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 مقدمه

و آن  گرفته قرارهای متفکر  انسان همة موردتوجهوجود دارد که  یفلسف ةمسئلحداقل یک  که است بر آن 1کارل پوپر

: 9319)فون الورفلت،  است ـ از این جهان عنوان بخشی به انمو دانش ،خود کدر ،فهم جهان و درکیعنی ـ 9کوسمولوژی

خواهد  عنوان بخشی از آن، مبادرت به ،شناخت جهان هستی و خودبه اساس، طبیعی است که انسان متفکر  نیبر هم (.1

جوی شناخت قدمتی به درازای تاریخ و ز مقدمات هر علم است. جستا موردمطالعهبه موضوع  0شناخت یا معرفتکرد. 

معرفت اگرچه  (.92: 1019رایشنباخ، )دارد ضرورت  ها آنگرفتن  به خدمتهای پیرامون و  و برای تسلط بر پدیده ردابشر د

 که فعالیتی نه است ای ساده کار نماید می که چنان نه طبیعی جهان ةمشاهد ،جهان طبیعی استوار است ةعلمی بر مشاهد

 اند دانستن خواهان خود، طبیعت بر بنا ،ها انسان ةهم ،ارسطو نگاه از(. 11: 1010 دیکسون،) گیرد صورت انزوا و خلوت در

                                                 
 31110010000: تلفن مسئول، ةنویسند                                                               Email:khoshraftar@znu.ac.i 

1. Karl Popper (1959) 

2. Cosmology 

 (.911: 1010 یی،)بابا شده است  استفاده Knowledge یو دانش برا ،دانایی شناسایی، مانند دیگری های معادل از فارسی فلسفی متون در. 0
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هر چیزی در  و (932: 1099راوچ، است )شناخت قدرت  که بود بر آن 1بیکن فرانسیس(. 19: 1010 بایرلی، و استیونسن)

 (.1123)برایان،  آن را بررسی کنند اند لیماهای فکری ناب  کند و بنیان طبیعت کنجکاوی انسان را تحریک می

 Logos و ،)شکل( Morphe)زمین(،  Geoیونانی،  منشأمرکب از سه واژه با را ژئومورفولوژی  ،های متعدد در کتاب

 (1: 1012، و همکاران چورلی ؛12: 1012محمودی،  ؛1022دریو،  ؛9332گوترئز،  ؛1199)تورن،  )شناسایی یا شناخت(

متذکر  9که اسپارک طور هماناما ؛ زمین ةکر یها یناهمواریعنی شناخت ، ژئومورفولوژی گرید  عبارت  به. اند ذکر کرده

یابد و ممکن است  آرامی تغییر می انگلیسی موارد کاربرد آن در طی زمان به ةاست: با ساخت و پیدایش یک کلم هشد

شکل زمین است،  ةژئومورفولوژی به معنی مطالعچه  اگر ،بنابراین؛ در ابتدای امر داشت پیدا کند آنچه از تاوفمعنایی مت

با همان بار تقریباً  ،تعاریفبرخی از در  (.1192)اسپارک،  شود این تعریف در عمل میدان عملکرد محدودتری را شامل می

های  رشتهویژه  به در میان علوم احتماالً بیانگر تغییر در نگرش و جایگاه ژئومورفولوژی که شده  اضافهکلماتی  ،معنایی

0ای رشته بین بررسی آمده است: ها المللی ژئومورفولوژیست در تعریف انجمن بین ،است. برای مثال زمین  علوم
و  

 دهند تغییر می و کنند میکه عوارض را ایجاد  یفرایندهای سطح و ،ها آن یاندازها چشم ها، سیستماتیک لندفرم

(www.Geomorph.org, 2013). جدیدی هستند که در این تعریف از  های تبودن عبار و سیستماتیک یا رشته نیب

تعاریف  درکه است  بر آنو  گرفته قرار 0باتلر موردتوجه تعاریف در تغییراین  .گرفته است قرار موردتوجهژئومورفولوژی 

، 1113 ةشود. در ده می تأکید ها آنو بر روی  شده  استفادهبیشتر  2یا علم 2نیعلوم زمجدید ژئومورفولوژی از کلماتی مانند 

نیز مدعی  1فوستر (.22: 9330)باتلر،  کنندمعرفی عنوان یک علم  بهرا ژئومورفولوژی  وجود داشت که یبه رشد رو ةعالق

گزین  گیری جای ای داشته است. تا حد زیادی، اندازه گذشته ماهیت پژوهش ژئومورفیک تغییرات گسترده ةاست طی ده

بعضی عیناً بر  (.9310)فوستر،  است کرده دایپعلمی  ةفزاینده جنب طور به ها فرم لند ةمطالع جهیدرنتشده و  9ذهنی مسائل

 ،الًمث کنند. دیگر، همان مفاهیم را دنبال می و اصطالحاتیها  از عبارتو برخی دیگر، با استفاده  دارند دیتأک علم ةکلم

 دارند سروکار ها لندفرم گاهیجا و ،یپراکندگ منشأ، ،یژئومتر فرگشت، با ها ستیژئومورفولوژ که است آن بر 1شرمن

: 1111 سامرفیلد،) داند می ها آن ةسازند فرایندهای و انداز چشم اشکال علمژئومورفولوژی را  13لدیسامرف(. 1111 شرمن،)

 یک در(. 0: 9313 هاگت،) است کرده ذکر ها آن  ةسازند یندهایافر و ها فرم لند ةهم ژئومورفولوژی را مطالع 11هاگت و(. 0

 مورد کلمات در ظاهری های تفاوت وجود با است، شده  ارائه ژئومورفولوژی از که تعریفی ها ده از ای مقایسه بررسی

19لندفرم که دارند نظر اتفاق ها ژئومورفولوژیست ربیشت استفاده،
 هستندها  تعریف بیشترکلمات کلیدی   10و ناهمواری 

 ها فرم لندگیری  شکلو تحلیل  و تجزیه ةنحو بارةهای متعدد از ژئومورفولوژی چیزی در اما تعریف ؛(9312)گارسیا رویز، 

شی،  روزنبرگ و دبیلیو مک) ای است فاقد هرگونه قدرت تبیین واقعیت جهان خارج ه ارززیرا تعریف گ ؛دهد نمی دست به

                                                 
1. Francis Bacon 

2. Spark 

3. Interdisciplinary 

4. Butler 

5. Geoscinces 

6. Science 

7. Foster 
8. Subjectivity 

9. Sherman 

10. Summerfield 

11. Huggett  
12. Landform 

13. Relief 
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 1دیلتای تر تبیین علمی آن بود. طور دقیق تبیین و بهصدد  پس از تعریف ژئومورفولوژی باید در ،بنابراین .(11: 1019

 (.132: 1012شرت، دانست ) می یعیعلوم طبتبیین را کانون اصلی  (1900-1111)

طبیعت و  ةبار های فلسفی در دیدگاهو  مسائلیا یک ژئومورفولوژیست آگاه از  نیعلوم زم مسائلاگر از یک فیلسوف آشنا با 

تبیین » و ستها فرم لند 9صدد تبیین در ستئومورفولوژیژ گفت:خواهد  احتماالً شریح کند،بخواهیم ژئومورفولوژی را ت اندازها چشم

 کردن نییتب(. 00: 1019شی،  )روزنبرگ و دبیلیو مک «رود ها بیشتر پیش می پردازد و با شناختن علت ها می علمی به شناخت علت

 یدرست  به «معرفت»آن از   دادن تبیین فعالیتی است که با انجام فلسفی، لحاظ از (.102: 1013کاپالدی، است )علت  آشکارکردن

زاده،  و کرباسی ییرضا خیش) میرس ای است که آن گزاره درست است می گونه اینکه چرا وضعیت امور به «فهم»یک گزاره به 

طور تلویحی بین پژوهشگر و واقعیت ارتباط  واقعیت است و به ةبار ای برای کاستن عدم قطعیت در تبیین وسیله (.112: 1019

این چراها از میل به  است؟ گونه نیااین چیز  چرا گرید  عبارت  بهپاسخی برای چرایی است و  کردن فراهمکند.  متقابل ایجاد می

کلیت  ةرچه درجه و کافی و تفکر نقاد است ةتبیین علمی نیازمند مشاهد (.20: 9332)اینکپن،  0گیرد دانستن انسان سرچشمه می

 (.99: 1019 رایشنباخ،)است نقادتر د و شواهد حاصل از مشاهده بیشتر و تفکر ر، تعداد مواباشد باالتر

زمانی و  یها چارچوبر دیندهایی است که افر ازنظرانداز  هدف ژئومورفولوژی تبیین چشم که استبر آن  0چرچ

درگیر در  یسازوکارهاتاریخی،  ةگذشت نظر ازهایی  در تبیین ژئومورفولوژیک پاسخ (.1192)چرچ،  اند گرفتهفضایی شکل 

های زمانی و  جایی در مقیاس به نگری منطقی برای درک جا های آماری، تقلیل یا کلی یا پیدایش ناهمواری، تحلیل ،تحول

شایان و دهستانی، باشد )گرفته ضعیف یا قوی  تاما ممکن است تبیین صور ؛شود کار گرفته می مکانی و امثال آن به

مانند ) ها تواند طیف وسیعی از ناهمواری می شود صحبت می ها آناز ژئومورفیک  که در تبیینو موضوعاتی  مسائل(. 1012

 ها آن ةسازند (یرونیو بدرونی ) یندهایفراو  (و دریابارها ،ها کانیون ،ها چاله فروآتشفشان،  های آبرفتی، مخروطهای  پادگانه

توانند در زندگی  ها چگونه می ها و اینکه این ناهمواری گیری این ناهمواری بشر همواره برای آگاهی و تبیین شکل باشد.

 از: اند عبارترایج در ژئومورفولوژی  سؤاالتهایی از  نمونه مطرح کرده است. یاالتؤس باشند مؤثر ها آن

 گیرند؟ شکل می کوه یپادر  ها افکنه   چرا مخروطـ 

 ؟شوند تشکیل میهای آهکی  سنگ در بیشتر غارهاچرا ـ 

 ؟های هیمالیا ارتفاع زیادی دارند کوهچرا ـ 

 کنند؟ می یپسروهای ساحلی  چرا پرتگاهـ 

 های یخچالی یو شکل هستند؟ درهبسیاری از چرا ـ 

 به دنبالباید نیوتن، دانشمند  نظر ازرا توضیح داد.  ها آنگیری  ، باید چگونگی شکلها لندفرم برای توضیح چرایی

داد پاسخ توان  می مسئوالنه و چگونگی را با آزمایشگری زنی پیچیده و غیر چرایی را با گمانهیی. چراچگونگی باشد نه 

 چراها و  چونکرد نه  توصیف می )تبیین علت و معلولی( آن ةسرچشم برحسبنیوتن چگونگی را  (.909: 1013کاپالدی، )

را در یک  ها آنگیری، چگونگی پدیدآمدن  در پاسخ به چرایی شکل ،واقع در(. 12: 1099راوچ، ) 2ها اهداف آنرا بر اساس 

                                                 
1. Diltey 
2. Explanation 

 است. ییایجغراف یها لیدر تحل نیینقش تب ةدهند نشان ،یهارو دیوید ،ییکایمرامعروف  دان یاثر جغراف Explanation in Geography کتاب. 0

4. Charch 

ـ د از یکی یالدیم هفدهم قرن از قبل تا ،شود یم دهید متفاوت اشکال به یشناس تیغا ای یانگار تیغا نییتب هم حاضر حال  در اگرچه 2.  در غالـب  یهـا  دگاهی
 .بود ها دهیپد نییتب
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ی ها د به دشتوو ور های سیالبی از کوهستان شدن جریان زمان( خارجهنگام )در  ،الًمث کنیم. زمانی تبیین می ةباز

، کوه یپادر ممکن است  ،شیبمیزان با کاهش سیالب بار زیادی همراه داشته باشد،  که یدرصورت، پایکوهی

مانند تکتونیک، لیتولوژی، شیب،  یمؤثرای از عوامل  یا در تبیین مئاندرهای رودخانه افکنه شکل بگیرد. مخروط

 .کردصحبت  توان می و نقش انسان ،رسوب -روابط دبی ،بزرگ  های لغزش ها و زمین افکنه   گیری مخروط شکل

اندازها و  چشم  و تحول ،های جدید ژئومورفولوژی چیستی، چگونگی عملکرد در پژوهشکه است  بر آن 1لیاو آنکه با

و  ،، کجایییزیچه چاند برای  ها سعی کرده ژئومورفولوژیست ،9یاتسو نظر از ،(92: 1191)والی،  شود بررسی می ها فرم لند

عقیده دارد  صدا با یاتسو چرچ هم (.09: 9313)گرگوری،  هستند 0چگونگی به دنبالندرت  پیدا کنند و به یپاسخ موقعچه 

در  (.9313)چرچ،  «شود های مربوط به چیستی ژئومورفولوژی ... موضوعی است که شاید خیلی کم دنبال می دیدگاه»

 ةمسئلتوان منابعی یافت که به اهمیت  گسترده، میصورت  کشورمان نیز اگرچه نه به منابع جغرافیایی و ژئومورفولوژی

« علم جغرافیا ةتبیین فلسف»به مواردی اشاره کرد: مقالة توان  اند که برای نمونه می شناسی پرداخته ن و روشیتبی

« ای بر مطالعات ژئومورفولوژی رودخانه دیتأکهای پژوهش و مطالعه با  ژئومورفولوژی، تبیین روش» ؛(1010نیا،  )حافظ

)برخال( و  آشوب، فرکتال ةنظری ؛(1099)رامشت،  کیاس در ژئومورفولوژی ةنظری ؛(1012)شایان و دهستانی، 

 های ژئومورفیک در سیستم متئوری پیچیدگی و رویکرد کالژیس ؛(1091)کرم،  ر ژئومورفولوژید یرخطیغهای  سیستم

بررسی نقش  این مقالهاز هدف  .(1019)کرم،  ژئومورفولوژیشناسی در  ای بر روش و مقدمه ؛(1012، و همکاران )شایان

و  فلسفی در ژئومورفولوژی مسائلها به  کافی ژئومورفولوژیستنا توجهعلل نقد و بررسی  ،در ژئومورفولوژی علمی تبیین

 امدهای آن است.پی

هاروشموادو
روش پژوهش در  علم ژئومورفولوژی است، و فلسفه شناسی هستی مسائلبحث که در ارتباط با نظری با توجه به ماهیت 

 بلندمدتمنابع متعدد در این زمینه که عمدتاً به زبان انگلیسی بود در یک دوره  رو نیازاتشریحی است. -تحلیلی ،این مقاله

عدم تبیین صحیح فلسفه یک علم، پس از مدتی منجر به تولید انبوه کارهای  چونقرار گرفت.  یموردبررستهیه و 

تبیین در ژئومورفولوژی پرداخته شد و  مسئلهابتدا به اهمیت ، خواهد شدو گرایش به علوم مجاور  حاصل عمدتاً بی یتکرار

علم  در های نظری و چارچوب های فلسفی متفاوت نگرشها به  توجهی ژئومورفولوژیست یا بی یتوجه کمسپس دالیل 

فلسفی، ضرورت توجه بیشتر  مسائلاهمیت پرداختن به   به . در پایان با توجهنقد و بررسی شد ژئومورفولوژی

 راهکارهایی، ارائه شد. و قرار گرفت لیوتحل هیتجزها به فلسفه علم ژئومورفولوژی مورد  ژئومورفولوژیست

پژوهشهايیافته
آیاژئومورفولوژيعلماست؟

شود  دیگری که مطرح می سؤال، «شناسی زمینآیا ژئومورفولوژی بخشی از جغرافیا است یا » رایج و قدیمی سؤالاز  پس

هایی داشته باشد تا علم تلقی شود؟ یک رویکرد  آیا ژئومورفولوژی علم است؟ ژئومورفولوژی باید چه ویژگی :این است

باید تالش کند تفسیری همراه با  ،یک علم عنوان به ،بنابراین، ژئومورفولوژی .نیست ریپذ امکان علمی، بدون طرح نظریه،

                                                 
1. Whalley 

2. Yatsu 

3. How  



 3 علمدرژئومورفولوژيةیبهفلسفتوجهکمهاوژئومورفولوژیست

 

انداز مطلوب نیست.  تاریخ طبیعی چشم بازگوکردنزمین با  ةداشته باشد و صرفاً توصیف چهر ها فرم لندریه در مورد نظ

علم، بررسی  در چارچوبتر،  برای درک نقش نظریه در ژئومورفولوژی، ضروری است تا اهمیت تئوری در مقیاسی بزرگ

 (.1110)روآدز و تورن،  شود

 ة(. در قرن هفدهم واژ91: 1010استیونسن و بایرلی، رود ) می کار بهعلم معموالً به معنایی وسیع و نسبتاً مبهم  ةواژ

Science التین  ةمشتق از ریشScientia  بهشد که  ای از معرفت اطالق می به مجموعه «معرفت یا حکمت»به معنای  

امروزه مفهوم علم معنای  ،اما .(91: 1012شیپن، بود ) هگرفت  شکلمعرفت به حقایق کلی و ضروری( مناسب ) ینحو

فلسفی به موضوع نگریسته شود  دگاهیدچه مکتب یا  بر اساس نکهیا (.00: 1010استیونسن و بایرلی، )محدودتری دارد 

داند که به  می و درکای هدفمند برای فهم  بیکر علم را فرایندی فکری و مشاهده تواند متفاوت باشد. تعریف علم هم می

، علم روشی است بسیار نیرومند در کمک 1نگاه دیویس از (.21: 1112)بیکر،  درک کندکند تا حقیقت را  انسان کمک می

ها  موضوع( به مدد فرضیه) عتیطب ة(. علم مطالع90 :1019دیویس، ) میکن ای که در آن زندگی می به فهم کیهان پیچیده

خواهد مفهومی از جهان بنیاد کند  ، علم می9همپل نظر از(. 01: 1013 کاپالدی،انجامد ) بینی می روشی( است که به پیش)

های جهان  ... تبیین پدیده ما ارتباط داشته باشد و بدین لحاظ قابل آزمون عینی باشد ةباتجربکه به نحو روشن و منطقی 

 ،و فیلسوف اتریشی دان کیزیف ،(1112-1909) 0ماخ (.21، 29 :1021 )همپل، طبیعی از اهداف اصلی علوم طبیعی است

)استراترن،  خالص نیست ةشود. علم چیزی جز تجرب نهایت تمام معرفت از اطالعات حسی حاصل می بود که در بر آن

1012 :901). 

های  حال، دیدگاه این یک انتخاب شخصی است. با نهکه آیا ژئومورفولوژی علم است یا  سؤالپاسخ این ، تیدرنها

 (.نام برد 1111بیکر و تویدال،  ،1192لبی، س ،1911دیویس،  از توان می ،مثال یبرا) این زمینه وجود دارد زیادی در

بخش تاریخی یا  ها آن. یکی از ردیگ یم دربررا  هم بامطالعات ژئومورفیک طیف وسیعی از دو نگرش اساسی و مرتبط 

ذکر یک نمونه برای ژئومورفولوژی فلوویال آن را توضیح داده  با( 1111) 0شوممطالعات تاریخی ژئومورفولوژی است که 

سیستم  ،واقع گرفت. در درنظرتوان هم یک سیستم فیزیکی و هم یک سیستم تاریخی  ... سیستم فلوویال را می» است

یخی یک های فیزیکی و تار ها جنبه ظاهراً بعضی از ژئومورفولوژیست .«فلوویال یک سیستم فیزیکی دارای تاریخ است

الجمع  ةمانع ضرورتاً این دو دیدگاه در یک پژوهش حال، دانند. بااین پژوهش ژئومورفیک را کامالً از یکدیگر متفاوت می

 درنظرهای فیزیکی  صورت سیستم های ژئومورفیک به هم انجام شوند. در یک رویکرد علمی، سیستم  توانند با نیستند و می

2اند. این دیدگاه اهمیت تئورهای فیزیکی عمومی داشتهشوند که تحوالت تاریخی  گرفته می
را  2های تاریخ زمین و تئوری 

های فلسفی یا  سوای طرز تلقی بر اساس دیدگاه (.1110)روآدز و تورن،  دهد انداز خاص نشان می تحول یک چشم ةبار در

 از: اند عبارتتوان برای علم بودن ژئومورفولوژی ارائه کرد  های شخصی، دالیلی که می بندی تقسیم

گیری  رویدادهایی که به شکل تبیین . برای مثال،و فرایندهاست ها لندفرمتبیین  به دنبالژئومورفولوژی . 1

 ؛شود میمنجر افکنه  مخروط

                                                 
1. Davies 

2. Hempel 

3. Mach 

4. Schumm 

5. General physical theories 

6. Geo-historical theories 
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رای . بتعمیم(دهد )و فرایندها را تحت قوانین فراگیر قرار  ها لندفرمکند تا  ژئومورفولوژی بر اساس علیت سعی می. 9

 ؛در ارتباط با قانون شیب های آبرفتی پادگانهگیری  شکل تبیین ،مثال

قرار خود  تحقیق ةدر بررسی موضوع، همواره خارج از ابژ ،تجربی علوممانند سایر متخصصان  ،ژئومورفولوژیست. 0

 ؛گیرد می

 ؛است و آزمایش ،گیری ، اندازهمشاهدهابزار اصلی ژئومورفولوژیست برای کسب معرفت و دانش . 0

پیچیده در  مسائلبه ژئومورفولوژی، در آینده دانش بیشتری نسبت  جمله ازدر علوم  شده انجامهای  با پیشرفت. 2

 خواهد آمد. دست بهژئومورفولوژی 

 دارد؟بیاژئومورفولوژيوفلسفهارتباطیوجود

را دریافت کند و از سوی  مشاهدهمبتنی بر  مطلقاًهای تجربی  داده سو  کنقصی نیست که از ی دستگاه دقیق و بی علمْ

است فلسفی  سرشتشان هو مشکالتی در خود علم و پیرامون علم وجود دارد ک مسائلدیگر قضیه و نظریه بیرون دهد. 

و شرط  (1111)هریسون،  استاندازها موضوع اصلی علم ژئومورفولوژی  بررسی چشم(. 10: 1010 استیونسن و بایرلی،)

ها و  اشکال سطح زمین و فرایندهای عامل با توجه به ایده ةبار هایی در دادهآوری  ین کار جمعی االزم و ضروری برا

در  ها لندفرمحول در ژئومورفولوژی، یعنی بررسی سیر ت یموردبررسموضوع  آنکه با (.91: 9313)گریگوری، ست ها فرضیه

 و حتی( 1110)روآدز و تورن،  است نیعلوم زماز  رشتههای فلسفی این  و پایه بودن یفلسف ةدهند طی زمان، کامالً نشان

ها از  طور سنتی، ژئومورفولوژیست به» ،بود ها تحول ناهمواری ةگان سه یاز اجزا یکیمرحله( زمان )در پارادایم دیویسی 

است که  یدر حالاین  (.1119) هریسون و دانهام،  «روند ئومورفولوژی طفره میژهای فلسفی  پایه ةبار بحث در

رغم  به(.9310اوربن، ) استبخش جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی بوده  ها الهام علم برای دهه ةفلسف متعددهای  دیدگاه

چه از نگاه تاریخی یا  ،مطالعات ژئومورفیکهای فکری  شناسی، بسیاری از جریان موارد خاصی از مباحث فلسفی و روش

 اشارههم به این نکته  1دوری (.1110)باتزر،  اند تحلیل نشده و تجزیه ،خوبی طور منطقی و به برحسب روندهای معاصر، به

در  (.1190)دوری،  کردند نمی نظری مسائلرشور خود را درگیر های جوان و پُ ژئومورفولوژیست 1123 ةکه در ده کرده 

 (.9331میکر،  )اسلی خوب و قوی ندارد ةاین رشته، مطالعات فلسفی سابق

 ةفلسفی و نظری عالق مسائلبه  ،اصولیطور اساسی و  به ،ها ژئومورفولوژیست بیشتر، (1110) 9ریچاردزبنا به نظر 

 با ژئومورفولوژی مشکلی ندارند ها آنوجود داشته باشد  یکیژئومورفولوژاند. هر درک فلسفی که از  کمتری نشان داده

ها معموالً شور و اشتیاق زیادی  ژئومورفولوژیستکردند که  تأکیدنیز  0ریچاردز، روآدز و تورن عالوه بر (.1110)ریچاردز، 

 نشان ندادن  خوش یروعلت  (.112: 1112)روآدز و تورن،  دهند فلسفی از خود نشان نمی مسائلبه  ورودبرای 

بیشتر باید ها از مباحث فلسفی  علت غفلت ژئومورفولوژیست شناسی چیست؟ فلسفی و روش مسائلا به ه ژئومورفولوژیست

( 1بوده )جدول ها  تعدادی از ژئومورفولوژیست موردتوجه مسئلهاین  دهد می  نشان شده انجامهای  بررسی زیرا ؛دشو یبررس

در  علمی به تبیین مندی این عدم عالقه ةدالیل عمدبتوان شاید  .قرار نگرفته است ها آنعموم  اما مورد استقبال

 :صورت زیر بیان کرد به ژئومورفولوژی را

                                                 
1. Dury 

2. Richards 

3. Rhoads and Thorn 
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ژئومورفولوژيدرعلمشناسیفلسفهوروشةباردربهزبانانگلیسیشدهمقاالتچاپ.تعدادياز1جدول

Auther(s) Paper Journal- Book 

Clayton, 

Keith Martin 

Geomorphology---a study which 

spans the geology/geography 

interface 

Jl geol. Soc (1970), Vol. 127, pp. 471-

476 

Worsley, Peter 
Whither Geomorphology? 

 
Area (1979), Vol. 11, No. 2, pp. 97-101 

V.R. Baker a and C.R. 

Twidale 

The reenchantment of 

geomorphology 
Geomorphology (1990), 4, pp. 73-100 

Bruce L. Rhoads and 

Colin E. Thorn 

Geomorphology as science: the role 

of theory 
Geomorphology (1993), 6, pp. 287-307 

Bruce L. Rhoads and 

Colin E. Thorn 

Contemporary Philosophical 

Perspectives on Physical Geography 

with Emphasis on Geomorphology 

Geographical Review (1994), Vol. 84, 

No. 1, pp. 90-101 

Bruce L. Rhoads 
On Being a Real Geomorphologist 

 

Geographical Review (1994), Vol. 84, 

No. 1, pp. 90-101, Vol. 19, pp. 269-272 

Olav Slaymaker 
the Future of Geomorphology 

 
Geography Compass 3/1: pp. 329–349 

Keith Richards Real Geomorphology Revisited 
Earth Surface Processes and Landforms 

(1994), Vol. 19, pp, 277-281 

Stephan Harrison and 

Philip Dunham 

Decoherence, Quantum Theory and 

Their Implications for the 

Philosophy of Geomorphology 

Transactions of the Institute of British 

Geographers, Vol. 23, No. 4 (1998), pp. 

501-514 

Bruce L. Rhoads 

Beyond Pragmatism: The Value of 

Philosophical Discourse for Physical 

Geography 

Annals of the Association of American 

Geographers, Vol. 89, No. 4 (1999), pp. 

760-771 

Douglas J. Sherman  

 
Methodology in Geomorphology: 

Traditions and Hypocrisy 

Annals of the Association of American 

Geographers, Vol 89, 1999 - Issue 4, 

pp. 687-696 

Stephan Harrison 

The Problem With Landscape: Some 

Philosophical and Practical 

Questions 

Geography, Vol. 84, No. 4, 1999, pp. 

355-363 

Andrew Richards Complexity in Physical Geography 
Geography, Vol. 87, No. 2 (2002), pp. 

99-107 

R. J. Huggett 
Cranks, Conventionalists and 

Geomorphology 

Area, Vol. 34, No. 2 (2002), pp. 182-

189 

Bruce L. Rhoads 
The Dynamic Basis of 

Geomorphology Reenvisioned 

Annals of the Association of American 

Geographers, 96(1), 2006, pp. 14-30 

Keith Richards and 

Nicholas Clifford 

Science, systems and 

geomorphologies: why LESS may 

be more 

Earth Surface Processes and 

Landforms, (2008), 33, pp. 1323-1340 

Michael Church 

 
The trajectory of geomorphology 

Progress in Physical Geography (2010), 

34(3) pp. 265-286 

Keith Richards Real Geomorphology 
Earth Surface Processes and Landforms 

(1990), 15, pp. 195-197 

 لفؤمنبع: م 
 

ست که برای ایی ها نییتب شبهواقع،  ای آن را تبیین بنامند، در ممکن است عده آنچهدریافت نادرست از تبیین.  .1

های بدبینی نسبت به  گیری هسته باعث شکل مسئلهما را از دریافت واقعیت دور کرد. شاید این  های طوالنی مدت

و گسترش  9ایش داروینیسمتا قبل از پید ،1اظهار ریتتر بنا بهفلسفی در ژئومورفولوژی شده باشد.  مسائلپرداختن به 

                                                 
1. Ritter 

2. Darwinism 

http://www.tandfonline.com/author/Sherman%2C+Douglas+J
http://www.tandfonline.com/toc/raag20/current
http://www.tandfonline.com/toc/raag20/current
http://www.tandfonline.com/toc/raag20/89/4
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حاکم بود. اگرچه  0انگاری غایت ة(، در علوم زمین، فلسف1121) 0( و کینگ1109) 9(، پنک1911) 1مفاهیم او توسط دیویس

 در حالکم  علت و معلول( کم) 2اگرچه در بخش پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم روابط بین عوامل و اثرات

 (.9339)ریچاردز،  بود افتهین  توسعهخوبی  ، چارچوب آن به1123 ةتا ده ،شناسایی بود

 دادن نسبتو مفهوم آن  شده  گرفته( 01: 1099راوچ، )و مقصود  ،ی فرجام، هدفبه معن Telosیونانی  ةتلئولوژی از واژ

رایشنباخ، است )تبیین  و شبه ،شناسی، تمسک به تمثیل غایت ،(02: 1019آری، -های طبیعی )بن قصد یا هدف به پدیده

ها و  چون با تمثیل ؛آید ای هستند که ذهن بدوی یا کودکانه را خوش می های خام و ساده تبیین ها نییتب هشب(. 903: 1019

شدن خصوصیات انسانی برای اعیان فیزیکی  یعنی قائل 2د. انسانوارانگارینپرداز های انسانوارانگاران به مطلب می شباهت

ی، ناف سیرک، پیشانی فشان آتش  نکی مانند وجود اصطالحاتی ژئومورفولوژشناسی و  در زمین .(99و  91 :1019رایشنباخ، )

 بهاصل انسانوارانگاری و آنیمیستی هستند. با توجه  بر اساسها  ی پدیدهگذار نامهایی از  نمونه کواستا، سر و کمر دشت،

 شوند. تحلیل می گونه نیاها و فرایندهای ژئومورفیک  یدهپسندبودن، هنوز در بسیاری از موارد پد ی و عامهسادگ 

از  یکی به مربوط ژئومورفولوژی یفلسف یبه مسائل و مبان یتوجه کم ةبار در نادرست های برداشت از یکی شاید .9

در  کالیزیف اصطالح با 9کیزیعلم ف ای کیزیف گر،ید  عبارت  به. باشد 1جئوگرافی فیزیکال یعنی یژئومورفولوژ یاصل های هسته

 پس است، محکم یفلسف یها هیبا اساس و پا یعیاز علوم طب یکی کیزی. چون فاند شده فرض یکی یجئوگراف کالیزیف

و موضوعات  مسائلشرایطی را داشته و نیاز بیشتری به پرداختن به فلسفه در  نیچنهم  یژئومورفولوژ و یجئوگراف کالیزیف

یونانی فیزیک به معنی چیزی است که زاده شده، چیزی طبیعی و نظم حاکم بر اشیا است و  ةواژ کاری ژئومورفولوژی نیست.

معنی طبیعت و طبیعی است   فیزیکال در اصطالح فیزیکال جئوگرافی به .(021: 1011، الکوستاست ) 1طبیعت ةمترادف با کلم

 به دنبال. در فیزیکال جئوگرافی است قوانین حاکم بر طبیعت ةبار علمی در ةرشت  کیفیزیک در علم فیزیک به مفهوم  ةو کلم

های  دانان است برای تحلیل محیط بلکه از این قوانین که در قلمرو کار فیزیک ،کشف روابط و قوانین حاکم بر طبیعت نیستیم

ها کار  حاصل سال سنج ررات فشار هوا و ساخت دستگاهی به نام فشایتوجه به تغی ،کنیم. برای مثال جغرافیایی استفاده می

 د.نکن های جغرافیایی استفاده می تحلیل محیط و دان طبیعی از قوانین فشار برای تجزیه اما جغرافی ؛دانان است فیزیک

گرمی فلسفی آنان  اطمینان خاطر یا پشت ةدهند ها به مباحث فلسفی نشان توجهی ژئومورفولوژیست شاید علت بی .0

 ،13جیلبرت گرو کارل های  دارد. بررسی دیدگاه سابقهاین دیدگاه در ژئومورفولوژی امریکا  (.1110)روآدز و تورن،  باشد

های  ژنتیک در سیستموانگر آن است که او ارتباط فرایندهای اگزبی ،اران ژئومورفولوژی مدرنذگ عنوان یکی از بنیان به

ژئومورفیک را  مسائلر بیشت ،یبه عبارت .کرد جرم و انرژی بررسی میانتقال  بر اساسلندفرم را  محیطی و تحول زیست

 دیدگاهی که معتقد (.9310)چرچ،  شد با دقت ریاضی بیان میباید دانست که  فیزیک و شیمی کاربردی می مسائلهمان 

نهایت  و در ،شیمیشناسی، فیزیک،  مانند زمین با این علم های مرتبط از رشته ژئومورفولوژی حمایت نظری خود را» است

 ؟باشد همکاری  ةو فلسف شناسی روش درتواند دال بر تشابه  می( 1121)فوستر،  «دگیر ریاضی می

                                                 
1. Davis 

2. Penk 

3. King 

4. Teleologic 

5. Cause and effect relationships 

6. Anthropomorphism 

7. Physical geography 

8. Physics science 

9. Nature 

10. Grove Karl Gilbert 
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(. 91: 1012شیپن، خواندند ) انواع چیزهایی که در طبیعت وجود داشت را تاریخ طبیعی می ةبار در قرن هفدهم، پژوهش در

)بریان،  دانستند می 1های علوم طبیعی ژئومورفولوژی را تا حد زیادی یکی از شاخهبعضی از بزرگان این رشته،  ،1123 ةدر ده

، تقریباً دارند دیتأککه بر تفکیک جغرافیای طبیعی و انسانی  ییها آنمعاصر،  9های جغرافیایی ژئومورفولوژیست (.1123

که ژئومورفولوژی از گسترش  اند بر آن زیرا (.1110)روآدز و تورن،  کنند را بازی می 0که نقش دانشمندان طبیعی اند جمع خاطر

از  بنابراین، این گروه (.9310)چرچ،  های آن، رشد کرده است جنبه همةانداز در  چشم ةتاریخ طبیعی، یعنی مطالع

  . بهشده است نهاده بناهای فلسفی فیزیک و شیمی  که ژئومورفولوژی بر پایه اند دان مطمئن های جغرافی ژئومورفولوژیست

از  یتعدادهایشان مسلم و انکارناپذیر است،  های فلسفی فعالیت که دانشمندان فیزیک پایهطور هماندیگر،   عبارت

 1193 ةدر اواخر ده 0ورسلیاما ؛ (1110)روآدز و تورن،  دارندها هم دیدگاهی مشابه در مورد ژئومورفولوژی  ژئومورفولوژیست

)ورسلی،  اند و شیمی آموزش دانشگاهی ندیده ،دروسی مانند ریاضی، فیزیک ةنیزم درها  ژئومورفولوژیستر بیشتاعالم کرد 

در ارتباط است، بعید است که  یطیمح ستیزهای  سیستم ةهای پیچید علم ژئومورفولوژی با ترکیب آنجاه از (.1111

ها از سایر علوم پایه مانند  در عوض، بیشتر احتمال دارد که بر ورود ایده .دند قوانین اولیه را تولید کننبتوانها  ژئومورفولوژیست

، و همکاران دهند )گراف را برای کاربرد در مسائل ژئومورفیک تغییر ها آنو سپس  هنددشناسی ادامه  و زیست ،فیزیک، شیمی

 موردمطالعههایی وجود دارد. موضوع  باهتش دان و ژئومورفولوژیست موضوع و روش مطالعه یک فیزیک لحاظ از ،البته (.1193

مانند قانون جاذبه(. شود ) میمنجر به تدوین قوانین علمی  ها آنن حاکم بر طبیعت است که بررسی یدر فیزیک قوان

برای این قوانین بلکه از  ،قوانین نیست گونه نیا نییتبصدد  در ،ها سروکار دارد ژئومورفولوژیست اگرچه با همان پدیده

، جایی رگولیت در سطح دامنه هدر جاب ،برای مثالکند ) گیرد استفاده می هایی که در قلمرو کارش قرار می تحلیل پدیده و تجزیه

واکنش که در  -دیدگاه رایج فرایند ،واقع در ها(. ها توسط جریان آب یا انتقال رسوبآهک  ناشی از انحالل سنگ زایی شکل

 (.9331میکر،  )اسلی استدارد از علوم فیزیک و شیمی ریشه گرفته  ها فرم لندتحلیل  و رفولوژی اهمیت زیادی در تجزیهوژئوم

 (. ژئومورفولوژیست هم190: 1091کاسیرر، ) 2از پدیدارها به اصول و مبادی یعنی ؛ن به باالستیروش پژوهش در فیزیک از پای

یک رود مشخص، فرونشینی یک  رود چانیپبررسی  بهیی استقرا استداللبر اساس بر اساس بعضی از رویکردهای فلسفی 

و  رسدبی عام از آن پدیده و فرایند و سعی دارد با تعمیم نتایج به شناخت پردازد  میکور کارستی گیری یک دره  شکل و ،دولین

گیرد  صورت میاما تعمیم در ژئومورفولوژی با آنچه در فیزیک  .تحلیل کند و تجزیه مشابه را در سایر نقاط یو فرایندها ها لندفرم

توان در محیط آزمایشگاه  علم فیزیک را می های تواند این باشد که بسیاری از آزمایش ها می یکی از تفاوت کامالً متفاوت است.

 است. ممکن کردن چنین شرایطی غیر یعنی طبیعت، فراهم ،ما در آزمایشگاه ژئومورفولوژیا .صورت ایزوله انجام داد و به

 ،باز و بسته اصطالحات و مفاهیمی مانند سیستم گرفتن وامگیری این نگرش  از دالیل شکل دیگر شاید یکی

توان پس از گسترش  علت دیگر را می و زیستی باشد. و شیمی( ،ریاضی، فیزیک) هیپااز علوم  فرگشت گیری و اندازه

 نیا ربصورت کمی ذکر کرد.  ژئومورفولوژی بهدر بررسی فرایندهای  1استرالرآرتور نویل و  2هورتنروبرت ای  ةنظری

                                                 
1. Natural Sciences  

 هـای  ژئومورفولوژیسـت  و دان جغرافـی  هـای  ژئومورفولوژیسـت  گروه دو از ژئومورفولوژی، شناسی روش و فلسفه ةزمین در ،یکاییمرامقاالت پژوهشگران  در .9
 .شود می برده نام شناس زمین

3. Physical scientists 

4. Worsley 

 اند. سؤال برده یرز ینقوان یریگ عنوان اساس شکل از فالسفه همواره آن را به یبرخ ،داشته نوین علم در مهمی نقش ییاستنتاج استقرا اگرچه. 2

6. Robert E Horton 

7. Arthur Newell Strahler 
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 دتوان های ورودی می . در این نوع کارها، دادهشد یبررسهای نسبتاً کوچک  اساس، فرایندهای ژئومورفولوژیک در مقیاس

 د.شو استفادهها  از آن لیوتحل هیتجزو در  باشدمهندسی و حتی  ،ریاضیاز فیزیک، 

 مسائل ةنیزم درآموزش رسمی کمی  او حتی دکترلیسانس  لیسانس و فوق ةدورها در  ، ژئومورفولوژیستمعموالً .0

 ةنیزم دردر بسیاری از موارد که  .اند که گفته شود، هیچ آموزشی ندیده باشد تر این یا شاید بهتر و دقیق ندا یدهفلسفی د

دانان طبیعی  هستند که معتقدند جغرافیدانان انسانی  اغلب از جغرافی ها آناند استادان  فلسفی آموزش اندکی دیده مسائل

پردازند.  های فلسفی متعدد در جغرافیای انسانی می سپس به بررسی دیدگاه . این استادان با این اعتقادهستند 1گرا تجربه

را  0انتقادیباوری  یا عقل 9منطقی گرایی اثباتمیلی  از روی اکراه و بی اییهای جغرافی ژئومورفولوژیستر بیشت ،درنتیجه

 (.1110)روآدز و تورن،  اند پذیرفته

(. 190: 1091پوپر، ) میستینآگاه  ها آناما در اغلب موارد از  ؛کنیم ها عمل می نظر پوپر، ما همواره با نظریه بنا به .2

ژئومورفولوژی مانند  که حالی در(. 111: 1012استراترن، داد ) اینشتین نیز همواره نظریه را بر آزمایش و تجربه ترجیح می

ها به  ژئومورفولوژیست (.9339)هاگت،  است افتهی  تحولها  فرضیه ةها و ارائ و توجیه ایده معرفیسایر علوم از طریق 

این دیدگاه  (.1110)روآدز و تورن،  ندارندو اعتقادی به نظریه  اند ژئومورفولوژی مشکوک مسائلنظریه در حل  ییاکار

شعار او این بود که  همخوانی دارد.( 1292-1221) 0فرانسیس بیکنهای  ها با ایده ژئومورفولوژیستغالب در بین 

 با(. 199: 1091، پوپر) دیبپردازبلکه چشمان خود را بگشایید و بدون هیچ نوع تعصبی به مشاهده  ،پردازی نکنید نظریه

کافی به ناشاید توجه  ،دانند تاریخ طبیعی می ةژئومورفولوژی را ادامبه اینکه در بعضی از منابع جغرافیای طبیعی و   توجه 

آنچه را که  ناشی شده باشد که در اوایل قرن بیستم معتقد بودند کار تاریخ طبیعی تنها این است که نجایا ازپردازی  نظریه

 (.013: 1010رلی، استیونسن و بای) کندفقط توصیف  ها آن ةدربارپردازی  بدون نظریهدر طبیعت وجود دارد 

 مفید علم ةهای کار میدانی بیش از میدان مین فلسف کنند پرداختن به پیچیدگی ها احساس می ژئومورفولوژیست بیشتر

با  نظریه ةبار اگر کسی در: »داردآمیز معروفی  کنایه ةجمل 2در این مورد، چورلی (.9310)اوربن،  بودخواهد 

چورلی  ةاین جمل (.1110)روآدز و تورن،  «رود می 2گیر خاک دستگاه نمونهژئومورفولوژیست صحبت کند، او به سراغ 

را هم باید  دیگر آن ة، جنباست به فلسفه و نظریهنسبت ها  لوژیستفواعتنایی ژئومور بی ةدهند در ظاهر نشاناگرچه 

با  .های اصلی پوزیتویسم منطقی است ( یکی از ویژگیپیشینی  ةبدون نظری)مشاهده خاص بر  تأکیدکه  داد قرارتوجه  مورد

که  اند بر آنروآدز و ویلسون  ،(11: 1091پوپر، ) و اهداف ما دائماً دستخوش تغییرند ،مسائلها،  توجه به اینکه نظریه

انگر فرایند دستیابی به بیسازد و  های تئوریک اصل و اساس یک پژوهش علمی را می اطالعات مشاهداتی با ایده ةمقایس

را های میدانی  گیری و اندازه مشاهداتنیز ( 1111) 1امبلتون و تورنز (.91: 9313)روآدز و ویلسون،  معرفت علمی است

 .دانند ها می هفرضی و آزمایش اساس تدوین

با ، اند شده  تجربه در یک فضای جغرافیایی مشخص یعنی ؛ندمحور یدانیمهای ژئومورفیک  با توجه به اینکه نظریه 

سیکل  ةینظرها  شود. یکی از بهترین نمونه صحبتی نمی مطالعات میدانی(موردنظر )گسترش آن نظریه دیگر از مکان 

                                                 
1. Empiricists 

2. Logical positivism 

3. Critical rationalism 

4. Francis Bacon 

5. Chorely 

6. Auger  

7. Ernbleton and Thornes 
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د )کرف، امریکا بو 9و آپاالش 1انگلند نیو یها کوهدر او فرسایش دیویس است که متکی بر مشاهدات میدانی و تجربیات 

های  هایی که داده استدالل ةجز در سای» کند: پیشنهاد میاهمیت زیادی برای فرضیات قائل است و  0دیلتای (.1190

منسجمی از طبیعت در علوم فیزیکی و  ةگونه مجموع پیوندد، هیچ می به همفرضیات  فیتألترکیب و  به مددتجربی را 

 .(10: 1091، ک)دارتی «طبیعی وجود ندارد

 کرد: اشاره سه دلیل به توان می اند، ها به نقش نظریه در ژئومورفولوژی مشکوک اینکه چرا ژئومورفولوژیستدر مورد 

)روآدز و  نامند که خود را ژئومورفولوژیست می افرادی  شناسی و روش ،های علمی، اهداف ها در دیدگاه  تفاوت (الف

که در  اند شناس های زمین دان و ژئومورفولوژیست های جغرافی دو گروه بزرگ از این افراد، ژئومورفولوژیست (.1110تورن، 

کامالً بارز و  نیز کار روش دربینش ها در  تفاوت .اند دهید  آموزششناسی(  جغرافیا و زمینمتفاوت )مجزا و  ةرمجموعیزدو 

 ،شناسان اهیگ ،شناسان خاک ،سهم زیادی برای نقش جنگلبانانگیری ژئومورفولوژی  در شکل (1101) 0راسل روشن است.

عالوه بر  ،1193 ةژئومورفولوژی در ده شتندعقیده دانیز  (1193) و همکاران گراف .بودها قائل  و هیدرولوژیست

و  ،، مهندسانبانان، جنگلشناسان خاکها،  از مشارکت هیدرولوژیست ،شناسان دانان و زمین جغرافیپذیرفتن از دو گروه ریتأث

 گرایی در کثرت ةدر مقالهم ( 1110) 2باتزر .برد دانستند سود می می 2دان فرهنگی حتی برخی که خود را جغرافی

ای وسیعی را تشکیل  رشته است: معموالً مطالعات ژئومورفیک مدرن طیف میان پرداخته مسئلهن به ای 1ژئومورفولوژی

 -کند و ابعاد تجربی و کمی ترکیب می هم  و ژئوفیزیک را با ،جغرافیا ،هیدرولوژی ،شناسی، خاک زمیندهد که علوم  می

 .کیفی دارد

و  (1110)روآدز و تورن،  دانند شان را کار میدانی و مشاهده می اصلی ةوظیف و ها هنر بسیاری از ژئومورفولوژیست( ب

شود  برقرار می ها فرم لند که کارهای میدانی و روابطی که در حین کارهای میدانی بین اند موافقبا این دیدگاه 

مانند  ،ها این اساس، این گروه از ژئومورفولوژیست  بر میکر به نقل از برتز(. )اسی استالخطاب ژئومورفولوژیست  فصل

پردازند بیشتر  موضوعی که به بررسی آن میدهند و  دان کالسیک، بیشتر به کارهای میدانی تمایل نشان می جغرافی

در  (.93: 1010کالوال، ) دیآ می مستقیم به ادراک در ةگیرد و از طریق مشاهد نهایی نگاه قرار می برد درچیزی است که 

به افزایش وابستگی » لکهب ،تنها سودمند نبوده های سنتی بر کار میدانی نه ژیستوژئومورفول حد از  شیب تأکید، 1193 ةده

منجر  های اساسی اطالعات حاصل از کارهای میدانی به کاهش سرعت استفاده از تصاویر دورکاوی برای دستیابی به داده

 (.1193، و همکاران )گراف «شده است

 (.1119)هریسون و دانهام،  بینند فلسفی در ژئومورفولوژی نمی مسائلپرداختن به  رایضرورتی ب ها ژئومورفولوژیست

 کردند شناسی سرزنش می عدم عالقه به روش لیدل بهها را  ، ژئومورفولوژیست1123 ةدانان انسانی ده بعضی از جغرافی

ها  ژئومورفولوژیست بیشتر»دها بر ژئومورفولوژی این است که ایکی از انتقکه است  بر آن (1111) ورسلی (.1190)دوری، 

تر این باشد که بگوییم چون نسبت به  یا شاید صحیح «استفاده کنند روش علمی در کارشاناز ند چگونه ا هیاد نگرفت

وابسته به مشاهده است و  دارند دیتأکآن  یبر رودانند که کار میدانی که  های فلسفی اطالعات کمی دارند، نمی دیدگاه

                                                 
1. New England 

2. Appalachian 

3. Wilhelm Dilthey 

4. Russel 

 5. Cultural geographers 

6. Butzer 

7. Pluralism in geomorphology 
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گیری  شکل به ـ ی استابزارهای اصلی در کارهای میدانها و  روشکه یکی از  ـ به بحث مشاهده حد از  شیب دادن تیاهم

 شده است.منجر گرایی در ژئومورفولوژی  امپرسیسم یا تجربه ةتداوم فلسف و

ها نباید خود را  ژئومورفولوژیست .ارتباط( ةوسیلمحاسبات )در برابر  یک ساخت() هینظربرداشت نادرست گسترده از ( ج

)روآدز و  داردمحاسباتی  ةو جنب ،شود خاصی محدود میفریب بدهند که نظریه ارتباطی با ژئومورفولوژی ندارد، به علوم 

ها  محاسبات و نظریه دارند اعتقادها  که بعضی از ژئومورفولوژیستشود  ناشی می نجایا از درک نادرست نیا (.1110تورن، 

ها برای نظریه  سروکار دارند ارتباطی ندارد. گروه دیگر از ژئومورفولوژیست ها آنها با  با مشکالتی که ژئومورفولوژیست

)روآدز و  استاما دریافت محدودی از آن دارند که با دیدگاه رایج از نظریه در ریاضیات متفاوت  ؛اند قائلاحترام زیادی 

کلی  ةمهمی از توسع وجز رشته  کنظری ی ةتوسع. (113: 1091پوپر، ) میکن ها کار می ما در علوم با نظریه (.1110تورن، 

 هر (.1119)ویلسون،  مشارکت داشته باشند ممکن است فقط تعدادی از افراد در این زمینه آید، هرچند که میشمار  بهآن 

)روآدز  اند تحریف کردهکلی فراموش و گروه دوم آن را  ظن دارند. گروه اول نظریه را به نظریه سوء ةدو گروه نسبت به کلم

 (.1110و تورن، 

 خواهد داشت: به دنبالهای نظری در ژئومورفولوژی اعتبار و ارزش زیادی را برای آن  دالیل زیر، بررسی بنا به

است که یک بنیان نظری قوی و مطمئن  ریپذ امکانپژوهشی در ژئومورفولوژی فقط زمانی  مسائلدقیق  طرح. 1

جغرافیا مملو از مفاهیم مبهم و » اند کردهان بی( 1111و همکاران ) 1زریچارد (.1 :9319)فون الورفلت،  باشدوجود داشته 

گیری یا  مفاهیم قبل از اینکه برای سنجش و اندازهگونه  اینو سیستم است.  ،ها، مکانیت مانند تعادل، آستانه قیردقیغ

 دیتأکاین نکته   بر هم( 9312) 0و لوین 9گریگوری «.درستی تعریف شوند بهباید قرار گیرند  استفاده موردمعرفی امور واقع 

جز موارد استثنایی، بسیاری از اصالحاتی مانند قابلیت انتقال رسوب،  به ،که ضعف کنونی ژئومورفولوژی این است که دارند

اند که قابلیت عملی  ای تعریف و آزمایش نشده گونه تاکنون به حمل ریمسرسوب، تغییرات آتوژنیک رسوب در طی  ةبودج

 یالتاؤساز  تعدادیدهیم.  انجام می یکار  چهتوان فهمید که  راحتی نمی بدون وجود چنین پایه و اساسی به .باشندداشته 

 از: اند عبارت ممکن است در این زمینه مطرح شودکه 

 کننده و ساختارمندند؟ کنونی در ژئومورفولوژی تا چه حد قانع ةتعاریف پایـ 

 هایی از این تعاریف اشکاالت منطقی دارند؟ چه بخشـ 

 هایی وجود دارد؟ گزین آیا برای این تعاریف جایـ 

فقط با این تقلیل است که وجود علم  ،حال این بدون نظریه ما چیزی برای تقلیل پیچیدگی جهان نداریم. با. 9

نگر ساختار سازمان بیازیادی  تا حدبینیم  می 2کران یبیا  ،2، آشفته0شود. اینکه تا چه حد جهان را پیچیده می ریپذ امکان

تا چه حد گسترده  موردنظر ةنظری یده سازمان ةتوان بالقو بیند و علم ماست. ژئومورفولوژی ساختار جهان را چگونه می

 است؟

                                                 
1. Richards 
 

2. Gregory 

3. Lewin 

4. Complex 

5. Confusing 

6. Boundless 
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نظریه  ،رو نیازادهد.  فیزیک قرار می فیرد همعنوان یک علم طبیعی  داشتن چارچوب نظری ژئومورفولوژی را به. 0

حال ژئومورفولوژی در مقایسه با علوم مجاور اعتبار و ارزش  عین خواهد بود و در اجرابرای عمل و  میمحکپایه و اساس 

 این است که: سؤال ،رو نیازاای پیدا خواهد کرد.  تازه

 چگونه نظریه و عمل ژئومورفولوژیکی با فیزیک پیوند محکمی ایجاد خواهد کرد؟ـ 

 فائق آمد؟ ها آنتوان بر  اگر تضادهایی وجود دارد، دالیل آن چیست و چگونه می ـ

که پیش  یسؤالژئومورفولوژیکی را پیگیری کنیم.  مسائلداشتن نظریه مستلزم آن است که فکر کنیم چگونه . 0

با یا جهان را  ؟گذارند بپردازیم می ریتأثبه برآیند نیروهایی که بر ما  و انداز را بخوانیم توانیم چشم می ایآ آید این است: می

 ةمسئل کی  نیاو غیره( درک کنیم؟  ،ظواهر شناختی، تجربیات ما، مکتب فکری ماما ) ةبه ساختارهای درونی ویژ توجه

 کنیم. مستثناشناسی را از آن  توانیم معرفت کنیم، نمی ژئومورفولوژیک بحث می ةنظری دربارةشناختی است. اگر ما  معرفت

این نیست که با تجربیات یا نظریه همراه  مسئلهمانند ژئومورفولوژی،  ،1محور تجربهحتی در یک علم تا حد زیادی  .2

ها برای  پایه تغییر این ؟اند تا چه حد محکم گرفته قرارکار  ةهای نظری تجربیاتی که پای پایه بلکه باید مشخص شود ،باشد

 (.1: 9319)فون الورفلت،  داشت؟د نی خواهایبنیادها( چه معن) اتیتجرب

گیريونتیجهبحث
ها باید بر  است، ژئومورفولوژیست نیزم علوم صدد یافتن جایگاهی مستحکم و متعالی در بین اگر علم ژئومورفولوژی در

تأکید بر روی تبیین یا شناخت چگونگی و چرایی  خود بیشتر متمرکز شوند. ةشناسی رشت روی مسائل فلسفه و روش

بدون در ذهن  که آنجا ازدهد.  علوم تجربی قرار می ةها و عملکرد فرایندها ژئومورفولوژی را در زمر فرم گیری لند شکل

های ژئومورفیک دانسته یا ندانسته  رسد، بررسی می نظر بهیک پژوهش عمالً غیرممکن  جرایا مسئلهداشتن یک نظریه یا 

ها و  ها در تبیین لندفرم ها و پارادایم این، کارایی این دیدگاه ه برشود. عالو های فلسفی انجام می بر اساس نگرش

. با توجه به اینکه آگاهی کند پذیر می ها را امکان آن ةاندازهای ژئومورفیک است که معیار برتری و پذیرش گسترد چشم

ل ئپرداختن به مسا ،(09: 9313)گریگوری،  شود میمنجر های آن  یک علم به تقویت بیشتر پایه ةبیشتر از فلسف

 ةصورت انتخابی و اختیاری توسط استادان و دانشمندان این رشته )برای مثال، مقال به ها شناسی و پارادایم روش

( کافی 1019کرم،  «شناسی در ژئومورفولوژی ای بر روش مقدمه»و  (1111) شرمن «شناسی در ژئومورفولوژی روش»

های بیشتری به  تر از این لحاظ که ژئومورفولوژیست تر انجام شود. گسترده ردهتر و گست بلکه این کار باید عمومی ،نیست

تر به این معنی که مسائل فلسفی و  ها بپردازند و عمومی فرم های متفاوت فلسفی در بررسی لند مسائل فلسفی و نگرش

های گرایش  شود تا زمینهویژه جغرافیای طبیعی  لف جغرافیا و بهتشناسی بخشی از سرفصل دروس در مقاطع مخ روش

 های آینده به مسائل فلسفی مهیا شود.  ژئومورفولوژیست

شده منجر های دانشگاهی و علمی  علم حتی در محیط ةشدن مباحث نظری و فلسف اهمیت کید بر کاربرد علوم به کمأت

باید به بنابراین، د داشت. که این امر در بلندمدت سردرگمی دانشجویان و پژوهشگران ژئومورفولوژی را به دنبال خواه

 کید بیشتری شود.أو ژئومورفولوژی ت ،پردازی در علوم زمین مباحث نظری، نظریه

توجهی خود به   محوربودن ژئومورفولوژی سعی دارند کم ها با اشاره به میدانی چه بعضی از ژئومورفولوژیست اگر

تواند آغازگر تحولی در این  ها می علم و ژئومورفولوژیست ةکنند، ارتباط متقابل بین فالسف های فلسفی را توجیه  دیدگاه

                                                 
1. Empirically oriented 
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علت وجودی ژئومورفولوژی اولین موضوعی باشد که باید به آن پرداخت. با توجه به جذابیتی که  بیینزمینه باشد. شاید ت

تواند  ای آن می رشته و مهندسی دارد، ماهیت ترکیبی و فرا ،محیطی شناسی، علوم زیست ژئومورفولوژی برای جغرافیا، زمین

ای از واقعیت  ثر باشد. یک ژئومورفولوژیست باید آمیزهؤدر پویایی و بالندگی ژئومورفولوژی از لحاظ نظری و کاربردی م

 کار گیرد.  اندازهای ژئومورفیک به و تبیین استقرایی را در تحلیل چشم ،پردازی فیزیکی و تجربه، نظریه

سپاسگزاري
که متن انگلیسی مقاله را  ،دانشگاه بریتیش کلمبیای کاناداگروه جغرافیا در  ة، استاد بازنشست1میکر اسلی واز پروفسور اوال

 طور دقیق بررسی و اصطالحات پیشنهادی مفیدی را ارائه فرمودند، صمیمانه سپاسگزارم. به



                                                 
1. Olav Slaymaker 
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