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 اس دیذگاُ فضای هجاسی کاربزاىتجزبِ ی سیستِ  تزبیتی در سضی   ستلشاهات اراتَصیف ٍ فْن 

 پذیذارضٌاسی  ّزهٌَتیک رٍش
 2فاعوِ هیطظًسُ زل  1ٍحویسضضا ضهطٍزی

 چکیذُ

ّسف ٍ پطؾف انلی همالِ تطضؾی فلؿفی تطتیت زض تافت فضای هداظی تا ضٍـ پسیساضقٌاؾی ّطهٌَتیه اؾت. تاتَخِ تِ 

ًمف ضٍظ افعٍى ٍ اثط گصاض فضای هداظی زض ظًسگی ضٍظهطُ هطزم زض توام ؾٌیي، ضطٍضت پاؾرگَیی تِ پطؾف فَق ضٍقي هی 

گطزز. هفطٍو همالِ ایي اؾت وِ ػول تطتیتی یاززّی ٍ یازگیطی زض یه تافت چْاضتؼسی قاهل تكىیل َّیت، قىل گیطی 

گؿتطـ ضٍاتظ هیاى فطزی ٍ اختواػی ضخ هی زّس. ضٍـ پػٍّف اظ ًَع  تطزاقت ّا ٍ ًگطـ ّا، تحمك خاهؼِ پصیطی ٍ ایداز ٍ

وتاتراًِ ای تَزُ اؾت. فلؿفِ تطتیت اظ زیسگاُ پسیساضقٌاؾی -اؾتٌثاعی ٍ قیَُ ی خوغ آٍضی زازُ ّا، اؾٌازی-تحلیلی

هؼغَف تِ اضظـ تِ ػٌَاى ّطهٌَتیه ػثاضت اؾت اظ تَنیف ٍ فْن ضاتغِ تیٌاهتٌی هیاى ػول تطتیتی )تدطتِ یاززّی ٍ یازگیطی 

یه هتي( ٍ پسیسُ ّای هطتثظ تا آى ) تِ ػٌَاى هتَى(. تِ لحاػ ّؿتی قٌاؾی، فضای هداظی، یه اتطهتي ٍاخس زٍ ؾاحت ػیٌی ٍ 

شٌّی، ؾاحت ػیٌی فٌاٍضاًِ ٍ ؾاحت شٌّی هؼٌا پطزاظاًِ اؾت. ّؿتی قٌاؾی تدطتِ ظیؿتِ هداظی زضتطگیطًسُ هؼٌاپطزاظی زض 

ضای هداظی تَؾظ واضتطاى هی تاقس. اظ عطفی، فضای هداظی تِ ػٌَاى یه اتط هتي هؼغَف تِ اضظـ ّا اظ زیسگاُ ؾاحت شٌّی ف

ّطهٌَتیه تؼطیف قسُ وِ اظ عطیك تدطتِ ظیؿتِ واضتطاى هَضز تاٍیل لطاض هی گیطز. تدطتِ ظیؿتِ هداظی واضتطاى زاضای یه هاّیت 

ی ٍ ضٍاتظ تیٌاهتٌی آى تا زیگط هتَى ظًسگی ضٍظهطُ تایؿتی هَضز فْن لطاض گیطز. اضظقی پاضازٍوؿیىال اؾت ٍ هتٌیت تدطتِ هداظ

زاللتْای تطتیتی هاّیت اضظقی پاضازٍوؿیىال ایي تدطتِ زض تافت چْاض تؼسی تثلَض هی یاتس. ًتایح پػٍّف حاوی اظ آى اؾت وِ 

تٌسی هی قًَس: خْاًی تَزى/ تَهی یا هحلی تَزى اؾتلعاهات اضظقی فضای هداظی زض لالة چٌس زٍگاًِ ی پاضازٍوؿیىال همَلِ 

تطای تكىیل َّیت؛ وثطت گطایی/ ٍحست گطایی تطای قىل گیطی تطزاقت ّا ٍ ًگطـ ّا؛ اذاللی ـ لاًًَی تَزى/ ضس اذاللی ـ 

غ، تطتیت غیط لاًًَی تَزى تطای تحمك خاهؼِ پصیطی ٍ قٌاذتگی/ ًاقٌاذتگی تطای گؿتطـ ضٍاتظ هیاى فطزی ٍ اختواػی. زض ٍال

اهطٍظیي تایؿتِ اؾت تا تَخِ تِ تحَالت فطٌّگی خَاهغ، هتطتة تط اًتراب ٍ یا تلفیك اضظـ ّای پاضازٍوؿیىال فضای هداظی 

 تاقس.

 ٍاغُ ّای ولیسی: تدطتِ ظیؿتِ هداظی ـ پسیساضقٌاؾی ّطهٌَتیه ـ اضظـ ّای تطتیتی
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 همذه1ِ.
ضا اظ زیسگاُ ّای هرتلفی هی تَاى هَضز هغالؼِ لطاض زاز. زض تطضؾی آثاض هطتَط تِ فضای هداظی،  1فضای هداظی

زض ّویي اتتسای همالِ تایؿتی اػتطاف وٌین وِ قاّس غلثِ ضٍـ ّای خاهؼِ قٌاؾی ٍ ًیع ضٍاًكٌاؾی اختواػی ّؿتین. 

اذتی زض تاب فضای هداظی اؾت. یىی اظ خاهغ ّط گًَِ هغالؼِ زیگطی ًاچاض اظ تْطُ گیطی اظ زؾتاٍضزّای خاهؼِ قٌ

: التهاز، خاهؼِ تا ػٌَاى ػهط اعالػات( 1999) 2تطیي آثاض ٍ اثطی والؾیه زض ایي ظهیٌِ، وتاب ؾِ خلسی هاًَئل واؾتلع

 تِ تطضؾی خاهؼِ قثىِ ای هی پطزاظز. زض خلس ًرؿت اؾت. ایي وتاب،  ٍ فطٌّگ

اؾت. اها فطاهَـ ًىٌین وِ ایي پسیسُ خْاًی زض خَاهغ ٍ فطٌّگ ّای خاهؼِ قثىِ ای اهطٍظُ یه ٍالؼیت خْاًی 

، تِ قیَُ ّای هتفاٍت ٍ هتٌاؾة تا خْاى تیٌی ّط وسام ػول هی وٌس. ایٌداؾت وِ ضطٍضت خؿتاض فلؿفی زض هرتلف

تِ عَض تاب فضای هداظی ضخ هی ًوایس. اها ّواى تطضؾی ّای خاهؼِ قٌاؾاًِ تِ ها ًكاى هی زٌّس وِ فضای هداظی 

هؿتمین َّیت افطاز ضا تحت تأثیط لطاض زازُ اؾت. َّیت همَلِ ای اؾت وِ زض ػهط اًفداض اعالػات ٍ اًمالب زیدیتال، 

( ها ًوی تَاًین هؼیاضّای 166،ل 1370) 3تِ لَل اتىیٌؿَى تسٍى زضن تطتیت ٍ فلؿفِ آى لاتل فْن ًرَاّس تَز.

اذاللی ضااظ یافتِ ّای خاهؼِ قٌاؾی ٍ ضٍاًكٌاؾی اؾتٌتاج وٌین ٍلی هوىي اؾت تثییي ّای ضٍاًكٌاذتی ٍ  [اضظقی ٍ]

تِ ایي تطتیة ًیاظهٌس هغالؼِ ای ًظام هٌس اظ خاهؼِ قٌاذتی ًكاى زٌّس وِ چطا ها چٌیي هؼیاضّایی اًتراب هی وٌین. 

هداظی اظ هٌظط فلؿفِ تطتیت هَضَػی اؾت وِ زض  ًؿثت فلؿفِ تطتیت ٍ فضای هداظی ّؿتین. هَضَع تطضؾی فضای

. هدوَػِ ای اظ پػٍّف ّا ٍخَز زاضز وِ اؾتهَضز تَخِ لطاض ًگطفتِ هحافل ػلوی ٍ اًسیكِ ای زاذل وكَض چٌساى 

 .اغلة ظهیٌِ خاهؼِ قٌاؾاًِ یا ضٍاًكٌاؾاًِ زاضًس

قٌاؾی ّطهٌَتیه زاضای چِ اؾتلعاهات تدطتِ ظیؿتِ هداظی واضتطاى اظ زیسگاُ پسیساض ایي اؾت وِ پطؾف همالِ

تاتَخِ تِ ًمف ضٍظ افعٍى ٍ اثط گصاض فضای هداظی زض ظًسگی ضٍظهطُ هطزم زض توام ؾٌیي،  اضظقی تطتیتی هی تاقس.

 ضطٍضت پاؾرگَیی تِ پطؾف فَق ضٍقي هی گطزز.

 

 هباًی ًظزی همالِ .2
تافت چْاضتؼسی قاهل تكىیل َّیت، قىل هفطٍو همالِ ایي اؾت وِ ػول تطتیتی یاززّی ٍ یازگیطی زض یه 

خْت  گیطی تطزاقت ّا ٍ ًگطـ ّا، تحمك خاهؼِ پصیطی ٍ ایداز ٍ گؿتطـ ضٍاتظ هیاى فطزی ٍ اختواػی ضخ هی زّس.

ضا هَضز  4زؾتیاتی تِ یه چاضچَب هفَْهی، ؾِ هفَْم ولیسی اضظـ ّای تطتیتی، فضای هداظی ٍ تدطتِ ظیؿتِ هداظی

 ی زّین. تدطیِ ٍ تحلیل لطاض ه

                                                           
1
 . cyberspace 

2
. Manuel Castells  

3
 . Atkinson 

4
 . virtual lived experience 
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 ارسش ّای تزبیتی 

هفَْم اضظـ زض فلؿفِ، اذالق ٍ حتی اًؿاى قٌاؾی، خاهؼِ قٌاؾی ٍ ضٍاًكٌاؾی هَضز تحث لطاض گطفتِ اًس.  

تؼثیط قسُ اؾت. هكىل ظهاًی تِ ٍخَز هی آیس وِ « ذَب یا ذیط»ٍ یا هؼیاض « تایسّا»ّؿتِ هطوعی هفَْم اضظـ، تِ 

تِ تٌْا  ، هحسٍز ؾاذتي یه هفَْم یا ٍاغ1ُذَب تاض قَز ٍ یا تحویل گطزز. تِ ظتاى فَوَتالـ قَز ٍخِ هغلك تط هؼیاض 

 تاالتطیي زضخِ تَتالیتاضیؿن هی تاقس، چطا وِ یه ضٍایت والى ٍخَز ًساضز.  ،یه هؼٌا

تایس یا »اگط هفَْم اضظـ ضا تِ ػٌَاى یه هتي تلمی وٌین ٍ تِ ذَاًف گفتواًی آى ضضایت زّین آى هَلغ  

( هتصوط 254: 1389) ّواى گًَِ وِ ؾاؾاًی ضا ًیع هی تَاًین تط اؾاؼ ایي تفؿیط ٍ هؼٌاپطزاظی، هؼٌازاض وٌین.« ذَب

ایي هؼٌا تطذاؾتِ اظ ػَاهل هتفاٍتی اؾت « اظ ًَ قىل هی گیطز. ،هؼٌای ّط هتي ّط تاض زض ّط ضذسازِ ذَاًف»هی قَز 

قسُ اًس: هتي، تافت )تافت هتٌی ٍ تافت هَلؼیت(، تافت اختواػی ـ  وِ نطفاً تِ ٍاؾغِ العام ػولی اظ یىسیگط تفىیه

ط ّویي هٌَال، ًگاضًسُ ت (.254 :1389فْوٌسُ هتي ٍ پیف فْن اٍ )ؾاؾاًی، یا ، ذَاًكگط2هتٌی فطٌّگی ٍ پیًَسّای تیٌا

خاهؼِ ای زیگط حتی  هوىي اؾت تطذی اظ ایي اؾتلعاهات اضظقی زضلصا تی ضا اضائِ ًوَزُ اؾت. یاؾتلعاهات اضظقی تطت

  هَضَػیت ًساقتِ تاقٌس.

( زض تؼطیف وِ اظ اضظـ اضائِ هی زّس تط هؼٌاپطزاظی تَؾظ 74: 1378ذلیفِ )هحوس زض ذهَل هفَْم اضظـ،  

 :تاویس هی وٌسذَاًف گط اظ اضظـ ّا )الثتِ تا زیسگاّی هثتٌی تط ضٍاًكٌاؾی اختواػی( 

اؾت وِ فطز زض تطخیح زازى یا تطخیح ًسازى هَضَع ّا یا اقیا نازض اضظـ ّا، ػثاضت اظ احىام ٍ زاٍضی ّایی » 

هی وٌس. ایي زاٍضی زض پطتَ اضظیاتی اٍ اظ ایي هَضَع ّا یا اقیاؾت ٍ ایي واض اظ ذالل تؼاهل هیاى فطز، قٌاذت ّا ٍ 

ایي تدطتِ ّا ٍ ٍ اظ ذالل آى،  تدطتِ ّای اٍ تا الگَّای چاضچَب فطٌّگی وِ زض آى ظیؿت هی وٌس، واهل هی قَز

 « قٌاذت ّا وؿة هی قًَس.

( هی تَاى ٍیعگی ّای اضظـ ّا ضا اظ ًظط واضتطزی عثك خسٍل 74: 1378ذلیفِ )هحوس تط اؾاؼ زیسگاُ  

 اضائِ ًوَز: یه قواضُ

 
  ـ ٍیػگی واضتطزی اضظقْا 1خسٍل قواضُ

                                                           
1
 . Focault 

2
 . intertextual 

 تَنیف ٍیػگی واضتطزی

 هَلؼیتهؼیاض زاٍضی ٍ تطخیح اظ هیاى چٌس گعیٌِ زض  هؼیاض

تؼییي وٌٌسُ ّسف ّای قرهی یا غایت ّا ٍ اتعاض  تؼییي وٌٌسگی اّساف

 تحمك آًْا

 زاٍضی ؾلثی یا ایداتی ؾلة ٍ ایداب

 ذانیت ٍخَب یا العام العام

اضظـ زض افطاز هتفاٍت تط اؾاؼ ّط تفاٍت لسض ٍ اػتثاض  تفاٍت ّای فطزی

 هرتلفّای  هیعاى زاٍضی آًْا زضتاضُ اضظـ زض هَلؼیت
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ـ ّای تطتیتی هتَلس هی قًَس. ٌّگام ؾري گفتي زض ظحال اگط اضظـ ّا ضا تا حَظُ تطتیت هطتثظ ؾاظین هفَْم اض

 «یازگیطی هؼغَف تِ اضظقْا تدطتِ یاززّی ٍ»تاب هفَْم تطتیت تایؿتی اظ ػول تطتیتی یاز وطز. ها ػول تطتیتی ضا 

ػثاضت زیگط تِ  زض ضٍـ پسیساضقٌاؾی ّطهٌَتیه ػول تطتیتی ضا تِ نَضت یه هتي تلمی هی ًوایین. تؼطیف هی وٌین ٍ

تَاى گفت تطتیت، فطایٌسی اؾت وِ تِ ٍؾیلِ آى اعالػات، هْاضت ّا، اضظـ ّا ٍ ًگطـ ّا تیي یاز زٌّسُ ٍ هی 

 (.29: 1،2006یازگیطًسُ اًتمال هی یاتٌس )اؾالٍیي

 ایي اها اضظـ ّایی ضا وِ تدطتِ یاززّی ٍ یازگیطی هؼغَف تِ آًْا ّؿتٌس اضظقْای تطتیتی للوساز هی قًَس؛ 

زؾتِ اظ اضظـ ّا تطتیتی ّؿتٌس هی تَاًس تؿیاض هَضز هٌالكِ تاقس ٍ تِ لحاػ هحتَایی، ًِ ػٌاٍیي  وِ هكرهاً وسام

تطای هساضؼ ایي  3ایالت خطخیاآهَظـ  ایالتیهَاخِ ذَاّین قس. تِ ػٌَاى هثال زفتط  2اؾوی، تا ًؿثی گطایی فطٌّگی

  .(1997)زفتط آهَظـ ایالتی، خطخیا،  ُ اؾتتهَیة ًوَز 1997اضظـ تطتیتی ضا زض اٍت  42یه فْطؾت حاٍی  ایالت

وِ تْیِ یه فْطؾت اظ اضظـ ّای تطتیتی تِ چِ هیعاى واضآهس اؾت لیىي هی تَاى اظ  ًظط اظ ایي نطف 

ضا زض ًظط  5پیكٌْازی قَاضتع 4تِ ػٌَاى ًوًَِ هی تَاى ضیرت قٌاؾی اضظقی .زیسگاّی زیگط ًیع تِ هَضَع ًعزیه قس

گطفت. ایي ضیرت قٌاؾی تِ ها ووه هی وٌس زاهٌِ ٍ للوطٍ اضظقْا ضا تا حسٍزی تكٌاؾین ٍ زض آى چاضچَب اضظقْای 

تِ ( 213-217: 1391، تِ ًمل اظ زلروَـ،2006)تطتیتی ضا تطضؾی وٌین. ضیرت ّای اضظقی هغطح قسُ اظ ؾَی قَاضتع 

یداى علثی، ذَزضٌّوَز زّی، خْاى قوَل ًگطی، ذیطذَاّی، ؾٌت، لسضت، پیكطفت، لصت خَیی، ّ لطاض ظیط ّؿتٌس:

 . ّوٌَایی، ایوٌی

   

 فضای هجاسی

فضای هىاًی ـ ظهاًی هداظی ضا هی تَاى تِ هتٌی تكثیِ وطز وِ ضٍاتظ تِ نَضت ًوازیي قىل هی گیطًس. ایي 

هفَْهی هغطح قسُ اظ ؾَی گازاهط ضا اظ ًوازّا، ًكاى ّایی اظ ٍالؼیت غیطهداظی هی تاقٌس. الثتِ اگط تؼثیط ٍ تَؾؼِ 

(. اظ 47-62: 1390پسیساضقٌاؾی ّطهٌَتیه تپصیطین زض ًتیدِ تفىیه نَضت اظ هحتَا ضز هی قَز )ًاظوی ٍ نافیاى، 

ایي زیسگاُ هطظی هیاى هداظ ٍ غیطهداظ ٍخَز ًساضز. تِ ّویي زلیل اؾت وِ هی تَاى ًظام اضظقی وٌف گط ٍ ذَاًف گط 

ٍ فضای غیطهداظی ضا یىؿاى تلمی ًوَز لیىي تحمك ػول زض فضای هداظی تِ ٍاؾغِ ٍخِ ّؿتی  زض فضای هداظی

هثتٌی اؾت اقىال هتفاٍتی تِ ذَز هی گیطز؛ هْوتطیي  قٌاذتی فضای هداظی وِ هثتٌی تط ًاّوعهاًی ٍ تی هىاًی

     زض ایي تفاٍت ًاقی اظ قٌاذتگی/ ًاقٌاذتگی هی تاقس. ػاهل

                                                           
1
 . Slavin 

2
 . cultural relativism 

3
 . The state Board of Education of Georgia 

4
 . value morphology 

5
 . Showartz 

 تراب گطیًذانیت ا اًتراب گطی

 اػتثاض ًؿثی 

 تطای ّط قرم

اػتثاض ًؿثی ّط اضظـ ٍ قىل گیطی ًظام اضظقْا وِ 

ٍ قىل  هثتٌی تط اضتثاط هتماتل آًْا تا یىسیگط اؾت

 گیطی یه ًظام اضظقی ؾلؿلِ هطاتثی
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ٍاخس زٍ ؾاحت ػیٌی ٍ شٌّی، ؾاحت ػیٌی فٌاٍضاًِ  1ّؿتی قٌاؾی، فضای هداظی، یه اتطهتيتِ لحاػ زض ٍالغ، 

 ٍ ؾاحت شٌّی هؼٌا پطزاظاًِ اؾت. 

 

 

 تجزیِ سیستِ هجاسی

خْاى » ( تدطتِ ظیؿتِ یا 56-61نم  ،1391،تِ ًمل اظ اهاهی ٍ ّوىاضاى، 1989) 2یٌگ َّضىىاظ زیسگاُ پَل 

هتَؾل قسى تِ عثمِ تٌسی وطزى یا هفَْم ؾاظی حانل هی ّواى تدطتِ ای اؾت وِ تسٍى تفىط اضازی ٍ تسٍى « ظًسگی

قَز ٍ هؼوَالً قاهل آى چیعّایی اؾت وِ هؿلن زاًؿتِ هی قًَس یا هتساٍل ّؿتٌس. ّسف هغالؼِ تدطتِ ظیؿتِ، تاظتیٌی 

 «آقىاض ؾاذتي هؼاًی خسیس ٍ یا ًازیسُ گطفتِ قسُ اؾت. تداضب تسیْی پٌساقتِ قسُ ٍ

یىی  «زض ـ تَزى»حال تِ هفَْم تدطتِ ظیؿتِ هداظی هی پطزاظین. اگط اظ زیسگاُ ّایسگطی تِ هَضَع ًگاُ وٌین  

ٍى ) یؼٌی چیعی زض زاللت تط زٍ هؼٌا زاضز: ًرؿت هىاى هٌسی زظایي« زض ـ تَزى»اظ پایِ ّای ٍخَزی زظایي اؾت. ایي 

چیع زیگط لطاض زاضز تِ نَضت اهتساز زض هىاى ٍ اظ حیث هَلؼیت تا یىسیگط. هؼٌای زٍم زاللت هی وٌس تط ایي وِ یه 

چیع هضوي ٍ زضگیط تا چیع زیگطی اؾت. ایي ّواى هؼٌی اؾت وِ ّایسگط تطای اًؿاى زضگیط تا خْاى تِ واض هی تطز 

ضاتغِ هىاًی یا فضایی ًیؿت تلىِ تِ هؼٌای زاقتي ضاتغِ ذانی  تا ایي هؼٌا یه« تَزى زضـ» (.56، ل 1384)ذاتوی، 

 تا خْاى هی تاقس. تَزى اًؿاى زض خْاى، تَزى قی زض خْاى ًیؿت تلىِ ایي تَزى ّوطاُ تا هإاًؿت ٍ التفات اؾت.

فضای ایي هؼٌای زض ـ تَزى ّایسگطی تا تدطتِ ظیؿتِ واضتطاى زض فضای هداظی اًغثاق زاضز. تَزى واضتط زض  

ػالٍُ تط خٌثِ هىاًی تدطتِ  هداظی یه تَزى فیعیىی ًیؿت تلىِ ضاتغِ ای ّوطاُ تا التفات ٍ هإاًؿت تا ایي فضاؾت.

ظهاى »تِ گفتِ واؾتلع ظیؿتِ هداظی، ًثایؿتی اظ خٌثِ ظهاًی آى غافل قَین. هی تَاى هفَْم ظهاى زض فضای هداظی ضا 

هٌدط تِ ظهاى ًاهتوایع هی قَز  ٌای حصف تَالی ظهاًی اؾت وِتِ هؼ ًاهیس. هفَْم ظهاى تی ظهاى« تی ظهاى

ؿتی قٌاؾی تدطتِ ظیؿتِ هداظی زضتطگیطًسُ هؼٌاپطزاظی زض ؾاحت شٌّی فضای ّ (.534 :خلس اٍل،1999)واؾتلع،

 هداظی تَؾظ واضتطاى هی تاقس.
 

 هزٍر پیطیٌِ ّا3.
ٍ  پاقاییتؿیاضی اظ پػٍّف ّای هطتثظ تا ػٌَاى همالِ اظ ظهیٌِ خاهؼِ قٌاذتی ٍ ضٍاًكٌاذتی تطذَضزاضًس: 

پصیطی  اثطات ایٌتطًت تط خاهؼِ :(1393) پَض ؾؼسی؛ ی ویفی تدطتِ خَاًاى اظ ظًسگی تا ایٌتطًت: هغالؼِ :(1387) ّوىاضاى

گفتگَ زض  :(1386هحوسی ) گل؛ فطزگطائی خسیس ٍ تلفي ّوطاُ: تىٌَلَغی فطزگطائی ٍ َّیت :(1385ػاهلی )؛ ًَخَاًاى

 :(1396) احوسی هرتاضی ٍ هله ؛ّا( فطٌّگ  اعالػاتی تط گفتگَی هیاى  ـ  ّای اضتثاعی زًیای هداظی )تأثیط فٌاٍضی

(: ازتیات خسیس تطای قْطًٍسی 2013) 3یوؿه ٍ ؾیوؿهؾ؛ پسیساضقٌاؾی تدطتِ واضتطاى اظ هَتایلی قسى ضٍاتظ

 (: فیؿثَن، فضای هداظی ٍ َّیت؛ 2011) 4اٍلیَیط زیدیتال؛

                                                           
1
 . suoertext 

2
. Polkinghorn  

3
 . Simsek 

4
 . Olivier 

https://jbs.ir/article-1-98-fa.pdf
https://jbs.ir/article-1-98-fa.pdf
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1325925
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1325925
http://gmj.ut.ac.ir/Attachments/201281814103373.pdf
http://gmj.ut.ac.ir/Attachments/201281814103373.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20101127160224-33.pdf
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(: اذالق زض فضای هداظی ـ یه ضٍیىطز 2012) 1تطذی تطضؾی ّای فلؿفی ٍ تطتیتی ًیع ػثاضتٌس اظ: ٍؾٌا ٍ ًیَزیتا

(: تدطتِ ّای ظیؿتِ واضتطاى ایٌتطًت زض ذهَل تغییطات فطٌّگی زض آهَظـ ػالی 2012وكتی آضای ٍ اوثطیاى)فلؿفی؛ 

هفَْم قٌاؾی فضای هداظی ٍ اتؼاز تطتیتی آى زض آهَظـ  (:1395ٍ ّوىاضاى )هَؾَی ایطاى: هؿایل اذاللی ٍ فلؿفی؛ 

(: ذَز زٍم ٍ 1984) 2؛ تطولتْسیسّا ٍ فطنت ّا :فضای هداظی ٍ تؼلین ٍ تطتیت (:1394) تْوٌی ٍ وَیری؛ پطٍضـ

آهَظـ قْطًٍسی (: 2011گاظالَظ پطظ)تیٌف ّای تطتیتی ٍ تاضخ ظًسگی زض فضای هداظی؛ (: 2004لیع ) ضٍح اًؿاًی؛

واٍقی زض هثاًی فلؿفی فضای هداظی تا تأویس تط ّؿتی (: 1393ٍیؿی تثاض ) هطزهؿاالض زض یه فطٌّگ زیدیتال؛

: ٍاًوَزگی ًكاًِ ّا زض ٍالؼیت هداظی )ضٍیىطزی فلؿفی ـ اًتمازی تِ ًَیسّای (1391) قمالی؛ قٌاؾی ّطهٌَتیه

ایي پػٍّف ّا تط ػٌانط پاضازٍوؿیىال اختواػی، ضٍاًی، هفَْهی ٍ تطتیتی فضای هداظی . ضّایی ترف فضای هداظی(

 پطزاذتِ اًس. هَضَعاشػاى زاضًس ٍ اظ ظٍایای هرتلف تِ ایي 

 

 رٍش ضٌاسی هطالع4ِ.
هٌظَض ها اظ  وتاتراًِ ای تَزُ اؾت.-اؾتٌثاعی ٍ قیَُ ی خوغ آٍضی زازُ ّا، اؾٌازی -پػٍّف اظ ًَع تحلیلیًَع 

ٍنف تحلیلی، تدعیِ زٍ پسیسُ تطتیت ٍ فضای هداظی تِ ػٌانط ّؿتی قٌاذتی آًْا اظ عطیك هفَْم ؾاظی اؾت. ٍنف 

  فطایٌس تؼاهل زٍ پسیسُ تطتیت ٍ فضای هداظی اؾت.هفَْهی اظ یه چاضچَب اؾتٌثاعی تِ اؾترطاج 

ایي ضٍـ، تطتیت ٍ فضای هداظی ضٍـ تِ واض ضفتِ زض تحلیل ٍ اؾتٌثاط، ضٍـ پسیساضقٌاؾی ّطهٌَتیه اؾت. زض 

تسٍى آى وِ اظ پیكیٌِ ٍ  تِ ػٌَاى هتي هَضز تطضؾی لطاض هی گیطًس ٍ ضٍاتظ زضٍى هتٌی ٍ تیٌاهتٌی آًْا تحلیل هی قًَس.

 ضًٍس ولی ایي ضٍـ ضا تكطیح هی وٌین.  گفتِ قَز ٍهثاًی ًظطی ایي ضٍـ وِ هثتٌی تط زیسگاُ ّای ّایسگط اؾت ؾري 

ف ضٍـ پػٍّف پسیساض قٌاؾی آى اؾت وِ هؼٌی یه پسیسُ یا هفَْم هَضز هغالؼِ ضا اظ ًظط یه تِ عَض ولی، ّس

 اظ عطیك پی تطزى تِ زضن افطاز اظ گطٍُ اظ افطاز تطضؾی وٌس. زض ٍالغ پسیساضقٌاؾی زض نسز اؾت وِ تِ قٌاذت اظ پسیسُ،

 (.156 :1391)تاظضگاى، آى پسیسُ زؾت یاتس

ی ػثاضت اؾت اظ ایي وِ فطایٌس پیچیسُ ای اظ پسیسُ ّا، ٍیػگی ّای قرهی ٍ هفطٍضات پػٍّف پسیساضقٌاؾ

ضفتاضّای افطاز هطتثظ تا پسیسُ هَضز ًظط ٍ ّط ًَع هفاّین هطتثظ تا آى ضا هی تَاى اظ عطیك تداضب ظًسگی )تدطتِ 

 (.1394ی، تیٌف اظ عطیك زازُ ّای گطزآٍضضی قسُ زؾت یافت )ؾلیوی ٍ قطفظیؿتِ( فْن ًوَز ٍ تِ ًَػی 

زض ضٍـ پسیساضقٌاؾی ّطهٌَتیه، تدطتِ ّای ظیؿتِ اًؿاى تِ هثاتِ هتي تلمی هی قَز ٍ تط ایي پایِ، تحلیلی اظ 

(. ضًٍس پػٍّف تِ نَضت ظیط اخطا 157: 1391تِ ًمل اظ تاظضگاى، 2000، 3هَضز ًظط اضائِ هی گطزز )ّایي ٍ آؾتیيپسیسُ 

فلؿفی، گطآٍضی زازُ ّا هتٌاؾة تا ضقتِ هغالؼاتی، تحلیل، ًتیدِ گیطی،  هی قَز: تیاى هؿألِ ٍ پطؾف ّا، هفطٍضات

ؾلیوی ٍ احهای گعاضُ ّای هؼٌی زاض ٍ هْن، هؼاًی گعاضُ ّا، تن ّای هؿترطج اظ گعاضُ ّا، تَنیف ٍ تأٍیل پسیسُ )

 (.1394 قطفی،

                                                           
1
. Vesna & Niveditha 

2
 . Turkle 

3
 .Hine & Austine 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/673671
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/673671
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/673671
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ًْاى هؼٌاؾت. ّط فْوی ّوطاُ ٌس آهَظُ اؾت: واض تأٍیل، حطوت تِ ؾوت ٍخِ چهفَْم ّطهٌَتیه زض تطگیطًسُ    

تا پیف زاٍضی اؾت. تِ ػالٍُ ّط فْوی ّوطاُ تا زٍض اؾت، زٍضی وِ تاعل ًیؿت ٍ التضای ضفتي اظ اخوال تِ تفهیل 

اؾت. اظ ًظط ّایسگط، فْن ًِ نطفاً قٌاذت قٌاؾاًِ وِ زلیماً ّؿتی قٌاؾاًِ ٍ هطتثظ تا ذَز ّؿتی اؾت )نافیاى، 

ّسف اظ پسیساضقٌاؾی ّطهٌَتیه، ضؾیسى تِ فْوی زٍ خاًثِ اؾت وِ هاحهل زیالَگی  (.14-15 :1387هحوسخَاز، 

 (.1392ٍ افك هتي هی تاقس )ضحیوی ًیا،  تیي افك ذَاًٌسُ 
 

 

 بحث ٍ یافتِ ّا 5.
 هتي ٍاخس زٍ ؾاحت ػیٌی ٍ شٌّی یه اتط تِ لحاػ ّؿتی قٌاؾیوِ فضای هداظی،  ِ قسزض ترف هفاّین گفت

تطگیطًسُ  ؾاحت ػیٌی فٌاٍضاًِ ٍ ؾاحت شٌّی هؼٌا پطزاظاًِ اؾت. ّؿتی قٌاؾی تدطتِ ظیؿتِ هداظی زض هی تاقس وِ

اظ زیسگاُ پسیساض قٌاؾی ّطهٌَتیه، هؼٌاپطزاظی زض ؾاحت شٌّی فضای هداظی تَؾظ واضتطاى هی تاقس. اظ عطفی، 

اظ عطیك تدطتِ ظیؿتِ واضتطاى هَضز تاٍیل وِ  للوساز هی قَزفضای هداظی تِ ػٌَاى یه اتط هتي هؼغَف تِ اضظـ ّا 

اؾت ٍ هتٌیت تدطتِ هداظی ٍ  1لطاض هی گیطز. تدطتِ ظیؿتِ هداظی واضتطاى زاضای یه هاّیت اضظقی پاضازٍوؿیىال

ضٍاتظ تیٌاهتٌی آى تا زیگط هتَى ظًسگی ضٍظهطُ تایؿتی هَضز فْن لطاض گیطز. زاللتْای تطتیتی هاّیت اضظقی 

 زض ازاهِ ایي هَاضز ضا هَضز تطضؾی لطاض هی زّین.تدطتِ زض تافت چْاض تؼسی تثلَض هی یاتس. پاضازٍوؿیىال ایي 

 هاّیت ارسضی پارادٍکسیکال

ّوطاُ تا ضیرت ّای  هَاضزاضظقی ضا زض تطزاضز. ایي  گیزٍگاً هَضز فضای هداظی تِ ػٌَاى یه اتطهتي چْاض 

 ِ گطزیسُ اًس:ئاضا  زٍ اضظقی هطتثظ زض خسٍل قواضُ

 
 ـ زٍگاًِ ّای اضظقی ٍ ضیرت قٌاؾی اضظقی هطتثظ 2خسٍل قواضُ 

 ضیرت اضظقی هطتثظ زٍگاًِ ّای اضظقی

 خْاى قوَل ًگطی تَهی یا هحلی تَزى خْاًی تَزى

 ذَزضٌّوَززّیخْاى قوَل ًگطی ـ  ٍحست گطایی وثطت گطایی

ـ  ّوٌَایی ـ ایوٌیذیطذَاّی ـ ؾٌت ـ  ضساذاللی ـ غیطلاًَى تَزًی اذاللی ـ لاًًَی تَزى

 لصت خَیی ـ ّیداى علثی

لسضت ـ پیكطفت ـ لصت خَیی ـ ّیداى  ًاقٌاذتگی قٌاذتگی

 علثی

  

واضتط فضای هداظی، زض تدطتِ ظیؿتِ ذَیف زضگیط ایي زٍگاًِ ّای اضظقی اؾت. زضگیطی تا ایي اضظقْا تط  

تأٍیل ّط واضتط اظ اتطهتي فضای هداظی هثتٌی تط اؾاؼ ضیرت اضظقی واضتطاى قىل هی گیطز. تِ ایي تطتیة ذَاًف ٍ 

گیطی ّای اضظقی هی تاقس. تِ ػٌَاى ًوًَِ ظهاًی وِ یه واضتط فضای هداظی ٍاضز یه ٍتگاُ تهاٍیط  ایي خْت

تا یه ًَع زٍگاًِ اضظقی هَاخِ اؾت ٍ ظهاًی وِ تالـ هی وٌس َّیت ذَیف ضا « هی قَز یا ًوی قَز»غیطاذاللی 

 ٌْاى ًوایس تا زٍگاًِ اضظقی زیگطی تِ ذَاًف اتطهتي فضای هداظی هثازضت ًوَزُ اؾت.یا پ آقىاض ؾاظز

                                                           
1
 . paradoxical 
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تطای ّط زٍگاًِ اضظقی تطذی اظ هتَى هكرم وطز ٍ یا تطای ّط هتي زٍگاًِ ّای اضظقی حتی هی تَاى  

ّای هرتلفی تِ ایي تطتیة خْت تطٍظ ٍ آقىاضؾاظی خْتگیطی ّای اضظقی واضتطاى تا تافت  هرتلفی زض ًظط گطفت.

ؾطٍواض ذَاّین زاقت وِ ّط تافت ذَز ًمف یه تافت زضٍى هتٌی تطای اتطهتي فضای هداظی ضا ایفا هی وٌس ٍ زضػیي 

حال زض ًمف یه تافت تیطًٍی، اظ ضٍاتظ تیٌاهتٌی تا اتطهتي فضای هداظی ٍ زیگط تافت ّا تطذَضزاض اؾت. ایي تافت ّا زض 

    ازاهِ هؼطفی گطزیسُ اًس.

 

 

 ّای چْارگاًِ بافت

ضٍاتظ هیاى فطزی ٍ ، خاهؼِ پصیطی، تطزاقت ّا ٍ ًگطـ ّا، یتَّػثاضتٌس اظ: تحت چْاض ػٌَاى ایي تافت ّا 

 . اختواػی

 َّیت

َّیت فطاتط اظ  قس وِخا تایؿتی هتصوط  زیسگاُ واؾتلع، َّیت ؾطچكوِ هؼٌا ٍ تدطتِ تطای هطزم اؾت )زض ایياظ

انغالح َّیت، زض نَضتی وِ ؾري اظ وٌكگطاى اختواػی »هی گَیس:  (22 :1999) هكرهات ؾدلی فطز اؾت(. واؾتلع

ّن پیَؾتِ ای اظ ٍیػگی ّای فطٌّگی ِ یا هدوَػِ ت تاقس، ػثاضت اؾت اظ فطایٌس هؼٌاؾاظی تط اؾاؼ یه ٍیػگی فطٌّگی

 وِ تط هٌاتغ هؼٌایی زیگط اٍلَیت زازُ هی قَز. 

وِ ؾاظهاى زٌّسُ واضوطزّا )فًَىؿیَى ّا( « ًمف»ٌّسُ هؼٌا اظ هفَْم واؾتلع هفَْم َّیت ضا تِ ػٌَاى ؾاظهاى ز

هی تاقس تفىیه هی وٌس. اظ زیس اٍ عثك ًظط خاهؼِ قٌاؾاى، توام َّیت ّا تطؾاذتِ هی قًَس. تطای ؾاذتي َّیت ّا 

اّای قرهی، اظ هَاز ٍ ههالحی هثل تاضید، خغطافی، ظیؿت قٌاؾی، ًْازّای تَلیس ٍ تاظتَلیس، ذاعطُ خوؼی، ضؤی

(. اها افطاز، گطٍُ ّای اختواػی ٍ 24ٍ  22 :1999زؾتگاُ ٍ اتعاض لسضت ٍ ٍحی ٍ الْاهات زیٌی اؾتفازُ هی قَز )واؾتلع،

پطٍغُ ّای فطٌّگی وِ ضیكِ زض  هؼٌای آًْا ضا هغاتك تا العاهات اختواػی ٍ خَاهغ، تواهی ایي هَاز ذام ضا هی پطٍضاًٌس ٍ

  اظ ًَ تٌظین هی وٌٌس. هاًی ـ هىاًی آًْا زاضز،چاضچَب ظ ؾاذت اختواػی ٍ

زض ایي همالِ هفَْم هَضز ًظط ها اظ َّیت زض ؾِ ؾغح هكرهات قٌاؾایی فطزی، ًمف ّای فطز )ّوؿط، پسض  

یا هازض، فطظًس، قغل ٍ ...( ٍ َّیت هلی تِ هؼٌای ػام هَضز ًظط واؾتلع هی تاقس. واضتط زض اتطهتي فضای هداظی تا َّیت 

َّیت تِ نَضت یه تافت زض تدطتِ ظیؿتِ هداظی واضتطاى ؾغح آى ٍاضز هی قَز ٍ تِ ذَاًف ٍ تأٍیل هی پطزاظز.  زض ّط

  ػول هی وٌس. 

 بزداضت ّا ٍ ًگزش ّا

. اغلة ًگطـ ّا زٍؾَگطایاًِ ّؿتٌس، یؼٌی قیء ٍ هی تاقس ًگطـ ػثاضت اظ اضظقیاتی ّط ٍخْی اظ خْاى اختواػی

تاضٍى، تیطى ٍ (. 241 :2006،تاضٍى، تیطى ٍ تطًؿىاهةهثثت یا هٌفی اضظیاتی قًَس )هَضَع ًگطـ هوىي اؾت 

ًگطـ ّا هی تَاًٌس چاضچَتی تفؿیطی فطاّن وٌٌس وِ اعالػات تاظُ تِ آؾاًی تطای  ًس( هؼتمس241،ل2006) تطًؿىاهة

وِ ها وی ّؿتین  اتطاظ ایي افطاز لاتل زضن تاقس )واضوطز زاًكی( ٍ زض ػیي حال هی تَاًٌس ٍؾیلِ ای تاقٌس تطای
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ًگطـ ّا تافتی ولیسی زض ذَاًف اتطهتي فضای هداظی تلمی هی قًَس. هَضَع ٍلتی اّویت تیكتطی )واضوطز َّیتی(. 

 .هی یاتس وِ تِ ایي تؼطیف اظ اضظـ ّا تَخِ وٌین وِ ًگطـ ّای هحَضی زض ًظام ًگطـ ّای فطز ّؿتٌس

 جاهعِ پذیزی

ى فطایٌسی اؾت وِ تِ ٍؾیلِ آى، اظ عطیك تواؼ تا اًؿاى ّای زیگط، فطز تِ خاهؼِ پصیطی یا اختواػی قس 

زاضای زاًف ٍ تا هْاضت زض قیَُ ّای ضفتاض ٍیػُ فطٌّگ ٍ هحیظ اختواػی هؼیٌی تثسیل هی قَز تسضیح تِ اًؿاًی آگاُ، 

 (. 114 :2006تاضٍى، تیطى ٍ تطًؿىاهة، )

اظ ذاًَازُ، گطٍُ ّوؿاالى، هسضؾِ تا ضؾاًِ ّا ٍ تِ ٍیػُ  ػَاهل خاهؼِ پصیطی عیف ٍؾیؼی ضا زضهی گیطًس 

وِ اختواػی قسى )یؼٌی ّوٌَایی  فضای هداظی. اختواػی قسى زض ؾطاؾط ظًسگی ازاهِ هی یاتس. ایي زیسگاُ ٍخَز زاضز

فطزیت ٍ آظازی یا اضازُ آظاز افطاز ضا اظ تیي ًوی تطز تلىِ اختواػی قسى هثٌای  تا هحیظ فطٌّگی ظًسگی اًؿاًْا( فطزیت

ٍ تَاًای اًسیكیسى ٍ ػول هؿتمل  1یه حؽ َّیت قرهیافطاز ًیع ّؿت. زض خطیاى اختواػی قسى ّط یه اظ افطاز 

خاهؼِ پصیطی تِ ػٌَاى یه تافت، تطٍظ ٍ ًوَز اضظـ ّا ضا زض . (115،ل  2006تاضٍى، تیطى ٍ تطًؿىاهة، پیسا هی وٌٌس )

 تدطتِ ظیؿتِ فضای هداظی قىل هی زّس.

 ٍابط هیاى فزدی ٍ اجتواعیر

ایي ضٍاتظ هوىي اؾت اظ تدطتِ  قَز وِزض ذهَل ضٍاتظ هیاى فطزی ٍ اختواػی، الظم اؾت تِ ایي هَضَع تَخِ 

ظیؿتِ غیطهداظی واضتط تِ ؾَی تدطتِ ظیؿتِ هداظی اٍ اهتساز یاتٌس ٍ یا تطػىؽ، ضٍاتظ هیاى فطزی ٍ اختواػی واضتط زض 

وِ انَالً ایي ضٍاتظ زض ّواى حَظُ ای  تدطتِ ظیؿتِ غیطهداظی اٍ اهتساز یاتٌس؛ ٍ یا ایيفضای ظیؿتِ هداظیف تِ ؾوت 

گیطی ّای  وِ ّؿتٌس )فضای هداظی یا غیطهداظی( تالی تواًٌس. زض ّط نَضت ایي ضٍاتظ تِ نَضت یه تافت تطای خْت

زض لالة یه هتي یا اتطهتي زض زضٍى خاؾت وِ چٌیي تافتی ذَز هی تَاًس  ًىتِ ایي. وطزاضظقی واضتطاى ػول ذَاٌّس 

یؼٌی  )هثل پیام ّای تَییتطی یا ایٌؿتاگطاهی ؾیاؾتوساضاى یا ٌّطپیكِ ّا ٍ افطاز هكَْض(. ایساتطهتي فضای هداظی زض

پیام واضتط )زض ّط لالثی( هوىي اؾت تا یه گطٍُ، یه هلت ٍ یا خْاى ؾري تگَیس ٍ تِ ػٌَاى یه هتي هَضز ذَاًف ٍ 

 گیطز.  تأٍیل لطاض 

 

 بحث در یافتِ ّا

زٍگاًِ ّای اضظقی پاضازٍوؿیىال واضوطز تطتیتی زاضًس. زض تحلیل تدطتِ ظیؿتِ هداظی واضتطاى هی تَاى ایي زٍگاًِ 

. الثتِ ّط زٍگاًِ زض ػیي اضتثاط تیٌاهتٌی تا تافت ّای هرتلف، تا وطزّا ضا تِ ػٌَاى اؾتلعاهات اضظقی تطتیتی قٌاؾایی 

 : ظیط لاتل اضائِ ّؿتٌسیا آهَظُ وِ تِ نَضت چْاض تن  تطیي اضتثاط تطذَضزاض اؾتیه تافت اظ تیك

 خْاًی تَزى/ تَهی یا هحلی تَزى تطای تكىیل َّیت

 وثطت گطایی/ ٍحست گطایی تطای قىل گیطی تطزاقت ّا ٍ ًگطـ ّا

 اذاللی ـ لاًًَی تَزى/ ضس اذاللی ـ غیط لاًًَی تَزى تطای تحمك خاهؼِ پصیطی

 گی/ ًاقٌاذتگی تطای گؿتطـ ضٍاتظ هیاى فطزی ٍ اختواػیقٌاذت

                                                           
1
. Self- identity 
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 ًتیجِ گیزی 6.

ضوي تیاى هؿألِ، ایي پطؾف هغطح قس وِ تدطتِ ظیؿتِ هداظی واضتطاى اظ زیسگاُ زض ایي پػٍّف اتتسا 

اضظـ ّای تطتیتی، فضای هداظی هفاّین پسیساضقٌاؾی ّطهٌَتیه زاضای چِ اؾتلعاهات اضظقی تطتیتی هی تاقس. ؾپؽ 

ّطچٌس پػٍّف ّایی وِ تِ عَض هؿتمین تِ ػٌَاى همالِ تپطزاظًس یافت ًكس اها . قسٍ تدطتِ ظیؿتِ هداظی تؼطیف 

زض پػٍّف ّای هَخَز تط هاّیت پاضازٍوؿیىال فضای هداظی تأویس زاضًس وِ یافتِ ّای ایي همالِ ّوؿَ هی تاقس. 

 گیزٍ گاًًَع ی ٍ فطایٌس ضٍـ پسیساضقٌاؾی ّطهٌَتیه تكطیح گطزیس. ؾپؽ چْاض ترف ضٍـ قٌاؾی، هحَضّای انل

ضٍاتظ تیٌاهتٌی آًْا  تاضُزض  ٍ اضظقی تطتیتی ٍ چْاض تافت زض اضتثاط تا اتطهتي فضای هداظی هَضز قٌاؾایی لطاض گطفت

فْن  ًْایت تطای تَنیف ٍ زض. گطزیس تحث قس. زض ٍالغ زض ذهَل ّط وسام اظ هَاضز فَق، گعاضُ ّایی هؼٌی زاض احها

 اضائِ قس.   یا آهَظُ تدطتِ ظیؿتِ هداظی واضتطاى، چْاض تن

یافتِ ّای ایي همالِ هی تَاًٌس زض آقىاض ؾاظی هیعاى تحمك اضظـ ّای تطتیتی زض اضتثاط تا واضتطاى فضای هداظی 

توطوع وطزین وِ هازض اضظـ ّا تلمی هی قًَس ها زض ایي ًَقتاض تط هَضَع اضظـ ّای تطتتی  هَضز تَخِ لطاض گیطًس. الثتِ

 لیىي هی تَاى تحث ضا زض ذهَل اضظـ ّای ؾیاؾی، التهازی ٍ فطٌّگی گؿتطـ زاز.

ّوچٌیي الظم اؾت تِ ایي ًىتِ تَخِ قَز وِ زیگط پػٍّكگطاى هوىي اؾت تِ زٍگاًِ ّای اضظقی پاضازٍوؿیىال ٍ 

زض قطایغی هَاضزی ضا تیفعایٌس ٍ هَاضزی ضا حصف، ازغام یا تدعیِ وٌٌس. یا تافت ّای چْاضگاًِ هغطح قسُ زض ایي همالِ، 

وِ گؿتطـ فضای هداظی ٍ واضتطی زض آى لدام گؿیرتِ اؾت ٍ حتی تا فیلتطیٌگ ًوی تَاى آى ضا هحسٍز ؾاذت، زض 

ی تطای وَزواى، تاب ًمف تطتیتی ٍالسیي، ّوؿاالى، هسضؾِ، حىَهت، ًْازّای فطٌّگی ٍ هصّثی  ٍ ًیع اؾتلعاهات اضظق

زض ٍالغ، تطتیت اهطٍظیي تایؿتِ اؾت تا تَخِ تِ تحَالت ًَخَاًاى ٍ زیگط گطٍ ّای ؾٌی ٍ خٌؿیتی چِ هی تَاى گفت؟ 

 فطٌّگی خَاهغ، هتطتة تط اًتراب ٍ یا تلفیك اضظـ ّای پاضازٍوؿیىال فضای هداظی تاقس.
 

 هٌابع ٍ هاخذ7.
. تطخوِ ؾْطاب ػلَی ًیا. تْطاى: هطوع تطخوِ ٍ ًكط وتا، چاج فلسفِ اخالقدرآهذی بِ (. 1370ـ اتىیٌؿَى، آض. اف. )

 زٍم.

تطخوِ یحیی ؾیسهحوسی. تْطاى:  رٍاًطٌاسی تزبیتی، ًظزیِ ٍ کاربست.، ٍیطاؾت ّكتن(. 2006اؾالٍیي، ضاتطت ای. )ـ 

 .1389ًكط ًَ. چاج ؾَم، 

ضٍـ تحمیك ویفی:  (.1391ظّطا ٍ ًَضی، ؾؼیسػلی )ـ اهاهی ؾیگاضٍزی، ػثسالحؿیي؛زّماى ًیطی،ًاّیس؛ ضٌَّضز، 

   .56-63 :68 ،22 .فصلٌاهِ پزستاری ٍ هاهایی جاهع ًگزپسیساضقٌاؾی. 

 تطخوِ یَؾف وطیوی. تْطاى: ًكط ضٍاى. رٍاًطٌاسی اجتواعی. (.1388)ـ تاضٍى، ضاتطت؛ تیطى، زاى ٍ تطًؿىاهة، ًایال 

 ّای تحمیك کیفی ٍ آهیختِ )رٍیکزدّای هتذاٍل در علَم رفتاری(.همذهِ ای بز رٍش (. 1391ـ تاظضگاى، ػثاؼ )

 تْطاى: وتاب زیسآٍض، چاج ؾَم.

ی ویفی.  (. تدطتِ خَاًاى اظ ظًسگی تا ایٌتطًت: هغالؼ1387ِپاقایی، فاعوِ؛ ًیه ترت ًهطآتازی، ػلیطضا؛ تَول، ذؿطٍ ) ـ

 .333-337(، 4)2، لَم رفتاریهجلِ ع
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کٌفزاًس سزاسزی  فضای هداظی ٍ تؼلین ٍ تطتیت؛ تْسیسّا ٍ فطنتْا، (.1394)پَضػلی وَیری, ظّطا ٍ ظّطا تْوٌیـ 

، تْطاى، هَؾؿِ تطگعاض وٌٌسُ ّوایف ّای تَؾؼِ هحَض داًص ٍ فٌاٍری علَم تزبیتی هطالعات اجتواعی ٍ رٍاًطٌاسی ایزاى

 .ایطاًیاىزاًف ٍ فٌاٍضی ؾام 

 .، چاج زٍمهؼانط اًسیكۀ تْطاى، . ّایذگز اًذیطۀ در جْاى (.1384) هحوَز ـ ذاتوی،

ضٍظهطُ ی (. پسیساضقٌاؾی ٍتگطزی زض ظًسگی 1394ـ ذؿطٍی، ناتط؛ ًانطظازُ، ؾیسهحوسضضا ٍ هاًیاى، اهیط )

 .117-142 :39 ،11. فصلٌاهِ اًجوي ایزاًی هطالعات فزٌّگی ٍ ارتباطاتایطاًی.

 :34 ،9 فصلٌاهِ رٍاى ضٌاسی تحَلی: رٍاًطٌاساى ایزاًی.ظهیٌِ یاب اضظقی قَاضتع. (. 1391ـ زلروَـ، هحوستمی )

217-213. 

چاج ًكسُ. زاًكگاُ ٌّط  پذیذارضٌاسی ّزهٌَتیک بِ هثابِ رٍش در پژٍّص عکاسی.(. 1392ـ ضحیوی ًیا، ّیػا )

 انفْاى. زاًكىسُ پػٍّف ّای ػالی ٌّط ٍ واضآفطیٌی.

کٌفزاًس بیي  پسیساضقٌاؾی،  تطضؾی ؾاذتاض ٍاتؼاز ضٍـ تحمیك ویفی .(1394)ضٍح اًگیعقطفی،  هحوسضضا ٍ، ؾلیویـ 
 .پطزاظ پایترت ایلیا ، تْطاى، هَؾؿِ هسیطاى ایسُالوللی علَم اًساًی، رٍاًطٌاسی ٍ علَم اجتواعی

 تْطاى: ًكط ػلن. هعٌاکاٍی: بِ سَی ًطاًِ ضٌاسی اجتواعی.(. 1389ـ ؾاؾاًی، فطّاز )

-102(، 10)3 فصلٌاهِ جاهعِ، فزٌّگ، رساًِ، پصیطی ًَخَاًاى. (. اثطات ایٌتطًت تط خاهؼ1393ِپَض، اؾواػیل ) ؾؼسیـ 

83. 

ضٍیىطزی فلؿفی ـ اًتمازی تِ ًَیسّای ضّایی ترف . ٍاًوَزگی ًكاًِ ّا زض ٍالؼیت هداظی ) (1391) قمالی، هْسیـ 

 . قواضُ ًْن.َرُسًطزیِ . فضای هداظی

-25: 8. پژٍّطٌاهِ فزٌّگستاى ٌّز(. ًگاّی تِ ضٍقف تحمیك ّایسگط پیطاهَى واض ٌّطی. 1387ـ نافیاى، هحوسخَاز )

7. 

(. تطضؾی پسیساضقٌاذتی ـ ّطهٌَتیه ًؿثت 1390نافیاى، هحوسخَاز؛ اًهاضی، هائسُ؛ غفاضی، ػلی ٍ هؿؼَز، هحوس ) ـ

 .93-129. نم 8، قواضُ 5زٍضُ  ًطزیِ پژٍّطْای فلسفی داًطگاُ تبزیش.هىاى تا ٌّط هؼواضی. 

 (.1)1، هجلِ جْاًی رساًِ (. فطزگطائی خسیس ٍ تلفي ّوطاُ: تىٌَلَغی فطزگطائی ٍ َّیت.1385اهلی، ؾؼیسضضا )ػـ 

، جلذ دٍم: عصز اطالعات: التصاد، جاهعِ ٍ فزٌّگ )جلذ اٍل: ظَْر جاهعِ ضبکِ ای(. 1382ـ واؾتلع، هاًَئل )

 .1382 چاٍقیاى. تْطاى: عطح ًَاظ ٍ حؿي تطخوِ احوس ػیملیاى، افكیي ذاوث (.لذرت َّیت

اعالػاتی تط گفتگَی ـ  ّای اضتثاعی (. گفتگَ زض زًیای هداظی )تأثیط فٌاٍضی1386هحوسی، احوس ) گلـ 

 .177-165، 4، پژٍّص علَم سیاسی ّا(. فطٌّگ هیاى

 تطخوِ ؾیس حؿیي ؾیسی. هكْس: تِ ًكط. بزرسی رٍاى ضٌاختی تحَل ارسضْا.(. 1378ـ هحوس ذلیفِ، ػثساللغیف )

فصلٌاهِ تحمیمات  (. پسیساضقٌاؾی تدطتِ واضتطاى اظ هَتایلی قسى ضٍاتظ.1396احوسی، حىیوِ )  هرتاضی، هطین ٍ هلهـ 

 . 101-124(، 3)10، فزٌّگی ایزاى

هفَْم قٌاؾی فضای هداظی ٍ اتؼاز  (.1395)ؾیسیَؾف؛ افكیي هَحساخیطلَ؛ ّاتیل ػثاؾی ٍ ؾاؾاى فطظاًِهَؾَی تَلَى, ـ 

اسالهی ٍ با تاکیذ بز پژٍّص  -دٍهیي کٌفزاًس بیي الوللی علَم اًساًی با رٍیکزد بَهی  تطتیتی آى زض آهَظـ پطٍضـ،
 . ، تْكْط، قطوت ػلوی پػٍّكی تاضاى اًسیكِّای ًَیي

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1325925
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1325925
http://gmj.ut.ac.ir/Attachments/201281814103373.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20101127160224-33.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20101127160224-33.pdf
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اهِ ٌّزّای ً. ّطهٌَتیه ًؿثت تِ ؾیٌوا -ضّیافتی پسیساضقٌاذتی  (.1390) هحوسخَاز ًاظوی لطُ تاؽ، هْسی ٍنافیاى، ـ

 .47-62، (3)2 ًوایطی ٍ هَسیمی.

پایاى ًاهِ  .کاٍضی در هباًی فلسفی فضای هجاسی با تأکیذ بز ّستی ضٌاسی ّزهٌَتیک .(1393) ؾالم ٍیؿی تثاض،ـ 

 زاًكىسُ ػلَم تطتیتی.زاًكگاُ پیام ًَض هطوع. زوتطای ترههی. چاج ًكسُ. 
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