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@Iman                                                          ؼ٘رازؼٌبظٖ داًؽگبُ  اظتبد گرٍُ خبهؿِ -1 Shirazu.ac.ir 

 

 

 اجتماعي  -اقتصادي هاي توسعه شناسانه بر تدوين برنامه نگاهي روش

 بافت قديم شهري
 

 1محمد تقي ايمان

 

 چكيده

ّبٕ لدٗوٖ ؼْرّب ثِ ؾٌَاى ٗه پدٗدار وهِ در ٗهه فرنٌٗهد     وعت داًػ هؿتجر از ثبفت

زهبًٖ ٍ هتىٖ ثر تؿبهالت اًعهبًٖ افهراد ظهبوي در نى ؼهىف گرفتهِ اظهتم ً٘بزهٌهد ٍرٍد        

ّبٕ لدٗوٖ ثِ ؾٌهَاى ٗهه    رٗسٕ در ثبفت ّر گًَِ ثرًبهِ. ى ٗبفتِ ٍ هٌطمٖ ثِ نًْبظتظبزهب

. ّبظت گ٘رٕ ٗه فرنٌٗد تحم٘ك ؾلوٖ در اٗي ثبفت ٍالؿ٘ت اختوبؾٖ در حم٘مت ثِ هٌسلِ پٖ

ؼٌبظهٖ ؾلوهٖ    در رٍغ. ؼٌبظٖ حبون ثر نى اظهت  َّٗت ّر تحم٘ك ؾلوٖ ٍاثعتِ ثِ رٍغ

ٖ  ًمػ  ؼٌبظٖ  ٍ رٍغ ؼٌبظٖم هؿرفت ظِ ؾٌفر ّعتٖ ٖ  رٍغ. وٌٌهد  نفرٌٖٗ هه ّهبٕ   ؼٌبظه

ّبٕ خبؾ خَد از هعه٘رّبٕ هتفهبٍت در    فرق گراٗبًِ ّر ودام ثب پ٘ػ گراٗبًِ ٍ و٘فٖ ووٖ
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ظهبزٕ پ٘راههَى نًْهب از نى     اٗي ظِ ؾٌفرم ثِ ٍالؿ٘ت ٍارد ٍ ظپط خْت تحل٘ف ٍ تفهو٘ن 

ز اًعهبًٖ اظهت از ٗهه    ّبٕ لدٗوٖ ؼْرّب وِ هحفَل ظبخت ٍ ظهب  ثبفت .ؼًَد خبرج هٖ

گراٗبًِم هح٘ط هحَر ٍ ٗب پرٍشُ  َّٗت فرٌّگٖ هٌحفر ثِ فرد ثرخَردارًد وِ ّر ًگبُ ووٖ

ّب هٌدر ؼدُ ٍ تغ٘٘راتٖ خْت تحَالت ظهبختبرٕ   تَاًد ثِ ؼٌبخت درظت از نى هحَر ًوٖ

ّهب   بفتؼٌبظٖ و٘فٖ اظت ثِ اٗي ث گراٗبًِ وِ هتىٖ ثر رٍغ ًگبُ و٘فٖ. در نًْب پ٘ؽٌْبد ًوبٗد

ًگرد ٍ هؿتمد اظت وِ هحمك ثب ٗه تدرثِ زٗعتِ هَاخِ اظهت وهِ    ثِ ؾٌَاى ٗه پدٗدار هٖ

ثهر اظهبض اٗهي    . اٗي ح٘بت ثِ لحبظ زهبًٖم فضبئٖ ٍ رٍاثط درًٍٖ نى لبثهف تؿوهك اظهت   

ؼٌبظٖم ثبفت لدٗوٖ ؼْر در فرنٌٗدٕ وِ ثِ ٍخَد نهدُ ّر گًَِ دخبلت ًت٘دِ ههدارم   رٍغ

 .ؼهَد  وٌبى در همبثف تغ٘٘رات پ٘ؽٌْبدٕ تَظط ثرًبهِ رٗساى ؼْرٕ هّٖبٕ ظب ثبؾث همبٍهت

ٍ تؿرٗف نًْب از ( اثجبتٖم تفع٘رٕ ٍ اًتمبدٕ)ّبٕ ؾلوٖ  ؼٌبظٖ اٗي همبلِ ضوي هؿرفٖ رٍغ

ٖ    ٍالؿ٘تٖ وِ ثرًبهِ گردًهدم ثهِ    ّبٕ تَظؿِ خْت ؼٌبظبئٖ دل٘ك ٍ تغ٘٘هر در نى رراحهٖ هه

ٖ  اختوبؾٖ ثبفت -ّبٕ تَظؿِ التفبدٕ ارزٗبثٖ ثرًبهِ . پهردازد  ّبٕ لدٗوٖ ؼْرّب در اٗراى هه

ؼٌبظهبًِم   ؼٌبظٖ پدٗهدار  در اٗي ثررظٖ ظؿٖ ثر اٗي اظت وِ ضوي هؿرفٖ ٍ تَض٘ح رٍغ

رٗس از اؾتجبر ًػرٕ ٍ ؾول٘بتٖ  ثبفت لدٗن را ثِ ؾٌَاى ٗه پدٗدار در ًػر گرفتِ تب ًگبُ ثرًبهِ

ث٘هبت ؾلوهٖ هَخهَدم ثهِ هتتفهبت ًگهبُ       در ًْبٗت ثب تَخِ ثهِ تدر . الزم ثرخَردار گردد

ِ     گهرا ثهِ خهبٕ هحه٘ط     فرٌّگ هدار ثدبٕ ثعترهدارم اًعبى إ  گهرا ٍ فرنٌٗهدٕ ثدهبٕ ًت٘ده

 .پرداختِ هٖ ؼَد

تدرثِ زٗعهتِم فرٌّهگم    ؼٌبظٖم  پدٗدارؼٌبظٖم ثبفت لدٗنم تَظؿِم رٍغ :های كليدی واژه

 ثعتر

 

 مقدمه

بى ٗبفتِ ثهرإ رراحهٖ ٍ تهدٍٗي اـهَل     ّبٕ هٌػن ٍ ظبزه رٗسٕ هدوَؾِ فؿبل٘ت ثرًبهِ

ؼهٌبختٖ هؿٌ٘هٖ در    هؽتفٖ اظت وِ ثر اظبض ٗه چبرچَة ًػرٕ رٍؼي ٍ اـَل رٍغ

َّٗت ثرًبهِ ّبٕ تَظؿِ وِ ؾوهدتب  ثهِ   . ّب ٍ اّداف ًػبم اختوبؾٖ اظت ـدد تحمك نرهبى
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ّب ههَرد ارزٗهبثٖ    ـَرت دراز هدت ٍ ه٘بى هدت ّعتٌدم ثر اظبض اـَل هَخَد در ًػرِٗ

ّهبٕ   ظهرٕ هفهبّ٘ن ٍ ٍاشُ   ّب در حم٘مت تؽهرٗح ًػهرٕ ٗهه    اـَل در ثرًبهِ. گ٘رد لرار هٖ

ّبٕ  ّبٕ اخراٖٗ در لبلت هَاد ٍ تجفرُ هَخَد در چبرچَة ًػرٕ اظت وِ ثب دظتَرالؿوف

ثٌبثراٗي چبرچَة ًػرٕ ثِ ؾٌَاى ثعتر ًػرٕ وهِ هتىهٖ   . ٗبثٌد ثرًبهِ اهىبى تحمك ؾولٖ هٖ

ثبؼد تب خْت رراحهٖ اـهَل    رٗس هٖ ؿٌٖ٘ اظتم در خدهت ثرًبهِؼٌبختٖ ه ثر اـَل رٍغ

ِ   . هَرد اظتفبدُ لرار گ٘رد  هدًٍٖ ثرإ تحمك نى دٗدگبُ در خبهؿِم ّهبٕ   ثعهتر ًػهرٕ ثرًبهه

ٗبفتگٖ اـَل ثرًبهِ خْت چگهًَگٖ تغ٘٘هر رٍاثهط درًٍهٖ ٍ ث٘رًٍهٖ       تَظؿِ ثبؾث ظبزهبى

 .رِٗ ارائِ ؼدُ اظتٍضؽ هَخَد در راظتبٕ تحمك اّدافٖ اظت وِ در ًػ

ؼٌبظهٖ   رٗسٕ در اٗراى اظبظب  از ًجَد ٗه رٍٗىرد ظ٘عتوٖم پَٗب ٍ هجتٌٖ ثهر رٍغ   ثرًبهِ

ّبٕ لجف ٍ ثؿد از اًمالة اظالهٖ وهبهال  هؽهَْد    رٍؼي ًدارد اٗي هَـَؼ در ارزٗبثٖ ثرًبهِ

ي توروس ثر تدرث٘هبت ظهبٗر وؽهَرّب ثهدٍى در ًػرگهرفت     (. 606 -589: 1378اٗوبىم )اظت 

هٌد ثِ ثىبرگ٘رٕ از ًػهرات   همتض٘بت خبؾ خبهؿِ اٗراى ٍ اظتفبدُ از هٌبثؽ فىرٕ وِ ؾاللِ

ّهبٕ   اًدٗؽوٌداى خبؾ ٍ نى ّن ـرفب  در اثؿبد التفبدٕ ّعهتٌدم ثبؾهث اـهبلت ظ٘بظهت    

ّهبٕ ؾوراًهٖم    اگر چِ در اّداف والى ثرًبهِ. ّبٕ لدٗوٖ ؼدُ اظت تَظؿِ ثرًٍسا در ثبفت

ّب ثِ ؾٌَاى اّداف ًْبٖٗ ٗبد  ظطح رفبُ ٍ ثْجَد زًدگٖ هردم اٗي ثبفتهعبئلٖ چَى ارتمبٕ 

ِ       ّبٕ اختوبؾٖم ؼَدم ٍلٖ ثرًبهِ هٖ ّهبٕ   ظ٘بظٖ ٍ فرٌّگهٖ هَخهَد ؾوهال  تهبثؿٖ از ثرًبهه

ّهب   ثٌبثراٗي ؾدم تؿرٗف ًػرٕ ٍ ؾولٖ دل٘ك از تَظؿِ اٗي ثبفت. رًٍد التفبدٕ ثِ ؼوبر هٖ

بؾهث اثْهبم ٍ ًْبٗتهب  وبظهتٖ در رٍاٗهٖ ٍ پبٗهبٖٗ       در لبلت ٗه چبرچَة ًػهرٕ رٍؼهي ث  

 .ّبٕ لدٗوٖ ؼْرّب در اٗراى ؼدُ اظت اختوبؾٖ ثبفت -ّبٕ تَظؿِ التفبدٕ ثرًبهِ

ِ  ؾدم اتىب ثِ ٗه رٍغ ٕ    ؼٌبظٖ رٍؼي در رراحٖ اـَل ثرًبهه  -ّهبٕ تَظهؿِ التفهبد

ٕ ٍ فٌٖ در رٗساًٖ ؾودتب  ثب تتفؿ التفبد ّبٕ لدٗوٖ ثبؾث دخبلت ثرًبهِ اختوبؾٖ ثبفت

در دٗدگبُ نًْب اـبلت ثب هتغ٘رّهبٕ ووهٖ اظهت ٍ فرٌّهگ ثبفهت ثهِ       . اٗي زهٌِ٘ ؼدُ اظت

ّهبٕ   ثِ اؾتمبد نًبى فرٌّگٖ وِ ًتَاًد ثب ٌّدبرّب ٍ هالن. نٗد ؾٌَاى هبًؽ تَظؿِ ثِ ؼوبر هٖ
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ّهب در ـهَرت    ظبى تَظؿِ ثبفهت  ثدٗي. حبون ثر ًَظبزٕ ؼْر ظبزگبر ؼَدم ثبٗد تغ٘٘ر وٌد

 .فرٌّگٖ هلٖ ٍ ثَهٖ اظت -م فبلد ٗه زٗرثٌبٕ اختوبؾٖتحمك

ِ  ؼٌبظٖ در اٗي همبلِ ضوي هؿرفٖ رٍغ رٗهسٕ تَظهؿِ    ّبٕ غبلت وِ ثِ ًحَٕ در ثرًبهه

ّبٕ لدٗوٖ ؼهْرّب در اٗهراى    اختوبؾٖ ثبفت -ّبٕ تَظؿِ التفبدٕ ًوبٌٗدم ثرًبهِ دخبلت هٖ

ظهؿٖ ثهر اٗهي اظهت وهِ ثهب ًگهبّٖ         در اٗي ارزٗبثٖ. گ٘رًد ً٘س هَرد ارزٗبثٖ ًػرٕ لرار هٖ

 .ّب را ارتمبء ثتؽ٘د رٗسٕ در اٗي ثبفت ؼٌبظبًِ ثِ پدٗدُ ثبفت لدٗنم اؾتجبر ثرًبهِ رٍغ

ؼهَد   ّبٕ لدٗوٖ ؼْر ثبؾث هٖ ؼٌبظٖ و٘فٖ در تحل٘ف ٍ ارزٗبثٖ ثبفت اظتفبدُ از رٍغ

دٗهدُ ثبفهت از   رٗسم اـبلت ظبوٌبى هد ًػر لهرار گرفتهِ ٍ پ   وِ ثِ خبٕ اـبلت دٗدگبُ ثرًبهِ

ؼٌبظٖ  ثر اظبض اٗي رٍغ. وٌٌدم هَرد ارزٗبثٖ لرار گ٘رد ًگبُ افرادٕ وِ در نًدب زًدگٖ هٖ

ّهبٕ لهدٗوٖ    ًگر ثر ههدٗرٗت ثبفهت   ًگر ٍ ٗب خسٖٗ ًگر ثِ خبٕ ثتؽٖ ًگر ٍ ولٖ دٗد خبهؽ

ج تَاًد ثِ خبٕ الگَٕ از لجف تؿ٘٘ي ؼدُ ثِ الگَّبٕ اظتترا اٗي هدٗرٗت هٖ. ٗبثد تعلط هٖ

ّب ثٌ٘دٗؽد ٍ ثب اـبلت دادى هؽبروت هردمم الداهبت ؾولٖ را ثرإ تغ٘٘هرات ههَرد    از ثبفت

در اٗي همبلِ ظؿٖ ثر اٗي اظت وهِ هتتفهبت   . گراٗبًِ ّعتٌدم دًجبل وٌد ًػر وِ اظبظب  اًعبى

ِ        ؼٌبظٖ و٘فٖ ٍرٍد ثِ ثبفهت  رٍغ ظهبزٕ   ّهبٕ لهدٗوٖ تَضه٘ح دادُ ؼهَد ٍ ثهِ هَاًهؽ ثه

 .ْرّب در اٗراى پرداختِ ؼَدّبٕ لدٗوٖ ؼ ثبفت

 

 ها شناسي روش

ّب را تؽهى٘ف   ؼٌبظٖ ثِ ؾٌَاى هدوَؾِ گفتبرّبٕ هٌطمٖ وِ زٗرثٌبٕ فلعفٖ ًػرِٗ رٍغ

ٖ     هٖ ٖ       1دّهدم در ارتجهبب ثه٘ي يٌّه . گ٘هرد  اختوبؾهبت اًدٗؽهوٌداى ههَرد په ٗرغ لهرار هه

ِ     ؼٌبظٖ رٍغ ٕ ّهبٕ تَظهؿِ ا   در حم٘مت َّٗت تئَرٕ ٗب ًػرِٗ وهِ ثعهتر ثرًبهه  -لتفهبد

ِ  . ًوبٗد دّدم  تؿ٘٘ي هٖ اختوبؾٖ را تؽى٘ف هٖ ّهبٕ تَظهؿِ    خْت درن زهٌِ٘ ًػهرٕ ثرًبهه

اّهن  . ّبٕ غبلهت پرداختهِ ؼهَد    ؼٌبظٖ الزم اظت در اٗي لعوت ثِ هتتفبت اـلٖ رٍغ

                                                      
1  -Inter s ubjective 
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ؼًَد وِ ثهِ اختفهبر ثهِ ؼهر       ّب ثب ؾٌبٍٗي اثجبتٖم تفع٘رٕ ٍ اًتمبدٕ ارائِ هٖ ؼٌبظٖ رٍغ

 :پردازٗن نًْب هٖ

 

 1شناسي اثباتي روش

إ در تحم٘مبت ؾلوٖ حضَر داردم ادؾبٕ ثهِ   ؼٌبظٖ اثجبتٖ وِ ثِ ـَرت گعتردُ رٍغ

ِ  اثجبت. ّبٕ ؾلَم رج٘ؿٖ در ؾلَم اًعبًٖ را دارد وبرگ٘رٕ رٍغ ّهبٕ   گراٖٗ وِ دارإ ؼهبخ

ٖ  م رج٘ؿت2گراٖٗ هٌطمٖ هتفبٍتٖ از خولِ تدرثِ ٖ  3گراٗه اظهتم دارإ تهبرٗ     4ٍ رفتهبرگراٗ

 .ى اظتبَالًٖ در فلعفِ ؾلن ٍ در ه٘بى هحممر

اظهت وهِ تَظهط     19گراٖٗ در ؾلَم اًعبًٖ هتؿلك ثِ تفىر فلعهفٖ اثتهدإ لهرى     اثجبت

گ ارٕ گردٗد ٍ اًدٗؽوٌداى دٗگرٕ هبًٌد اه٘هف دٍروْهبٗن    پبِٗ( 1798 -1957)وٌت اگَظت

ٕ ًگهرغ ٍ  در اٗهي رٍٗىهرد ثهب ثهِ وهبرگ٘ر     . نى را ثعط ٍ گعترغ دادًد( 1858 -1917)

ّهبٕ   ّبٕ ؾلَم رج٘ؿٖ الدام ثِ رراحٖ ٍ اًدبم تحم٘مبت ؾلَم اًعبًٖ ثر اظبض رٍغ  رٍغ

 (.1978ٍ ٍلطم  1982ث٘لٖم)گردد  ووّٖ هٖ

گراٗبى هؿتمدًد وِ ـرفب  ٗه هٌطك ؾلوٖ ٍخَد دارد ٍ نى ّن هٌطك ؾلَم رج٘ؿهٖ   اثجبت

خهَاًٖ ؾلهَم اًعهبًٖ ٍ    ثر اٗي اظبضم تفهبٍت ؾلهَم رج٘ؿهٖ ثهب ؾلهَم اًعهبًٖ ثهِ        . اظت

إ از رٍؼٖ  هدوَؾِ ظبزهبى ٗبفتِ "ؾلَم اًعبًٖ اثجبتٖ ثِ هٌسلٔ . گردد هَضَؾبت نى ثر هٖ

اظت وِ در ـدد ترو٘ت هٌطك ل٘بض ثب هؽبّدات تدرثٖ دل٘ك از رفتبر فردٕ خْت وؽف 

ثٌ٘ههٖ الگَّههبٕ ؾوههَهٖ از رفتههبر اًعههبى    ٍ تأٗ٘ههد لههَاً٘ي ؾلههٖ احتوههبلٖ ثههرإ پهه٘ػ  

 (.1987هيمًَ٘)"اظت

ّب هٌطمٖ ّعتٌد ٍ ثرخَردارٕ از هٌبفؽ ٍ ل اٗ  دًَٕ٘ ٍ ثهِ دًجهبل    در هدل اثجبتٖم اًعبى

ِ   نى اًعبى ثر اظبض ؾلف خبرخٖ رفتبر هٖ إ وهِ ؾلهف ٗىعهبى دارإ اثهرات      وٌدم ثهِ گًَه

                                                      
1  -pos itivism 

2 -Logical empiricism 

3 -naturalis m 

4 -behaviorism 
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ؼٌبخت از اًعبى ثر اظبض هؽبّدُ رفتبر اٍ ٍ نًچِ در ٍالؿ٘هت ث٘رًٍهٖ   . هؽبثِ ثر اٍ ّعتٌد

ٖ   افتدم وعت اتفبق هٖ( يٌّٖ)ٕ درًٍٖ ثِ خب گراٗهٖ ظهؿٖ در ارائهِ ههدل      اثجهبت . گهردد  هه

ّهبٕ   پدٗهدُ  "دٍروْبٗن خْت حوبٗت از اٗي هدل هؿتمد اظت وِم . هىبً٘ىٖ از اًعبى دارد

دٍروْهبٗنم  )"گ٘رًهدم چهَى ٍالؿهب  اؼه٘ب ّعهتٌد      اختوبؾٖ ثِ هثبثِ اؼ٘ب هَرد هطبلؿِ لرار هٖ

1982 :27.) 

دادّبٕ اختوبؾٖ ثر اظبض لَاً٘ي ؾلٖ وِ در نًْهب ؾلهف ٍ هؿلهَل تَضه٘ح     ٍلبٗؽ ٍ رٍٗ

ّهب تحهت    ثر اٗي اظبضم رفتهبر اختوهبؾٖ اًعهبى   . گ٘رًد ؼًَدم هَرد هطبلؿِ لرار هٖ دادُ هٖ

    ٖ در تحل٘هف رفتهبر   . گردًهد  ً٘رٍّبٕ اختوبؾٖ وِ خبرج از اؼتبؾ لهرار دارًهدم تؿ٘ه٘ي هه

د  خبٗگبّٖ ًهداردم چهَى نًچهِ ثهر اٗهي اظهبض ارائهِ        ّبم اخت٘بر ٍ ارادُ نزا اختوبؾٖ اًعبى

 .گرددم َّٗتٖ غ٘ر ؾلوٖ دارد هٖ

 

 شناسي تفسيری روش

ِ   رٍغ ؼهٌبض   ؼٌبظٖ تفع٘رٕ در ؾلَم اًعبًٖ ثِ ًحَٕ هرثَب ثِ هجبحث ًػهرٕ خبهؿه

ثبؼد وِ هؿتمد ثهِ توهبٗس ثه٘ي ؾلهَم اًعهبًٖ از ؾلهَم        هٖ( 1864 -1920)ٍثر نلوبًٖم هبوط

ٍثر ضوي تأو٘د ثر وٌػ اختوبؾٖ ثهب  . ِ وٌػ اختوبؾٖ در ؾلَم اًعبًٖ اظترج٘ؿٖ ٍ هطبلؿ

ثِ ثررظٖ هفَْم تفْن وِ اًؿىبض دٌّدُ چگًَگٖ ًگرغ ( ّدف)هؿٌب ٗب هتوبٗف ثِ همفَد 

 .پردازد ثبؼدم هٖ ّبٕ نًْب هٖ هردم در خلك هؿٌب ٍ دالٗف ٍ اًگ٘سغ

اظهت وهِ در لهرى    ( تأٍٗهف )ٌهب  ؾلَم اختوبؾٖ تفع٘رٕ هرثَب ثِ ّرهًَت٘ه ٗب ًػرِٗ هؿ

اٗهي  . ؼٌبظهٖ گعهترغ ٗبفهت    زثبى  ٌّرم ه ّتم  ّبٕ فلعفٖم ًَزدّن غَْر ورد ٍ در زهٌِ٘

ٗه تحل٘ف ظ٘عتوبت٘ه از وهٌػ اختوهبؾٖ ثهب هؿٌهب از ررٗهك      "رٍٗىرد ثِ ـَرت خالـِ 

هؽبّدُ هعتم٘ن خسئٖ رفتبر هردم در ؼراٗط رج٘ؿٖ خْت فْهن ٍ تفعه٘ر اٗهي وهِ چگًَهِ      

 (.1997ًَ٘هيم ) "اظتثتؽٌدم  ٘بٕ اختوبؾٖ خَدؼبى را خلك وردُ ثِ نى هؿٌب هٖهردم دً

ؼٌبظٖ تفع٘رٕ هؿتمد اظت وِ دً٘بٕ اختوبؾٖ ثر خالف دً٘بٕ ف٘سٗىٖم خهبرج ٍ   رٍغ

ثٌبثراٗي دً٘بٕ اختوبؾٖ از لجف تؿ٘٘ي ؼهدُ ً٘عهت وهِ    . هعتمف از نگبّٖ اًعبى ٍخَد ًدارد
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ّهب   ًدگٖ اختوبؾٖ وِ از وٌػ هتمبثف ثهب هؿٌهبٕ اًعهبى   درن ز. هحمم٘ي نى را وؽف ًوبٌٗد

ثهر اٗهي   . ؼَدم هتىٖ ثر ظ٘عتن هؿبًٖ اختوبؾٖ هردم در ّر ًػهبم اختوهبؾٖ اظهت    خلك هٖ

       ٖ وٌٌهد ٍ ثهِ نى هؿٌهب     اظبضم زًدگٖ اختوبؾٖ ثهِ ؾٌهَاى نًچهِ وهِ ههردم نى را تدرثهِ هه

ٖ  . ٗبثد ثتؽٌدم هَخَدٗت هٖ هٖ وهِ ههردم از نى دارًهدم     ثٌبثراٗي َّٗت ٍالؿ٘ت ثهِ تؿرٗفه

 .پ ٗر اظت ثعتگٖ دارد ٍ تَض٘ح نى تٌْب از زاٍِٗ دٗد نًْب اهىبى

ههدار اّو٘هت زٗهبدٕ ثهِ نزادٕ فهردم       ؼٌبظٖ تفع٘رٕ ثِ ؾٌَاى ٗه رٍٗىرد اًعبى رٍغ

اٗي دٗدگبُ ضوي دفبؼ از اخت٘بر ثِ خبٕ خجر هؿتمد اظت . دّد تدرثِ ثب هؿٌب ٍ نگبّٖ اٍ هٖ

اظهتبٌٗرم  )اختوبؾٖ در همبٗعِ ثب دٗگر ؾَاهف اختوبؾٖ تأث٘ر ث٘ؽترٕ دارد وِ نگبّٖ ثر وٌػ 

ثر اٗي اظبضم تَاًوٌدٕ اًعبى در خلك ًوَدى ثِ خهبٕ لهرار گهرفتي در ؼهراٗط ٍ     (. 1971

 .گ٘رد ّبٕ از لجف تؿ٘٘ي ؼدُ هَرد حوبٗت لرار هٖ زهٌِ٘

 

 شناسي انتقادی روش

ٖٗ هبًٌد هبترٗبل٘عهن دٗبلىت٘ههم تحل٘هف    ؼٌبظٖ اًتمبدٕ ثِ ؾٌَاى اظبض رٍٗىردّب رٍغ

گراٖٗم ؾلَم اختوبؾٖ رئبل٘عتٖ ٍ تحل٘ف فوٌ٘٘عتٖ ظؿٖ در ترو٘هت لهَاً٘ي    رجمبتٖم ظبخت

م زٗگوًَهد  (1818 -1883)ؼٌبظٖ ثِ ؾمبٗد وهبرل ههبروط   اٗي رٍغ. دارد 2ٍ تفرٗدٕ 1ؾبم

 .ؼَد ٍ اًدٗؽوٌداى دٗگرٕ هرثَب هٖ( 1856 -1939)فٌرٗد

ِ دًجبل ًمد ٍ ثررظٖ ٍالؿ٘ت ثرإ تحَل اظبظٖ در نى ثب تَظف ثِ هفهبّ٘ن  اًتمبدگراٗبى ث

ّهدف ؾلهَم    "فٖ هؿتمد اظت وِ . فلعفٖ از لج٘ف نزادٕم حم٘متم ثراثرٕ ٍ ؾدالت ّعتٌد

اختوبؾٖ اًتمبدٕم تج٘٘ي ًػن اختوبؾٖ اظت ثِ ررٗمٖ وِ ثتَاى نى را ثِ ٍضؽ دٗگرٕ هٌتمف 

ّهبٕ   مك اٗي اهرم ًمػ اًدٗؽوٌداى در توروس ثر ثحهراى خْت تح(. 27: 1987فٖم ) "ًوَدم 

 .اختوبؾٖ ٍ تحل٘ف نًْب ثِ ؾٌَاى نگبّٖ وبية ثع٘بر حبئس اّو٘ت اظت

                                                      
1  - Gen eral Law . 

2 - Ideographic. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 0931 سمستانمطالعات شهزی، سال اول، شماره اول، تخصصي  -علمي فصلنامه/  71

 

ؼٌبظٖ اًتمبدٕ در زهبى اظت پ٘چ٘دُ ؼهدُ وهِ توعهه ثهِ      ٍالؿ٘ت اختوبؾٖ ًسد رٍغ

ّبٕ غ٘هر لبثهف هؽهبّدُ خلهك      ٍالؿ٘ت وِ تَظط ظبخت. غبّر نىم وبية ٍ هفٌَؾٖ اظت

ؼَدم ظ٘بل ٍ پَٗبظت وِ تفع٘ر نى از ررٗك تضبد ٍ تؿبرق در ظبزهبى رٍاثط اختوبؾٖ ٖ ه

گردد در لبلت دٗبلىت٘هه   رٍاثط پر از تضبد وِ در نى تغ٘٘ر ٍالؿ٘ت دًجبل هٖ. پ ٗرد اًدبم هٖ

دٗبلىت٘ه رٍٗىردٕ اظت وِ ثِ دً٘ب ثِ ؾٌَاى ٗه هدوَؾِ ههرتجط ثهب   . ؼَد تَض٘ح دادُ هٖ

تغ٘٘رات خسئٖ ٍ اـهلٖ ثهر اظهبض تضهبد ٍ تؿهبرق ً٘رٍّهبٕ هتهبلف         ٗىدٗگر وِ تحت

 (.1976ؼرهيم)وٌد  وٌدم ًگبُ هٖ درًٍٖ حروت هٖ

ّب دارإ اظهتؿداد ثهبالٖٗ از خالل٘هت ٍ ظهبزگبرٕ      ًگرغ اًتمبدٕ هؿتمد اظت وِ اًعبى

ِ گردًد ٍ ٗىدٗگر را ثر اظبض تَخ٘ ّب ثب ؼراٗط ٍ ؾَاهف اختوبؾٖ هحدٍد هٖ اًعبى. ّعتٌد

ٖ   ًوبٌٗدم هَرد ثْرُ ؼراٗط هَخَد وِ لبثف لجَل خلَُ هٖ ًت٘دهِ اٗهي   . دٌّهد  ثردارٕ لهرار هه

ؾمبٗد تَأم ثب فرٗت ٍ ً٘رًگ اظت وِ ثورُ نى نگبّٖ وهبية ٍ خلهَگ٘رٕ از درن     ؼراٗطم

 .ـح٘ح هردم از اظتؿداد نًبى خَاّد ثَد

 

 شناسي بافت قديم روش

م ٍرٍد ٍ تفع٘ر ٍالؿ٘بت اختوهبؾٖ نؼهٌب    رٗفّبٕ ؾلوٖ در تؿ ؼٌبظٖ اوٌَى وِ ثب رٍغ

تَاى از ّو٘ي زاٍِٗ ثِ ثبفت لدٗن ؼْر ثِ ؾٌَاى ٗه ٍالؿ٘ت اختوهبؾٖ پرداخهت    ؼدٗنم هٖ

اختوبؾٖ ؼهْر فؿهبل    -ّبٕ تَظؿِ التفبدٕ تب اٗي پدٗدُ ثِ ـَرت ؼفبف ٍ پَٗب در ثرًبهِ

ِ  ؼٌبظٖ ؾلوٖ ظهِ ظهلال اـهلٖ تحهت ؾٌهبٍٗي      هؿوَال  در ّر رٍغ. گردد ٍ  2م چهرا 1چه

چِ وِ ّوبى چ٘عتٖ ٍالؿ٘ت را پبظه   . پ٘راهَى ٍالؿ٘ت اختوبؾٖ پبظ  دادًٖ اظت 3چگًَِ

لدٗوٖ ؼْرم خَاة ثِ اٗي  درثبرٓ ثبفت. ؼٌبختٖ ٍالؿ٘ت اظت دّد ثِ دًجبل ترظ٘ن ّعتٖ هٖ

ٗؿٌٖ ؼْر ثهب اـهبلت   . گراٖٗ ٗه ٍالؿ٘ت ًػبم ٗبفتِ ثبؼد تَاًد از زاٍِٗ دٗد اثجبت ظلال هٖ

                                                      
1  - What. 

2 - Why. 

3 - How . 
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ثهدٗي هؿٌهب وهِ در فرنٌٗهد تغ٘٘هر ٍ      . گ٘رد ٗبفتِ ؼىف هٖ هح٘ط ثدبٕ اًعبى ثِ ـَرت ًػبم

ٗبفتگٖ از لهدٗن ثهِ خدٗهد ٍ ٗهب از      تحَالت اختوبؾٖم التفبدٕ ٍ ظ٘بظٖ ؼْرم تدرثِ ًػبم

ٗبفتِ لدٗن ؼْر اظت وهِ ثهِ    ثٌبثراٗي ثبفت لدٗن لعوت ًػبم . ؼَد ظٌتٖ ثِ هدرى دًجبل هٖ

اٗعتبدگٖ ٍ همبٍهت ًػبم ٗهبفتگٖ لهدٗن ؼهْر    . بم ٗبفتگٖ خدٗد هٌطجك ؼَدًبچبر ثبٗد ثب ًػ

اظبض اظت ٍ تب زهبًٖ وِ وبرورد خدٗد ثتَد ًگ٘رد در حبؼِ٘ ًػبم ٗبفتگٖ خدٗد لهرار   ثٖ

ٗبفتگٖ خدٗهدم وهبرورد هٌفهٖ ٍ ثحراًهٖ را ثهرإ ؼهْر اٗدهبد         گ٘رد ٍ از زاٍِٗ دٗد ًػبم هٖ

 .وٌد هٖ

از ًگبُ اٗهي  . ًگرد هٖ 1اختوبؾٖ ؿ٘ت اختوبؾٖ ثِ ؾٌَاى ظبزُؼٌبظٖ تفع٘رٕ ثِ ٍال رٍغ

ّبٖٗ وهِ در ؼهْر زًهدگٖ     ؼٌبظٖم ثبفت لدٗن ؼْر را ٗه ظبزُ اختوبؾٖ اظت اًعبى رٍغ

ثدٗي لحبظم ٍالؿ٘ت اختوبؾٖ ثب اـهبلت اًعهبى ثدهبٕ هحه٘ط رراحهٖ ٍ      . ظبزد وٌٌد هٖ هٖ

ْوه٘ي لحهبظ َّٗهت نى ث٘ؽهتر     ثبفت لدٗن ؼْر ٗه خلك اًعبًٖ اظهت ٍ ث . ؼَد ظبختِ هٖ

  ّبٕ لدٗن ؼْر در ًگبُ هحه٘ط ههدارم   اـبلت َّٗت فرٌّگٖ در ثبفت. َّٗت فرٌّگٖ اظت

ّبٖٗ ّعتٌد از راُ  ّبٕ هَفك ثبفتم ثرًبهِ ثٌبثراٗيم ثرًبهِ. فٌٖ ٍ پرٍشُ هدار خبٗگبّٖ ًدارد

ؼٌبظٖ  رٍغ. ًدؼَ ّب ٍ ٌّدبرّبٕ هَخَد در ثبفت رراحٖم تدٍٗي ٍ اخرا  نرهبى  ّبم ارزغ

اًتمبدٕ ثر خالف اثجبتٖ ٍ تفع٘رٕ هؿتمد اظت وِ ٍالؿ٘ت اختوبؾٖ در ٗه فرنٌٗد تهبرٗتٖ  

فرنٌٗد تبرٗ  ثب خف٘فِ رٍاثط دٗبلىت٘ه نًْن ثهب اـهبلت تضهبد ٍ رٍاثهط     . ؼَد ظبختِ هٖ

ثهر اٗهي   . ّب ٍ اخسإ ٍالؿ٘ت ثِ دًجبل تفع٘ر ظهبختبرٕ ٍالؿ٘هت اظهت    ًبثراثر در ث٘ي ثتػ

ثبفت لدٗن ؼْر در ٗه فرنٌٗد تبرٗتٖ ٍ در ٗه رٍاثط ًبثراثر ثب ثبفت خدٗهد ؼهْر    اظبضم

ؼٌبظٖم تب زهبًٖ وِ تغ٘٘رات ظهبختبرٕ   از زاٍِٗ دٗد اٗي رٍغ. ٗبثد اٗدبد ٍ اداهِ ح٘بت هٖ

در ؼْر ثرإ ًفٖ ظلطِ ٍ رٍاثط ًبثراثر ؼْرٕ ثَخَد ً٘بٗهدم تجهدٗف در ثبفهت لهدٗن ؼهْر      

 .پ ٗر ً٘عت اهىبى

در . دٌّهد  ّب پط از پبظ  ثِ خَاة چ٘عتٖ ٍالؿ٘تم چرائٖ را ً٘س پبظ  هٖ ؼٌبظٖ رٍغ

ِ   ؼٌبظٖ ثب خَاة ثِ ظلال چراٖٗ ثهِ ًهَؾٖ هَضهؽ    ّر رٍغ رٗهس را در لجهبل    گ٘هرٕ ثرًبهه

                                                      
1  - Social C ons trnct. 
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ٖ   ٍالؿ٘تٖ وِ لفد ثرًبهِ گ٘هرٕم هعه٘ر    در اٗهي هَضهؽ  . ظهبزد  رٗسٕ ثر نى دارد هؽهتؿ هه

ِ  در اثجبت. ؼَد ؿ٘٘ي هًْٖبٖٗ نى هع٘ر ت رٗسٕ ٍ ّدف ثرًبهِ رٗهس ثهدًجبل تج٘ه٘ي     گراٖٗم ثرًبهه

ثٌٖ٘ رٍٗدادّبٍ نًْهن هتىهٖ ثهر     ثدٗي هؿٌب وِ ثب وٌترل ٍ پ٘ػ. ؾلّٖ ٍالؿ٘ت هَرد ًػر اظت

   ٖ ِ   . پهردازد  دظتَرات ًػرٕ از لجف ارائِ ؼدُ ثِ ههدٗرٗت نًْهب هه رٗهس   ثْوه٘ي لحهبظم ثرًبهه

ٗت تغ٘٘ر در ثبفت ثِ ًفؽ ثبفت خدٗد ٍ ههدرى  ؼْر ثب َّ گرا در ثرخَرد ثب ثبفت لدٗن اثجبت

در اٗي ٍرٍدم اظبظب   تغ٘٘ر در ثبفت ثب ًگبُ فٌهٖ  . ًوبٗد الدام ثِ ٍرٍد ٍ وٌترل ثبفت لدٗن هٖ

گرا ثب ًػرِٗ از لجف تؿ٘٘ي ؼدُ ـهرفب  دًجهبل    رٗس اثجبت ثٌبثراٗيم ثرًبهِ. إ خَاّد ثَد ٍ پرٍشُ

گهرا ً٘هس ثهب اـهبلت      ًػرٗهِ اثجهبت  . لهدٗن اظهت  چگًَگٖ اخرإ دظتَرات ًػرِٗ در ثبفت 

 .ّبٕ ظٌتٖم لدٗن ٍ فرظَدُ ثِ هدرى اظت هدرً٘عن ثِ دًجبل تجدٗف ٍالؿ٘ت

ٖ       رٍغ از . ًوبٗهد  ؼٌبظٖ تفع٘رٕ ثب ّدف اوتؽهبف ٍالؿ٘هتم الهدام ثهِ ٍرٍد ثهِ نى هه

د ؼَدم ل ا ثرإ اوتؽهبف ثبٗه   ؼٌبظٖم ٍالؿ٘ت تَظط اًعبى ظبختِ هٖ نًدبٗ٘ىِ در اٗي رٍغ

اًد رخَؼ ًوَد تهب ثهِ چگهًَگٖ ظهبخت ٍ      ّبٖٗ وِ نى ٍالؿ٘ت را ظبختِ ثِ اًعبى ٗب اًعبى

رٗس تفع٘رٕ در ثبفت لدٗوٖ ؼْر ثِ دًجبل ؼٌبظبٖٗ ؾمبٗهد ٍ   ثرًبهِ. ثرد ّبٕ ٍالؿ٘ت پٖ ظبز

ظ٘عتن هؿبًٖ هؽترن ظبوٌبى ثبفت اظت تب از ررٗك تغ٘٘ر در ؾمبٗهد نًهبى ثهِ تغ٘٘هر رفتهبر      

ّهبٕ هَخهَد    ثر اٗي اظبضم ّر گًَِ تغ٘٘ر در ثبفت لدٗن را ثبٗد در فرـت. ازدظبوٌبى ثپرد

در اٗي راظتب هجبحثٖ هبًٌد خلت هؽبروت ظبوٌبى در رراحٖم . فرٌّگٖ ثبفت خعتدَ ًوَد

ّهب هتؿلهك    ّبٕ خدٗد ثبفت لدٗن ٍ اخ  اٗدُ از ظبوٌبى در اٗي ثرًبهِ تدٍٗي ٍ اخرإ ثرًبهِ

 .ٖ اظتگراٗ ؼٌبظٖ تفع٘ر ثِ رٍغ

ؼٌبظٖ اًتمبدٕ ثب ّدف تحَلم نى ّن تحَل ظبختبرٕ در ؼْر ثِ دًجبل ًفٖ راثطِ  رٍغ

رٗس اًتمهبدٕ هتىهٖ ثهر     ثرًبهِ. ظلطِ ٍ ًبثراثر اٗدبد ؼدُ ث٘ي ثبفت خدٗد ٍ لدٗن ؼْر اظت

رٍٗىرد اًتمبدٕ در ٍرٍد ثِ ٍالؿ٘ت اختوبؾٖ ظؿٖ ثر تؿرٗف ٍالؿ٘ت ثهِ ًحهَٕ دارد وهِ    

ّبٖٗ لبثف اًدبم اظت وِ درگ٘هر نى   تغ٘٘ر ٍالؿ٘ت ـرفب  تَظط اًعبى. غ٘٘ر دّدثتَاًد نى را ت

. اًد گًَِ هَخَد در ٍالؿ٘ت دچبر ًبتَاًٖ ؼدُ ٍالؿ٘ت ّعتٌد ٍ تَظط رٍاثط ًبثراثر ٍ ظلطِ

ثهرإ تَاًوٌدظهبزٕ   . ظبزٕ ظبوٌبى نى خَاّد ثهَد  تغ٘٘ر در ثبفت لدٗن ؼْر ً٘بزهٌد تَاًوٌد
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رٗس اًتمبدٕ ثب ًگهبُ ظ٘بظهٖ ثهِ     ل ا ثرًبهِ. مبٕ نگبّٖ نًبى ٍخَد ًداردظبوٌبى راّٖ خس ارت

ّبٕ ظ٘بظٖ ظبوٌبى ثبفت لدٗن ثرإ تغ٘٘هر در رٍاثهط ًهبثراثر ثه٘ي ثبفهت       دًجبل خلت وٌػ

در اٗي دٗدگبُم ثبفت خدٗد ثِ ل٘وت ًبتَاًٖ ثبفت لهدٗن رؼهد ٍ   . لدٗن ٍ خدٗد ؼْر اظت

ًٖ وِ ثبفت لدٗن تَاًوٌدٕ الزم خْت دفبؼ از هٌهبفؽ  ٗبثد ٍ ثْو٘ي لحبظ تب زهب گعترغ هٖ

 .تَاًد ثِ رّبٖٗ ٍ تَظؿِ دظت ٗبثد خَد وعت ًٌوبٗدم ًوٖ

خَاة ثِ ظلاالت چ٘عتٖ ٍ چراٖٗ ٍالؿ٘ت زهٌ٘هِ رهر  ظهلال چگهًَگٖ دخبلهت در      

ّبٕ ؾلوٖ ثب رر  ٍ پبظ  هدٍى ٍ ظهبزهبى ٗبفتهِ    ؼٌبظٖ رٍغ. ٍالؿ٘ت را ّوَار هٖ ظبزد

ظلال لبثل٘ت ٍ تَاًبٖٗ خَد را در تحل٘ف ًػهرٕ ٍ ؾول٘هبتٖ ٍالؿ٘هت تدرثهٖ ٍ     ثِ اٗي ظِ 

ّهبٕ   گهرا ثهر اظهبض پبظه      رٗس اثجبت دخبلت ثرًبهِ. ًوبٌٗد ّب ارائِ هٖ دً٘بٕ اختوبؾٖ اًعبى

ثدٗي هؿٌب وِ اـبلت ثب اثسار ٍ تىٌَلهَشٕ  . اظت 1چ٘عتٖ ٍ چراٖٗ ٍالؿ٘تم دخبلتٖ اثسارٕ

ِ . الؿ٘ت اظت ًِ چ٘س دٗگرٕرٗس ثِ ٍ در ٍرٍد ثرًبهِ ٕ  ثر اٗي اظبضم توبهٖ ثرًبهه ّهبٕ   رٗهس

ّهبٕ لهدٗوٖ ؼهْر ثهِ حعهبة       پرٍشُ هحَر هتؿلك ثِ ًگبُ اثجبت گراٗبًِ در ٍرٍد ثِ ثبفهت 

ٍالؿ٘هت  . ثدبٕ اثسارٕ ههٖ ًوبٗهد   2تفع٘رٕ تَـِ٘ ثِ دخبلت ؾولٖ  ؼٌبظٖ رٍغ. نٌٗد هٖ

. ثبٗد از خف٘فِ اًعبًٖ ثرخهَردار ثبؼهد  ًت٘دِ ؾوف اًعبًٖ اظت ٍ ّر گًَِ دخبلت در نى 

رٗس تفع٘رٕ در ٍرٍد ثِ ثبفهت لهدٗن ؼهْرم راّجهرد ؾولهٖ ثدهبٕ اثهسارٕ در په٘ػ          ثرًبهِ

از ررٗك خلت هؽهبروت ظهبوٌبى   ( ثبفت لدٗن)ثدٗي هؿٌب وِ ثب حضَر در ٍالؿ٘ت . گ٘رد هٖ

ّهبٕ   ؼهراٗطم وهٌػ  در اٗهي  . پردازد رٗسٕ ثِ ؼٌبظبٖٗ هعبئف ٍ حف نًْب هٖ در فرنٌٗد ثرًبهِ

  ٖ ٖ   ّدفوٌد ٍ ثب هؿٌبٕ هردم ؼٌبظبٖٗ ٍ ثر اظبض نًْب تحَالت در ثبفهت په . ؼهَد  گ٘هرٕ هه

ّبٕ هَخَد در ثبفت ٍ از ررٗك تغ٘٘ر در ًگرغ هردم وهِ هٌدهر    تحَالت ثر اظبض فرـت

 .گردد در تغ٘٘ر وٌػ نًبى گرددم دًجبل هٖ

رٕ الدام ثِ تؿرٗف ٍ تج٘ه٘ي  ؼٌبظٖ اًتمبدٕ وِ ثب ّدف تحَل ٍ نًْن تحَل ظبختب رٍغ

گ٘رٕ هتفبٍتٖ ًعجت ثِ اثجبتٖ ٍ تفع٘رٕ پ٘راههَى ثبفهت    ًوبٗدم هَضؽ ٍالؿ٘بت اختوبؾٖ هٖ

                                                      
1  - Ins trumental. 

2 - Practical. 
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اظهت وهِ از خف٘فهِ     1گ٘رٕ اٗي رٍٗىرد فىرٕ هتىٖ ثر پراوع٘ط هَضؽ. لدٗن ؼْر دارد

ٕ ؼْر اظت رٗسٕ اًتمبدٕ ثِ دًجبل تغ٘٘ر ظبختبر ثرًبهِ. ثبؼد اًتمبدٕ ثرخَردار هٖ -تبرٗتٖ

در اٗهي راظهتبم نگهبّٖ    . ثِ ًحَٕ وِ راثطِ ظلطِ ث٘ي ثبفت خدٗد ٍ لدٗن را ثرررف ظهبزد 

ثتؽٖ ثِ ظبوٌبى ثبفت لدٗن در خْت ؼٌبظبٖٗ هٌبفؽ خَد ٍ تَاًوٌدظبزٕ نًهبى از اّهداف   

لبثهف يوهر اظهت وهِ توهبهٖ      . نٗد رٗس اًتمبدٕ در ثبفت لدٗن ؼْر ثحعبة هٖ اظبظٖ ثرًبهِ

ّهبٕ تدرثهٖ    رٗس اًتمبدٕ هتىٖ ثر ًػرِٗ اًتمبدٕ اظت ٍ ووتر ثِ فؿبل٘هت  رًبهِّبٕ ث فؿبل٘ت

ثْو٘ي لحبظ ّرگًَِ رفؽ هؽهىف در ثبفهت   . هٌد اظت خْت ؼٌبخت ثبفت لدٗن ؼْر ؾاللِ

لدٗن ؼْر هٌَب ثِ تغ٘٘رات ظبختبرٕ ٍ نًْن تغ٘٘ر در رٍاثط التفبدٕ ٍ ظ٘بظٖ حهبون ثهر   

 .خبهؿِ اظت

تَاى ثِ اٗي ًت٘دِ رظ٘د وِ ّر فؿبل٘ت اخراٗهٖ در ٍالؿ٘هت    هٖ ثر اظبض هطبلت ٗبد ؼدُ

پؽهتَاًِ ًػهرٕ ً٘هس رٗؽهِ در ؾمبٗهدم      . اختوبؾٖ ٍاثعتِ ثِ پؽتَاًِ ًػرٕ نى فؿبل٘ت اظهت 

اگر چِ ثحهث از ٗهه ٍالؿ٘هت اختوهبؾٖ تحهت      . ّبٕ فىرٕ خبـٖ دارد ّب ٍ اًگبرُ نرهبى

اًگبرُ فىرٕ ؼبّد الداهبت اخراٖٗ ؼَد ٍ ثدٍى دغدغِ ًػرٕ ٍ  ؾٌَاى ثبفت لدٗن ؼْر هٖ

ّهبٕ اخراٗهٖ    ؼهٌبختٖ فؿبل٘هت   هتؿدد ٍ گبّب  هتؿبرق ّعت٘نم ّوگٖ داللت ثر اثْبم رٍغ

چٌبًچِ هتَل٘بى ًتَاًٌد ثفَرت ؼفبف هَضؽ . هعئَل٘ي ٍ هتَل٘بى ثبفت لدٗن در وؽَر دارد

ٖ دخبلت ٍ ؼٌبختٖ خَد را از ثبفت لدٗن ؼْر ثب رر  ظِ ظلال اـلٖ چ٘عتٖم چراٗ رٍغ

تَاى اًتػبر ثرخَرد ظبزهبى ٗبفتِ ٍ هٌطمهٖ نًهبى    چگًَگٖ دخبلت در ثبفت ث٘بى ًوبٌٗدم ًوٖ

 .را در حف هعبئف ٍ هؽىالت ثبفت لدٗن ؼْرّب ؼبّد ثبؼ٘ن

تَاًهد ثهدٍى در ًػهر گهرفتي      التفبدٕ در ّر ًػبم اختوبؾٖ ًوٖ -رٗسٕ اختوبؾٖ ثرًبهِ

ثهر اٗهي   . ٍالؿ٘ت هَخَد نى رراحٖ ٍ اخراٖٗ ؼَد ّبٕ حبون ثر خبهؿِ ٍ ّب ٍ ارزغ نرهبى

اختوهبؾٖ ثبفهت لهدٗن ؼهْر از ٗهه الگهَٕ        -اظبضم الزم اظت وِ ثرًبهِ تَظؿِ التفبدٕ

رٗسٕ در خوَْرٕ اظالهٖ اٗراى ثدٍى  ثرًبهِ. ؼٌبختٖ خبؾ تجؿ٘ت ًوبٗد هٌطمٖ ٍ ٗب رٍغ

                                                      
1  - Praxis. 
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لحهَظ ؼهدُ اظهت    ّهب ه  ؼهٌبختٖ در نى  پبظ  ثِ ظلاالت يٗف وِ تب حدٍدٕ هَازٗي رٍغ

 :تَاًد از اؾتجبر الزم ثرخَردار گردد ًوٖ

 دٗدگبُ ًػرٕ حبون ثر خوَْرٕ اظالهٖ چ٘عت؟ -1

 ّبٕ ًػبم اختوبؾٖ اٗراى وداهٌد؟ اّداف ٍ نرهبى -2

 ظبلِ خوَْرٕ اظالهٖ چ٘عت؟ اًداز ث٘عت هجبًٖ ًػرٕ حبون ثر چؽن -3

ٕ    ؼٌبختٖ ثرًبهِ هجبًٖ رٍغ -4 اختوهبؾٖ خوْهَرٕ اظهالهٖ     -رٗهسٕ تَظهؿِ التفهبد

 چ٘عت؟

ٕ  الجتِ پبظ  ثِ ظلاالت ه وَر راّگؽبٕ ثع٘برٕ از تفهو٘ن  ّهب از خولهِ تفهو٘ن     ظهبز

ّبٕ ؾلوٖ ظبزهبى ٗبفتهِ ثهرإ    هتأظفبًِ فمداى فؿبل٘ت. درثبرُ ثبفت لدٗن ؼْرّب خَاّد ثَد

ظهبزٕ اٗهراى ؼهدُ     رٗسٕ ٍ تفو٘ن هبت ظبختبرٕ در ثرًبهِخَاة ثِ اٗي ظلاالت ثبؾث اثْب

رغن اثْبهبت هَخَدم ثب رخَؼ ثِ لبًَى اظبظٖ خوَْرٕ اظهالهٖم چؽهن اًهداز     ؾلٖ. اظت

اختوبؾٖ پهط از اًمهالة    -ّبٕ تَظؿِ التفبدٕ ّبٕ ولٖ ًػبم ٍ ثرًبهِ ظبلِم ظ٘بظت ث٘عت

ثهر پبظه  ظهلاالت هه وَر در      ّبٕ هؽترن اظالهٖ هٖ تَاى اـَل يٗف را ثِ ؾٌَاى ٍٗصگٖ

 :ًػر گرفت

ّبٕ اختوبؾٖ ثب خف٘فِ اًعبى گراٗبًِ ثدهبٕ هحه٘ط ٗهب اثسارگراٗبًهِ لبثهف       ٍالؿ٘ت -1

 .تحل٘ف ّعتٌد

 .گ٘رٕ رٍٗدادّبٕ اختوبؾٖ فرنٌٗد هحَر ّعتٌد تب ًت٘دِ هحَر ؼىف -2

 .اٗبًِگراٗبًِ تحل٘ف وردًٖ ّعتٌد تب خسء گر رٍٗدادّبٕ اختوبؾٖ ثب ًگبُ خبهؽ -3

 .ّبٕ خبهؿِ گ٘رٕ ّبٕ ثب هؿٌبٕ هردم در فرنٌٗد تفو٘ن اـبلت هؽبروت ٍ وٌػ -4

ٖ  تَاًٌد در تؿرٗف ٍ تؽت٘ؿ وبرورد ّر ٍالؿ٘هت اختوهبؾٖم خهط    اـَل فَق هٖ   هؽه

ثبفت لهدٗن ؼهْر ثهِ ؾٌهَاى     . گ اراى ٍ تفو٘ن ظبزاى درثبرٓ نى ٍالؿ٘ت را راٌّوبٖٗ ًوبٌٗد

. تَاًد ًمػ ٗه پدٗدار اختوبؾٖ ثتهَد گ٘هرد   اٗي اـَل هٖٗه ٍالؿ٘ت اختوبؾٖ ثر اظبض 

اظت وهِ ّهر    1اٗي پدٗدار اختوبؾٖ ثب ثرخَردارٕ از ٗه َّٗت اًعبًٖ دارإ تدرثِ زٗعتِ

                                                      
1  - Lived E xperience. 
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تَاًهد از اؾتجهبر الزم ثرخهَردار     رٗسٕ ثدٍى در ًػر گ٘رٕ اٗي تدرثِ زٗعتِ ًوٖ گًَِ ثرًبهِ

 .گردد

 

 يبافت قديم به عنوان يك پديدار اجتماع

(. 1990ٍاى ههبًيم  )پدٗدار اختوبؾٖ هؽتك ؼدُ از هبّ٘ت ٍ يات تدرثِ اًعهبًٖ اظهت   

ّهبٕ اختوهبؾٖ    ؼٌبظٖ ؾلوٖ درـهدد ؼهٌبخت پدٗهدار    ؼٌبظٖ ثِ ؾٌَاى ًَؾٖ رٍغ پدٗدار

ّهب ٍ رٍٗهدادّبٕ    ؼٌبظٖم دروهٖ تَـه٘فٖم ثبزتهبثٖ ٍ تفعه٘رٕ از پدٗهدُ      در پدٗدار. اظت

توروهس ثهر     ؼٌبظٖم در اٗي رٍغ(. 44  :2002بردزم هَرض ٍ رٗچ)ؼَد  اختوبؾٖ حبـف هٖ

إ وهِ اؼه٘بم    در تدرثِ زٗعتِم ادراوبت اًعبى از حضَرغ در لحػِ. تدرثِ زٗعتِ فرد اظت

  :2002هَدض ٍ رٗچبرٍرزم ) گ٘رد ؼًَدم هَرد تَخِ لرار هٖ ّب ظبختِ هٖ حمبٗك ٍ ٗب ارزغ

ظت تَظهط چْهبر ّعهتٖ ٗهب ٍخهَد      ثبزتبة پدٗدار ؼٌبظبًِ وِ حبـف تدرثِ زٗعتِ ا(. 44

ٍاى ههبًيم  ) 4زٗعتِ م ٍ راثطِ اًعب3ًٖزٗعتِ م ثدى2زٗعتِ م هىبى1زٗعتِ زهبى: ؼَد راٌّوبٖٗ هٖ

هردم در ًگبُ پدٗدار ؼٌبظبًِ وبهال  هتفف ٍ چعج٘دُ در دً٘بّبٕ هرثَب ثِ خَدؼبى (. 1990

در اٗهي حبلهتم   . ّعتٌد ّبٕ اختوبؾٖ خَدؼبى لبثف فْن ٍ ؼٌبظبٖٗ ّعتٌد ٍ تٌْب در زهٌِ٘

ثهر اٗهي اظهبضم رفتهبر     . ّعتٖ ٍ ٍخَد وبهال  ثب هؿٌب ٍ هتوروس ثر تدرثِ زٗعتِ اًعبى اظت

 .ٗبثد إ هولَ از رٍاثط اؼ٘بم هردمم رٍٗدادّب ٍ ٍلبٗؽ خرٗبى هٖ اًعبى در زهٌِ٘

. فرق اظبظٖ اظت ًگبُ پدٗدار ؼٌبختٖ ثِ رٍٗدادّب ٍ ٍلبٗؽ اختوبؾٖ هتىٖ ثر دٍ پ٘ػ

وٌه٘ن نًْهب    ٍل اٌٗىِ ادراوبت هب از ؼَاّد هَخَد در دً٘ب ثِ اٗي ؾٌَاى ً٘عت وِ هب فىر هٖا

پ٘ػ فرق دٍم تداؾٖ وٌٌدُ اٗي اهر . ٍخَد دارًد ثلىِ ثدٗي هضوَى اظت وِ ح٘بت دارًد

اظت وِ ٍخَد اًعبًٖ ثب هؿٌبظت ٍ ثدٗي لحهبظ اًعهبى از ههَارد هتتلهف هطلهؽ اظهت ٍ       

  فهرق هجٌهبٕ تحل٘هف پدٗهدار ؼٌبظهبًِ از رٍٗهدادّب ٍ ٍالؿ٘هت        ػاٗهي دٍ په٘  . نگبّٖ دارد

                                                      
1  - Lived T ime. 

2 - Lived Space. 

3 - Lived Body. 

4 - Lived Human Relation. 
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تحل٘ف پدٗدار ؼٌبظبًِ از ثبفت لدٗن ؼْر ً٘هس ً٘بزهٌهد تَخهِ ثهِ اٗهي دٍ      . اختوبؾٖ  ّعتٌد

 .فرق اظت پ٘ػ

ّبٕ اظبظٖ در پدٗدار ؼٌبظٖم ثبفت لدٗن دل٘مب  ٗه تدرثهِ زٗعهتِ    فرق ثر اظبض پ٘ػ

ِ هىبًٖم وبلج  اظت ثب اثؿبد زهبًٖم إ  دٕ ٍ رٍاثط اًعبًٖ وِ ؼٌبخت از نى خس از ررٗك زهٌ٘ه

 .ّب اهىبى پ ٗر ً٘عت از رٍاثط ثب اؼ٘بم هردمم ٍلبٗؽ ٍ هَلؿ٘ت

رٗسٕ در ثبفت لدٗن از ًگبُ پدٗدار ؼٌبظبًِ ً٘بزهٌد درن چگًَگٖ حضهَر ههردم    ثرًبهِ

عهتِ ٍ رٍاثهط   زٗعتِم وبلجدزٗ زهبى زٗعتِم هىبى)اٗي حضَر در چْبر ٍخَد . در ثبفت اظت

ؼَد وهِ در   رٗسٕ ً٘س ٗه فرنٌٗد زٗعتِ تلمٖ هٖ ثٌبثراٗي ثرًبهِ. ٗبثد تدلٖ هٖ( اًعبًٖ زٗعتِ

رٗهس ثبفهت    ثرًبهِ. نى تفع٘ر هردم ثبفت لدٗن از دً٘بٕ اختوبؾٖ خَدؼبى حبئس اّو٘ت اظت

ار دادى لدٗن در ؼٌبخت دً٘بٕ اختوبؾٖ هردم ثبفت ً٘بزهٌد ثِ تؿل٘ك گ اؼتي ٗب در پراًتس لر

ِ     نگبّٖ إ خهَٗػ از ثبفهت    ّبٕ پ٘ؽ٘يم فرض٘بتم توبٗالت ٍ تؿفهجبت ؼتفهٖ ٗهب حرفه

رٗس در ٗه فرنٌٗد فؿبل گفتگهَ ٍ هؽهبّدُ    ؼَد وِ ثرًبهِ رؾبٗت اٗي هَارد ثبؾث هٖ. اظت

ٖ    فؿبل ثب زهٌِ٘ اختوبؾٖ ثبفت لرار گ٘رد تب ثِ ّهبٕ ثبفهت    تَاًد ثرًبهِ را ثهر اظهبض راٌّوهبٗ

 .تدٍٗي ًوبٗد

ّبٕ ثهب   ثٌبثراٗيم ثرًبهِ. ؼَد تدرثِ زٗعتِ ثبفت در رَل زهبى ٍ در ٗه فرنٌٗد هحمك هٖ

ظهبزٕ ثبفهت    تَاًٌد در خْت حف هعبئف ٍ تَاًوٌد خبٕ اـبلت فرنٌٗد ًوٖ اـبلت ًت٘دِ ثِ

 :ّبٕ زٗر ثرخَردارًد ّبٕ ثب اـبلت ًت٘دِ هؿوَال  از خف٘فِ ثرًبهِ. لدٗن لرار گ٘رًد

ؼَد ٍ ثر اظبض هدل از لجهف تؿ٘ه٘ي ؼهدُم دخبلهت ٍ تغ٘٘هر در       ِْ٘ هٖهدل از لجف ت -1

رٗهس از   هؿٌبٕ ثرخَردارٕ ثرًبهِ زهبًٖ وِ هدل از لجف تؿ٘٘ي هٖ ؼَد ثِ. ؼَد ثبفت اًدبم هٖ

گراٗبًهِ ظهؿٖ    ؼٌبظهٖ اثجهبت   رٍغ. گراٗبًهِ اظهت   ؼٌبظٖ اثجبت ًػرِٗ ؾلوٖ هتىٖ ثر رٍغ

ن ٍ اـبلت ثتؽٖ ثِ ثبفت خدٗدم ثهب ًگهبُ پهرٍشُ    وٌد ثب تؿرٗف فرظَدگٖ از ثبفت لدٗ هٖ

 .هحَر ثِ تغ٘٘رات ثب ًگبُ التفبدٕ از ثبفت لدٗن ثپردازد

له ا  . رٗس ثِ دًجبل درٗبفت ًتبٗح خبـهٖ اظهت   رٗسٕ ثب اـبلت ًت٘دِم ثرًبهِ در ثرًبهِ -2

در اٗهي ـهَرت   . ًت٘دِ از لجف هؽتؿ اظت ٍ ّو٘ي اهر پبِٗ تغ٘٘رات در ثبفت خَاّد ثَد
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گ٘رد ٍ اـهبلت الزم را ًهداردم    رٗس در ثبفت ثوثبثِ اثسار هد ًػر لرار هٖ ؿبل٘ت ٍ ؾوف ثرًبهِف

 .هگر اٗي وِ ًت٘دِ ؾوف ثِ حفَل ًت٘دِ خبؾ ثٌ٘دبهد

3-   ٖ ثهِ  . گهردد  رر  ٍ پرٍشُ ثبفت از ث٘رٍى ثبفت ٍ هتىٖ ثر ًػر وبرؼٌبظٖ تهدٍٗي هه

در اٗي . ؼَد ردم ظبوي ثبفت تدٍٗي ًوٖؾجبرتٖم پرٍشُ ثبفت لدٗن هتىٖ ثر نراء ٍ ًػرات ه

ّبٕ ثبفت لدٗن خَاّهد   حبلت اـبلت ًػر وبرؼٌبظٖ ثدبٕ ًػر هردمم هجٌبٕ رراحٖ پرٍشُ

 .ثَد

ٖ  در ثرًبهِ -4 ِ   رٗسٕ هتىٖ ثر اـبلت ًت٘دِ خسٗ٘بت از لجف تؿ٘٘ي هه رٗهس   ؼهَد ٍ ثرًبهه

ٕ پرٍشُ ـرفب  ثهِ دًجهبل   ثٌبثراٗي هدر. هىلف اظت وِ زهٌِ٘ اخراٖٗ خسٗ٘بت را نهبدُ ًوبٗد

ظبزٕ اظت ثدبٕ اٌٗىِ ثهب تؿبههف ٍ هؽهبروت ظهبوٌبى ٍ       ّبٕ پ٘بدُ ّب ٍ اثسار ّبم تىٌ٘ه راُ

ّهبٕ هتٌبظهت ثهب همتضه٘بت      اظتفبدُ از خالل٘ت خوؿٖ نًبى الدام ثِ تدٍٗي ٍ اخرإ پرٍشُ

 .ثبفت لدٗن ًوبٗد

ٖ رٗس اـبلت ًػرِٗ ٍ دٗدگبُ از لجف تؿ٘٘ي ؼدُ در ثرًبهِ -5 ؼهَد   ٕ ًت٘دِ هدار ثبؾث هه

رٗسم لَاً٘ي ؾبم حبون ثر ؼْر ٍ ؼْرًؽٌٖ٘ وؽف ؼدُ ثبؼد ٍ التسام ثرًبههِ   وِ در ًسد ثرًبهِ

ٖ . از اٗي لَاً٘ي گرٗس ًبپ ٗر اظت گ٘هرد   اٗي رٍٗىرد ثٌحَٕ لَاً٘ي خبؾ ثبفت را ًبدٗدُ هه

بى اظهت در  ّبٕ ظهبوٌ  ٍ ًػرِٗ هحبب ؼدُ در ٍالؿ٘ت ثبفت لدٗن وِ حبـف ظبخت ٍ ظبز

ثْو٘ي لحبظ ًَؾٖ فبـلِ ث٘ي ًػر وبرؼٌبظهٖ ٍ ًػهر   . رٗسٕ ثبفت ًمػ خبـٖ ًدارد ثرًبهِ

ّهبٖٗ ًت٘دهِ    تَاًد اؾتجبر اخراٖٗ ثرًبهِ ؼَد وِ ّو٘ي اهر هٖ ثبفت حبـف هٖ( هردم)ظبوٌبى 

 .هحَر را ثب هؽىف هَاخِ ظبزد

ؼٌبظهٖ   ثهب هبّ٘هت رٍغ  ّبٕ فرنٌٗد هحهَر ثبؼه٘ن وهِ     تَاً٘ن ؼبّد ثرًبهِ در همبثف هٖ

ٖ  . پدٗدار ؼٌبختٖ ظبزگبرٕ دارد ؼهَد ٍ ّهر    تدرثِ زٗعتِ ثبفت لدٗن در فرنٌٗد حبـهف هه

تَاًد از اؾتجبر ًػرٕ ٍ اخرائٖ  رٗسٕ وِ از خف٘فِ فرنٌٗدٕ ثرخَردار ثبؼدم هٖ گًَِ ثرًبهِ

 :ّبٕ فرنٌٗد هحَر ثِ ؼر  يٗف اظت اّن خفَـ٘بت ثرًبهِ. الزم ثرخَردار گردد

ّبٕ هفَْهٖ ٍ اخرائهٖ تحهَل در ثبفهت لهدٗن از درٍى ثبفهت ٍ ثهب هؽهبروت         دله -1

ّهبئٖ وهِ در خهبرج از ٍالؿ٘هت تهدٍٗي ٍ در       ههدل . ؼهَد  رراحٖ ٍ اخرا هٖ( هردم)ظبوٌبى
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ًػرٗهِ در  . ؼَد هتؿلك ثِ رٍٗىرد ًت٘دِ هحَر ٍ هتىٖ ثهر ًػرٗهِ اظهت    ٍالؿ٘ت اخرائٖ هٖ

ًػرٕ ٍالؿ٘بت اختوبؾٖ از ثبفت لدٗن ؼهْر  حم٘مت لَاً٘ي ؾبم وؽف ؼدُ اظت وِ ًعتِ 

ّهبئٖ وهِ هتؿلهك ثهِ ٍالؿ٘هت خهبؾ        در نى لبثف فْن اظت ٍ وبفٖ اظت هتىٖ ثر نى هدل

در حبلٖ وِ رٍٗىرد فرنٌٗد هحَر هؿتمد ثِ لهبًَى ؾهبم ثهرإ تؿ٘ه٘ي تىل٘هف      . اخرائٖ ؼَد

ٍالؿ٘ت ثبفهت  اٗي رٍٗىرد هؿتمد اظت وِ لَاؾد در ّر ٍالؿ٘ت از خولِ . ثبفت لدٗن ً٘عت

لبؾدُ در ّر ٍالؿ٘ت خبؾ ثورُ تَل٘د ٍ ثهبز تَل٘هد ثهب    . لدٗن ؼْر در درٍى نى ًْفتِ اظت

له ا خهس از ررٗهك درٗبفهت فْهن ٍ ظ٘عهتن هؿهبًٖ        . گهراى نى اظهت   هؿٌبٕ ؾبهالى ٍ وٌػ

 .تَاى هدل هَخَد وِ اظبظب  خٌجِ هؿٌبئٖ ٍ اًعبًٖ دارد را وؽف ًوَد گراى ًوٖ وٌػ

ردم در تؿ٘٘ي ظرًَؼت ظبوٌبى ثبفت لدٗن ؼْر از اـهَل اظبظهٖ   خلت هؽبروت ه -2

ٖ  تفىر ثرًبهِ ح٘هبت اختوهبؾٖ ثبفهتم هحفهَل وهٌػ ٍ      . نٗهد  رٗس فرنٌٗد هحَر ثِ ؼوبر هه

وؽهف اٗهي ح٘هبت خهس از ررٗهك      . ّبئٖ اظت وِ تدرثِ زٗعتِ فراٍاًٖ دارًد ٍاوٌػ اًعبى

التفهبدٕ وهِ ثهِ     -ِ اختوبؾٖثرًبهِ تَظؿ. خلت هؽبروت ظبزًدگبى نى اهىبى پ ٗر ً٘عت

ٗبثٖ ٍ حف هعألِ ثبفت لدٗن اظت ً٘بزهٌد خلهت هؽهبروت ظهبوٌبى در فرنٌٗهد      دًجبل هعألِ

 .ٗبثٖ ٍ حف هعألِ اظت هعألِ

پ ٗرٕ ثرخَردار  ثرًبهِ ثبفت لدٗن ؼْر در رٍٗىرد فرنٌٗد هحَر از خف٘فِ اًؿطبف -3

ٖ  رٗس ثر پ ٗرٕ ثرًبهِ ثبؾث توروس ثرًبهِ اًؿطبف. اظت التفهبدٕ ثبفهت    -همتض٘بت اختوهبؾ

رٗس ثب لرار گرفتي در ثعتر ٗهب زهٌ٘هِ ثبفهت     ّب وبهال  ًعجٖ ّعتٌد ٍ ثرًبهِ ل ام ثرًبهِ. ؼَد هٖ

نٍرٕ ارالؾهبتم تحل٘هف ارالؾهبت ٍ ّوسههبى تهدٍٗي       لدٗن ثب هؽبّدُ فؿبلم الدام ثِ خوؽ

ِ ؼَد وِ فبـلِ ث٘ي ظبوٌ اٗي فرنٌٗد ثبؾث هٖ. ًوبٗد هٖ  ثرًبهِ . رٗهس وهبّػ ٗبثهد    بى ٍ ثرًبهه

 .ّبٕ تَظؿِ ثبفت خَاّد ثَد وبّػ اٗي فبـلِ تضو٘ي وٌٌدُ اؾتجبر ثرًبهِ

ّبٕ اختوبؾٖ وِ در اٗي ًَؼتبرم ثبفت لدٗن ً٘س ثِ ؾٌهَاى   ًگبُ فرنٌٗد هحَر ثِ ظبزُ -4

گبُم در اٗي ً. ثبؼد گرا هٖ گرا ثدبٕ هح٘ط گ٘ردم ًگبّٖ اًعبى ظبزُ اختوبؾٖ هد ًػر لرار هٖ

گ٘رد ٍ ثدبٕ اـبلت اثسار اـبلت ؾوهف   اـبلت فرٌّگ ثدبٕ اـبلت هح٘ط هد ًػر لرار هٖ

اٌٗىهِ ثرًبههِ ثهب اـهبلت فرٌّهگ از چهِ       . ّبٕ ثبفت لدٗن ؼهْر خَاّهد ثهَد    ؼبولِ ثرًبهِ

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 0931 سمستانمطالعات شهزی، سال اول، شماره اول، تخصصي  -علمي فصلنامه/  61

 

نًچِ . إ اظت وِ در حد اٗي همبلِ ً٘عت ّبئٖ ثرخَردار اظت ً٘بزهٌد ثحث گعتردُ ٍٗصگٖ

زًدگٖ ظبوٌبى ثبفت لهدٗن ثهب َّٗهت فرٌّگهٖ       وٌٌدگٖ ثعتر ٗب زهٌِ٘ لبثف يور اظت تؿ٘٘ي

چٌبًچهِ ثعهتر تؿ٘ه٘ي وٌٌهدُ     . در اٌٗدب فرٌّگ تؿ٘٘ي وٌٌدُ ثعتر اظهت ًهِ ثهرؾىط   . اظت

تَاى ثب ثىبرگ٘رٕ تىٌَلهَشٕ ٍ اثسارّهبٕ دل٘هك     هٖ( ؼٌبظٖ اثجبتٖ هبًٌد رٍغ)فرٌّگ ثبؼد

ثب تغ٘٘ر در نىم فرٌّگ را ً٘س تغ٘٘هر داد ٍ وهال     ثِ ثعتر هَخَد ٍارد ٍ( هبًٌد رراحٖ پرٍشُ)

در حبلٖ وهِ در رٍٗىهرد فرنٌٗهد هحهَر وهِ فرٌّهگ       . َّٗت ثبفت لدٗن را هتحَل ظبخت

التفبدٕ ثبفت لدٗن لبثف  -اـبلت داردم تغ٘٘ر از ظطح فرٌّگ ثِ ثعتر ٍ ٗب هح٘ط اختوبؾٖ

ن خس از ررٗك تغ٘٘ر در فرٌّهگ  در اٗي راظتبم ّر گًَِ تغ٘٘ر در ثبفت لدٗ. اًدبم خَاّد ثَد

ثٌهبثراٗي تهدٍٗي ّرگًَهِ ثرًبههِ تَظهؿِ در ثبفهت لهدٗن ثبٗهد از         . ثبفت هَفك ًتَاّد ثَد

چٌبًچِ فرٌّگ را هدوَؾِ ظبخت ٍ ظبزّبٕ اختوهبؾٖ  . خف٘فِ فرٌّگٖ ثرخَردار ثبؼد

  ٖ التفهبدٕ ثبفهت لهدٗن ً٘بزهٌهد ثهِ       -ظبوٌبى ثبفت تؿرٗف ًوبئ٘نم ثرًبهِ تَظهؿِ اختوهبؾ

ؼهَد   ثِ رظو٘ت ؼٌبختي فرٌّگ ثبفت ثبؾث هٖ. ّبظت رظو٘ت ؼٌبختي اٗي ظبخت ٍ ظبز

وِ لدرت دفبّٖ ثبفت در راظتبٕ همبٍهت در همبثف تغ٘٘ر وبّػ ٗبثد ٍ ّرگًَِ اٗدُ تحَل 

 .از فرٌّگ راٗح ٍ هعلط ثبفت لدٗن اخ  گردد

ٗهه پدٗهدار    ثبفت لدٗن ؼْر ثِ ؾٌَاى ٗه تدرثِ زٗعتِ وِ در رٍٗىهرد فرنٌٗهد هحهَر   

. اختوهبؾٖ تجؿ٘هت ًوبٗهد    –رٗسٕ التفبدٕ تَاًد از ّر گًَِ ثرًبهِ نٗد ًوٖ اًعبًٖ ثؽوبر هٖ

 :ّبٕ تَظؿِ ثبفت لدٗن ؼْر ً٘بزهٌد هالحػبت اظت ثرًبهِ

الزم اظهت وهِ   . گراٗبًهِ اظهت   گراٗبًِ ً٘عت ثلىِ وف ًگبُ ثِ ثبفت لدٗن ًگبّٖ خسء -1

ّبٕ اختوبؾٖم التفهبدٕم فرٌّگهٖ ٍ ظ٘بظهٖ     ٍٗصگٖ ثبفت لدٗن ثِ ؾٌَاى ٗه وف ثب توبهٖ

تَاى ـرفب   هثال  ًوٖ. گراٗبًِ ثرخَردارًد ّبٕ ثبفت از خف٘فِ وف ل ا ثرًبهِ. هد ًػر لرار داد

در يٌّ٘هت  . ظبزٕ الهدام ثهِ تغ٘٘هر در ثبفهت ًوهَد      ارتمبء درنهد ٍ ٗب همبٍم  ثرإ زٗجبظبزٕم

تِ تؿرٗف هٖ گردد ٍ ثهب اٗهي ًگهبُ ثهِ الهدام ثهِ       رٗس ول٘ت ثبفت ثِ ؾٌَاى تدرثِ زٗع ثرًبهِ

 .ؼَد ّبٕ ثبفت هٖ تدٍٗي ٍ اخرإ ثرًبهِ
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ثدٗي هؿٌب وهِ  . گراٗبًِ در اخرا ثرخَردارًد ّبٕ تَظؿِ ثبفت از خف٘فِ ًعجٖ ثرًبهِ -2

. وٌهد  رٗسٕ هٖ رٗس ثراظبض همتض٘بت ٍ ؼراٗط هتؿلك ثِ ثبفت هَرد ًػر خَٗػ ثرًبهِ ثرًبهِ

. رٗسٕ خبٗگبّٖ ًدارد گ٘رٕ لَاً٘ي ؾبم در ثرًبهِ ثردارٕم تمل٘د هدل ٍ پٖ پٖدر اٗي حبلت و

پ ٗر ٍ هتىٖ ثر خلك اٗدُ در رَل تدٍٗي  ّبٕ تَظؿِ ثبفت اًؿطبف در چٌ٘ي ؼراٗطٖ ثرًبهِ

 .ٍ اخرإ ثرًبهِ ثدبٕ ثرخَردارٕ از اٗدُ لجف خَاّد ثَد

گراٗبًهِم ووهٖ گراٗبًهِ ٍ     جبترٗس ثب چبرچَة يٌّٖ فرظَدگٖ وِ چبرچَثٖ اث ثرًبهِ -3

ٖ    تدرثهِ زٗعهتِ ثبفهت ّه٘     . فٌٖ اظت ظراـ ثبفت ًوٖ رٍد ًگهبُ  . ؼهَد  گهبُ فرظهَدُ ًوه

   ٖ ًوبٗهد وهِ    فرظَدگٖ ًگبّٖ اظت وِ ثب اـبلت خبرج از ثبفت الدام ثِ تغ٘٘هر در ثبفهت هه

 .اظبظب  اٗي ًَؼ تحَالت ً٘بزهٌد اؾوبل لدرت ٍ زٍر از خبرج ثِ داخف ثبفهت خَاّهد ثهَد   

ًگبُ هتىٖ ثر تدرثِ زٗعتِ وِ ًگبّٖ غ٘ر فرظَدگٖ از ثبفت اظت ظهؿٖ دارد تهب تحهَالتٖ    

خَٗبًهِ ٍ   حبفع َّٗتم هؽهبروت   در ثبفت را دًجبل ًوبٗد وِ هتىٖ ثر داخف ثبفتم اًعبًٖم

ّبٕ اختوبؾٖ ٍ ارتمبٕ  تَاًبئٖ ثبفت ثرإ وٌترل ًبٌّدبرٕ  در اٗي حبلتم. تَاًوٌدظبز ثبؼد

 .ؼَد بؾٖ تمَٗت هٖظرهبِٗ اختو

. ّبٕ ثبفهت لهدٗن ؼهْرّبم دٍلهت اظهت      گراى فؿبل در تؿ٘٘ي َّٗت ثرًبهِ ٗىٖ از وٌػ

گراٗبًِ اظهت ٍ ثهِ    ّبٕ دٍلت در ثرخَرد ثب ثبفت ث٘ؽتر ًگبّٖ اثجبت گ٘رٕ هتأظفبًِ تفو٘ن

رٍٗىهرد  . رٗسٕ هعلط ثر ثبفت ثب رٍٗىرد ًت٘دِ هدار در حبل اًدبم اظهت  ّو٘ي دل٘ف ثرًبهِ

دٍلهت در  . نٌٗد هدار ًگبّٖ هتفبٍت ثب ًمػ ٍ وبرورد فؿلٖ دٍلهت در ثبفهت لهدٗن دارد   فر

ٖ  ثدٗي هؿٌب وِ دخبلت ًوٖ. وٌد گرٕ هٖ ًگبُ فرنٌٗد هدارم تعْ٘ف . وٌهد  وٌدم ثلىِ حوبٗت هه

ٗبثٖ از ثبفهت را   اٗدُ. ًوبٗد خلت هؽبروت ظبوٌبى در تؿ٘٘ي ظرًَؼت خَدؼبى را دًجبل هٖ

ارادُ هلهٖ  . وِ تحو٘ف اٗدُ ٗب ًػرِٗ خبرج از ثبفت را دًجبل ًوبٗهد  دبٕ اٗيوٌد ث گ٘رٕ هٖ پٖ

ثبفهت لهدٗن ٗهه هعهألِ       ثرإ دٍلتم. ًوبٗد ّب خلت هٖ را ثرإ تحَل در ثبفت لدٗن ؼْر

زهبًٖ وِ ثبفت لدٗن ٗه هعألِ ٍ ٗهب ٗهه   . اختوبؾٖ اظت ًِ ٗه هؽىف ٗب ثحراى اختوبؾٖ

ّبٕ اًعهبًٖ نى در فرنٌٗهد زههبى ثهِ      فت ٍ ثب توبم نٍردُاٗدُ يٌّٖ اظت ثبٗد ثِ ظراـ نى ر
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 2ثبفت ٍ ًِ ثر ههردم  1در اٗي حبلت دٍلت ثب هردم. حوبٗت از نى ثرإ حف هعبئف پرداخت

ثورُ اٗي رٍٗىرد هدٗرٗتٖ اٗي اظت وِ حف اًعبًٖ هعألِ ثِ خهبٕ  . ًوبٗد ثبفت هدٗرٗت هٖ

خبٕ ههردم   گ٘رٕ ثِ ب هردم ثِ خبٗتفو٘نظبزٕ ث افتد ٍ تفو٘ن حف اخجبرٕ در ثبفت اتفبق هٖ

 .ؼَد حبـف هٖ

 

 گيری نتيجه

ّب ثِ ؾٌَاى ٗه پدٗدار اختوبؾٖ در ٗهه فرنٌٗهد زههبًٖ ٍ هتىهٖ ثهر       ثبفت لدٗوٖ ؼْر

ؼهٌبخت ًػهرٕ ٍ تدرثهٖ از ثبفهت     . تؿبهالت اًعبًٖ افراد ظبوي در نى ؼىف گرفتِ اظهت 

ؼٌبظهٖ هَخهَد    رٍغ. ؿتجر اظهت ؼٌبظٖ رٍؼي ٍ ه لدٗن ً٘بزهٌد ثرخَردارٕ از ٗه رٍغ

ٖ     ثر اظبض پبراداٗن( ووٖ ٍ و٘فٖ) ٖ ) ّبٕ غبلهت در حهَزُ ؾلهَم اًعهبً تفعه٘رٕ ٍ   -اثجهبت

ٖ ( اًتمبدٕ از خولهِ ثبفهت لهدٗن    )ظؿٖ ثر ٍرٍد ظبزهبى ٗبفتِ ٍ هٌطمٖ ثِ ٍالؿ٘بت اختوهبؾ

ِ    . را دارًد( ؼْرّب بٕ ّه  ثٌبثراٗي ّر گًَِ تؿرٗفٖ از ثبفت لهدٗن ؼهْرٕ ٍ هؿرفهٖ خف٘فه

ؼٌبظهٖ   إ ثِ تم٘دات پهبراداٗوٖ ٍ رٍغ  اختوبؾٖم التفبدٕم فرٌّگٖ ٍ ظ٘بظٖ نى ثِ گًَِ

رٗس ثبفهت لهدٗن    از ررفٖ هحمك ٍ ٗب ثرًبهِ. ؼَد حبون ثر تؿرٗف ٍ هؿرفٖ ثبفت هرثَب هٖ

ؼٌبختٖ خبـٖ  ؼْرٕ ً٘س ثفَرت خَدنگبُ ٗب ًبخَدنگبُ هتىٖ ثر دظتَرات ًػرٕ ٍ رٍغ

ِ   حم٘ك هٖدرثبرٓ هعبئف ثبفت ت رٗهسٕ   وٌد ٍ ٗب خْت تغ٘٘رات ّدفوٌد در نى الدام ثهِ ثرًبهه

 .وٌد التفبدٕ هٖ -اختوبؾٖ

گراٗبًِم تفع٘رٕ ٍ ٗهب اًتمهبدٕ تؿهبرٗف     ّبٕ اثجبت ّبٕ ووٖ ٍ و٘فٖ ثب ًگبُ ؼٌبظٖ رٍغ

گراٗهٖ ثهب تؿْهد ثهِ لهَاً٘ي ؾهبم در دً٘هبٕ         اثجهبت . ّبٕ لدٗن ؼْرٕ دارًد هتفبٍتٖ از ثبفت

ّهبٕ لهدٗن    ِ اٗي لَاً٘ي ثر اظبض راثطِ ؾلّٖ فؿبل اظهت ثهِ تج٘ه٘ي ؾلّهٖ ثبفهت     اختوبؾٖ و

ثبفت لدٗن در فرنٌٗد تَظؿِ ؼْرٕ ثِ ًحَٕ از ثبفهت ههدرى خهدا ؼهدُ     . پردازد ؼْرٕ هٖ

اظت وِ ٗىٖ از ٍغبٗف هدٗرٗت ؼْرٕ تغ٘٘ر ظبختبرٕ در اٗي ثبفت ثِ ًفهؽ ثبفهت ههدرى    

                                                      
1  - With People. 

2 - On  People. 
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ِ      اظبظب  در اٗي پبراداٗن ثب اـبلت. اظت ّهبٕ   پرٍشُ ٍ اتىب ثهر رٍٗىهرد ًت٘دهِ هحهَر ثرًبهه

 .ؼَد اختوبؾٖ خْت ثبفت رراحٖ ٍ اخرا هٖ -تَظؿِ التفبدٕ

ّبٕ ثب هؿٌبٕ اًعبًٖ هؿتمدًد وِ ثبفت لدٗن حبـهف   تفع٘رگراى ثب اـبلت اًعبى ٍ وٌػ

ٖ   . ظبخت ٍ ظبزّبٕ اًعبًٖ اظت ٗبثهد فرٌّهگ    نًچِ در ظبخت ٍ ظبز اًعهبًٖ اـهبلت هه

د ٍ ثدٗي لحبظ در ًگبُ تفع٘ر گراٗهبى ؼهٌبخت ثبفهت لهدٗن از ررٗهك ؼهٌبخت       خَاّد ثَ

ثٌهبثراٗي  . فرٌّگ حبون ثر نى وِ خف٘فهِ وهبهال  ًعهجٖ گراٗبًهِ داردم اهىهبى په ٗر اظهت       

ٖ   پبراداٗن تفع٘رٕ وِ از رٍغ وٌهد هؿتمهد ثهِ اـهبلت فرنٌٗهد در       ؼٌبظٖ و٘فٖ حوبٗهت هه

ٗبثٖ ثِ لَاً٘ي ؾبم هؿٌهبئٖ   اـبلت فرنٌٗدم دظتدر . ّبٕ ثبفت لدٗن ؼْرٕ اظت رٗسٕ ثرًبهِ

اختوبؾٖ هتٌبظت ثب همتضه٘بت   -ّبٕ تَظؿِ التفبدٕ رٗسم تدٍٗي ثرًبهِ ًدارد ٍ ّدف ثرًبهِ

ّب در اٗي دٗدگبُ زهبًٖ هؿتجر خَاّد ثَد وِ ثهب هؽهبروت فؿهبل     ثرًبهِ. ّر ثبفت خَاّد ثَد

 .ظبوٌبى ثبفت تدٍٗي ٍ اخراٖٗ ؼًَد

ٕ وِ ثب ًگبّٖ هتفبٍت ثب اثجبتٖ ٍ تفعه٘رٕ ثهِ ثبفهت لهدٗن ؼهْرٕ      ؼٌبظٖ دٗگر رٍغ

ؼٌبظٖ ثب ادث٘هبت ظهلطِم ًهبثراثرٕم ًهبتَاًٖ ٍ نگهبّٖ       در اٗي رٍغ. ًگردم اًتمبدٕ اظت هٖ

ّر گًَِ تجدٗف ٍ تحَل در ثبفت لدٗن خس از راُ . وبية در تحل٘ف ثبفت لدٗن هَاخِ ّعت٘ن

ٍ ثبفت هدرى ٍ ًفٖ ظلطِ اٗدبد ؼدُ ثر ثبفت لهدٗن   ثر ّن زدى رٍاثط ًبثراثر ث٘ي اٗي ثبفت

گ٘رٕ تحَالت ظبختبرٕ در ًػبم اختوبؾٖ ثِ ًفهؽ ثبفهت    پٖ  در هدوَؼم. اهىبى پ ٗر ً٘عت

 .ؼٌبظٖ اًتمبدٕ اظت لدٗن از پ٘ؽٌْبدات اظبظٖ رٍغ

ّهبٕ ًػهبم    رٗسٕ در ثبفت لدٗن ؼهْرٕ اٗهراى ثهدٍى تَخهِ ثهِ اّهداف ٍ نرههبى        ثرًبهِ

  ظهبلِم   اًهداز ث٘عهت   لبًَى اظبظهٖم چؽهن  . تَاًد از اؾتجبر الزم ثرخَردار گردد اختوبؾٖ ًوٖ

ِ  ظ٘بظت ٕ    ّبٕ ولٖ ًػبم ٍ ثرًبهه اختوهبؾٖ خوْهَرٕ اظهالهٖ در     -ّهبٕ تَظهؿِ التفهبد

ِ   هدوَؼ رٍٗىردٕ اًعبى رٗهسٕ ثبفهت لهدٗن ؼهْرٕ      گراٗبًِ ٍ فرنٌٗد هحَر را ثهرإ ثرًبهه

فت لدٗن حبـف تدرث٘بت اًعبًٖ اظت ٍ ثِ ؾٌهَاى ٗهه   ثب  ثر اٗي اظبضم. ًوبٗد پ٘ؽٌْبد هٖ

ّبٕ اًعبًٖ ٍ ّر گًَِ دخف ٍ تفهرف در نى   ؼٌبخت پدٗدار. گردد پدٗدار اًعبًٖ هطر  هٖ

رٗهسٕ از   چٌبًچِ ثرًبهِ. پ ٗر اظت ٗبثٖ در ثبفت ٍ ثب هؽبروت فؿبل ظبوٌبى اهىبى از راُ اٗدُ
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  از ثبفهت ثهِ تؿ٘ه٘ي تىل٘هف نى ثپهردازدم      اٗي هع٘ر تجؿ٘ت ًٌوبٗد ٍ هتىٖ ثر پرٍشُ ٍ خبرج

 .تَاًد از اؾتجبر الزم ثرخَردار گردد ًوٖ

ؼَد وِ حتٖ ادث٘هبت ٍ گفتوهبى پ٘راههَى     گراٗبًِ ثِ ثبفت لدٗن ؼْر ثبؾث هٖ ًگبُ اًعبى

ثرإ هثبل ثىبرگ٘رٕ ٍاشُ فرظَدگٖ ث٘ؽتر ٗه ٍاشُ اثجبت گراٗبًِ ٍ ثِ تجهؽ  . ثبفت تغ٘٘ر وٌد

ٖ   . اظت نى هح٘ط گراٗبًِ تَاًهد   در حبلٖ وِ ثبفت لدٗن ثِ هٌسلِ ظبخت ٍ ظهبز اًعهبًٖ ًوه

ثِ . غبّر ٍ وبلجد ف٘سٗىٖ فرظَدُ داللت ثر فرٌّگ فرظَدُ ًدارد. فرظَدگٖ را تدرثِ ًوبٗد

حبون ثر فرنٌٗد تفو٘ن ظبزٕ ٍ ٗب ّرگًَِ پصٍّػ ؾلوٖ ً٘بزهٌهد    ؼٌبظٖ ّو٘ي دل٘ف رٍغ

تَاى ادؾهب وهرد وهِ     اگر چِ ًوٖ. م خوَْرٕ اظالهٖ اظتّبٕ ًػب اًطجبق ثب اّداف ٍ نرهبى

ٖ   ًػبم اختوبؾٖ اٗراى هتىٖ ثر ٗه پبراداٗن ؾلوهٖ رٍؼهٌٖ خْهت فؿبل٘هت      -ّهبٕ اختوهبؾ

ًوبٗدم ٍلٖ خف٘فهِ ارزؼهٖ ًػهبم     التفبدٕ ٍ ظ٘بظٖ از ٗه ًػرِٗ ؾلوٖ هؿ٘ي تجؿ٘ت هٖ

ّبٕ ثبفت لهدٗن   رٗسٕ ر ثرًبهِگراٗبًِ د اختوبؾٖ داللت ثر احت٘بب ثر ثىبرگ٘رٕ ادث٘بت اثجبت

ّبٕ لدٗن ؼْرٕ اٗراى داللت ثهر ًگهبُ تٌْهب     تدرث٘بت ًبهَفك ًَظبزٕ در ثبفت. ؼْرٕ دارد

رٗهسٕ   ّبٕ ثرًبهِ تؿدٗف در ًگبُ. التفبدٕ ثبفت دارًد -ّبٕ اختوبؾٖ گراٗبًِ در ثرًبهِ اثجبت

ٌَٕ هَخهَد در ثبفهت   ّبٕ هبدٕ ٍ هؿ ّبم اهىبًبت ٍ لبثل٘ت هَخَد ٍ تىِ٘ ث٘ؽتر ثر فرـت

رٍٗىرد خدٗدم زهٌِ٘ درن ًػهرٕ هؽهترن   . رٗسٕ را داهي زًد تَاًد رٍٗىرد خدٗد ثرًبهِ هٖ

ِ  . ظبزد ّبٕ لدٗن ؼْرٕ را ه٘عر هٖ رٗساى در ثبفت ظبزاى ٍ ثرًبهِ تفو٘ن ّهبٕ   اوٌهَى ثرًبهه

ّبٕ لدٗن ؼْرٕ دچبر ضؿف ًػرٕ اظهت ٍ ّوه٘ي اههر ثبؾهث      تَظؿِ ٍ ًَظبزٕ در ثبفت

ًگهبُ پدٗهدار ؼٌبظهبًِ ثهر     . رٗسٕ ثبفت ؼدُ اظت  ّبٕ خدٕ در ثرًبهِ هبت ٍ هحدٍدٗتاثْب

تَاًد ثِ درن ًػرٕ هتٌبظت ثب ؼهراٗط خهبؾ حهبون ثهر ثبفهت       ّبٕ لدٗن ؼْرٕ هٖ ثبفت

چٌبًچِ ًػبم اختوبؾٖ رٍٗىرد اًعبًٖ فرنٌٗد هحَر را ًعهجت ثهِ ثبفهت لهدٗن     . هٌدر گردد

م پهرٍشُ   دم تب حدٍدٕ هؽهىف درن ًػهرٕ ؾهبم از ثبفهت    ؼْرٕ ثِ تفو٘ن ظبزاى اثالـ ًوبٗ

اٗي رٍٗىرد . ٗبثد افسارٕ ٍ اثسارٕ ثؽدت وبّػ هٖ گ٘رٕ ٍ درن ظتت هحَر ؼدى تفو٘ن

تغ٘٘هر در ظ٘عهتن هؿهبًٖ خْهت      ٗبثٖ از نىم  تَاًد اـبلت هؿٌبٕ يٌّٖ ظبوٌبى خْت اٗدُ هٖ

اظتتراج ههدل    ؾدالت اختوبؾٖمٗبثٖ ثِ  خلت هؽبروت ظبوٌبى ٍ دظت  تغ٘٘ر در رفتبر نًبىم
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ّهبٕ تَظهؿِ را تمَٗهت     ًَظبزٕ از درٍى ثبفت ٍ اؾتوبد ظبزٕ ثرإ تدٍٗي ٍ اخرإ ثرًبهِ

 .وٌد
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