
 

 

  ١٣٩٨ سوم، پاييزدهم، شماره ژئوپليتيك ـ سال پانز فصلنامه 

  ١٨١ -٢١٩صص 
  

  يتيكو ژئوپل ياسيس يايدانش/ قدرت در جغراف يدگاهد شناختينقد معرفت

  ، ايرانتهران ،دانشگاه تهران جغرافياي سياسي،استاديار ـ محمود واثقدكتر 
  ، ايرانتهران ،، دانشگاه تهرانافياي سياسيدكتري جغردانش آموخته  ـ محمدي احددكتر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٠٥/٠٩/١٣٩٧تاريخ پذيرش:                                        ٣٠/٠٤/١٣٩٧تاريخ دريافت: 
  چكيده

باشد، در اين زمينه به عقيدة غالب مّ فلسة علم ميهاي مهنسبت دانش(جغرافيا) با ارزش(قدرت) يكي از بحث

هاي مربوط به پديدارهاي عيني و گونه ارتباط توليدي ميان گزارهفيلسوفان علوم اجتماعي، از ديدگاه منطقي، هيچ

ها دربردارندة عناصر ها و قضاياي ارزشي و اعتباري(بايدها) وجود ندارد و واقعيّتها) با گزارهحقيقي(هست

باشند امّا در عين حال، دانش و عينيّت در محيط بيروني و ي نيستند و در ذات خود فارغ از تعلّقات افراد ميارزش

اي از جمله اصحاب مكاتب انتقادي معتقدند كه در مقابل عدّه .ها و تعلّقات دارنددر عمل، نسبتي وثيق با ارزش

جود دارد كه اساساً وجود دانشِ عينيِ فارغ از هاي انسان چنان آميختگي و وابستگي وميان معرفت و ارزش

دانش/ «اي از تعلّقات، ناممكن است. در اين راستا كساني همچون ويتفوگل و اُتوا جغرافيا و ژئوپليتيك را مجموعه

دي هاي متعدّدانند. در اين مقاله با آوردن گزارهو ايدئولوژي طبقة بورژوا و بلكه جغرافيا را توليدِ قدرت مي» قدرت

شناسي علم جغرافيا فارغ از شناسي و روششناسي، معرفتاز جغرافياي انساني و طبيعي نشان داده شد كه هستي

ها قرار بگيرد. بنابراين، ها و ايدئولوژيتواند در خدمت قدرتباشد امّا در مرحلة كاربرد، اين علم ميها ميارزش

معنا «يا » نظر و عمل«ها ناشي از خلط ميان ت دانش به ارزشمدّعاي انديشمندان مكاتب انتقادي مبني بر مسبوقيّ

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

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

  هايِ كاربردي و ارزشي وجود ندارد.گيريبه اهداف و جهت
  

  .جغرافياي سياسي ايدئولوژي، دانش، ارزش، كليدي: هايهواژ
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١٨٢ ١٣٩٨ پاييزوم، سدهم، شماره پانزفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال   ________________________

  مقدمه .١

هاي مهم در حوزة فلسة نسبت دانش با ارزش(دانش/ قدرت) در چند دهة اخير به يكي از بحث

عينّيت «لوازمي است كه در بحث از علم معاصر تبديل شده است. اهميّت اين بحث بيشتر به دليل 

برانگيزترين يكي از مسأله» علم و ارزش«به عبارت ديگر، رابطة  ).Sadegi, 2015:371(دارد» علم

بوده است » شناسي علمجامعه«و » فلسفة علم«و به ويژه در عرصة » شناختيمعرفت«موضوعات 

به  ).Alizadeh & others, 2009: 76(و در دوران جديد توجّه خاّصي به آن مبذول شده است

ها در بر دارندة عناصر ارزشي نيستند و در ذاتِ عقيدة برخي از فيلسوفان علوم اجتماعي، واقعيّت

باشند. براي مثال، ماكس وبر معتقد است كه جايگاه يك خود، فارغ از اهداف و تعلّقاتِ افراد مي

دانشمند در پي تحليل و تبيين واقعيّات،  متفاوت است زيرا» سياستمدار«با جايگاه يك » دانشمند«

كه سياستمدار هاي موسوِم ميانِ سياستمداران است در حاليها و جانبدارينظر از ارزشصرف

 :Weber, 2011 & Soroush, 1994(هاي حزبي و ايدئولوژيك خود استدر پي تبليغ ارزش

هاي مربوط به پديدارهاي عيني و گونه ارتباط توليدي؛ ميان گزارهاز ديدگاه منطقي، هيچ). 196

به  ).Ibid, 197(ها و قضاياي ارزشي و اعتباري(بايدها) وجود نداردها) با گزارهحقيقي(هست

تر، هيچ گزارة وصفي و خبري كه به امور عيني و واقعيّات مستقل از ذهن راجع سخن دقيق

ن اين سخن بدان معنا نيست باشد. ليكها و تعلّقات نميشود، در ذات خود آميخته به ارزشمي

بنابراين مفهوم استدالل  ).Ibid, 198(ها و تعلّقات استكه شخص عالِم و پژوهشگر بريِّ از ارزش

و جداييِ دانش از ارزش بدين معناست كه علوم در ذات و عينيّت خود، هيچ آميختگي و نسبتِ 

ت در محيط بيروني و در عمل، ها ندارند امّا در عين حال، دانش و عينيّذاتي و دروني با ارزش

به اعتقاد هابرماس ميان معرفت و ). Ibid, 200(ها و تعلّقات دارندالبتّه نسبتي وثيق با ارزش

ها و تعلّقات انسان چنان آميختگي و وابستگي وجود دارد كه اساساً وجود دانش عينيِ ارزش

وش پژوهش ما را نيز تعيين فارغ از تعلّقات، ناممكن است و حتّي اين تعلّقات؛ موضوع و ر

كنند مثالً اگر هدف ما از پژوهش، مهار اشياء يا جامعه باشد در آن صورت روش علمي ما از مي

ها نوع تجربي و تحليلي خواهد بود، برعكس اگر هدف ما صرفاً شناخت و فهم اشياء و پديده

ي و هرمنوتيكي هاي اجتماعي باشد در آن صورت، روش پژوهش از نوع تفسيربويژه پديده



 ١٨٣ ...........دانش/ قدرت در يدگاهد شناختينقد معرفت  _________________________________

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 

در مجموع پيروان مكاتب انتقادي  ).Soroush, 1994: 209 & Thompson, 1981: 99(بود

هاي مربوط به علوم طبيعي و انساني مسبوق ر نوع پژوهش و معرفتي اعمّ از پژوهشمعتقدند ه

طرفي ها و تعّلقات هستند چرا كه حتّي در علوم طبيعي و اثباتي كه مّدعي عينيّت و بيبه ارزش

رود و در علوم اجتماعي نيز هم هستند مهار و كنترل محيط بيروني؛ هدف و ارزش به شمار مي

شوند. به همين جهت اساسًا ل و هم تفسير و معنايابي، هدف و ارزش محسوب ميمهار و كنتر

ها، همة اَشكال و انواع دانش و معرفت(طبيعي و انساني) در ذات و كُنه خود؛ مسبوق به هدف

طرفي و عينّيتِ هاي فردي و اجتماعي عالمان بوده و فاقد خصلت بيها و تعلّقات و انگيزهارزش

  باشند. مورد ادّعا مي

علوم  ةفلسف يژهعلم بو ةرود كه در چارچوب فلسفيبشمار م يفلسف يپژوهش يّتاًحاضر ماه لهمقا

 ،مقاله يننگاشته شده است. موضوع مورد نظر در ا ياجغراف ةطور خاص فلسفهو ب ياجتماع

 ،مقاله ينا يّباشد. طيم »ارزش«و » دانش«ة دو مقول يو معرفت شناخت ينسبت منطق يسبررّ

قات و تعلّ، قدرتيدئولوژي، چون ا يمقوالت ،و مراد از ارزش يادانش جغراف، مراد از دانش

موجود در  ينظر يپژوهش حاضر با پژوهشها يزن است. وجه تماآ يرو نظا ياسيس يهايشگرا

 ياييجغراف يايها و قضاگزاره يشناختعد معرفتن بر بُآ يژةه وتمركز و توجّ يا،جغراف ةفلسف ةحوز

كه يدرحال ،برخوردار است يخاصّ يحاضر از نمود و برجستگ ةموضوع در مقال ينو ا بوده

بر باشند. يحاضر م ةمورد نظر در مقال يژگيفاقد و يا،جغراف ةدر حوز ينظر يهااغلب پژوهش

اساس، مقالة حاضر با رويكرد عقالنيّت انتقادي و روش تحليل منطقي و در خصوص علم 

هدف است كه ببيند رابطة دانش و ارزش به چه صورتي است؟ و اگر بين  جغرافيا، به دنبال اين

  هايي است؟گيرد، اين اختالط چگونه و در چه قسمتها اختالطي صورت ميآن

  روش پژوهش .٢

باشد. پژوهش حاضر به دليل ماهيّت فلسفي و منطقي خود، در زمرة تحقيقات نظري و بنيادي مي

هاي آن بر اساس استدالل و تحليلي(منطقي) بوده و تحليل -فياين پژوهش مبتني بر شيوة توصي



١٨٤ ١٣٩٨ پاييزوم، سدهم، شماره پانزفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال   ________________________

براهين منطقي صورت گرفته است. به همين جهت، مباحث و مطالب اين مجموعه، از نوع 

  آيند. اي به حساب مياسنادي و كتابخانه

  مفاهيم نظري .٣

  چيستي ايدئولوژي

فته شد. و بكارگيري عنوان ايدئولوژي در قرن نوزدهم عنوان ايدئولوژي ابتدا در فرانسه به كار گر

اين واژه در  خالقِبدين ترتيب،  ).Shakuie, 2006:45(گرددبه عصر انقالب كبير فرانسه برمي

بود. تراسي به فرانسيس بيكن و اسحاق نيوتن و   ١آنتوان دستوت دوتراسي ١٧٩٧سال 

با تأسيس ايدئولوژي كه او آن عي بود مند بود و مدّها بسيار عالقهآن پوزيتيويستيِ شناسيِروش

ر تبيين ظهور و تكوين و تطوّ سي علل و نحوةعلم بررّ «و » ذهن ةفلسف«و معادل » هاعلم ايده«را 

(يعني كاشف » رتفكّ  علمِ نيوتنِ«در مقام  ،دانستمي» يحسّ -ها براساس رويكرد تجربيايده

قوانين حاكم بر جاذبه و اشياء  ،د نيوتنگونه كه او معتقد بوها، همانقوانين حاكم بر ذهن انسان

 ةفظي كلماللّو اجسام فيزيك را كشف كرده است) قرارگرفته است. همچنان كه از مفهوم تحت

 پسونداين به معناي شناخت حصولي است و  logyآيد برمي )logy  +Idea(مرّكب ايدئولوژي

يوناني  Logos شناخت است و ازشناسي معادل شناسي يا روانجا كه بيايد مثالً در جامعه هر

روشنگري و دوران  داشت، در عصر نيز فارغ از معنايي كه نزد افالطون Ideaگرفته شده است. 

، »فكرشناسي« ، همانفظياللّاست و ايدئولوژي در مفهوم تحت» انديشه«و » فكر«ما معادل 

شناسي عقيدهو علم عقيده يا » علم شناخت فكر« ،»علم شناخت ايده« ،»شناسيايده«

ط توسّ ،وضع آن اين اصطالح در ابتدايِ .)Soroush, 1994: 291 & Zarshenas, 2014(است

در ذيل علم » فكر و ذهن انسان«دوتراسي ناظر به يك علم پوزيتيويستي معطوف به 

اين معنايِ ايدئولوژي تغيير كرد و  ،كوتاهي بعد زمانِ تْه مدّبوده است. البتّ )Science(مدرن

و  معاني متفاوت يافت ؛ح ايدئولوژي در آراء برخي انديشمندان و سياستمداران ديگراصطال

 كاذبِ سياسيِ را نوعي دكترينِناپلئون در تعريف ايدئولوژي، به آن وجهي سياسي داد و آن

» م خواب و خياليازده و گرفتار در عالَؤر«ها را افرادي كننده و ايدئولوگگمراه

                                                           
1 .Antione Destutt de tracy (1754-1836)   
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از زمان پيدايش، اصطالح ايدئولوژي با نوعي سرزنش طور كلّي، به ).Zarshenas, 2014(دانست

شد كه سخنانِ بريده از واقعّيت پروران گفته ميو نكوهيدن همراه بوده است. ايدئولوگ به خيال

اند. در مكتب ماركس كم و بيش همين معنا از ايدئولوژي هاي خود دلخوشگويند و با انديشهمي

برداري قرار گرفت و ايدئولوژي با شعور يا شناختي مورد بهرهجامعه -با يك تحليل فلسفي

وجدانِ كاذب برابر گرفته شد. منظور از وجدان كاذب اين است كه شخص، آگاه يا مّدعيِ آگاهي 

ها يا كه واقعيّت براي او وارونه جلوه كرده است. از اين روي مجموع دانشاست در حالي

در ماركسيسم گرامي است و در برابر  )science(شود. علمنده ميهاي راستين، علم خواآگاهي

تقريباً همگان بر  ).Soroush, 1994: 291(گيرداي است قرار ميايدئولوژي كه معرفت فريبنده

تفّكر طبقة «، ١بودن ايدئولوژي اشاره دارند و شايد به همين دليل است كه لوكاچ» سياسي«

- بر ويژگي ايدئولوژيكيِ ماركسيسم اصرار مي  ٢و گرامشي نامدرا ايدئولوژي مي» پرولتاريا

. دو تفاوت ميان ايدئولوژي و معرفت سياسي وجود دارد: )Alizadeh & others, 2009: 77(ورزد

كه كه ايدئولوژي، بيشتر به ارزش وابسته است، تقريباً بار منفي دارد و دوّم آننخست آن

 ,Haghighat(ني بر مقاصد و هنجارها اشاره داردايدئولوژي، بيشتر به نوعي نظام فكري مبت

). به قول پاول Ibid, 306ها؛ سياسي بودنشان است(نقطة اشتراك ايدئولوژي ).282 :2012

بدين  ).Moradi & Afzali, 2013: 211(است» هاي سياسيِ در عملايده«فردريك، ايدئولوژي 

انواع معرفت، بيشتر داراي تعيّنِ ترتيب، وفاق عمومي بر آن است كه معرفت سياسي از ديگر 

اجتماعي است و عوامل اجتماعي و محيطي بر آن تأثير و نفوذ نيرومندتري دارند. بنابراين آشكار 

شناختيِ معرفت سياسي، بيشترين اهميّت را در ميان ساير معارف به خود است كه برّرسي جامعه

اند لسفي يا ديني يا علمي بودن بودههايي كه مّدعي فدهد زيرا بسياري از نظريّهاختصاص مي

  ). Alizadeh & others, 2009: 78(اندايدئولوژيك از آب درآمده

  .چيستي ارزش و رابطة آن با دانش٢

شناسي، شناسي، رواندر علوم مختلف همچون اقتصاد، حقوق، سياست، جامعه» ٣ارزش«واژة 

                                                           
1.György Lukács (1885-1971)  
2 .Antonio Gramsci (1891-1937)  
3 .Value  
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رود. در روانشناسي، واژة ارزش مكرراً يشناسي و ... به كار مشناسي، هنر، زيباييمنطق، معرفت

شود كه به به معناي تمايل و يا معياري كه مبيّن گرايشِ فرد به هنگام انتخاب است استعمال مي

شناسان اين واژه را گردد. جامعههايِ فردي مربوط ميگيريها، نيازها و سمتها، انگيزهاولويّت

جا كه ايشان از موضوعاتي از قبيل هنجارها، د؛ در آنبرنبه عنوان يك مفهوم اجتماعي به كار مي

گويند. در اقتصاد نيز سنّتي ديرينه در خصوص ها و تعهّدات سخن ميها، ايدئولوژيعادات، منش

ها وجود دارد و مفاهيم بنياديني از قبيل منفعت، مبادله و قيمت، همگي در ارتباط كاربرد ارزش

عليرغم كاربردهاي متنّوع اين واژه،  ).Van Death & Scarbrough, 1999: 13(اندبا مفهوم ارزش

را به عنوان هستة اصليِ معناييِ شايد بتوان وجه مشتركِ جامعي در موارد كاربرد آن يافت و آن

مالك ارزشمند دانستن » مطلوبيّت«رسد در همة كاربردها نوعي اين واژه معرّفي كرد. به نظر مي

 ).Mesbah, 2010: 104-105دانست(» مطلوبيّت«ن ارزش را معادل تواچيزي است. در نتيجه مي

به عبارت ديگر، در تعاريف مختلفي كه از ارزش در علوم مختلف شده است يك عنصر مشترك 

 ,Mesbah-e Yazidi(باشدمي» بخشيمطلوبّيت، سودمندي و فايده«وجود دارد و آن عنصر 

2012: 106.(  

گوييم هاي ناظر به واقعيّت سخن ميناظر به ارزش و گزاره هايكه از جداسازي گزارههنگامي

به هيچ روي قصد انكار رابطة متداخل و پيچيدة واقعيّت و ارزش را نداريم. يعني از يك سو در 

بود و در عين » بايد و هست«توان قائل به تأثيرپذيري يكي از طرفينِ دوگانة حوزة فلسفة علم مي

توان دو حوزة بايد و هست براي تحليل پرداخت. در اين رابطه ميحال، از سوي ديگر به تفكيك 

  ها را به سه دسته تقسيم نمود: ارزش

هايي هستند كه اساساً نه به منزلة ارزش بلكه بايد به عنوان هاي معرفتي: ارزشارزش.١

-اي و اساسي تلقّي شوند كه هر فعالّيت علمي ناگزير به برآورده كردن آنمعيارهايي پايه

هاي معرفتي به معناي دقيق كلمه، اند. در واقع ارزشهاي علميهاست و حاكم بر پژوهش

هايي هستند كه به منظور پژوهش علمي كه همان بدست آوردن دانشي راستين و ارزش

شود براي مثال انسجام دروني يك مجموعه گفتة كم درخور اعتماد است مربوط ميدست

هاي معرفتي عمدتاً دانسته شود. به عبارت ديگر، ارزش تواند يك ارزش معرفتيعلمي مي



 ١٨٧ ...........دانش/ قدرت در يدگاهد شناختينقد معرفت  _________________________________

  اند. ناظر به ارزش صدق

-يك نظريّه در پژوهش» كارآمدي«هاي شناختي عمدتاً ناظر به هاي شناختي: ارزشارزش.٢     

ها به وجوهِ اثباتي و شواهد صدق يك محموعه داده و يا يك اند يعني اين ارزشهاي علمي

بيني، توان تبييني باال، سادگي، مانند توفيق تجربي باال، دّقت باال در پيش اند.نظريّه مربوط

 گستردگيِ حوزة تحت پوشش يك نظريّه يا فرضيّة علمي. 

هاي معرفتي و شناختي را از هم تفكيك كرد اّما از توان ارزشالزم به ذكر است كه هر چند مي

كاسه كرد و بر محتواي آن را يك هاي معرفتي و شناختيتوان مجموع ارزشسوي ديگر مي

هاي علمي به مجموعة اين هاي تقويمي نام نهاد به اين شرح كه اعتبار و قوام فعاليّتارزش

  ها در كنار هم قائم است. ارزش

هاي اخالقي، سياسي، اجتماعي، اي(غيرمعرفتي/ غيرشناختي): مانند ارزشهاي زمينهارزش.٣

بخشي به علم نيستند بلكه اين حدنفسه در پي قوامهستند كه في هاييها ارزشفرهنگي و ... اين

يابند. هاي معرفتي شكل و قوام ميها، علوم به همراهيِ ارزشهايي هستند كه در آنها زمينهارزش

-هاي اجتماعي را به لحاظ دايرة شمول وسعت بيشتري ببخشيم و ارزشدر اين بين، اگر ارزش

طور كلّي به دو دستة متفاوت از توان بها ذيل آن تعريف كنيم ميهاي سياسي، فرهنگي و ... ر

هاي اجتماعي سخن هاي اخالقي و ب) ارزشهاي غيرمعرفتي يعني الف) ارزشارزش

 ). Ghyasvand & Talebzade, 2014: 146-149(بگوييم



١٨٨ ١٣٩٨ پاييزوم، سدهم، شماره پانزفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال   ________________________

  
  هابندي ارزشتقسيم :١نمودار شمارة 

 )ترسيم از نگارندگان(

باريِ دانش را در سه موضع توان مسئلة دانش و ارزش يا ارزشها ميارزشضمن توجّه به انواع 

  مورد بررّسي قرار داد كه عبارتند از: 

تقاطع دانش و ارزش در مقام كشف: در فرآيند فعاليّت علمي، نخستين گام، انتخاب يك  .١

انتخاب باشد ها و ابهامات براي پژوهش است و وقتي قرار بر اي از پرسشموضوع و يا مجموعه

توانيم از علمِ ها بود. بر اين اساس ميبايد پيشاپيش منتظر ورود خودآگاه و يا ناخودآگاه ارزش

هاي اسالمي، مسيحي، يوناني، اروپايي، تحليلي يا هندي و چيني ياد ارزشي يا ديني و يا فلسفه

گيريِ موضوعات كلاي در شها چه به صورت تقويمي و چه زمينهكنيم زيرا در اين موارد ارزش

اند. مطمئنًا مسائلي كه ذهن ها تأثيرگذار بودههايِ هويّتِي آنها و در نهايت در مؤلّفهو مسائل آن

هاي اجتماعي و بلكه تقويميِ اسالمي سينا را به منزلة يك مسلمان كه در بستري از ارزشابن

ويناس. پس از انتخاب كند متفاوت است با كسي چون توماس آكزيد، به خود مشغول ميمي

براي تحقيق. در اين مرحله » انتخاب يك روش«ها، گام دوّم عبارت است از موضوع و پرسش

باريِ دانش، وجود دارد و انتخابِ روشِ دانشمندان متأثّر از مالحظات اخالقي، نيز مسئلة ارزش

اسي، شنهايي چون داروسازي، سماجتماعي و جامعة علمي است، براي مثال در حوزه

هايِ شناسيِ انساني و جانوري بسيار پيش آمده است كه تعديلاخترفيزيك، شيمي و زيست

ارزشها

ارزشهاي تقويمي

ارزشهاي معرفتي
ارزشهاي 
شناختي

ارزشهاي زمينه اي

)غيرشناختي/ غيرمعرفتي(

ارزشهاي اخالقي
ارزشهاي 
اجتماعي



 ١٨٩ ...........دانش/ قدرت در يدگاهد شناختينقد معرفت  _________________________________

منطقي ايجاد شود. گاهي وزن مشاهدة مستقيم  -رياضي -مختلفي از تركيبِ تجربه و تحليل عقلي

 شود ايجاد نگردد. اين نكته بويژهكاهند تا آسيبي كه به لحاظ اخالقي؛ نامطلوب تلقّي ميرا مي

طور معمول در فرآيند در حوزة علوم انساني با شدّت بيشتري نمايان است. گام ديگري كه به

گيرد مرحلة گردآوري شود و در آن انتخاب صورت ميگيري علوم برداشته ميكشف و شكل

سازي آورد. همچنين مرحلة فرضيّهها است كه زمينه را براي تأثير ارزش در دانش فراهم ميداده

سازد. البتّه ها مهيّا ميرو؛ زمينه را براي ورودِ ارزشها از ميان چند گزينة پيشب فرضيّهو انتخا

الزم به ذكر است كه اين انتخاب به معناي پذيرش نهايي يا صادق بودن آن نيست چرا كه تعيين 

 & Ghyasvand(ارزش صدق اساسًا مربوط به مقام توجيه است نه كشف و گردآوري

Talebzade, 2014: 151-153.( جا كه انتخاب روش، از طرفي به البتّه الزم به ذكر است كه از آن

مربوط » توفيق«و از طرف ديگر به » موضوع«بيني، سلطه و ...) و از طرفي به (مهار، پيش» تعلّق«

است، ممكن است عنوان شود كه ورود تعلّق در انتخابِ روش، موجب به هم آميختگي دانش و 

است » انگيزه و انگيخته«شود، امّا بايد گفت كه اين مبحث خلط ها ميايي آنارزش و عدم جد

شود بلكه روش بر حسب نيرويِ درونيِ هاي ما منجر به نتيجه نميچرا كه نوع روش بنا به ارزش

بخشيِ مقّدماتِ برگزيده از دهد يعني نتيجهشناسي خود نتيجه ميخود و به مقتضايِ معرفت

ون است. به عبارت ديگر، تعّلقِ خاطر در انتخاب روش؛ دخيل است امّا هاي ما بيردخالت

بخشيِ روشِ انتخاب شده؛ ارزشي نيست به همين دليل است كه گاهي با انتخاب يك روشِ نتيجه

رسيم لذا در دل علم، ارزشي وجود ندارد و اگر معتقد رسيم و گاهي نميخاصّي به توفيق مي

ايم زيرا در علمي، ارزشي است در واقع علم را از علم بودن انداختهبخشيِ روشِ باشيم كه نتيجه

گاه به ام اين است كه اين روش اين نتيجه را بدهد. آنايم كه دلم و عالقهآن صورت عنوان كرده

شود و نسبيّت يكي از لوازم مطرح مي» نسبّيت علم«توان علم داشت و در نتيجه تعداد افراد مي

  ). Soroush, 2008: 217-218(در دل علم است هاوارد كردن ارزش

  

  ها با موضوع و روش علمنسبت ميان ارزش :١جدول شمارة 



١٩٠ ١٣٩٨ پاييزوم، سدهم، شماره پانزفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال   ________________________

  (ترسيم از نگارندگان) 

  هاارزش  نسبت دانش و ارزش  دانش و ابعاد آن

  نسبت برقرار است  انتخاب موضوع علم

ايدئولوژي، قدرت، مالحظات 

سياسي، مالحظات اقتصادي، 

- گيريجهتراهبردها، منافع، 

هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي 

  و ...

  باشدمنطقاً نسبتي برقرار نمي  محتواي موضوع علم

  نسبت برقرار است  هاروش گردآوري داده

  باشدمنطقاً نسبتي برقرار نمي  بخشيِ روشنتيجه

  باشدمنطقاً نسبتي برقرار نمي  روش داوري علم

برانگيزترين منطقة فعاليّت علمي در ارتباط با چالش باري در مقام داوري و توجيه:ارزش .٢

هايِ مربوط باريِ علم، منطقة داوري و توجيه است چرا كه همة مالحظات و نگرانيمسئلة ارزش

گرايي و از كف رفتنِ عينّيت علوم به اين موضع بازگشت دارد. دانش اگر در مقام كشف به نسبي

ا يك نظريّه يا فرضيّه روبرو خواهيم بود، حال اين نظريّه يا بار باشد نهايتاً در مقام كشف بارزش

به تعبير ديگر، مسبوق  ).Ghyasvand & Talebzade, 2014: 153-154(صادق است يا كاذب

طور طنزآميز بودن علم به ارزش، مربوط به مرحلة گردآوري است نه مرحلة داوري و اصطالحاً به

كه، سخن از كجا آمده يعني اين ).Toulmin, 2015: 86(» اكتشاف، منطق ندارد«گويند كه مي

باشد مهم نيست بلكه مهم اين است كه سخنِ مزبور مثالً در علوم تجربي از داوريِ تجربه سربلند 

بيرون بيايد. امّا ممكن است گفته شود كه دانشمند به ويژه در علوم انساني از دخالت دادن 

دوري كند و لذا علوم انساني به دليل ناتوانيِ دانشمند از تواند ها نميهايِ خود در داوريارزش

توان همة اند. لذا در مقام عمل، نميها آميختههايِ خود در مقام داوري، به ارزشحذفِ ارزش

ها نگاه كرد و هاي ارزشي و عقيدتيِ خود را كنار گذاشت و به موضوعي جدا از ارزشگرايش

اكنون سؤالي كه ممكن است  ).Soroush, 1994: 198-200(ها صادر كردحُكمي عيني دربارة آن

هاي خود را دخالت بدهند مطرح شود اين است كه، اگر دانشمندان در جايگاه داوري، ارزش

طرف، وابسته به داشتنِ عاِلم شود؟ پاسخ اين است كه داشتنِ علمِ بيسرنوشت علم چه مي



 ١٩١ ...........دانش/ قدرت در يدگاهد شناختينقد معرفت  _________________________________

ته به عينيّتِ عالِم نيست. حتّي يك دانشمندِ طرف نيست. به عبارت ديگر، عينّيتِ علم، وابسبي

علوم طبيعي نيز به اندازة ديگران جانبدار است. او نيز نسبت به باورهاِي خود هم بسيار متأثّر 

كار. از اين لحاظ ميان علوم طبيعي و اجتماعي فرقي وجود ندارد. مثالً است و هم بسيار محافظه

هايي در كرد و يا فيزيكدانها پول گردآوري ميبراي آن انشتين به صهيونيزم بسيار نزديك بود و

مربوط » عينيّتِ علم«خدمت هيتلر بودند و فيزيك ژرمني و بيولوژي ژرمني را به وجود آوردند. 

هاِي ها نه داورياست و علم عبارت است از برخوردِ اين داوري» هويّت اجتماعي علم«به 

ن هوّيتِ اجتماعي علم، به خوبي حافظِ نظام علم است شخصي بلكه داوريِ جامعة دانشمندان. اي

به هر ). Soroush, 1994: 280-281(و رقابت و مشاركت اجتماعي عالمان، عين عينيّت علم است

  گشايد. روي هويّتِ اجتماعيِ علم، مشكل را مي

شود و خصلت باري در مقام كاربرد: علم به هر ميزان كه به كاربرد، نزديك ميارزش .٣

دهد. گيرد آمادگيِ بيشتري از خود براي تأثيرپذيري از ارزش نشان ميكنولوژيك به خود ميت

حدذاته هدفمندند مستعدّ تأمين اهداف ارزشي نيز كه فيعلوم كاربردي به جهت آن

در اين راستا علم فقط تفسيرجوست و فايده  ).Ghyasvand & Talebzade, 2014: 157(هستند

ها و تعلّقات در انتخاب از سوي ديگر، اگر چه ارزش ).Soroush, 2014: 174(از توابع آن است

تواند مؤثّر واقع شود اّما اين تأثير در ها ميسازي و گردآوري دادهموضوع، روش تحقيق، فرضيّه

تواند اثرگذار باشد بخصوص كه مرحلة داوري و هوّيت اجتماعيِ متن و محتواي اين موارد نمي

ها پيراسته خواهد كرد. بنابراين با توجّه به موارد مذكور ؛ علم را از ارزشعلم در اين مرحله

  .)٢توان نتيجه گرفت: (جدول شمارة مي

  نسبت ميان دانش و ارزش :٢جدول شمارة 

 (ترسيم از نگارندگان)

  هاارزش  نسبت دانش و ارزش  دانش و ابعاد آن

ولوژي، قدرت، مالحظات سياسي، مالحظات ايدئ  باشدمنطقاً نسبتي برقرار نمي  شناسي دانشهستي

هاي گيرياقتصادي، راهبردها، منافع، جهت

  سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ...

  باشدمنطقاً نسبتي برقرار نمي  شناسي دانشمعرفت

  باشدمنطقاً نسبتي برقرار نمي  شناسي دانشروش

  نسبت برقرار است  هدف و كاربرد دانش



١٩٢ ١٣٩٨ پاييزوم، سدهم، شماره پانزفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال   ________________________

 -١ها يا تعلّقات را به دو دسته تقسيم كرد: توان ارزشنش و ارزش، ميطوركلّي، در بحث دابه

تعلّقاتِ درونْ علمي كه بيشتر معرفتي هستند مانند اهميّت داشتن، مربوط بودن به مسائل مورد 

تعلّقاتِ بيرونْ علمي(مسائلي مثل دموكراسي،  -٢نظر، جّذاب بودن، سادگي، دقّت و ثمربخشي 

توانند معرفتي و غيرمعرفتي ّيت، آلودگي محيط زيست و ...) كه ميانقالب، بحران مشروع

جلوگيري از برآميختن اين دو عرصة تعلّقات،  ).Saei, 2013: 14 & Soroush, 1994: 283(باشند

پذير است امكان» جمعينقّاديِ دسته«است. اين كار به كمك » نقّادي«يكي از مهمترين كارهاي 

ها كه صدقِ مقّدمات را به نتايج، سرايت است يعني نظامي از استنتاج »منطق قياسي«و ابزارِ آن 

دهد. در اين نظام اگر تمام مقّدمات، صادق باشند نتيجه هم صادق است، اگر نتيجه؛ كاذب مي

توان صدقِ مقّدمات را نتيجه بود دستِ كم؛ يكي از مقدّنات كاذب است. از صدقِ نتيجه نمي

نتيجة صادق از مقدّمات كاذب پديد آيد ولي كذبِ نتيجه؛ حتماً  گرفت يعني ممكن است كه يك

تواند و دست كم؛ كذب يكي از مقّدمات را به همراه دارد به عبارت ديگر، منطق قياسي نه تنها مي

تواند نظريّة انتقال دادن كذب نظريّة انتقال دادن صدقِ مقّدمات به نتايج باشد بلكه همچنين مي

شناسيِ علمي است، چرا كه در پذيري در نظرّية روشاشد. اين اساسِ ابطالنتايج به مقدّمات ب

هايِ بزرگ هايي كه از فرضيّهاند، نظامهاي قياسيها نظامكنند و نظرّيهها كار ميعلوم با نظرّيه

انجامند. سودمنديِ اين روش، چنين است كه ها ميها و نتيجهآيند و به فرعآغاز و به پايين مي

 ,Soroush(را دنبال كردتوان كذب يا خالفِ پديدار شده را پي گرفت و تا پايان آناحتي ميبه ر

1994: 285-287 .(  

عوامل مسبوق دانستنِ واقعيّات به تعلّقات(اختالط دانش و ارزش): اختالط بنيادي دانش با  .٣

ي منطقي مهلكي ارزش يا به عبارت ديگر، مسبوق دانستن واقعّيات به تعلّقات ناشي از خطاها

  است كه عبارتند از: 

هاي به وجود آورندگان آن ها و ايمانخلط دانش و كاربرد: هر چند كه علوم انساني از ارزش .١

شود اّما اين تأثير، منطقاً مستلزم و به عبارت ديگر، از ايدئولوژيِ جوامع و افرادِ كاوشگر، متأثّر مي

علم هم نفوذ كند و اگر در جايي اين اختالط هم روي هايِ خالقان در بافتِ آن نيست كه ارزش

دانش و ارزش به » عمالً«داده باشد بايد ساحتِ دانش را از ارزش، پاك كرد. به عبارت ديگر، 
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بايد چنين باشد و دانش، منطقًا از ارزش جداست و اگر در جايي نمي» منطقاً«اند امّا هم آميخته

اين ). Soroush, 2014: 171-173(ر زدودن آن كوشيدخلطي ميان آن دو صورت گرفته بايد د

در تاريخ فلسفه از ابتكارات ديويد هيوم فيلسوف » هست«از » بايد«بازنمودنِ نادرستِي استنتاج 

بر اين اساس، در نفسِ واقعّيت؛  ).Soroush, 1978: 237(شوداسكاتلندي قرن هيجدهم شمرده مي

تبديِل » بايددار«هاِي به گزاره» داراست«هاي ارههيچ ارزشي جاري نيست به عبارت ديگر، گز

شود علم از اخالق جداست يا دانش از كه گفته ميشوند. الزم به ذكر است هنگاميمنطقي نمي

ارزش جداست به اين معنا نيست كه عالِم به اخالق كاري ندارد و در هنگامِ پژوهش، خود 

توانند در كار او تأثير بگذارند. به تعبير يچ وجه نميها به هتواند از اخالق كنار بماند و ارزشمي

هايِ خود درآميخته تواند با ارزشديگر، دانشمند در مقام دانشمندي، كه مقام دانش است مي

هاِي ارزشي و اخالقي ربطي ندارند. ارزش و هايِ علمي با گزارهباشد ولي با همين حال، گزاره

نيستند و اگر هم كسي اين كار را بكند خطاي منطقي كرده ها درآميخته منطق در چارچوب گزاره

جا هيچ خطاي منطقي است امّا اگر ذهن، روح و عمل يك عالِم با ارزش و اخالق همراه باشد اين

جا جاي َاعمال است و هيچ امر صورت نگرفته است چرا كه منطق متعلّق به افكار است، اين

رزش در مقام عمل و عالَمِ خارج قابل جمع محالي هم صورت نگرفته است چون دانش و ا

. يعني در )Soroush, 1994: 197-198(كنندهستند و ضدّ يكديگر نيستند و يكديگر را دفع نمي

  ). Ibid, 218(جا ورود ارزش به رفتار عالِم رخ داده است نه در دل علماين

محتواِي سخن بپردازد، به كه به خلط انگيزه و انگيخته: اين مغالطه آن است كه به جاي اين -٢

هايي كه پشت آن قرار دارد و به جاي بررّسي ادلّة يك مدّعا، تعلّقات آن عقيده و انگيزه» خاستگاه«

به هيچ وجه «دهد. به عنوان مثال، در جملة هاِي احتمالِي مّدعي را مورد توجّه قرار ميو انگيزه

خلط انگيزه و » متأثّر از جناح تندروها هستند هادانم كه آنها را نخواهم پذيرفت زيرا مينظر آن

-حضرت علي(ع) در غررالحكم مي). Khandn, 2014: 254-255(انگيخته صورت گرفته است

حكمت را هر جايي » «ُخذ الحكمَةَ حَيثُ كاَنتْ وَ انْظُر اِلي ما قالَ و ال تنظُرْ الي مَْن قال«فرمايد: 

و همچنين ايشان در حديث » سخن ةشود نه به گويندميچه گفته است فرا بگير و نگاه كن به آن

» الحِكمةُ ضالّةُ المؤمنِ فخُذِ الحِكمَةَ و لَومِنْ اَهلِ الّنفاقِ«فرمايد: البالغه ميديگري در نهج
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 ,Nahjul-Balagha(» مؤمن است، پس حكمت را فرا بگير ولو از اهل نفاق ةگمشد ،حكمت«

شوند ها) مشمول راست و دروغ ميها(انگيختهارند امّا انديشهها خوب و بد دانگيزه). 573 :2008

اي زشت و پليد است امّا پرستي انگيزهشود. به عنوان مثال، نفعو همين موجبِ تفاوتِ آن دو مي

هاي زيادي شده است. اختراع ها و برپايي جنگهمين انگيزه موجب اختراع بسياري از سالح

هاي اند كه انگيختة آن انگيزهقوانينِ نوين علمي است و اين قوانينها نيازمند اكتشاِف اين سالح

ها بلكه بر مبناي تجربه و اند. ما دربارة اين قوانين نه از رويِ خوبي و بدي انگيزة آنپرستانهنفع

هاست ها بد بوده پس قوانين هم كه انگيختة آنگوييم چون انگيزهكنيم. نمياستدالل قضاوت مي

هايِ ما دامِ شكارِ انگيزه ).Soroush, 2008: 28(د و غلط دو مطلب كامالً متفاوتندغلط است. ب

شوند به عنوان ها وقتي صيد شدند مستقل از دام، تشريح و تحليل ميها هستند امّا انديشهانديشه

» ال حكم اّلا هللا«دادند و مثال، حضرت علي(ع) در برابر خوارج كه به حاكميّت او تن نمي

)Quran, Surah al-A'am, verse 57(سخن » «َكلِمَهُ حَقّ ُيراُد ِبهَا الباطِل«گفت: گفتند، مي. مي

پليدي هدفشان را نشانة  ).Nahjul-Balagha, 2008: 89(» حقّي است كه از آن منظور باطلي دارند

ن گفت بله حاكميّت از آن خداست اّما اينان با گفتن اين سخگرفت بلكه ميبطالن سخن نمي

  كه باطل است. خواهند بگويند امير هم بايد خدا باشد و اين است آنمي

هاي را دربارة پديدهرود و آنهمواره در برابر معلول به كار مي» علّت: «٢و علّت ١خلط دليل.١

ـــببيّت و تأثير و تأثّرِ موجودات بر عالَم خارج به كار مي ـــخن از ايجاد، س بريم كه در آن، س

ست مثالً ست. اّما كلمة يكديگر ا دربارة مفاهيم ذهني » دليل« آتش؛ عّلت و حرارت؛ معلولِ آن ا

ستعمال مي سان ا ست)، مثالً ميان براي اثبات فالن مدّعا «گوييم شود(دليل از جنس ادراكات ا

به عبارت ديگر براي حصـــول نتيجه از دو راه  ).Khandn, 2014: 259(» بايد دليل اقامه كرد

رساند و در عرصة دليل و راه علّت. در عرصة طبيعت؛ علّت ما را به نتيجه مي توان رفت: راهمي

ـــخن نمي ـــدق و كذب، اثبات و ابطال و رد و قبول؛ س توان معرفت؛ دليل. در مورد علل از ص

گفت ولي در مورد داليل چرا. مثالً آب؛ علّتِ خاموشي آتش است نه دليلِ آن. آب؛ آتش را رد 

كه آتش دروغ نيســت كه با آب؛ دروغ بودنش برمال شــود ولي در مورد كند چرا و ابطال نمي

                                                           
1 .Reason  
2 .Cause  
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ست  صدق و كذب، اثبات و ابطال، رد و قبول) راه دارد، البتّه ممكن ا صاف( داليل؛ همة اين او

شند و فقط از عهدة تأييد برآيند. علّت با وجود و عدم نتيجه  شته با گاهي داليل قوّت اثبات ندا

»  اثبات«دار است و دليل، عهده» ايجاد«دار ق و كذب آن. علّت عهدهسروكار دارد و دليل با صد

)Soroush, 1994: 429(  

  هابحث و يافته.٤

  سياسي و ژئوپليتيك(دانش/ قدرت) خلط دانش و ارزش در جغرافياي

  ره نمود: توان به موارد زير اشادر راستاي موارد فوق، در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك مي

 »ستايوالكو«اين عنوان، نام كتابي است كه توسّط »: ت در خدمت جنگجغرافيا نخس «

كه  . ايرادي)Lacoste, 1988(به رشتة تحرير درآمده ١٩٤١جغرافيدان فرانسوي در سال 

 نخست در ياجغرافبه اين قضيّه وارد است اين است كه برعكسِ كتاب ايوالكوست، 

 ياسازگار است چرا كه جغراف ايجغراف يعيِطب ّيتاست كه با ماه يزيچ، خدمت صلح

 يبخراز ت يريكند اما هدفش جلوگ يم يسبررّ  يزرا ن يبتخر ،اگر چه به فراخور زمان

 را يستز يطمح از آن است اگر يريكند هدفش جلوگيم يساست و اگر فقر را بررّ

گ جن برخورد با تواند در يآن است و چگونه م حفظدهد هدفش يم ه قرارتوجّ مورد

 خدمت در يدار استپا ةخدمت توسع جا كه درآن از ياجنگ باشد؟ جغراف هدفش خود

ستاد جغرافياي ا» پوريداهللا كريمي«بينيم كه دكتر لذا در اين راستا مي .يد باشدصلح هم با

» لحجغرافيا نخست در خدمت ص«سياسي دانشگاه خوارزمي تهران، كتابي را با عنوان 

ر جا ايوالكوست دچايعني در اين ).Karimipour, 2015(به رشتة تحرير درآورده است

ت بايد شده است يعني اگر از جغرافيا استفادة صحيحي نشده اس» دانش با كاربرد«خلط 

ه دانش كاي كرده است مورد سرزنش قرار گيرد نه اينجغرافيداني كه چنين سوءاستفاده

  جغرافيا در اين رابطه مّتهم شود. 

 پليتيك نوعي ايدئولوژي بورژواري استآلماني: ژئو  ١كارل ويتفوگل)Moradi & 

Afzali, 2013: 48 .( 

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

هاي مربوط به گفتمان است. ميشل فوكو تأثير بسزايي قدرت يك عنصر كليدي در بحث

دانش/ «پيوستگي نداشته است. فوكو بر درو» قدرت«در بازانديشي در باب مفهوم 

هاي قدرت تأكيد دارد و از ديدگاه او همة دانشي كه ما داريم؛ نتيجة پيامد جنگ» قدرت

است. دانش نوعي فرآوردة قدرت است. قدرت نيز بر اساس اصول دانش، پاية نظارت، 

دهد. فوكو به ويژه در كنترل، سازماندهي و استراتژي خود را بسط و گسترش مي

اي از دانش كند كه: هيچ رابطة قدرتي بدون تأسيس حوزهتأكيد ميتبارشناسي دانش 

فرض و تأسيس روابط طور همزمان هيچ دانشي بدون پيشمربوط به آن وجود ندارد. به

مسائل » دانش با قدرت«قدرت ممكن نيست. اُتوا نيز با بسط نظريّة فوكو دربارة رابطة 

را بدين » ژئو/ قدرت«عبارت ديگر،  يا به» جغرافيا و قدرت«مربوط به ارتباط بين 

دهد: اُتوا رابطة دانش/ قدرت ژئوپليتيك را تحت عنوان ژئو/ قدرت صورت توضيح مي

كاربرد دانش جغرافيايي نه به عنوان » ژئو/ قدرت«كند. منظور ُاتوا از مطرح مي

كه هاي قدرت اي از تكنولوژيغيرجانبدار از دانش و يادگيري بلكه به مثابه مجموعه

جغرافيا ). Ibid, 55-56(باشددرگيرِ توليدِ دولتي و مديريّت فضاي سرزميني است مي

اي طبيعي نيست بلكه نوعي رابطة دانش/ قدرت است. دانش و قدرت نيز مستقيمًا داده

هاي شناختي عمومي، رهيافت ما به تاريخبر هم داللت دارند. بر اساس اصول روش

روابط قدرت باشد. بايد بسترهاي تاريخي و جغرافيايي اَشكال دانش نبايد بيرون از 

ها در نظر بگيريم. به عنوان روابط قدرت را در مباحث مربوط به تاريخ َاشكال دانش

هاي مثال، هويّت موقعّيت سوژه يعني جغرافيدان، كارتوگراف و يا ژئوپليتيسين و ويژگي

به وسيلة اين سوژه مشخّص و هاي جغرافيايي، كارتوگرافيكي و ژئوپليتيكي كه اُبژه

دهد كند، ارائه ميها را مرّتب ميهاي جغرافيايي كه اين ابژهشود و تكنيكبازنمايي مي

 ,Ibid(نمايد، همه ناشي از تأثيرات روابط قدرت و دانش استو يا به نقشه تبديل مي

تماعي طور خاص، گفتماني تاريخي و اجطور عام و ژئوپليتيك بهجغرافيا به). 57-59

                                                           
1 .Power/knowledge  
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اي طبيعي و غيرگفتماني نيست و جدا از ايدئولوژي و بيرون است. جغرافيا هرگز پديده

از سياست قرار ندارد. جغرافيا به مثابه گفتمان؛ خود شكلي از دانش/ قدرت است. 

  ). Ibid, 60-62(ژئوپليتيك نوعي پراكتيس جانبدارانه براي سياستِ فضايي است

كارل ويتفوگل و همچنين اُتوا، دانش را در ذات خود با شود، طور كه مالحظه ميهمان

ها، تعلّقات، دانند. بايد توجّه داشت، درست است كه ديدگاهارزش آميخته مي

تواند در كار او اي كه جغرافيدان از آن برخاسته است ميايدئولوژي، فرهنگ و جامعه

دانش و كاربرد است چرا كه تأثيرگذار باشد اّما اين نحوة نگاه به مسائل، ناشي از خلط 

جهت بوده و فارغ از ارزش است اّما در عمل اين اختالط دانش در ذات خود بدون 

حلّ پيشنهادي ممكن است روي دهد كه راه مقابله با آن به آزمون گذاشتن راه

است(آزمون و خطا) يا به تعبير ديگر در مرحلة داوري ما راه حلّ مسئله را به آزمون 

طوركّلي، معيار صدق و كذبِ اريم تا سره از ناسره مشخّص شود و بهگذجمعي مي

كه يكسره؛ دانش را باشد نه اينقضايا؛ مطابقت با عقل و منطق و مطابقت با واقع مي

گرايي بيافتيم. درست است كه جغرافيا ممكن آميخته با ارزش بدانيم و به ورطة نسبي

تر، قدرت از جغرافيا در ه عبارت روشناست در خدمت قدرت قرار گرفته باشد و يا ب

راستاي رسيدن به مطامع خود استفاده كرده باشد امّا اين قضيّه ايرادي بر دانش جغرافيا 

را نيست. جغرافيا در ذات خود، فارغ از قدرت و ارزش بوده اّما ممكن است قدرت آن

درت از جغرافيا در راستاي اهدافِ استعماري، جنگ و ... به خدمت بگيرد و استفادة ق

انگيزه و «و بدين وسيله سركوب كردن و قدرت و ايدئولوژي دانستنِ جغرافيا، خلط 

ها و اي است از قوانين، تئورياي بيش نيست. جغرافيا مجموعهبوده و مغالطه» انگيخته

-هاي مختلف كه روابط بين متغيّرهاي گوناگون را بررّسي و تبيين ميانديشه

دوستانه ها در راستاي اهداف انساننحوة استفادة از اين قوانين و تئوريكند(انگيخته) اّما 

ها ها، كاربرد و عملي است كه از سوي ما انسانو يا در راستاي تخريب و استثمار انسان

شود و اين ايراد در متن و محتوا و معناي جغرافيا وجود ندارد، لذا بر جغرافيا بار مي

ها از جغرافيا، اين علم را يكسره در ها و ايدئولوژيدرتتوان به دليل استفادة قنمي
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خدمتِ قدرت و ايدئولوژي دانست و به ذمّ آن پرداخت. ما براي تأييد و اثبات و يا رّد 

ها متوسّل شويم و اين تئوري» دليل«اي در جغرافيا بايد به آوردن و ابطال نظريّه يا فرضيّه

را مشخّص و بدين وسيله صّحت و سقم آنبگذاريم » عقلي و تجربي«را به داوري 

كنيم. به عبارت ديگر، بايد با استفاده از داليل عقلي و منطقي و تجربي كه از جنس 

هاي كه چون قدرتها و قوانين جغرافيايي برخورد كنيم نه اينادراكات هستند با تئوري

- دليل«م بپردازيم و به اند به ردّ اين مفهومختلف از جغرافيا استفاده يا سوءاستفاده كرده

طور كّلي، در اين راستا، ارجاع شويم. به» دليل و عّلت«پرداخته و مرتكب خلط » تراشي

معناي علم به قدرت، بجاي ارجاع آن به واقعّيت و بويژه عقل، ناشي از خلط دانش و 

ي، كاربرد، انگيزه و انگيخته و دليل و علّت است و اين كار، تفسيري سياسي، ايدئولوژيك

  دهد نه تفسيري علمي و منطقي. هيجاني و احساسي از جغرافيا ارائه مي

 هاي پس از جنگ جهاني دوّم ژئوپليتيك به عّلت همكاري اين رشته با نازيسم و طرح

 ).Dodds, 2011: 44(مهري قرار گرفتهيتلر براي تسلّط بر جهان، مورد دشمني و بي

ن، هاوس هوفر و همكارانش به دليل چرا كه در طول جنگ جهاني دوّم و پس از آ

هاي جنگ، مورد اعتراض القاي اين افكارِ روشنفكرانه به هيتلر و حاكمان آلمان طيّ سال

و سرزنش قرار گرفتند. البتّه ميزان دريافت اين تفكّر از سوي رهبران نازي نامعلوم است 

به بروز جنگ  ١٩٣٠كه، گسترش سرزمين ستيزه جويانة آلمان در دهة اما مسلّم اين

لذا نسل جديد جغرافدانان  ).Braden & Shelley, 2004: 42(جهاني دوّم انجاميد

سياسيِ آمريكا واژة ژئوپليتيك را كنار گذاشتند و در عوض بر گسترش جغرافياي 

ژئوپليتيك  ١٩٤٥به عبارت ديگر، بعد از سال  ).Dodds, 2011: 49(سياسي تمركز كردند

هاي دانشگاهي سال از برنامه ٤٠جهت تحليل براي مّدت چه از نظر لفظ و چه از 

در اين راستا تجربة تلخي كه  ).Mirheidar & Mirahmadi, 2017: 116(حذف شد

ژئوپليتيك آلمان به جاي گذاشته بود موجب شد دانش ژئوپليتيك در آمريكاي شمالي 

 :Ezzati, 2001(دگرا گرايش يابهاي انساني و به سمت ژئوپليتيك انسانبيشتر به جنبه

52 .(  
كه قبالً اشاره شد، بايد عنوان كرد، جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك در اين راستا همچنان
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هاي علمي و داراي دو جنبة بنيادي و كاربردي است. وجه بنيادي آن به توليد گزاره

پردازد و وجه كاربردي آن ناظر بر كاربرد معرفت شناسي آن ميتوسعة قلمرو معرفت

لميِ ژئوپليتيك در راستاي رفع نيازهايِ جوامع بشري است كه تا حدّ زيادي تابع ع

باشد. اين امر در مورد وجه كاربرديِ جهانبيني، ايدئولوژي، نگرش و عالئق كاربران مي

توان به هاي علمي نيز صادق است، بنابراين مختصّ ژئوپليتيك نيست و نميساير رشته

ة علمي توسّط كاربران، آن رشته را مقّصر خاطر سوءاستفاده از يك رشت

بلكه چنين داوري بايد در ارتباط با كاربران، جهانبيني و  ).Hafeznia, 2007: 1(دانست

ها صورت پذيرد نه نظام و رشتة علمي مربوطه. از اين رو اگر معرفِت ايدئولوژي آن

كه گيرد، آنرار ميژئوپليتيكي توسّط صاحباِن قدرت مورد سوءاستفاده قرار گرفته يا ق

هاي علمي به توليد بايد سرزنش شود، كاربر است نه رشتة ژئوپليتيك. تمامي رشته

معرفت و دانش دربارة جهان مشغولند تا دانش توليدي را در خدمت نيازهاي بشر قرار 

ها و جوامع بشري ها به عنوان مسئول تأمين نيازهاي ملّتها و دولتدهند و حكومت

ها را سرزنش توان آنگيرند و از اين بابت نميها را به خدمت ميرشتهنتايج علمي 

ها مستحقّ سرزنش هستند كه دانش را در راستاي خودكامگي و كرد. تنها زماني آن

ها بكار گيرند و به معني واقعي ها و توليد رنج براي آنها و ملّتتضييع حقوق انسان

و معرفتِ ژئوپليتيكي به ذات خود؛ پسنديده و  را مورد سوءاستفاده قرار دهند. دانشآن

مفيد است و براي پاسخگويي به نيازهايِ بشر بايد پيشرفت نمايد. نكتة حائز اهميّت 

ها اعم از جهاني، ملّي و محّلي مورد سوءاستفادة اين است كه اين دانش در تمام مقياس

ها و جوامع بشري ملّتها، بازيگران سياسي قرار نگيرد. بلكه برعكس در خدمت انسان

 ). Ibid: 2(را در همين راستا بكار گيرندقرار گرفته و بازيگران سياسي نيز آن

باري دانش و مسبوق بودن واقعيّات به تعلّقات، گفته، بر اساس ارزشهمانند موارد پيش

كه واقعّيت و حقيقت طوريبار دارند، ها و حقايق، خصلتي ارزشاساساً همة واقعيّت

جا ها وجود ندارد. در اينها آميخته هستند و امكان جدايي آنكنه خود با ارزشدر 

ها و قضاياي جغرافيايي به بررّسي و ارزيابي بيشتر هايي از گزارهضمن بيان و ارائة مثال
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  پردازيم: باري دانش) مياصل فوق(ارزش

 هاي زير توجّه كنيد: به گزاره

ماعي موجب افزايش رضايت شهروندان و در نهايت فقرزدايي و برقراري عدالت اجت«.١

 ». شودافزايش قدرت ملّي يك كشور مي

 شرايط اقليمي هر نقطه از سيّارة زمين ناشي از موقعيّت جغرافيايي آن است..٢

 موقعيّت جغرافيايي نقش مؤثّري در امنيّت، توسعه، قدرت يا ضعف كشورها دارد..٣

 نسبت به مناطق پرباران كمتر است. تراكم جمعيّت در مناطق خشك زمين.٤

در غالب موارد كشورهاي محصور در خشكي نسبت به كشورهاي ساحلي از اقتصاد .٥

  تري برخوردارند.ضعيف

هاي آمايش سرزمين موجب توازن و تعادل فضايي كشورها اجراي صحيح برنامه.٦

  شود.مي

-تر از كشورهاي تكايجاد امنيّت و همبستگي مّلي در كشورهاي چندملّيتي مشكل.٧

  مليّتي است. 

  منابع ذي قيميت محيطي عامل مهمّي در منازعات ژئوپليتيكيِ ميان كشورهاست. .٨

ها موجب افزايش اقتدار ملّي افزايش ميزان رضايتمندي مردم از عملكرد حكومت.٩

  شود.ها ميآن

اقليمي آن  هاي تكتونيكي و شرايطنوع خاك در هر منطقه از زمين معلول فعاليّت.١٠

 منطقه است.

منابع سرشار آب و موادّ معدني در يك منطقه عامل مهمّي در ارتقاء جايگاه .١١

  آيد.ژئوپليتيكي يا ژئواكونوميكي آن منطقه به شمار مي

 غالب منازعات ميان كشورها منشأ جغرافيايي دارد..١٢

ايت در سازماندهي سياسي فضا و تقسيمات كشوري در راستاي افزايش رض.١٣

هاي زباني، نژادي، همگوني نواحي در زمينه بايدهاي احتمالي شهروندان و كاهش تنش

 قومي، مذهبي و ... را لحاظ كرد. 
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هايي از جغرافياي طبيعي و انساني هاي ارائه شده مثالكنيد گزارهچه مالحظه ميچنان

از محيط  اي، اخبار و گزارشاتي راباشد كه در قالب عباراتي وصفي و توصيهمي

ها آن است كه، اّوالً كنند. نكتة درخور توجّه در مورد اين گزارهجغرافيايي عرضه مي

گويند و ثانياً امكان ها و فرآيندهايي واقعي و عيني سخن ميهمة عبارات مزبور از پديده

ها به كمك آزمون تجربي براي همة پژوهشگران ارزيابي و تعيين صدق و كذب آن

گردد. اكنون وشني وجود دارد و امري همگاني و عمومي محسوب ميجغرافيايي به ر

ها هستند؟ و هايي آميخته با ارزشهاي فوق گزارهپرسش اصلي آن است كه آيا گزاره

كه واقعيّت و صدق و كذب كند؟ يا آنها تغيير ميعينيّت و اعتبار متناسب با ارزش

چه به ري ثابت و نامتغيّر است؟ چنانها بوده و اممحتواي عبارات مزبور فارغ از ارزش

يابيم كه هاي ياد شده توجّه كنيم به روشني درميمحتوا و مندرجات هر كدام از گزاره

ها، نسبتي ثابت و فرازماني و نسبت و رابطة ميان متغّيرهاي موجود در هر يك از گزاره

ر در ديدگاه باري دانش، مورد نظفرامكاني است و اين آشكارا مغاير با اصل ارزش

  پردازيم: تر مطلب ميانتقادي است. ذيالً به بررّسي دقيق

فرض كنيم كه جغرافيداني با ايدئولوژي و گرايشات  ١در مورد گزارة شمارة 

ماركسيستي به موضوعات مربوط به فقرزدايي عالقمند شود و اين موارد را در رأس 

ئولوژي ماركسيست(ارزش) در هاي خود قرار دهد. به عبارت ديگر، يعني ايدبرنامه

انتخاب موضوع پژوهش(دانش) او مؤثّر بوده است همچنين اين شخص تحت تأثير 

سازي پرداخته و سپس به گردآوري اين ايدئولوژي به انتخاب روش تحقيق و فرضيّه

شود اين ها در رابطه با موضوع مورد مطالعة خود كند، حال سؤالي كه مطرح ميداده

كسيست بودن اين جغرافيدان در محتوا و معناي دانش(واقعيّت) است كه آيا مار

باشد؟ يعني آيا ممكن است كه جغرافيداني با گرايشات ليبراليستي به تأثيرگذار مي

اي خالف گزارة فوق برسد؟ يعني به اين نتيجه برسد كه مثالً فقرزدايي تأثيري بر نتيجه

كه چنين چيزي صحيح نيست. به  رضايت شهروندان و قدرت مّلي ندارد؟ بديهي است

سازي و روش تحقيق ها و تعلّقات در انتخاب موضوع، فرضيّهتعبير ديگر، گرچه ارزش
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تواند تحت تأثير قرار دهد چرا كه ما با هر تأثيرگذار است امّا محتواي دانش را نمي

سپرده موضوع، فرضيّه و روشي كه كار كنيم نهايتاً نتيجة بدست آمده بايد بدست داوري 

ها در هر صورت تطابق با عقل و منطق و همچنين شود و معيار صدق و كذب گزاره

ها و تعلّقات را از محتواي دانش تطابق با واقعيّت است و مرحلة داوري است كه ارزش

  كند. ها جلوگيري ميجدا نموده و از اختالط آن

سيّارة زمين ناشي از چنين آمده است: شرايط اقليمي هر نقطه از  ٢در گزارة شمارة 

موقعّيت جغرافيايي آن است. در اين شكّي نيست كه وضعيّت اقليمي و ميزان دما و 

هاي خورشيد و نيز شرايط بارش در هر نقطة جغرافيايي مستقيماً به نحوة تابش اشعه

توپوگرافي و موقعيّت جغرافيايي آن نقطه مربوط است. روشن است موقعيّت جغرافيايي 

زمين در ميزان دريافت اّنرژي خورشيدي و به دنبال آن پيدايش وضعيّت  هر نقطه از

اقليمي مخصوص به آن دخالت مستقيم دارد و اين امري بديهي و كامالً عيني و مستقل 

موقعيّت «از ديدگاه افراد و پژوهشگران است. ترديدي نيست كه رابطة ميان دو متغيّر 

پايدار و فارغ از ارزش است. آيا اين مطلب يك رابطة » شرايط اقليمي«و » جغرافيايي

پذيرفتني است كه كسي ادّعا كند رابطة ميان موقعيّت جغرافيايي و شرايط اقليمي بر 

هاي هاي افراد دچار تحوّل و دگرگوني گرديده و واقعيّت آن تابع ارزشحسب ارزش

بر اساس  پذيرد كه مثالًمختلف افراد و جوامع بوده است؟ آيا هيچ عقل سليمي مي

هاي يك جغرافيدان ليبرال، شرايط اقليمي يك نقطه از سطح زمين هيچ نسبتي با ارزش

هاي موقعيّت جغرافيايي آن نداشته است؟ مسلّماً عقل سليم و نيز بررّسي و آزمون

پذيرد كه نسبت ميان موقعيّت جغرافيايي و شرايط اقليمي ميداني و تجربي به روشني مي

ها و همچنين زمين، امري ثابت و غيرمتغيّر بوده و تابع ارزش در هر نقطه از سطح

  ها هم صحيح است. هاي افراد نبوده و نيست. اين مطلب در مورد ساير گزينهديدگاه

قدرت يا «و » موقعّيت جغرافيايي«نسبت مستقيمي ميان دو متغّير  ٣در گزارة شمارة 

تواي گزاره و نيز برّرسي شواهد مطرح گرديده است. اندكي تأّمل در مح» ضعف كشورها

و مصايق عيني و واقعي، گوياي آن است كه عوامل مختلف و متعدّدي در قدرت و 
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ها نقش دارند كه يكي از عوامل مؤّثر در اين زمينه موقعيّت ضعف كشورها و حكومت

طور مثال كشورهايي كه در موقعّيت ارتباطي يا ساحلي قرار جغرافيايي كشورهاست. به

اند غالباً از درجات و د و يا در مجاورت مناطق مهم و استراتژيك جهان واقع شدهدارن

ميزان قدرت بيشتري نسبت به كشورهاي فاقد موقعّيت مناسب جغرافيايي برخوردار 

دهد كه الملل به خوبي نشان ميبينهستند. مطالعه در حوادث تاريخي و تحوّالت نظام

اند ت جغرافيايي مطلق يا نسبي بهتري برخوردار بودهآن دسته از كشورهايي كه از موقعيّ

اند. بديهي است تأكيد بر موقعّيت غالباً به كشورهاي قدرتمندي تبديل گرديده

جغرافيايي در گزارة فوق هرگز بدين معنا نيست كه تنها عامل قدرت و ضعف كشورها 

امل به وجود ها عامل موقعيّت جغرافيايي است ليكن مطالعه در مورد عوو حكومت

دهد يكي از عوامل اصلي و تأثيرگذار در اين آورندة قدرت و ضعف كشورها نشان مي

زمينه عامل موقعيّت جغرافيايي است و ترديدي نيست كه نقش موقعيّت جغرافيايي در 

هاي خاصّي نبوده و واقعيّتي ثابت و هميشگي است كه در طول اين زمينه تابع ارزش

ها طور كلّي ارزشها و بهيني نموده است. لذا تغيير ايدئولوژيآفرتاريخ همواره نقش

ها نفي هرگز باعث نگرديده تا نقش موقعيّت جغرافيايي كشورها در قدرت و ضعف آن

  و انكار شود. 

نسبتي مستقيم از » شرايط اقليمي«و » تراكم جمعيّت«ميان دو متغيّر  ٤در گزارة شمارة 

جا كه تراكم و تجمّع جمعيّت در هر نقطه از از آن نوع همبستگي بيان گرديده است.

سطح زمين، مستقيمًا با عوامل و بنيادهاي اوّليّة زيستي يعني آب و خاك مرتبط است 

اند كه داراي شرايط اقليمي و لذا بيشترين تجمّعات انساني در مناطقي به وجود آمده

هاي تاريخي مختلف دورهاند و اين امري است كه در شرايط و آب و خاك مناسب بوده

به صورت ثابت و پايدار تكرار گرديده است. از اين رو هم از حيث استداللي و هم از 

توان درستي و واقعيّت گزارة مزبور را در همة مقاطع نظر شواهد و مصاديق تاريخي مي

  هاي جوامع و افراد اثبات نمود. هاي تاريخي، فارغ از ارزشو دروه

چنين فرض شده است كه در غالب موارد كشورهاي برخوردار از  ٥در گزارة شمارة 
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تري نسبت به كشورهاي محصور در خشكي موقعيّت ساحلي و دريايي از اقتصاد قوي

هاي اقتصادي هاي آزاد برخوردارند. مطالعه و ارزيابي توانمنديو فاقد دسترسي به آب

ها كه داراي موقعيّت ساحلي دهد آن دسته از كشوركشورها از گذشته تا كنون نشان مي

گيري از مزاياي دريا برخوردارند و شكّي نيست كه موقعيّت هستند غالباً از امتياز بهره

هاي دريايي به ويژه در عرصة تجارت، صادرت، واردات و ديگر تسهيالت مرتبط با آب

ها هاي متعدّدي است كه كشورهاي فاقد اين موقعيّت، از اين مزيّتآزاد واجد مزيّت

تواند عامل مهمّي در هاي مزبور ميگيري از مزيّتباشند. بديهي است بهرهمحروم مي

هاي اقتصادي كشورهاي ساحلي بوده و برعكس رشد و توسعه و تقويت توانمندي

محروميّت از مزاياي مزبور نقش مؤثّري در عدم رشد و توسعة اقتصادي كشورها داشته 

كه رابطة ميان موقعيّت ساحلي و قدرت اقتصادي و باشد. نكتة درخور توجّه آن است 

نيز رابطة ميان موقعيّت محصور در خشكي با ضعف اقتصادي اوّالً واقعيّتي قابل مشاهده 

و دريافت است ثانيًا اين واقعّيت، قابل ارزيابي و آزمون تجربي است و امكان مطالعة 

دي كشورها وجود دارد. هاي فوق با قدرت و ضعف اقتصاتاريخي نسبت ميان موقعيّت

بيان شده است برخورداري از موقعيّت  ٤كه در گزارة شمارة الزم به ذكر است همچنان

تواند عامل برتري اقتصادي شمرده شود زيرا در شرايط ساحلي در همة موارد نمي

توان كشورهايي را مثال زد كه عليرغم محروميّت از موقعيّت ساحلي از توان واقعي مي

اند. به همين جهت نيز در گزارة فوق عنوان قتصادي بااليي برخوردار بودهو قدرت ا

گرديده است كه در غالب موارد كشورهاي داراي موقعيّت ساحلي از توان اقتصادي 

باالتري نسبت به كشورهاي غيرساحلي برخوردارند. نكتة مهمّ ديگر آن است كه رابطه 

هاي مختلف نبوده و ه و مشروط به ارزشالّذكر نسبتي عام و فراگير بودو نسبت فوق

هاي تاريخي در اغلب توان گفت: همواره و در تمام دورهنيست. به همين جهت مي

تري برخوردار موارد كشورهاي ساحلي نسبت به كشورهاي غيرساحلي از اقتصاد قوي

  اند. بوده

  د:انهاي زير مطرح شدهها به ترتيب موارد و نسبتهمچنين در ساير گزاره
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  بروز توازن و تعادل فضايي «با » هاي آمايش سرزميناجراي برنامه«نسبت ميان

  ؛»در كشورها

  ؛»امنّيت و همبستگي ملّي«با » تنّوع قومي«نسبت ميان  

  ؛»منازعات ژئوپليتيكي«با » منابع ذي قيمت محيطي«نسبت ميان  

  ؛»هاتافزايش اقتدار مّلي حكوم«با » مندي مردمافزايش رضايت«نسبت ميان  

  فعاليّت تكتونيكي و شرايط اقليمي «با » نوع خاك در هر منطقه«نسبت ميان

  ؛»هر منطقه

   ؛»موقعيّت و جايگاه ژئوپليتيكي يك منطقه«با » منابع سرشار آب«نسبت ميان  

  ؛»عوامل جغرافيايي«با » منازعات ميان كشورها«نسبت ميان   

   كاهش «با » كشوري افزايش رضايت شهروندان در تقسيمات«نسبت ميان

  ».هاي مختلفتنش

ها و موارد مذكور اوّال نسبت و روابط موجود ميان متغيّرها، نسبتي واقعي در همة گزاره

باشد. ثانيًا ها ميها، اهداف و تعلّقات افراد و گروهو عيني بوده و مستقل از ديدگاه

باشند و از اين رو پذير بوده و قابل تجربه ميها و روابط موجود اموري آزموننسبت

ها وجود دارد. هر چند ممكن است امكان ارزيابي به تبيين درستي و نادرستي نسبت

ها به َاشكال و نحوة برقراري نسبت ميان متغيّرها به موازات تحّول در ابزار و روش

نحوي دچار تغييرات جزيي شده باشند ليكن اصل رابطه و نسبت ميان متغّيرها به رغم 

چه بيان شد به ها همچنان ثابت و پايدار باقي مانده است. بر اساس آنارزشتغيير در 

باري هاي جغرافيايي برخالف اصل ارزشتوان چنين نتيجه گرفت كه واقعيّتروشني مي

دانش، از عينيّت و اعتبارِ فارغ از ارزش برخوردار بوده و تابع تحوّالت ايدئولوژيكي 

  نبوده و نيست. 

ها و قضاياي علمي در كُنه و ذات خود با نظام ن مكاتب انتقادي، گزارهاز ديدگاه پيروا

تر، ها در هم آميخته است. به تعبير روشنها، اهداف و منافع افراد و گروهها، انگيزهارزش

ها و تعّلقات اساساً موضوعّيت هيچ واقعيّت و حقيقتي؛ مستقل از اهداف، انگيزه
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بنابراين، اگر به اختالط دانش و ارزش در كنه  .)Habermas, 1968: 301-317(ندارد

- ها و قضاياي باال در كُنه و ذات خود با نظام ارزشذات خود اعتقاد داشته باشيم، گزاره

ها در هم آميخته است. در اين صورت، هيچ ها، اهداف و منافع افراد و گروهها، انگيزه

قات اساساً موضوعيّت ندارد. ها و تعلّ واقعيّت و حقيقتي مستقل از اهداف و انگيزه

طور مثال اگر گفته شود ميزان تراكم جمعيّت در هر منطقة جغرافيايي با شرايط اقليمي به

آن منطقه مرتبط است و يا اگر گفته شود منابع سرشار آب و موادّ معدني در يك منطقه 

آيد، مار ميعامل مهمّي در ارتقاء جايگاه ژئوپليتيكي يا ژئواكونوميكي آن منطقه به ش

هاي تكتونيكي و همچنين اگر گفته شود نوع خاك هر منطقة جغرافيايي حاصل فعاليّت

ها و عبارات، نسبت و آميختگي شرايط اقليمي موجود آن منطقه است، قطعاً اين گزاره

ها، اهداف و تعّلقات گويندگان آن دارد و اساساً ممكن نيست كه قضاياي جدّي با انگيزه

ها از عينيّت ها و مستقلّ از منافع و تعلّقات گويندگان آناهداف و انگيزه فوق فارغ از

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 

اسير متفاوتي از يك جغرافيدان ايراني، چيني، قضاياي جغرافيايي پيش رو برداشت و تف

هاي آمايش سرزمين ژاپني و مصري دارند؟ آيا مثالً در خصوص اثرات اجرايي برنامه

در ايجاد تعادل و توازن فضايي در كشورها يا نقش موقعّيت جغرافيايي در امنّيت 

غرافيدانان كشورها و يا نقش آب در جايگاه و اهميّت ژئوپليتيكي يك منطقه ميان ج

متعلّق به جوامع مختلف، تفاوتي از نظر برداشت و تفسير وجود دارد؟ كامالً روشن و 

ها به جامعه و نظر از تعلّق آنآشكار است كه برداشت و تفسير همة جغرافيدانان صرف

ها و قوانين جغرافيايي؛ يكسان و ها، نظريّهها، فرضيّههاي مختلف، از دادهفرهنگ

توان پذيرفت كه ميان يك جغرافيدان غربي با يك ه راستي آيا ميمشترك است. ب

جغرافيدان شرقي و يا يك سياستمدار آمريكايي با يك روحاني مسيحي يا ميان يك 

دار بزرگ با يك دانشجوي فقير رشتة جغرافيا در تفسير و برداشت اين مطلب كارخانه

مي با شرايط آب و هوايي كه ميزان جمعيّت در يك منطقة جغرافيايي، نسبت مستقي
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كه موقعيّت جغرافيايي هر كشور نقش مؤثّري در امنّيت آن كشور منطقه دارد و يا اين

دار صاحب كارخانه به دارد، تفاوت و اختالفي وجود داشته باشد؟ آيا مثالً يك سرمايه

دني هاي سودجويانة خود معتقد است كه وجود منابع سرشار موادّ معدليل منافع و انگيزه

در يك ناحية جغرافيايي عامل تأثيرگذار در موقعّيت ژئواكونوميكي آن ناحيه است در 

دار كه مثالً يك كارگر يا كشاورز فقير در اين مورد اعتقادي متفاوت با سرمايهحالي

گويد موقعيّت جغرافيايي نقش مزبور دارد؟ آيا به راستي اين واقعيّت جغرافيايي كه مي

ها و ، توسعه، قدرت يا ضعف كشورها دارد واقعيّتي مستقل از انگيزهمؤثّري در امنّيت

تعلّقات پژوهشگر جغرافيايي است يا ناشي از اهداف و تعلّقات اوست؟ شكّي نيست 

كه انسان موجودي است داراي عالئق، اهداف و منافع و همچنين شكّي نيست كه هر 

هاي گوناگون است ليكن خواسته ها وپژوهشگري در مقام انساني داراي عالئق، انگيزه

گراييِ يك پژوهشگر در مقام پژوهش با داشتن طرفي و عينيّتبايد متوجّه بود كه بي

انگيزه و اعتقادات در مقام انساني منافات ندارد. روشن است يك پژوهشگر جغرافيدان 

باشد ليكن همين ها و اعتقادات خاصِّ خود ميدر مقام انساني، فردي با انگيزه

ها و اعتقادات خود را دخالت كند در جايگاه پژوهشگر اساساً انگيزهجغرافيدان سعي مي

ها و عالئق پژوهشگر در مقام پژوهش موجب خروج او از ندهد زيرا دخالت انگيزه

گونه كه يك سياستمدار، يك قلمرو علم و پژوهش علمي خواهد بود. بنابراين همان

و يك پژوهشگر جغرافيدان، قطع نظر از اعتقادات، دار بزرگ، يك كارگر ساده سرمايه

ها، منافع، خاستگاه طبقاتي و اهداف حزبي، سياسي، مذهبي و نظاير آن، در مورد انگيزه

نقش موقعيّت در امنيّت كشورها و يا در مورد رابطة ميان شرايط اقليمي و ميزان جمعيّت 

توان چنين و يكسان هستند ميدر هر منطقة جغرافيايي داراي ديدگاه و برداشت مشترك 

نتيجه گرفت كه واقعيّت و حقيقت جغرافيايي در مرحلة كشف و پژوهش علمي مستقل 

ها، اهداف و تعلّقات افراد و پژوهشگران است ليكن همين واقعيّات و حقايق از انگيزه

ران ها، اهداف و تعلّقات افراد و پژوهشگدر مرحلة كاربرد و بكارگيري عملي تابع انگيزه

رسد پيروان مكاتب انتقادي با خلط ميان دانش و تعّلقات و است. از اين رو به نظر مي
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با تأثيرپذيري از ديدگاه ويتگنشتاين در خصوص خلط ميان معنا و كاربرد، واقعيّت و 

ها يكي پنداشته و بدين ترتيب آن» معنا و مفهوم با مرحلة كاربرد«حقايق را در مرحلة 

ها و تعّلقات آميخته و طور ذاتي با انگيزهكه معنا، واقعيّت و حقيقت بهاند نتيجه گرفته

موجب » معنا و كاربرد«يا خلط ميان » دانش و تعلّقات«عجين است. از اين رو خلط ميان 

شود ها مييكي پنداشتن واقعيّت و حقايق در مرحلة معنا و مفهوم با مرحلة كاربرد آن

ها و تعلّقات آميخته و عجين طور ذاتي با انگيزهقت بهكه در اين صورت، واقعيّت و حقي

هاي جغرافيايي در توان گفت عينيّت و اعتبار قضايا، قوانين و نظريّهاست. بنابراين مي

مرحلة پژوهش كامالً مستقل از اهداف و تعلّقات افراد و پژوهشگران است ليكن در 

مزبور در خدمت اهداف، تعلّقات و هاي ها، قوانين و نظريّهمرحلة كاربرد عملي، داده

هاست. روشن است اين تفسيري كه ما از نسبت هاي پژوهشگران و ديگر گروهخواسته

ها) در جغرافيا ارائه نموديم تفاوت بنيادي و ها و ارزشميان دانش و تعلّقات(انگيزه

به اساسي با تفسير و برداشت مكاتب انتقادي از رابطة ميان دانش و ارزش داشته و 

  گردد. نتايج متفاوتي از اين موضوع منجر مي

  گرايينسبيّت

ها و حقايق خواهد باريِ دانش، اعتقاد به نسبّيت معرفتاز جمله نتايج گريزناپذير ارزش

گرايي آن است كه اساساً همة اَشكال و شقوق معرفت تابع ديدگاه بود. معناي نسبّيت

و گرايشات افراد دارد و چون هر كس به  ها بوده و ريشه در نوع بينشافراد و گروه

كند هاي خاصّي از واقعيّت و حقيقت عرضه ميفراخور درك و گرايشات خود دريافت

لذا امكان دستيابي به واقعيّت مشترك و حقيقت ثابت و مطلق وجود ندارد. بنابراين به 

توان ف، ميهاي مختلها و به تناسب شرايط اجتماعي و ايدئولوژيتعداد افراد و گروه

عينيّت و حقايق مختلفي در اختيار داشت. بر اين اساس هر كس با هر گرايش و 

يابد حقيقت خواهد پنداشت و به همين جهت، واقعيّت چه را كه درمياي، هر آنعقيده

و حقيقت خصلتي متكثّر و پلوراليستي داشته، جنبة پايدار و دائمي ندارد. از طرفي به 

ها و ارزيابي هاي افراد، امكان مقايسة ميان دريافتابت براي دريافتدليل فقدان معياري ث
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چه را كه دريافته نها وجود نخواهد داشت و هر كس هر آو تعيين صدق و كذب آن

 & Sadegi, 2015: 197-205 & 2013: 116-117(است درست تلقّي خواهد كرد

Rorty, 2014: 19-23 & Soroush, 1994: 269.(   
گرايي مبتني بر اين فرض است كه هيچ واقعّيت و حقيقت ثابت، فراگير و اصل نسبّيت

ها و مباني مورد مطلقي در عرصة علم و معرفت وجود ندارد و هر كس بنا به چارچوب

ها و حقايق معرفتي نائل گردد. همچنين در هر تواند به دريافت واقعيّتنظر خود مي

توان به تعريف واقعيّت و آن فرهنگ ميجامعه و فرهنگي متناسب با اصول و مباني 

-توان واقعيّت و معرفتحقيقت پرداخت. از اين رو به تعداد افراد و جوامع مختلف مي

ميزان و تراكم جمعيّت در «طور مثال اگر گفته شود: هاي مختلفي در اختيار داشت. به

وع خاك هر ن«، »هر ناحية جغرافيايي نسبت مستقيم با شرايط اقليمي آن ناحيه دارد

افزايش ميزان «، »منطقه از سطح زمين معلول شرايط تكتونيكي و اقليمي آن منطقه است

مندي مردم يك كشور از عملكرد حكومت منجر به افزايش اقتدار آن حكومت رضايت

توان واقعيّاتي مسلّم و قطعي پنداشت بنا به اصل نسبّيت، قضاياي فوق را نمي» گرددمي

هاي گوناگون،  پنج جغرافيدان از گرايشات مختلف و از فرهنگزيرا ممكن است مثالً

پنج نوع تفسير و برداشت متفاوت و حتّي متضادّ از قضاياي مذكور داشته باشند و در 

ها مّدعي درستي برداشت و تفسير خود باشد. بديهي است در عين حال هر كدام از آن

هاي ها و برداشتن داوري ميان نظريّهچنين وضعي و با تكيه بر اصل نسبيّت، منطقاً امكا

ها و تعيين صدق و هاي آنها وجود نخواهد داشت زيرا براي داوري ميان نظريّهآن

كذب آن نظرّيات معياري مستقل و جدا از عقيدة هر يك از آنان وجود ندارد و به همين 

باري مطابق ارزشجا كه دليل هر كدام از ايشان نظريّة خود را معتبر خواهد دانست. از آن

هاي ها و ديدگاه و برداشتها، ايدئولوژيها و حقايق، تابع ارزشدانش، همة واقعيّت

گرايي در اين زمينه امري محتوم و ها بوده لذا نسبيّتمتفاوت و متكثّر افراد و گروه

ناپذير خواهد بود. بدين ترتيب امكان سخن گفتن از هيچ قضيّه، فرضيّه و نظريّة اجتناب

هاي جغرافيايي فاقد جغرافيايي عام و فراگير وجود نخواهد داشت و از اين رو نظريّه
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عموميّت و عينيّت الزم خواهند بود. به راستي اگر بپذيريم هيچ نوع امكان داوري ميان 

توان درستي يا نادرستي گاه چگونه ميهاي متفاوت و حتّي متضادّ وجود ندارد آننظريّه

ترين شأن و كاركرد علم؛ شأن كه مهمه را تعيين نمود؟ حال آنيك نظرّيه و فرضيّ

هاست. از سوي ديگر اگر بپذيريم براي ها و نظريّهدر خصوص فرضيّه» داوري علم«

تعيين و شناخت واقعيّات هيچ معياري جز ديدگاه، انگيزه و برداشت خود پژوهشگران 

د بود؟ از جمله پيامدهاي وجود ندارد در آن صورت معناي عينيّت در علم چه خواه

باشد زيرا پژوهشگري كه گرايي، مسدود شدن باب نقد و انتقاد ميمنطقي ديگر نسبي

گرايي را در قلمرو علم پذيرفته است الجرم بدين امر تن داده است كه واقعيّت نسبيّت

 ها، واقعّيت و حقيقت موجودثابت و مطلقي وجود ندارد بلكه به تعداد افراد و ديدگاه

ها را به تواند اجازة نقد ساير ديدگاهاست. روشن است بنا به اين فرض، هيچ كس نمي

خود بدهد زيرا پيشاپيش پذيرفته است كه واقعّيت و حقيقت مرجعي وجود ندارد كه 

هاي ديگران پرداخت و اين آشكارا به معناي بدان وسيله به سنجش و ارزيابي برداشت

باري دانش د بود. بر اين اساس، اگر ما معتقد به ارزشانسداد باب نقد و انتقاد خواه

در ذات خود باشيم در آن صورت ما ديگر مجاز به انتقاد از ديگران نخواهيم بود زيرا 

هاي آن جامعه خواهد اي مطابق با ايدئولوژي و ارزشدر اين صورت علم هر جامعه

  بود و خود به خود زمينة نقد و انتقاد از بين خواهد رفت. 

گرايي در علم مستلزم نتايج و پيامدهاي متعدّدي است طور كه بيان شد، نسبيّتهمان

  كنيم:طور اجمال به اين پيامدها اشاره ميجا بهكه در اين

  ؛نفي عينيّت علم.١

  ؛هاي علمينفي ويژگي اعتبارسنجي علم در مورد قضايا و نظريّه.٢

  ؛هاي افرادنظريّهها و نفي معياري مستقل براي ارزيابي ديدگاه.٣

  .مسدود شدن باب نقد و انتقاد.٤

توان چنين نتيجه گرفت كه چه در اين قسمت بيان گرديد به روشني ميبر اساس آن

هاي جغرافيايي با روح و شأن تحقيق علمي ناسازگار پذيرش اصل نسبيّت در پژوهش
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يا وجود ندارد. بوده و از اين طريق امكان بدست دادن دانشي معتبر و عيني از جغراف

هاي عالوه بر آن با اتّكاء به اين اصل امكان ارزيابي و داوري ميان قضايا و نظريّه

هاي جغرافيايي ناممكن خواهد جغرافيايي از ميان رفته و تعيين صدق و كذب نظريّه

  بود و اين به روشني با عينيّت و اعتبار دانش جغرافيا در تضاد خواهد بود. 

  در جغرافياعينيّت و اعتبار 

شناسي، ايجاد تعادل بين عينيّت و ذهنيّت شناسي و علممهمترين مسئلة هر نوع معرفت

در علم است. اگر تجربة عيني به قواعد و قوانين ذهني و روشمند نينجامد، علم و 

شود و اگر قواعد و قوانين ذهني بريده از واقعيّت عيني باشد، معرفت تشكيل نمي

به ). Nabavi, 2010: 203(دهدگري(رئاليسم) خود را از دست مينمايي و حكايتواقع

تشكيل » ارزش شناخت«شناسي را مسئلة عبارت ديگر، محور اصلي مباحث شناخت

از پندارهاي » حقايق«دهد و اين مسئله در پي اين است كه نشان دهد معيار شناسايي مي

بايد تعريف حقيقت را در نادرست و مخالف با واقع چيست؟ و براي اين منظور ابتدا 

عبارت است از صورت علمي مطابق با واقعيّتي كه » حقيقت«اصطالح فلسفي بدانيم: 

كند به عبارت ديگر، حقيقت بودنِ شناخت عبارت است از مطابقت از آن حكايت مي

به تعبير  ).Mesbah-e Yazidi, 2013: 246-247(كندآن با واقعي كه از آن حكايت مي

است و » صحيح«يا » صدق«رديف هم» حقيقت«الحات فلسفي معموالً ديگر، در اصط

» غلط«يا » كذب«يا » خطا«شود كه با واقع مطابقت كند، اّما به آن قضيّة ذهني گفته مي

شود كه با واقع مطابقت نكند مثالً اعتقاد به اينكه زمين به به آن قضيّة ذهني گفته مي

كه خورشيد صحيح است اّما اعتقاد به اينچرخد، حقيقت و صدق و گِرد خورشيد مي

  ). Motahari, 2014: 156(چرخد، خطا و كذب و غلط استگرد زمين مي

ريزي كنند عينيّت علمي بايد بر عدم تعّصب و ديدِ عينيِ دانشمند پيبرخي خيال مي

بايست عينّيت علمي را ببوسيم و كنار بگذاريم. شود، در صورتي كه اگر چنين بود، مي

» عينيّت علمي«چه ذهن خويش، به آن» تر كردنِعيني«چ دانشمندي ممكن نيست با هي

تواند عالِم اجتماعي نمي ).Popper, 2001: 1050-1051(معروف است دست پيدا كند



٢١٢ ١٣٩٨ پاييزوم، سدهم، شماره پانزفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال   ________________________

جا بايد گفت كه رسد. اّما در ايناز نظام ارزشي خود رها شود، پس به عينّيت نمي

هاي طاست. عينيّت اين نيست كه از پديدهعينّيت را در دانشمند جستجو كردنْ خ

هاي فردي زدايي كنيم و دانشمنِد علوم اجتماعي خود را از ارزشاجتماعي، ايدئولوژي

سازي ذهن نيست، چنين كاري غيرممكن است رها سازد. الزمة دستيابي به عينّيت خالي

ا خالي سازد، مگر تواند ذهنش رحتّي داتشمندِ علوم طبيعي نيز به دليل انسان بودن نمي

آنچه معموًال از اصطالح  ).Saei, 2013: 14(كه هوّيت اجتماعي او را ناديده بگيريماين

شود. مربوط مي» روش علمي«كنيم بر شالودة ديگري استوار است و به اخير اراده مي

هاي فردِي دانشمند براي ديدِ عيني پيدا كردن نتيجه علم و عينيّت علمي از كوشش

روشِ » بين اذهانيِ «توان خاصيّت تواند نتيجه شود. عينيّت علمي را ميو نمي شودنمي

دهند و از اين راه به طرف قرار ميعلم توصيف كرد. در علوم طبيعي تجربه را داور بي

يابند و منظور از تجربه، عينيّت و خصلت همگاني يا اجتماعيِ روشِ علمي دست مي

آزمايش است نه تجربه به معناي سير باطني يا  تجربة همگاني به معناي مشاهده و

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، 

ه تجربه، خاصيّت كنند كه بر مبناي اين گوندانشمندان نظريّاتشان را به صورتي بيان مي

 :Popper, 2001(پذيري يعني ابطال يا تأييد را داشته باشد، عينيّت علمي يعني اينآزمون

است كه به دو صورت انتقاد » ١انتقادپذيري«طور كلّي، معيار شناخت به). 1052-1051

شود. يا ارزيابي تجربي و انتقاد يا ارزيابي عقالني، فلسفي و منطقي به كار گرفته مي

گرايان به حقيقتِ عيني و مطلق اعتقاد دارد و بر اين باور است كه وپر برخالف نسبيپ

حقيقتِ مطلق، وجود دارد و از حيث نظري قابل دسترس است، اّما براي ما راهي وجود 

ايم يا نه، تنها روزنة اميد ما اين است كه همواره ندارد كه مطمئن شويم به آن دست يافته

لِ معرفِت فعليِ بشر وجود دارد. لذا پي بردن به اشتباهات، ما را امكان تصحيح و تكمي

كند. به نظر او آدمي بايد در پي كشف حقيقت باشد نه تر ميبه حقيقت نزديك

                                                           
 عة نقدپذيري است. پذيري زيرمجموابطال .١
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  ). Bakhtiar NasrAbadi, 2011: 146-147يقين(

ها، بايد هاي نادرست نيست، به جاي رهايي از ارزشعينيّت به معناي رهايي از ارزش

هاي درون علم تمايز قائل شويم و اين كاري است هاي بيرون علم و ارزشارزشميان 

كه از طريق نقدِ علمي قابلِ حصول است. بر اساس اين رهيافت ما ابتدا مسئلة مورد 

كنيم و سپس راه حلّ نظري(موّقت) آن را عالقة خود(ارزش بيرون علم) را انتخاب مي

ها در دهيم. ارزشرزش درون علم) قرار ميدر پرتو تجربه مورد داوري انتقادي(ا

هاي فرد محّقق دخالت شرايطي با عينيّت ناسازگارند كه در مرحلة داوريِ تجربي، ارزش

كنند(داوري ارزشي). امكان وقوع اين نوع داوري هم در علوم طبيعي و هم در علوم 

چه علم كرد. آن جستجو» داوري«اجتماعي وجود دارد، بنابراين عينيّت را بايد در مقام 

كند، روش داوري است و صفت مهم اين روش، قابل تجربه بودن براي را علم مي

به تعبير ديگر، عينّيت در علم  ).Saei, 2013: 15(همگان و تكرارپذيري آن است

طرف دانشمند نيست بلكه عينّيت مبتني بر اجتماعي و طبيعي مبتني بر حالت ذهني بي

رهيافت نّقادانه و سّنت نّقادانه است. اگر عينيّت در علوم طبيعي نّقادي عقالنيِ متقابل، 

بيشتر است به اين دليل است كه سّنت بهتر و استانداردهاي باالتري براي وضوح و 

نقّادي عقالني در آن وجود دارد. اگر در علم طبيعي ميزان عينّيت باال و در مقام داوري 

گيري فاده از رياضيات و ابزارهاي دقيق اندازهتواناتر از علم اجتماعي است دليل آن است

طور هاي داوري آن است. بهاست. يكي از معيارهاي تكامل هر معرفتي، تكامل شيوه

ها از حالت كيفي و استفاده از ابزارهاي كلّي رياضي كردن دقيق مفاهيم، بيرون آوردن آن

، صحّت و دقّت در سنجش كند. به عبارت ديگرگيري، داوري را تواناتر ميدقيق اندازه

گيري و استفاده از هاي تجربي و پايايي ابزارهاي اندازهمفاهيم از حيث اعتبار معرف

 ,Saei(دهدهاي تحليل كمّي در مقام داوري تجربي، درجة عينّيت را افزايش ميروش

با توجّه به موارد گفته شده، مفهوم عينيّت در جغرافيا را از سه نظر ). 15-16 :2013

  توان مورد توجّه قرار داد:يم

----هر چند دانش جغرافيا در زمرة علوم اعتباري بوده و مفاهيم جغرافيايي شأني -١
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ها و مفاهيم ياد شده در خارج از ذهن داراي و انتزاعي دارند ليكن پديده اعتباري-

هايي نظير پوشش گياهي موجود در يك باغ، تبلوري عيني و واقعي هستند و پديده

هاي جغرافيايي در ها، مزارع، روستاها، شهرها و ديگر پديدهها و ساختمانها، پلهجادّ

  روند. عين ماهيّت اعتباري، پديدارهايي عيني و واقعي به شمار مي

هاي معناي ديگر عينّيت در جغرافيا به عنوان يك علم تجربي آن است كه پژوهش -٢

ها ها، فرضيّهو مطالعه پيرامون پديده هايي عمومي و همگاني هستندجغرافيايي پژوهش

شود بلكه در دسترس همة هاي جغرافيايي اموري انحصاري و فردي تلقّي نميو نظريّه

پژوهشگران قرار داشته و همة جغرافيدانان قادر به بررّسي مثالً رابطة ميان گردش 

باشند ميوضعي و انتقالي زمين به دور خورشيد با پيدايش شب و روز و فصول مختلف 

و يا امكان بررّسي رابطة ميان موقعيّت جغرافيايي هر ناحيه با شرايط اقليمي آن ناحيه 

اندازهاي گوناگون جغرافيايي و از اين قبيل، در دسترس مطالعة همة و علل بروز چشم

  پژوهشگران جغرافيايي قرار دارد. 

بي و داوري ميان همانند ساير علوم تجربي در مطالعات جغرافيايي براي ارزيا -٣

هاي جغرافيايي از معيارهاي عيني و مستقل از ذهنيّت افراد استفاده به ها و نظريّهفرضيّه

  باشد:آيد. اين معيارها بر اساس رويكرد رئاليستي شامل دو اصل زير ميعمل مي

  ؛الف) اصل مطابقت با واقعيّت

  ؛ب) اصل مطابقت با مباني عقل و منطق

ها و قضاياي توان گفت: معناي عينّيت و اعتبار در مورد گزارهجمال ميطور ابنابراين و به

  جغرافيايي عبارت است از: 

ها و قضاياي راجع به ها و فرآيندهاي جغرافيايي و گزارهواقعي و عيني بودن پديده -١

  ؛هاآن

  ؛هاي جغرافياييعموميّت و همگاني بودن پژوهش -٢

هاي جغرافيايي با معيارهاي ا، قضايا و نظريّههانطباق ارزش و اعتبار فرضيّه -٣

  ؛»منطق«و » واقعيّت«عيني
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  گيرينتيجه .٥

باشد، در اين هاي مهم در حوزة فلسة علم مينسبت دانش با ارزش(دانش/ قدرت) يكي از بحث

 يسمورد بررّ ياي سياسيعلم جغراف ةدر حوز »دانش و ارزش« يانحاضر نسبت م ةمقال يّطراستا 

ها در بر دارندة . در اين زمينه به عقيدة غالب فيلسوفان علوم اجتماعي، واقعيّتته استقرار گرف

باشند. از ديدگاه منطقي عناصر ارزشي نيستند و در ذات خود فارغ از اهداف و تعلّقات افراد مي

ها) با هاي مربوط به پديدارهاي عيني و حقيقي(هستگونه ارتباط توليدي ميان گزارهنيز هيچ

طور كلّي، مفهوم استقالل و جدايي ها و قضاياي ارزشي و اعتباري(بايدها) وجود ندارد. بهزارهگ

دانش از ارزش بدين معناست كه علوم در ذات و عينيّت خود هيچ آميختگي و نسبت ذاتي و 

ها ندارند امّا در عين حال، دانش و عينيّت در محيط بيروني و در عمل، البتّه دروني با ارزش

اي از جمله مكاتب انتقادي معتقدند كه ها و تعلّقات دارند. در مقابل عدّهبتي وثيق با ارزشنس

ها و تعّلقات انسان چنان آميختگي و وابستگي وجود دارد كه اساساً وجود ميان معرفت و ارزش

يا دانش عيني فارغ از تعلّقات ناممكن است. در اين راستا كساني همچون ويتفوگل و ُاتوا جغراف

و ايدئولوژي طبقة بورژوا و بلكه جغرافيا را توليد » دانش/ قدرت«اي از و ژئوپليتيك را مجموعه

هاي متعدّدي از جغرافياي انساني و طبيعي نشان دانند. ما در اين مقاله با آوردن گزارهقدرت مي

و گردآوري سازي توانند در انتخاب موضوع، روش تحقيق، فرضيّهها ميداديم كه هر چند ارزش

شناسي، طور كّلي هستيتوانند اثر بگذارند و بهها نميها مؤثّر باشند اّما در محتوا و معناي آنداده

ها هستند و علم در ذات و كنه خود، شناسي علم جغرافيا، فارغ از ارزششناسي و روشمعرفت

تواند در خدمت ميگيري است اّما در مرحلة عمل و كاربرد، اين علم خنثي بوده و فاقد جهت

ها و ... قرار بگيرد و به عبارت ديگر، همين واقعيّات و حقايق در مرحلة ها، ايدئولوژيقدرت

گيرند. ها و اهداف و تعلّقات افراد و پژوهشگران قرار ميكاربرد و بكارگيري عملي تابع انگيزه

ها و و معرفت به ارزش بنابراين، مدّعاي انديشمندان مكاتب انتقادي مبني بر مسبوقّيت دانش

تر، اين است. به عبارت روشن» معنا و كاربرد«يا ميان » نظر و عمل«تعلّقات ناشي از خلط ميان 

اند سخني نادرست و غيرمنطقي است كه ريشه در نظريّة ها آميختهها با ارزشعقيده كه دانش

تر، ها دارد. به عبارت روشنيدهو معادل هم انگاشتنِ معنا و كاربرد مفاهيم و پد» هاي زبانيبازي«
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اين دو امر را يكي انگاشته و » معناي دانش با كاربرد دانش«پيروان مكاتب انتقادي با خلط ميان 

هاي عملي و كاربردي گيرياز اين رو معتقدند كه دانش و معرفت در ذات خود با اهداف و جهت

هايِ كاربردي و ارزشي گيريتطرف و غيرمسبوق به اهداف و جهآميخته و اساساً دانش بي

وجود ندارد. امّا بايد عنوان كرد، هر چند علم و معرفت در درون ذات خود از هر گونه ارزش و 

-ها و جهتتعلّقي پيراسته است اّما همين علم در محيط بيرون نسبت مستقيمي با اهداف، انگيزه

» هدف علم«از توضيح است زيرا نياز هاي عملي و كاربردي دارد و اين امري بديهي و بيگيري

ها، منافع شود بلكه زايشي از بيرون علم بوده و از ارزشمفهومي است كه از درون علم زاده نمي

ها هستند خيزد لذا اين سخن كه واقعّيات و حقايق مسبوق به تعّلقات و ارزشو تعلّقات برمي

هاي ها و تعّلقات افراد و گروهزشها در درون خود با ارهرگز بدين معنا كه واقعّيات و معرفت

باشد. امّا در روابط و مناسبات بيروني ميان واقعيّات و عالمان، عجين و آميخته است صحيح نمي

هاي كه نظامطورياي داراي وثيق بوده و هست. بهها با اهداف و تعلّقات، البتّه رابطهمعرفت

 عرفت در جهت اهداف و منافع خود بهرهها و نهادهاي قدرت، از دانش و مارزشي، ايدئولوژي

آيد. ليكن اين مطلب گيرند و بديهي است در چنين وضعي، علم، خادم قدرت به شمار ميمي

هرگز بدان معنا نيست كه علم و معرفت ذاتاً و منطقاً خادم قدرت و وابسته به تعلّقات اين و آن 

 است. 

  .قدرداني٦

ه حمايت هاي انجام ط، به واستهرانعانت پژوهشي دانشگاه بينند از منگارندگان بر خود الزم مي

  .شده، كمال تشكر و قدارني را داشته باشند
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