئولوژي ماركسيست)ارزش( در
انتخاب موضوع پژوهش)دانش( او مؤثّر بوده است همچنين اين شخص تحت تأثير
اين ايدئولوژي به انتخاب روش تحقيق و فرضيّهسازي پرداخته و سپس به گردآوري
دادهها در رابطه با موضوع مورد مطالعة خود كند ،حال سؤالي كه مطرح ميشود اين
است كه آيا ماركسيست بودن اين جغرافيدان در محتوا و معناي دانش)واقعيّت(
تأثيرگذار ميباشد؟ يعني آيا ممكن است كه جغرافيداني با گرايشات ليبراليستي به
نتيجهاي خﻼف گزارة فوق برسد؟ يعني به اين نتيجه برسد كه مثﻼً فقرزدايي تأثيري بر
رضايت شهروندان و قدرت ملّي ندارد؟ بديهي است كه چنين چيزي صحيح نيست .به
تعبير ديگر ،گرچه ارزشها و تعلّقات در انتخاب موضوع ،فرضيّهسازي و روش تحقيق
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تأثيرگذار است امّا محتواي دانش را نميتواند تحت تأثير قرار دهد چرا كه ما با هر

موضوع ،فرضيّه و روشي كه كار كنيم نهايتاً نتيجة بدست آمده بايد بدست داوري سپرده
شود و معيار صدق و كذب گزارهها در هر صورت تطابق با عقل و منطق و همچنين
تطابق با واقعيّت است و مرحلة داوري است كه ارزشها و تعلّقات را از محتواي دانش
جدا نموده و از اختﻼط آنها جلوگيري ميكند.
در گزارة شمارة  ٢چنين آمده است :شرايط اقليمي هر نقطه از سيّارة زمين ناشي از
موقعيّت جغرافيايي آن است .در اين شكّي نيست كه وضعيّت اقليمي و ميزان دما و
بارش در هر نقطة جغرافيايي مستقيماً به نحوة تابش اشعههاي خورشيد و نيز شرايط
توپوگرافي و موقعيّت جغرافيايي آن نقطه مربوط است .روشن است موقعيّت جغرافيايي
هر نقطه از زمين در ميزان دريافت انّرژي خورشيدي و به دنبال آن پيدايش وضعيّت
اقليمي مخصوص به آن دخالت مستقيم دارد و اين امري بديهي و كامﻼً عيني و مستقل
از ديدگاه افراد و پژوهشگران است .ترديدي نيست كه رابطة ميان دو متغيّر »موقعيّت
جغرافيايي« و »شرايط اقليمي« يك رابطة پايدار و فارغ از ارزش است .آيا اين مطلب
پذيرفتني است كه كسي ادّعا كند رابطة ميان موقعيّت جغرافيايي و شرايط اقليمي بر
حسب ارزشهاي افراد دچار تحوّل و دگرگوني گرديده و واقعيّت آن تابع ارزشهاي
مختلف افراد و جوامع بوده است؟ آيا هيچ عقل سليمي ميپذيرد كه مثﻼً بر اساس
ارزشهاي يك جغرافيدان ليبرال ،شرايط اقليمي يك نقطه از سطح زمين هيچ نسبتي با
موقعيّت جغرافيايي آن نداشته است؟ مسلّماً عقل سليم و نيز بررّسي و آزمونهاي
ميداني و تجربي به روشني ميپذيرد كه نسبت ميان موقعيّت جغرافيايي و شرايط اقليمي
در هر نقطه از سطح زمين ،امري ثابت و غيرمتغيّر بوده و تابع ارزشها و همچنين
ديدگاههاي افراد نبوده و نيست .اين مطلب در مورد ساير گزينهها هم صحيح است.
در گزارة شمارة  ٣نسبت مستقيمي ميان دو متغيّر »موقعيّت جغرافيايي« و »قدرت يا
ضعف كشورها« مطرح گرديده است .اندكي تأمّل در محتواي گزاره و نيز بررّسي شواهد
و مصايق عيني و واقعي ،گوياي آن است كه عوامل مختلف و متعدّدي در قدرت و
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ضعف كشورها و حكومتها نقش دارند كه يكي از عوامل مؤثّر در اين زمينه موقعيّت
جغرافيايي كشورهاست .بهطور مثال كشورهايي كه در موقعيّت ارتباطي يا ساحلي قرار
دارند و يا در مجاورت مناطق مهم و استراتژيك جهان واقع شدهاند غالباً از درجات و
ميزان قدرت بيشتري نسبت به كشورهاي فاقد موقعيّت مناسب جغرافيايي برخوردار
هستند .مطالعه در حوادث تاريخي و تحوّﻻت نظامبينالملل به خوبي نشان ميدهد كه
آن دسته از كشورهايي كه از موقعيّت جغرافيايي مطلق يا نسبي بهتري برخوردار بودهاند
غالباً به كشورهاي قدرتمندي تبديل گرديدهاند .بديهي است تأكيد بر موقعيّت
جغرافيايي در گزارة فوق هرگز بدين معنا نيست كه تنها عامل قدرت و ضعف كشورها
و حكومتها عامل موقعيّت جغرافيايي است ليكن مطالعه در مورد عوامل به وجود
آورندة قدرت و ضعف كشورها نشان ميدهد يكي از عوامل اصلي و تأثيرگذار در اين
زمينه عامل موقعيّت جغرافيايي است و ترديدي نيست كه نقش موقعيّت جغرافيايي در
اين زمينه تابع ارزشهاي خاصّي نبوده و واقعيّتي ثابت و هميشگي است كه در طول
تاريخ همواره نقشآفريني نموده است .لذا تغيير ايدئولوژيها و بهطور كلّي ارزشها
هرگز باعث نگرديده تا نقش موقعيّت جغرافيايي كشورها در قدرت و ضعف آنها نفي
و انكار شود.
در گزارة شمارة  ٤ميان دو متغيّر »تراكم جمعيّت« و »شرايط اقليمي« نسبتي مستقيم از
نوع همبستگي بيان گرديده است .از آنجا كه تراكم و تجمّع جمعيّت در هر نقطه از
سطح زمين ،مستقيم ًا با عوامل و بنيادهاي اوّليّة زيستي يعني آب و خاك مرتبط است
لذا بيشترين تجمّعات انساني در مناطقي به وجود آمدهاند كه داراي شرايط اقليمي و
آب و خاك مناسب بودهاند و اين امري است كه در شرايط و دورههاي تاريخي مختلف
به صورت ثابت و پايدار تكرار گرديده است .از اين رو هم از حيث استدﻻلي و هم از
نظر شواهد و مصاديق تاريخي ميتوان درستي و واقعيّت گزارة مزبور را در همة مقاطع
و دروههاي تاريخي ،فارغ از ارزشهاي جوامع و افراد اثبات نمود.
در گزارة شمارة  ٥چنين فرض شده است كه در غالب موارد كشورهاي برخوردار از
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موقعيّت ساحلي و دريايي از اقتصاد قويتري نسبت به كشورهاي محصور در خشكي
و فاقد دسترسي به آبهاي آزاد برخوردارند .مطالعه و ارزيابي توانمنديهاي اقتصادي
كشورها از گذشته تا كنون نشان ميدهد آن دسته از كشورها كه داراي موقعيّت ساحلي
هستند غالباً از امتياز بهرهگيري از مزاياي دريا برخوردارند و شكّي نيست كه موقعيّت
دريايي به ويژه در عرصة تجارت ،صادرت ،واردات و ديگر تسهيﻼت مرتبط با آبهاي
آزاد واجد مزيّتهاي متعدّدي است كه كشورهاي فاقد اين موقعيّت ،از اين مزيّتها
محروم ميباشند .بديهي است بهرهگيري از مزيّتهاي مزبور ميتواند عامل مهمّي در
رشد و توسعه و تقويت توانمنديهاي اقتصادي كشورهاي ساحلي بوده و برعكس
محروميّت از مزاياي مزبور نقش مؤثّري در عدم رشد و توسعة اقتصادي كشورها داشته
باشد .نكتة درخور توجّه آن است كه رابطة ميان موقعيّت ساحلي و قدرت اقتصادي و

نيز رابطة ميان موقعيّت محصور در خشكي با ضعف اقتصادي اوّﻻً واقعيّتي قابل مشاهده
و دريافت است ثاني ًا اين واقعيّت ،قابل ارزيابي و آزمون تجربي است و امكان مطالعة
تاريخي نسبت ميان موقعيّتهاي فوق با قدرت و ضعف اقتصادي كشورها وجود دارد.
ﻻزم به ذكر است همچنانكه در گزارة شمارة  ٤بيان شده است برخورداري از موقعيّت
ساحلي در همة موارد نميتواند عامل برتري اقتصادي شمرده شود زيرا در شرايط
واقعي ميتوان كشورهايي را مثال زد كه عليرغم محروميّت از موقعيّت ساحلي از توان
و قدرت اقتصادي باﻻيي برخوردار بودهاند .به همين جهت نيز در گزارة فوق عنوان
گرديده است كه در غالب موارد كشورهاي داراي موقعيّت ساحلي از توان اقتصادي
باﻻتري نسبت به كشورهاي غيرساحلي برخوردارند .نكتة مهمّ ديگر آن است كه رابطه
و نسبت فوقالذّكر نسبتي عام و فراگير بوده و مشروط به ارزشهاي مختلف نبوده و
نيست .به همين جهت ميتوان گفت :همواره و در تمام دورههاي تاريخي در اغلب
موارد كشورهاي ساحلي نسبت به كشورهاي غيرساحلي از اقتصاد قويتري برخوردار
بودهاند.
همچنين در ساير گزارهها به ترتيب موارد و نسبتهاي زير مطرح شدهاند:
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 نسبت ميان »اجراي برنامههاي آمايش سرزمين« با »بروز توازن و تعادل فضايي
در كشورها«؛
 نسبت ميان »تنوّع قومي« با »امنيّت و همبستگي ملّي«؛
 نسبت ميان »منابع ذي قيمت محيطي« با »منازعات ژئوپليتيكي«؛
 نسبت ميان »افزايش رضايتمندي مردم« با »افزايش اقتدار ملّي حكومتها«؛
 نسبت ميان »نوع خاك در هر منطقه« با »فعاليّت تكتونيكي و شرايط اقليمي
هر منطقه«؛
 نسبت ميان »منابع سرشار آب« با »موقعيّت و جايگاه ژئوپليتيكي يك منطقه«؛
 نسبت ميان »منازعات ميان كشورها« با »عوامل جغرافيايي«؛
 نسبت ميان »افزايش رضايت شهروندان در تقسيمات كشوري« با »كاهش
تنشهاي مختلف«.
در همة گزارهها و موارد مذكور اوّﻻ نسبت و روابط موجود ميان متغيّرها ،نسبتي واقعي
و عيني بوده و مستقل از ديدگاهها ،اهداف و تعلّقات افراد و گروهها ميباشد .ثاني ًا
نسبتها و روابط موجود اموري آزمونپذير بوده و قابل تجربه ميباشند و از اين رو
امكان ارزيابي به تبيين درستي و نادرستي نسبتها وجود دارد .هر چند ممكن است
اَشكال و نحوة برقراري نسبت ميان متغيّرها به موازات تحوّل در ابزار و روشها به
نحوي دچار تغييرات جزيي شده باشند ليكن اصل رابطه و نسبت ميان متغيّرها به رغم
تغيير در ارزشها همچنان ثابت و پايدار باقي مانده است .بر اساس آنچه بيان شد به
روشني ميتوان چنين نتيجه گرفت كه واقعيّتهاي جغرافيايي برخﻼف اصل ارزشباري
دانش ،از عينيّت و اعتبارِ فارغ از ارزش برخوردار بوده و تابع تحوّﻻت ايدئولوژيكي
نبوده و نيست.
از ديدگاه پيروان مكاتب انتقادي ،گزارهها و قضاياي علمي در كُنه و ذات خود با نظام
ارزشها ،انگيزهها ،اهداف و منافع افراد و گروهها در هم آميخته است .به تعبير روشنتر،
هيچ واقعيّت و حقيقتي؛ مستقل از اهداف ،انگيزهها و تعلّقات اساساً موضوعيّت
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ندارد) .(Habermas, 1968: 301-317بنابراين ،اگر به اختﻼط دانش و ارزش در كنه
ذات خود اعتقاد داشته باشيم ،گزارهها و قضاياي باﻻ در كُنه و ذات خود با نظام ارزش-

ها ،انگيزهها ،اهداف و منافع افراد و گروهها در هم آميخته است .در اين صورت ،هيچ
واقعيّت و حقيقتي مستقل از اهداف و انگيزهها و تع ّلقات اساساً موضوعيّت ندارد.
بهطور مثال اگر گفته شود ميزان تراكم جمعيّت در هر منطقة جغرافيايي با شرايط اقليمي
آن منطقه مرتبط است و يا اگر گفته شود منابع سرشار آب و موادّ معدني در يك منطقه
عامل مهمّي در ارتقاء جايگاه ژئوپليتيكي يا ژئواكونوميكي آن منطقه به شمار ميآيد،
همچنين اگر گفته شود نوع خاك هر منطقة جغرافيايي حاصل فعاليّتهاي تكتونيكي و
شرايط اقليمي موجود آن منطقه است ،قطعاً اين گزارهها و عبارات ،نسبت و آميختگي
جدّي با انگيزهها ،اهداف و تعلّقات گويندگان آن دارد و اساس ًا ممكن نيست كه قضاياي
فوق فارغ از اهداف و انگيزهها و مستقلّ از منافع و تعلّقات گويندگان آنها از عينيّت
و حقيقت مستقل برخوردار باشند .به راستي آيا يك جغرافيدان آمريكايي يا فرانسوي
و يا آلماني كه هر كدام به فرهنگ ،سنّت و جامعة بخصوصي تعلّق دارند در مورد
قضاياي جغرافيايي پيش رو برداشت و تفاسير متفاوتي از يك جغرافيدان ايراني ،چيني،
ژاپني و مصري دارند؟ آيا مثﻼً در خصوص اثرات اجرايي برنامههاي آمايش سرزمين
در ايجاد تعادل و توازن فضايي در كشورها يا نقش موقعيّت جغرافيايي در امنيّت
كشورها و يا نقش آب در جايگاه و اهميّت ژئوپليتيكي يك منطقه ميان جغرافيدانان
متعلّق به جوامع مختلف ،تفاوتي از نظر برداشت و تفسير وجود دارد؟ كامﻼً روشن و
آشكار است كه برداشت و تفسير همة جغرافيدانان صرفنظر از تعلّق آنها به جامعه و
فرهنگهاي مختلف ،از دادهها ،فرضيّهها ،نظريّهها و قوانين جغرافيايي؛ يكسان و
مشترك است .به راستي آيا ميتوان پذيرفت كه ميان يك جغرافيدان غربي با يك
جغرافيدان شرقي و يا يك سياستمدار آمريكايي با يك روحاني مسيحي يا ميان يك
كارخانهدار بزرگ با يك دانشجوي فقير رشتة جغرافيا در تفسير و برداشت اين مطلب
كه ميزان جمعيّت در يك منطقة جغرافيايي ،نسبت مستقيمي با شرايط آب و هوايي
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منطقه دارد و يا اينكه موقعيّت جغرافيايي هر كشور نقش مؤثّري در امنيّت آن كشور
دارد ،تفاوت و اختﻼفي وجود داشته باشد؟ آيا مثﻼً يك سرمايهدار صاحب كارخانه به
دليل منافع و انگيزههاي سودجويانة خود معتقد است كه وجود منابع سرشار موادّ معدني
در يك ناحية جغرافيايي عامل تأثيرگذار در موقعيّت ژئواكونوميكي آن ناحيه است در
حاليكه مثﻼً يك كارگر يا كشاورز فقير در اين مورد اعتقادي متفاوت با سرمايهدار
مزبور دارد؟ آيا به راستي اين واقعيّت جغرافيايي كه ميگويد موقعيّت جغرافيايي نقش
مؤثّري در امنيّت ،توسعه ،قدرت يا ضعف كشورها دارد واقعيّتي مستقل از انگيزهها و
تعلّقات پژوهشگر جغرافيايي است يا ناشي از اهداف و تعلّقات اوست؟ شكّي نيست
كه انسان موجودي است داراي عﻼئق ،اهداف و منافع و همچنين شكّي نيست كه هر
پژوهشگري در مقام انساني داراي عﻼئق ،انگيزهها و خواستههاي گوناگون است ليكن
بايد متوجّه بود كه بيطرفي و عينيّتگراييِ يك پژوهشگر در مقام پژوهش با داشتن
انگيزه و اعتقادات در مقام انساني منافات ندارد .روشن است يك پژوهشگر جغرافيدان
در مقام انساني ،فردي با انگيزهها و اعتقادات خاصﱢ خود ميباشد ليكن همين
جغرافيدان سعي ميكند در جايگاه پژوهشگر اساساً انگيزهها و اعتقادات خود را دخالت
ندهد زيرا دخالت انگيزهها و عﻼئق پژوهشگر در مقام پژوهش موجب خروج او از
قلمرو علم و پژوهش علمي خواهد بود .بنابراين همانگونه كه يك سياستمدار ،يك
سرمايهدار بزرگ ،يك كارگر ساده و يك پژوهشگر جغرافيدان ،قطع نظر از اعتقادات،
انگيزهها ،منافع ،خاستگاه طبقاتي و اهداف حزبي ،سياسي ،مذهبي و نظاير آن ،در مورد
نقش موقعيّت در امنيّت كشورها و يا در مورد رابطة ميان شرايط اقليمي و ميزان جمعيّت
در هر منطقة جغرافيايي داراي ديدگاه و برداشت مشترك و يكسان هستند ميتوان چنين
نتيجه گرفت كه واقعيّت و حقيقت جغرافيايي در مرحلة كشف و پژوهش علمي مستقل
از انگيزهها ،اهداف و تعلّقات افراد و پژوهشگران است ليكن همين واقعيّات و حقايق
در مرحلة كاربرد و بكارگيري عملي تابع انگيزهها ،اهداف و تعلّقات افراد و پژوهشگران
است .از اين رو به نظر ميرسد پيروان مكاتب انتقادي با خلط ميان دانش و تعلّقات و
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با تأثيرپذيري از ديدگاه ويتگنشتاين در خصوص خلط ميان معنا و كاربرد ،واقعيّت و
حقايق را در مرحلة »معنا و مفهوم با مرحلة كاربرد« آنها يكي پنداشته و بدين ترتيب

نتيجه گرفتهاند كه معنا ،واقعيّت و حقيقت بهطور ذاتي با انگيزهها و تعلّقات آميخته و
عجين است .از اين رو خلط ميان »دانش و تعلّقات« يا خلط ميان »معنا و كاربرد« موجب
يكي پنداشتن واقعيّت و حقايق در مرحلة معنا و مفهوم با مرحلة كاربرد آنها ميشود
كه در اين صورت ،واقعيّت و حقيقت بهطور ذاتي با انگيزهها و تعلّقات آميخته و عجين
است .بنابراين ميتوان گفت عينيّت و اعتبار قضايا ،قوانين و نظريّههاي جغرافيايي در
مرحلة پژوهش كامﻼً مستقل از اهداف و تعلّقات افراد و پژوهشگران است ليكن در
مرحلة كاربرد عملي ،دادهها ،قوانين و نظريّههاي مزبور در خدمت اهداف ،تعلّقات و
خواستههاي پژوهشگران و ديگر گروههاست .روشن است اين تفسيري كه ما از نسبت
ميان دانش و تعلّقات)انگيزهها و ارزشها( در جغرافيا ارائه نموديم تفاوت بنيادي و
اساسي با تفسير و برداشت مكاتب انتقادي از رابطة ميان دانش و ارزش داشته و به
نتايج متفاوتي از اين موضوع منجر ميگردد.
نسبيّتگرايي
از جمله نتايج گريزناپذير ارزشباريِ دانش ،اعتقاد به نسبيّت معرفتها و حقايق خواهد
بود .معناي نسبيّتگرايي آن است كه اساساً همة اَشكال و شقوق معرفت تابع ديدگاه
افراد و گروهها بوده و ريشه در نوع بينش و گرايشات افراد دارد و چون هر كس به
فراخور درك و گرايشات خود دريافتهاي خاصّي از واقعيّت و حقيقت عرضه ميكند
لذا امكان دستيابي به واقعيّت مشترك و حقيقت ثابت و مطلق وجود ندارد .بنابراين به
تعداد افراد و گروهها و به تناسب شرايط اجتماعي و ايدئولوژيهاي مختلف ،ميتوان
عينيّت و حقايق مختلفي در اختيار داشت .بر اين اساس هر كس با هر گرايش و
عقيدهاي ،هر آنچه را كه درمييابد حقيقت خواهد پنداشت و به همين جهت ،واقعيّت
و حقيقت خصلتي متكثّر و پلوراليستي داشته ،جنبة پايدار و دائمي ندارد .از طرفي به
دليل فقدان معياري ثابت براي دريافتهاي افراد ،امكان مقايسة ميان دريافتها و ارزيابي
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و تعيين صدق و كذب آنها وجود نخواهد داشت و هر كس هر آنچه را كه دريافته
است درست تلقّي خواهد كرد) & Sadegi, 2015: 197-205 & 2013: 116-117
.(Rorty, 2014: 19-23 & Soroush, 1994: 269

اصل نسبيّتگرايي مبتني بر اين فرض است كه هيچ واقعيّت و حقيقت ثابت ،فراگير و
مطلقي در عرصة علم و معرفت وجود ندارد و هر كس بنا به چارچوبها و مباني مورد
نظر خود ميتواند به دريافت واقعيّتها و حقايق معرفتي نائل گردد .همچنين در هر
جامعه و فرهنگي متناسب با اصول و مباني آن فرهنگ ميتوان به تعريف واقعيّت و
حقيقت پرداخت .از اين رو به تعداد افراد و جوامع مختلف ميتوان واقعيّت و معرفت-
هاي مختلفي در اختيار داشت .بهطور مثال اگر گفته شود» :ميزان و تراكم جمعيّت در
هر ناحية جغرافيايي نسبت مستقيم با شرايط اقليمي آن ناحيه دارد«» ،نوع خاك هر
منطقه از سطح زمين معلول شرايط تكتونيكي و اقليمي آن منطقه است«» ،افزايش ميزان
رضايتمندي مردم يك كشور از عملكرد حكومت منجر به افزايش اقتدار آن حكومت
ميگردد« بنا به اصل نسبيّت ،قضاياي فوق را نميتوان واقعيّاتي مسلّم و قطعي پنداشت
زيرا ممكن است مثﻼً پنج جغرافيدان از گرايشات مختلف و از فرهنگهاي گوناگون،
پنج نوع تفسير و برداشت متفاوت و حتّي متضادّ از قضاياي مذكور داشته باشند و در
عين حال هر كدام از آنها مدّعي درستي برداشت و تفسير خود باشد .بديهي است در
چنين وضعي و با تكيه بر اصل نسبيّت ،منطقاً امكان داوري ميان نظريّهها و برداشتهاي
آنها وجود نخواهد داشت زيرا براي داوري ميان نظريّههاي آنها و تعيين صدق و
كذب آن نظريّات معياري مستقل و جدا از عقيدة هر يك از آنان وجود ندارد و به همين
دليل هر كدام از ايشان نظريّة خود را معتبر خواهد دانست .از آنجا كه مطابق ارزشباري
دانش ،همة واقعيّتها و حقايق ،تابع ارزشها ،ايدئولوژيها و ديدگاه و برداشتهاي
متفاوت و متكثّر افراد و گروهها بوده لذا نسبيّتگرايي در اين زمينه امري محتوم و
اجتنابناپذير خواهد بود .بدين ترتيب امكان سخن گفتن از هيچ قضيّه ،فرضيّه و نظريّة
جغرافيايي عام و فراگير وجود نخواهد داشت و از اين رو نظريّههاي جغرافيايي فاقد
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عموميّت و عينيّت ﻻزم خواهند بود .به راستي اگر بپذيريم هيچ نوع امكان داوري ميان
نظريّههاي متفاوت و حتّي متضادّ وجود ندارد آنگاه چگونه ميتوان درستي يا نادرستي
يك نظريّه و فرضيّه را تعيين نمود؟ حال آنكه مهمترين شأن و كاركرد علم؛ شأن
»داوري علم« در خصوص فرضيّهها و نظريّههاست .از سوي ديگر اگر بپذيريم براي

تعيين و شناخت واقعيّات هيچ معياري جز ديدگاه ،انگيزه و برداشت خود پژوهشگران
وجود ندارد در آن صورت معناي عينيّت در علم چه خواهد بود؟ از جمله پيامدهاي
منطقي ديگر نسبيگرايي ،مسدود شدن باب نقد و انتقاد ميباشد زيرا پژوهشگري كه
نسبيّتگرايي را در قلمرو علم پذيرفته است ﻻجرم بدين امر تن داده است كه واقعيّت
ثابت و مطلقي وجود ندارد بلكه به تعداد افراد و ديدگاهها ،واقعيّت و حقيقت موجود
است .روشن است بنا به اين فرض ،هيچ كس نميتواند اجازة نقد ساير ديدگاهها را به
خود بدهد زيرا پيشاپيش پذيرفته است كه واقعيّت و حقيقت مرجعي وجود ندارد كه
بدان وسيله به سنجش و ارزيابي برداشتهاي ديگران پرداخت و اين آشكارا به معناي
انسداد باب نقد و انتقاد خواهد بود .بر اين اساس ،اگر ما معتقد به ارزشباري دانش
در ذات خود باشيم در آن صورت ما ديگر مجاز به انتقاد از ديگران نخواهيم بود زيرا
در اين صورت علم هر جامعهاي مطابق با ايدئولوژي و ارزشهاي آن جامعه خواهد
بود و خود به خود زمينة نقد و انتقاد از بين خواهد رفت.
همانطور كه بيان شد ،نسبيّتگرايي در علم مستلزم نتايج و پيامدهاي متعدّدي است
كه در اينجا بهطور اجمال به اين پيامدها اشاره ميكنيم:
.١نفي عينيّت علم؛
.٢نفي ويژگي اعتبارسنجي علم در مورد قضايا و نظريّههاي علمي؛
.٣نفي معياري مستقل براي ارزيابي ديدگاهها و نظريّههاي افراد؛
.٤مسدود شدن باب نقد و انتقاد.
بر اساس آنچه در اين قسمت بيان گرديد به روشني ميتوان چنين نتيجه گرفت كه
پذيرش اصل نسبيّت در پژوهشهاي جغرافيايي با روح و شأن تحقيق علمي ناسازگار
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بوده و از اين طريق امكان بدست دادن دانشي معتبر و عيني از جغرافيا وجود ندارد.
عﻼوه بر آن با اتّكاء به اين اصل امكان ارزيابي و داوري ميان قضايا و نظريّههاي
جغرافيايي از ميان رفته و تعيين صدق و كذب نظريّههاي جغرافيايي ناممكن خواهد
بود و اين به روشني با عينيّت و اعتبار دانش جغرافيا در تضاد خواهد بود.
عينيّت و اعتبار در جغرافيا

مهمترين مسئلة هر نوع معرفتشناسي و علمشناسي ،ايجاد تعادل بين عينيّت و ذهنيّت
در علم است .اگر تجربة عيني به قواعد و قوانين ذهني و روشمند نينجامد ،علم و
معرفت تشكيل نميشود و اگر قواعد و قوانين ذهني بريده از واقعيّت عيني باشد،
واقعنمايي و حكايتگري)رئاليسم( خود را از دست ميدهد) .(Nabavi, 2010: 203به
عبارت ديگر ،محور اصلي مباحث شناختشناسي را مسئلة »ارزش شناخت« تشكيل
ميدهد و اين مسئله در پي اين است كه نشان دهد معيار شناسايي »حقايق« از پندارهاي
نادرست و مخالف با واقع چيست؟ و براي اين منظور ابتدا بايد تعريف حقيقت را در
اصطﻼح فلسفي بدانيم» :حقيقت« عبارت است از صورت علمي مطابق با واقعيّتي كه
از آن حكايت ميكند به عبارت ديگر ،حقيقت بودنِ شناخت عبارت است از مطابقت
آن با واقعي كه از آن حكايت ميكند) .(Mesbah-e Yazidi, 2013: 246-247به تعبير
ديگر ،در اصطﻼحات فلسفي معموﻻً »حقيقت« همرديف »صدق« يا »صحيح« است و
به آن قضيّة ذهني گفته ميشود كه با واقع مطابقت كند ،امّا »خطا« يا »كذب« يا »غلط«
به به آن قضيّة ذهني گفته ميشود كه با واقع مطابقت نكند مثﻼً اعتقاد به اينكه زمين
گِرد خورشيد ميچرخد ،حقيقت و صدق و صحيح است امّا اعتقاد به اينكه خورشيد
گرد زمين ميچرخد ،خطا و كذب و غلط است).(Motahari, 2014: 156

برخي خيال ميكنند عينيّت علمي بايد بر عدم تعصّب و ديدِ عينيِ دانشمند پيريزي
شود ،در صورتي كه اگر چنين بود ،ميبايست عينيّت علمي را ببوسيم و كنار بگذاريم.
هيچ دانشمندي ممكن نيست با »عينيتر كردنِ« ذهن خويش ،به آنچه »عينيّت علمي«
معروف است دست پيدا كند) .(Popper, 2001: 1050-1051عالِم اجتماعي نميتواند


٢١٢فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال پانزدهم ،شماره سوم ،پاييز ________________________ ١٣٩٨

از نظام ارزشي خود رها شود ،پس به عينيّت نميرسد .امّا در اينجا بايد گفت كه

عينيّت را در دانشمند جستجو كردنْ خطاست .عينيّت اين نيست كه از پديدههاي
اجتماعي ،ايدئولوژيزدايي كنيم و دانشمن ِد علوم اجتماعي خود را از ارزشهاي فردي
رها سازد .ﻻزمة دستيابي به عينيّت خاليسازي ذهن نيست ،چنين كاري غيرممكن است
حتّي داتشمن ِد علوم طبيعي نيز به دليل انسان بودن نميتواند ذهنش را خالي سازد ،مگر
اينكه هويّت اجتماعي او را ناديده بگيريم) .(Saei, 2013: 14آنچه معمو ًﻻ از اصطﻼح
اخير اراده ميكنيم بر شالودة ديگري استوار است و به »روش علمي« مربوط ميشود.
ي دانشمند براي ديدِ عيني پيدا كردن نتيجه
علم و عينيّت علمي از كوششهاي فرد ِ
ي« روشِ
نميشود و نميتواند نتيجه شود .عينيّت علمي را ميتوان خاصيّت »بين اذهان ِ
علم توصيف كرد .در علوم طبيعي تجربه را داور بيطرف قرار ميدهند و از اين راه به
عينيّت و خصلت همگاني يا اجتماعيِ روشِ علمي دست مييابند و منظور از تجربه،
تجربة همگاني به معناي مشاهده و آزمايش است نه تجربه به معناي سير باطني يا
وجدانياتِ خصوصي ،هنري يا ديني .تجربه به شرطي همگاني است كه هر كس بتواند،
اگر به خود زحمت دهد به تكرار آن موفّق شود و براي پرهيز از اشتباه و التباس،
دانشمندان نظريّاتشان را به صورتي بيان ميكنند كه بر مبناي اين گونه تجربه ،خاصيّت
آزمونپذيري يعني ابطال يا تأييد را داشته باشد ،عينيّت علمي يعني اين) Popper, 2001:

 .(1051-1052بهطور كلّي ،معيار شناخت »انتقادپذيري «١است كه به دو صورت انتقاد
يا ارزيابي تجربي و انتقاد يا ارزيابي عقﻼني ،فلسفي و منطقي به كار گرفته ميشود.
پوپر برخﻼف نسبيگرايان به حقيقتِ عيني و مطلق اعتقاد دارد و بر اين باور است كه
حقيقتِ مطلق ،وجود دارد و از حيث نظري قابل دسترس است ،امّا براي ما راهي وجود
ندارد كه مطمئن شويم به آن دست يافتهايم يا نه ،تنها روزنة اميد ما اين است كه همواره
ت فعليِ بشر وجود دارد .لذا پي بردن به اشتباهات ،ما را
امكان تصحيح و تكميلِ معرف ِ
به حقيقت نزديكتر ميكند .به نظر او آدمي بايد در پي كشف حقيقت باشد نه
 .١ابطالپذيري زيرمجموعة نقدپذيري است.
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عينيّت به معناي رهايي از ارزشهاي نادرست نيست ،به جاي رهايي از ارزشها ،بايد
ميان ارزشهاي بيرون علم و ارزشهاي درون علم تمايز قائل شويم و اين كاري است
كه از طريق نقدِ علمي قابلِ حصول است .بر اساس اين رهيافت ما ابتدا مسئلة مورد
عﻼقة خود)ارزش بيرون علم( را انتخاب ميكنيم و سپس راه حلّ نظري)موقّت( آن را
در پرتو تجربه مورد داوري انتقادي)ارزش درون علم( قرار ميدهيم .ارزشها در
شرايطي با عينيّت ناسازگارند كه در مرحلة داوريِ تجربي ،ارزشهاي فرد محقّق دخالت
كنند)داوري ارزشي( .امكان وقوع اين نوع داوري هم در علوم طبيعي و هم در علوم
اجتماعي وجود دارد ،بنابراين عينيّت را بايد در مقام »داوري« جستجو كرد .آنچه علم
را علم ميكند ،روش داوري است و صفت مهم اين روش ،قابل تجربه بودن براي
همگان و تكرارپذيري آن است) .(Saei, 2013: 15به تعبير ديگر ،عينيّت در علم
اجتماعي و طبيعي مبتني بر حالت ذهني بيطرف دانشمند نيست بلكه عينيّت مبتني بر
نقّادي عقﻼنيِ متقابل ،رهيافت نقّادانه و سنّت نقّادانه است .اگر عينيّت در علوم طبيعي
بيشتر است به اين دليل است كه سنّت بهتر و استانداردهاي باﻻتري براي وضوح و
نقّادي عقﻼني در آن وجود دارد .اگر در علم طبيعي ميزان عينيّت باﻻ و در مقام داوري
تواناتر از علم اجتماعي است دليل آن استفاده از رياضيات و ابزارهاي دقيق اندازهگيري
است .يكي از معيارهاي تكامل هر معرفتي ،تكامل شيوههاي داوري آن است .بهطور
كلّي رياضي كردن دقيق مفاهيم ،بيرون آوردن آنها از حالت كيفي و استفاده از ابزارهاي
دقيق اندازهگيري ،داوري را تواناتر ميكند .به عبارت ديگر ،صحّت و دقّت در سنجش
مفاهيم از حيث اعتبار معرفهاي تجربي و پايايي ابزارهاي اندازهگيري و استفاده از
روشهاي تحليل كمّي در مقام داوري تجربي ،درجة عينيّت را افزايش ميدهد) Saei,

 .(2013: 15-16با توجّه به موارد گفته شده ،مفهوم عينيّت در جغرافيا را از سه نظر
ميتوان مورد توجّه قرار داد:
 -١هر چند دانش جغرافيا در زمرة علوم اعتباري بوده و مفاهيم جغرافيايي شأني----
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-اعتباري و انتزاعي دارند ليكن پديدهها و مفاهيم ياد شده در خارج از ذهن داراي

تبلوري عيني و واقعي هستند و پديدههايي نظير پوشش گياهي موجود در يك باغ،
جادّهها ،پلها و ساختمانها ،مزارع ،روستاها ،شهرها و ديگر پديدههاي جغرافيايي در
عين ماهيّت اعتباري ،پديدارهايي عيني و واقعي به شمار ميروند.
 -٢معناي ديگر عينيّت در جغرافيا به عنوان يك علم تجربي آن است كه پژوهشهاي
جغرافيايي پژوهشهايي عمومي و همگاني هستند و مطالعه پيرامون پديدهها ،فرضيّهها
و نظريّههاي جغرافيايي اموري انحصاري و فردي تلقّي نميشود بلكه در دسترس همة
پژوهشگران قرار داشته و همة جغرافيدانان قادر به بررّسي مثﻼً رابطة ميان گردش
وضعي و انتقالي زمين به دور خورشيد با پيدايش شب و روز و فصول مختلف ميباشند
و يا امكان بررّسي رابطة ميان موقعيّت جغرافيايي هر ناحيه با شرايط اقليمي آن ناحيه
و علل بروز چشماندازهاي گوناگون جغرافيايي و از اين قبيل ،در دسترس مطالعة همة
پژوهشگران جغرافيايي قرار دارد.
 -٣همانند ساير علوم تجربي در مطالعات جغرافيايي براي ارزيابي و داوري ميان
فرضيّهها و نظريّههاي جغرافيايي از معيارهاي عيني و مستقل از ذهنيّت افراد استفاده به
عمل ميآيد .اين معيارها بر اساس رويكرد رئاليستي شامل دو اصل زير ميباشد:
الف( اصل مطابقت با واقعيّت؛
ب( اصل مطابقت با مباني عقل و منطق؛
بنابراين و بهطور اجمال ميتوان گفت :معناي عينيّت و اعتبار در مورد گزارهها و قضاياي
جغرافيايي عبارت است از:
 -١واقعي و عيني بودن پديدهها و فرآيندهاي جغرافيايي و گزارهها و قضاياي راجع به
آنها؛
 -٢عموميّت و همگاني بودن پژوهشهاي جغرافيايي؛
 -٣انطباق ارزش و اعتبار فرضيّهها ،قضايا و نظريّههاي جغرافيايي با معيارهاي
عيني»واقعيّت« و »منطق«؛
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 .٥نتيجﻪگيري
نسبت دانش با ارزش)دانش /قدرت( يكي از بحثهاي مهم در حوزة فلسة علم ميباشد ،در اين
راستا طيّ مقالة حاضر نسبت ميان »دانش و ارزش« در حوزة علم جغرافياي سياسي مورد بررّسي
قرار گرفته است .در اين زمينه به عقيدة غالب فيلسوفان علوم اجتماعي ،واقعيّتها در بر دارندة
عناصر ارزشي نيستند و در ذات خود فارغ از اهداف و تعلّقات افراد ميباشند .از ديدگاه منطقي
نيز هيچگونه ارتباط توليدي ميان گزارههاي مربوط به پديدارهاي عيني و حقيقي)هستها( با
گزارهها و قضاياي ارزشي و اعتباري)بايدها( وجود ندارد .بهطور كلّي ،مفهوم استقﻼل و جدايي
دانش از ارزش بدين معناست كه علوم در ذات و عينيّت خود هيچ آميختگي و نسبت ذاتي و
دروني با ارزشها ندارند امّا در عين حال ،دانش و عينيّت در محيط بيروني و در عمل ،البتّه
نسبتي وثيق با ارزشها و تعلّقات دارند .در مقابل عدّهاي از جمله مكاتب انتقادي معتقدند كه
ميان معرفت و ارزشها و تعلّقات انسان چنان آميختگي و وابستگي وجود دارد كه اساساً وجود
دانش عيني فارغ از تعلّقات ناممكن است .در اين راستا كساني همچون ويتفوگل و اُتوا جغرافيا
و ژئوپليتيك را مجموعهاي از »دانش /قدرت« و ايدئولوژي طبقة بورژوا و بلكه جغرافيا را توليد
قدرت ميدانند .ما در اين مقاله با آوردن گزارههاي متعدّدي از جغرافياي انساني و طبيعي نشان
داديم كه هر چند ارزشها ميتوانند در انتخاب موضوع ،روش تحقيق ،فرضيّهسازي و گردآوري
دادهها مؤثّر باشند امّا در محتوا و معناي آنها نميتوانند اثر بگذارند و بهطور كلّي هستيشناسي،
معرفتشناسي و روششناسي علم جغرافيا ،فارغ از ارزشها هستند و علم در ذات و كنه خود،
خنثي بوده و فاقد جهتگيري است امّا در مرحلة عمل و كاربرد ،اين علم ميتواند در خدمت
قدرتها ،ايدئولوژيها و  ...قرار بگيرد و به عبارت ديگر ،همين واقعيّات و حقايق در مرحلة
كاربرد و بكارگيري عملي تابع انگيزهها و اهداف و تعلّقات افراد و پژوهشگران قرار ميگيرند.
بنابراين ،مدّعاي انديشمندان مكاتب انتقادي مبني بر مسبوقيّت دانش و معرفت به ارزشها و
تعلّقات ناشي از خلط ميان »نظر و عمل« يا ميان »معنا و كاربرد« است .به عبارت روشنتر ،اين
عقيده كه دانشها با ارزشها آميختهاند سخني نادرست و غيرمنطقي است كه ريشه در نظريّة
»بازيهاي زباني« و معادل هم انگاشتنِ معنا و كاربرد مفاهيم و پديدهها دارد .به عبارت روشنتر،
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پيروان مكاتب انتقادي با خلط ميان »معناي دانش با كاربرد دانش« اين دو امر را يكي انگاشته و
از اين رو معتقدند كه دانش و معرفت در ذات خود با اهداف و جهتگيريهاي عملي و كاربردي
آميخته و اساساً دانش بيطرف و غيرمسبوق به اهداف و جهتگيريهايِ كاربردي و ارزشي
وجود ندارد .امّا بايد عنوان كرد ،هر چند علم و معرفت در درون ذات خود از هر گونه ارزش و
تعلّقي پيراسته است امّا همين علم در محيط بيرون نسبت مستقيمي با اهداف ،انگيزهها و جهت-
گيريهاي عملي و كاربردي دارد و اين امري بديهي و بينياز از توضيح است زيرا »هدف علم«
مفهومي است كه از درون علم زاده نميشود بلكه زايشي از بيرون علم بوده و از ارزشها ،منافع
و تعلّقات برميخيزد لذا اين سخن كه واقعيّات و حقايق مسبوق به تعلّقات و ارزشها هستند
هرگز بدين معنا كه واقعيّات و معرفتها در درون خود با ارزشها و تعلّقات افراد و گروههاي
عالمان ،عجين و آميخته است صحيح نميباشد .امّا در روابط و مناسبات بيروني ميان واقعيّات و
معرفتها با اهداف و تعلّقات ،البتّه رابطهاي داراي وثيق بوده و هست .بهطوريكه نظامهاي
ارزشي ،ايدئولوژيها و نهادهاي قدرت ،از دانش و معرفت در جهت اهداف و منافع خود بهره
ميگيرند و بديهي است در چنين وضعي ،علم ،خادم قدرت به شمار ميآيد .ليكن اين مطلب
هرگز بدان معنا نيست كه علم و معرفت ذاتاً و منطقاً خادم قدرت و وابسته به تعلّقات اين و آن

است.

.٦قدرداني

نگارندگان بر خود ﻻزم ميبينند از معانت پژوهشي دانشگاه تهران ،به واسطه حمايت هاي انجام
شده ،كمال تشكر و قدارني را داشته باشند.
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