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ٙغبٕقبد فٖ ٗ٤اخزٚبفی ايؽا ،ٛقبٓ ظ٣اؾظ ،٘١نٚبؼ ٟچٔ٢
١٣يز٘،ؾٙكزب9914 ٛ
َٙع ٣ ٠ٙثيبٙ ٛكإٔ٠

ٙعيؽيذ ثع ٛثٙ ٠ق ٞبي ظ قزْبؼي ظؼ ي٤ؼد ؽب١ؽي
ثع ٛاقذ ّ ٠ثب ؽ٤٢ؼ فًؽ خعيع خبٙقًٙ ٠ؽىيٚٝ ،ب ٣
ّذ ثكيبؼ
ّي
ي٤ؼد ؽب١ؽي ثع ٛثؽاي اىؽاظ خبٙق ٠اؾ اٚ١
ؾ يبظي ثؽ ض٤ؼظاؼ نع ٟا قذ .ا ٙؽ٣ؾ ٟثع ٛث ٠ي٤ؼد
خؿ ئي اؾ ثبؾربث ٞعگي ظ ٝيبي ا ٙؽ٣ؾ ظؼآ ٙع ٟا قذ ٣
ؼژي٘ ١بي ٣يژ ٟثع ٛقبؾي  ٣ر٤خ ٠ث ٠آؼاقزگي ٝ ٣ؾبىذ
عظ ،ثااع ٛؼا ظؼ ثؽاثااؽ
خكاا٘ ظؼ ظ٣ؼ ٟی اضيااؽ ردااّ
گؽايم ١بي ثبؾربثي ٙعا ،ٗ٣ضبي ٠ظؼ نؽايغي ّّ ٠ثؽد
اٝز طبة  ٣خ٤ظ ظا نز ٠ثب نع ،رأثيؽ پػيؽ قبضز ٠ا قذ
(گيعٝؿ .)941 ،9905 ،ث ٠فجبؼري ،اٚ١يذ يبىز ٜثعٛ
ٙ ٣زقب ٍت آ ٛثبؾ ربثي نع ٤١ ٛيذ ثعٝيِ ا ىؽاظ اؾ
پيب ٙع١بي اقب قي خب ٙق ٠ی ً ٙؽىي ا قذ ّ ٠ظؼ آ،ٛ
ا ىؽاظ ثب رني يؽ ٣يژگي ١بي ؽب١ؽي ثع ٛض٤ظ ٙ ،جبظؼد
ث ٠قبضذ ثع ٛاخزٚبفي ،يقٞي ثعٝي ّ ٠اؾ ٝؾؽ ٣ضقيذ
ؽب١ؽي ،آؼاي هي  ٣پ٤ن هي  َٙج ٝ ٓ٤ؾبٗ اخز ٚبفي ا قذ،
ٙيٚٝب يع ْٝ« .ز ٘٢ ٙ ٠ا ي ٜا قذ ّ ٠رأّ يع ؼ٣ؾا ىؿٛ٣
ثيهزؽ ثؽ ٙعيؽيذ ثع ،ٛؼژي٘ ١بي مػايي ،اٚ١يذ ٣ؼؾل
ظؼ ز يؼ قالٙزي ،نبظاثي  ٣رٞب قت ا ٝعاٗ ،آؼا يم ٣
ّذ اضال ٍي ظؼ ٍ جبٓ
خؽا زي ي٤ؼد ،ثع ٝ ٣ ٛيؿ  ٙكؤٕ٣ي
زيب ؽذ اؾ ثعٚٝ ٣ ٛبيب ٝع ٛثع ٛثٙ ٠ثب ث ٠يِ ر ً٤يؽ
 ٝهبٝگؽ نْٔ١بي ٙعؼ ٛر ٚبيؿ  ٣ر هطى اخز ٚبفي ا قذ ٣
ظي گؽ ا ي ٝ ٠ّ ٜؾبؼد  ٣ر ٞؾي٘  ٣ر قعئ ظٍ يٌ ثع ٛؼا
ظا قزب ٛيب ؼ٣اي زي ظا ٝكذ ٠ّ ،ىؽظ اؾ چگ ٠ٝ ٤ؾي كزٜ
ض٤ظ ظؼ چبؼچ٤ة ٙز يب٣د ؾ ٝعگي خ ٚقي ٙ َٔ ٝيّ ٞع».
(نْؽثيگي ْٚ١ ٣بؼا)58 ،9917 ،ٛ
«٤ٙضـ ثع ٛظؼ خبٙق ٠ی ًٙؽىي ٙزض٤ٝ ٜٚفي فالٍ٠
ی ر دبؼيٚٝ ،بي هي  ٣آؼاي هي ث ٠آ ٛا قذ .ظؼ ا يٜ
خب ٙق ٣ ،٠ضـ ثع ٛثب يع ٙزٞب قت ،ال مؽ  ٣خ٤ا ٝ ٛگبٟ
ظا نز ٠ن٤ظ» ( ىبرسي  ٣ظي گؽی .)5 :9950 ،ظؼ خب ٙق٠
ا يؽا ٝ ٛيؿ ،ىؽاگ يؽ نع ٛپع يع ٟآؼا يم ظض زؽا٣ ٛ
ؾ ٝب ٣ ٛث ٠ع٤ؼ ّ ٖي گؽايم ثٙ ٠عيؽيذ ثع ٛظؼ
فؽي١٠بي ٙطزٖو ؾٝعگي اخزٚبفيٍ ،بثٔ ٙهب١ع ٟاقذ ٣
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ث ٠ظمع م ٠ث كيبؼي اؾ ظض زؽا ٣ ٛؾ ٝب ٛايؽا ٝي ر جعئ
نع ٟاقذ.
ثع ٛا ٝكب ،ٛنبضىرؽي ٜر ؾب١ؽ ثيؽٝ ٣ي ا قذ ّ٠
اؽاؼ
ابفي ٍا
اػيؽل اخزٚا
ابي پا
اؽ٣ؾي ٙجٞا
ابي اٙا
ظؼ ظٝيا
ً  ٙيب ٛا ي ٙ ٜكإٔ ٠ّ ٠غ ٞ١يذ  ٍ ٣ضب٣د
ٙيگ يؽظ .عج قب
ظيگؽا ٛظؼثبؼ ٟی ؽب١ؽ ىؽظ؛ ثبؾربثي اؾ رً٤ؼ غٞ١ي
١ؽ ىؽظ ٝكجذ ث ٠ض٤ظ اقذٙ ،ير٤اٝع ظؼ ٙيؿا٣ ٛق٤اـ
١ؽ ىؽظ ٝكجذ ث ٠ىيؿيِ  ٣ؽب١ؽ ثع ٛض٤ظ رأثيؽگػاؼ
ثبنع ،ايٙ ٜكإٔ ٠اؾ آ ٛخب پؽؼٝگرؽ ٙي ن٤ظ ّٙ ٠طبعت
ٙب ظض زؽا ٛثب نٞعٕ ،ػا خ ٞكيذ َ ٝم ّٖ يعي  ٙ ٣س٤ؼي
ظاؼظ .ف٤اٖٙي چٍ ٛ٤ع٣ ،ؾ ،ٛؼ ٝگ پ ٤قذ ،زب ٕذ چ ٢ؽٟ
 ٣ظيگؽ ف٤ا ٔٙثي٤ٕ٤ژيِ ثب ر٤خ ٠ث ٠خٞف  ٘٢ٙرَٖي
ٙي ن٤ظ .ث كيبؼي اؾ ؾ ٝب ٣ ٛظض زؽا ٛاؾ ثع ٤ٝ ٣خ٤اٝي
يِ زف ض٤ظثيؿاؼي ؼا ظؼ ض٤ظ ّ ٠ْ ٖٙؽظٟا ٝع .گبٟ
چ ٞي ٜر ً٤ؼي ؾ ٝب ٛؼا ث ٠ظؼگ يؽي ؼ ٣زي  ٣غٞ ١ي،
ر ه٤يم ٣ ،ق٤اـ ،افز ٚبظ ٝعا نز ٜث ٝ ٠يف  ٣اى كؽظگي
قٙ ً٤يظ١ع.
ظؼ خب ٙق ٠ی ّ ٝ٤ٞي ّ ٠ؽب١ؽ ١ؽ ىؽظ ٙج ٞبي پػيؽل
اخز ٚبفي ا ٣قذ ،رٚب ئ ثٙ ٠عيؽيذ ثع ٛظؼ ثيٜ
ظض زؽا ٛؼايح رؽ ا قذ .ظؼ ظ ٝيبي ٙعؼ ،ٛث ًؽي نعٛ
ٙقيبؼ ١ب ٙ ٣الُ ١بي ؾي جبيي ،ثب فث گؽايم اٍ هبؼ
ٙطزٖو خبٙق ٠ث ٠ؼىزبؼ١بي گٝ٤بگٙ ٛ٤عيؽيذ ثع ٛنعٟ
ا قذ .ا ي ٜگؽايم ث ٤ٝ ٠ث ٠ی ض٤ظ ؾٙي  ٠ٞؼا ثؽاي
ٙقضااٖي ثااٝ ٠اابٗ «پاابؼاظّ٣ف اؼؾل قااالٙذ  ٣اؼؾل
ؾيجبيي» ىؽاّ ٘١ؽظ ٟاقذ (اظيجي ْٚ١ ٣بؼا،9917 ،ٛ
ٚ ١ .)89ي ٙ ٜكإٔ ٠ثب فث نع ٠ّ ٟظؼ ثي ٜؾ ٝب٣ ٛ
ظضزؽا ،ٛؾيجبيي ثكيبؼ ٘٢ٙرؽ اؾ قالٙذ ثع ٛثبنع.
ا ٙؽ٣ؾ ٟخؽازي ١بي ؾي جبيي ،اؾ نبيـرؽي ٜاف ٚبٓ
خؽا زي ظؼ قغر خ ٢ب ٛا قذ  ٣ا يؽا ٛاؾ  ٝؾؽ  ٝكجذ
ر قعاظ ف  ٔٚؾي جبيي ث ٠خٚقيّذ ،ظؼ ؼر جخ اٍ ٓ٣ؽاؼ
ظاؼظ (ٚ١ب .)89 ،ٛاىؿايم ٙيؿاًٙ ٛؽه ٤ٙاظ آؼايهي
 ٣ث٢عا نزي ظؼ  ٙيب ٛؾ ٝب ٛا يؽا ٛؼا ث١ ٠يز ٚيٜ
ابٛ
ازي ظؼ خ٢ا
اي  ٣ث٢عانا
ا٤اظ آؼايها
اؽهّٞٞع ٟی ٙا
ًٙا
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ر جعئ ّؽظ ٟا قذٚ١ .چ ٞي ٜا ىؿايم ٣ؾ ٣ ٛچبٍي ظؼ
 ٙيب ٛؾ ٝب ٠ّ ٛؾٙي ٠ٞقبؾ ثيٚبؼي ١بي ٍٖ جي -فؽٍ ٣ي ٣
قبيؽ ثيٚبؼي ١ب ٙي ن٤ظٙ .عيؽيذ ثع ٛؼا ث ٠يِ ٙكإٔ٠
ی اخزٚبفي  ٣ىؽٞ١گي رجعئ ّؽظ ٟاقذ.
ا قزيبظ ٟگ كزؽظ ٟاؾ ؼ قب١٠ٝبي خ ٚقي (رٖ٤يؿ ي،ٛ٤
ٙب٤١اؼ ،ٟايٞزؽ ٝذ  )...٣ر ٤قظ خ٤ا ٝب ٞٙ ٠ّ ٛجـ
ا يٖي رجٖ يل ثؽاي ً ٙؽه ّبال ١بي ىؽ ٞ١گي ظؼ خب ٙق٠
ا قذ ،خ٤ا ٝب ٛؼا ث ٠ظا نز ٜا ٝعاٗ ال مؽ  ٣ثبؼ يِ ٣
اٝدبٗ خؽازي ١بي ؾيجبيي ي٤ؼد  ٣ثيٞي  ٣قبيؽ افضبي
ثع ٣ ٛظؼ يِ ّالٗ ثٙ ٠عيؽيذ ثع ٛرؽميت ٤ٚٝظ ٟاقذ.
ض ٜٚاي ٠ّ ٜث ٠ؼ٣ؾ ث٤ظَٙ ٣ ٛج٣ ٓ٤اٍـ نع ٛاؾ عؽه
خٞف ٙطبٕو ٝيؿ فبٖٙي فٚع ٟظؼ ر٤خ ٠ثٙ ٠عيؽيذ ثعٛ
ظؼ ثي ٜظض زؽا ٛا قذ .ث١ ٠ؽ زبٓ ،ظؼ ا ي ٜپژ١٣م ققي
ٙي ن٤ظ رب ف٤ا  ٔٙاخز ٚبفي ٙؤثؽ ثؽ ٙعيؽيذ ثع ٛظؼ
ثي ٜظضزؽا ٛن٢ؽ ايالٗ ثؽؼقي ن٤ظ.
ضؽ٣ؼد  ٣اٚ١يذ ٙكإٔ٠

اؾ آ ٛخب ّ ٠ؾ ٝب ٛظؼ َٙبي ك ٠ثب ٙؽظا ٝ ٛكجذ ث٠
 ٣ضقيذ ؾي جبيي  ٣ؽب١ؽي ض٤ظ  ٣آ ٛچ ٠ث ٠چ ه٘ ٙيآ يع
ظٍااذ ثيهاازؽي ظاؼٝااع  ٣زكبقاايذ اىؿٛ٣رااؽي ٝهاابٛ
ٙيظٞ ١ع ،ا ي ٜر ٤خ٣ ٠ا ىؽ آ ٝب ٛؼا ٣ا ٙيظاؼظ رب
ؼىزبؼ ١بيي گب ٟاىؽا عي ث ٞٙ ٠ؾ٤ؼ ؾي جبيي چ ٢ؽ٣ ٟ
ا ٝعاٗ ض٤ظ ار طبغ ّٞ ٞع ّ ٠رج قبد ق٤ئي ؼا ث ٠ثبؼ
ٙيآ٣ؼظ ٠ٝ ٤ٚٝ .ثبؼؾ ا ي ٜاظ فب ،ظض زؽا ٣ ٛؾ ٝبٝي
ّد ا ٍعاٗ ث ٠خؽازي ١بي پال قزيِ ( ث٠
ا قذ ّ ٠ثّ ٠ؽا
 ٣يژ ٟخؽا زي ثي ٞي) ٤ٚٝظٟا ٝع ّ ٠گب ٠ٝ ٟر٢ ٞب ث٠
ا٤اؼظي
ا ٠ظؼ ٙا
اع ثْٖا
اذ ٝيبىز٠اٝا
ا٤ة ظقا
اٙ ٠غٖا
ٝزيدا
ؾيجبيي إ٣ي ٠ؼا ٝيؿ اؾ ظقذ ظاظٟاٝع.
ظؼ چ ٞع ظ  ٠١ی اض يؽ ظؼ ا يؽا ٛرٞب قت ا ٝعاٗ ث٠
ف ٤ٞاٙ ٛق يبؼ ؾي جبيي ا ٝعاٗ ٤ٙؼظ ر ٤خ ٠ظض زؽا٣ ٛ
ؾ ٝبٍ ٛؽاؼ گؽى ز ٠ا قذ  ٣ا ٍعاٗ ثؽاي ؼفب يذ ؼژ ي٘
مػايي ال مؽي ،خ ٢ذ ظ قزيبثي ث ٠رٞب قت ا ٝعاٗ ث٠
ظمعم١٠بي ثؽضي اؾ ظضزؽا ٣ ٛؾٝب ٛايؽاٝي رجعئ نعٟ
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ا قذ (از ٚعٝيب .)52 ،9952 ،ا ٙب ا ي ٜؼژي٘ ١بي مػايي
ثؽاي قالٙذ ؼ٣ا ٝي  ٣خ كٚبٝي ؾ ٝب ،ٛپيب ٙع١بي ق٤ئي
ظاؼظ ٞ١ ،گبٙي ّ ٠ال مؽي ث ٠ف٤ٞا ٛنؽايظ ٙغٖ٤ة ثعٝي
ظؼ ؼقب١٠ٝب رجٖيل ٙي ن٤ظ ،ظضزؽا ٛخ٢ذ ؼقيع ٛث٣ ٠ؾٛ
ا يعٟآ ،ض٤ظ ؼا ظؼ  ٙقؽٌ ؼژي٘ ١بي قطذ مػايي ٍؽاؼ
ٙيظٞ ١ع  ٣ظؼ ٣ا ٍـ ض٤ظ ؼا ظؼز كبـرؽي ٜنؽايظ ؼ نع
ثعٝي ،اؾ نؽايظ رنػ ي ٠ی قبٕ٘ ٙ ٣ز قبظٓ  ٙسؽٗ٣
ٙيقبؾٝع (ٚ١ب.)52 ،ٛ
ٙكإٔ ٠ی ٙعيؽيذ ثع ٛثؽاي ظضزؽا ٛثٍ ٠عؼي ٘٢ٙ
اقذ ّ ٠آٝب ْٜٚٙ ٛاقذ ٝكجذ ث ٠چبً نع ٛض٤ظ زبٕذ
٣ق٤ا قي پ يعا ّٞ ٞع .اظا  ٠ٙی ا ي ٣ ٜق٤اـ ،ازز ٚبٓ
ثؽ٣ؾ ٤ٝفي ثيٚبؼي ثٝ ٠بٗ «ث٢عانذ فًجي» ؼا رهعيع
ٙيّ ٞع ّٚ ١ ٠ؽا ٟثب رس ٚئ  ٙسع٣ظيذ١بي نعيع ظؼ
ؼژ ي٘ مػاييّ ،ب١م نعيع  ٣رؽـ اؾ ا ىؿايم ٣ؾ٣ ٛ
ىؽث ٢ي ا قذٚ١ ،چ ٞيٙ ٜي ر٤ا ٛث ٠ا ثزالي ْ ٙؽؼ ث٠
پؽض٤ؼي ًٙ ٣ؽه ىً٤إقبظ ٟؾيبظ ٤ٙاظ مػايي ّ ٠ثبؾ
ً ظؼ ظضزؽا ٝي ار يبً ٙياى زع ّ ٝ ٠كجذ ث٣ ٠ؾٛ
ف ٚعرب
ض٤ظ ز كبـ  ١كزٞع ا نبؼّ ٟؽظ (ٕغوآ ثبظي،9905 ،
.)909
ْٝزخ ظيگؽي ّ ٠ضؽ٣ؼد پؽظاضز ٜثٙ ٠كإٔ ٠ؼا ثب
ا ٚ١يذ ٙيّ ٞع آ ٛا قذ ّ ٠ث كيبؼي اؾ ظضزؽا ٝي ّ٠
ا ٍعاٗ ث ٠خؽا زي پال قزيِ ٙيٚٝبي ٞع ثؽ ا ي ٜثب٣ؼ ٝع
ّ ٠ثب ّ كت ؾي جبيي ث ٠افز ٚبظ ث ٝ ٠يف ثبالرؽي ظ قذ
ٙييبثٞااع ٕااػا ؼيكااِ خؽازااي ؼا پػيؽىزاا ٣ ٠اؼؾل
ؾيجبيي ؼا ثؽ اؼؾل قالٙزي رؽخير ٙيظٞ١ع.
ث١ ٠ؽ زبٓ ،ر ٤خ ٠ث ٠پيب ٙع١بي  ٞٙيي ض٤ظآؼايي
ؾ ٝب ٣ ٛظض زؽا ٛظؼ فؽ ي ٠ف ٙ٤ٚي خب ٙق ٣ ٠ر هعيع
ا ضزالالد  ٞ١دبؼي ظؼ ىؽٞ ١گ ؼ قٚي خب ٙقٙ ٣ ٠قؽ ىي نعٛ
خب ٙق ٣ ٠پيب ٙع١بي  ٞٙيي اٍز ًبظي آ ٛاؾ ظي گؽ ظال ئ
ا ٚ١يذ پؽظاضز ٜث ٙ ٠كإٔٙ ٠عيؽيذ ثع ٛظؼ خب ٙق ٠ث٠
٣يژ ٟظؼ ثي ٜؾٝب ٣ ٛظضزؽاٙ ٛيثبنع.
چبؼچ٤ة ٝؾؽي پژ١٣م
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ؾي  ٔٚثب ا نبؼ ٟث ٠خبي گب ٟاخز ٚبفي پبيي ٜؾ ٝب،ٛ
ظؼ عي ربؼيص٣ ،اث كزگي ثيم رؽ ؾ ٝب ٛثٙ ٠ع ؼا
٣اثكز ٠ث ٠ايٙ ٜيظاٝع ّ ٠ؾٝب ٛاؾ يِ عؽه چيؿ١بي
 َٙج ٣ ٓ٤ؼا يح ؼا ؼا زذرؽ ٙيپػيؽ ٝع  ٣ظؼ في ٜزبٓ،
ٙع چٝ٤ب ٛق٤پبپ اعٚيٞب ،ٛگؽيؿگب١ي اقذ ّ ٠اززيبج
ؾ ٝب ٛؼا ثٙ ٠ز ٚبيؿ نع ٣ ٛثؽخ كز ٠ث٤ظ ٛىؽظي ؼا،
ّ ٠ظؼ فؽ ي١٠بي ظي گؽ قؽّ٤ة نع ٟا قذ ،ثؽٙال ٙيّ ٞع
اؿ
اٝ ٜيا
ابؼا٣ .)05 ،9951 ،ٛثٖا
ا٤ا ٛآؼاو ْٚ١ ٣ا
(ّيا
ؼىزبؼ ١بي ؾ ٝب ٛؼا ث ٠ز٤ؾح ٍ هؽثٞعي پيٝ ٤ع ؾظ٣ ٟ
ٙقزَع اقذ ّ ٠افضبي ١ؽ اليخ اخزٚبفي آؼايم  ٣قجِ
ؾٝعگي ٙزعا ٓ٣الي ٠ثبالرؽي ؼا رَٖيع ٙيّٞٞع (٣ثٖ،ٜ
.)12-970 ،9129
ث٤ؼظ ي١ ،٤عه ٙعيؽيذ ثع ٛؼا اّز كبة ٞٙؿ ٕذ،
ٙز ٚبيؿ  ٣پبي گبٙ ٟيظا ٝع٣ .ي ظؼ رسٖ ئ ض٤ظ اؾ
ثع ،ٛثّ ٠باليي نع ٛآ ٛظؼ خ٤اٙـ ٙعؼ ٛانبؼٙ ٟيّٞع
ّ ٠ث ٠ي٤ؼد قؽٙبي ٠ی ىيؿي ْي ٙي گؽظظ .ث٤ؼظ ي ٤ا يٜ
قؽٙبي ٠ی ىيؿي ْي ؼا ظؼ گؽ ٣ؼ نع  ٣گ كزؽل ثعٛ
ٙيظاٝع ،ث ٠گ٠ٝ٤اي ّ ٠ثع ٛزبئ اؼؾل ظؼ ؾٙي١٠ٞبي
اخزٚبفي گؽظظ.
اؾ  ٝؾؽ ث٤ؼظ ي ،٤ثع ٛث ٠ف ٤ٞا ٛنْٔ خبٙقي اؾ
قؽٙبي ٠ىيؿي ْي ،ظؼثؽظاؼ ٝع ٟی ٞٙؿ ٕذ اخز ٚبفي ،ظؼ
٣ا ٍـ ثٙ ٠ق ٞبي رؽخ  ٣ ٠ٚري كيؽ ز ض٤ؼ ثعٝي ثؽز كت
انااْبٓ گٝ٤اابگ ٛ٤قااؽٙبي( ٠اٍزًاابظي ،اخزٚاابفي ٣
ىؽ ٞ١گي) ظؼ  ٙيعاّ ٛبؼ ،ىؽا مذ  ...٣ا قذ ( نٖيٞگ،
 .)950 ،9115ث٤ؼظ ي ٤ثب ظؼ  ٝؾؽ گؽىز ٜثع ٛث٠
ف ٤ٞا ٛيِ قؽٙبي ٠ی ىيؿي ْي٤١ ،يذ ١بي ا ىؽاظ ؼا ثب
اؼؾل ١بي اخز ٚبفي ٞٙغ جٌ ثب ا ٝعاؾ ،ٟنْٔ  ٣ؽب١ؽ
ثعٝي ٙؽرجظ ٙي قبؾظ (ٚ ١ب٣ .)94 ،ٛي ٙقز َع ا قذ ّ٠
ٍبثٖيذ ١ب  ٣ر٤اٞ ٚٝعي١بي خ كٚبٝي ا ٝكب ٛي ْي اؾ
ف٤ا ٔٙرقييّٜٞٞع ٟخبيگب ٟا ٣ظؼ خبٙق ٠اقذ.
ث٤ؼظ يبؼ ٙقز َع ا قذ ّٙ ٠ز ٜظؼ ٛ٣ؼ قب١٠ٝبي
خ ٚقي ظؼ ٍؽ ٛثي كذ٣يْ٘ اؾ يِ إ گ٤ي ر ْؽاؼي ٚ ٝبيم
نْٔ ثع ٛزٚبيذ ٙيّٞع .رَ٤يذ پيبٗ ١بي ثعٝي ٙزَبثالً
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ثب اٝز هبؼ ظا قزب١ٛب ظؼ ثبؼ ٟی قزبؼگب ٛىيٖ٘،
رٖ٤يؿ ي ،ٛ٤اض جبؼ ظؼ ؼ٣ؾٝب ١٠ٙبي يجر  ٣نجْ١٠بي
ابؼ ٟی
اع ٟظؼثا
ابپ نا
ات چا
اٙ ٣ ٤غبٕا
ابٝي ٣ة ،ؼاظيا
خ٢ا
ٙهب١يؽ اٝدبٗ ٙي ن٤ظ (اظيجي قعْٚ١ ٣ ٟبؼا،9917 ،ٛ
.)85
گبى ٜٚظؼ ا ثؽ ض٤ظ «٤ٚ ٝظ ض٤ظ ظؼ ؾ ٝعگي ؼ٣ؾا »٠ٝ
ا نبؼٙ ٟيّ ٞع ّ ٠چگٙ ٠ٝ ٤ؽظٗ ٍبظؼ  ١كزٞع ظؼ ثعٛ
ض٤ظ ظضب ٕذ ّٞ ٞع  ٣آ ٛؼا ظؼ خؽ يب ٛؾ ٝعگي ؼ٣ؾ ٙؽٟ
ٙز يب٣د قبؾٝع .گبى ٜٚىؽٞ ١گ ٕ نبد  ٙهزؽُ ؾ ثب ٛؼا
ثؽاي ا ٚ١يذ ظاظ ٛثٙ ٠عيؽيذ  ٣ؽب١ؽ ثع ٛثؽاي
اي دبظ ض٤ظ اخز ٚبفي  ٣ثؽاي ٝگ ٢عاؼي ّٞم ٙزَب ثٔ
اخز ٚبفي اقب قي ٙيظا ٝع ( نٖيٞگ .)5 ،5772 ،ثبّؽ-
ازي ٣
اع ىٚيٞيكا
اب٣د  ٣اؾ ظيا
اب١ي ٙزيا
اب ٝگا
ايف ثا
پزا
ؼ٣اّ ٛب٣ي ٙقزَع ٝع ّ ٠ؾ ٝب ٛثؽاي رأئ يع ىؽ ٞ١گي،
نٞبضز ٠نع ٣ ٛؼ ١بيي اؾ ظؼظ  ٣ؼ ٝح ؼ ٣زي  ٣ؼ٣ا ٝي
اع٣ ٟ
اع (اظيجيقا
اعاٗ ٙيّٞٞا
ابيي اٍا
اي ؾيجا
ا ٠خؽازا
ثا
ْٚ١بؼا .)89 ،9917 ،ٛظؼ َٙبثٔ پژ١٣م ،قپبٝف ٝهبٛ
ظاظ ّ ٠ف٤ا  ٔٙاخز ٚبفي  ٣ىؽظي ظؼ ر ًٚي٘گيؽي ؾ ٝبٛ
ث ٠ا ٝدبٗ خؽا زي ؾي جبيي ٙؤثؽ  ١كزٞع ( ٤ٙزع ٣
ْ ٚ١بؼا .)9951 ،ٛگ يعٝؿ ٙقز َع ا قذ ثع ٛى َظ ٤ٝفي
٤ٙخ٤ظ يذ قبظٝ ٟي كذ ّ ٠ث ٠ف ٤ٞا ٣ ٛقيٖ٠اي فٖ ٚي
ثؽاي ّ ٞبؼ آ ٙع ٛثب ا ٣ضبؿ  ٣ا ز٤آ  ٣ؼ ٣يعاظ١بي
ثيؽٝ٣ي اقزيبظٙ ٟي ن٤ظ ،اٝ ٣يؿ ٙبٞٝع گبىٙ ٜٚقزَع
ا قذ ّ ٠ثي هزؽ ٙؽظٗ چ ٞب ٛظؼ پيْؽ١بي هب ٛخػة
نعٟاٝع ّ ٠ض٤ظ  ٣پي ْؽ ض٤يم ؼا ي ْي ٙيظاٞ ٝع ،ثعٛ
 ٘١چ ٛ٤اثؿاؼ يب نئ ثٝ ٠ؾؽ ٙيآيع ّ ٠ض٤ظ اؾ پهذ
ييس ٠آ ٛؼا ثبؾي ٙيگ يؽظ ،ؼ ١بيي اؾ ٍ يع ثع ٛيب
نبيع اظ مبٗ ّب  ٔٙض٤ظ  ٣ثع ٛظؼ ي ْعيگؽ ث ٠ي٤ؼد
خػ ث١٠بي ؼ ٣زبٝي ي ْي اؾ آؼٙب١ ٛبي  ٙهزؽُ اظ يبٛ
خ ٢بٝي ا قذ  ٣اؾ ظ يعگب ٟآ٢ ٝب ٣اٍ ق٠اي ٙث جذ رٖ َي
ٙي ن٤ظ .نطًيزي ّ ٠ث ٠اي ٜي٤ؼد ظچبؼ ريؽٍٙ ٠ي ن٤ظ
ٙق ٤ٚالً از كبـ ٙيّ ٞع ّ ٠ض٤ا١م ١بي خ كٚبٝي ٙؽ ث٤ط ث٠
اٝ ٣ي كذ  ٣ثب ضغؽ ١ب ع٤ؼي ؼ ٣ث٠ؼٙ ٣ي ن٤ظ ّ ٠ا ٝگبؼ
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نطى ظي گؽي ؼا ر٢ع يع ٙيّ ٞع ،چ ٞي ٜىؽظي  ْٜ ٚٙا قذ
ي٤ؼل ١بيي ؼا ّٙ ٠ز ٤خ ٠قالٙذ ثعٝي ا ٣قذ ثب قٕ٤٢ذ
ثي هزؽي رس ٞ ّ ٔٚعٕ٣،ي ث ٢بي ا ي ٜر٤ا ٝبيي ،ا ضغؽاة
نعيع اؾ ٤ٝؿ ظيگؽ اقذ (گيعٝؿ.)17 ،9905 ،
گبىٙ ٜٚقز َع ا قذ ّ ٠ا ىؽاظ ظؼ  ٞ١گبٗ ّٞم
ٙزَب ثٔ ٙيّ ٤نٞع خ ٞج٠اي اؾ ض٤ظ ؼا ٚ ٝبيم ظٞ ١ع ّ٠
ظي گؽا ٛپػيؽى ز ٠ثب نٞع؛ ا ٙب ّ ٞهگؽا ٛز زي ظؼ زيٜ
ا ٝدبٗ ا ي ٜف  ٝ ٔٚيؿ ٙيظاٞ ٝع ّ ٠رٚب نبچيب ٛآ٢ ٝب
 ْٜٚٙاقذ ظؼ اخؽاي َٝم ا ضزالٓ ايدبظ ّٞع .ثٚ١ ٠يٜ
ظٕ ئ ّ ٞهگؽا ٝ ٛيبؾ ث ٝ ٠ؾبؼد رٚب نبچيب ٛؼا از كبـ
ٙيّٞ ٞع  ٣ث ٣ ٠يژٙ ٟؽاٍ جذ اؾ فٞب يؽي ّ ْٜ ٚٙ ٠ا قذ
اضزالٓ گؽ ثبنٞعّٞ .هگؽا ٛاٙيع٣اؼٝع ض٤ظي ؼا ّ ٠ث٠
اي هب ٝ ٛهبٙ ٛيظٞ ١ع ث ٠ا ٝعاؾٟاي ٍعؼرٞ ٚع ثب نع ّ٠
ض٤ظ نبٙ ٛيض٤اٞ ١ع  ٝهب ٛظٞ ١ع ّٞ .هگؽاٚ١ ٛچ ٞيٜ
اٙيع٣اؼ ٝع ّٚ ٝ ٠بيم آ٢ ٝب رٚب نبچيب ٛؼا ٣اظاؼ
قبؾظ ،رب ظا٣عٖجب  ٠ٝث ٠ظٕ ط٤ا ٟآ ٝب ٛف ٞ ّٞ ٔٚع.
گبى ٜٚا ي ٜفال ٍ ٠ی ا يٖي ؼا ث ٠ف ٤ٞاٙ ٛعيؽيذ
رأثيؽگػاؼي ٙغؽذ ٤ٚٝظ (گبى.)991 ،9958 ،ٜٚ
اؾ  ٝؾؽ گبىٙ ،ٜٚعيؽيذ ثع ٛظؼ ز يؼ ٝ ٣گ٢عا نذ
آنٞبيي ثي ٜاىؽاظَٝ ،م ١ب  ٣ؼ٣اثظ اخزٚبفي ٙس٤ؼيذ
اقب قي ظاؼظ  ٣ث ٠ف ٤ٞا ٛيِ زٖ َ٣ ٠ا قظ ثي ٤١ ٜيذ
ىااؽظي ٤١ ٣يااذ اخزٚاابفي اىااؽاظ ثاا ٠ايياابي َٝاام
ٙي پؽظاؾظ .ظؼ اي ٞدب ،ثع ٛث ٠ف ٤ٞا ٞٙ ٛدي ٍٖ ٚعاظ
ٙي گؽظظ ّٙ ٠ي ر٤ا ٛآ ٛؼا ث ٠ني١ٟ٤بي گٝ ٤بگ ٛ٤ظؼ
خ ٢ذ نْٔظ١ي گ٠ٝ ٤اي ضبو اؾ ض٤ظ ٙعيؽيذ ٤ٚ ٝظ.
ىعؼقزٙ )919 ،5797( ٛ٤قزَع اقذ ّ ٠ظؼ ظؼ ٛ٣ىؽٞ١گ
ًٙؽىي ،رجٖينبد ،ىهبؼ١بي فٙ٤ٚي  ٣رٖ٤يؿي ٛ٤رقعاظ
ّثيؽي اؾ رًب٣يؽ ثعٝي قجْجبؼ ؼا ىؽاٙ ٘١يّٞع .ث٠
فال ،ٟ٣ؼ قب١٠ٝبي ف ٙ٤ٚي ث ٠ع٤ؼ  ٙكزٚؽ ثٙ ٠ؿا يبي
آؼايم ثع ٛرأّيع ٙيّٞٞع .ظؼ ؼقب١٠ٝب ،ثؽاي اؼائ٠
اؽاظ
ازبؼگب ٣ ٛاىا
اب ،اؾ قا
اع١ٛبي ؾيجا
اب٣يؽ اؾ ثا
رًا
ٙه٤٢ؼ اقزيبظٙ ٟي ن٤ظ .اؾ ٝؾؽ ىعؼقز ،ٛ٤فب ٔٙايٖي
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ر ٞؾي٘ ٙ ٣عيؽيذ ثع ٛظؼ ىؽٞ ١گ ً ٙؽىي ؼ قب١٠ٝب ٣
رْ٤ٕ٤ٞژي١ب ١كزٞع.

پيهي ٠ٞی ردؽثي پژ١٣م
رسَيٌ ظاضٖي

يبى ز١٠بي پژ ١٣هي زبّي اؾ آ ٛا قذٙ ٠ّ ،عيؽيذ
أ
ا٤ظ  ٣ف٤اٙا
ابٗ ٙينا
اي اٝدا
اعاه ٙطزٖيا
اب ا١ا
اع ٛثا
ثا
گٝ٤بگٝ٤ي ،اىؽاظ ؼا ث٣ ٠يژ ٟؾٝب ٣ ٛظضزؽا ٛؼا ث٠
ق٤ي چ ٞي ٜؼىزبؼ ١بيي قٙ ً٤يظٞ ١ع ٝ .زبيح پژ١٣م ١بي
پؽاّ ٞع ٠ّ ٟظؼ ثبؼٙ ٟعيؽيذ ثع ٛظؼ ا يؽا ٛا ٝدبٗ
نع ٟگ ٤يبي ا ي٣ ٜاٍق يذ ا قذ ًّ ٙ« ٠ؽهگؽايي ،ى هبؼ
اخز ٚبفي ً ٙ ٣ؽه ؼ قب٠ٝاي ف٤ا  ٙ ٔٙكزَي٘ ٙؤثؽ ظؼ
ٙعيؽيذ ثع ٛث٤ظٟا ٝع» (ؼ ضبيي ْ ٚ١ ٣بؼا.)9951 ،ٛ
ٚ١چ ٞيً ٙ« ،ٜؽه ؼ قب٠ٝاي ،پػيؽل اخز ٚبفي ثع،ٛ
پبيگب ٟاخزٚبفي -اٍزًبظي اىؽاظ ثب ٙعيؽيذ ثع ٛظؼ
ابؼا،ٛ
ابرسي ْٚ١ ٣ا
اع» (ىا
ازَي٘ ث٤ظٟاٝا
ؼاثغ ا ٠ی ٙكا
 « .)9950خٞف ،رس ًيالد ،قؽٙبي ٠ی ىؽ ٞ١گي ،ظيب ٝذ،
ٝگؽل قٞزي ضب٤ٝاظ( ٟآؾاظاؼْٙي  ٣چب٣نيب.)9959 ،ٛ
٣ضقيذ رأ ،ٔ١ق ٣ ٜخٞف (ژيبٛپ٤ؼَٙ .)9958 ،بيك ٠ی
اخز ٚبفي ثع ،ٛگؽ١ ٟ٣بي ٙؽ خـ ،قؽٙبي ٠ىؽ ٞ١گي،
اٍز ًبظي ،رس ًيالد (اظيجي قعْ ٚ١ ٣ ٟبؼا.)9951 ،ٛ
ظ٣قااازب ،ٛض٤يهااابٝ٣عاْٚ١ ٣ ٛالقاااي١بٙ ،داااالد ٣
ژ٣ؼٝبٓ ١ب ،ننٔ ٣ ،ضقيذ رأ  ٣ ٣ ٔ١قبئ اؼر جبط خ ٚقي
(٤ٙق٤يؾاظْٚ١ ٣ ٟبؼا )9955 ،ٛاؾ خ ٠ٖٚف٤اٙ ٔٙؤثؽ
ظؼ ٙعيؽيذ ثع ٛث٤ظٟاٝع.
رسَيَبد ضبؼخي

ٙغبٕقبري ّ ٠ظؼ ضً٤و ٙعيؽيذ ثع ٛظؼ قبيؽ خ٤اٙـ
ي٤ؼد گؽى ز ٠ا قذ ثب ا ٝعُ ر يب٣ري ثب پژ١٣م ١بي
ظاض ٖيٝ ،بؽؽ ثؽ ا ي٣ ٜاٍق يذ ّٙ ٠عيؽيذ ثع ٛربثـ
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ٙغبٕقبد فٖ ٗ٤اخزٚبفی ايؽا ،ٛقبٓ ظ٣اؾظ ،٘١نٚبؼ ٟچٔ٢
١٣يز٘،ؾٙكزب9914 ٛ

ف٤اٙاأ ٙطزٖيااي اقااذ٣ .يْيااؿ  ٣گاابٝزؽ ()5772
ظؼيبىزٞع ّ ٠ظ٣قزبْٚ١ ،ٛالقي١بٙ ،هب١يؽٞ١ ،ؽٞٙعاٛ
 ٣اف ضبي ضب٤ٝاظ ٟث ٠رؽر يت ظؼ پ ٤نم ،خػاثيذ ،نْٔ
 ٣اٝعاؾ ٟی ثعَٙ ٣ ٛبيك ٠ثعَٝ ٛم ٙؤثؽي ظاؼٝع.
گٖ يؿ ( )9115ظؼ ٙغبٕ ق ٠ی ض٤ظ ٙقز َع ا قذ ّ٠
ؾ ٝب ٝ ٛيبؾ ؼ٣ا ٛنٞبضزي ٍ٤ي ثؽاي ز يؼ  ٣رقَ يت
ؾي جبيي  ٣اؼر َبی خػاثيذ ظاؼ ٝع .آظٕ )5775( ٜٚ
ٙقز َع ا قذ عج َٝ ،٠ژاظ  ٣خ ٞكيذ ظؼ ٙعيؽيذ ثعٛ
ٙؤثؽ ا قذٕ .ي ْ ٚ١ ٣بؼا )5771( ٛث ٠ا يٝ ٜزي د٠
ؼ قيعٝع ّ ٠ر ٤خ ٠ثيم رؽ ث ٠رني يؽ ثع ،ٛظي گؽا ٛثب
ٝي٤غ (٣إعي ٣ ٜظ٣قزب ٣ )ٛؼضبيذ ثعٝي رجييّٜٞٞعٟ
ی ؼىزبؼ ١بي ثعٝي  ١كزٞع .ؼاثي ٞك ٝ )5779( ٛ٤هبٛ
ظاظٝع ّ ٠ق٣ ،ٜضقيذ رأ ،ٔ١ؼضبيذ ثعٝي ؾٝب ٛؼا ث٠
نؽّذ ظؼ ثؽٝب١٠ٙبي ّب١م ٣ؾ ٛرؽميت ٙيّٞع.

ىؽضي١٠بي پژ١٣م

ٙعيؽيذ

 .9ثيً ٙ ٜؽه ؼ قب٠ٝاي ٣
ٙقٞبظاؼي ٣خ٤ظ ظاؼظ.
اع ٛؼاثغ ا ٠ی
اعيؽيذ ثا
أ ٙ ٣ا
اقيذ رأ١ا
اي٣ ٜضا
 .5ثا
ٙقٞبظاؼي ٣خ٤ظ ظاؼظ.
 .9ثي ٙ ٜيؿا ٛرس ًيالد ٙ ٣عيؽيذ ثع ٛؼاث غ ٠ی
ٙقٞبظاؼي ٣خ٤ظ ظاؼظ.
 .4ثي ٜرعي( ٜظي ٞعاؼي) ٙ ٣عيؽيذ ثع ٛؼاث غ ٠ی
ٙقٞبظاؼي ٣خ٤ظ ظاؼظ.
 .2ثي ٜپبي گب ٟاخز ٚبفي -اٍز ًبظي ٙ ٣عيؽيذ ثعٛ
ؼاثغ ٠ی ٙقٞبظاؼي ٣خ٤ظ ظاؼظ.
 .8ثي ٜقٙ ٣ ٜعيؽيذ ثع ٛؼاثغ ٠ی ٙقٞبظاؼي ٣خ٤ظ
ظاؼظ.
 .0ثي ٜپػيؽل اخز ٚبفي ٙ ٣عيؽيذ ثع ٛؼاث غ ٠ی
ٙقٞبظاؼي ٣خ٤ظ ظاؼظ.
رقبؼيو ٙيٙ٤٢ي  ٣فٖٚيبري ٙزنيؽ١ب
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ٙعيؽيذ ثع ٣ ٛف٤ا ٔٙاخزٚبفي ٙؽرجظ ثب آٙ(ٛغبٕق٠
٤ٙؼظي ؾٝب 91 ٛرب  44قبٓ ن٢ؽ ايالٗ)
ٙعيؽيذ ثعٛ

« ٙعيؽيذ ثع ٛثٙ ٠ق ٞبي  ٝؾبؼد  ٣ظ قزْبؼي  ٙكزٚؽ
٣يژگي ١بي ؽب١ؽي ٙ ٣ؽ ئي ثع ٛا قذ» (آؾاظاؼْ ٙي ٣
چب ٣نيبٙ .)85 ،9959 ،ٛعيؽيذ ثعٙ ،ٛزن يؽ ٣اث كز٠
رسَ يٌ ا قذ .ظؼ ا ي ٜپژ١٣م اؾ چ ٢بؼ نبضى ّ ٖي،
آؼا يم ثع ( ٛي٤ؼد)٤ٝ ،ؿ ٕ جبـ ،خؽازي ١بي ؾي جبيي ٣
ؼ٣ي١٠بي المؽي  ٣قالٙزي ،ثؽاي فيٞي قبؾي ٙعيؽيذ ثعٛ
اقزيبظ ٟنع ٟاقذ.
پبيگب ٟاٍزًبظي -اخزٚبفي

ظؼ اياا ٜرسَيااٌ پبيگااب ٟاٍزًاابظي -اخزٚاابفي
پب قطگ٤يب ٛث ِٚ ّ ٠نبضى١بيي ٙبٞ ٝع ننٔ ،رس ًيالد
پعؼ ٙ ٣بظؼ ،ظؼآ ٙع پب قطگ٤ٝ ،٤ؿ  ٙكٍْ ،ٜي ٚذ
(اؼؾل) ٙبني ...٣ ٜقٞديعٙ ٟين٤ظ.
ظيٞعاؼي (رعي)ٜ

« گالُ  ٣ا قزبؼُ» ٙقزَع ٝع ّ ٠ف ٖي ؼ م٘ ر يب٣د
اظ يب ٣ ،ٛخ ٙ ٟ٤هزؽّي ثي ٜآ٢ ٝب ٙي ر٤ا ٛيب ىذ ّ٠
اث قبظ ا يٖي ظي ٞعاؼي ؼا ر هْئ ٙيظٞ ١ع .ا ي ٜاث قبظ
فجبؼر ٞع اؾ :افز َبظ  ٣ثب٣ؼ ١بي ظي ٞيٞٙ ،ب قِ ٣
اف ٚبٓ ظي ٞي  ٙهطى  ٣پيب ٙع١بي ٝبؽؽ ثؽ ا ثؽاد
ثب٣ؼ ١ب ،اف ٚبٓ  ٣ر دبؼة ظي ٞي ( قؽاجؾاظ.)9959 ،ٟ
ظؼ ا ي ٜرسَ يٌ ،رعي( ٜظي ٞعاؼي) ثٙ ٠ق ٞبي ظا نزٜ
زكبقيذ١بي ٙػ١جي ،افٚبٓ  ٣ؼىزبؼ١بي ؼ٣ؾٙؽ ٟاقذ.

ًٙؽه ؼقب٠ٝاي

ظؼ ٙاا٤ؼظ رأثيؽپااػيؽي اؾ ؼقااب١٠ٝب ،ياابزتٝؾؽاٛ
ٙقزَع ٝع «ؾ ٝبٙ ٣ ٛؽظا٤ٚ ١ ٛاؼ ٟظؼ رالل  ١كزٞع رب
ثز٤اٞ ٝع ثب ثبال ثؽظّ ٛيي يذ ر ؾب١ؽ ثعٝي ،ض٤ظ ؼا
ثب اٝز ؾبؼاد اخز ٚبفي  ٣ىؽ ٞ١گي خب ٙق ٠ّ ٠اؾ ق٤ي
ؼ قب١٠ٝب رؽ٣يح ٙي ن٤ظ ٚ١بٞ ١گ قبؾٝع ( ىبرسي ٣
ْٚ١بؼا .)99 ،9950 ،ٛظؼ اي ٜرسَيٌ ٞٙؾ٤ؼ اؾ ًٙؽه
ؼقااب٠ٝاي٣ ،قاابئٔ اؼرجاابط خٚقااي نااب ٔٙؼاظياا،٤
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ٙغبٕقبد فٖ ٗ٤اخزٚبفی ايؽا ،ٛقبٓ ظ٣اؾظ ،٘١نٚبؼ ٟچٔ٢
١٣يز٘،ؾٙكزب9914 ٛ

رٖ٤يؿيٙ ،ٛ٤غج٤فبدٙ ،ب٤١اؼ ٣ ٟايٞزؽٝذ  ٣نجْ١٠بي
اؽاؼ
اؽظ ٍا
ازيبظ ٟىا
ا٤ؼظ اقا
اٙ ٠ا
اع ّا
ابفي ٙيثبنا
اخزٚا
ٙيگيؽظ.
پػيؽل اخزٚبفي

 ٞٙؾ٤ؼ اؾ پػيؽل اخز ٚبفي ثع ،ٛا نْبٓ  ٣ر ؾب١ؽاد
ضبو ر ٜاؾ ز يث  ٣ضقيذ ؽب١ؽي ،آؼاي هي  ٣پ٤ن هي
ٙيثب نع ّ ٠ظؼ  ٝؾبٗ اخز ٚبفي ٤ٙؼظ پػيؽل ٣ا ٍـ
ٙي گؽظظ .ظؼ اي ٜپژ١٣م ،ثؽاي ٙزنيؽ پػيؽل اخزٚبفي
ثقع پػيؽل
ثع ٛثؽاقبـ فَبيع «گبريؽيع» ( )5779قُ ٠
ف ٙ٤ٚي ،پػيؽل ظؼ گؽ١ ٟ٣بي  ٘١ق ٣ ٜقبٓ  ٣پػيؽل
قبؾٙبٝي ظؼ ٝؾؽ گؽىز ٠نع ٟاقذ.
ؼ٣ل رسَيٌ

ؼ٣ل پژ١٣م ،پيٚبي هي  ٣ا ثؿاؼ گؽظآ٣ؼي ظاظ١ ٟب،
پؽق هٞب ٠ٙا قذ .خب ٙق ٠آ ٙبؼي پژ١٣م ر ٚبٗ ؾ ٝب91 ٛ
رب  44قبٓ ن٢ؽ ايالٗ اقذ ّ ٠عجٌ اعالفبد ٙؽّؿ آٙبؼ
ا يؽا ٛظؼ قبٓ  ،9919ر قعاظ آ١ ٛب ثبٕل ثؽ 42957
 ٝيؽ ا قذ .اؾ ا ي ٜر قعاظ٠ٝ ٤ٚٝ ،اي  ٝ 957يؽي ث٠
ني٠ٝ٤ٚٝ ٟ٤گيؽي ض٤ن٠اي چٞع ٙؽزٖ٠اي  ٣ثب اقزيبظٟ
اؾ ىؽّ٤ّ ٓ٤ٙؽا ٛاٝزطبة گؽظيع.
ؼ٣ايي  ٣افزجبؼ پؽقهٞب٠ٙ

ٙي  ٗ٤٢افز جبؼ ٝبؽؽ ثؽ ا ي ْٝ ٜز ٠ا قذ ّ ٠ا ثؿاؼ
ا ٝعاؾٟگيؽي رب چ ٠ا ٝعاؾ ،ٟضًي ً ٠ی ٤ٙؼظ  ٝؾؽ ؼا
ٙي قٞدع .ثؽاي ظقزيبثي ث ٠اي١ ٜعه اؾ افزجبؼ ي٤ؼي
ث ٢ؽ ٟگؽى ز ٠نع .ث ٠ا يٙ ٜق ٞب ّ ٠اؾ  ٝؾؽاد ظا٣ؼاٛ
(اقبريع ٙ ٣زطًًب )ٛاقزيبظ ٟنع .ثؽاي قٞدم ؼ٣ايي
پؽق هٞبٙ ٠ٙج ٞي ثؽ ٍعؼد رجييٞ ّٜٞعگي گ ٤ي١٠ب اؾ
إٓ يبي ّؽ ٝ٣جبش ث ٢ؽ ٟگؽى ز ٠نع  ٣پف اؾ پؽظاؾل
پؽقهٞب ٠ٙثب ٝؽٗاىؿاؼ  ،SPSSؼ٣ايي ثا ٠ظقاذ آٙاعٟ
ثااؽاي ٙزنيؽ١اابي ٙكاازَٔ ٣ ٣اثكااز ٠ثاايم اؾ %07
ٙيثبنع.
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ٙعيؽيذ ثع ٣ ٛف٤ا ٔٙاخزٚبفي ٙؽرجظ ثب آٙ(ٛغبٕق٠
٤ٙؼظي ؾٝب 91 ٛرب  44قبٓ ن٢ؽ ايالٗ)

يبىز١٠بي پژ١٣م
يبىز ٠ر٤يييي

 ٝزبيح ث ٠ظ قذ آ ٙع ٟاؾ رسٖ ئ ر ٤يييي ٙزنيؽ ١بي
ؾٙي ٠ٞاي  ٝهب ٛظٞ ١ع ٟا ي ٜا قذ ّ ٠اّثؽ يذ ؾ ٝبٛ
ٙغبٕق ٠نعٙ ،ٟسًٔ ،ظاٝهدٙ ،٤دؽظ ث٤ظٟاٝعٝ .زبيح
ٝهاابٙ ٛيظ١ااع ّاا ٠ظؼ ثقااع ؼىزبؼ١اابي ث٢عاناازي ٣
آؼاي هي ،ظض زؽا ٙ ٛدؽظ  ٣ؾ ٝبٙ ٛزأ  ٔ١ث ٠يِ ا ٝعاؾٟ
ث ٠ث٢عا نذ  ٣آؼا يم ر ٤خٙ ٠يّٞ ٞع .اؾ  ٝؾؽ  ٣ضقيذ
اٍز ًبظي -اخز ٚبفي ٙي ر٤ا ٛگ يذ ّ ٠ؾ ٝب ٣ ٛظضزؽا ٝي
ّ ٠اؾ  ٣ضقيذ اٍز ًبظي -اخز ٚبفي ث ٢زؽ ( ثبالرؽي)
ثؽض٤ؼظاؼٝع گؽايم ثيهزؽي ثٙ ٠عيؽيذ ثع ٛظاؼٝع.
ابٓ
اب  54قا
اؽا 91 ٛرا
ا ،ٜظضزا
اؽ قا
ابػ ٙزنيا
إ ٠سا
ثا
ثيهزؽي ٜگؽايم ث ٠خؽازي١بي ؾيجبيي ظانز٠اٝع .ضٜٚ
ازيبظ ٟاؾ
اؽي (اقا
ا١٠بي الما
ا ٠ؼ٣يا
ا ٠ثا
ا ٠ر٤خا
اّ ٜا
ايا
ؼژي٘١اابي المااؽي٣ ،ؼؾل١اابي ١اا٤اؾي  )...٣ظؼ ثاايٜ
ظضزؽاٙ ٛدؽظ ثيهزؽ اقذ.
يبىز١ ٠بي اقزٞجبعي
ٝزبيح آؾ ٛ٤ٙىؽضيبد
ىؽ ضي ٠ی نٚبؼ ٟی يِ ،ثيً ٙ ٜؽه ؼ قب٠ٝاي ٙ ٣عيؽيذ ثع ٛؼاث غ ٠ی
ٙقٞبظاؼي ٣خ٤ظ ظاؼظ.

ثؽاي آؾ  ٛ٤ٙا ي ٜىؽ ضي ٠اؾ ضؽيت ٚ١ج كزگي پيؽ قٛ٤
ا قزيبظ ٟنع ٟا قذ ٝ ،زبيح ا ي ٜآؾ  ٝ ٛ٤ٙهب ٛظاظ قغر
ٙق ٞبظاؼي ّ ٚزؽ اؾ  ٙ ٣ 7/79قبظٓ ييؽ ا قذٕ .ػا
ىؽضي ٠رسَيٌ ٤ٙؼظ رأييع ٍؽاؼ گؽىذ .ث ٠ايٙ ٜقٞب
ّ١ ٠ؽ چٚ ٝ ٠ؽً ٙ ٟؽه ؼ قب٠ٝاي پب قطگ٤يب ٛظؼ ٙؽر ج٠
ثبالرؽي ٍؽاؼ گ يؽظ ثٚ ١ ٠ب ٝ ٛكجذ  ٙيؿا ٛگؽايم ث٠
اػاؼظ ٣
اؿايم ٙيگا
ا ٠اىا
اب ؼ٣ثا
اع ٛظؼ آ٢ٝا
اعيؽيذ ثا
ٙا
ثبٕقْف.
ىؽ ضي ٠ی نٚبؼ ٟی ظ ،٣ثي ٣ ٜضقيذ رأ ٣ ٔ١
ٙقٞبظاؼي ٣خ٤ظ ظاؼظ.
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ٙغبٕقبد فٖ ٗ٤اخزٚبفی ايؽا ،ٛقبٓ ظ٣اؾظ ،٘١نٚبؼ ٟچٔ٢
١٣يز٘،ؾٙكزب9914 ٛ

خ٢ذ آؾ ٛ٤ٙاي ٜىؽضي ٠اؾ ٝ T-testا٤ؿ ظ ٗ٣اقازيبظٟ
نع ّ ٠ثب ظؼخ ٠آؾاظي  ٣ 55995قغر ٙقٞيظاؼي 7/777
ّ ّٚ ٠زؽ اؾ ٙ 7/79يثب نع ثب قغر اعٚي ٞب ٛثبالي
 7/711ىؽ ضي٤ٙ ٠ؼظ رأي يع ٍؽاؼ ٙيگ يؽظ .ث ٠ا يٜ
ٙق ٞب ّ ٙ ٠يبٝگيٚ ٝ ٜؽ ٟا ىؽاظ  ٙدؽظ  9/199ثيم اؾ
 ٙيبٝگيٚ ٝ ٜؽ ٟا ىؽاظ ٙزأ ٙ ٔ١يثب نعٕ ،ػا ٙي ر٤اٛ
گ يذ ّ ٙ ٠يؿاٙ ٛعيؽيذ ثع ٛظؼ ثي ٜپب قطگ٤يب ٙ ٛدؽظ
ثيهزؽ اؾ پبقطگ٤يبٙ ٛزأ ٔ١اقذ.
ىؽ ضي ٠ی نٚبؼ ٟی ق ،٠ثي ٙ ٜيؿا ٛرس ًيالد ٙ ٣عيؽيذ ثع ٛؼاث غ ٠ی
ٙقٞبظاؼي ٣خ٤ظ ظاؼظ.

خ٢ذ آؾ ٛ٤ٙاي ٜىؽضي ٠اؾ ضؽيت ٚ١جكزگي اراب )(Eta
ا قزيبظ ٟنع ٝ .زبيح ا ي ٜآؾ  ٝ ٛ٤ٙهب ٛظاظ ،قغر
ٙقٞاابظاؼي ّٚزااؽ اؾ ٙ ٣ 7/72قاابظٓ ياايؽ اقااذ.
ثٞاابثؽاي ،ٜىؽضااي ٠ی رسَيااٌ ٙاا٤ؼظ رأييااع ٍااؽاؼ
ٙيگيؽظ ،اي ٜثعاٙ ٛقٞبقذ ّ١ ٠ؽ چٙ ٠يؿا ٛرسًيالد
ؾ ٝب ٛظؼ ٙؽر ج ٠ثبالرؽي ٍؽاؼ گ يؽظ ،ثٚ ١ ٠ب ٝ ٛكجذ،
 ٙيؿاٙ ٛعيؽيذ ثع ٛظؼ  ٙيب ٛآ١ ٛب ،ؼ ٣ث ٠ا ىؿايم
ابظٓ
اب ٙقا
ازگي ارا
اؽيت ٚ١جكا
ابٕقْف .ضا
اػاؼظ  ٣ثا
ٙيگا
( ٝ )7/797هب ٛظٞ ١ع ٟؼاث غ ٙ ٠كزَي٘ ثب نعد ٙز ٤قظ
ٙيثبنع.
ىؽضي ٠ی نٚبؼ ٟی چ٢بؼ ،ثيٙ ٜيؿا ٛرعي( ٜظيٞعاؼي) ٙ ٣عيؽيذ ثعٛ
ؼاثغ ٠ی ٙقٞبظاؼي ٣خ٤ظ ظاؼظ.

ثؽاي آؾ  ٛ٤ٙا ي ٜىؽ ضي ٠اؾ ضؽيت ٚ١ج كزگي پيؽ قٛ٤
ا قزيبظ ٟنع ٟا قذ ٝ .زبيح ا ي ٜآؾ  ٝ ٛ٤ٙهب ٛظاظ قغر
ٙق ٞبظاؼي ّ ٚزؽ اؾ  ٙ ٣ 7/79قبظٓ ييؽ ا قذٕ .ػا
ىؽ ضي ٠ی رسَ يٌ ٤ٙؼظ رأي يع ٍؽاؼ ٙيگ يؽظ .ث ٠ا يٜ
ٙق ٞب ّ١ ٠ؽ چ ٙ ٠يؿا ٛظي ٞعاؼي ؾ ٝب ٛظؼ ٙؽر ج٠
ثبالرؽي ٍؽاؼ گ يؽظ ،ثٚ ١ ٠ب ٝ ٛكجذ  ٙيؿاٙ ٛعيؽيذ
ثع ٛظؼ آ١ ٛب ؼ ٣ثّ ٠ب١م ٙي گػاؼظ  ٣ثبٕقْف .ضؽيت
ٚ١ج كزگي پيؽ ق ٙ ٛ٤قبظٓ ( ٝ )-7/715هب ٛظٞ ١ع ٟی
ؼاثغ ٠ی ٙقْ٤ـ ثب نعد ضقيو اقذ.
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ٙعيؽيذ ثع ٣ ٛف٤ا ٔٙاخزٚبفي ٙؽرجظ ثب آٙ(ٛغبٕق٠
٤ٙؼظي ؾٝب 91 ٛرب  44قبٓ ن٢ؽ ايالٗ)

ىؽ ضي ٠ی نٚبؼ ٟی پٞح ،ثي ٜپبي گب ٟاخز ٚبفي -اٍز ًبظي ٙ ٣عيؽيذ
ثع ٛؼاثغ ٠ی ٙقٞبظاؼي ٣خ٤ظ ظاؼظ.

ثؽاي آؾ  ٛ٤ٙا ي ٜىؽ ضي ٠اؾ ضؽيت ٚ١ج كزگي پيؽ قٛ٤
اقزيبظ ٟنع ٟاقذٝ .زبيح آؾٝ ٛ٤ٙهبٙ ٛيظ١ع ّ ٠قغر
ٙق ٞبظاؼي ّ ٚزؽ اؾ  ٙ ٣ 7/79قبظٓ ييؽ ا قذٕ .ػا
ىؽ ضي ٠ی رسَ يٌ ٤ٙؼظ رأي يع ٍؽاؼ ٙيگ يؽظ .ث ٠ا يٜ
ٙق ٞب ّ١ ٠ؽ چ ٙ ٠يؿا ٛپبي گب ٟاٍز ًبظي -اخز ٚبفي
پب قطگ٤يب ٛظؼ ٙؽر ج ٠ثبالرؽي ٍؽاؼ گ يؽظ ثٚ ١ ٠بٛ
 ٝكجذ  ٙيؿا ٛا ٚ١يذ ثٙ ٠عيؽيذ ثع ٛظؼ آ٢ ٝب ؼ ٣ث٠
ا ىؿايم ٙي گػاؼظ  ٣ثبٕقْف .ضؽيت ٚ١ج كزگي پيؽ قٛ٤
 ٙقبظٓ ( ٝ )7/729هب ٛظٞ ١ع ٟی ؼاث غ ٠ی  ٙكزَي٘ ثب
نعد ٝؿظيِ ثٙ ٠ز٤قظ ٙيثبنع.
ىؽ ضي ٠ی نٚبؼ ٟی نم ،ثي ٜقٙ ٣ ٜعيؽيذ ثع ٛؼاث غ ٠ی ٙق ٞبظاؼي
٣خ٤ظ ظاؼظ.

ثؽاي آؾ  ٛ٤ٙا ي ٜىؽ ضي ٠اؾ ضؽيت ٚ١ج كزگي ا رب
ا قزيبظ ٟنع ٝ .زبيح ا ي ٜآؾ  ٝ ٛ٤ٙهب ٛظاظ ،قغر
ٙق ٞبظاؼي ّ ٚزؽ اؾ  ٙ ٣ 7/72قبظٓ ييؽ ا قذٕ .ػا
ىؽضي ٠ی رسَيٌ ٤ٙؼظ رأييع ٍؽاؼ ٙيگيؽظ .اي ٜثعاٛ
ٙقٞبقذ ّ١ ٠ؽ چٚٝ ٠ؽح ق ٜاىؽاظ ظؼ ٙؽرج ٠ثبالرؽي
ٍؽاؼ گ يؽظ ،ثٚ ١ ٠ب ٝ ٛكجذ ٙ ،يؿاٙ ٛعيؽيذ ثع ٛظؼ
اؽيت
ابٕقْف .ضا
اػاؼظ  ٣ثا
ابظ ٙيگا
ا ٠اؾظيا
اب ؼ ٣ثا
آ١ٛا
ٚ١ج كزگي ا رب  ٙقبظٓ ( )7/759ث يبٝگؽ ؼاث غ ٙ ٠كزَي٘
ً ّ٘ ٙيثبنع.
ثب نعد رَؽيجب
ىؽضي ٠ی نٚبؼ ٟی ١يز٘ ،ثي ٜپػيؽل اخزٚبفي ٙ ٣عيؽيذ ثع ٛؼاثغ ٠ی
ٙقٞبظاؼي ٣خ٤ظ ظاؼظ.

خ ٢ذ آؾ  ٛ٤ٙا ي ٜىؽ ضي ٠اؾ ضؽيت ٚ١ج كزگي پيؽ قٛ٤
ا قزيبظ ٟنع ٝ .زبيح آؾ  ٝ ٛ٤ٙهب ٛظاظ قغر ٙق ٞبظاؼي
ّ ٚزؽ اؾ  ٙ ٣ 7/79قبظٓ ييؽ ا قذٕ .ػا ىؽ ضي ٠ی
رسَ يٌ ٤ٙؼظ رأي يع ٍؽاؼ ٙيگ يؽظ .ث ٠ا يٙ ٜق ٞب ّ٠
١ؽ چٙ ٠يؿا ٛپػيؽل اخزٚبفي ؾٝب ٛظؼ ٙؽرج ٠ثبالرؽي
ٍؽاؼ گيؽظ ،ثٚ١ ٠بٝ ٛكجذ گؽايم ثٙ ٠عيؽيذ ثع ٛظؼ
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ٙغبٕقبد فٖ ٗ٤اخزٚبفی ايؽا ،ٛقبٓ ظ٣اؾظ ،٘١نٚبؼ ٟچٔ٢
١٣يز٘،ؾٙكزب9914 ٛ

آ٢ٝااب ؼ٣ثاا ٠اىااؿايم ٙيگااػاؼظ  ٣ثاابٕقْف ،ضااؽيت
ٚ١جكزگي پيؽقٙ ٛ٤قبظٓ (ٝ )7/275هب ٛظٞ١ع ٟؼاثغ٠
ً ٍ٤ي اقذ.
ٙكزَي٘ ثب نعد ٝكجزب
ؼگؽقي ٛ٤چٞعگب٠ٝ

ظؼ ا ي ٜپژ١٣م ،فال ٟ٣ثؽ ثؽؼ قي رأثيؽاد  ٙكزَي٘
ٙزنيؽ ١بي  ٙكزَٔ ثؽ ٙزن يؽ ٣اث كزٙ ( ٠عيؽيذ ثع،)ٛ
ضؽايت ؼگؽ قي ٛ٤چٞعگب ٙ ٠ٝزنيؽ ١بي  ٙكزَٔ ٙسب قج٠
نع« .ؼگؽ قي ٛ٤چٞعگب  ،٠ٝثؽضاله ؼگؽ قي ٛ٤قبظ٠ّ ٟ
ر٢ٞب ثب ر٤خ ٠ث ٠يِ ٙزنيؽ ٙكزَٔ ،رنييؽاد ٙزنيؽ
٣اث كز ٠ؼا پيمثي ٞي ٙيّ ٞع ،ثب ا قزيبظ ٟاؾ رؽّ يت
ض غي چ ٞع ٙزن يؽ  ٙكزَٔ ث ٠پي هگ٤يي ٙزن يؽ ٣اث كز٠
ٙيپااؽظاؾظ» (نااْؽثيگي ْٚ١ ٣اابؼا.)975 ،9917 ،ٛ
َٙبظيؽ ضؽيت رقيي ٣ ٜقغر ٙقٞبظاؼي ظؼ خع ٓ٣نٚبؼٟ
( )9آٙع ٟاقذ.
خع ٓ٣نٚبؼٙ )9( ٟعٓ ؼگؽقي ٛ٤رجييٙ ٜزنيؽ١بي ٙكزَٔ ٣ ٣اثكز٠
متغيز

Beta

B

T

Sig.

01/005

1/111

6/740

1/111
1/111
1/111

)(constant

01/130

مصزف رساوهاي

1/100

1/60

پذيزش اجتماعي

1/157

1/130

36/030

ميزان تحصيالت

0/101

1/120

6/170

يضعيت تأهل

-2/82

-/183

-02/102

1/111

سه

1/281

1/143

01/811

1/111

پايگاه اجتماعي -اقتصادي

-1/430

-1/148

-01/207

1/111

تديه (ديىداري)

-1/021

-1/170

-06/105

1/111

ث ٞبثؽاي ٜثب ر ٤خ ٠ث ٝ ٠زبيح ٙعٓ فّٖي ثع قذ آ ٙعٟ
 58/9ظؼ يع اؾ ٣اؼ يبٝف ٙزن يؽ ٣اث كز ٠ؼا رج ييٜ
٤ٚ ٝظ  ٣ر٢ ٞب  99/1ظؼ يع اؾ ٣اؼ يبٝف ٙزن يؽ ٣اث كز٠
ر٤قظ ٙزنيؽ١بي ٙكزَٔ رجييٝ ٜهع.

ثسث ٝ ٣زيد ٠گيؽی
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ٙعيؽيذ ثع ٣ ٛف٤ا ٔٙاخزٚبفي ٙؽرجظ ثب آٙ(ٛغبٕق٠
٤ٙؼظي ؾٝب 91 ٛرب  44قبٓ ن٢ؽ ايالٗ)

«ىؽٞ ١گ ظ٣ؼ ٟی ٙعؼٝي ز ٠ی  ٙزأضؽ ،ىؽ ٞ١گي ث ًؽي ٣
ٚٝبي هي ا قذ .ث ًؽي نع ،ٛقؽچ ه ٞٙ ٣ ٠ٚجـ ا يٖي
ثؽ ٍؽاؼي اؼر جبط  ٣ثّ ٠بؼ ث كزٙ ٜق ٞب نع ٟا قذ .ظؼ
ٝزي د ،٠ا گؽ ٙعيؽيذ ثع ٛاؾ خ ٠ٖ ٚچبؼچ٤ة ١بي ا يٖي
قبؾٝعگي  ٣ظضٔ  ٣رًؽه ظؼ ٤١يذ اىؽاظ ثبنع ،آٝگبٟ
ً ظؼ
چ گٝ٤گي ٙعيؽيذ ؽب١ؽ اؾ ؼ ١گػؼ ٚ ٝبيم ،ظائ ٚب
زبٓ رني يؽ قغ٤ذ ؽب١ؽي ثعٙ ٛيثب نع» (آؾاظاؼْ ٙي ٣
چب ٣نيب .)05 ،9955 ،ٛث ٠ف جبؼري «ظؼ خ٤ا ٙـ خع يع،
١ؽ يِ اؾ اف ضبي خب ٙق٤ٚ ١ ،٠اؼ ٟر ٤قظ ظي گؽ ا ىؽاظ
خب ٙق٤ٙ ٠ؼظ اؼؾ يبثي ٍؽاؼ ٙيگيؽ ٝع .ا  ٘١ا يٜ
ٍ ضب٣د١ب  ٣اؼؾل گػاؼي اف ضبي خب ٙق ٠ثؽا قبـ ٍ٤ٙق يذ
اخز ٚبفي ا قذ ّٙ ٠جز ٞي ثؽ ٍيب ى ٣ ٠ؽب١ؽ ا ىؽاظ
ث٤ظ ٟاقذ .ث ٠قط ٜظيگؽ ،ؾيجبيي ثبؼؾرؽي ٜضًيً٠اي
ا قذ ّ ٠ث٢ؽٞ ٟٙعي اؾ آ ٛاٙز يبؾ ثؿؼ گي ٙس ك٤ة نعٟ
ّ ٠ا ىؽاظ ٙق ٕ٤ٚي يب ّ ٚزؽ ث٢ؽٞ ٟٙع اؾ ؾي جبيي
ؽب١ؽي ؼا ظؼ اؼؾ يبثي اف ضبي خب ٙق ٠ثب ٍ٤ٙق يذ
ضقييي ث٢ؽٞ ٟٙع قبضز ٠ا قذ» ( نْؽثيگي ْ ٚ١ ٣بؼا،ٛ
 .)974 ،9917ث ٠ف ٤ٞا ٙ ٛثبٓ ،ع جٌ ٝؾؽ ي ٠ا قزيِ
( )9114گؽ ٘١ ٟ٣قبال ٣ ٛؼ قب١٠ٝبي گؽ١ ٣ي ظؼ اٝز َبٓ
ىهبؼ١بي اخزٚبفي -ىؽٞ١گي ثؽاي المؽ نعَٝ ٛم اقبقي
ثبؾي ٙيّٞ ٞع .ظؼ ا ي ٜپژ١٣م  ٝيؿ ،رأثيؽ ؼ قب١٠ٝبي
گؽ١ ٣ي (ً ٙؽه ؼ قب٠ٝاي) ثؽ ٙعيؽيذ ثع٤ٙ ٛؼظ رأي يع
ٍؽاؼ گؽ ىذٙ .زن يؽي ّ ٠ظؼ قبيؽ پژ١٣م ١بي ظاض ٖي
ٝيؿ ٤ٙؼظ رأييع ٍؽاؼ گؽىز ٠اقذ.
«ظؼ ظ ١٠١بي اض يؽ ،ىطؽىؽ ٣ني ثب پ ٤نبُ ٙع ؼ٣ؾ،
آؼا يم  ٣آؼا قزگي١بي ث ٠ؼ٣ؾ ،ا قزيبظ ٟاؾ ا ٤ٝاؿ
ؼژي٘ ١بي مػايي ،ظاؼ ٣يي  ٣ا ٤ٝاؿ اٝزطبة ١بي ظي گؽ.
ا ف٘ اؾ ٤ٝؿ اؼرجب عبد  ٣ؼىزبؼ ١ب ،ز ض٤ؼ ظؼ ا ٤ٝاؿ
ى ضب١بي ف ٙ٤ٚي  ٣ضً ٤يي ،ا ٝدبٗ ىقبٕيذ ١بي ىؽام زي
ٙطز ٖو ً ٙ ٣بؼه ىؽ ٞ١گي گٝ ٤بگٙ ٛ٤ؽرجظ ثب ثع٠ّ ٛ
اْ ٙب ٛقبضز ٜر ً٤يؽي پؽٞٙؿ ٕذ اؾ ض٤ي هز ٜؼا ىؽا٘١
ٙيّٞع ،آنْبؼا ث ٠ؼ٣ي ٚ١گب ٛگه٤ظ ٟاقذ» (نْؽثيگي
ْٚ١ ٣بؼا.)972 ،9917 ،ٛ
999

ٙغبٕقبد فٖ ٗ٤اخزٚبفی ايؽا ،ٛقبٓ ظ٣اؾظ ،٘١نٚبؼ ٟچٔ٢
١٣يز٘،ؾٙكزب9914 ٛ

ع جٌ  ٝزبيح پژ١٣م ،ثي ٜپػيؽل اخز ٚبفي ٙ ٣عيؽيذ
ثع ٛؼاث غٙ ٠ق ٞبظاؼي  ٣خ٤ظ ظاؼظ ،ا ي ٙ ٜكإٔ ٠ؼا
ٙي ر٤ا ٛثؽ پب ي ٠ا ي ْٙ ٓ٤زت ٙجبظ ٕ ٠رسٖ ئ ٤ٚ ٝظ.
ثؽا قبـ ر ئ٤ؼي ٙجبظ ٕ« ٠پب قص١بي ىؽظ ثؽز كت ا ئ
پبظال  ٙ ٣دبؾاد ي٤ؼد ٙيگ يؽظ ،يق ٞي ىؽظ ث ٠آٛ
خٞج١٠بيي ّ ٠پبظال ظؼ ثؽ ظاؼظ ،پبقص ٙكبفع ٙيظ١ع
 ٣اؾ خ ٞج١٠بيي ّ ٠ث ٙ ٠دبؾاد ٙياٝدب ٙع ،اخز ٞبة
ٙي٣ؼؾظ (اظي جي  ٣اً ٝبؼي .)524 ،9959 ،ع جٌ ا يٜ
ٝؾؽ ي ،٠رأي يع اخز ٚبفي ث ٠ف ٤ٞا ٛيِ ا ئ ّ ٖي،
ٙير٤اٝع ٣خ ٠انزؽاُ  ٠ٚ١پبظال ١بيي ثبنع ّ ٠اؾ يِ
ّٞم ٝب ني ٙي نٝ٤عٙ ،ؽظٗ ظؼ ؾ ٝعگي ض٤ظ ظؼ خ كزد٤ي
ٙغ ٖ٤ة ٣ا ٍـ نع ١ ٛكزٞع  ٣اؾ آ ٛظؼ ؼ٣ا ثظ اخز ٚبفي
ض٤ظ ٕػد ٙيثؽ ٝع ،رأي يع ٙير٤ا ٝع ي٤ؼد١بي ٤ٚ ٖٙـ
ؾيبظي ث ٠ض٤ظ ثگيؽظ (اقْيع٤ٙؼ.)58 ،9902 ،
ٙزن يؽ ظي گؽي ّ ٠ثب ٙعيؽيذ ثع ٛظؼ اؼر جبط ا قذ،
 ٣ضقيذ رأ  ٔ١ا قذ .ظؼ  ٙيب ٛظض زؽا ٙ ٛدؽظ گؽايم
ثي هزؽي ثٙ ٠عيؽيذ ثع ٛظ يعٙ ٟي ن٤ظ ،ظؼ ا ي ٜپژ١٣م
 ٝيؿ ،ا ي ٙ ٜكإٔ٤ٙ ٠ؼظ رأي يع ٍؽاؼ گؽ ىذ .ظؼ ثؽ ضي
اابٛپ٤ؼ (،)9958
ااي ،ژيا
اابد ظاضٖا
ااؽ اؾ ٙغبٕقا
ظيگا
 ٤ٙق٤يؾاظْ ٚ١ ٣ ٟبؼا )9955( ٛرأّ يع ّؽظٟا ٝع ّ٠
ٙعيؽيذ ثع ٛثؽز كت  ٣ضقيذ رأ ٙ ٔ١ز يب٣د ا قذ .غ ّبيي
 ٣ىؽؾاٙ )9905( ٠ٝقزَعٝع ّ ٠ظضزؽاٙ ٛدؽظ ث ٠ظٕئ
ىهبؼ ظ٣قزب ٘١ ٛقبٓ ،ضب٤ٝاظ ٣ ٟاىؽاظ خبٙق ٣ ٠ززي
ؼقب١٠ٝبي گؽ١٣ي ث ٠ؼىزبؼ١بي ٙعيؽيذ ثع ٛثيهزؽ اؾ
قبيؽ ؾٝب ٛر٤خٙ ٠يّٞٞع.
ع جٌ  ٝزبيح پژ١٣م ،ق ٣ ٜرس ًيالد  ٝيؿ اؾ خ٠ٖ ٚ
ٙؤٕ ي١٠بيي  ١كزٞع ّ ٠ثب ٙعيؽيذ ثع ٛظؼ اؼر جبط
ا قذ .ثب ا ىؿايم ق ،ٜزكب قيذ  ٝكجذ ث ّٞ ٠زؽٓ ٣ؾ،ٛ
آؼايم  ٣رنييؽ ثعّ ٛب١م ٙييبثع .عجٌ پژ١٣م غّبيي
ااژ١٣م
اات پا
اا ٣ ٜثؽزكا
اا )9114( ٛ٤قا
( ٣ )9950خْكا
أ
ايالد اؾ ف٤اٙا
ايب )9959( ٛرسًا
اي  ٣چب٣نا
آؾاظاؼْٙا
اخز ٚبفي رقييٞ ّٜٞع٤ٝ ٟؿ ٙعيؽيذ ثع ٛا قذ .ظؼ
رسٖئ ايٙ ٜزنيؽ١ب ثبيع گيذ «اؾ ظيعگب ٟعؽىعاؼاٛ
999

ٙعيؽيذ ثع ٣ ٛف٤ا ٔٙاخزٚبفي ٙؽرجظ ثب آٙ(ٛغبٕق٠
٤ٙؼظي ؾٝب 91 ٛرب  44قبٓ ن٢ؽ ايالٗ)

ؼ٣ي ْؽظ اخز ٚبفي ،ق ٜفب  ٔٙاقب قي ظؼ ٙغبٕ ق ٠ثعٛ
ا قذ ( ٝزٖ 5779 ٜث َٔ ٝ ٠اؾ اظي جي ْ ٚ١ ٣بؼا،ٛ
 )08 ،9917ؾ يؽا ،ثع ٛظؼ قٞيٙ ٜز يب٣د زب٣ي ٙق ٞبي
اخزٚبفي ٚٝ ٣بظ ٙزيب٣د ض٤ا١ع ث٤ظ٘١ .چٞبٙ ٠ّ ٛؽی
ظاگالـ ٙقزَع اقذ ّ ٠ثع ،ٛگيؽٝع ٟی ٙقٞبي اخزٚبفي
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