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چکیذه:
اًؿبى ثطای ؾَْلت هُبلؼِی خْبى ثِ َجمِثٌسی زاًف پطزاذتِ ٍ ایي َجمِثٌسی اهىبى اًجبقت ٍ
ثبظیبثی زاًف ضا ثطای ٍی فطاّن هیوٌس .لطاضگیطی اًَاع زاًف زض هطظّبی هكرم ثِ تسضیح ضقتِّبی
زاًكگبّی ضا ثطای هُبلؼِی ًظبمهٌس پسیسُّبی خْبى ثِ ٍخَز آٍضزُ اؾت .گطزقگطی ،ثِ ػٌَاى یىی اظ
پسیسُّبی زًیبی هؼبنط ،هَيَػی پیچیسُ ٍ چٌسٍخْی اؾت وِ ثطضؾی آى ػجَض اظ هطظّبی ضقتِّبی
ضایح زاًكگبّی ٍ اتربش ضٍیىطز تلفیمی ضا هیَلجس .زض ایي همبلِ ،خبیگبُ هُبلؼبت گطزقگطی زض هیبى
ضقتِّبی زاًكگبّی ٍ ضٍیىطزّبی هُبلؼبتی آى ثطضؾی قسُ اؾت .ثطضؾیّب ًكبى هیزّس وِ هبّیت
پسیسُی گطزقگطی ثِ گًَِای اؾت وِ قٌبذت آى ًیبظهٌس هُبلؼبت هیبىضقتِای ٍ چٌسضقتِای اؾت ٍ
تالـ ثطای اضتمبی خبیگبُ آى اظ یه حَظُی هُبلؼبتی ثِ یه ضقتِ قبیس ًبقی اظ فمساى اػتوبز ثِ ًفؽ
آوبزهیه ٍ غلجِ ی زیسگبُ ٍحست ػلَم ثبقس .زض ًْبیت ،هَيَع ضقتِ ثَزى گطزقگطی ثب تَخِ ثِ هؼیبض
الگَّبی ّطؾت ،وَّي ٍ ثطًكتبیي ًیع هَضز ثطضؾی لطاض گطفت .ؾطاًدبم ،پؽ اظ ثطضؾی خبیگبُ ضقتِای
هُبلؼبت گطزقگطی ثب اتربش ایي الگَّب ،گصض اظ هحسٍزیتّبی پبضازاینّبی ضقتِای ٍ اتربش ٍ تلفیك
ضٍـقٌبؾی ضقتِّبی هرتلف ثطای اًدبم پػٍّفّبی تلفیمی ثِ ػٌَاى ضاّىبضّبی تَؾؼِ ٍ تمَیت
هُبلؼبت گطزقگطی پیكٌْبز قسُ اؾت.
واصگاى کلیذی :ضقتِ ،حَظُ ی هُبلؼبتی ،الگَی ّطؾت ،پبضازاین ػلوی وَّي ،الگَی ثطًكتبیي.

ًَ 1یؿٌسُ هؿئَل :زاًكیبض زاًكىسُ هسیطیت ،زاًكگبُ ػالهِ َجبَجبیی ()mdziaee @gmail.com
ًَ 2یؿٌسُ هؿئَل :زاًكدَی زوتطی هسیطیت گطزقگطی ،زاًكگبُ ػالهِ َجبَجبیی
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هقذهه
زاًف اظ زیطثبظ ثِ ضقتِّبی هؿتمل ٍ هدعایی تفىیه قسُ ٍ ایي ضقتِّب زض هطاتت
هرتلفی ؾُحثٌسی قسُاًس .ثِ ََض هثبل اضؾَُ زض وتبة اذالق ًیىَهبن ٍ ثؼس اظ اٍ فبضاثی ،زض
ثؼًی اظ آثبض ذَز ،ایي هطاتت ضا ثیبى وطزُاًس .ایي هطاتت اظ فًیلتً 1ظطی آغبظ قسُ اؾت .پؽ
اظ فًیلت ًظطی ،فًبیل فىطی یب ػملی هیآیس .هطتجِی ؾَم فًیلت اذاللی اؾت ٍ زض ًْبیت
زض هطتجِی چْبضم ثِ فًبیل ػولی هیضؾین .یؼٌی ػلن اػلی ػلن ًظطی اؾت ٍ ثِ تسضیح وِ
پبییي هیآیین ثِ ػلن ػولی ًعزیه هیقَین ٍ ایي ؾیط ًعٍلی ازاهِ هییبثس تب ایي وِ ػلن ثِ
ػلن ػولی هحى ٍ هْبضت هجسل هیقَز (زاٍضی اضزوبًی )192 :1391 ،زض آى زٍضاى،
اًسیكوٌساى ثِ ّوِی حَظُّبی گًَبگَى زاًف هیپطزاذتٌس ٍ زضثبضُی آىّب ون ٍ ثیف اَالع
زاقتٌس (يطغبهی )1387 ،ثب ٍضٍز ثِ زٍضاى هسضى ،لعٍم ایدبز ترهم زض زاًفّبی اػهبض
گصقتِ آقىبض گكت ٍ هطظ ضقتِّب هؼیي ٍ هؿتحىن قس .زض ایي زٍضاى ،اًسیكوٌساى ثطای
قٌبذت ثْتط پسیسُّبی َجیؼی ٍ اختوبػی وِ زض ٍالغ یه ول ٍاحس ثَزًس ،آىّب ضا ثِ اخعای
ؾبزُتطی تمؿین وطزًس .ایي تمؿینثٌسی ثط اؾبؼ هَيَػبت گًَبگَى نَضت گطفت ٍ هٌدط ثِ
قىلگیطی قبذِّبی هرتلف زاًف هبًٌس خبهؼِقٌبؾی ،ظیؿتقٌبؾیٌّ ،ط ،فلؿفِ ٍ  ...قس.
فَوَ 2ثب ًگبّی پؿتهسضى ،ایي َجمِثٌسی ضا فٌبٍضیّبی ثٌْدبضؾبظی 3هیًبهس ٍ هؼتمس اؾت
ثب ایدبز ایي ضقتِّب ،زاًف ٍ لسضت افطاز تثجیت قسُ ٍ آى ضا گًَِای لسضتوٌس ٍ هرطة اظ
ؾلُِ هیزاًس (زضیفَؼ ٍ 4ضثیٌَ )198 :1983 ،5ػالٍُ ثط فَوَ ،اًسیكوٌساى پؿتهسضى زیگطی
هبًٌس ضازضفَضز ،6لیَتبض ٍ 7زضیساً 8یع ثِ ًمس هطظثٌسیّبی ههٌَػی ضقتِّبی هرتلف ػلوی
پطزاذتِ ٍ آى ضا هبًغ زضن ًظن َجیؼی حبون ثط پسیسُّب هیزاًٌس .آىّب ثطای ضفغ ایي هبًغ
هُبلؼبت هیبىضقتِای ٍ 9چٌسضقتِای 10ضا پیكٌْبز وطزُاًس (يطغبهی )1387 ،تب ّن
هحسٍزیتّب ٍ وبؾتیّبی ضٍـ ترهمهحَضی ثطَطف قَز ٍ ّن ظطفیتّب ٍ اهىبًبت
پػٍّكی خسیس ثطای حَظُّبی هرتلف ػلَم فطاّن آیس (ثطظگط)1387 ،زض ضٍیىطز چٌسضقتِای
هُبلؼِی یه هَيَع ثب زضثطگطفتي اَالػبت ؾبیط ضقتِّب نَضت گطفتِ ،اهب ّوچٌبى ایي
هُبلؼِ زضٍى هطظّبی ضقتِای اتفبق هیافتس .زض حبلی وِ هُبلؼِی هیبىضقتِای ػجبضت اؾت اظ
«وبض ثیي ضقتِّب ،پیًَس تىٌیهّب ٍ فلؿفِّبی هرتلف ثِ ًحَی وِ ضقتِّب اظ یىسیگط خسا
 1فبضاثی ثِ التفبی افالََى ،ثِخبی ػلنْ فًیلت گفتِ اؾت (زاٍضی اضزوبًی)1391:192 ،
2

Foucault
Technologies of Normalization
Dreyfus
5
Rabinow
6
Rutherford
7
Lyotard
8
Derrida
9
Interdisciplinary
10
Multidisciplinary
3
4

 ..............10هجلهی بزناههریشی و توسعه گزدضگزی ،سال چهارم ،ضوارهی سیشدهن ،تابستاى 1394

ًجَزُ ٍ تؼوساً ثِ یىسیگط ًعزیه قسُ ٍ ثََِض هكرم ذَاّبى ایدبز یه ؾٌتع ّؿتٌس»
(لیپط )1981 ،1ثِ ػجبضت زیگط ،زض ضٍیىطز چٌسضقتِای اظ اَالػبت حبنل اظ ؾبیط ضقتِّب
اؾتفبزُ هیقَز ثسٍى ایيوِ پػٍّكگطاى اظ هطظّبی ذَز فطاتط ضًٍس .ایي ضٍیىطز ًؿجتبً هفیس
اؾت ٍ پػٍّكگطاى هیپصیطًس وِ زاًف حبنل اظ ضقتِّبی زیگط اضظـ ٍ ّسف هكرهی زاضز
ٍ ذَز زض فطآیٌس تَلیس زاًف زض ؾبیط حَظُّب ٍاضز ًویقًَس .زض حبلی وِ زض ضٍیىطز
هیبىضقتِای پػٍّكگطاى ٍاضز ضقتِّبی زیگط ًیع هیقًَس ٍ زض تَلیس زاًف ًمف زاضًس .ثسیي
تطتیت ،فلؿفِ ٍ ضٍـّبی ضقتِّبی هرتلف ثب ّسفی هؼیي ثب ّن تطویت هیقًَس (اچٌطٍ 2
خوبل)1997 ،3
پیغبهی ٍ تَضاًی ( )1388زالیل گطایف ثِ ضٍیىطزّبی تلفیمی ٍ ًظبمّبی غیطضقتِای
آهَظـ ٍ پػٍّف ضا ایي ََض ثطهیقوبضًس :پیچیسگی ٍ چٌسثؼسی ثَزى اًؿبى ٍ پسیسُّبی
اًؿبًی؛ ضقس ضٍظافعٍى هطظّب زض ػلَم؛ ًیبظ اًؿبى اهطٍظ ثِ تَلیس ػلَم ػبضی اظ هكىالت
خطیبىّبی هتؼهجبًِ هسضًیتِ؛ ٍ زضیبفت ایي حمیمت وِ ًظبمّبی هحتَایی ضقتِّب ،زض ٍالغ ٍ
زض اثتساًَ ،ػی َجمِثٌسی ػولی ثطای زاًف ٍ هَيَعّبی پػٍّكی ٍاثؿتِ ثِ آى ضقتِ ثِ قوبض
هیضفتِ اؾت ٍ العاهبًً ،ویتَاًس هجٌبیی ثطای ؾبظهبىزّی آهَظقی هفیس ٍ يطٍضی ثبقس.
يطغبهی (ً )1387یع زض ثبظتؼطیف خبیگبُ زاًفّبی هرتلف هتٌبؾت ثب ًیبظّبی ػهط حبيط
هؼتمس اؾت وِ ثِ خبی َطاحی زاًف ثط هجٌبی ضقتِّبی ضایح ٍ هؼیي ثْتط اؾت آى ضا ثط
اؾبؼ هَيَػبت ٍ پسیسُّبی هَخَز َطاحی وطز .ثب تَؾؼِی ضٍیىطز هؿئلِهحَض زض پػٍّف،
احتوبالً يطٍضت اؾتفبزُ اظ پػٍّفّبی تلفیمی افعایف هییبثس ،ظیطا ٍلتی هؿئلِ زض وبًَى
تَخِ ثبقس ،پػٍّفّب ثب ّسف ثطضؾی هؿبئل ٍالؼی تٌظین ٍ ثطًبهِضیعی هیقَز (پَضػعت ٍ
للیپَض )1388 ،اؾبؾبً پطزاذتي ثِ هؿبئل ٍ ثحطاىّبی خبهؼِی هؼبنط خع ثب ضّیبفتی
هیبىضقتِای ٍ فطاگیط هوىي ًیؿت (ػلَیپَض ٍ ًؼوتپَض)1388 ،
هُبلؼِی پسیسُ ی گطزقگطی ًیع وِ هؼوَالً اظ آى ثِ ػٌَاى فؼبلیتی پیچیسُ ٍ چٌسٍخْی
یبز هیقَز ًیبظهٌس ًگبّی ولًگط ٍ ًظبمهٌس اؾت.گطزقگطی ثِ ػٌَاى یىی اظ پسیسُّبی زًیبی
هؼبنط اظ هَيَػبت ًؿجتبً خسیس پػٍّفّبی آوبزهیىجِ قوبض هیضٍز (اؾویت17 :1989 ،؛ ثِ
ًمل اظ اچٌط ٍ 4خوبل ،)1997 ،5هُبلؼِی گطزقگطی زض لطى ثیؿتن ضقس یبفتِ ٍ اهطٍظُ اظ
هٌظط ضقتِّبی هرتلفی هَضز ثطضؾی لطاض هیگیطز (اچٌط ٍ خوبل)1997 ،
تبوٌَى هجبحث ظیبزی پیطاهَى هؿبئل ضٍـقٌبذتی ،گطایفّبی پػٍّكی ٍ ضٍیىطزّبی
هٌبؾت ثطای هُبلؼبت گطزقگطی نَضت گطفتِ اؾت .ایي هجبحث ًكبى هیزّس وِ زٍ ًگبُ ولی
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ثِ گطزقگطی ٍخَز زاضز :هُبلؼِی گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه ضقتِی هدعا؛ ٍ هُبلؼِی
گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه حَظُی هُبلؼبتی (اچٌط ٍ خوبل )1997 ،پطؾفّبیی وِ زض ایي
ذهَل هُطح هیقًَس ،ػجبضتٌس اظ:
 .1هُبلؼبت گطزقگطی زض حبل حبيط یه ضقتِ اؾت یب یه حَظُی هُبلؼبتی؟
 .2آیب هجبًی ًظطی گطزقگطی زض ًْبیت اًؿدبم ٍ غٌبی وبفی ثطای ثطای تجسیل قسى ثِ یه
ضقتِ ضا هییبثس؟
 .3ضٍیىطز هُبلؼبتی هٌبؾت ثطای ثطضؾی هَيَػبت گطزقگطی وسام اؾت؟
هبانی نظزی
تب وٌَى ثؿیبضی اظ تحلیلگطاى تالـ وطزُاًس خبیگبُ گطزقگطی ضا زض هیبى ؾبیط ضقتِّبی
زاًكگبّی ثیبثٌس .ثطذی گطزقگطی ضا یه ضقتِ 1للوساز وطزُ ،زض حبلی وِ ثطذی زیگط آى ضا
یه حَظُی هُبلؼبتی 2هیزاًٌسٌّ .ىل )185 :1988( 3ثیي ضقتِ ٍ حَظُی هُبلؼبتی توبیع
لبئل اؾت .ضقتِّب هدوَػِّبیی هتوبیع اظ ًظطیِّب ،هفبّین ٍ ضٍـّب ّؿتٌس ،زض حبلی وِ
حَظُّبی هُبلؼبتی اظ توبهی گًَِّبی زاًف یب ضقتِّب ثطای تكطیح هَيَػبت ذَز ثْطُ
هیگیطًس (ثِ ًمل اظ تطایت )2004 ،4زض ازاهِ ًظطات پػٍّكگطاى گطزقگطی زض هَضز ضقتِ یب
حَظُی هُبلؼبتی ثَزى آى ثِ تفىیه شوط قسُ اؾت.

الف) هُبلؼبت گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه ضقتِ
ثطذی اظ پػٍّكگطاى گطزقگطی پیكطفت ٍ گؿتطـ هُبلؼبت گطزقگطی ضا ثِ هٌعلِی
تىبهل زض خْت زؾتیبثی ثِ خبیگبُ ضقتِای تفؿیط وطزُاًس (تطایت)1997 ،گَلسًط)1988( 5
گطزقگطی ضا یه ضقتِ هؼطفی هیوٌسٍ .ی گطزقگطی ضا زض هطاحل اثتسایی ذَز ٍ هكبثِ ثب
خبیگبُ هسیطیت ثبظضگبًی زض زِّی  50زض آهطیىب هیزاًس (ثِ ًمل اظ تطایت)1997 ،؛ چٌبى وِ
اچٌط ٍ خوبل (ً )1997یع ضقس ضٍظافعٍى وتبةّبی زضؾی ،هدلِّبی پػٍّكی ،اًدويّبی
حطفِای ٍ ،ایدبز زٍضُّبی هُبلؼبت گطزقگطی ضا ًكبًِّبیی اظ ثِ ٍخَز آهسى یه ضقتِی
هدعای گطزقگطی زض آیٌسُ هیزاًٌسَّ .ضًطً )2000( 6یع ثِ ثطضؾی قىلگیطی ػلن گطزقگطی
گطزقگطی یب تَضیؿوَلَغی 7پطزاذتِ اؾت (ثِ ًمل اظ تطایت )2004 ،لیپط ( )1981اظ ایدبز
ضقتِی گطزقگطی حوبیت هیوٌس ،ظیطا هؼتمس اؾت ثب ایي وبض هیتَاى ثط وبؾتیّبی ًبقی اظ
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ثطًبهِ ی آهَظقی اؾبؾبً ًبهٌؿدن فبئك آهس .اٍ ثسیي هٌظَضً ،ظطیِی ػوَهی گطزقگطی 1ضا
هیوٌس وِ ثب ًگبّی ؾیؿتوی ثِ گطزقگطی آى ضا هتكىل اظ گطزقگطاى ،هٌبَك
هُطح
گطزقگطفطؾت ،هؿیطّبی تطاًعیت ،همهسّب ٍ ،نٌؼت هیزاًس .لیپط ( )2000گطزقگطی ضا ثِ
ػٌَاى ضقتِای زض حبل ظَْض ٍ قىلگیطی هؼطفی هیوٌس .تطایت (ً )1997ظطیِ ػوَهی
گطزقگطی لیپط ضا اثعاضی هفیس ثطای تؼییي اثؼبز گطزقگطی زاًؿتِ ٍلی آى ضا یه ًظطیِ
2
اًؿدبمثرف ثطای ًظبم ػلوی گطزقگطی ًویزاًس .ثب ایي حبل،لیپط ( )1981ػٌَاى ؾفطقٌبؾی
ضا ًیع ثطای ضقتِای وِ ثط اؾبؼ ًظطیِی ػوَهی گطزقگطی ٍی قىل ذَاّس گطفتجطگعیسُ ٍ
آى ضا ًبهی هٌبؾت ثطای هُبلؼِی ػلوی گطزقگطی هیزاًس.
ػالٍُ ثط ذَز گطزقگطی ثِ ػٌَاى هَيَع هَضز هُبلؼِ ،ػَاهل زیگطی ًیع زض تؼییي خبیگبُ
آى زض هیبى ؾبیط ضقتِّب ًمف زاقتِ اؾت .تَلویي )29 :2001( 3ػمیسُ زاضز وِ ضقتِّبی
زاًكگبّی ؾبذتِ ٍ پطزاذتِی ثرفّبی هرتلف ًْبزی ٍ فىطی وبض اؾت؛ یؼٌی تمؿین وبضّب
ثِ حطفِّبی هرتلف ظهیٌِؾبظ پیسایف ضقتِّب اؾتّ .بلّ ٍ 4وىبضاى (ً )2004یع ثب ّویي
اؾتسالل ٍخَز ضقتِی هُبلؼبت گطزقگطی ضا تَخیِ هیوٌٌس ،ظیطا اهطٍظُ ثرفّبی هرتلف
نٌؼت گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه حطفِ زض خبهؼِ ٍخَز زاقتِ ٍ پصیطفتِ قسُ اؾت .لیپط
(ً )1981یعثب ًگبّی هكبثِ« ،هُبلؼبت گطزقگطی» یب «هسیطیت گطزقگطی»ضا یه حَظُی
هكرم ٍ هٌؿدن تَلیس زاًف هیپٌساضز .ایي هَيغ پطاگوبتیه وبهالً هؼمَل ٍ يطٍضی اؾت
ظیطا اّویت گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه پسیسُی هْن التهبزی ،اختوبػی ،فطٌّگی ،ؾیبؾی ٍ
ظیؿتهحیُی زض زًیبی هؼبنط ٍخَز یه ضقتِی هدعا زض ایي حَظُ ضا يطٍضی ؾبذتِ ٍ وبهالً
تَخیِ هیوٌس (وَلعّ ٍ 5وىبضاى)2009 ،

ة) هُبلؼبت گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه حَظُی هُبلؼبتی
ػلیطغن آى چِ زض ثبال شوط قس ،وَپطّ ٍ 6وىبضاًف ( )3 :1998هؼتمسًس اهطٍظُ گطزقگطی
تٌْب یه حَظُ ی هُبلؼبتی اؾت ٍ ٌَّظ اظ ظیطثٌبی غٌی ًظطی الظم ثطای ضقتِ ثَزى ثطذَضزاض
ًیؿت (ثِ ًمل اظ تطایت )2004 ،ثط ّویي اؾبؼ ،گبى (ّ )1987ن گطزقگطی ضا یه ظهیٌِی
هُبلؼبتی هؼطفی وطزُ ٍ فْطؾتی اظ ضقتِّبی انلی هبًٌس ثبظاضیبثی ،خغطافیب ،اًؿبىقٌبؾی،
ضفتبض ،ثبظضگبًی ،اوَلَغی اًؿبًی ،تبضید ،ػلَم ؾیبؾی ،ثطًبهِضیعی ٍ َطاحی ٍ آیٌسُپػٍّی ضا وِ
گطزقگطی اظ آىّب ووه هیگیطز اضائِ هیزّس (ثِ ًمل اظ تطایت)2004 ،
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تطایت ( )48 :2004 ٍ 1997گطزقگطی ضا ثِ زلیل فمساى اًؿدبم ًظطی یب هفَْهی زضًٍی
ٍ ٍاثؿتگی ثِ ؾبیط ضقتِّب فبلس ٍیػگیّبی یه ضقتِ هیزاًس.زاًلسً )1986( 1یع ضقتِّب ضا ثط
اؾبؼ هبّیت هفبّین ،ؾبذتبض هٌُمی آىّب ٍ ضٍـّبی هَضز اؾتفبزُ تؼطیف هیوٌسَ .جك ایي
تؼطیف ًیع گطزقگطی ٍیػگیّبی الظم ثطای ضقتِ ثَزى ضا ًساضز (تطایت)1997 ،
ثطذی زیگط اظ پػٍّكگطاى گطزقگطی ًیع ثب اقبضُ ثِ فمساى هفبّین ٍ چبضچَة هٌؿدن زض
پػٍّفّبی گطزقگطی ،توبیلی ثِ حوبیت اظ قىلگیطی ضقتِی هدعای گطزقگطی ًساضًس،
ثلىِ ثط ًیبظ ثِ پػٍّفّبی تلفیمی ثطای غلجِ ثط هكىالت هفَْهی ٍ ضٍـقٌبذتی تأویس زاضًس.
زىّ ٍ 2وىبضاى ( )1988زض ثحث پیطاهَى ضٍـقٌبؾی پػٍّف گطزقگطی ثیبى وطزُاًس وِ
گطزقگطی تَؾٍ ػلَم اختوبػی زض اٍایل زِّی  70وكف قس .ثب ایي حبلً ،یبظ گطزقگطی ثِ
ضٍـقٌبؾیّب ٍ ضٍیىطزّبی هفَْهی خسیس ّوچٌبى ثؿیبض هَضز ثحث اؾت.
اچٌط ٍ خوبل ( ) 1997ثطذی اثؼبز ولیسی ثطای ّسایت گطزقگطی ثِ ؾَی اػتجبض ثیكتط ثِ
ػٌَاى یه حَظُی هُبلؼبتی ٍ ثِ ؾَی خبیگبُ ضقتِای ضا ایي ََض ثط هیقوطًس :پػٍّف
ولًگط ٍ هٌؿدن؛ ایدبز یه پیىطُی ًظطی اظ زاًف؛ توطوع هیبىضقتِای؛ ضٍـقٌبؾی ٍ
تئَضی ٍايح ٍ ضٍقي؛ وبضثطز ضٍـّبی ویفی ٍ ووّی ٍ ،قیَُّبی اثجبتگطایبًِ ٍ
غیطاثجبتگطایبًِ.
تطایت (ً )1997یع هبّیت گطزقگطی ضا ثب ضقتِّبیی هبًٌس فیعیه ،فلؿفِ ٍ التهبز همبیؿِ
وطزُ ٍ هیگَیس ایي ضقتِّب قیَُای ذبل ثطای تحلیل خْبى ذبضخی اضائِ هیزٌّس ،زض حبلی
وِ گطزقگطی ،ذَز ،هَيَػی اظ ضٍیسازّبی خْبى ذبضخی اؾت ٍ ثٌبثطایي ذَز زازُای اؾت
وِ ثبیس ثطضؾی قَز ًِ ،ضٍـ ثطضؾی زازُّب.
اوثط پػٍّكگطاى گطزقگطی زض ضقتِّبی هرتلف هبًٌس خغطافیب ،خبهؼِقٌبؾی ،ثبظاضیبثیٍ ،
اًؿبىقٌبؾی تحهیل وطزُاًس .ثِ ّویي زلیلّ ،ط ًظطیِی گطزقگطی وِ ایدبز قَز زض زاذل
هطظّب ٍ پبضازاینّبی ذبل ضقتِای قىل هیگیطز .ایي هجبحث ًكبى هیزّس وِ یبفتي خبیگبُ
گطزقگطی زض هیبى ضقتِّب اهطی زقَاض اؾت .ثطذی تالـ وطزُاًس تب ؾیط تَؾؼِی زاًف
گطزقگطی ضا زض ضقتِّبی هرتلف تطؾین وٌٌس (وَلع ٍ ّوىبضاىً )2006 ،تیدِی چٌیي
هُبلؼبتی ًوبیبًگط ایي اؾت وِ تب چِ حس گطزقگطی زض ضقتِّبی هرتلف ػلَم اختوبػی ٍ
اًؿبًی ٍاضز قسُ اؾت .زض ایي هیبى،تبضیدزاًبى اذیطاً ثِ هَيَػبت گطزقگطی پطزاذتِاًس
(ؾوٌع ،)3-2 :2005 ،3زض حبلی وِ حًَض هَيَػبت گطزقگطی زض هُبلؼبت خغطافیزاًبى
(ّبل ٍ پیح ٍ ) 3 :2006 ،4ثِ ٍیػُ خغطافیساًبى آلوبًی ثؿیبض چكوگیط ثَزُ اؾت (وطایعل،5
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)2004؛ پَظض ،)1939( 1خغطافیساى آلوبًی ،ثطای ًرؿتیي ثبض ثِ ثطضؾی ضاثُِی هٌظط ٍ
فؼبلیتّبی گطزقگطی پطزاذتِ ٍ فؼبلیتّبی گطزقگطی ٍ فطاغتی ضا یىی اظ وبضثطیّبی هْن
ظهیي زاًؿتِ اؾتٍ .ی هؼتمس اؾت گطزقگطی زض یه فًبی خغطافیبیی نَضت گطفتِ ٍ هٌظط
ذبل ذَز ضا ثِ ٍخَز هیآٍضز .ثسیي تطتیت ،یه هٌُمِی گطزقگطی ایدبز هیقَز وِ اظ ؾبیط
هٌبَك هتوبیع اؾت .گطزقگطی تبثؼی اظ قطایٍ هحیُی اظ لجیل هٌظط ٍ اللین همهس،
ٍیػگیّبی خوؼیتی هٌُمِی هجسأ ٍ هَاضزی زیگط اؾت .هُبلؼبت پَظض ( )1939آغبظگط
2
تحلیلّبی پیچیسُی فًبیی زض حَظُی گطزقگطی قس (ثِ ًمل اظ وطایعل )2004 ،وطیؿتبلط
( )1955زیگط خغطافیساى آلوبًی اؾت وِ ثب تؼوین ًظطیِ هىبىّبی هطوعی 3ذَز ثِ ؾیؿتن
فًبیی گطزقگطی ،ؾؼی زض پیًَس گطزقگطی ٍ خغطافیب زاقتِ اؾتَ .جك ایي ًظطیٍِ ،ی
هٌبَك حبقیِ ای ٍ زٍض اظ هطاوع قْطی ٍ نٌؼتی ضا زاضای قطایُی هؿبػستط ثطای تَؾؼِی
گطزقگطی هیپٌساضز .ؾپؽ ،زض زِّی  ،70تَخِ ثِ فؼبلیتّب ٍ ضفتبضّبی فطاغتی ٍ «خغطافیبی
ضفتبضّبی فطاغتی» خبیگعیي هُبلؼبت ؾٌتی «خغطافیبی گطزقگطی» وِ ثط ضاثُِی هٌظط ٍ
گطزقگطی تأویس زاقت .زض ایي ضٍیىطز خسیس ،گطزقگطی ٍ الگَّبی فًبیی آى ثركی اظ
فؼبلیتّبی ٍؾیغتط فطاغتی هحؿَة هیقس .ایي ضٍیىطز وِ ثطگطفتِ اظ هىتت هًَید 4اؾت ،ثِ
ههطف ظهبى ٍ هىبى تَؾٍ خَاهغ ٍ گطٍُّبی اًؿبًی ٍ ثِ ػجبضتی فؼبلیتّبی فطاغتی افطاز ٍ
تأثیط آى ثط فًب هیپطزاظز .ثسیي تطتیت ،هىتت هًَیدً ،ؿل زٍم پػٍّفّبی گطزقگطی زض
وكَضّبی آلوبًی ظثبى ضا ثِ ٍخَز آٍضز (ضٍپطت1975 ،5؛ ضٍپطت ٍ هبیطً )1970 ،6ؿل ؾَم
پػٍّفّبی گطزقگطی وِ ّن اوٌَى ًیع ضٍاج زاضز ثِ هَيَػبتی وبضثطزی هبًٌس گطزقگطی
پبیساض ،ظطفیت تحول فًبیی ،تغییطات اختوبػی ٍ ّوچٌیي تغییطات ػطيِ ٍ تمبيب هیپطزاظز
(وطایعل)2004 ،7
ثٌبثطایي ثؿیبضی اظ پػٍّكگطاى توبیل زاضًس هیبى ضقتِّبی ذَز ٍ ؾبیط ضقتِّب پیًَسی
ثطلطاض وٌٌس (وَلع ٍ ّوىبضاى ٍ )2009 ،ثِ هَيَع گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه حَظُی هُبلؼبتی
هی پطزاظًس ،زض حبلی وِ ثطذی زیگط توبیلی ثِ ایي وبض ًساضًس ٍ تطخیح هیزٌّس ثطای حفظ
التساض ٍ تثجیت اػتجبض ضقتِی ذَز اظ ایي وبض اختٌبة وٌٌس (َّلسى1 :2005 ،8؛ وَلع ٍ
ّوىبضاى )2006 ،چٌیي ًگطـّبی تٌگًظطاًِای هٌدط ثِ ایدبز زاًكی ًبهٌؿدن ٍ ظَْض
حمبیمی ههٌَػی هیقَز (ثبتطیل2001 ،9؛ تطایت)2006 ،
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ّوبىََض وِ زض ؾُح ػولیبتی ،ثطذی اظ فؼبالى ٍ زؾتاًسضوبضاى ایي حَظُ ؾؼی وطزُاًس
تب ثب هؼطفی ایي فؼبلیت التهبزی ثِ ػٌَاى یه نٌؼت ،اظ تؿْیالت ٍ حوبیتّبی هبزی ٍ
هؼٌَی هطثٌَ ثِ ایي ثرف ثطذَضزاض قًَس (يیبیی ٍ تطاةاحوسی ،)28 :1392 ،ثؿیبضی اظ
پػٍّكگطاى گطزقگطی ًیع وَقیسُاًس تب حَظُی پػٍّكی ذَز ضا ثِ خبیگبُ یه ضقتِ اضتمب
زٌّس تب هكطٍػیت ٍ هَلؼیت زاًكگبّی حَظُی ذَز ضا ًكبى زازُ ٍ زؾتطؾی ثِ هٌبثغ زاقتِ
ثبقٌس .ثحث زضثبضُی ایي وِ آیب گطزقگطی ثِ ایي خبیگبُ ضؾیسُ اؾت یب ًٌَِّ ،ظ حل ًكسُ ٍ
ثِ ًظط هی ضؾس هجبحث هطثٌَ ثِ تَلیس زاًف گطزقگطی ثبیس ازاهِ یبثس (وَلع ٍ ّوىبضاى،
)2009
زض خْبىِ ػلنِ خسیس ترهم اهطی ًبگعیط اؾت .زاًكوٌساى ثبیس هترهم ثبقٌس ،اهب ثطای
ایي وِ ػلن ضا پیف ثجطًس ثبیس اظ ترهم ثیطٍى آیٌس ٍ ًظط ٍؾیغ پیسا وٌٌس (زاٍضی اضزوبًی،
 )129 :1391هؿبئل ٍالؼی زض ذأل ٍ ؾبحت شّي پػٍّكگطاى یه ضقتِ ضخ ًویزّس .هؿبئل
زض خْبى ٍالغ قىل هیگیطًسٍ ،لی زاًكوٌساى زض خْبى ًظطی ذَز ثِ زًجبل ضاُ حل آى
هیگطزًسّ .ط چِ گؿتطزگی ایي خْبى ًظطی اظ َطیك ازغبم هیبىضقتِای افعایف یبثس ،ثط
احتوبل زؾتیبثی ثِ ضٍـ هٌبؾت حل هؿبئل ٍالؼی ًیع افعٍزُ هیقَز (پَضػعت ٍ للیپَض،
 )1388فسایی ( )1389هیبىضقتگی ضا پبؾری ثِ یهؾًَگطی پَظیتیَیؿن ٍ فطٍوبّی هؿبئل
اختوبػی ٍ اًؿبًی ثِ ػلَم َجیؼی هیزاًس؛ ظیطا اظ ظهبًی وِ ًبضؾبیی تحمیك زض ػلَم اًؿبًی ثب
هحَضیت پَظیتیَیؿن هُطح قس ،هؿئلِی هیبىضقتگی ًیع لَت یبفت .زض ٍالغ ،ثحث زضثبضُی
هؿبئل اًؿبًی ٍ اختوبػی خع اظ َطیك ًگبُّبی ّوِخبًجِ هیؿط ًیؿتٍ .ی هؼتمس اؾت
هیبى ضقتگی ًفی ضقتِ ثَزى ًیؿت ،ثلىِ ًمس آى اؾت .هُبلؼِی گطزقگطی ًیع ثِ ػٌَاى
پسیسُای اًؿبًی ٍ اختوبػی ًیبظهٌس ایي ًگبُ ّوِخبًجِ اؾت.
چٌسیي زِّ اؾت وِ گطزقگطی هَيَع ثؿیبضی اظ پػٍّفّبی زاًكگبّی اؾت .ثِ گفتِی
خؼفطی  ،چْبض گطایف پػٍّكی زض گطزقگطی ثسٍى ایي وِ خبیگعیي یىسیگط قًَس ثِ تطتیت
ظَْض وطزُاًس :حوبیتی ،هحتبَبًِ ،ؾبظگبضاًِ ٍ ،زاًفگطا .زٍ گطایف ًرؿت ثط اثطات گطزقگطی
ٍ گطایف ؾَم ثط اًَاع تَؾؼِ تأویس زاضًس .گطایف چْبضم ،یؼٌی زاًف-هحَض ،هیوَقس تب
گطزقگطی ضا ثِ ػٌَاى یه ول هُبلؼِ وطزُ ٍ زض پی ایدبز یه پیىطُی ػلوی اظ زاًف
گطزقگطی اؾت ،زض حبلی وِ اضتجبٌ ثب ؾبیط گطایفّب ضا ًیع حفظ هیوٌس ( )2003اّساف
گطایف زاًف-هحَض ثب اضتمبی خبیگبُ گطزقگطی ّنؾَ اؾت .زض ضاؾتبی اّساف ولی ایي
گطایف ،ثطای غلجِ ثط پطاوٌسگی ًظطی ،اؾبؼ ضقتِی ًَپبی گطزقگطی ثبیس ثِ خبی ضٍیىطز
چٌسضقتِای هجتٌی ثط ضٍیىطز هیبىضقتِای ثبقس (ثِ ًمل اظ اچٌط ٍ خوبل)1997 ،
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گطاثطى ٍ 1خؼفطیً )1991( 2یع هؼتمسًس ّیچ ضقتِی ٍاحسی ثِ تٌْبیی ًویتَاًس ثِ
هَيَع گطزقگطی پطزاذتِ ٍ آى ضا پَقف زّس.خؼفطی ٍ ضیچی ( )1981پٌح ضقتِی
آوبزهیه انلی زض پػٍّفّبی گطزقگطی ضا ایي ََض هؼطفی هیوٌٌس :التهبز ،خبهؼِقٌبؾی،
ضٍاًكٌبؾی ،خغطافیب ٍ ،اًؿبىقٌبؾی .ؾپؽ ،زض پػٍّكی زیگط خؼفطی ٍ اؾط )1988( 3ثب
ثطضؾی  157ضؾبلِی زوتطی وِ زض ظهیٌِی گطزقگطی تألیف قسُ ،ثِ حًَض  15ضقتِی انلی
پی ثطزًس .ثطای هُبلؼِی گطزقگطی ثبیس اظ هطظّبی ضقتِّب ػجَض وطز ٍ ًگبّی چٌسضقتِای ثِ
آى زاقت (گطاثطى ٍ خؼفطی)1991 ،
6
خؼفطی ٍ 4ضیچیً )1981( 5یع زض الگَی چطخ گطزقگطی  ،هُبلؼبت گطزقگطی ضا ثِ ػٌَاى
ػٌَاى یه ظهیٌِی هُبلؼبتی هؼطفی هیوٌٌس .زض زایطُی زضًٍیِ ایي چطخ ،زٍضُّبی هرتلف
گطزقگطی ٍ ،زض زایطُی ثیطًٍی آى ضقتِّبی هطتجٍ ثب آىّب لطاض زاضًس.
تطایت ( )1997ثب اقبضُ ثِ وبؾتیّبی الگَی چطخ گطزقگطی ،آى ضا زض ثطذی هَاضز زض
تًبز ثب تؼبضیف ضقتِ ٍ حَظُّبی هُبلؼبتی اضائِ قسُ تَؾٍ ّطؾت ( )33 :1974هیزاًس؛ ثِ
ّویي زلیل ثطای ضفغ ایي وبؾتیّب الگَیی خسیس اضائِ هیزّس .تطایت ( )49 :2004هُبلؼبت
گطزقگطی ضا زاضای (حسالل) زٍ ظهیٌِی هُبلؼبتی هیزاًس .هَضز اٍل ظهیٌِی هُبلؼبتی وؿت ٍ
وبض گطزقگطی اؾت وِ ثبظاضیبثی گطزقگطی ،اؾتطاتػی ؾبظهبىّبی گطزقگطی ٍ هسیطیت
گطزقگطی ضا زض ثط هیگیطز .هَضز زٍم وِ تمطیجبً ؾبیط حَظُّبی هُبلؼبتی گطزقگطی ضا زض ثط
هیگیطز هُبلؼبت غیط وؿت ٍ وبض گطزقگطی ًبهیسُ هیقَز .تٌْب چبضچَة اًؿدبمثرف ایي
حَظُّب اضتجبٌ آىّب ثب گطزقگطی اؾت ٍ قبهل حَظُّبی ثؿیبض هتٌَػی هبًٌس اثطات
ظیؿت هحیُی ،ازضاوبت گطزقگطی ٍ اثطات اختوبػی اؾت .تطایت ایي ظهیٌِی هُبلؼبتی
گطزقگطی ضا  ٍ ،TF27ظهیٌِی هُبلؼبت وؿت ٍ وبض گطزقگطی ضا  TF1هیًبهس ٍ هؼتمس اؾت:
ظهیٌِی هُبلؼبتی گطزقگطی (TF1+TF2;)TF
9
الجتِ ثبیس تَخِ زاقت وِ  TF2 ٍ TF1زاضای ثطذی ّوپَقبًیّب ّؿتٌس .اچٌط ٍ 8خوبل
(ً )1997یع پػٍّكگطاى هَضز اٍل ضا حعة «تَؾؼِی وؿت ٍ وبض» ٍ هَضز زٍم ضا حعة
«اثطات-ػَاضو» هیًبهٌس.
قىل ً 1حَُی تَلیس زاًف زض ظهیٌِّبی هُبلؼبتی گطزقگطی ضا ًكبى هیزّس .زایطُی
ثیطًٍی اثعاض ضقتِای تحلیل ضا ًكبى هیزّس .زایطُی هیبًی ( )TF1+TF2=TFهؼطف ظهیٌِّبی
1

Graburn
Jafari
Aaser
4
Jafari
5
Ritchie
6
Tourism Wheel Model
7
Tourism Field
8
Echtner
9
Jamal
2
3
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هُبلؼبتی گطزقگطی اؾت .ثیي زایطُی ثیطًٍی ٍ زایطُی هیبًی ،فًبیی ثِ ًبم ًَاض زاًف 1لطاض
زاضز وِ زض ٍالغ هحل تَلیس زاًف گطزقگطی اؾت .ایي ًَاض فهل هكتطن ضقتِّب ٍ ظهیٌِّبی
هُبلؼبتی گطزقگطی ضا ًكبى هیزّس .ثسیي تطتیت هثالً ثب ٍضٍز التهبز ثِ ظهیٌِی هُبلؼبتی
گطزقگطی ،هفَْم يطیت تىبثطی ایدبز هیقَز .ایي زاًف گطزقگطی چٌسضقتِای اؾت ٍ ّط
ضقتِ ضٍـقٌبؾی هطثٌَ ثِ ذَز ضا اضائِ هیزّس .ػالٍُ ثط ایيًَ ،اض زاًف تؼبهل هیبى ضقتِّب
ثب یىسیگط ٍ ثب ظهیٌِی هُبلؼبتی گطزقگطی ضا ًیع ًكبى هیزّس .هثالً هفَْم ظطفیت تحول 2اظ
تطویت ضقتِّبی خبهؼِقٌبؾی ،التهبز ٍ ظیؿتقٌبؾی حبنل هیقَز .تطویت ضقتِّب ثطای
قٌبذت ثْتط زًیبی ذبضخی گطزقگطی ثیبًگط یه ضٍیىطز هیبىضقتِای اؾت (تطایت:2004 ،
)50

ضکل  .1تولیذ دانص گزدضگزی
هأذص .تطایت50 :2004 ،

گیجًَع ٍ ّوىبضاًف ( )1 :1994تَلیس زاًف هیبىضقتِای ٍ ثیيضقتِای ضا گًَِ  1تَلیس
زاًف هیًبهٌس .گًَِی  1زاًف زض یه ثؿتط قٌبذتی ٍ ضقتِای قىل هیگیطز ٍ زاًكی اؾت
وِ ػوستبً زض هؤؾؿبت آهَظـ ػبلی تَلیس هیقَز .آىّب قىل خسیسی اظ تَلیس زاًف ضا ًیع ثب
ًبم گًَِی  2زاًف هؼطفی هیوٌٌس .ایي گًَِ اظ زاًف زض یه ثؿتط وبضثطزی ٍ ذبضج اظ
چبضچَة ضقتِای ٍ هحیُی زاًكگبّی قىل هیگیطز .ثرف ػوسُای اظ تَلیس گًَِی  2زاًف
گطزقگطی زض لؿوت ثبالی زایطُی هطوعی قىل نَضت هیگیطز ٍ ثب هحیٍ  TF1زض اضتجبٌ
اؾت ،ظیطا هطاوع انلی تَلیس گًَِی  2زاًف نٌؼت ،زٍلت ،اتبق فىط ،گطٍُّبی شیٌفؼبى ،هطاوع

Band K
carrying capacity

1
2
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تحمیمبتی ٍ هكبٍضُ ضا زض ثط هیگیطز .پیكطفتّبیی هبًٌس اتبقّبی َّقوٌس ّتل ،ؾیؿتنّبی
هسیطیت ثبظزُ ٍ ؾیؿتنّبی ضظضٍاؾیَى وبهپیَتطی تَؾٍ نٌؼت ٍ ثطای نٌؼت ایدبز قسُاًس
(ثِ ًمل اظ تطایت)2004 ،
1
گیجًَع ٍ ّوىبضاًف ( )168 :1994تَلیس گًَِی  2زاًف ضا فطاضقتِای هیزاًٌس :زاًكی
وِ زض یه ظهیٌِ ی وبضثطزی ذبل ٍ اظ َطیك ؾبذتبضّبی ًظطی ،ضٍـّبی تحمیك ٍ قیَُّبی
اخطایی هتوبیع آى ایدبز قسُ ٍلی خبیگبُ آى زض ًمكِی هتؼبضف ضقتِای لبثل تؼطیف ًیؿت
(ثِ ًمل اظ تطایت )2004 ،تطایت (ٍ )2004اغُی فَقضقتِای 2ضا ثطای تؼطیف ایي گًَِی زاًف
هٌبؾتتط هیزاًس ،ظیطا هؼتمس اؾت وِ اٍالً احتوبل زاضز ٍاغُی فطاضقتِای ثِ اقتجبُ هفَْم
تَلیس زاًف هیبىضقتِای ضا ثِ شّي هتجبزض ؾبظز ،ثبًیبً زض گًَِی زٍم ،زاًف ذبضج اظ چبضچَة
ضقتِای تَلیس هیقَز.
اًتمبزی وِ ثِ پػٍّفّبی گطزقگطی ٍاضز هیقَز غلجِی زیسگبُّبی وؿت ٍ وبض -هحَض
(گًَِی زٍم تَلیس زاًف) زض آىّبؾت وِ هبًغ ًظطیِپطزاظی زض ایي حَظُ قسُ اؾت
(فطاًىلیي ٍ 3وطًگ )2001 ،4زض ایطاى ًیع ،اضتجبٌ ًبوبضآهس نٌؼت ٍ زاًكگبُ اظ هكىالت
آهَظقی ٍ پػٍّكی ایي حَظُ اؾت (حیسضی چیبًِ ٍ ّوىبضاى)1391 ،
زیل ٍ 5ضاثیٌؿَى )2001( 6ثطای تَؾؼِی گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه حَظُی هُبلؼبتی ایدبز
زٍضُّبی هَيَػی 7ضا زض زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبت پیكٌْبز هیزٌّس .ایدبز زٍضُّبی هَيَػی ٍ
گطایفّب ثِ گطزقگطی ایي اهىبى ضا هیزّس تب ثِ ػٌَاى یه حَظُی هُبلؼبتی آوبزهیه ثب
اًؿدبم ثیكتطی تَؾؼِ یبثس ٍ پػٍّكگطاى گطزقگطی ًیع هیتَاًٌس هفبّین هَخَز ضا ٍؾؼت
زازُ ٍ هطظّبی زاًف گطزقگطی ضا زض ظهیٌِّبی ترههی گؿتطـ زٌّس .آىّب زض ّویي
ضاؾتب الگَیی ؾِثركی اظ زٍضُّبی آهَظقی گطزقگطی اضائِ وطزُاًس (قىل  )2ؾِ ضٍیىطز
هتفبٍت آهَظقی زض ایي الگَ ػجبضتٌس اظ:
 .1زٍضُّبی ػوَهی :زض ایي زٍضُّب هْبضتّبی هیبىضقتِای هَضز ًیبظ ثطای قٌبذت ولی
نٌؼت گطزقگطی آهَظـ زازُ هیقَز .هوىي اؾت ثطذی هَيَػبت ترههی ًیع تسضیؽ قَز
ٍلی ثِ ََض ولی ّیچ حَظُی ذبنی هَضز تأویس ٍالغ ًویقَز.
 .2زٍضُّبی وبضثطزی :ایي زٍضُّب ثِ زاًكدَیبى ترهمّبی وبضثطزی زض یه ظهیٌِی ذبل
ضا اضائِ هیزٌّس .ثِ زلیل هبّیت ذسهبتی نٌؼت گطزقگطی ،هؼوَالً هْبضتّبی ترههی زض
حَظُّبی فٌبٍضی اَالػبت ،ثبظاضیبثی ،ثطًبهِضیعی ٍ غیطُ هَضز ًیبظ اؾت.
1

Trans disciplinary
Extra disciplinary
3
Franklin
4
Crang
5
Dale
6
Robinson
7
Theming
2
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 .3زٍضُّبی هحهَل/ثبظاض-هحَض :ایي زٍضُّب ثط هبّیت ٍ ایدبز هحهَالت ٍ ثبظاضّبی ذبنی
توطوع زاضًس وِ ًیبظهٌس زاًف ٍ هْبضت ترههی ثطای اضائِی هؤثط آى هیثبقٌس.

1

ضکل .2الگوی سه بخطی آهوسش گزدضگزی
هأذص .زیل ٍ ضاثیٌؿَى2001 ،

ثِ ََض ذالنِ ،هیتَاى زیسگبُ هتفىطاى ایي حَظُ ضا زض ذهَل هبّیت هُبلؼبت
گطزقگطی ایي ََض ثیبى وطز:
جذول  . 1رضته/حوسه هطالعاتی بودى گزدضگزی اس دیذگاه پضوهطگزاى

گزدضگزی به عنواى یک رضته

صاحبنظز

سال

ضزح

گَلسًط

1988

همبیؿِی خبیگبُ گطزقگطی ثب هسیطیت ثبظضگبًی زض زِّی 50

اچٌط ٍ خوبل

1997

اقبضُ ثِ اًتكبض وتبةّبی زضؾی ٍ غٍضًبلّبی پػٍّكی گطزقگطی،
ایدبز اًدويّبی حطفِای ٍ زٍضُّبی هُبلؼبت گطزقگطی

َّضًط

2000

هؼطفی تَضیؿوَلَغی

لیپط

2000

َطح ًظطیِی ػوَهی گطزقگطی ثِ ػٌَاى هجٌبیی ثطای ضقتِی
ؾفطقٌبؾی

ّبلٍ ،یلیبهع ٍ
لَ

2004

تَخیِ ٍخَز ضقتِی هُبلؼبت گطزقگطی ثط اؾبؼ ثرفّبی
هرتلف ًْبزی ٍ فىطی وبض

وَلعّ ،بل ٍ
زٍٍال

2009

تأویس ثط اّویت گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه پسیسُی هْن زًیبی هؼبنط

Niche

1
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اداههی جذول  . 2رضته/حوسه هطالعاتی بودى گزدضگزی اس دیذگاه پضوهطگزاى

گزدضگزی به عنواى یک رضته

صاحبنظز

سال

ضزح

گَلسًط

1988

همبیؿِی خبیگبُ گطزقگطی ثب هسیطیت ثبظضگبًی زض زِّی 50

اچٌط ٍ خوبل

1997

اقبضُ ثِ اًتكبض وتبةّبی زضؾی ٍ غٍضًبلّبی پػٍّكی گطزقگطی،
ایدبز اًدويّبی حطفِای ٍ زٍضُّبی هُبلؼبت گطزقگطی

گزدضگزی به عنواى یک سهینهی هطالعاتی

َّضًط

2000

هؼطفی تَضیؿوَلَغی

لیپط

2000

َطح ًظطیِی ػوَهی گطزقگطی ثِ ػٌَاى هجٌبیی ثطای ضقتِی
ؾفطقٌبؾی

ّبلٍ ،یلیبهع ٍ
لَ

2004

تَخیِ ٍخَز ضقتِی هُبلؼبت گطزقگطی ثط اؾبؼ ثرفّبی
هرتلف ًْبزی ٍ فىطی وبض

وَلعّ ،بل ٍ
زٍٍال

2009

تأویس ثط اّویت گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه پسیسُی هْن زًیبی هؼبنط

خؼفطی ٍ ضیچی

1981

اضائِی الگَی چطخ گطزقگطی ٍ تأویس ثط ضقتِّبی هىول

گبى

1987

هؼطفی ضقتِّبی انلی حبهی گطزقگطی

تطایت

1997

هؼطفی گطزقگطی ثِ ػٌَاى هَيَع هَضز هُبلؼِ ٍ ًِ ضٍـ ثطضؾی
زازُّب

وَپط ٍ ّوىبضاى

1998

اقبضُ ثِ يؼف هجبًی ًظطی گطزقگطی

گطاثطى ٍ
خؼفطی

1991

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

زیل ٍ ضاثیٌؿَى

2001

تأویس ثط ایدبز زٍضُّبی هَيَػی گطزقگطی زض زاًكگبُّب ٍ
هؤؾؿبت ثطای تمَیت ٍ گؿتطـ ایي حَظُی هُبلؼبتی

تطایت

2004

اضائِی الگَی زٍ ٍخْی تَلیس زاًف گطزقگطی

هأذصً .گبضًسگبى

زض ضٍـقٌبؾی ایي پػٍّف ،ثِ هٌظَض خوغثٌسی هجبحث شوط قسُ ،هؿئلِی اهىبى تجسیل
قسى گطزقگطی ثِ یه ضقتِ ثط اؾبؼ قبذمّبی الگَّبی ّطؾت ،وَّي ٍ ثطًكتبیي ثطضؾی
قسُ اؾت .گطچِ ّیچیه اظ ایي نبحتًظطاى هكرهبً ثِ هَيَع گطزقگطی اقبضُ ًىطزُاًس،
هجبحث آىّب ًگبُ تبظُای ضا ًؿجت ثِ هؿئلِی هیبىضقتگی هُبلؼبت گطزقگطی هُطح
هیوٌس.ثب زض ًظط گطفتي الگَّبی هصوَض ثِ ػٌَاى ًظطیِّبی اٍلیِ ٍ ثطضؾی تُبثك آىّب ثب
ٍیػگیّبی ًظبم ػلوی گطزقگطی ثِ ًَػی لیبؼ نَضت هیگیطز ٍ ثب ضخَع ثِ ایي الگَّب ٍ
اؾتسالل لیبؾی (ثلیىی )34 :2003 ،1هیتَاى زضثبضُ خبیگبُ ایي ًظبم ػلوی ثِ یه زیسگبُ ولی
زؾت یبفت.

Blaikie

1
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.1

زیسگبُ ّطؾت

تطایت ( )2004،1997ثطای اضظیبثی خبیگبُ گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه ضقتِ اظ چبضچَة
ّطؾت )1974 ٍ 1965( 1اؾتفبزُ هیوٌسٍ .ی ٍخِ
هویعُی ضقتِّب ضا اظ چْبض هٌظط ثطضؾی هیوٌسً .رؿت ایي وِ ّط ضقتِ زاضای هفبّیوی
هطتجٍ هرهَل آى ضقتِ اؾت .هثالً هیتَاى اظ خبشثِ ،گطهب ٍ ًَض ٍ ؾطػت ثِ ػٌَاى چٌس
هفَْم انلی ػلَم فیعیىی ًبم ثطز .ایي هفبّین هرهَل ایي ضقتِ اؾت .زٍم ،ایي هفبّین
قجىِ ای هتوبیع ضا ایدبز وطزُ وِ ثِ آى ضقتِ ؾبذتبض هٌُمی هتوبیع آى ضا هیزّس .ؾَم ،زض
ّط گًَِی زاًف گعاضُّب یب ػجبضاتی ٍخَز زاضز وِ ثب اؾتفبزُ اظ هؼیبضّبی ذبل آى گًَِ لبثل
آظهَزى اؾتّ .طؾت زض ایي هَضز ثِ اؾتفبزُی ػلَم َجیؼی اظ آظهبیفّبی تدطثی ٍ ثْطُ-
گیطی ضیبيیبت اظ اؾتسالل لیبؾی اظ انَل ثسیْی اقبضُ هیوٌس .چْبضم ،اهىبى تملیل ٍ ؾبزُ-
ؾبظی ضقتِّب ٍخَز ًساضز؛ یؼٌی ًویتَاى ایي گًَِّبی زاًف ضا ثیف اظ ایي تدعیِ وطز ظیطا
ذَز ،ػٌبنط انلی ٍ ثٌیبزیي ّؿتٌس .ثِ ػجبضت زیگط ایي ضقتِّب ًكبىزٌّسُی ضٍـقٌبؾی-
3
ّبی انلی تحلیل خْبى ذبضخی ّؿتٌس .الجتِ ًجبیس تملیلًبپصیطی 2ضا هتطازف تفىیه ًبپصیطی
تلمی وطزّ .ط یه اظ ضقتِّب ضا هیتَاى ثِ ضقتِّبی فطػی تمؿین وطز .هثالً ػلَم فیعیىی ضا
هیتَ اى ثِ قیوی ٍ فیعیه تمؿین وطزً .ىتِ ایي اؾت وِ ّط یه اظ ایي ضقتِّب زاضای
ضٍـقٌبؾی تحمیك ّؿتٌس.
هدوَػِی هكرهی اظ هفبّینً ،ظطیِّب ٍ
همبیؿِی هُبلؼبت گطزقگطی ثب ایي هؼیبضّب ًكبى هیزّس وِ ًویتَاى گطزقگطی ضا یه
ضقتِ زض ًظط گطفت .اٍل ایي وِ گطچِ هُبلؼبت گطزقگطی هفبّین هتؼسزی ضا زض ثط هیگیطز،
اغلت ایي هفبّین ذبل گطزقگطی ًیؿتٌس .ایي هفبّین ،ػوَهبً زض ؾبیط ضقتِّب ایدبز قسُ ٍ
ؾپؽ زض ظهیٌِی گطزقگطی ثِ وبض گطفتِ قسُاًس .زٍم ،هفبّین گطزقگطی یه قجىِی هتوبیع
ضا ایدبز ًویوٌٌس ٍ هیثبیؿت ایي هفبّین ضا اظ َطیك ؾبذتبض هٌُمی ضقتِی هجسأ آىّب زضن
وطز .ثِ ّویي زلیل یه چبضچَة ًظطی هٌؿدن قىل ًگطفتِ ٍ هُبلؼبت گطزقگطی ًتَاًؿتِ،
هثالً هبًٌس خبهؼِقٌبؾی ،قیَُای هتوبیع ٍ ؾبذتبضهٌس ثطای تحلیل خْبى اضائِ زّس .ؾَم،
هُبلؼبت گطزقگطی زاضای ػجبضات یب گعاضُّبیی ًیؿت وِ ثتَاى آىّب ضا اظ َطیك هؼیبضّبی
ذبل هُبلؼبت گطزقگطی آظهَز ،ثلىِ ثبیس اظ هؼیبضّبی ضقتِّبی هىولف ثْطُ گطفت .چْبضم
ایي وِ هُبلؼبت گطزقگطی ضا هیتَاى ثِ اخعای ذطزتطی ؾبزُ وطز .ثطای تجییي ایي هَيَع
ثبیس ثِ هؿبئل گطزقگطی اقبضُ وطز ٍ زیس وِ آیب ایي هؿبئل زض ؾبذتبضی ثِ ًبم هُبلؼبت
گطزقگطی لبثل حل اؾت یب ًِ؟ تملیلًبپصیطی ثسیي هؼٌبؾت وِ ذَز هُبلؼبت گطزقگطی ثبیس
اثعاضی ثطای تحلیل هؿئلِ اضائِ زّس .هثالً زض هَضز اضظیبثی ضيبیت گطزقگط ،هیتَاى هؼٌبی
1
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ضيبیت ضا اظ هٌظطّبی هتفبٍتی زض ضقتِّبی هرتلف تؼطیف وطز .هیتَاى هفَْم ضيبیت ضا ّن
هٌظط فلؿفِ ٍ ّن ضٍاًكٌبؾی ثطضؾی ٍ ؾپؽ ثب ثِوبضگیطی ضٍـّبی آهبضی ًتبیح ضا ووّی ٍ
تحلیل وطز .ثسیي تطتیت ایي ضيبیت اؾت وِ ثطضؾی هیقَز ًِ ،گطزقگطی؛ گطزقگطی تٌْب
ظهیٌِای ضا ثطای ثطضؾی ضيبیت فطاّن هیوٌس ٍ ًیبظی ثِ یه ضٍـقٌبؾی ذبل گطزقگطی
ًیؿت (تطایت)48-47 : 2004 ٍ 1997 ،1
ثٌبثطایي ،ثب زض ًظط گطفتي هؼیبضّبی ّطؾت ًویتَاى گطزقگطی ضا یه ضقتِ ثِ قوبض آٍضز
(تطایت)48 :2004 ٍ 1997 ،

.2

زیسگبُ وَّي
2

3

َجك فلؿفِی ػلوی وِ وَّي ( )1996زض وتبة ؾبذتبض اًمالةّبی ػلوی هُطح وطزُ
اؾت ،تَؾؼِی ّط قبذِی ػلوی ثیي زٍ هطحلِای هتٌبٍة ػلن ػبزی ٍ ػلن اًمالثی زض حطوت
اؾت (ویت ٍ 4اٍضی ٍ )40 :2010 ،5هؿیط پیكطفت ػلن ایي ََض تطؾین قسُ اؾت :پیفػلن،6
ػلن ػبزی ،7ثحطاى ،اًمالة ،ػلن ػبزی خسیس ،ثحطاى خسیس (چبهطظَ )108 :1999 ،جك گفتِی
وَّي ،یىی اظ ٍیػگیّبی ػلن پیفپبضازاین ٍخَز اذتالفبت ٍ ثحث هساٍم پیطاهَى انَل اؾت.
زض ایي هطحلِ ،تمطیجبً ثِ تؼساز پػٍّكگطاى یه حَظًُ ،ظطیِ ٍخَز زاضز ٍ ّط ًظطیِپطزاظ هی-
ثبیؿت وبض ذَز ضا اظ ًَ آغبظ وطزُ ٍ ضٍیىطز ذَز ضا تَخیِ وٌسً .كبًِّبی والؾیه یه پیف-
ػلن ػجبضتٌس اظ پػٍّفّبی هتٌَع ٍ ًبهٌظن ،گطزآٍضی زازُ ثِ نَضت تهبزفی ،فمساى هفطٍيبت
ًظطی ٍ لَاًیي اؾبؾی ،ووجَز الگَ ٍ ًوًَِ ٍ ،ثحث پیطاهَى ضٍـّبی هَخِ (ّوبى )111 :ثط
8
ّویي اؾبؼ ،ثِ ًظط هیضؾس هُبلؼبت گطزقگطی زض هطحلِی پیفػلوی یب پیفپبضازایوی
لطاض زاضز .تالـ ثطای تؼطیف هفبّین پبیِای هبًٌس گطزقگطی ٍ گطزقگط ٍ ،ثحث هساٍم زضثبضُی
ضٍـقٌبؾی هٌبؾت اظ ًكبًِّبی ٍيؼیت پیفپبضازایوی هُبلؼبت گطزقگطی اؾت (اچٌط ٍ
خوبل )1997 ،اهب آیب هُبلؼبت گطزقگطی زض ًْبیت اًؿدبم یبفتِ ٍ تجسیل ثِ یه ضقتِی هدعا
هیقَز؟
ثب تَخِ ثِ ًگبُ وَّي ثِ فلؿفِی ػلن ،الظهِی ایي اهط ایدبز یه پبضازاین هكرم هتكىل
اظ "هدوَػِای هكتطن اظ ثبٍضّب ،اضظـّب ،تىٌیهّب ،... ،الگَّب ٍ ًوًَِّبؾت" ()175 :1996
زض حبل حبيط ،هُبلؼبت گطزقگطی زضٍى ضقتِّبی هرتلف اؾتحىبم یبفتِ اؾتّ .ط یه اظ ایي

Tribe

1

 2قبیبى شوط اؾت وِ تحهیالت وَّي زض حَظُی فیعیه ًظطی ثَزُ ٍ زض اثطـ هثبلّب ٍ اؾتساللّبیی زض اضتجبٌ ثب ػلَم
َجیؼی اضائِ وطزُ اؾت ًِ ،ػلَم اختوبػی.
3

The Structure of Scientific Revolutions
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حَظُ ّب یه پبضازاین هكرم زاضز ٍ پػٍّكگطاى ّط ضقتِ ثِ ًظطیِ ،ضٍـّب ٍ ،اؾتبًساضزّبیی
زؾت یبفتِاًس وِ هؼوَالً ثِّنپیَؾتِاًس .ثِ ََض هثبل ،پطؾفّبیی وِ پػٍّكگطاى التهبز یب
ضٍاًكٌبؾی ثِ وبض هیثطًس هتفبٍت اؾت .ثِ ػمیسُی وَّي ،ثطای تؼطیف هؿئلِ ،اًتربة
ضٍـقٌبؾی ٍ تىٌیهّب ٍ ،تؼییي اؾتبًساضزّبی پػٍّف اظ پبضازاینّبی هرتلف اؾتفبزُ قسُ
اؾت ٍ حل هؿبئل ًبقی اظ ٍخَز پبضازاینّبی گًَبگَى زقَاض اؾت .ایي اهط هٌدط ثِ ػسم
تٌبؾت ٍ ًبتَاًی زض ایدبز اضتجبٌ هیقَز ظیطا زض ایي پػٍّفّب زیسگبُّبی پبضزایوی ًبؾبظگبض ٍ
حتی هتًبزی ثِ وبض گطفتِ قسُاًس .پػٍّفّبی تلفیمی ثسٍى وٌبض گصاقتي هحسٍزیتّبی
پبضازایوی زقَاض ٍ قبیس حتی غیطهوىي ذَاّس ثَز .ثب تَخِ ثِ فلؿفِی وَّيً ،ویتَاى ثِ
اهىبى ایدبز ضقتِ ی هدعای گطزقگطی چٌساى ذَقجیي ثَز .ضٍیىطزّب ٍ پبضازاینّبی ضقتِایِ
1
ثؿیبض هؿتحىن ٍ لسضتوٌس وِ زض هُبلؼبت گطزقگطی ثِ وبض هیضًٍس هٌدط ثِ ػسمتٌبؾت
لبثل هالحظِای قسُاًس .ایي هَيَع هیتَاًس هَاًغ غیطلبثلػجَضی ثط ؾط ضاُ ایدبز یه ضقتِی
خسیس گطزقگطی ثِ ٍخَز آٍضز ،وِ ًیبظ ثِ ؾٌتع ٍ تطویت پبضازاینّب ٍ پػٍّفّبی ضقتِّبی
هرتلف زاضز (اچٌط ٍ خوبل)1997 ،
ثب تَخِ ثِ فلؿفِی وَّي ،ثِ ًظط هیضؾس گطزقگطی ّوچٌبى یه حَظُی هُبلؼبتی زضٍى
ّط ضقتِ (هبًٌس ضٍاًكٌبؾی ،خغطافیب ،اًؿبى قٌبؾی ،التهبز ،ثبظاضیبثی ٍ  )...ثبلی ثوبًس .زض ّط
یه اظ ایي ضقتِّب ،گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه هَيَع پػٍّكی ترههی هُبلؼِ ذَاّس قس.
زض چٌیي قطایُی ،ایدبز یه پبضزاین هتوبیع ٍ «هدوَػِای هكتطن اظ ثبٍضّب ،اضظـّب،
تىٌیهّب ،... ،الگَّب ٍ ًوًَِّب» (وَّي )175 :1996 ،ثطای هُبلؼبت گطزقگطی زقَاض اؾت.
ایدبز یه ضقتِی هدعای گطزقگطی ًیبظ ثِ یه «اًمالة ػلوی» وٌَّی زاضز وِ زض آى گطٍّی
اظ پػٍّكگطاى ثب ضّبیی اظ هطظّبی ضقتِّب ثِ هٌظَض ایدبز یه پبضازاین ثطای گطزقگطی تالـ
وٌٌس .ثب ایي حبل ،حتی اگط ایي اهط هحمك قَز ،قبیس یىی اظ ٍیػگیّبی چٌیي ضقتِی
خسیسیغلجِی یىی اظ هىبتت پیفپبضازایوی ثبقس وِ ثِ زلیل ثبٍضّب ٍ پٌساقتّبی ٍیػُی ذَز
ثط ثطذی لؿوتّبی ذبل ایي هدوَػِی اَالػبتی تأویس زاضز .ثسیي تطتیت ،هوىي اؾت
ضقتِی ًَظَْض گطزقگطی ثِ یىی اظ ضقتِّبی هؤؾؽ گطایف زاقتِ ثبقس .گطزقگطی ًِ تٌْب
یه پسیسُی پیفپبضازایوی اؾت ،ثلىِ زضٍى ضقتِّبی هتؼسز ٍ غیطلبثللیبؼ خبی گطفتِ
اؾت؛ ٍ ایي هَلؼیت هُلَثی ثطای ایدبز ضقتِی خسیس ًیؿت (اچٌط ٍ خوبل)1997 ،

.3

زیسگبُ ثطًكتبیي

2

زیسگبُ وَّي حبوی اظ ایي هَيَع اؾت وِ ػسم تٌبؾت ٍ لیبؼًبپصیطی پبضازاینّبی ضایح
زض پػٍّفّبی گطزقگطی هبًؼی ثطای ایدبز یه ضقتِی هدعای هُبلؼبت گطزقگطی اؾت .اهب

Incommunsurability
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ثطضؾی هَيَع ضقتِ ثَزى گطزقگطی ثب وبضثؿت فلؿفِی ػلن ثطًكتبیي ( )1983قىلی زیگط
هیگیطز .ثب اتربش ایي ضٍیىطز ،هكىل انلی وِ ثط ؾط ضاُ تَؾؼِی ًظطی گطزقگطی لطاض زاضز،
ًِ ثِ زلیل ػسم تٌبؾت ،ثلىِ ًبقی اظ ضٍیىطزّبی ضٍـقٌبذتی ٍ فلؿفی ًبهٌبؾت اؾت.
هُبلؼبت گطزقگطی ًیع هبًٌس ؾبیط ػلَم اختوبػی اظ هكىل ًیبظ ثِ «ػلوی»تط قسى وِ ًبقی اظ
زیسگبُ ٍحست ػلَم اؾت ضًح هیثطز (اچٌط ٍ خوبل )1997 ،ایي زیسگبُ ضٍـقٌبؾی
اثجبتگطایبًِ هطتجٍ ثب ػلَم َجیؼی ضا ثِ ػلَم اًؿبًی ٍ اختوبػی ًیع تؼوین هیزّس.
ثب اتربش هؼیبضّبی ػلن ،ػلَم اختوبػی اغلت اثتسایی ٍ تَؾؼًِیبفتِ ،یب ثِ گفتِی وَّي،
پیفپبضازایوی للوساز هیقًَس .ثطًكتبیي ثب ایي زیسگبُ هربلف اؾت ٍ هؼتمس اؾت
«اؾتبًساضزّبی ذبل ػمالًیت وِ هوىي اؾت ثطای یه فؼبلیت ػلوی هٌبؾت ثبقٌس لعٍهبً ثطای
زضن اؾتبًساضزّبی ؾبیط خطیبىّبی زاًف هٌبؾت ًیؿت» ( )103 :1983ثط اؾبؼ زیسگبُ
ثطًكتبیي ،ثِ ًظط هیضؾس اَالق ػٌَاى ػلن پیفپبضازایوی ثِ هُبلؼبت گطزقگطی هٌبؾت
ًیؿت ،ظیطا ًجبیس اؾتبًساضزّبی ؾبیط ػلَم ضا ثِ توبم اًَاع زاًف تؼوین زاز.
ثِ ػمیسُی ثطًكتبیي (َ )35 :1983جمِثٌسی زاًف ثِ زٍ گطٍُ ػلَم َجیؼی ٍ ػلَم
اختوبػی نحیح ًیؿت ،ظیطا هطظ هكرهی ثیي ایي زٍ لطاض ًساضز .توبیل ثِ تمؿین زاًف ثِ زٍ
زؾتِی ػلن ٍ غیطػلن ٍ لًبٍت زضثبضُی زؾتِی زٍم ثب اؾتفبزُ اظ اؾتبًساضزّبی زؾتِی اٍل
هٌدط ثِ ایدبز تؼهجبتی هیقَز .ایي ضٍیىطز تفطلِافىي تٌْب هبًغ زضن ػویك اًَاع هرتلف
زاًف هیقَز.
ثطًكتبیي ثط ایي ثبٍض اؾت وِ ػسم تٌبؾت ٍ همبیؿًِبپصیطی ػلَم ٍ ػلَم اختوبػی هرتلف
هیتَاًس ثطای اضتمبی زضن ٍ قٌبذت ثِ وبض گطفتِ قَز« .هب هیوَقین اظ َطیك ثحث ،هىبلوِ
ٍ گفتگَ ظهیٌِّبی هكتطوی ضا ثطای ذبتوِ زازى ثِ تفبٍتّب ثیبثین  ...آىچِ هْن اؾت
گفتوبى 1اؾتٍ ًِ ،حست آضا» (ثطًكتبیيٍ )223 :1983 ،ی هؼتمس اؾت ضٍیىطزّبی هرتلف ثِ
پػٍّكگطاى ایي اهىبى ضا هیزٌّس تب اظ ضقتِّب ػجَض وطزُ ٍ ثِ زضن خبهغ ٍ ػویكتط توبم
فؼبلیتّبی ثكط ًبئل آیٌس« .ػسم تٌبؾت هبًغ زضن ٍ همبیؿِی هفبّین ًویقَز ،ثلىِ زض یبفتي
ًحَُی زضن ٍ همبیؿِ ثطای هب چبلف ایدبز هیوٌس ،چبلكی وِ ثب ثِوبضگیطی هبّطاًِی
تَاًبییّبی تفؿیطی ضفغ هیقَز (ثطًكتبیي .»)96 :1983 ،ثط ّویي اؾبؼ هبّیت
هیبىضقتِ ای گطزقگطی ًجبیس ثِ ػٌَاى یه هبًغ ،ثلىِ ثِ ػٌَاى یه فطنت ثطای ثِوبضگیطی
ثحث ،گفتگَ ٍ ،تفؿیط ثطای زؾتیبثی ثِ زضن ػویكتط اظ ایي پسیسُی اًؿبًی هحؿَة قَز
(اچٌط ٍ خوبل)1997 ،
َجك زیسگبُ ثطًكتبیي ،هؿئلِی ضقتِی گطزقگطی قبیس ًبقی اظ زلجؿتگی ًبثِخب ثِ ًیبظ
ثِ تملیس ضٍـّبی ػلَم فیعیىیَ/جیؼی ثبقس .تَاًبیی زض پصیطـ ضٍیىطزّبی فلؿفی ٍ
discourse

1

جایگاه نظام علوی گزدضگزی :اس رویکزد رضتهای تا هیاىرضتهای25...................................................

ضٍـقٌبذتی خبیگعیي هیتَاًس ثِ اظ ثیي ثطزى ثطذی اظ هَاًغ هیبىضقتِای زض هُبلؼِی
پسیسُی گطزقگطی اًدبهیسُ ٍ هٌدط ثِ تىبهل یه ضقتِی هدعا قَز .ثط ّویي اؾبؼ ،هیتَاى
چٌیي اؾتسالل وطز وِ پیكطفت ثیكتط زض قٌبذت ولیت پسیسُی گطزقگطی اظ َطیك
ضٍیىطزّبی خبیگعیي ضٍـقٌبذتی ،هبًٌس تفؿیطگطایی ٍ 1پطاوؿیؽ 2هیؿط اؾت (اچٌط ٍ
خوبل)1997 ،
ثبتطیل ( )2001گطایف پػٍّكگطاى گطزقگطی ثِ تؼطیف گطزقگطی ثِ ػٌَاى یه ضقتِ ثِ
هٌظَض زفبع اظ آى ضا تالقی غیطهفیس هیزاًس .زض ًْبیت ،تطایت ( )1997تَنیِ هیوٌس ثِ تالـ
ثطای یبفتي خبیگبُ ضقتِ ای ثطای گطزقگطی ذبتوِ زازُ قَز ،ظیطا ایي الساهبت ضا ًكبًِای اظ
حؽ ًَؾتبلػیً ،باهٌی ٍ فمساى اػتوبز ثِ ًفؽ آوبزهیه هیزاًس ٍ هؼتمس اؾت ایي تفىطات
هوىي اؾت ثبػث قَز ثركی اظ هؿبئل گطزقگطی ثِ ثْبی ثِ زؾت آٍضزى اًؿدبم هفَْهی ٍ
ثجبت هٌُمی هْدَض ٍالغ قًَس .ثِ ًظط هیضؾس هُبلؼبت گطزقگطی زض هطحلِی پیفپبضازایوی
(وَّي ) 1996 ،ثبلی ثوبًس ،اهب ًجبیس ایي ضا یه هكىل تلمی وطز ،ثلىِ ثبیس تٌَع هَخَز زض
هُبلؼبت گطزقگطی ضا اضج ًْبز ٍ اظ ایي فطنت اؾتفبزُ وطز (تطایت)1997 ،
بحث و نتیجهگیزی
َجمِثٌسی اًَاع زاًف ثِ ضقتِّبی هتؼبضف زاًكگبّی تب پبیبى ػهط تدسز ثطای ؾبهبى
ثركیسى ثِ هُبلؼِ ٍ پػٍّف زض هَضز هؿبئل هرتلف وبفی ثِ ًظط هیضؾیس؛ اهب ثب ٍضٍز ثِ
زٍضاى پؿبهسضى ٍ اّویت یبفتي ػلَم اًؿبًی ثطای حل ثحطاىّبی هطثٌَ ثِ زٍضاى تدسز ،ثِ
تسضیح ًیبظ ثِ ًگبّی خبهغ ٍ ولًگط ثِ هٌظَض قٌبذت پسیسُّبی اًؿبًی آقىبض قس .وؿت
چٌیي هؼطفتی ثب گصاض اظ هطظثٌسیّبی ههٌَػی ضقتِّب ٍ اتربش ضٍیىطزی هؿئلِهحَض هیؿط
اؾت.
ثط ّویي اؾبؼ ،هُبلؼِی گطزقگطی ًیع وِ یىی اظ هَيَػبت چٌسٍخْی ػهط وًٌَی اؾت
ًیبظهٌس ّویي ًگبُ هؿئلِهحَض اؾت ٍ پبیجٌسی ثِ حسٍز ضقتِّب هَخت ًبقٌبذتِ هبًسى
اثؼبزی اظ ایي پسیسُ هیقَز .ثٌبثطایي ،ثِ هٌظَض ثطضؾی ّوِخبًجِی گطزقگطی هیثبیؿت ثِ
هُبلؼِی هیبىضقتِای ٍ چٌسضقتِای ایي پسیسُ ضٍی آٍضز ٍ ثِ تسضیح هؿیط قٌبذت آى ضا
پیوَز .اتربش یه ضٍیىطز هیبىضقتِای هیتَاًس هؿیط تَؾؼِی هُبلؼبت گطزقگطی ضا ّوَاضتط
 :hermeneutic 1تفؿیطگطایی یب ّطهٌَتیه یه ضٍـ تحمیك ویفی اؾت وِ ثطای زضن ٍ قٌبذت یه هتي ثِ ثطضؾی زلیك
آى هیپطز اظز .هٌظَض اظ هتي زض ایي ضٍـ ّطگًَِ هحهَل فطٌّگی اظ خولِ اؾٌبز ،ػٌبنط تجلیغبتیٍ ،ةؾبیتّب ٍ ًبهِّب ٍ ...
اؾت (ٍیل)104 :2006 ،
 : Praxis 2پطاوؿیؽ یب ػولگطایی قیَُای اظ پػٍّف اؾت وِ ثب هكبضوت گطٍُ هَضز هُبلؼِ نَضت هیگیطزّ .سف انلی اظ
اًدبم ایي ًَع پػٍّف تَاًوٌسؾبظی الكبض هحطٍم ٍ حبقیِای ثطای ذطٍج آىّب اظ قطایٍ ًبهؿبػس ظًسگی اؾت (تیطًی ٍ ؾبلی،
)675 :2008

 ..............26هجلهی بزناههریشی و توسعه گزدضگزی ،سال چهارم ،ضوارهی سیشدهن ،تابستاى 1394

ؾبظز ،الجتِ قٌبذت هؿبئل ضٍـقٌبذتی ٍ فلؿفِی ػلن ثطای ازغبم ًظطیِّبی ضقتِّبی
هرتلف ًیع ثطای ایي وبض يطٍضی اؾت .ایي تٌَع ٍ تؼسز ًظطی اظ یه ؾَ هُبلؼبت گطزقگطی
ضا غٌی ؾبذتِ ٍ ،اظ ؾَی زیگط هَخت پیچیسگی آى هیقَز .ازغبم ایي ًظطیِّب ،هفبّین ٍ
الگَّب ثب تؼبضیف هٌبؾجی اظ گطزقگطی ٍ گطزقگط (وِ ّوچٌبى هَضز ثحث اؾت) تحت یه چتط
گؿتطزُی پبضازایوی هیتَاًس اًجبقت یه ثسًِی هٌؿدن اظ زاًف گطزقگطی ضا تؿْیل وٌس.
ّ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
هبّیت هتٌَع گطزقگطی ،ثبیس ّن اظ ضٍـّبی ویفی ٍ ّن اظ ضٍـّبی ووّی زض پػٍّفّب ثْطُ
ثطز (اچٌط ٍ خوبل)1997 ،
ّن اظ ًگبُ فلؿفی ٍ ّن اظ ًگبُ ػولی ،ثِ ًظط هیضؾس وِ قىلگیطی ضقتِی هدعای
گطزقگطی حتوی ًیؿت .ثِ ّط حبل ،فمساى یه ضقتِی هدعای گطزقگطی زض حبل حبيط
ًجبیس ثبػث پطاوٌسگی ٍ ًمم زض پػٍّفّبی گطزقگطی قَز .زض ایي هطحلِّ ،وىبضی ثیكتط
ثیي ضقتِّب ثطای پیكجطز هُبلؼبت گطزقگطی يطٍضی اؾت .چٌیي پیكطفتی قبیس هؿتلعم ایي
ثبقس وِ فلؿفِی ػلوی ؾبظگبضتط ثب زیسگبُ ثطًكتبیي اتربش قَز –فلؿفِای وِ اظ هؿبئل ػسم
تٌبؾت هَضز ًظط وَّي فطاتط ضٍز .زض ؾُح ػولی ،ػجَض اظ هطظّب زض پػٍّفّبی گطزقگطی اظ
َطیك ایدبز زٍضُّبی هٌؼُفتط وِ آهَظـّبی تلفیمی ضا هیؿط هیؾبظز ٍ ایدبز هطاوع
پػٍّكی ٍ آهَظقی چٌسضقتِای اهىبىپصیط اؾت (اچٌط ٍ خوبل)1997 ،
آى چِ اوٌَى يطٍضی اؾتّ ،وىبضی ثیكتط ٍ پػٍّفّبی تلفیمی ٍ ثِ ٍیػُ هیبىضقتِای
اؾت .اًدبم چٌیي پػٍّفّبیی هؿتلعم گصض اظ هحسٍزیتّبی پبضازاینّبی ضقتِای ٍ آظهَزى
ضٍـقٌبؾی ّبی زیگط اؾت .ایي وِ آیب هُبلؼبت گطزقگطی ؾطاًدبم اػتجبض یه ضقتِ ضا ثِ
زؾت هی آٍضز ٍ ایي وِ هجبًی ًظطی آى هٌؿدن ٍ لَی یب پطاوٌسُ ٍ يؼیف ذَاّس ثَز ثِ
پكتىبض پػٍّكگطاى گطزقگطی زض غلجِ ثط هَاًغ ضقتِای ،فطاگطفتي ضٍیىطزّبی فلؿفی ٍ
ضٍـقٌبؾیّبی هتٌَع (اچٌط ٍ خوبل ٍ )1997 ،تالـ ثطای حل هؿبئل ٍالؼی ایي حَظُ
ثؿتگی زاضز.

زاًكوٌس ثِ زاًكی وِ ٌَّظ ٍخَز ًساضز ًویاًسیكس ثلىِ زض گَقِای اظ خْبىِ ػلن ،زض
هؿبئل هؼیي پػٍّف هیوٌس ٍ هْن ایي وِ َلجی اٍ ضا ثِ ایي وبض ٍا هیزاضز ،ثیآىوِ ثِ
زضؾتی ثساًس ضاُ اٍ ثِ ودب ذَاّس ضؾیس .هب ًیع اگط پطؾكی زاضین ٍ زض َلت زاًؿتي ّؿتین
لسم زض ضاُ هیگصاضین ٍ ثِ تسضیح هٌعلّب ضا هیپیوبیین .اگط لجل اظ حطوت هؼیي وٌین وِ ضاُ
چِ ثبیس ثبقس ٍ قطایٍ ٍضٍز زض آى چیؿت ٍ هٌعلّب ضا چگًَِ ثبیس َی وطز ثِ َلت ػلن ًیبظی
ًساضین ظیطا ضاُّب ٍ هٌعلّب ضا هیقٌبؾین ٍ زیگط الظم ًیؿت آى چِ ضا وِ حبنل قسُ اؾت
تحهیل وٌین (زاٍضی اضزوبًی)36 :1391 ،
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