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 .ايران ،ت رانآموخکۀ جغرافياي سياسي، دانشکدة جغرافيا، دانشياه ت ران، دانش  -محمدي  احددکتر 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27/06/1398تاريخ پذيرش:                               13/09/1397تاريخ دريافم: 
 چكيده

« تفهّمي»و « تبييني»که ريشه در دو نگرش کلّيِ « شناختيگراييِ روشکثرت»امروزه در جغرافياي سياسي با نوعي 

دو  ابهام در جايگاه و هويّتِ علميِ جغرافياي سياسي بوده است. در اين راستادارند مواجهيم. پيامد اين قضيّه، بروز 

که، چه موضعي در قبال شناسيِ معتبر علمي کدام است؟ دوّم اينکه روشپرسا اساسي مطرح است؛ نخست آن

لي)منطقي( و تحلي-توان اتّخاذ نمود؟ اين مقاله در قالب توصيفيشناختي در جغرافياي سياسي ميگراييِ روشکثرت

-دهد، برخالف تصوّر رايج، روشهاي آن نشان ميشناختي از موضع عقالنيّت انتقادي نگاشته شده و يافتهمعرفت

هايِ شناسيشناسيِ معتبرِ علمي در جغرافياي سياسي نه منطبق بر روش پوزيتيويستيِ سنّتي است و نه بر اساس روش

نهايي و استنتاجي به عنوان روشِ -علمي در اين زمينه، روشِ فرضي تفهّمي و فراپوزيتيويستي، بلکه روشِ معتبر

ها، صرفاً در هاي ديگر بنا بر برخي نکات مثبتِ آنحال، روشواحدِ علوم تجربي نظير جغرافياي سياسي است. با اين

 گيرند. ها مورد استفادۀ جغرافياي سياسي قرار ميمرحلۀ گردآوريِ داده

ستنتاجي،    -شناسيِ فرضي   شناسي علمي، رويکردهاي تبييني و تفهّمي، روش  تجربي، روشعلم  کليدي:هايهواژ ا

 جغرافياي سياسي.
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 مقدمه .1

هايي درخور به هدف از پژوها علمي به معناي تجربي، در مرحلۀ نخست، دستيابي به تبيين

نتايج حاصل از شناختِ ها، وقايع و فرآيندها و بکارگيري تر از ماهيّت پديدهمنظور شناخت عميق

بدست آمده؛ براي حلّ مسائل و برآوردن نيازهاي انسان در مرحلۀ بعد است. مسلّماً اين اهداف 

شناسي مند از روشزماني قابل حصول است که فرآيند پژوها علمي در چارچوب الگويي نظام

« قلي و تبيينيع»مطلوب، صورت بگيرد. در حوزۀ مطالعات علمي، از ديرباز دو رويکرد مشخّص 

گرا که از سابقۀ بيشتري در اين زمينه اند. رويکرد عقلهاي علمي بودهدار انجام پژوهاعهده

گردد و در تمام دوران قرون وسطي، آغاز مي« ارسطو»هاي علمي برخوردار است، عمدتاً با فعاليّت

اجتماعيِ ناشي شد. ليکن پس از بروز تحوّالت سياسي و الگوي مسلّط روش علمي محسوب مي

نظام »شناسي ملهم از نگرش ارسطويي و کليسايي با عنوان از نهضت رنسانس در غرب، روش

گردد. ظهور انديشمندان بزرگي چون گاليله، هاي اساسي مواجه ميبا ترديد و مخالفت« مدرسي

ۀ راجر بيکن، نيوتن، فرانسيس بيکن و ديگران در اين دوره و تالش مجدّانۀ ايشان در حوز

« رويکرد تجربي»پژوها علمي، منجر به پيدايا و رواج رويکرد جديدي در حوزۀ علم با عنوان 

گراييِ مورد نظر انديشمندان گرديد که به دنبال آن؛ شيوۀ پژوها دچار تحوّل اساسي شد. تجربه

تا اي که در زمينۀ کشفيّات علمي بدست آورده بود، العادّهنسل اوّل رنسانس با توفيقات خارق

شناسيِ علمي تبديل شد و سيطرۀ اوايل قرن نوزدۀ ميالدي به رويکرد بالمنازع در عرصۀ روش

گرايي را بر عرصۀ تمامي علوم؛ اعمّ از طبيعي و انساني گستراند. ليکن از اوايل نگرش طبيعت

شناختي و نيز پيدايا هاي معرفتزمان با بروز برخي معضالت و نارساييقرن نوزدهم و هم

گرايي افراطي، به تدريج مباني و هاي متعدّد سياسي و اجتماعيِ ناشي از سيطرۀ علمانبحر

هاي اساسي مواجه گرديد و اين فرصتي براي گراييِ صرف با سؤاالت و ترديدمفروضات تجربه

گراييِ خام ناراضي بودند فراهم ساخت تا به طرح آن گروه از انديشمنداني که از غلبۀ تجربه

هاي جديدي در زمينۀ مفهوم علم و روش علمي بپردازند. از جمله مدّعيات اين گروه از ديدگاه

بود. آنان معتقد « تمايز ماهوي علوم طبيعي با علوم انساني و اجتماعي»انديشمندان، تأکيد بر 

جا آن علم است و از آن« موضوع و هدفِ»بودند که روش مطالعه در هر علمي، تابع دو عامل 
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توان براي و هدف علوم انساني و اجتماعي با علوم طبيعي متفاوت است، لذا نميکه موضوع 

کار گرفته هاي انساني و اجتماعي به همان روشي متوسّل گرديد که در علوم طبيعي بهتبيين پديده

هاي هايي معنادار و ماهيّتاً متفاوت از پديدههاي انساني و اجتماعي، پديدهشود؛ زيرا پديدهمي

شناسي جديدي موسوم به ي هستند. به همين جهت، اين گروه از انديشمندان رويکرد روشطبيع

را براي علوم انساني پيشنهاد نمودند. بدين ترتيب، در حوزۀ « شناسي تفهّمي و تأويليروش»

علوم اجتماعي و منجمله جغرافياي سياسي، از اوايل قرن نوزدهم به اين سو، دو رويکرد تبييني 

دار فعاليّت در زمينۀ پژوها علمي گرديدند. هر چند روش تجربي زمان عهدهطور همبهو تفهّمي 

ها تا اواسط قرن بيستم همچنان از غلبه و نفوذ گرايي، عليرغم برخي نارساييمبتني بر طبيعت

نسبي در علوم اجتماعي و جغرافياي سياسي برخوردار بود، ليکن با بروز تحواّلت سياسي و 

هاي جديد در حوزۀ علوم اجتماعي در اين المللي و به ويژه پيدايا نظريّهسطح بيناجتماعي در 

هاي شصت و هفتاد ميالدي، توازن رويکردي در عرصۀ علوم اجتماعي دوره، به تدريج از دهه

گرا تغيير هاي تفسيري و انسانها و مکاتب پيرو شيوهمنجمله جغرافياي سياسي به سمت نظريّه

 گرديد. « شناختيگرايي روشکثرت»گذشته، علوم اجتماعي دچار نوعي  نمود و برخالف

شناسي علمي در علوم اجتماعي و بخصوص جغرافياي سياسي با طيّ مقالۀ حاضر، مسئلۀ روش

شناختيِ حاضر در اين علوم، مورد بررّسي قرار گرفته است. گرايي روشتوجّه به وضعيّت کثرت

گرا و دهد، عليرغم وجود مکاتب متعدّد و متنوّع انساننشان ميهاي اين مقاله نتايج و يافته

ها و اعتبار الزم ها و رويکردهاي مزبور از ويژگيرويکرد تفسيري در جغرافياي سياسي، روش

را داشته باشند، که هويّت علمي به مفهوم دقيق آنعلمي و معرفتي برخوردار نيستند و پيا از آن

زمان رويکرد روند. هممعطوف به امور سياسي و اجتماعي به شمار مي هايي ايدئولوژيک وديدگاه

هاي ضروري هاي تفهّمي، از ويژگيگرايي مبتني بر استقراءگراييِ سنّتي نيز همانند روشتجربه

باشد. لذا فرض اساسي اين مقاله آن است که، اواّلً براي يک روش علميِ جامع برخوردار نمي

علوم تجربي اعمّ از طبيعي و اجتماعي از جمله جغرافياي سياسي داراي برخالف تصوّر رايج، 

استنتاجي  -هاي متعدّد و متکثّر نبوده بلکه داراي يک روش واحد و عام با عنوان فرضيروش

هاي رايج و متداول ديگر در حوزۀ جغرافياي سياسي، صرفاً در مرحلۀ هستند، ثانياً روش
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شناسيِ تمام عيارِ علمي ده دارند و فاقد ظرفيّت الزم براي يک روشها قابليّت استفاگردآوري داده

 باشند. مي

 روش تحقيق  .2

هاي منطقي و اين مقاله ماهيّتاً پژوهشي بنيادي و نظري است که در قالب توصيف و تحليل

شناختي تدوين شده است. منابع مورد استفادۀ آن بنا به ماهيّت مقاله، از نوع اسنادي و معرفت

 باشد.اي ميکتابخانه

 مفاهيم نظري. 3

 شناسيروش و روش .3-1

گيرد هايي که براي رسيدن به هدف خاصّي صورت ميعبارت است از مجموعه فعاليّت« روش»

شود. و روش علمي عبارت است از شرح اصول اساسي که در هر کار تحقيقي به اجرا گذاشته مي

مندِ اطّالعات و نحوۀ تجريه و تحليل گردآوريِ نظامهاي به مجموعۀ مراحل، ابزار و تکنيک

طور شود. اين هدف بهها براي نيل به يک هدف معيّن، روش علميِ تحقيق گفته ميمنطقي آن

کلّي کشف حقايق است و به همين جهت اصول کلّي آن در کلّيّۀ علوم از جمله جغرافيا يکسان 

هاي خاصّ آن علم دسته از علوم باشد، روشکه حقيقت مطلوب جزء کدام است و بسته به اين

به شرطي که تناقضي با اصول روش علمي تحقيق نداشته باشد، به تفصيل يقين و مالک عمل 

  (.Asayesh and Moshiri,2011:33)گيردقرار مي

-روش»شناسي است. مطالعۀ روش را در زبان فارسي، از مفاهيم مرتبط با روش، واژۀ روش

شناسيِ نامند. روشمي (Methodology)و در انگليسي متدولوژي« منهيجه» و در عربي« شناسي

هاي توليد علم و دانا، به عنوان دانشي هاي انديشه و راهعلم، به معناي بررّسي و مطالعۀ شيوه

-شناسي، روشپردازد. موضوع روشهاي علوم ميدرجه دوّم و فرانگر، از نگاه بيروني به روش

ها و قوّت ها، ضعفهاي علوم، مقايسه و يافتن محدوديّتمطالعۀ روش شناسي بههاست. روش

شناسي به عنوان يکي از مسائل کالن فلسفۀ علم، مطالعه و تحليل و بررّسي پردازد. روشها ميآن

 ,Ali tabar Firouzjaei)باشدها را بر عهده دارد از اين رو از سنخ دانا درجه دوّم ميروش

اللّفظي کند؟ به معناي تحتکه علم چگونه عمل ميشناسي يعني مطالعۀ اينروش (.151 :2016
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 ,Lacy)شناسي نيستاست و يک روش، خودش روش« مطالعۀ روش»شناسي به معناي روش

است که در بنياد به  (Methode)اي از واژۀ متدترجمه  Methodologyشناسيروش(. 1996:306

 (Methodos)از واژۀ متدوس Methodeتين است. هاي المعناي پژوها و شناخت در زبان

 (hodos)و هودوس« دنباله»به معني  (Meta)يوناني گرفته شده که خود مرکّب از دو واژه است: متا

همچنين  (.Modarresi,1999:38)است« دنباله کردن راه»روي هم رفته به معني «. راه»به معني 

شناسي از لحاظ لغوي لفظ لوگوس به کار رفته است از اين رو روش Methodologyدر ترکيب 

نحوي لوگوس است. بنابراين معناي آن، کالمي است در مورد رفتن در امتداد راه 

اي از اصول و شناسي در اصطالح امروز به دستهروش (.Rikhtegaran,2010:31-32)صحيح

جويي است و با منطق اين تفاوت اه حقيقتشود که هدف آن هموار کردن رها گفته ميمنديآيين

شناسي، پهنۀ پياده کردن عملي ديدگاه پردازد، از اين رو روشآن مي« عملي»را دارد که به جنبۀ 

دارد اين و از اين لحاظ که ما را از خطا باز مي (Modarresi,1999:38)پژوها در منطق است

شناسي که بدانيم روشبه عبارت ديگر، براي آن .(Modarresi,1999:39)فن بخشي از منطق است

گيرد بايد گفت که جهت رهانيدن تفکّر و استدالل از خطاها و در کدام قسمت از فلسفه قرار مي

کند، ناگزير موانع ناخواسته و هدايت آن در مسير درست، يا جهتي که ما را به هدفمان نزديک مي

باشيم. منطق بر دو قسم است: شود ميخوانده مي« نطقم»اي از فلسفه که گيري از شاخهاز بهره

که مشهور به منطق ارسطويي است و در آن، صورتِ فکر و استدالل « يا نظري صوري»منطق  .1

منطق  .2هاي فکري؛ بيشتر مورد نظر است و نه محتوا و جوهر آن. يا به عبارت ديگر، قالب

« شناسيروش»را به نام ت و امروزه ما آنعملي يا مادّي/ ماهيّتي که نظرش متوجّه محتواس

دهد و گاه قوانيني خوانيم. بدين ترتيب، منطق گاه قوانيني براي درست فکر کردن به دست ميمي

براي انتخاب موادّ شايسته و صحيح. در منطق صوري، قوانين عمومي فکر که مأخوذ از طبيعتِ 

گيرد کشف ها تعلّق مينظر از موادّي که به آنخود فکر و مشتقّ از اصول اوّليّۀ ذهن است، صرف 

هاي مخصوصي که بر حسب طبيعتِ موضوعِ شود و در منطق عملي قواعد اختصاصي يا روشمي

آيد. قوانين منطق صوري، کلّي و مطلق و قابل اِعمال به مورد فکر بايد رعايت شود به دست مي

گيرد ولي صيّت ذاتي آن سرچشمه ميتمامي موارد است زيرا از طبيعت و ساختمان عقل و خا
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هاي مورد استفاده در قواعد منطق عملي تابع موضوع و مادّۀ مورد تحقيق است، مثالً روش

رياضيّات ضرورتاً در روانشناسي يا تاريخ کاربرد ندارد و هر رشته از علوم منجمله علوم انساني 

 (.Kazemi,2007:29-30)هاي خاصّ خود را دارندهاي متنوّع آن روشو شاخه

 هاي آنعلمِ تجربيِ جغرافياي سياسي و ويژگي .3-2

 (knowledge))ساينتيا( به معناي دانا و معرفتScientiaکلمۀ علم مأخوذ از واژۀ التين 

« آموختن و دانستن»به معناي  Scireخود مأخوذ از  Scientiaواژه  (.Laydman,2014:21)است

در دو معناي متفاوت « علم»امروزه در زبان فارسي و عربي کلمۀ  .(Habibi,2013:34)باشدمي

 از: شود که عبارتندبه کار برده مي

ها، صرف نظر از نوع در معناي اصلي و نخستين، علم در برابر ندانستن است. به همۀ دانستني .1

اخالق، رياضيّات، گويند که جاهل نيست. مطابق اين معنا، گويند و عالِم کسي را ميها، علم ميآن

ها اند و هر کس يک يا چند رشته از آنشناسي و نجوم همه علمفقه، دستور زبان، مذهب، زيست

 knowledgeگيرد و کلمۀ شود. در اين معنا، علم در برابر جهل قرار ميرا بداند، عالِم دانسته مي

 اند. در فرانسه معادل اين معناي علم connaissanceدر انگليسي و 

شود که تجربۀ مستقيم حسّي در هايي اطالق ميکلمۀ علم در معناي دوّم، منحصراً به دانستني .2

گيرد بلکه در برابر جا در مقابل جهل قرار نميدخيل باشد. علم در اين« شانداوري يا گردآوري»

، فقه، ان، منطقپذير نيستند. اخالق، متافيزيک، عرفگيرد که آزمونهايي قرار ميهمۀ دانستني

گيرند و همه به اين معنا همه بيرون از علم در معناي دوّم آن قرار مي بالغت، اصول و ..

اند و لذا علم در اين در انگليسي و فرانسه معادل اين معناي علم scienceاند. کلمۀ غيرعلمي

« علوم تجربي»دهد و اين همانا معنا، بخشي از علم به معناي اوّل را تشکيل مي

خصوصيّاتي « معرفت تجربي»فالسفۀ علم براي در اين رابطه،  (.Soroush,2014b:1-2)دباشمي

 از:  شمارند که عبارتندرا برمي

روش معرفت علمي، مبتني بر تجربه، مشاهده و آزمون است. مراد از تجربه و عيني بودن، آن  .1

پذيريِ همگاني است که مفهومي همگاني داشته باشد و معناي عيني بودن در علم نيز همين تجربه

-Popper 2009:60)را بيازمايند را انجام دهند و نتيجۀ حاصله از آن است يعني همه بتوانند آن
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خواهيم بدانيم آيا جغرافياي سياسي معرفتي مبتني بر تجربه و مشاهده و آزمون . اينک مي(61

امروزه سطح سيّارۀ  پذيريِ همگاني استوار است يا خير؟هايي از عينيّت و مشاهدهبوده و بر جنبه

ه هاي متعدّدي از تجمّعات انسان تحت نام کشورها و واحدهاي سياسي بزمين به وسيلۀ گروه

هاي گوناگوني تقسيم گرديده و هر واحد سياسي با ماهيّت و کارکردي که دارد موجوديّتي بخا

گردد، مثالً ايران داراي موقعيّت رياضي و نسبي مشخّصي است که عيني و واقعي محسوب مي

شود. همچنين بديهي است عالئق، اهداف، عملکرد هاي جغرافيايي نشان داده ميدر تمام نقشه

يّات گوناگون سياسي، اقتصادي، جغرافيايي و ... هر دولتي نتايج و آثار عيني و حقيقي و خصوص

که به همراه دارد در شمار امور واقعي و قابل مشاهده براي همگان است. اين واقعيّت که توازن 

و استحکام ساختاري يک دولت يا کشور و همچنين عدم توازن و استحکام آن با توزيع عادالنۀ 

منابع و امکانات و در نتيجه با رضايت يا عدم رضايت مردم ساکن در قلمرو آن رابطۀ ثروت، 

اي است عام پذير براي همۀ افراد و قاعدهمستقيم دارد، امري است قابل تجربه، محاسبه و تحقيق

ها. بنابراين اگر در جغرافياي سياسي نسبت و رابطۀ براي تبيين سرنوشت همۀ کشورها و دولت

ها با محيط و طبيعت مورد بحث و بررّسي ها و ملّتاست، اهداف، عالئق و رفتار دولتميان سي

گيرد اواّلً توصيف و تشريح اين نسبت و رابطه؛ توصيف امر مشهود، ملموس و عيني به قرار مي

رود، ثانياً درک، تجربه و مشاهدۀ آن براي همۀ افراد ميسّر بوده و امري همگاني محسوب شمار مي

توان به اين مثال بسنده تر شدن بحث ميبراي روشن (.Kamran and Vasegh,2007:82)گرددمي

اين مطلب هم امري واضح و قابل «. ايران در منطقۀ خليج فارس قدرت درجۀ اوّل است»کرد: 

هايي پذير است زيرا با بررّسي مؤلّفهمشاهده است و هم صحّت آن از طريق مطالعه و آزمون امکان

هاي بيگانه، داشتن موقعيّت ژئواستراتژيک جمعيّت، وسعت، خودکفايي و استقالل از قدرتمانند 

پذيريِ تجربي به عنوان اوّلين شرط معرفت توان اذعان کرد که ويژگي مشاهده و آزمونو ... مي

  (.Vasegh et al,2016:396)تجربي در رشتۀ جغرافياي سياسي کامالً مشهود است

اي است که شخص در ذهن دارد. به عنوان مثال، هميشه به دنبال فرضيّههاي علمي کاوش .2

هاي بعدي بر اثر آن کافي نبوده اي براي آفريدن تئوري جاذبه و تجربهافتادن سيب بي هيچ مقدّمه

بار به عبارت ديگر، معرفت علمي، معرفتي نظريّه (.Soroush,2014b:9-10)است
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هايي مبتني ستا، هر معرفت علمي بر اصول، مباني و ديدگاهدر اين را (.Gillies,2012:162)است

شوند. بر اساس اين ديدگاه است که به عنوان اصولِ متعارف و پايه در آن شاخۀ علمي قلمداد مي

هايِ محقّق خواهد بود فرضهر نوع پژوها علمي در حوزۀ جغرافياي سياسي قويّاً متأثّر از پيا

گرايي و ... شاهدي بر اين مدّعا بوده و در درون رگرايي، امکانو لذا بروز رويکردهايي چون جب

 (.Kamran and Vasegh,2007:82)همين تلقّي از مفهومِ پژوها علمي، قابل بررّسي است

بنابراين اين ويژگي علم تجربي در جغرافياي سياسي قابل مشاهده است زيرا در اين علم، 

پردازد براي خود به مشاهده و آزمون موارد متعدّد ميهاي جغرافيدان سياسي براي تأييد فرضيّه

مثال در حيطۀ روابط اقتصادي و سياسيِ کشورها که به صورت مشهود رابطۀ خصمانه يا دوستانه 

اگر کشورها روابط اقتصادي »ها قابل رؤيّت است ممکن است اين فرضيّه مطرح شود که بودنِ آن

شوند و روابطي تري ميياسي و ديپلماتيکيِ گستردهقابل اعتمادي داشته باشند وارد روابط س

جغرافيدان سياسي با بررّسي روابط تعدادي از کشورها به «. شودها ايجاد ميمستحکم ميان آن

 :Vasegh and,2016)پردازندعنوان موارد خاص، سرانجام به تأييد فرضيّۀ خود در اين زمينه مي

396 .) 

گيرد. بدون داشتن هاي علمي صورت ميها و قانونتئوري تفسيرهاي علمي همواره در سايۀ .3

اي تفسير داد. تفسير يک پديدۀ خاص به معناي گنجاندن آن پديده توان از پديدهيک تئوري نمي

اي خاص را مصداقي از نظمي عام قرار در آن تفسير گسترده است. به عبارت ديگر، هرگاه واقعه

دربارۀ تطبيق اين ويژگي با  (.Soroush,2014b:14-15)ايمدادهدهيم از آن واقعه تفسير به دست 

ساختار سياسي و »شود هاي زيادي وجود دارد براي مثال وقتي گفته ميجغرافياي سياسي مثال

در حقيقت از يک نظريّۀ عام « هاستفضايي همۀ کشورها متناسب با انديشه و فلسفۀ سياسي آن

ت و عمومي است. به همين جهت گزارۀ فوق در قالب عبارت شود که به منزلۀ قانوني ثابياد مي

هاي خاص؛ مشمول اين قاعدۀ علم خواهند بود. کلّي منطقي بيان شده است و موارد و نمونه

 روشن است که شکل منطقي چنين استنتاجي، قياسي منطقي بدين شرح خواهد بود:  
 هاست.انديشه و فلسفۀ سياسي آنساختار سياسي و فضايي همۀ کشورها متناسب با  مقدّم

 ايران يک کشور و واحد سياسي است. تالي

 ساختار فضايي و سياسي ايران متناسب با انديشه و فلسفۀ سياسي حاکم بر آن است. نتيجه



126 1399تابستان دوم،دهم، شماره شانزفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ________________________

الجيشي در سرنوشت سياسي و امنيّتي کشورها موقعيّت راهبردي و سوق»گوييم همچنين وقتي مي

را در مورد همۀ کشورها و توان آنقاعده در شرايط واقعي صادق باشد مياگر اين « تأثير دارد

 (. Vasegh et al,2016:396-397)ها به کار برددولت

 هر نظريّه و قانون علمي از سه صفت برخوردار است که عبارتند از:  .4

شکل يک کند و از نظر منطقي الف( قانون يا نظريّۀ علمي نظمي هميشگي و پايدار را بيان مي

شود. حتّي قوانين آماري نيز آغاز مي« همه»يا « هر»، «هميشه»، «هيچ»قضيّۀ کلّي را دارد که با 

درصد موارد مؤثّر است بدين معني  75گوييم واکسن وبا در کليّت منطقي دارند مثالً وقتي مي

عليه بيماري درصد مردم را  75است که همواره و در شرايط معمول، هر جا واکسن وبا بکار برود 

هاي علمي به دليل به عبارت ديگر، همۀ قوانين و گزاره (.Soroush,2014 b:16-17)کندمقاوم مي

اي ثابت، تکرارپذير و ضروري در مورد پديدارهاي مّ خود از نظم و رابطهخصلت فراگير و عا

ص و اي که صرفاً به موارد خاگويند. واضح است هر نسبت و رابطهمورد مطالعه سخن مي

هاي يکسان باشد ها اشاره داشته و فاقد ثبات و کليّت الزم در مورد همۀ پديدهمحدودي از پديده

که راتزل با الهام از نظريّۀ طور مثال هنگاميهرگز خصلت علمي و عمومي نخواهد داشت. به

ها و کشورها مطرح را در خصوص رشد و تکامل دولت« نظريّۀ فضاي حياتي»، «جبر محيطي»

ها و کشورها، در صدد توجيه و نمايد و با تسرّي و تشبيه شرايط ارگانيسم زنده به دولتمي

نمود گردد زيرا او به غلط تصوّر ميآيد دچار همين خطاي منطقي ميها برميتبيين رفتار حکومت

ها دولتها ماهيّتي مشابه با ارگانيسم زنده دارد و ثانياً رشد و مرگ همۀ که اواّلً کشورها و دولت

که قاعدۀ مذکور فاقد ثبات و عموميّت دانست. حال آنو کشورها را تابع قانون فضاي حياتي مي

باشد)خلط روند و قانون(. همچنين نظريّۀ هارتلند که از سوي الزم براي يک قانون علمي مي

طابقت با مکيندر در حوزۀ ژئوپليتيک مطرح گرديد نيز عيناً به دليل عدم ثبات، عموميّت و عدم م

هاي الزم براي يک نظريّۀ تمام عيار علمي بود)خلط روند و قانون(. واقعيّات موجود فاقد ويژگي

هاي تکنولوژي ارتباطات و به همين جهت پس از مدّتي با بروز تحوّالت مربوط به پيشرفت

لذا هاي بالستيک، منطقۀ هارتلند اهميّت خود را از دست داده و حمل و نقل و پيدايا موشک

نظريّۀ مکيندر همانند نظريّۀ راتزل مطرود گرديده و کنار گذاشته شد. بنابراين اگر يک نظريّه و 
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قانون علمي واجد خصلت عمومي و شموليّت مقتضي نبوده و قابل حمل و صدق در همه يا 

 Kamran and)مند نخواهد بوداکثر موارد جزيي نباشد هرگز از ويژگي علمي و معرفتي بهره

Vasegh,2007:83-84.) 

توان آيندۀ حادثه را معلوم ها ميبيني مشروط دارند و به کمک آنب( نظريّات علمي توانايي پيا

هاي هر قانون و قاعدۀ ثابت و کلّي که به توجيه رفتار و شرايط پديده (.Soroush,2014b:17)کرد

-هاي بعدي را پياپديده پردازد از اين قابليّت برخوردار است که رفتار همۀمشابه و يکسان مي

طور مثال وقتي بدانيم ميان ماهيّت و ساختار فضايي يک کشور و رفتار مسئوالن بيني کند. به

حاکم بر آن، با افزايا رضايتمندي مردمِ آن کشور و بالعکس همواره رابطۀ مستقيم وجود دارد 

به صورت صد در صد امّا  توان سرنوشت و آيندۀ کشورِ مورد نظر را اگر نهگاه به درستي ميآن

ها به دليل بينيبيني نمود زيرا ممکن است اين قبيل پيادست کم با ضريب احتمال باال پيا

چه شامل موارد دخالت عنصر ارادۀ انساني همواره از کليّت صد در صد برخوردار نباشد امّا چنان

 (.Kamran and Vasegh,2007:84)حدّاکثري نيز باشد واجد اعتبار علمي خواهد بود

کنند. به عبارت ها را در جهان ناممکن اعالم ميهاي علمي وقوع بعضي پديدهج( قوانين و فرضيّه

هاي ممکن پذيري يعني سازش نداشتن با همۀ پديدههستند و ابطال پذيرديگر، قوانين علمي ابطال

هايي باطل خواهد پديدهپذير يعني قانوني که بتوان تصوّر کرد که در صورت وقوع و قانون ابطال

شد. نقا تجربه در علم، کشف بطالن است نه اثبات صحّت. پيوند علم تجربي با تجربه از اين 

تواند را به مسند قطعيّت نشانده است بلکه از اين راه است که تجربه ميراه نيست که تجربه؛ آن

يگر، اثبات صدق نظريّات به عبارت د (.Soroush,2014b:19-20)را برافکندبا آن درآويزد و آن

 :Okasha,2014)ها ممکن استهاي محدود غيرممکن است امّا اثبات کذب آنعلمي بر پايۀ داده

کشورهاي محصور در خشکي فاقد ضريب امنيّتي کافي »شود طور مثال وقتي گفته ميبه(. 28

« موني قرار داردبوده و همواره امنيّت آنان در گرو رفتار و تصميمات کشورهاي همجوار و پيرا

هاي جغرافيايي با مورد يا مواردي از کشورهاي محصور در خشکي مواجه چه در بررّسيچنان

گرديم که به دليل برخورداري از امکانات و منابع غني اقتصادي و همچنين تکنولوژي و توان 

عمل باال و  باالي نظامي نه تنها تحت تأثير و نفوذ کشورهاي پيرامون خود نبوده بلکه از آزادي
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گفته از درجۀ اعتبار عمومي و کليّت الزم مستقلّي برخوردار باشند در آن صورت قضيّۀ پيا

شود. نظريّاتي چون هارتلند مکيندر و ريملند اسپايکمن و نظاير آن درست ساقط شده و ابطال مي

ابقت به همين دليل پس از طرح و بر اساس تحقيقات جغرافيدانان بعدي نادرستي و عدم مط

 ,Kamran and Vasegh)ها با همۀ موارد يا موارد کثير به اثبات رسيد و الجرم ابطال گرديدندآن

2007:84-85.) 

گرايي يعني مطالعه و تجربۀ همۀ جوانب يک پديده در علم گزينشي بودن روش علم: کل .5

کند. هيچ مياي را کاوش و بررّسي شمار پديدهاي از جوانب بيجايي ندارد، هر علمي جنبه

 ,Soroush)کنندها را تجربه و تحقيق نميعلمي و حتّي همۀ علوم بر روي هم، همۀ جوانب پديده

2014b:24.) خورد. براي هاي معرفتيِ جغرافيا اين ويژگي به چشم ميدر تمام تحقيقات و عرصه

فاً بُعد و ها و فضاهاي جغرافيايي صرتوان در بررّسي و مطالعۀ مکانتر شدن مطلب ميروشن

کنند براي مثال جغرافيدان سياسي؛ بُعد سياسي فضا، جنبۀ مشخّصي از فضا را مطالعه مي

شناس؛ بُعد آب و هوايي فضاي مورد نظر جغرافيدان اقتصادي؛ بُعد اقتصادي و جغرافيدان اقليم

ه صورت کند و هرگز يک جغرافيدان قادر به مطالعۀ همۀ ابعاد فضاي جغرافيايي برا مطالعه مي

 (.Vasegh et al,2016:398)تخصّصي نيست و اين به معناي گزينشي بودن مطالعات علمي است

 هاي علم تجربيويژگي(: 1شكل) 

 
هاي علم تجربي در جغرافياي سياسي وجود دارد شود که تمام ويژگيبدين ترتيب مالحظه مي

زيرا  (Vasegh et al,2018:208)توان جغرافياي سياسي را يک علم تجربي به شمار آوردو مي

گيرد و هر گونه پژوهشي در عرصۀ جغرافياي سياسي؛ عينيّات و تجربيّات گذشته را دربرمي

کند. البتّه منظور بيني مياي پايدار براي آينده را پيااي کلّي در چارچوبي قانونمند و عرصهنتيجه

دهد ريشه در يتيکي کشورها رخ مياين نيست که هر حادثه و اتّفاق جديد که در شرايط ژئوپل
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گذشته دارد. شايد برخي از داليل آن در زمان حال يافت شود امّا براي بررّسي و رسيدن به يک 

طور کلّي در هيچ بيني بايد از گذشته و تجربيّات استفاده کرد. بهنتيجه و قانون کلّي و قابل پيا

ريشه در گذشته دارند امّا علل و عوامل در بستر ها توان گذشته را کنار گذاشت. مقولهعلمي نمي

هاي جغرافياي سياسي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. سرنوشت امروز و زمان متغيّرند. پديده

فرداي هر کشوري با گذشتۀ آن گره خورده است و براي رسيدن به موفقيّت بايد از گذشته درس 

توان نماي کلّي انطباق مفاد علم تجربي با يدر شکل زير م .(Vasegh et al,2016:398)گرفت

 جغرافياي سياسي را مشاهده کرد: 
 هاي علم تجربي با جغرافياي سياسيتطبيق ويژگي(: 2شكل)

 
(Source:Vasegh et al,2016:399) 

-کنند. در تقسيمبندي ميطور کلّي، علوم را بر اساس سه عامل موضوع، غايت و روش تقسيمبه

شوند. روش، علوم به سه دستۀ علوم عقلي، علوم تجربي و علوم نقلي تقسيم ميبندي بر اساس 

قرار دهيم، تفاوتِ ذاتي؛ ميان علم طبيعي و علم « روش»بر اين اساس، اگر معيار تمايز علوم را 

« تجربه»با معيار روش،  Scienceاجتماعي وجود نخواهد داشت و ماهيّت هر دو علم در معناي 

 علم، بين مقام گردآوري)کشف/ دستيابي/ ثبوت( و مقام داوري)توجيه/ است. در بحث روش

اين تفکيک در عين حال،  .(Sadeghi,2015:12)شودارزيابي/ سنجا/ اثبات( تمايز گذاشته مي

يک تفکيک و تمايز طبيعي و غيرمصنوعي بوده، ظهوري است از مقام فردي عالِم و مقام جمعي 

يابد)مقام در ذهن و انديشۀ خود به حقيقت و معرفتي دست ميعلم، بدين معنا که گاهي عالِم 

هاي خويا براي يابي( و در مرحلۀ بعد، سعي در اثبات آن و توجيه يافتهگردآوري و دست
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ديگران دارد)مقام داوري و ارزيابي(. بايد به تفاوت اين دو مقام و احکامِ هر يک توجّه جدّي 

پرهيز کرد. هويّت علم به مقام جمعي يا داوري و ارزيابيِ کرد و از خلط اين دو مقوله به شدّت 

بنابراين، بر  (.Nabavi,2010:204-205) تتجربي آن و به مقام اثبات و انضباط جمعي آن اس

مقام کشف و گردآوري: در اين مقام،  .1حسب نظر فيلسوفان علم، روش تجربي دو مقام دارد: 

است موادّ خام به هر طريقي از قبيل تخيّل چاالک،  شود. در علم، ممکنموادّ خام گردآوري مي

آوري شود. روش در مقام گردآوري، علوم اجتماعي و طبيعي را از تمثيل، تشبيه، نبوغ و ... جمع

سازد. يعني روش در اين مقام در علمي کند و آن دو را از غيرِ علم هم متمايز نميهم جدا نمي

بنا به گفتۀ طنزآميزي که زبانزد همگان  (.Saei,2013a:13)بودن يا نبودن معرفتي دخالت ندارد

مقام داوري: اگر تجربه را داور قرار دهيم  .2 .(Toulmin,2015:86)« اکتشاف، منطق ندارد»است 

چه در علم از آن .(Saei,2013a:13)توان تمايز قائل شدميان علوم اجتماعي و علوم طبيعي نمي

زيرا روش گردآوري يکي دو تا نبوده و قابل شمارش شود روش داوري است آن گفتگو مي

آوري مواد علمي نيست بلکه روشي براي داوري علمي روشي براي جمع« مشاهده»نيست. مثالً 

چه که علوم تجربي را تجربي آن (.Soroush,1995:156-157)گونه استاست، تجربه هم همين

شوند بلکه اين است که گردآوري ميکند اين نيست که محتواي اين علوم از طريق تجربه مي

شوند. به عبارت ديگر، در انبان جستجو همه چيز محتواي اين علوم از طريق تجربه داوري مي

چه علوم طبيعيِ تجربي و همچنين گذرد. لذا آنشود امّا از غربال تجربه همه چيز نميريخته مي

است که در اين زمينه تفاوتي بين « وريدا»کند، تجربه در مقام علوم انسانيِ تجربي را تجربي مي

علوم انساني و طبيعي نيست، چرا که روش هر دو مبتني بر تجربه در مقام داوري است آن هم 

توانيم علوم بنابراين به طور کلّي ميSoroush,2014a:49-51). )اي عمومي و همگانيتجربه

انسانيِ تجربي تقسيم  -اجتماعيتجربي را به دو دستۀ الف( علوم طبيعيِ تجربي و ب( علوم 

علوم اجتماعي به دليل  .((Saei,2013a:22 ; Soroush,2014a:49-51 ; Nabavi,2010:211کنيم

شوند. علم جغرافياي بندي ميهاي علم تجربي، جزء علوم تجربي طبقهبرخورداري از ويژگي

به گيرد. تجربي قرار ميها بوده و در رديف علوم اجتماعي و سياسي نيز مشمول همين ويژگي

هاي علم تجربي در جغرافياي شود تمام ويژگيچه مالحظه ميعالوه با توجّه به نمودار باال چنان
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 Vasegh et al)توان جغرافياي سياسي را يک علم تجربي به شمار آوردسياسي وجود دارد و مي

 -شوند: علوم برهانيطور کلّي؛ علوم به سه دسته تقسيم ميبر اساس روش، به (2016:398,

 اندفلسفي)نظري(، علوم تجربي و علوم نقلي. اين سه مورد)برهان، تجربه و نقل( روش داوري

(Soroush,1995:157). 
 بندي علوم بر اساس روشطبقه (:1)جدول

بندي علوم بر طبقه

 اساس روش

 فلسفه، منطق، رياضيّات علوم عقلي

 تاريخ، علم حديث و ... علوم نقلي

 علوم تجربي
 شناسي و ...شناسي، زيستشيمي، زمين تجربيِ طبيعي

 و ... جغرافياي سياسيشناسي، علوم سياسي، جامعه تجربيِ انساني

 شناسي در علمهاي روشرويكرد .3-3

راهي براي نزديک شدن به مسئله و شکار نظريّه و به دام انداختن فرضيّه است در « رويکرد»

ابزاري براي نقد و ارزيابي فرضيۀ بدست آمده است. بنابراين رويکرد به مقام ، «روش»که حالي

ها و ها و ذهنيّتگردآوري مربوط است و روش به مقام داوري. رويکردِ دانشمندان تابع سليقه

هاست و به تعبير عاميانه آزاد است امّا روش، ابزار سنجا همگاني است زيرا هاي آننگرش

 :Gandomi Nasrabadi,2010)اي باشد که همه بتوانند قضاوت کنندگونه مقام داوري بايد به

که آيا جهان فيزيکي وجودي مستقل ها بر سر اينطور کلّي رويکردها يا مکتبدر فلسفه به .(193

 ,Okasha)شونداز انديشه و ادراک آدمي دارد يا نه؟ به دو دستۀ کلّيِ معارضِ با هم تقسيم مي

 از:  دکه عباتن (2014:77

هاي توصيفي و تبييني: رئاليسم قائل به وجودِ مستقلِّ جهانِ فيزيکي رويکرد رئاليستي و روش .1

شناسيِ لذا در اين رويکرد در بازشناسيِ علم و تبيين روش .(Okasha,2014:77)از انديشۀ ماست

مکاتب مختلف توان شود که بر اين اساس، ميآن به ارگانيسم و سازوکار دروني علم توجّه مي

عقالنيّت  .2استقراگرايي و پوزيتيويسم منطقي)حلقۀ وين(  .1شناسي را چنين برشمرد:روش

 استنتاجي.  -انتقادي و روش فرضي

آليسم وجودِ مستقلِّ جهانِ فيزيکي از انديشۀ ما را هاي کيفي: ايدهآليستي و روشرويکرد ايده .2

پذيرد و در عوض مدّعي است که جهان فيزيکي به نحوي از انحاء وابسته به آگاهيِ آدمي و نمي



132 1399تابستان دوم،دهم، شماره شانزفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ________________________

دهد. لذا در آليسم را تشکيل مياين مسأله نيز جوهر ايده .(.Okasha,2014:77)فعاليّت آن است

شود و شناسي آن به سازوکار بيروني علم توجّه مياين رويکرد در بازشناسيِ علم و تبيين روش

دهد. بر اين شناختي( را مدّ نظر قرار ميجامعه -ر تاريخي و مسير رشد آن)رويکرد تاريخيسي

تفسيري)هرمنوتيک(  -تفهّمي .1شناسي را چنين برشمرد: توان مکاتب مختلف روشاساس، مي

مدرن و مبناگريزي)پست .4انتقاديِ فرانکفورت  -مکتب ديالکتيکي .3پديدارشناسي  .2

 پساساختارگرا(. 
 شناختي در جغرافياي سياسي: مكاتب مختلف روش(2)جدول

 مكاتب هاروش رويكرد

 هاي توصيفي و تبيينيروش رئاليستي
 منطقي)حلقۀ وين( استقراگرايي و پوزيتيويسم

 استنتاجي -عقالنيّت انتقادي و روش فرضي

 هاي کيفيروش آليستيايده

 تفسيري)هرمنوتيک( -تفهّمي

 پديدارشناسي

 انتقاديِ فرانکفورت -مکتب ديالکتيکي

 مدرن و پساساختارگرا(مبناگريزي)پست

 هاي علمي رايج در جغرافياي سياسيروش .4-3

ها و ابزار مطالعه به منظور اي از مراحل، روشپژوها علمي، بکارگيري مجموعهمراد از يک 

کشف و شناسايي ابهامات و مجهوالت پيرامون ماهيّت، اجزاء و عناصر سازنده و علل و کيفيّت 

مند است. در حوزۀ مطالعات علوم اجتماعي از هاي طبيعي و انساني در قالبي نظامرفتار پديده

هاي شوند. تنوّع روشها و ابزار مطالعه به کار گرفته مياي از روشيف گستردهجمله جغرافيا ط

ماهيّت ترکيبي و پيچيدۀ مسائل و  .1تحقيق در علوم اجتماعي ناشي از دو دليل عمده است: 

هاي اجتماعي. نقا و دخالت اهداف و غايات انساني در ماهيّت پديده .2هاي اجتماعي پديده

هاي اجتماعي که حاصل و برآيند اثرگذاري عوامل و عه در مورد پديدهبر اين اساس، مطال

هاي تحقيق و کارگيري طيف متنوّعي از روششوند، مستلزم بهمتغيّرهاي گوناگون محسوب مي

هاي توان از روشکه براي مطالعه و تبيين يک پديده و رخداد اجتماعي، ميپژوها است. طوري

 زير استفاده به عمل آورد: 
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 هاي توصيفي و تبييني)کمّي و استقرايي( پوزيتيويستيروش.1

هاي تفسيري و تأويلي)روش شهودي و هرمنوتيکي(، هاي کيفي: تحليل محتوا، روشروش.2

 روش پديدارشناختي

 استنتاجي( -منطقي)فرضي -روش تحليلي.3

 روش ترکيبيِ توصيفي و تفسيري)کمّي و کيفي(.4

 ها.يافته4

شوند هر کدام کمّي، کيفي و ترکيبي که در جغرافياي سياسي به کار گرفته ميهاي مختلف روش

هايي در اين علم هستند که در ادامه به تجزيه و تحليل ها و مشخّصات و اثرگذاريداراي ويژگي

استنتاجي(  -ها خواهيم پرداخت و در نهايت روش عامّ علم تجربي)روش فرضيهر يک از آن

 افياي سياسي بررّسي خواهيم کرد: را در علم تجربيِ جغر

 تبييني)کمّي( -هاي توصيفيروش. 4-1

شود. اين هاي منطقي شناخته ميها معموالً با رويکرد استقراگرايان و پوزيتيويستاين روش

داند و معتقد است شناختي اعتبار دارد که به مکتبِ فلسفي، وسيلۀ شناخت را حواس انسان مي

« تجربه، آزمايا و مشاهده»قابل درک باشد. بدين لحاظ پوزيتيويسم به وسيلۀ يکي از حواس، 

ها و به عبارتي؛ به قوانين کلّي و علمي دهد و روش استقرايي را براي دستيابي به کلّياصالت مي

گراييِ سنّتي و ارسطويي شکل گرفت و سابقۀ آن به دوران پسندد. اين ديدگاه در مقابل عقلمي

دانند که بعدها توسّط گردد. باني اين طرز تفکّر را فرانسيس بيکن ميميرنسانس علمي باز 

افرادي چون هابز، الک، جرج برکلي، هيوم، استوارت ميل، ارنست ماخ و برتراند راسل دنبال 

جا که بعداً با انتقاداتي اساسي روبرو گرديد، نهايتاً منجر به تشکيل حلقۀ شد. اين ديدگاه از آن

 (. Hafeznia,2008:7)يسم منطقي گرديدوين و پوزيتيو

در اين ديدگاه، معرفتِ حسّيِ ما کامالً منطبق بر چهرۀ حسّي عالَم است و معرفتِ کامل در حالت 

اللّفظي بودنِ معرفت( و بنابراين صرفاً بر آل، کامالً با عالَم واقع منطبق است)توصيف تحتايده

هايي که ذهن در اکتساب معرفت با آن مواجه پيچيدگيمعرفت اتّکا دارد و از « انعکاسي»جهت 

ذهن بشر مربوط باشد، نه « انفعالي»کند. در اين راستا، اگر معرفت صرفاً به جنبۀ است غفلت مي
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آن، هيچ عنصر ذهني در آن دخالت ندارد. همچنين امور مربوط به فاعل شناسايي « خلّاقيّت»جنبۀ 

هايا در فهمها و پياداوريدر آن قرار گرفته است و پيااز قبيل زمينۀ اجتماعي و سياسي که 

هاي اين رويکرد سپس توسّط پوزيتيويست (.Ghaeminia,2003:28-29)گذاردمعرفت تأثير نمي

منطقي تا حدّي تعديل شد، بدين صورت که صفت پوزيتيو)تحقّقي( را براي اموري که بر مبناي 

هاي د نيز به کار بردند. به تعبير ديگر، پوزيتيويستبو صورت رياضي نيز قابل اثبات و بررّسي

گرايي و پذيرش قضاياي منطقي و رياضي)که قضاياي تجربي نيستند( توافق منطقي بين تجربه

ها فقط دو نوع دانا/ معرفت مثبت و معتبر و محصَّل وجود دارد که حاصل کردند. به اعتقاد آن

پذير. احساس/ ادراک/ معرفت/ علم تجربي/ تجربه .2 منطق)و توسّعاً رياضيّات( .1عبارتند از: 

 ,Khorramshahi)شمردندها را نامعتبر و پا در هوا ميشناسيها و شناختبقيّۀ معارف و شناخت

شناسانه رنگ باخت زيرا غايت و هدف، قابليّت کمّي هاي غايتدر اين رويکرد تبيين (.2010:8

-سمت علّت فاعلي چرخا کرده و به چگونگي شکل شدن ندارد. لذا پرسا از عليّت غايي به

 (. Haghighat,2012:172-173)ها توجّه شدگيري پديده

 گراييچارچوب کلّي نظرات پوزيتيويستي/ تحصّل: (3)جدول

 گراييتحصّل

 گرا/ عيني)جدايي عين از ذهن(واقع شناسيهستي

 واقعيّتِ عيني(گرا)کشف داناِ مطلق در رابطه با يک عيني شناسيمعرفت

 تبيين علّي مبتني بر استقراء و تعميم تجربي شناسيروش

ها به دنبال شناسايي علل شناسي پوزيتيويستي به دنبال توضيح روابط است. پوزيتيويستروش

نتايج بدست آمده هستند و هدف آنان، فرموله کردن قوانين و در نتيجه، ايجاد مبنايي براي 

است. اين رويکرد مبتني بر استقراء)بر مبناي تعميم تجربي( است و از بيني و تعميم پيا

ها شود. پوزيتيويستهمبستگي و آزمايا براي کاها روابطِ متقابلِ پيچيدۀ بين اجزاء استفاده مي

به دنبال يافتن شواهد قابل تأييد از طريق تجربه و مشاهدۀ مستقيم هستند که اين امر دربرگيرندۀ 

-هاي تصادفي، متغيّرهاي کنترل شده)مستقل، وابسته و تعديل کننده( و گروهنمونهآزمون تجربي، 

 Ghahramani)شده برتري داردسازيهاي شبيههاي کنترل است و آزمايا واقعي بر آزمايا

and Abdollahi,2013:54.) هاي بسيار رغم تفاوتگرايي عليهاي متفاوتِ تحصّلدر کل، نحله

ها شناسي به استقالل ساختارها و کنا مشترکي هستند: اوّالً به لحاظ هستيداراي مباني فرانظريِ
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شناسي قائل به شناخت مستقل از ذهن در قالب توصيفِ از فهم انسان باور دارند، به لحاظ معرفت

هاي علوم طبيعي و آماري در حوزۀ علوم شناسي به استفاده از روشصادق بوده و به لحاظ روش

در اين روش، علم از مشاهده)تجربي( آغاز  (.Tavana,2014:33)عي قائل هستندانساني و اجتما

رسد. به عبارت اي ميگر است و تجربيّاتي را انجام داده و به نظريّهشود. شخص عالِم مشاهدهمي

در مکتب پوزيتيويسم،  (.Soroush,1995:180)ديگر، نقا تجربه و مشاهده قبل از نظريّه است

ها و قوانين را کشف کند و يا تراکمي است يعني کار عالِم اين است که نظريّهعلم؛ انباشتني 

 ها هستند(.ها را حاصل جمع مشاهدههميشه روي هم انباشته کند)نظريّه
 مدل مفهومي روش پوزيتيويستي(: 3شكل)

 
 

بررّسي اي جغرافيايي را چه بخواهيم بر اساس روش پوزيتيويستي)استقراگرايي( گزارهاگر چنان

 توان گزارۀ زير را به عنوان يک مثال ذکر کرد:کنيم مي

  )تبيين اثرات اجراي برنامۀ جامع آمايا سرزمين در کشورها)مطالعۀ موردي ايران

 )بر اساس الگوي استقراگرايي(
 گرايي در جغرافيامكاتب متأثّر از تحصّل. 4-1-1 

تبييني و مکاتب پوزيتيويستي در جغرافيا سبب ايجاد و تأثير در  -هاي توصيفيطور کلّي روشبه

 مکاتبي چند شده است که عبارتند از: 
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 استقرايي( پوزيتيويستي در جغرافيا -هاي توصيفي و تبييني)کمّيمكاتب متأثّر از روش (:4ل)جدو

هاي توصيفي و تبييني)کمّي و مكاتب متأثّر از روش

 پوزيتيويستي در جغرافيااستقرايي( 

 گرايي)جبرگرايي/ جغرافياگرايي(مکتب محيط

 مکتب علم فضايي

 مکتب جغرافياي رفتاري

 نگرش سيستمي

هاي پوزيتيويسم منطقي، جغرافيدانان تبييني و آموزه -هاي توصيفيطور کلّي، بر اساس روشبه

از دخالت دادن معتقدات سياسي و عقايد ديگر و تأثيرات  .2به مشاهدۀ عيني اهميّت دهند.  .1بايد

روش تحقيق در جغرافياي انساني و طبيعي همانند  .3آن در تفسير مسائل جغرافيايي پرهيزکنند. 

همۀ مسائلِ جغرافيايي بايد در نهايتِ امر با زبان منطق  .4هاي تحقيق در ساير علوم است. روش

هاي مبهم و نادقيق کنار شود تا تحليلرا که اين کار سبب ميمنطق رياضي بيان شوند، چ -نمادي

شود از نظر منطقي بايد در چه دربارۀ فضاي جغرافيايي و زمان پذيرفته ميآن .5گذاشته شوند. 

هاي تاريخي؛ معتبر شناخته شود به عنوان مثال يک نظريّۀ سکونتگاهي بايد دورۀ همۀ دوره

اي از کشورهاي جهان سوّم در بر بگيرد. در اي آينده را در پارههفئودالي، استعمار جديد و دوره

اي است که بتوانند به هنگام تفسير، ها، آن نظريّهحقيقت، يک نگرش علمي در زمينۀ سکونتگاه

هر اثباتِ  .6بيني نمايد. گذشته، حال و آيندۀ الگوهاي سکونتگاهي نواحي را بيان کند و پيا

دان، اگر نتواند به وسيلۀ ساير جغرافيدانان تحقيق و مميّزي شود تجربي به وسيلۀ يک جغرافي

  (.Shakouei,2010:179-181)اثبات مفيدي نخواهد داشت

هاي گرا در جغرافيا، ويژگيتبيينيِ صرف و مکاتب تحصّل -هاي توصيفيطور کلّي در روشبه

رياضيّات و کامپيوتر در هاي آماري، کمّي، استفاده از روش .1توان مشخّص کرد: زير را مي

اعتقاد فراوان به وجود قوانين جغرافياييِ قطعيِ علمي و  .3ها بکارگيري فراوان مدل .2ها تحليل

تالش در راستاي ساخت قوانين عمومي در قالب مطالعۀ سيستماتيک  .4استفاده از زبان مکانيستي 

تجربي در تحقيقات  وجود زمينۀ .6 وجود روش واحد براي علوم طبيعي و اجتماعي .5
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-ها و همچنين نقشهبکارگيري فراوان نقشه .9 اعتقاد به دانا فنّي .8 هاي علّيتبيين .7جغرافيايي

شناختي  -هاي ادراکيها، آزمونپرسشنامهاستفاده از  .10هاي ذهني در چارچوب مکان و فضا 

وانين و اصول بکارگيري ق .11بخشي استقرايي ها، سنجا آماري و تعميمو سنجا مقياس

محکم در جغرافياي سيستماتيک در مسائل مختلف در مقياس جهاني و وابستۀ قوانين طبيعي 

هاي طبيعي و انساني در نگرش وجود حاکميّت قوانين معيّني بر همۀ پديده .12اجتماعي 

 .14هاي جغرافيايي استمنبع اصلي در اثبات واقعيّت« تجربه» .13سيستمي)جامعيّت جغرافيايي( 

طور کلّي، در به .15دست همچون يک اکوسيستم استزمين يک نظام هماهنگ، طبيعي و يک

تأکيد « موازين علمي»گرا، بر آزمايا، سنجا، مقايسه، تعميم و بر مکاتب جغرافياي تحصّل

 شود. مي
 شناسي پوزيتيويستيشناختي مباني و مفروضات روشنقد معرفت.4-1-2

هاي استنتاجي به عنوان روش علمي، به روش -و روش فرضي در رويکرد عقالنيّت انتقادي

گرايان، علم از مشاهده آغاز توان انتقاداتي را وارد آورد از جمله: به نظر تحصّلگرايي ميتحصّل

شود شده و حاصل انباشت مشاهدات است امّا بايد عنوان کرد که نه تنها علم از مشاهده آغاز نمي

ها مجهز بود و لذا آغاز علم با مسأله و فرضيّه است فرضاي از پيانخست بايد به مجموعهبلکه 

طور کلّي، و محقّق نيز داراي نقشي انفعالي نبوده بلکه در جريان تحقيق، فعّال و خلّاق است و به

هايِ احتمالي به حلگرايان، علم بر محور حلّ مسائل با حذفِ انتقاديِ راهبرخالف نظر تحصّل

نمايد و همچنين پيشرفت مي« هاها و ابطالحدس»به تعبير ديگر، علم از طريق  رود؛ ياپيا مي

در فرآيند توليدِ علمي؛ بين سياق کشف و سياق توجيه تمايز وجود دارد و نقا اصليِ تجربه 

که در رويکرد پوزيتيويستي بين اين دو مرحله در مرحلۀ داوري است نه گردآوري در حالي

 در واقع روش گردآوري همان روش داوري است. تمايزي وجود ندارد و 

 هاي کيفيروش .4-2

ها شامل مکاتبي همچون هرمنوتيک، پديدارشناسي و همچنين مکاتب انتقادي اين روش

 شود: ها پرداخته ميباشد که شرح آنمدرن و پساساختارگرا ميفرانکفورت، پست
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 رمنوتيكيه -هاي تأويلي و تفسيري يا استنباطيالف( روش

گردد و از اين هرمنوتيک به مفهوم تفسير متون مذهبي و ادبي به ادبيّات و زبان يوناني باز مي

آوري اي طوالني است. هرمنوتيک از اوايل قرن نوزدهم از حالت مطالعه و جمعنظر داراي سابقه

اي عمومي ريّهقواعد تخصّصيِ تفسير در خدمت متکلّمان خارج شد و به منزلۀ مکتبي فلسفي و نظ

براي درک علوم انساني و اجتماعي مطرح شد. امروزه هرمنوتيک روش تفسير و تأويل متن براي 

شناسي، هاي علوم انساني)مانند جامعهشود و به بسياري از حوزهکشف حقيقت محسوب مي

منوتيک شناسي و ادبيّات( راه يافته است. از هرتاريخ، کالم، الهيّات، روانشناسي، حقوق، زبان

هاي مفهومي متعدّدي ارائه شده است مانند نظريّۀ تفسير متون مقدّس، به ويژه متون برداشت

شناسيِ تاريخي، نظريّۀ شناسيِ کاربردي براي زباناي ديرينه، نظريّۀ روشانجيلي؛ آن هم با سابقه

روشِ شناخت  آيد، نظريّۀ بنياديِعلم فهم مبتني بر زبان يا فهمي که از طريق زبان حاصل مي

 (.Hafeznia,2008:10)براي علوم انساني و سرانجام نظريّۀ فهم وجود در سنّت اصالت وجودي

شناسي هرمنوتيکي با تفسير و تأويل متن، معني و مفهوم نهفته در آن؛ کشف و راز و در روش

بجاي مؤلّف شود. در تفسيرِ متن، مفسّر بايد از نظر رواني و شخصي خود را رمزِ آن بازگشايي مي

قرار دهد و به لحاظ زماني ساختارهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... عصر مؤلّف را دريابد 

هاي شخصي، زماني و مکاني مؤلّف به تفسير و در آن قرار بگيرد تا با بازسازي ذهنيِ همۀ ويژگي

ن کلمات و هاي او دست يابد. در سنّت هرمنوتيک؛ مصوّت کردو فهم نسبتاً درستي از نوشته

ها، تشريح وضعيّت معيّني که واجد بار تحليلي و انتصابي است و ها براي فهم بار معنايي آنواژه

را به زبان خودي درآوردن در نهايت ترجمه کردن به معناي فهم دقيق زبان بيگانه و معناي آن

شيوۀ مطالعاتي  در هرمنوتيک، علوم انساني را از حيث .(Hafeznia,2008:11)اهميّت خاصّي دارد

ها مثل هاي مورد مطالعۀ آنتوان با علوم طبيعي و پايه سنجيد چرا که علوم انساني و پديدهنمي

اجتماع و انسان؛ سرشار از معنا هستند، بنابراين کاربرد الگوي پوزيتيويستيِ مشاهده، تکرار و 

فهمي ني بايد به روش درونهاي انساها گمراه کننده است. لذا براي درک پديدهتعميم در مورد آن

 ,Afzali and Amiri)نگري؛ معنا را از پسِ چيزهايِ ديدني، کشف کردمتمسّک شد و با ژرف

رفت. هرمنوتيک اساساً روشي بود که براي تفسير متونِ ديني و حقوقي به کار مي(. 2011:50
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يافت و دامنۀ آن تا و بسياري ديگر بهبود  ، اشالير ماخر، ديلتاي 1سپس از رهگذر کارهاي است

همۀ تجليّات »جا گسترش يافت که همۀ انواع متون را در بر گرفت و سرانجام به تعبير ديلتاي آن

ها، نهادهاي اجتماعي، افعال انساني و مانند ها، مجسّمهنه تنها متون، بلکه نقّاشي« روح انساني

توان گفت که هرمنوتيک عبارت ميطور کلّي، به (.Follesdal,2000:130)ها را نيز شامل گرديدآن

است از کشفِ رمزِ اسراري که در يک متن وجود دارد. به بيان ديگر، علم هرمنوتيک يا نظريّۀ 

فهم، علم و فنِّ فهم زبان و نيّت گوينده)گفتار( يا نويسنده)متن( يا علم و فنّ تفسيرِ کالم ديگران 

ن است. در رهيافت تفهّمي به چهار مؤلّفۀ متن، اند. کليد فهمِ هرمنوتيک، زباچه گفتهاست؛ در آن

شناسيِ تفسيري طور کلّي، روشبه (.Shiroudi,2013:38-39)شودمؤلّف، زمينه و تفسير توجّه مي

معتقد است که دنياي اجتماعي برخالف دنياي فيزيک، خارج و مستقل از آگاهي انسان وجود 

 Asayesh)را کشف نمايده نيست که محقّق آنندارد. بنابراين دنياي اجتماعي از قبل تعيين شد

and Moshiri,2011:38.) گيرد و سپس اجزاي به هنگام تفهّم، ابتدا درکي از کلّ متن شکل مي

شوند. در مرحلۀ بعد، با درک اجزاي متن به صورتي ديگر، کل نيز به شکل ديگري متن درک مي

گاه بخشد. بنابراين، هيچمعنا سيّاليّت ميشود. درواقع وجود حلقۀ هرمنوتيک، به فهم فهميده مي

رسد شود زيرا پس از هر بار خواندنِ متن، يک دَور هرمنوتيکي به پايان ميخواندن متن کامل نمي

 (.Moeini Alamdari,2013:143)شودو پس از آغاز دَور جديد حلقۀ هرمنوتيک از نو شروع مي

 مدل مفهومي روش هرمنوتيک(: 4شكل)

 
-وان به مثالتاي جغرافيايي را بررّسي کنيم ميبخواهيم بر اساس مدل هرمنوتيکي گزارهچه چنان

 هاي زير مراجعه کرد: 

  )بررّسي و تفسير علل به وجودآورندۀ بحران سوريه )در قالب روش هرمنوتيک 

                                                           

1.Ast  

تأويل و درون يابي، 
مکاشفه و شهود توسّط 

پژوهشگر

از ارائۀ تفسير و تحليل
موضوع پژوها
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 اي ميان ايران با دُوَل غربي )بر اساس روش هاي کشمکا هستهواکاوي ريشه

 هرمنوتيک(

 
 تفسيري)هرمنوتيک(  -چارچوب کلّي نظرات تأويلي (:5)جدول

 تفسيري -تأويلي

 )هرمنوتيک(

 گرا)عدم جدايي عين از ذهن/ واقعيّت امري ذهني است(ذهني شناسيهستي

 گرا)جهاني مستقل از  دانا ما نسبت به آن وجود ندارد(ذهني شناسيمعرفت

 تأويل، فهم و تفسير عميق/ هرمنوتيک شناسيروش

 شناسي هرمنوتيكيشناختي مباني و مفروضات روشنقد معرفت

توان هرمنوتيک را روش به که چگونه ميناتواني روشي از خصايص هرمنوتيک است: در اين

تواند رسد هرمنوتيک از نظر روشي تنها ميهاي زيادي وجود دارد. به نظر ميشمار آورد بحث

فهم و نيز سنّت و مانند آن آگاه کند. بنابراين نبايد انتظار  ها، اهميّت زبان،فرضما را از تأثير پيا

ها در اختيار ما بندي شده براي تحليل پديدهداشت هرمنوتيک بتواند روشي مشخّص و بسته

طور کلّي، روش مشخّص و مستقلّي براي تفسير وجود همچنين به (.Shiroudi,2013:47)بگذارد

ه ما نشان دهد که چگونه از توصيفِ رفتار اجتماعي به ندارد يعني قواعدي در دست نيست که ب

بررّسي هاي ذهني و 
تأمّالت شهودي پژوهشگر 

در مورد عوامل و 
ريشه هاي بحران سوريه

بحران سوريه ريشه در 
رقابتهاي پيدا و پنهان 
قدرت هاي جهاني از 

جمله آمريکا و روسيه در 
جنوب غرب آسيا دارد

بررّسي هاي ذهني و 
تأمّالت شهودي پژوهشگر 
پيرامون پروندۀ هسته اي 

ايران

پروندۀ هسته اي ايران را 
مي توان در چارچوب 

قدرت و بر/ گفتمان دانا
اساس ژئوپليتيک دانا و
اطّالعات مورد ارزيابي 

.قرار داد



 141 شناسي علمي در جغرافياي سياسي   روش ______________________________________

ها گذر کنيم، همچنين اين روش دستورالعملي براي ساختن فرضيّۀ خوب ندارد به تفسير آن

گيريم معيار صحّت و سقم آن روشن نيست، چرا که در عالوه وقتي ما در برابر تفسيري قرار مي

است يعني مرتبط « هماهنگي»االجتماعِ تفسيري، ماين زمينه مهمترين معيار براي دانشمندان عل

تناقض. امّا اين معيار، نوعي هماهنگي بودن اجزاء تفسير با هم و وجود يک کلّ معنادار و بي

تر از آن است که بتواند معيار صدق واقع شود و همچنين اين تر و ذهنيذوقي است و شخصي

 (.Little,2009:119-120)دهدبه دست ما نمي معيار مبنايي براي داوريِ تجربي در باب تفاسير

هاي عميقي در فرهنگ غرب محصول يک رويکرد مشخّصاً اومانيستي است، رويکردي که ريشه

و از جهات متعدّدي، قطب مخالفِ رويکردهاي پوزيتيويستي به مطالعۀ  (Sherratt,2014:36)دارد

 چنين برشمرد: 6جدول شمارۀ توان اهمّ اين موارد را مطابق علوم انساني است که مي
  تفاوت روش پوزيتيويستي و روش هرمنوتيكي (:6)جدول

 هرمنوتيک پوزيتيويسم

 هاعدم تفکيک عين و ذهن، ذهني دانستن پديده تفکيک عين از ذهن

 ها)جهان مستقل از تفسير ما وجود ندارد(برساخته بودن واقعيّت وجود واقعيّت عيني

 تکثّر علوم وحدت علوم

 اجتماعي -تفکيک و عدم تعميم ميان علوم طبيعي و انساني اجتماعي -هاي علوم طبيعي به علوم انسانيتعميم روش

 اجتماعي حالتي پويا و گفتماني دارند -رويدادهاي سياسي اندها و رويدادها، مکانيکي و قابل محاسبهپديده

 دانسته همراه استفهم و پياشناخت با پيا دستيابي به علم فارغ از ارزش

 قائل شدن به تفاسير گوناگون نوعي سفسطه است
هاي گوناگون قابل پذيرش است)در تحليل تفاسير و برداشت

 هرمنوتيک صدق و کذب يعني مطابقت با واقع معني ندارد(

ها، قوانين کلّي و قابل مشاهدۀ دستيابي به نظريّه

 تجربي)تبيين علّي(
 هااي پديدهدستيابي به تفهّم و فهم معن

-تأکيد بر چرايي و يافتن رابطۀ علّي و معلولي پديده

هاي بيرونيِ مشاهده و آزمايا براي ها)استفاده از روش

 کسب دانا(

گيري هاي شکلتأکيد بر رهيافت تاريخي و چگونگي و زمينه

 هاپديده

 )دسترسي به تجربۀ دروني و فهم معنا(

اش، بيروني هپوزيتيويسم نسبت به موضوع مورد مطالع

 است و دانشمند همواره خارج از ابژۀ تحقيق قرار دارد.

ها، درون فرهنگ و تاريخ انساني جاي دارند؛ در هرمنوتيکال

 نتيجه غالباً متوجّه وجوه درونيِ تجربۀ آدمي هستند.

 هاي کمّي و تأکيد بر روش کيفيردّ روش هاي کمّيتأکيد بر روش

-سي توسّط ديگران)آزمونپذيري و قابليّت بررّتکرار

 پذيري(

-پذيري و قابليّت بررّسي توسّط ديگران)آزمونعدم تکرار

 ناپذيري(
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ل تأکيد بر آينده)انباشتني بودن علم و پيشرفت در طو

 تر شدن آگاهي(زمان با پيچيده
 رهاي قبلي از يک اثتأکيد بيشتر بر گذشته و تأثير قرائت

(Tavana,2014:41-42 ; Sherratt,2014:36-38) 

در جغرافيا سبب ايجاد و تأثير  يکيهرمنوت -ياستنباط يا يريو تفس يليتأوهاي طور کلّي روشبه

 در مکاتبي چند شده است که عبارتند از: 
 هرمنوتيكي و پديدارشناسي در جغرافياي سياسي -هاي استنباطيروشاز مكاتب متأثّر  (:7)جدول

 هرمنوتيكي و پديدارشناسي در جغرافيا -و تفسيري يا استنباطيمكاتب متأثّر از تأويلي 

 جغرافياي راديکال و انتقادي

 گراجغرافياي انسان

 جغرافياي ساختارگرا و نظريّۀ گفتمان

 مدرن و پساساختارگراجغرافياي پست

 جغرافياي پديدارشناسانه

 ب( روش پديدارشناسي

از  (.Navali,1990:96)است از مطالعه و شناخت پديدار طور کلّي، پديدارشناسي عبارتبه       

شود و در واقع به ظاهر مي« واسطههاي بيتجربه»ديد پديدارشناسان، پديده چيزي است که در 

 ,Kazemi)دکنطور مشخّص نمود)ظهور( پيدا ميچيزي داللت دارد که در وجدان يا ذهن فرد به

پردازد و مدّعي ها ميآن« توصيف»کند، بلکه به نميپديدارشناسي امور را تبيين  (.2007:297

استوار است و « أخذ وجه شيء به جاي کُنه»هاي غيرپديدارشناختي بر مغالطۀ است که توصيف

 (.Gandomi Nasrabadi,2010:198)کنندهايي ناقص و يک بُعدي از حوادث ارائه ميتوصيف

ها و الگوهاي و مسائل جغرافيايي فارغ از قالب هابدين ترتيب در جغرافياي پديدارشناسانه، پديده

هاي مرسوم در مطالعات علمي داوريها و پيارسمي، انتزاعي و بدون اتّکاء به فرضيّات، نظريّه

گيرند. اين و صرفاً به صورت امري پديداري و بدون واسطه مورد مطالعۀ پژوهشگران قرار مي

 يستي شد.نوع مطالعه جايگزين عقالنيّت علمي پوزيتيو
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 ايجغراف در يدارشناسيپد كرديرو شناسيِفتمعر مفروضات و يمبان (:8)جدول

 هاي بنيادي جغرافياي پديدارشناسانهويژگي

 هاواسطۀ اشياء و پديدهتجربۀ زنده و بي

 کلّيگزيني از قوانين و قضاياي هاي مکاني به صورت فردي و منحصر به فرد)مونوگرافي( و دوريبررّسي هويّت

 هادر شناخت پديده« شهودي و تفسيري»روش 

 ها در قالب عقل عرفيشناخت پديده

 هابکارگيري توصيف بجاي تبيين در شناخت پديده

 هاها در شناخت پديدهها و مقوالت و نظريّهفرضنفي پيا

 عدم وجود اعتبارسنجي مستقل از شخص پژوهشگر و عدم عينيّت شناخت

 گرايينسبيّت

گردد لذا گرايانه و بلکه تجربي به واقعيّات محسوب ميجا که پديدارشناسي رويکردي واقعآن از

بر حسب ظاهر، اين سنّت فلسفي و علمي را بايد در زمرۀ ديدگاه رئاليستي قرار داد. ليکن به 

هايي بارز از اصالت معنا و به ويژه تعليق واقعيّاتِ جهان خارج و حتّي حذف دليل وجود رگه

آن به عنوان موجوديّتي مستقل از ذهن و تأکيد کامل بر ماهيّت پديداريِ واقعيّات يعني ماهيّت 

ها و سرانجام به خاطر اتّکاء سنّت پديدارشناسي بر شيوۀ تجربۀ شهودي، به ذهني اشياء و پديده

هاي هاي رئاليستي، اين رويکرد فلسفي و علمي را بايد در رديف ديدگاهرغم برخي خصيصه

 بندي نمود. آليستي طبقهايده

شود امّا اشتراک اين ها استفاده ميهاي مختلفي براي گردآوري دادهدر پديدارشناسي از روش

ها شود. هاي پوزيتيويستي نبايد مانع از فهم متفاوت آنآوري دادههاي جمعها با روشروش

روشمند از تجارب شخصي ها و استفادۀ هاي عميق، مشاهدۀ دقيق مکانانجام دادن مصاحبه

هاي مصاحبه شوند.ها در پديدارشناسي محسوب ميهاي گردآوري دادهن روشيترمهم

هاي باز( ابزار ساختاريافته و استاندارد شده با پرسااي، نيمهکيفي)مصاحبۀ غيررسمي و مکالمه

  تحقيقاتي مناسبي براي پديدارشناسي هستند.

کند تا شناخت بهتري از تجربۀ روزمرّه بدست آورد، برعکس ميها مصاحبه مردمي که محقّق با آن

کنندگاني فعّال در روند هاي پوزيتيويستي کاربرد دارد سوژه نيستند بلکه مشارکتچه در روشآن

کنندگان جا هدفِ فرآيند تحقيق صرفاً آزمودن تجربۀ مشارکتشوند. در اينتحقيق محسوب مي
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 که در آن آموزش متقابل و دوطرفه رخ دهد.نيست بلکه ايجاد موقعيّتي است 

گيرد و در مقايسه با مصاحبه موجب روش مشاهده هم در پديدارشناسي مورد استفاده قرار مي

اي که در آن رخ شود زيرا پديده در متن و زمينۀ واقعي آن يعني زمينهها ميتر پديدهفهم عميق

-قادر به ديدن نکاتي کند که خودِ مشارکتشود. اين روش شايد محقّق را دهد بررّسي ميمي

کنندگان هم از آن آگاه نباشند و يا تمايلي به گفتگو دربارۀ آن نداشته باشند. استفاده از تجارب 

هاي روش پديدارشناسي مهم است، دو شيوه براي استفاده از اين آوري دادهشخصي هم در جمع

کننده خود را به جاي افراد ديگر بررّسي روش جابجايي تخيّلي که در آن .1روش مناسب است: 

روش  .2ها را تصوّر و تجزيه و تحليل کند. که بتواند موقعيّت و تجارب آنگذارد طوريمي

شود هايِ مورد مطالعه درگير ميطور مستقيم با سوژهکننده بهمواجهۀ مشارکتي که در آن بررّسي

-Afzali,2016:51)کنندمحقّق ردّ و بدل مياوّل با که آنان تجاربشان را به صورت دستطوري

53.) 

 شناسي انتقادي ج( مکاتب روش

 هايي بدين قرار هستند:طور کلّي داراي ويژگياين مکاتب به

 چارچوب کلّي مکاتب انتقادي: (9ل)جدو

مكاتب 

 انتقادي

 شناسيهستي
 گرا)عدم جدايي عين از ذهن(ذهني

 اجتماعي و تاريخمندي واقعيّات و حقايقهاي اعتقاد به برساختگي واقعيّت

 گرايي(شناسي معرفت، آميختگي دانا و ارزش/ نظر و عمل، نسبيّتگرا)نظريّۀ گفتمان، جامعهذهني شناسيمعرفت

 تفسيري)در علوم اجتماعي( -تبييني)در علوم طبيعي( و تفهّمي -تجربي شناسيروش

گيري و داراي تأثيرات زيادي بوده و در شکل انتقادي در جغرافيا -شناسي کيفيمکاتب روش

قوام مکاتب چندي در جغرافيا و همچنين جغرافياي سياسي تأثيرگذار بوده لذا مباني اين مکاتب 

 در جغرافيا به صورت جدول زير تنظيم شده است: 
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 مكاتب انتقادي)عام و خاص( در جغرافيا (:10)جدول

 مكاتب هامباني و ويژگي

تأکيد بر رژيم اجتماعي و چگونگي تکامل تاريخي  .3تأکيد بر مختار و آزاد بودن انسان.  .2انتقاد از جبرمحيطي.  .1

 تأکيد بر ناحيّه و دوري گزيدن از قوانين کلّي جغرافيايي بخصوص در جغرافياي انساني .4اجتماعات انساني. 
 گراييامكان

تأکيد بر  .3انداز فرهنگي. دهي به محيط طبيعي و گذار به چشمانسان در شکلتأکيد بر نقا  .2انتقاد از جبرمحيطي.  .1

روابط علّي يک  .4. اندازروي سه عاملِ مشاهده کردن، انديشيدن و تشريح کردن در تحقيقات جغرافيايي در زمينۀ چشم

اهميّت دادن به فرم)صورت خارجي( بيا از  .5پديدار در داخل ناحيّۀ معيّن و دوري گزيدن از قوانين کلّي جغرافيايي. 

 اند.اقتصادي و عوامل غيرقابل رؤيّت که فرم را شکل و پويا ساخته -کم توجّهي به فرآيندهاي اجتماعي .6فرآيند. 

 موفولوژي

 اندازچشم

در داخل ناحيّۀ  هاتبيين و تفسير علّي پديده .3دوري جستن از قوانين کلّي جغرافيايي.  .2انتقاد از جبرمحيطي.  .1

افتراق  تأکيد بر .4داند(. مشخّص)به همين دليل است که هاروي، کورولوژي را يک نظريّۀ هرمنوتيکي/ تفسيري مي

 مکاني سطح زمين به عنوان زيستگاه انسان و منحصر به فرد بودن ناحيّه

 استثناگرايي

 اي()ناحيّه

از روابط بين مردم و « بنيانانسان»ارائۀ يک درک .2نئومارکسيسم. انتقاد از پوزيتيويسم و تأکيد بر مارکسيسم بخصوص.1

 آليسمهاي معنا از قبيل پديدارشناسي، اگزيستانسياليسم و ايدهمحيط بر پايۀ انواع فلسفه

اصل -4هاي تاريخي آن.تالش در جهت شناسايي ساختارهاي موجود و ريشه.3شروع علم با نظريّه است نه مشاهده.

-ها و گفتمانتأکيد بر نقا پارادايم.5ها(. اي شمردن حقايق و معرفتگرايي و دورهقعيّت و معرفت)تاريختاريخمندي وا

گرايي و نفي عينيّت گرايي در معرفت)نسبياعتقاد به نسبيّت.6ها(. ها و گفتمانها در معرفت)استناد واقعيّات به پارادايم

جستجوي تفسيري و .8هاي افراد. ها و نظريّهارزيابي ديدگاهنفي معياري مستقل براي .7و اعتبارسنجي(. 

عدم اهميّت درستي يا .10تمرکز بر ساخت اجتماعي مکان. .9واکنشي)بازتابي( براي معنا به جاي اعتقاد به قوانين. 

دستيابي به .11ها با مکان. ها و تمرکز بر بازنمايي و بيان جهانبيني مردم و درگيري آنها و گزارشنادرستي روايت

ها و ماهيّت متمايز علوم اجتماعي از حيث شناختِ پديده.12ها به عنوان هدفي غايي.ها و شرايط آنبهتر انسان« درک»

تالش در جهت تغيير جهان و پيوند دادن علم با عالئق طبقات سرکوب .13ها با علوم طبيعي)تفاوت روش(.واقعيّت

هاي رعايت اصول مارکسيستي)نظريّه.14آنان)پراکسيس و عمل(.شدۀ جامعه و تالش در جهت تغيير وضعيّت 

هاي انتقادي و جغرافياي آنارشيستي، انتقادي، مارکسيستي، جغرافياي سوسياليسم، آلتوسريسم، مارکسيسم غربي، انديشه

 شناسي هرمنوتيکي و گفتماني به عنوان رويکردي کيفيروش.15گرايي، اکوفمنيسم و ...(.نظم، اکولوژي

 ايداشتن ماهيّت ايدئولوژيک و توصيّه.17تأکيد بر ابعاد موضوعي ژئوپليتيک.-16کيد بر اقتصاد سياسي.تأ

فقدان فاعل شناساييِ .18.هاي اجتماعيگرايي و برساخت بودن واقعيّت و تأکيد بر ماهيّت تفسيري پديدهذهنيّت

اختالط دانا و ارزش)ژئو/ .20.سياسي و ژئوپليتيکهاي جغرافياي ذهني و گفتماني بودن نظريّه.19.خودمختار و خلّاق

هاي شکني روايتفراژئوپليتيک يا بررّسيِ اصول و ساختار داناِ انباشتۀ موجود در ژئوپليتيک و شالوده.21قدرت(.

کيد بر تأ-23گرانه و نه روابط علّي.متني و داللتاي؛ درونزمينهها، تفسيرها، روابط درونتأکيد بر خوانا.22ژئوپليتيک.

عدم قطعيّت معنا)قابليّت تفسيرپذيري نامحدود متون و .24.شناسي و رمزگشايي از عالئق ژئوپليتيکينشانه

محيطي و نيز ضدّ ژئوپليتيک در راستاي تأکيد بر ژئوپليتيک انتقادي، زيست.26شناسي معرفت.تأکيد بر جامعه.25فضاها(.

 زدايي از قدرت و ژئوپليتيکايدئولوژي

 جغرافياي

 ساختارگرا،

گرا، انسان

-راديكال، پست

 مدرن

 و پساساختارگرا
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آليستي، تفسيري و هرمنوتيکي نسبت به علم و طور کلّي داراي رويکردي ايدهمکاتب انتقادي به

دهد که اين مباني و معرفت هستند. بررّسي مباني و چارچوب نظري اين مکاتب نشان مي

هاي بنيادي از حيث منطقي الزم نبوده و بلکه دچار تعارضمفروضات، واجد انسجام و مقبوليّت 

ها، همچنين آليسم مفرط در مباني و مفروضات آنشناختي هستند و  به دليل وجود ايدهو معرفت

هاي اين مکاتب به عنوان شناختي و منطقي ذکر شده بکارگيري توصيّهبه دليل مشکالت معرفت

-اعي منجمله دانا جغرافيا چندان مناسب به نظر نميشناختي در حوزۀ علوم اجتمالگوي روش

ها در مرحلۀ گردآوري بسيار مفيد و الزم رسد. البتّه شايان ذکر است که بکارگيري اين روش

 افزايد. بوده و بر غناي مطالب مي
 استنتاجي( -منطقي)فرضي -تحليلي روش .3-4

ارگانيسم و سازوکار »شناسي آن به منطقي در بازشناسي علم و تبيين روش -در روش تحليلي

شود. اين روش، همان روشِ عامّ علم)رويکرد عقالنيّت انتقادي و روش علم توجّه مي« دروني

حدس و »گيري از روش پوپر عقالنيّت حاکم بر راه درس يا قياسي( است. استنتاجي -فرضي

چرا  (.Akbari tokhmashloo and Zibakalam,2011:38)نامدمي« عقالنيّت انتقادي»را « ابطال

توانيم به يک نظريّه، قانون يا تعميم علمي، معرفتِ يقيني پيدا گاه نميکه به لحاظ منطقي ما هيچ

کنيم چرا که ممکن است نظريّۀ مورد نظرِ ما در همان آزمون يا مشاهدۀ بعدي در هم 

هاي معرفتيِ انتقادي، گزاره بنا بر عقالنيّت (.Gillies,2012:49 ; Jackson et al, 2012:66)بشکند

پذيرند هاي تجربي هستند که ابطالهاي گوناگون علمي)در اينجا جغرافياي سياسي( گزارهرشته

شوند و توان شرايطي را تصوّر کرد که تحت آن شرايط با آزمايا يا تجربه ابطال مييعني مي

اي بالفعل ير بودن ِ بالقوّه، به گونهپذرغم ابطالهايي هستند که عليهاي مقبول گزارهالبتّه گزاره

بنابراين  (.Akrami and Samadi,2010:349)هاستاند بلکه تجربه همچنان مؤيّد آنابطال نشده

 ها داراي مراحل زير است: در ديدگاه عقالنيّت انتقاديِ پوپر، روش شناخت و بررّسي پديده

 «مسئلۀ مورد شناخت»مرحلۀ پيدايا يا کشف .1

 استدالل)بررّسي و آزمايا( تجربيمرحلۀ .2
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 دهد:پوپر اين فراگرد را به شيوۀ زير نشان مي
                                                 12TS         EE         P         1P                             

 (TS)مطرح است. بعد راه حلّ آزمايشي آن (P1)در اين مراحل، نخست مسئلۀ اصلي و اوّلي 

که اساساً  (P2)و نتيجۀ آن، مسئلۀ جديدي است (EE)است و سپس مرحلۀ حذف خطاهاست

گردد ولي ادواري و تکراري نيست يک جريان بازخورد است که به عمل مشابه مرحلۀ قبل بازمي

له باشيم، کوشا در حلّ آن، فرق دارد و حتّي اگر ما ناتوان از حلّ مسئ P1همواره با  P2زيرا 

دهد که اِشکال کار در کجاست و حداقل شرايط براي آموزد يعني نشان مياي به ما ميچيز تازه

 ,Kazemi)سازدنيل به راه حلّ مطلوب چيست و از اين جهت، وضع مسئله را دگرگون مي

براي پديد آمدن  گرايي برخالف پوزيتيويستيبه تعبير ديگر، در مکتب ابطال (.2007:264-265

شود که دانشمند در اثر تجربه و مشاهده به نظريّه  به بسترِ تجربي نيازي نيست يعني گفته نمي

يابد بلکه نقشي را که تجربه در علم دارد هميشه پس از نظريّه آشکار نظريّۀ خود دست مي

دهد آن رخ مي شود و نه پيا از نظريّه يعني ابتدا حدس نظريّه و سپس تجربه، جهت داوريمي

شود که بتواند از آزموني که به قصد ابطال، صورت اي گفته ميو لذا نظريّۀ علمي به نظريّه

ها و اي از حدسگيرد پيروز بيرون بيايد. بنابراين علم در اين معنا مجموعهمي

به عقيدۀ پوپر  (.Soroush,1995:180-181)هاست)معرفت، درس گرفتن از خطاهاست( ابطال

« مسئله»شود بلکه معرفت از ها آغاز نمياز ادراکات حسّي يا مشاهدات يا گردآوري داده معرفت

در عقالنيّت انتقادي بين علوم اجتماعي و علوم طبيعي از نظر  (.Popper,2009:158)خيزدبرمي

هاي گذرا براي مسائل حلروش، تفاوتي وجود ندارد و روش هر دو عبارت است از دادن راه

ها( مقاومت ها اگر در برابر نقد)تالش براي ابطال آنحلين شيوۀ علمي است. اين راهموجود و ا

شوند، چون ممکن است در آينده به دليل پيشرفت علم و تواناتر شدنِ کنند، موقّتاً پذيرفته مي

موقّتاً  ها رد شوند و اگر در برابر نقد نايستند باز همحلها شويم و اين راهابزارها، توانا بر نقد آن

شوند يعني هم پذيرفتن و هم کنار گذاشتن هر دو موقّت هستند و تشخيص کنار گذاشته مي

 (. Popper,2009:274)توانايي نظريّه در حلّ مسئله با داوري جمعي است

                                                           

1.P=Problem     TS=Trial Situation       EE=Error Elimination  
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 استنتاجي -(: مدل مفهومي روش فرضي5شكل)

 
 مقايسۀ دستگاه معرفتي پوزيتيويستي و عقالنيّت انتقادي(:11)جدول

 دستگاه معرفتي عقالنيّت انتقادي دستگاه معرفتي پوزيتيويستي 

 شناسيمعرفت

هاي معرفتيِ شناسي بر گزارهفرض، معرفتاز حيث پيا

 مبتني بر تجربه استوار است.

-پذيري دارند. اتباتهاي معرفتي ماهيّت اثباتگزاره

هاي علمي از پذيري و معناداري معيار تمايز تئوري

غيرعلمي است. گزاره در صورتي معنادار هاي تئوري

پذير باشد. در اين دستگاه معرفتي است که اثبات

قضايايي صادق و معنادار هستند که محمول تجربي 

 داشته باشند.

هاي شناسي بر گزارهفرض، معرفتاز حيث پيا

 معرفتي فراتاريخي استوار است.

پذيري دارند. هاي معرفتي ماهيّت ابطالگزاره

هاي علمي از پذيري معيار تمايز تئوريابطال

 هاي غيرعلمي است.تئوري

 شناسيهستي

 بر بُعد عموميّتِ واقعيّت تأکيد دارد.

 استقالل واقعيّت از جهان معرفتي ما.

 واقعيّت اجتماعي ماهيّت عام دارد.

 بر بُعد عموميّت و واقعيّت تأکيد دارد.

 استقالل واقعيّت از جهان معرفتي ما.

 واقعيّت اجتماعي ماهيّت عام دارد.

 شناسيروش

هاي فراتاريخي و اي براي کشف گزارهتجربه وسيله

 هاست.آزمون اين نوع گزاره

 محور است.پژوها علمي مشاهده

تجربه مقام داوري دارد. حَکميّت در باب صدق و 

 ابطال تئوري با تجربه است.

 محور است.پژوها علمي مسئله

(Source:Saei,2011:78) 

 با توجّه به مطالب ذکر شده، مهمترين آراي مکتب عقالنيّت انتقادي عبارت است از:

 شود.استنتاجي پژوها علمي با مسئله آغاز مي -در مدل فرضي.1

شود)تقدّم فرضيّه و تئوري بر مشاهده و صبغۀ اي طرح ميبراي حل مسئله، نخست فرضيّه.2

هاي متافيزيکي فرضها از جمله پيافرضتأثير عميق پياتئوريک داشتنِ مشاهدات و تأکيد بر 

 ها(در طرّاحي فرضيّه
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 هاابداع و طرّاحي فرضيّه براي توجيه و تفسير داده.3

هر فرضيّه مستلزم تحقّق رويدادهايي است که ممکن است رخ ندهد که در اين صورت آن .4

 تمايز نظريّات تجربي(پذيري به عنوان مالک شود)تأکيد بر ابطالفرضيّه باطل مي

اي تأييد شود، آن فرضيّه به عنوان نظريّه« تجربه»شود با اگر نتايجي که از فرضيّه استنتاج مي.5

 شود.علمي تثبيت مي

که روش کشف نظريّه در اين مدل سياق کشف نظريّه با سياق داوري آن تفاوت دارد طوري.6

هاي ن صورت که هر نظريّه بايد در آزمونمهم نيست بلکه امکان توجيه آن اهميّت دارد بدي

هاي تجربي نتايج و تجربي موفّق باشد يعني نقا اصلي تجربه در سياق داوري است. در آزمون

هايي که نتيجۀ منطقي آن فرضيّه به شمار بينيشوند و اگر پيالوازم يک فرضيّه بررّسي مي

 (. Sadeghi,2015:13)روند، تحقّق يابند، آن فرضيّه تأييد خواهد شدمي

شناسي اي دانستن فلسفه و روشتأکيد بر تحليل منطقي علم و در نتيجه دستوري و توصيّه.7

 علوم

 همبستگي و پيوند با فلسفۀ تحليلي و منطق رياضي.8

شناسي علوم طبيعي و علوم اجتماعي به ويژه در مرحلۀ داوري تأکيد بر وحدت منطق و روش.9

 و ارزيابي

 منطق قياسي به ويژه در مقام داوري و ارزيابي تأکيد بر.10

سازي و آزمون)اقدام به ابطال/ تأکيد بر روش علمي با سه مرحلۀ اساسيِ مسأله، فرضيه.11

 (.Nabavi,2010:198)نقّادي(

 هاي ترکيبيروش .4-4

هاي مختلف همانند تخيّل چاالک، تمثيل، تشبيه، نبوغ ... جهت در روش ترکيبي از تمام روش

شوند. نکته اي که شايان ذکر است اين است که توليد علم در گردآوري اطّالعات استفاده مي

 گيرد: روش علمي در دو مرحله صورت مي

هاي کمّي و کيفي همراه با هم استفاده توان از تمام روشمرحلۀ گردآوري: در اين مرحله مي.1

صفت تجربه در مقام گردآوري است. کرد. در واقع رجوع به واقعيّت با هر نوع روش پژوهشي، 
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هاي رقيب با جا هيچ روشي بر روش ديگر برتري ندارد. هر روشي که در ميان روشدر اين

مسئلۀ پژوها، واحد تحليل و واحدهاي مشاهده مناسبت بيشتري داشته باشد و گردآوري 

 اي تسهيل کند روش مناسبي است. شواهد تجربي را با حداقل خطاي مشاهده

حلۀ داوري: مراد از روش علمي همان روش داوري و تجربه در مقام داوري است نه روش مر.2

گردآوري. روش در مقام کشف در علمي بودن يا نبودن معرفتي دخالت ندارد بلکه آن مقام 

داوري است که اين توانايي را دارد. تجربۀ علمي در مقام داوري مبتني بر استدالل نقّادانه در باب 

هاست. اين سئله است. به عبارت ديگر تجربه در مقام داوري، داور تئوري يا فرضيّهراه حلّ م

حکميّت ممکن است تئوري موجود را تقويّت، اصالح و يا ابطال کند. البتّه تأکيد ما بر ابطال 

تئوري به معناي هدف اصلي تحقيق نيست بلکه اين روش در چارچوب رويکرد انتقادي، ما را 

طور کلّي کند. بهتر ميهاي کاذب و نيز به عينيّت نزديکصادق و حذف تئوري به يافتن تئوري

عقالنيّت علم در مقام روش، بر شيوۀ حذفي مبتني بر آزمون و خطا استوار است. اگر هدف علم 

را در بُعد معرفتي معطوف به تالش براي نزديک شدن به حقيقت بدانيم، روش تجربيِ نقّادانۀ 

عقالني براي رسيدن به اين هدف است. پيامد معرفتي اين نوع تجربۀ معطوف به خذفي، ابزاري 

مکان( است. زمان و بيهاي معرفتي تاريخي و عام)بيابطال، تأييد، اصالح و حتّي برساختن گزاره

 (.Saei,2013 b:30-33)هاي عام بايد با استدالل عقالني همراه باشدالبتّه فرموله کردن گزاره
 علمِ تجربي)جغرافياي سياسي( عامّ  روش

طور أخص همان طور اعم و جغرافياي سياسي بهروش کلّي علم)تجربي( از جمله علم جغرافيا به

روش فرضي استنتاجي)قياسي( است که با رويکرد عقالنيّت انتقادي همراه است که مدل مفهومي 

کارگيري ترسيم شد. در اين راستا ذيالً با ذکر مثالي از جغرافياي سياسي، نحوۀ به (5)آن در نمودار 

 کنيم: و قضيّه بررّسي مي استنتاجي را در مورد اين گزاره -روش فرضي

 هاي ژئوپليتيکي در ايران)با محيطي به چالاهاي زيستتبيين روند تحوّل بحران

 استنتاجي( -روش فرضي
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همچون بررّسي و تبيين علل به وجودآورندۀ بحران آب در ايران، بررّسي و  مسائليطور کلّي، به

اي جمهوري اسالمي ايران و ارائۀ راه حلّ تبيين عوامل مؤثّر در عدم توسعۀ مناسبات منطقه

تکميلي؛ الگويي براي مناسب، واکاوي علل بروز اختالفات مذهبي در خاورميانه، رهيافت هم

تکميلي؛ الگويي براي اي هيدروپليتيکي داخلي و خارجي ايران، رهيافت همهحلّ و فصل چالا

هاي همگرايي ميان کشورهاي خاورميانه، بررّسي اثرات انقالب اسالمي ايران بر تقويّت زمينه

 راهبردهاي تدوين فضا، سياسي و آمايا هاي مردمي در خاورميانه، همچنين سازماندهيخيزش

 يک هايسياست اجراي و طرّاحي اثرات کشور، يک خارجي اتمناسب ملّي، تنظيم توسعۀ

 هايچالا آب، بحران نظير محيطي زيست هايجغرافيايي، بحران فضاي و محيط بر حکومت

 و بحران ملّي، و اياي و منطقهمحلّي و ناحيّه هايمقياس در فضايي هايتعادل عدم قومي،

 خارجي، و داخلي بُعد در هيدروپليتيک هايچالا دولت، هايحفره از ناشي هايچالا

 ناشي هايچالا کشورها، ميان ژئوپليتيکي هايرقابت سوريه، بحران نظير ايمنطقه هايبحران

 و ژئوپليتيکي ژئواستراتژيکي اهداف ملّي، همبستگي امنيّت و بر آن تأثيرات و مجازي فضاي از

 ايران ايمنطقه مناسبات توسعۀ مسير در موجود موانع بررّسي خاورميانه، در جهاني هايقدرت
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-پژوها براي مناسبي مسائل توانند مي که ديگر مثال و مورد هاده مناسب و راهکارهاي ارائۀ و

 در رايج هايروش از استفاده با که گردند محسوب ژئوپليتيکي و سياسي جغرافياي هاي

توان همۀ هاي فوق، ميبررّسيمشابه . هستند تفسير و تحليل تبيين، قابل سياسي جغرافياي

ها، فرضيّات و نيز مسائل مورد مطالعۀ در جغرافيا را بر اساس الگوها و ها، قضايا، نظريّهگزاره

شناسيِ گوناگون هاي روشگفته، به صورتي دقيق تشريح نموده و مراحل و قالبهاي پياْروش

 ها اِعمال نمود. را در مورد آن

 گيرينتيجه .5

ياي        وجود روشرغم علي به ويژه جغراف ماعي و  ــي متنوّع در علوم اجت ها و الگوهاي پژوهشـ

ها متناســب با مســائل و اهداف خود هيچ   گيري از اين روشســياســي، پژوهشــگر در بهره  

ترين روش پژوها در علوم  محدوديّتي ندارد، ليکن بايد در نظر داشـــت که معتبرترين و کامل

هاي ديگر مانند  اســـتنتاجي اســـت و روش -؛ روش فرضـــيتجربي اعمّ از طبيعي و اجتماعي

هاي گفتماني، ســاختارگرايي، پســاســاختارگرايي و نظاير آن، صــرفاً در مرحلۀ گردآوري روش

ستفاده قرار مي داده سياري از روش ها در يک پژوها مورد ا هاي رايج در علوم  گيرند چرا که ب

ــلي پژوها علمي يعني مرحلۀ داوري و  اجتماعي فاقد قابليّت و کارآيي الزم در مرحلۀ ا         صـ

ــده بوده و از اين رو امکان بهره   ارزيابيِ داده  ها در  گيريِ کامل از اين روش  هايِ گردآوري شـ

هاي علوم اجتماعي و جغرافيايي وجود ندارد و به همين جهت نيز روش مورد اطمينان     پژوها

نتاجي است. اين روش مبتني   است  -هاي علوم اجتماعي و جغرافيايي، روش فرضي براي پژوها

ــيّهدر مطالعات علمي بوده و بر اهميّت و نقا نظريّه« عقل و تجربه»بر دو منبع  هايِ  ها و فرض

ــير و تحليل؛ تأکيد مي      ــاهده، تبيين، تفسـ مايد، به همين جهت مبتني بر الگوي      پيا از مشـ ن

 باشد.  در پژوها علمي مي« قياسي»

 قدرداني.6

هاي انجام شده کمال واسطه حمايته از معاونت پژوهشي اين دانشگاه ب وسيله، نگارندگان بدين

 تشکر و قدرداني را دارند. 
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