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In recent decades, reduction of space to mere objectivity has created problems for the science of geog-
raphy. One of the issues in the recognition of geographical space is reflected in the geographical research 
that is confined to purely quantitative methods. This paper is an attempt to have a pathological analysis 
of the principles of geographical knowledge (i.e. ontology, epistemology and methodology) with respect 
to the dominant paradigm of geographical research, in general, and in rural geography knowledge, in 
particular. A content analysis of 70 recent geographical articles (rural studies) showed that positivism has 
been the dominant approach in geographical research. Also, in 54 articles, the relationship between the 
researcher and the researched was identified to be a dichotomous subject-object relationship. The goal 
of this article is to seek an understanding of "language" as a starting point to examine the local actors' 
space. Along with language, there are other tools to contribute; questionnaires, statistical models, and 
software analysis techniques such as the GIS software are of benefit too in this respect.
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Extended Abstract

1. Introduction

he research methodology that has been 
traditionally used in social sciences for 
several decades is the quantitative meth-
odology, which originated from natural 
sciences such as biology, chemistry, 

physics, and geology. It is concerned with investigating 

things which can be observed and measured in some way. 
Quantitative research was the generally accepted research 
paradigm in educational research until the early 1980s, 
when the “paradigm wars” between the advocates of 
quantitative and qualitative research reached a new peak. 
During the 1980s, many quantitative and qualitative re-
searchers argued that their approach was superior. Some 
of these researchers were “purists,” in the sense that they 
argued the two approaches could not be used together be-
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cause of the differences between the world views or the 
philosophies associated with the two approaches. 

In recent decades, reduction of space to a mere objective 
phenomenon has created problems for the science of ge-
ography. One of these problems is reflected in geographi-
cal research methodology; the research has been confined 
to purely quantitative methods in connection with the 
recognition of geographical space. This paper attempts 
to examine the principles of geographical knowledge (i.e. 
ontology, epistemology and methodology) with respect to 
the dominant paradigm of geographical research in pa-
thology, in general, and in rural geography knowledge, 
in particular.

The goal of this article is to gain an understanding of 
"language" as a base for understanding of the problems 
from the local actor's perspectives. Alongside with lan-
guage, use is made of such alternatives as questionnaires, 
statistical models, and software analysis techniques like 
the GIS software.

2. Methodology

The research method of this study is a content analy-
sis. Content analysis is a research technique used to make 
replicable and valid inferences by interpreting and cod-
ing textual materials. By systematic evaluation of texts 
(e.g., documents, oral communication, and graphics), 
qualitative data can be converted into quantitative data. 
Although the method has been used frequently in social 
sciences, only recently has it become more prevalent 
among organizational scholars.

3. Results

The content analysis of 70 recent geographical articles 
(rural studies) showed that the main paradigm from the 
ontological perspective of geographic research is positiv-
ism. Also, epistemologically, 54 articles were found to 
have focused on the relationship between the researcher 
and the researched subject. Finally, methodologically, the 
main paradigm used in the reviewed papers was positiv-
ism. 

4. Discussion 

The fundamental divergence between qualitative and 
quantitative inquiries lies in the logic of justification, not 
methods or techniques. The two methodologies in ques-
tion were developed from two completely different on-
tological and epistemological perspectives, representing 
two distinct worldviews or paradigms. Paradigms repre-

sent one’s set of basic beliefs. As such, they must be ac-
cepted simply on faith. Every researcher should decide 
which paradigm reflects his or her set of personal beliefs 
and, thus, adhere to that worldview. It is argued that no one 
research methodology is better or worse than the other as 
both are proven to be useful in most research endeavors. 
What is critical is the selection of an appropriate research 
methodology for the inquiry at hand. Along the same line, 
Merriman (1998) argues that getting started on a research 
project begins with examining your own orientation to 
basic tenets about the nature of reality, the purpose of do-
ing research, and the type of knowledge that can be pro-
duced. Given these descriptions, it can be summed up that 
the selection of research methodologies depends on “fit-
ness for purpose” as termed by Tuli (2010). 

5. Conclusion

Understanding of "language" as a base for being and 
understanding of the problems from the local actors’ per-
spective is one of the main principles of every geographi-
cal research. The importance of "language" can also be 
expressed as an alternative for questionnaires, statistical 
methods, and software analysis techniques such as the 
GIS software.
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تقلیل فضا به عینیت صرف و اکتفا کردن به روش های صرفاً کمی در ارتباط با شناخت فضای جغرافیایی مسائلی را برای علم جغرافیا 
به خصوص در چند دهه اخیر مطرح ساخته است یکی از این مسائل را می توان عدم فهم جهان، فضا و تجربه زیسته کنشگران محلی 
دانست. در این مقاله سعی شده است تا با شناخت ویژگی های هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه پژوهش های جغرافیایی 
)با تأکید بر پژوهش های جغرافیای روستایی( نشان داده شود که این پژوهش ها از منظر پارادایم شناسی در کدام دسته از پارادایم های 
اثبات گرایی، تفسیری و انتقادی قرار می گیرند و در نهایت به نقد و بررسی پژوهش های جغرافیایی پرداخته شده است. به منظور دست 
یافتن به اهداف تحقیق و همچنین پاسخ گویی به سؤال های تحقیق از روش تحلیل محتوا از نوع تحلیل محتوای کمی استفاده شده 
است. تحلیل محتوای 70 مقاله اخیر نشریات جغرافیایی )پژوهش های روستایی( نشان می دهد که نگاه غالب هستی شناسی پژوهش های 
جغرافیایی در پارادایم اثبات گرایی جای دارد. همچنین، از نظر معرفت شناسی، در 54 مقاله رابطه پژوهشگر و پژوهش شونده به صورت 
سوژه ـ ابژه و بر اساس یک ارتباط دوگانه بوده است. بر اساس روش شناسی هم غالب پژوهش ها )57 مقاله( به روش صرفاً کمی اکتفا 
کرده اند. به منظور برون رفت از وضعیت فعلی پژوهش های جغرافیایی )حاکمیت اندیشه اثبات گرایانه( پژوهشگران می توانند در کنار 
ابزارهایی مانند پرسشنامه، تکنیک ها و مدل های آماری و نرم افزارهای تحلیل فضا مانند جی آی اس )GIS( از »زبان« به عنوان خانه هستی، 

به شناخت و فهم فضای کنشگران محلی نائل شوند.

کلیدواژه ها: 
فضای جغرافیایی، تحلیل 

محتوا، پژوهش های 
جغرافیایی، روش شناسی، 

زبان

تاریخ دریافت: 03 تیر 1396
تاریخ پذیرش: 12 دی 1396

مقدمه
کیفیت هر نوع ادعایی که درباره علم جغرافیا مطرح می شود، 
از فضا1 چه نوع درکی داریم،  این موضوع است که  به  وابسته 
یعنی نوع نگرش به مقوله فضا ادعا و دیدگاه پژوهشگران را نسبت 
به علم جغرافیا شکل می دهد. تقلیل دادن فضای جغرافیایی به 
عینیت صرف، رابطه ی »سوژه ـ ابژه2« و روش های صرفاً کمی 
 (Massy, جغرافیدانان را از ذات حقایق هستی دور نگه می دارد

.Doreen, allen, john, sarre, Philip, 1999)

پژوهش های  به ویژه   و  جغرافیایی  پژوهش های  عمده  هدف  
جغرافیاي  انساني   فهم  مناسبات  و جریان  تأثیر و تأثر )دیالکتیکي (3 

1. Space
2. Subject-Object
3. Dialectical 

میان  انسان  و محیط است ؛ اما بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص 
از دهه 50 میالدی، به واسطه وقوع انقالب کمی در علم جغرافیا4، 
پژوهش ها به  وجه  کاربردي  تقلیل پیداکرده است ؛ و این تقلیل 
یافتن پژوهش ها به وجه صرفاً کاربردی می تواند منجر به شناخت 
عینی  بر  عالوه  فضا  چراکه  شود.  فضا  مفهوم  از  ناقص  فهم  و 
بودن5، ذهنی6 هم هست و فضای زیسته7 را نیز شامل می گردد. 
به عبارت دیگر فضایی که جغرافیدانان در آن تحقیق می کنند تنها 
آنچه می بینند و فکر می کنند نیست، بلکه چیزهای دیگری نیز 
وجود دارد؛ چیزهایی مانند جهان کنشگران محلی و تصورات و 
ادراکات خاص آن ها که بر فضای جغرافیایی تأثیرگذار هستند و 

از آن تأثیر می پذیرند.

4. Quantitative revolution in Geography
5. Objective
6. Subjective
7. Lived Space

1- استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2- دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

نقد و بررسی پژوهش های جغرافیایی )با تأکید بر پژوهش های جغرافیای روستایی(
*ناصر شفیعی ثابت1، صابر صدیقی2
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تقلیل هستی شناسانه پژوهش های جغرافیایی به وجه صرفاً 
کاربردی و عینی و صرفاً تکیه کردن بر حس و خرد به عنوان 
اثبات گرایی جای  پارادایم  فضا، در چارچوب  ابزارهای شناخت 
پژوهش های  اساس  امروزه  که  اثبات گرایی،  پارادایم  می گیرد. 
دچار  را  جغرافیا  علم  می تواند  می دهد،  شکل  را  جغرافیایی 
آسیب هایی نماید. بازماندن پژوهش های جغرافیایی از حرکت در 
مرز دانش، عدم خلق نظریه نوین و ناتوان بودن از ارائه راه حل های 
بنیادین برای مواجهه با مسائل مختلف و پدیده های جغرافیایی 
را می توان ازجمله آسیب های آن برشمرد. هیل8 اعتقاد دارد که 
اثبات گرایی یکی از دیدگاه های فلسفی »پنهان9« است که در 
آثار بسیاری از جغرافیدانان تأثیرگذار است؛ درحالی که بسیاری 
از آن ها حتی خود را طرفدار اثبات گرایی نمی دانند و کمتر لغت 
اثبات گرایی در آثار آن ها استفاده می گردد (Hill, 1981). ازاین رو 
فضای  شناخت  ابزار  به عنوان  خرد  و  حس  کنار  در  می توان 
جغرافیایی، به زبان نیز به عنوان پلی برای خلق یک فهم فضایی 
یادکرد. فضایی که حاصل تعامالت انسانی است و پژوهشگران به 

ابزار زبان سعی در فهم آن دارند. 

بدین ترتیب هر پژوهش جغرافیایی به منظور حرکت در مرزهای 
می دهد:  پاسخ  بنیادین  پرسش  سه  به  می تواند  جغرافیا  علم 
1- صورت و ماهیت واقعیت چیست و چه چیزهایی هست که 
 .(Behrouz, 2014) 10]می توان درباره شان دانست؟]هستی شناسی
2- ماهیت رابطه بین آن کس که می داند یا قرار است بداند11 
با آنچه می تواند دانسته شود چیست؟ ]معرفت شناسی[12. 3- 
است،  دانستن  قابل  می پندارد  آنچه  یافتن  به  چگونه  کاوشگر 
به عبارت دیگر   .(Sarantakos, 2005) می پردازد؟]روش شناسی[13 
تن  »روش شناسی«  و  »معرفت شناسی«  »هستی شناسی«، 

 .(Sadeghi, 2014) واره های14 علم جغرافیا را شکل می دهند

در این پژوهش سعی شده است سه پارادایم غالب در تحقیقات 
علوم اجتماعی و انسانی )پارادایم اثبات گرایی، تفسیری و انتقادی( 
مورد بحث قرار گیرد و سپس نشان داده شود که پارادایم غالب 
پژوهش های جغرافیایی بر اساس هستی شناسی، معرفت شناسی 
و روش شناسی پژوهش ها کدم اند؟ و در نهایت به نقد و بررسی 
و  معرفت شناسی  هستی شناسی،  رکن  سه  در  پژوهش ها 

روش شناسی پرداخته شده است. 

مروری بر ادبیات موضوع
گوبا و لینکلن )1989( مدعی اند چهار پارادایم اصلی زیربنای 
فلسفی پژوهش های علوم اجتماعی را شکل می دهند. این چهار 

8. Hill
9. Hidden
10. Ontology
11. the knower or would be knower
12. Epistemology
13. Methodology
14. Principles

اثبات گرایی 3-  اثبات- گرایی 2- فرا  از: 1-  پارادایم عبارت اند 
  (Alvani, Azar, Danaeifard, گرایی  ساخت-   -4 انتقادی  نظریه 
(2012. البته از نگاه دیگر، عده ای معتقدند دو پارادایم یا چارچوب 

تئوریکی اثبات گرایی/ فرا اثبات- گرایی و تفسیرگرایی معموالً 
زیربنای پژوهش های کّمی و کیفی را به ترتیب شکل می دهند 
(Blaikie, 1993)؛ جغرافیدانان به دلیل نگاه نظام مند، نه تنها صرفاً به 

عینیت ها و ذهنیت ها توجه می کنند، بلکه ساختارهای اجتماعی 
قرار  توجه  مورد  را هم  تاریخی  و  اقتصادی  فرهنگی، سیاسی، 
می دهند. از این رو، در این پژوهش عالوه بر پارادایم اثبات گرایی 
و تفسیری، پارادایم انتقادی هم مورد بحث قرار گرفته است. در 
جغرافیای سنتی غالب پژوهش ها با توصیف همراه بوده است. با 
گذر زمان، متأثر از فلسفه کانت و هگل و فالسفه دیگر، قدرت 
ذهن کنشگران در خلق معانی فردی و اجتماعی شناخته شد. بعد 
از جنگ جهانی دوم جغرافیا از منظر پارادایم شناسی پژوهش ها 
به شدت تحت تأثیر دو جنبش فلسفی قرار گرفت: الف( جنبش 
فلسفی پدیدارشناسی، فلسفه هایدگر، هرمنوتیک به عنوان فن 
انتقادی( به عنوان  تاویل فضا؛ ب( مکتب فرانکفورت )پارادایم 
از منظر ساختارشناسی،  مکملی روش شناختی برای فهم فضا 
تحلیل طبقاتی و دیالکتیک. این چرخش فلسفی در ویژگی های 
هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه علم جغرافیا 

بعد از جنگ جهانی دوم به خوبی نمایان است. 

پژوهش های  شناسی  پارادایم  موضوع  پیرامون  بحث  امروزه 
اجتماعی در محافل علمی از توجه روزافزونی برخوردار است. در 
ادامه برخی از پژوهش های صورت گرفته در ارتباط با موضوع 

بحث، مورد بررسی قرار گرفته است. 

»آسیب شناسی  عنوان  تحت  مقاله ای  در   )2014( صادقی 
فلسفی دانش جغرافیا )درنگی در پژوهش های شهری(« نشان 
داد که الف( فضای جغرافیایی به فضای عینی فرو کاسته شده 
است و فضای ذهنی و فضای زندگی نادیده گرفته شده اند؛ ب( 
جغرافیای تنها بر فلسفه تحلیلی تکیه زده، در شناخت فضا تنها 
فلسفه  از  است.  کرده  بسنده  و خرد-استدالل  به حس-تجربه 
هرمنوتیک و از زبان که نقش کارایی در شناخت »فضای زندگی« 
دارد، تهی دست مانده است؛ ج( جغرافیای تنها بر روش تجربی-

تحلیلی پافشاری کرده و از روش هرمنوتیکی که در آن انسان ها 
به سان سوژه در نظر گرفته می شوند نه ابژه بی بهره مانده است. 
فضای جغرافیایی را تنها، فضای عینی دانستن، عدم احساس نیاز 
به »زبان« را به دنبال می آورد که پیامدش، بی بهره ماندن جغرافیا 

از روش شناسی هرمنوتیکی است.

نیکسرشت و بدری )2014( نشان دادند که دانشجویان رشته 
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در انجام پایان نامه ها و رساله ها، 
کمتر به نیازهای جامعه روستایی توجه داشته اند. در عین حال 
ساکن بودن دانشجو در روستا، و یا رفت وآمد دانشجو به روستا 
و ارتباط دانشجو با سازمان های متولی جامعه روستایی، بیشترین 

»ناصر شفیعی ثابت و همکاران. نقد و بررسی پژوهش های جغرافیایی )با تأکید بر پژوهش های جغرافیای روستایی(«
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سهم را در آگاهی بخشی به دانشجویان نسبت به نیازهای جامعه 
روستایی داشته اند. 

عنوان  با  مقاله ای  از  بخشی  در   )2014( همکاران  و  بیات 
»مطالعات گردشگری روستایی در ایران: ارائه تحلیلی اسنادی 
از مقاالت انتشار یافته فارسی« نشان دادند که از مجموع 136 
اثر علمی چاپ شده در مجالت علمی ـ پژوهشی کشور، 81 
مورد پژوهش کمی بوده است که از پرسشنامه به عنوان ابزار 
اصلی داده ها استفاده شده است. همچنین 19 پژوهش به صورت 
مشاهدات  اسناد،  ترکیب  از  میدانی  و  اسنادی  کتابخانه ای- 
میدانی، و داده های مکانی به عنوان ابزار اصلی داده ها و مصاحبه 
بوده است. 9 مقاله به روش کیفی انجام شده و 11 مقاله هم 
به صورت کتابخانه ای - نظری و در نهایت 7 پژوهش هم به صورت 

ترکیبی)کمیـ  کیفی( صورت گرفته است. 

»آسیب شناسی  عنوان  تحت  مقاله ای  در   )2014( پیشقدم 
به سوی  گامي  زباني:  مطالعات  در  داده  جمع آوری  روش های 
در  واکاوي  و  کنکاش  با  ایران«،  در  تحقیق  روش  بومی سازی 
مفهوم فرهنگ، به بررسي تفاوت های فرهنگي در دنیاي غرب 
و ایران پرداخت و نشان داد برخي از روش های گردآوري داده، 
ممکن است مناسب بافت ایران نباشند و گاهي به اشتباه توسط 
می گیرند.  قرار  مورداستفاده  ایراني  دانشجویان  و  پژوهشگران 
همچنین بیان نمود که فرهنگ ایراني نسبت به فرهنگ غربي 
ـ  بافت  چندوجهی،  ارتباطي،  غیرمستقیم،  ویژگی های:  داراي 
محور، تواضعي و استقرایي می باشد. این ویژگی ها باعث می شود 
استفاده از برخي ابزار پژوهشي مانند پرسش نامه، بلندبلند فکر 
کردن در حین انجام فعالیت، حل مسئله و دفترچه خاطرات در 
بافت فرهنگي ایران مناسب به نظر نرسند و از اعتبار و روایي کافي 
برخوردار نباشند. در پایان، نتایج حاصل را در بافت پژوهشي ایران 
موردبررسی و واکاوي قرار داده است و پیشنهادهایي براي تحقیق 

بیشتر ارائه نموده است. 

با عنوان »تبیین جایگاه  و کیانی )2010( در مقاله  افضلی 
سیاسی  جغرافیای  مطالعات  در  اثباتی  فرا  و  اثباتی  روش های 
و ژئوپلتیک« نشان دادند که مباحث روشی در علوم انسانی و 
علوم دقیقه پیوسته موضوعاتی پژوهشی و مفاهیم این علوم را 
تحت الشعاع قرار داده اند، و رشته جغرافیا از این ویژگی ها مستثنا 
نیست. اگر مباحث روشی و شناختی در میان هالمان یک علم 
مطرح نباشد، علم و معرفت آن ها رشد و توسعه پیدا نخواهد 
کرد. مسائلی که باید در محدوده یک علم خاص مطرح ساخت، 
عبارت اند از اینکه »چه چیزی را باید شناخت؟« و »چگونه باید 
یا  آن را شناخت؟« پرسش نخست، پرسشی هستی شناختی 
وجودشناختی است و به حوزه متافیزیک و فلسفه تعلق دارد. 
پرسش دوم »روش شناختی«. است و به حوزه معرفت شناختی 
روش های  که  شد  بیان  تحقیق،  این  در  همچنین  دارد.  تعلق 
مطالعاتی علوم انسانی در قالب سه مقوله فلسفی شکل می گیرند 

و یا از هم متمایز می شوند: بنیادهای هستی شناسی، بنیادهای 
شناخت شناسی و بنیادهای روش شناسی. هر سه مقوله یاد شده 
در روند مطالعاتی هر علم باید دارای انطباق، سازگاری و هماهنگی 

کامل با همدیگر باشند و در یک سو حرکت کنند.

عنوان  تحت  تحقیقی  در   )2000( همکاران  و  وینسنت15 
سه  سازمان ها«  جغرافیای  برای  روش شناختی  »چارچوب های 
پارادایم علم فضایی16، واقع گرایی انتقادی17 و پسا ساختارگرایی18 
در جغرافیای انسانی19 را مورد بررسی قرار داد. وینست در این 
مقاله نشان داد که در هر یک از پارادایم ها، تحقیقات جغرافیایی، 
با سؤاالت پژوهشی متفاوت مواجه می شود؛ بدین ترتیب، هرگونه 
تغییر در روش شناسی و کیفیت سؤاالت پژوهشی می تواند به 

چرخش اندیشه ای در علم جغرافیا منجر شود.

در  بلکه  نیست؛  مطرح  جغرافیا  علم  در  صرفاً  گرایی  کمی 
تحقیقات  است.  بوده  تأثیرگذار  بسیار  نیز  دیگر  دانش های 
 (Eloranta, Ojala & صورت گرفته در رشته هایی همچون اقتصاد
 (Willer et al, 2001 ,Brownell et جامعه شناسی .Valtonen, 2010)

(al, 1986 و روان شناسی (Michle, 2003). نشان می دهد که این 

رشته ها نیز تحت تأثیر کمی گرایی هستند. در پژوهشی که بر 
160 مقاله منتشرشده در ده نشریه مرتبط با مدیریت علم بین 
سال های 2000 تا 2004 میالدی صورت گرفت، مشخص شد 
که 77 درصد مقاالت در این حوزه بر اساس رویکرد کمی گرا 
نوشته شده است (Guo & Sheffield, 2008). همچنین یک بررسی 
صورت گرفته در مورد کیفیت روش تحقیق کمی در حوزه علوم 
رفتاری و مدیریت دولتی نشان می دهد که در این حوزه، در عین 
محدودیت مطالعات کمی صورت گرفته نسبت به دیگر حوزه های 
علم مدیریت، کیفیت تحقیقات کمی نیز پایین است و نیاز به 

.(Wright, Manigault & Black, 2004) بهبود دارد

برخی تحقیقات در حوزه های علوم اجتماعی نشان داده اند که 
هیئت های داوران در این مجالت نیز رویکردی کمی گرا دارند 
و پذیرش مقاالت کیفی )مورد خاص اقدام پژوهی( نزد آن ها با 

.(Su et al, 2004) مشکالت فراوانی انجام می شود

بر مبنای ادبیات و پیشینه پژوهش که به طور خالصه ارائه شد. 
رویکرد نظری پژوهش حاضر بر اساس مدل مفهومی پژوهش ارائه 

می شود )تصویر شماره 1 و تصویر شماره 2(.

15. Vincent 
16. spatial science 
17. critical realism 
18. post-structuralism 
19. Human Geography
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مبانی نظری 

در علوم انسانی، از منظر پارادایم شناسی پژوهش ها در طول 
دهه های اخیر همواره سه پارادایم غالب وجود داشته است. الف(

اثبات گرایی ب( تفسیری ج( انتقادی. هر یک از این پارادایم ها، از 
منظر هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی تفاوت هایی 

باهم دارند که در ادامه بحث به آن ها توجه شده است.

- پارادایم اثبات گرایی: روشی که امروزه تحت عنوان روش علمی 
 (Jokar, یا کمی نام گرفته اقتباسی از نظام فلسفی اثبات گرایی است
(2004. پوزیتیویسم، از ریشه پوزیتو20 به معنای واقعی، مثبت، 

صریح، حقیقی، تحصل گرایی و اثبات گرایی است. پوزیتیویسم 
اصطالحی فلسفی است که بر اساس آن، تنها روش معتبر تحقیق 
و شناخت، روش علمی تجربی دانسته می شود. روشی که بر پایه 

.(Durant, 2006) تجربه است

اثبات گرایی، ازنظر هستی شناسی بین واقعیت و  در پارادایم 
مشاهده کننده جدایی وجود دارد. واقعیت دارای وجودی مستقل 
 (Aliyu Ahmad Aliyu, Muhammad و آزاد از مشاهده کننده است
(Umar Bello, Rozilah Kasim & David Martin, 2014. وجود عینی 

واقعیت21 تنها چیزی است که در پارادایم اثبات گرایی از منظر 
برخی   .(Urquhart, 2008) است  شناختن  قابل  هستی شناسی 
نویسندگان از واژه های متفاوتی برای بیان دیدگاه هستی شناسانه 
و  واقع گرایی  مثال:  برای  استفاده کرده اند.  اثبات گرایی  پارادایم 
 (Aggarwal et al, 2005, Rorty, 2007, Shafer, 2004, عینیت گرایی

 Neuman et al, 2006 ,Vrkljan & Polgar 2007, Weber, 2004).

قبل از سال 1960 دانشمندان دیدگاهی اثبات گرایانه داشتند 
و علمی را که بر اساس آزمون و مشاهده نبود اساساً علم به حساب 
 (Foladi, نمی آوردند، در این دوره تمامی تحقیقات کمی بودند
اما  بود؛  مشکوف  به خوبی  قرن  این  در  علم  پیروزی   .2005)

نارسایی های آن برای همه مشهود نبود. خصومت با طبیعت و 
تسلط بر آن که هدف کاوش های تجربی است، برای چشم های 
ظاهربین به ثمر نشسته بود. آنان می پنداشتند که چندان چیزی 
نمانده است که کشف شود و به زودی پرده از راز همه معماهای 
جهان برداشته خواهد شد و همه مجهوالت با سوهان علم تراش 
خواهند یافت و بلور شفاف پرتو خیز دانش، چشم همه مدعیان را 
خیره خواهد کرد؛ و می گفتند که جهان یک مسئله مکانیک ساده 
است. پوزیتیویسم در بستر چنین قرنی و دامن چنین فضایی 
پرورش یافت. اندیشه مادر و بنیادین این مکتب آن بود که بشر 
جز به دانش تجربی راه به دانش دیگری ندارد و بدون آگاهی 
 (Sorush, از آن هیچ آگاهی نمی توان داشت از چیزی،  تجربی 

.2000)

و  نظری  الگوهای  می توان  طبیعی  علوم  از  کنت،  نظر  در 

20. Posito
21. Objective existence of truth

روش های مطالعه را فرا گرفته و در علوم اجتماعی به کار بست. 
بدین معنا که روش تحقیق و رویکرد به مسائل علوم اجتماعی 
متفاوت از علوم طبیعی و ریاضی نیست و در علوم اجتماعی هم 
به مثابه علوم طبیعی باید از کشف و شهود و قضاوت های ارزشی 
 (Stuart Aitken and Gill Valentine, 2006, و هنجاری پرهیز کرد

.Howe, 1988)

و  وبر22  ماکس  نوزدهم،  قرن  اواخر  در  تفسیری:  پارادایم   -
ویلهلم دیلتای23 با ارائه نظریه معرفت شناسی مبتنی بر تفسیر، 
تبیینی  روش  برابر  در  ویژه  روش  عنوان  به  را  تفهمی24  روش 
مطرح کردند. آن ها معتقد بودند که موضوع مورد مطالعه علوم 
همین  به  و  نیست  ملموس  طبیعی،  علوم  برخالف  اجتماعی، 
 (Gaeini دلیل تنها از طریق تفهم می توان به مطلوب دست یافت
با  تفسیرگرایی  تفاوت های  از  یکی   .and Hosseinzadeh, 2012)

اثبات گرایی وارد کردن معنا به عنوان عنصر اساسی در تفسیر 
رفتارهای عامالن اجتماعی است. بنابراین رویکرد ذکر شده به 
رویکرد معناگرا معرفی شد. رویکردی که معنا را به عنوان نقطه ثقل 
 (Dyson مطالعاتی خود در تفسیر عامالن اجتماعی قرار می دهد
(and Brown, 2006. این پارادایم جایی است که »واقعیت اجتماعی 

به عنوان محصول فرایندهایی تلقی می شود که در آن کنشگران 
اجتماعی درباره معانی کنش ها و موقعیت ها با یکدیگر مذاکره 
می کنند؛ این یک پیچیدگی از معانی ساخته شده اجتماعی است. 
تجربه انسان شامل فرایندی از تفسیر به جای فرایند حسی است، 
درک مادی از دنیای فیزیکی بیرونی و رفتار انسان بستگی به آن 
دارد که چگونه افراد شرایطی را که خود دریافت کرده اند را تفسیر 
می کنند. واقعیت اجتماعی که به روش های مختلف ممکن است 
تفسیر شود »چیز25« یکسانی نیست، بلکه تفاسیر مختلف است«. 

در پارادایم تفسیری26 » واقعیت اجتماعی محصول فرآیندهایی 
تلقی می شود که در آن کنشگران اجتماعی درباره معانی کنش ها 
از  با یکدیگر مذاکره می کنند؛ این یک پیچیدگی  و موقعیت ها 
معانی ساخته شده اجتماعی است. تجربه انسان شامل فرآیندی 
دنیای  از  مادی  درک  است،  حسی  فرآیند  به جای  تفسیر  از 
فیزیکی بیرونی و رفتار انسان بستگی به آن دارد که چگونه افراد 
شرایطی را که خود دریافت کرده اند را تفسیر می کنند. واقعیت 
شود  تفسیر  است  ممکن  مختلف  روش های  به  که  اجتماعی 
 (Alvani, Azar, چیز«27 یکسانی نیست، بلکه تفاسیر مختلف است«
(Danaeifard, 2012. تفسیرگرایان اعتقاد دارند افراد به دنبال درک 

دنیایی هستند که در آن زندگی می کنند. معنا به طور خودکار 
در ابژه ها28 یا موقعیت های اجتماعی به وجود نمی آیند، بلکه باید 

22. Max Weber
23. Wilhelm Dilthey
24. Understanding
25. Thing
26. Interpretivist
27. Thing
28. Object
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ساخته یا توسط افراد ایجاد شود (Dyson, 2006). معانی متفاوت 
و چندگانه هستند و افراد معانی ذهنی خود را از تجربه هایشان 

.(Creswell, 2009) شکل می دهند

- پارادایم انتقادی: اساساً صور اندیشه با روابط حاکم بر قدرت 
که به شکلی اجتماعی و تاریخی ساخته می شوند به دیگران منتقل 
می شود. هرگز نمی توان حقایق را از ارزش ها جدا کرد یا از متون 
ایدئولوژیک زدود. نظریه انتقادی عبارت است از آشنایی گسترده 
با پژوهش در باب استثمار، سرکوب، بی عدالتی، روابط نامتوازن 
قدرت، ارتباط تحریف شده و آگاهی دروغین و هرگاه پژوهشگران 
کیفی با این تعریف عام شروع به پژوهش کنند به این معناست 
که بر تأثیرات قدرت بر موضوع پژوهششان تأمل می ورزند و خود 
را موظف به تولید دانشی می دانند که منابع تازه ای برای اندیشه و 
عمل گروه های محروم باشد. نسخه هایی از این رهیافت: ماده گرایی 
 (Brookfield, دیالکتیکی، تحلیل طبقاتی، و ساختارگرایی هستند
 .1984, Gerald Midgley, John D. Nicholson, Ross Brennan, 2017)

به  معتقد  اثبات گرایان  اجتماعی،  تبیین  ویژگی  مورد  در 
به وسیله  انسانی  رفتار  معتقدند  که  معنی  بدین  جبرگرایی اند. 
قوانین علی حاکم معین شده است، و افراد انسانی کنترل اندکی 
بر آن دارند. از طرف دیگر تفسیرگرایان معتقد به اراده گرایی اند، 
برای خلق معانی  آزادی های بسیاری  انسان ها  بدین معنی که 
اجتماعی دارند. علم اجتماعی انتقادی در میان این دو رهیافت 
جای می گیرد: جبرگرایی نسبی و اراده گرایی نسبی. از این نظر 
مردم از طریق شرایط مادی، زمینه فرهنگی و شرایط تاریخی که 
در آن قرار دارند ملزم می شوند. دنیایی که مردم در آن زندگی 
می کنند، امکان گزینش آنان را محدود نموده و عقاید و رفتارهای 

آنان را شکل می دهد. اما مردم در درون این مجموعه ساختارهای 
اجتماعی و روابط و قوانین کف بسته نمی مانند، بلکه می توانند 
به فهم جدیدی از روش های نگرشی که آنان را قادر می سازد تا 
 (Ornella این ساختارها، روابط و قوانین را تغییر دهند، نائل شوند

 .Gonzato, 2017, Caffarella, R. S. & O'Donnell, J. M, 1987)

چنانچه در زمینه دو رویکرد اثبات گرایی و تفسیری مطرح 
درباره  نباید  محقق  که  معتقدند  رویکردها  این  هردوی  شد، 
موضوع تحقیق خود قضاوت کند، این دو رویکرد معتقد هستند 
که کار محقق ارائه تصویری از آنچه در جامعه وجود دارد، است 
نه قضاوت و داوری ارزشی درباره درست یا غلط بودن آنان، اما 
رویکرد انتقادی درست در نقطه مقابل این دو رویکرد قرار دارد 
و یکی از رسالت های اصلی خود را صحبت کردن درباره آنچه 
باید باشد اعالم می کند و به دو رویکرد قبلی به علت تمرکز بر 
بیان آنچه هست و بی تفاوتی در قبال تغییر این هست ها انتقاد 
می کند. قضاوت و نقد درباره شرایط جامعه نقطه اصلی جدال 
رویکرد انتقادی با دو رویکرد قبلی است که از وارد کردن مناسبات 
نشأت  اجتماعی  مطالعات  به  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی، 
می گیرد؛ زیرا متفکران مکاتب انتقادی به زعم خود با وارد کردن 
این مناسبات به دنبال تغییر در جامعه و سوق دادن آن به سمت 

شرایط مطلوب تر هستند )جدول شماره 1(.

جدول 1. سرشت و حدود پارادایم های پژوهش.

***اثبات گراییتفسیریانتقادی

تفاوت دنیای اجتماعی با دنیای طبیعی، توجه به ذهنیت در 
دنیاي اجتماعي شبیه دنیاي طبیعي، علت و تفاوت دنیای اجتماعی با دنیای طبیعی، ذهنیت.عین توجه به ساختارهای اجتماعی-اقتصادی. 

معلولی، عینیت.

هستی شناسی

جهت گیری محقق و تالش برای تغییر وضع موجود، 
شناخت سازوکارهای غیر قابل مشاهده مؤثر بر الگوهای 

رفتاری، فهم جهان کنشگران محلی با توجه به بستر جامعه. 
عدم جهت گیری محقق، معرفت بر اساس توانایی ما در 

تجربه جهان، فهم جهان ذهنی. 
عدم جهت گیری محقق، معرفت بر اساس اصول 

تجربی، کمی سازی الگوهای رفتاری، کشف 
روابط علی بین پدیده ها. 

معرفت شناسی

تبیین واقعیت بر اساس زمان و مکان خاص، روش های کیفی، کمی-کیفی آمیخته.
کیفی.

مدل فرضیه ای – قیاسی، به طور عمده روش های 
کمی، بی طرفی محقق. 

ش شناسی
رو

فصلنامه پژوهش های روستایی                 Dancy, 2008, Neuman,2003, Tvassoli, 2009, Blaikie, 1993, Ritzer, 2000, little, 1994 :مأخذ: با اقتباس از منابع

»ناصر شفیعی ثابت و همکاران. نقد و بررسی پژوهش های جغرافیایی )با تأکید بر پژوهش های جغرافیای روستایی(«



421

پاییز 1397 . دوره 9. شماره 3فصلنامه پژو  هش های روستایی

روش شناسی تحقیق
در این پژوهش برای پاسخ به پرسش های بیان شده، از روش 
»تحلیل محتوای کمی29« استفاده شده است. در یک تعریف ساده 
می توان روش تحلیل محتوا را فنی برای آشکارسازی یا توصیف 
نظام مند و عینی ویژگی های خاص پیام ها یا نمادهای به کاررفته 
در یک متن دانست. این روش عمدتاً در رسانه های گروهی مانند 
مطبوعات، کتاب ها، نشریات و رادیو و تلویزیون مورداستفاده قرار 
امروزه دامنه کاربرد آن به سایر علوم نظیر علوم  اما  می گیرد، 
این  روش  از  زیادی  تعریف  است.  گسترش یافته  نیز  اجتماعی 
صورت گرفته ازجمله روشی منظم برای بررسی محتوای اطالعات 
ثبت شده (Biabangard, 2007) و یا یکی از روش های تجزیه وتحلیل 
آماری که در تجزیه وتحلیل کمی و آماری انواع مختلف محتوا 
)متن، پیام، اثر، سند( اعم از کتاب، فیلم، اثر باستانی و جز آن ها به 
کار می رود (Nekounam, 2007). پیسلی تحلیل محتوا را مرحله ای 
از جمع آوری اطالعات می داند که در آن محتوای ارتباطات از 
طریق به کارگیری عینی، منتظم قواعد مقوله بندی، به اطالعاتی 
تغییر شکل می یابند که می توانند خالصه شوند و باهم مقایسه 

 .(Snowdon, 2002) گردند

واحد تحلیل در این تحقیق، مقاله است. به سخن دیگر، به 
منظور فهم ویژگی های هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش 
شناسانه پژوهش ها، واحد تحلیل را نه یک واژه یا یک گزاره بلکه 
کل مقاله و استنتاج محققان از کلیت مقاله بوده است. همچنین 
جامعه آماری تحقیق را پژوهش های جغرافیایی که در مجالت 
علمی ـ پژوهشی جغرافیایی چاپ شده اند، تشکیل می دهد. در 
این پژوهش هفتاد مقاله )از ده مجله علمی ـ پژوهشی رشته 
مالک های  که  شد  انتخاب  مقاله(   10 مجله  هر  از  جغرافیا، 

29. Quantitative Content analysis

برگزیدن مقاالت عبارت اند از:

1. مقاله در مجله علمیـ  پژوهشی جغرافیایی منتشرشده باشد؛

2. موضوع مقاله مربوط به روستا و مسائل روستایی باشد؛

3. مقاله جز ده مقاله اخیر مجله باشد، مگر آنکه مقاالت اخیر 
مجله، دارای دو ویژگی اول نباشند و بدین ترتیب به شماره های 

پیشین رجوع شده است.

این که جامعه آماری تحقیق، مقاله های علمی ـ  به  با توجه 
از شیوه  داده ها  بوده است، در جمع آوری  پژوهشی جغرافیایی 
اسنادی استفاده شده است. این داده ها از طریق اینترنت قابل 
دسترسی هستند زیرا هم اکنون مقاله های بسیاری از مجله ها 
به صورت برخط قابل دسترسی است. این مقاله ها مورد تحلیل 
محتوای کمی قرار گرفته و اطالعات موردنیاز از آن ها استخراج 

گردید )جدول شماره 2(.

یافته ها
بر اساس واکاوی مطالعات و پژوهش های پیشین و همچنین 
مرور منابع مختلف در ارتباط با موضوع پژوهش در این مبحث 
و  تفسیری  اثبات گرایی،  پارادایم  سه  خصوصیات  و  ویژگی ها 

انتقادی به شکل مقایسه ای ارائه می گردد )جدول شماره 3(. 

رکن  سه  اساس  بر  جغرافیایی،  پژوهش های  مقایسه 
هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی نشان داد که در 
این مقوله ها بیشترین تعداد و درصد در گروه رویکرد  هر سه 
اثبات گرایی و کمی قرار دارد؛ سهم رویکرد تفسیری و انتقادی 
به ویژه در رکن روش شناسی و معرفت شناسی کم است )جدول 

شماره 4(. 

نقد و بررسی هستی شناسی پارادایم های پژوهش: بر اساس 

جدول 2. مجالت و مقاالت گزینش شده برای تحلیل محتوا )مأخذ: یافته های پژوهش، 1395(.

تعدادشماره نشریهنشریهردیف

10سال 4، شماره 4 )10(پژوهش و برنامه ریزی روستایی1

10دوره 4، شماره 11 و 12 )10(اقتصاد فضایی و توسعه روستایی2

10دوره 6، شماره 4 )10(   پژوهش روستایی3

10دوره14، شماره 42 )2(، دوره 13، شماره 38 تا 41 )5(، دوره 12، شماره 35 و 37 )3(جغرافیا و توسعه 4

10دوره16، شماره 53 )3(، دوره 15، شماره 49،50، 51 و 52 )4(، دوره 14، شماره 48 )3(فضای جغرافیایی5

10دوره 48، شماره1 )2(، دوره 47، شماره 2، 3 و 4 )8(پژوهش های جغرافیای انسانی6

10دوره 19، شماره 51، 52 و 53 )5(، دوره 18، شماره 49 و 50 )3(، دوره 17، شماره 44 )2(جغرافیا و برنامه ریزی7
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تحلیل محتوای 70 مقاله پژوهش های روستایی نتیجه حاصل شده 
از مجموع 70  نشان داد، تعداد 24 مقاله معادل 34/2 درصد 
ادراک،  رضایتمندی،  به  مستقیم  طور  به  شده  بررسی  مقاله 
دیدگاه جامعه محلی، و مسائل اجتماعی و اقتصادی روستاییان و 
شهروندان توجه کرده اند. از سوی دیگر، موضوعات کالبدی صرف 
هم 16 مقاله را شامل شده است. منظور از »کالبد-شهروندان«، 
این است که مضمون عمده مقاالت هم کالبد بوده است و هم 
شهروندان؛ ولی به کالبد بیشتر پرداخته شده است. اگر گزینه 
»کالبد-شهروندان« را در زمره »کالبد« در نظر بگیریم، تعداد 25 
مقاله را شامل می شود. این موضوع نشان می دهد که سهم عوامل 
کالبدی بیشتر از سهم شهروندان بوده است. به طور کلی می توان 
نتیجه گرفته که حداقل از نظر هستی شناسی و نحوه انتخاب 

موضوعات پژوهشی، همواره پژوهشگران هم به شهروندان و هم 
به محیط )اعم از محیط طبیعی و محیط کالبدی( توجه داشته اند. 
اما توجه به نمودها و عینیت ها همواره در اولویت کارهای پژوهشی 

قرار داشته است )تصویر شماره 3(.  

در  یافته  نمود  و  عینی  صرفاً  فضایی  جغرافیایی،  فضای 
فضایی  جغرافیایی،  فضای  بلکه  نیست،  فضا  کالبد  و  فیزیک 
ذهنیت ها،  التفات ها،  و  قصدها  ایده ها،  از  مجموعه ای  با  همراه 
عینیت ها، ساختارهای اجتماعی ـ اقتصادی و ... است. از این رو، 
هستی شناسی پژوهش های جغرافیایی نشان می دهد که غالب 
پژوهش ها در ذیل پارادایم اثبات گرایی جای گرفته اند. پارادایمی 
که صرفاً بر عینیت ها تأکید دارد و پژوهشگر را از فهم مسائل 

جغرافیایی دور می کند. 

جدول 3. مقایسه مشخصات و ویژگی های پارادایم های اثبات گرایی و تفسیری/انتقادی1.

تفسیری/انتقادیپوزیتیویستیمشخصات

ارتباطیاقتدارگرایانهنگرش

پایین به باالباال به پایینرویکرد

احساسی، اخالقی )وجه نظر و خواسته، ادراک محیطی و رضایتمندی(فنی – ابزاریاستدالل

مردم محلیتخصصمحوریت

گفت گو و تشریک مساعی مردم با برنامه ریزانبرنامه ریزی متخصصاناصالت قدرت

مشارکت فعاالنهمشارکت منفعالنهمشارکت

در-جهان-بودگیسوژه-ابژهمعرفت شناسی

کیفی )هرمنوتیکی، تاویلی و دیالکتیکی(کمیروش شناسی 

ذهنیتعینیتهستی شناسی

زبان1، گفت وگو، فهمپرسشنامه ابزار پژوهش

کنترل نشدهکنترل شدهمتغیرها
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته ها بر اساس واکاوی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، 1395                                                                                                             

1. منظور از زبان، هر آن چیزی است که نشان دهنده حقیقت وجودی پدیده ها است. در این راستا، زبان و گفت وگو یکی از آن چیزهایی است که می تواند ما را با 
ذات حقایق آشنا و به طور نسبی به فهم آن نزدیک شود

جدول 4. نسبت هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی پژوهش های جغرافیایی بر اساس پارادایم های مختلف.

محور پژوهش
مجموعرویکرد تفسیری/انتقادیرویکرد اثبات گرایی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

4665/72434/370100هستی شناسی

5477/11622/970100معرفت شناسی

5786/4913/66693روش شناسی
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر3. توزیع فراوانی مقاالت بر اساس پارادایم های پژوهش )هستی شناسی( )مأخذ: یافته های پژوهش، 1395(

یکی دیگر از نقدهایی که می توان در ارتباط با پژوهش های 
انجام گرفته مطرح ساخت، در ارتباط با مفهوم فضا است. فضا 
در  اما  است.  جهانی  تا  منطقه ای  محلی،  مقیاس های  دارای 
پژوهش های انجام گرفته، از مجموع هفتاد مقاله، از نظر عنوان و 
مسئله تحقیق، 11 مقاله در مقیاس محلی )یک روستا(، 17 مقاله 
در سطح دهستان یا بخش، 24 مقاله در سطح شهرستان، در 
سطح استان و کشور هر کدام 9 مقاله، و در نهایت هیچ پژوهشی 
در مقیاس جهانی صورت نگرفته است. این در حالی است که 
امروزه به واسطه فرآیندهای جهانی شدن و فشردگی فضا-زمان 
تحوالت  در  ریشه  جغرافیایی  موضوعات  و  مسائل  از  بسیاری 
جهان مقیاس دارند و پرداختن و توجه به این فرآیندها می تواند 
پژوهشگران را در درک و فهم عمیق تر مسائل محلی و منطقه ای 

یاری نماید )تصویر شماره 4(.

نقد و بررسی معرفت شناسی پارادایم های پژوهش: در قسمت 
را  سؤال  این  می توان  شده  انجام  پژوهش های  معرفت شناسی 
مطرح کرد که »در تحقیقات و پژوهش های جغرافیایی نوع ارتباط 
به منظور  است؟«.  چگونه  پژوهشگر  و  شوندگان  پژوهش  بین 
پاسخ گویی به این سؤال معرفت شناسانه پژوهش ها بر اساس روش 
تحقیق تحلیل محتوای کمی ارزیابی شده اند. نتایج نشان داده شده 
است که بین پژوهش گر و پژوهش شونده دوگانگی و جدایی 
معرفت شناسانه وجود دارد. این موضوع بی ارتباط با محور هستی 
شناسانه بحث نیست. به عبارت دیگر آنچه جنبه معرفت شناسی 
پژوهش ها  هستی شناسی  جنبه  می بخشد  تعین  را  پژوهش ها 
است. همان طور که در پارادایم اثبات گرایی نشان داده شده تنها بر 
عینیت ها و امور مشاهده پذیر تأکید می گردد. بدین ترتیب ازنظر 
معرفت شناسی و رابطه پژوهش گر و پژوهش شونده هم متأثر از 

این موضوع است. چراکه باور به اینکه حقیقت را می تواند از راه 
مشاهده عینی و ابژه گونه بررسی کرد؛ پژوهش گر را وا می دارد تا 
تنها در سطح اولیه معرفت باقی بماند و فضای ذهنی و زیسته 

کنشگران محلی را فهم نکند.

با نگریستن به نوع رابطه بین پژوهشگر و پژوهش شونده که در 
تصویر شماره 5 نشان داده شده است می توان دریافت که پارادایم 
است.  اثبات گرایی  معرفت شناسی،  منظر  از  پژوهش ها  غالب 
چون در 54 مقاله، رابطه پژوهشگر و پژوهش شونده به صورت 
»سوژه – ابژه« بوده است. و همچنین 16 مقاله رابطه پژوهشگر 
و پژوهش شونده به صورت »در ـ جهان ـ بودگی« بوده است. 
از چه  بررسی شده  مقاالت  معرفت شناسانه  رابطه  اینکه  فهم 
کیفیتی برخوردار بوده است، بستگی به فهم محققان در ارتباط 
با واحد تحلیل یعنی مقاله بوده است. به عبارت دیگر اینکه رابطه 
پژوهشگران و مخاطبان بر اساس دوگانگی بوده یا پیوستگی، این 
مسئله بسته به فهم نویسندگان این مقاله از کلیت مقاله های 

بررسی شده بوده است )تصویر شماره 5(.

در  را  هست  آنچه  هر  و  مرکز،  در  را  خود  دکارتی30  سوژه  
هستنده ای  هر  اینکه  برای  مدرن،  دوران  در  می بیند.  پیرامون 
موضوع تحقیق قرار گیرد، باید همه چیز همچون ابژه هایی انگاشته 
شوند. سوژه خصلت ها آن ها را خواهد شناخت، و درنتیجه در 
جریان پیش رونده ی دانایی اش قرار خواهد گرفت. این تبدیل هر 

30. دکارت با »من می اندیشم پس هستم« و ایجاد ثنویت و دو جوهر کاماًل 
متمایز سوژه)مشاهده کننده( و ابژه)مشاهده شده( نشان داد که انسان و یا هر 
گوهری »برای هستن خود به هستنده دیگر نیاز ندارد «. همه تالش هایدگر 
غلبه بر این اندیشه و نتایج آن و طرح تذکر به ذات و حقیقت آدمی و نسبت 

 .(Safian, Momni, 2010) حقیقی او با حقیقت هستی است

»ناصر شفیعی ثابت و همکاران. نقد و بررسی پژوهش های جغرافیایی )با تأکید بر پژوهش های جغرافیای روستایی(«
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چیزی به ابژه شناسایی و فرض امکان پذیر بودن شناسایی آن ها 
شرط اصلی علم به مثابه پژوهش است. این ابژه سازی هم روی 
نمی دهد مگر اینکه »حقیقت تبدیل به بازنمودی شده باشد« 
ابژه شدن هر  بازنمود، و  به  ابژه  (Heidegger, 2007). تبدیل هر 

چیزی ناگزیر نظامی فرجام شناسانه می آفریند. انسان خود را 
موجودی که امکان دارد همه چیز را بشناسد، و بر همه چیز مسلط 
شود، می شناسد. کسی که از نهایت و فرجام پژوهش باخبر است. 
دانایی او به فراشد پژوهش جهت می دهد. علم با تبدیل شدن 
به پژوهش، همه چیز را به ابژه ها، و حقیقت را به یقین بازنمایی 
به  افق جهان چنان دگرگون می شود که همه چیز  می کشاند. 

بازنمایی تبدیل می شوند، و حتی انسان که تصور کرده به دلیل 
اوست که همه چیز همچون ابژه شناسایی قابل فهم می شوند، خود 
تبدیل به ابژه ای، بازنمودی، تصویری می شود. در دوران مدرن 
جهان از راه تبدیل شدن به تصویر، جهان بودگی می یابد. در فضای 
این جهان بودگی هستنده می تواند فقط همچون چیزی بازنموده 

.(Ahmadi, 2013) شود

دکارت با تفکیک سوژه و ابژه در پی این است که ذهن با جهان 
خارج ارتباط برقرار کند و آن را کشف نماید. وی بشر و اندیشه 
او را مالک حقیقت و شناخت چیستی اشیاء و جهان می داند و 
حقیقت نزد او یقین یا مطابقت ذهن با عالم خارج است یعنی 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر4. توزیع فراوانی مقاالت بر اساس مقیاس انجام پژوهش ها ) مأخذ: یافته های پژوهش، 1395(

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر5. توزیع فراوانی مقاالت بر اساس پارادایم های پژوهش )معرفت شناسی(. )مأخذ: یافته های پژوهش، 1395(

»ناصر شفیعی ثابت و همکاران. نقد و بررسی پژوهش های جغرافیایی )با تأکید بر پژوهش های جغرافیای روستایی(«
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آنچه به صورت واضح و متمایز به ادراک بشر درآید و من متفکر، 
اساس و معیار کشف حقیقت است؛ و »من فکر می کنم پس 
 (Heidegger, هستم« اساس و نقطه ی شروع تفکر و فلسفه است
(2007. ولی اگر سوژه و ابژه دو هویت مجزا و متمایز باشند که در 

برابر یکدیگر قرار دارند، نمی توان وجود جهان خارج را اثبات کرد 
و از عینیت انطباعات ذهنی اطمینان و ضمانت یافت. هایدگر با 
نفی این تفکیک و تأکید بر ویژگی اساسی وجود آدمی یعنی »در-

جهان-بودن«31 و نیز با بحث الثیا و حقیقت، معیار و روش دکارتی 
را نمی پذیرد. انسان شیء متفکر نیست و جهان تنها جهان علم 
نیست و وجود عالم خارج مشکوک و نیازمند به اثبات نیست، 
بلکه جهان زندگی و ارتباطات روزمره با اشیاء و انسان هاست. وی 
برخالف دکارت از بدیهی آغاز نمی کند و نمی خواهد به بدیهی و 
واضح و متمایز نیز ختم کند بلکه در پایان تحلیل خود می خواهد، 
تنها زمینه ای را برای تحقیق بگشاید و یک افق بنیادی و کلی 
را باز کند (Dreyfus, 1991). طرح دازاین32 بجای سوژه دکارتی 

31. وجود انسانی و خصوصیات آن وقتی مشخص می شود که وجود-در-جهانی 
)being-in-the-world( انسان مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی وجود انضمامی و 
پدیداری او که از ویژگی های ذاتی اش در جهان بودن است. در جهان بودن 
از  اگر چیزی  و  نیز آشکار می سازد  را  آگاهی و جهان  واقع تالزم  انسان در 
رد و ارجاع و کاهش پدیدار شناختی باقی بماند، همین همبستگی انسان و 
جهان یا آگاهی و جهان است. وجود در جهانی انسان)Dasein(، به نظر مارتین 
هایدگر، خود را برحسب امری که خود او نیست می فهمد. او خود را به نحو 
ذهنیت محض، من محض و مجرد از هر گونه رابطه با اشیاء نمی فهمد. جهان 
را نمی توان در میان پرانتز قرار داد. ما ضرورتاً به آن مربوط هستیم. انسانی که 
دقیقاً به من محض خود برگردد، قابل تصور نیست. وجود انسانی جز با ارتباط 
 (Heidegger, ذاتی با خارجیتی که جهان است، نمی تواند وجود داشته باشد

.2007)
32. دازاین)Dasein( واژه آلمانی به معنای »بودن آنجا« است. Da به معنای 
به  به معنای هستی است همچنین دازاین در فلسفه هایدگر   nieZ آنجا و 
وجود  به  واژه  این  انگلیسی  زبان  در  است.  هم   )Presence(حضور معنای 

در ادبیات هایدگر، بیانگر این مسئله است که انسان ها می توانند 
نائل آید.  جهانشان را به روی یکدیگر بگشایند و فهم متقابل 
اندیشیدن در فضا نیازمند به بودن در فضای کنشگران محلی و 

فهم متقابل جهان ها است.

و  هستی شناسی  پژوهش ها:  روش شناسی  بررسی  و  نقد 
هستند  متفاوتی  مقوله های  روش شناسی  و  معرفت شناسی 
تا حدودی  دارند. هستی شناسی  قرار  یکدیگر  با  ارتباط  در  اما 
را در  این دو روش شناسی  و  را معنا می بخشد  معرفت شناسی 
مواجهه با گزینه هایی خاص قرار می دهند. به همین دلیل سه 
پارادایم اثبات گرایی و تفسیری/ انتقادی از روش شناسی گوناگونی 
روش  بر  تأکید  اصوالً  گرایانه  اثبات  روش شناسی  برخوردارند. 
تحقیق کمی دارد ولی در پارادایم تفسیری/انتقادی از روش کیفی 

و یا کمی-کیفی استفاده می گردد. 

در پژوهش های انجام گرفته از نظر روش شناسی، 57 مقاله از 
مجموع 70 مقاله بررسی شده، صرفاً با روش کمی انجام گرفته 
است. این مسئله نشان می دهد که اندیشه اثبات گرایانه، اندیشه 
روش شناسی  منظر  از  جغرافیایی-روستایی  پژوهش های  غالب 

است )تصویر شماره 6(.

)existence( ترجمه شده است. این مفهوم، شاه کلید فلسفه وجودی مارتین 
هایدگر)1889-1976(، فیلسوف آلمانی است. هایدگر این واژه را بدین دلیل 
او  انسان موجودی است که »در آنجا حضور دارد.  او  اعتقاد  به  بکار برد که 
برای دوری از سوژه دکارتی که خود را در مرکز قرار می دهد و هر آنچه را که 
مشاهده می کند، ابژه می نامد، به ارتباط انسان با هستی توجه دارد و اساس 
فلسفه خود را بر هستی قرار می دهد و با آن آغاز می کند. قطعاً شناخت کامل 
فلسفه هایدگر در این مقاله میسر نخواهد شد، اما این پژوهش سعی دارد تا 
فهم نسبی از خوانش هایدگر ارائه دهد و در مسیر نقد و بررسی پژوهش های 

جغرافیایی به کار گیرد.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر6. توزیع فراوانی مقاالت بر اساس پارادایم های پژوهش )روش شناسی(. )مأخذ: یافته های پژوهش 1395((

»ناصر شفیعی ثابت و همکاران. نقد و بررسی پژوهش های جغرافیایی )با تأکید بر پژوهش های جغرافیای روستایی(«
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بحث و نتیجه گیری 
بر اساس واکاوی پژوهش های انجام شده از 70 مقاله بررسی 
شده در زمینه پژوهش های جغرافیای روستایی، 46 مقاله از نظر 
هستی شناسی، 54 مقاله از نظر معرفت شناسی و 57 مقاله از 
نظر روش شناسی در ارتباط با پارادایم اثبات گرایی مطرح شده اند. 
هستی شناسی پارادایم اثبات گرایی بر عینیت، معرفت شناسی بر 
رابطه دوگانه پژوهش گر و پژوهش شونده و روش شناسی پارادایم 

اثبات گرایی یا پوزیتیویسم بر روش کمی استوار است.

در نظر پدیدارشناسان و طرفداران مکتب اصالت وجود خاص 
انسانی33، انسان و فضای زیسته او چیزی بدین سادگی نیست که 
بتوان با روش های معمول علمی و پوزیتیویستی ساحات وجودی 
آن را شناخت. بسیاری از جوانب و آثار وجود انسان با روش های 
انسانی،  علوم  در  نیست.  دریافت  قابل  نظری  و  علی  تبیین 
به خصوص در پژوهش های جغرافیایی باید به اهمیت درون فهمی 
پژوهش های  رو  این  از  برد.  پی  منظر کنشگران(  از  فضا  )فهم 
جغرافیایی بررسی شده در این پژوهش، از منظر معرفت و فهم 
محدودیت های  با  محلی  کنشگران  جهان  و  کنشگران  فضای 

زیادی مواجه هستند. 

به منظور شناخت فضا در کنار حس و عقل، می توان از زبان، 
گفت وگو و فهم متقابل به عنوان ابزاری مهم در جهت فهم فضای 
جغرافیایی یادکرد. جغرافیا نباید خود را در تنگنای به کارگیری 
تنها »حس« و »خرد« گرفتار کند؛ زیرا فضای جغرافیایی تنها 
را شناخت،  آن  بتوان  و خرد  با حس  که  نیست  عینی  فضای 
بلکه فضای زندگی و فضای بودن نیز هست که در شناخت آن 
می توان از زبان بهره برد. با گسترش نگرش های پست مدرنیستی 
به فضا )مانند نگرش سو جا( و پررنگ شدن فضای سوم، در 
کاری  زبان  به کارگیری  روزبه روز  جغرافیایی  فضای  شناخت 
بایسته تر و شایسته تر می شود. همان طور که پوپر )1962( بیان 
کرده است سرچشمه های نهایی شناخت را نمی توان تنها حس 
و خرد دانست. اگر حس و خرد را تنها ابزار شناخت فضا بدانیم، 
تنها رابطه ای که میان پژوهش گر)جغرافی دان( با پژوهش شونده 
)فضای جغرافیایی( بر پا خواهد شد، رابطه سوژه – ابژه دکارتی 
خواهد بود، ولی زمانی که »زبان« را نیز در شناخت شناسی فضای 
جغرافیایی پررنگ ببینیم، می توان رابطه ای بر اساس فهم متقابل 
و در-جهان-بودگی را شاهد باشیم. از آنجا که در پارادایم های 
تفسیری و انتقادی از زبان به عنوان ابزاری مهم در شناخت شناسی 
انتقادی، شناخت  تفسیری/  پارادایم  ترتیب  بدین  یاد می شود، 
جامع تری را از مفهوم فضا به دست می دهد ازاین رو پژوهش گران 
به عنوان  انتقادی  پارادایم تفسیری/  از  و جغرافیدانان می توانند 

جایگزین مناسبی برای پارادایم اثبات گرایی استفاده کنند. 

کل  به هم پیوستگی  نحوه  نمایانگر  هرمنوتیک  گادامر  ازنظر 

33. Existentialism

تجربه های انسانی در جهان است. زیرا هر تجربه ای ناگزیر باید 
فهمیده شود. در این فهم )کنش یا تجربه تأویلی( زبان انسان 
نقش اصلی را بر عهده دارد. زبان در پس تجربه ها پنهان نیست، 
بل ساحت بنیادین هر تجربه است. هیچ حکمت عملی )به قول 
گونه  زبان  منش  از  که  نمی شود  یافت   )PHRONESIS ارسطو 
خالص باشد. از سوی دیگر، این رویکرد به حکمت عملی یک 
بهره بزرگ دارد، زیرا ما را از توجه صرف به علوم تجربی، فیزیکی، 
طبیعی آزاد می کند، و راه را می گشاید، تا آن برداشت کهنه از 
حقیقت، که همیشه آن را هدف پژوهش علمی معرفی می کرد، 
کنار گذاشته شود. درنتیجه، گادامر مفهوم تازه ای از فهم را که با 
"هستی و زمان" هایدگر مطرح شده بود، برگزید. او همچون هایدگر 
فهم را وجه جهان شمول وجود دانست، و وجود را زمانی مطرح 
دانست که ما به هستی می اندیشیم. فهم، در بنیاد خود فقط امری 
به طور ناب مرتبط با شناسایی، و به اصطالح امری معرفتی نیست. 
فهم جایگاه هستی شناسانه ما را در جهان، همچون هستندگان 
تاویلگر روشن می کند. فهم ازنظر گادامر دیگر با لفظ رایج و قدیمی 
آلمانی Verstehen )یعنی لفظ موردعالقه کانت و هگل( معلوم و 
 Verstandigung مشخص نمی شود، بل بیش از هر چیز در حکم
یعنی »ادراک مشترک با دیگران« است. ما فقط در رویارویی و 
گفت وگو با متن ها، دیدگاه ها، چشم اندازها، و برداشت های مختلف 
دیگران، و شکل های دیگر زندگی و دانسته ها که دیگران پیش 
می برند، می توانیم پیش داوری های خودمان را بیازماییم، و دیدگاه 
خود را کامل کنیم. این عبارت در حقیقت و روش مشهور است 

 .(Ahmadi, 2015) »که »فهم پیش از هر چیز توافق است

زبان  شود  فهمیده  می تواند  که  »وجودی  می گوید:  گادامر 
در  که  است  جایگاهی  زبان  یعنی،   .(Gadamer, 1994) است« 
یک سو  از  می شود.  آشکار  فی نفسه  هستی  بودن  قابل فهم  آن 
فهم آدمی همواره شان زبانی دارد، و از سوی دیگر خود هستی 
را می فهمد  گویایی هستی  آدمی  بدین سان  دارد.  زبانی  ظهور 
(Wachterhauuser, 1999). در نظر گادامر، فهم و تفسیر برای همه 

فعالیت ها و ارتباط های انسانی ضروری است. نزد او هر فهمی، 
تفسیر است و واسطه هر تفسیری زبان. در پرتو زبان با جهان 
روبرو شده، با آن انس می گیریم. در جهان بودن، تنها در سایه 
زبان امکان پذیر است و هستی در گستره زبان معنا می یابد. گادامر 
معتقد است امتزاج افق ها34 که در فهم رخ می دهد در حقیقت 
آشکار  را  افق ها  زبان   .(Gadamer, 1994) است  زبان  دستاورد 
می سازد. در اندیشه گادامر امکان انتقال معنا از یک ساحت زبانی 
به ساحت زبانی دیگر با ذات زبان پیوند دارد. ازآنجاکه افق اندیشه 
آدمی با زبان او آشکار می شود، بنابراین انسان ها همواره جهان 
خود را در زبان بازمی یابند و می شناسند (Gadamer, 1975). نزد او 
زبان افقی است که هر چیز قابل فهمی را دربر می گیرد و همین 

 .(Fazli, 2009) نکته، گوهر کلیت هرمنوتیک اوست

34. fusion of horizons 

»ناصر شفیعی ثابت و همکاران. نقد و بررسی پژوهش های جغرافیایی )با تأکید بر پژوهش های جغرافیای روستایی(«
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پاییز 1397 . دوره 9. شماره 3فصلنامه پژو  هش های روستایی

در مقاالت بررسی شده هیچ مقاله ای به مسائل جهان مقیاس 
نپرداخته اند. و بیشتر پژوهشگران عالقه مند به بررسی مسائل در 
مقیاس محلی و ناحیه ای بوده اند. از سوی دیگر، امروزه، با توجه به 
فشردگی فضا - زمان و تحوالت سریع تکنولوژیکی ریشه بسیاری 
از مسائل جغرافیایی بشر در فضای جهانی قابل فهم است. از 
ادراک عمیق تر مسائل  به منظور  این رو پیشنهاد می شود که 
جغرافیایی، مقیاس جهانی فضا نیز در پژوهش های جغرافیایی در 

کنار مسائل منطقه ای و محلی مورد توجه قرار گیرد.

تحقیق  یک  به  تنها  جغرافیایی،  پژوهش های  بررسی  و  نقد 
منحصر نمی شود. بنابراین محققان سعی داشته اند تا با نشان دادن 
این مسئله که تقلیل دادن فضا به عینیت صرف، و روش های 
شناخت چنین فضایی تنها با ابزار حس و خرد امکان پذیر نیست 
و این مسئله در طول زمان منجر به انتزاعی شدن تحقیقات علمی 
جغرافیایی خواهد شد. از این رو، امید است که این تحقیق سهم 

کوچکی در پویایی علم جغرافیا داشته باشد.

تشکر و قدردانی

این مقاله هیچ گونه حامی مالی نداشته است.

»ناصر شفیعی ثابت و همکاران. نقد و بررسی پژوهش های جغرافیایی )با تأکید بر پژوهش های جغرافیای روستایی(«
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