پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی | شماره  | 15تابستان  | 139۸صفحات 35 - 21

مقاله پژوهشی

گسترش روش علمی و نظریه سازي در ارزیابی تناسب اراضی بر اساس فلسفه و
دینی شدن علم
سعید عرب ،1مجید کافی
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 1استادیار مدیریت منابع خاک و ارزیابی اراضی دانشكده ی كشاورزی دانشگاه بوعلی سینای همدان
 2استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ دریافت1۳۹۷/01/28 :

تاریخ پذیرش1۳۹8/04/06 :

چکیده
این مقاله در پی ایجاد نظریهسازی و گسترش روش علمی ارزیابی تناسب اراضی با تطبیق بر فلسفه و دینی شدن علم میكوشد .چرا علم غیردینی
ل مسایل فرهنگی -كشاورزی و
باید دینی شود؟ دینی شدن علم عالوه بر حذف نقوص و عیوب علوم غیردینی به سوی شناخت واقعگرا ،در ح ّ
باورهای حاكم در جوامع دینی اصرار دارد .هر گاه والیت الهی بر فرآیند پیدایش علم در همهی مراتبش حاكم شود و مُبتنی بر مبانی همچون فلسفه
و روششناسی باشد ،علم دینی شده است .محورهای فرضی مقاله شامل پارادایم و مدلسازی علمی میباشد .نظریهی دینی شدن ارزیابی تناسب
اراضی از دو نوع پیكربندی متافیزیكی (سیاسی -اجتماعی و اقتصادی) و فیزیكی (اقلیم ،خاک ،پستیبلندی ،آبشناسی و پوشش گیاهی) بر اساس
مجموعه قوانین و فرآیندهای عِلّی ،بهره می گیرد ،به نحوی كه به معنای تصدیق ظرفیت وسیع متون دینی برای استخراج گزارههای متافیزیكی
شروع شده و به پارادایم و مدلسازی گزارههای فیزیكی منجر می شود .از حیث راهبَری ،این نظریه با تكمیل منطق دو ارزشی ارسطویی به صورت
منطق پیوستهی فازی ،گزارههای متون دینی را تحت سیطرهی پارادایم ،اصول محور قرار میدهد .از حیث راهساختی ،مدلسازی نظریه پس از
استخراج پارادایم مقتضی ،مجموعهای از گزارههای مرتبط را در رابطه با مسئلهی ارزیابی تناسب اراضی مقایسه كرده و در قالب یك مدل نظامند
فیزیكی ،فروع محور به حساب میآورد .درواقع پارادایم دینی حاصل از روش فلسفی و متون دینی ناظر بر واقعیّتهای سیاسی -اجتماعی به گونهای
استخراج میشود كه بتواند در قالب فرضیههای علمی هم چون یكپارچگی اراضی بیان گردد .اگرچه اعتبار دینی نظریه ،در گرو رعایت معیارهای
روششناسی فلسفی خواهد بود.

واژگان کلیدي :نظریه سازی ،پارادایم سازی ،مدل سازی.
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مقدمه:
هر علمی بر مبانی اصول موضوع و پیشفرضهایی استوار است كه در خود آن علم بررسی نمیشود ،بلكه باید در فرای ماهیّت چهارچوب علم،
یعنی در علم فلسفه به دنبال آن بود .بنابراین هر علمی ،فلسفهای مخصوص به خود پیدا میكند ،كه در آن ،از بنیادهای متافیزیكی صحبت
میشود .به عبارت دیگر ،در فلسفه ،مسایلی از آن علم مورد بررسی قرار میگیرد كه ذاتا ماهیت متافیزیكی داشته و ب ا ابزار فیزیكی قابل مطالعه
نیست.
2
1
كافی ( ،1379ص  ،)40 -39اظهار داشته كه علم دارای سه مفهوم است )1 :شناخت یا معرفت  )2رشتهی علمی و  )3رشتهی علمی با
روش تجربی  3.شناخت یا معرفت مفهومی است كه مطلق آگاهى نسبت به هر موضوعی ،با هر روشی و برای هر هدفی را به وجود میآورد .در
این معنا دغدغهاى براى روش تحصیل علم وجود ندارد ،بخشی از علم به روش تجربى حاصل مىآید و بخشی دیگر از راه دین یا عقل متافیزیكی
(فراحِسی) حاصل میگر دد .بنابراین معرفت ،شامل كُلیّات ،جزئیات ،تصوّرات ،تصدیقات ،بدیهیات و ضروریات میشود .از سوی دیگر رشتهی
علمی شامل مجموعه گزارههاى اثبات شدهاى است كه با استفاده از روش هاى مقبول و مرسوم در تحقیق ،یعنى روش عقلى -باطنى ،تجربى،
وحیانی و تاریخى در باب یك موضوع خاص فراهم میآید .با وجود این رشتهی علمی محدودیت بیشتری تا معرفت داشته و اساسا بر پایهی
گزارههای اثبات شده بنیانگذاری می گردد .حال آن كه علم به معنای رشتهی علمی با روش تجربی ،اشاره به شیوهی خاصى از شناخت
طبیعت و انسان داشته كه بر نتایج حاصل از آزمایشات فیزیكی (حِسی -تجربی) استوار گشته و ذاتا روشهاى معرفتی را كه مُبتنى بر مقدمات
معرفت شناسانه و وجود شناسانه دیگرى است ،نفى میكند.
4
اصل موضوع و پیشفرض های روش علمی ارزیابی تناسب اراضی ،فرای ماهیّت چهارچوب علم تجربی است ،چرا كه مفاهیم كاربری اراضی
رابطه ی عمیقی با اعتقادات و باورهای دینی حاكم در منطقه ی مطالعاتی دارد .ارزیابی تناسب زمین شامل مجموعهای از گزارههای اثبات
شدهی تجربی و مرسوم در سنجش اراضی میباشد ،كه در باب باورهای دینی -كشاورزی زارعین فراهم میشود .بنابراین چون روش علمی
ارزیابی تناسب اراضی از مسیرهای معرفتی و روش علمی تغذیه میكند ،باید دینی شود .شاید با ایجاد یك نوع پارادایم5تفكّری تحت سیطرهی
علم دینی بتوان نوع خاصی از نظریه را پیشنهاد نمود ،كه واقعگرا6باشد.
مسیرهاي کسب معرفت
روش های استنباطی ،شهودی ،عقلی و تجربی ،چهار روش بنیادی كسب معرفت تلقی میشود (مهدوی و بستان ،1391 ،ص  .)70اگرچه
میتوان روش های كسب معرفت را به سه یا پنج روش كلّی نیز تقسیمبندی كرد :روش دینی ،عقلی و تجربی(سه روش) (كافی ،1379 ،ص
 ،)39اجتهادی ،شهودی ،عقلی ،تاریخی و تجربی (پنج روش) ،لیكن در این جا اختالف مبانی یا معانی حاصل از چنین مقوالتی با وجود كثرت
و قلّت مسایل ،دخالتی در تفكیك و جدایی مسیر معرفت ندارد ،بلكه چیزی كه این اختالف را به وجود میآورد ،تفاوت مَشرب یا صید مطالب
است .شاید اشتراک روش تاریخی در روش عقلی سبب ادغام آنان در یكدیگر شده است.
روش استن باطی همان روش تفسیری یا مستنبط از متون دینی است كه از اجتهاد برخاسته و موجب گسترش علم دینی میشود ،لیكن گاهی
تفاسیر مستنبط شده سبب اختالف می گردد .به همین دلیل روش استنباطی مشكالت خاص خود را در فلسفهی علم دارد ،لیكن نكتهی مهمّ
در روش تفسیری عدم توجه به مسایل تجربی است.
روش شهودی مسیری از شناخت است كه در حیطه ی متافیزیك عمل كرده و اساسا یك روش شخصی است .مسیر شهودی ارتباط نزدیكی با
روش استنباطی داشته و هر چند نیازی به استدالل و براهین ندارد ،لیكن وقتی این روش از فیزیك و تجربه بهره بِبرد ،می تواند تحكیمی بر
پذیرش مسیرهای كسب معرفت باشد .در این روش آن چه قابل پذیرش نیست ،منحصر نمودن شناخت عینی به روش تجربی است .حال آن
كه در كسب مسیرهای معرفت ،چیزی كه اهمیّت دارد ،نحوه ی ارتباط منطقی روش تجربی با روشهای دینی و عقلی در نظریهای است كه
7
ادعای بهرهگیری از هر سه روش را دارد (مهدوی و بستان ،1391 ،ص .)72
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روش عقلی بر اصول یك عقالنیّت فلسفی استوار بوده و بر پایهی اِدراكات انتزاعی و غیرتجربی در قالب قیاسهای منطقی اندیشهی انسان را
هدایت میكند ،به نحوی كه به بهره گیری از منبع دین را به مقام گردآوری محدود نساخته و تجربه را معیار نهایی در مقام قضاوت قرار
نمیدهد (مهدوی و بستان ،1391 ،ص .)73 -72
در روش تجربی آزمایشات فیزیكی دقیق بوده و مسیر جزیینگری را میپیماید و می تواند عوارض بسیار جزیی موضوع را روشن كند ،لیكن
چون در محدودهی حِس و تجربه عمل میكند و در حیطهی اِحساس خطا و اشتباه وجود دارد ،واقعگرا نیست .درواقع انحصارطلبی واقعیّت
تجربی در مقام گردآوری و داوری سبب گشته تا بهرهگیری از منابع و قضاوت در قالب پیشفرضهایی ایجاد شود كه فقط در حیطهی مادّه و
انرژی كاربُرد دارد و به عنوان یك روش معرفتی شناخته نمیگردد .به سخن دیگر در مقام گردآوری ،پارادایم اثباتی روش تجربی با مخالفتی
روبرو نمیشود ،لیكن در مقام داور ی و قضاوت این حِس و تجربه است كه حكم جاری میسازد.
شاید تعارض دین و علم در نگرش كُلّی و اختالف استنتاج نتایج حاصل از مسیرهای كسب معرفت باشد ،لیكن بررسی چنین اختالفاتی و
اِرایهی ایدهای تحت عنوان پارادایم میتواند راهگشای مشكل باشد.
الگوهاي تحقق روش علمی
قیاس های منطقی كه از عقالنیّت فیزیكی حادث شده و مقدمات آن از استقراء و تجربه نشأت می گیرد ،شامل روش علمی نیست .چرا كه در
روش علمی عقالنیّت متافیزیكی به همراه فیزیكی مدّ نظر است .نظریههای بومشناختی انسانی و ارزیابی تناسب اراضی ،فرآیندهای عِلّی هستند
كه چون با انسان و معرفت شناختی او سر و كار دارد ،به ناچار باید از متافیزیك و فیزیك بهره بُرده و در قالب روش علمی مطرح شود .در این
راستا ایدهی پارادایم به مثابهی یك شناساگر۸و حالل مسایل متافیزیكی پا به عرصه ی وجود نهاده است .به همین دلیل در روش علمی،
پارادایم معنای مشخصهای را به خود اختصاص میدهد.
اصوال پارادایم دارای چهار معنا است )1 ،جهانبینی  )2موضع معرفتشناختی  )3باورداشتهای مشترک در یك حوزه ی پژوهشی و )4
نمونههای مدل .پارادایم به معنای جهانبینی وسیعترین تعریف را كه در برگیرندهی باورها ،اخالق ،ارزشها ،روشها و از این نوع میباشد،
شامل می شود .پارادایم ،یك نظام فكری منسجم و هماهنگ است كه مفروضات اساسی و پرسش های مهمی كه باید پاسخ گفت ،یا معمّاهایی
كه باید حلّ كرد ،تكنیك هایی كه باید در تحقیقات به كار گرفت ،را شامل میشود .بنابراین پارادایم دیدگاه نظری است ،كه جهانبینی
(هستیشناسی  +انسانشناسی) را با فرانظریه (معرفتشناسی  +روششناسی) جمع می كند .پارادایم به این معنا در روش علمی ارزیابی تناسب
اراضی میتواند با رویكرد دینی بسیار كارگشا بوده و همچون یك شناساگر معرفتی سبب واقعگرایی باورداشتهای مشترک در ارزیابی اراضی
و واقع گرایی مدل فیزیكی شود .در روش علمی ارزیابی تناسب اراضی ،پارادایم دینی در متن نظریه ،امور متافیزیكی و فیزیكی هر دو را م ّد
نظر قرار میدهد ،حال در این راستا سؤالی مطرح میشود ،چگونه علم ارزیابی تناسب اراضی دینی خواهد شد؟
گاهی مراد از علم دینی ،مجموعهی آموزه ها و تعالیم یك دین و مذهب خاص (كتاب و سُنت) در باب یك موضوع بوده كه كشف ،استخراج،
تنظیم و تبیین میگردد .این تعریف روشهای عق لی ،كشف و شهود ،تجربه و نقلی را كنار میگذارد .گاهی مراد از علم دینی ،مطالعات علمی
در باب دین است .این معنا مطلوب و مورد پسند اكثر عالمان دینی است ،لیكن از دینی كردن علوم دَم نمیزند .گاهی مراد از علم دینی،
بهره گیری از متون مذهبی و دینی است ،كه با روش و معیار خاصی تفسیر می گردد كه همان روش تفسیری یا مستنبط از متون دینی است.
این روش نیز نمی تواند چیزی از علوم فیزیكی را به میان آورد .گاهی مراد از علم دینی ،علومی است كه از محتوای متون مقدّس دینی الهام
گرفته ،سازگار با ارزشهای متون دینی سعی دارد تا پیشفرضها ی علم مدرن را تغییر داده و با استفاده از فیزیك مطابق با متون دینی ،علم
را دینی كند (كافی ،1379 ،ص  .)41 -40در مقاله ی حاضر سعی شده تا تعریف اخیر ابقاء گرد ،به نحوی كه بتواند بخش فراساختاری علوم
تجربی را سازگار با ارزشهای دینی همراه كند (گُُُلشنی .)1377 ،در این راستا معیار در علم دینی ،معنبر بودن روشهای تحقیق و داوری
9
علم از منظر دین است (جوادی آملی.)13۸7 ،
اساس در این جا استفاده از روش نقلی و عقلی در پرتو وحی است .به سخن دیگر آن چه در علوم عقلی ،تجربی و تاریخی ،مدرن ثابت شده
است ،به صورتی بیان گردد ،كه بر قرآن و روایات معتبر عرضه شود و از آن میان ،هر چه را كه قرآن و روایات معتبر تصدیق كرده ،بپذیرند و
بقیه را رها كنند ،یا هر چه را كه قرآن و روایات معتبر تكذیب كرده ،طرد كنند و بقیه را بپذیرند (كافی ،1379 ،ص  .)41 -40بنابراین هر گاه
والیت الهی بر فرآیند پیدایش علم در همه ی مراتبش حاكم شود و مُبتنی بر مبانی همچون فلسفه و روششناسی باشد ،علم دینی شده است
(خسروپناه ،1391 ،ص .)9
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پارادایمسازي
پارادایم پیشفرض های متافیزیكی در باب هستی ،انسان و معرفت هستند كه در متون دینی به جهانبینی و در فلسفهی علم به پارادایم تعبیر
می شود .پارادایم در ساختار یك مجموعه ،چیزی است كه توضیح میدهد ،چرا این اعضا می توانند ارتباط تخصصی نسبتا كاملی با هم برقرار
كنند و چرا احكام حرفهای آنها نسبتا اجماعی است (كوون ،1970 ،ص  175 -174و 1۸1؛ میانداری ،13۸9 ،ص .)91
برقراری احكام حرفه ای اجماع بین اعضاء در یك مجموعه ،ملزم نوعی منطق خاص است كه از عقالنیّت متافیزیكی انسان نشأت میگیرد.
بنابراین جایگاه منطق با توجه به موضوع نهایی در نظریهی تحقیق ،شعبهای از علم فلسفی به حساب میآید (شریعتمداری ،1369 ،ص .)5
 )2 10منطق فازی11و  )3منطق دیالكتیك12.چون
اساسا صور منطق در نظریهی تحقیق سه منشاء تولید دارد )1 :منطق ارسطویی یا دوتایی ،
اصوال منطق دیالكتیك یا مباحثه و مناظره (روش سقراطی) ،جمود و یكسان بودن را از خواص طرز تفكّر متافیزیكی میداند (طباطبایی،
 ،13۸5ص  ،)52 -51و در مقابل ،تحوّلپذیری موجودات در فلسفهی اُولی زاییده ی مالصدرا (ره) برخاسته از حركت جوهری آنان است،
منطق دیالكتیك با این موضوع تضاد پیدا كرده و از بحث این مقاله خارج میشود .در اثبات چنین ادعایی مالصدرا (ره) می گوید :وقتی شی
در صفتی (جوهر در عَرَض) حركت میكند ،مگر جز این است كه هر لحظه صفت دیگری دارد؟ بنابراین هویت نوینی مییابد و از مرز پیشین
هستی خود ،فراتر میرود .پیوستگی و اتصال این هویت های نوین یك هویت شخصی واحد به او میدهد .بالنتیجه وجود متحرّک پخش و
گسترده شده و در عین بقاء موضوع ،حركتی جوهری دارد (ستاد انقالب فرهنگی ،1362 ،ص ،40جوادی آملی .)13۸7 ،حركت جوهری عین
تحوّل پذیری جوهر و نهاد موجودات ،ذاتا همراه و متّحد با حركت است و این ادعا خالف منطق دیالكتیك میباشد .در مقابل منطق دوتایی كه
بعدها به منطق بولیین13نیز معروف شد ،میتواند با دینی شدن علم سازگاری داشته باشد ،چرا كه ایدهی استقراء قاعدهای برای تعمیم و
تسریدادن دادههای جزیی14به نتایج كُلّی است و اگر این آرمان درست باشد ،نفس حمایت دادهها از نتایج كُلّی ،قادر است ما را بدون توسّل
به چیزی غیر از دادهها ،همچون قوانین ،ضرورتها ،كُلّیها یا هر چیز دیگر به باور برساند (ون فرانس ،19۸9 ،ص 132؛ طالقانی ،1391 ،ص
 .)۸3از طرف دیگر اصل علیّت كه ساختارش بر دو قانون سنخیّت و ضرورت علّی -معلولی بنیان گذاشته شده و میتواند ارتباطات و وابستگیهای
موجودات ،نظام و انتظام این ارتباطات ،و همچنین قطعیّت و ضرورت این نظام را نتیج ه بدهد ،با منطق دوتایی حِسی -استقرایی و عقلی-
قیاسی قابل اثبات است (طباطبایی ،13۸2 ،ص  ،)223 -221بنابراین منطق دوتایی میتواند در راستای دینیشدن علوم غیردینی مفید فایده
اُفتد.
منطق استقرایی ،برگرفته از نوعی عقالنیّت فیزیكی است ،كه براساس آزمایشات حِسی  -تجربی پایهگذاری میشود و از طریق بررسی جزییات
به قوانین كُلیّ می رسد .جدایی كامل میان استقراء به عنوان عملیاتی كه به وسیله ی آن تعمیمات عینی و تجربی به وجود میآید و منطق
قیاس به عنوان عملی كه با روابط كُلّی در بحث سر و كار دارد ،غیر ممكن است .به عبارتی تا آنجا كه حداقل به تحقیقات علمی و طبیعی
مربوط می شود ،منطق استقراء و قیاس را باید طوری تفسیر نمود ،كه این دو مقوله به صورت جنبه های همگام و هماهنگِ عملیاتی كه در
مرحلهی نهایی یكسانند ،دیده شود (شریعتمداری ،1369 ،ص  3 ،2و  .)544حال این سؤال مطرح میشود ،كه آیا شناخت عقلی همان اِدارک
15
حِسیِ حقیقت است ،كه از فعالیّت ذهن تراوش میگردد و با اكتشاف یك فرضیهی علمی تحقق مییابد؟
درواقع باید اذعان نمود كه فعالیّت ذهن متأثر از اعتقادات و سُنت های محلی بوده و وقتی عقلِ چنین ذهنی در مرتبهی علّت قرار گیرد ،به
حقیقت شناخت یا معرفت خواهد رسید .استنتاج ها در استقراء به نحوی است ،كه از صور جزیی تحقق مییابد ،به نحوی كه تدریجا ذهن از
به هم پیوستن این صور جزیی قوانین جدیدی را كشف میكند ،یعنی از آنچه میداند به آنچه نمیداند میرسد .این كشف قوانین مجهول
به وسیلهی قوانین و صور معلوم ،پیچیدهترین و كاملترین عمل ذهن در منطق استقرایی محسوب میشود .ذهن به مرور زمان در آموختههای
خود به تصرّف میپردازد و از آنها به نتایج تازه می رسد .حتی به كمك تحلیل ،بسیاری از قوانین خود را كه طی سالیان متمادی ،ذهن مشغول
به تكمیلتر كردن آن بوده است ،باطل و غلط تشخیص میدهد .ذهن بشر به دنبال مشاهدهی حِسی چند واقعه و قوانینی كه برای خود متصوّر
شده است ،سعی می كند ،ارتباط دقیق و منتظمی بین آنان برقرار سازد ،تا از پیوندِ یافتههای خود به نسبتی یقین و محقق و صریح دست یابد.
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اكنون حل چنین مشكلی به وسیلهی پیوستگی اطالعاتی16و منطق فازی17امكانپذیر شده است .منطق فازی كه تكمیل كنندهی منطق
دوتایی است ،توسط زاده ( )1965كه ایرانیاالصل بوده برگرفته از اعتقادات دینی او ابداع شده است .پیوستگی1۸و تناسب19در منطق دوتایی
"بین صفر و یك" پایه و اساس منطق فازی را میسازد (زاده ،)1965 ،فازی شدن20ایدهای است كه زاده از متون دینی محل زندگیش یعنی
اسالم كسب نموده است.
چند مثال مستخرج از متون دینی ،موضوع را آشكار میكند :در نهجالبالغه ،خطبه ی اوّل بیان شده است :وَ لَأمَ بَیْنَ مُختَلِفَاتِهَا او پروردگاریست
كه بین اشیاء مختلف و متّضاد پیوستگی و تناسب و ارتباطی به وجود آورده و مدّت و شدّت و حدّت و عدّت هر یك را از كیفیّت و كمّیّت در
ارتباط آن ها تعدیل فرموده كه با هم باشند و به هم ممزوج نشود" (عمادزاده ،1360 ،ص  101و  )110یا در همین خطبهی اوّل نهجالبالغه
میفرماید :عَارِفا بِقَرَائِنهَا و أحْنائِهَا " او میدانست تناسب ذرّات و آن چه مقرون و مقارنه و مقترن و پیوسته و وابسته به هر ذرّه میشود ،او
تجاذب و تنافر و تناسب و حدود تناسبات را می دانست و طبایع اشیاء را خوب واقف بود و مناسبات هر موجود را با یك دیگر میدانست"
(عمادزاده 101 ،1360 ،و  .) 111لفظ فازی یك اشتراک معنوی بوده كه محمول پیوستگی اطالعاتی وتناسب است .منطق فازی با یك وضع
برای یك معنای كلّی كه دارای مصادیق متعددی است ،وضع شده است .لفظ فازی به معنای كُلّی "عدم مرز سخت و محكم" برای همهی
نظامهای هستی مصداق دارد ،به نحوی كه مرز بین دو چیز را تدریجی و تابع یك معادلهی ریاضی تلقی میكند (زاده .)1965 ،در قرآن مجید،
سورهی مؤمنون ،آیهی  100نیز چنین ایدهای را تحت عنوان عالم بَرزخ بیان میكند ... :وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْ َزخٌ إِلى یَوْمِ یُبْعَثُونَ واژهی" برزخ" در
اصل به معنى چیزى است كه در میان دو شىء ،حایل مىشود و سپس به هر چیزى كه میان دو امر قرار گیرد" برزخ" گفته شده است (مكارم
شیرازی ،1361 ،ص  .)316تشبیه حالت برزخ به حالت رؤیا و خواب در بسیارى از اخبار وارد شده و حتى امكان دارد نفوس قویّهی عالیّه
داراى جسدهاى مثالى متعددى باشند (مكارم شیرازی ،1361 ،ص  .)323همانگونه كه در منطق فازی بین "صفر و یك" توابع متعددی قابل
تعمیم است كه با ماهیّت پدیدههای طبیعی موافقت دارد (زاده ،) 1965 ،برزخ نیز شرایطی با جسدهای مثالی متعدد بین عالم خاكی و عالم
غیرخاكی تحقق یافته است .با این وجود منطق فازی هنوز در حدّ یك نظریه باقی مانده است ،چرا كه در برخی مسایل ریاضی مُبرهن نبوده
و اطمینان و اعتقاد عقالنی فلسفهی وسطا (طباطبایی 1390 ،هجری قمری؛ ترجمه و شرح علی شیروانی ،1390 ،ص  )29را برای همهی
ریاضیدانان فراهم نمیكند .حال اگر از حیث راهبُردی پرسیده شود منطق فازی چیست؟ شاید سادهترین پاسخ بر اساس شنیدهها این باشد
كه منطق فازی یك نوع استدالل تفكّری است كه روشهای نتیجهگیری در مغز بشر را جایگزین میكند .به سخن دیگر منطق فازی نه تنها
به عنوان روششناسی علم كُنترل ارایه شد ،بلكه راهی برای پردازش داده ها بر مبنای مجاز كردن عضویت گروهی كوچك (زیرمجموعه) به
جای عضویت گروهی دستهای (مجموعه) معرفی گردید .منطق فازی این طور استدالل میكند كه بشر به ورودیهای اطالعاتی دقیق نیازی
ندارد ،بلكه قادر است ،تا كُنترل تطبیقی را با درجهی باالیی از ریاضی انجام دهد .پس اگر كُنترلكنندههای بازخورد21در نظامها طوری طراحی
شود كه بتواند دادههای مُبهم را دریافت كند ،این دادهها میتوانند به طور سادهتر و موثرتری در استنتاج به كار بُرده شوند.
باید اذعان نمود كه بشر برای مقابلهی مؤثر با پیچیدگی روزافزون در بررسی ،مطالعه ،مدلسازی و حل مسایل جدید در فیزیك ،مهندسی،
پزشكی ،زیستشناسی ،علوم اجتماعی و بسیاری از امور گوناگون دیگر ،باید مجبور به ایجاد و ابداع روشهای محاسباتی جدیدی باشد كه
بیشتر از پیش به مسایل متافیزیك انسان نزدیك گردد.
درواقع هدف راهساختی منطق فازی آن است كه رایانه بتواند مسایل و مشكالت بسیار پیچیده علمی را با همان سهولت و شیوایی ،بررسی و
حل و فصل كند كه ذهن انسان قادر به اِدراک و اخذ تصمیمات سریع و مناسب است.
در منطق دوتایی ارسطویی فقط دو حالت وجود دارد :سفید و سیاه ،آری و خیر ،روشن و تاریك ،یك و صفر ،درست و غلط .قوانین علمی
22
گذشته ،مثل ریاضیات ،فیزیك و مكانیك نیوتونی ،همه بر اساس این گونه منطق استوار گردیدهاند ،در مقابل ،ذهن ما با منطقی پیوسته
كارهایش را انجام میدهد و تصمیماتش را اتّخاذ میكند .مجموعههای فازی23از تعمیم نظریهی سُنتی مجموعهها حاصل میآید و دادهها را
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به سوی فازی شدن هدایت میكند .درواقع وقتی بشر با موضوعات مُبهم24روبرو میشود ،واقعا شرایط نامساعدی را به تجربه می گذارد ،چون
تصمیم گیری بر سر دو راهی این كه آیا موضوع مُبهم به مجموعهی هدف تعلق دارد یا ندارد؟ بشر را با مشكل مواجه میسازد.
به هر حال بشر برحسب اِدراک حاصل از سُنت و اعتقادات خود در زندگی روزمره ،از موضوعات مُبهم ایده میگیرد (زاده1965 ،؛ موكایدانو،
 .)2001بكار بستن روشهای كمّی مستلزم دریافت جزییات مورد استفاده برای كاركرد نمونههای مدل است .چنین جزییاتی میتواند حاصل
طیف گستردهای از دادههای مورد نیاز باشد.
در مناطق مختلف جهان به دلیل كمبود اطالعات یا وجود خالء معرفتی انسان از مفاهیم زمین ،كاربُرد مدلهای كیفی یا نیمهكمّی در علم
ارزیابی تناسب اراضی افزایش یافته است .با وجود این چ ون هنوز یك روش علمی صریح و قاطعی برای ارزیابی تناسب اراضی وجود ندارد و در
تحقیقات ارزیابی كیفی25و كمّی26اراضی ،اختالف سلیقهها سبب گشته تا زمینی كه در یك روش مناسب شناخته شده ،در روش دیگری
نامناسب تشخیص داده شود ،حتی وقتی كه پارادایم ثابتی برای هر دو روش در نظر گرفته شده ،هنوز یك نظریهی صریح و قاطع برای ارزیابی
وجود نداشته است (روزیتر .)1996 ،فیالمثل روش درونیابی27در محاسبات علم خاکسنجی2۸كه از سوی علم ریاضیات حمایت میشود و
در بكارگیری سامانههای اطالعات جغرافیائی یا مكانی29رواج زیادی یافته است ،تحت عنوان نمونههای مدل مطرح میگردد .چون علم ریاضیات
یا فلسفهی وسطا (طباطبایی 1390 ،هجری قمری ،ترجمه و شرح علی شیروانی ،1390 ،ص  )29در تفسیر مسایل متافیزیك نسبت به
فلسفهی اُولی ضعف دارد ،استداللهای عقلی كه برای نتایج سامانههای اطالعات جغرافیایی در روش درونیابی بیان میگردد ،فاقد قیاسهای
مطمئنی است و این عدم قطعیّت30اختالف بین نمونههای مدل را توجیه میكند.
چون علم ارزیابی تناسب اراضی یك منشاء خاک محوری داشته و رابطه ی ریخت اراضی با نوع خاک بسیار نزدیك است (هوگت2003 ،؛
روزیتر ،)1996 ،محققین خاکشناسی در بهبود روشهای ارزیابی به خصوص روش علمی فائو ( )1976نقش عمدهای داشتهاند .بخش فیزیكی
ارزیابی تناسب اراضی شامل عوامل مؤثر بر تولید زمین همچون اقلیم 31،پستیوبلندی32،هیدرولوژی33،خاک34و پوشش گیاهی35است ،حال
آن كه بخش متافیزیكی آن به رفتار انسان در گسترهی سیاسی -اجتماعی و اقتصادی زمین محدود میشود (فائو1976 ،؛ گیوی،1376 ،
.)1377
36
به سخن دیگر ارزیابی تناسب اراضی فرآیندی است كه اثر خصوصیات فیزیكی زمین و عوامل اقتصادی -اجتماعی را بر پتانسیل تولید
زمین37پیشبینی میكند (فائو1976 ،؛ روزیتر .)1996 ،به همین دلیل ارزیابی تناسب اراضی در برنامهریزی استفادهی بهینه از اراضی3۸و
پیشرفت اقتصادی كشورها نقش مهمی ایفا میكند (فائو1976 ،؛ روزیتر .)2000 ،در ارزیابی كیفی ،مشخصات فیزیكی زمین مورد نظر میباشد،
ولی درارزیابی كمّی و اقتصادی ،به ترتیب عملكرد و سوددهی در واحد سطح مورد توجه است .نقش مدیریتی زارع در میزان عملكرد و سوددهی
و همچنین واقع گرایی نتایج ارزیابی تناسب اراضی برای اكثر مطالعات بسیار كمرنگ و غیرواقعی میباشد .درواقع باید اذعان نمود كه نوع
فعالیّت بشر بر روی اراضی متأثر از اعتقادات و سُنت هایش ،منشاء متافیزیكی داشته و به همین دلیل ضرورت ایجاد شاخصی جهت نشان دادن
نقش واقع گرای مدیریت زارع در تحقیقات ارزیابی كیفی و كمّی تناسب اراضی احساس میشود (عرب .)1391 ،با گذشت زمان و پیشرفت
تحقیقات ،دخالت اطالعات متافیزیكی در روشهای ارزیابی اقتصادی كه از رفتارهای سیاسی -اجتماعی و اقتصادی بشر منشاء میگیرد ،یك
امر الزامی و بدیهی تلقی میشود .از سوی دیگر چنین ایدهای محققین را آزاد گذاشته تا در تحقیقات خود ملزم نباشند ،اكیدا از یك سری
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اصطالحات محدود و منفرد(39فیزیكی) در كاربری اراضی40استفاده كنند ،بلكه چیزی را كه ضرورت واقعگرایی مفاهیم ارزیابی میدانند ،در
سنجش خود وارد نمایند.
ارتباط و پیوستگی بین صور مفاهیم جزیی و كُلّی ،نیاز به یك پارادایمی دارد كه بتواند ضمن مطالعه و بررسی مسایل فیزیكی ،تفسیر مسایل
متافیزیكی را در حیطهی فرای علم عهدهدار شود و این مهمّ فقط از عهدهی عقالنیّت متافیزیكی تحت سیطره ی یك پارادایم دینی ساخته
است .مسایل متافیزیكی كه از وجود و ماهیّت اراضی نشأت میگیرد و در سنجش ارزیابی تناسب اراضی تحت عنوان نقش مدیریست زارع
ظهور میكند ،از باورهای دینی هویّت مییابد و دلیلی برای نظریهی دینی شدن علم ارزیابی تناسب اراضی و مفروض كردن تلفیق متافیزیك
و فیزیك خواهد بود.
پیکربندي نظریه
روش علمی به واسطهی تلفیق متافیزیك و فیزیك ،خود را فقط محصور ب ه حِس و تجربه نمیداند و علم دینی شده ،علمی است كه در پرتو
پارادایم علوم اسالمی ،نظریه های آن از متون دینی اخذ شده ،لیكن مدعیات علم به روش فیزیكی اثبات یا ابطال گردد .به سخن دیگر معنای
دینی بودن یك علم در این باور ،آن نیست كه همواره فرمولهای ریز آن علم را دین بیان كرده باشد ،بلكه اگر خطوط كُلّی آن را اِرایه نموده
باشد ،كافی است (كافی ،1379 ،ص  .)46پیكربندی این نظریه به گسترش روش علمی توسط آیتاهلل جوادی آملی ( )13۸7بسیار نزدیك
است ،به نحوی كه می توان بیان نمود :دینی كردن علوم مدرن به دو روش تفسیری و فلسفی امكانپذیر میگردد .در روش تفسیری چون
ممكن است ،برداشت عالِم اجتهادی از متون دینی متفاوت باشد ،مشكالت مختص به خود را به همراه خواهد داشت .حال آن كه در روش
فلسفی ،یك فلسفهی قوی و غنی ،تحت عنوان حِكمت41مطرح میشود كه مسایل متافیزیكی میتواند بر اساس اصول آن حِكمت تشریح و
حل گردد.
درواقع حِكمت ،شیرازه ی علم فلسفه است ،چون با تفكرّات عقالنی متافیزیكی سر و كار دارد (طباطبایی13۸5 ،؛ جوادی آملی13۸7 ،؛ مصباح
یزدی ،1370 ،مطهری1390 ،؛ فیّاضی13۸2 ،؛ شیدانشید13۸7 ،؛ شریعتمداری .)1369 ،حِكمت دارای دو قسم نظری42و عملی43است.
خاک نیز همچون همه ی موجودات هستی مشمول این دو قسم تقسیم بندی است ،به نحوی كه حِكمتِ نظری خاک به گونهای دریافتهای
هستی چنین مشهدی را بر پایهی تفكّر و تعقّل منطقی استوار می نماید كه محتاج آزمایشات فیزیكی نگشته و بتواند مسایل متافیزیكی و ذاتی
خاک همچون وجود و ماهیّت را حل نماید.
درکِ صیرورتِ یك موجود چه با ماهیّت حقیقی و چه مجازی ،گاهی به صورت وهمیّات44و اوقاتی به شكل اعتبارات45توسط ذهن متصوّر
میشود (طباطبایی ،13۸5 ،ص  .)3۸ماهیّت حقیقی ،بر وجود بالواسطه در جهان هستی داللت دارد و ماهیّت مجازی همچون تصویری از
یك شی در آیینه ،وجود باواسطه را تحقق میبخشد .به طور مثال وجود كانی های معدنی به عنوان بخشی از اجزای مكانیكی خاک بر یك
ماهیّت حقیقی و بالواسطه داللت دارد ،لیكن فاز جامد خاک یك ماهیّت مجازی و به واسطهی اعتبار علمی و تعریف شدهی فاز46،تحقق
مییابد.
حِكمتِ نظری همچون اِدراكات فلسفی نیازی به عمل یا آزمونهای فیزیكی كه بر حواس پنجگانه استوار شده ،ندارد ،لیكن شاید نتایج حاصل
از آزمایشات فیزیكی بتواند تحكیمی به دنبال عقالنیّت فلسفی یا متافیزیكی تحت عنوان مدّعیات علم به روش فیزیكی ،به ارمغان آورد .به
سخن دیگر تحكیم حاصل از نتایج آزمون فیزیكی فقط كمك میكند تا موضوع ،مفهوم مطمئنتری در صفحهی ذهن پیدا كند ،ولی همیشه
این احتمال وجود دارد ،كه نتایج حاصل از حِس و تجربه دست خوش تغییرات گردد .بنابراین حِكمت نظری در پی تحقق وجودی و ماهیّت
جهان هستی در جستجوی اثبات های عقلی همراه با استدالل است و كاری با عمل یا تجربه ندارد و تنها از طریق عقل و بُرهان به تحقق وجود
و ماهیّت میپردازد.
در مقابل ،حِكمتِ عملی دریافت خصوصیات رفتاری از موجود است كه بخشی از آن حِس شده مورد آزمون فیزیكی قرار میگیرد .حِكمتِ
ع ملی در فلسفه مضاعف برای خاک نیز مَبنی بر آن چه كه احساس تجربی از آزمون فیزیكی برداشت میكند ،حكم جاری میسازد .به سخن
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دیگر حِكمتِ عملی خاک برای انسان به واسطهی حِس و تجربه حكم میكند و بر اساس آزمون های فیزیكی كه از شواهد و فرآیند واقع در
خاک به دست میآورد ،قیاس47عقلی مینماید .بنابراین شواهد و فرآیندهای واقع در خاک به وسیلهی حِكمتِ عملی حِس شده و بر پایهی
عقالنیّت فیزیكی خاک تعریف میگردد.
عقالنیّت فیزیكی خاک خود باید نتیجهی منطقی دریافت هستی از چنین شواهد حِسی -تجربی نیز باشد .بنابراین حِكمتِ عملی خاک مُبتنی
بر اِدراكات حواس پنجگانهی انسان عمل كرده و به وسیلهی ابزارهای دقیق ساخته ی دست بشر ،شواهد و فرآیندهای واقع در خاک را آزمون
فیزیكی می كند .گاهی به دنبال حِكمتِ عملی خاک و عقالنیّت فیزیكی ،نتایج بدیعی از جهان مادّه و انرژی استنتاج میگردد ،لیكن چنین
عقالنیّتی خالی از واقعگرایی خصایص ذاتی و متافیزیكی نظام خاک است.
49
4۸
باید اذعان نمود كه گاهی استداللهای عقلی با داشتن فلسفهای ناقص تحت عنوان فرضیه و آزمون فرضیه قیاس میشود ،لیكن چنین
قیاسی اگر اصوال نتواند فراتر از محدودهی تبادل مادّه و انرژی توانایی قدم بردارد ،از شناخت و تفسیر واقعگرای موضوع عاجز خواهد ماند.
مدلسازي50نظریه
چگونگی مطالعه ی فیزیكی شواهد و فرآیندهای واقع در خاک نیز خود متأثر از نوع اِدراكاتِ حِسی -تجربی و چگونگی پیشنهاد فرضیه و آزمون
فرضیه است .معموال در مطالعات فیزیكی ابتدا فرضیهای از موضوع در صفحهی ذهن محقق تصوّر میگردد ،سپس این فرضیه به وسیلهی
آزمایشات حِسی -تجربی مورد آزمون قرار می گیرد و در انتها بدون توجه به مقوالت مهم فلسفی و پیشفرضهای متافیزیكی همچون
پارادایمهای دینی ،قیاس میگردد .به سخن دیگر از ابتدا تا انتهای شناخت فقط عقالنیّت فیزیكی حاكم است .اگر نتیجه مورد پذیرش واقع
شد ،موضوع به صورت یك اصل علمی اعتبار پیدا میكند ،به شرط این كه فرضیهی دیگری نیاید ،تا بتواند با آزمونهای كاملتری موضوع را
مردود تلقی نماید .اگر نتیجه مردود تلقی گشت ،به واسطهی این كه آزمون های فیزیكی موضوع را مردود تلقی كرده ،از اعتبار علمی ساقط
میگردد (رشته ی علمی با روش تجربی) .در این راستا با وجود این كه عقالنیّت فیزیكی تغییرات حِسی -تجربی یك موضوع را كشف میكند،
لیكن از تفسیر تغییرات متافیزیكی عاجز میماند .اگرچه همین امر باعث میشود ،تا عقالنیّت فیزیكی در اثبات فرضیهها مزیت بزرگی داشته
باشد ،ولی عدم واقعگرایی آن به دفعات آشكار شده است.
انگیزهی پاسخ گویی به چنین مشكالتی انسان را در جستجوی یك ساختار پیشساخته و واقعگرا به نام مدل نظامند51می كشاند .در فارسی
به دستگاهی كه شامل اجزایی كه با هم در ارتباط هستند و تداخل عمل دارند ،یعنی بر یكدیگر متقابال اثر كرده و تأثیر میگذارند و تأثیر
میپذیرند و بر روی هم یك واحد را تشكیل میدهند ،نظام52گویند (كردوانی ،1375 ،ص  .)41اندیشهی نظامند ،افراد را مُلزم میسازد تا
جهت رسیدن به اهداف ،توجه بیشتری نسبت به مسیرهای دستیابی داشته باشند ،در این راستا وقتی اندیشهی نظامند واقعگرا خواهد شد،
كه یك پارادایم دینی حامی ماهیّت مدل نظامند باشد .به سخن دیگر شرایط بینش تفكّری محقق به گونهای فراهم گردد ،كه بتواند جهان را
با یك نگرش فلسفی برخاسته از متون دینی و واقعگرا ببیند.
54
یكی از مقوالت فلسفی مهم كُلّیّتبینی53است .درواقع وقتی نگرش نظامند مشمول كلیّتبینی گردد ،به پژوهشگر میآموزد كه هر چند
بشر از دستاوردهای علمی خویش در جهت ویرانگری استفاده می كند ،لیكن باید خود را جزیی از محیط بداند و حتی اگر بینش فلسفی
خاصی هم نداشته باشد ،حداقل خود را نابود نكرده و محیط زیست را برای آیندگان تخریب ننماید .نگرش نظامی یكی از دالیل منطقی و
علمی برای ایجاد وحدت میان علوم نیز میباشد (مقیمی ،137۸ ،ص  .)23 -24مبانی نگرش نظامند در محورهای زیر این گونه خالصه
میشود (مقیمی ،137۸ ،ص :)24 -25
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 oنقطهی آغاز بینش نظامند مفهوم كُلیّت است .در این شیوهی تفكّر ،نمی توان با شناخت ماهیّت و خواص عناصر و اجزاء به شناخت
كُلّ رسید.
 oمیان اجزای نظام ،ارتباطی متقابل برقرار است ،مفهوم ارتباط در تعریف و تبیّن یك نظام اهمیّتی اساسی دارد.
 oدر نظامهایی كه دارای ارتباط هشدار دهنده و اجزای هشداری هستند ،مسئلهی هدف و هدفگرایی نظام مطرح میشود.
 oكُلیّه ی ارتباطات یك نظام را در قالب مفهومی كُلیّ ساختار نظام ،میتوان جستجو كرد .نظام از سطوح یا طبقاتی تشكیل میشود،
كه به واسطه ی عملكرد ،تغییر و توسعه با یك دیگر پیوند مییابد ،ارتباطهای هشدار دهنده55با ایجاد سلسله مراتب56كه مشخصهی
اصلی دستگاههای نظامند است ،نظام را منظم به وجود میآورد.
57
 oنظامها در مواردی ویژگیهایی از خود بُروز میدهند ،كه بر اساس آن میتوان آنها را خود نظامآفرین نامید .چنین نظامهایی با
برخورداری از ارتباطات و فرآیندهای هشدار دهنده ،هدفمند به سوی مقصد خویش پیش میروند و در این مسیر تحوّالت و تبدیالت
برای رسیدن به چنین هدفی ،زیرنظامهای مورد نیاز را در خود ایجاد میكنند.
ارتباط میان اجزای مؤثر در تشكیل خاک موجب می شود ،كه به ساختار نظام خاک با داشتن سطوح و سلسله مراتب تحلیلی5۸،صورت نظامی
ببخشد .به همین دلیل چون خاک مشابه یك موجود زنده رفتار میكند ،ارتباط كامل تری از مشخصات نظام باالتر را به نمایش میگذارد .بر
اساس اصول ترمودینامیك نظام در طبیعت به سه شكل وجود دارند (وایت و همكاران ،1992 ،ص:)11
o
o
o

نظام باز 59،كه همه گونه تعامل و مبادله ی انرژی و مادّه بین اجزا در سرتاسر و با محیط خارج از نظام وجود دارد.
نظام نسبتا بسته 60،كه فقط انرژی در سرتاسر و با محیط خارج از نظام در ابعاد مختلف انتقال پیدا میكند.
نظام كامال بسته 61،كه انتقال انرژی و مادّه در سرتاسر نظام برقرار ،لیكن با محیط خارج از نظام كامال قطع است.

ظاهرا چنین نظامهایی فقط در تصوّر دانشمندان فیلسوف باید ظهور میكند ،پس چگونه فیلسوفی میتواند بدون داشتن عقالنیّت فلسفی (متا
فیزیكی) و در حیطهی مادّه و انرژی ،نظ ام را تعریف نماید!!؟ درواقع هنگام مطالعه و بررسی چنین نظامهای پیچیدهای در جهان شناخت
معرفتی و استفاده از عقالنیّت فلسفی الزامی است .نظامها با یك دیگر و در خود ،روابط و ویژگیهای متافیزیكی مشخصی دارند .هر گاه دو
نظام "الف" و "ب" (شكل  )1 -1كه به طور پویا62با یك دیگر مرتبط هستند ،مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند ،ارتباط این دو نظام میتواند
به دو صورت جلوه كند (معافی ،1367 ،ص . )3۸

شکل  :1 -1انواع ارتباط نظامی یك

صورت اوّل ،ارتباطی یك طرفه دارد ،به این معنی كه مثال نظام "الف" و رفتار آن میتواند بر روی نظام "ب" اثر بگذارد ،ولی نظام "ب" و
رفتار آن بر روی نظام "الف" تأثیری ندارد (شكل  .)1 -1در ارتباط نظامی یك طرفه چون رفتار نظام "ب" بر روی نظام "الف" اثرگذار نیست،
امكان ندارد ،نظام "ب" علّتی برای نظام "الف" باشد و بالنتیجه نظام "الف" نظام "ب" نخواهد بود.
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. Hierarchy
57
. Self- Control
5
. Analytical hierarchy processes
59
. Open system
60
. Close relative systems
61
. Close compelet systems
62
. Dynamics
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صورت دوم ارتباط دوطرفه دارد ،به این معنی كه ارتباط دو نظام "الف" و "ب" به گونه ای برقرار میشود ،كه دارای روابط دو جانبه یا ارتباط
دو طرفه است (شكل  .)1 -1در ارتباط دو طرفهی نظامند ،علّت معلولیّت نظام "ب" ،نظام "الف" خواهد بود و علّت نظام "الف" كه اینك
معلول به حساب میآید ،نظام "ب" است.
درواقع معنای رابطه ی علّت و معلولی در ارتباط دو طرفه تناقض پیدا كرده ،بیشتر شبیه به دور باطل میماند .مفهوم ارتباط دو طرفه تنها یك
63
رابطهی تعادلی دو طرفه است ،كه بین این دو بالعَرَض و به واسطه برقرار می گردد و می تواند یك خصیصه یا ویژگی فراحِسی به نام بازخُورد
را به نمایش بگذارد .اگر وجود "الف" علّت وجود "ب" و برعكس ،وجود "ب" علّت وجود "الف" باشد ،از نظر عقالنیّت فلسفی یك دور باطل
ایجاد شده است ،چون تا بی نهایت چنین علّت و معلولی ادامه خواهد یافت و چنین چیزی با عقالنیّت فلسفی مغایرت دارد .مغایرت با مقولهی
بازخورد میتواند متعینا مُفسر چنین دوری باشد.
64
برای نشان دادن بازخورد مثبت ،میتوان از یك نظام شیب -تپه كه صورتی از عوامل فیزیكی مؤثر بر تولید كشاورزی را در ارزیابی تناسب
اراضی به نمایش میگذارد ،بَهره گرفت ( شكل  ،2 -1هوگت ،2003 ،ص  .)1۸در چنین دستگاه نظامندی افزایش شیب فرسایشی موجب
كاهش نفوذپذیری خاک نسبت به آب شده و میزان رسوب با افزایش روان آب سطحی شیب فرسایشی زیاد خواهد شد و به همین دلیل اصل
علّت ،كه شیب فرسایشی است ،تقویت می گردد .اثرات فعالیّت انسان بر روی خاک و اراضی مثالی نمادین از مسایل متافیزیكی چنین مدلسازی
است .وجود ارتباطات و وابستگیهای بین شیب فرسایشی و كاهش نفوذپذیری خاک و همچنین افزایش روانآب و رسوب ،اصل علیّت را
نقویت می كند ،حال آن كه نظم و انتظام این ارتباطات كه به بازخورد مثبت میانجامد ،قانون سنِخیّت را به نمایش میگذارد .ضرورت و انجام
فرآیند این نظام اصل ضرورت علّی و معلولی را نتیجه میدهد .نظریههای حاكم بر مدل های نظامند ،فرآیندهای عِلّی هستند كه چون با تفكّر
ب شر و معرفت شناختی او سازگار است ،به ناچار باید از تلفیق متافیزیك و فیزیك استفاده نماید و در قالب روش علمی با استفاده از پارادایم
دینی به عنوان یك شناساگر مطرح گردد.

شکل ( :2 -1الف) یك بازخُورد مثبت براي یك نظام شیب -تپه و (ب) یك بازخُورد منفی براي یك نظام زهکشی حوزهي آبخیز میباشد.

برای نمایش بازخورد منفی نیز میتوان از یك نظام زهكشی در یك حوزهی آبخیز استفاده نمود (شكل  ،2 -1الف) .وقتی آبراهههای
فرسایشی افزایش یابد ،زاویهی شیب كناری درّه حادّه میگردد و چنین پدیدهای موجب شتاب شیب فرسایشی شده و نهایتا عمل پُر شدن
بستر آبراههها از رسوب افزایش مییابد ،بنابراین تا این جا علّتها در چنین نظامی باعث تقویتشدن یك دیگر شده است .ولی در اثر پُر
شدن بستر آبراههها ،مسیرهای فرسایشی آبراهه كاهش مییابد و بالنتیجه اصل علّت ،یا آبراهههای فرسایشی كاهش پیدا میكند .چنین
بازخورد منفی در هر نظام زهكشی حوزهی آبخیز به سادگی قابل شناسایی است (شكل  ،2 -1ب) .اگرچه در این مورد اثرات علّت تضعیف
میگردد ،لیكن اصل علّ ت و قوانین سنخیّت و ضرورت علّت و معلولی نیز در این نظام حاكم است.
در روش علمی كه بر پایهی ترمودینامیك سُنتی یا تعادل65استوار شده ،فقط روابط دوطرفه یا تحوّلی مسایل فیزیكی مدّ نظر قرار داده میشود،
حال آن در روش علمی مُبتنی بر یك پارادایم دینی تفسیر مسایل فیزیكی به همراه متافیزیكی صورت گرفته و مشمول یك رابطهی یكطرفه
رو به سوی جلو خواهد بود .گسترش روش علمی با پارادایم دینی كه از اعتقادات و سُنتهای انسان منشاء بگیرد ،برای واقعگرایی تفسیر بین
روابط یك طرفه و دو طرفه بودن هر دستگاه نظامندی الزامی است .در این راستا باید اذعان نمود كه ذاصوال مطالعهی پدیده های طبیعی باید
هماهنگ با مفاهیم ذهنی از آن پدیده باشد .در این زمینه فرضیههای علمی كمك میكند تا این هماهنگی آزمون شود ،اگرچه خود این
63

. Feedback
64
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6
. Classic thermodynamics
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فرضیهها نیز از فعالیت ذهن بشر منشاء میگیرد ،ولی متأثر از اعتقادات و سُنتهای فلسفی عقالنیّت اوست .اكنون این فرضیهها میتواند
منشعب از پارادایم دینی ،به یك نظریهی واقعگرا ختم شود.
از سوی دیگر می توان بیان نمود كه فرضیه محصول نهایی و اوج فعالیت ذهنی است ،به نحوی كه توصیف كنندهی خارجیّت نیست ،بلكه
توضیحی است ،علمی كه دانشمند در برخورد با خارجیّت ضمن بكارگیری از مفاهیم ذهنی ساخته شدهی خود اِرایه میدهد (شریعتمداری،
 ،1369ص  .)2بنابراین شكلگیری فرضیه ،تلفیق مسایل فیزیك و متافیزیك را میطلبد.
غایت مسیر كسب روش علمی نیز در قابل قبول بودن نتیجه ی آن است .در تعاریف بیان شده كه علم كوششی است ،برای مطابقت دادن
تجربه ی حسّی نامنظم و متنوع (فیزیكی) به یك نظام فكری كه از لحاظ م نطقی متحدالشكل باشد (مدل نظامند) و در این نظام بنیادی،
آزمایشات تجربی باید طوری با ساختار فرضیه ی علمی مربوطه همبستگی داشته باشد ،كه نتیجهی مشخص و متقاعد كنندهای را در برگیرد
(شریعتمداری ،1369 ،ص  .)2درواقع نتیجهی روش علمی باید در سیطرهی یك پارادایم دینی بوده و با آن محك بخورد.
اعتبارسنجی نظریه
اراضی66مترادف زمین بوده و دو جنبهی فیزیكی و متافیزیكی دارد .جنبهی فیزیكی همان كمیّت های مؤثر بر تولید زمین بوده كه با ابزار
فیزیكی یا اِحساسات بشر قابل اندازهگیری است .حال آن كه جنبهی متافیزیكی مقدّم بر فیزیكی به حساب میآید و شامل پارادایم روش علمی
است ،كه حاكمیّت رفتار انسان را بر میزان تولید اراضی نشان میدهد.
اساسا ارزیابی تناسب اراضی ،دو جنبهی مهم زمین را مورد بررسی قرار میدهد (فائو1976 ،؛ روزیتر:)1996 ،
 )1جنبه ی فیزیكی ،شامل اندازه ی فیزیكی عوامل مؤثر بر تولید همچون اقلیم ،پستی و بلندی ،خاک ،آب شناسی67و پوشش گیاهی
است.
 )2جنبهی اقتصادی كه شامل مسایل سیاسی -اجتماعی هم چ ون یكپارچگی زمین ،سطح مدیریت ،وجود نیروی كار ،قابلیّت دسترسی
به بازار ،مشكالت اقتصادی و روستایی كشور و از این نوع میباشد.
جنبهی فی زیكی تقریبا ثابت بوده ،چون تحت شرایط تصمیمگیری انسان قرار ندارد و درواقع به وسیلهی آزمایشات حِسی -تجربی به دست
میآید .در حالی كه جنبه ی دوّم كه متافیزیكی است ،بسیار متغیر خود را نشان میدهد .زیرا شرایط نامتعارف6۸محیط همچون رفتار متافیزیكی
انسان سبب میگردد ،تا امر تصمیم گیری بسیار مشكل شده ،بر ارزیاب تحمیل گردد .در این راستا با توجه به جنبهی متافیزیكی و فیزیكی،
ارزیابی تناسب اراضی باید بتواند به سواالت زیر پاسخ دهد.
o
گردد؟
69
 oبا توجه به اعتقادات و سُنت های كشاورز ،چه پارادایم معرفتی باید جهت سنجش نوع بَهرهوری اراضی منطقهی مورد مطالعه مدّ
نظر قرار داده شود؟
 oكدام روش علمی ارزیابی باید جهت سنجش تناسب اراضی منطقه ی مورد مطالعه در نظر گرقته شود ،تا نوع كاربری زمین و
رابطهی آن با اقلیم ،پستی و بلندی ،هیدرولوژی ،خاک و گیاهان آشكار گردد؟
 oبا توجه به اعتقادات و سُنتهای كشاورز ،كدام روشهای علمی -زراعی اعمّ از نوع كود ،آبیاری ،میزان آب و چه پارادایم معرفتی
جهت یكپارچگی اراضی ،وجود نیروی كار ،دسترسی به بازار ،مشكالت اقتصادی ،سیاسی -اجتماعی كشور ،بایستی برای اراضی مورد
مطالعه پیشنهاد گردد ،تا تولید افزایش یابد؟
 oبا توجه به اعتقادات و سُنتهای كشاورز چه نوع پارادایم معرفتی بایستی اعمال شود ،تا ضمن مدرن كردن روش علمی بتواند با
افزایش میزان تولید و حفظ روابط زیستمحیطی ،در جهت امتداد كشاورزی پایدار قدم بردارد؟
بینش تفكّری ارزیابی بر اساس چه منطقی بنیان گذاشته شود ،تا پیوستگی اطالعاتی بتواند سبب واقعگرایی نتایج و استنتاجها
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 oبا توجه به نظریه ی متأثر از پارادایم دینی ،میزان تولید محصول برای هر زمین در منطقه چقدر است؟ و پتانسیل تولید اراضی در
آینده به چه مقدار پیشبینی خواهد شد؟
در لفظ عام ارزیابی اراضی میتواند به دو جنبهی طبقهبندی قابلیّت اراضی و سنجش تناسب اراضی تقسیمبندی گردد .اصوال ارزیابی تناسب
اراضی به صورت كیفی و كمّی بر اساس مشابهت بین خاکها70پایهگذاری شده است .جنبه ی كیفی سنجشی است ،كه از تجزیه و تحلیل
اطالعات اقلیمی برای هر گیاه حاصل شده و هم چنین بستگی به دریافت داده هایی دارد ،كه از مطالعات زمین و خاک به دست میآید .در
این میان خاک یكی از عوامل مؤثر بر تولید زمین است ،كه خود شامل یكی از عوامل فیزیكی میباشد .كالسهبندی تناسب برای هر نوع كاربری
به وسیله ی اطالعات اقلیمی و مشخصات زمین و خاک مقایسه می گردد .اگر سلسله مراتب مطالعه م ّد نظر قرار گیرد ،باید وضعیّت مقیاس
زمیننما71نیز مورد توجه باشد .میزان تناسب اراضی رابطه مستقیم با مشخصات زمین و نیازهای اقلیمی دارد ،كه متأثر از سطوح ریختی
 72خاک می باشد (زینك19۸9 ،؛ روزیتر .)1996 ،وقتی عوامل پنجگانه مؤثر بر تولید زمین در جنبهی اول مدّ نظر قرار گیرد ،و رابطهی
زمین و
بین زمین و نوع كاربری به دست آید ،در واقع ارزیابی كیفی یا فیزیكی زمین انجام گرفته است .نماد تعیین كننده تناسب اراضی كیفی به
شاخص زمین73معروف است.
با این وجود ممكن است ،زمین دارای تناسب فیزیكی مناسب باشد ،ولی مدیریت خوبی برای تولید اعمال نشود ،در این حالت تناسب كمّی
زمین پایین خواهد آمد ،یا به دلیل كمبود امكانات و تجهیزات ،بازاریابی مناسبی برای حمل و فروش محصوالت كشاورزی وجود ندارد ،در این
حالت نیز تناسب كمّی زمین پایین خواهد رفت ،یا ممكن است ،شرایط اجتماعی -سیاسی اجازه ندهد ،تا عوامل مؤثر بر تنولید اراضی نقش
خود را ایفا كند ،در چنین حالتی نیز تناسب كمّی زمین اُفول خواهد كرد .به سخن دیگر تناسب كمّی زمین متأثر از اعتقادات و سُنتهای
منطقه محمول نوع پارادایم دینی حاكم در منطقه میباشد .اگرچه سود خالص ،یعنی تفاوت بین درآمد و كلّ هزینهها چه متغیر و چه ثابت و
هم چنین سود ناخالص ،یعنی تفاوت بین درآمد و هزینههای متغیر ،تنها م ّد نظر نیست ،بلكه میزان تولید در واحد سطح نیز مورد توجه قرار
می گیرد ،لیكن چیزی كه در گسترش روش علمی اهمیّت دارد ،تطبیق علم ارزیابی تناسب اراضی با فلسفهی علم و دینی شدن آن است.
انتخاب نوع كاربری و چگونگی بهرهوری زمین در ارتباط با عكسالعمل عوامل تولید نسبت به زمین میتواند در سلسله بحث هایی تحت عنوان
برنامهریزی كاربری زمین74مطرح گردد .بنابراین اعتبارسنجی نظریه و نمونههای مدل باید تحت سایه مفاهیم ذهنی متافیزیك قرار بگیرد.
نتیجهگیري
هدف این مقاله گسترش روش علمی در تعیین ارزیابی تناسب اراضی جهت نظریهسازی با تطبیق بر فلسفهی علم است .درواقع برای پاسخ به
این سؤال كه چرا علم غیردینی ارزیابی تناسب اراضی باید دینی شود؟ میتوان در قالب محورهای ذیل جوابگو بود:
 نظریه ی دینی شدن ارزیابی تناسب اراضی از دو نوع پیكربندی متافیزیكی و فیزیكی بر اساس مجموعهی قوانین و فرآیندهای علّی ،بَهرهمیگیرد.
 ا ین نظریه به معنای تصدیق ظرفیت وسیع متون دینی برای استخراج گزاره های متافیزیكی شروع شده و به پارادایم و مدلسازی فیزیكیمنجر میشود.
 چون هیچ یك از دو رویكرد عقالنیّت متافیزیكی و فیزیكی در فلسفهی علم به طور مطلق واقعگرا نیست ،نظریهی دینی كردن علوم مدرنهمچون ارزیابی تناسب اراضی ،تلفیق مفاهیم فیزیك و متافیزیك را مفروض میگیرد.
 ا ین نظریه از حیث راهبُردی ،با تكمیل منطق دو ارزشی ارسطویی تحت شرایط منطق فازی ،ضمن بكاربستن یك مدل فیزیكی ،گزارههایمتون دینی را محور قرار میدهد .به نحوی كه ارزیاب كارش را با جستجوی گزارههای متون دینی آغاز میكند و پس از استخراج پارادایم
مقتضی ،گستردهای از گزارههای مرتبط را در رابطه با مسئله ی ارزیابی تناسب اراضی سنجیده و بیان آن را در قالب گزاره های علمی و یك
مدل نظامی به صورت نظامند اِرایه میدهد.
 در مدلسازی فیزیكی باید ساخت مدل نظامند پس درآمد پارادایم دینی مدّ نظر قرار گیرد ،چرا كه در گسترش روش علمی و تلفیق فیزیكو متافیزیك ،پارادایم دینی اصول محور و مدل نظامند فروع محور است.
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. Soil similarity
. Landscape
- Geomorphic surfaces
. Land Index, LI
. Land Use planning, LUP
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 نظریهی مُبتنی بر پارادایم دینی ،از متون دینی و روش فلسفی ناظر بر واقعیّتهای سیاسی -اجتماعی كشاورز استخراج شده و در قالبفرضیههای علمی و یك مدل نظامند ،بیان میگردد.
 از حیث راهبُری ،نظریه ی ارزیابی تناسب اراضی از پارادیم دینی و منطق فازی بَهره میگیرد ،كه اعتبار دینیشدن آن در گرو رعایتمعیارهای روششناسی فلس فی یا تفكّر متافیزیكی خواهد بود ،حال آن كه از حیث راه ساختی ،این مدل نظامند است كه نقش محسوس و
فیزیكی را به عهده دارد.
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