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 چکیده
٢٢ّذ، ضش٣ست ا٧تٞبٛ ث٦ ١ٞبد٧ب ٣  عبت ٣ ميش٥ يبد ٝي، فلش استجب ٧بي فلش اعالفبتاي ٦ّ اص آٟ ثب ١بٛ اٝش٣ص٥ دس ربٝق٦      

٣ ّبسّشد ١ٞبد٧ب دس ح٤ص٥  ثب ٧ذه ٝغبٙق٦ ١َؾ حبضش پظ٧٣ؾ .ؿ٤د داس ثيؾ اص ٕزؿت٦ احؼبع ٝي٧بي ٝزشد ٝق٢ب ١ـب٦١

احؼبع  ٧بي ٝتقذد ٣ تحٚي٘ آ٨١ب پشداخت٦ اػت.آ٣سي داد٥، ثب اػتيبد٥ اص س٣يْشد ٝغبٙقبت اػ٢بدي، ث٦ رٞـ٣ ا٢ٝيت١ؾٜ 

ف٤٢اٟ ثبصخ٤سدي اص ٣ضقيت فْٞٚشد پٚيغ دس ربٝق٦ ت٤اٟ ث٦ ك٤ست ٝؼتَيٜ ٣ يب ميشٝؼتَيٜ ث٦ا٢ٝيت دس ٧ش ربٝق٦ سا ٝي

ػبصي ا٢ٝيت دس عي صٝبٟ، ثيؾ اص ٧ش چيض ٤ٝرت إٓب٧ي ٧ب ٣ اثضاس٧بي پيبد٥دا١ؼت. ث٢بثشاي٠ اسصيبثي تنييشات ْٝب١يضٛ

ايزبد ١ؾٜ ٣ د٧ذ ٦ّ اٝش٣ص٥ ١تبيذ ١ـبٟ ٝي ٤د ٦ّ ١يبص ث٦ ت٤ر٦ ثيـتشي داس١ذ.ؿٝزشيبٟ ١ؾٜ دس ربٝق٦ اص اثقبدي ٝي

ٍذس ٦ّ دس ايزبد ا٢ٝيت ١َؾ داس١ذ، ٧ب ٧ٞبٟؿ٤د. اي٠ س٣ؽاىضاسي ٝيؼش ١ٞيا٢ٝيت ت٨٢ب اص عشيٌ حض٤س ىيضيْي ٣ ػخت

ت٤ا١ذ سا٧ٖـب ثبؿذ. صيشا فال٥٣ ثش يت ٝياػتيبد٥ اص ١ٞبد٧ب دس اٝش ١ؾٜ ٣ ا٧٢ٝؼت٢ذ. ٙزا  دس اَٙبء س٣ا١ي ١با٢ٝي ١يض ٤ٝحش

ت٤اٟ ١ؾٜ ٣ ا٢ٝيت سا دس ػغح ٧بي ٢ّتشٙي ت٢ذ ٣ ؿذيذ ٝي٧بي اٍتلبدي، ثذ٣ٟ ت٤ػ٘ ث٦ ؿي٥٤ر٤يي دس ٧ضي٦٢كشى٦

٥ ٢٢ّذ٧ب ٝاليٜ، ١شٛ ٣ ٍب١ـ٢٢ّذ، اٝب ٍذست آٟإش چ٦ ١ٞبد٧ب ١يض افٞبٗ ٍذست ٝيتش ثشٍشاس ّشد. ١ح٤ ث٨تش ٣ ػشيـربٝق٦ ث٦

ؿ٤د. ١ٞبد٧ب، ت٤اٟ ٕيت ٦ّ دس ؿشايظ اٝش٣صي٠ ثب اػتيبد٥ اص ١ٞبد٧ب ١يبص ث٦ ٢ّتشٗ ثيش١٣ي ٣ ىيضيْي ّٞتش ٝياػت. ٝي

غ٤س ّٚي ٣ارذ ث١ٞبد٧ب  ٧بي رٞقي ٧ؼت٢ذ.تشي٠ اثضاس٧بي افٞبٗ ٍذست ٣ ٢ّتشٗ ثش خيبثبٟ، ٤ّچ٦ ٣ ٝحيظث٨تشي٠ ٣ ٤ٝر٦

 ثخـي ٧ؼت٢ذ.اي ٣ ٣حذتّشدٟ، اٍتلبدي، ت٤ػق٦تٞبفيا١تؾبٝي، ار –ّبسّشد٧بي آ٤ٝصؿي، ٢ّتشٙي 
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Abstract 
 

Nowadays society that it names the information age, the age of communication and etc, are 

mentioned, the need for a significant effort to abstract symbols is greater than ever before .
The present study aimed to investigate the role and function of symbols in the field of security 

and order, using documentary research approach, to collect various data and analyzing them .
Feel safe in any society can be directly or indirectly as a reflection of the performance of the 

police in society .Thus ,evaluation mechanisms and tools to implement security changes over 

time, more than anything awakened the enforcement order in society is of dimensions that 
need more attention .The results show that today the establishment of order and security can 

not be achieved only through physical presence, and hardware .These methods as in security 

are involved, they are also effective in inducing psychological insecurity .The use of symbols 

in the order and security could be helpful .Because in addition to the economic cost savings, 

without resorting to impetuous control practices can i order and security within the 

community to establish better and faster .Although symbol of power, but their power is gentle, 

soft and compelling .Today we can say that in terms of using less physical symbol and 

external control .Fantastic, the best and most plausible means of exerting power and control 

over the streets, alleys and mass media .Symbols are generally eligible educational functions, 

control - the police, socialization, economic, development and unity are a part. 

Key words: security, symbol, order, social security ,color, geometric shapes. 
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 همدهه
ٍتلبدي، ىش٢٧ٖي ٣ ميش٥ ١ٞبد٧ب ربيٖب٥ ٧بي ص١ذٕي افٜ اص ػيبػي، اي ح٤ص٧٥ب آٝيخت٦ ثب ١ٞبد٧بػت ٣ دس ٦ٞ٧ا١ؼبٟص١ذٕي  

-٧ب دس ث١٦ؾيش ا١ؼبٟدس ٣اٍـ ثؼيبسي اص دػتب٣سد٧بي فٚٞي ثـش حبك٘ ت٤ػق٦ ١ٞبد٧ب ث٤د٥ اػت. ٤ٍٝقيت ثي٨ٝٞي داس١ذ. 

٧بي ىش٢٧ٔ ا١ؼب١ي ٤ٝرت ٕشديذ٥ ٦ّ اس١ؼت تشي٠ ٣يظٕيي ٝـخقّبسٕيشي ١ٞبد٧ب ٣ ٍشاس داؿت٠ سىتبس ١ٞبدي٠ دس صٝش٥

    (.  1380ٕيش٣، ثذ٧ذ )« حي٤اٟ ١ٞبدي»ث٦ ا١ؼبٟ َٙت  ّبػيشس 
ت٤ا١يٜ ث٢ذي ٢ّيٜ ٝيٝذسٟ تَؼيٜي ػ٢تي، ر٤اٝـ ٝذسٟ ٣ ر٤اٝـ پؼتإش ثخ٤ا٧يٜ يِ ػيش تبسيخي ر٤اٝـ سا ث٦ ػ٦ دػت٦    

اؽ استجبط ٝحيظ عجيقي٧ب دس استجبط ثب عجيقت اػت ٣ ا١ؼبٟ ثيـتش ثب ث٤ٖئيٜ دس ر٤اٝـ ػ٢تي ثيـتش سىتبس٧ب ٣ س٣اثظ ا١ؼبٟ

سػيٜ اىضاسي داس١ذ. ث٦ ر٤اٝـ ٝذسٟ ٦ّ ٝيي ػختا١ذ ٣ ثيـتش ر٢ج٧٦ب ٣ ١ٞبد٧بي ربٝق٦ ٝحذ٣د ٣ عجيقيداسد. اثضاس٧ب، ىقبٙيت

تش ت٤ٙ٤٢ْطي استجبط داس١ذ. ي خ٤د يق٢ي ٝبؿي٠ ٣ ث٦ تقجيشي ّٚي٧ب ثيـتش دس استجبط ثب ٤١في اص اؿيبء ٝل٤٢ؿ ٣ ػبخت٦ا١ؼبٟ

تش داسد. ث٦ اي٠ ٝق٢ي ٦ّ ثشاي ايزبد ٝبؿي٠ ٣ اي٠ ٤١ؿ ت٤ٙ٤٢ْطي ي٠ ١ؼجت ث٦ ك٢بيـ ٣ اثضاس٧بي ربٝق٦ ػ٢تي ؿْٚي ١ٞبدي٠ٝبؿ

٧ب ٧ؼت٢ذ. دس اي٠ ربٝق٦ ر٤ا١ت اىضاسي ؿذٟ ص١ذٕي ا١ؼبٟؿذٟ ٣ ١شٕٛش ١ٞبدي١٠يبص٢ٝذ حذي اص دا١ؾ اػت. دا١ؾ ٣ فٜٚ ١ـبٟ

٧بي ٝختٚيي ٝب٢١ذ ي اٝش٣ص ث٦ ١ب٢ّٛذ. اص ربٝق٦ضاسي ٝقي٠ دا١ؾ استجبط ت٢ٖبت٢ٖي پيذا ٝياىاىضاسي ص١ذٕي ثب ر٤ا١ت ١شٛػخت

-٦ّ ٧ٖٞي ١ـبٟ ؿ٤د.( يبد ٝي1375؛ ؿبه، 1372ٝح٤س ىشاك٢قتي )ث٘، ي اعالفبت( ٣ ربٝق1376٦ٝنضث٢يبد )تبىٚش، ي ربٝق٦

ؿ٤د، ػغح ٣ ربٝق٦، ٧ش چ٦ ثش ػغ٤ح دا١ؾ اىض٣د٥ ٝي اىضاسي ص١ذٕي رذيذ ٧ؼت٢ذ. دس اي٠ ٤١ؿ٧بي ١ٞبدي٠ ٣ ١شٕٛش ٣يظٕي

ؿ٤د. دس اي٠ ربٝق٦ ف٢بكش يب ٝؾب٧ش ١ٞبدي٠ ص١ذٕي ثؼيبس ثيـتش اص ٕزؿت٦ تش ٝياي ١ٞبدي٧٠ب ١يض ث٦ ٦١٤ٕؿْ٘ س٣اثظ ا١ؼبٟ

دا١ؾ ١ٞبدي٠ دس ص١ذٕي ي پيچيذٕي ثؼيبس ثبالػت ٣ حب١يبً استجبط ثب ر٤ا١ت ٧ؼت٢ذ. ث٦ اي٠ خبعش ٦ّ ا٣الً دس اي٠ ربٝق٦ دسر٦

اىضاسي ص١ذٕي اػت. ثؼيبسي اص ّبس٧بيي سا ٦ّ دس ٕزؿت٦ ت٤ػظ اثضاس٧ب يب خيٚي صيبدتش ؿذ٥ اػت. دس ٣اٍـ مٚج٦ ثش ر٤ا١ت ١شٛ

ٕيش١ذ ٦ّ ّبس ثب اي٠ ٤١ؿ ٧بي خشد٣سص يب ٤٧ؿ٢ٞذ ا١زبٛ ٝيٕشىت٢ذ، اٝش٣ص٥ ت٤ػظ ت٤ٙ٤٢ْطي٧بي ثضسٓ ا١زبٛ ٝيت٤ٙ٤٢ْطي

ٕيش١ذ. اي٠ ١ٞبد٧ب ثؼيبس ٝت٤٢ؿ ٣ ١يبص٢ٝذ دا١ؾ ٣ ٨ٝبست ١ٞبدي٠ اػت. ٧ش س٣ص٥ ١ٞبد٧بي ٝختٚيي ؿْ٘ ٝي ٧بت٤ٙ٤٢ْطي

٧ب إٓب٧ي خبكي ؿ١٤ذ. ث٦ اي٠ ٝق٢ب ٦ّ ٧ٖٞبٟ ١ؼجت ث٦ آ٧ٟب ٢ٝزش ث٦ يِ حغ ٝـتشُ يب ٤١في يٖب١ٖي ٝيا١ذ، اٝب آ١٤ٕٟب٤ٕٟ

ا١ذ، ٧ش اي اػت ٦ّ دس آٟ ٨١بد٧ب ٣ ػبختبس٧ب اص ٧ٜ تيْيِ ؿذ٥ي ربٝق٢٢ّ٦ذ. چ٤ٟ اي٠ ربٝق٦ پيچيذ٥ اػت ٣ اص عشىپيذا ٝي

٧ب ؿ١٤ذ، ١َؾ ١ٞبد٧ب ١يض دس اي٠ ح٤ص٥تش ٝيىضب ٣ ٧ش ٨١بدي، ١ٞبد خبف خ٤دؽ سا داسد. يق٢ي ث٦ ٝيضا١ي ٦ّ ٨١بد٧ب تخللي

ي ّبس ٕيشيٜ، ث٨تشي٠ ف٤٢اٟ ربٝق٦ث٦ ي رذيذ١بٝي ديٖش ثشاي ربٝق٦ؿ٤د. إش ثخ٤ا٧يٜ اص ٢ٝؾش ٤ٝض٤ؿ اي٠ تحَيٌ، ثيـتش ٝي

س٣ص ك٤س آٟ يب سىتبس٧بي ؽب٧شي آٟ اىضايؾ  ( ٧ش1375اي اػت ٦ّ ث٦ تقجيش رشد صيٞ٘)رشد صيٞ٘، ١ٞبدي٠ اػت ٣ آٟ ربٝق٦

 ٧بي ٢ّؾ سا دس يِ ٝق٢بي ّٚي ١ٞبد ث٢بٝيٜ.ت٤ا١يٜ ك٤ست٢٢ّذ پغ ٝب ٝيپيذا ٝي

ؿ١٤ذ. اٙجت٦ الصٛ ث٦ رّش اػت ٦ّ ي، ػيبػي ٣ ىش٢٧ٖي دچبس تح٤ٗ ٣ دٕش١٤ٕي ٝي١ٞبد٧ب دس احش رشيب١بت ٝختٚو تبسيخ     

ف٤٢اٟ ١ٞبد اػالٛ اص ٢٧ٖبٛ ؽ٤٨س اػالٛ ٝق٢بي خ٤د سا ؿ١٤ذ ثشاي ٝخبٗ ٣ر٤د ٝؼزذ ث٦ي ١ٞبد٧ب دػتخ٤ؽ تح٤ٗ ١ٞي٦ٞ٧

اي اص ١ٞبد٧ب ٧ٜ دس خ(. ثب اي٠ حبٗ دػت٦تبسي)ٕبس٣دي، ثي تب٤٢ّٟ حيؼ ّشد٥ ٣ دس آي٢ذ٥ ١يض ٧ٞي٠ ثبس ٝق٢بيي سا خ٤ا٧ذ داؿت

ؿذ، ٠ْٞٝ اػت تحت ؿشايغي ٧ب اعالً ٝيٕشد١ذ ٣ آٟ ٝق٢بيي سا ٦ّ ثش آٟع٤ٗ تبسيخ ٣ دس احش ح٤ادث ٝختٚو ٝتح٤ٗ ٝي

ت ٧ب ٣ تنييشا٧ب فبٝ٘ ٨ٝٞي دس ٝغبٙق٦ ا٤١اؿ ٦١٤ٕتنييش ٢ّذ ٣ حتي ث٦ فْغ آٟ ٝق٢ب ٝجذٗ ٕشدد. ث٢بثشاي٠ ثبيذ ٕيت صٝي٦٢

  ١ٞبد٧ب دس ٧ش ربٝق٦ اػت.

        

 بیاى هساله
٧بي ٝذٙ٘ ٣ر٤د داس١ذ ٦ّ ضب٠ٝ پي١٤ذ ٣ پي٤ػتٖي ٝيبٟ اىشاد يِ ٝٚت اي اص ١ٞبد٧ب ٣ ١ـب٦١، ٝز٤ٞف٦دس ٧ش ىش٢٧ٔ       

٢ؾ اىشاد يب ٣اػظ ػبص١ذ. دس ٕزؿت٦، ١ٞبد٧ب، رذاي اص ّر٢٧يتي ٝـتشُ سا ثشاي اىشاد ربٝق٦ ىشا٧ٜ ٝي٧ؼت٢ذ. اي٠ ١ٞبد٧ب، ٝيبٟ

٧ب ٣ اىشاد رذا ؿذ١ذ ٣ تذسيذ اص رؼ٧ٜب آمبص ؿذ، ١ٞبد٧ب ث٧٦ب ١ج٤د١ذ. اص صٝب١ي ٦ّ ٤ٝض٤ؿ خظ ٣ ٢٧ش٧بي ْٝت٤ة ا١ؼبٟٝيبٟ آٟ

اي ٢٢ّ٦١٤ٕذ. ث٧٦بي اىشاد اييب ٝي٢٢ّذ ٦ّ ١َؾ ٣اػظ سا دس ٢ّؾ٤٧يت ٝؼتَ٘ يبىت٢ذ. ١ٞبد٧ب اص اي٠ صٝبٟ ث٦ ػ٤يي حشّت ٝي
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ىش٢٧ٖي، ٕشيضي رض تٞشّض ثش ى٨ٜ ١ٞبد٧ب ٣ر٤د ١ذاسد. ثب ت٤َيت ىش٢٧ٔ ش٣ص ثشاي سؿذ ٣ پيـشىت ر٤اٝـ ٣ استجبعبت ثي٦ّ٠ اٝ

٢ّذ. دس ػغ٤ح ّالٟ اي٠ ف٢لش ػ٤ٛ ربي ٧بي خ٤د ث٦ ١بٛ خظ ٣ تل٤يش تزشث٦ ٝيثـش ف٢لش ٤ٝحش حبٙخي سا دس ٢ّؾّتبثت، 

تذسيذ ث٦ ربي ّبسّشد٧بي ٢٢ّذ؛ يق٢ي ث٦اٍـ ١َؾ رب١ـي٢ي ا١ؼبٟ سا ثبصي ٝي٢ّذ ٣ دس ٧٣ب ثبص ٝيخ٤د سا دس ص١ذٕي ا١ؼبٟ

 ١ـي٢٢ذ.ا١ؼب١ي ٝي

٧ب اص ٣س٣د ١ٞبد٧بي ٝل٤س دس ص١ذٕي ثـش، ٧ش س٣ص٥ س١٣ذ تبحيشٕزاسي ٣ ضش٣ست ١يبص ث٦ اي٠ ف٢لش ثيـتش ؿذ٥ ثب ٕزؿت ػبٗ       

، ضش٣ست ا٧تٞبٛ ث٦ ١ٞبد٧ب ٣ فالئٜ ىش٢٧ٖي ٝق٢بداس، ثيؾ اص ٕزؿت٦ ٝح٤س ٣ استجبعي اٝش٣صي٠اعالفبت٣ خ٤ا٧ذ ؿذ. دس ربٝق٦ 

ؿ٤د. دالي٘ اي٠ ضش٣ست سا ثبيذ دس ّبسّشد٧ب ٣ آحبسي رؼتز٤ ّشد ٦ّ ثشاي ١ٞبد٧ب ٣ر٤د داسد. ١ٞبد٧ب دس ربٝق٦ احؼبع ٝي

 ٝذسٟ ٣ارذ ّبسّشد٧بي صيبدي ٧ؼت٢ذ.

پ٤ي سؿذ ٣ تنييشات ارتٞبفي ث٤د٥ اػت. ث٦ ػجت ٣س٣د ف٢بكش ىش٢٧ٖي ربٝق٦ ايشاٟ، دس ع٤ٗ ٍشٟ ثيؼتٜ، ٤ٞ٧اس٥ دس تْب       

رذيذ دس ّـ٤س، ٣ ت٤ٍـ سؿذ ػشيـ ٣ ؿتبثبٟ، اؿْبٙي اص ١بثؼبٝب١ي ارتٞبفي دس ّـ٤س ؿْ٘ ٕشىت٦ اػت ٦ّ ١ؾٜ ارتٞبفي ديشي٠ 

رٞبؿ رٞقي ٕشيخت٦ اػت، ٤ٝض٤ؿ ي ١ؼجتبً ع٤ال١ي، ف٢لشي ٦ّ ٤ٞ٧اس٥ اص دا٦٢ٝ ٣ىبً ٣ اسا ث٦ چبٙؾ ّـيذ٥ اػت. دس اي٠ د٣س٥

٧بي ؿ٨شي ٣ ارتٞبفي، ٕؼتشؽ سىتبس٧بي ٝذسٟ، آػيت-ٕشيضي، تضبد٧بي ػ٢ت١ؾٜ ارتٞبفي ث٤د٥ اػت. ٤ٝض٤فبت ٍب٤١ٟ

َٝذ٦ٝ ٣ ت٤اٟ دس صيشٝز٤ٞف٦ اي٠ ثحج تـشيح ّشد. تبّيذ ٣ تٞشّض ثش ١ؾٜ ارتٞبفي پيـي٠ ٣ ٣س٣د ثيپشخغش ٣ ... سا ٝي

٧ب ثؼيبس دؿ٤اس ٣ ثؼب ١بؿذ١ي اػت. دس حبٗ حبضش ١ؼجتبً مشثي، تضبد٧بيي آىشيذ٥ اػت ٦ّ ٝذيشيت آٟاضغشاسي ػبٝبٟ رذيذ 

ؿ٤د، اٝب تبّيذ ثش دػتب٣سد٧ب ٣ ٤ٝا٧ت ٝق٤٢ي ٣ اخالٍي ١ؾٜ ػ٢تي ٧ش س٣ص٥ ثش ٕؼتشؽ ص١ذٕي ػٞجٚيِ ٣ ٝزبصي ٝب اىض٣د٥ ٝي

٧بي صيبد ٧ٞشا٥ ٧ب ثب ٧ضي٦٢ؿ٤يٜ ٦ّ ٕزس اص آٟس٣ ٝي٧بيي س٣ث٦اسيد٧يٜ. ثذي٨ي اػت دس اي٠ ؿشايظ، ثب دؿ٤سا ١يض اص دػت ١ٞي

 اػت.

-٤ٝض٤ؿ چبٙؾ ١ؾٜ ارتٞبفي سا إش دس ػغ٤ح خشدتش تحٚي٘ ٢ّيٜ، ث٦ ثحج ا١تؾبٛ ٝذ١ي ٣ ا٢ٝيت ىشدي ٣ رٞقي ٝي        

د٧ذ ٧بي ٝختٚو ١ـبٟ ٝييذ پظ٧٣ؾسػيٜ ٦ّ ٤ٝض٤ؿ ١يض ثب ٧ٞبٟ دؿ٤اسي ٣ ٝؼب٦ٙ ٤ٝر٤د سا ثب خ٤د س٣ثش٣ اػت. آٝبس٧ب ٣ ١تب

٧بيي ٣ر٤د داسد ٦ّ ٍبث٘ امٞبم ١يؼت٢ذ. ثشاي سىـ اي٠ ٦ّ دس ح٤ص٥ سفبيت ٤ٍا١ي٠ ا١تؾبٝي دس ػغح ؿ٨ش٧ب ٣ ميش آٟ، ّبػتي

٧بي ٧بي پظ٧٣ـي ٣ تش٣يزي ٝختٚو اص ر٦ٚٞ تالؽ٧بيي فٚٞي ٣ ارشايي ١يض ك٤ست ٕشىت٦ اػت. ىقبٙيت٧ب ١يض تالؽّبػتي

٧ب ك٤ست ٕشىت٦ اػت ٦ّ دس ٧ب ٣ ىقبٙيتد٧ي ثخؾ٧بي ارشايي ١يض تح٤التي دس ػبصٝبٟا١ذ. دس ح٤ص٥ث٤د٥اي٠ صٝي٦٢  فٚٞي دس

٧ب ٍذٛ ثشداؿت. ٧ب ّذا٢ٝذ ٣ دس ساػتبي سىـ آٟاي٠ اٝش دػتب٣سد٧بي ١يض ٣ر٤د داؿت٦ اػت. حبٗ ثبيذ ديذ دس اي٠ صٝي٦٢ خالء

٧بي ٤ٝر٤د ٧بيي ث٦ پ٤ؿؾ خالءثشداسي ثيـتش اص ١ٞبدؿ٢بػي ا١تؾبٝي، چ٦ ِّٞث٨ش٥ اػت ٦ّ آيب پشػـي دس اي٠ صٝي٦٢، اي٠

٧ب ٣ تخٚيبت ٝذ١ي ٣ ١ؾٞيف٤٢اٟ ف٢لشي ْٝٞ٘ دس سىـ ثيت٤اٟ ث٦سيضي اػتيبد٥ اص ١ٞبد٧بي ا٢ٝيتي سا ١ٞي٢ّذ. آيب ثش١ب٦ٝٝي

ث٦ ِّٞ ١ٞبد٧ب، دايش٥ ١ؾٜ ٣ ا٢ٝيت ارتٞبفي سا ٕؼتشؽ ت٤ا١ذ حؼبة آ٣سد؟ ٍغقبً ١يش٣ي ا١تؾبٝي ٝياىضايؾ ٢ّتشٗ ارتٞبفي ث٦

 د٧ذ.

٧بي ارتٞبفي ث٦ ػجت ا٧ٞيت ٣ ّبسّشد ١ٞبد٧ب دس آ٤ٝصؽ ١ؾٜ ارتٞبفي، ضش٣ست داسد ٦ّ دس ساػتبي اىضايؾ ٢ّتشٗ        

ثقذ ٝخجت ٣  ميشسػٞي، ٝغبٙقبتي ثشاي ؿ٢بػبيي ١ٞبد٧بي ا١تؾبٝي ٤ٝر٤د ٣ ١يض ؿْ٘ دادٟ ث٦ ١ٞبد٧بي رذيذي ٦ّ داساي

ت٤اٟ اٝيذ داؿت ٦ّ ػشفت ٣ ؿتبة ىش٢٧ٔ ١ؾٜ ٣ ا٢ٝيت، ىض١٣ي يبىت٦ ٣ ػبص١ذ٥ ٧ؼت٢ذ، ك٤ست ٕيشد. ثب چ٢ي٠ ّبسي، ٝي

اي، اٝيذ٣اس اػت ٦ّ ٕبٝي س٣ؿ٠ دس ح٤ص٥ ١ٞبدؿ٢بػي تشي عي ؿ٤د. اي٠ تحَيٌ ثب چ٢ي٠ دمذم١٦ح٤ ٝتقبدٗىشاي٢ذ آٟ ث٦

 ثشاي ٝغبٙقبت ثيـتش دس ح٤ص٥ ١ٞبدػبصي ا٢ٝيتي ثبؿذ. ا١تؾبٝي ٣ ا٢ٝيتي ثشداؿت٦ ٣ ثؼتشي

 

 اهداف تحمیك
٣ ّبسّشد٧بي ١ٞبد٧ب دس ح٤ص٥ ١ؾٜ ٣ ا٢ٝيت ّـ٤س اػت. پيش٣ اي٠ ٧ذه  ٧ذه ّٚي تحَيٌ حبضش ٝغبٙق٦ ٣ اسصيبثي ١َؾ       

 ؿ١٤ذ: ّالٟ، ا٧ذاه رضئي صيش د١جبٗ ٝي

 پشداصي ا١تؾبٝي ؿبٝ٘:اسصيبثي ٝلبديٌ ارتٞبفي ّبسائي ٣ احشثخـي ١ٞبد-1
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 اىضايؾ ٢ّتشٗ ارتٞبفي ١شٛ،-        

 پزيشي رٞقي دس ا٢ٝيت )ثبصت٤ٙيذ ٣ ت٤َيت ْٝب١يضٛ ٢ّتشٗ ارتٞبفي ميشسػٞي(، ٝـبسّت-        

 ثبصآىشي٢ي ٣ ٕؼتشؽ تقبٝ٘ ارتٞبفي پٚيغ ثب ٝشدٛ، -        

 ؿذٟ ا١تؾبٝي، پزيشي ٣ ارتٞبفيربٝق٦-        

 ر٢٧يت ٝـتشُ دس ٤ٝسد ا٢ٝيت ٝذ١ي ٣ ٝٚي،آىشي٢ي ٣ ايزبد ٝيبٟت٣حذ-        

ثخؾ ٝذ١ي ٣ ٧بي اٍتلبدي ربيٖضي٢ي ١ٞبد٧ب ثب ثشخي اص ١يش٧٣بي ا١تؾبٛاسصيبثي اٍتلبد ١ٞبدپشداصي ا١تؾبٝي )ثشسػي كشى٦-2

 ؿ٨شي(؛ 

 يت ارتٞبفي دس ايشاٟ؛ ؿ٢بختي ثشخي فالئٜ ٣ ١ٞبد٧بي ٤ٝر٤د دس ح٤ص٥ ا٢ٝاسصيبثي ٝق٢بؿ٢بختي ٣ صيجبئي-3

 ٧بي ١ٞبدپشداصي دس ح٤ص٥ ١ؾٜ ٣ ا٢ٝيت ارتٞبفي دس ّـ٤س.٧ب ٣ ىشكتاسصيبثي ؽشىيت-4

 

 هبانی نظری
ؿ٤د، ػپغ ١ٞبد٧ب ي ١ٞبد٧ب ٣ ٝيب٧يٜ ٝشتجظ اؿبس٥ ٝيي تحَيٌ اثتذا ث٦ تقبسيو ٤ٝر٤د دسثبس٥دس ثشسػي ٣ ٝغبٙق٦ پيـي٦٢      

ي ٝي٤٨ٛ ا٢ٝيت ٣ ٕشد١ذ. دس ادا٦ٝ ث٦ ثشسػي تقبسيو ٤ٝر٤د دسثبس٥ؿ٢بختي ثشسػي ٝيس٣اٟ ؿ٢بختي ٣ثب د٣ س٣يْشد ربٝق٦

 ٝيب٧يٜ ٝشتجظ ثب آٟ پشداخت٦ خ٤ا٧ذ ؿذ.

 

 ضناسی نوادهاهفهوم

د سا ت٤اٟ ١ٞبپشداص ٝيتقبسيو ٝتقذدي تب٤٢ّٟ اص ١ٞبد اسائ٦ ؿذ٥ اػت، ثشاي تقشيو آٟ اثتذا ثبيذ ٕيت اص ٢ٝؾش ّذاٛ ١ؾشي٦       

 1ا١ذ. پيشعتقشيو ّشد. ١ٞبد ف٢لش ٝقشه ٣ ٤ٝيذ ف٢لش ديٖش اػت. ثشخي ٧ٞب٢١ذ ٤ٙي اؿتش٣ع ١ٞبد سا ٝقبدٗ ثب ١ـب٦١ ٕشىت٦

-ٝقش٣ه ث٦ پذس فٜٚ ١ٞبدؿ٢بػي ٝذسٟ ٝقتَذ ث٤د ٦ّ ٧ش چيض ٦ّ ثب ٍشاس ٕشىت٠ دس ربي چيض ديٖشي يِ ٍشاسداد يب ت٤اىٌ سا ث٦

-ف٤٢اٟ سػب٦١ؿ١٤ذ ٣ ١ٞبد٧ب ١يض ث٦ا٣ ٝقتَذ ث٤د ٦ّ اؿيبء دس دس٣ٟ خ٤د ث٦ يْذيٖش تجذي٘ ٝي ؿ٤د.٣ر٤د آ٣سد ١ٞبد ٝحؼ٤ة ٝي

ؿ١٤ذ، ٠ْٞٝ اػت ف٤٢اٟ ١ٞبد تقيي٠ ٝي٢٢ّذ. اص عشه ديٖش، ثشخي چيض٧ب ٦ّ ث٦اي ف٤ٞٝي ثي٠ تيْش ٝشدٛ ٣ ر٨بٟ فٞ٘ ٝي

 ف٤٢اٟ يِ ٣ػي٦ٚ ٣ اثضاس ػبد٥ ّبسثشد داؿت٦ ثبؿ٢ذ.ث٦

آيذ. دس ّتت ف٤ٚٛ ارتٞبفي ١ٞبد اص د٣ ٢ٝؾش ؿ٢بػي استجبعبت ث٦ حؼبة ٝيي٤٨ٛ اص ٝيب٧يٜ ثؼيبس ٨ٜٝ دس ربٝق٦اي٠ ٝ     

 ثشسػي ؿذ٥ اػت: 

فجبست ديٖش، ١ٞبد ١ـبٟ يب فالٝتي داسد. ث٦اي اػت في٢ي ٦ّ ٣اٍقيت ٝزشدي سا ٝزؼٜ ٝيدس ٝق٢بي ٝحذ٣د، ر٥٤ٚ.1

 س٣د.ّبس ٝياػت ٦ّ ثشاي تزؼٜ ٣اٍقيتي ميشٝبدي ث٦

؛ ي١٤ٔ 1377)ٕبسد١ش ٣ ٧ْٞبساٟ  دس ٝق٢بي ّٚي ١ٞبد، ١ـب١ي ٍشاسدادي، ١ؼجي ٣ تبثـ ؿشايظ عجيقي ٣يظ٥ اػت.2

 (. 1380؛ ٕيش٣ 1356
 د٢٧ذ٥ ٧ش ١ٞبد فجبست٢ذ اص : ف٢بكش تـْي٘

 داٗ: ٦ّ رب١ـي٠ چيض ديٖشي اػت.       

 ٕيشد.يسا ٝٝذ٤ٙٗ: دس ٣اٍـ ديٖشي اػت ٦ّ داٗ ربي آٟ      

 ؿ٤د.دالٙت: ساثظ ثي٠ داٗ ٣ ٝذ٤ٙٗ اػت ٣ ت٤ػظ ديٖشاٟ دسُ ٣ تيؼيش ٝي      

     ٦ّٞٚsymbol   ي چيض ديٖش اػت.  ٣اط٥ س٣د. يب چيضي ٦ّ ١ٞبي٢ذ٥ّبس ٝيث٦« فالٝت»يب « ١ـب٦١»دس صثبٟ ي١٤ب١ي ث٦ ٝق٢ي

٣ ١ٞبي٢ذ٥ اػت. )ىش٢٧ٔ فٞيذ( اي٠ ٣اط٥ ٧ٞچ٢ي٠ ٤ٞ١د، ث٦ ٝق٢بي ١ٞبي٢ذ٥، ػٞج٘ )ىش٢٧ٔ ٝقي٠( ٣ ٤ٞ١د، ١ٞب « ١ٞبد»پبسػي 

 ١ب٦ٝ د٧خذا(. ١ٞبي٢ذ٥ ٣ ؽب٧ش٢٢ّذ٥ ٝق٢ب ؿذ٥ اػت. )ٙنت

                                                           
1 - S.Pieres. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

 

6 

 

داس چيض ديٖشي سا ٝقشىي ع٤س ٝق٢ي١ٞبد فجبست اػت اص ٧ش چيضي ٦ّ ثت٤اٟ ثب آٟ ث٦»٤١يؼذ ؿ٢بع ٝييبٟ ساثشتؼ٤ٟ ربٝق٦      

« ١ٞبد»٤ٕيذ ٣اط٥ يب تل٤يش، صٝب١ي ؿ٢بػي تحٚيٚي ١يض ٝيس ي١٤ٔ ٤ٝػغ ْٝتت س٣اّٟبسٗ ٤ٕػتب(. 80: 1371)ساثشتؼ٤ٟ، « ّشد

 (. 8: 1366ٕش، اػت ٦ّ ٝتض٠ٞ چيضي دس ٝب٣ساي ٝق٢بي آؿْبس ٣ ٝؼتَيٜ خ٤د ثبؿذ )٦٢٧٤٧

٤ٙٗ خ٤د ساثغ٦ ث٦ د٣ دػت٦ عجيقي ٣ ٍشاسدادي تَؼيٜ ّشد. ١ٞبد٧بي عجيقي ثب ٝذ ت٤اٟث٢ذي ّٚي ٝي١ٞبد٧ب سا دس يِ دػت٦     

عجيقي داس١ذ )ٝب٢١ذ د٣د ٦ّ ١ـب٦١ آتؾ اػت(؛ د٣ٛ، ١ٞبد٧بي ٍشاسدادي ٝب٢١ذ فالئٜ سا٢٧ٞبيي ٣ سا٢١ذٕي ٦ّ اػبػبً ٝحل٤ٗ 

 ارٞبؿ ٣ ٍشاسداد رٞقي اىشاد ٧ؼت٢ذ.

٧بيي ٝب٢١ذ ٟ ٝق٢يدس اي٠ پظ٧٣ؾ ٝي٤٨ٝي ّٚي اص ١ٞبد ٝذ ١ؾش اػت. ثش اي٠ اػبع ١ٞبد، س٣يذاد يب ٤ٝض٤في اػت ثشاي ثيب      

سا داس١ذ ٦ّ ث٦ ؿْ٘ اي ىشدي يب ٕش٧٣ي ٦ّ ٍبثٚيت آ٧ٟبي فبعيي يب ؿ٢بختي تزشث٧٦ب ٣ يب ثيبٟ ر٢ج٧٦ب، ثب٣س٧ب، اسصؽايذ٥

٧بي ١ٞبدي٠ خ٤ا٢٧ذ تل٤يش، ١ـب٦١ ٣ فالٝت دس ثيبي٢ذ، ثش اي٠ اػبع ا٤ٝس ارتٞبفي ػيبػي، ا١تؾبٝي، ا٢ٝيتي ١يض داساي ٝـخل٦

ؿ١٤ذ ٣ آ٢ّذ٥ اص ٝق٢ب ٕش ٝي٧بيي دس ٍبٙت ٣اط٥، س١ٔ، احؼبع، آ٣ا ٣ ميش٥ ر٥٤ٚك٤ست پذيذ٧٥بي ٝختٚو ١ٞبد٧ب ث٦بٙتث٤د. دس ح

 ٧ؼت٢ذ. 

 

 ضناختی نواد و نوادگراییدیدگاه جاهؼه

ت٤ا١ذ يٕش ٧ٝبي ارتٞبفي اػت. ٧ش ٝـب٧ذ٧٥ب ٣ ١َؾتشي٠ ٤ٝض٤ؿدس ٝغبٙقبت اػبػي ٢٧زبس٧ب، ٢ّؾ ارتٞبفي اص ٨ٜٝ     

ؿ١٤ذ ٧ب ٦ّ ث٦ ٝذد اػتَشاء آؿْبس ٝي٧ب دسيبثذ. ا٧٤ٖٙب ٣ ١َؾي اىشاد، اؿخبف ٣ ٕش٧٥٣ب سا اص عشيٌ ٝـب٧ذ٣٥ر٤د ا٧٤ٖٙب ٣ ١َؾ

٢ّذ، دس ي ا١تضاؿ ّشدٟ ٝغبثَت ٝيتش سا ٦ّ ثب ٝشح٦ٚي طسهي ثيبٟ ١ٞبد تَٚي ؿ١٤ذ. اي٠ الي٦ٝخبث٦ت٤ا٢١ذ ث٦ي خ٤د ٝيث٦ ٤١ث٦

( ٧1ب فجبست٢ذ اص: تشي٠ آ٧ٟب دس ٢ّؾ ٣ ص١ذٕي ارتٞبفي ّبسّشد٧بيي داس١ذ ٦ّ فٞذ١٥ب٢ٝذ. اسصؽٝي« ٧باسصؽ»١يبي ٨١بيت د

٧ب ٣ ّبسّشد٧بي ارتٞبفي ( يٖب١ٖي ارتٞبفي. پغ ٝيبٟ ا٧٤ٖٙب، اسصؽ3( ٣حذت س٣ا١ي اؿخبف ٣ 2ا١ؼزبٛ ا٧٤ٖٙبي ارتٞبفي، 

 & Klucrihohn ذ٧٢٢ّب، ا٧٤ٖٙبي ارتٞبفي سا ا١تخبة ٝي٧ب ثش اػبع اسصؽا١ؼبٟفجبست ديٖش س٣اثظ ت٢ٖبت٢ٖي ٣ر٤د داسد. ث٦

Strodtbeck;1961) .) 

-ؿ٢بختي ثشاي دسُ آٟ ٝيي س٣ؽدس ديذٕب٥ ٢ّؾ ٝتَبث٘، استجبط ١ٞبدي٠ )ػٞج٤ٙيِ( اػبع تٞبٝي افٞبٗ ارتٞبفي ٣ پبي٦   

٢٢ّذ. استجبعبت دس ٧بي خ٤د اص آٟ تقجيشي ١ٞبدي٠ ٝيذ ػبصٕبسي ٢ّؾٕيش١ذ ٣ دس ىشاي٧٢بيي ٦ّ ٍشاس ٝيثبؿذ. اىشاد دس ٤ٍٝقيت

ؿ٤د ٣ ثبيذ ٝتْي ثش يِ ديذٕب٥ ٣اٍقي دس ٍجبٗ س٣يذاد٧بي ارتٞبفي ثبؿذ. استجبعبت ث٦ اؿخبف ٧ب ثشٍشاس ٝيحي٠ ا١زبٛ ٢ّؾ

  (.285: 1383ت٤ػٚي، ١ٞبي٢ذ )٢ّذ ٦ّ ٤ٍٝقيت خ٤د سا ث٨تش دسُ ِّٞ ٝي

پشداصي خ٤د دس ٍجبٗ ديٖشي ٣ ا١قْبع يب ١َؾ 2فجبست خ٤ا٧ذ ث٤د اص ْٝب١يضٛ اييبي ١َؾ 1ي٦، استجبط ١ٞبديعجٌ اي٠ ١ؾش     

اي خ٤ا٧ذ ؿذ ٦ّ رشيبٟ تغبثٌ اي٠ استجبط دس ر٠٧ ىشد، ث٢بثشاي٠ ٝي٤٨ٛ استجبط ١ٞبدي ٣ ١تبيذ رٞقي آٟ ٢ٝزش ث٦ ٧ٞب٢٧ٖي

3ٝتَبث٘
 (.٧ٞبٟػبصد )يب ػبصٕبسي رٞقي سا ىشا٧ٜ ٝي 

(ّبسّشد ٝـبسّت. ١خؼتي٠ ّبسّشد ١ٞبد، 2(ّبسّشد استجبط، ٣ ٧1بي ارتٞبفي د٣ ّبسّشد اػبػي داس١ذ: ١ٞبد٧ب دس ٢ّؾ      

ا١تَبٗ پيبٛ د٣ يب چ٢ذ ىشد دس ربٝق٦ اػت. د٣ٝي٠ ّبسّشد ١ٞبد احؼبع تقٌٚ ث٦ رٞـ ٣ ٕش٥٣ اػت. دس ٣اٍـ اي٠ د٣ ّبسّشد د٣ 

٧بي ارتٞبفي ٧ؼت٢ذ. اي٠ ١ٞبد٧ب، ٕش س٣اثظ ٣ ٢ّؾ٢٢ّذ٥ ٣ يبسيٞبد٧ب دس ربٝق٦ تؼ٨ي٘ا١ذ. ٧١بي ارتٞبفيي ٢ّؾس٣ي ػ٦ْ

ك٤ست ٧بي ارتٞبفي سا ث٧٦بي ارتٞبفي سا ث٦ يْذيٖش پي١٤ذ داد٥ ٣ ٝـبسّت ٣ ٧ٞب٢١ذػبصي اؿخبف ٣ ٕش٥٣ا٧٤ٖٙب ٣ اسصؽ

 ؿ٤د. تجذي٘ ٝي٧ب اص عشيٌ ١ٞبد ث٦ ٣اٍقيت آ٣س١ذ ٣ ر٨بٟ آسٝب١ي اسصؽ٣ر٤د ٝيٝؼتٞش ث٦

 

 

 

                                                           
1 . Symbolic ommunication . 
2 . Role Taking.  
3 . mutual Adjustment. 
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 ضناختی نواد و نوادگراییدیدگاه رواى

٧ب، اػبع ٣ ٝج٢بي حيبت ٕشايب٦١، ٝقتَذ ث٤د ػٞج٤ٗپشداصاٟ ػٞج٤ٙيؼٜ دس ٍٚٞش٣ تيْش ا١ؼبٟصي١٤ٖٞذ ىش٣يذ يْي اص ١ؾشي٦       

 شداص١ذ.پ٧ب ث٦ خ٤د١ٞبيي ٝيد٢٧ذ ٣ دس ٢٧ش، ادثيبت، س٣يب٧ب ٣ ثبصي١بخ٤دإٓب٥ ا١ؼبٟ سا تـْي٘ ٝي

تش ي ٕزؿت٦، اي٠ ىشضي٦ سا ٕؼتشد٥ؿذ٥ي١٤ٔ ض٠ٞ ا١تَبد اص ىش٣يذ دس ٝحذ٣د ّشدٟ ٣رذاٟ ١بخ٤دإٓب٥ ث٦ تزبسة ػش٤ّة       

ٝق٢ب ٦ّ فال٥٣ ثش ٣رذاٟ ١بخ٤دإٓب٥ ا١ؼبٟ، ف٤اٝ٘ ٝتقذد ثؼيبسي ٍج٘ اص ٧ش ٣رذاٟ إٓب٥ ٣ ١يض ٝـتشُ دس ٢ّذ. ثذي٠ثشسػي ٝي

ي ١ٞبدي٠ دٍيَبً خ٤دإٓب٧ي اػت صيشا ١ؼجتي ثب ك٤س اسد ٣ آٟ ٣رذاٟ ١بخ٤دإٓب٥ رٞقي اػت. ا١ذيـ٦ي اؿيبء ٣ر٤د دٝز٤ٞف٦

صثبٟ »سا اي اص ١ٞبدٕشايي رٞقي ٣ر٤د داسد ٦ّ آٟي ١ٞبدٕشايي ىشدي )ٝتنيش ٣ ػغحي(، ر٢ج٦داسد. دس ٧ش صيشٝز٤ٞف٦ 1اصٙي

 (.  1994ي١٤ٔ، ١ب٢ٝذ )ٝي« ي س٣ح ا١ؼبٟؿذ٥ىشا٤ٝؽ

ؿ٤د ٣ ث٦ يبسي ١ٞبد٧ب تٞبٝي س٣اثظ ٣يظ٥ ٢٧ش ٝحؼ٤ة ٝيؿ٢بػي، ١ٞبدٕشايي ٝج٢ب ٣ اػبع ٧ش ٣االيؾ ٣ تلقيذ ث٦دس س٣اٟ      

 ؿ٤د:ؿ٢بختي، ػ٦ ؿشاط ثشاي ىشاي٢ذ ١ٞبدٕشايي الصٛ دا١ؼت٦ ٝي٧بي س٣اٟآيذ. دس مبٙت ديذٕب٣٥ر٤د ٝيا١ؼب١ي ٣ د١يبي خبسد ث٦

 س٣اثغي ثي٠ چ٢ذ ٤ٝض٤ؿ سا ث٢يبٟ ٨١ذ ٣ ٨ٝيب ػبصد؛ ت٤ا١بيي ػبختبسي ٦ّ يِ ١َؾ، .1

 آ٣سد؛ ٣ر٤د ٝير٤اسي ثي٠ ١ٞبد ٣ ١ٞبدؿذ٥ )ؿيئ يب فٞ٘( ث٦ي ٍيبػي ٣ ا١تخبثي ٦ّ ٤١في ٧ٜ. ساثغ6٦

 ٧بي ٧٣ٞي ٣ خيبٙي ثبؿذ.ح٘. ت٢ؾ ثي٠ يِ ٝي٘ ٣ سمجت ٣ يِ ٝب١ـ اربثت، ٦ّ ثشاي ح٘ آٟ ىشد ١يبص٢ٝذ سا3٥

ت٤اٟ ديذ. اي٠ تح٤ٗ اص ٧بي )١ٞبدي٠( ٤ّدّبٟ دس حبٗ سؿذ ٝي٧بي ٢٧شي سا دس تشػيٜ ٣ ١َبؿيػبػي ػج٧ِبي اتيب٣ت     

-ت٤اٟ ٝـب٧ذ٥ ّشد. ث٢ّ٦ذ تب ّـيذٟ ١َبؿي ثب ٍٜٚ ٝيؽب٧ش( ثذ٣ٟ تيْش ٝي)ث٦ ٧بيخغي ّشدٟصٝب١ي ٦ّ ٤ّدُ ؿش٣ؿ ث٦ خظ

٢ّذ، تل٤يش ر٢٧ي ثؼيظ، ١ٞبدي اي سا ٝحبط ٝي٦ّ ٝشثقي دايش٥ٝيع٤س ٝخبٗ دايش٥ ١ٞبدي اص ٤٧يت ٣ر٤دي خ٤د اػت ٣ يب ٢٧ٖب

 (.1997اص احؼبع خ٤د دس استجبط ثب ديٖشاٟ اػت ٣ ا٣ٙي٠ تل٤يش ر٢٧ي اص يْپبسچٖي اػت )ػي٤ٟٞ، 

 

 های آىاهنیت، انواع و برخی هولفه

تشي٠ ١يبص ا٢ٝيت، اػبػي(. 354رٚذ ا٣ٗ: ؛ 1371ثيٞي اػت )ٝقي٠، ا٢ٝيت دس ٙنت ث٦ ٝق٢بي اي٠ٞ ؿذٟ، دس اٝبٟ ث٤دٟ، ثي    

٧ب ٣ ر٤اٝـ ثـشي، ٧ب ٣ ر٤اٝـ ثـشي دس ع٤ٗ تبسيخ ث٤د٥ اػت. ا١ؼب٧ٟب دس ص١ذٕي اػت. ١با٢ٝي چبٙـي ثضسٓ ثشاي ا١ؼبٟا١ؼبٟ

 ا١ذ. ٧بي ١٤ٕب١٤ٕي سا ثشاي ا٢ٝيت آص٤ٝد٥سا٥

بٟ، ١يبص ث٦ ا٢ٝيت ثالىبك٦ٚ پغ اص ١يبص٧بي ىيضي٤ٙ٤طيِ دس د٣ٝي٠ ٧بي ا١ؼاص ١يبص٧ب ٣ ا١ٖيض٥ 2ث٢ذي ٧شٝي ٝبص٤ٙثشاػبع عج٦َ     

٢ّذ. اي٠ ١يبص اي دس سؿذ ٣ ػالٝت اىشاد اييب ٝيسد٥ ٍشاس داسد. اص ١ؾش ٝبص٤ٙ، ١يبص ث٦ ا٢ٝيت اصر٦ٚٞ ١يبص٧بيي اػت ٦ّ ػ٨ٜ فٞذ٥

، اص ديذٕب٥ ٝض٤ٙ ١يبص ث٦ ا٢ٝيت يق٢ي ١يبص ث٦ ٕزاسد. ث٦ ٧ش حبٗدس ػشاػش حيبت آدٝي ١َؾ اػبػي داسد ٣ ثش سىتبس٧بيؾ تبحيش ٝي

-داؿت٠ ٝحيغي ا٠ٝ ٣ ثبحجبت ٣ ؿشايغي ٦ّ خبٙي اص ت٨ذيذ ٣ خغش ثبؿذ. ٧ش صٝبٟ ٦ّ ربٝق٦ ثب ٧شد ٣ ٝشد، آؿيتٖي، ؽٜٚ ٣ ثي

٧بي اكالحي شّتآيذ ٦ّ ثشاي سىـ آٟ ثبيذ حك٤ست يِ ١يبص اكٚي ٣ ثشرؼت٦ دسٝيس٣ ؿ٤د، ٝؼئ٦ٚ ١يبص ث٦ ا٢ٝيت ث٦ث٦ٍب١٤١ي س٣

 .سا دس ػغح ربٝق٦ ٕؼتشؽ داد

ث٢ذي سا ث٦ د٣ ثخؾ ا٢ٝيت ثيش١٣ي ٣ دس١٣ي دػت٦ت٤اٟ آ٧ٟب ثشسػي ّي٢ٜ ٝيإش ثخ٤ا٧يٜ ١َؾ ا٢ٝيت سا دس ص١ذٕي ا١ؼبٟ    

 ٤ٞ١د:

س اي٠ ٤١ؿ ا٢ٝيت، ثب ؿ٤د ٣ ١ؾٜ ؽب٧شي ٣ ثيش١٣ي ١بٛ داسد. دا٢ٝيت ثيش١٣ي: يق٢ي ا٢ٝيت ٦ّ اص ثيش٣ٟ ثش ىشد تحٞي٘ ٝي-1    

-ؿ٤د. چ٢ي٠ ا٢ٝيتي ٠ْٞٝ اػت دس ٤ّتب٥ػشي َٝشسات ٣ ٤ٍا١ي٠ ا١ضجبعي، ا٢ٝيتي ؽب٧شي دس ربٝق٦ ايزبد ٝيديْت٦ ّشدٟ يِ

ٝذت ٝييذ ثبؿذ، اٝب دس دساص ٝذت، احشي تخشيجي ثشاي ربٝق٦ دس ثش خ٤ا٧ذ داؿت، صيشا چ٢ي٠ ا٢ٝيتي ٝحيظ ٢ٝبػجي ثشاي سؿذ 

ا١ذاصد ٣ ث٦ ربي اي٦ْ٢ تشع حبٗ ٣ آي٢ذ٥ ٦ّ ا٢ٝيت ايزبد ٢ّذ، ا٢ٝيت س٣ا١ي اىشاد سا ث٦ خغش ٝيذ ٣ ث٦ ربي اي٠ثبؿ٧ب ١ٞيا١ؼبٟ

                                                           
1. Archetype   .  
2 . Maslow. 
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پزيش اػت ٣ اص ػ٤يي ديٖش ي تشع دس ٝحيظ ربٝق٦ اػت. ا٢ٝيت ثيش١٣ي، ؿ٢٢ْذ٥ ٣ آػيتسا اص ثي٠ ثجشد، خ٤د ث٦ ٣ر٤د آ٣س١ذ٥

 ؿ٤د. اسي ا٢ٝيت ٝي٧بي ػ٢ٖي٠ دس ثشٍشد٣ٙت ٝٚضٛ ث٦ كشه ٧ضي٦٢

فجبست ديٖش، ا٢ٝيت دس اي٠ ٝق٢ب ٕيشد. ث٦ا٢ٝيت دس١٣ي: ٤١ؿ د٣ٛ ا٢ٝيت؛ ا٢ٝيتي اػت ٦ّ اص دس٣ٟ ىشد ػشچـ٦ٞ ٝي-2      

ايزبد ؿشايغي اػت ٦ّ ٦ٞ٧ اىشاد دس آٟ احؼبع ا٢ٝيت ٢٢ّذ. چ٢ي٠ ا٢ٝيتي ٝغ٤ٚة ربٝق٦ اػت ٣ ١يبص٧بي س٣حي اىشاد سا ١يض 

داسد ٣ دس ٨١بيت چ٢ي٠ ا٢ٝيتي ٤ٝرت ّٞبٗ ٧ب سا اص ٝيبٟ ثش ٝي٦ ربي اي٦ْ٢ تشع ٣ اضغشاة ايزبد ٢ّذ، آ٢ّٟذ ٣ ثاسضبء ٝي

  (.20: 1387ٕشدد )٤ٝػ٤ي، ي ربٝق٦ ٝيىشد ٣ ت٤ػق٦
: ىـبس آيذ. ث٦ افتَبد ساثشت ٝشت٠ي ىـبس٧بيي اػت ٦ّ ثش اىشاد ربٝق٦ ٣اسد ٝيامٚت سىتبس٧بي ١بث٢٨زبس دس ربٝق٦ ١تيز٦       

: ٧1373ب سا ث٦ سىتبس ١بث٢٨زبس ٣ا داسد )٤ّصس، ؿ٤د تب آٟٝقي٢ي اص عشيٌ ػبختبس٧بي ربٝق٦ ثش ثشخي اىشاد ربٝق٦ افٞبٗ ٝي

(. ىشد دس ا٢ٝيت دس١٣ي ث٦ دٙي٘ ىَذاٟ ارجبس ٣ افٞبٗ ٍذست اص ثبال، اص ٧٤ٝجت افتٞبد ارتٞبفي ٣ ٤١في ٧ٞذٙي ثشخ٤سداس 193

 آيذ.ي ٝـبسّت ارتٞبفي دس ايزبد ا٢ٝيت ىشا٧ٜ ٝياػت ٣ ثذي٠ عشيٌ صٝي٦٢

         

 اهنیت نرم  

ا٢ٝيت ١شٛ، اكغالحي اػت ٦ّ دس ٝغبٙقبت ا٢ٝيتي ٝتبخش دس ايشاٟ، مبٙجبً ث٦ ٝخبث٦ ٝي٤٨ٝي ٣اثؼت٦ ث٦ ٣ يب ٝـتٌ اص ٍذست      

٣ دس ّتبة  1990تي٠ ثبس آٟ سا دس ػبٗ ثشاي ١خؼ 3. ٍذست ١شٛ اكغالحي اػت ٦ّ ر٤صه ١بي2ٕيشد٤ٝسد ثشسػي ٍشاس ٝي ١1شٛ

اص عشيٌ ربرث٦ ٦١ ارجبس يب تغٞيـ ث٤د « ٝغ٤ٚة»ّبس ثشد ٣ َٝل٤د ٣ي اص اي٠ ٝي٤٨ٛ، ت٤ا١بيي ّؼت ث٦ «4ر٨ؾ ثشاي س٧جشي»

  (.24: 1387، )١بي

5اي ٝالي٧ٕ٦١٤ٜب دس ثشاثش كذٝبت ٣ خغشات ث٦ت٤اٟ ٕيت ا٢ٝيت ١شٛ، اؿبس٥ ث٦ ا٢ٝيتي اػت ٦ّ اص ر٤اٝـ ٣ د٣ٙتٝي
)آساٛ( ٣  

٢ّذ. اي٠ ٣اط٥، ٧ٞچ٢ي٠ ثشاي ثشخي اص اٍذاٝبت ٣ ػبص٣ّبس٧بي ا٢ٝيتي، ٧ٞچ٤ٟ )ثذ٣ٟ رٚت ت٤ر٦( حشاػت ٝي ١6ب٤ٞٚٝع

  9يب تبٝي٠ ارتٞبفي. ٧8بي ا٢ٝيت ارتٞبفياي اػت ث٦ ػيؼتٜس٣د؛ اٝب مبٙجبً اؿبس٥ّبس ٝيث٦ 7دصدٕيش٧بي آساٛ

-٧بي ١ب٤ٞٚٝع، ٝؼبٙٞتيت ١شٛ ٣ ا٢ٝيت ػخت دس اثضاس٧ب ٨١يت٦ اػت. اثضاس تحٌَ ا٢ٝيت ١شٛ، ؿي٥٤اص ػ٤ي ديٖش، تٞبيض ا٢ٝ    

 ؿ٤د. ٝح٤س اػت، اٝب ا٢ٝيت ػخت اص عشيٌ افٞبٗ خـ١٤ت ٣ ارجبس ٝؼتَيٜ ٣ ٤ٞٚٝع يب ػبختبسي ثشٍشاي ٝيآٝيض ٣ ّالٛ

ثبؿذ. ثشچؼت ا٢ٝيتي صدٟ ث٦ ٧ش ٤ٝض٤ؿ ٣ اػتيبد٥ ثيؾ اص ٝي ا٢ٝيت ١شٛ ث٦ د١جبٗ اػَشاس ا٢ٝيت ىبسك اص س٣اثظ ارجبسي ٣ ص٣س    

٧بي اي ٢ٝذسد دس ٍب٤١ٟ اػبػي ٣ فٞ٘ ث٦ س٣ؽحذ اص ت٤ري٨بت ا٢ٝيتي، ثبفج ػ٤ً دادٟ ح٤ْٝت ث٦ ػٞت د٣سي اص س٣ي٦

٤ؿ اػت ٣ اص ثش اي٠ اػبع، ا٢ٝيت ١شٛ دس پي ثشٍشاي ا٢ٝيت ثذ٣ٟ ا٢ٝيتي ّشدٟ ٤ٝض (.140: 1387ث٤صاٟ، ؿ٤د )خ٤دّب٦ٝ ٝي

 ػخ٠ ٕيت.« ١ؾٜ ارتٞبفي»، دس ػغح ا٢ٝيت داخٚي، اص ٝي٤٨ٛ «ا٢ٝيت ١شٛ»ت٤اٟ ث٦ ربي اكغالح س٣، ٝياي٠ 

 

 پیطینه تحمیك
٧ب ١يبص٢ٝذ صٝبٟ ٣ دٍت فٚٞي دس ٤ٝسد ١ٞبد ٣ ١َؾ آٟ دس ص١ذٕي ارتٞبفي، ادثيبت ٍبث٘ ت٤ر٨ي ٣ر٤د داسد ٦ّ رّش آٟ     

رب عشح ٤ٝض٤ؿ دس صٝي٦٢ ا١تؾبٛ ٣ ا٢ٝيت ارتٞبفي اػت. دس تش اػت. ١ْت٦ ٨ٜٝ دس اي٠فٚٞي دٍيٌؿ٢بػي ثيـتش ٣ سفبيت س٣ؽ

                                                           
1. Soft Power. 

دس ٍذست ١شٛ، ىش٢٧ٔ ٣ « تبّيذ ثش ١َؾ ٣ ربيٖب٥ ثؼيذ ٍذست ٣ ا٢ٝيت ١شٛ دس ١ؾبٛ ر٨ب١ي؛ ثب»(، 1387س.ُ: حؼي٠ پ٤ساحٞذي ) 2. 

 ا٢ٝيت، ت٨شاٟ: دا١ـٖب٥ اٝبٛ كبدً )ؿ(.
3 . Joseph S. Nye. 
4.  Boundh to Lead. 
5 . quiet. 
6 . unobstrusive. 
7 . silent burglar alarms. 
8 . Social Security  System. 
9 ." Soft Security", available: http://en. wikipedia. org/wiki/Soft-Security. 
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ع٤س ٝؼتَيٜ ثب فجبست ديٖش، ٍٚت ٢ٝبثـ ٣ آحبسي ٦ّ ث٦ايشاٟ ثب ١بٛ ١ٞبدػبصي ا١تؾبٝي، پظ٧٣ؾ ٝـخق دس دػتشع ١يؼت. ث٦

 ثبؿذ. ٧بي اكٚي اي٠ تحَيٌ ٝي٤ٝض٤ؿ ٝشتجظ ثبؿ٢ذ اص ٝحذ٣ديت

٧ب ثيب١ٖش اي٠ ي آٟا١ذ؛ اٝب ٦ٞ٧ٝغبٙقبت ٤ٝر٤د ١َؾ ١ٞبد٧ب ٣ ١ٞبدپشداصي سا دس اثقبد ٝختٚيي ٤ٝسد ثشسػي ٍشاس داد٥      

  ا١ذ.٣اٍقيت اػت ٦ّ اٝش٣ص٥ پظ٧٣ـٖشاٟ ثيؾ اص پيؾ ث٦ ١َؾ ١ٞبد٧ب ٣ ١ٞبدپشداصي ٣ ا٧ٞيت آٟ دس ص١ذٕي پي ثشد٥

ثش  (1990ديؼ٤ٟ،ا١ذ ثشاي ٝخبٗ ديؼ٤ٟ )صي دس ايزبد ١ٞبد ٣ ١ٞبدپشداصي تبّيذ ّشد٥پظ٧٣ـٖشاٟ ث٦ ا٧ٞيت ١َؾ ٢٧ش ٣ ثب       

٢ّذ. ٣ي ٝقتَذ اػت ٤ّدّبٟ ثب اػتيبد٥ اص ١ٞبد٧ب تزبسة خ٤د اص د١يبي اعشاه سا ا٧ٞيت ٢٧ش ٣ ثبصي دس ١ٞبدپشداصي تبّيذ ٝي

 .٢٢ّذثيبٟ ٝي

ث٦ ١َؾ ثبصي ٣ ا٧ٞيت س٣اثظ ثبصي ٣ « بسچ٤ثي ثشاي ثش٣ص ١ٞبد٧بي ا٣ٙي٦ثبصي ث٦ ٢ٝض٦ٙ چ»ع٤س دس پظ٧٣ـي ثب ف٤٢اٟ ٧ٞي٠       

-٧بي ؿ٢بختي، ٣ ثبىت ارتٞبفي٧بي ؿخلي ىشد، ١ؾشي٦ؿ٤د. دس اي٠ پظ٧٣ؾ ػقي ؿذ٥ اػت ثي٠ ر٢ج١٦ٞبدپشداصي ت٤ر٦ ٝي

٦ ١ٞبد ؿج٦ْ ارتٞبفي اص ىش٢٧ٖي پٚي صد٥ ؿ٤د ٣ استجبعبت اي٠ ػ٦ ر٢ج٦ دس ١ٞبدپشداصي س٣ؿ٠ ٕشدد. پظ٧٣ـٖش ٝقتَذ اؿت ّ

 (.  1994آيذ )ا٤ْ١ي٢تشا، دػت ٝي٧ب ث٦ٝقب١ي اػت ٣ ٝق٢بي آٟ اص ثبىت خبف خ٤د ٣ استجبط آٟ ثب ػبيش صٝي٦٢

د٧ذ ٦ّ دس پظ٧٣ـي ديٖشي ا٧ٞيت ٣ ١َؾ ١ٞبد دس ؿ٢بخت د١يبي اعشاه ١ٞبيب١ذ٥ ؿذ٥ اػت. اي٠ پظ٧٣ؾ ١ـبٟ ٝي      

(. ٧ٞچ٢ي٠ 1993ٕشدد )٣ايت، اػبػي ثشاي ١ٞبدپشداصي دس د٣س٥ ا٣ٙي٦ ٤ّدّي ٝحؼ٤ة ٝي يبدٕيشي تل٤يشػبصي ر٢٧ي اٍذاٝي

ٕش دس پظ٧٣ـي ١َؾ ٣ ا٧ٞيت ١ٞبد دس اكالح ٣ ث٨ج٤د ثخـيذٟ ّيييت دثيشػتبٟ ربٝـ ٤ٝسد ثشسػي ٍشاس ٕشىت٦ اػت. پظ٧٣ؾ

ر٤د داسد ٣ اػتيبد٥ اص ١ٞبد٧ب ٣ ؿ٢بػبيي ٧بي ػبصٝب١ي ٣ ١ٞبد٧ب ٣ احشثخـي س٣اثظ ٝؼتحْٞي ٣د٧ذ ٦ّ ثي٠ ىش١ٔ٢٧ـبٟ ٝي

 (.  1994ٕشدد )١ي٤ت٠، ٤٧ي٘، ٧ب ٢ٝزش ث٦ ث٨ج٤د ٣ ّيييت دثيشػتبٟ ربٝـ دس ؿ٨ش ٢ٙذٟ ٝيآٟ

٧ب دس ٧ش ي ٝـخلي اص ١ٞبد٧ب ٣ ١ـب٧٦١بي ا٢ٝيت ١ضد ٤١ر٤ا١بٟ ثشسػي ؿذ٥ اػت. ٕؼتش٥دس تحَيَي، ١ٞبد٧ب ٣ ١ـب٦١      

س٣ص ٧ب، خب٦١؛ دس ٝيبٟ اىشاد، افضبي خب٤١اد٥؛ دس ٝيبٟ ا٣ٍبت ؿجب٦١دػت آٝذ٥ اػت. دس ٝيبٟ ْٝبٟت ث٦ي ٝشتجظ ثب ا٢ٝي٦ٙ٤َٝ

٧بي س٣ؿ٠؛ دس ثي٠ كذا٧ب كذاي آساٛ ٣ ٝاليٜ، ٣ دس ٝيبٟ اؿْبٗ ٢٧ذػي، ؿْ٘ ٧ب، س١ٔىضبي س٣ؿ٠ ٣ ٤١سا١ي؛ دس ٝيبٟ س١ٔ

ك٤ست ٧ب ث٦ّشد٥ اػت. دس ٨١بيت ثشاي ؿ٢بػبيي ١ٞبد٧ب ٣ ١ـب٦١ٝيآ٤ٝصاٟ ىشا٧ٜ دايش٥ ثيـتشي٠ احؼبع ا٢ٝيت سا ١ضد دا١ؾ

 (. ٧1380بي ػ٢ي ٝتيب٣ت اص پظ٧٣ؾ حبضش پيـ٨٢بد ؿذ٥ اػت )دسا١ي، ٧بي ٝـبث٨ي دس د٣س٥تش، پظ٧٣ؾٕؼتشد٥

 ٝغبٙقبت دس يظ٣٥ث٦ سا٧جشدي، تجيي٠ ٝؼبئ٘ ٣ ى٨ٜ دس ٤١ي٢ي اىٌ ٣ يبىت س٣اد ثيؼتٜ ٍشٟ پبيب١ي د٦٧ دس ١شٛ، ٕيتٞبٟ      

 ثشاثش دس ثبصيٖشاٟ اص ٦ّ اػت ا٢ٝيتي ث٦ اؿبس٥ ٝق٢ب دس ٣ ثشخبػت٦ اي٠ ٕيتٞبٟ دٗ اص ١شٛ ا٢ٝيت ٝي٤٨ٛ ٕـ٤د. اٙٞٚ٘ثي٠

  ٢ّذ.ٝي حشاػت ١ب٤ٞٚٝع ٣ ٝاليٜ اي٦١٤ٕث٦ ٣ خغشات كذٝبت

ٝذفي اػت ٦ّ اػتَشاس  «ايشا١ي ربٝق٦ دس ت ١شٛا٢ٝي اػتَشاس سا٧جشد ٕيتٞب١ي؛ ثبصت٤ٙيذ»اي٠ ساػتب، پظ٧٣ـي ثب ف٤٢اٟ  دس      

 ايشا١ي ربٝق٦ دس ١شٛ ا٢ٝيت ٝي٤٨ٛ ٤ٞ١دٟ فٞٚيبتي ث٦ ثش اي٠ اػبع ؿ٤د.آػب١ي ا١زبٛ ١ٞيث٦ ايشاٟ ١٤٢ّي ربٝق٦ دس ١شٛ ا٢ٝيت

 اي٦١٤ٕث٦ ذيٖشت٨ذيذات يْ اص سا د٣ٙت ٣ ربٝق٦ اػالٝي، ر٤٨ٞسي چبسچ٤ة دس ثت٤ا١ذ ٦ّ سا٧جشدي اػت د١جبٗ ث٦ ٣ پشداصدٝي

 اػالٝي ر٤٨ٞسي حيؼ دس ٣ ٢ّذ ٠ْٞٝ سا ٨ٜٝ اي٠ ت٤ا١ذچ٦ ٝيآٟ اػت ٝقتَذ ٢ٝؾ٤س، اي٠ ثشاي ثذاسد. ٤١يؼ٢ذ٥، اٝبٟ دس ١شٛ

 ثبصت٤ٙيذ ا٤ٙ٣يت ثخـذ، اىضاسٕشاييػخت ثش سا اىضاسٕشايي١شٛ ٣اٍـ، دس ٣ ػخت ا٢ٝيت ثش سا ١شٛ داخٚي، ا٢ٝيت ا٢ٝيت ػغح دس

 فٞ٘ يٕؼتش٥ ٣ ٕيتٞب١ي ٝزبصي، ٧بيفشك٦ دس ٧بي ٝحيغيثحشاٟ ٣ ٧بچبٙؾ ثب ٤ٝار٦٨ دس اػالٝي ر٤٨ٞسي ايذ٥ ٕيتٞب١ي

  (.1388پ٤سػقيذ، اػت ) ارتٞبفي

 ثذي٠ ٣ ّـب١ذ٥ چبٙؾ ث٦ سا دس ؿ٨ش٧ب ا٢ٝيت ثحج ٦ّ اػت ٤ٝض٤في ارتٞبفي، ا٢ٝيت احؼبع فذٛ ٣ رشٛ اص تشع اٝش٣ص٥      

 ص١بٟ مشثي، ّـ٤س٧بي دس ؿذ٥ ا١زبٛ ٝغبٙقبت ثشاػبع اػت. ٍشاس ٕشىت٦ ؿ٢بػيرشٛ ٣ ارتٞبفي ٤ٚٛف ٝحََي٠ ت٤ر٦ ٤ٝسد ػجت

ؿ١٤ذ )كبدٍي ىؼبيي ٣ ٝي ٣اٍـ ٝختٚو رشائٜ ٍشثب١ي ٝشداٟ اص ّٞتش ٦ّآٟ حبٗ ٣ تشػ٢ذٝي اص رشٛ ٝشداٟ اص ثيـتش ٝشاتتث٦

 (. 1387ٝيشحؼي٢ي، 

 ٧بياػت، ٦١٤ٞ١ ؿ٨شي ىضبي ا٢ٝيت دس احؼبع ٣ خـ١٤ت رشٛ، ٝيبٟ يغ٦ساث ثشسػي آٟ؛ پظ٧٣ـي ديٖش ٦ّ ٧ذه      

 ٧بييبىت٦. ا١ذؿذ٥ آ٣سيرٞـ تلبدىي س٣ؽ ث٦ د٢٧ذ،ٝي ؿْ٘ سا ٕيشي٦١٤ٞ١ ٧بيػشخ٤ؿ٦ ٦ّ ؿ٨شي ىضبي ۴۱ اص پظ٧٣ؾ
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 .ٕشدد ا٢ٝيت احؼبع ّب٧ؾ ٣ ؿ٨شي ىضبي دس ٝشدٛ حض٤س ٝب١ـ ت٤ا١ذٝي خـ١٤ت اص ثيؾ رشٛ ٦ّ د٧ذٝي ١ـبٟ پظ٧٣ؾ

 (.1385)ٝذيشي،  د٧ذ١ٞي ١ـبٟ خـ١٤ت ٣ رشٛ ثب ٤ٍي ي٦ساثغ ا٢ٝيت احؼبع ٧ٞچ٢ي٠

ت٤ا١بيي آٟ « ٝح٤سپٚيغ ربٝق٦»٧بي احشثخـي ٣ ّبسايي تشي٠ ٝالُيْي اص ٨ٜٝ، ٝحٌَ ٝقتَذ اػت ٦ّ دس تحَيٌ ديٖشي       

د٧ي ٣ استَبي ٦ ث٦ اتخبر س٣يْشد پبيي٠ ث٦ ثبال ٣ ؿْ٘دس ّب٧ؾ احؼبع ١با٢ٝي ؿ٨ش١٣ذاٟ اػت. ث٦ ٙحبػ ١ؾشي ١يض ثب ت٤ر

ت٤ا١ذ ٝي« ٝح٤سپٚيغ ربٝق٦»٧بي ؿ٨ش١٣ذاٟ، ػشٝبي٦ ارتٞبفي ٣ اص عشيٌ ؿ٢بػبيي ٣ پيـٖيشي اص ٤ٍ٣ؿ رشٛ ٣ ت٤ر٦ ث٦ ديذٕب٥

حبّي اص آٟ اػت  ٧ب ِّٞ ٢ّذ. اص ٙحبػ تزشثي ١يض ؿ٤ا٧ذث٦ اىضايؾ سضب٢ٝذي، احؼبع ا٢ٝيت ٣ دس ٨١بيت ّيييت ص١ذٕي آٟ

ي ارشاي آٟ، دس ثيـتش ٤ٝاسد ٤ٝرت ٣ إٓب٧ي ؿ٨ش١٣ذاٟ اص اي٠ اٝش، ىبسك اص ؿي٥٤« ٝح٤سپٚيغ ربٝق٦»٧بي ػبصي ثش١ب٦ّ٦ٝ پيبد٥

ثقضبً « احؼبع ١با٢ٝي»٣ « تشع اص رشٛ»ّب٧ؾ احؼبع ١با٢ٝي ؿ٨ش١٣ذاٟ ؿذ٥ اػت، ثب اي٠ حبٗ ث٦ دٙي٘ پيچيذٕي ٤ٝض٤ؿ 

 تبسيخ(. ، ثي٧ٞتيحبك٘ ٕشديذ٥ اػت )١تبيذ ٝت٢بٍضي ١يض 

 

 ضناسیروش
 ٢ّذ:٧بي چ٢ذٕب٦١ صيش اػتيبد٥ ٝياي٠ تحَيٌ ثب س٣يْشد ٝغبٙقبت اػ٢بدي اص داد٥        

 اعالفبت تبسيخي سارـ ث٦ ٤ٝض٤ؿ دس ّتت تبسيخي ٣ ادثي؛ -1

 ٧بي ٝغبٙقبت ٤ٝسدي ٝشث٤ط ث٦ ١ٞبدؿ٢بػي ا١تؾبٝي؛ يبىت٦ -6

 سؿ٢بػي ٝحََبٟ ٣ ٝزشيبٟ ارشايي دس ٨١بد٧بي ٝت٤ٙي ١ؾٜ ٣ ا٢ٝيت ارتٞبفي؛ ٕضاسؽ فٚٞي ٣ ّب-3

 آحبس ٣ ٤١ؿتزبت خبسري ٣ ٝشتجظ ثب ٤ٝض٤ؿ؛ -4

 ٕيتبس٧ب، تَشيشات ٝتقذد دس دػتشع.-5

 

 های پژوهصیافته

 ؛ کارکردضناسی نوادهاالف

ي اٝش٣صي٠ اػتيبد٥ اص ػت. دس ر٤اٝـ پيچيذ٥ثحج ٨ٝٞي ٦ّ دس اي٠ تحَيٌ ٝذ ١ؾش اػت، ّبسائي ٣ احشثخـي ١ٞبد٧ب ا       

تشي٠ ٧ب پي١٤ذ خ٤سد٥ اػت. دس اي٢زب ٧ٜ٨ٝب ثيؾ اص ٕزؿت٦ ثب ص١ذٕي ا١ؼبٟيبثذ ٣ ّبسّشد آٟع٤س س٣صاىض٣ٟ اىضايؾ ٝي١ٞبد٧ب ث٦

 ؿ٤د:ّبسّشد٧بي ١ٞبد٧ب ث٦ اختلبس ثيبٟ ٝي

ت٤ا١يٜ ثؼيبسي اص ٝقب١ي ص١ذٕي ٢٢ّذ. اص عشيٌ ٝق٢ب٧ب ٝيتَ٘ ٝي١ٞبد٧ب ٝق٢ب٧ب سا ٢ٝ: ضدىکارکرد آهوزضی و اجتواػی-1      

٢ّيٜ ٦ّ چشاك ٍشٝض رذيذ سا ث٦ اىشاد ١ـبٟ د٧يٜ. ثشاي ٝخبٗ اص عشيٌ ١ـبٟ دادٟ چشاك ٍشٝض ٝق٢بيي سا ث٦ ر٠٧ اىشاد ٝتجبدس ٝي

ت٤ا١ذ آ٤ٝصؿي ثبؿذ. ٝب زا خ٤د ١ٞبد ٝيٙ تخغي اص ٢٧زبس٧بي ٍب١٤١ي ٣ سػٞي اػت. ٝق٢بيٝق٢بي فالٝت ت٤ٍو ٣ فج٤س اص آٟ ث٦ث٦

٧بي صيبدي سا ث٦ ىشص١ذاٟ خ٤د ٢ٝتَ٘ ٢ّيٜ. ٝخبٗ ديٖش دس اي٠ ٤ٝسد اي٠ اػت ٦ّ ٝق٤ٞالً دس ت٤ا١يٜ آ٤ٝصؽاص عشيٌ آٟ ٝي

اي دػتؾ سا ث٦ فالٝت ػ٤ْت ر٤ٚ د٧ب١ؾ ٍشاس داد٥ اػت. اي٠ تل٤يشي ٧ب تل٤يشي ٣ر٤د داسد ٦ّ دس آٟ دختشثچ٦ثيٞبسػتبٟ

ثبيؼت ػ٤ْت سفبيت ؿ٤د. دس اي٢زب ديٖش ١يبصي ث٦ ت٤ضيح اي٠ اٝش اػت ثشاي ا١تَبٗ اي٠ ٝق٢بي ١ٞبدي٠ ٦ّ دس ثيٞبسػتبٟ ٝي

ثيٞبساٟ ١يبص ث٦ اػتشاحت ٣ آساٝؾ  ٦ّ دس ثيٞبسػتبٟ،ؽب٧ش ػبد٥، ثبس ٝق٢بيي خبكي داسد ٝج٢ي ثش اي١٠يؼت ث٦ْٚ ٧ٞي٠ تل٤يش ث٦

د٢٧ذ. دس ثبيؼت اص ػش ٣ كذا ّشدٟ پش٧يض ّشد. اص ػ٤ي ديٖش ١ٞبد٧ب ٢٧زبس٧بي خبف ٝحيظ سا ث٦ ىشد ١ـبٟ ٝيداس١ذ ٣ ٙزا ٝي

اي ٍشٝض د٣س آٟ ٣ر٤د داسد ٦ّ ث٦ ٝق٢بي ىضبي ثيٞبسػتبٟ ٣ دس ثؼيبسي اص اٝب٠ّ ف٤ٞٝي تل٤يشي ث٦ ؿْ٘ يِ ػيٖبس ٣ دايش٥

ع٤س ٝت٤اتش ثب اي٠ ١ٞبد ؿ٤د، ٢٧زبس٧بي آٟ ىضب اػت. إش ث٦چ٦ ٤ٝرت ؽ٤٨س اي٠ دس آٟ ْٝبٟ خبف ٝيػيٖبس ١ْـيذٟ اػت. آٟ

ؿ٤د. ٦ّ دس اي٢زب ٢٧زبس، ػيٖبس ١ْـيذٟ اػت. ٙزا، ٝت٢بػت ثب آٟ ثشخ٤سد ٢ّيٜ دا١ؾ ح٤ٗ ٣ ح٤ؽ آٟ ثشايٞبٟ ايزبد ٝي

يٜ. ث٢بثشاي٠ يْي اص ّبسّشد٧بي ١ٞبد٧ب، ّبسّشد آ٤ٝصؿي ٣ ارتٞبفي ؿذٟ اىشاد ؿ١٤ٞبدي ٦ّ دس آٟ ٝحيظ اػت ارتٞبفي ٝي

 اػت. 
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داد١ذ. ٝخالً دس ٧ب ا١زبٛ ٝي٧ب سا ا١ؼبٟي ٝذسٟ ثؼيبسي اص ىقبٙيتي ػ٢تي ٣ حتي دس ربٝق٦دس ربٝق٦: کارکرد التصادی-2        

ؿذ. يق٢ي يِ ىشد ٧ٞيـ٦ ١ؾٜ سا ثشٍشاس ٢ّذ، ا١زبٛ ٝيثبيؼت ي ٢ّتشٗ ارتٞبفي، افٞبٗ ١ؾٜ اص عشيٌ ىشدي ٦ّ ٝيح٤ص٥

فٚت ثبالتش سىت٠ ػغح دا١ؾ ٣ إٓب٧ي ي ح٤ْٝت ث٤د. ٣ٙي اٝش٣ص٥ ث٦اي داؿت ٦ّ ثشف٨ذ٥ٝشاٍت ث٤د. ثبٙغجـ اي٠ ىشد ٧ضي٦٢

٧ب ٍت ثبؿذ. ٙزا ٧ضي٦٢ت٤اٟ ث٦ ربي آٟ ىشد، ١ٞبد يب تل٤يشي سا ٍشاس داد ٦ّ ١ٞبيب٢١ذ٥ ٧ٞبٟ ٝشا١ؼجت ث٦ ٝيب٧يٜ ٣ ١ٞبد٧ب، ٝي

ربي ىشدي ٦ّ دس ثيٞبسػتبٟ ٝذاٛ ث٤ٖيذ ػيٖبس ١ْـيذ، ٣ر٤د ١ٞبد ػيٖبس ١ْـيذٟ ٤ٝرت ٧ٞي٠ ّبسّشد آيذ ٝخالً ث٦پبيي٠ ٝي

٢٢ّذ ٣ ّبال٧بي خ٤د اي اص ١ٞبد٧ب اػتيبد٥ ٝي١ح٤ ٕؼتشد٧٥بي اٍتلبدي اٝش٣ص، ث٦ؿ٤د. ٧ٞچ٢ي٠ ثؼيبسي اص ك٢بيـ ٣ ؿشّتٝي

٢٢ّذ ١ٞبد٧بي ٧ب اص عشيٌ تجٚينبت ػقي ٝي١ٞبي٢ذ. اي٠ ؿشّتي خ٤د ث٦ ٧ٖٞبٟ ٝقشىي ٝيد خبف ؿشّت يب ّبسخب٦١سا ثب ١ٞب

٢٢ّذٕبٟ ٍشاس د٢٧ذ تب اص اي٠ عشيٌ ػ٨ٜ ثيـتشي اص ثبصاس سٍبثت اٍتلبدي ع٤س ٝذا٣ٛ دس ٝقشم ديذ ٝلشهٝحل٤الت خ٤د سا ث٦

 سا تلبحت ٢٢ّذ.

٤١في ا١تؾبٛ ٣ ٢ّتشٗ ١يض ٦ّ اص ثحج ثبال ٝـخق اػت، دس ٧ٞبٟ ّبسّشد اٍتلبدي ث٦ ٧ٞچ٢بٟ: رلیکنت-کارکرد انتظاهی-3       

ت٤ا٢١ذ ثشف٨ذ٥ ثٖيش١ذ. ٝخالً إش ٍشاس ث٤د ٣ر٤د داسد. اٝش٣ص٥ ّبس ثؼيبسي اص ١يش٧٣بي ا١تؾبٝي يب ٨ٖ١جب١بٟ ارتٞبفي سا ١ٞبد٧ب ٝي

ا١ذ ٦ّ ث٦ ػشي ١ٞبد٧ب اسائ٦ ؿذ٥ربي اي٠ ١يش٣، يِيبىت٢ذ، اٝب ث٦يغ حض٤س ٝيفالئٜ سا٢٧ٞبيي ١جبؿ٢ذ دس ٧ش چ٨بس سا٥، چ٢ذي٠ پٚ

ثخـ٢ذ ٧ب ١ؾٜ ٝيد٢٧ذ. ٙزا اي٠ ١ٞبد٧ب ث٦ ص١ذٕي ا١ؼب٧ٟب سا ك٤ست ٝيتش، اٝش سىت ٣ آٝذ ٣ػبي٘ ١َٚي٦ ٣ ا١ؼب١ٟح٤ ث٨تش ٣ ػشيـ

٢٢ّذ٥ ٧ب ٝاليٜ، ١شٛ ٣ ٍب١ـ٢٢ّذ، اٝب ٍذست آٟفٞبٗ ٍذست ٝيّبس ثجش١ذ. إش چ٦ ١ٞبد٧ب ١يض اثذ٣ٟ اي٦ْ٢ ٢ّتشٗ ت٢ذ ٣ ؿذيذي ث٦

ت٤اٟ ٕيت ٦ّ اص عشيٌ ١ٞبد٧ب ١يبص ث٦ ٢ّتشٗ ي ٢ّتشٙي ٙغيو ٣ ١شٛ ٣ ثذ٣ٟ افتشام اػت. ثب اي٠ ثحج ٝياػت. ١ٞبد يِ ؿي٥٤

 ؿ٤د.ثيش١٣ي ٣ ىيضيْي ّٞتش ٝي

٢٢ّذ، اىشادي ٦ّ ثب آٟ ِ ربٝق٦ ت٤ػق٦ ٣ ٕؼتشؽ پيذا ٝي١ٞبد٧ب ٣ٍتي دس ي: کارکرد وفاق و هوبستگی اجتواػی-4        

ت٤ا١ذ ٤ٝرت ٣حذت ثـ٤د ؿ٤د. ١ٞبد ٝييبث٢ذ ٣ دسُ ٝـتشّي اص ١ٞبد ثشايـبٟ ايزبد ٝي١ٞبد٧ب ٝشتجغ٢ذ، ثب ٧ٞذيٖش اؿتشاُ ٝي

١ٞبد٧بيي ٝب٢١ذ  يق٢ي ٧ش چ٦ دسُ ٝـتشُ ١ؼجت ث٦ يِ ١ٞبد ثيـتش ثبؿذ ٣حذت ٣ ٧ٞجؼتٖي ارتٞبفي ١يض ثيـتش اػت. ٝخالً

ع٤س ١بخ٤دإٓب٥ ٤ٝرت ١ضديْي ٣ ٧ب داس١ذ ث٦ي اىشاد دسُ ٝـتشّي اص آٟكٚح، ثشاثشي ٣ فذاٙت ٣ ميش٥ اص اي٠ ر٨ت ٦ّ ٦ٞ٧

 ؿ١٤ذ.٧ٞجؼتٖي ثي٠ اىشاد ٝي

ا١ذ. ٥ ٕشىت٦ثش١ذ، ث٦ اي٠ دٙي٘ ٦ّ ّبسّشد٧بي ٝختٚيي سا ثشف٨ذػشفت ص١ذٕي سا ثبال ٝي، ١ٞبد٧ب :ایکارکرد توسؼه-5       

ي ثخؾ ٣ ميش٥ داس١ذ. ٣ٍتي اي٠ ّبسّشد٧ب سا داؿت٦ ثبؿ٢ذ، ٨١بيتبً ٢ٝزش ث٦ سؿذ ٣ ت٤ػق١٦ٞبد٧ب ّبسّشد آ٤ٝصؿي، ٢ّتشٙي، ا١ؼزبٛ

ي اي٠ ٝق٢ب٧ب ١يبص ث٦ تالؽ ٣ كشه ٣ٍت صيبدي ؿ١٤ذ. اص آ١زب ٦ّ د١يبي ٝب آ٢ّذ٥ اص ٝق٢ب اػت، ٝب ر٨ت دسُ ّٚي٦ربٝق٦ ٝي

٧ب ٢ٕزب١ذ٥ ؿ١٤ذ ٣ اي٠ ١ٞبد٧ب ر٨ب١ي اص ٝق٢ب سا ث٦ ر٠٧ اىشاد ؿ٤د ٦ّ ثؼيبسي اص ٝق٢ب٧ب دس آٟر٤د ١ٞبد٧ب ٤ٝرت ٝيداسيٜ، اٝب ٣

 ٣يظ٥ ١ٞبد٧بي ىش٢٧ٖي ثبال ثشدٟ ػشفت سؿذ ٣ ت٤ػق٦ دس ربٝق٦ اػت.٢ٝتَ٘ ٢٢ّذ. پغ يْي اص ّبسّشد٧بي اػبػي ١ٞبد٧ب ٣ ث٦

 

 حوزه اهنیتهای نوادها در ب؛ برخی ابؼاد و زهینه

س١ٔ ٣ ؿْ٘ دس ١ٞبدػبصي ا١تؾبٝي ٣ ا٢ٝيتي 

٧بي ا١تضافي ٣ حَبيٌ پ٨٢بٟ سا ثش ٝب ٕشدد ٣ ا١ذيـ٦اي ٤ٞٚٝع ١ٞبيبٟ ٝي١ٞبد يب ػٞج٤ٗ ث٦ ؿْ٘ ٣اٍقيتي في٢ي ٣ ١ـب٦١       

داس١ذ؛ « س١ٔ»پ٤ؿـي اص  ٦ّؿ١٤ذ ٣ ػپغ دس حبٙيػبصد. اؿيبي اعشاه ٝب، اثتذا اص ٙحبػ ؿْ٘ ٣ ا١ذاص٥ احؼبع ٝيآؿْبس ٝي

٧ب، دس ص١ذٕي ٝب ٧ب ٣ س١ٔء اػت. ١ٞبد٧ب، دس ٍبٙت ١ـب٦١ي ٧ش ؿيٕيش١ذ. دس ٧ش حبٗ، س١ٔ، فالٝت ٝـخل٤ٝ٦سد ت٤ر٦ ٍشاس ٝي

تبسيخ ١ٞبدٕشايي ا١ؼبٟ ١ـبٟ داد٥ ٦ّ ا٣ ث٦ ٧ش چيض خبكيت ١ٞبدي٠ ثخـيذ٥ اػت س١ٔ ١يض اص اي٠ ٍبفذ٥ ٣  ؿ١٤ذ.ٝي ثؼيبس ديذ٥

ي ١ٞبدي٠ س١ٔ، ث٦ ٝحيظ رنشاىيبيي، ىش٢٧ٖي، تشي٠ ف٢بكش دس ١ٞبدپشداصي ٕشديذ٥ اػت. صٝي٦٢بكيت د٣س ١ٞب١ذ٥ ٣ ٕب٥ اص ٨ٜٝخ

اٝش٣ص٥، حبالت ٣ خلبيق س٣حي ٧ش ا١ؼبٟ ثؼتٖي داسد. ٙزا ٧ش س١ٖي دس ٝحيظ خبف، ٠ْٞٝ اػت يبدآ٣س ٤ٝض٤في ثبؿذ. 

ثبؿ٢ذ ٣ س١ٔ، ف٢لشي ٨ٜٝ دس ٍذست ك٤ست تل٤يش ٣ ٤١ؿت٦ ٝيس١٣ذ ث٦س ٝيّبي ١ٞبد٧بيي ٦ّ ر٨ت ١ؾٜ ٣ ا١تؾبٛ ث٦فٞذ٥

 ثبؿذ.  تبحيشٕزاسي اي٠ ١ٞبد٧ب ٝي
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ت٤اٟ ع٤س فبٛ ٣ ّٚي ٝي٧ب سا ث٢٢ّ٦ذ؛ ثب اي٠ ٦ٞ٧، ٝيب٧يٜ ١ٞبدي٠ س١ٔي ر٤اٝـ ٣ اىشاد يْؼبٟ ر٥٤ٚ ١ٞي١ٞبد٧ب ثشاي ٦ٞ٧      

 ٦١٤ٕ ثشؿٞشد: اي٠

، ١ٞبد ؿت، ؽٚٞت، مٜ، «ػيب٥»بد كٚح ٣ آصادي اػت، ث٦ ٧ٞي٠ ر٨ت، س١ٔ پشچٜ كٚح ػييذ اػت. س١ٔ ١ٞ« ػييذ»س١ٔ       

٣حـت، اضغشاة ٣ س١ٔ ا١ذ٥٣ ٣ ٝشٓ اػت. ػيب٥، س١ٖي ثشاي پ٤ؿيذٕي ٣ ساصداسي ٣ ر٢بيت ٣ دصدي اػت. ػيب٥، س١ٔ ٝبتٜ ٣ 

ي ١ٞبد ايخبس، كٚح ٣ آساٝؾ اػت ٣ ثيـتش ٤ٝسد فال٦ٍ ،«آثي»ٕش تبحيشات ٢ٝيي اي٠ س١ٔ اػت. س١ٔ ٧ب ١ٞبيبٟفضاػت، ٣ اي٠

٧ب، تشي٠ س١ٔ، دس َٝبٛ آساٛ«ػجض»اؿخبف ثبٙل ٣ ٝتقبدٗ ٣ ٝت٤اضـ اػت. آثي، س١ٔ ٝق٤٢يت ٣ ايٞبٟ، اٝيذ ٣ پيش٣صي اػت. س١ٔ 

 ١ٞبد ايٞبٟ، فَيذ٥ ث٦ سػتبخيض ٣ ٝحـش اػت؛ صيشا ػجض حيبت د٣ثبس٥ اػت.

ت، رب٣دا١ٖي ٣ تَذع اػت. ثب اي٠ حبٗ، دس ىش٢٧ٔ فب٦ٝ ٣ ادة ىبسػي ٣ ث٦ ع٤س ّٚي دس ىش٢٧ٔ س١ٔ اثذي« صسد»س١ٔ       

ٕش يبع ٣ ٦ّ ١ـبٟ–ر٨ب١ي، س١ٔ سؿِ، خيب١ت، يبع، ثال ٣ ١بٝيذي اػت. ٤ٕي٢ذ فٚت اكٚي ٝي٤٨ٛ ٢ٝيي س١ٔ صسد دس ايشاٟ 

اّجشصاد٥، داؿت ٣ ٤ٝرت ٝشٓ ٣ ٝيش ىشا٣اٟ ؿذ )فٚياي ث٦ ١بٛ يشٍبٟ ث٤د ٦ّ ث٦ صسدي ؿ٨شت ثيٞبسي -١باٝيذي ٣ ثيٞبسي اػت

دادٟ حبٙت ت٤ٍو، اص اي٠ س١ٔ ٧بي سا٢٧ٞبيي ثشاي ١ـبٟد٢٧ذ٥ اػت؛ ث٦ ٧ٞي٠ دٙي٘، دس چشاكىشٝبٟ« ٍشٝض»(. س١ٔ 70 :1387

 د٧ذ.ٍشاس ٝي ا١ذ ٦ّ حبالت ٝشدا١ٖي )آ١ي٤ٞع( سا تحت تبحيشؿ٤د. س١ٔ ٍشٝض سا ١ٞبدي اص ٍذست ٝشدا٦١ دا١ؼت٦اػتيبد٥ ٝي

ٕيشد. ثشاػبع ي س١ٔ ٣ تبحيشات ىضبيي آٟ ثش ػب٢ّبٟ ؿ٨شي ّٞتش ٤ٝسد ت٤ر٦ ٍشاس ٝياٝش٣ص٥ دس ؿ٨ش٧ب، ت٤ر٦ ث٦ ٦ٙ٤َٝ      

يبىت٦ دس ك٤ست اػتيبد٥ اص اي٠ فبٝ٘ دس ػبختبس ؿ٨ش٧بي اٝش٣ص، اص َٝيبع خشد آٟ ٕشىت٦ يِ تيْش ػيؼتٞي ػبصٝبٟ

سيضي اك٤ٙي ٣ فٚٞي دس ايزبد ت٤ا١يٜ ثب ثش١ب٦ٝيش١٣ي( تب َٝيبع ّالٟ، دس حذ ؿ٨ش٧بي ىقٚي، ٝي)د٤ّساػي٤ٟ داخٚي ٣ ١ٞب٧بي ث

 .تٞشّض ر٢٧ي ٣ اىضايؾ احؼبع ا٢ٝيت ٣ آساٝؾ دس ٍبٙت ٝحيظ، ٤ٝحش فٞ٘ ١ٞبييٜ

شثـ، دايش٥ ٣ ٧بي ٝتيب٣ت داس١ذ. ثذي٠ تشتيت ػ٦ ؿْ٘ اكٚي: ٧ٝبي ٢٧ذػي ساثغ٦ ٝؼتَيٞي ثب س١ٔاص ػ٤ي ديٖش، ؿْ٘      

ي س١ٔ ٣ ىشٛ اي٠ ػ٦ ؿْ٘ ثب ػ٦ س١ٔ اكٚي، ٝي٤٨ٛ ٝخٚج ثب ػ٦ س١ٔ اكٚي: ٍشٝض، آثي ٣ صسد استجبط داس١ذ ٣ ثش اػبع ساثغ٦

ت٤اٟ ع٤س خالك٦ ٝي٢ّذ. ث٢٢ّ٦ذ اسصؽ يْذيٖش سا چ٦ اص ١ؾش حؼي ٣ چ٦ اص ١ؾش ر٢٧ي، ٤ٕيبتش ٝيثيبٟ يْذيٖش سا ت٤َيت ٝي

 ٕيت:

 ٝؾ، ٣صٟ ٣ ػ٢ٖي٢ي= ثب س١ٔ ٍشٝضٝشثـ= ػ٤ْٟ، آسا

 ٝخٚج= ا١ذيـ٦، ىْش، ىش٣ص١ذٕي= ثب س١ٔ صسد

 دايش٥= س٣ح ٣ س٣اٟ، ٝجي٠ رات ثب حشّت اثذي= ثب س١ٔ آثي

اي ٦ّ ثيـتشي٠ احؼبع ٧بي ٢٧ذػي٧ب ٣ ١ٞبد٧بي تل٤يشي، ؿ١ْ٘ـب٦١، دس ثي٠ 1ؿذ٥ دس ايشاٟا١زبٛ ٧بيثشاػبع پظ٧٣ؾ      

 ٢٢ّذ، ث٦ تشتيت فجبست٢ذ اص:ايزبد ٝي -٤١ر٤ا١بٟ ٣ ر٤ا١ب٣ٟيظ٥ دس ث٦–ا٢ٝيت سا 

 ٧بي ميش٢٧ذػي، ٧شٛ، ثيضي، ٤ٙصي، ٣ ر٣ر٦َ١.دايش٥، ٝشثـ، ٝؼتغي٘، ْٝقت، ٧يچْذاٛ، ٝخٚج، ٢ٝـ٤س، چ٢ذضٚقي ٢ٝتؾٜ، ؿْ٘

 ا١ذ: ٧ٞچ٢ي٠، ٤١ر٤ا١بٟ ٣ ر٤ا١بٟ، ا٢ٝيت سا ثب ٤ٝاسد صيش ١َبؿي ّشد٥

٧بي تيش٥، ٝحيغي ثب تٞبٛ ، ّب٤١ٟ ٕشٛ خب٤١اد٥ يب ّب٤١ٟ د٣ػتبٟ، ٝحيظ آساٛ ٣ خ٤ٚت، س٧ٔ١بي س٣ؿ٠، ٢ٝبؽش عجيقيس١ٔ 

 اْٝب١بت، ٝذسػ٦، حلبس، ٝؼزذ ٝح٘، ٝح٘ ساص ٣ ١يبص، ٣ ػبصٝبٟ پٚيغ.
 

 د٢٧ذ٥(تبث٧٤ٚبي اعالؿ) ١ٞبد٧بي تل٤يشي 

٢ّذ. دس ػغ٤ح ّالٟ اي٠ ١بٛ خظ ٣ تل٤يش تزشث٦ ٝي٧بي خ٤د ث٦ ثـش ف٢لش ٤ٝحش حبٙخي سا دس ٢ّؾثب ت٤َيت ىش٢٧ٔ ّتبثت        

تذسيذ ث٦ ربي ٢٢ّذ؛ يق٢ي ث٢ّ٦ذ ٣ دس ٣اٍـ ١َؾ رب١ـي٢ي ا١ؼبٟ سا ثبصي ٝي٧ب ثبص ٝيف٢لش ػ٤ٛ ربي خ٤د سا دس ص١ذٕي ا١ؼبٟ

 ١ـي٢٢ذ.ّبسّشد٧بي ا١ؼب١ي ٝي

ؿ١٤ذ. دس اي٠ ٍؼٞت ١يض تبّيذ فٞذ٥ ثش ٧ٞي٠ ٤١ؿ ١ٞبد٧ب ث٦ ؿْ٘ تلب٣يش ٣ ٤١ؿت٦ ثش س٣ي تبث٧٤ٚب، ١َبؿي ٣ ١ٖبسؽ ٝي      

ا١ذ. يق٢ي ا١ؼبٟ ٧ب ٣ ٝيب٧يٜ ثيـتش ٍبث٘ دسُا١ذ. تلب٣يش ١ؼجت ث٦ ثشخي ٤١ؿت٦ّبسٕيشيساحتي ٍبث٘ ث٦اػت. ث٦ اي٠ دٙي٘ ٦ّ ث٦
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٤ست فالئٜ ٣ تلب٣يش ثش س٣ي ك٧بي سا٢٧ٞبيي ٣ سا٢١ذٕي ث٦ت٤ا١ذ استجبط ثشٍشاس ٢ّذ. ٝخالً دػت٤ساٙقٞ٘تش ٝياص سا٥ ديذ ساحت

-ثبؿ٢ذ ٣ اعالفبت ٝختٚيي سا دس ٤ٍٝقيت٧ب، اعشاه ٝيبدي٠ ٣ چ٨بسسا٨٧ب ٣ ... ١لت ٝيا١ذ ٦ّ دس ٢ّبس ربد٥تبث٧٤ٚبي ّـيذ٥ ؿذ٥

ٕيشد. اص آ١زب ٦ّ د٢٧ذ اي٠ ا١تَبٗ اعالفبت، ثذ٣ٟ ٣ػبعت ٣ حض٤س پٚيغ ا١زبٛ ٝي٧بي ٝتيب٣ت ث٦ سا٢١ذٕبٟ ٣ػبي٘ ١َٚي٦ ٝي

ت٤ا١ذ ٤ٝسد س٣ يْي اص ٤ٝاسدي ٦ّ دس ثحج سا٧ْبس٧بي ١ٞبدػبصي ٝيلب٣يش فٞذتبً ٝحؼ٤ع، ّٞي ٣ ٍبث٘ ى٨ٜ ٧ؼت٢ذ، اص اي٠ت

 ي تل٤يشي ١ٞبد٧ب اػت. ت٤ر٦ ٣اٍـ ؿ٤د ٧ٞي٠ تبّيذ ثش ر٢ج٦

 ٧ب ث٦ ٍشاس صيش١ذ:خي اص آ٧ٟبي ا١تؾبٝي ٣ ا٢ٝيتي داساي آحبس ٣ ١تبيذ ٝغ٤ٚثي ٧ؼت٢ذ ٦ّ ثشثش اي٠ اػبع، ١ٞبد٧ب دس ح٤ص٥      

٧بي ت٤ا١يٜ اىْبس ٣ دمذم٧٦ب ٝي٧بي ا٢ٝيتي ٣ ا١تؾبٝي ثبؿ٢ذ. ث٦ ِّٞ آ٧ٟب ٣ ت٤كي٦ت٤ا٢١ذ ٣ػي٦ٚ ا١تَبٗ پيب١ٛٞبد٧ب ٝي-      

 ا٢ٝيتي خ٤د سا ثيبٟ ٢ّيٜ ٣ ثب ديٖشاٟ ث٦ دسُ ٝـتشُ ثشػيٜ.

٧ب ٧بيي ٦ّ دس ر٨بٟ ثب آٟٕزاسي ٣ يبدآ٣سي تخٚيبت ٣ ٤٢ٞٝفيتص عشيٌ ١بٛػبص١ذ ٦ّ ا١ٞبد٧بي ا١تؾبٝي اىشاد سا ٍبدس ٝي -      

 .ؿ١٤ذ، ثب ر٨بٟ ١ؾٜ ٣ ٍب٤١ٟ ثشخ٤سد ٢٢ّذس٣ ٝيس٣ث٦

٧ب ٣ ػشفت فٞ٘ ثيـتش ت٤اٟ ث٦ ربي ىشد )پٚيغ(، ثبص١ٞبيي ّشد. ثش اي٠ اٝش ػ٤٨ٙت آ٤ٝصؽ، ّب٧ؾ ٧ضي١٦٢ٞبد٧ب سا ٝي -      

 ٝتشتت اػت.

٢٢ّذ. ثشاي ٦١٤ٞ١، فالئٜ سا٢٧ٞبيي ٣ سا٢١ذٕي ثبؿ استجبط رٞـ ٧بي ا١تؾبٝي، استجبط ٣ ٝـبسّت ا١تؾبٝي سا ت٤َيت ٝي١ٞبد -      

 ٢٢ّذ خ٤د سا دس ػبي٦ ا٢ٝيت ٣ ا١تؾبٛ، ث٦ اؿتشاُ ثشػب٢١ذ.ؿ١٤ذ ٣ اىشاد سا ٝزج٤س ٝي٨ٝٞي اص اٍـبس ٝختٚو ربٝق٦ ٝي

ٕش ٧ب ٣ ؿشايظ ٝختٚو ٣ر٤د داسد ٦ّ ثيبٟد٢٧ذ٥ دس ْٝبٟذٕي، ا٤١اؿ تبث٧٤ٚبي اعالؿفال٥٣ ثش تبث٧٤ٚبي سا٢٧ٞبيي ٣ سا٢١       

٧ب ي آٟثبؿ٢ذ. تبث٧٤ٚب ّبسّشد٧بي ٝختٚيي داس١ذ ٣ٙي ٦ٞ٧ارشاي َٝشسات ٣ ثشٍشاسي ١ؾٜ ثذ٣ٟ حض٤س ىيضيْي ٝب٤ٝساٟ ٍب٤١ٟ ٝي

يب اخجبسي ٣ ٧ـذاس د٢٧ذ٥ يب اخغبسي ثبؿ٢ذ. تبث٧٤ٚبي د٢٧ذ٥ ثبؿ٢ذ ٣ ٠ْٞٝ اػت إٓب٧يثيب١ٖش ا١تَبٗ اعالفبت ث٦ اىشاد ٝي

٧ب ٣ اؿْبٗ ديٖش، پيبٛ ٤ٝسد ١ؾش سا ث٦ ك٤ست رض س١ٔ ٍشٝض ٣ ؿْ٘ ٝخٚج، دس س٧ٔ١بي ف٤ٞٝي ث٤د٥ ٣ ث٦اخجبسي داساي ت٤كي٦

 . ؿ١٤ذّبس ٕشىت٦ ٝيع٤س ٝق٤ٞٗ ثشاي سا٢٧ٞبيي ثيـتش ث٦د٢٧ذ. اي٠ تبث٧٤ٚب ث٦تل٤يش يب ٤١ؿت٦ ١ـبٟ ٝي

ثبؿ٢ذ ٦ّ يِ ساع آٟ ث٦ عشه ثبال ث٤د٥ ٣ ك٤ست ٝخٚج ثب ٤١اس٧بي حبؿي٦ ٍشٝض س١ٔ ٝيتبث٧٤ٚبي ٧ـذاس د٢٧ذ٥ ٝق٤ٞالً ث٦      

دس سا٢٧ٞبيي ٣ « خغش ػ٤َط دس آة»د٢٧ذ. تبث٤ٚ ي فالئٞي خبف ثب س١ٔ ٝـْي ١ـبٟ ٝي٣ػي٦ٚدس داخ٘ آٟ ٤١ؿ خغش سا ث٦

  سا٢١ذٕي ٝخبٙي دس اي٠ صٝي٦٢ اػت.

آي٢ذ. اي٠ ٣ػبٗ ت٤ا١بيي حزه خغش يب ايزبد ث٦ حؼبة ٝي ٧1ب ٣ آطيش٧بي خغش اص ٣ػبي٘ ٧ـذاسد٢٧ذ٥، چشاكتبث٧٤ٚبي اي٢ٞي      

س١٣ذ ّبس ٝيحيبؽت ىيضيْي دس ٝحيظ سا ١ذاس١ذ، اٝب ثشاي إٓب٥ ّشدٟ ىشد اص خغش ٣ تشميت ٣ي ث٦ ا١زبٛ اٍذاٝبت حيبؽتي ث٦

Lehto, 1995; 38).) ؿ١٤ذ. ف٤٢اٟ سا٧ْبسي ٨ٜٝ ثشاي پيـٖيشي اص ثش٣ص ح٤ادث ٣ رشاحبت اػتيبد٥ ٝيدٙي٘، ث٦ ث٦ ٧ٞي٠

ايٜ، إٓب٥ ّشدٟ اىشاد اص ٧ب ١ـذ٧٥بي ديٖش ٤ٝىٌ ث٦ حزه آّٟبسثشد٧بي اكٚي تبث٧٤ٚبي اي٢ٞي ؿبٝ٘ ٢ّتشٗ خغشاتي ٦ّ اص س٣ؽ

 ثبؿذ.ا١ذ، ٝيسا ٦ّ اىشاد ٍجالً اص ٣ر٤د آٟ إٓب٥ ث٤د٥چ١٤ٖٖي د٣س ؿذٟ اص خغشات يب پيـٖيشي اص حبدح٦ ٣ يبدآ٣سي خغشاتي 

ا١ذ ا١ذ ١ـبٟ داد٧٥بيي ٦ّ ثب ٧ذه ٝغبٙق٦ اسصيبثي تبحيش ّبسثشد تبث٧٤ٚبي اي٢ٞي ثش اكالح سىتبس٧بي ١باي٠ٞ ا١زبٛ ؿذ٥پظ٧٣ؾ       

يبثذ )اسٍبٝي، ٗ صٝبٟ ّب٧ؾ ٝيداس اػت، إش چ٦ احش آٟ دس ع٦ّ٤ ١َؾ تبث٧٤ٚبي اي٢ٞي دس ّب٧ؾ سىتبس٧بي ١باي٠ٞ ٝق٢ي

1388.)    

 

ٟ١ٞبد٧ب دس ح٤ص٥ ا٢ٝيت ٣ ا١تؾبٛ  ؿ٢بػيْٝب 

ت٤اٟ ؿ٢بػي ا٢ٝيت ٝيدس ٤ٝسد ْٝب٢٢ّٟذ. ٧ب تلب٣يش س٣ؿ٢ي اص ١ٞبد ٣ ١ٞبدپشداصي ٝض٤ٟٞ ا٢ٝيت سا اسائ٦ ٝيدس ّ٘ يبىت٦       

ثبؿ٢ذ: خب٦١، ٝذسػ٦، ْٝبٟ آ٤ٝصؿي، ٝؼزذ، ٧يئت، شتيت صيش ٝي٢٢ّذ ث٦ ت٧بي ٦ّ ثيـتشي٠ ا٢ٝيت سا ايزبد ٝيٕيت ٦ّ ْٝبٟ

خغش، ْٝبٟ ػي٢ٞب ٣ ٝحيظ تيشيحي، ْٝب١ي ٦ّ ث٦ ٝب آػيت ١شػذ، ربيي ٦ّ س٣اثظ فبعيي ٣ ٣ىبداسي ٧ؼت، ربي تٞيض ٣ ثي
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ي، ٝؼزذ ٣ ٧يئت ٣ ف٤ٞٝي، ربي آساٛ ٣ ثي ػش٣كذا، ّب٤١ٟ ٕشٛ خب٤١اد٥، ٣ ... . ثش اي٠ اػبع، خب٦١، ٝذسػ٦ ٣ ْٝبٟ آ٤ٝصؿ

 ا١ذ.ؿذ٧٥بيي ٦ّ ثيـتشي٠ ا٢ٝيت سا داس١ذ، ١بٛ ثشد٥ي ْٝبٟػي٢ٞب ٣ ٝحيظ تيشيحي ث٦ ٢ٝض٦ٙ

ثبؿ٢ذ ٦ّ ثشٍشاسي ا٢ٝيت ٝحذ٣د٥ آ٨١ب ضش٣سي اػت. اص ر٦ٚٞ ف٤اٝ٘ ٧بيي ٝي٧بي ٝؼ١٤ْي اص ْٝبٟدس اي٠ ثي٠، ٝز٤ٞف٦       

ؿْٚي ٧ب ث٦ي ٝز٤ٞف٦ثبؿذ. ٝحذ٣د٥چ١٤ٖٖي ثشٍشاسي ٣ احؼبع ا٢ٝيت ٝي ٧بي ٝؼ١٤ْي،ٕيشي ٝز٤ٞف٦اكٚي ٤ٝحش ثش ؿْ٘

٧بي ٝؼ١٤ْي ت٨٢ب اص عشيٌ ايزبد ٤ٝا١ـ ػخت ٝيؼش دس ايزبد ؿ٢بػ٦ ٣ ٤٧يت ٤ٝحش ٧ؼت٢ذ. ايزبد ا٢ٝيت دس ٝز٤ٞف٦« ١ٞبدي٠»

١با٢ٝي ١يض ٤ٝحش ٧ؼت٢ذ. ٨١بد٧بي ٝحٚي ٣  ٍذس ٦ّ دس ايزبد ا٢ٝيت ١َؾ داس١ذ، دس اَٙبء س٣ا١يؿ٤د. ٤ٝا١ـ ىيضيْي آؿْبس ٧ٞب١ٟٞي

 ٧بي ٝؼ١٤ْي ١َـي اػبػي داؿت٦ ثبؿ٢ذ.ت٤ا٢١ذ دس ايزبد ا٢ٝيت دس ٝز٤ٞف٦ٝشدٛ ٝي

٢٢ّذ دس آ١زب احؼبع ١با٢ٝي ٝي -٣يظ٥ ٤١ر٤ا١بٟ ٣ ر٤ا١بٟث٦ -٧بي ٦ّ ٝشدٛ د٢٧ذ ْٝب٧ٟب ١ـبٟ ٝيدس ٝز٤ٞؿ، يبىت٦       

ي اخالً، ّٞيت٦، ربيي ٦ّ اىشاد ٧بي ىبػذ٢٢ّذ٧٥بي تبسيِ، ٝخش٣ث٦، ٍجشػتبٟ، ْٝب٨٢ٟبيي، ْٝبٟفجبست٢ذ اص: خيبثبٟ خ٤ٚت دس ت

اي پش اص ٧بي تيشيحي، ٨ٝٞب١ي، خب٦١ص١ذ، ْٝبٟايٞب١ي ٤ٝد ٝي١بآؿ٢ب ثبؿ٢ذ ٣ يب اص ١ؾش اخالٍي ٝتيب٣ت ثبؿيٜ، دس ْٝب١ي ٦ّ ثي

د٣س اص خب٤١اد٥، ٣ ربيي ٦ّ حي٤ا١بت صيبدي ثبؿذ. ٧ٞچ٢ي٠ چيض٧بيي  ٧بي عجيقي ٝب٢١ذ ر٢ٖ٘، ربٝق٦،ٝـْالت اخالٍي، ٝحيظ

ثبؿ٢ذ: ثاليبي عجيقي ٣ ىَش، ثشخ٤سد٧بي ١بٝتقبسه ارتٞبفي، ٝب٤٧اس٥، تزب٣ص ا١ذاصد، ؿبٝ٘ ٤ٝاسد صيش ٝي٦ّ ا٢ٝيت سا ث٦ خغش ٝي

ارشا ١ـذٟ ٍب٤١ٟ، ر٢ٔ، دف٤ا، دسٕيشي، ث٦ ا٤ٝاٗ، د٣ػتبٟ ثذ، اىشاد ىبػذ ٣ ّخيو، كذاي ث٢ٚذ ٣ حشّبت ت٢ذ، اىشاد ت٢ذخ٤، 

-٧بي تبسيِ ٣ ٝخش٣ث٦، ٢ٕب٥، د٣س ث٤دٟ اص خذا، حي٤ا١بت. ٦ّ الصٛ اػت ر٨ت ايزبد ا٢ٝيت دس اٝب٠ّ ى٤ًتشع، ٤ٙ سىت٠، ْٝبٟ

 اٙزّش، اص ١ٞبد٧ب اػتيبد٥ ّشد.

-ثخؾ ٣ ٝاليٜ، ٤ٝػيَي، تشا٦١؛ ث٦ي آسا٢٢ّٛذ ث٦ تشتيت فجبست٢ذ اص: كذا٧ٞچ٢ي٠، كذا٧بيي ٦ّ ا٢ٝيت سا ثب آٟ احؼبع ٝي      

ثخؾ، كذاي ثبساٟ ٣ س٣دخب٦١، كذاي ثؼتٖبٟ، كذاي ٤ٝػيَي ت٢ذ، كذاي پش١ذٕبٟ، كذاي ٨ٝش ٣ ٝحجت، خل٤ف ٤ٝػيَي آساٛ

 .٧بي ك٢قتي چ٤ٟ ات٤ٝجي٘، ٣ ػ٤ْتكذاي ّؼي ٦ّ ث٦ ا٣ افتٞبد داسيٜ، تال٣ت ٍشآٟ ٣ ٢ٝبربت، كذاي ىشآ٣سد٥

 

 ی، پیطنهاداتگیربحث و نتیجه
تشي٠ ٣ؽيي٦ تشي٠ ١يبص٧بي ثـشي اػت ٣ تبٝي٠ آٟ ١خؼتي٠ ٣ دس في٠ حبٗ، فٞذ٥احؼبع ا٢ٝيت اص ر٦ٚٞ اػبػي       

٧ب ٣ تـْيالتي اػت ٦ّ ٝؼئ٤ٗ ثشٍشاسي تشي٠ ػبصٝب٧ٟبػت. دس ر٤٨ٞسي اػالٝي ايشاٟ، ١يش٣ي ا١تؾبٝي يْي اص ٨ٜٝح٤ْٝت

اثقبد ١٤ٕب٤ٕٟ ؿخلي، ف٤ٞٝي ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ػغح ٝٚي، استجبط ٝؼتَيٞي ثب حض٤س ٣ ١ؾٜ ٣ ا٢ٝيت اػت ٣ تحٌَ ا٢ٝيت دس 

ؿ٤د، ػبصي ا٢ٝيت ثب ٕزؿت صٝبٟ دچبس تنييش ٣ تح٤ٗ ٝيفْٞٚشد اي٠ ١يش٣ دس ّـ٤س داسد. ث٢بثشاي٠، ٧ش چ٢ذ ٦ّ اثضاس٧بي پيبد٥

ف٤٢اٟ ثبصخ٤سدي اص ٣ضقيت فْٞٚشد پٚيغ دس ت٤اٟ ث٦ ك٤ست ٝؼتَيٜ ٣ يب ميشٝؼتَيٜ ث٣٦ٙي احؼبع ا٢ٝيت دس ٧ش ربٝق٦ سا ٝي

٧بي ثشٍشاسي آٟ دس عي صٝبٟ، ثيؾ اص ٧ش چيض ربٝق٦ دا١ؼت. ث٢بثشاي٠ اسصيبثي ٣ضقيت ا٢ٝيت دس ربٝق٦ ٣ تنييشات ْٝب١يضٛ

    ؿ٤د ٦ّ ١يبص ث٦ ت٤ر٦ ثيـتشي داس١ذ.٤ٝرت إٓب٧ي ٝزشيبٟ ١ؾٜ دس ربٝق٦ اص اثقبدي ٝي

، ثش ٤١في ٕشدآ٣سي ٣ تحٚي٘ ٝغبٙت ٝتقذد دس صيشٝز٤ٞف٦ ثحج ١ٞبدػبصي ا١تؾبٝي ٣ ا٢ٝيتي اػت اي٠ پظ٧٣ؾ ٦ّ دس ٣اٍـ      

٧بي خبف ١ٞبد٧بي ا١تؾبٝي ٣ ع٤س فبٛ تبّيذ داؿت٦ اػت. ٧ٞچ٢ي٠ ثشخي اثقبد ٣ صٝي٦٢ّبسّشد٧بي ٢ّتشٙي ٣ ا١تؾبٝي ١ٞبد٧ب ث٦

٣  تحَيٌ حبضش ٝغبٙق٦ ٣ اسصيبثي ٝغبٙق٦ ٣ اسصيبثي ١َؾؿذ١ذ. ٧ذه ّٚي  ا٢ٝيتي ٤ٝسد اسصيبثي ٣ سٝضٕـبيي ٍشاس ٕشىت٦

 ّبسّشد٧بي ١ٞبد٧ب دس ح٤ص٥ ١ؾٜ ٣ ا٢ٝيت ّـ٤س ث٤د٥ اػت.

٧بي ١٤ٕب٤ٕٟ ثب ا٢ٝيت دسٕيش ٧ؼت٢ذ، ثشاي ٝخبٗ اعٞي٢بٟ اص ػالٝتي ٣ ت٢ذسػتي، اي٢ٞي مزا ٣ اص اي٠ آدٝيبٟ دس ٤ٍٝقيت      

تِ آدٝيبٟ ٍشاس داؿت٦ ٣ ثشاي ٦ٞ٧ اىشاد ٣ ر٤اٝـ حبئض ا٧ٞيت اػت. ا٢ٝيت دس ٧ش ٍجي٘. ث٢بثشاي٠ ا٢ٝيت دس ٝشّض ص١ذٕي تِ

ارٞبؿ فبٛ ٣ ا١ؼزبٛ تبٛ  ٧بي ر٢ٖي ٣ ٧شد ٣ ٝشد، ث٦ْٚ دس ٣ضقيتٝـن٤ٙي اىشاد ٣ ر٤اٝـ اػت. ٦١ ت٨٢ب دس ٣ضقيتحبٗ، دٗ

 ١يبصي اص ا٢ٝيت، تل٤س ّشد.بسچ٦ ث٦ ٝق٢بي ثيت٤اٟ يِ ربٝق٦ ّبٝالً ٢ٝؼزٜ ٣ يْپارتٞبفي ١يض ا٢ٝيت ٤ٝسد ت٤ر٦ اػت ٣ ١ٞي

٣ر٤د آ٣سد٥ اػت. اىضايؾ ؿذيذ ٝجبدالت ؿذٟ، اثضاس٧بي رذيذي ثشاي ثشٍشاسي ا٢ٝيت يب ت٨ذيذ آٟ ث٦اص ػ٤ي ديٖش ر٨ب١ي      

 ٕزاسي ٝـتشُ ٣ ث٦ ؿْ٘ ٝزبصي، ٝخ٧٘بي ٝبدي ٝخ٘ ٝؼبىشت، ػشٝبي٦ىش٢٧ٖي ٣ ارتٞبفي ٝيبٟ ٝشدٛ ر٨بٟ دس ٍبٙت
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٧بي ر٤اٝـ ديٖش ٧ب سا ١ؼجت ث٦ ٣ٍبيـ ٣ اسصؽاستجبعبت اي٢تش١تي، فاليٌ ٝشدٝبٟ ر٤اٝـ ٝختٚو سا ث٦ ٧ٜ ١ضديِ ّشد٥ ٣ آٟ

تش ٤ٞ١د٥ اػت. س١٣ذي ٦ّ ثش ١ٖشؽ اىشاد اص ت٨ذيذ ٣ ا٢ٝيت تبحيش ٕزاؿت٦ ٣ ثؼتش رذيذي سا ثشاي ثش٣ص ت٨ذيذ٧بي تبص٥  ث٦ إٓب٥

س٣ص سػب١ي ٨١بد٧بي ا٢ٝيتي ٣ ت٤ا١ذ ث٦ ٝب١قي دس ث٦ت٤ر٨ي ث٦ اي٠ اٝش ٝي٧ٜ خ٤ا٧ذ آ٣سد. ثي٧بي ٤١ ىشاح٧٘ٞبٟ ك٤ست، سا٥

٨١بد٧بي ا١تؾبٝي ١يض ث٦ تجـ اي٠ تنييشات،  (.1389ت٤اٟ ػبصد )تلذيَي، ٧ب سا دس تبٝي٠ ا٢ٝيت ّٜپٚيؼي تجذي٘ ؿ٤د ٣ آٟ

٧بي ثشٍشاسي ١ؾٜ ٣ صٛ سا دس ػبصٝبٟ، ػبختبس٧ب، اثضاس٧ب ٣ ؿي١٥٤بٕضيش١ذ ثشاي تبٝي٠ ا٢ٝيت ٣ ثشٍشاسي ١ؾٜ دس ربٝق٦، تنييشات ال

 ٣ر٤د آ٣س١ذ.ا٢ٝيت ث٦

٧بي ٝح٤سي ربٝق٦ اي اسصؽػبصٝب١ي ارتٞبفي اػت ٦ّ ث٦ ؿْ٘ ٝؼتٞش ٣ ىضاي٢ذ٧٥بي ارتٞبفي، ٤١في ثي٧ٞچ٢ي٠، آػيت      

شدي دس ١ؾٜ ارتٞبفي ٣ ١بثشاثشي دس اثقبد ىش٢٧ٖي، د٧ذ ٦ّ دس ثؼتش ارتٞبفي ٝتبحش اص اختالٗ ّبسّسا ٤ٝسد چبٙؾ ٍشاس ٝي

-ارتٞبفي، ػيبػي ٣ اٍتلبدي اػت ٦ّ دس فٌٞ، ٝؼبئ٘ اػبػي ١ؾيش ت٤سٛ، ثيْبسي ٣ ىَش سا ت٤ٙيذ ٣ دس ػغح، ا١حشاىبت سا ث٦

 ٢ّذ.ف٤٢اٟ ٝؼب٦ٙ ا٢ٝيت ف٤ٞٝي ثبصت٤ٙيذ ٝي

ف٤٢اٟ ٝح٤س اكٚي ٝذيشيت تش ٤ٝسد تبٝ٘ ٍشاس ٕيش١ذ. پٚيغ ث٦ف٤٢اٟ ٝؼب٦ٙ ا٢ٝيت ف٤ٞٝي ثبيذ ثيـ٧بي ارتٞبفي ث٦آػيت      

ٕب٦١، پٚيغ دس ٧بي ف٤ٞٝي، ٝذ١ي ٣ ػبصٝب١ي اػت؛ ٙزا دس ك٤ست ىَذاٟ اي٠ ٝـبسّت ػ٦ا٢ٝيت ف٤ٞٝي ١يبص٢ٝذ ٝـبسّت

-ي ػٚجي ٣ ػختيب ؿي٥٤ اىضاسيي ايزبثي ١ش٧ٛب ٣ ا١حشاىبت ىضاي٢ذ٥ ارتٞبفي ١بٕضيش اص ا١تخبة يْي اص د٣ ؿي٥٤ثشخ٤سد ثب آػيت

-اىضاسي اػت ٦ّ ا١تخبة ؿي٥٤ ا٣ٗ، پٚيغ سا دچبس ثحشاٟ ١بّبسآٝذي ٣ ا١تخبة ؿي٥٤ د٣ٛ، پٚيغ سا ثب ت٤ر٦ ث٦ سا٧جشد ربٝق٦

 ٢ّذ.ٝح٤سي آٟ، دچبس ثحشاٟ ٝـش٣فيت ٝي

يذ. ث٦ افتَبد ساثشت ٝشت٠: ىـبس آي ىـبس٧بيي اػت ٦ّ ثش اىشاد ربٝق٦ ٣اسد ٝيامٚت سىتبس٧بي ١بث٢٨زبس دس ربٝق٦ ١تيز٦      

: ٧1373ب سا ث٦ سىتبس ١بث٢٨زبس ٣ا داسد )٤ّصس، ؿ٤د تب آٟٝقي٢ي اص عشيٌ ػبختبس٧بي ربٝق٦ ثش ثشخي اىشاد ربٝق٦ افٞبٗ ٝي

193  .) 

سا  ثب تح٤الت اخيش، ٝؼئ٦ٚ اي٠ اػت ٦ّ ا١ؼبٟ دس ارتٞبؿ چ٦١٤ٖ، ثش چ٦ اػبػي، تحت ٧ذايت چ٦ چيضي، ا٢ٝيت خ٤د      

ؿ١٤ذ ٍؼٞتي اص اثضاس ٣ ٢ٝبثـ ٧بي ا١ؼبٟ ٢٧ٖبٝي ٦ّ إٓب٧ب٦١ ث٦ د٣س ٧ٜ رٞـ ٝيؿ٢بػي، رٞـد٧ذ. اص ٢ٝؾش ربٝق٦ػبٝبٟ ٝي

٣ػي٦ٚ ٍذست الصٛ سا د٢٧ذ، تب ثذي٠ؿخلي خ٤د سا دس اختيبس يِ ٝشّضيت ٝـتشُ )فبٝالٟ ا٢ٝيت: ح٤ْٝت، د٣ٙت( ٍشاس ٝي

  تحٌَ ثخـ٢ذ.ثشاي پيـجشد ا٧ذاه ٣ فاليٌ ٕش٧٣ي  

تشي٠ د٧ذ ثب اػتيبد٥ اص آٟ، ث٦ ٨ٜٝد٣ٙت، ا١حلبس اػتيبد٥ اص ص٣س ٝـش٣ؿ سا دس اختيبس داسد ٣ اي٠ ص٣س ث٦ د٣ٙت ٍذست ٝي      

٢ّذ. دس في٠ حبٗ، ٍذست د٣ٙت كشىبً ثش اػتيبد٥ اص ص٣س ٝجت٢ي ١يؼت ٣ ٣ؽيي٦ خ٤د ٦ّ ثشٍشاي ا٢ٝيت دس ربٝق٦ اػت، فٞ٘ ٝي

ؿ٤د. ث٢بثشاي٠ دس ٦ ر٤ٕٚيشي اص ت٨ذيذ ٝؼٚحب٦١ اىشاد فٚي٦ يْذيٖش ٣ يب ػبيشي٠ فٚي٦ د٣ٙت ٣ اتجبؿ آٟ ٝحذ٣د ١ٞيا٢ٝيت، كشىبً ث

 تشي داس١ذ.٧ضي٦٢ٕشي ا٧ٞيت ثيـتش ٣ ّبسثشد ٧ّٜبي ميش١ؾبٝي اص ا٧٤ٖٙبي ١ؾبٝيفلش حبضش ؿي٥٤

ؿ٤د. زبد ا٢ٝيت ت٨٢ب اص عشيٌ ايزبد ٤ٝا١ـ ػخت ٝيؼش ١ٞيايؿ٤د ٦ّ؛ ث٢بثشاي٠ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝجبحج ى٤ً، ١تيز٦ ٕشىت٦ ٝي      

دس اي٠ ساػتب اٝش٣ص٥ ػقي ٧ؼت٢ذ.  ٍذس ٦ّ دس ايزبد ا٢ٝيت ١َؾ داس١ذ، دس اَٙبء س٣ا١ي ١با٢ٝي ١يض ٤ٝحش٤ٝا١ـ ىيضيْي آؿْبس ٧ٞبٟ

ب اص عشيٌ حض٤س ىيضيْي ٣ ايزبد ١ؾٜ ٣ ا٢ٝيت ت٨٢ ّبس ٕشىت٦ ١ـ١٤ذ.٧بي ٢ّتشٗ ىيضيْي ٣ ٝؼتَيٜ ث٦ؿ٤د ٦ّ ٦ّ س٣ؽٝي

ر٤يي دس ت٤ا١ذ سا٧ٖـب ثبؿذ. صيشا فال٥٣ ثش كشى٦ث٢بثشاي٠ اػتيبد٥ اص ١ٞبد٧ب دس اٝش ١ؾٜ ٣ ا٢ٝيت ٝيؿ٤د. اىضاسي ٝيؼش ١ٞيػخت

١ح٤ ث٨تش ٣ ت٤اٟ ١ؾٜ ٣ ا٢ٝيت سا دس ػغح ربٝق٦ ث٧٦بي ٢ّتشٙي ت٢ذ ٣ ؿذيذ ٝي٧بي اٍتلبدي، ثذ٣ٟ ت٤ػ٘ ث٦ ؿي٧٥٤ضي٦٢

ي ٢٢ّذ٥ اػت. ١ٞبد يِ ؿي٧٥٤ب ٝاليٜ، ١شٛ ٣ ٍب١ـ٢٢ّذ، اٝب ٍذست آٟإش چ٦ ١ٞبد٧ب ١يض افٞبٗ ٍذست ٝيتش ثشٍشاس ّشد. ـػشي

ت٤اٟ ٕيت ٦ّ اص عشيٌ ١ٞبد٧ب ١يبص ث٦ ٢ّتشٗ ثيش١٣ي ٣ ىيضيْي ّٞتش ٢ّتشٙي ٙغيو ٣ ١شٛ ٣ ثذ٣ٟ افتشام اػت. ثب اي٠ ثحج ٝي

ػشي ربي اي٠ ١يش٣، يِيبىت٢ذ، اٝب ث٦ئٜ سا٢٧ٞبيي ١جبؿ٢ذ دس ٧ش چ٨بس سا٥، چ٢ذي٠ پٚيغ حض٤س ٝيؿ٤د. ٝخالً إش ٍشاس ث٤د فالٝي

د٢٧ذ. ٙزا اي٠ ١ٞبد٧ب ث٦ ٧ب سا ك٤ست ٝيتش، اٝش سىت ٣ آٝذ ٣ػبي٘ ١َٚي٦ سا ٣ ا١ؼبٟا١ذ ٦ّ ث٦ ١ح٤ ث٨تش ٣ ػشيـ١ٞبد٧ب اسائ٦ ؿذ٥

     ّبس ثجش١ذ. ٗ ت٢ذ ٣ ؿذيذي ث٦ثخـ٢ذ ثذ٣ٟ اي٦ْ٢ ٢ّتش٧ب ١ؾٜ ٝيص١ذٕي ا١ؼبٟ
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ا١تؾبٝي، ارتٞبفي ؿذٟ، اٍتلبدي ٣ ميش٥ ٧ؼت٢ذ. ١ٞبد٧ب -١ٞبد٧ب دس ربٝق٦ ٝذسٟ ٣ارذ ّبسّشد٧بي آ٤ٝصؿي، ٢ّتشٙي        

ثخـي س٣ داساي ّبسّشد٧بي ٣ىبً ٣ ٣حذتػبص١ذ، اص اي٠اىشاد ربٝق٦ سا دس دسُ ٝق٢ب ٣ سػيذٟ ث٦ ٧ذه ٝـتشُ ٝتحذ ٝي

ؿ٤د، ١ؾٜ ٣ ا٢ٝيت ٧بيي ٦ّ ١ٞبدػبصي دس آٟ، ثؼيبس ا٧ٞيت ٣ سا٧ٖـب تَٚي ٝيث٢بثشاي٠، چ٢ب١چ٦ ٕيت٦ ؿذ، يْي اص ح٤ص٧٥ؼت٢ذ. 

٧بي رٞقي تشي٠ اثضاس٧بي افٞبٗ ٍذست ٣ ٢ّتشٗ ثش خيبثبٟ، ٤ّچ٦ ٣ ٝحيظاػت. دس ؿشايظ اٝش٣صي٠، ١ٞبد٧ب، ث٨تشي٠ ٣ ٤ٝر٦

 ٧ب ث٦ ٍشاس صيش١ذ: ا١تؾبٝي ٣ ا٢ٝيتي داساي آحبس ٣ ١تبيذ ٝغ٤ٚثي ٧ؼت٢ذ ٦ّ ثشخي اص آٟ ٧بي٧ؼت٢ذ. ثش اي٠ اػبع، ١ٞبد٧ب دس ح٤ص٥

٧بي ت٤ا١يٜ اىْبس ٣ دمذم٧٦ب ٝي٧بي ا٢ٝيتي ٣ ا١تؾبٝي ثبؿ٢ذ. ث٦ ِّٞ آ٧ٟب ٣ ت٤كي٦ت٤ا٢١ذ ٣ػي٦ٚ ا١تَبٗ پيب١ٛٞبد٧ب ٝي-       

 شػيٜ.ا٢ٝيتي خ٤د سا ثيبٟ ٢ّيٜ ٣ ثب ديٖشاٟ ث٦ دسُ ٝـتشُ ث

٢٢ّذ. ث٢بثشاي٠ ثب ٧ب ؿشيِ ٧ٞذيٖش احؼبع ٝي١ٞبد٧بي ا١تؾبٝي ٝتقٌٚ ث٦ ربٝق٦ ٧ؼت٢ذ ٣ اىشاد خ٤د سا دس ٣ر٤د آٟ -       

 يبثذ.٣ر٤د ١ٞبد٧ب، احؼبع تقٌٚ ث٦ ١ؾٜ ٣ ا٢ٝيت دس١٣ي ٣ ٝحٚي اىضايؾ ٝي

٧ب ٣ ػشفت فٞ٘ ثيـتش ش ػ٤٨ٙت آ٤ٝصؽ، ّب٧ؾ ٧ضي٦٢ت٤اٟ ث٦ ربي ىشد )پٚيغ(، ثبص١ٞبيي ّشد. ثش اي٠ ا١ٝٞبد٧ب سا ٝي -      

 ٝتشتت اػت.

٢٢ّذ. ثشاي ٦١٤ٞ١، فالئٜ سا٢٧ٞبيي ٣ سا٢١ذٕي ثبفج استجبط ١ٞبد٧بي ا١تؾبٝي، استجبط ٣ ٝـبسّت ا١تؾبٝي سا ت٤َيت ٝي -      

 ٣ ا١تؾبٛ، ث٦ اؿتشاُ ثشػب٢١ذ. ٢٢ّذ خ٤د سا دس ػبي٦ ا٢ٝيتؿ١٤ذ ٣ اىشاد سا ٝزج٤س ٝيرٞـ ٨ٝٞي اص اٍـبس ٝختٚو ربٝق٦ ٝي

٧ب ٧بيي ٦ّ دس ر٨بٟ ثب آٟٕزاسي ٣ يبدآ٣سي تخٚيبت ٣ ٤٢ٞٝفيتػبص١ذ ٦ّ اص عشيٌ ١ب١ٛٞبد٧بي ا١تؾبٝي اىشاد سا ٍبدس ٝي -      

 ؿ١٤ذ، ثب ر٨بٟ ١ؾٜ ٣ ٍب٤١ٟ ثشخ٤سد ٢٢ّذ.س٣ثش٣ ٝي

٦١٤ٕ ١ٞبد٧ب، ثخـ٢ذ. اي٠ي دسُ ١ؾٜ ٣ ا٢ٝيت ارتٞبفي ث٨ج٤د ٝي١ٞبد٧بي ا١تؾبٝي ت٤ا١بيي ٣ ؽشىيت افضبي ربٝق٦ سا ثشا -      

د٢٧ذ، ٣ اص ػ٤ي ديٖش، ؽشىيت پيـٖيشي اص ٤ٍ٣ؿ تخٚيبت ٝذ١ي ٣ ح٘ اص ػ٤يي ت٤ا١بيي ا١ذيـيذٟ ث٦ اي٠ ٦ٙ٤َٝ سا اىضايؾ ٝي

 ثش١ذ.ٝؼبئ٘ ا٢ٝيتي سا ثبال ٝي

٧بي اٍتلبدي ١يض ٧بي ىش٢٧ٖي، اص كشى٧٦ب ض٠ٞ كشى٦ثشد آٟا٤ٙك٤ٗ ٣ ث٦ ػشفت ٍبث٘ تش٣يذ ٧ؼت٢ذ. ّبس١ٞبد٧ب ػ٨٘ -     

 ثشخ٤سداس اػت.

رب ثشاي ٝب ثبا٧ٞيت چ٦ دس اي٧٠ب ٣ احشات ٝخجت ديٖشي ثشاي ١ٞبد٧ب اؿبس٥ ّشد. آٟت٤اٟ ث٦ ١َؾ١ؾيش ّبسّشد٧بي ى٤ً، ٝي     

 ٧بػت.اػتيبد٥ ثيـتش اص آٟ اػت، ت٤ري٦ ّبسايي ٣ احشثخـي ١ٞبد٧ب دس ح٤ص٥ ١ؾٜ ٣ ا٢ٝيت ارتٞبفي ٣ ضش٣ست

٧ب ١يؼت؛ تٞبٛ ايزبد ا٢ٝيت ت٨٢ب ّبس پٚيغ يب ١يش٣ي ا١تؾبٝي يب ١يش٣ي اعالفبتي ٣ اٝخبٗ آٟثبؿذ ٦ّ؛ الصٛ ث٦ يبدآ٣سي ٝي     

ٜ ٧بي ٕش٧٣ي، ٦ٞ٧ ٣ ٦ٞ٧ ثبيذ دػت ث٦ دػت ٧٧ب ٕشىت٦ تب سػب٧٦١بي ىش٢٧ٖي ٣ تجٚيني اص آ٤ٝصؽ ٣ پش٣سؽ ٣ دا١ـٖب٥دػتٖب٥

ع٤سي ٦ّ إش يِ ىشد اص افضبي خب٤١اد٥ ّبس خالىي ا١زبٛ ثذ٢٧ذ تب ١ؾٜ، ا١ضجبط ٣ احتشاٛ ث٦ ٍب٤١اٟ ث٦ يِ اسصؽ تجذي٘ ؿ٤د، ث٦

ي خ٤د ١َ٘ ٢ّذ؛ ٤٢٧ص ٝتبػيب٦١ دس ىش٢٧ٔ ربٝق٦، ثؼيبسي اص ّبس٧بي خاله، ٤١في صس١ٖي تَٚي سا ثشاي خب٤١اد٥داد، ١ت٤ا١ذ آٟ

اي٠ اٝش ٝؼتٚضٛ يِ تح٤ٗ ىش٢٧ٖي ت٤ا٢١ذ دس ايزبد ا٢ٝيت ١َـي اػبػي داؿت٦ ثبؿ٢ذ، ٝشدٛ ٝي ٨١بد٧بي ٝحٚي ٣ؿ٤د! ٝي

 .فٞيٌ اػت

ؿ٤د؛ ث٦ ػجت ا٧ٞيت ٣ ّبسّشد ١ٞبد٧ب دس آ٤ٝصؽ ١ؾٜ ٣ ا٢ٝيت ارتٞبفي، ضش٣ست داسد ٦ّ دس ساػتبي دس خبت٦ٞ پيـ٨٢بد ٝي    

اي ؿ٢بػبيي ١ٞبد٧بي ا١تؾبٝي ٤ٝر٤د ٣ ١يض ؿْ٘ دادٟ ث٦ ١ٞبد٧بي ٧بي ارتٞبفي ميشسػٞي، ٣ ثشتش ٢ّتشٗؿ٢بػبيي ٕؼتشد٥

ت٤اٟ اٝيذ داؿت ٦ّ ػشفت ٣ رذيذي ٦ّ داساي ثقذ ٝخجت ٣ ػبص١ذ٥ ٧ؼت٢ذ، ٝغبٙقبت ٝـبث٨ي ك٤ست ٕيشد. ثب چ٢ي٠ ّبسي، ٝي

 تشي عي ؿ٤د.١ح٤ ٝتقبدٗؿتبة ىش٢٧ٔ ١ؾٜ ٣ ا٢ٝيت، ىض١٣ي يبىت٦ ٣ ىشاي٢ذ آٟ ث٦
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 رسیفاهنابغ 

پظ٧٣ـي دا١ـٖب٥ ف٤ٚٛ -ي فٚٞيٝز٦ٚ« اسصيبثي تبحيش ّبسثشد تبث٧٤ٚبي اي٢ٞي ثش اكالح سىتبس٧بي ١باي٠ٞ»(، 1388اسٍبٝي، ؿيشاص٥ ) [1] 

 .98 - 93، كق 68، ؿٞبس٥ 17پضؿْي ص١زبٟ، د٣س٥ 

چبح سي، حؼ٠ س٣حب١ي ٣ ٨ٝذي ر٣اٙيَب، تشر٦ٞ ػيذٝ«اٙٞٚ٘دس ػيبػي ثي٠ ٍذست ١شٛ، اثضاس٧بي ٤ٝىَيت»(، 1387اع. ١بي، ر٤صه ) [2] 

 .، ت٨شاٟ: دا١ـٖب٥ اٝبٛ كبدً)ؿ(د٣ٛ

  .12ي ػبٜٙ، ؿٞبس٥ ي ربٝق٦ي ػپيذ٥ ٤ٕساٟ، دس ١ـشي٦تشر٦ٞ« ربٝق٦ ىشاك٢قتي دس سا٥»(، 1372ث٘، دا١ي٘ )   [3]   

 ٝغبٙقبت سا٧جشدي. پظ٧٣ـْذ٥  :، تشر٦ٞ ١بؿش، ت٨شاٟ«٧ب ٣ ٧شاعٝشدٛ، د٣ٙت»(، 1378ث٤صاٟ، ثبسي )      [4]

، د٣اصد٧ٜ ػبٗ ،سا٧جشدي ٝغبٙقبت ىل٢ٚب٦ٝ ايشا١ي، ربٝق٦ دس ا٢ٝيت ١شٛ اػتَشاس سا٧جشد ٕيتٞب١ي؛ ثبصت٤ٙيذ (،1388ىشصاد )، پ٤سػقيذ [5]

 .163-135كق ، 45 ٝؼٚؼ٘ ػ٤ٛ، ؿٞبس٥ ؿٞبس٥

ر٤٨ٞسي  1444ا١ذاص رتٞبفي دس اىٌ چـ٧ٜبي ا٢ٝيت ػيبػي ٣ ا(، ثشسػي ٤ٝٙي1389٦تلذيَي، ٝحٞذفٚي ٣ تلذيَي، ىش٣ك )[6] 

اٙٞٚٚي دا١ـٖب٥ آصاد اػالٝي ٣احذ ؿ٨شسضب، ؿٞبس٥ پ٢زٜ، پظ٧٣ـي تحَيَبت ثي٠ -اػالٝي ايشاٟ )ثب تبّيذ ثش ا٢ٝيت دس١٣ي(، ىل٢ٚب٦ٝ فٚٞي

 .170-135كق 

 شك.١ـش ػيٞ :، ت٨شاٟ، چبح ػ٤ٛدخت خ٤اسصٝيي ؿ٨ي٠(، ٤ٝد ػ٤ٛ، تشر1376٦ٞتبىٚش، ا٤ٙي٠ )[7] 

 ت٨شاٟ: ا١تـبسات ػٞت.، چبح ػ٤ٛؿ٢بػي، ٧بي ربٝق٦(، ١ؾشي1383٦ت٤ػٚي، مالٝقجبع )[8] 

ؿ٢بػي ٣ ي س٣اٟ، ٝز٦ٚ«٧بي ا٢ٝيت دس ػبختبس خيبٙي ٣ ١ٞبدٕشايي ٤١ر٤ا١بٟ ؿ٨ش ت٨شاٟثشسػي ١ٞبد٧ب ٣ ١ـب٦١»(، 1380دسا١ي، ّٞبٗ ) [9]

  .34 - 9، كق 2ف٤ٚٛ تشثيتي، ػبٗ ػي ٣ يْٜ، ؿٞبس٥ 

 (، دسآٝذي ثش ربٝق٦، تشر٦ٞ حؼي٠ ث٨ش٣اٟ، ٝـ٨ذ، ١ـش آػتبٟ ٍذع سض٤ي.1371ساثشتؼ٤ٟ، يبٟ ) [10]

-53، كق3ي ف٤ٚٛ ارتٞبفي، رٚذ د٣ٛ، ؿٞبس٥ ي ي٤ػيقٚي اثبرسي، ١ب٦ٝؿ٨ش ٣ حيبت ر٢٧ي، تشر٦ٞ(، ّال1375ٟصيٞ٘، ٕئ٤سٓ ) [11]

66. 

 .12ي ػپيذ٥ ٤ٕساٟ، ١ـشي٦ ربٝق٦ ػبٜٙ، ؿٞبس٥ ٦ٞس٣د، تشر(، ر٨بٟ ث٦ ّزب ٝي1375ؿبه، آداٛ ) [12]

 ف٤ٚٛ ١ب٦ٝ ،«ؿ٢بختي تشع اص رشٛ دس ٝيبٟ ص١بٟ ؿ٨ش ت٨شاٟتحٚي٘ ربٝق٦» (،1387) ص٧شا ،ػ٨يال ٣ ٝيشحؼي٢ي ىؼبيي، كبدٍي [13]

 152.-125كق  ارتٞبفي،

 .ت٨شاٟ: ا١تـبسات ٝيـب ،چبح د٣ٛ(، س١ٔ ٣ تشثيت، 1387اّجشصاد٥، ٨ٝذي )فٚي [14]

 ا١تـبسات فٚٞي. :ؿ٢بػي، تشر٦ٞ ٝحؼ٠ حالحي، ت٨شاٟ(، ص١ذٕي ٣ ا١ذيـ٦ ثضسٕبٟ ربٝق٤ّ1373٦صس، ٤ٙييغ ) [15]

٧ب ٣ ١ٞبد٧ب: ٧بي ١ٞبدي دس سػب٦١ي ١ؾبٛ(، پظ٧٣ـي ىٚؼيي، س٣ا١ـ٢بختي ٣ آ٤ٝصؿي دسثبس1377٥ٕبسد١ش، ٧ب٣اسد ٣ دي٤يذ پشّي٢ض ) [16]

 تشر٦ٞ ٝحج٤ث٦ ٨ٝبرش، ا١تـبسات ػش٣ؽ.  ٧بي ثيبٟ ٣ استجبط ٣ آ٤ٝصؽ،ك٤ست

 ١ب٦ٝ ى٤ٟ طيِ.تبسيخ(، ٝؼزذ آيي٦٢ ١ٞبدي٠ اػالٛ، ٝلبحج٦ ثب ٧يت٦ٕبس٣دي، س٣ط٥ )ثي [17]

 ا١تـبسات آ٦ٕ. :ي ٝحٞذ ١ج٤ي، ت٨شاٟ، تشر٦ٞ«ؿ٢بػي١ـب٦١»(، 1380ٕيش٣، پش ) [18]

 ارتٞبفي، سىب٥ پظ٧٣ـي -فٚٞي يىل٢ٚب٦ٝ« ٧بي ف٤ٞٝي ؿ٨شيرشٛ، خـ١٤ت ٣ احؼبع ا٢ٝيت دس ىضب»(، 1385ٝذيشي، آت٤ػب ) [19]

 .28 -11، كق۲۲ ؿٞبس٥ ؿـٜ، ػبٗ

 ا١تـبسات اٝيشّجيش. :(، ىش٢٧ٔ ىبسػي، ت٨شا1371ٟٝقي٠، ٝحٞذ ) [20]

ػ٤ٛ،  س٨١٥ٜ، ؿٞب ػبٗ ا١تؾبٝي، دا١ؾ ، ىل٢ٚب٦ٝ«١با٢ٝي احؼبع ّب٧ؾ دس آٟ ١َؾ ٣ ٝح٤سربٝق٦ پٚيغ» تبسيخ(،)ثي  ٧ٞتي، سضب [21]

 . 147 -141كق 

 ا١تـبسات ىش٢٧ٔ ٣ اسؿبد اػالٝي.  :، ت٨شاٟر٤ي فٚي كٚح٧ب، تشر٦ٞ( ، ١ٞبد٧ب ٣ ١ـب1366٦١ٕش، آٙيشد )٦٢٧٤٧ [22]

 ١تـبسات اٝيشّجيش.: ا ي اث٤عبٙت كبسٝي، ت٨شاٟتشر٦ٞ« ٧بيؾا١ؼبٟ ٣ ػٞج٘»(، 1356ي١٤ٔ، ّبسٗ ٤ٕػتب٣ ) [23]

 
English Resources: 

[1]Dyson,A.H.(1994). "Symbol Makers, Symbol Weavers: How Children Link Play, Pictures  & Print". Young 

Children Vol.45, No.6, PP . 54-57. 

[6] Encuentra, Hernandez(1994). Play as a framc of Emergency of first Symbols. Spain: Universitat Autonoma 

de Barcelona. 

[3] Jong (1944). L,Homme Ala Decouverte de Son Ame Geneve. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

 

18 

 

[4] Klucrihohn , Flornce R  &  Strodtbeck, F.L. (1961) Variations in Value Orientation. Evanstion  

Row/Peterson & Company. 

[5] Lehto MR, Salvendy G.Warnings (1995): A supplement not a substitute for other approaches to safety. 

Ergonomics; 38. 

[6] Newton, Stuart; Hoyle, Eric(1994). Culture & Survival: The Role of Symbol in Improving the Quality of a 

Comprehansive School. School Organization. Vol.14, No.6, PP. 349-319. 

[7]  Simon, R.M (1997). Symbolic Images in Art as Therapy. London and New York: Routledge.    

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

