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  در ژئومورفولوژی یشناس روشبر  یا مقدمه

 

 1امیر کرم  

 

 هكيدچ
از  متأثرطبیعی همواره  یایو جغرافاز جغرافیا  یا شاخه عنوان بهاز علوم طبیعی و چه  یا رشته عنوان بهه ژئومورفولوژی چ

بوده است.  ،یشناس نیزمجغرافیای طبیعی و  منحصراًتحوالت تاریخ علم جغرافیا و  ژهیو بهتحوالت تاریخی علم و 

بنیان  ،توسط هتنر، هارتشون، ساور و برخی دیگر عمدتاً طبیعی، یایو جغرافمعاصر در جغرافیا  یشناس روش یها دگاهید

در  یشناس روشمسائل مهم مرتبط با  دیگر جغرافیدانان دنبال شد و بسط یافت. لهیوس بهنیز  ازآن پسگذاشته شد و 

برای تولید معرفت علمی و چگونگی حفظ  یشناس روشکلیدی، الزامات عملی  یها یشناس روشژئومورفولوژی شامل 

، یشناس معرفت، یشناس یهستاست. پیدایش معرفت علمی در پیوند با  یشناس روشرچگی و انسجام جغرافیا از دید یکپا

بر پایه هریک از مکاتب و رویکردهای  قرار دارد. ،و روش پژوهش علمی (فلسفه علم یها شیگرا عنوان )به یشناس روش

 ،خاص پژوهش یها روشو  یشناس روش، (و ... انتقادی ، ییگرا برساخت -پراگماتیسم، تفسیری ،ییگرا )اثبات یشناخت

( در مورد 1691کاپالن ) دگاهید در ژئومورفولوژی باید سه جنبه را در نظر گرفت: یشناس روشدر رابطه با  .ردیگ یمشکل 

سبکی و ژئومورفولوژی از طریق یک فرایند  جدید پراگماتیسم. دگاهیو دالکاتوش  یشناخت روش یها سنت استقالل علم،

 وجود نیباا و سنت کمی، رویکرد بنیادین و رایج ژئومورفولوژی است. ییگرا اثباترویکرد  .ابدی یمو  افتهی توسعه مد گونه

در علم و شک گرایی و پراگماتیسم را نیز  ییگرا زییتمو استقالل علمی،  ییگرا نخبه یها دگاهید توان ینمو عالوه بر این 

از حرکت  ییها جنبهکه  رسد یمو به نظر  شود یمدیده  ها آناز این رویکردها و پذیرش  شواهدی نادیده گرفت.در آن 

 است. ریانکارناپذو  توجه قابلپراگماتیسم در ژئومورفولوژی  یسو به

 

 انتقادی یی، نظریهگرا برساخت -یی، پراگماتیسم، تفسیریگرا اثباتی، شناس روشژئومورفولوژی،   :های كليدیواژه
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 قدمهم

 .انگاشتند یمعلمی را عموماً انباشتی  یها شرفتیپکالسیک قرن هفدهم  انیگرا قلع

کردند که باعث مناسبی تأکید می یها روشو  ها یشناس روشبر استفاده از  آنان

. مفهوم انباشتی پیشرفت علمی عامل شد یماکتشاف مطمئن و توجیه معقول حقایق تازه 

همی به علم و موجب تدوین برنامه روشنفکران قرن هجد ینیب خوشمهمی در 

در نیمه نخست قرن نوزدهم شد که عبارت بود از برنامه  1پوزیتیویسم آگوست کنتی

(. علوم 19،1361فتحی زاده،) یعلمتسریع و ترقی پیشرفت در جامعه از طریق روش 

رشد و توسعه یافتند و  ییها شرفتیپو ژئومورفولوژی در پرتو چنین  یشناس نیزمطبیعی، 

 بهره بردند. 1پوزیتیویستی یها دگاهیدز ا

های های پوزیتیویست بازنگری رغم بهدیدگاه سنتی پیشرفت انباشتی علم  ،وجود نیباا

های به بعد با چالش 1691های از دهه ژهیو بهدر نیمه دوم قرن بیستم و  سرانجام جدید،

م به تحوالت و ها از سوی منتقدان و فیلسوفان علرو شد. این چالشفراوانی روبه

توان به الگوهای اکتشاف می ها آن ازجملههای علمی انجامید که های نظریهدگرگونی

(، 1693) 1پوپرهای ها و ابطال( و حدس1696(، منطق اکتشاف علمی )1698) 3هانسون

 ( و1691) 9فایرابند یریسنجش ناپذ(، نظریـه 1691) 9های علمی کوهنساختار انقالب

. (19،1361همان،کرد )( اشاره 1611) 1الکاتوشهای پژوهش علمی مـهشناسی برناروش

جدیدی را در عرصه علم و شناخت عرضه  یها یشناس روش، ها دگاهیدهریک از این 

و علوم انسانی  مخصوصاً، 1611از دهه  ژهیو بهدر خالل چند دهه گذشته و  لذا کردند.

و  1611 ی دهه .اند بودهمتعددی  شناختی یها روشنظری و  یها مناقشهدرگیر  یاجتماع

 در علوم ژهیو بهبسیار مهم در نظریه و روش  یا دوره (1661 ی دههتا  عمدتاً) ازآن پس
                                                 
1
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5
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5
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اثباتی  آثار ضد. در این دوره ندیگو یم "نظری چرخش"اجتماعی بود که به آن دوره 

محمد )آمدند  به وجودو مواضع اثباتی جدیدی نیز  درآمدبه نگارش  یمتعدد

 (.19،1386،پور

از  یا شاخه عنوان بهاز علوم طبیعی و چه  یا رشته عنوان بهدر این میان ژئومورفولوژی چه 

تحوالت  ژهیو بهاز تحوالت تاریخی علم و  متأثرطبیعی همواره  یایو جغرافجغرافیا 

ژئومورفولوژی  بوده است. یشناس نیزمجغرافیای طبیعی و  منحصراًتاریخ علم جغرافیا و 

شکل و  تحول ها ستیژئومورفولوژ. کار داردوزمین سر( فرم)ست که با شکل علمی ا

قرارمی دهند و مانند  موردتوجهشکل زمین را  وضعیتمنشأ و  ،فرم زمین، هندسه آن

تعدد  درواقع. هستند[ 1] 1گرا لیتقل گرا وتحویل دانشمندان، در حقیقتدیگر تمام 

 هایواحد در ییگرا لیتقل ی مرتبهاولین  رنشانگ ،ژئومورفولوژی یها رمجموعهیزعناوین 

، خشک، یا حاره، جنگلی، یا رودخانهعناوینی مثل ساحلی،  ،استآن مطالعاتی 

شناخت علل طریق  از ،ها رمجموعهیزاین تمام و یکپارچگی  انسجام. و غیره ها خاک

 .است ریپذ امکان یشناس روش رایج مقبولهای هنجارزایش لندفرم و 

، 1توسط هتنر عمدتاًطبیعی،  یایو جغرافمعاصر در جغرافیا  یشناس روش یها دگاهید

جغرافیدانان  لهیوس بهنیز  ازآن پسو برخی دیگر بنیان گذاشته شد و  1، ساور3هارتشون

 شده فیتوصکه توسط هارتشورن و ساور  ییها دگاهید دیگری دنبال شد و بسط یافت.

 یسو کی در .کرد یمعرضه  مدرنوسیعی برای ژئومورفولوژی  یشناس روشطیف  ،بود

چون شکل و موقعیت نسبی و مطلق قرار داشت  ژئومورفولوژیکی یها پرسشاین طیف، 

و  ها فرمژئومورفولوژیکی همچون شناخت  یها پرسشو در سوی دیگر انتهایی آن، 

بین این دو حد . وجود داشتسطح زمین  یها واکنشمکان و مستقل از  ،فرآیندها

گسترده  یفضای ،ها ستیژئومورفولوژبرای دارد که  وجودوسیعی  ی منهدا وطیف  ،نهایی
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5
-Hartshorn 
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 (1661) شرمن .(988،1661، شرمنکند ) یم را عرضه ها یشناس روشاز موضوعات و 

ژئومورفولوژی، باید حداقل به سه پرسش  یشناس روش معتقد است که در رابطه با

 بنیادین زیر پاسخ گفت:

 ولوژی کدامند؟کلیدی در ژئومورف یها یشناس روش -1

خاص برای تولید معرفت در ژئومورفولوژی چه  یشناس روشالزامات عملی  -1

 چیزهایی هستند؟

متعدد، جنبه یکپارچگی، انسجام و  یها یشناس روش باوجود توان یمچگونه  -3

و همچنین ژئومورفولوژی( را ) یعیطببودن جغرافیا و جغرافیای  یا رشته نیب

 حفظ کرد؟

 یها یشناس روشمواضع کلیدی که  دارد یموی اظهار در پاسخ به پرسش اول 

، 1ییگرا اثبات مثال عنوان به)کنونی و گذشته  یاهژئومورفولوژیست  ی مورداستفاده

در سطوح مختلفی از جزئیات ( ...و  1ییگرا آرمان، 3، کارکردگرایی1ییگرا واقع

، 91681، بیشاپ1686 9توسط مارستون مثال عنوان به) اند قرارگرفتهو بازنگری  موردبحث

، فیلیپس و 1689 11، گریگوری1669 6ورنت، رادز و 1689 8نکلریت ،1661 1شوم

پرسش دوم را  پاسخ (.1661 11ل و چورلیی، بازبینی کامل توسط بکنس1661 11رنویک

باید توجه داشت که  ضمناً تاریخی رشته ژئومورفولوژی ارجاع داد. یها یبررسباید به 

هسته اصلی مفهوم تاریخ  هستند.[ 1] 13تفسیرهای ویگیدارنده تاریخی، دربر یها یبررس
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کنونی  یها تیوضعبرای  یا هیپا عنوان به انداز چشمگذشته  یها تکامل ریتفس ویگ،

در دانشگاه کلمبیا مثال جالبی برای این ( 1661) 1گزارش ژئومورفولوژی استرالر .است

 .رویکرد است

طرفدار جدایی و تخصصی  یبرخ است. پاسخ به پرسش سوم بسیار پیچیده و مشکل

خاص هستند و برخی دیگر طرفدار  یها یشناس روشمختلف جغرافیا و  یها شاخهشدن 

عقیده دارد  (988،1661شرمن ) .باشند یمدر جغرافیا  ینگر یکلیکپارچگی و انسجام و 

استفاده منفرد یا واحدی را  یشناس روش ،ویژه در هر پژوهشهر ژئومورفولوژیست که 

مشخصی است که  یشناس روشو منظور ( "یگانه" مخالف عنوان به) "منفرد". کند یم

اکثر ما بیش . شخصی است یها ییتوانااز تجربیات، ادراک و  یبیترکیکپارچگی بیانگر 

 یا مجموعه، یا ها روشاز  یا مجموعهاز ما  هرکدامداریم،  (واحدمنفرد )از یک روش 

 آمده دست بهیا از طریق تجربه و و تأمل  کنکاشبا  ها آناز ابزارهای مطالعاتی داریم که 

 ،این ابزارها. را افزایش دهند یا حرفهشخصی و  یها تیموفقاحتمال  تا اند افتهی توسعهو 

ژئومورفولوژی را تشکیل و عملی  "پژوهش ی وهیش"یکپارچه و ترکیبی  کردیرو

 .دهند یم

عمومی برنامه کلى  ی وهیشکی ی: دو معنی و مصداق دارد "شیوه و رویه پژوهش"

از این  هرکدامدر . پژوهش و دیگری شیوه و روش خاص مرتبط با یک مسئله پژوهشی

 برنامه کلی پژوهش و درک ریتأثتحت از طریق مشاهده مطالعه شکل زمین دو حالت، 

مرزهای کلى آن چیزى را  ،دستور کار جامع پژوهش نیا .ردیگ یمقرار ما  یشناس روش

 مثالً. میکن یم تحقیقات انتخاب ی ژهیو موضوعات عنوان به ماکه  ندک یممشخص 

 یکار دستور ،یا رودخانه یها ستمیسشناخت و درک توالی مدل رژیم جریان در 

بستر  مختلف یها بخشآب در جریان بررسی پخش  که یدرحال است، وهشیپژ

برای  ما یشناس روش یکردهایرو .استتحقیقاتی  ویژه موضوعیک  یا رودخانه

                                                 
1
-Strahler 
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لندفرمی  یها ستمیسما از  ی مشاهده، از طریق ادراک و ها لندفرم ی مطالعه

 .(988،1661، شرمن) .اند گرفته شکل

مهم انگاشت و در خیلی را  یشناس روشبحث باید که  ه( استدالل کرد1618هارتشون )

چنین . برد و عقایدی درست داشتررا به کا "دانش مسئوالنه" یشناس روشمسائل 

، یشناس روش هر تیدرنها. ردیگ یماز دیدی شخصی نشأت  هرحال به ییها بحث

شخصیت،  تجربیات پژوهشی، آموزشی، سوابق ،قصد و نیت ی هیپاشخصی و بر 

 هاست نیاترکیب گوناگونی از  ادیز احتمال به، سیاست و سبک ایمان،اعتقاد و فرصت، 

 .(119،1618،هارتشون) ردیگ یمنشات  شناسانه معرفتهستی شناسانه و  یها دگاهیداز و 

 
 چيستی معرفت علمی

 تلقی متداول معاصر از معرفت حال نیباااز علم دارد.  تر گستردهمقوله معرفت، معنایی 

دقیق از  یا وهیشاست که نظریات برگرفته از آن به  یا شده اثباتعلمی، معرفت عینی و 

. براین پایه معرفت علمی بر ندشو یممشاهده و آزمایش( اخذ  واسطه )بهتجربی  یها افتهی

 یها گزاره( درباره یریپذ آزموناز رهگذر تجربه ) توان یمبنیاد روش، معرفتی است که 

 ها آنکه گزاره  ردیگ یم قرار ییها معرفتآن داوری کرد. چنین معرفتی در برابر 

 یک یها تیفعالفلسفه علم تعیین قلمرو  فهیوظ (.8،1389ساعی،)نیستند  ریپذ آزمون

. دهد یمآن است و روش دستیابی به نتایج را توضیح  یها گزارهدانش، اهداف و اعتبار 

که هدف علم، پاسخ به هر پرسشی نیست. برخالف فلسفه، علم  دهد یمفلسفه علم نشان 

  است بررسی کند. ریپذ آزمون یها گزارهآنچه را در قلمرو  تواند یمتنها 

 عنوان )به 3یشناس روش، 1یشناس معرفت، 1یشناس یهستمعرفت علمی در پیوند با  شیدایپ

پژوهش علمی قرار داشته است. مفروضات هستی  1و روش (فلسفه علم یها شیگرا

زمینه ظهور  یشناخت معرفتو مفروضات  اند یشناخت معرفتشناختی زیربنای مفروضات 

                                                 
1
-Ontology 

5
-Epistemology 

5
-Methodology 
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-Method 
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 بهقواعدی هستند که  گر میترسخود  نوبه بهو این مالحظات  یشناخت روشمالحظات 

 .شوند یمعملی پژوهش مربوط  یها روش

 
 ، عامل شناختیشناس یهست
 نیتر یادیبن یشناس یهستمطالعه آن چیزی است که هست و وجود دارد.  یشناس یهست

اشیاء و )درباره سرشت غایی یا جوهره چیزها یعنی ساختارهای جهان واقعی  ها شهیاند

بر بنیاد « وجود یا هستی چیست؟» واحدها( است و با این پرسش کلیدی پیوند دارد که

گرا( و )عینیت گرا یماداصلی یکی  یشناس یهستطی تاریخ دو مکتب  ها شناسهاین 

معینی علمداری و )است گرفته شکلایدئالیست( )گرا دیگری ذهنیت

اجتماعی اعم از  یها تیموجود(. از دیدگاه مکتب نخست 111-1386،181راسخی،

و فهم  ها برداشتودی و کارکردی، عملکردی مستقل از وج ازنظر ها و کنشساختارها 

تشکیل  مشاهده قابلرا واقعیات مادی  یموردبررسواقعیت  نیتر یادیبنانسان دارند و 

موجودیت ساختارها، نهادها و کارگزاران  اساساًاز دیدگاه مکتب ایدئالیستی  ،دهد یم

هم انسانی وجود خارجی گفتمانی دارند و جز بر مبانی ف کم دستذهنی یا  یها جنبه

 ندارند.

 
 موضوع شناخت ،یشناس معرفت
( گرایشی است از فلسفه علم که به بررسی ماهیت، منشأ و یشناس شناخت) یشناس معرفت

 .کنند یمهم یاد  «نظریه شناخت» عنوان بهو گاه از آن  پردازد یماعتبار شناخت و معرفت 

حصول معرفت  یها فرض شیپبانی و درباره ماهیت و حوزه معرفت، م یشناس معرفت در

محوری  یها پرسش. شود یمشناخت در قلمرو آن بحث  یها گونهو اعتبار 

مطمئن  میتوان یم ایآ عبارتنداز: معرفت در مقابل باور صرف چیست؟ یشناس معرفت

علمی  روش معرفت داریم؟ قتاًیحقچه چیزهایی  به معرفتی داریم؟ اساساًباشیم که 

 (.11،1363؟)کرمی،کنند یمه از یک نظریه پشتیبانی چگون شواهد چیست؟



 / کرم ی در ژئومورفولوژیشناس روشی بر ا مقدمه 25

 

 یها خاستگاهفلسفه علم، درباره ماهیت و  یها شیگرایکی از  عنوان به یشناس معرفت

دانش و محدوده درک بشر، ماهیت و منشأ توجیه، باور، معرفت، فرآیند کسب و 

وری، حدس، ارزیابی دانش، انواع معرفت و مسائل پیرامون آن همانند فهم، دلیل دا

که در هر نظام فکری چه  کند یمروشن  یشناس معرفت. کند یمتخیل و آموختن، مطالعه 

پژوهش  یها افتهیدرباره  توان یم؟ چگونه دیآ یم به شمار قبول قابلچیزی معرفت 

 یها افتهییک پژوهش نسبت به  یها افتهیکه  شود یمداوری کرد؟ چه چیزی سبب 

 که آنبرای  کند یممشخص  یشناس معرفتباشد،  تر ناسبمهمان زمینه  در گریدپژوهش 

صادقی فسائی و شود )باید موفق  ییها آزمونآید در چه  حساب بهچیزی دانش موجه 

، ابزار ها وهیشبه مطالعه شناخت، امکان،  یشناس معرفت(. براین پایه 89،1361ناصری راد،

 .پردازد یممنابع و دیگر مباحث مربوطه به شناخت 

 
 ، جریان شناختیناسش روش

که علم از  پردازد یماز جستارهای اساسی تحلیل فلسفه علم است و به این  یشناس روش

چه ارزیابی  ها روش؟ این ردیگ یمبرای شناخت جهان بهره  ییها روشچه روشی یا 

 یشناس روش ؟سازند یمدارند و پژوهشگر را به کدام دانش از جهان رهنمون  یا یفلسف

به معنای نظریه  یشناس روشاست.  ینیب جهانلسفه شناخت و رکن مهم یکی از وجوه ف

برای انجام دادن  ییها هیرومطالعه فنون و  یشناس روشروش است. در فلسفه علم، 

 (.319،1363کرمی،هاست ) هیفرضو شکل دادن و آزمون  ها داده، تفسیر ها شیآزما

 
 روش تحقيق

. کند یمسان را به کشف مجهوالت هدایت اشاره دارد که ان ییها راهمجموعه  روش به

و مجموعه ابزار و فنونی  روند یممجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش به کار 

 (.161،1319)ساروخانی،  کند یمکه پژوهشگر را از مجهوالت به معلومات راهبری 

 طور بهکه با آداب خاصی  یا کاوشگرانهپژوهش علمی عبارت است از تالش  روش

و گسترش قلمرو معرفت بشر انجام  مسئلهبرای کشف مجهول، پاسخگویی به  مند نظام
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حافظ )دارد  (مصداق)و شناخت حاصل از این تحقیق ما به ازای خارجی  شود یم

برای  هستند کهعملی  یها هیروپژوهش، فنونی یا  یها روش رو نیازا (.11،1386نیا،

قرار  مورداستفادهژوهشی یا فرضیه پ سؤالیک  مربوط به یها دادهگردآوری و تحلیل 

 .(191،1386 ،)محمد پور رندیگ یم

 
 یشناس روشتعریف 

شناخت( در طول تحقیق و فراهم آوردن دلیل دانش )به یک نظریه تولید  یشناس روش

، گرفته شیپتحقیق برای رسیدن به شناخت در  درروندکه محقق  یا وهیشمنطقی برای 

دالیل و استدالالتی را برای کاربرد چنین  یشناس روش تر قیدقبیان  به .شود یماطالق 

عبدالهی و جوان، آورد ) یم، در ارتباط با نوع شناخت یا فهم تحقیق فراهم ییها فن

11،1386.) 

تعریف کرده و  ها روش "توصیف، تبیین و توجیه"را  یشناس روش( 1691)1کاپالن

معنای چهار روشنی ندارد و به معتقد است که این واژه مفهوم او  .ها روشخود  فقط نه

 1یشناس معرفت ،3سپاسینو عناوین تجلیلی، فنون() 1ها کیتکن: رود یمبه کار  عام کلی و

 (.18،1691)کاپالن، 9ها روش و مطالعه

که در  است ییها هیروو  ها روشخاصی از  ی مجموعه و فنون، ها کیتکنمنظور او از  

. "کربن تعیین سن  یها کیتکن" مثال عنوان هب. شود یمو  شده استفادهخاص  ی رشته کی

برای انجام یک کار فاضالنه در ( استانداردشدهاغلب شده ) رفتهیپذ یها هیرو، ها کیتکن

، شود یمدیده  النیالتحص فارغ یها رسالهو  ها نامه انیپادر  کامالًکاربرد  نیا .علم است

اغلب جایگزین لفظ پژوهشی  یها گزارشیا  ها نامه انیپادر  یشناس روشواالی  ی واژه

 .شود یم ها کیتکن

                                                 
1
-Kaplan 

5
-Techniques 

5
-Honorifics 

4
-Epistemology 

2
-Methods 
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بدین طریق کاپالن به  .شود یمتجلیلی و سپاسین نیز استفاده  صورت به یشناس روش دوم،

 معموالًکه  کند یمروش علمی اشاره گر سنتی و رایج این عبارت یعنی افسوننقش 

ارزش کار  باال بردنهدف از چنین کاربردی . بر یک بخش از پژوهش است یا مقدمه

و تبعیت  شده شناختهعلمی به رسمیت  نیقوان در پژوهش موردنظر، یعنیپژوهشی است 

و  ها رسالهو  ها نامه انی( پادر فصل اول و دوم )مبانی نظری معموالًکاربرد نیز  نیا .اند شده

 .شود یمپژوهشی دیده  یها گزارشیا 

. کند یمرا نیز ذکر  یشناس تمعرف عنوان به یشناس روشکاربرد ( 1691)کاپالن : سوم 

به  مند عالقهکه  ییها آن خصوص به، شده استفادهتوسط فالسفه  عمدتاً یشناس معرفت

برای دنبال کردن  یا لهیوس یشناس روشکه  بدین مفهوم استو  اند بودهعلم  ی فلسفه

استقراء  یها یتوانمندو  ها جذبهکه  کند یم اظهارکاپالن . حقیقت و کسب دانش است

است برای دستیابی به دانش، با چنین کاربردی سازگار  یشناس روشیک  عنوان هب

، 11661، باست1661 1ریچارد)"واقعی" یژئومورفولوژ یها بحث .(11،1691کاپالن،)

 یشناس معرفت عنوان به یشناس روشعلمی اخیر  یها نظاماز  ییها نمونه( 1661رودز

ماهیت ( با عنوان 1669)رودز و ترون  از مقاالت در مجموعه مقاالت یاریبس .هستند
، 1669 9، بیکر1669 1براون مثال عنوان به) دهد یماین معنا را نشان  3ژئومورفولوژی علمی

یاتسو . است زیبرانگ چالش( در این زمینه جالب و 1661) 9یاتسو ی مقاله مخصوصاً(. الف

ولوژی و مواضع ژئومورف 1ویگ ی خچهیتارشخصی مدرن شامل  یها اسطورهبسیاری از 

 .(961،1661شرمن، است )سرزنش کرده را  ها آن یشناس روشسست  نسبتاً

 یها کیتکنبررسی و شناسایی فنون و  "را  یشناس روش( 1691کاپالن ) تیدرنها

. "کند یمتعریف  ها آنعمومی کارآمد رایج در تمامی علوم و یا بخش اعظمی از 

                                                 
1
-Richards 

5
-Bassett 

5
-The Scientific Nature of Geomorphology 

4
-Brown 

2
-Baker 

9
-Yatsu 

1
-Whig 
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ویژه با  طور بهکه  استخاصی و طقی کافی اصول فلسفی و من در این معنا، یشناس روش

بین جایی ما یشناس روشبرای  مراتبی این تعریف سلسله حالت در است.علم در ارتباط 

 (.13،1691کاپالن،) ردیگ یمقرار  یشناس معرفتو  ها کیتکنکاربرد 

چهارم( آن است اما آخر )، مفهوم و معنای یشناس روشبنابراین گرچه مفهوم اصلی 

تمام این احوال هر نوع  با .شود یممتفاوت دیگری نیز از آن  گانه سه یاه برداشت

. این دو ردیگ یمحاکم بر آن شکل  یشناس معرفتو  یشناس یهستبسته به  یشناس روش

پایه هریک  بر عنصر کلیدی باالدستی نیز در مکاتب و رویکردهای شناختی قرار دارند.

خاص پژوهش شکل  یها روشو  یناسش روشاز این مکاتب و رویکردهای شناختی، 

 .ردیگ یم

 
 شناختی یكردهایروو  ها دگاهید

 

 ییگرا اثباتپسا  – ییگرا اثبات

چون بیکن، دکارت و  یانیگرا تجربهفلسفی بر مبنای عقاید و اندیشه  ازنظر ییگرا اثبات

 درمبتنی است و سعی  ییگرا واقعبر  یشناس یهست ازنظرهیوم استوار است. این رویکرد 

دارد که تحت تاثیرقوانین و سازوکارهای طبیعی غیرقابل  ییها تیواقعو بررسی  کشف

محیط چه در قالب شکل اجتماعی یا طبیعی، روابط و  معتقدند که انیگرا اثباتتغییرند. 

حاوی  ییگرا اثبات. آورد یم به وجودانسانی و طبیعی را  یها یبند شکلفرایندها و 

جهان منظمی است که از رویدادهای پراکنده و  ی هدربارمفروضات هستی شناختی 

 توان یمدیدگاه مدعی است که این نظم و ترتیب را  نیا است. شده ساخته مشاهده قابل

آن  فقط درباره روابط میان مفاهیم. ییها میتعمقضایای عام نشان داد، یعنی با  صورت به

امری واقعی پذیرفته  عنوان هب دیآ یدرماست، یعنی به تجربه حسی  مشاهده قابلچیزی که 

 (.131،1111بلیکی، است )و بنابراین درخور توجه علمی  شود یم

روش بررسی تجربی/  ،ها دهیپدآنان تنها روش ممکن و مناسب شناخت  ازنظر 

امور یا بازنمایی  «حقیقی»وضعیت  اصوالً انیگرا اثبات ازنظراست. پژوهش  یا مشاهده
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و  گرادو، پارادایم اثباتی یشناس معرفت ازنظر. کند یمسی را برر ها دهیپدواقعی  ی شده

دارای  قیموردتحق یها سوژهکه محقق و  شود یمیعنی فرض ؛ گرا استعین

قادر به  ها آنو تاثر از  ریتأثمنفصل و جدا از یکدیگرند و محقق نیز بدون  یها تیموجود

 یشناس روش یدهایتمه ییگرا اثباتاست. برای تحقق این فرض در  ها سوژهبررسی این 

. عالوه بر این، اند شنهادشدهیپتحت عنوان معیارهای عینیت و فراغت ارزشی  یا عمده

 در دسترس محقق قرار دارد. ها دادهبرای تحلیل عینی  یا ژهیوآماری  یها وهیشابزارها و 

، خوانند یم «کننده یکار دست –آزمایشی »پارادایم اثباتی را در اصطالح  یشناس روش

خبری یا  یها گزارهشامل ) یا هیقضبه شکل  ها هیفرضو  ها سؤالبه این صورت که 

. دو نوع رندیگ یمآزمون تجربی قرار  تحت ،دیتائو برای  شده مطرح (شرطی یها عبارت

 طرح .شود یمدر این پارادایم استفاده  یا هیفرضاستدالل استقرایی و استدالل قیاسی/ 

در برابر واقعیت  شده نییتعی با چارچوب نظری از پیش عمومی تحقیق با داشتن رویکرد

براین  فرض نظریه آزمایی استوار است. بر اصل، یعنی ردیگ یممرتبط مورد آزمون قرار 

قابلیت پوشش و قیاس کردن برخی  تر یکلسطح باالتر و  یها هینظر است که برخی

موسوم  «مدل قانون پوششی»را دارند. این قاعده به  تر یجزئو  تر نییپاسطح  یها تیموقع

 که کند یمشده تعریف  دیتائ یها هیفرضدانش را چون نظامی از  ییگرا اثبات است.

 (.33،1386،شوند )محمد پوریا قوانین عام پذیرفته  ها تیواقع عنوان به توانند یم

یعنی، نظامی از قوانین  شود یمنوموتتیک استفاده  یها نییتبدر رویکرد اثباتی از 

 یها گزارهبرمبنای قوانین علًی و  ها نییتب نیا هستند. فرامکانکه فرازمان و  مولش جهان

کمی دقیق را  یها داده گرا اثبات پژوهشگران استوارند. ها آنشبه قانون در روابط بین 

آماری و ریاضی استفاده  یها شاخصو  ها شیمایپ، ها شیآزماو اغلب از  دانند یممرجح 

 ( مواضع1) جدول ثابت و دقیق و پژوهش عینی هستند. یها سنجهدر پی  ها آن .کنند یم

 .دهد یمعمده معاصر را نشان  یها میپارادابنیادین رویکردها و 
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 ییگرا برساخت –رویكرد تفسيری 

 بوده است. مؤثرپارادایم تفسیری  یریگ شکلکانت، دیلتای وهوسرل در  یها هینظر

در اشکال  ها تیواقعیعنی ؛ است ییگرا ینسباین پارادایم مبتنی بر  یشناس یهست

، یا تجربهاجتماعی و  بر امورروانی ناملموس، مبتنی  یها برساختهیا  ها سازهگوناگون 

و بررسی  درک قابل، نندیآفر یمکه آن را  ییها گروهمحلی و وابسته به افراد یا  تاًیماه

 هستند.

 یعنی ذهنی است. -یا مذاکرهتفسیری، موضع  –معرفت شاختی برساختی  یریگ موضع

 ها افتهیباهم تعامل دارند که  یا گونه به یموردبررس ی سوژهمحقق و  شود یمفرض 

رض . این رویکرد فشوند یمو تفسیر « خلق»و شفاهی، در مسیر انجام تحقیق  یانیطور ب به

جهان اجتماعی  «طبیعی»مند و پویای آن در محیط می داردکه واقعیت در شکل بستر

هاو  یریگ جهت ی رندهیدربرگمعنادار زندگی روزمره  یها مشخصه قرار دارد.

دنیای خود را  یها تیواقع طور هدفمند به است که یکنندگان مشارکت یها کنش

معتقدند که شرح و تعبیرهای زندگی اجتماعی را باید در بدو امر از  نانیا .سازند یم

، زبان آورند یمعمل تعابیری برگرفت که کنشگران اجتماعی از فعالیت خود به 

شود )محمد مردم اخذ  دانشمندان اجتماعی باید از زبان روزمره مورداستفاده

 (.91،1386،پور

محصولی اجتماعی  عنوان بهاجتماعی تنها  یها تیواقعرویکرد تفسیری  یبنابرم

انسانی ساخته، بازسازی و  تعامالت ندیفرآروزمره در  صورت بهو تفسیرند که  درک قابل

)برخالف  امکانفراجتماعی فاقد الگوی منظم، فرازمان و  یها تیواقعشوند.  تفسیر

، رو نیازا. شوند یمهستند و فقط توسط محقق تفسیری درک و فهم  (رویکرد اثباتی

هدف پژوهش علمی درک و تفهم معنای رفتارها یاکنش های متقابل معنادار افراد است 

تبدیل  تر کالنعینی  یها تیواقعهاو که در سطوح باالتر کنش، به یک سری ساختار

متعارف و  یها منشو  ها تعامل. برمبنای این رویکرد، منابع دانش و معرفت در شوند یم

بنابراین، ؛ و چیزی خارج از کنش متقابل مردم معنادار نیست قراردادندافراد  ی روزمره
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و روش علمی نیز رفته  معرفت و دانش به شمار ی عمدهدانش عامیانه یا عقل سلیم منبع 

باید براین منبع تکیه کند. از منظر این رویکرد، دانش نه توسط تعداد خاصی از افرادیا 

 دیبازتولبلکه توسط کلیه افراد جامعه تولید و  (اثباتی کردیمانند رونخبگان جامعه )

از مشاهده مشارکتی و پژوهش میدانی  باغالبرساختی  -تفسیری پژوهشگران .شود یم

که پژوهشگران ساعات زیادی را در تماس  اند آنفنون مستلزم  نیا .کنند یماستفاده 

 سپری کنند. موردمطالعهشخصی مستقیم با افراد 

 
 رویكرد انتقادی

( بنیاد رویکرد 1899-1636) 1دیفرو و( 1818-1883) 1مارکسکارهای کالسیک 

و  9، فروم1ومثل آدورن 3. اندیشمندان مکتب فرانکفورتدهند یمانتقادی را تشکیل 

-1111) 8ویبوردو  (1616) 1هابرماسبسط دادند. در دوران معاصر را  ها آن 9مارکوزه

رهیافت تجربی  – ییگرا ینیعاصلی این پارادایم هستند. بوردیو هم  پردازان هینظر( 1631

را رد کرده و  انیرگرایموردنظر تفسو هم رهیافت ذهنی و ارادی  انیگرا اثباتو کمی 

بوردیو، هدف  ازنظرسیاسی باشد.  ضرورتاًت که تحقیق باید باز اندیشانه و اعتقاد داش

گرایی  واقع بهعادی و بدیهی است.توجه  ظاهراًو افشای رویدادهای  یآشکارسازتحقیق 

موجود  یها تیواقعیعنی ؛ دهد یماین پارادایم را شکل  یشناس یهستتاریخی، 

، فرهنگی، یاجتماع وامل اقتصادی، سیاسی،ع ریتأثاما در بستر زمان تحت  اند درک قابل

 .ابندی یمو تغییر  رندیگ یمقومی و جنسیتی شکل 

و ذهنی گرایانه  یا مذاکره، ماهیتی تعاملی، یشناس معرفترویکرد انتقادی به لحاظ 

شکل  باهم به قیموردتحق ی سوژهمحقق و  شود یمدرباره معرفت دارد، یعنی فرض 

                                                 
1
- Marx 

5
- Freud 

5
- Frankfurter Schule 

4
- Adorno 

2
- Fromm 

9
- Marcuse 

1
- Habermas 

1
 - Bourdieu 
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. گذارند یم ریتأثبررسی  ندیبر فرامحقق نیز ناگزیر  یها ارزشتعاملی ارتباط داشته و 

یعنی مستلزم ؛ پارادایم انتقادی ماهیتی گفتگویی و جدلی دارد یشناخت روش ازنظر

موردتحقیق است. این گفتگو باید جدلی باشد تا ناآگاهی  یها سوژهگفتگو بین محقق و 

 تبدیل کند.  «بخش یآگاه»ناصحیح را به آگاهی  و درک
 زمینه علم و شناخت معاصر درعمده  یها میپارادا( مواضع بنیادین رویکردها و 1ول )جد

 رویکرد 

 مواضع بنیادین

-تفسیری  نظریه انتقادی ییگرا اثباتپسا  ییگرا اثبات

 ییگرا برساخت

 پراگماتیسم

 –بومی  ییگرا واقع یشناس یهست

و  «واقعی»واقعیت 

 درک قابل

 ییگرا واقع

واقعیت  -انتقادی

، درک قابل «واقعی»

 اما ناقص و محتمل

 

 -تاریخی ییگرا واقع

واقعیت مجازی 

توسط  گرفته شکل

اجتماعی،  یها ارزش

سیاسی، اقتصادی، 

جنسیتی، در خالل 

 تبلوریافته زمان

 – ییگرا ینسب

محلی و 

 یها تیواقع

 خاص ی برساخته

 یها تیواقع

چندگانه، وحدت 

 هستی شناختی

عینی  –ثنویت گرا  یشناس معرفت

حقیقت  ها افتهی –گرا 

 دارند

 -ثنویت گرایی

 ییگرا تینیع

 ، سنت،شده لیتعد

انتقادی،  اجتماع

 ها افتهی

احتماالحقیقت 

 دارند

 –ذهنی  – یا مبادله

 ارزشی یها افتهی

ذهنی  – یا مبادله

 گرا، 

 برساخته یها افتهی

 ضد تقابل گرا،

چند  یشناس معرفت

 پارادایمی،

 همگرایی پارادایمی

 یکار دست -آزمایشی یشناس روش

، ها هیفرض دیتائکننده، 

 کمی یها روش عمدتاً

 -آزمایشی

 ی شده یکار دست

چند  -شده لیتعد

 –گرایی انتقادی 

 -ها هیفرضابطال 

ممکن است 

کیفی را  یها روش

 نیز به خدمت گیرد

 متکثر یها روش جدلی - یلیتأو جدلی -گفتگویی

 یشناس روش

 ترکیبی

ایشی، پیم –کمی  ها روش

 آزمایشی

پیمایشی،  –کمی 

 آزمایشی

 هم کیفی هم کمی، کیفی

 تیاهم

 کنندگان مشارکت

 ها روشدر انتخاب 

 هم کیفی هم کمی،

 ها روش نیبهتر

 شوند یمانتخاب 

هم استقرایی، هم  استقرایی -استفهامی یا هیفرض -قیاسی استقرایی منطق

 یا هیفرض -قیاسی

 استقرایی،

، یا هیفرض -قیاسی 

 امیاستفه

 صیتلخ(، با 16-18،1386محمد پور )منبع: 
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تاریخی است که در  –ساختاری  یها شهیانداز اعتقادات و  یا مجموعهاینان  ازنظردانش 

 یها نشیب. این تغییر و دگرگونی همراه با افتیخواهند خالل گذر زمان تغییر 

تقرایی در است. رویکرد انتقادی ضمن اتخاذ منطق استدالل قیاسی و اس بخش یآگاه

این  بر اساس. ردیگ یمتعریف نظریه و تبیین، استدالل استفهامی را نیز به خدمت 

در  که رود یمرابطه با داده و نظریه بکار  جایگزین متعددی در یها چارچوباستدالل، 

انتقادی، توهمات را آشکار  اریع تمام. یک تبیین شوند یمارتباط باهم تشریح و ارزیابی 

، چگونگی حصول تغییر کند یمهای زیرین حاکم بر شرایط را توصیف ساخته، ساختار

دهد )محمد  یم ارائهممکن را  یا ندهیآبرای  یانداز چشمو  کند یمرا تشریح 

 (.96،1386،پور
 

 روش تركيبی :پراگماتيسم

 یشیاند جزمترکیبی تالش دارد تا تعادلی بین  یها روش بر هیتکرویکرد پراگماتیسم با 

گرایی برقرار کند. از دیدگاه پراگماتیسم، دانش یک برساخته اجتماعی  فلسفی و شک

متفاوتی  و درجات شوند یمآنان تنها یک ابزار محسوب  ازنظر ها هینظرو واقعیت است. 

در عمل نشان  ها آنپذیری  ینیب شیپو  یریو کاربردپذ دهند یم ارائهاز حقیقت را 

معرفتی در این دیدگاه  ییگرا کثرت .تا چه حد درست هستند ها هینظرکه  دهد یم

متفاوت و  یها روش، رویکردها و ها هینظراست و به تلفیق منسجم و دقیق  موردتوجه

 ها دادهو  ها آزمون، ها تجربه، ها مشاهدهدر این راستا همه . کند یم دیتأکحتی متضاد 

ارزیابی  مهم درک جهان زندگی یها وهیش عنوان بهکه دارند  یریتأثبسته به میزان 

 یها ارزشداشته و  دیتأکدر تحقیق اجتماعی  ییگرا ارزشاین رهیافت بر . شوند یم

رویکرد از  نیا .نهد یممشترک انسانی چون دموکراسی، آزادی، عدالت و ترقی را ارج 

پذیرفته  ریتأثتکاملی  ی هینظرو  ییگرا تجربه ازجملهمکاتب و رویکردهای متعددی 

 .(98،1386،است )محمد پور
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با یک برنامه  زمان همپراگماتیسم استفاده از هردو روش کمی و کیفی را در یک مطالعه 

 سؤال». محققان پراگماتیست بر این باورند که کند یمتوصیه  یا چندمرحلهتحقیقی 

حامی آن روش تلقی شود.  یها میپارادایا  مورداستفادهاز روش  تر مهمباید  «تحقیق

. از دید این دهند یمفه تحقیقی بسیار کاربردی و عملی پیشنهاد یک فلس ها سمیپراگمات

، یشناس روشکه از چه منطق، استدالل،  کند یمیا موضوع تحقیق تعیین  مسئلهپارادایم 

 روش و فنون علمی باید در تحقیق استفاده شود.

 مؤثر با قبول مسئله سان نیبدپراگماتیسم وظیفه اصلی تحقیق را استقرار عقیده می داندو 

جدا می کندو برخالف آن،  ییگرا عقلگوناگون، راه خود را از  یها روشبودن نسبی 

 (.199،1386عبدالهی و جوان،) ردیگ یمدر پیش  انگار مطلق ریغموضعی نسبی نگرانه و 

در علوم اجتماعی نقش  ژهیو بهخالصه، پراگماتیسم در بازسازی نظریه و روش  طور به

و  ها یشناس روشبه همگرایی پارادایمی، تلفیق  تیدرنها بسیار کلیدی ایفا کرد که

 یها روشاستفاده از  دینما یمانجامید. آنچه الزم  یشناخت روشاجتناب از تعصب 

فنی تحقیق را با یکدیگر ادغام  یها هیرویا ترکیبی در تحقیق علوم است که  چندگانه

ش در یک فرآیند مشاهده و شمار یها هیروکرده و به تحقیق چون یک مهارت نه 

سوم  یشناخت روشفلسفه پراگماتیسم به پیدایش جنبش  رو نیازامکانیکی نگاه شود. 

تفسیری(  –و کیفی در رویکرد برساختی  ییگرا اثباتکمی در  یها جنبشبعد از )

موسوم است. سهم  ترکیبی یها روشتحقیق با یا ترکیبی  یشناس روشمنتهی شد که به 

تیسم آن است که زبان متعارف و خشک علوم اجتماعی را پراگما یشناخت روشعمده 

 یها یریگ موضعو  ها مناقشهگشوده و فرصتی فراهم ساخته تا محققان بدون نگرانی از 

پارادایمی و فلسفی بر سر اینکه چه چیزی حقیقت یا چه چیزی عینی و معتبر است، به 

نه  ندیآ یم حساب بههستند که تنها نتایج  نیا مطالعات خود ادامه دهند. در این رویکرد،

محمد پژوهشی را توجیه کند ) یها تیفعالکه  یشناخت روشیک گفتمان واحد 

 (.88،1386،پور
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 و راهبردهای پژوهش ها وهيش

حداقل چهار شیوه و راهبرد  توان یمو مکاتب اصلی شناخت،  ها دگاهیدبا توجه به 

 پژوهش و استدالل را شناسایی نمود:

بر اساس  ها هینظرو  ها میتعم استنباط، روش علمی که متضمن 1یراهبرد استقرای -1

 بر اساسنظریه  یزیر هیاست )پاتحت بررسی  یها دهیپداز  یا تکرار شدهمشاهدات 

 در استقرایی همان دیدگاه عرفی به چگونگی فعالیت دانشمندان است. راهبرد مشاهده(.

 ،ها دادهنی، تحلیل دقیق و درست بسیار دقیق و عی یریگ اندازهاین دیدگاه، مشاهده و 

پوزیتیویسم شالوده اصلی راهبرد  کردیرو نیل به اکتشافات علمی ضرورت دارد. یبرا

 استقرایی است.

 یانتزاعدرست و  یها گزاره، فرآیند منطقی استنباط نتایج از 1راهبرد قیاسی -1

قیاسی  -فرضی یها نام بهراهبرد که  نیا یک نظریه(. یریکارگ بهنتایج از راه  ینیب شی)پ

انتقادی بسط  ییگرا عقلفلسفه  گذار انیبنتوسط پوپر  شود یمنیز خوانده  ییگرا ابطالیا 

در خدمت استدالل قیاسی قرار  ها دادهداده شد. در این راهبرد برای تولید معرفت جدید، 

 ها آنتا مشاهدات را توضیح دهند نه اینکه خود از  شوند یمابداع  ها هینظرو  رندیگ یم

 موقتاًو برخی ابطال و برخی  رندیگ یمقرار  وخطا آزموندر بوته  ها هینظر نیا مشتق شوند.

شیوه ارسطویی است و از یک قانون عمومی و کلی شروع  نیا .شوند یمو پذیرفته  دیتائ

 .شود یماستفاده  یجزئموارد  ینیب شیپو از آن برای 

که  کند یمفهام به فرآیندی اشاره ، مفهوم است1یساز هیفرضیا  3راهبرد استفهامی -3

، ردیگ یمقرار  مورداستفادهاز تعابیر کنشگران اجتماعی  یاالجتماع علمبرای تولید تعابیر 

از مفاهیم عامیانه و تعابیر عامیانه زندگی  ها هینظریا برای مشتق کردن مفاهیم فنی و 

 کیهرمنوت یها دگاهید مختص علوم اجتماعی است. اجتماعی. راهبرد استفهامی

 (.191،1111بلیکی، کنند ) یم)تفسیرگرایی( و پدیدارشناسی از این راهبرد استفاده 

                                                 
1
-Inductive 

5
-Deductive 

5
-Abductive 

4
-Abduction 
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تعبیری که از سوی  .اند برده نامنیز  1از این راهبرد تحت عنوان استنتاج با بهترین تبیین

استنتاجی  مقصود فیلسوف پراگماتیست آمریکایی مطرح شد. 1چارلز ساندرز پیرس

بهترین نحوه تبیین را ارائه  یا هیفرضکه نظریه یا  میریگ یمنتیجه  است که از طریق آن

با چند  که یدرصورتاین اساس  بر است. تر یعقالن ها هیفرضیا  ها هینظرو از سایر  دهد یم

و قراین در دسترس را پوشش دهند،  ها داده ها آنفرضیه رقیب روبرو باشیم که همه 

و  ها داده، ها هیفرضردار است که بهتر از سایر از احتمال صدق بیشتری برخو یا هیفرض

 (.11،1361قراین موجود را تبیین کند)نصیری، 

علمی و  ییگرا واقع، منطبق با دیدگاه فلسفی 3کاوی پسراهبرد  -1

با  مشاهده قابل یها دهیپداز تبیین  عبارت است گرا واقععلم  هدف است. ییگرا برساخت

با راهبرد قیاسی  ییها شباهتراهبرد  نیا یربنایی.ز یها سمیمکانارجاع به ساختارها و 

مدل  سپس .شود یمساخته  ها سمیمکاناین راهبرد ابتدا مدلی از ساختارها و  در دارد.

و  ها مدلتا  شود یمو آزمون تکرار  یساز مدل ندیفرا ،ردیگ یممورد آزمون قرار 

 (.119،1111بلیکی، گردند )، تبیین اند شده کشفساختارهایی که 

 
 یشناس روشژئومورفولوژی و 

صرف  ها یشناس روشفالسفه علم و مورخان علم تالش زیادی برای توضیح و تفسیر 

، معانی و کاربردهای مختلفی ها جنبهدارای  یشناس روشگفته شد  همچنان که، اند کرده

بوده و هستند. از  مند عالقه یشناس روش یشناخت معرفت یها جنبهفالسفه به  یبرخ است.

موضوع شناخت( بحث ها ) لندفرمین رهگذر ژئومورفولوژی علمی است که در مورد ا

در ژئومورفولوژی باید  یشناس روش( معتقد است که در رابطه با 1661) شرمن .کند یم

 یها سنت ،1( در مورد استقالل علم1691کاپالن ) دگاهید سه جنبه را در نظر گرفت:

 (.191،1661اگماتیسم )شرمن، جدید پر دگاهیو دالکاتوش  یشناخت روش

                                                 
1
-Inference to the best explanation 

5
- Peirce  C.S  

5
-Retroductive 

4
-Scintific Autonomy 
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( روش علمی، معیارهای پژوهش علمی را در 9،1691-1کاپالن ) ی دهیعقبه  -1

 افتیدر .انجامد یمو این به استقالل علم  کند یمدرون خود علم و رشته علمی جستجو 

روش علمی خاص وجود  عنوان بهچیزی  درواقعاز روش علمی پذیرفته نیست و  یا گانهی

نخبگان  ژهیو بهعلمی و  ی جامعهخود  لهیوس بهعلمی هر رشته خاص  یداردهااستان ندارد.

دیگر  لهیوس بهیک پژوهشگر فقط باید  کار .شود یمآن رشته تعریف و مشخص 

 درروشنوعی استقالل و آزادی عمل  نی؛ بنابراپژوهشگران آن رشته قضاوت شود

دانشمندان  ازجملهشناسی هر رشته علمی وجود دارد که توسط نخبگان آن رشته 

 یها انجمن، ویراستاران مجالت، داوران و مدیران مسئول ها دانشگاهسرآمد، اساتید 

قانون بنیادین ژئومورفولوژی  "( عقیده دارد که 1661) شرمن .شود یمتعیین  ...علمی و

ژئومورفولوژیست هاست، ناظر و داور این رشته خود ماییم و ما  یریپذ تیمسئولخوب، 

 یشناس روشتعهد ما برای تجویز  نیا و قضات آن هستیم. میکن یمدها را تعیین استاندار

)شرمن، "دانشجویانمان است ژهیو بهدرست برای جامعه علمی ژئومورفولوژی و 

961،1661.) 

وجود دارد: شک  یشناخت روش( سه سنت اصلی 1618به باور الکاتوش ) -2

. در این سه سنت، طیف 3ییگرا بهنخو سوم  [3] 1علمی ییگرا زییتم، تحدید و 1گرایی

پوزیتیویست  ازجملهرادیکال )افراطی(  انیگرا تجربهو ایسم ها از  ها شیگراوسیعی از 

در ابتدای این نوشتار دیده  ذکرشدهگرفته تا فیلسوفان  ها مدرن پستها، فمنیست ها و 

 .شود یم

روش مطلقی  هیچ وسیله و باور کهالف( شک گرایی دیدگاهی باستانی است بر این 

علمی وجود ندارد و هیچ معیار مطلقی برای حقیقت یافت  یها هینظربرای ارزیابی 

مدرن شکاکانه را دکارت عرضه کرد. پیامدهای روش شناسانه این  استدالل .شود ینم

 رابندیفا فایرابند احیا شد. تیموردحمافرهنگی  ییگرا ینسبدیدگاه در رویکردهای 

                                                 
1
-Skepticism 

5
-Demarcationism 

5
-Elitism 
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بلکه معتقد بود که  کرد یمخاص را تقبیح  یشناس روشبه یک  دانشمندان معتقد تنها نه

مختلف بهره  یها یشناس روشو در عمل از  کنند یمفقط وانمود به این کار  ها آن

تجلی  مدرن پستشناسی  درروشفایرابند،  "هرچه شدنی است " کردیرو .رندیگ یم

هر روش و ابزاری باز کرده. این رویکرد دست ژئومورفولوژیست ها را برای استفاده از 

 برای مثال یاتسو) کنند یماز آن استقبال  ها ستیژئومورفولوژبسیاری از  لذا .گذارد یم

 (.1613و بوترز  11661

هایی در علم وجود درادر علم، معیارها و استاند ییگرا زییتمب( ازنظر پیروان تحدید و 

، کیتفک قابل( علم ریغز علم ا)معرفت بهتر از معرفت بدتر  ها آن لهیوس بهدارد که 

در  شمول جهانکه معیارهای  دیگو یمعلمی  ییگرازییتم شناسایی و مرزبندی است.

علم )و نیز علم ژئومورفولوژی( به همراه  محصوالت قرار دارد. [1ها ] شهیاندجهان سوم 

سوم متون  جهان در جهان سوم وجود دارند. ها آن یشناس روشمعیارهای ارزیابی و 

الکاتوش  زعم به گیرد. یدربرمنظری و استدالالت انتقادی را نیز  یها ستمیسعلمی، 

 یها افتهیو  یشناس روشفیلسوفان علم، قضات و داوران اعتبارسنجی )و نه اثبات( 

 .داند یمپژوهشی  یها برنامه. وی این دیدگاه را تنها وسیله منطقی برای ارزیابی اند یعلم

علمی را قبول  یها فرآوردهبرای ارزیابی  شمول انجهوجود معیارهای  ییگرا نخبهج( 

در مورد  توانند یمنداردو معتقد است که فقط خود دانشمندان هر رشته علمی هستند که 

 کیآکادماستقالل  "( 111: 1618نظر الکاتوش ) به کیفیت آن علم قضاوت کنند.

علمی را یک نخبه  یجا بهشخص بیرونی نباید جرات قضاوت  ...علم( مقدس است،)

مدرن بودند. در  انیگرا نخبهوی دکارت و بیکن دو نفر از نخستین  ازنظر. "داشته باشد

 .کند یمرا مشخص  ها تیاولوعلمی استانداردها را تنظیم و اجرا و  ی جامعهاین دیدگاه، 

 یگذار هیپاعقل سلیم( ) 1شعور متعارف بر اساسپراگماتیسم باور فلسفی است که  -3

 ها هینظردارد و به تلفیق منسجم و دقیق  دیتأکمعرفتی  ییگرا کثرترد بر شده، این رویک

                                                 
1
 - Yatsu(1555) 

5
-Common sense 
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دید این پارادایم، مسئله یا  از متفاوت و حتی گاه متضاد اعتقاد دارد. یها یشناس روشو 

، استدالل و فنون علمی باید استفاده یشناس روشکه از چه  کند یمموضوع مشخص 

 لیتفص بهبر توسعه و عمل در ژئومورفولوژی را ب( اثرات پراگماتیسم 1669کرد. بیکر )

( هیچ شکی باقی 1681فوجیکی ) ازجملهشرح داده، کار او و دیگر کارهای مرتبط 

 افتهی راهمختلفی از پراگماتیسم در ژئومورفولوژی  یها گونه یها شهیاندکه  گذارد ینم

 (.961،1661شرمن، است )

 
 و بحث یريگ جهينت

و رویکردهای  ها دگاهیدسنتی تابعی از  طور بهرشته علمی و روش در هر  یشناس روش

علم و فلسفه علم روند تحوالت و  خیتار است. یشناس معرفتو  یشناس یهست

اغلب منابع  در .دهند یمبررسی کرده و نشان  یخوب بهمکاتب شناختی را  یریگ شکل

 -تفسیری، پسااثبات گرایی، ییگرا اثباترویکردها و مکاتب شناختی اصلی شامل 

( مواضع بنیادین و مقایسه این 1( و )1) جدول برساختی، انتقادی و پراگماتیسم هستند.

 .دهد یمرویکردها را نشان 

واقعیت واقعی را مدنظر دارد، پراگماتیسم  ییگرا اثبات که یدرحال یشناس یهستبه لحاظ 

برساختی  -تفسیری کردیرو قائل است. یشناس یهستچندگانه و وحدت  یها تیواقعبر 

 ازنظر .دهند یمقرار  موردتوجهتاریخی را  ییگرا واقعو نظریه انتقادی  ییگرا یبر نسب

ذهنی  ،ییگرا برساخت -گرا، نظریه انتقادی و تفسیریعینی ییگرا اثبات یشناس معرفت

 -آزمایشی ییگرا اثبات یشناس روشمنظر  از گرا و پراگماتیسم چند پارادایمی است.

 –نظریه انتقادی، گفتگویی  که یدرحال کمی است. یها روشو پیرو کننده  یکار دست

 کیفی هستند. یها روشجدلی و موافق  – یلیتأو ییگرا برساخت -جدلی و تفسیری

 .پسندد یممتکثر و ترکیبی را  یها روشنیز  سمیپراگمات

و کمی، پیمایشی  یها روشو پسااثبات گرایی  ییگرا اثبات، در رویکرد ها روش از جنبه

کیفی و نظریه  یها روشبرساختی از -تفسیری دگاهید .شود یمآزمایشگاهی استفاده 
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لحاظ  به .کند یماستفاده  ها روشاز همه  سمیپراگمات .برد یمانتقادی از هردو بهره 

، یا هیفرض -از استقرا، پسااثبات گرایان از منطق قیاسی انیگرا اثباتاستدالالت منطقی 

انتقادی از  هینظر .کنند یماستفهامی و استقرایی استفاده  برساختی از منطق-تفسیری

دارد )جدول و پراگماتیسم همه انواع منطق پژوهش را قبول  یا هیفرض –استقرا و قیاسی 

رویکردهای پژوهش در سه سنت اصلی یعنی سنت کمی گرا، سنت کیفی  چنانچه (.1

در قالب  توان یمرا  ها نآشوند، آنگاه خصوصیات اصلی  یبند گروهگرا و سنت ترکیبی 

 ( خالصه کرد.1جدول )

، ساختارگرایی و ییگرا ابطال ، ناتورالیسم،ییگرا تجربه، ییگرا اثباتاز یکسو 

علوم طبیعی، در وادی علوم انسانی  یها روشاهدافشان، احیاء  یا گونه بهکارکردگرایی 

 یها دهیپداهی ابژکتیو که با نگ دارند یم بر آنعالمان علوم انسانی را  سان نیبداست و 

 آورند واشیایی فیزیکی در نظر  سان بهانسانی و اجتماعی را خالی از معنا و بار معنایی 

آورند که آگاهی و معنا و انسان،  حساب بهاز اشیاء و امور واقع  یا مجموعهجهان را 

 کیفی اعم از یها یشناس روشاز سوی دیگر  اما جایگاهی در آن ندارند. یرو چیه به

و تعلیل  یابی علت، ییگرا ینسبو  کیهرمنوت تفهم گرایی، پدیدارشناسی، پراگماتیسم،

 حساب بهعلوم انسانی  ی ژهیکار ورا مختص علوم طبیعی و دلیل یابی و کشف معنا را 

کمی، کردوکار اصلی عالمان علوم انسانی را  یها روشآورده و در تقابل با طرفداران 

 (.16،1386عبدالهی و جوان،دانند ) یمپس ظواهر  کشف معنا و ماهیت نهفته در

علی و  یها لیتحل ژئومورفولوژی از ابتدا و در بنیان خود بر مبنای مشاهده، آزمایش،

کمی،  یها لیتحل امروزه همبستگی و نیز پراکنش فضایی یا جغرافیایی استوار بوده است.

و  یا انهیرافضایی و  یها لیتحلابزارهای مدرن، تجهیزات آزمایشگاهی و میدانی، 

 .شوند یمدر ژئومورفولوژی مدرن استفاده  تر قیدق یها یریگ اندازهمشاهدات و 

تاکنون از سنت کمی گرا پیروی کرده، رویکرد حاکم اصلی بر  یژئومورفولوژ

 یشناس روشبه لحاظ  و لذاو پسااثبات گرایی بوده و هست  ییگرا اثباتژئومورفولوژی 

به  توجه .هاست دگاهیداین  ی شده رفتهیپذو مقتضیات  و روش نیز تابع قواعد
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میدانی، اهمیت عینیت،  مشاهده قابلو تجربه پذیر و  ملموس موجود، یها تیواقع

از فنون کمی و آزمایشگاهی، منطق استقرایی و قیاسی، تعقیب قوانین  یریگ بهره

 چیه است. ژئومورفولوژیکی یها پژوهشخصوصیات  ازجمله میتعم قابلو  شمول جهان

بر ژئومورفولوژی حاکم بوده  ییگرا اثباتشکی وجود ندارد که تا به امروز رویکرد 

 است.

 سه سنت اصلی پژوهش یها یریگ موضع سهی( مقا1جدول )
 سنت تركيبی سنت كيفی سنت كمی 

 انتقادی و پراگماتیسم ییگرا برساخت -تفسیری یی و پسااثبات گراییگرا اثبات ها میپارادا

 ترکیبی کیفی کمی ها روش

 کیفی( -عددی) یبیترک کیفی() یتیروا عددی ها دادهشكل 

 ی ترکیبیریگ نمونه ی هدفمندریگ نمونهبر  دیتأک ی تصادفیریگ بر نمونه دیتأک یريگ نمونه

راهبردهای 

 گردآوری

 ها داده 

ی، پیمایش میدانی، ا مشاهده عمدتاً

مصاحبه بسته، پرسشنامه، آزمون 

 مایشگاهیمیدانی و آز

 مشاهده ساخت نیافته، عمدتاً

 مصاحبه باز

 راهبردهای ترکیبی

توصیفی و ) یآمارتحلیل  ها دادهتحليل 

 استنباطی( و ریاضی

ی ترکیبی، هم ها لیتحل ی کیفیها دادهتحلیل تماتیک 

 آماری، ریاضی، تماتیک

یا  ها هیفرضی و متضمن دییتأ تاًیماه هدف تحقيق

 یا هردو ها سؤال

کیفی و اکتشافی و متضمن  تاًیماه

 سؤاالت

 اهداف ترکیبی

علی، تطبیقی، همبستگی، شبه  ی پژوهشها سنت

 آزمایشی، آزمایشی

 ی،دارشناسیپد ی،نگار مردم

 یا نهیزممطالعه موردی، نظریه 

 ی ترکیبیها طرح

استفهامی و  منطق ی،ا نهیزمنظریه  مفهومی یا نظریه بر چارچوبمبتنی  نقش نظریه و منطق

 تقراییاس

 -هم منطق استفهامی

استقرایی، هم قیاسی، چرخه 

 قیاس و استفهامی -استقرا

 11: 1116 یتشکر، به نقل از تدلی و صیتلخ( با 39،1386محمد پور )منبع: 
در ژئومورفولوژی نشان  یشناس روشفیلسوفان و  یها دگاهیدتدقیق در نظریات و 

 که: دهد یم

مورفولوژی از طریق یک فرایند سبکی ( معتقد است که ژئو963،1661شرمن ) -1

است که  ییگرا نخبهافراطی از  یا جلوهسبکی  ندیفرآ .ابدی یم و افتهی توسعه مد گونهو 

 .کنند یمبر رشته علمی خود اعمال  یتوجه قابلدر آن تعداد کمی از رهبران سبکی، اثر 

و مقبولیت ، محبوبیت، شهرت شان یعلمجایگاه و مرتبه  بر اساسرهبران سبکی  نیا
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. اینان یا نمایندگانشان داوران، ناظران و شوند یمانتخاب و مشهور  ،شان یپژوهشبرنامه 

در بخش  ییگرا نخبه. درواقع اند رشتهحافظ استانداردهای علمی  داوران ئتیه

از دنیای ژئومورفولوژی حاکم است و همسو با دیدگاه کاپالن در مورد  یتوجه قابل

استانداردهای علمی ژئومورفولوژی را خود اعضا رشته و  ینعی استقالل علمی است.

 یا داوری را ندارند. اظهارنظرو افراد خارجی حق  کنند یم نخبگان آن تعیین ژهیو به

 یشناس روشدر جامعه ژئومورفولوژی گروهی نیز عقیده دارند که  وجود نیباا -1

داوران و قضات  لهیوس بهاین رشته باید  یها پژوهش یها افتهیدر ژئومورفولوژی و 

 زییتمطرفداران دیدگاه شود )خارجی که همانا فیلسوفان علم هستند، داوری و رصد 

طرفین پذیرفته  یاز سواگر این داوری و رصد وجود داشته باشد و  البته در علم(. ییگرا

یا بسیار ضعیف  شود ینمدیده  یا هیدوسوحال حاضر چنین تعامل  در و اجرا گردد.

 است.

یان معتقدند که هیچ معیار و استانداردی وجود ندارد و هر چیزی شک گرا -3

برخی  گرچه این نظر که هر چیز شدنی است مشکل است. رشیپذ شدنی است.

و آشفتگی  ومرج هرج احتماالًقبول این نظر  با قبول دارند. ار  آن ها ستیژئومورفولوژ

پذیرش بدون داوری  مثالً ست.ا بار انیزو این مسئله برای این رشته، بالقوه  دهد یمرخ 

علمی این  یها انیبنمقاالت در نشست ساالنه انجمن جغرافیدانان آمریکا که به ضعف 

 (.961،1661)شرمن، شود یمرشته منجر 

و اینان استفاده از  بازکرده انیگرا ینسباز نگاهی مثبت پذیرش شک گرایی راه را برای 

تا ) شک گرایی یها دگاهید لذا .دانند یم ریپذ امکانهر نوع ابزار و روشی را شدنی و 

تا حدودی با رویکرد پراگماتیسم  (آنجا که به بنیان علمی این رشته آسیب نرساند

و پراگماتیسم در کارهای خارجی و داخلی  ییگرا ینسباز  ییها نشانه .همخوان است

( 1369،1361،1361کارهای رامشت و همکاران ) ازجمله، شود یمژئومورفولوژی دیده 

در ژئومورفولوژی  ییگرا ینسبدر مورد  و رساله دکترای ژئومورفولوژی محمدیان

 .(1369محمدیان،) یشهر
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 -شخصی، سوابق آموزشی یها جنبههر ژئومورفولوژیستی بر اساس برخی  درهرصورت

خاصی را استفاده  یها روشو  یشناس روش، یموردبررسپژوهشی و ماهیت مسئله 

 اگر .ردیگ یمشخصی نشات  موردنظر یشناس روشز سنت همه ا ها نیاو  کند یم

بودند که خصوصیات پژوهشی  یطرف یبو ناظران خارجی  منصفه ئتیه

آنگاه ارزیابی نتایج، گویای  کردند یمرا بررسی و وارسی  ها ستیژئومورفولوژ

توجه روزافزون به مباحث نظری و فلسفی و  رغم یعل مورد عمل ما بود. یشناس روش

هم در ایران و هم  ها ستیژئومورفولوژدر ژئومورفولوژی، برای بسیاری از  یسشنا روش

بر مسائل  یارکمیسبعده  یعنی در خارج از ایران این مسئله خیلی اهمیت ندارد.

 کمبود مقاالت، هم آن، گواه کنند یمو فلسفی در ژئومورفولوژی توجه  یشناس روش

و  سؤاالتبر این عدم توجه کافی به بخش  وهعال و کتب در این زمینه است. ها نامه انیپا

کارشناسی ارشد و دکترای ژئومورفولوژی شاهد دیگری بر  یها نامه انیپادر  ها هیفرض

 این مدعاست.

( از زمانی که دیویس نظریه چرخه جغرافیایی یا فرسایش را ارائه 1666به اعتقاد شرمن )

خ نداده و هیچ پارادایمی کرده، هیچ تغییر انقالبی دیگری در ژئومورفولوژی ر

معیارهای کوهن، انقالب علمی  بر اساسپس از دیویس،  شده داده اتینظر .میا نداشته

در ژئومورفولوژی از نظرشرمن، جریانی کند از سبکی به  یشناس روش تحول نبوده.

 هدنشآشکاری از تحول جدید نیز دیده  نشانه سبک دیگر بوده است.

در ژئومورفولوژی  ها مدلو  ها روشاز  یتوجه قابلش بخ حداقل (.961،1661شرمن،)

اغلب نخبگان یا افرادی خاص مطرح  لهیوس به. روش یا مدلی اند مد گونهسبک گونه و 

از طی  پس .شود یمالگوی پژوهش و مد مطرح  عنوان بهو تا مدت معینی  شود یمو اجرا 

دید دیگری ظهور زمانی و انجام تحقیقات متعدد و شاید تکراری، روش یا مدل ج

و یا توجه کمتری  شود یمورود مدل جدید، مدل قبل یا به فراموشی سپرده  با .کند یم

و چند سالی الگوی  ردیگ یمخاص قرار  موردتوجهجدید  مدل .گردد یمبدان معطوف 

و این چرخه  شود یم. سپس روش یا مدل جدیدی مطرح شود یمجدید  یها پژوهش
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و  3سیتاپس، 1، فازی1ای اچ پی و قضاوتی یریگ میتصم یها مدل .گردد یممداوم تکرار 

در بخشی از مطالعات ژئومورفولوژی ایران  مد گونه یها سبکبرخی دیگر ازجمله 

زیادی از ژئومورفولوژی استفاده  یها بخشکه اکنون در  ییها مدلو  ها کیتکن. اند بوده

وارد  یشناس نیزمو  یشناس ستیزدیگری چون فیزیک،  یها رشتهاغلب از  شوند یم

و در کارهای خود استفاده  کنند یمرا تعدیل  ها آن ها ستیژئومورفولوژ .شوند یم

و  یا مورچهالگوریتم  یها مدلبه  توان یم ها مدلو  ها کیتکناین  ازجمله .کنند یم

و برخی از عملیات  یابی سن یها روش، فرکتال از فیزیک، یشناس ستیزژنتیک از 

 اشاره کرد. یناسش نیزمصحرایی از 

در ژئومورفولوژی یاد  ها آنو تحوالت  ها میپارادا( از برخی 1111) 1ارمه وجود نیا با

، یا قارهکاتاستروفیسم، یونیفورمیتاریانسیم، چرخه فرسایش، رانه  ازجمله، کند یم

در  ها روشو نیز انقالب کمی که به توسعه  یا توده یها حرکتنظریات یخچالی و 

 (.338،1111ارمه،اند ) کردهکمک  ژئومورفولوژی

و سنت کمی، رویکرد بنیادین و رایج  ییگرا اثباتباید گفت رویکرد  درمجموع

 زییتمو استقالل علمی،  ییگرا نخبه یها دگاهید توان ینم یول ژئومورفولوژی است.

از این  یشواهد در علم و شک گرایی و پراگماتیسم را نیز نادیده گرفت. ییگرا

از حرکت  ییها جنبهکه  رسد یمبه نظر  و شود یمدیده  ها آنپذیرش  رویکردها و

 باشدضروری  دیشا است. ریانکارناپذو  توجه قابلپراگماتیسم در ژئومورفولوژی  یسو به

 یها دگاهیداصلی،  یها انیبنفعلی و توسعه و همگرایی علوم، ضمن حفظ  طیشراکه در 

ترکیبی و متفاوت بهره  یها روشالزم است از و متکثر را بپذیریم و هر جا که  تر منعطف

و فرآیندهای  اندازها چشمدر تحوالت  روز روزبهکه نقش انسان  در دنیایی ژهیو به ببریم.

 .شود یمطبیعی و انسانی بیشتر 
 

                                                 
1
-AHP 

5
-Fuzzy 

5
-Topsis 

4
 - Orme(5115) 
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 توضيحات

و علوم  یشناس شناختدر  (reductionism) ییگرایا فروکاست  ییگرا لیتقل [1]

به مجموع  ها دهیپدطبیعت اشیا و رفتار پیچیده  یکاهفروو  مفهومی است مربوط به تقلیل

او  یبرا . این مفهوم را نخستین بار دکارت معرفی کرد.ها آنمولفه ها و اصول بنیادین 

به  شیها مؤلفههریک از اجزا و  ی بامطالعه شد یمتمامی جهان مثل یک ماشین بود که 

 شناخت کل آن نائل شد.

دستاوردهای  قراردادنعلم به سبک ویگ، با معیار  ینگار خیتارتفسیرهای ویگی و  [1]

 مورخان .کند یممختلف تاریخ علوم قضاوت  یها بخشاهمیت  ی دربارهعلوم جدید، 

دو گروه دانشمندان عاقل و دانا و متحجران  ی مواجهه ی صحنهویگیست تاریخ را به 

 باارزشبرای بررسی و مطالعه تنها قسمتی از تاریخ علوم را  شانیا .کنند یمنادان تبدیل 

مورخ را از ارائه روایتی حقیقی از  تنها نه زمیگیو که به علوم جدید ربط دارد. دانند یم

مفید و آموزنده را از تاریخ علم حذف کرده و فقط  یها بخشبلکه  دارد یبازمعلم 

 .کند یمرا حفظ  "به نظر ما درست " یها بخش

که قائل به معیارهای  یا فلسفه (،demarcationism) مرزبندی و تمایز در علم [3]

مبنای این فلسفه،  بر .است (متافیزیک) تمایز بین علم و غیر علم یبرا ،شمول جهان

استفاده  ها آندر هر رشته علمی از  توان یموجود دارد که  یشمول جهاناستانداردهای 

 کرد.

کند و نام هر بخش را جهان  گانه تقسیم می سه یها بخشواقعیت را به  کارل پوپر [1]

 گذارد: می

 مادی است. یها تیواقع، دربرگیرنده 1جهان 

شی هو چون بی ییها تیوضعهای مستقیم و ذهنی انسانی است. در  ، جهان تجربه1جهان 

اما ؛ رود تجربه زنده از بین می یاول قیطر بهعمیق و یا خواب بدون رؤیا، آگاهی و 

تعلق  1ای هم وجود دارد که به جهان  غیرآگاهانه یها تیوضعتوان پذیرفت که  می

 گیرد. می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%BE%D9%88%D9%BE%D8%B1
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های بخش  ذهنی انسانی و لذا جهان فراورده یها فراوردهجهان محصوالت و  ،3جهان 

و  ین جهان، دربرگیرنده چیزهایی مانند آثار ادبی، آثار هنریاست. ا 1انسانی جهان 

 هم تعلق دارد. 1به جهان  حال نیدرعهای صنعتی مانند هواپیما نیز هست که  فراورده

عدم دارند و این ارتباط اساس نظریه او در مورد  یا همبستهارتباط  باهمسه جهان پوپر 
 1 مستمر جهانبسته نیست، بلکه تحت تأثیر  1جهان است. جهان  باز بودنو  قطعیت

 .گذارد یماثر  1نیز برجهان  3است؛ جهان  یدائم عاملدرت 3با جهان  1، وجهان قرارداد
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