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لی در موضوع علم جغرافیاتأم

جغرافیاي سیاسی، دانشگاه تهراناستادیار ـمحمود واثقدکتر
جغرافیاي سیاسی، دانشگاه تهراناستادیار ـمرجان بدیعی ازنداهیدکتر 
دانشگاه تربیت مدرسدانشیار فلسفه، ـ لطف اهللا نبوي دکتر 

ندانشجوي دکتري جغرافیاي سیاسی، دانشگاه تهراـ احد محمدي
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چکیده

حوال و عوارض بر اساس تعریف علماي علم منطق، موضوعِ یک علم عبارت از آن چیزي است که در آن علم از ا
ستقیماً شود که مها گفته میشود. عوارض ذاتی به آن دسته از صفات اشیاء و پدیدهواسطۀ آن بحث میذاتی و بی

مثال، صفاتیطوربهباشند. اي نمیخیزند و در موجودیت خود نیازمند هیچ واسطهاز ذات پدیده یا شیء برمی
ت اند. همچنین صفها وابستهجاندار بوده و مستقیماً به ذات آنچون رشد و تغذیه در زمرة صفات ذاتی موجودات

ه صفت نویسنده که وقتی بمستقیم به ذات انسان وابسته است. در حالیطوربهنطق(تفکّر) در انسان، صفتی است که 
نظیر یشود. صفاتشود، این صفت با واسطۀ صفت تفکّر و نطق به انسان نسبت داده میدر مورد انسان اشاره می

روند اما شمار میها، در زمرة صفات ذاتی هستی بهوحدت و کثرت، حادث و قدیم، مجرّد و مادي و نظایر این
نگین شوند؛ زیرا هستی ذاتاً سصفاتی چون سنگین یا سبک، سرد یا گرم جزو صفات باواسطۀ هستی محسوب می

ود. شاي به نام جسم به هستی نسبت داده میاسطهیا سبک، سرد یا گرم و ... نیست و این صفات صرفاً از طریق و
ر زمرة پردازند؛ دها و اشیاء حقیقی که واجد ذات هستند، میمطابق بیان فوق آن دسته از علوم که به مطالعۀ پدیده

گیرند؛  نظیر فلسفه، ریاضیات و منطق. روشن است این دسته از علوم به دلیل پرداختن به علوم حقیقی قرار می
هاي فاقد ذات باشند. اما آن گروه از علومی که به مطالعه در احوال پدیدههاي داراي ذات، واجد موضوع میهستی

جمله علم جغرافیا. در علومی نظیر شوند؛ نظیر علوم اجتماعی و از پردازند، جزء علوم اعتباري محسوب میمی
ها ها و نهادها، فضاها و نظایر آندولت، سازمانهایی همچون جامعه، کشور، ملّت،شناسی و جغرافیا، پدیدهجامعه

هاي دهگیرند. شکّی نیست که پدیهایی برساخته و اعتباري بوده و فاقد ذات هستند، مورد مطالعه قرار میکه پدیده
فاقد ذات، به طریق اولی فاقد صفات ذاتی نیز هستند و از آنجا که در تعریف موضوع یک علم، پرداختن به صفات 
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خودي خود موضوع پدیدة مورد مطالعۀ آن علم شرط اصلی است، لذا با فقدان ذات و ایضاً صفات ذاتی، بهذاتی
هاي فاقد ذاتدلیل مطالعه پیرامون پدیدهتوان گفت علم جغرافیا بهنیز منتفی خواهد شد. بر این اساس می

پیرامون این مسئله است.باشد. هدف اصلی این مقاله تحقیق و بررسی (اعتباري)، فاقد موضوع می

.ذات، صفات ذاتی، موضوع علم، علوم حقیقی، علوم اعتباري، غایت علم، جغرافیاکلیدي:هايهواژ

مقدمه 
است. تعریف » تعریف«از جمله موضوعاتی که جایگاه مهمی در مباحث علم منطق دارد، مبحث 

طق اي بیش از خود علم منپیشینهترین عمل ذهن بر روي مفاهیم و تصورات است. بحث تعریف مهم
توانیم به سقراط نسبت دهیم، نخستگوید: دو پیشرفت در علم هست که به حق میدارد. ارسطو می

ریف دانان مسلمان نیز تعهاي استقرایی و دوم ارائۀ تعاریف کلّی. از نظر منطقکار گرفتن استداللبه
قدري اهمیت یافت که آنان عمالً بعدها این بحث بهرود وشمار میگانۀ منطق بههاي نُهیکی از بخش

بر اهمیت دتأکیتقسیم دو بخشی از منطق(منطق تعریف و منطق حجت) را پذیرفتند. در مغرب زمین، 
ود. این شوضوح زبانی ابتدا در دکارت و بعدها در میان فیلسوفان تجربی مسلک انگلیسی مشاهده می

ا رواج با آثار ویتگنشتاین، تقویت شد و ببویژهیق الفاظ و مفاهیم سنّت، یعنی توجه به کارکرد دق
، بحث هاي تحلیلیهاي تحلیل زبانی، کمال اهمیت را یافت. امروزه یکی از مسائل مهم فلسفهفلسفه

,Khandan(باشدهاي کلیدي هر بحث میتعریف دقیق یا تعیین مراد و تبیین موشکافانه از واژه

2014: 66-67( .
از است. تقسیم یکی» تقسیم«ی دیگر از مباحث مهم در علم منطق، مبحثی تحت عنوان یک

است که بیشترین نقش را در شناخت انواع حقایق ایفا » تصورات«انواع مهم تفکّر در حوزة 
:Ibidکند(می د، هاي مختلف دار). از جمله متفرّعات بحث تقسیم که کاربرد فراوانی در زمینه52

شود که تعدادي مفاهیم مرتبط با هم را در بندي زمانی مطرح میاست. طبقه» بنديهطبق«موضوع 
:Ibidاختیار داریم( بندي، پیوند نزدیکی با بحث تعریف). هم مبحث تقسیم و هم مبحث طبقه41

بندي مفاهیم، موضوعات، اشیاء و ... پیش از هر چیز، نیازمند دارند. چرا که براي تقسیم و طبقه
تر، تعریف یکی از عبارت روشنها هستیم. بهیار داشتن تعریفی جامع و کامل از آندر اخت

در حوزة مفاهیم و موضوعات علمی است؛ و از بویژهبندي معیارهاي الزم براي تقسیم و طبقه



178 1397اول، بهارهم، شماره چهاردفصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال__________________________

شود. از جمله معیارهاي الزم براي طبقهبندي علوم محسوب میآن میان، پایۀ اصلی براي طبقه
آن است. » موضوع و قلمرو«رائۀ تعریف هر علم و تعیین بندي علوم، ا

ــنّت و معیار غالبی که در طبقه ــته تا کنون بندي علوم در میان حکما و منطقس دانان از گذش
ست، طبقه  ضوع آن   متداول بوده ا ساس مو رو، تعریف هر علمی ها بوده و از اینبندي علوم بر ا

ــاس  ــوع«غالباً بر اس ــورت گرف» موض ــتآن علم ص ,Mostaghimi(ته اس 2008: 179 &

Maftuni, ــوع براي تعریف و طبقه   .)6 :2008 بندي علوم از قدمت و    هر چند تکیه بر موضـ
کارگیري این معیار براي تعریفســابقۀ طوالنی برخوردار اســت، لیکن باید توجه داشــت که به

پذیر است انی امکانباشد؛ زیرا تعریف یک علم بر اساس موضوعِ آن زم   همۀ علوم کارساز نمی 
یده     پد جد ذات و       که اوالً علمِ مورد نظر جزء علوم حقیقی بوده و  عۀ آن، وا طال هاي مورد م

ساس موضوع، تعریف و طبقه      شند. ثانیاً علومی که بر ا شوند،   بندي میصفات(عوارض) ذاتی با
ضروري -2ها کلّی بودن مسائل و احکام آن-1عبارتند از: کهکم سه ویژگی اساسی دارنددست

ضایاي این علوم    ضوع و محمول در ق ,Soroush(برهانی بودن آنها-3و دائمی بودن رابطۀ مو

1995: 68-71 & Kakaie, 2005: ــته از علومی را که اوالً      )76-77 . به همین دلیل، آن دسـ
توان  میباشند، ن ها غیرحقیقی هستند و ثانیاً فاقد سه ویژگی فوق می  هاي مورد بررسی آن پدیده

ــوع، تعریف و طبقه  ــاس موضـ ــته از علوم را که به     بر اسـ »علوم اعتباري «بندي نمود. این دسـ
:Mostafavi Fard, 2016(بندي کردمعروفند باید بر اساس معیارهاي دیگري تعریف و طبقه 

بندي علوم، دست کم سه معیار وجود دارد. این معیارها   کلّی براي تعریف و طبقهطوربه. )133
,Mesbah Yazdi(روش-3غایت(کارکرد) -2موضـــوع -1ند از: عبارت 2013: 76-77 &

Soroush, 2014 A: طور که بیان شد، تعریف به موضوع، صرفاً مخصوص علوم      و همان)24
ضیات و علوم طبیعی می    سفه، منطق، ریا شامل علوم اعتباري نظیر عل   حقیقی نظیر فل شد و  وم  با

ست که        یجغرافیا نماز جملهاجتماعی و  سی دارد؛ دلیل اول آن ا سا سئله دو دلیل ا شود. این م
صفات ذاتی یک پدیدة         صیفاتی که در مورد  ست از تو ضوع عبارت ا مطابق تعریف منطقی، مو

ــورت می حقیقی نظیر آب، هوا، خاك، کوه، رودخانه، جنگل و نظایر آن      گیرد. به عبارت    ها صـ
کند. واضــح  اي ذاتی  یک شــیء بحث میهدیگر، موضــوع آن چیزي اســت که دربارة ویژگی
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شد حال آن     صفات ذاتی زمانی معنا دارد که، ذاتی در کار با ست،  که در علوم اعتباري همچون ا
صاد، حقوق، جغرافیا و      جامعه سی، اقت سی  کلّی علوم اجتماعی، پدیدهطوربهشنا هاي مورد برر

،  ر، دولت، ملّت، قوانین اجتماعیشامل پدیدارهایی اعتباري و برساخته هستند نظیر جامعه، کشو
ها ذات و جوهري  ها، فضاهاي جغرافیایی و ... شکّی نیست این پدیده   ها، مکاننهادها و سازمان 

ندارند که به دنبال آن صفات ذاتی داشته باشند که این صفات موضوع بحث این دسته از علوم         
ــتند. دلیل  همین دلیل، علوم اجتماعی و اعتباري نظیر قرار بگیرند. به ــوع هس جغرافیا فاقد موض

دوم مطلب آن است که، علوم موضوعی(علوم حقیقی) واجد سه ویژگی کلیت احکام و مسائل،     
که دوام و ضرورت نسبت موضوع و محمول و سرانجام، داراي ویژگی برهانی هستند؛ حال آن      

قد این ویژگی       فا ماعی،  باري و اجت ند   ها می علوم اعت ــ ,Kakaie(باشـ 2005: 74-77 &

Mostafavi Fard, 2016: 133 & Bidhendi, 1995: 59 & Safdari Niak, 2006: 57( .
هر چند که این مطالب براي کسانی که با مبانی اولیۀ علم منطق آشنایی دارند مطلبی روشن 

اي براي کسانی که آشنایی کافی با این موضوعات ندارند، و آشکار است، لیکن طرح چنین مسئله
گردد. این نگرانی عمدتاً ناشی از این تصور سنّتی و اً موجب بروز حیرت و حتّی نگرانی میغالب

نادرست است که، گویا هر علمی باید موضوعی داشته باشد و در غیراین صورت، موجودیت 
:Mostafavi Fard, 2016(رودآن علم زیر سؤال رفته و حتّی از میان می هیمن به).134-135

کنند اگر بپذیریم علوم اجتماعی و در این بین علم جغرافیا موضوع افراد تصور میجهت، غالباً
گر مواجه شده و ندارد، در آن صورت موجودیت و بقاي این علم با تردیدهاي جدي و ویران

جمله راي تعریف دقیق علوم اجتماعی و از که باین علوم از هم پاشیده خواهند شد. حال آن
ن بقا و حتّی تقویت و ابقاي جایگاه و منزلت آن، الزم است دست از اصرار جغرافیا و تضمی

ها برداشته و به جاي موضوع، این علوم را که ماهیتی کارکردي براي تراشیدن موضوع براي آن
,Hassanzadeh(ها تعریف کنیمدارند، بر اساس غایت آن 2004: . زیرا تعریف و )133-135

و نیز جغرافیا از طریق غایت و کارکرد آن، واجد مزایاي منطقی و حفظ انسجام علوم اجتماعی 
تواند این علوم را از رکود و هاست و میکاربردي بیشتري از تعریف موضوعی براي این رشته

,Hassani(بحران فلسفیِ کنونی رهایی بخشد 2003: 71( .
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م جغرافیا، دو بر اساس این مقدمه، مقالۀ حاضر با روش تحلیل منطقی و در خصوص عل
کند:هدف اساسی را دنبال می

هاي زیر است:هایی درخور براي پرسشهدف اول: ارائۀ پاسخ
چرا علم جغرافیا موضوع ندارد. -1
آیا فقدان موضوع براي جغرافیا، موجودیت، وحدت و انسجام مسائل این علم و در نهایت -2

سازد؟بقاي آن را با مشکل مواجه می
ضوع براي جغرافیا مزیت است یا نقطۀ ضعف؟داشتن مو-3
تواند بقا و جایگاه این علم را در میان می» موضوع«به جاي » غایت و کارکرد«آیا جایگزینی -4

و تضمین نماید؟تأمینسایر علوم 
ر هایی ببندي علم جغرافیا چه مزیتتکیه بر عنصر غایت و کارکرد در تعریف و صورت-5

رشته دارد؟تعریف موضوعی این 
مفاهیم، تعاریف و مطالعات نظري چه جایگاهی در علم جغرافیا دارند؟-6

بندي منطقی، مستدل و قابل دفاع از علم جغرافیاهدف دوم: ارائۀ صورت

روش پژوهش
اشد. بدلیل ماهیت فلسفی و منطقی خود، در زمرة تحقیقات نظري و بنیادي میپژوهش حاضر به

ساس تحلیلی(منطقی) بوده و تحلیل-شیوة توصیفی  این پژوهش مبتنی بر  ستدالل   هاي آن بر ا ا
و براهین منطقی صــورت گرفته اســت. به همین جهت، مباحث و مطالب این مجموعه، از نوع  

آیند.  حساب میاي بهاسنادي و کتابخانه

مفاهیم نظري

ذات-1
، صاحب، جسم، جوهر، در لغت به معناي حقیقت هر چیز، نفسِ هر شیء، هستی، عین1ذات

1. Essence
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دانان نیز، ذات ). فالسفه و منطقMoein, Essence Entry(گوهر، فطرت و جِبِلَّت آمده است
نند. کدانند و گاهی از آن به ماهیت(چیستی) نیز یاد میرا حقیقت و جوهر یک شیء و پدیده می

تی د آن، معانی متفاواصطالح ذات در فلسفه و منطق کاربرد زیادي دارد و بسته به موارد کاربر
: شودها اشاره میگیرند که به برخی از آنبراي آن در نظر می

,Sajadi(برندکار میمعنی ماهیت یک شیء بهگاهی ذات را به-1 1959: . در این معنا، )140
عبارت دیگر، به خصوصیاتی از هر چیز اطالق چه چیستی شیء به آن است. بهذات یعنی آن

ر از میان بروند، دیگر آن چیز(شیء) وجود نخواهد داشت. بنابراین، منظور از ذات شود که اگمی
,Saliba(گیردجا؛ حقیقت شیء(ماهیت) است که در مقابل وجود شیء قرار میدر این 1987:

357( .
تر، ذات چیزي است که قائم به عبارت روشنذات به معنی چیزي که قائم به خود است. به-2

که ر مقابل آن عرَض قرار دارد؛ یعنی چیزي که قائم به خود نیست. مانند اینخود است و د
بگوییم جسم ذات است و رنگ جسم؛ عرَضِ آن، زیرا جسم براي موجودیت خود به چیزي 

که رنگ در تحقّق خود نیازمند جسم است.دیگري وابسته نیست در حالی
عبارت دیگر، جنس و فصل هر چیزي را ذات، موجودیتی مرکّب از جنس و فصل است. به -3

,Saliba(گویند که در واقع همان ماهیت و حقیقت اصلی شیء استروي هم ذات آن چیز می

1991: 230-231.(

عوارض ذاتی(صفات ذاتی) -2
هاي ذاتی که مستقیماً از ویژگی-1هر شیء واجد ذات، داراي دو دسته صفات و ویژگی است: 

راي مثال، ویژگی بعد بطوربهگیرند. و تمام یا بخشی از آن را در بر میشودذات شیء ناشی می
ایی ه(تفکّر) براي انسان، ویژگیجسم، سیالیت براي آب، تغذیه و رشد براي موجود زنده، نطق

چون وحدت و کثرت، حادث و قدیم، مجرّد و مادي و ... در ردیف صفات و عوارض ذاتی به 
شوند. بدیهی است فقدان یا زایل جانداران، انسان و هستی محسوب میترتیب براي جسم، آب، 

گردد. اما دستۀ دوم از صفات اشیاء شدن این دسته از صفات، موجب زوال شیء و ذات می
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و گیرند؛ بلکه در اثر ترکیبها سرچشمه نمیصفاتی هستند که مستقیماً از ذات و حقیقت آن
شوند و از این رو این دسته از صفات را صفات ها میمجاورت اشیاء با یکدیگر، عارض آن

مثال؛ صفاتی همچون نویسنده براي انسان، سنگین طوربهنامند. عارضی غیرذاتی یا باواسطه می
ایی به انسان، هیا سبک براي هستی، سرخ یا آبی براي گیاه و ... صفاتی هستند که به کمک واسطه

سبت توان مستقیماً به هستی نصفت گرم یا سرد را نمیشوند مثالًهستی و گیاه نسبت داده می
اي به نام جسم باشد تا از طریق آن بتوان صفت سرد داد؛ زیرا براي این نسبت، الزم است واسطه

,Soroush(یا گرم را به هستی منسوب نمود 1995: 65-67( .
هاي اشیاء: صفات و ویژگی1جدول شمارة 

صفات و عوارض غیرذاتی(باواسطه)واسطه)یصفات و عوارض ذاتی(بذات شیء
نرم، سنگین، دراز، کوتاهوحدت، کثرت، ثابت، متغیر، مجرّد، ماديهستی
شکل، اندازه، گرم، سرد، قرمزبعدجسم
شاد، غمگین، غنی، فقیر، باسواد، هنرمندتفکّر، رشد، تغذیه، تولید مثلانسان
زرگ، کوچک، دونده، چرندهبتغذیه، رشد، حرکت، تولید مثلحیوان

)By the Authors(

موضوع علم-3
دانان، موضوع یک علم عبارت از آن چیزي است که در آن علم دربارة مطابق نظر فالسفه و منطق

,Ejeii(کندعوارض و صفات ذاتی آن بحث می 2014: . تعبیر ارسطویی این سخن چنین )16
:Metaphysics, 64(»الذّاتیهموضوع کل علم مایبحث فیه عن عوارض«است:  997 a( .طوربه

شود؛ مقصود موضوع این علم در نظر گرفته میعنوانبهشناسی، موجود زنده مثال وقتی در زیست
پردازیم، صفاتی همچون تغذیه، آن است که در این علم به بررسی صفات ذاتی موجود زنده می

یریم؛ گلسفه، هستی را موضوع این علم در نظر میکه در فرشد، حرکت، تولید مثل و ... یا هنگامی
واسطۀ هستی نظیر وحدت، کثرت، ثبات، تغییر، بدان معناست که، عوارض و صفات ذاتی و بی

شناسی نیز دهیم. ایضاً در انسانها را مورد مطالعه قرار میمجرّد، مادي، حادث، قدیم و نظایر این
ها را که در زمرة صفات ذاتی انسان هستند مورد نصفاتی چون، تفکّر، رشد، حرکت و نظایر آ
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که از دیدگاه منطقی، موضوع عبارت است از بحث دهیم. حاصل سخن آنبحث و مطالعه قرار می
ها.واسطۀ اشیاء و پدیدهپیرامون صفات و عوارض ذاتی و بی

فاً در رجا ذکر دو نکته بسیار ضروري است: نکتۀ اول آن است که موضوع یک علم، صدر این
شود نه با ذات اشیاء. به همین جهت در ذاتی اشیاء مطرح می» صفات و عوارض«رابطه با 

ات ها و صفات ذمطالعات علمی(علوم تجربی)، مستقیماً با اشیاء سروکار ندارند بلکه ویژگی
,Soroush(دهنداشیاء را مورد بررسی قرار می 1995: نکتۀ دوم آن است که موضوع فقط ).74

ها و اشیاء مورد مطالعۀ آن علوم، واجد ذات و به آن دسته از علوم قابل طرح است که پدیدهدر 
ررسی هاي مورد بتبعیت از آن، واجد صفات ذاتی باشند. بنابراین تنها علوم حقیقی که پدیده

ها مستقل از خواست و ارادة انسان، موجود هستند داراي ذات بوده و لذا داراي صفات ذاتی آن
باشند. بر همین اساس چون علوم غیرحقیقی(علوم اعتباري) نظیر علوم اجتماعی، موضوع میو 

د، لذا کننهاي غیرحقیقی و برساختۀ انسان(اعتباري) را که فاقد ذات هستند، مطالعه میپدیده
توانند داراي موضوع باشند زیرا موضوع زمانی معنا دارد که اوالً ذاتی در کار باشد و ثانیاًنمی

,Kakaie(صفات ذاتی مطرح گردد 74-75 & Mostafavi Fard, 133 & Bidhendi, 1995:

59( .

)By the Authors(هاي داراي ذات و فاقد ذات: اشیاء و پدیده1نمودار شمارة 

هااشیاء و پدیده

فاقد ذاتاعتباري
صفات غیرذاتی

فاقد صفات ذاتی
علوم غیرموضوعی

داراي ذاتحقیقی
صفات غیرذاتی

صفات ذاتی
علوم موضوعی



184 1397اول، بهارهم، شماره چهاردفصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال__________________________

مفهوم علم-4
ــاScientiaینالتةعلم مأخوذ از واژ ۀکلم  ) Knowledgeدانش و معرفت( يمعنا ) به ینتیا (سـ

,Laydmanاســت( 2014: آموختن و دانســتن  يمعنابهScireواژه خود مأخوذ از ین). ا21
,Habibi(باشد یم 2013: امروزه در زبان فارسی و عربی کلمۀ علم در دو معناي متفاوت  ). 34

ست.       -1شود که عبارتند از:  کار برده میبه ستن ا ستین، علم در برابر ندان صلی و نخ در معناي ا
ــتن ــرف نظر از نوع آنها، علم مییبه همۀ دانس ــی را میها ص گویند که جاهل  گویند و عالم کس

ه شناسی و نجوم همنیست. مطابق این معنا، اخالق، ریاضیات، فقه، دستور زبان، مذهب، زیست    
سته می   علم شته از آنها را بداند، عالم دان شود. در این معنا، علم در  اند و هر کس یک یا چند ر

ــی و Knowledgeگیرد و کلمۀ  ار میبرابر جهل قر  ــه Connaissanceدر انگلیسـ در فرانسـ
ستنی  -2اند. معادل این معناي علم شود  هایی اطالق میکلمۀ علم در معناي دوم، منحصراً به دان

دخیل باشد. علم در اینجا در مقابل جهل   » شان داوري یا گردآوري«که تجربۀ مستقیم حسی در   
ــتنی گیرد بلکه  قرار نمی ــتند. اخالق،  گیرد که آزمون هایی قرار می در برابر همۀ دانسـ پذیر نیسـ

ــول و ... همه بیرون از علم در معناي دوم آن قرار          متافیزیک، عرفان، منطق، فقه، بالغت، اصـ
ــه معادل این  Scienceاند. کلمۀ   گیرند و همه به این معنا غیرعلمی    می ــی و فرانسـ در انگلیسـ

شکیل می علم در این معنا، بخشی از علم به اند و لذا معناي علم دهد و این همانا معناي اول را ت
فۀ علم براي   . )Soroush, 2014 b: 1-2(باشــــد علوم تجربی می ــ فت تجربی «فالسـ »  معر

) که عبارتند از:  Ibid:6-30شمارند(خصوصیاتی را برمی
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)By the Authors(هاي علم تجربی : ویژگی2نمودار شمارة 

بندي علومطبقه-5
شود این است که اساساً انگیزة جداسازي بندي علوم مطرح میسؤالی که در ابتدا در مورد طبقه

حصول احاطۀ ذهن به -1شود: علوم از یکدیگر چیست؟ در این رابطه موارد زیر مطرح می
ر غیموقعیت هر علمی در نسبت با سایر علوم و درك اجمالی روابط علوم با یکدیگر، چه در

ماند و ذهن او در شناخت این صورت نسبت میان علوم مختلف با یکدیگر بر آدمی مجهول می
بندي هم وقوف به شود لذا طبقهشان با یکدیگر دچار پریشانی میجایگاه علوم و نسبت متقابل

هاي مختلفسازد و هم ما را نسبت به چگونگی تقسیم علوم به شاخهوحدت علم را ممکن می
تواند در نحوة بندي میطبقه-2سازد. ها با یکدیگر آگاه میبه قرب و بعد آن شاخهو نسبت

از جهت عملی هم مفید -3ها نیز مؤثّر باشد. آموزش علوم مختلف و تقدم و تأخّر آموختن آن
ي اطّالعافزارهاها و تهیۀ نرمها در کتابخانهاست زیرا ترتیب کتب و مقاالت و تنظیم فهرست آن

,Rezai(شودمسائل یک علم در علوم دیگر تکرار نمی-4شود. سانی آسان میر 2004: 145( .
ه میکاي راهنما، شناسایی عناوین کلّی علوم را براي کسانیبندي علوم همانند نقشهطبقه-5

بندي علوم ما را طبقه-6گرداند. خواهند علم مورد استعداد و عالقۀ خود را پیدا کنند آسان می
ي از سیر و چگونگی پیشرفت دانش و معرفت بشري آگاه کرده و در تاریخ علم اطالعات شایستها

,Mostaghimi(داردرا به ما ارزانی می 2008: 179( .

)3(
بر علم تجربی معرفتی مبتنی

. مشاهده، آزمون و تجربه است

)2(
ریه نظهاي علمی مبتنی بر کاوش

.  هاي کالن هستندو تئوري

)1(
یات کاوشهاي تجربی با ارائۀ فرض

. شوندپیش از مشاهده آغاز می

)6(
علم تجربی ماهیتی جزءنگر 

.دارد) گزینشی(

)5(
ار علم تجربی معرفتی نظریه ب

.است

)4(
نی  بیکلیت موضوع، توان پیش

پذیريمشروط و اثبات و ابطال
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شود این است که علوم را بر اساس چه بندي علوم سؤالی که مطرح میپس از لزوم دسته
ندي بتوان با معیارهاي مختلفی دستهعلوم را میبندي کرد. در این راستا معیار و مالکی باید طبقه

ها عبارتند از: کرد که اهم آن
اي، موضوعی دارد و تعدادي از موضوعات با توجه به اینکه هر مسئلهالف) بر اساس موضوع:

دهند و همۀ مسائل مربوط شود، آن عنوان جامع را محور قرار میدر یک عنوان جامعی مندرج می
که عدد، موضوع علم حساب، و مقدار(کمیت کنند. چنانچتر یک علم، گردآوري میبه آن را زیر

,Mesbah Yazdi(گیردمتّصل) موضوع علم هندسه و بدن موضوع علم پزشکی قرار می

2013:76-77 & Soroush, 2014 A :24( گاه از یک موضوع واحد با دو قید مختلف، دو .
تر شدن ده دو علم جدید باشد. تخصصیتواند سامانآید که خود میدست میموضوع جدید به

تر شدن موضوع علوم، عبارت است از قبول تر شدن موضوع علوم و دقیقعلوم به معناي دقیق
,Kakaie(هاي جدیدترهاي بیشتر براي موضوع و در نتیجه پیدا شدن موضوعتقید 2005:73( .

مترتّب است و هدف» علوم«اي که بر نتیجهدر این راستا، فایده و ب) بر اساس هدف و غایت:
اي هگیرد. مانند هدفها در نظر دارد، مالك تمایز علوم قرار میو غایتی که فراگیر از آموختن آن

,Mesbah Yazdi(مادي، معنوي، فردي و اجتماعی 2013:76-77 & Soroush, 2014 A

توان در آثار عالمۀ حلّی دید. را میهاي اولیۀ این رویکرد، در اندیشمندان مسلمان رگه).24:
البتّه گفته شده است، اولین کسی که تمایز علوم را به تمایز اغراض دانسته، میرسید شریف 

Mostafavi(اندجرجانی بوده و سپس اشخاصی مانند مرحوم آخوند از ایشان تبعیت کرده

Fard, 2013: واسطه و درجه غایات بی-1اند: . غایات و اغراض علم بر دو گونه)134-135
اند و خواهی نخواهی بر آن اول، این گونه غایات از مختصات ساختار مسائل و موضوع علم

اغراض و غایات درجه دوم و با واسطه که از مختصات ساختار کلّی علم -2شوند. مترتّب می
ت غایات چیزي را در جهتواند نیستند، بلکه این ارادة انسان است که با محاسبۀ اندك مناسبتی می

تواند در باب علم در مورد اغراض، مقصود باشد، همان اغراض کار گیرد. آنچه که میخویش به
ه اند نه غایاتی که ریشواسطه است که برخاسته از ساختار مسائل و موضوع علمدرجۀ اول و بی

هاي یتختی و در نهایت نشناهاي فلسفی، باورهاي متافیزیکی، علل روانشناختی، جامعهدر پیرایه
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,Abedi Shahroudi(ناپذیر عالمان داردشخصی و کنترل 1987: . اگر هدف و غایت را )38
معیار تمایز علوم فرض کنیم، این بدان معناست که مسائل متفرّق را با هدف و غرضی خاص، 

از »اعتباريعلوم«از یک طرف و » فنون«در یک علم جاي دهیم اما این معیار بیشتر مربوط به 
طرف دیگر است، یعنی در یک فن همۀ مسائلی را که ممکن است متعلّم را در رسیدن به هدفی 

که واضعِ یک علم اعتباري با توجه به هدفی دهیم یا آنمشخّص و معین، یاري رساند به او یاد می
» علم«ها را در یک آنکند و باید و نباید، جعل و وضع میعنوانبهاي از مسائل را که دارد، عده

جا که پاي پس این معیار آن». علم«است نه صرف » عمل«دهد. یعنی غایت در اینجا قرار می
آید و لذا بسیاري از علوم در میان است و متعلّم هدفی جز دانستن ندارد به کار نمی» کشف«

,Kakaie(شودحقیقی را شامل نمی 2005: 73.(
بنیانگذارِ این معیار را باید کانت و به پیروي از او :ج) بر اساس اسلوب و روش تحقیق

,Mostafavi Fard(ها دانستپوزیتیویست 2013: توان بر این اساس، همۀ مسائل را نمی).147
با روش واحدي مورد تحقیق و بررسی قرار داد. لذا در این راستا، همۀ علوم را با توجه به 

علوم عقلی: این علوم فقط با براهین -1ته تقسیم کرد: توان به سه دسهاي کلّی تحقیق، میروش
علوم تجربی که با روش-2عقلی و استنتاجات ذهنی، قابل بررسی هستند مانند منطق و فلسفه 

علوم نقلی که بر اساس -3شناسی باشند مانند فیزیک، شیمی و زیستهاي تجربی قابل اثبات می
Mesbah(شوند مانند تاریخ، علم رجال و علم فقهاسناد و مدارك منقول و تاریخی بررسی می

Yazdi, 2013:76-77 & Soroush, 2014 A :24.( را معیار تمایز علوم قرار » روش«اگر
ل و نق«، روش علوم نقلی »قیاس و برهان«توانیم بگوییم که روش علوم عقلی، گاه میدهیم، آن

ی این معیار بسیار کلّی است و تنها است. ول» استقراء و تجربه«و روش علوم تجربی » سماع
ها بنديکند و از تمایز بخشیدن به علوم در هر یک از این دستهتمایزي کلّی بین علوم برقرار می

تواند حساب را از هندسه، فیزیک را از شیمی و یا فقه را از نحو متمایز عاجز است. مثالً نمی
حث خواهیم تحقیق کنیم، باید ببه چه روشی میکه بحث کنیم که عبارت دیگر، قبل از آنکند. به

قصد تحقیق داریم، یعنی موضوع علم مقدم بر روش علم » چه چیزي«کنیم که دربارة 
,Kakaie(است 2005: ارتباط » تمایز موضوعی«علوم با » تمایز روشی«عبارت دیگر، به).72
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,Faramarz Gharamaleki(وثیقی دارد 1992: کند، موضوع برگشت میو به مالك بودن )125
,Hassanzadeh(گرددچون روش و اسلوب تفکّرِ هر علم، از ناحیۀ موضوع آن علم ناشی می

2004: . بدین صورت که اسلوب و روش فکري خاص هر علمی عبارت است از یک )134
انسان و موضوع آن علم باید برقرار شود و بدیهی است که نوع نوع ارتباط فکري خاصی که بین

رتباط فکري بین انسان و شیئی از اشیاء بستگی به نحوة وجود و واقعیت آن شیء دارد، مثالً ا
اگر شیئی از نوع اجسام است، ناچار باید ارتباط جسمانی و مادي بین انسان و آن شیء برقرار 

ند و کشود و احساس و آزمایش عملی همان ارتباط مادي است که دستگاه فکر با اشیاء پیدا می
اگر آن شیء وجود نفسانی دارد، باید به مشاهدة حضوري و نفسانی که یگانه وسیلۀ ارتباط ذهن 
با آن شیء است، پرداخته شود و اگر آن شیء کیفیت عقالنی دارد، یعنی حقیقتی است که عقل 
با اعمال قوة انتزاع آن را یافته است، باید با سبک قیاس و برهان و تحلیل عقالنی مورد بررسی

,Motahari(قرار گیرد 2014: قرار دهیم، تفاوت » روش«. همچنین اگر معیار تمایز علوم را )479
با معیار Scienceذاتی میان علم طبیعی و اجتماعی وجود ندارد. ماهیت هر دو علم در معناي 

,Saei(است» تجربه«روش، یک نوع است؛ چرا که روش هر دو  2013: معموالً. امروزه )13
ندي بتوان طبقهشود، لذا بر اساس روش تحقیق و آزمون، میآغاز می» روش«ندي با مالك بطبقه

,Nabavi(زیر را در نظر گرفت 2010: 211(.
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بندي علوم بر اساس روش: تقسیم2جدول شمارة 

)By the Authors(
استداللی و همچنین روش-هاي قیاسیي است بر این نکته که روشتأکیدبندي این طبقه

شوند. به انسانی اجرا می-تجربی، به یکسان در علوم طبیعی و علوم اجتماعی-هاي استقرایی
ها همگی در نهایت این معنا، علم و معرفت در کلیت امر داراي منطق واحدي است و تفکیک

,Nabavi(گرددهاي منطقی برمیبه تفکیک 2010: 211(.
اند اما این مورد معیار مجزّایی گاهی نیز تمایز علوم را بر اساس سنخیت مسائل قرار دادهد)

,Kakaie(هاست و گاه به غایت آنهانیست چرا که سنخیت بین مسائل، گاه به موضوع آن

2005: 72.(
ز بندي او معین تقسیممشخّصطوربهاولین کسی باشد که )م. ق322-384(شاید ارسطو

,Hamdollahi Oskoee(علوم را ارائه کرده است 2012: . در آثار ارسطو دو گونه مالك )64
بندي علوم وجود دارد: مالك اول، هدف و غایت است و مالك دوم، کیفیت و معیار براي تقسیم

سیم
تق

ش
 رو

س
اسا

 بر 
لوم

ي ع
بند

علوم قیاسی

منطق، ریاضی، آمار و ...علوم صوري

علوم نظري

و ...نظريشناسی فیزیک و مکانیک نظري، کیهانعلوم طبیعی

انسانی-علوم اجتماعی
شناسی فلسفی، روانشناسی فلسفی، تاریخ جامعه

شناسی نظري و ...نظري، زبان

علوم فلسفی
عی، شناسی، فلسفۀ علوم طبیفلسفۀ نظري، معرفت

شناسی و ...فلسفۀ علوم اجتماعی، روش

علوم 
استقرایی

علوم تجربی
علوم طبیعی

- شناسی، زمینزیستفیزیک تجربی، شیمی،

شناسی و ...

انسانی-علوم اجتماعی
ی شناسی بالینشناسی، روانشناسی، مردمجمعیت

شناسی و ...و تجربی، باستان

نگاري، علوم حدیث و ...ادبیات، تاریخعلوم استنادي
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،           نظري-1تۀ است. او در ابتدا بر حسب غایت، علوم را به سه دس» موضوع علم«و چگونگی 
. غایت )Metaphysics, 1025 b & 1064 b(کندتقسیم میتولیدي یا صناعی-3،عملی-2

است اما در این میان، هدف علوم نظري، حقیقت و شناخت است » معرفت«اولیۀ همۀ این علوم، 
ن دلیل، علوم همیگیرد و بهو در اینجا معرفت از آن نظر که معرفت است، مورد بررسی قرار می

داند؛ چرا که هدف، شناخت واقعیت و درك و فهم آن است. نظري را ارزشمندترینِ علوم می
(انجام یک عمل) و هدف معرفت تولیدي، تولید و ساختن یک اثر هدف معرفت عملی، عمل

بندي، به نوعی اعتباري است چرا که علوم مختلف از جهت حقیقت است. مالك این تقسیم
اند و تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها بر اساس غرض و غایت نظري علل) یکسانعلم(شناخت

Hamdollahi(یابندکه امري خارج از ذات علم و مربوط به عالم است، از یکدیگر تمایز می

Oskoee, 2012: ه نماید ک، این علوم را تقسیم می»موضوع«سپس ارسطو بر اساس مالك ).66
توانند بهنمی«است. یعنی اموري که » کلّی و ضروري«لوم نظري، امور در این میان، موضوع ع

ید، آعبارت دیگر، مستقل از خواست بشر هستند و آنچه از دست ما برمیبه» اي دیگر باشندگونه
اما امور عملی و )Nicomachean Ethics, 1136 b & 1140 a(ها استآن» بازشناسی«فقط 

همین جهت، ممکن اند و بهد که وابسته به خواست و ارادة انسانتولیدي مربوط به اموري هستن
است غیر از آن چیزي باشند که هستند. تمایز میان علوم عملی و تولیدي نیز به این است که در 
حالیکه تولید، هدفی خارج از خودش دارد، عمل، چنین هدفی ندارد چون عملِ خیر خودش 

عملی خود عمل است اما در علوم تولیدي، اثر و هدف و غایت است یعنی موضوع در علوم 
. )Nicomachean Ethics, 1140 b(آید موضوع بحث استمحصولی که از عمل به دست می

بدین ترتیب، اگر موضوع علم مستقل از ارادة انسان باشد، آن علم، نظري خواهد بود و در غیر 
ري بندي، حقیقی و غیراعتباتقسیمصورت، یا علم عملی است یا تولیدي و این معیار براياین

Hamdollahi(است. چون خصوصیت و چگونگی موضوع، یک امر واقعی و نفس األمري است

Oskoee, 2012: سپس ارسطو علوم نظري را به سه دستۀ علم طبیعی(طبیعیات)، ریاضیات ).67
جوداتی م طبیعی موعل» موضوع«کند و در این میان، و فلسفۀ اولی(الهیات/ تئولوگیا) تقسیم می

ردازد پاست که مادي و پذیراي حرکت و تغییر هستند و ریاضیات(محض) به بررسی اموري می
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شوند اما مستقل از ماده نیستند. فلسفۀ اولی نیز اند و دچار تغییر و حرکت نمیکه هر چند ثابت
باالترین مرتبۀ علومِ پردازد و دربه بررسی موجودات نامتحرّك و مفارق یا مستقل از ماده می

,Metaphysics(نظري قرار دارد 1025 b & 1026 A & 1064 b( علوم عملی نیز چند رشتۀ .
ها علم سیاست است و علوم لشگرکشی و اقتصاد و بالغت گیرد که مهمترین آنعلمی را در برمی

م تولیدي علو).Nicomachean Ethics, 1094 b(انددیگر تابع علم سیاستهنرهايو فنون و 
یا صناعی نیز با تولید سروکار دارند نه با عمل، از این حیث که عمل است. 

بندي علوم از نظر ارسطو: تقسیم3جدول شمارة 

سیم
تق

طو
رس

وم ا
 عل

دي
بن

علوم نظري
(مطالعۀ امور کلّی، 

ضروري و مستقل از 
بشر)(مهمترین علوم)

رطبیعیات: مطالعۀ اشیاي ماديِ پذیراي حرکت و تغیی
ریاضیات: مطالعۀ اشیاي وابسته به ماده اما تغییرناپذیر و ثابت

الهیات(فلسفۀ اولی): مطالعۀ اشیاي مستقل از ماده اما تغییرناپذیر و 
ثابت(واالترین علم) 

علوم عملی
علم سیاست(مهمترین علم عملی)، علم لشگرکشی(غایت: پیروزي)، علم 

غت(غایت: ثروت)، علم بالاقتصاد
خطابه، جدل علوم تولیدي

)By the Authors(
هاي اولیۀ هجري، به اندیشمندان مسلمان نیز پس از رویارویی با علوم یونانی در همان سده

ه.ق) مشهور به ابوالحکماء 258-181ها ابویوسف کندي(بندي علوم پرداختند. نخستین آنطبقه
ی به این موضوع پرداخت و در ادامه نیز مورد توجه است(در فی اقسام العلوم). پس از وي فاراب

,Bouzari Nejhad & Khosravi(هاي مختلف فکري قرار گرفتگروه 2014:171( .
يبندي علوم، بر مبناي ابزاره.ق) شاید نخستین کسی است که به تقسیم339-259/260فارابی(
,Saghafi(ها دست زده استاي) و غیرابزاري بودن آن(مقدمه 2002: بندي . او در تقسیم)32

,Mostaghimi(دهدخود به موضوع، غایت یا هدف و سودمندي علوم اهمیت می 2008: 188( .
بندي علوم در فرهنگ در احصاءالعلوم(اولین اثر مستقل و مدون در مورد طبقهویژه فارابی ب

پردازد و علوم را میهاهاي هر یک از آنبندي علوم و تعاریف و ویژگیاسالمی) خود به تقسیم
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علم منطق(هشت بخش) -2علم زبان(هفت بخش) -1کند که عبارتند از: به پنج دسته تقسیم می
علوم طبیعی(هشت بخش) و الهی(سه بخش)-4علم تعالیم یا ریاضیات(هفت بخش) -3
:Mohagheg, 1991(علم مدنی(دو بخش) و فقه(دو بخش) و کالم(دو بخش-5 29-30 &

Saghafi, 2002: کند: . فارابی با الهام از ارسطو، موضوع علم را چنین تعریف می)33-35
شود و سایر چیزهاي مطرح ها یافت میدر آن» اعراض ذاتی«اند که موضوعات صناعت اموري
,Maftuni(ها مرتبط استدر صناعت به نحوي با آن 2008: بندي علوم هم . فارابی در طبقه)9

هاي کاربردي فرديشناختی را و هم جنبهنماید، هم مبناي روششناختی را لحاظ میمالك هستی
.)Faramarz Gharamaleki, & Maftuni, 2004:49(و اجتماعی را در نظر دارد

بندي را در آثار خویش از علوم عرضه کرده است: یکی از ه.ق) دو طبقه428-370ابن سینا(
باشد و او آن را در آثار بندي ارسطو میوبرداري از طبقهبندي معروف اوست که الگها طبقهآن

بندي مختار(ابتکاري) اوست که مشّایی خویش پرورده و عرضه کرده است؛ و دیگري، طبقه
منطق «اب تا هنگام کشف و طبع کتتقریباًاش شهرت کمتري دارد و بندي ارسطویینسبت به طبقه

، یا به هر دلیل دیگر، مورد اقبال و عنایت حکیمان پس او ناشناخته بود و به این دلیل» المشرقین
,Rezai(از او قرار نگرفت 2004: بندي ارسطویی خود علوم را ابتدا به دو . شیخ در طبقه)142

بارتند از: نماید که عکند، سپس هر کدام را به سه دسته تقسیم میدستۀ نظري و عملی تقسیم می
بخش اصلی و هفت بخش فرعی)، علم ریاضی(چهار علوم نظري شامل، علم طبیعی( هشت-1

علوم عملی -2بخش اصلی و ده بخش فرعی) و علم الهی(پنج بخش اصلی و دو بخش فرعی) 
» موضوع«. ابن سینا نیز عامل )Ibid:149-153(شامل، علم اخالق، تدبیر منزل و علم سیاست مدن

داند و این همان چیزي است یبخش مسائل یک دانش و عامل تمایز و تقسیم علوم مرا وحدت
,Maftuni(کندکه از عوارض ذاتی آن علم بحث می 2008: 12.(
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بندي علوم از نظر ابن سینا: تقسیم4جدول شمارة 

سیم
تق

سینا
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ر اب
 نظ

م از
علو

ي 
بند

ي 
بند

قه 
طب

ویی
سط

نظريار
طبیعی(هشت بخش اصلی و هفت بخش فرعی)، ریاضی(چهار بخش 

، الهی(پنج بخش اصلی و دو بخش فرعی)اصلی و ده بخش فرعی)
اخالق، تدبیر منزل، سیاست مدنعملی

بقه
ط

ي)
کار

(ابت
تار

مخ
ي 

بند

علومی که احکام آنها در همۀ زمانها ثابت نیست

علومی که احکام 
آنها در همۀ زمانها 

ثابت است
(حکمت)

هاي اصلیشاخه

منطقآلی

غیرآلی
(اصالی)

نظري
یاضیات، الهیات، طبیعیات، ر

علم کلّی(امور عامه)

عملی
اخالق، تدبیر منزل، تدبیر 

مدینه، شناخت نبی
طب، کشاورزي، تنجیم و ...هاي فرعیشاخه

)Rezai, 2004:149-161 & Maftuni, 2008:13(

و فیلسوف تجربی مذهب ادیبسیاستمدار، حقوقدان، ) 1626-1561فرانسیس بیکن(
پیشرفت «بندي علوم خود را که به طرح دانش بشر معروف است، در کتاب طرح تقسیمانگلیسی، 

رین تترین، الاقل یکی از مهمبندي او را اگر نگوییم مهمارائه کرد. طبقه1605خود در سال » دانش
,Davoodi(کنندهاي دانش بشري برآورد میبنديطبقه 1992: قواي«بنديِ او مبتنی بر . طبقه)97
، فرق »یانسانی و حیوان«را پذیرفته و میان نفس » نفس و بدن«انسان است. او دوگانگی » انینفس

نهاده و نفس انسانی را الهوتی دانسته که از نفخۀ الهی نشأت گرفته و نفس حیوانی را ناسوتی 
دانسته و براي نفس انسانی قواي حافظه(تاریخ)، متخیله(شعر)، عاقله(فلسفه)، فاهمه، اراده و

ا به هداند و علوم را بر طبق آنشهوت را برشمرده و سه قوة حافظه، متخیله و عاقله را مهمتر می
,Jahangiri(کندبندي میسه دسته طبقه 1988: هم ریخته است. بندي بیکن تا حدي به. طبقه)24

ر زمان دبندي علوم موجود علّت این آشفتگی شاید این باشد که وي بر آن بود عالوه بر طبقه
خود، دربارة علومی که باید ابداع شوند و بنابراین هنوز نامی نداشتند، از پیش اظهار نظر کند. 

ترك کند و در زیر عنوان مشبیکن معارفی را از علومِ مربوط به طبیعت یا فلسفۀ طبیعی جدا می
بهی انسان، یکدهد. تقسیم علوم انسانی به دو گروه فرعیِ علوم مربوط بهعلوم انسانی قرار می
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توان در آخرین حد خود این طور تلقّی را می» اجتماع«انسان در عنوانبهو دیگري » فرد«عنوان
شناسی را احساس کرده است اما این احساس هنوز شناسی و جامعهکرد که بیکن وجود روان

ست است که او کند. همچنین درها قلمداد میمبهم است زیرا او علوم منطق و اخالق را جزء آن
دهد اما برخالف برخی از اخالفش که بندي خود، تمیز میان نفس و بدن را دخالت میدر طبقه

هند، داین تقسیم را فی حد ذاته در تفکیک علوم طبیعی و علوم انسانی از یکدیگر اصل قرار می
,Freund(بندي او هنوز این تمایز براي علوم انسانی تمایزي درونی استدر طبقه 2014: 11-

بندي او، طب رسماً جزء علوم انسانی شمرده شده است. . در طبقه)12

: تقسیم علوم از نظر فرانسیس بیکن5جدول شمارة 

کن
س بی

نسی
فرا

ظر 
از ن

وم 
 عل

سیم
تق

تاریخ

تاریخ مخلوقات معتاد، تاریخ عجائب و غرائب، تاریخ هنرتاریخ طبیعی

آثار باستانی، تواریخ کامل(تاریخ ایام، شرح احوال، روایات خاطرات(تاریخ مقدماتی)، تاریخ مدنی
و اخبار)

تاریخ معابد، تاریخ نبوات، تاریخ عنایات الهیتاریخ روحانیت
ها، کلمات قصار و امثالها و نامهها، تاریخ رسالهها و سخنرانیتاریخ نطقتاریخ ادبیات

(تمثیلی) ايرساالت ساختگی، شعر نقلی، شعر نمایشی، شعر کنایهایام ساختگی، شرح احوال ساختگی، شعر

فلسفه

علم الهیات مقدس، علم الهیات طبیعی فلسفۀ الهی
الطّبیعه)، متافیزیک(مابعدالطّبیعه)فیزیک(علمفلسفۀ طبیعی نظريفلسفۀ طبیعی

مکانیک، سحر طبیعیفلسفۀ طبیعی عملی

فلسفۀ انسانی
یشناسانسان

(فردي)

علم پزشکی، علم آرایش، علم پهلوانی، هنرهاي زیباعلم به بدن

علم به نفس
(ذهن)

النّفس)(علم

علم به جوهر
(طبیعت 

نفس)
علم منطق

فن تحقیق و 
اختراع(اختراع 

علوم و فنون یا 
تفسیر طبیعت، 
استدالالت لفظی 
یا قیاسات 
صوري)، فنّ 
امتحان و قضاوت، 
فنّ نگهداري، فنّ

انتقال
علم به قوا یا 

طبیعت خیر، علم اخالقافعال نفس
تربیت نفس

فلسفۀ اجتماع
(مدنی)

حکمت معاشرت، حکمت معاملت(اقتصاد)، حکمت در امور مربوط 
به حکومت(سیاست)

)Jahangiri,1988: 35-43 & Mobalegh,1960:10(



195تأملی در موضوع علم جغرافیا_____________________________________________

شناسی، بر ضع کلمۀ جامعهم) فیلسوف اجتماعی و وا1857-1798اگوست کنت فرانسوي(
بندي قهها را طباساس تاریخ استقالل هر دانش از فلسفه، براي علوم سلسله مراتب قائل شد و آن

یابد. عالوه بر کنت، امثال آمپر و خص خاتمه میاشود و به نحوي که از اعم شروع میکرد، به
ابراین چون دهند. بنرتیب قرار میاسپنسر نیز عنصر تاریخ(زمان جدایی علوم از فلسفه) را معیار ت

,Mostafavi Fard(ریاضیات قبل از علوم دیگر از فلسفه جدا شده ارزش واالتري نیز دارد

2014: بندي کنت داراي چند مبناي نظري است که عبارتند از: اوالً هر علمی وابسته . طبقه)102
الثاً تر است. ثتر و پیچیدهصبه علم ماقبل آن است. ثانیاً هر علمی نسبت به ماقبل خود خا

معموالًآخرین علم، موضوعی بسیار پیچیده دارد و مسائل هر دورة جامعه، عنوانبهشناسی جامعه
که از علوم شناسی با آنرو، جامعهگیرد. از اینگیري قرار نمیدر آن دوره مورد تحقیق و اندازه

ندي خود از ببینیم، کنت در طبقهکه میدیگر جدا نیست، با اشکاالت بیشتري مواجه است. چنان
هاي دینی وآورد. از نظر او، روان یا نفس انسانی موضوع کاوششناسی ذکري به میان نمیروان

شناسی علمی را که ناظر به فعالیت جسم و مغز است، موضوع علم فلسفی است، از این رو روان
,Youssefian(آوردشمار میاسی بهشنداند و فیزیولوژي را بخشی از زیستفیزیولوژي می

1989: کند و آن را مرحلۀ کمال شناسی را از علم سیاست تفکیک نمی. کنت همچنین جامعه)6
اي فلسفی هشناسی و فلسفۀ سیاسی پیشین که زیر سلطۀ نظریهداند اما بین جامعهعلم سیاست می

اج فلسفۀ سیاسی که چیزي جز استنتشناسی باید از روش گذارد. از نظر کنت جامعهبود، فرق می
ذهنیِ صرف نیست روي گرداند و به شیوة علمی که متضمن مشاهده، آزمایش و مقایسه است 
روي آورد. این نکته نیز درخور تردید است که آیا اساساً کنت عالوه بر علم کلّی جامعه یعنی 

ت یا نه. در هر حال باید گفدانسته استپذیر میشناسی، علم سیاسی دیگري را نیز امکانجامعه
شناسی، دین، اخالق و اقتصاد آمیخته است و که نظریۀ سیاسی کنت با نظرات او در زمینۀ روان

کلّی او معتقد بود که علم سیاست، آن بخش از طوربهشناسی او راه دارند. ها در جامعههمۀ این
مربوط به سازمان اجتماعی را پردازد و نظر و عملشناسی است که به تاریخ دولت میجامعه

شناسی مورد گاه این مسائل را به طرزي مستقل و جدا از جامعهدهد. او هیچمورد بررسی قرار می
:Ibidتوجه قرار نداد بلکه بخشی از نظام اجتماعی انگاشت( ). کنت همچنین مکانیک را داخلِ 7
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,Davoodi(کنددر فیزیک نمی 1992: 100( .

بندي علوم از اگوست کنتبقه: ط6جدول شمارة 

بقه
ط

نت
ت ک

وس
 اگ

م از
علو

ي 
بند

ریاضیات
هندسه، مکانیکعینی(کاربردي)
حساب، جبرمجرّد(محض)

هندسۀ آسمانی(نجوم هندسی)، مکانیک آسمانی(نجوم مکانیکی)نجوم

فیزیک
هواشناسی، حرارت، نورشناسی، اکوستیک(صوت)، مبحث الکتریسیته، مبحث 

هاث مجرّد مزهبوها، مبح
شمی غیرآلی، شیمی آلیشیمی

شناسیزیست
ایستا

بندي حیات گیاهی و تشریح حیات گیاهی و جانوري، طبقه
جانوري

اصول حیات ناب یا فیزیولوژي مطلقپویا
ایستا، پویا شناسیجامعه

)Ibid(
اسپنسر، ویکو و ... نیز هاي دیگري از دانشمندانی چون ژان ماري آمپر، داالمبر، بنديطبقه

کنیم.ها خودداري میوجود دارد که براي پرهیز از اطالۀ کالم از ذکر آن

علوم حقیقی و اعتباري -6

الف) علوم حقیقی
توان علوم را به دو دستۀ علوم حقیقی و علوم اعتباري تقسیم کرد و سپس در تقسیم نخست، می

نی و علوم حقیقی غیربرهانی تقسیم نمود و یا علوم حقیقی را به دو دستۀ علوم حقیقی برها
خالصه علوم را به دو دستۀ علوم برهانی و یقینی و علوم غیربرهانی و غیریقینی(علوم طوربه

اعتباري و وضعی) تقسیم کرد و در این میان، علوم حقیقی بر خالف علوم اعتباري، علومی 
د. متأخّرین از فلسفه، علوم حقیقی را االمري دارواقعیت عینی و نفس» موضوعشان«هستند که 

» انبره«اند. به عبارت دیگر، علوم برهانی علومی هستند که به روش علوم برهانی نیز نامیده
استوارند و این روش تنها در علومی کارآیی دارد که مشتمل بر مسائلی باشند که از عوارض 
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اشد اي بآن علم باید به گونهگوید و به دیگر سخن، قضایايآن علم سخن می» موضوع«ذاتی 
» لّیضروري و ک«که محمولشان ذاتی موضوعشان بوده و غیرقابل انفکاك باشد، بدین معنا که 

,Bidhendi(باشد 1995: است که نتیجۀ یقینی» قیاسی«جا که برهان . به عبارت دیگر، از آن)59
از هایی استز داراي ویژگیباید از مقدمات یقینی تشکیل شود. مقدمات یقینی نیدهد میمی

اشد بالذّات بالصدق باشد. یک قضیه وقتی ضروري است که یا خود، ضروريضروري-1جمله 
اند و الزمۀ این امر آن است که، محمول بالذّاتو یا بازگشت آن به قضایایی باشد که ضروري

فع وضع باشد و با ربراي موضوع، ذاتی باشد یعنی الزمۀ ذات موضوع باشد و با وضع موضوع،
آن، رفع شود زیرا اگر با وضع موضوع، وضع نشود و یا رفع گردد و با رفع موضوع، رفع نشود 

بر حسب -3الصدق باشد از لحاظ زمان دائمی-2و یا وضع گردد، مفید یقین نخواهد بود. 
محمول -4احوال، کلیت داشته باشد(یعنی همواره در همۀ حاالت باید صحت برقرار باشد).

اي که اگر موضوع، موجود باشد محمول نیز ضرورتاً باشد بایست ذاتی موضوع باشد به گونهمی
,Faramarz Gharamaleki(و اگر موضوع نباشد محمول نیز نباشد 1992: و علومی که )131
ل گردد، یعنی علومی که مشتممی» فلسفه، ریاضی و منطق«داراي این اوصاف باشند، فقط شامل 

ر چنین قضایایی باشند علوم یقینی و برهانی هستند و در غیر این صورت، علوم غیربرهانی و ب
,Bidhendi(باشنداعتباري می 1995: ها آن» موضوعات«. پس مالك تمایز علوم برهانی به )66

,Safdari Niak(شوداست و در این علوم، فقط از اعراض ذاتی موضوع بحث می 2006: 45( .

تباري  ب) علوم اع
ها را ساخته وهایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی، آنفرض» ادراکات اعتباري«

االمر سروکاري جنبۀ فرضی، قراردادي و اعتباري دارد و اوالً و بالذّات با واقع و نفس
,Motahari(ندارد 2014: ت. بنابراین مفهوم اعتباري داراي استقاللِ وجوديِ خارجی نیس)371

بلکه محصولِ اندیشۀ صاحبان فکر بوده که به منظور مصلحت و غرضی، این امر صورت گرفته 
که يگردد؛ طوراست و این نیازها و روابط اجتماعی افراد است که انگیزة لحاظ چنین مفاهیمی می

اگر یک فرد قطع نظر از نیازهاي حیاتی و نظام اجتماعی لحاظ گردد، هیچ احتیاجی به چنین 
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، وزارت، ملکیت هاي اعتباري ندارد. مثل مفهوم ریاست، وکالتآمیزيدادها و رنگقرار
. چون مفاهیم اعتباري به ذهن صاحبان فکر بستگی )Ghaem Maghami,1989:73-74(...و

نند و زهاي مختلف اجتماعی و نیازهاي حیاتی دست به این عملیات میداشته و بر اساس انگیزه
احتیاجاتی بر حسب اختالف مراحل زندگی، تغییر طبایع و حتّی ترقیات جا که چنین نیز از آن

باشد، بنابراین به موازات تغییر و تحوالت اجتماعی، این مفاهیم نیز فکري و معنوي متغیر می
:Ibid(گردندبالتّبع متحول و متغیر می نبوده » دائمی«عبارت دیگر، ادراکات اعتباري لزوماً . به)73

:Ibidکه قابل لغو نیست(» حقیقت«باشد، برخالف می» دامیما«بلکه  76 .(

: مقایسۀ ادراکات حقیقی و اعتباري7جدول شمارة 
ادراکات اعتباريادراکات حقیقی

االمر است.انکشافات و انعکاسات ذهنی واقع و نفس
هایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجات فرض

ی و قراردادي ها را ساخته و جنبۀ وضعحیاتی آن
االمر سروکاري ندارد. داشته و با واقع و نفس

-توان در براهین فلسفی یا علمیاین ادراکات را می
طبیعی یا ریاضی جا داد و نتیجۀ علمی یا فلسفی 

گرفت. (داراي ارزش منطقی است) 
فاقد ارزش منطقی است. 

تابع احتیاجات طبیعی و عوامل مخصوص محیط 
زنده نبوده و با تغییر احتیاجات زندگانی موجود 

کند.طبیعی و عوامل محیطی، تغییر نمی

تابع احتیاجات حیاتی و عوامل مخصوص محیط 
کند.ها تغییر میبوده و با تغییر آن

.کندیک سیر تکاملی و نشوء و ارتقاء را طی میقابل تطور و نشوء و ارتقاء نیست.
ت و غیرضروري است.نسبی، موقّمطلق، دائم و ضروري است.

)Motahari, 2014: 371-372(
توجه به این نکته ضـــروري اســـت که، ادراکات مورد نظر شـــهید مطهري در جدول باال، 

اند اماباشــد که نســبی، موقّت، غیرضــروري و فاقد ارزش منطقیمی» ادراکات اعتباري محض«
ــدق نمی    این ویژگی چرا که خود ادراکات اعتباري به کند ها در مورد تمام ادراکات اعتباري صـ

شوند که عبارتند از:  دو دسته تقسیم می
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: انواع ادراکات اعتباري8جدول شمارة 

ري
عتبا

ت ا
اکا

اعتباریات ادر
عقلی

ه نباشد و همانند رابطۀ علیت،می» معقوالت ثانی فلسفی«این عتباریات از 
زاع اراي منشأ انتتنها تابع احساسات و عواطف فردي و جمعی نیست بلکه د

باشند ها میآن» نتایج«و » افعال«گر رابطۀ واقعی خارجی بوده و حکایت
پذیر بوده و داراي ارزش منطقی هستند.  بنابراین قابل کنکاش و برهان

اعتباریات 
محض

این اعتباریات تابع احساسات و عواطف فرد بوده و بنابراین نسبی، موقّت، 
رزش منطقی هستند. غیرضروري بوده و فاقد ا

)Mesbah Yazdi, 2013: 198-209 & 2012: 154-158(
ل بر امور هستند که قابل حممفاهیمیکه، مفاهیم فلسفی(معقوالت ثانی فلسفی) توضیح این

آید، دست نمیههاي عقلی بها بدون تحلیل(اتّصافشان خارجی است) ولی انتزاع آنعینی بوده
ل کنیم، عقکه آتش را با حرارت ناشی از آن مقایسه میمثالً هنگامیمانند مفهوم علّت و معلول 

ها در کار کند و اگر این گونه مقایسهمفهوم علّت را از آتش و معلول را از حرارت انتزاع می
ها مفاهیم و تصورات جزیی وجود آید. همچنین در ازاء آننباشد هرگز این مفاهیم بدست نمی

نی ندارند مثالً چنین نیست که ذهن ما یک صورت جزیی از علّت داشته نداشته و ما به ازاء عی
باشد و یک مفهوم کلّی و یا در مورد معلول. این مفاهیم عروضشان ذهنی و اتّصافشان خارجی 

تّی شوند و حهمۀ معقوالت ثانیه، خواه منطقی باشند و خواه فلسفی، اعتباري نامیده میاست. 
مفاهیم اخالقی و حقوقی(مفاهیم رود. به عالوه م اعتباري به شمار مینیز از مفاهی» وجود«مفهوم 

ۀ موضوع که در ناحیاین مفاهیم اعم از آناند نیز اعتباريارزشی) که مشتمل بر باید و نباید هستند
اند و نه تنها داراي منشأ انتزاع خارجی باشند یا محمول، همگی از سنخ معقوالت ثانی فلسفی

ها آن» نتایج«و » افعال«گر رابطۀ واقعی ه از سنخ قضایاي خبري بوده و حکایتباشند، بلکمی
کوینی روابط تو است» علیت«به عبارت دیگر مفاد اصلی این عبارات همان بیان رابطۀ باشندمی

ه بحث ها بتوان دربارة آنمیین مفاهیم تشریعی و قراردادي است لذا و مصالح حقیقی، پشتوانۀ ا
اگر این قرارداد صرفاً نمایشگر چرا که ها دلیل و برهان آورد. نشست و براي آنو کنکاش

ایش بود هرگز سزاوار ستهاي فردي در انتخاب رنگ لباس میتمایالت شخصی و به منزلۀ سلیقه
ها معنایی جز اظهار موافقت یا مخالفت در سلیقه یا محکوم کردن آنتأییدبود و یا نکوهشی نمی
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که تابع احساسات و عواطف فردي و نیست معنا اعتباري بودن این مفاهیم به این. داشتنمی
ه عبارت بها، وابستۀ به ذهن انسان است؛ جمعی باشند، بلکه به این معنا که پیدایش و انتزاع آن

,Mesbah Yazdi(عروضشان ذهنی است اما داراي منشأ انتزاع حقیقی و خارجی هستنددیگر

2013: 198-209 & 2012: 154-158( .
هاي هشود که گزاربا توجه به ادراکات حقیقی و اعتباري، علوم اعتباري به علومی گفته می

آن اعتباري است اگر چه با اتّصال به حقایق زندگی انسان و براي رسیدن به یک سري اهداف و 
,Oliaey(. شناسی و ..اند. مانند ادبیات، لغت، حقوق، جامعهشده» ایجاد«هاي خاص غرض

2010: است که واضع از » هدف و غایتی«بخش علوم اعتباري است همان چه وحدت. آن)100
د. کنوضع داشته است و کشف این هدف و غایت کمک زیادي به سروسامان دادن به آن علم می

ا متوانیم بگوییم تمایز علوم اعتباري به تمایز اعتبار ما است و چون اعتبار به عبارت دیگر، می
ها به تمایز اغراض و اهداف است، لذا تابع غرض ماست، پس بعید نیست که بگوییم تمایز آن

است و موضوع نیز چیزي است که از » موضوع«شود تمایز علوم به تمایز جا که گفته میآن
شود چرا که در این علوم اصالً ذاتی شود، علوم اعتباري را شامل نمیعوارض ذاتی آن بحث می

نیست تا از عوارض و خواص آن بحث شود و این بحث باید به علوم حقیقی منحصر در کار
,Kakaie(شوددر کار است و از عوارض ذاتی آن بحث می» ذات«جا شود که در آن 2005:

Mostafavi(. لذا در علوم برهانی تمایز به ذات خواهد بود و در علوم اعتباري به اعتبار)74-75

Fard, 2016: 137( .



201تأملی در موضوع علم جغرافیا_____________________________________________

: مقایسۀ علوم حقیقی و علوم اعتباري9جدول شمارة 
علوم اعتباريعلوم حقیقی

ها واقعیت داراي ذات و موضوع بوده و موضوع آن
االمري دارد.عینی و نفس

فاقد ذات و موضوع هستند.

هاي آن اعتباري است.گزارههاي آن حقیقی است.گزاره

وند.شمی» کشف«این علوم از دل واقعیت 
-می» وضع«این علوم براي هدف و منظور خاصی 

شوند.
در این علوم واضع و هدف او موضوعیت دارد.در این علوم کاشف و هدفش موضوعیت ندارد.

مطرح است.» علم«در علوم حقیقی خود 
به این علوم مطرح است نه صرف علم به » عمل«

هاآن
سروکار دارد.» بایدها و نبایدها«با سروکار دارد.» هاها و نیستهست«با 

ها است.آن» ذات و موضوعات«تمایز این علوم به 
ارت ما یا به عب» اعتبار«تمایز علوم اعتباري به تمایز 

ما است. » اغراض و اهداف«دیگر به 
)Kakaie, 2005: 74-75(

هابحث و یافته

ماهیت علوم اجتماعی
فی که توصیهاي این علوم پیش از آندارند. پژوهش» کردياعتباري و کار«ماهیتی علوم اجتماعی

و شناختی باشند، خصلتی عملی و کاربردي دارند. فلسفۀ وجودي این علوم حلّ مسائل و 
در چارچوب اعتباریات و غایات انسانی و اجتماعی )Soroush,1995:1(معضلّات اجتماعی

د از غایات و اعتباریات انسانی در این است. نکتۀ درخور توجه در این زمینه آن است که، مقصو
هاي متغیر ایدئولوژیکی نیست؛ بلکه علوم، اعتباریات محض و اهداف ناشی از عالئق و ارزش

رت است. به عبا» عقلی و فلسفی«مشخّص اعتباریات طوربهمراد از اعتباري بودن این علوم، 
اعتباریات محض تقسیم -2ریات عقلی اعتبا-1توان به دو گروه تر مفاهیم اعتباري را میروشن

نمود. در این میان، مفاهیم اعتباري مورد نظر علوم اجتماعی نظیر مفهوم جامعه، کشور، دولت، 
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هاي اجتماعی، مدیریت، امنیت، سازمان و دیگر مفاهیم مشابه، همگی جزء معقوالت ملّت، گروه
,Mesbah Yazdi(کنیمت عقلی یاد میها به اعتباریاروند که از آنثانیۀ فلسفی به شمار می

2013:198-209 & 2012: تفاوت میان اعتباریات عقلی و محض آن است که اوالً . )154-158
اعتباریات عقلی منشأیی خارج از ذهن یعنی واقعیات دارند. ثانیاً اعتباریات عقلی به دلیل منشأ 

اي هستدالل عقلی و تجزیه و تحلیلها، مشمول برهان و اعینی و نیز دخالت عقل در پیدایش آن
ها، اعتقادات و وجود آمدن اعتباریات محض، عالئق، سلیقهکه منشأ بهگردند، در حالیعلمی می
اي از جنس ارزشی و هنجاري هاست و از سنخ احکام توصیههاي درونی افراد و گروهخواست

د. به گیرني عقلی و علمی قرار میهاهستند. لذا نه منشأ عینی دارند و نه مشمول قواعد و تحلیل
ه علوم کهمین جهت نیز خصلتی نسبی، متغیر و غیربرهانی دارند. مطابق این استدالل، مراد از این

دهند آن است که، در این علوم سخن از اعتباریات اجتماعی را در ردیف علوم اعتباري قرار می
ه و هاي تجربی بودعی، قابل ارزیابیعقلی است نه اعتباریات محض. به همین جهت علوم اجتما

هاي ها و قضایاي این علوم از طریق تبییناز عینیت علمی الزم برخوردارند. گزاره
قلی هاي کارکردي، مورد تجزیه و تحلیل عتوصیفی(تجربی)، تحلیلی و قیاسی و همچنین تحلیل

ماعی در جایگاه علوم هاي قدیم و جدید، علوم اجتبنديگیرند. مطابق طبقهو علمی قرار می
محور قلمداد مسئلهگیرند و به همین جهت جزء علوم عملی و کارکردي(حکمت عملی) قرار می

شوند. می

بندي علومماهیت علم جغرافیا و جایگاه آن در طبقه
ترین علوم بشري است که سابقۀ آن با پیدایش انسان بر روي زمین دانش جغرافیا در زمرة قدیمی

ي طوالنی اکند. با این وجود، حتّی الزمه جغرافیا به شکل مدون و مکتوب نیز از سابقهبرابري می
توان سیر تحوالت این دانش قدیمی را از گذشته تا کنون برخوردار است، در یک نگاه کلّی می

دورة جغرافیاي -2اي) دورة جغرافیاي توصیفی(سفرنامه-1به سه دورة مشخّص تقسیم نمود: 
,Mahdavi(»کاربردي«دورة جغرافیاي -3به بعد) 18ز قرن تشریحی(ا 1997( .

» حیطم«و » انسان«فرض بنیادي در علم جغرافیا، بررسی و مطالعۀ روابط متقابل دو عنصر 
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نخستین پرسشی که در .شودهاي فرعی این دانش محسوب میاست و این اساس همۀ شاخه
حیطه و قلمرو پژوهش و مطالعه در آن علم گردد آن است کهشناسی یک علم مطرح میهستی

هاي مورد بررسی آن کدامند؟ در این تردیدي نیست که تشخیص و کجاست و موضوع یا پدیده
تعیین محدوده و قلمرو و همچنین موضوعات مورد مطالعۀ یک علم، نقش اساسی در تعیین 

ساز پیدایش خطاهاي مینهماهیت و جایگاه یک رشتۀ علمی برعهده دارد و غفلت از این مهم، ز
سازد. از جملهناپذیر  بدان وارد میبسیاري در نگرش افراد به یک علم بوده و صدمات جبران

دانان نسبت به قلمرو و موضوع مورد مطالعۀ جغرافیا تصورات نادرستی که در میان برخی جغرافی
ارد. انسانی د-تی طبیعیوجود دارد آن است که، جغرافیا دانشی خالص و یکدست نبوده و ماهی

توان جغرافیا را به دو بخش جغرافیاي طبیعی و جغرافیاي انسانی تقسیم نمود. که میطوريبه
هاي جهان و به تبع آن در ایران متداول است. به عقیدة سنّتی که هم اکنون در بسیاري از دانشگاه

لوم ر دو عرصۀ علوم طبیعی و عزمان داست که هم» ترکیبی و کلّی«چنین کسانی، جغرافیا دانشی 
هاي طبیعی نظیر آب و هوا، خاك، پوشش پردازد و از این رو هم پدیدهانسانی به فعالیت می

ها و هاي آن، دریاها، رودخانهگیاهی، شکل و ساختار پوستۀ زمین و عوارض و پستی بلندي
زمان به بررسیدهد و همدیگر عناصر طبیعی را همانند سایر علوم طبیعی مورد مطالعه قرار می

ساخت) نظیر شهر، روستا، کشور، دولت، مرز، هاي انسانی(انسانو پژوهش در مورد پدیده
تقسیمات سیاسی و اداري و مسائل مرتبط با این موارد نظیر جغرافیاي اقتصادي، فرهنگی، 
سیاسی، امنیت، توسعه، آمایش، گردشگري، مدیریت شهري، توسعۀ روستایی و ... می

,Shakuie(پردازد 1967: 499 & Lios Wyeth, 1987:31 & Alijani, 1998: 7 &

Hartshorne, 1996: . به همین جهت موضوع مورد مطالعۀ علم جغرافیا شامل طیف )13-14
ها براي یک هاي طبیعی و انسانی است چون امکان مطالعۀ همۀ این پدیدهوسیعی از پدیده

ضرورتاً دانش جغرافیا را به دو بخش طبیعی و انسانی تقسیم دان عمالً ناممکن است، جغرافی
اند. آریلد هولت جنسن مؤلّف کتاب جغرافیا، تاریخ و مفاهیم، معتقد است جغرافیا دانشی نموده

اي با علوم مجاور خود در بخش طبیعی و انسانی در ارتباط بوده و است که به صورت گسترده
,Jensen(ها داردپوشانی نسبی با آنهم 1997: 17( .
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.)Jensen,1997:17(: محیط اطراف جغرافیا1شکل شمارة 
ننده اي ترکیب کنویسد: این دیدگاه که جغرافیا رشتهوي در بخش دیگري از همان کتاب می

باشد همواره براي فلسفۀ این رشته امري اساسی بوده است. اعتقاد به ترکیب، تلئولوژي می
ید، افزادانان را توجیه کرده است. وي در ادامه میهاي جغرافیعالیتجغرافیا بوده، منظوري که ف

جغرافیاي مدرن کمی یا انتقادي، ایدة ترکیب را رها نکرده است. بسیاري از محقّقین برجسته و 
ت کتاب اند. پیتر هاگپیشقراول از طریق اَشکال جدید تحلیل، درگیر کاوشی براي ترکیب بوده

1973دانان منتقد در سال یکی از جغرافی» بونج«خواند. » ا ترکیبی نوجغرافی«درسی خود را 
:Ibid(اظهار داشت که جغرافیا علمی پیوند دهنده است . حال اگر به فرض بنیادي علم )155

وریم آتر توجه کنیم، نکات ظریفی را از آن به دست میجغرافیا(رابطۀ متقابل انسان و محیط) دقیق
نیم: کت این علم بسیار سودمند است. ذیالً به برخی از این نکات اشاره میکه براي تبیین ماهی

میان دو عنصر » رابطۀ«-2عناصر مندرج در علم جغرافیا: الف) انسان ب) محیط(طبیعت) -1
انسان و طبیعت در جغرافیا. » ترکیب«-4قلمرو و محدودة مطالعاتی جغرافیا -3یاد شده 
آید که، آیا مقصود از مطالعۀ م، این پرسش به وجود میکنیطور که مالحظه میهمان

عبارت جغرافیایی، مطالعه در مورد عنصر انسان مندرج در جغرافیا به صورت مجزّا است؟ به
دیگر آیا مقصود از جغرافیاي انسانی، مطالعۀ صرف مسائل مرتبط با انسان نظیر سیاست، اقتصاد، 



205تأملی در موضوع علم جغرافیا_____________________________________________

به صورت مستقل و جداي از محیط(طبیعت) است، فرهنگ، توسعه، امنیت، گردشگري و ... 
گونه که امروزه در مراکز دانشگاهی تحت عنوان جغرافیاي انسانی وجود دارد؟ بدیهی است آن

ه، کگردد و آن اینچه پاسخ این سؤال مثبت باشد در آن صورت پرسش دیگري مطرح میچنان
که ش از آنها، پیرهنگی و نظایر اینمگر بررسی پیرامون موضوعات سیاسی، اقتصادي، امنیتی، ف

به جغرافیا مرتبط باشد متعلّق به علم سیاست، اقتصاد، علوم نظامی و مطالعات فرهنگی نیست؟ 
گیرند؟ تري مورد پژوهش قرار نمیتر و کاملو مگر در آن علوم این موضوعات به نحو دقیق

د دارد؟ همچنین اگر بپذیریم که ها وجوهاي جغرافیایی در این زمینهپس چه نیازي به پژوهش
هاي سطح زمین و نیز شرایط اقلیمی و مطالعه در مورد ساختار و شکل عوارض و پستی بلندي

نواحی مختلف آن، همچنین نوع پوشش گیاهی، منابع آب، نوع خاك و ... موضوعات متعلّق به 
شناسی خاكشناسی و شناسی، فیزیک، جوشناسی، هیدرولوژي، زیستعلومی همچون زمین

گیرند، در آن صورت چه باشند که در آن علوم با دقّت و عمق بیشتري مورد بررسی قرار می
توان گرفتاي که از طرح سؤاالت فوق میهاي جغرافیایی وجود دارد؟ نتیجهنیازي به پژوهش

هاي هآن است که اساساً مطالعۀ محیط(طبیعت) به تنهایی و جداي از انسان و همچنین مطالعۀ پدید
تواند به منزلۀ مطالعات جغرافیایی قلمداد شده و از این انسانی به تنهایی و مستقل از طبیعت نمی

وان تطریق موضوعیت و موجودیت علم جغرافیا را تضمین نماید. لذا تنها تفسیر معقولی که می
هاي هان و پدیداز مفهوم پژوهش جغرافیایی به دست داد آن است که، جغرافیا نه دانش مطالعۀ انس

هاي طبیعی به صورت مستقل و انسانی به صورت مجزّاست و نه دانش مطالعۀ پدیده
,Shakuie(مجزّا 2003:15 & Hafeznia & others, 2010: 81 & Alijani, 1998:5( .

ابطه و است که محصول ر» فضا و مکان«بنابراین جغرافیا دانش مطالعۀ ترکیب و تمامیتی به نام 
ي اعامل طبیعت و انسان است. به عبارت دیگر، حیطه و قلمرو دانش جغرافیا، پدیدهتعامل دو 

است که عناصر سازندة آن مشتمل بر عناصر طبیعی و انسانی بوده و » فضاي جغرافیایی«به نام 
,Pourahmad(بابددر قالب یک تمامیت یکپارچه عینیت می 2007: 93-94 & Alijani,

1998:4 & Hafeznia, 2014: 33 & Pishgahifard & others, 2005: . روشن است )201
فضاي جغرافیایی حاصل از ترکیب دو عنصر انسان و طبیعت در شرایط فعلی، محدود به سیارة 



206 1397اول، بهارهم، شماره چهاردفصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال__________________________

د. شونزمین بوده و در هیچ کجاي کائنات موجود، انسان و طبیعت با هم و در کنار هم دیده نمی
دانش جغرافیا، دانش زمینی بوده و سیارة زمین قلمرو آن از این رو به لحاظ محدودة مطالعاتی؛ 

شود. محسوب می
ر کرد آن توان ذکیا فضا می» ترکیب جغرافیایی«اما نکتۀ بسیار مهمی که در رابطه با مفهوم 

ترکیب -2ترکیب حقیقی -1گردد: است که از دیدگاه فلسفی، ترکیب الاقل به دو معنا مطرح می
,Mesbah Yazdi(اعتباري 2012: جا قابل طرح است این است . پرسشی که در این)20-26

که، ترکیب انسان و طبیعت که در معناي جغرافیا و در ساختار فضاي جغرافیایی مندرج است 
باشد؟ قابل تطبیق به کدام یک از دو معناي فوق می

ر ادغام شده گاز دیدگاه فلسفی، ضابطۀ ترکیب حقیقی آن است که دو یا چند عنصر با یکدی
و محصول یا پدیدة جدیدي را به وجود آورند، طوري که محصول مرکّب به وجود آمده متفاوت 

موجود جدیدي به نام انسان محقّق » بدن«و » نفس«از عناصر سازندة آن باشد. مثالً در ترکیب 
س نفشود و بدیهی است که با اجزاي سازندة خود متفاوت است زیرا انسان نه به تنهایی می

شود و نه بدن. همچنین در ترکیبات شیمیایی که از ادغام و ترکیب دو یا چند عنصر محسوب می
آید که کامالً با عناصر سازندة قبلی خود متفاوت است، با نوعی بسیط، مادة جدیدي پدید می
ترکیب حقیقی سروکار داریم.

1(H2انفجار) + (گاز قابلO(گاز قابل اشتعال) H2Oبخش) مثال                (مادة حیات
)2 Na + CL Nacl

CB +Aشکل کلّی ترکیبات حقیقی

توان این پرسش را مطرح ساخت که آیا در ترکیب میان انسان و بر این اساس، اینک می
رکیبات شیمیایی شاهد هستیم؟ براستی آیا فضاي دهد که در تطبیعت، همان فرآیندي رخ می

آید متفاوت از دو جزء انسان و طبیعت جغرافیایی که از تعامل میان انسان و طبیعت به وجود می
حقیقی هايشویم که ترکیب میان این دو، از نوع ترکیبتر متوجه میاست؟ با کمی تأمل دقیق

در فضاي جغرافیایی، از نوع وحدت وجودي نیست و وحدت و ترکیب عناصر طبیعی و انسانی
کلّی رطوتر، وحدت اعتباري است. بهباشد بلکه از سنخ وحدت مفهومی و به عبارت دقیقنمی
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ها و فضاهاي جغرافیایی همچون شهرها، ها و ترکیبات ساخت دست انسان نظیر مکانهمۀ سیستم
عتباري هستند که وحدت میان اجزاي سازندة ها و ... به منزلۀ ترکیبات اها، جادهمزارع، ساختمان

ها وحدتی مفهومی است.آن
ABB +Aشکل کلّی ترکیبات اعتباري

توان چنین نتیجه گرفت که فضا و مکان که به زعم برخی موضوع علم بدین ترتیب اکنون می
ر دانشی که درگیشوند و به همین دلیلاي اعتباري محسوب میشود، پدیدهجغرافیا قلمداد می

گیرد. الزم به ذکر است، هر چند هاي اعتباري باشد، در زمرة علوم اعتباري جاي میمطالعۀ پدیده
ها، ذهنی هاي مورد مطالعۀ علم جغرافیا اعتباري هستند، لیکن مراد از اعتباري بودن آنپدیده

اد از ت عقلی است و مربودنشان نیست. بلکه اعتباریات مورد نظر در جغرافیا از جنس اعتباریا
هایی است که ریشه در واقعیات بیرون از ذهن دارند اعتباریات عقلی، آن دسته از مفاهیم و پدیده

گردند و به همین جهت، قابلیت هاي علمی، عقلی و برهانی واقع میو از طرفی مشمول تحلیل
سنجش و ارزیابی دارند و واجد ماهیتی علمی هستند.

قرار دهیم، تفاوت ذاتی میان علم طبیعی و علم اجتماعی » روش«ز علوم را اگر معیار تمای
است. بر » تجربه«با معیار روش، Scienceوجود نخواهد داشت و ماهیت هر دو علم در معناي 

مقام کشف و گردآوري(شکار): در -1حسب نظر فیلسوفان علم، روش تجربی دو مقام دارد: 
شود. در علم ممکن است مواد خام به هر طریقی(پیمایشی، یاین مقام، مواد خام گردآوري م

وري آتاریخی، مطالعۀ میدانی، آزمایشی و حتّی تخیل چاالك، تمثیل، تشبیه، نبوغ و ...) جمع
عنوانبهشود. در مقام گردآوري ممکن است علم اجتماعی کمتر از علم طبیعی بر روش آزمایشی 

در نتیجه ممکن است میان این دو علم تمایز مشاهده کند،تأکیدهاي گردآوري یکی از روش
کند و آن دو را از غیرعلم هم متمایز شود اما روش در این مقام، این دو علم را از هم جدا نمی

مقام داوري: -2سازد. یعنی روش در این مقام در علمی بودن یا نبودن معرفتی دخالت ندارد. نمی
,Saei(توان تمایز قائل شدن علوم اجتماعی و علوم طبیعی نمیاگر تجربه را داور قرار دهیم میا

2013: کند این نیست که محتواي این علوم از طریق . آنچه که علوم تجربی را تجربی می)13
شوند. می» داوري«شوند بلکه این است که محتواي این علوم از طریق تجربه تجربه گردآوري می
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ذرد. گشود اما از غربال تجربه همه چیز نمیه چیز ریخته میبه عبارت دیگر، در انبان جستجو هم
مقام کند، تجربه درچه علوم طبیعیِ تجربی و همچنین علوم انسانیِ تجربی را تجربی میلذا آن

است که در این زمینه تفاوتی بین علوم انسانی و طبیعی نیست، چرا که روش هر دو » داوري«
:Soroush, 2014 A(اي عمومی و همگانیست آن هم تجربهمبتنی بر تجربه در مقام داوري ا

توانیم علوم تجربی را به دو دستۀ الف) علوم طبیعیِ تجربی و کلّی میطوربه. بنابراین )49-51
,Saei(انسانیِ تجربی تقسیم کنیم-ب) علوم اجتماعی 2013: 22 & Soroush, 2014 A: 49-

51 & Nabavi, هاي اعتباري به دلیل برخورداري از ویژگی-علوم اجتماعی. )2010:211
ا بوده و هشوند. دانش جغرافیا نیز مشمول همین ویژگیبندي میتجربی، جزء علوم تجربی طبقه

جا که علوم اجتماعی و تجربی گیرد و از آندر ردیف علوم اجتماعی، اعتباري و تجربی قرار می
یا توان نتیجه گرفت که، جغرافگیرند، میار میبندي علوم، جزء علوم عملی و کارکردي قردر طبقه

هاي انجام گرفتهدارد لذا مطالعات نظري و بررسیمسئلهجزء علوم کارکردي بوده و ماهیت حلّ 
شوند هاي مختلف این علم، هدف و اولویت اصلی و نخست این رشته محسوب نمیدر شاخه

هاي گوناگون شت محیطی در عرصهزیرا هدف و غایت دانش جغرافیا، حلّ مسائل ریز و در
مقدمه عنوانبهبوده و مطالعات نظري …اي و سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، امنیتی، عمرانی، توسعه

یب گیرد. بدین ترتهاي مرتبط با حلّ مسائل محیطی در این رشته صورت میریزيجهت برنامه
ازي به داشتن موضوع ندارد و برخالفمحور تلقّی نمود که نیمسئلهتوان جزء علوم جغرافیا را می

محور نظیر جغرافیا از جایگاه مرکزي مسئلهعلوم موضوع محور، مفاهیم و تعاریف اولیه در علوم 
شوند. به عالوه با توجه به اي این دانش قلمداد میبرخوردار نیستند بلکه جزء مسائل حاشیه

) در 2هاي علم تجربی(نمودار شمارة شود تمام ویژگیچنانچه مالحظه می3نمودار شمارة 
توان این علم را یک هاي آن وجود دارد و مییکی از شاخهعنوانبهجغرافیا و جغرافیاي سیاسی 

,Vasegh & others(شمار آوردعلم تجربی به 2015: 398( .
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,Vasegh & others((سیاسی) هاي علم تجربی با جغرافیا: تطبیق ویژگی3نمودار شمارة  2015: 399(

بندي علوم به حقیقی و اعتباري: طبقه10هجدول شمار
سیم

تق
لوم

ي ع
بند

علوم حقیقی

حقیقی یقینی
(عقلی/ برهانی)

فلسفه
منطق

ریاضی

حقیقی غیریقینی
(طبیعی تجربی) 

شناسیزیست
شیمی

....

علوم اعتباري

انسانی-علوم اجتماعی
(انسانی تجربی)

یاجغراف
شناسیجمعیت
...

علوم استنادي
تاریخ

علوم حدیث
...

)By the Authors(
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بندي ارسطو، هر چند که مستقیماً از آن در طبقههاي گذشته نیز از جملهبنديدر میان طبقه
نامی برده نشده چرا که این علوم اعتباري بوده و فاقد موضوع هستند، در قسمت علوم عملی

اشد. بگیرد؛ چرا که غایت علوم اجتماعی، صرف شناخت نیست بلکه انجام یک عمل میقرار می
که علوم اجتماعی این ویژگی را نداشته، همچنین علوم نظري، کلّی و ضروري بوده در حالی

همین جهت، ممکن است غیر از آن چیزي اند و بهوابسته به خواست و ارادة انسانهمچنین 
رد و در گیبندي فارابی، در بخش علم مدنی قرار میتند. علوم اجتماعی در تقسیمباشند که هس

ر بنديِ خود ارسطو، جزء علوم عملی قراسینا، همانند تقسیماز ارسطوییِ ابنمتأثربندي تقسیم
اشند. ببندي مختار یا ابتکاري او، در زمرة علوم عملیِ غیرآلی یا اصالی میگیرند و در طبقهمی
اگوست بندياجتماعی/ مدنی و در تقسیم-بندي فرانسیس بیکن، جزء علوم انسانیتقسیمدر 

االجتماع قرار خواهند گرفت. کنت نیز در قسمت علم

طقی تعریف جغرافیا بر اساس موضوعمشکالت من
- یدهدتوان گفت، علومِ داراي موضوع علومی هستند که پکلّی میطوربهبا توجه به موارد گفته شده، 

دهد کنند و سخن گفتن از عوارض این ذات، موضوع آن را تشکیل میهاي داراي ذات را مطالعه می
الصدق ضروري-1هاي این علوم داراي سه ویژگی اساسی خواهند بود:که در این صورت، گزاره

). 3ههاي آن(نمودار شمارکلّی بودن تمام گزاره-3الصدق بودن دائمی-2بودن 

)By the Authors(ها هاي آن: علوم داراي موضوع و ویژگی4ار شمارة نمود

پدیده هاي مورد مطالعۀ علوم داراي موضوع
اندآنها داراي ذات

داراي عوارض ذاتی و لذا 
موضوع هستند

گزاره هاي آن داراي علوم موضوعی
:اندچهار ویژگی

ضروري الصدق-1
دائمی الصدق-2

کلّی بودن-3
. محمول ذاتی موضوع است-4
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: ودشخته میپرداحال به بررسی تطبیق یا عدم تطبیق موارد گفته شده بر علم جغرافیا 
طور که قبالً ذکر شد، جغرافیا علم مطالعۀ فضا همانهاي جغرافیایی:الف) فقدان ذات در پدیده

گر، علم فضاشناسی است و این مسئله هسته و علّت وجودي علم عبارت دیو مکان است و به
ه ساخت بوده کهاي طبیعی و انسانتنیدگی پدیدهدهد که خود حاصل درهمجغرافیا را شکل می

شوند. لذا عناصر اصلی به وجود آورندة فضاي جغرافیایی، نه طبیعت پدیدار می» سطح زمین«در
ه هر دو(طبیعت و جامعه) در تولید فضا و مکان، به نسبت میزان باشد بلکتنها و نه انسانِ تنها می

دهند و در واقع، فضاي جغرافیایی، فضایی اجتماعی توانایی خود سهمی را به خود اختصاص می
توان فضاي جغرافیایی را فضاییاست که توسط انسان ساخته و پرداخته شده و از این رو نمی

و کانون علم جغرافیا یعنی فضا و مکان، از خود استقالل طبیعی به حساب آورد. لذا این هسته
چرا که فضاي اي اعتباري است. و جودي خارجی ندارد. بنابراین فاقد ذات بوده و پدیده

جغرافیایی(نه فضاي فیزیکی یا طبیعی) محصول اندیشه و عمل بشر بوده و به منظور مصلحت 
ضایی و شیوة درست زندگی براي انسانهاست و غرضی، تولید شده است که همانا رفع نیازهاي ف

ها بوده که انگیزة ایجاد آن شده است و فقط در پرتو زندگی و این نیازها و روابط اجتماعیِ انسان
گردد. بنابراین جغرافیا علمی فاقد ذات اجتماعی و نیز نیازهاي حیاتی انسان است که ایجاد می

باشد. و در نتیجه فاقد موضوع می
جا که موضوع از عوارض ذاتی سخن از آناند: موضوعی علومی کلّی و ضروريعلوم ب) 

ا که باشد چر» کلّی«گاه آن علم، باید گوید بنابراین اگر علمی، به موضوع تعریف شود، آنمی
تواند باشد، مانند ذات انسان، مفهوم کلّی جامعه، مفهوم عوارض ذاتی یک موضوع، جز کلّی نمی

ل ها نیز به شکاند و ماهیتی از ماهیات اشیاء، و عوارض آنکلّی گیاه، اینها ذاتکلّی روان، مفهوم 
ر فلسفه، شود، داند. بنابراین وحدت موضوع یک علم به کلّی بودن تمام قضایاي آن منتهی میکلّی

هندسه و ریاضی که وحدت موضوع وجود دارد، قضایا کلّی هستند و این دربرگیرندة همۀ علوم 
ود. شاي دیگر میاست. از علوم برهانی گذشته، در علمی همچون تاریخ، قضیه به گونهبرهانی 

ود شدر تاریخ از همان آغاز، مبنا روي امور جزیی است و قضایاي شخصی در آن به کار برده می
گویند نادرشاه در این زمان فالن کار را کرد. تاریخ از این گونه قضایاي شخصی پر است. مثالً می
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گونه است، هر چه ما دربارة خورشید بگوییم قضایاي شخصیه است. علم نجوم هم همیندر
حجم خورشید این اندازه است، از فالن تاریخ به وجود آمده است و ... همچنین این موارد 

شد که خورشید در این فاصله نباشد، جغرافیا نیز عوارض ذات خورشید هم نیست یعنی می
ثال جغرافیاي عراق، جغرافیاي اسپانیا که قضایاي کلّی نیستند. این سوي همین گونه است براي م

دنیا در این نقطه یک عرض جغرافیایی خاص وجود دارد و آن سوي، چیز دیگري وجود دارد. 
د وجود توانشود که اگر وحدت موضوع در علم پذیرفته شود علمِ غیرکلّی نمیلذا نتیجه این می

هاي جزیی را خارج کرد و به همین دلیل این علوم در ست علوم، دانشداشته باشد و باید از فهر
. فضا و مکان نیز که هستۀ علم جغرافیا )Soroush,1995:70-71(گذشته محل اعتنا نبوده است

ا ههاي حاصل از آنباشند و گزارههایی منفرد و بسیط میدهد، به صورت ساخترا تشکیل می
). 2و 1رة نیز شخصی خواهد بود(تصاویر شما

,Hafeznia(: مفهوم تصویري مکان1تصویر شمارة  2006: 159(.

.)Ibid:160(: مفهوم تصویري فضا2تصویر شمارة 

اي بگوییم و بنویسیم، باز هر چه ما در مورد جغرافیاي ایران و یا هر کشور و قاره و منطقه
:شودیند مورد از این قضایا اشاره ماي شخصیه است که به چقضیه
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اي، ناحیۀ جنوب و ناحیۀ نواحی آب و هوایی ایران شامل ناحیۀ خزري، کوهستانی، کوهپایه-1
,Alijani(مرکزي است 2004: اي شخصی بوده شود، این مورد گزاره. چنانچه مالحظه می)157

و فقط مربوط به ایران است. 
فیایی، ذخایر عظیم نفت و گاز، اهمیت منطقۀ خلیج فارس به چهار عامل اصلیِ موقعیت جغرا-2

,Hafeznia(شودبازار مصرف و نقش فرهنگی و ایدئولوژیکی مربوط می 2005: . این مورد )20
هاي کرة زمین. اي شخصی بوده و مربوط به خلیج فارس است نه تمام خلیجگزاره

اي شخصی است). قارة آسیا بزرگترین قارة کرة زمین است. (گزاره-3
,Ezzati(بر حوزة هارتلند اوراسیا، کلید نیل به قدرت جهانی استتسلّط -4 2001: 13( .

اي شخصی است.گزاره
دو عامل وسعت و موقعیت، در در قدرت یک کشور نقش دارند. این گزاره هر چند که کلّی -5

جود هاي استقرایی واست ولی این گزاره حاصل استقراء است و ویژگی قضایاي برهانی در گزاره
جا محمول(قدرت کشورها) ذاتی موضوع(وسعت و موقعیت) نیست. این ندارد. همچنین در این

گزاره در ابتدا بدین صورت بوده است: 
نقش دارد.     گزارة شخصیAدو عامل وسعت و موقعیت در قدرت کشور 
نقش دارد.      گزارة شخصی     و    ... Bدو عامل وسعت و موقعیت در قدرت کشور 

گزارة کلّیشور(تمام کشورها) نقش دارد.   نتیجه: دو عامل وسعت و موقعیت در قدرت یک ک
.حاصل از استقراء

هر اندیشه و رفتار سیاسی، بازتابی فضایی دارد.    این گزاره نیز همانند گزارة قبلی بوده و -6
حاصل استقراء است. 

خصیه است در میان علوم برهانی جایگاهی ها شبنابراین علومی مانند جغرافیا که قضایاي آن
,Rezai(ندارند 2004: 157-158 & Safdari Niak, 2006: 56 & Faramarz

Gharamaleki, 1992: 127 & Motahari, 2014: و فاقد ویژگی کلّی و ضروري بوده )472
اند.و فاقد موضوع

لوم حقیقی) رابطۀ بین در علوم داراي موضوع(عج) جغرافیا علمی اعتباري است نه حقیقی: 
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االمري است نه اعتباري، همچنین آن موضوع و موضوع و عوارض ذاتیۀ آن، واقعی و نفس
عوارض ذاتیۀ آن نیز کلّی است نه جزیی و برهان به معناي صحیح منطقی در آن علوم جاري 

و ضعیاست. بنابراین علوم اعتباري مانند جغرافیا که در آن رابطۀ بین موضوع و محمول، و
االمري و همچنین یک سلسله قضایاي شخصیه مسائل قراردادي(اعتباري) است نه واقعی و نفس

,Motahari(دهد، فاقد موضوع خواهد بودرا تشکیل میآن 2014: 472-473( .
در تعریف جغرافیا از ابتدا یک خطاي منطقی(تعریفنتایج منفی موضوع تراشی براي جغرافیا: 

نگرش «رفته است که این خطا در حال حاضر نیز وجود دارد. پیامد مستقیم به موضوع) صورت گ
به جغرافیا، عدم پویایی و گرفتاري این دانش در بحران هویتی و فلسفی است که » موضوعی

ر دمسئلههاي منجر به حلّ ریزيمانع از رشد، بالندگی و حضور پررنگ علم جغرافیا در برنامه
گیري هویتی مستدل، منطقی و قابل دفاع از علم طرفی مانع از شکلشرایط کنونی شده است. از

فۀ هاي نو در فلساندیشه«که فقط، مرحوم دکتر شکویی در کتاب جغرافیا گردیده است. طوري
,Shakuie(انددانان مختلف ذکر نموده، سی تعریف از جغرافیا را از جغرافی»جغرافیا 2003:

یۀ سردرگمی و بحران معنا و هویت در جغرافیا شده و برخالف . این تعدد تعریفات ما)17-19
ها از جغرافیا، نشانۀ پویایی و غناي مفهومی آن ها، تعدد تعریفات و برداشتاندیشیبرخی ساده

هویتی و بحران فلسفی آن است. نیست بلکه نشان تزلزل، بی

مزیت و تعریف جغرافیا بر اساس غایت و کارکرد 
م جغرافیا از تولید دانش، رفع نیازهاي فضایی و شیوة درست زندگی براي هدف کلّی عل

انسانهاست، زیرا بشر از یکسو براي زیست، فعالیت، تفریح و ... نیازمند فضاست و حقّ طبیعی 
دغه، دغبخش، بییافته، مدرن، فرحبخش، توسعهاوست که از مکان و فضاي زیست امن، آرامش

ازهاي ها براي حیات خود نیة نیازها برخوردار باشد، از سوي دیگر، انسانکنندتأمینبخش و تعالی
زیادي(اعم از مادي و معنوي) دارند که باید در چارچوب روابط و تعامل خود با فضاي 

ها را برطرف کنند تا بتوانند به درستی زندگی کنند. ساخت چنین فضاي آرمانی، جغرافیایی، آن
م عل«علمی جغرافیاست. بر این اساس، جغرافیا از حیث بنیادي، هدف غایی و مأموریت نظام
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,Hafeznia & Kavianirad(است» فضاسازي«و از حیث کاربردي، علم » فضاشناسی 2014:

59-60( .
تواند موضوع داشته باشد و هر نوع تالش براي تعریف اساساً از دیدگاه منطقی، جغرافیا نمی

منطقی خواهد بود. لذا امکان تعریف به موضوع براي موضوعی این رشته مواجه با تناقض
جغرافیا منطقاً منتفی است به همین خاطر براي تعریف جغرافیا باید به ماهیت کارکردي و حکمت 

بودن آن تکیه نموده چرا که اساساً علوم اجتماعی به آن منظور پدید مسئلهعملی بودن و حل 
جامعه بیاندیشند و این» عملی«تدابیري براي اصالح اند تا طرح مشکالت اجتماعی کرده وآمده

هبمحور براي جغرافیا دارند، لذا تعریف کارکردي و غایت» کارکردي«علوم، غایت و ماهیتی 
ه و توجه بیشتر بتأکیدتجربی، موجب -انسانی-اجتماعی-جزیی از علوم اعتباريعنوان

نماید. بنابراین اگر علمی کاربردي برجسته میوانعنبهکاربردي بودن این علم شده و جغرافیا را 
آن در حوزهآفرینینقشدانشی کارکردي تعریف گردد، اتفاقاً مقام و منزلت و عنوانبهجغرافیا 

هاي کالن توسعه، آمایش و تدوین ریزيهاي گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و برنامه
ضعیت فعلی ارتقا خواهد یافت و از وضعیت بحرانی، هاي جامع ملّی و فراملّی بیش از واستراتژي

رو، نقش محوري در میان علوم دانشی پیشعنوانبهاي فعلی خارج شده و رکود و حاشیه
وان تاجتماعی و نیز حل و رفع بسیاري از معضالت محیطی خواهد داشت. لذا  بر این اساس می

تعریف نمود. » دانش تولید و مدیریت فضا«عنوانبهرا » جغرافیا«

گیرينتیجه
ــنّت و معیار غالبی که در طبقه      ــته تا کنون     بندي علوم در میان حکما و منطق   سـ دانان از گذشـ

ست، طبقه  ساس موضوع آن  متداول بوده ا ست. بر این مبنا موضوع یک علم    بندي علوم بر ا ها ا
کند، اما میعبارت از آن چیزي اســت که در آن علم دربارة عوارض و صــفات ذاتی آن بحث 

کارگیري این معیار براي تعریف همۀ علوم کارســاز نیســت؛ زیرا تعریف یک علم بر اســاس به
ضوعِ آن، زمانی امکان  ست که اوالً علمِ مورد نظر جزء علوم حقیقی بوده و پدیده مو هاي  پذیر ا

ساس     شند. ثانیاً علومی که بر ا صفات(عوارض) ذاتی با ضوع   مورد مطالعۀ آن، واجد ذات و  مو
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ساسی دارند که عبارتند از:       بندي میتعریف و طبقه کلّی بودن -1شوند، دست کم سه ویژگی ا
ضروري و دائمی بودن رابطۀ موضوع و محمول در قضایاي این علوم     -2ها مسائل و احکام آن 

ی هاي مورد بررســـها. به همین دلیل، آن دســـته از علومی را که اوالً پدیدهبرهانی بودن آن-3
توان بر اســاس موضــوع،  باشــند، نمیها غیرحقیقی هســتند و ثانیاً فاقد ســه ویژگی فوق میآن

ــته از علوم را که به تعریف و طبقه ــاس» علوم اعتباري«بندي نمود. این دس معروفند باید بر اس
بندي نمود. نوشــتار حاضــر به بررســی این مطلب در مورد علم  غایت یا کارکرد تعریف و طبقه

ست. بنابراین نتایج این نوشتار را به  جغراف صورت زیر طور کلّی مییا پرداخته ا خالصه   توان به 
کرد: 

ــا و مکان «دانش مطالعۀ   عنوانبه جغرافیا  -1 ــول رابطه و تعامل دو عامل       » فضـ بوده که محصـ
فضاي جغرافیایی، فضایی اجتماعی است که توسط انسان ساخته و        طبیعت و انسان است. این   

توان فضاي جغرافیایی را فضایی طبیعی به حساب آورد. لذا این    شده و از این رو نمی پرداخته
ــته     ــتقالل و جودي خارجی نداش ــا و مکان، از خود اس ــته و کانون علم جغرافیا یعنی فض هس

ــد بالتّبع       بنابراین فاقد ذات بوده و پدیده      ــت. بنابراین وقتی ذاتی در کار نباشـ اي اعتباري اسـ
س موضوعی در میان نخواهد بود. لذا جغرافیا فاقد موضوع است.  عوارض ذات و سپ

سخن می  از آن-2 ضوع از عوارض ذاتی  ضوع تعریف  جا که مو گوید بنابراین اگر علمی، به مو
تواند  باشــد چرا که عوارض ذاتی یک موضــوع، جز کلّی نمی» کلّی«گاه آن علم، باید شــود، آن

ضایاي       شتمل بر ق شد اما جغرافیا م ست در نتیجه در میان علوم برهانی جایگاهی      با صیه ا شخ
نداشته، در نتیجه جغرافیا علمی موضوعی نیست.  

باشــند که در آن رابطۀ بین موضــوع و عوارض ذاتیۀ  علوم داراي موضــوع، علوم حقیقی می-3
واالمري است  اما جغرافیا، علمی اعتباري است که در آن رابطۀ بین موضوع   آن، واقعی و نفس

االمري لذا جغرافیا فاقد موضوع خواهد بود. محمول، وضعی و قراردادي است نه واقعی و نفس
تواند موضــوع داشــته باشــد و هر نوع تالش براي تعریف   از دیدگاه منطقی، جغرافیا نمی-4

موضوعی این رشته مواجه با تناقض منطقی خواهد بود.
یل برخورداري از ویژگ    -5 به دل یا  مداد   یدانش جغراف هاي علم تجربی، جزء علوم تجربی قل
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ــده و در ردیف علوم اجتماعی  تجربی بوده و در ردیف علوم عملی و کارکردي  -اعتباري -شـ
دارد. مسئلهقرار گرفته و ماهیت حلّ 

محور بوده و نیازي به داشتن موضوع ندارد و در آن، مفاهیم و تعاریف مسئلهجغرافیا علمی -6
ند. شواي این دانش قلمداد میه مرکزي برخوردار نبوده بلکه جزء مسائل حاشیهاولیه از جایگا

ــبب عدم پویایی و گرفتاري این دانش در بحران هویتی و  -7 ــوعی به جغرافیا، س نگرش موض
ضور پررنگ این علم در برنامه        شد، بالندگی و ح شده و مانع از ر سفی  هاي گوناگون  ریزيفل

شد      صادي و ...  سی، اقت شکل  سیا ست و از  ستدل، منطقی و قابل دفاع از علم   ه ا گیري هویتی م
جغرافیا جلوگیري کرده است.  

براي تعریف جغرافیا باید به ماهیت کارکردي آن تکیه نموده چرا که اساساً علوم اجتماعی -8
اند تا طرح مشکالت اجتماعی کرده و تدابیري براي اصالح عملی جامعهبه آن منظور پدید آمده

آن در آفرینینقشمحور براي جغرافیا مقام و منزلت و بیاندیشند، لذا تعریف کارکردي و غایت
هاي کالن توسعه، آمایش و تدوین ریزيهاي گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و برنامهحوزه

هاي جامع ملّی و فراملّی بیش از وضعیت فعلی ارتقا خواهد داد. استراتژي
توان جغرافیا را بر حسب غایت و کارکرد به صورت دانش موارد گفته شده میبا توجه به-9
تعریف کرد.» تولید و مدیریت فضا«
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