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 چکیذه:

ثٌسی اهىبى اًجبقت ٍ ثٌسی زاًف پطزاذتِ ٍ ایي َجمِْبى ثِ َجمِی خاًؿبى ثطای ؾَْلت هُبلؼِ

ّبی وٌس. لطاضگیطی اًَاع زاًف زض هطظّبی هكرم ثِ تسضیح ضقتِثبظیبثی زاًف ضا ثطای ٍی فطاّن هی

ّبی خْبى ثِ ٍخَز آٍضزُ اؾت. گطزقگطی، ثِ ػٌَاى یىی اظ هٌس پسیسُی ًظبمزاًكگبّی ضا ثطای هُبلؼِ

ّبی زًیبی هؼبنط، هَيَػی پیچیسُ ٍ چٌسٍخْی اؾت وِ ثطضؾی آى ػجَض اظ هطظّبی ضقتِّبی پسیسُ

َلجس. زض ایي همبلِ، خبیگبُ هُبلؼبت گطزقگطی زض هیبى ضایح زاًكگبّی ٍ اتربش ضٍیىطز تلفیمی ضا هی

 زّس وِ هبّیتّب ًكبى هیّبی زاًكگبّی ٍ ضٍیىطزّبی هُبلؼبتی آى ثطضؾی قسُ اؾت. ثطضؾیضقتِ

ای اؾت ٍ ای ٍ چٌسضقتِضقتِای اؾت وِ قٌبذت آى ًیبظهٌس هُبلؼبت هیبىی گطزقگطی ثِ گًَِپسیسُ

ی هُبلؼبتی ثِ یه ضقتِ قبیس ًبقی اظ فمساى اػتوبز ثِ ًفؽ تالـ ثطای اضتمبی خبیگبُ آى اظ یه حَظُ

طی ثب تَخِ ثِ هؼیبض ی زیسگبُ ٍحست ػلَم ثبقس. زض ًْبیت، هَيَع ضقتِ ثَزى گطزقگآوبزهیه ٍ غلجِ

ای الگَّبی ّطؾت، وَّي ٍ ثطًكتبیي ًیع هَضز ثطضؾی لطاض گطفت. ؾطاًدبم، پؽ اظ ثطضؾی خبیگبُ ضقتِ

ای ٍ اتربش ٍ تلفیك ّبی ضقتِّبی پبضازاینهُبلؼبت گطزقگطی ثب اتربش ایي الگَّب، گصض اظ هحسٍزیت

ی ثِ ػٌَاى ضاّىبضّبی تَؾؼِ ٍ تمَیت ّبی تلفیمّبی هرتلف ثطای اًدبم پػٍّفقٌبؾی ضقتِضٍـ

 هُبلؼبت گطزقگطی پیكٌْبز قسُ اؾت. 

 ی هُبلؼبتی، الگَی ّطؾت، پبضازاین ػلوی وَّي، الگَی ثطًكتبیي.: ضقتِ، حَظُواصگاى کلیذی
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 هقذهه 

ّب زض هطاتت ّبی هؿتمل ٍ هدعایی تفىیه قسُ ٍ ایي ضقتِزاًف اظ زیطثبظ ثِ ضقتِ

ٍ ثؼس اظ اٍ فبضاثی، زض  اذالق ًیىَهبناًس. ثِ ََض هثبل اضؾَُ زض وتبة قسُ ثٌسیهرتلفی ؾُح

ًظطی آغبظ قسُ اؾت. پؽ  1اًس. ایي هطاتت اظ فًیلتثؼًی اظ آثبض ذَز، ایي هطاتت ضا ثیبى وطزُ

ی ؾَم فًیلت اذاللی اؾت ٍ زض ًْبیت آیس. هطتجِاظ فًیلت ًظطی، فًبیل فىطی یب ػملی هی

ضؾین. یؼٌی ػلن اػلی ػلن ًظطی اؾت ٍ ثِ تسضیح وِ بضم ثِ فًبیل ػولی هیی چْزض هطتجِ

یبثس تب ایي وِ ػلن ثِ قَین ٍ ایي ؾیط ًعٍلی ازاهِ هیآیین ثِ ػلن ػولی ًعزیه هیپبییي هی

زض آى زٍضاى،  (192: 1391قَز )زاٍضی اضزوبًی، ػلن ػولی هحى ٍ هْبضت هجسل هی

ّب ون ٍ ثیف اَالع ی آىپطزاذتٌس ٍ زضثبضُگًَبگَى زاًف هی ّبیی حَظُاًسیكوٌساى ثِ ّوِ

ّبی اػهبض ثب ٍضٍز ثِ زٍضاى هسضى، لعٍم ایدبز ترهم زض زاًف (1387زاقتٌس )يطغبهی، 

ّب هؼیي ٍ هؿتحىن قس. زض ایي زٍضاى، اًسیكوٌساى ثطای گصقتِ آقىبض گكت ٍ هطظ ضقتِ

ّب ضا ثِ اخعای ض ٍالغ یه ول ٍاحس ثَزًس، آىّبی َجیؼی ٍ اختوبػی وِ زقٌبذت ثْتط پسیسُ

ثٌسی ثط اؾبؼ هَيَػبت گًَبگَى نَضت گطفت ٍ هٌدط ثِ تطی تمؿین وطزًس. ایي تمؿینؾبزُ

قٌبؾی، ٌّط، فلؿفِ ٍ ... قس. قٌبؾی، ظیؿتّبی هرتلف زاًف هبًٌس خبهؼِگیطی قبذِقىل

ًبهس ٍ هؼتمس اؾت هی 3ی ثٌْدبضؾبظیّبفٌبٍضیثٌسی ضا هسضى، ایي َجمِثب ًگبّی پؿت 2فَوَ

ای لسضتوٌس ٍ هرطة اظ ّب، زاًف ٍ لسضت افطاز تثجیت قسُ ٍ آى ضا گًَِثب ایدبز ایي ضقتِ

هسضى زیگطی ػالٍُ ثط فَوَ، اًسیكوٌساى پؿت (198: 1983، 5ٍ ضثیٌَ 4زاًس )زضیفَؼؾلُِ هی

ّبی هرتلف ػلوی بی ههٌَػی ضقتًِّیع ثِ ًمس هطظثٌسی 8ٍ زضیسا 7، لیَتبض6هبًٌس ضازضفَضز

ّب ثطای ضفغ ایي هبًغ زاًٌس. آىّب هیپطزاذتِ ٍ آى ضا هبًغ زضن ًظن َجیؼی حبون ثط پسیسُ

( تب ّن 1387اًس )يطغبهی، ضا پیكٌْبز وطزُ 10ایٍ چٌسضقتِ 9ایضقتِهُبلؼبت هیبى

اهىبًبت  ّب ٍهحَضی ثطَطف قَز ٍ ّن ظطفیتّبی ضٍـ ترهمّب ٍ وبؾتیهحسٍزیت

ای زض ضٍیىطز چٌسضقتِ(1387ّبی هرتلف ػلَم فطاّن آیس )ثطظگط، پػٍّكی خسیس ثطای حَظُ

ّب نَضت گطفتِ، اهب ّوچٌبى ایي ی یه هَيَع ثب زضثطگطفتي اَالػبت ؾبیط ضقتِهُبلؼِ

 ای ػجبضت اؾت اظضقتِی هیبىافتس. زض حبلی وِ هُبلؼِای اتفبق هیهُبلؼِ زضٍى هطظّبی ضقتِ

ّب اظ یىسیگط خسا ّبی هرتلف ثِ ًحَی وِ ضقتِّب ٍ فلؿفِتىٌیه پیًَسّب، ضقتِ ثیيوبض »

                                           
 (1391:192خبی ػلنْ فًیلت گفتِ اؾت )زاٍضی اضزوبًی، ى، ثِفبضاثی ثِ التفبی افالََ 1

2 Foucault  
3 Technologies of Normalization  
4 Dreyfus  
5 Rabinow 
6 Rutherford  
7 Lyotard 
8 Derrida  
9 Interdisciplinary  
10 Multidisciplinary  
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« ََض هكرم ذَاّبى ایدبز یه ؾٌتع ّؿتٌسًجَزُ ٍ تؼوساً ثِ یىسیگط ًعزیه قسُ ٍ ثِ

ّب ای اظ اَالػبت حبنل اظ ؾبیط ضقتِثِ ػجبضت زیگط، زض ضٍیىطز چٌسضقتِ (1981، 1)لیپط

وِ پػٍّكگطاى اظ هطظّبی ذَز فطاتط ضًٍس. ایي ضٍیىطز ًؿجتبً هفیس َز ثسٍى ایيقاؾتفبزُ هی

ّبی زیگط اضظـ ٍ ّسف هكرهی زاضز پصیطًس وِ زاًف حبنل اظ ضقتِاؾت ٍ پػٍّكگطاى هی

      قًَس. زض حبلی وِ زض ضٍیىطز ّب ٍاضز ًویٍ ذَز زض فطآیٌس تَلیس زاًف زض ؾبیط حَظُ

قًَس ٍ زض تَلیس زاًف ًمف زاضًس. ثسیي ّبی زیگط ًیع هیطاى ٍاضز ضقتِای پػٍّكگضقتِهیبى

ٍ  2قًَس )اچٌطّبی هرتلف ثب ّسفی هؼیي ثب ّن تطویت هیّبی ضقتِتطتیت، فلؿفِ ٍ ضٍـ

 (1997، 3خوبل

ای ّبی غیطضقتِ( زالیل گطایف ثِ ضٍیىطزّبی تلفیمی ٍ ًظبم1388پیغبهی ٍ تَضاًی )

ّبی پیچیسگی ٍ چٌسثؼسی ثَزى اًؿبى ٍ پسیسُقوبضًس: ي ََض ثطهیآهَظـ ٍ پػٍّف ضا ای

   اًؿبًی؛ ضقس ضٍظافعٍى هطظّب زض ػلَم؛ ًیبظ اًؿبى اهطٍظ ثِ تَلیس ػلَم ػبضی اظ هكىالت 

ّب، زض ٍالغ ٍ ّبی هحتَایی ضقتِّبی هتؼهجبًِ هسضًیتِ؛ ٍ زضیبفت ایي حمیمت وِ ًظبمخطیبى

ّبی پػٍّكی ٍاثؿتِ ثِ آى ضقتِ ثِ قوبض ػولی ثطای زاًف ٍ هَيَعثٌسی زض اثتسا، ًَػی َجمِ

 زّی آهَظقی هفیس ٍ يطٍضی ثبقس. تَاًس هجٌبیی ثطای ؾبظهبىضفتِ اؾت ٍ العاهبً، ًویهی

ّبی هرتلف هتٌبؾت ثب ًیبظّبی ػهط حبيط ( ًیع زض ثبظتؼطیف خبیگبُ زاًف1387يطغبهی )

ّبی ضایح ٍ هؼیي ثْتط اؾت آى ضا ثط هجٌبی ضقتِهؼتمس اؾت وِ ثِ خبی َطاحی زاًف ثط 

هحَض زض پػٍّف، ی ضٍیىطز هؿئلِّبی هَخَز َطاحی وطز. ثب تَؾؼِاؾبؼ هَيَػبت ٍ پسیسُ

یبثس، ظیطا ٍلتی هؿئلِ زض وبًَى ّبی تلفیمی افعایف هیاحتوبالً يطٍضت اؾتفبزُ اظ پػٍّف

قَز )پَضػعت ٍ ضیعی هیتٌظین ٍ ثطًبهِّب ثب ّسف ثطضؾی هؿبئل ٍالؼی تَخِ ثبقس، پػٍّف

     ی هؼبنط خع ثب ضّیبفتیّبی خبهؼِاؾبؾبً پطزاذتي ثِ هؿبئل ٍ ثحطاى (1388پَض، للی

 (1388پَض، پَض ٍ ًؼوتای ٍ فطاگیط هوىي ًیؿت )ػلَیضقتِهیبى

ٍخْی ی گطزقگطی ًیع وِ هؼوَالً اظ آى ثِ ػٌَاى فؼبلیتی پیچیسُ ٍ چٌسی پسیسُهُبلؼِ

ّبی زًیبی هٌس اؾت.گطزقگطی ثِ ػٌَاى یىی اظ پسیسًُگط ٍ ًظبمقَز ًیبظهٌس ًگبّی ولیبز هی

؛ ثِ 17: 1989ضٍز )اؾویت، ّبی آوبزهیىجِ قوبض هیهؼبنط اظ هَيَػبت ًؿجتبً خسیس پػٍّف

ی گطزقگطی زض لطى ثیؿتن ضقس یبفتِ ٍ اهطٍظُ اظ (، هُبلؼ1997ِ، 5ٍ خوبل 4ًمل اظ اچٌط

 (1997گیطز )اچٌط ٍ خوبل، ّبی هرتلفی هَضز ثطضؾی لطاض هیٌظط ضقتِه

ّبی پػٍّكی ٍ ضٍیىطزّبی قٌبذتی، گطایفتبوٌَى هجبحث ظیبزی پیطاهَى هؿبئل ضٍـ

زّس وِ زٍ ًگبُ ولی هٌبؾت ثطای هُبلؼبت گطزقگطی نَضت گطفتِ اؾت. ایي هجبحث ًكبى هی
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ی ی هدعا؛ ٍ هُبلؼِثِ ػٌَاى یه ضقتِ ی گطزقگطیهُبلؼِ ثِ گطزقگطی ٍخَز زاضز:

ّبیی وِ زض ایي پطؾف (1997ی هُبلؼبتی )اچٌط ٍ خوبل، گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه حَظُ

 قًَس، ػجبضتٌس اظ:ذهَل هُطح هی

 ی هُبلؼبتی؟هُبلؼبت گطزقگطی زض حبل حبيط یه ضقتِ اؾت یب یه حَظُ .1

ی ثطای ثطای تجسیل قسى ثِ یه آیب هجبًی ًظطی گطزقگطی زض ًْبیت اًؿدبم ٍ غٌبی وبف .2

 یبثس؟ضقتِ ضا هی

 ضٍیىطز هُبلؼبتی هٌبؾت ثطای ثطضؾی هَيَػبت گطزقگطی وسام اؾت؟ .3

 

 هبانی نظزی

ّبی اًس خبیگبُ گطزقگطی ضا زض هیبى ؾبیط ضقتِگطاى تالـ وطزُتب وٌَى ثؿیبضی اظ تحلیل

حبلی وِ ثطذی زیگط آى ضا  للوساز وطزُ، زض 1زاًكگبّی ثیبثٌس. ثطذی گطزقگطی ضا یه ضقتِ

ی هُبلؼبتی توبیع ( ثیي ضقتِ ٍ حَظ185ُ: 1988) 3زاًٌس. ٌّىلهی 2ی هُبلؼبتییه حَظُ

ّب ّؿتٌس، زض حبلی وِ ّب، هفبّین ٍ ضٍـّبیی هتوبیع اظ ًظطیِّب هدوَػِلبئل اؾت. ضقتِ

    َػبت ذَز ثْطُ ّب ثطای تكطیح هَيّبی زاًف یب ضقتِّبی هُبلؼبتی اظ توبهی گًَِحَظُ

زض ازاهِ ًظطات پػٍّكگطاى گطزقگطی زض هَضز ضقتِ یب  (2004، 4گیطًس )ثِ ًمل اظ تطایتهی

 ی هُبلؼبتی ثَزى آى ثِ تفىیه شوط قسُ اؾت. حَظُ

 ضقتِ یه ػٌَاى ثِ گطزقگطی هُبلؼبت( الف
 یثطذی اظ پػٍّكگطاى گطزقگطی پیكطفت ٍ گؿتطـ هُبلؼبت گطزقگطی ضا ثِ هٌعلِ

( 1988) 5گَلسًط(1997اًس )تطایت، ای تفؿیط وطزُتىبهل زض خْت زؾتیبثی ثِ خبیگبُ ضقتِ

وٌس. ٍی گطزقگطی ضا زض هطاحل اثتسایی ذَز ٍ هكبثِ ثب گطزقگطی ضا یه ضقتِ هؼطفی هی

(؛ چٌبى وِ 1997زاًس )ثِ ًمل اظ تطایت، زض آهطیىب هی 50ی خبیگبُ هسیطیت ثبظضگبًی زض زِّ

ّبی ّبی پػٍّكی، اًدويّبی زضؾی، هدلِ( ًیع ضقس ضٍظافعٍى وتبة1997وبل )اچٌط ٍ خ

ی ّبیی اظ ثِ ٍخَز آهسى یه ضقتِّبی هُبلؼبت گطزقگطی ضا ًكبًِای، ٍ ایدبز زٍضُحطفِ

گیطی ػلن گطزقگطی ( ًیع ثِ ثطضؾی قىل2000) 6َّضًطزاًٌس. هدعای گطزقگطی زض آیٌسُ هی

( اظ ایدبز 1981لیپط ) (2004اؾت )ثِ ًمل اظ تطایت،  پطزاذتِ 7گطزقگطی یب تَضیؿوَلَغی

ّبی ًبقی اظ تَاى ثط وبؾتیوٌس، ظیطا هؼتمس اؾت ثب ایي وبض هیی گطزقگطی حوبیت هیضقتِ

                                           
1 Discipline  
2 Field  
3 Henkel 
4 Tribe 
5 Goeldner 
6 Hoerner 
7 Tourismology 
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ضا  1ی ػوَهی گطزقگطیی آهَظقی اؾبؾبً ًبهٌؿدن فبئك آهس. اٍ ثسیي هٌظَض، ًظطیِثطًبهِ

زقگطی آى ضا هتكىل اظ گطزقگطاى، هٌبَك وٌس وِ ثب ًگبّی ؾیؿتوی ثِ گطهی    هُطح 

( گطزقگطی ضا ثِ 2000زاًس. لیپط )گطزقگطفطؾت، هؿیطّبی تطاًعیت، همهسّب، ٍ نٌؼت هی

( ًظطیِ ػوَهی 1997وٌس. تطایت )گیطی هؼطفی هیای زض حبل ظَْض ٍ قىلػٌَاى ضقتِ

آى ضا یه ًظطیِ گطزقگطی لیپط ضا اثعاضی هفیس ثطای تؼییي اثؼبز گطزقگطی زاًؿتِ ٍلی 

 2( ػٌَاى ؾفطقٌبؾی1981زاًس. ثب ایي حبل،لیپط )ثرف ثطای ًظبم ػلوی گطزقگطی ًویاًؿدبم

ی ػوَهی گطزقگطی ٍی قىل ذَاّس گطفتجطگعیسُ ٍ ای وِ ثط اؾبؼ ًظطیِضا ًیع ثطای ضقتِ

 زاًس. ی ػلوی گطزقگطی هیآى ضا ًبهی هٌبؾت ثطای هُبلؼِ

ػٌَاى هَيَع هَضز هُبلؼِ، ػَاهل زیگطی ًیع زض تؼییي خبیگبُ ػالٍُ ثط ذَز گطزقگطی ثِ 

ّبی ( ػمیسُ زاضز وِ ضقت29ِ: 2001) 3ّب ًمف زاقتِ اؾت. تَلویيآى زض هیبى ؾبیط ضقتِ

ّبی هرتلف ًْبزی ٍ فىطی وبض اؾت؛ یؼٌی تمؿین وبضّب ی ثرفزاًكگبّی ؾبذتِ ٍ پطزاذتِ

( ًیع ثب ّویي 2004ٍ ّوىبضاى ) 4ّب اؾت. ّبلِؾبظ پیسایف ضقتّبی هرتلف ظهیٌِثِ حطفِ

ّبی هرتلف وٌٌس، ظیطا اهطٍظُ ثرفی هُبلؼبت گطزقگطی ضا تَخیِ هیاؾتسالل ٍخَز ضقتِ

نٌؼت گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه حطفِ زض خبهؼِ ٍخَز زاقتِ ٍ پصیطفتِ قسُ اؾت. لیپط 

ی ضا یه حَظُ«قگطیهسیطیت گطز»یب « هُبلؼبت گطزقگطی»( ًیعثب ًگبّی هكبثِ، 1981)

پٌساضز. ایي هَيغ پطاگوبتیه وبهالً هؼمَل ٍ يطٍضی اؾت هكرم ٍ هٌؿدن تَلیس زاًف هی

ی هْن التهبزی، اختوبػی، فطٌّگی، ؾیبؾی ٍ ظیطا اّویت گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه پسیسُ

ی هدعا زض ایي حَظُ ضا يطٍضی ؾبذتِ ٍ وبهالً هحیُی زض زًیبی هؼبنط ٍخَز یه ضقتِظیؿت

 (2009ٍ ّوىبضاى،  5وٌس )وَلعتَخیِ هی

 هُبلؼبتی یحَظُ یهثِ ػٌَاى  ی( هُبلؼبت گطزقگطة
( هؼتمسًس اهطٍظُ گطزقگطی 3: 1998ٍ ّوىبضاًف ) 6ػلیطغن آى چِ زض ثبال شوط قس، وَپط

ی هُبلؼبتی اؾت ٍ ٌَّظ اظ ظیطثٌبی غٌی ًظطی الظم ثطای ضقتِ ثَزى ثطذَضزاض تٌْب یه حَظُ

ی ( ّن گطزقگطی ضا یه ظهی1987ٌِثط ّویي اؾبؼ، گبى ) (2004ًمل اظ تطایت، ًیؿت )ثِ 

قٌبؾی، ّبی انلی هبًٌس ثبظاضیبثی، خغطافیب، اًؿبىهُبلؼبتی هؼطفی وطزُ ٍ فْطؾتی اظ ضقتِ

پػٍّی ضا وِ ضیعی ٍ َطاحی ٍ آیٌسُضفتبض، ثبظضگبًی، اوَلَغی اًؿبًی، تبضید، ػلَم ؾیبؾی، ثطًبهِ

 (2004زّس )ثِ ًمل اظ تطایت، گیطز اضائِ هیّب ووه هیظ آىگطزقگطی ا

                                           
1 general tourism theory  
2 
Tourology 

3 Toulmin 
4 Hall 
5 Coles 
6 Cooper 
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( گطزقگطی ضا ثِ زلیل فمساى اًؿدبم ًظطی یب هفَْهی زضًٍی 48: 2004ٍ  1997تطایت )

ّب ضا ثط ( ًیع ضقت1986ِ) 1زاًس.زاًلسّبی یه ضقتِ هیّب فبلس ٍیػگیٍ ٍاثؿتگی ثِ ؾبیط ضقتِ

وٌس. َجك ایي ّبی هَضز اؾتفبزُ تؼطیف هیّب ٍ ضٍـىاؾبؼ هبّیت هفبّین، ؾبذتبض هٌُمی آ

 (1997ّبی الظم ثطای ضقتِ ثَزى ضا ًساضز )تطایت، تؼطیف ًیع گطزقگطی ٍیػگی

ثطذی زیگط اظ پػٍّكگطاى گطزقگطی ًیع ثب اقبضُ ثِ فمساى هفبّین ٍ چبضچَة هٌؿدن زض 

ای گطزقگطی ًساضًس، ی هدعگیطی ضقتِّبی گطزقگطی، توبیلی ثِ حوبیت اظ قىلپػٍّف

قٌبذتی تأویس زاضًس. ّبی تلفیمی ثطای غلجِ ثط هكىالت هفَْهی ٍ ضٍـثلىِ ثط ًیبظ ثِ پػٍّف

اًس وِ قٌبؾی پػٍّف گطزقگطی ثیبى وطزُ( زض ثحث پیطاهَى ضٍـ1988ٍ ّوىبضاى ) 2زى

طی ثِ وكف قس. ثب ایي حبل، ًیبظ گطزقگ 70ی گطزقگطی تَؾٍ ػلَم اختوبػی زض اٍایل زِّ

 ّب ٍ ضٍیىطزّبی هفَْهی خسیس ّوچٌبى ثؿیبض هَضز ثحث اؾت. قٌبؾیضٍـ

( ثطذی اثؼبز ولیسی ثطای ّسایت گطزقگطی ثِ ؾَی اػتجبض ثیكتط ثِ 1997اچٌط ٍ خوبل )

    قوطًس: پػٍّف ای ضا ایي ََض ثط هیی هُبلؼبتی ٍ ثِ ؾَی خبیگبُ ضقتِػٌَاى یه حَظُ

قٌبؾی ٍ ای؛ ضٍـضقتِی ًظطی اظ زاًف؛ توطوع هیبىپیىطُ ًگط ٍ هٌؿدن؛ ایدبز یهول

       گطایبًِ ٍ ّبی اثجبتّبی ویفی ٍ ووّی، ٍ قیَُتئَضی ٍايح ٍ ضٍقي؛ وبضثطز ضٍـ

 گطایبًِ.غیطاثجبت

ّبیی هبًٌس فیعیه، فلؿفِ ٍ التهبز همبیؿِ ( ًیع هبّیت گطزقگطی ضا ثب ضقت1997ِتطایت )

زٌّس، زض حبلی ای ذبل ثطای تحلیل خْبى ذبضخی اضائِ هیّب قیَُقتِگَیس ایي ضوطزُ ٍ هی

ای اؾت وِ گطزقگطی، ذَز، هَيَػی اظ ضٍیسازّبی خْبى ذبضخی اؾت ٍ ثٌبثطایي ذَز زازُ

 ّب. وِ ثبیس ثطضؾی قَز، ًِ ضٍـ ثطضؾی زازُ

ظاضیبثی، ٍ قٌبؾی، ثبّبی هرتلف هبًٌس خغطافیب، خبهؼِاوثط پػٍّكگطاى گطزقگطی زض ضقتِ

ی گطزقگطی وِ ایدبز قَز زض زاذل اًس. ثِ ّویي زلیل، ّط ًظطیِقٌبؾی تحهیل وطزُاًؿبى

زّس وِ یبفتي خبیگبُ ایي هجبحث ًكبى هیگیطز. ای قىل هیّبی ذبل ضقتِهطظّب ٍ پبضازاین

 ی زاًفاًس تب ؾیط تَؾؼِّب اهطی زقَاض اؾت. ثطذی تالـ وطزُگطزقگطی زض هیبى ضقتِ

ی چٌیي ًتیدِ (2006ّبی هرتلف تطؾین وٌٌس )وَلع ٍ ّوىبضاى، گطزقگطی ضا زض ضقتِ

ّبی هرتلف ػلَم اختوبػی ٍ هُبلؼبتی ًوبیبًگط ایي اؾت وِ تب چِ حس گطزقگطی زض ضقتِ

اًس زاًبى اذیطاً ثِ هَيَػبت گطزقگطی پطزاذتِاًؿبًی ٍاضز قسُ اؾت. زض ایي هیبى،تبضید

 زاًبى(، زض حبلی وِ حًَض هَيَػبت گطزقگطی زض هُبلؼبت خغطافی3-2:  2005، 3)ؾوٌع

، 5)وطایعل ( ٍ ثِ ٍیػُ خغطافیساًبى آلوبًی ثؿیبض چكوگیط ثَزُ اؾت3: 2006، 4)ّبل ٍ پیح

                                           
1 Donald  
2 Dann 
3 Semmens 
4 Page 
5 Kreisel 
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ی هٌظط ٍ (، خغطافیساى آلوبًی، ثطای ًرؿتیي ثبض ثِ ثطضؾی ضاث1939ُِ) 1(؛ پَظض2004

ّبی هْن ّبی گطزقگطی ٍ فطاغتی ضا یىی اظ وبضثطیتّبی گطزقگطی پطزاذتِ ٍ فؼبلیفؼبلیت

ظهیي زاًؿتِ اؾت. ٍی هؼتمس اؾت گطزقگطی زض یه فًبی خغطافیبیی نَضت گطفتِ ٍ هٌظط 

قَز وِ اظ ؾبیط ی گطزقگطی ایدبز هیآٍضز. ثسیي تطتیت، یه هٌُمِذبل ذَز ضا ثِ ٍخَز هی

    ظ لجیل هٌظط ٍ اللین همهس، هٌبَك هتوبیع اؾت. گطزقگطی تبثؼی اظ قطایٍ هحیُی ا

   ( آغبظگط 1939ی هجسأ ٍ هَاضزی زیگط اؾت. هُبلؼبت پَظض )ّبی خوؼیتی هٌُمٍِیػگی

 2وطیؿتبلط (2004ی گطزقگطی قس )ثِ ًمل اظ وطایعل، ی فًبیی زض حَظُّبی پیچیسُتحلیل

ذَز ثِ ؾیؿتن  3ّبی هطوعی( زیگط خغطافیساى آلوبًی اؾت وِ ثب تؼوین ًظطیِ هىبى1955)

فًبیی گطزقگطی، ؾؼی زض پیًَس گطزقگطی ٍ خغطافیب زاقتِ اؾت. َجك ایي ًظطیِ، ٍی 

ی ای ٍ زٍض اظ هطاوع قْطی ٍ نٌؼتی ضا زاضای قطایُی هؿبػستط ثطای تَؾؼِهٌبَك حبقیِ

خغطافیبی »ّب ٍ ضفتبضّبی فطاغتی ٍ ، تَخِ ثِ فؼبلیت70ی پٌساضز. ؾپؽ، زض زِّگطزقگطی هی

ی هٌظط ٍ وِ ثط ضاثُِ« خغطافیبی گطزقگطی»خبیگعیي هُبلؼبت ؾٌتی « تبضّبی فطاغتیضف

گطزقگطی تأویس زاقت. زض ایي ضٍیىطز خسیس، گطزقگطی ٍ الگَّبی فًبیی آى ثركی اظ 

اؾت، ثِ  4قس. ایي ضٍیىطز وِ ثطگطفتِ اظ هىتت هًَیدتط فطاغتی هحؿَة هیّبی ٍؾیغفؼبلیت

ّبی فطاغتی افطاز ٍ ٍ ثِ ػجبضتی فؼبلیت ّبی اًؿبًیخَاهغ ٍ گطٍُ بى تَؾٍههطف ظهبى ٍ هى

ّبی گطزقگطی زض پطزاظز. ثسیي تطتیت، هىتت هًَید، ًؿل زٍم پػٍّفتأثیط آى ثط فًب هی

ًؿل ؾَم  (1970، 6؛ ضٍپطت ٍ هبیط1975، 5وكَضّبی آلوبًی ظثبى ضا ثِ ٍخَز آٍضز )ضٍپطت

ضٍاج زاضز ثِ هَيَػبتی وبضثطزی هبًٌس گطزقگطی  ّبی گطزقگطی وِ ّن اوٌَى ًیعپػٍّف

پطزاظز پبیساض، ظطفیت تحول فًبیی، تغییطات اختوبػی ٍ ّوچٌیي تغییطات ػطيِ ٍ تمبيب هی

  (2004، 7)وطایعل

ّب پیًَسی ّبی ذَز ٍ ؾبیط ضقتِثٌبثطایي ثؿیبضی اظ پػٍّكگطاى توبیل زاضًس هیبى ضقتِ

ی هُبلؼبتی ( ٍ ثِ هَيَع گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه حَظ2009ُثطلطاض وٌٌس )وَلع ٍ ّوىبضاى، 

زٌّس ثطای حفظ پطزاظًس، زض حبلی وِ ثطذی زیگط توبیلی ثِ ایي وبض ًساضًس ٍ تطخیح هیهی

؛ وَلع ٍ 1: 2005، 8ی ذَز اظ ایي وبض اختٌبة وٌٌس )َّلسىالتساض ٍ تثجیت اػتجبض ضقتِ

ی هٌدط ثِ ایدبز زاًكی ًبهٌؿدن ٍ ظَْض اًظطاًِّبی تٌگچٌیي ًگطـ (2006ّوىبضاى، 

 (2006؛ تطایت، 2001، 9قَز )ثبتطیلحمبیمی ههٌَػی هی

                                           
1 Hans Poser  
2 Von Walter Christaller 
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اًس اًسضوبضاى ایي حَظُ ؾؼی وطزََُض وِ زض ؾُح ػولیبتی، ثطذی اظ فؼبالى ٍ زؾتّوبى

ّبی هبزی ٍ تب ثب هؼطفی ایي فؼبلیت التهبزی ثِ ػٌَاى یه نٌؼت، اظ تؿْیالت ٍ حوبیت

(، ثؿیبضی اظ 28: 1392احوسی، ٌَ ثِ ایي ثرف ثطذَضزاض قًَس )يیبیی ٍ تطاةهؼٌَی هطث

ی پػٍّكی ذَز ضا ثِ خبیگبُ یه ضقتِ اضتمب اًس تب حَظُپػٍّكگطاى گطزقگطی ًیع وَقیسُ

ی ذَز ضا ًكبى زازُ ٍ زؾتطؾی ثِ هٌبثغ زاقتِ زٌّس تب هكطٍػیت ٍ هَلؼیت زاًكگبّی حَظُ

وِ آیب گطزقگطی ثِ ایي خبیگبُ ضؾیسُ اؾت یب ًِ، ٌَّظ حل ًكسُ ٍ ی ایيثبقٌس. ثحث زضثبضُ

ضؾس هجبحث هطثٌَ ثِ تَلیس زاًف گطزقگطی ثبیس ازاهِ یبثس )وَلع ٍ ّوىبضاى، ثِ ًظط هی

2009) 

زض خْبىِ ػلنِ خسیس ترهم اهطی ًبگعیط اؾت. زاًكوٌساى ثبیس هترهم ثبقٌس، اهب ثطای 

اظ ترهم ثیطٍى آیٌس ٍ ًظط ٍؾیغ پیسا وٌٌس )زاٍضی اضزوبًی، ایي وِ ػلن ضا پیف ثجطًس ثبیس 

زّس. هؿبئل هؿبئل ٍالؼی زض ذأل ٍ ؾبحت شّي پػٍّكگطاى یه ضقتِ ضخ ًوی (129: 1391

    گیطًس، ٍلی زاًكوٌساى زض خْبى ًظطی ذَز ثِ زًجبل ضاُ حل آى زض خْبى ٍالغ قىل هی

ای افعایف یبثس، ثط ضقتِطیك ازغبم هیبىگطزًس. ّط چِ گؿتطزگی ایي خْبى ًظطی اظ َهی

پَض، قَز )پَضػعت ٍ للیاحتوبل زؾتیبثی ثِ ضٍـ هٌبؾت حل هؿبئل ٍالؼی ًیع افعٍزُ هی

ؾًَگطی پَظیتیَیؿن ٍ فطٍوبّی هؿبئل ضقتگی ضا پبؾری ثِ یه( هیبى1389فسایی ) (1388

بضؾبیی تحمیك زض ػلَم اًؿبًی ثب زاًس؛ ظیطا اظ ظهبًی وِ ًاختوبػی ٍ اًؿبًی ثِ ػلَم َجیؼی هی

ی ضقتگی ًیع لَت یبفت. زض ٍالغ، ثحث زضثبضُی هیبىهحَضیت پَظیتیَیؿن هُطح قس، هؿئلِ

   خبًجِ هیؿط ًیؿت. ٍی هؼتمس اؾت ّبی ّوِهؿبئل اًؿبًی ٍ اختوبػی خع اظ َطیك ًگبُ

ی ًیع ثِ ػٌَاى ی گطزقگطضقتگی ًفی ضقتِ ثَزى ًیؿت، ثلىِ ًمس آى اؾت. هُبلؼِهیبى

 خبًجِ اؾت.ای اًؿبًی ٍ اختوبػی ًیبظهٌس ایي ًگبُ ّوِپسیسُ

ی ی زاًكگبّی اؾت. ثِ گفتِّبچٌسیي زِّ اؾت وِ گطزقگطی هَيَع ثؿیبضی اظ پػٍّف

، چْبض گطایف پػٍّكی زض گطزقگطی ثسٍى ایي وِ خبیگعیي یىسیگط قًَس ثِ تطتیت خؼفطی

گطا. زٍ گطایف ًرؿت ثط اثطات گطزقگطی ، ؾبظگبضاًِ، ٍ زاًفاًس: حوبیتی، هحتبَبًِظَْض وطزُ

وَقس تب هحَض، هی-ٍ گطایف ؾَم ثط اًَاع تَؾؼِ تأویس زاضًس. گطایف چْبضم، یؼٌی زاًف

ی ػلوی اظ زاًف هُبلؼِ وطزُ ٍ زض پی ایدبز یه پیىطُ ولگطزقگطی ضا ثِ ػٌَاى یه 

اّساف  (2003وٌس )ّب ضا ًیع حفظ هیگطزقگطی اؾت، زض حبلی وِ اضتجبٌ ثب ؾبیط گطایف

ؾَ اؾت. زض ضاؾتبی اّساف ولی ایي هحَض ثب اضتمبی خبیگبُ گطزقگطی ّن-گطایف زاًف

ی ًَپبی گطزقگطی ثبیس ثِ خبی ضٍیىطز گطایف، ثطای غلجِ ثط پطاوٌسگی ًظطی، اؾبؼ ضقتِ

  (1997بل، ای ثبقس )ثِ ًمل اظ اچٌط ٍ خوضقتِای هجتٌی ثط ضٍیىطز هیبىچٌسضقتِ
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تَاًس ثِ ی ٍاحسی ثِ تٌْبیی ًوی( ًیع هؼتمسًس ّیچ ضقت1991ِ) 2ٍ خؼفطی 1گطاثطى

ی ( پٌح ضقت1981ِخؼفطی ٍ ضیچی )هَيَع گطزقگطی پطزاذتِ ٍ آى ضا پَقف زّس.

قٌبؾی، وٌٌس: التهبز، خبهؼِّبی گطزقگطی ضا ایي ََض هؼطفی هیآوبزهیه انلی زض پػٍّف

( ثب 1988) 3قٌبؾی. ؾپؽ، زض پػٍّكی زیگط خؼفطی ٍ اؾط، ٍ اًؿبىضٍاًكٌبؾی، خغطافیب

ی انلی ضقتِ 15ی گطزقگطی تألیف قسُ، ثِ حًَض ی زوتطی وِ زض ظهیٌِضؾبلِ 157ثطضؾی 

ای ثِ ّب ػجَض وطز ٍ ًگبّی چٌسضقتِی گطزقگطی ثبیس اظ هطظّبی ضقتِثطای هُبلؼِپی ثطزًس. 

  (1991آى زاقت )گطاثطى ٍ خؼفطی، 

، هُبلؼبت گطزقگطی ضا ثِ ػٌَاى 6( ًیع زض الگَی چطخ گطزقگطی1981) 5ٍ ضیچی 4خؼفطی

ّبی هرتلف ی زضًٍیِ ایي چطخ، زٍضُوٌٌس. زض زایطُی هُبلؼبتی هؼطفی هیػٌَاى یه ظهیٌِ

 ّب لطاض زاضًس.ّبی هطتجٍ ثب آىی ثیطًٍی آى ضقتِگطزقگطی، ٍ زض زایطُ

بی الگَی چطخ گطزقگطی، آى ضا زض ثطذی هَاضز زض ّ( ثب اقبضُ ثِ وبؾتی1997تطایت )

زاًس؛ ثِ ( هی33: 1974ّبی هُبلؼبتی اضائِ قسُ تَؾٍ ّطؾت )تًبز ثب تؼبضیف ضقتِ ٍ حَظُ

( هُبلؼبت 49: 2004زّس. تطایت )ّب الگَیی خسیس اضائِ هیّویي زلیل ثطای ضفغ ایي وبؾتی

ی هُبلؼبتی وؿت ٍ زاًس. هَضز اٍل ظهیٌِهیی هُبلؼبتی گطزقگطی ضا زاضای )حسالل( زٍ ظهیٌِ

ّبی گطزقگطی ٍ هسیطیت وبض گطزقگطی اؾت وِ ثبظاضیبثی گطزقگطی، اؾتطاتػی ؾبظهبى

ّبی هُبلؼبتی گطزقگطی ضا زض ثط گیطز. هَضز زٍم وِ تمطیجبً ؾبیط حَظُگطزقگطی ضا زض ثط هی

ثرف ایي ٌْب چبضچَة اًؿدبمقَز. تگیطز هُبلؼبت غیط وؿت ٍ وبض گطزقگطی ًبهیسُ هیهی

     ّبی ثؿیبض هتٌَػی هبًٌس اثطات ّب ثب گطزقگطی اؾت ٍ قبهل حَظُّب اضتجبٌ آىحَظُ

ی هُبلؼبتی هحیُی، ازضاوبت گطزقگطی ٍ اثطات اختوبػی اؾت. تطایت ایي ظهیٌِظیؿت

TF2گطزقگطی ضا 
 تمس اؾت:ًبهس ٍ هؼهی TF1ی هُبلؼبت وؿت ٍ وبض گطزقگطی ضا ، ٍ ظهی7ٌِ

 TF1+TF2(;TF)ی هُبلؼبتی گطزقگطی ظهیٌِ

 9ٍ خوبل 8ّب ّؿتٌس. اچٌطزاضای ثطذی ّوپَقبًی TF1  ٍTF2الجتِ ثبیس تَخِ زاقت وِ 

ٍ هَضز زٍم ضا حعة « ی وؿت ٍ وبضتَؾؼِ»( ًیع پػٍّكگطاى هَضز اٍل ضا حعة 1997)

 ًبهٌس. هی« ػَاضو-اثطات»

ی زّس. زایطُّبی هُبلؼبتی گطزقگطی ضا ًكبى هیِی تَلیس زاًف زض ظهیًٌحَُ 1قىل 

ّبی هؼطف ظهیٌِ (TF1+TF2=TF)ی هیبًی زّس. زایطُای تحلیل ضا ًكبى هیثیطًٍی اثعاض ضقتِ

                                           
1 Graburn 
2 Jafari 
3 Aaser 
4 Jafari 
5 Ritchie  
6 Tourism Wheel Model 
7 Tourism Field  
8 Echtner 
9 Jamal 
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لطاض  1ی هیبًی، فًبیی ثِ ًبم ًَاض زاًفی ثیطًٍی ٍ زایطُهُبلؼبتی گطزقگطی اؾت. ثیي زایطُ

ّبی ّب ٍ ظهیٌِی اؾت. ایي ًَاض فهل هكتطن ضقتِزاضز وِ زض ٍالغ هحل تَلیس زاًف گطزقگط

ی هُبلؼبتی زّس. ثسیي تطتیت هثالً ثب ٍضٍز التهبز ثِ ظهیٌِهُبلؼبتی گطزقگطی ضا ًكبى هی

ای اؾت ٍ ّط ضقتِقَز. ایي زاًف گطزقگطی چٌسگطزقگطی، هفَْم يطیت تىبثطی ایدبز هی

ّب الٍُ ثط ایي، ًَاض زاًف تؼبهل هیبى ضقتِزّس. ػقٌبؾی هطثٌَ ثِ ذَز ضا اضائِ هیضقتِ ضٍـ

اظ  2زّس. هثالً هفَْم ظطفیت تحولی هُبلؼبتی گطزقگطی ضا ًیع ًكبى هیثب یىسیگط ٍ ثب ظهیٌِ

ّب ثطای قَز. تطویت ضقتِقٌبؾی حبنل هیقٌبؾی، التهبز ٍ ظیؿتّبی خبهؼِتطویت ضقتِ

: 2004ای اؾت )تطایت، ضقتِهیبى قٌبذت ثْتط زًیبی ذبضخی گطزقگطی ثیبًگط یه ضٍیىطز

50)  

 
 . تولیذ دانص گزدضگزی1ضکل 

 50: 2004. تطایت، هأذص

 

تَلیس  1 ای ضا گًَِضقتِای ٍ ثیيضقتِ( تَلیس زاًف هیبى1: 1994گیجًَع ٍ ّوىبضاًف )

گیطز ٍ زاًكی اؾت ای قىل هیزاًف زض یه ثؿتط قٌبذتی ٍ ضقتِ 1ی ًبهٌس. گًَِزاًف هی

ّب قىل خسیسی اظ تَلیس زاًف ضا ًیع ثب قَز. آىوستبً زض هؤؾؿبت آهَظـ ػبلی تَلیس هیوِ ػ

وٌٌس. ایي گًَِ اظ زاًف زض یه ثؿتط وبضثطزی ٍ ذبضج اظ زاًف هؼطفی هی 2ی ًبم گًَِ

زاًف  2ی ای اظ تَلیس گًَِگیطز. ثرف ػوسُای ٍ هحیُی زاًكگبّی قىل هیچبضچَة ضقتِ

زض اضتجبٌ  TF1گیطز ٍ ثب هحیٍ نَضت هیقىل  ی هطوعیُثبالی زایطگطزقگطی زض لؿوت 

ّبی شیٌفؼبى، هطاوع زاًف نٌؼت، زٍلت، اتبق فىط، گطٍُ 2ی اؾت، ظیطا هطاوع انلی تَلیس گًَِ

                                           
1 
Band K 

2 carrying capacity  
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ّبی ّبی َّقوٌس ّتل، ؾیؿتنّبیی هبًٌس اتبقگیطز. پیكطفتتحمیمبتی ٍ هكبٍضُ ضا زض ثط هی

اًس بی ضظضٍاؾیَى وبهپیَتطی تَؾٍ نٌؼت ٍ ثطای نٌؼت ایدبز قسُّهسیطیت ثبظزُ ٍ ؾیؿتن

  (2004)ثِ ًمل اظ تطایت، 

زاًٌس: زاًكی هی 1ایزاًف ضا فطاضقتِ 2ی ( تَلیس گ168ًَِ: 1994گیجًَع ٍ ّوىبضاًف )

ّبی ّبی تحمیك ٍ قیَُی وبضثطزی ذبل ٍ اظ َطیك ؾبذتبضّبی ًظطی، ضٍـوِ زض یه ظهیٌِ

   ای لبثل تؼطیف ًیؿت ی هتؼبضف ضقتِیع آى ایدبز قسُ ٍلی خبیگبُ آى زض ًمكِاخطایی هتوب

ی زاًف ضا ثطای تؼطیف ایي گًَِ 2ایضقتِی فَق( ٍاغ2004ُتطایت ) (2004)ثِ ًمل اظ تطایت، 

ای ثِ اقتجبُ هفَْم ی فطاضقتِزاًس، ظیطا هؼتمس اؾت وِ اٍالً احتوبل زاضز ٍاغُتط هیهٌبؾت

ی زٍم، زاًف ذبضج اظ چبضچَة ای ضا ثِ شّي هتجبزض ؾبظز، ثبًیبً زض گًَِضقتِاًف هیبىتَلیس ز

 قَز.ای تَلیس هیضقتِ

هحَض  -ّبی وؿت ٍ وبضی زیسگبُقَز غلجِّبی گطزقگطی ٍاضز هیاًتمبزی وِ ثِ پػٍّف

ت پطزاظی زض ایي حَظُ قسُ اؾّبؾت وِ هبًغ ًظطیِی زٍم تَلیس زاًف( زض آى)گًَِ

زض ایطاى ًیع، اضتجبٌ ًبوبضآهس نٌؼت ٍ زاًكگبُ اظ هكىالت   (2001، 4ٍ وطًگ 3)فطاًىلیي

 (1391آهَظقی ٍ پػٍّكی ایي حَظُ اؾت )حیسضی چیبًِ ٍ ّوىبضاى، 

ی هُبلؼبتی ایدبز ی گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه حَظُ( ثطای تَؾؼ2001ِ) 6ٍ ضاثیٌؿَى 5زیل

ّبی هَيَػی ٍ زٌّس. ایدبز زٍضٍُ هؤؾؿبت پیكٌْبز هیّب ضا زض زاًكگبُ 7ّبی هَيَػیزٍضُ

ی هُبلؼبتی آوبزهیه ثب زّس تب ثِ ػٌَاى یه حَظُّب ثِ گطزقگطی ایي اهىبى ضا هیگطایف

تَاًٌس هفبّین هَخَز ضا ٍؾؼت اًؿدبم ثیكتطی تَؾؼِ یبثس ٍ پػٍّكگطاى گطزقگطی ًیع هی

ّب زض ّویي رههی گؿتطـ زٌّس. آىّبی تزازُ ٍ هطظّبی زاًف گطزقگطی ضا زض ظهیٌِ

ؾِ ضٍیىطز  (2اًس )قىل ّبی آهَظقی گطزقگطی اضائِ وطزُثركی اظ زٍضُضاؾتب الگَیی ؾِ

 هتفبٍت آهَظقی زض ایي الگَ ػجبضتٌس اظ: 

ای هَضز ًیبظ ثطای قٌبذت ولی ضقتِّبی هیبىّب هْبضت: زض ایي زٍضُّبی ػوَهیزٍضُ .1

قَز. هوىي اؾت ثطذی هَيَػبت ترههی ًیع تسضیؽ قَز نٌؼت گطزقگطی آهَظـ زازُ هی

 قَز.ی ذبنی هَضز تأویس ٍالغ ًویٍلی ثِ ََض ولی ّیچ حَظُ

ی ذبل ّبی وبضثطزی زض یه ظهیٌِّب ثِ زاًكدَیبى ترهم: ایي زٍضُّبی وبضثطزیزٍضُ .2

هی زض ّبی ترهزٌّس. ثِ زلیل هبّیت ذسهبتی نٌؼت گطزقگطی، هؼوَالً هْبضتضا اضائِ هی

 ضیعی ٍ غیطُ هَضز ًیبظ اؾت.ّبی فٌبٍضی اَالػبت، ثبظاضیبثی، ثطًبهِحَظُ

                                           
1 Trans disciplinary 
2 
Extra disciplinary 

3 Franklin 
4 Crang 
5 
Dale 

6 Robinson 
7 Theming  
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 1ّب ثط هبّیت ٍ ایدبز هحهَالت ٍ ثبظاضّبی ذبنی: ایي زٍضُهحَض-ّبی هحهَل/ثبظاضزٍضُ .3

 ثبقٌس. ی هؤثط آى هیتوطوع زاضًس وِ ًیبظهٌس زاًف ٍ هْبضت ترههی ثطای اضائِ

 

 
 

 هوسش گزدضگزی. الگوی سه بخطی آ2ضکل

 2001. زیل ٍ ضاثیٌؿَى، هأذص

 

تَاى زیسگبُ هتفىطاى ایي حَظُ ضا زض ذهَل هبّیت هُبلؼبت ثِ ََض ذالنِ، هی

 گطزقگطی ایي ََض ثیبى وطز:

 
 . رضته/حوسه هطالعاتی بودى گزدضگزی اس دیذگاه پضوهطگزاى1جذول 

 

 

                                           
1 Niche  

 ضزح سال نظزصاحب 

ى 
وا

عن
ه 

ی ب
گز

دض
گز

ته
رض

ک 
ی

 

 50ی ی خبیگبُ گطزقگطی ثب هسیطیت ثبظضگبًی زض زِّهمبیؿِ 1988 گَلسًط

 1997 اچٌط ٍ خوبل
ّبی پػٍّكی گطزقگطی، ّبی زضؾی ٍ غٍضًبلاقبضُ ثِ اًتكبض وتبة

 ّبی هُبلؼبت گطزقگطیای ٍ زٍضُّبی حطفِایدبز اًدوي

 هؼطفی تَضیؿوَلَغی 2000 َّضًط

 2000 لیپط
ی ی ػوَهی گطزقگطی ثِ ػٌَاى هجٌبیی ثطای ضقتَِطح ًظطیِ

 ؾفطقٌبؾی

ّبل، ٍیلیبهع ٍ 

 لَ
2004 

ّبی ی هُبلؼبت گطزقگطی ثط اؾبؼ ثرفتَخیِ ٍخَز ضقتِ

 هرتلف ًْبزی ٍ فىطی وبض

وَلع، ّبل ٍ 

 زٍٍال
 ی هْن زًیبی هؼبنطتأویس ثط اّویت گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه پسیسُ 2009
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 . رضته/حوسه هطالعاتی بودى گزدضگزی اس دیذگاه پضوهطگزاى2جذول ی اداهه

 . ًگبضًسگبىهأذص

 

ی اهىبى تجسیل ثٌسی هجبحث شوط قسُ، هؿئلِقٌبؾی ایي پػٍّف، ثِ هٌظَض خوغزض ضٍـ

ّبی الگَّبی ّطؾت، وَّي ٍ ثطًكتبیي ثطضؾی قتِ ثط اؾبؼ قبذمقسى گطزقگطی ثِ یه ض

اًس، ًظطاى هكرهبً ثِ هَيَع گطزقگطی اقبضُ ًىطزُیه اظ ایي نبحتقسُ اؾت. گطچِ ّیچ

      ضقتگی هُبلؼبت گطزقگطی هُطح ی هیبىای ضا ًؿجت ثِ هؿئلِّب ًگبُ تبظُهجبحث آى

ّب ثب ّبی اٍلیِ ٍ ثطضؾی تُبثك آىثِ ػٌَاى ًظطیِوٌس.ثب زض ًظط گطفتي الگَّبی هصوَض هی

گیطز ٍ ثب ضخَع ثِ ایي الگَّب ٍ ّبی ًظبم ػلوی گطزقگطی ثِ ًَػی لیبؼ نَضت هیٍیػگی

تَاى زضثبضُ خبیگبُ ایي ًظبم ػلوی ثِ یه زیسگبُ ولی ( هی34: 2003، 1اؾتسالل لیبؾی )ثلیىی

 زؾت یبفت.

 

 

 

                                           
1 Blaikie 

 ضزح سال نظزصاحب 

ته
رض

ک 
ى ی

وا
عن

ه 
ی ب

گز
دض

گز
 

 50ی ی خبیگبُ گطزقگطی ثب هسیطیت ثبظضگبًی زض زِّهمبیؿِ 1988 گَلسًط

 1997 اچٌط ٍ خوبل
ّبی پػٍّكی گطزقگطی، ّبی زضؾی ٍ غٍضًبلاقبضُ ثِ اًتكبض وتبة

 ّبی هُبلؼبت گطزقگطیای ٍ زٍضُّبی حطفِایدبز اًدوي

 هؼطفی تَضیؿوَلَغی 2000 َّضًط

 2000 لیپط
ی ی ػوَهی گطزقگطی ثِ ػٌَاى هجٌبیی ثطای ضقتَِطح ًظطیِ

 ؾفطقٌبؾی

ّبل، ٍیلیبهع ٍ 

 لَ
2004 

ّبی ی هُبلؼبت گطزقگطی ثط اؾبؼ ثرفتَخیِ ٍخَز ضقتِ

 ف ًْبزی ٍ فىطی وبضهرتل

وَلع، ّبل ٍ 

 زٍٍال
 ی هْن زًیبی هؼبنطتأویس ثط اّویت گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه پسیسُ 2009
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 ّبی هىولی الگَی چطخ گطزقگطی ٍ تأویس ثط ضقتِاضائِ 1981 خؼفطی ٍ ضیچی

 ّبی انلی حبهی گطزقگطیهؼطفی ضقتِ 1987 گبى

 1997 تطایت
هؼطفی گطزقگطی ثِ ػٌَاى هَيَع هَضز هُبلؼِ ٍ ًِ ضٍـ ثطضؾی 

 ّبزازُ

 اقبضُ ثِ يؼف هجبًی ًظطی گطزقگطی 1998 وَپط ٍ ّوىبضاى

گطاثطى ٍ 

 خؼفطی
1991 

ػسم اهىبى زضن گطزقگطی اظ َطیك تٌْب یه ضقتِ ٍ لعٍم ػجَض اظ 

 ّبهطظ ضقتِ

 2001 زیل ٍ ضاثیٌؿَى
ّب ٍ ّبی هَيَػی گطزقگطی زض زاًكگبُز زٍضُتأویس ثط ایدب

 ی هُبلؼبتیهؤؾؿبت ثطای تمَیت ٍ گؿتطـ ایي حَظُ

 ی الگَی زٍ ٍخْی تَلیس زاًف گطزقگطیاضائِ 2004 تطایت
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 زیسگبُ ّطؾت .1
گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه ضقتِ اظ چبضچَة خبیگبُ ثطای اضظیبثی  (2004،1997تطایت )

 وٌس. ٍی ٍخِ( اؾتفبزُ هی1974ٍ  1965) 1ّطؾت

وٌس. ًرؿت ایي وِ ّط ضقتِ زاضای هفبّیوی ّب ضا اظ چْبض هٌظط ثطضؾی هیی ضقتِهویعُ 

چٌس تَاى اظ خبشثِ، گطهب ٍ ًَض ٍ ؾطػت ثِ ػٌَاى هطتجٍ هرهَل آى ضقتِ اؾت. هثالً هی

هفَْم انلی ػلَم فیعیىی ًبم ثطز. ایي هفبّین هرهَل ایي ضقتِ اؾت. زٍم، ایي هفبّین 

زّس. ؾَم، زض ای هتوبیع ضا ایدبز وطزُ وِ ثِ آى ضقتِ ؾبذتبض هٌُمی هتوبیع آى ضا هیقجىِ

ّب یب ػجبضاتی ٍخَز زاضز وِ ثب اؾتفبزُ اظ هؼیبضّبی ذبل آى گًَِ لبثل ی زاًف گعاضُّط گًَِ

-ّبی تدطثی ٍ ثْطُی ػلَم َجیؼی اظ آظهبیفآظهَزى اؾت. ّطؾت زض ایي هَضز ثِ اؾتفبزُ

-وٌس. چْبضم، اهىبى تملیل ٍ ؾبزُگیطی ضیبيیبت اظ اؾتسالل لیبؾی اظ انَل ثسیْی اقبضُ هی

ّبی زاًف ضا ثیف اظ ایي تدعیِ وطز ظیطا گًَِ   تَاى ایي ّب ٍخَز ًساضز؛ یؼٌی ًویؾبظی ضقتِ

-قٌبؾیی ضٍـزٌّسُّب ًكبى، ػٌبنط انلی ٍ ثٌیبزیي ّؿتٌس. ثِ ػجبضت زیگط ایي ضقتِذَز

 3ضا هتطازف تفىیه ًبپصیطی 2ًبپصیطیّبی انلی تحلیل خْبى ذبضخی ّؿتٌس. الجتِ ًجبیس تملیل

ّبی فطػی تمؿین وطز. هثالً ػلَم فیعیىی ضا تَاى ثِ ضقتِّب ضا هیتلمی وطز. ّط یه اظ ضقتِ

ّب زاضای اى ثِ قیوی ٍ فیعیه تمؿین وطز. ًىتِ ایي اؾت وِ ّط یه اظ ایي ضقتِتَهی

 قٌبؾی تحمیك ّؿتٌس. ضٍـ       ّب ٍی هكرهی اظ هفبّین، ًظطیِهدوَػِ

تَاى گطزقگطی ضا یه زّس وِ ًویی هُبلؼبت گطزقگطی ثب ایي هؼیبضّب ًكبى هیهمبیؿِ

گیطز، ؼبت گطزقگطی هفبّین هتؼسزی ضا زض ثط هیضقتِ زض ًظط گطفت. اٍل ایي وِ گطچِ هُبل

ّب ایدبز قسُ ٍ اغلت ایي هفبّین ذبل گطزقگطی ًیؿتٌس. ایي هفبّین، ػوَهبً زض ؾبیط ضقتِ

ی هتوبیع اًس. زٍم، هفبّین گطزقگطی یه قجىِی گطزقگطی ثِ وبض گطفتِ قسُؾپؽ زض ظهیٌِ

ّب زضن ی هجسأ آىطیك ؾبذتبض هٌُمی ضقتِثبیؿت ایي هفبّین ضا اظ َوٌٌس ٍ هیضا ایدبز ًوی

وطز. ثِ ّویي زلیل یه چبضچَة ًظطی هٌؿدن قىل ًگطفتِ ٍ هُبلؼبت گطزقگطی ًتَاًؿتِ، 

ای هتوبیع ٍ ؾبذتبضهٌس ثطای تحلیل خْبى اضائِ زّس. ؾَم، قٌبؾی، قیَُهثالً هبًٌس خبهؼِ

ّب ضا اظ َطیك هؼیبضّبی ى آىّبیی ًیؿت وِ ثتَاهُبلؼبت گطزقگطی زاضای ػجبضات یب گعاضُ

ّبی هىولف ثْطُ گطفت. چْبضم ذبل هُبلؼبت گطزقگطی آظهَز، ثلىِ ثبیس اظ هؼیبضّبی ضقتِ

تَاى ثِ اخعای ذطزتطی ؾبزُ وطز. ثطای تجییي ایي هَيَع ایي وِ هُبلؼبت گطزقگطی ضا هی

ثِ ًبم هُبلؼبت ثبیس ثِ هؿبئل گطزقگطی اقبضُ وطز ٍ زیس وِ آیب ایي هؿبئل زض ؾبذتبضی 

ًبپصیطی ثسیي هؼٌبؾت وِ ذَز هُبلؼبت گطزقگطی ثبیس گطزقگطی لبثل حل اؾت یب ًِ؟ تملیل

تَاى هؼٌبی اثعاضی ثطای تحلیل هؿئلِ اضائِ زّس. هثالً زض هَضز اضظیبثی ضيبیت گطزقگط، هی

                                           
1 Hirst 
2 Irreducibility  
3 Indivisibility  
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ت ضا ّن تَاى هفَْم ضيبیّبی هرتلف تؼطیف وطز. هیضيبیت ضا اظ هٌظطّبی هتفبٍتی زض ضقتِ

ّبی آهبضی ًتبیح ضا ووّی ٍ وبضگیطی ضٍـهٌظط فلؿفِ ٍ ّن ضٍاًكٌبؾی ثطضؾی ٍ ؾپؽ ثب ثِ

قَز، ًِ گطزقگطی؛ گطزقگطی تٌْب تحلیل وطز. ثسیي تطتیت ایي ضيبیت اؾت وِ ثطضؾی هی

قٌبؾی ذبل گطزقگطی وٌس ٍ ًیبظی ثِ یه ضٍـای ضا ثطای ثطضؾی ضيبیت فطاّن هیظهیٌِ

 (48-47:  2004ٍ  1997، 1تًیؿت )تطای

تَاى گطزقگطی ضا یه ضقتِ ثِ قوبض آٍضز ثٌبثطایي، ثب زض ًظط گطفتي هؼیبضّبی ّطؾت ًوی

  (48: 2004ٍ  1997)تطایت، 

 زیسگبُ وَّي .2
هُطح وطزُ  3ّبی ػلویؾبذتبض اًمالة( زض وتبة 1996) 2ی ػلوی وِ وَّيَجك فلؿفِ

ای هتٌبٍة ػلن ػبزی ٍ ػلن اًمالثی زض حطوت حلِی ػلوی ثیي زٍ هطی ّط قبذِاؾت، تَؾؼِ

، 6ػلن( ٍ هؿیط پیكطفت ػلن ایي ََض تطؾین قسُ اؾت: پیف40: 2010، 5ٍ اٍضی 4اؾت )ویت

ی َجك گفتِ (108: 1999، ثحطاى، اًمالة، ػلن ػبزی خسیس، ثحطاى خسیس )چبهطظ، 7ػلن ػبزی

فبت ٍ ثحث هساٍم پیطاهَى انَل اؾت. پبضازاین ٍخَز اذتالّبی ػلن پیفوَّي، یىی اظ ٍیػگی

-پطزاظ هیزض ایي هطحلِ، تمطیجبً ثِ تؼساز پػٍّكگطاى یه حَظُ، ًظطیِ ٍخَز زاضز ٍ ّط ًظطیِ

-ّبی والؾیه یه پیفثبیؿت وبض ذَز ضا اظ ًَ آغبظ وطزُ ٍ ضٍیىطز ذَز ضا تَخیِ وٌس. ًكبًِ

زُ ثِ نَضت تهبزفی، فمساى هفطٍيبت ّبی هتٌَع ٍ ًبهٌظن، گطزآٍضی زاػلن ػجبضتٌس اظ پػٍّف

ثط  (111ّبی هَخِ )ّوبى: ًظطی ٍ لَاًیي اؾبؾی، ووجَز الگَ ٍ ًوًَِ، ٍ ثحث پیطاهَى ضٍـ

 8پبضازایویػلوی یب پیفی پیفضؾس هُبلؼبت گطزقگطی زض هطحلِّویي اؾبؼ، ثِ ًظط هی

ی قگط، ٍ ثحث هساٍم زضثبضُای هبًٌس گطزقگطی ٍ گطزلطاض زاضز. تالـ ثطای تؼطیف هفبّین پبیِ

پبضازایوی هُبلؼبت گطزقگطی اؾت )اچٌط ٍ ّبی ٍيؼیت پیفقٌبؾی هٌبؾت اظ ًكبًِضٍـ

ی هدعا اهب آیب هُبلؼبت گطزقگطی زض ًْبیت اًؿدبم یبفتِ ٍ تجسیل ثِ یه ضقتِ (1997خوبل، 

 قَز؟هی

پبضازاین هكرم هتكىل  ی ایي اهط ایدبز یهی ػلن، الظهِثب تَخِ ثِ ًگبُ وَّي ثِ فلؿفِ

 (175: 1996) "ّبؾتّب، ...، الگَّب ٍ ًوًَِّب، تىٌیهای هكتطن اظ ثبٍضّب، اضظـهدوَػِ"اظ 

ّبی هرتلف اؾتحىبم یبفتِ اؾت. ّط یه اظ ایي زض حبل حبيط، هُبلؼبت گطزقگطی زضٍى ضقتِ

                                           
1 
Tribe 

ّبیی زض اضتجبٌ ثب ػلَم ّب ٍ اؾتساللی فیعیه ًظطی ثَزُ ٍ زض اثطـ هثبلقبیبى شوط اؾت وِ تحهیالت وَّي زض حَظُ 2

 َجیؼی اضائِ وطزُ اؾت، ًِ ػلَم اختوبػی.
3 The Structure of Scientific Revolutions  
4 
Keat  

5 Urry  
6 Pre-science  
7 
Normal science  

8 Pre-paradigmatic  
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، ٍ اؾتبًساضزّبیی ّبّب یه پبضازاین هكرم زاضز ٍ پػٍّكگطاى ّط ضقتِ ثِ ًظطیِ، ضٍـحَظُ

ّبیی وِ پػٍّكگطاى التهبز یب اًس. ثِ ََض هثبل، پطؾفپیَؾتِّناًس وِ هؼوَالً ثِزؾت یبفتِ

    ی وَّي، ثطای تؼطیف هؿئلِ، اًتربةثطًس هتفبٍت اؾت. ثِ ػمیسُضٍاًكٌبؾی ثِ وبض هی

تلف اؾتفبزُ قسُ ّبی هرّب، ٍ تؼییي اؾتبًساضزّبی پػٍّف اظ پبضازاینقٌبؾی ٍ تىٌیهضٍـ

ّبی گًَبگَى زقَاض اؾت. ایي اهط هٌدط ثِ ػسم اؾت ٍ حل هؿبئل ًبقی اظ ٍخَز پبضازاین

ّبی پبضزایوی ًبؾبظگبض ٍ ّب زیسگبُقَز ظیطا زض ایي پػٍّفتٌبؾت ٍ ًبتَاًی زض ایدبز اضتجبٌ هی

ّبی سٍزیتّبی تلفیمی ثسٍى وٌبض گصاقتي هحاًس. پػٍّفحتی هتًبزی ثِ وبض گطفتِ قسُ

تَاى ثِ ی وَّي، ًویپبضازایوی زقَاض ٍ قبیس حتی غیطهوىي ذَاّس ثَز. ثب تَخِ ثِ فلؿفِ

ایِ ّبی ضقتِی هدعای گطزقگطی چٌساى ذَقجیي ثَز. ضٍیىطزّب ٍ پبضازایناهىبى ایدبز ضقتِ

  1تٌبؾتضًٍس هٌدط ثِ ػسمثؿیبض هؿتحىن ٍ لسضتوٌس وِ زض هُبلؼبت گطزقگطی ثِ وبض هی

ی ػجَضی ثط ؾط ضاُ ایدبز یه ضقتِتَاًس هَاًغ غیطلبثلاًس. ایي هَيَع هیای قسُلبثل هالحظِ

ّبی ّبی ضقتِّب ٍ پػٍّفخسیس گطزقگطی ثِ ٍخَز آٍضز، وِ ًیبظ ثِ ؾٌتع ٍ تطویت پبضازاین

 (1997)اچٌط ٍ خوبل،  هرتلف زاضز

ی هُبلؼبتی زضٍى بى یه حَظُضؾس گطزقگطی ّوچٌی وَّي، ثِ ًظط هیثب تَخِ ثِ فلؿفِ

قٌبؾی، التهبز، ثبظاضیبثی ٍ ...( ثبلی ثوبًس. زض ّط ّط ضقتِ )هبًٌس ضٍاًكٌبؾی، خغطافیب، اًؿبى

   ّب، گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه هَيَع پػٍّكی ترههی هُبلؼِ ذَاّس قس. یه اظ ایي ضقتِ

ّب، ظ ثبٍضّب، اضظـای هكتطن اهدوَػِ» زض چٌیي قطایُی، ایدبز یه پبضزاین هتوبیع ٍ

( ثطای هُبلؼبت گطزقگطی زقَاض اؾت. 175: 1996)وَّي، « ّبّب، ...، الگَّب ٍ ًوًَِتىٌیه

وٌَّی زاضز وِ زض آى گطٍّی « اًمالة ػلوی»ی هدعای گطزقگطی ًیبظ ثِ یه ایدبز یه ضقتِ

گطزقگطی تالـ ّب ثِ هٌظَض ایدبز یه پبضازاین ثطای اظ پػٍّكگطاى ثب ضّبیی اظ هطظّبی ضقتِ

ی ّبی چٌیي ضقتِوٌٌس. ثب ایي حبل، حتی اگط ایي اهط هحمك قَز، قبیس یىی اظ ٍیػگی

ی ذَز ّبی ٍیػُپبضازایوی ثبقس وِ ثِ زلیل ثبٍضّب ٍ پٌساقتی یىی اظ هىبتت پیفخسیسیغلجِ

ی اَالػبتی تأویس زاضز. ثسیي تطتیت، هوىي اؾت ّبی ذبل ایي هدوَػِثط ثطذی لؿوت

ّبی هؤؾؽ گطایف زاقتِ ثبقس. گطزقگطی ًِ تٌْب ی ًَظَْض گطزقگطی ثِ یىی اظ ضقتِِضقت

لیبؼ خبی گطفتِ ّبی هتؼسز ٍ غیطلبثلپبضازایوی اؾت، ثلىِ زضٍى ضقتِی پیفیه پسیسُ

  (1997ی خسیس ًیؿت )اچٌط ٍ خوبل، اؾت؛ ٍ ایي هَلؼیت هُلَثی ثطای ایدبز ضقتِ

 2زیسگبُ ثطًكتبیي .3
ّبی ضایح ًبپصیطی پبضازاینَّي حبوی اظ ایي هَيَع اؾت وِ ػسم تٌبؾت ٍ لیبؼزیسگبُ و

ی هدعای هُبلؼبت گطزقگطی اؾت. اهب ّبی گطزقگطی هبًؼی ثطای ایدبز یه ضقتِزض پػٍّف

                                           
1 Incommunsurability 
2 Bernstein  
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( قىلی زیگط 1983ی ػلن ثطًكتبیي )ثطضؾی هَيَع ضقتِ ثَزى گطزقگطی ثب وبضثؿت فلؿفِ

ی ًظطی گطزقگطی لطاض زاضز، ز، هكىل انلی وِ ثط ؾط ضاُ تَؾؼِگیطز. ثب اتربش ایي ضٍیىطهی

قٌبذتی ٍ فلؿفی ًبهٌبؾت اؾت. ًِ ثِ زلیل ػسم تٌبؾت، ثلىِ ًبقی اظ ضٍیىطزّبی ضٍـ

تط قسى وِ ًبقی اظ «ػلوی»هُبلؼبت گطزقگطی ًیع هبًٌس ؾبیط ػلَم اختوبػی اظ هكىل ًیبظ ثِ 

      قٌبؾیایي زیسگبُ ضٍـ (1997ٍ خوبل،  ثطز )اچٌطزیسگبُ ٍحست ػلَم اؾت ضًح هی

 زّس.گطایبًِ هطتجٍ ثب ػلَم َجیؼی ضا ثِ ػلَم اًؿبًی ٍ اختوبػی ًیع تؼوین هیاثجبت

ی وَّي، ًیبفتِ، یب ثِ گفتِثب اتربش هؼیبضّبی ػلن، ػلَم اختوبػی اغلت اثتسایی ٍ تَؾؼِ

ُ هربلف اؾت ٍ هؼتمس اؾت قًَس. ثطًكتبیي ثب ایي زیسگبپبضازایوی للوساز هیپیف

اؾتبًساضزّبی ذبل ػمالًیت وِ هوىي اؾت ثطای یه فؼبلیت ػلوی هٌبؾت ثبقٌس لعٍهبً ثطای »

ثط اؾبؼ زیسگبُ  (103: 1983« )ّبی زاًف هٌبؾت ًیؿتزضن اؾتبًساضزّبی ؾبیط خطیبى

ٌبؾت پبضازایوی ثِ هُبلؼبت گطزقگطی هضؾس اَالق ػٌَاى ػلن پیفثطًكتبیي، ثِ ًظط هی

 ًیؿت، ظیطا ًجبیس اؾتبًساضزّبی ؾبیط ػلَم ضا ثِ توبم اًَاع زاًف تؼوین زاز.

ثٌسی زاًف ثِ زٍ گطٍُ ػلَم َجیؼی ٍ ػلَم ( َجم35ِ: 1983ی ثطًكتبیي )ثِ ػمیسُ

اختوبػی نحیح ًیؿت، ظیطا هطظ هكرهی ثیي ایي زٍ لطاض ًساضز. توبیل ثِ تمؿین زاًف ثِ زٍ 

ی اٍل ی زٍم ثب اؾتفبزُ اظ اؾتبًساضزّبی زؾتِی زؾتٍِ لًبٍت زضثبضُی ػلن ٍ غیطػلن زؾتِ

افىي تٌْب هبًغ زضن ػویك اًَاع هرتلف قَز. ایي ضٍیىطز تفطلِهٌدط ثِ ایدبز تؼهجبتی هی

 قَز.زاًف هی

ًبپصیطی ػلَم ٍ ػلَم اختوبػی هرتلف ثطًكتبیي ثط ایي ثبٍض اؾت وِ ػسم تٌبؾت ٍ همبیؿِ

وَقین اظ َطیك ثحث، هىبلوِ هب هی»اضتمبی زضن ٍ قٌبذت ثِ وبض گطفتِ قَز.  تَاًس ثطایهی

چِ هْن اؾت ّب ثیبثین ... آىّبی هكتطوی ضا ثطای ذبتوِ زازى ثِ تفبٍتٍ گفتگَ ظهیٌِ

ٍی هؼتمس اؾت ضٍیىطزّبی هرتلف ثِ  (223: 1983)ثطًكتبیي، « اؾت، ًِ ٍحست آضا 1گفتوبى

تط توبم ّب ػجَض وطزُ ٍ ثِ زضن خبهغ ٍ ػویكزٌّس تب اظ ضقتِیپػٍّكگطاى ایي اهىبى ضا ه

قَز، ثلىِ زض یبفتي ی هفبّین ًویػسم تٌبؾت هبًغ زضن ٍ همبیؿِ»ّبی ثكط ًبئل آیٌس. فؼبلیت

ی وبضگیطی هبّطاًِوٌس، چبلكی وِ ثب ثِی زضن ٍ همبیؿِ ثطای هب چبلف ایدبز هیًحَُ

         ثط ّویي اؾبؼ هبّیت («. 96: 1983)ثطًكتبیي،  قَزّبی تفؿیطی ضفغ هیتَاًبیی

وبضگیطی ای گطزقگطی ًجبیس ثِ ػٌَاى یه هبًغ، ثلىِ ثِ ػٌَاى یه فطنت ثطای ثِضقتِهیبى

ی اًؿبًی هحؿَة قَز تط اظ ایي پسیسُثحث، گفتگَ، ٍ تفؿیط ثطای زؾتیبثی ثِ زضن ػویك

 (1997)اچٌط ٍ خوبل، 

خب ثِ ًیبظ ی گطزقگطی قبیس ًبقی اظ زلجؿتگی ًبثِی ضقتِهؿئلَِجك زیسگبُ ثطًكتبیي، 

     ّبی ػلَم فیعیىی/َجیؼی ثبقس. تَاًبیی زض پصیطـ ضٍیىطزّبی فلؿفی ٍ ثِ تملیس ضٍـ

                                           
1 discourse  
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ی ای زض هُبلؼِضقتِتَاًس ثِ اظ ثیي ثطزى ثطذی اظ هَاًغ هیبىقٌبذتی خبیگعیي هیضٍـ

تَاى ی هدعا قَز. ثط ّویي اؾبؼ، هیِ تىبهل یه ضقتِی گطزقگطی اًدبهیسُ ٍ هٌدط ثپسیسُ

ی گطزقگطی اظ َطیك چٌیي اؾتسالل وطز وِ پیكطفت ثیكتط زض قٌبذت ولیت پسیسُ

هیؿط اؾت )اچٌط ٍ  2ٍ پطاوؿیؽ 1قٌبذتی، هبًٌس تفؿیطگطاییضٍیىطزّبی خبیگعیي ضٍـ

 (1997خوبل، 

گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه ضقتِ ثِ ( گطایف پػٍّكگطاى گطزقگطی ثِ تؼطیف 2001ثبتطیل )

وٌس ثِ تالـ ( تَنیِ هی1997زاًس. زض ًْبیت، تطایت )هٌظَض زفبع اظ آى ضا تالقی غیطهفیس هی

ای اظ ای ثطای گطزقگطی ذبتوِ زازُ قَز، ظیطا ایي الساهبت ضا ًكبًِثطای یبفتي خبیگبُ ضقتِ

اًس ٍ هؼتمس اؾت ایي تفىطات زحؽ ًَؾتبلػی، ًباهٌی ٍ فمساى اػتوبز ثِ ًفؽ آوبزهیه هی

هوىي اؾت ثبػث قَز ثركی اظ هؿبئل گطزقگطی ثِ ثْبی ثِ زؾت آٍضزى اًؿدبم هفَْهی ٍ 

پبضازایوی ی پیفضؾس هُبلؼبت گطزقگطی زض هطحلِثجبت هٌُمی هْدَض ٍالغ قًَس. ثِ ًظط هی

تٌَع هَخَز زض  ( ثبلی ثوبًس، اهب ًجبیس ایي ضا یه هكىل تلمی وطز، ثلىِ ثبیس1996)وَّي، 

 (1997هُبلؼبت گطزقگطی ضا اضج ًْبز ٍ اظ ایي فطنت اؾتفبزُ وطز )تطایت، 

 

 گیزیبحث و نتیجه

ّبی هتؼبضف زاًكگبّی تب پبیبى ػهط تدسز ثطای ؾبهبى ثٌسی اًَاع زاًف ثِ ضقتَِجمِ

ثِ  ضؾیس؛ اهب ثب ٍضٍزثركیسى ثِ هُبلؼِ ٍ پػٍّف زض هَضز هؿبئل هرتلف وبفی ثِ ًظط هی

ّبی هطثٌَ ثِ زٍضاى تدسز، ثِ زٍضاى پؿبهسضى ٍ اّویت یبفتي ػلَم اًؿبًی ثطای حل ثحطاى

ّبی اًؿبًی آقىبض قس. وؿت ًگط ثِ هٌظَض قٌبذت پسیسُتسضیح ًیبظ ثِ ًگبّی خبهغ ٍ ول

هحَض هیؿط ّب ٍ اتربش ضٍیىطزی هؿئلِّبی ههٌَػی ضقتِچٌیي هؼطفتی ثب گصاض اظ هطظثٌسی

 اؾت.

ی گطزقگطی ًیع وِ یىی اظ هَيَػبت چٌسٍخْی ػهط وًٌَی اؾت ّویي اؾبؼ، هُبلؼِثط 

ّب هَخت ًبقٌبذتِ هبًسى هحَض اؾت ٍ پبیجٌسی ثِ حسٍز ضقتًِیبظهٌس ّویي ًگبُ هؿئلِ

ثبیؿت ثِ ی گطزقگطی هیخبًجِقَز. ثٌبثطایي، ثِ هٌظَض ثطضؾی ّوِاثؼبزی اظ ایي پسیسُ هی

ای ایي پسیسُ ضٍی آٍضز ٍ ثِ تسضیح هؿیط قٌبذت آى ضا ی ٍ چٌسضقتِاضقتِی هیبىهُبلؼِ

ی هُبلؼبت گطزقگطی ضا ّوَاضتط تَاًس هؿیط تَؾؼِای هیضقتِپیوَز. اتربش یه ضٍیىطز هیبى

                                           
1 :hermeneutic  تفؿیطگطایی یب ّطهٌَتیه یه ضٍـ تحمیك ویفی اؾت وِ ثطای زضن ٍ قٌبذت یه هتي ثِ ثطضؾی زلیك

ّب ٍ ... ّب ٍ ًبهِؾبیتاظز. هٌظَض اظ هتي زض ایي ضٍـ ّطگًَِ هحهَل فطٌّگی اظ خولِ اؾٌبز، ػٌبنط تجلیغبتی، ٍةپطزآى هی

 (104: 2006اؾت )ٍیل، 
2  Praxis  :گیطز. ّسف انلی اظ ای اظ پػٍّف اؾت وِ ثب هكبضوت گطٍُ هَضز هُبلؼِ نَضت هیگطایی قیَُپطاوؿیؽ یب ػول

ّب اظ قطایٍ ًبهؿبػس ظًسگی اؾت )تیطًی ٍ ؾبلی، ای ثطای ذطٍج آىف تَاًوٌسؾبظی الكبض هحطٍم ٍ حبقیِاًدبم ایي ًَع پػٍّ

2008 :675) 
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ّبی ّبی ضقتِی ػلن ثطای ازغبم ًظطیِقٌبذتی ٍ فلؿفِؾبظز، الجتِ قٌبذت هؿبئل ضٍـ

ؾت. ایي تٌَع ٍ تؼسز ًظطی اظ یه ؾَ هُبلؼبت گطزقگطی هرتلف ًیع ثطای ایي وبض يطٍضی ا

ّب، هفبّین ٍ قَز. ازغبم ایي ًظطیِضا غٌی ؾبذتِ، ٍ اظ ؾَی زیگط هَخت پیچیسگی آى هی

الگَّب ثب تؼبضیف هٌبؾجی اظ گطزقگطی ٍ گطزقگط )وِ ّوچٌبى هَضز ثحث اؾت( تحت یه چتط 

هٌؿدن اظ زاًف گطزقگطی ضا تؿْیل وٌس. ی تَاًس اًجبقت یه ثسًِی پبضازایوی هیگؿتطزُ

ّسف اظ اًدبم ایي وبض ًجبیس ایدبز یه ضٍیىطز فلؿفی ٍاحس ثبقس، ثلىِ ثبیس پصیطفت وِ هوىي 

اؾت هؿبئل پػٍّكی هرتلف ًیبظ ثِ ضٍیىطزّبی فلؿفی هرتلف زاقتِ ثبقٌس. ثب تَخِ ثِ 

ّب ثْطُ بی ووّی زض پػٍّفّّبی ویفی ٍ ّن اظ ضٍـهبّیت هتٌَع گطزقگطی، ثبیس ّن اظ ضٍـ

  (1997ثطز )اچٌط ٍ خوبل، 

ی هدعای گیطی ضقتِضؾس وِ قىلّن اظ ًگبُ فلؿفی ٍ ّن اظ ًگبُ ػولی، ثِ ًظط هی

ی هدعای گطزقگطی زض حبل حبيط گطزقگطی حتوی ًیؿت. ثِ ّط حبل، فمساى یه ضقتِ

هطحلِ، ّوىبضی ثیكتط ّبی گطزقگطی قَز. زض ایي ًجبیس ثبػث پطاوٌسگی ٍ ًمم زض پػٍّف

ّب ثطای پیكجطز هُبلؼبت گطزقگطی يطٍضی اؾت. چٌیي پیكطفتی قبیس هؿتلعم ایي ثیي ضقتِ

ای وِ اظ هؿبئل ػسم فلؿفِ–ی ػلوی ؾبظگبضتط ثب زیسگبُ ثطًكتبیي اتربش قَز ثبقس وِ فلؿفِ

گطزقگطی اظ ّبی تٌبؾت هَضز ًظط وَّي فطاتط ضٍز. زض ؾُح ػولی، ػجَض اظ هطظّب زض پػٍّف

ؾبظز ٍ ایدبز هطاوع ّبی تلفیمی ضا هیؿط هیتط وِ آهَظـّبی هٌؼُفَطیك ایدبز زٍضُ

 (1997پصیط اؾت )اچٌط ٍ خوبل، ای اهىبىپػٍّكی ٍ آهَظقی چٌسضقتِ

ای ضقتِّبی تلفیمی ٍ ثِ ٍیػُ هیبىآى چِ اوٌَى يطٍضی اؾت، ّوىبضی ثیكتط ٍ پػٍّف

ای ٍ آظهَزى ّبی ضقتِّبی پبضازاینهؿتلعم گصض اظ هحسٍزیت ّبییاؾت. اًدبم چٌیي پػٍّف

ّبی زیگط اؾت. ایي وِ آیب هُبلؼبت گطزقگطی ؾطاًدبم اػتجبض یه ضقتِ ضا ثِ قٌبؾیضٍـ

آٍضز ٍ ایي وِ هجبًی ًظطی آى هٌؿدن ٍ لَی یب پطاوٌسُ ٍ يؼیف ذَاّس ثَز ثِ زؾت هی

   ای، فطاگطفتي ضٍیىطزّبی فلؿفی ٍضقتِ پكتىبض پػٍّكگطاى گطزقگطی زض غلجِ ثط هَاًغ

( ٍ تالـ ثطای حل هؿبئل ٍالؼی ایي حَظُ 1997ّبی هتٌَع )اچٌط ٍ خوبل، قٌبؾیضٍـ

 ثؿتگی زاضز.

ای اظ خْبىِ ػلن، زض اًسیكس ثلىِ زض گَقِزاًكوٌس ثِ زاًكی وِ ٌَّظ ٍخَز ًساضز ًوی
وِ ثِ آىزاضز، ثیِ ایي وبض ٍا هیوٌس ٍ هْن ایي وِ َلجی اٍ ضا ثهؿبئل هؼیي پػٍّف هی

زضؾتی ثساًس ضاُ اٍ ثِ ودب ذَاّس ضؾیس. هب ًیع اگط پطؾكی زاضین ٍ زض َلت زاًؿتي ّؿتین 
پیوبیین. اگط لجل اظ حطوت هؼیي وٌین وِ ضاُ ّب ضا هیگصاضین ٍ ثِ تسضیح هٌعللسم زض ضاُ هی

گًَِ ثبیس َی وطز ثِ َلت ػلن ًیبظی ّب ضا چچِ ثبیس ثبقس ٍ قطایٍ ٍضٍز زض آى چیؿت ٍ هٌعل
قٌبؾین ٍ زیگط الظم ًیؿت آى چِ ضا وِ حبنل قسُ اؾت ّب ضا هیّب ٍ هٌعلًساضین ظیطا ضاُ
 (36: 1391)زاٍضی اضزوبًی،  تحهیل وٌین
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