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چکیده
تغییر پارادایمها در یک حوزۀ دانشي ،سرآغاز تحول در ادبیات ،روش ،تکنیک و مؤلفههای دیگر شناختشناسي تلقي ميشود.
همانطور که وقتي دیدگاه سیستمي جایگزین روشهای کالسیک شد ،تحوالت عمیقي دامنگیر رشتهها و حوزههای دانشي شد .این
تحوالت نخست در علوم تجربي رخ داد ،ولي دیری نپایید که دانشمندان علوم انساني فرصتهای ازدسترفته را با نقادی از علوم
تجربي و با طرح هندسه فضایي ،جبران کردند .در این میان تالشهای دیلتای در نشاندادن مرتبۀ علوم انساني و پردهبرداری از هزار
رمز و راز پنهان در پدیدارشناسي ،توسط هوسرل ،ژنت و هایدگر ،راه را برای شکلگیری پارادایمي دیگر فراهم آورد و به حاکمیت
بالمنازع یکصد سالۀ حلقه وین پایان داد .این موج بهطور قطع با همۀ بيمهریها ،دامن علوم جغرافیایي را نیز ترآلوده خواهد کرد .این
پژوهش بر جنبههای معرفتي تأکید و با روش تحلیل متن ژنت ،با نگاه پدیدارشناسي ،به نوشتههای شخصیتهای علمي مانند گیلبرت
ژئومورفولوژیست و هیلیر اندیشمند فضاشناس پرداخته است .همچنین ضمن بیان چیستي پدیدارشناسي ،دست به نقد و نقبي در
تاریخ معاصر اندیشههای نظری در ژئومورفولوژی زده است .این پژوهش سعي بر آن دارد که تفاوتهای فکری در حوزۀ پدیدارشناسي
را با پدیدهشناسي روشن سازد .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که- :پدیدارشناسي یک روش متکي به تحلیل دادههای فراعیني و
تبیینکنندۀ رابطههای عمیقتری از این جهان در مقابل روشهای تجربي است-.پدیدارشناسي سعي دارد با وجوه عمیقتر و پنهان
پدیدهها و نقش انسان در شناخت آنها ،دایرۀ تجربههای بشری را از مفهوم تجربۀ معنيشده در حلقۀ وین گسترش دهد؛ این به معني
نفي یا بياعتباری «پوزیتیویسم» نیست-.پدیدارشناسي در ژئومورفولوژی در برابر پدیدهشناسي ،تضمینکنندۀ مطلوبتر تجربۀ
انسان از جهان خواهد بود.
واژههای کلیدی :پدیدهشناسي ،پدیدارشناسي ،ژئومورفولوژی ،گیلبرت.
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مقدمه
بیش از دو قرن از پارادایمهای مطرح در
ژئومورفولوژی جدید میگذرد .در سدههای  11و 11
میالدی ،اندیشمندان این دانش ،اولین اشخاصی بودند
که نظریههای جدید را در دانش جغرافیا مطرح
میکردند ،اما باید اذعان کرد که در  5دهۀ گذشته،
نوعی رکود فکری در فضای دانش ژئومورفولوژی حاکم
شده و توجه پژوهشگران بیشتر معطوف به تکنیکهای
جدید بوده است .در این میان رشتههای دیگر علوم
انسانی چون علوم اجتماعی و روانشناسی و حتی
تاریخ در حوزههای نظری پیشتازی کردند و مسیرهای
نو و همکاریهای میانرشتهای را بنیان نهادند .در
همین حال دانش جغرافیا به تقسیم سلولی روی نهاد و
جغرافیای انسانی از طبیعی تفکیک شد و هر دو نیز به
بیگانگی خود ،از هم بالیدند .در رشتۀ تاریخ ،میشل
2
فوکو 1این علم را از قید زمان رهانید و نظریۀ گشتالت
روانشناسی را به دایرهای از قلمرو فراعینی برد
(کاووسی )105-101 :1811 ،و از عصبیتهای فروید
رهایی داد .دانش اجتماعی که در بند خیالپردازیهای
داروین 8و مارکس مانده بود ،با عبور از حلقۀ وین و
مکتب فرانکفورت ،فضای تازهای را در ساحت اجتماع
تجربه کرد .درست در همین زمان که چنین تحوالت
فکری دامنگیر علوم انسانی میشد ،ژئومورفولوژیستها
از درک نوآوریهای معرفتی برتالنفی)1701-1712( 5
عاجز بودند و حتی اجازۀ چاپ کتاب «نظریۀ عمومی
سیستمها» 1را به وی ندادند و هنگامی به کتابش
اجازه چاپ داده شد که دیگر در قید حیات نبود.
اکنون که نگاهها از عینیتهای ملموس صرف ،به نگاه
1-Michel Foucault
2-Gestalt
«گشتالت» کلمۀ آلماني به معني شکل و بیانگر روشي است که طبق آن اشیاء
جاگذاری و کنار هم چیده ميشوند .ماکس ورتایمر ،کورت کوفکا و ولفگانگ
کهلر مثلث بنیانگذاران روانشناسي گشتالت بودند (رضازاده.)98 :8991،
3-Charles Robert Darwin
4-Karl Marx
5-Ludwig von Bertalanffy
6-General System Theory



پدیدارشناختی (علیا1878 ،؛ مهدوی )1817 ،معطوف

شده است ،جا دارد مبانی این نگاه بهصورت «اصول
کاربردی در ژئومورفولوژی» تعریف شده و روشهای
جدید درک ماهیت پدیدهها ،جایگزین سطحی-
نگریهای چند دهۀ گذشته شود.
در علوم غیرجغرافیایی افراد بسیاری در حوزۀ
«پدیدارشناسی» ،1نوآوریهای درخور تأملی را به
جامعۀ علمی ارائه دادند .از برجستهترین آنها
میتوان از ادموند هوسرل )1718( 1با ارائۀ اثر
«پژوهشهای منطقی» ،7هایدگر )1711( 10با کتاب
«هستی و زمان» 11و ویتگنشتاین )1715( 12با رسالۀ
«پژوهشهای فلسفی» 18نام برد.
اما در حوزۀ جغرافیا و آن هم در رشتۀ ژئومورفولوژی،
گیلبرت  )11 8-1711( 1را باید پیشتاز اینروش
نامید؛ زیرا زمانیکه «پدیدارشناسی» را با مفهوم
عمیق امروزی بیان داشت،غالب فیلسوفان مغربزمین
از درک چنین اندیشهای عاجز بودند و با گذشت
زمان این شیوۀ تفکری در نوشتههای آنها ظهور پیدا
کرد .با این وصف باید از ری مرنس )1717( 15یاد
کرد؛ وی در اثر خود «محیط فیزیکی آمریکا :تصاویر
و تصویرسازان کارولینای جنوبی» ،آشکارا به استفاده
از «مبانیومفاهیم پدیدارشناسی» در جغرافیا تأکید
دارد .دیوید الونتال )1710( 11رابطۀ پدیدارشناسی
با جغرافیا را بهصورتی وسیع و عمیق مورد بررسی
 -9برای تأسیس یک پدیدارشناسي استوار و معتبر ،نظرگاه فلسفي امری
اساسي است (نوالي)5 :8991 ،؛ ازاینرو ،پشتوانۀ فلسفي «پدیدارشناسي در
ژئومورفولوژی» پدیدارشناسي هگل درنظر گرفته شده است .در فلسفۀ
پدیدارشناسي هگل ،واقعیتهای ملموس و عیني پدیده و آنچه باطن ناپیدا و
روح پدیدهها را شکل ميدهد« ،پدیدار» خوانده شده است(پاکنهاد:8939،
)88-81؛بنابراین برخالف دیگر پدیدارشناسان،در این پژوهش «پدیدهشناسي»
معادل ’ Phnomenologyو «پدیدارشناسي» معادل Noumenonolog
بهکار رفته است.
8-Edmund Husserl
9-Logical Investigations
10-Heidegger
11-Being and Time
12-Wittgenstein
13-Philosophical Investigations
14-G. Karol. Gilbert
15-Roy Merrens
16-David Lowenthal
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قرار داده است .وی معتقد است هر فردی به شیوهای
متفاوت تجربههای گوناگونی از دنیای اطراف خود
دریافت میکند .ادوارد رلف )1710( 1معتقد است،
پدیدارشناسی ازطریق بررسی تصورات انسان از محیط
اطرافش به علم جغرافیا کشیده شده است .وی اذعان
دارد ،استفاده از مفاهیم پدیدارشناسی از ارزش خاصی
برخوردار است ،بهدلیل اینکه میتوانند دیدگاههای
جدیدی را نسبت به شناخت و درک روابط بین انسان
و طبیعت در جغرافیا مطرح سازد .سوجا )1770( 2در
دیدگاه خود در ارتباط پدیدارشناسی فضای جغرافیا،
بر مفهوم «فضامندی» پافشاری میکند.
جیمز آش8و همکار ( )2011در مقالهای به تعامل
علم جغرافیا همراه با درک پدیدارشناسی پرداختند .در
این پژوهش شیوۀ پیدایش تفکر متمایزی همچون
«پساپدیدارشناسی» و ارتباط آن با جغرافیا را نیز ارائه
کردند.
همواره طرح پارادایمهای جدید در دورههای تاریخی
با مقاومت و گاه تعبیرهای اشتباه از طرف مقابل
روبهرو بوده است؛ ولی نگاهی کوتاه به چنین تحوالتی
نشان میدهد که پیشرفت دانش بشری با همین
تغییرات گره خورده است (محمدپور.)10-80 :1817 ،
این جنبشها نهتنها دید بشر را نسبتبه جهانی که در
آن زندگی میکند عوض کردهاند ،بلکه روشهای حل
مسائل بشری را نیز متحول ساخته است .از آن مهمتر
در پارهای از موارد بهدلیل تغییر در نگاه ،بسیاری از
مسائل بشری دیگر مسأله تلقی نشده یا ماهیت آنها
نیز تغییر یافته است .در دانش ژئومورفولوژی میتوان
با شروع «عصر جدید» تغییر در پارادایمها را در
حوزههای مختلف معرفتی ،روششناسی و تحلیل
دادهها ردیابی کرد .بحث از روش «شناخت» پدیدههای
طبیعی ،انسانی و اجتماعی (شاهآبادی،) -5 :1817 ،
1-Edward Relph
2-Edward Soja
3-James Ash
« -5عصر جدید» در ادبیات علمي دانش ژئومورفولوژی ،به دورهای گفته ميشود
که دخالت مستقیم خالق در بروز پدیدهها را انکار و تنها به مکانیسم ایجاد
رخدادهای طبیعي مبادرت ميشود (کندی.)8331 ،
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همواره یکی از مجادلهانگیزترین بحثها در میان
اندیشمندان علوم گوناگون بوده است این جدال پر
فراز و نشیب در دانش ژئومورفولوژی حول دو پارادایم
«اثباتگرایی منطقی» (پوزیتیویسم) 5و «پارادایم
تفسیری پدیدارشناسی» مطرح است (صادقی:1875 ،
.)20-28تفاوت الگوهای فکری درمیان پدیدهشناسان 1و
و پدیدارشناسان 1نهتنها در حوزۀ معرفتشناسی مشهود
مشهود است ،که در روش و تکنیکهای پژوهش،
دادهها و تفسیر آنها و نیز در قضاوت نهایی بهروشنی
دیده میشود.
مواد و روش
در تحلیل ماهیت پدیدارشناسی و نحوۀ تحول دیدگاه
«پوزیتیویسم» در ژئومورفولوژی ،الزم است نخست
پارادایمهایکالن در ژئومورفولوژی در حوزۀ«اثباتگرایی
منطقی» بازخوانی و دستهبندی شوند .برای دستیابی
به چنین مقصودی  1نفر از صاحبنظران دیدگاه
«پوزیتیویسم» در ژئومورفولوژی ،یعنی «هاتن»،1
«چارلز داروین»«،الیل»«،7دیویس»« ،10ژیلوستروم»،11
«ژیلوستروم»« ،11استرالر» 12و «هک» 18در حوزۀ
پدیدهشناسی (با دو دیدگاه تاریخی و فرایندی)
انتخاب شدند و نظرات آنها درمورد نحوۀ «شناخت»
پدیدههای ژئومورفولوژی از آثار آنها استخراج شد.
همچنین نوشتههای اندیشمندانی چون برتالنفی،
گیلبرت و هیلیر  1نیز دربارۀ «شناخت» پدیدهها مورد
بازبینی قرار گرفت .آثار انتخابی (دیدگاه تاریخی)
بهترتیب عبارت است از:
15
کتاب«تئوریزمین» (.(Heidegger ,1988) )1111کتاب«اصول زمینشناسی»)1115-1180(11چارلزالیل.5-Rational positivism
6-Phenomenology
7-Post-Phenomenology
8-James Hutton
9-Charles Lyell
10-William Morris Davis
11-Henning Filip Hjulstrom
12-Alan H. Strahler
13-John Tilton Hack
14-Bill Hillier
15-Theory of the Earth
16-Principles of Geology
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بحث
نخست برای ورود به بحث ،یک نکتۀ ظریف در
مورد «پدیدارشناسی» روشن میشود .درمنابع فارسی
و غیرفارسی« ،پدیدارشناسی» را یک روش کیفی در
مقابل روش کمی قلمداد کردهاند (جلیلی.)8 :187 ،
این تقسیمبندی نادرست ،توسط تجربهگرایان و
پوزیتیویستها بهکار گرفته شده است که تعبیرشان
از «پدیدارشناسی» معطوف به پدیدههای غیرعینی
بوده است؛ زیرا فراعینیتها بهزعم آنها در قالب
رقوم بیان نمیشوند،پس این مفهوم را بهکار گرفتهاند.
حال آنکه هوسرل ،پدیدارشناس ریاضیدان و
دیگرانی چون گیلبرت و هیلیر تمام استداللهایشان
دارای مبانی ریاضی و منطق رقومی بوده است
(اباذری.)12-18 :1811،ناگفته نماند که پوزیتیویستها
در پژوهشهای خود هر کجا نتوانستند متغیرهای
غیررقومی را انکار کنند ،نوعی لباس عددی به آنها
میپوشانند و خود را از تنگنایی که خود بهوجود
11
آوردهاند ،میرهانند.
مهمترین افتراق بین «پدیدهشناسی» و «پدیدار-
شناسی» را باید در تلقی آنها در تجربههای انسانی
از پدیدهها دانست« .پدیدهشناسان» قائل به تفکیک
پدیده از شناسندۀ آن هستند .به سخن دیگر آنها
پدیدهها را اشیاء مستقلی میدانند که فاعل شناسا
تأثیری در ماهیت شناخت آنها ندارد .میتوان گفت
این دو نحلۀ فکری دربارۀ تجارب انسانی از پدیدهها،
باورهای یکسانی ندارند و دیگر تفاوتهای محتمل
بین آنها ناشی از چنین باوری است.
نکتۀ درخور توجه دیگر در سیر تاریخی دویست

در اندازههای مختلف در رودخانه ،در این رساله بهدست آمد .این منحني رابطۀ بین

سالۀ دانش ژئومورفولوژی ،نشان میدهد که تغییر

 کتاب «خاستگاه گونهها توسط انتخاب طبیعی»( )1121-1157چارلزداروین ).(Darwin, 1859-1827
 نظریۀ «دور جغرافیایی» )1177( 2دیویس از کتابژئومورفولوژی(فیروزی )18 7،انتشارات مشعل اصفهان.
از آثار ژئومورفولوژیستهای دیدگاه فرایندی وفادار به
حلقۀ وین ،به نظرات سه تن اکتفا شد که عبارتاند از:
 منحنی ژیلوستروم )1785( 8از کتاب «ژئومورفولوژی«ژئومورفولوژی در مدیریت محیط» رونالد کوک.5
 نظریۀ «دینامیک استرالر» و «تعادل دینامیک» هکاز دورتی سک.)1772( 1
سپس «نظریۀ عمومی سیستمها» ( ،)1717کتاب
«برتالنفی» به همین نام (پریانی.)1811 ،
 «جایگزینی روش علمی (نمونۀ موردی :شرح ممتدیاز زمینشناسی کوانرنری ایالت یوتا)» )1111( 1و
«گزارش کوههای هنری» ( )1111از گیلبرت.
1
و دو کتاب بیل هیلیر «منطق اجتماعی فضا»
7
(  )171و «فضا دستگاه است :چیدمان فضا»
( )1771بازخوانی شدند و نظرات آنها براساس تحلیل
ژنتی )1712( 10مورد ارزیابی قرار گرفت .در این
تحلیلها گزارههای اصلی مورد اشارۀ هر یک از آنها،
مطمحنظر بوده و از تحلیل آنها به تمایز نگاه
«پدیدارشناختی» با «پدیدهشناسی» مبادرت شده
است.

1-On the Origin of Species by Mean of Natural Selection
2-Geographical cycle
-9اولین مطالعۀ کمي در فرایندهای ژئومورفولوژیکي با رسالۀ دکتری ژیلوستروم
«مطالعۀ فعالیت مورفولوژیکي رودخانهها با تأکید بر رودخانۀ فیریس» انجام شد.
«منحني ژیلوسترم» بهعنوان بدعتي در تحلیل رسوب و نحوۀ رسوبگذاری دانهها
اندازۀ دانهها ،سرعت آب و نیروی چسبندگي را بیان ميکند.
4-Geomorphology in environmental management
5- Ronald Cooke
6-Dorothy Sack
7-The inculcation of scientific method by example, with an
illustration drawn from the Quaternary geology of Utah
8-The social logic of space: A configurational theory of
architecture: Space syntax
9-Space is the machine
10-Gérard Genette

 -88ژئومورفولوژیستهای پوزیتیویستي برای عینیتبخشیدن به دادههای
غیرقابل اندازهگیری ،از عدد استفاده ميکنند؛ برای مثال برای بیان سختي
کانيها ،اعداد  8تا  3را بهکار ميبرند یا در مطالعات انساني جنسیت افراد را با
عدد ( )+8یک مثبت و ( )-8یک منفي نشان ميدهند و در محاسبات از آن
بهره ميگیرند .ازنظر فلسفي یکمنفي ( )-8بهعنوان ذکور بودن بيمعني است
و تنها پوشش عددی به یک مفهوم فرا رقومي است.

5

پدیدارشناسی در ژئومورفولوژی

برداشتهای علمی -تجربی در ژئومورفولوژی خود
دارای چه تفاوتها و فراز و فرودهایی بوده است .همۀ
این تفاوتهای تجربی از جهان پیرامونی ،در حوزۀ
قلمرو معرفتشناسی «پوزیتیویسم منطقی» صورت
گرفته استکه بهنام «روش تجربی» یا «پدیدهشناسی»
شناخته شده است.
بعد از این مقدمۀ کوتاه ،آشنایی با نگاه پدیدهشناسان
ژئومورفولوژیست و نحلههای آنها در اینجا ضروری
است؛ ازاینرو هفت اثر مهم یادشده در باال از سال
 110تا  1772مورد مطالعه قرار گرفت و گزارههای
اصلی فکری که میتواند بیانگر نوآوریهای آنها در

شکل  :8جمیز هاتن ()8919-8939

نحلۀ «پدیدهشناسی» باشد ،استخراج شد.
جمیزهاتن ( )1121-1171را باید از ژئومورفولوژیستهای
عصر جدید و در دایرۀ پدیدهشناسان دانست .وی سه
ابتکار معرفتی در دانش ژئومورفولوژی آن دوره از خود
به یادگار گذاشت (شکل .)1
وی بهرغم آنکه ازجمله دانشمندان جدید محسوب
میشود ،انکار مستقیم خالق در رخدادن پدیدهها را

شکل  :1نمایش شماتیک چرخۀ هاتني

مانند دیگر همکاران همعصر خود به شکلی خاص

مأخذ :کندی1772 ،

تعبیر کرد .وی معتقد بود که خالق هستی بهصورت
مستقیم در رخ دادن وقایع دخالت نمیکند ،ولی
قواعدی وضع کرده است که رویدادها براساس آن
قواعد عمل میکنند و هدف غایی از این تحوالت ایجاد
شرایط مطلوب برای سکونت در زمین بوده است.
دومین ابتکار وی در ژئومورفولوژی طرح «چرخۀ
هاتنی» بود و مفهوم آن با «چرخۀ زمینشناسی»
تفاوت داشت .چرخۀ هاتنی ،دایرهای نبوده است؛ بلکه
هذلولیهایی بودند که تکرار میشدند ،ولی با یکدیگر
تفاوت داشتند شکل ( .)2سومین ابتکار وی ،دربارۀ
عمر زمین بود .وی اثبات کرد عمر زمین بسیار بیشتر
بوده است و به میلیونها سال میرسد.1
 -8در عصر وی دانشمندان معتقد بودند براساس گفتههای کلیسا ،عمر زمین
شش هزار سال است.

ژئومورفولوژیست پدیدهشناس دیگر که تأثیر عمیقی
در مبانی فلسفی ژئومورفولوژی گذاشت ،چارلز الیل
( )1171-1115بود .وی از زمینشناسان برجسته نیز
بهشمار میآید و در حوزه دانش تجربی مسائل بدیعی
را مطرح کرد که تا آن زمان مطرح نشده بود .از
ابتکارات وی کتاب «اصول زمینشناسی» که دوازده
بار تجدید چاپ یا به زبانی تجدیدنظر شد ،چهار
گزارۀ مهم را به تفصیل آورده است:
الف :طرح انقالب اقلیمی و اذعان به وجود دورههای
گرم و سرد که بعدها به نام «تغییرات اقلیمی» دنبال
شد.

1

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال هفدهم ،شماره  ،45بهار 8931

ب :بیان تغییر سطح اساس زمین و نقش تکتونیک در
تفسیر ایجاد گراند کانیون که تا آن زمان معمای
زمینشناسی بهشمار میآمد و دانش زمینشناسی قادر
نبود علت ایجاد چنین درۀ عمیقی را ،آن هم در
دشتهای بیعارضۀ آمریکا بیان دارد.
ج :تبیین نقش انسان در تغییرات محیطی.
د :نظریۀ پایداری زمین و نقش آن در تکوین حیاتی
).)Kennedy, 1992: 236-239

چنین نوآوریهایی درآثار چارلز داروین()1112-1107
زیستشناس مشهور که الگوهای تکاملی جانوران و مفهوم
«سوبسیدانس»( 1شهبازی )11-17 :1872 ،را مطرح کرد
نیز دیده میشود (شکل .)8

شکل  :9داروین ()8111-8183



زیستی مرجانها با امروز متفاوت بوده باشد .داروین

با طرح «نظریۀ سوبسیدانس» به این اختالفها پایان
داد و فرونشینی آرام حوضههای رسوبی را مطرح
کرد .همین استدالل پشتوانۀ محکمی برای گزارۀ
«حال کلید فهم گذشته است» را فراهم آورد.
ویلیام موریس دیویس (  )1150-178نظریۀ
«دور جغرافیایی» را مطرح کرد و همین عامل سبب
شهرت وی شد شکل ( ) .بدعت وی تنها در پردازش
و ترجمۀ کار داروین در ژئومورفولوژی بود.
همۀ این ایدهها از هاتن تا دیویس در پارادایمی
طرح و طبقهبندی میشود که در ژئومورفولوژی بهنام
«پارادایم تکاملی» 8شهرت یافته است و همگی در
جرگۀ «پوزیتیویسم منطقی» قرار دارند.

شکل  :5ویلیام موریس دیویس ()8395 -8148

داروین با طرح «نظریۀ سوبسیدانس» توانست دالیل
قانعکنندهای برای اثبات «حال کلید گذشته است»2
اقامه کند و انباشت رسوبات مرجانی با ضخامت زیاد در
خشکی را توجیه کند ) (Darwin, 1842الزم به
یادآوری است که مرجانها اغلب در پایابها و
دریاهای بسیار کمعمق میتوانند زندگی کنند ،حال
آنکه در بسیاری از موارد الیههای مرجانی به ضخامت
 500تا  100متر توسط زمینشناسان گزارش شده بود
بسیاری معتقد بودند ممکن است در گذشته شرایط

«پارادایم فرایندی» که خود نحلۀ دیگریاز«پوزیتیویسم
منطقی» در دانش ژئومورفولوژی بهشمار میآید،
دارای سابقۀ طوالنی است .در قلمرو ژئومورفولوژی
«فرایندی» ،افراد بسیاری را میتوان نام برد که به
دور از تفکرات «تاریخی» ،به مدلهای مکانیکی
دلبسته بودند و آثار ارزشمندی در این قلمرو از خود
به یادگار گذاشتند .اندیشمندانی چون «ژیلوستروم»،
استرالر5و هک .1آثار این اندیشمندان به جای «روش

1-Subsidance
2-The Present Is the Key to the Past

3-Evolutionary paradigm
4-Process geomorphology
physical Geography

 -4انتشار کتاب معروف
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به سیستمهایی نیز اشاره دارد که واقعیت بیرونی

تاریخی»،متکی به مکانیسم و فرایندهای ژئومورفولوژی
است ) ،(Hack, 1975; Strahler, 1952با این وصف
همگی پیرو اصول «پوزیتیویسم منطقی» بوده و نقش
شناسنده دربارۀ «شناخت پدیدهها» را مقبول نمیدانند
با طرح «نظریۀ عمومی سیستمها» توسط «برتالنفی»،

در «حوزۀ روششناسی» ،به جای استقراء در

به تعبیری آغاز دورۀ جدیدی از تفکر ،خارج از حوزه و

«پوزیتیویسم منطقی» ،روش کلینگری یا قیاس

قلمرو حلقۀ وین بهوجود آمد .متعصبان «پوزیتیویسم»

الزمۀ فهم تجربۀ انسانی تلقی شد .پارادایم مطرح

از انتشار نظریۀ وی که در سال  1781ارائه شده بود،

شده توسط برتالنفی ،دیگر به اصول «پوزیتیویسم

جلوگیری کردند و افکار وی را غیرعلمی خواندند؛ اما

منطقی» پایبند نبود و تجربهگرایی را در عالم دیگری

یک سال پس از مرگش ( )1711در مراسم سالگشت

برای انسان تعریف میکرد ،ولی هنوز به جدایی و

وی ،از کتاب «نظریۀ عمومی سیستم» رونمایی کردند

استقالل پدیدهها از شناسندۀ آنها وفادار بود .شاید

(شکل .)5

بتوان تنها نقطۀ مشترک این پارادایم با پارادایم

نداشته و یا به تعبیری مفهومی هستند و در دایرۀ
تجربۀ انسانی قرار میگیرند .این تفاوت در همینجا
متوقف نشد.
8

«پوزیتیویسم» را همین موضوع دانست؛ اما در
زمینههای دیگر چون ادبیات و روش ،تفاوتهای حاد
و گاه متضادی از خود نشان میداد« .پارادایم فضایی»
درجغرافیا را برخی همخانوادۀ «پارادایم پدیدارشناسی»
میدانند؛ ولی تفاوت اصلی این دو نحلۀ معرفتی
(پارادایم فضایی و پدیدارشناسی) ،در تجربهای است
که انسان از جهان دارد .در «پدیدارشناسی گیلبرتی»
تجاربی که انسان از «شناخت» این جهان بهدست
شکل  :4لودویگ فون برتالنفي ()8391 -8388

افکار وی توسط «ریچارد چورلی»)1721-2002( 2

میآورد ،بهشدت تحتتأثیر شناسندۀ آن پدیده است.
به سخن دیگر ،هرگز نمیتوان این تجارب را فارغ از
پژوهشگر یا شناسنده تلقی کرد.

در ژئومورفولوژی بسط داده شد (معتمد.)1815 ،

واژۀ «پدیدارشناسی» را نخستین بار یوهان

برتالنفی با طرح «نظریۀ عمومی سیستمها» ،پارادایم

هاینریشالمبرت ( )1121-1111فیلسوف سوئیسی-
5

معرفتی دیگری را عرضه کرد که با آنچه در

آلمانی در کتاب «ارگنون جدید» بهکار برد و امروزه

«پوزیتیویسم منطقی» مطرح بود ،تفاوت داشت .این

دربرابر «پدیدهشناسی» بهکار میرود .این واژه حکایت

پارادایم در جغرافیا به «پارادایم فضایی» شهرت دارد.

از یک دستگاه معرفتی جدید دارد« .پدیدارشناسی»

در این پارادایم هنوز نقش شناسنده در شناخت

در ژئومورفولوژی را باید مدیون گیلبرت دانست .وی

پدیدهها به رسمیت شناخته نشده است و پدیدهها

زمانی پدیدارشناسی را مطرح کرد که بازار «دیدگاه

موجودی مستقل از شناسنده تلقی میشوند .همچنین

پوزیتیویسم» در اوج حاکمیت خود بود .بهرغم این

Dynamic equilibrium
2-Richard J. Chorley

3-Redaction
4-Johann Heinrich Lambert
5-Neues Organon

 -8تدوین نظریۀ تعادل دینامیک
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جو ،وی با نوشتن پژوهش ماندگار «جایگزین روش



نوشتار وی نهتنها صحبت از تأثیر شناسنده در

علمی نمونه موردی :شرح ممتدی از زمینشناسی

شناخت پدیده را بهخوبی برمال میکند ،از علم نیز

کواترنری ایالت یوتا» ( )1111به طرح روش و نگاهی

تعریفی کامال متفاوت ازآنچه مطرح بوده است ،ارائه

نو ،آن هم نه در فلسفه که در ژئومورفولوژی پرداخت.

میدهد  .وی برای متمایز ساختن افکارش با دیگران،

این روش جدید بیستسال قبل از مرگ هوسرل

دست به ساختن واژههای معنیدار در ژئومورفولوژی

فیلسوف آلمانی (پدر پدیدارشناسی) نگاشته شد .به

زد که بار فلسفی داشته و در معنای عام خود

سخن دیگر ،گیلبرت را باید پایهگذار «پدیدارشناسی»

ترجمهپذیر نیستند.وی سهواژه بامفهوم استعالیی 5از

به مفهوم پیشرفته آن دانست شکل (.)1

ژئومورفولوژی ،به عاریه گرفته و آن را در مفهوم
فلسفی بهکار برده است.سه واژه عبارت است از آنتی
سدنت( 1پیشزمینۀ ذهنی) ،کانسیکونت( 2نتیجه) و
پالکسوس.آنتی سدنت و کانسکونت در ژئومورفولوژی
به رودخانهها و شاخههای آن اطالق میشود شکل(.)1
واژۀ پالکسوس یک واژۀ یونانی است و حکایت از یک
شبکۀ ارتباطی یا همپیوندی معنایی بین شناسنده و
پیشزمینۀ ذهنی و نتیجهگیری وی است .با اتخاذ
چنین ترفندی به دیگران فهماند که تا چه حد نسبت
به آنچه در زمانۀ خود مطرح بوده است ،متفاوت فکر
میکند .برخی از اندیشمندان به این تفاوت معتقد

شکل  :9گیلبرت ()8381-8159

آنچه را که گیلبرت در پژوهش «جایگزین روش
علمی نمونۀ موردی :شرح ممتدی از زمینشناسی
کواترنری ایالت یوتا» بیان داشته است ،در پاراگراف
کوتاهی در صفحۀ  211بهخوبی هویداست .وی بهطور
دقیق مفهوم پیشرفتهای را که ویتگنشتاین)17 5( 1
یکصدسال بعد در کتاب معروفش ،پژوهشهای
فلسفی 2بیان داشته ،بهنام «پالکسوس» 8بیان کرد.
1-Wittgenstein, Ludwig.
2-Philosophical Investigations
3-Plexus
در فرهنگ وبستر به معني ترکیب درهم پیچیدهای از عناصر یا اجزاء در یک
ساختار یا سیستم است .در دانش آناتومي« ،پلکسوس» به شبکۀ منشعب یا
مشبک یا تودۀ درهمپیچیده از رگهای عروقي یا اعصاب گفته ميشود .در روش
پدیدارشناسي واژۀ «پلکسوس» بخشي از پژوهش که فاعل شناسا برای کشف
پیشینۀ یک پدیده که خطي نیست ،بلکه درهمپیچیده است ،اشاره دارد

بودند و همین اعتقاد سبب شده بود که به دیدۀ
احترام نسبت به وی بنگرند ،ولی حاکمیت «نگرش
پوزیتیویسمی» از کنار نظرات عمیق فلسفی وی با
احتیاط عبور کرد و تحلیلی دیگر توسط استرالر و
چورلی از آن ارائه شد.

4-Antecedent and consequent relations are therefore not
merely linear, but constitute a plexus: and this plexus
pervades nature, … It is the province of research to discover
the antecedent of phenomena (Gilbert, 1886: P.286).
 -4واژۀ استعالیي ( )Transcendentalبه معنای شرایط امکان شناخت و
بررسي خاستگاههای آن (حس و عقل) (نوالي.)881 :8993 ،
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شکل  :9آنتي سدنت و کانسیکونت در ژئومورفولوژی رودخانه ،آبراهۀ کانسیکونت ( :)Consequentآبراهههایي که از شیب عمومي سطوح
ارضي و الیههای زمین تبعیت ميکنند و بهعنوان جریان اصلي شناخته ميشوند .آبراهۀ سابسیکونت ( :)Subsequentآبراهههای فرعي که
با زاویۀ  38درجه به جریانهای کانسکونت ميپیوندند .آبراهۀ ابسیکونت ( :)Obsequentآبراهههایي که خالف جهت جریان اصلي یا
کانسیکونت جریان دارند .آبراهۀ رسکونت ( :)Resequentآبراهههای فرعي که موازی با جریانهای اصلي یا کانسکونت درجهت شیب طبقات
جریان دارند.آبراهۀ آنتيسیدنت ( :)Anticedentآبراهههای قائمي که به شاخۀ رودها یا جریانهای اصلي کانسکونت ميپیوندند
مأخذ .(Eography of India, 2008) :

صحبت و نوشتار گیلبرت ،شبکهای از پدیدهها را
در یک چشمانداز جغرافیایی دربرمیگیرد که فهم و
درک درست از آنها در یک شبکۀ فضایی حاصل
میشود .آنچه او در ژئومورفولوژی بیان داشت ،همان
چیزی بود که ژنت (21،)1712ویتگنشتاین (،)1751
هایدگر فیلسوف ( )1712در آثار خود و نعمتالهی
8
ژئومورفولوژیست ( )1878در پژوهش «فضای ترامتنی
در ژئومورفولوژی» بخشی از ابعاد مفهومی آن را ارائه
کردند .همین برداشتها در ژئومورفولوژی به تعریف
مفاهیم جدیدتری مانند «هویت مکانی در ژئومورفولوژی»
توسط انتظاری ( )1878و مفهوم «دستگاه جغرافیایی»
توسط راهدان ( )1875منجر شد« .پدیدارشناسی» از
پژوهشگر مشهور انگلیسی هیلیر ،در حوزۀ فضا ،جان
تازهای گرفت .وی در دو اثر ماندگار خود «منطق
اجتماعی فضا» و «فضا دستگاه است :چیدمان فضا»
1-Antecedent
2-Consequent
3-Transtextualite
-5دستگاه جغرافیایي یا سرزمیني عبارتست از منظومهای مکاني که تفاوتهای
محیطي ،زباني ،فرهنگي ،رفتاری و سازمندیهای فضایي و اجتماعي را شکل
داده و بر نحوۀ توزیع و ارتباط آنها با یکدیگر و بر بسیاری از الگوهای فهمي ما
انسانها داللت دارد.

بهتشریح تفاوت نگاهپدیدارشناسان و پدیدهشناسان
اقدام کرد و بهخوبی از عهدۀ چنین مأموریتی برآمده
است .وی به مبانی تألیفی چنین ایدهای بهطور
کاربردی پرداخت و با ارائۀ روش کامال تعریفشده با
گامهای سلسلهوار و همکاری گروه کامپیوتر کالج
لندن 5به تألیف نرمافزار چیدمان فضا 1مبادرت کرد.
این نرمافزار ارتباط فضایی ،مفهوم همپیوندی و چیدمان
در فضا را آموزش میدهد.
یافتههای پژوهش
مهمترین افتراق بین پدیدهشناسی و پدیدارشناسی
در ژئومورفولوژی را باید در تلقی آنها از تجارب
انسانی در پدیدهها دانست .تفاوتهای بنیادی این دو
نحله را میتوان به شرح زیر فهرست کرد:
 -1پدیدهشناسان قائل به تفکیک پدیده ،از شناسندۀ
آن هستند .به سخن دیگر ،پدیدهها را اشیاء مستقلی
میدانند که فاعل شناسا تأثیری در ماهیت شناخت
آنها ندارد.
5-Bartlett, Faculty of the Built Environment
6-Depthmap
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 -2پدیدارشناسان گیلبرتی معتقدند که شناخت پدیده
در ارتباط با «پیشزمینۀ ذهنی» شناسنده است.
برحسب آنکه «پیشزمینۀ ذهنی» شناسنده چه باشد،
آن پدیده را تعریف میکند .به سخن دیگر آنها به
ثنویت «پدیده-شناسنده» یا ثنویت دکارتی معتقد
نیستند .1در پدیدارشناسی ،پرسشهای معرفتشناسی
دربارۀ ارتباط بین رصدکننده یا پژوهشگر و پدیدۀ مورد
مطالعه ،متمرکز است.
پس میتوان نتیجه گرفت که این دو نحلۀ فکری دربارۀ
تجارب انسانی از پدیدهها ،باورهای یکسانی ندارند و
دیگر تفاوتهای احتمالی بین آنها ناشی ازچنین باوری
است.
 -8تفاوت عمدۀ دیگر این دو نحلۀ فکری در تعریف
آنها از علم است .پدیدهشناسان همواره بر ماهیت
پدیدهها و شناخت آن تأکید دارند .در حالی که
پدیدارشناسان علم را شناخت رابطۀ بین پدیدهها و یا
نسبت آنها با یکدیگر تعریف میکنند.
 تفاوت بین پدیدارشناسان و پدیدهشناسان را میتواندر تقلیلگرایی پدیدهشناسان نیز خالصه کرد.
آنچه در پدیدارشناسی اهمیت پیدا میکند تنها خود
پدیده بهصورت منفرد نیست ،بلکه به قرارگرفتن پدیده
در فضا و محیطی که در آن قرار میگیرد اهمیت فراوان
داده میشود .به تعبیری دیگر ،نگارها  2برحسب آنکه در
کدام نگاره 8قرار گیرند ،از خود رفتار متفاوتی نشان
میدهند.
 -5پدیدارشناسی در ژئومورفولوژی موضوع مهم دیگری
را بهنام «رفتار شبکهای» مطرح میسازد؛ بدین معنی
که معتقد است پدیدهها برحسب آنکه در کدام دستگاه
 -8دکارت معتقد بود که «من مياندیشم ،پس هستم» .پدیدارشناسان معتقدند
که نیاید از عبارت «من مياندیشم» ،نتیجه «پس هستم» را گرفت؛ زیرا که
«هستي» نتیجۀ منطقي و بدیهي اندیشه نیست .اندیشیدن منوط به بودن شيء
و متعلقي است .آنچه به روشني و بداهت ميتوان از عبارت «من مياندیشم»
بهدست آورد ،این است که «به چیزی مياندیشم» و اندیشهام متعلقي دارد ،نه
اینکه هستم (کمالينژاد ،بيتا.)45 :
2-Land text
3-Land context
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فضایی قرار بگیرند ،تأویلپذیر خواهند شد .به سخن

دیگر ،یک پدیده ممکن است در یک دستگاه فضایی
بهگونهای رفتار کند و همان پدیده ،در دستگاه فضایی
دیگر رفتار متفاوتی داشته باشد .
-1تفاوت و افتراق دیگر پدیدارشناسان با پدیدهشناسان
در دیدگاه فضایی جغرافیا را میتوان در دو موضوع زیر
خالصه کرد:
الف :مفهوم ساختار در نگرش سیستمی ،صلب قلمداد
میشود و در پدیدارشناسی لغزنده و شناور .به همین
خاطر واژۀ سازمندی( 5نورتقانی )17 :1870 ،جایگزین
ساختار شده است.
ب :کلنگری در این دو نحله کامال متفاوت است.
مجموعهنگری و کلنگری در «نگرش فضایی» بیشتر
جنبۀ سختافزاری دارد؛اما هنگامیکه در پدیدارشناسی
مطرح میشود(رلف )1870،فراتر از دیداری (دیدهشدهها)
و عینیت یافتههاست .در «دیدگاه فضایی» ،کل دارای
مرز و محدودۀ تعریفشدهای است ،مانند یک حوضۀ
آبی؛ ولی کل در پدیدارشناسی مفهوم دیگری دارد و
معطوف بهشبکهای از پدیدههاست که در یک «دستگاه
فضایی» رفتار مشخصی از آنها سرمیزند.
 -1ژئومورفولوژیستهای اثباتگرا (پدیدهشناس) بر
واقعیت تجربی پدیدهها که همان بعد آشکار واقعیت
است ،تمرکز میکنند .پدیدهشناسان ژئومورفولوژیست
 -5شاید بتوان دستگاه جغرافیایي را به سیستم عامل رایانهها تشبیه کرد.
اگر دو سیستم رایانهای مشابه و هممدل موجود باشد و بر روی یکي سیستم
عامل  windowsو روی دیگری سیستم عامل  Macintoshنصب شده باشد؛
چون سیستمهای عامل این دو رایانه همسان نیستند ،نباید انتظار یکساني در
عملکرد رایانهها وجودداشته باشد.پادگانۀ رودخانهای یکپدیدۀ ژئومورفولوژی
دارای تعریف و شکل خاصي است و واکنش رفتار رودخانه در برابر تناوب
رسوبگذاری و کندوکاو تلقي ميشود .حال اگر رودخانه در یک دستگاه فضایي
اقلیمي قرار گرفته باشد ،تغییرات اقلیمي ميتواند تأثیر خاصي بر رفتار رسوب
و کندوکاو رودخانه اعمال کند و پدیدۀ پادگانه در حاشیه و کرانۀ آن شکل
گیرد؛ اما اگر فضایي که برای رودخانه بهوجود ميآید ،تحتتأثیر تکتونیک
قرار گیرد و سبب تغییر سطح اساس یا ارتفاعگیری سرچشمۀ آن شود ،بدون
آنکه تغییر اقلیمي رخ داده باشد ،همان پدیده یعني پادگانۀ رودخانهای باز
بهوجود ميآید که ازنظر شکل تفاوتي با پادگانۀ اقلیمي نخواهد داشت .پس
آنچه در فضایجغرافیای منطقه رخ ميدهد،یکسان نیست .در دستگاه اقلیمي،
فضای جغرافیایي به سمت تعادل رانده ميشود و در دستگاه تکتونیکي فضای
جغرافیایي به سمت عدمتعادل پیش خواهد رفت.
5-Configuration
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فقط به معرفت تجربی برای شناسایی واقعیتها بسنده
میکنند و بر عینیت علمی و تالش برای کمیتپذیر
کردن همۀ پدیدههای جغرافیایی تأکید دارند .در مقابل،
ژئومورفولوژیستهای پدیدارشناس تحلیل ژئوفرمها
(نمودها) را فراتر از تفسیر هندسی عناصر ،فرایندهای
عینی محیط و دخالت بودها را نیز خواستارند .آنها
بهجای قطعیتهای صرف علمی ،تأویلی تفسیری از
پدیدهها ،در ارتباط با دیگر پدیدهها را دنبال میکنند.
آنان به ژئومورفولوژی تأویلی معتقدند و بر این باورند که
اینگونه میتوان به ژرفای اندیشه و احساس انسان در
نگارۀ سرزمینی خودش دست یافت.
نتیجه
از بررسی نوشتههای ده تن از ژئومورفولوژیستهای
صاحبمشرب در این دانش میتوان به چند گزارۀ
بنیادی دربارۀ پدیدهشناسی و پدیدارشناسی در
ژئومورفولوژی اشاره داشت:
نخست تقسیمبندی دانش ژئومورفولوژی به کمی و
کیفی در حوزۀ پدیدهشناسی و پدیدارشناسی ،طبقهبندی
درستی بهنظر نمیآید؛ زیرا کسانی که متصف به
پدیدارشناسی هستند ،اغلب خود ریاضیدان و فیزیکدان
بودند و در کارهای پژوهشی خود از دادهها و رقومهای
عینی و برتر از عینی بهره جستهاند .مدار کاری آنها
بیشتر بر منطق ریاضی پیشرفته استوار بوده است .از آن
جمله میتوان به کارهای هوسرل ریاضیدان ،هیلیر
فضاشناس و گیلبرت ژئومورفولوژیست استناد کرد.
نگاه پدیدارشناختی ،نیز مانند دیگر دیدگاههای مطرح
شده در تاریخ دانش ژئومورفولوژی ،ممکن است با
انتقادات و سوءبرداشتهایی در ابتدا همراه باشد؛ اما باید
اذعان کرد که پدیدارشناسی یک روش متکی به تحلیل
دادههای عینی ،فراعینی و تبیینکنندۀ رابطههای
ژرفاتری از این جهان ،در مقابل روشهای تجربی صرف
است .مبانی فلسفی این دیدگاه در برابر منطق حلقۀ
وین بسیار عمیقتر و راهگشاتر از آن خواهد بود؛ زیرا

بنیادهای نظری این دیدگاه بیشتر معطوف به ماهیت
انسان ،یعنی همان عنصر بنیادی در دانش جغرافیا
است .پدیدارشناسی را باید به دو قرن پیش و به
تحلیلهای گیلبرت نسبت داد .هنگامی که چنین
نگاهی در ژئومورفولوژی با زمان تأخیر دو قرنی در
نوشتارهای جغرافیایی و ژئومورفولوژی ورود پیدا کرده
است ،تالش بیشتری برای تبیین مبانی و روششناسی
آن باید صورت گیرد .پدیدارشناسی در ژئومورفولوژی
در عصر ما ،بهواسطۀ تکوین وجوه متفاوت فلسفی آن
توسط ژنت ،هایدگر و هیلیر میتواند بسیار گستردهتر
از آنچه نخست بدان پرداخته شده است ،مطرح شود؛
بنابراین شایسته است پژوهشگران جوان برای فهم و
تبیین بهتر این دیدگاه ،با آثار ارزشمند حداقل
تعدادی از فیلسوفان جدیدی که به این دیدگاه
دلبستهاند ،آشنا شوند.
منابع
اسمیت ،دیوید وودراف ( )1878پدیدارشناسی،ترجمه مسعود علیا .دانشنامۀ فلسفه استنفورد.
تهران .انتشارات ققنوس .صفحات .1-75
انتظاری ،مژگان ( .)1878اقلیم اختری ،مجلۀجغرافیا و برنامهریزی محیطی .سال  .25شمارۀ .1
صفحات .2-10
برتالنفی ،لودویکفون ( .)1811مبانی ،تکامل وکاربردهای نظریۀ عمومی سیستمها ،ترجمۀ کیومرث
پریانی .تهران .نشر تندر .صفحات .1-8 0
پاکنهاد ،سیدمهدی ( .)1878پدیدارشناسی وتجربه دینی(مجموعه مقاالت) ،تهران .اندیشه عصر.
صفحات .1-258
پرتویی ،پروین ( .)1872پدیدارشناسی مکان ،چاپدوم .تهران .مؤسسۀ تألیف .ترجمه و نشر آثار هنری
متن .صفحات .1-211
چورلی ،ریچارد جی ،استانلی ای شوم ،دیوید ای.سودن ( .)1815ژئومورفولوژی (دیدگاهها) ،ترجمۀ
احمد معتمد .جلد اول .تهران .انتشارات سمت.
صفحات .1-112
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رلف ،ادوارد ( .)1875مکان و بیمکانی ،ترجمۀمحمدرضا نقصانمحمدی .کاظم مندگاری ،زهیر
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چشمانداز پدیدارشناسی هرمنوتیک ،مجلۀ مطالعات
جغرافیایی مناطق خشک .دورۀ  .1شمارۀ  .25پاییز.
صفحات .11-81
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Introduction
It has passed more than two centuries from the proposed paradigms in new Geomorphology.
Theorists in 17 and 18 Ad were the first people proposed new ideas in knowledge of Geography,
however we affirmed that a mental inactivity overruled in knowledge of Geomorphology and
researchers shift into new techniques in 5 past decades. In that time knowledge of Geography
naturally divided into meiosis on subject and human Geography and both of them boast of each
other. But at the same time in non-Geographic sciences, more people in phenomenology1 field
proponed becoming thoughts innovations to the scientific society. The most eminent is called the
present of "logical researches" Edmund Husserl (1913), "Being and Time" book Martin Heidegger
(1988) and "philosophical researches" article Wittgenstein (1985). In Geography and
Geomorphology field, Grove Karl Gilbert (1843-1918) is the pioneer of this method. When he
expressed Noumenonology with modern deep concept, almost all of the west philosophers were
unable to understand and by passing the time this intellectual method emerges in his words. Now
ideas switch from concrete objectivity to Noumenonology so the principles of this idea define as
"practical elements".
Methods and Material
In analysis of nature in Noumenonology and the way of evolution in viewpoint of “Positivism " in
Geomorphology , firstly major paradigms in the field of " Rational positivism " were read. Then
seven clear sighted in " Positivism " like "James Hutton", "Charles Darwin ", "Charles Lyell",
"Davis", "Hjulstrom", "Strahler" and "Hack" in Phenomenology field (with two historical and
process ideas) were selected and their opinions about the way of "recognition" of phenomenon
emerge in Geomorphology. Also, the words of scientists such as Bertalnefi, Gilbert and Hillier read
out in "recognition" of phenomena in Noumenonology field. The indices of these two groups have
compared together.
1-Philosophic attitude is an essential matter for foundation of a consistent and reliable phenomenology (Novali, 1990). Hence, Hegel
Noumenonolgy is considered as a philosophic fund of "Phenomenology in Geomorphology". In Hegel philosophic Noumenonology,
concrete realities and objectivity phenomenon what a latent inside and spirit of phenomena called Noumenonology. "So against of other
Phenomenologists, in this research, “Positivist” equals to “Phenomenology” and “knowledge of exist” equals to “Noumenonology”.
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After study of those theorist’s words from 1804 to 1992 their main propositions emerge that could
express innovation in " Phenomenology Differences between Noumenonology and Phenomenology
by: 1-Phenomenologists can separate phenomenon from observer. 2- Noumenonologists believed that
recognition of phenomenon is in relation to “Antecedent’s” observer. 3- Phenomenologists assert on
nature and recognition of phenomena. Noumenonologists define recognition science as a relation
between phenomena and their relations with each other. 4- Difference between Noumenonologists
and phenomenologists were summarized in reductionism of phenomenologists. 5- Noumenonology
in Geomorphology express another main subject called "net behavior1". 6- Positivism
Geomorphologists (phenomenologists) concentrate on scientific reality that is clear dimension of
reality. Noumenonology Geomorphologist follows an interpretation of phenomena rather than
scientific certainty in relation with other phenomena. 7- Another difference between
Noumenonologists and phenomenologists is in 'Special imagine’:
a- The concept of structure in systematic attitude assign as rigid and in Noumenonology is afloat.
b- Generality in 'Special imagine’ has more hardware aspect. But in Noumenonology is more than
visual and objectivity. 'Special imagine’ is defined with boundaries and frameworks, like a basin.
Noumenonology represent as a network of phenomena that raise a specific action in “special device”.
Conclusion
According to the above studies and discussion about those attitudes, the result of Phenomenology and
Noumenonology in Geomorphology expressed:
Partition of Geomorphology knowledge in quantity and quality in phenomenology and
Noumenonology field is not a correct one. Because some people in Noumenonology, they often were
mathematician and physicist and they used concrete data in them researches. Edmund Husserl a
mathematician, Hillier cosmologist and Gilbert Geomorphologist.
Noumenonology is a reliant method to visual data, objective data and specify depth relations of this
world, ahead of scientific methods. Philosophical principle of this attitude against The Vienna Circle
is deeper and better that others. Because notional basis of this attitude is directed more on naturalism
of human means base element in Geography. In our era Noumenonology in Geomorphology, can be
wider by genesis of different philosophic forms of Gérard Genette, Heidegger and Hillier from what
primary executed.
Keywords : Phenomenology, Phenomenology, Geomorphology, Gilbert.

1-Antecedent and consequent relations are therefore not merely linear, but constitute a plexus: and this plexus pervades nature,... It is the
province of research to discover the antecedent of phenomena (GILBERT, 1886, P.286).
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