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 چكيذُ
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ٔذس٘يؼـتيٞؼـتٙذوـٝٞبييپؼتدٞٙذ،ٔـحٖٛاص٘ـب٘ٝفشٍٞٙيوٝوٛدوبٖسأخبعتلشاسٔي
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 هقذهِ

ٯذسٱ، اٳش٠بدار ثٴيبٱ ثشا٤ٛٴـي سا ٬ٓيـٸ ٯذسٳيشـٸ     دس دٹٸ ٹٜشبد ٯيالدي، ٳح٬ٸ ٤ٛشي دؼز
يٲ اٳش٠بدٹب ثٸ حذي ثٶد ٣ـٸ اص س٤ٜـشار ٬ٛؼـٜي سـب ٯٴٌـٞ اػـشٜبدٷ اص       آٗبص ٣شد. داٯٴٸ ا

ٹبي ٬ٛؼٜي ٯذسٳيشٸ ٵ دػشبٵسدٹبي  ٧شٛز. سشديذ دسثبسٷ ثٴيبٱ ٵػبي٪ سٵصٯشٷ سا دس ثش ٯي
ٹـبي دبيـبٳي ٟـشٱ     ٯذسٳيؼٮ سا ثٸ س٤ٜش ٗب٫ت دس ٯجبحض سٵؿٴ٤ٜشي دٹٸ ٯبدي آٱ، دؼز

 ثيؼشٮ سجذي٪ ٣شد. 
ٹبي ٯـذسٱ ثـٸ حؼـبة     داس ٯخب٫ٜز ثب آٯٶصٷ ػذيذ ٯيذاٱ دس ايٲ ٯيبٱ، س٤ٜشار چخ

ّ      ٯي ٹـب ٵ ثـٶيظٷ ٯحلـٶالر     آٯذ. ايٲ ٳح٬ٸ، سٰش٣ض خٶد سا ثـٸ ًـٶس ٰٓـذٷ ثـش ٯٶهـٶ
ٛشٹٴ٨ي ٯشٰش٣ض ٣شدٳذ. ثٸ ٧ٰبٱ آٳبٱ ٓشهٸ ايٲ ٯحلٶالر ٛشٹٴ٨ـي سٴٺـب يـ٢ ٯٔبٯ٬ـٸ     

(. ثـٸ  24، ف 1998، 1ٹبػـز )ثٶدسيـبس   سٵصاٳٸ ٳيؼز ث٤٬ٸ سد ٵ ثذ٩ ٣شدٱ ٣بالٹب ٵ ديب٭
ؿٶٳذ، ٣بٯالً ٛبٟذ ٰٓـٞ   ٯحلٶالسي ٣ٸ ثشاي ٯب ٛشاٹٮ آٵسدٷ ٯي( »1971) ٧2ٜشٸ ػيٰؼٶٱ

دزيش آٳٺب ثٸ ٬٣ي اص ٹذايز اٳشطي سٵاٳي ٳبسٶاٱ اػـز. ا٧ـش    ٵ طسٛب ٹؼشٴذ. ٯحشٶاي ؿ٤٪
ايٲ ٵأٟيز داسد ٣ٸ ػٺبٱ ٵأٟي ٯب اص ايٲ دغ ٟبدس ثٸ سٶ٫يذ ٹـيچ ٧ٶٳـٸ ٳٰـبد ٯٴبػـجي     

آػـشبٳٸ   سٶاٱ ٧ٜز ٣ٸ دس ٹبي اٳؼبٳي ٳيؼز؛ آيب ٳٰي حش٣ز دسآٵسدٱ حؼبػيز ثشاي ثٸ
 «. اي ٟشاس داسيٮ؟ ٧ؼؼز سبسيخي ٣بٯالً ٗب٨ٛيش٣ٴٴذٷ

ٹـبي اٳ٠يـبد ٵ اٟشـذاس٧شايي ثـٸ ًـٶس       ٹب ٯٔش٠ذ ثٶدٳـذ صٯيٴـٸ   ٯذسٱ دس ايٲ ٯيبٱ، دؼز
ٯذسٳيشـٸ   ؿٶد. ثٸ ٧ٰبٱ آٳـبٱ  ٯـخق اص ًشيٞ كٴٔز ٛشٹٴ٨ي ٣ٶد٣بٱ ٛشاٹٮ آٵسدٷ ٯي

دٹي ثٸ اثضاسٹبي ٣ٶد٣بٳٸ، دس اك٪ صٯيٴـٸ اٳ٠يـبد آٳـبٱ سا دس ثضس٧ؼـب٫ي      دس ػشيبٱ ؿ٤٪
 داسي دسآيٴذ. ٣ٴٴذٷ ٯحلٶالر ػشٯبيٸ آٵسد سب دس آيٴذٷ ثٸ كٶسر ٯلشٙ ٛشاٹٮ ٯي

ٯذسٱ، ػزاثيز خـٶد   ٹبي دبيبٳي ٟشٱ ثيؼشٮ، ٳح٬ٸ ٤ٛشي دؼز ثب ٵػٶد ايٲ، دس ػب٩
ا٫يؼشي ٵ اٳ٤ٔبػي آٱ ح٬ٰـٸ   ٯٴش٠ذاٱ آٱ، ثٶيظٷ ثش ٯٶاهْ ايذٷسا سب حذي اص دػز داد ٵ 

ٯذسٱ اص ثٴيبٱ سٺي اػـز ٵ ٬ٛؼـٜٸ خـٶد سا سٴٺـب دس      ثشدٳذ. ثٸ ٧ٰبٱ ٯٴش٠ذاٱ، س٤ٜش دؼز
ٯذسٱ ثٸ ػبيي سػيذ ٣ٸ ثشخي آٱ سا  ٣ٴذ. ٯخب٫ٜز ثب س٤ٜش دؼز ٳٜي ٯذسٳيشٸ ػؼشؼٶ ٯي

 (.299 ف ،1389يشيٸ، ٣بسي ػذيذ ثٸ حؼبة آٵسدٳذ )ثـ ٯحبِٛٸ  دس صٯشٷ
ٯذسٱ دس ي٤ي اص كٴبيْ ٛشٹٴ٨ي ٣ٶد٣ـبٱ   ٹبي دؼز ٯ٠ب٫ٸ حبهش، ثب ػؼشؼٶي ٳـبٳٸ

ٯذسٳيؼـٮ سـب حـذي     ٵسصد ٣ـٸ ايـٲ اسصيـبثي اص ٳح٬ـٸ دؼـز      ٹب اػشذال٩ ٯي ئٴي ٣بسسٶٱ
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اٳـذاصٹبي ػذيـذي سا    ٹبي ٬ٛؼٜي ٵ ػيبػي ايٲ ٧ٜشٰبٱ، چــٮ  اػز ٵ ثٴيبٱ  خٶؿجيٴبٳٸ
ٯٔٴبيي ٓلش حبهش ٧ـٶدٷ اػز ٣ٸ ٛشاسش اص ٯجبحـض داٳــ٨بٹي، دس    ٹبي ثٶيظٷ دس ٳِب٭

ٹب، اثضاسٹبي  ٹبيي اص آٱ سا ديذ. ي٤ي اص ايٲ حٶصٷ ٷ سٶاٱ ػ٬ٶ حٶصٷ صٳذ٧ي سٵصٯشٷ ٳيض ٯي
 ٹبي س٬ٶيضيٶٳي ٹؼشٴذ.  ػبص ٣ٶد٣بٱ ٵ ثٶيظٷ ٣بسسٶٱ ػش٧شٯي

 هثاحث ًظزي: ًظزيِ فزٌّگي كَدكاى 

دٳيبي ٯذسٱ دٵ٧بٳٸ اػز. اص ي٢ ػٶ، ثٸ ٣ٶد١ ثـٸ ٯظبثـٸ    ٛٺٮ ٛشٹٴ٨ي ٯب اص ٣ٶد٣بٱ دس
ٹـبي ٯـزٹجي ٳيـض چٴـيٲ      ؿـٶد ٵ ػـٴز   ػٶطٷ ٯؼشٔذ خشاثي، ٧ٴبٷ ٵ ٳبثب٫٘ي ٳ٨شيؼشٸ ٯي

٧ٴـبٹي   ٹبي دب١، ثي ٣ٴٴذ، اٯب اص ػٶي دي٨ش، ٣ٶد٣بٱ ٯِٺش احؼبع اي سا س٠ٶيز ٯي ايذٷ
آٯـٶصؽ   ٵ سشثيز ؿٶٳذ. ٵ ٯٔلٶٯيز ٹؼشٴذ ٣ٸ ثبيذ اص ػٶي ثضس٧ؼبالٱ آٯٶصؽ ثجيٴٴذ

( ٯٔش٠ذ اػـز  2000) 1دس ايٲ ٯٔٴب سٴٺب س٠٬ي ٯظجز اٳذيـبٳٸ آٱ ٳيؼز. ٹٰچٴبٱ ٣ٸ ثي٨ٴ٪
٣ــي ٵ اٟشـذاس٧شايي سا ٳيـض     سٶاٱ ٯٌـبٯْ ثٺـشٷ   ٹبي اخالٟي ٣ٶد٣بٱ ٯي دس دغ آٯٶصؽ»

 «. ٯـبٹذ ٣شد
شٴذ ٣ٸ ثـشاي  ٹب، ػٸ اثضاسي ٹؼ ثبصي ٹبي س٬ٶيضيٶٳي ٵ اػجبة ٹبي ٣ٶد٣بٳٸ، ٣بسسٶٱ ثبصي

( دس ٣شبة 1973) 2ػ٬ٰٸ سٵالٱ ثبسر اٳذ. اص ٯٔشٛي ػٺبٱ ثضس٧ؼب٫ي ثٸ ٣ٶد٣بٱ ػبخشٸ ؿذٷ
ٹب اثضاس آٯبدٷ ٣شدٱ ٣ٶد٣بٱ ثـشاي ػٺـبٱ    ثبصي اػجبة»٣ٴذ ٣ٸ  ؿٴبػي خٶد اؿبسٷ ٯي اػٌٶسٷ

 «.دسآيٴذ آٱ ثضس٧ؼب٫ي ٹؼشٴذ سب ثٸ صٵدي ثٸ كٶسر خشيذاساٱ ٯٔبٳي ٵ سٶ٫يذار

ٯيـبٱ  سا  دٵػـٶيٸ اي  ساثٌـٸ  ،ٹـبي ٛشٹٴ٨ـي   اٱ خشدػب٫ي ثب سٶ٫يذ ٳـبٳٸٹٰضٯبٳي دٵس
ٹـبي ٛشٹٴ٨ـي ثـضس٥     ػبصد. ٣ٶد٣بٱ دس حيٲ سٶ٫يـذ ٳــبٳٸ   ٣ٶد٣بٱ ٵ ٛشٹٴ٦ دذيذاس ٯي

ثخــي اص آٱ ٛشٹٴـ٦ ٵ دس ح٠ي٠ـز ٳ٨ٺجـبٱ آٱ ثـٸ       ،ؿٶٳذ ٵ ثٴبثشايٲ دس ثضس٧ؼـب٫ي  ٯي
ٵ ٳـٸ  )٣ٴٴـذٷ   سٴٺب اػـشٜبدٷ  ،ب٫ي٣ٶد١ دس دٵسٷ خشدػ ،اٯب اص ػٶي دي٨شآيٴذ؛  ٯيحؼبة 
٣ٴـذ ث٤٬ـٸ اص آٱ اػـشٜبدٷ     ٰـي ٯٔٴبٹبػز. اٵ ػٺبٱ سا ٣ـٚ ٵ خ٬ـٞ ٳ  ػٺبٱ (٣ٴٴذٷ خ٬ٞ
ػٺـبٱ   ٹبيثب ػـبصٵ٣بس  ،ي ٵأٟي اػزي٣ٴذ ٵ اص ًشيٞ سخذادٹبيي ٣ٸ ٛبٟذ ٯبػشاػٶ ٯي

ص دزيشي ٣ٶد٣بٱ دس دٵساٱ خشدػـب٫ي ٵ ا  اي اص ػبٯٔٸ ثخؾ ٰٓذٷ ،ؿٶد. ثٴبثشايٲ ٯيآؿٴب 
اص ايـٲ  ( 2000) 3٭ٺـب . ٣بٳيٴ٨دـزيشد  كٶسر ٯـي ػذيذ  ٹبي ٛٴبٵسيًشيٞ ٛوبي ٯؼبصي 
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اص ًشيـٞ   ايـٲ ٛشٹٴـ٦  »ثٸ ٧ٜشـٸ ٵي   ثشد. ٳب٭ ٯي «1ٛشٹٴ٦ اسبٝ خٶاة»دذيذٷ ثٸ ٓٴٶاٱ 
ثـب  ػـبصد ٵ آٳـبٱ سا    اٯٶس اٳشضآي ٵ دس ٛوبي ٯؼبصي ٣ٶد٣بٱ سا ثب دٳيبي ٵأٟي آؿٴب ٯي

 «.ذ٣ٴ ٛشايٴذ ٠ٓالٳيز دس٧يش ٯي
ؿـ٤٪  دس دٵسٷ خشدػب٫ي  اػز ٣ٸرٹٴي  ٛشايٴذٹبي ثش دبيٸايٲ ٯٜشٵم ٣ٸ ػٺبٱ ٯب 

ػـبصد. ي٤ـي اص    اٹٰيز ٯٌب٫ٔٸ اثضاسٹبي ٛشٹٴ٨ي آٯٶصؽ ٣ٶد٣بٱ سا آؿ٤بس ٯي ٧يشٳذ، ٯي
ؿـيٶٷ   ،ٹـب  سـشيٲ ٓٴلـش دس ايـٲ ٣ـبسسٶٱ     ٹبي س٬ٶيضيٶٳي ٹؼشٴذ. ٯٺٮ ٣بسسٶٱ ،ايٲ اثضاسٹب

ٹـبي   ٹـبي ػـيٴٰبيي ٣ـٸ ٳــبٳٸ     ٟٔيز اػز. ثشخالٙ ٛـي٬ٮ ٧ٶيي ػبدٷ آٳبٱ اص ٵا سٵايز
ٺـب  آٳ٧يشٳذ ٵ ٛٺـٮ   ٹبي هٰٴي ٵ سٜؼيشي ٟشاس ٯي دس صٯشٷ دال٫ز ٺبٵ سلٶيشي آٳ  ٯي٣ال

 ،ٹبي س٬ٶيضيـٶٳي  دس ٣بسسٶٱ اػزٹبي ٳٺٜشٸ دس ٛي٬ٮ  سٜؼيشي سٵؿٴ٨شاٳٸ اص ٳـبٳٸ ٳيبصٯٴذ
اي  ثـٸ ؿـيٶٷ   ٹـب  ٸٹب ٵ ٣ٴبي ٷب، اػشٔبسٹ ٹبي آؿ٤بس ثش سٵايز ٬ٗجٸ داسٳذ. ايٺب٭ ثيـشش دال٫ز

ٹـب سا ثـذٵٱ    ذ سب ٣ٶد١ ثشٶاٳذ ٳــبٳٸ ٳؿٶ ي ٣بسسٶٱ حزٙ ٯياآ٧بٹبٳٸ اص ػبخز ٵ ٯحشٶ
ٹبي ثؼيبس ػبدٷ آٳبٱ اص صٳـذ٧ي ٯ٤ٰـٲ    دس دغ سٵايزثب ايٲ ٵػٶد ذ. ٣ٴٵي٪ دسيبٛز أس

ـ      ٹبي ديچيذٷ اػز ٯٔبٳي ٵ ٳـبٳٸ ٸ ثبؿـذ.  اي اص سٵاثـي صثـبٳي، اػشٰـبٓي ٵ ًجئـي ٳٺٜش
ٹـبي   ٳـبٳٸ ٹب، ٣ٴٴذ ٵ اص ًشيٞ ايٲ سٵايز ٹب ػٺبٱ سا سٵايز ٯي ٣ٶد٣بٱ اص ًشيٞ ٣بسسٶٱ

ارٹـبٱ ٣ٶد٣ـبٱ    ٹب ثش ٣بسسٶٱ ٧زاسي طيشأس ،ثٴبثشايٲ .٧يشٳذ صثبٳي ٯشثٶى ثٸ ػٺبٱ سا ٛشا ٯي
ػشيبٱ ٛشا٧يشي صثبٱ ٵ س٤ٰي٪ ٧ـشبسٹبي صثـبٳي ٯحـذٵد    ثٸي آٳبٱ ٵ سٴٺب ثٸ دٵسٷ ٣ٶد٣

ٯٔٴبي اٵ٫يـٸ ػٺـبٱ سا دس رٹـٲ ٣ٶد٣ـبٱ      ،ٹبي ػذيذ ٶد ث٤٬ٸ اص ًشيٞ خ٬ٞ ٳـبٳٸؿ ٳٰي
ٹـبي   ٧شٛشٸ دس كٜحٸ س٬ٶيضيٶٱ ي٤ي اص ٧زس٧بٷ  ٹبي سلٶيشي ؿ٤٪ ٣ٴٴذ. سٵايز خ٬ٞ ٯي

اٳذاصي اػز. ايٲ ٯؼئ٬ٸ ثخلٶف دسثبسٷ ٣ٶد٣ـبٱ ػبٯٔـٸ ٯـب ٯلـذاٝ      ٯٺٮ چٴيٲ چـٮ
سا ٳيض ثـٸ   ٹبي خٶد  ٷبي ايشاٳي ٣ٸ حشي آٯٶصٹ داسد. ػبي٨بٷ ٯحٶسي س٬ٶيضيٶٱ دس خبٳٶادٷ

ذ ٯٶػت ؿـذٷ  ٳ٧يش ٹبي ؿٜبٹي ٛشا ٯي ٵاػٌٸ ٳجٶد ٛشٹٴ٦ ٯ٤شٶة اص س٬ٶيضيٶٱ ٵ سػبٳٸ
 ٹبي س٬ٶيضيٶٳي ثبؿذ. ثشٳبٯٸ يبٛشٸ دشٵسؽارٹبٱ ٣ٶد٣بٱ ايشاٳي سب حذي  ٣ٸاػز 

كـٴٔز  سا ٯشٶػـٸ   ٹبٹبي ٤ٛشي اػز ٣ٸ ثيـششيٲ اٳش٠بد ٮ ي٤ي اص ٳح٬ٸٯذسٳيؼ دؼز
ايٲ سٶ٫يذار ٛشٹٴ٨ـي دس   ٯذسٱ، دؼزٛشٹٴ٨ي ٣ٶد٣بٱ ٣شدٷ اػز. ثٸ ٧ٰبٱ اٳذيـٰٴذاٱ 

ٹـبي   ٹـب ٵ اثـظٷ   ٧يشٳذ ٵ اص ًشيٞ سجذي٪ ٣ٶد٣بٱ ثٸ ػٶطٷ ثؼششي اص سٵاثي ٟذسر ؿ٤٪ ٯي
ػـبصٳذ ٣ـٸ ٛشٹٴـ٦ ٯـذسٱ سا آٱ ًـٶس ٣ـٸ دس ٣ـٶد٣ي         ٛشٹٴ٨ي اص آٳبٱ ثضس٧ؼـبالٳي ٯـي  

                                                      

1. bedroom culture 
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ٳٺٜشـٸ دس ايـٲ ٛشٹٴـ٦     1س ح٠ي٠ز، ٳ٨ٺجبٳبٱ اكـ٬ي ٹظٯـٶٳي  ٣ٴٴذ ٵ د اٳذ، دس١ ٯي آٯٶخشٸ
ٛـبٳشضي  »ٵ « ٹب ٵ حيٶاٳـبر  ٯبؿيٴي ؿذٱ اٳؼبٱ»، «ػبخز ٯشداٳٸ سٶ٫يذار ٛشٹٴ٨ي»ٹؼشٴذ. 

اصػ٬ٰـٸ  « ٹـبي ٛشٹٴ٨ـي   ثيٴـي  ٱ ؿذٱ سٯضآ٫ٶد ػـ٬ٌٸ ٛشٹٴ٨ـي ٵ ٹظٯـٶٳي دٴٺـبٱ دس ػٺـب     
 (.1992، 2شٵص اػز )٫يٶسبسدٯذسٱ ثٸ اثضاسٹبي ٣ٶد٣بٳٸ اٯ اٳش٠بدٹبي اػبػي ٯٴش٠ذاٱ دؼز

ثـب  دٹذ ٣ٸ  ٯيٹبي اخيش ٳـبٱ  سش ثٸ اثضاسٹبي ٛشٹٴ٨ي ٣ٶد٣بٱ دس دٹٸ اٯب ٳ٨بٹي دٟيٞ
سخٴـٸ ػـ٬ٌٸ ٛشٹٴ٨ـي ٯـذسٱ ثـٸ ايـٲ كـٴٔز، ٯٜـبٹيٮ          ٵٹـب   ٯذسٱ دؼزح٬ٰٸ  ٵػٶد
دي٨شي اص ٛشٹٴ٦ دس آطـبس ٣ٶد٣بٳـٸ     ٯؼشٔذ ثبصسٶ٫يذ ٧ٶٳٸ ،ٹٰچٶٱ ٯذسٳيؼٮ ٯذسٱ دؼز

ثبؿـذ؛ چـشا ٣ـٸ     سأطيش ثيـششي داؿشٸسٶاٳذ ثش دٳيبي آيٴذٷ ٣ٶد٣بٱ  ٯيٸ ٯشاست ٹؼشٴذ ٣ٸ ث
٧شايي ٛشٹٴ٨ي سا ثشاي ٣ٶد٣بٱ ثٸ  ٳٶٓي اص ٳؼجيز ٯذسٱ دؼزثشخالٙ ٯذسٳيؼٮ، ٯٜبٹيٮ 

ث٤٬ـٸ خـٶد ثـٸ     ،سٴٺب ٯٴش٠ذ ايٲ اثضاسٹـب ٳيؼـز   ٯذسٳيؼٮ دؼز ،اٳذ. ثٴبثشايٲ اسٯ٘بٱ آٵسدٷ
ثبصؿٴبػي دٳيبي ػذيذ دس اثضاسٹـبي ٣ٶد٣ـبٱ دسآٯـذٷ     ي٤ي اص ٯٴبثْ ا٫ٺب٭ ثخؾ كٶسر
 داٳـذ  ٯـي ا٫يؼشي  اي رٹٴي ٵ ايذٷ اٳذيـٸسا  ٯذسٳيؼٮ دؼز ثشخالٙ ديذ٧بٷ سايغ ٣ٸاػز. 

ٯحبٛ٪ سٵؿـٴ٤ٜشي ػـشثشآٵسد؛ اٯـب ثـٸ      اص ،ٯيالدي ٹٜشبداي اص صٯبٱ دس دٹٸ  ٣ٸ دس ثشٹٸ
٧ـش ؿـٶد ٵ سٵ    اػشٰبٓي ػ٬ٶٷ ٹبي ٫يؼٮ ٳٺٜشٸ دس خٶد ٳشٶاٳؼز دس ٵأٟيزا ٵاػٌٸ ايذٷ

يظٷ دس ادثيبر، ٹٴش ٵ كٴبيْ ٛشٹٴ٨ـي ثـيؾ   ٯذسٱ ثٶ سأطيشار اٳذيـٸ دؼز ثٸ اٛٶ٩ سٛز،
ٹـبي س٬ٶيضيـٶٳي    ٣ـبسسٶٱ »ؿذ. دس يـ٢ ٓجـبسر    اص آٱ چيضي اػز ٣ٸ دس اثشذا سلٶس ٯي

  .«ٹؼشٴذ ٯذسٳيؼٮ دؼزٹبي ٳِشيٸ  ٹب ٵ سٵايز ٯـحٶٱ اص ٳـبٳٸ
سـٶاٱ دس   ٹـبيي سا ٯـي   ٹـب ٵ سٵايـز   ٣ـٸ چٴـيٲ ٳــبٳٸ    ٛشهيٸ ٯ٠ب٫ٸ حبهش ايـٲ اػـز  

اٳـذ، ثبصؿـٴبخز.    ٹبي اخيش سٶ٫يذ ؿذٷ ٵ ثـٸ ثـبصاس آٯـذٷ    ٹبي س٬ٶيضيٶٳي ٣ٸ دس دٹٸ ٣بسسٶٱ
ٹبي س٬ٶيضيـٶٳي   ؿٴبػي، ٣بسسٶٱ آصٯٶٱ ايٲ ٛشهيٸ ٯؼش٬ض٭ آٱ اػز ٣ٸ اص ٯٴِش سح٬ي٪ ٳـبٳٸ

ٹـبي   ٹـب ٵ سٵايـز   ثش ثبصؿٴبػي ٳـبٳٸٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ٟشاس ٧يشٳذ. ثش ايٲ اػبع، ٯ٠ب٫ٸ حبهش، 
ٹـب   ايٲ ٣ـبسسٶٱ   ٹبي ػبخشٸ ؿذٷ دس دٹٸ اخيش ٵ ٯ٠بيؼٸ ٯذسٱ دس دٵ ٳٰٶٳٸ اص ٣بسسٶٱ دؼز

 ثب دٵ ٣بسسٶٱ ػبخشٸ ؿذٷ دس دٹٸ ٹٜشبد ٯيالدي كٶسر ٧شٛشٸ اػز.

 رٍش پژٍّص

ًشيـٞ   ٵ اص ٳذثٸ ٯظبثٸ ٯشٲ دس ٳِش ٧شٛشٸ ؿـذ « ٹبي س٬ٶيضيٶٳي ٣بسسٶٱ»دس ٯٌب٫ٔٸ حبهش 

                                                      

1. hegemony       2. Lyotard 
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 (1976) 2ٹبػٲٵ  1ٹٰچٴبٱ ٣ٸ ٹب٫يذي ٧شٛشٴذ.ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ٟشاس  ايٲ ٯشٶٱؿٴبػي  ٳـبٳٸ
ٹبػز ٣ٸ ثش اػبع سٵاثي دسٵٳي ي٢ ثبٛشبس سا  اي اص ٧ضاسٷ ٯؼٰٶٓٸ ،ٯشٲ»٣ٴٴذ  ٓٴٶاٱ ٯي
   .«دٹٴذ ؿ٤٪ ٯي

ؿ٤٪ ٧شٛشٸ اػـز. ثـٸ صثـبٱ     3چبسچٶة سح٬ي٬ي ايٲ دظٵٹؾ، ثش اػبع ا٨٫ٶي ديشع
ؿـٶد، آٱ چيـض سا    چيضي اػز ٣ٸ ثب چيض دي٨شي ٯــخق ٵ سٔشيـٚ ٯـي   « ـبٳٸٳ»ديشػي 

ؿٶد.  ٳبٯيذٷ ٯي« ٯَٜؼش»٣ٴذ ٣ٸ  ٳبٯيٮ ٣ٸ سأطيش ٳـبٳٸ سا ثش اؿخبف ثبصٳٰٶٱ ٯي ٯي« ٯٶهٶّ»
ثٴبثشايٲ، ثش اػبع ٯذ٩ ديشع، ٹش چيض )دا٩( دس ػٺبٱ ثٸ ٯٶهٶّ خبكي )ٯذ٫ٶ٩( اسػـبّ  

٫ٶ٩ سا ٯٜؼش ثٸ ٓٺذٷ داسد. ثـٸ ٓجـبسر دي٨ـش، اص ًشيـٞ     دٹذ. ثيبٱ ساثٌٸ ٯيبٱ دا٩ ٵ ٯذ ٯي
دس ػشيـبٱ سٜؼـيشي   « ٳـبٳٸ»ثشٳذ. دس اك٪ ثٸ صثبٱ ديشع  ٹب دي ٯي ٹب ثٸ ٳـبٳٸ سٜؼيش، اٳؼبٱ
 (.3، ف 2010، 4آيذ )اس٤يٲ ٣ٴذ، ثٸ دػز ٯي ٣ٴٴذٷ اص ٯٶهٶّ اسا ٸ ٯي ٣ٸ اػشٜبدٷ

 ٹؼـشٴذ. « ٳٰـبدي »ٹبي  ٵ٩، ٳـبٳٸدػشٸ ا .٣ٴذ ثٸ ػٸ دػشٸ س٠ؼيٮ ٯيٹب سا  ديشع ٳـبٳٸ
ٟشاسدادي اػز ٵ ثش اػبع ي٢ ساثٌٸ د٫خٶاٷ ٯيبٱ ٧يشٳـذٷ ٵ ٛشػـشٴذٷ ايؼـبد     ،ايٲ ٳـبٳٸ

دس صٯـشٷ ايـٲ    ،اي ٟشاسدادي ٯيبٱ اٛـشاد  ٹب ٵ سٵاثي ٳـبٳٸ ٹب، ٳبٯ٨زاسي ؿٶد. ٹٰٸ ٵاطٷ ٯي
ش اػبع يـ٢ ساثٌـٸ   ٣ٸ ثش دبيٸ سـبثٸ ٟشاس داسد ٵ ث« ؿٰبي٬ي»ٳـبٳٸ  ،ٹب ٹؼشٴذ. دٵ٭ ٳـبٳٸ

اي اص س٬٠يـذ اكـ٪    ٳــبٳٸ  ،سٶاٱ اص دا٩ ثٸ ٯذ٫ٶ٩ سػـيذ. ٳــبٳٸ ؿـٰبي٬ي    ٯيسذآي ٯٔبٳي 
ّ ؿٰبي٪ خٶد ثٸ ػٸ  ،اػز. ثٸ ٧ٜشٸ ديشع س٠ؼـيٮ  سلـٶيشي، ٳٰـٶداسي ٵ اػـشٔبسي     ٳـٶ

ّ بػـز.  ٹ ٤ٓغ اصػ٬ٰـٸ ايـٲ ٳــبٳٸ    .ٹؼشٴذ« سلٶيشي»ٹب  ؿٶد. ثشخي اص ؿٰبي٪ ٯي  ٳـٶ
ٯبٹيز ٳــبٳٸ   ،ٹؼشٴذ ٣ٸ ساثٌٸ ٟيبػي ٯيبٱ ٳـبٳٸ ٵ ٯٶهٶّ« داسيٳٰٶ» ٹبي ؿٰبي٪ ،دٵ٭

ٹؼشٴذ. ٵٟشي دٵ ٯٔٴب دسثبسٷ ي٢  «اػشٔبسي» ٹبي ؿٰبي٪ ،ػٶ٭ ٳٶّذ ٵ ٴ٣ٴ ٯيسا ٯـخق 
ؿـٰبي٪ سا اػـشٔبسي    ثشٟـشاس اػـز،  ٳـبٳٸ ٵػٶد داسد ٵ ٯيـبٱ ايـٲ دٵ ســبثٸ اػـشٔبسي     

ـ   ٹؼشٴذ« اي ٳٰبيٸ» ٹبي ٳـبٳٸ دػشٸ ػٶ٭،٧ٶييٮ.  ٯي ي ٵ يـب ٛيضي٤ـي   ٣ٸ ثش دبيٸ ساثٌـٸ ٬ّٓ
ٳيبصٯٴـذ سح٬يـ٪    ،ؿٴبػـي  ٯٌب٫ٔـٸ ايـٲ ثٔـذ اص ٳــبٳٸ     ؿٶٳذ. ٯيٯيبٱ دا٩ ٵ ٯذ٫ٶ٩ ثشٟشاس 

ـ  سٜؼيشي اػز ٵ اص ًشيٞ ٣ٴذٵ٣بٵ دس دال٫ز ي ٹبي دٴٺبٱ ٵ هٰٴي ٵ ثب ثشسػي ساثٌٸ ٬ّٓ
 (.4)ٹٰبٱ، ف  سٶاٱ ثٸ دػز آٵسد ٯيٹب سا  آٳٺب ايٲ ٳـبٳٸ

سٴٺـب   ،ٹـب  دس ٣بسسٶٱ «ٳٰبديٲ»ٵ  «ؿٰبي٬ي»ٹبي  ثب سٶػٸ ثٸ اٹٰيز ٳـبٳٸ دس ايٲ ٯ٠ب٫ٸ،
                                                      

1. Halliday        2. Hasan        3. Peirce model 

4. Atkin 
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. ثٴـبثشايٲ  ؿذٷ اػـز حزٙ  ٣بساي اص ٯحذٵٷ  ٹبي ٳٰبيٸ ٵ ٳـبٳٸ ثش ايٲ دٵ ٳـبٳٸ ٯشٰش٣ض
دس ٧ـب٭ دٵ٭  ٵ ػـذغ  ٹـبي ؿـٰبي٬ي ٵ ٳٰـبديٲ ٯشـٶٱ اػـشخشاع       ٳـبٳٸ ،دس ٧ب٭ ٳخؼز

ـ   ٹبي اسػبٓي ٯـخق ؿذٳذ. ٳِب٭ اػـبع   ٹـب دس ٯـشٲ ثـش    ٳــبٳٸ شع ثش اػبع ٯـذ٩ دي
1ٹبي دال٫ز سٯضٹبي ٯـخق ٛشٹٴ٨ي يب ٳِب٭

سٯـض دسٵاٟـْ ثـٸ     .ؿـٶٳذ  ٯـي ػبصٯبٳذٹي  
٣ٴذ. ثٴبثشايٲ سٯـض دس ػـٸ    ٓٴٶاٱ ح٠٬ٸ ٵاػٌي ٯيبٱ سٶ٫يذ٣ٴٴذٷ، ٯشٲ ٵ ٯخبًت ٰٓ٪ ٯي

ٹـب سا حـبٵي ٯٔٴـب     سٶاٳذ ػبخشٸ ٵ دشداخشٸ ؿٶد ثٸ ًٶسي ٣ٸ سٶ٫يذ٣ٴٴذٷ ٳــبٳٸ  ػٌح ٯي
ثٸ ٓٴبكش دي٨ـش   ٮٴي ٓٴبكش دسٵٱ ٯشٲ ٳيض ٹش ٳـبٳٸ ٯٔبٳي ػذيذ ٵ ٟب يٴـٴذ. دس ٹ٣ٰ ٯي
ؿـٶٳذ. اص ايـٲ    ٹب ثبس ٯـي  ٧يشد ٵ ػشاٳؼب٭ دس سٜؼيش ٯخبًت ٳيض ٯٔبٳي ػذيذ ثش ٳـبٳٸ ٯي
داد. ثخــي اص سٯض٧ـبٱ اص ثبٛـز     سـخيقسٶاٱ دس ٹش ٯشٲ  دٵ ٳٶّ سٯض٧بٱ سا ٯي ،ٯٴِش

ٔبٳي آٱ سا دس ثبٛز اػشٰبٓي ثبيذ ػؼشؼٶ ٣شد. سٯض٧بٱ ٧يشد ٵ ٯ اػشٰبٓي ػشچـٰٸ ٯي
ٹـب ٵ   ٣ٸ ٳحـٶٷ ثيـبٱ، س٤يـٸ ٣ـال٭      ٯي. سٯض٧بٱ ٣الاػزاػشٰبٓي خٶد ؿبٯ٪ چٺبس دػشٸ 

٣ٸ ػيٰب ٵ اؿـ٤ب٩ چٺـشٷ ٵ ثـذٱ سا      ٯيسٯض٧بٱ اٳذا ؛٧يشد ٯيٹب سا دس ثش  ٧ٜشبس ؿخليز
٧يشد  ٯي ثش د اػشٜبدٷ سا دسؿٶد؛ سٯض٧بٱ ٣باليي ٣ٸ ٳٶّ دٶؿؾ ٵ اثضاسٹبي ٯٶس ؿبٯ٪ ٯي

ؿـٶد   ٹـب ٯشٰش٣ـض ٯـي    ٯض٧بٱ سٛشبسي ٣ٸ ثـش سٵاثـي اػشٰـبٓي ٵ اٳؼـبٳي ؿخلـيز     سٵ 
 ٺبدٵ ٳٶّ سٯض سلٶيشي يب ٯشٴي ٳيض ٵػٶد داسد ٣ٸ ثشاي سٯض٧ـبيي آٳ .(1387دٴبٷ،  )خب٫ٞ

ٹـبي دسٵٱ ٯشٴـي    ٸسػٶّ ٣شد. ايٲ سٯض٧بٱ ٳـبٳ (ٵ ٳٸ ثبٛز اػشٰبٓي)ثبيذ ثٸ دسٵٱ ٯشٲ 
 ٳخؼـز، سٯض٧ـبٱ   :ؿـٶد  ٵ ثٸ دٵ دػشٸ سلٶيشي ٵ سٵايي س٠ؼيٮ ٯـي  ٣ٴذ ػؼشؼٶ ٯي سا

اؿ٤ب٩ ٯشٴٶّ سٵايي اص  ،ٹبي سلٶيشي دسٵٱ ٯشٲ اػز ٵ سٯض٧بٱ سٵايي ٯٌٔٶٙ ثٸ ٳـبٳٸ
 ؿٶد. سٳ٦ ٵ ٳ٠بى ٌٓٚ سا ؿبٯ٪ ٯي ٟجي٪ ػيش داػشبٳي، دي

 ؿـذٷ اػـز.   ( ديشٵي1983) 2ٯبع ٹب ٳيض اص ا٨٫ٶي ٧شي دس سح٬ي٪ ؿخليز ٣بسسٶٱ
ٹـبي داػـشبٳي سا    ، ا٨٫ٶي سٵاثي ٯيبٱ ؿخلـيز يب سوبد رٹٴي «س٠بث٪»ٯٜٺٶ٭ ٵي ثش دبيٸ 

٣ٴٴـذ٧بٱ دس يـ٢    ؿٶد ٣ٸ ٯـبس٣ز سٵايز صٯبٳي خ٬ٞ ٯي سٶهيح دادٷ اػز. ثٸ ٧ٜشٸ اٵ
٣ٴٴذ٧بٱ ٹٶيـز   ٯـبس٣ز ،٧يشٳذ. دس ٯؼيش ايٲ سٵيبسٵيي دس سٵي ٹٮ ٟشاس ٯي  سٵسخذاد 

ؿـٶٳذ. ثٴـبثشايٲ ؿخلـيز     يبثٴذ ٵ سجذي٪ ثٸ ؿخليز ٯي د سا ثبصٯييبثٴذ، ٛشديز خٶ ٯي
٣ٴٴـذ٧بٱ دس يـ٢ حبدطـٸ اػـز. ٵي ٳ٠ٌـٸ ٯش٣ـضي دس يـ٢          يبٛشٸ ٯـبس٣ز ؿ٤٪ سٶػٔٸ
داٳذ ٣ٸ ٣ٴــ٨شاٱ ٯخش٬ـٚ ثـشاي ثـٸ دػـز آٵسدٱ آٱ ثـٸ        ٯي« ء اسصؿي ؿي»سٵيذاد سا 

                                                      

1. systems of signification        2. Greimas 
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٣ٴـذ   ٓ٪ ٰٓ٪ ٯي٣ٴـ٨ش اك٬ي سٵيذاد اػز ٣ٸ دس ٳ٠ؾ ٛب« ؿخليز»سٟبثز ٯـ٘ٶ٫ٴذ. 
اسصؿي اػز. اٯب حٶ٩ ؿخليز اك٬ي، ٣ٴــ٨شاٱ دي٨ـشي ٳيـض ٵػـٶد       ٵ ثٸ دٳجب٩ ؿيء

٧يشٳذ.  اسصؿي، ٯٶاهٔي ٯخلٶف ثٸ خٶد ٯي  داسٳذ ٣ٸ دس ساثٌٸ ٯيبٱ ؿخليز ٵ ؿيء
 ؿٶٳذ. ٳبٯيذٷ ٯي« ثبصداسٳذٷ»ٵ « دٹٴذٷ يبسي»، «٧يشٳذٷ»، «ٛشػشٴذٷ»ايٲ ٣ٴـ٨شاٱ 

ٯـبع   ٧يشٳذ ٣ٸ ٧شي دس ػٸ ٯٶٟٔيز ٯخش٬ٚ ػبي ٯي ؿؾ ٣ٴـ٨ش دخي٪ دس سٵيذاد
اسصؿـي   ٳبٯذ. دس ٯحٶس ٯي٪، ؿخليز ٵ ؿيء ٯي« آ٧بٹي»ٵ « ٟذسر»، « ٯي٪»آٳٺب سا ٯحٶسٹبي 

ٟشاس داسٳذ. ٣ٴؾ اك٬ي سا دس سٵايز، سٰبي٪ ؿخليز ٳؼـجز ثـٸ ؿـيء اسصؿـي ؿـ٤٪      
اٵ٫ـي ؿخلـيز    ٣ٴٴذٷ ٟشاس داسٳذ، دٹذ. دس ٯحٶس ٟذسر، ٣ٴـ٨شاٱ ثبصداسٳذٷ ٵ ٢ٰ٣ ٯي

٣ٴذ  دػشيبثي ثٸ آٱ ٢ٰ٣ ٯي شايداسد ٵ دٵٯي اٵ سا ث سا اص دػشيبثي ثٸ ؿيء اسصؿي ثبصٯي
ٵ ػشاٳؼب٭ دس ٯحٶس آ٧بٹي، ٣ٴـ٨شاٱ ٧يشٳذٷ ٵ ٛشػشٴذٷ ٟشاس داسٳذ. ٛشػشٴذٷ، ؿخليز 

اسصؿـي   ٣ٴذ ٵ ٣ٴـ٨ش ٧يشٳـذٷ، ؿـيء   اسصؿي سحشي٢ ٯي  اك٬ي سا ثشاي دػز يبٛشٲ ثٸ ؿيء
 (.٣204ٴذ )ٹٰبٱ، ف  ز دسيبٛز ٯيسا اص ؿخلي

اي ٯـٶسد سح٬يـ٪ ٟـشاس ٧شٛشٴـذ ٵ      ٹـبي ٳــبٳٸ   دس ٧ب٭ ػٶ٭ ٵ دبيبٳي دـظٵٹؾ، ٳِـب٭  
، اص آٳؼـب  1ٹبي دٵ ٳِب٭ ٟذيٮ ٵ ػذيذ ٯ٠بيؼٸ ؿذٳذ. ثٸ ٧ٰبٱ چٴـذ٫ش  ٯخشلبر ٵ ٵيظ٧ي

سٶ٫يذ٣ٴٴذ٧بٱ ٯشٲ، ٯٔٴي سا سحز ؿـشايي خـبف اػشٰـبٓي ٵ ٛشٹٴ٨ـي سٯض٧ـزاسي      ٣ٸ 
ٯٌب٫ٔـٸ   ؛٣ٴٴذ ٳؼجز ٯشٜبٵر، سٯض٧ـبيي ٯيثٸ خٶاٳٴذ٧بٱ، ٯشٲ سا دس ؿشايٌي  ٣ٴٴذ ٵ ٯي

. ٹـش  اي ٳيـض هـشٵسي اػـز    ٳــبٳٸ ٹبي  ٹب دس ٳِب٭ چ٨ٶٳ٨ي ػبخز ٵ ثشداؿز اص ٳـبٳٸ
سٶاٳـذ   ٯيي يبٴثش دبيٸ ٓٴبكش خٶد ٵاػذ ديب٭ يب ٯٔٴبي ٵيظٷ اػز. چٴيٲ ٯٔ اي ٳـبٳٸٳِب٭ 
دس ديٶٳذ ثب ٯحيي يـب ثـبٛشي ٟـشاس داسد     اي ٳـبٳٸ، ٳِب٭ يب آؿ٤بس ثبؿذ. اٛضٵٱ ثش ايٲ دٴٺبٱ

   (.1ـ7كق ، 1386)سشػٰٸ دبسػب،  ٣ٸ دس دسٵٱ آٱ ػبخشٸ ؿذٷ اػز

 هؼزفي هتَى

ثش اػبع صٯبٱ ػبخز، صٯبٱ دخؾ ٵ ٧ؼششٷ دخؾ اٳشخـبة   ،ٱ ٯٶسد ثشسػيٶچٺبس ٣بسس
 ،دس دٹـٸ ٹٜشـبد  ثـٶدٷ اػـز.    ٯؤطشاٳذ. دس اٳشخبة ايٲ چٺبس ٣بسسٶٱ ٳٶّ سٵايز ٳيض  ؿذٷ

ثٸ ٯٴض٫ٸ ٯح٬ـي  اٯش ايٲ  اٯب اٳذ ٹبي ػبخز طادٲ آؿٴب ثٶدٷ ٣ٶد٣بٱ ايشاٳي ثيـشش ثب ٣بسسٶٱ

                                                      

1. Chandler 
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ٹبي ػٺبٳي ثب ٯحٶسيـز   داػشبٱ ،1ٳيذٶٱٳٰبيي دٶيبؿش٣ز  صيشاٹب ٳيؼز  ثٶدٱ ايٲ سٵايز
ٯشي٤بيي اٹبي  اٳؼبٱ ٗشثي سا ثشاي ٟٺشٯبٳبٱ خٶد اٳشخبة ٣شدٷ اػز. ٹٰچٴبٱ ٣ٸ ؿش٣ز

ٹـبي ٗشثـي ثـب ٯحٶسيـز ػٺـبٳي سا ثـشاي        ٳيض اٳؼبٱ 3ٵس١  ٵ ٣بسسٶٱ ٳز 2ز ديؼٴيٵا٫
٣ٶد٣ـبٱ   اٳذ ٵ ٹب دس ػبٯٔٸ ايشاٱ ثٸ ٵٛٶس دخؾ ؿذٷ اٳذ. ايٲ ٣بسسٶٱ ٹبي خٶد ثش٧ضيذٷ داػشبٱ

س٬ٶيضيـٶٱ ٵ   ًشيٞا٬ٗت اص  ٰي ٹبي ٟذي ثب ايٲ سٜبٵر ٣ٸ ٣بسسٶٱ اٳذ؛ آٳٺب سا ديذٷدٵ ٳؼ٪ 
ثـبصاس ايـشاٱ    دي ثـٸ  دي ٵ ػـي   ٵي ٹبي دخـؾ دي  يـشش اص ًشيٞ ؿش٣زٹبي ػذيذ ث ٣بسسٶٱ

 6سـٲ   ٵ ثٲ 5ٵ دؼش ٣ٶٹؼشبٱ، ًي دٹٸ ٹٜشبد ٵ ٣يٮ دبػيج٪ 4ؿش٫ي اٳذ. دٵ ٣بسسٶٱ آٱ ٓشهٸ ؿذٷ
   اٳذ. ٹبي اخيش سٶ٫يذ ؿذٷ دس ػب٩
ثچٸ دٷ ػب٫ٸ اٯشي٤بيي اػز ٣ٸ ٟـبدس اػـز اص     ٯخٜٚ ٳب٭ ثٴؼبٯيٲ سٴيؼٶٱ دؼش .تٗثٗ
ٹبي ٯشٔذد سجذي٪ ؿٶد. اٵ ثب دذس ثضس٧ؾ، ٯـب٣غ ٵٱ ٵ دخشـش    ٞ ػبٓشؾ ثٸ اثشٟٺشٯبٱًشي

سٵد. دس ػشيبٱ ػٜش، ؿٺبة ػٴ٨ي ثٸ صٯيٲ ثشخـٶسد   ٰٓٶيؾ ٧ٶ ٲ ثٸ ػٜشي سبثؼشبٳي ٯي
اٛشذ؛ ثٲ دػشؾ سا ثـٸ ػـٶي    ٣ٴذ ٵ ثٔذ اص اٳٜؼبس، ػبٓشي ٓؼيت اص دسٵٱ آٱ ثيشٵٱ ٯي ٯي

يبثذ  سٲ دسٯي  ؿٶد. ثٲ خٶد ثٸ دٵس ٯچ دػشؾ ديچيذٷ ٯي ٣ٴذ ٵ ػبٓز خٶد ثٸ آٱ دساص ٯي
٣ٸ دس ٯٶاْٟ خٌش ثبيذ ػبٓز سا ٫ٰغ ٣ٴذ سب ثٸ ؿ٤٪ ٹيٶال دسآيذ ٵ ثب دؿٰٴبٳي ٣ٸ صٯـيٲ  

اص ػـٶي   2005اٳذ ٯجبسصٷ ٣ٴـذ. ٛلـ٪ اٵ٩ ايـٲ ٣ـبسسٶٱ دس ػـب٩       سا ٯٶسد ح٬ٰٸ ٟشاس دادٷ
اداٯـٸ يبٛـز. ايـٲ     2008سـب ػـب٩   ٵس١ دس ٣ـٶس اٯشي٤ب سٶ٫يذ ؿذ ٵ دخؾ آٱ  ٣بسسٶٱ ٳز

سـٲ    سٲ سا دس ػٸ ٛل٪ ٓشهٸ ٣شدٷ اػز. دس ايٲ دظٵٹؾ، ٛل٪ اٵ٩ ثـٲ   ٣بسسٶٱ سب٣ٴٶٱ ثٲ
 دٟي٠ٸ ـ ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ٟشاس ٧شٛشٸ اػز. 22ٟؼٰز ـ ٹش ٣ذا٭ ثٸ ٯذر  12ؿبٯ٪ 

دخشش ٳٶػٶاٱ ٵ ػٶدش ػبػٶع ثٸ ٹٰـشاٷ دػـشيبسؽ ساٱ    يج٪ػ٣يٰجش٫ي اَٱ دب .ويٓپبػيجُ
٣ٸ ٟلذ داسٳذ دٳيب سا سخشيت ٣ٴٴـذ.  ٧يشٳذ  ٯ٠بث٪ د٣شش دسا٧ٶٱ ٵ ؿي٨ٶ ٟشاس ٯي ايج٪ دس ػشبح

ثشد ٣ـٸ ٳ٠ٌـٸ هـٔٚ دخشـش      خٶسد اٯب ػشاٳؼب٭ دي ٯي د٣شش دسا٧ٶٱ ثبسٹب اص ٣يٮ ؿ٤ؼز ٯي
٣ٴـذ ثـش اٵ ٬ٗجـٸ ٣ٴـذ اٯـب ٣ـيٮ، ثـب ٣ٰـ٢          خؼب٫شي ثٶدٱ اٵػز ٵ اص ٹٰيٲ ًشيٞ ػٔي ٯـي 

دٹـذ. ايـٲ    آٵسد ٵ د٣شش دسا٧ـٶٱ سا ؿ٤ؼـز ٯـي    ثٸ دػز ٯي دٵػشبٳؾ ٧يبٷ هذخؼب٫شي سا
دس اٯشي٤ـب   2003ػبخشٸ ؿـذ ٵ دس ػـذشبٯجش    ٣2002بسسٶٱ دس ٣ٰذبٳي ٵا٫ز ديؼٴي ٵ دس ػب٩ 

 دٟي٠ٸ اص ايٲ ٣بسسٶٱ ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ٟشاس ٧شٛشٸ اػز.   85 دس دظٵٹؾ حبهش ثٸ ثبصاس آٯذ.
                                                      

1. Nippon Animation        2. Walt Disney       3. Network Cartoon 

4. Anne of Green Gables      5. Kim Possible      6. Ben 10 
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ثٸ ٓٴـٶاٱ يشـيٮ اص    ٣ٸب٫ٸ اػز ػدخششي دٷ  ؿش٫ي آٱ .ؿشِيدختشيثبٔٛٞبيلشٔضآٖ
ي ٧شيٲ ٧يج٬ض خٶاٹش ٵ ثشادس ٯب٤٫بٱ ؿٶد.  ٛشػشبدٷ ٯي« ٧1شيٲ ٧يج٬ض»ٸ ػٶي دشٵسؿ٨بٷ ث

 .اٳـذ يـ٢ دؼـش ثـٸ آٳٺـب ثذٹـذ       اص دشٵسؿ٨بٷ خٶاػشٸٹؼشٴذ ٣ٸ ثشاي اٳؼب٭ ٣بسٹبي خٶد 
ذ ثـٸ د٫يـ٪   ثٔـ اٯـب  ٧يشٳذ اٵ سا دغ ثٜشػشٴذ  سلٰيٮ ٯي اثشذا « ٸآٳ»ثب ديذٱ خٶاٹش ٵ ثشادس 

ـ » .دزيشٳذ ٣ٴذ، اٵ سا ٯي ثيبٱ ٯي  دشاحؼبعسٴٺبيي دخشش١ ٣ٸ آٱ سا خي٬ي  دس ٯضسٓـٸ  « ٸآٳ
  ؿـٶد.  ٣ٴـذ ٵ ثـب ٓــٞ آؿـٴب ٯـي      ٯـي  ثشاي اٵ٫يٲ ثبس صٳذ٧ي دس ي٢ خـبٳٶادٷ سا سؼشثـٸ   

 12حبهـش   اػـز. دس دـظٵٹؾ  ػبخشٸ  1979دس ػب٩ ٳيذٶٱ ؿش٣ز طادٴي  سا٣بسسٶٱ  ايٲ

ثٸ كٶسر سلبدٛي ٵ سٴٺـب ثـب ٯٔيـبس حٜـَ ٳِـٮ       اص ايٲ ٣بسسٶٱاي  ثيؼز دٟي٠ٸ ٟؼٰز
   .اػز  ثشسػي ؿذٷسٵايي اٳشخبة ٵ 
دؼـشي   ،دذـشٵ ٹـبي آٳـذ(   )ثب ٳب٭ اك٬ي دؼـشي اص ٣ـٶٷ  دس ايٲ ٣بسسٶٱ  .پؼشوٛٞؼتبٖ

اي ٠ٛيش دس ٯٴ٠ٌٸ آٳذ اٯشي٤بي ػٴٶثي ثٸ ٹٰـشاٷ ٯـبدسؽ دس    ٳٶػٶاٱ اػز ٣ٸ دس دٹ٤ذٷ
ٵسادٵ د شؼٶي ا٩ؼــاص ٟجــ٪ دس ػ ٣ــبس٫ٶع ٴــذ. دــذسؽ٣ اي ٣ٶچــ٢ صٳــذ٧ي ٯــي خبٳــٸ
 سٵدخبٳـٸ  دذشٵ سلٶيش ٠ٓبة ًاليـي سا دس آة  سٵصي .اػز  اي خبٳٸ سا سش١ ٧ٜشٸ اٛؼبٳٸ
اػـز ٵ ثبيـذ ثـٸ      ٣ٸ دذسؽ صٳذٷ آٱ اػزٳـبٳٸ سلٶيش ٣ٴذ ٣ٸ ايٲ  ٵ ٧ٰبٱ ٯياثيٴذ.  ٯي

ٯـبسع   29سـب   1975جـش  ا٣ش 6 اص« ٳز ٵس١» ٣بسسٶٳي ايٲ ػشيب٩ اص ؿج٤ٸدٳجب٩ اٵ ثشٵد. 
ٳخؼشيٲ ثبس دس طادٲ دخؾ ؿذ. دخؾ ٛبسػـي ايـٲ ػـشيب٩ ٯلـبدٙ ثـب اٳ٠ـالة        1976
دس ايشاٱ ثٶد ٵ اص اٵاي٪ ٯٺشٯبٷ سب آخـش سٌٔـيالر ٳـٶسٵص ًـٶ٩ ٣ــيذ. دس ايـٲ         ٯياػال

ٵ سٴٺب ثب ٯٔيبس حَٜ ٳِـٮ سٵايـي   ػشيب٩ ثٸ كٶسر سلبدٛي ايٲ ٟؼٰز اص  12 ،دظٵٹؾ
 اػز. ٷؿذٵ ٯٌب٫ٔٸ  اٳشخبة

 ّاي پژٍّص يافتِ

«خب٘ٛادٜ،عجيؼتٚثضسٌؼبِي»اِف(ٔمبيؼٝ٘ظبْاسخبػي

ٕ »ٵ « خبٳٶادٷ»، «ًجئز»ػٸ ٳـبٳٸ  ٹـبي ٰٓـذٷ ؿـٰبي٬ي ٹؼـشٴذ ٣ـٸ دس دٵ       ٳــبٳٸ « ث٬ـٶ
ٹبي  ؿش٫ي ٳـبٳٸ خٶسٳذ. دس ٣بسسٶٱ آٱ ؿش٫ي ٵ دؼشي اص ٣ٶٹؼشبٱ ثٸ چـٮ ٯي ٣بسسٶٱ آٱ

، «ٹـبي دسخـز ػـيت    ؿـ٤ٶٛٸ » ،«٧ـشيٲ ٧يج٬ـض   اي دسيبچٸ ٳ٠ـشٷ »دٳيبي ًجئز ٹٰچٶٱ 
                                                      

1. Green Gables 
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 ٺـب ػـبصي آٳ  ٵ ٗيشٷ ٣ٸ ثٸ ٛل٪ اٵ٩ ٣بسسٶٱ ٯشسجي ٹؼشٴذ ٵ دس سلـٶيش « دشٳذ٧بٱ ػٜيذ»
يٲ ٰاٳذ. ٹٰچٴيٲ دس ٹ دس ٯٔٴب ٵ ٯٜٺٶ٭ ًجئز ث٤ش ٵ آسا٭ ٣بسثشد يبٛشٸ ،اٗشاٝ ؿذٷ اػز

شوـبد ٰٓـ٪   ٹٰضٯبٳي صٯيٲ خـ٢ ٵ دسخشبٱ ٌْٟ ؿذٷ دس صٯشٷ ٓٴبكش ًجئـز ٯ  ،ٛل٪
اي اص ًجئـز اسا ـٸ ؿـذٷ     ٹبي دٵػـٶيٸ  ٣ٴذ. دس ٣بسسٶٱ دؼشي اص ٣ٶٹؼشبٱ ٳيض ٳـبٳٸ ٯي

آٱ آٗـبص   صسٵدي ثضس٥ ٵ دـشٵاص دشٳـذ٧بٱ ثـش ٛـشا    سلٶيش اػز. ثٸ ٳحٶي ٣ٸ داػشبٱ ثب 
ٹـبي دـش اص ثـشٙ ٵ     ٣ٶٷ ،اٯب دس اداٯٸ .ؿٶد ٵ ٣ٶٹؼشبٱ ٳٰٶدي ٓيٴي دس سلبٵيش داسد ٯي

ايـٲ   ،اٳذ. اص ٯٴِـش ٳٰـبديٲ   ٳِش ٧شٛشٸ ؿذٷ اي اص خـٮ ًجئز دس بٳٸدسيبچٸ ثٸ ٓٴٶاٱ ٳـ
 ،سيـٸ دس ثشخٶسد اٳؼبٱ ٯذسٱ ثب ًجئز داسد ٣ٸ اص يـ٢ ػـٶ   ،سلٶيش دٵ٧بٳٸ اص ًجئز

 ٣ٴذ.   ٬ٓيٸ آٱ ٯجبسصٷ ٯي ،دٗذٗٸ حَٜ آٱ سا داسد ٵ اص ػٶي دي٨ش
ٓي خبسع ؿذٷ ٵ يـب  ٹبي ػذيذ ثٸ ًٶس ٰٓذٷ ٓٴلش ًجئز اص ٳِب٭ اسػب اٯب دس ٣بسسٶٱ

دس ٬٣يز خٶد « صٯيٲ»سٲ   حذاٟ٪ ٳ٠ؾ ٯحٶسي خٶد سا اص دػز دادٷ اػز. دس ٣بسسٶٱ ثٲ
ثخـي ثـٸ ايـٲ    ثٸ ٯٴض٫ٸ ٣شٷ ٯؼ٤ٶٳي ثـش ػبي٨ضيٲ ًجئز ؿذٷ ٵ دس ٓيٲ حب٩ ثشاي ٯٔٴب

ٹبي اػشٔبسي ٵ ٳٰبديٲ اػشٜبدٷ ؿذٷ اػز. ايؼبد دٵ٧بٳٸ ػذيـذ   س٘ييش ٯٔٴبؿٴبخشي اص ٳـبٳٸ
ثٸ ٓٴٶاٱ ٯٴبثْ ؿش ٵ خيش ٯخب٫ٚ ايذٷ ٯـزٹجي اػـز ٣ـٸ آػـٰبٱ سا     « صٯيٲ»ٵ « ٛوب» ٯيبٱ

داٳذ. ايٲ س٠بث٪ دٵ٧بٳٸ ٯيبٱ اٳؼبٱ صٯيٴي ٵ ٯٶػـٶدار ٛوـبيي ٳيـض     ٯشػْ ٳي٤ي ٵ خيش ٯي
 اي اص ٬ٗجٸ ثـش ثش ًجئز اػز.   ثشٟشاس ؿذٷ اػز. اٹٰيز ٳ٠ؾ صٯيٲ ٵ حٜبُز اص آٱ ٳـبٳٸ

ٹبي ػٴشي  ٣يذ ٣بسسٶٱأهٶّ سب حذٵدي ٯشٜبٵر اػز. سٯٶ ،دسخلٶف ٳٺبد خبٳٶادٷ
كـٶسر ٧شٛشـٸ   « ٗيـبة »ٵ « حوـٶس »ثش خبٳٶادٷ اص ًشيٞ ٹٰٴـيٴي ٵ ػبي٨ضيٴي ٓٴبكش 

س٤ـشاس ٳـب٭    ٯـي  ٹـبي ٣ال  دذس ٗبيت اػز ٵ اص ًشيٞ ٳـبٳٸ ،اػز. دس دؼشي اص ٣ٶٹؼشبٱ
ؿٺشي ٣ـٸ دـذس ثـٸ    ثٸ ٯٴض٫ٸ  ـ  دٵسادٵ دذس ٵ يب ٓٴبكش ػبي٨ضيٲ ٯبٳٴذ ٠ٓبة ًاليي ٵ ا٩

ؿش٫ي ٳيض اص ًشيـٞ ٗيـبة    ؿٶد. دس ٣بسسٶٱ آٱ ثبصآٛشيٴي ٯي ،آٳؼب سٛشٸ ٵ ثبصٳ٨ـشٸ اػز
خبٳٶادٷ ثبصػبصي ؿذٷ اػز. ثٸ ايٲ سٔجيش دس ٹش  ،دذس ٵ ٯبدس ٵ ػبي٨ضيٴي ٯبسيٶ ٵ ٯبسيال

ثشػؼشٸ ؿذٷ اػـز. اٯـب   « ٗيبة»ٹبي ٳٰبديٲ خبٳٶادٷ ثب اسػبّ ثٸ ٳـبٳٸ  دٵ ٣بسسٶٱ ٳـبٳٸ
ػيج٪ ٯلذاٝ ٳذاسد ٵ اػبع خبٳٶادٷ، اص ًشيـٞ  دسثبسٷ ٣بسسٶٱ ثٲ سٲ ٵ ٣يٮ دب ،ايٲ ٯٴٌٞ

 ،ٓٴلش ػبٳـيٴي، حزٙ ؿذٷ ٵ يب حذاٟ٪ اٹٰيز خٶد سا اص دػـز دادٷ اػـز. ثٴـبثشايٲ   
صٳذ٧ي دٵػشبٳٸ، ٯشاٵدار ؿخلـي   ثبخبٳٶادٷ اص ػذٵ٩ ثبصٳٰبيي خبسع ؿذٷ ٵ ػبي آٱ 

 دش ؿذٷ اػز.   ٹب ٧شايبٳٸ ٟٺشٯبٱدٵ سؼشثيبر ٛش
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سـٶػٺي   ٹب ٳ٤بر ٟبث٪ ٹبي ٯشثٶى ثٸ ثضس٧ؼب٫ي يب ث٬ٶٕ ٳيض دس ٳِب٭ اسػبٓي ٣بسسٶٱ ٳـبٳٸ
سـٲ ٹـش ػـٸ، دٷ ػـب٫ٸ       ؿش٫ي، دؼشي اص ٣ٶٹؼشبٱ ٵ ثـٲ  ٳٰبيبٳذ. دس ػٸ ٣بسسٶٱ آٱ سا ثبصٯي

ٹبي ػٴشي، ٓٴلشي ٳٰبديٲ اص ٓجٶس ثٸ دٳيبي ثضس٧ؼب٫ي دس ٳِـش   ٹؼشٴذ. ايٲ ٓذد دس داػشبٱ
٧شٛشٸ ؿذٷ اػز. دس داػشبٱ دذشٵ، دٷ ػب٨٫ي ٳـبٳٸ ث٬ٶٕ ٵ اػبصٷ يبٛشٲ اٵ ثشاي يـبٛشٲ دـذس   

ؿش٫ي ٳيض دٷ ػب٨٫ي ٳٰبدي اص ثحشاٱ ٹـٶيشي   آيذ. دس آٱ اي ثٸ حؼبة ٯي دس ػشصٯيٲ اٛؼبٳٸ
ؿٶٳذ. اٵ دس دٷ ػـب٨٫ي خـٶد سا ثـٸ دشػـؾ       اػز ٣ٸ دخششاٱ دس ػٲ ث٬ٶٕ ثٸ آٱ دچبس ٯي

٣ٴـذ. اٯـب ايـٲ     الٗش، سٳ٦ ٟشٯض ٵ ٢٫ ٵ ديغ سٵي كٶسسؾ سا سأٵي٪ ٯي٣ـذ ٵ ثبصٵاٱ  ٯي
ٹبي ػذيذ ٛبٟذ ٯٔٴبي ٯـخق اػز ٵ ٯشص ٯــخق ٯيـبٱ ثضس٧ؼـب٫ي ٵ     ٳٰبد دس ٣بسسٶٱ

٣ٶد٣ي اص ثيٲ سٛشٸ اػز. ثٲ سٲ دس دٷ ػب٨٫ي كبحت ٟذسسي ٯبٵسايي ٛشاسش اص دـذس، دـذس   
دٳيبي ٯؼـئٶ٫يز، آ٧ـبٹي ٵ سٵاثـي     ؿٶد. دٳيبي ث٬ٶٕ دس ٳِٮ ػٴشي، ثضس٥ ٵ دٵػشبٳؾ ٯي

ؿـٶٳذ اٯـب    اػشٰبٓي اػز. ٣ٶد٣بٱ ثب ٵسٵد ثٸ دٳيبي ث٬ٶٕ، ؿٰبي٬ي اص دذس ٵ ٯبدس خٶد ٯـي 
ٹبي سٵؿـٴي ٣ـٸ    اص ٳِب٭ اسػبٓي ٗبيت اػز ٵ ٳـبٳٸ ٹبي ػذيذ چٴيٲ ٯٜٺٶٯي  دس ٣بسسٶٱ

 .ٯشص ٯيبٱ ثضس٧ؼب٫ي ٵ ٣ٶد٣ي سا ٯـخق ػبصد ٵػٶد ٳذاسد

 َا خاوًادٌ، طبيعت ي بصزگسالي دز كازتًن وظام ازجاعي ـ1 جديل

 ًواد ّا دال ضزلي آى پزٍپ كين پاسيثل تي تي

 جبيگضيٌي/
 دٍػتبى

فمذاى/ جبًـيٌي 
 دٍػتبى

/  جبًـيٌي
 ػمبة

/  ّوٌـيٌي
 گشيي گيجلض

 خبًَادُ

 اػتؼبسي
دػتيبثي ثِ 

 ػبػت
 ثضسگؼبلي پشػؾ َّيتي اجبصُ جؼتجَ تضبد/ دساگَى

 صهيي صهيي
ػٌبصش 
 عجيؼي

 عجيؼت ػٌبصش عجيؼي

 خبًَادُ ة پذس ٍ هبدسغيب غيبة پذس فمذاى حضَس فمذاى حضَس

 ثضسگؼبلي ػبلگي دُ  ػبلگي  دُ هجبسصُ ثب دساگَى اهٌيتشيىغ ًوبديي

 عجيؼت گشيي گيجلض وَّؼتبى فمذاى فمذاى
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ٞبياصّية(سٔضٌبٖؿخصيت

.سٔضٌبٖوالٔي1

ثبصسبثي اص ٧ٜشٰبٱ اػشٰبٓي اػز.  ،ٹب ؿخليز  ٯي٣الٹبي ٣الػي٢، سٯض٧بٱ  دس ٣بسسٶٱ
٧ٶيي اػز. ؿٰشدٷ ػخٲ ٧ٜشٲ، ٧ٜشبس  ػذي ٵ دس ساػشبي ػبخشبس داػشبٱ ٧ٜشبسٹب ٣بٯالً

ٹبػـز. ػـبخشبس    اصػ٬ٰـٸ دٟـبيٞ ٳحـٶٷ ثيـبٱ ؿخلـيز       ٰي٣ٶد٣بٳٸ، صثبٱ ٯٴ٠ٌي ٵ سػ
ثٸ ػـج٢  ٧ٜشٲ ٲ اي اص ػخ ٣ٴذ ٵ ؿيٶٷ جيح ٯي٧٠ٶٳٸ ٹض٩ ػخٲ ٧ٜشٲ سا س ٹش ،اػشٰبٓي

ؿـش٫ي دس حـب٫ي ٣ـٸ دشحشٛـي اٵ س٠جـيح       دٹـذ. دس ٣ـبسسٶٱ آٱ   ثضس٧ؼبالٱ سا آٯٶصؽ ٯي
ذ. دس ٓيٲ حب٩ ٳحٶٷ ثيبٳي اٵ ٯٴٌجٞ ثب ٣ٴٴ سـٶيٞ ٯيسا ؿٶد؛ كبدٟبٳٸ ػخٲ ٧ٜشٲ اٵ  ٯي

٣يذ ثش ٬٣ٰبر احؼبػـي ٵ سٯبٳشيـ٢،   أاػز. س  ٰيؿخليز دخشش احؼبػبسي ٟشٱ ٳٶصدٹ
دشداصي ٣ٶد٣بٳٸ اصػ٬ٰـٸ دٟـبيٞ    ، سٰش٣ض ثش ٓٴبكش ًجئز ٵ خيب٩يبر سٶػٸ دٟيٞ ثٸ ػض

احبًٸ داسد   ٯيبٱ ٣اليبٳي دذشٵ ٳيض ٯٴٌٞ سٵايي ثش سٯض٧چٴيٲ ؿخليشي اػز. دس ٳحٶٷ ث
 ٵ ٣ٶد٣بٳٸ يبٛشٸ اػز.   ٰي سػ ٵ صثبٱ ػٴجٸ ٣بٯالً
ٳٶٓي سٯض٧بٱ ػذيذ ػبي٨ضيٲ صثـبٱ ٣ٶد٣بٳـٸ    ،سػذ ٹبي ػذيذ ثٸ ٳِش ٯي دس ٣بسسٶٱ

ًٴض ٵ ٹـض٩ ثـش ٳحـٶٷ ثيـبٳي      ،ٵ سٵايي ؿذٷ اػز ثٸ ٳحٶي ٣ٸ ػٸ ٓٴلش ٯٌبيجٸ  ٰيسػ
ٵأٟيـز   ،ٹب ح٤ٜشٯبػز. ٧ٶيي ايٲ صثبٱ ًٴضآٯيض سالؽ داسد ثٸ ًٶس ٹٰضٯـبٱ  ؿخليز

٤ٓغ ثـش  ،س ٯجـبسصٷ ا٧يـشد. دس ؿـشايي ٳـب٧ٶ    اػشٰبٓي ٵ صٯيٴٸ سٵايي داػشبٱ سا ثٸ ػخشٷ 
 ٹـبي ػذيـذ ٣ـبٯالً    ٣ـشد، ٣ـبسسٶٱ   ػـيٴٸ حـجغ ٯـي   ٹب سا دس  ٣ٸ ٳٜغ ٰيٹبي ٟذي ٣بسسٶٱ
ذ. ٧ٶيي ايٲ ٯجبسصٷ ػذي ٳيؼز ٵ يـب ٯـب ٯٌٰـئٲ ٹؼـشيٮ ٣ـٸ      ٴسػ اٳ٨يض ثٸ ٳِش ٯي ٹض٩

 ٟٺشٯبٱ ثش دؿٰٴبٳؾ ديشٵص خٶاٹذ ؿذ. 

.سٔضٌبٖا٘ذأي2

ثبصٵاٱ ثبسي٢، ٯٶٹبي ٟشٯض ٵ كٶسر دش اص ٢٣ ٵ ٯ٢، دس دٳيـبي   ،الٗش ٵ اٳذا٭ ٣ٶچ٢
ٯذ. آ شي ٠ٛيش ٵ ٟبث٪ سشحٮ ثٸ حؼبة ٯيٸ ٯظبثٸ سٯض٧بٱ اػشٰبٓي اص دخشث ،داػشبٳي ػٴشي

ثشخـي اص  س ٵٹٰچٴبٱ ٣ـٸ خٌـٶى دسؿـز ٧شاٛي٤ـي، ػـيٰبيي اص چٺـشٷ خــٲ ٵ ؿـش        
ٹب دس ٓلش ػذيذ ٵاػـذ ٯٔـبٳي    ٣شد. اٯب ٹٰيٲ ٳـبٳٸ سشػيٮ ٯيسا  ي٣بسسٶٳ ٹبي ؿخلشي
اٷ ثب سٳـ٦ خـبف ٯٶٹـب ٵ ٣ٰـش     ٹٰش ،اٳذ. ػظٸ الٗش، ثبسي٢ ٵ ٣ـيذٷ ٯشٜبٵسي ؿذٷ ٣بٯالً
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ٹبي دخشـشي اٯـشٵصي اص ًج٠ـٸ ٯشٶػـي سا ثبصسـبة       ٳـبٳٸ ،ٹبي ػذيذ  ثبسي٢ دس ٣بسسٶٱ
ٹٰچٴـبٱ ٣ـٸ خٌـٶى     دٹذ. اٳذا٭ ثبسي٢ ٣يٮ دبػيج٪ ٵ ٧ٶ ٲ ٯلذاٝ ايٲ ٯذٓبػـز.  ٯي

٣يذي ثش ٯٶٟٔيـز يـب   أٹب ٳيؼز ث٤٬ٸ ثٸ ٯٴض٫ٸ س ٳـبٳٸ ؿشاسر ؿخليز ،دسؿز ٧شاٛي٤ي
اص  ػز. ثٴبثشايٲ، ايٲ خٌٶى دس سشػيٮ هذٟٺشٯبٳبٱ ؿشٵس ٯٔـبٳي خـٶد سا  سٛشبسي خبف ا

يـذ ٵ  آ ٯـي  سٲ ثٸ كٶسر آٳٺـب دس   ٹبيي ٣ٸ ثٲ ؿ٤٪ اٳذ. سلبٵيش اٗشاٝ ؿذٷ اص دػز دادٷ
 ،اٛشاى دس خٌٶى ٧شاٛي٤ي ٧شٷ خٶسدٷ دس سشػيٮ چٺـشٷ ٣ـيٮ دبػـيج٪ دس حـب٩ ٯجـبسصٷ     

ٹـب   ثشاي سشػـيٮ چٺـشٷ ٯظجـز ؿخلـيز    ٯٔبٳي ػٴشي اػشٜبدٷ اص خٌٶى ٳش٭ ٧شاٛي٤ي سا 
ٝ   اطش ػبخشٸ ثي ٵ  اٳذ. اػشٜبدٷ اص ػجي٪ ٵ اثشٵٹبي دشدـز ثشاي ٯشدٹبي ٯٺشثبٱ ٵ اٳـذا٭ چـب

ٟبثـ٪ ٯــبٹذٷ اػـز، دس     ثـٶيظٷ ؿـش٫ي   ٛشثٸ ثشاي صٳبٱ ًج٠ٸ ٯشٶػي ٣ـٸ دس ٣ـبسسٶٱ آٱ  
ٯٔشٛـي  ٵ اص ٓٴبكش ٳٰبديٲ ثشاي  اػشٰبٓي خبكي ٹؼشٴذ  ذ ٛبٟذ ٵيظ٧يٹبي ػذي داػشبٱ

ٹـبي ثـضس٥ ثـشاي     . ٹٰچٴـيٲ اػـشٜبدٷ اص دػـز   اٳـذ  ؿـذٷ ٳٶّ خبكي اص ؿخليز سٺي 
دس دؼـش   «٣ب٣ـب  سـي  سـي »ٹبيي اص حبٯيبٱ اػشٰبٓي ٹؼشٴذ ٵ دس اٳـذا٭   ٧ؼبالٱ ٣ٸ ٳـبٳٸسثض

 ؿش٫ي ثٸ خٶثي ٟبث٪ ٯـبٹذٷ اػز؛ ٛبٟذ ٯٔٴـبي خـبف دس آطـبس    دس آٱ« ٯبسيٶ»٣ٶٹؼشبٱ ٵ 
خٶسد. ٳٰي ٣يٮ دبػيج٪ ٵ ثٲ سٲ ثٸ چـٮ  ٲ ٳٶّ دس ٣بسسٶٱٹبيي اص اي ػذيذ اػز ٵ ٳـبٳٸ

.سٔضٌبٖوباليي3

ٳـٶّ خبكـي اص دٶؿـؾ سا     ،طش اص ؿـشايي اػشٰـبٓي دٵسٷ خـٶد   أٯشـ   ٰيٹبي ٟذي ٣بسسٶٱ
ٹـبي ٵ٫ـش٭ اصػ٬ٰـٸ     ثـب سٳـ٦   ،دٶؿـيذٷ  ٵ ٧ـبد ،ٹبي ث٬ٴذ ٣ٴٴذ ٣ٸ ٫جبع سلٶيشػبصي ٯي

٣ٴٴـذ ٵ ٯٶٹـبي ثبٛشـٸ     ي ٫جبع ثش سٲ ٯـي آٳٺبػز. صٳبٱ ثٸ ػج٢ دٵسٷ ٵي٤شٶسيبي ٵيظ٧ي
اػـشٜبدٷ اص حيٶاٳـبر ثـٸ ٓٴـٶاٱ      ،دس ٯـشٲ سلـٶيش   ٰيٟـذي  يؿذٷ دخششاٱ، حوٶس اؿـيب 

ٹب،  ٹب، ٧شثٸ حوٶس حيٶاٳبر ٳيٰٸ اٹ٬ي اص ٟجي٪ ٯٶؽ ٵ ٹب ٣ٴٴذٷ ثٸ اٳؼبٱ ٯٶػٶدار ٢ٰ٣
سلـبٵيش  ٹب ثٸ ٵٛـٶس دس   ثب اٳؼبٱ آٯيض ٹب دس ٳٶٓي ٹٰضيؼشي ٯؼب٫ٰز ٣جٶسشاٱ ٵ خش٧ٶؽ

٧ٶيـذ ٵ   ؿش٫ي ؿخليز اك٬ي ثب ايٲ ٯٶػٶدار ػخٲ ٯي ذ. دس ٣بسسٶٱ آٱٳؿٶ يبٛز ٯي
چٴبٱ  ؛٣ٴٴذ ٳبٱ ٢ٰ٣ ٯيجئي ثٸ آػخز ً ٯٶاٳْٹب اص  دس دذشٵ، حيٶاٳبر دس ٓجٶس ٟٺشٯبٱ

 دٵسادٵ اػز.   ث٬ذ اك٬ي دذشٵ دس ساٷ سػيذٱ ثٸ ا٩ ،٠ٓبة ًاليي٣ٸ 
ٵ ػبي آٳٺب سا ٯٶػـٶدار   ٹؼشٴذٗبيت  ٠شيجبًٹبي ػذيذ ايٲ حيٶاٳبر س اٯب دس ٣بسسٶٱ

حيٶاٱ ٓؼيت « سٵٛض»٧شٛشٸ اػز. دس ٣بسسٶٱ ٣يٮ دبػيج٪  ٛٴيٛوبيي ٵ اثضاسٹبي ػذيذ 
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كحشايي اػز ٣ٸ ٓبؿـٞ   ، ٯٶؿي«ساٱ»ٹب ثٸ ٳب٭  ي اص ؿخليزآٯٶص ي٤ دػزٵ ٗشيت ٵ 
 ح٠ي٠ـي سا داسد. دس ٹٰـيٲ ٣ـبسسٶٱ   ػٶػيغ اػز ٵ ػيٰبيي سٺي ؿذٷ اص يـ٢ حيـٶاٱ   

ػيجي ٣ـيٮ دبػـيج٪ ٟـشاس داسد ٵ     سايبٳٸٯٶػٶدي ثب ػيٰبي اٳؼبٳي اػز ٣ٸ دسٵٱ « ٵيذ»
سـٲ ثـٸ     ٣ٴذ. ػب٫ت سٶػٸ اػز ٣ٸ ا٬ٗت ٯٶػٶداسي ٣ـٸ ثـٲ   ثشاي اٵ اًالٓبر ػْٰ ٯي

حيٶاٳـبر ٳـٸ    ،يذ، ػيٰبيي اٗشاٝ ؿذٷ اص حيٶاٳبر داسٳذ. دس ايٲ ٯٔٴبآ اؿ٤ب٩ آٳٺب دس ٯي
ٹبي ػٺؾ يبٛشٸ ٹؼشٴذ ٣ـٸ دس   بر ث٤٬ٸ ػيٰبيي اص اٳؼبٱدي٨ش ٯٶػٶداسي اص ٹؼشي ٵ حي

 اٳذ.   ٹيجز ٹيٶالٹبي ػذيذ ُبٹش ؿذٷ

.سٔضٌبٖسفتبسي4

ٹٰچٶٱ دي٨ش ٓٴبكش دس ٯ٠بيؼٸ ثب اػالٙ خٶد  ٳيض سٵاثي اٳؼبٳيٹبي ػذيذ،  دس ٣بسسٶٱ
 ٟجـ٪ اص اٳذ. ٯشاػٮ سـشيٜبسي ٯشثٶى ثٸ ٯيض ؿـب٭، دٓـبي    دػشخٶؽ س٘ييشار ؿ٨شٙ ؿذٷ

٧زاؿـشٲ   ٵايؼشبدٱ ٯحششٯبٳٸ ٵ ٯٴِٮ دس ثشاثش ثضس٧بٱ، ؿش٣ز دس ٯؼب٫غ ٯٺٰـبٳي   ٗزا،
ٹبي ٳيشٵٯٴذي اص ٛشايٴذٹبي اػشٰبٓي دٵسٷ ٯذسٱ ٹؼـشٴذ. ايـٲ    ٳـبٳٸ ،ك٬يت سٵي ػيٴٸ
٣ـبسسٶٱ دذـشٵ ٵ    ٣يـذ داسٳـذ. دس  أثش ٳٶّ خبكي اص سٵاثي اػشٰبٓي س سٯضٹب دس ٓيٲ حب٩

ٹبي اػشٰبٓي  ٹب ٯجشٴي ثش ٹٰيٲ ٳـبٳٸ ش ؿخليزسٵاثي ؿخليز اك٬ي ثب دي٨ ،ؿش٫ي آٱ
احشـشا٭ ثـٸ    ٵ آٯيض ثب دٵػشبٱ سٵايز ؿذٷ اػز. ساثٌٸ احؼبػي ثب ٯبدس، سٵاثي ٗيشٯٌبيجٸ

ؿش٫ي ثب خبٳٶادٷ ٯـبسيٶ ٵ ٯـبسيال ٳيـض ثـش      دس دذشٵ ٳٰٶد ٓيٴي داسد. سٵاثي آٱ ،ثضس٧ؼبالٱ
ٳؼجز ثٸ سٛشبسٹب دس  ٳِبسسي ٵ ٳٶٓي ٳ٨بٷ سشثيشي ،ٹٰيٲ اػبع سٴِيٮ ؿذٷ اػز. دسٵاْٟ

سٛشـبس   اص٣ٴـذ سـب    ٯحجٶع ٯيؿش٫ي سا دس خبٳٸ  ؿٶد. ٯبسيال، آٱ ٹب ٯـبٹذٷ ٯي ايٲ ٣بسسٶٱ
اي اص   ٹـب ٳــبٳٸ   سٴذ خٶد ثب خبٳٮ ٹٰؼبيٸ ٓزسخٶاٹي ٣ٴذ. ديش ػب٫ي ٳيض دس ايـٲ ٣ـبسسٶٱ  

ٯـب اص   ٣ب٣ـب ديشٯـشدي ٣ـٸ    سـي  سـي  ، ٣بسسٶٱ دؼش ٣ٶٹؼـشبٱ اػز. دس « ساٹٴٰبي اػشٰبٓي»
ؿـٶد. ديشٯـشد، سٴٺـب     ٰشاٷ ٯـي ٹ دذشٵداٳيٮ ثٸ ٓٴٶاٱ ساٹٴٰبي ػٜش ثب  ٧زؿشٸ اٵ چيضي ٳٰي

  خـٶة ٧ـٶؽ  »ؿـش٫ي ٳيـض    دس آٱ .ؿٴبػـذ  داس سا ٯـي  ٩ ي اػز ٣ٸ ٧يبٷ دبدصٹش ٯبس خب٣ؼ
سٶػٸ ثضس٧ؼبالٱ ثٸ آٯب٩ ٵ ٠ٓبيذ ٣ٶد٣ـبٱ اػـز.   دادٱ ٵ اي اص اٹٰيز  ٯبسيٶ ٳـبٳٸ« دادٱ

سٶاٱ دس ػشسبػش داػشبٱ ٯـبٹذٷ ٣شد. دذشٵ دس دبيـبٱ داػـشبٱ ثـٸ     ٹب سا ٯي داٯٴٸ ايٲ ٳـبٳٸ
ؿش٫ي ٳيض ثب سؼشثٸ ٓـٞ ٵ  ؿٶد ٵ آٱ آداة اػشٰبٓي ٵ ٹٶؿٰٴذ سجذي٪ ٯي ٯ٠يذ ثٸدؼشي 

 ؿٶد.  احؼبع ٵ ٯٴ٠ٌي ٯي دش ،دخششي اٯشٵصي يج٬ض،ٯٺشثبٳي دس خبٳٸ ٧شيٲ ٧
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ساثٌـٸ ٯٴ٠ٌـي   ٹيچ ٧ٶٳٸ ذ ٗبيجٴذ ٵ ٹبي ػذي ٹبي سٛشبسي دس ٣بسسٶٱ ٰٓذٷ ايٲ ٳـبٳٸ
سٲ ٵ دـذسثضس٥ ٛبٟـذ ٹـش      ؿٶد. ساثٌٸ ٯيبٱ ثٲ ٯيبٱ ٯشٲ ٵ ٵأٟيز اػشٰبٓي ثشٟشاس ٳٰي

ٹبي دذساٳٸ ػٴشي اػز ٵ ٳ٠ـؾ ٯـبدس    سٲ ٛبٟذ ُشاٛز  ٧ٶٳٸ دبي٨بٱ سشثيشي اػز. دذس ثٲ
بٓي دس سٯض٧ـبٱ اػشٰـ  ٣ـٸ  سٶاٱ ٧ٜز  ٯي ،اػز. ثٴبثشايٲ سٳ٦ ثؼيبس ٣ٮ ،اٵ دس ٛل٪ اٵ٩

ثبصٳٰٶدي يب ٯشٴي ثشػؼـشٸ   ٹبي سٳ٦ ؿذٷ ٵ سٯض٧بٱ ٹب سب حذ چـ٨ٰيشي ٣ٮ ايٲ ٣بسسٶٱ
ٛوـبي  دس  طجـبر اص ٵأٟيـز، ػـيٌشٷ ٯٶػـٶدار ٓؼيـت ٵ ٗشيـت       اٳذ. سلبٵيش ثي ؿذٷ

ٚ   ٹـبي  سٲ، سذاخ٪ ٵأٟيز ٵ ٯٶهٶّ  ٗيشٵأٟي ٯجبسصار ثٲ ٳبدـزيش ٵ   ٳـبٯ٠ٔٶ٩ ٵ ٵكـ
 ٹبي ثبصٳٰٶدي ٹؼشٴذ. ٱ اصػ٬ٰٸ ايٲ ٳـبٳٸ٧ؼؼز دس سٵاثي ٣ٶد٣بٱ ثب ثضس٧ؼبال

.سٔضٌبٖٔتٙي5

ٹـبي ٵأٟـي    ٹبي ػذيذ ثـش ٳــبٳٸ   ػبصٳذ٧بٱ ٣بسسٶٱ اص ػبٳتٹبي ٯشٴي خ٬ٞ ؿذٷ  ٳـبٳٸ
ؿـش٫ي   ٹـبي دذـشٵ ٵ آٱ   ؿخلـيز ٹٰذ٫ي ٯخبًت ثـب  دس حب٫ي ٣ٸ اػشٰبٓي ٬ٗجٸ داسٳذ. 

ٹبي  ثٶد. ايٲ ساثٌٸ دس ٣بسسٶٱٹبي ٵأٟي  ٹبي اك٬ي ثب اٳؼبٱ ػبصي ٟٺشٯبٱ  يٸٯجشٴي ثش ؿج
دبػـيج٪   سٲ ٵ ٣يٮ  ػذيذ ثش٤ٓغ ؿذٷ اػز ثٸ ًٶسي ٣ٸ ٗيشٟبث٪ سلٶس ثٶدٱ ٯٶٟٔيز ثٲ

 ٓٴـٶاٱ  ٯحٶس ٹٰذ٫ي ٯخبًت ثب ٟٺشٯبٳبٱ داػشبٱ ؿذٷ اػز. ٵأٟيز اػشٰـبٓي سٴٺـب ثـٸ   
٣ٴـذ. اػـشٜبدٷ اص ٧شاٛيـ٢     ا٠ٔ٫ـٶ٩ دٵ ٟٺشٯـبٱ ٰٓـ٪ ٯـي     ٹبي ٯحيش ثؼششي ثشاي ٛٔب٫يز

اٳذا٭ ٵ سٛشـبس   ،سٲ ثشاي سشػيٮ چٺشٷ  ثب آصادي ٰٓ٪ ًشا  ٵ خب٫ٞ اٳيٰيـٲ ثٲ آٯيضٝ اٗشا
سـٲ    ٹبي سلـٶيشي دٵ ٯـشٲ ٣ـبسسٶٱ ٣ـيٮ دبػـيج٪ ٵ ثـٲ       ٟٺشٯبٳبٱ داػشبٱ اصػ٬ٰٸ ٳـبٳٸ

 سايبٳـٸ اػـز ٣ـٸ    ،ػذيذي ٣ٸ ثٸ خب٠٫بٱ ايٲ اطـش ٣ٰـ٢ ٣ـشدٷ    ٹبيٹؼشٴذ. ي٤ي اص اثضاس
 . اػز  ا٠ٔ٫ٶ٩ سا دس ػيٴٰب ٵ ٣بسسٶٱ ٛشاٹٮ آٵسدٷ شيٯحٵ ٹبي ٵيظٷ  اٯ٤بٱ ايؼبد ػ٬ٶٷ

ٹب چـ٨ٰيش اػز. دس ٳِب٭  دٵ دػشٸ اص ٣بسسٶٱ ايٲ سٜبٵر دس سٯض٧بٱ سٵايي ٳيض ٯيبٱ
ٹبي ٣الػي٢، ٓٴبكش داػشبٳي ثٸ ًٶس دٟيٞ سٓبيـز ؿـذٷ اػـز. ٯٔشٛـي      سٵايي ٣بسسٶٱ

٬ٔيـٞ دس ٯيبٳـٸ ٵ   س ،ا٤ٛٴـي، اٳشخـبة صاٵيـٸ ديـذ     ٹبي اٵ٫يٸ، ٧ـشٷ  ٹب دس ٟؼٰز ؿخليز
اص دػشٶس ٣الػـي٢ سٵايـي    ،دس ٹش دٵ داػشبٱ ٯٶسد ثشسػي ،٧ـبيي دس دبيبٱ داػشبٱ ٧شٷ

ثشد. ػب٫ت سٶػٸ اػـز ٣ـٸ    سٳ٦ داػشبٱ سا ثٸ ديؾ ٯي دي ،ي٣ٴذ ٵ حٶادص ٬ّٓ سجٔيز ٯي
ؿش٫ي ٵ دذشٵ اػـز.   ٹبي آٱ اصػ٬ٰٸ دٟبيٞ ايٲ ٳِٮ سٵايي ػٴشي دس ٣بسسٶٱ ،دبيبٱ خٶؽ
سٳـ٦ ٯــخق    دسٹٮ سيخشٸ ٵ ٛبٟذ دـي  ٹبي ػذيذ ٣بٯالً ٢ سٵايي دس ٣بسسٶٱاٯب ايٲ ػج
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ٹبي آٳبٱ اٗشاٝ ؿـذٷ؛   ٣ٸ دس سٶاٳبييٛوبي ٹيؼبٳي ٯجبسصٷ ثب دؿٰٴبٱ دشسٳ٦ ثٶدٱ اػز. 
سذاخ٪ ٵأٟيز ٵ سخي٪ ثٸ ٳحـٶي   ٵ سٲ ٵ ٣يٮ دبػيج٪ ٯـٺٶد اػز  ًش  داػشبٳي ثٲ دس

آيـذ.   ٹـب ثـٸ چــٮ ٳٰـي     شبسٹب يـب ؿخلـيز  ثشػؼشٸ ؿذٷ اػز ٣ٸ ٯجٴبيي ثشاي س٘ييش سٛ
سٲ ثٸ حذي اػز ٣ٸ اػضاي ٣بسسٶٱ سا ثٸ ػـبد٧ي    دشا٣ٴذ٧ي سٵايي دس ٣يٮ دبػيج٪ ٵ ثٲ

.سٶاٱ ػذا ٣شد ٵ ٹش ي٢ سا ثٸ ًٶس ٯؼش٠٪ ٵ ٛبسٕ اص ٳِٮ سٵايي ثٸ ٣ٶد٣بٱ ٳـبٱ داد ٯي

 َا ـ زمصگان كازتًن2جديل 

 رهشگاى ضزلي آى پپزٍ كين پاسيثل تي تي

ل/ ّض
 هغبيجِ/ عٌض

 وَدوبًِ ٍ پؼشاًِ عٌض/ هغبيجِ
گفتبس صبدلبًِ/ 

 پشگَيي
 والهي

ي
بػ

تو
اج

 

 اًذاهي الغش/ هَّبي لشهض ٍيظگيفبلذ  اًذام ثبسيه ًَجَاى

ػفيٌِ/ 
هبَّاسُ/ 

 سايبًِ

هَّبي عاليي/ 
 تبة ؿلَاسن/

 فٌبٍسي

 لبيك/ اػت/
 /دساصگَؽ
 خشگَؽ

هَّبي ثبفتِ ؿذُ/ 
پَؿيذُ/  ّبي لجبع
 اػت /لغبس /گبسي

 وباليي

 هجبسصُ جَيي
پبيگبى خجبلتي/ 

 ؿجبع

احتشام ثِ 
 ثضسگؼبالى

صليت/ دػب/ 
 فشصًذخَاًذگي

 سفتبسي

گشافيه 
 آهيض اغشاق

ّبي  جلَُ
 اي سايبًِ

 گشايي ٍالغ
گشايي  ٍالغ

 سهبًتيه
 تصَيشي

ي
هتٌ

 

تذاخل 
ٍالؼيت ٍ 

 خيبل

 فضبي ّيجبًي
پبيبى خَؽ/ ًظن 

 سٍايي

ًظن سٍايي 
 والػيه/

 خَؽ پبيبى

 سٍايي

ٞبايوبستٖٛٞبي٘ـب٘ٝج(ٔمبيؼٝ٘ظبْ

ٳشـبيغ ٟبثـ٪ سـٶػٺي سا     ،ٵ ػذيـذ  ٰي ٹـبي ٟـذي   اي ثـيٲ ٣ـبسسٶٱ   ٹبي ٳـبٳٸ ٯ٠بيؼٸ ٳِب٭
ٞ   اص اخـال٩ دس ٳِـب٭ ٳــبٳٸ   ٯـٶسد   دٴغثٸ  ،دس اداٯٸ ؛ػبصد ٯـخق ٯي  اي ٯـذسٱ اص ًشيـ

 ؿٶد. ٯيٹبي ػذيذ اؿبسٷ  ٣بسسٶٱ
ٹبي دؼش ٣ٶٹؼشبٱ ٵ  ٹبي ٳٰبديٲ دس ٣بسسٶٱ ٛشاٵاٳي ٳـبٳٸؼيشي..اخالَدس٘ظبْتف1
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ًجئي، ػٺبٱ ٵأٟي ٵ ؿٰبي٪ اٳؼـبٳي ٯــٺٶد اػـز. ثـٸ يـ٢       ٹبي دس اسػبّ ،ؿش٫ي آٱ
ٹـبي   ٹب ثيـشش دس صٯشٷ ؿٰبي٬ي ٹؼشٴذ اٯب ثبصٳٰٶٱ ٳٰبديٲ داسٳـذ. ٳٰـبد   ـبٳٸٳايٲ  ،ػخٲ

ٹـب،   ٸ خـبٳٶادٷ، دٳيـبي دسٵٱ ؿخلـيز   دس ٓٴبكش ٯشثٶى ث ثٶيظٷ، 1ٳبسٶسا٫يؼٮ ٵ س ب٫يؼٮ
سٜؼـيش   ،ٓٴبكش ًجئي ٵ سلبٵيش دٳيبي اػشٰبٓي ٟبثـ٪ ؿٴبػـبيي اػـز. ثـٸ ايـٲ سٔجيـش      

٣ٴـذ. اٯـب دس دٵ ٣ـبسسٶٱ     ٹذايز ٯي اي سٔييٲ ؿذٷ ٹب ٯب سا ثٸ ا٨٫ٶي اص ديؾ ٳـبٳٸ ٳٰبديٲ
ٹـبي   ٳٸايٲ ساثٌٸ سٜؼيشي دچبس اخال٩ ؿذٷ اػز. ثـب حـزٙ ٳــب    ،سٲ  دبػيج٪ ٵ ثٲ  ٣يٮ

اٯٴيشـشي٤غ،  ٵ سلـٶيشي اص ٟجيـ٪     اػشٔبسي ٣الٯـي ٹبي  ٳٰبديٲ ٵ ػبي٨ضيٴي آٱ ثب ٳـبٳٸ
 اي ٣ـبسسٶٱ ثـٸ ػـٰز ٣ـذس     ، ٳِب٭ ٳـبٳٸٵ ٬٧ٶ٫ٸ آسـي ٯٶػٶدار ٛوبيي، سٵ  سبسي٤ي

دا٩ ٯش٣ـضي دس   ٳـٶٓي ٯٴيشـشي٤غ ٣ـٸ   اسٶاٱ ثٸ ػـبٓز   ٯظب٩ ٯي ثشاي٣ٴذ.  ٯي٪ ٯي ؿذٱ
اػـشٔبسي اص دٳيـبي    اي ػبٓز ٳــبٳٸ ايٲ آيب  ذ اؿبسٷ ٣شد.آي سٲ ثٸ حؼبة ٯي  ٣بسسٶٱ ثٲ

ثـٸ   ،خيب٫ي؟ ايٲ دٵ٧ـبٳ٨ي ٳــبٳٸ    ي اص ي٢ دٳيبيدثٸ ٗبيز كٴٔشي ؿذٷ اػز يب ثبصٳٰٶ
ٹٰچٴـبٱ ٣ـٸ الٵسـٲ ي٤ـي اص      اٳـذ.  ٯٔٴبٹـبي اػـشٔبسي يبٛشـٸ   ، ٹب ٯٔٴي آٱ اػز ٣ٸ ٳـبٳٸ

٧ٶيـذ   داٳـذ ٵ ٯـي   ي ٯـي ٹبي اػشٔبسي دٳيبي ػذيـذ سا ػـبٓز ديؼيشـب٫    سشيٲ سٰظي٪ ٯٺٮ
ح٠ي٠ز ثش اٹٰيز ٳ٠ـؾ   ػبٓز ديؼيشب٫ي ثب حزٙ ٧زؿشٸ ٵ آيٴذٷ اص كٜحٸ ػبٓز دس»
 ،اػز. دس ايٲ ٵهـٔيز  ٯذسٱ دؼزدٳيبي  ٵيظ٧ي٣ٴذ ٣ٸ  ٣يذ ٯيأس« صٯبٱ حب٩»يب « ٵٟشٸ»

٧شدد ٵ اسسجبًي ٯيبٱ ٧زؿشٸ ٵ آيٴذٷ ٵػٶد ٳذاسد. ثـش٤ٓغ   ٹٰٸ چيض ثٸ صٯبٱ حب٩ ثشٯي
 ،ٳٰٶد ٵ ثشػؼش٨ي ٓيٴي داؿز ٵ اسٜبٟـبً  ٫ٶ٥ ٣ٸ ٧زؿشٸ ٵ آيٴذٷ دس آٱبٳكٜحٸ ػبٓز آ

  (.282، ف 2003، 2)٫ٶسٲ« ٹبي ػبٓز ٯبٳذٷ ثٶد صٯبٱ حب٩ صيش ٠ٓشثٸ
ٳِـٮ ٬ّٓـي   »ٵ « س٘ييشار دسٵٳي اٳؼـبٳي « »صٯبٱ» ػٸ ٓٴلش .اخالَدسٔٙغكسٚايي.2

ص اص ًشيٞ صٯبٱ ٵ ثـب  دٹٴذ. حٶاد ٹبي ٣الػي٢ سا ؿ٤٪ ٯي ٳِٮ سٵايي داػشبٱ« حٶادص
٧يـشد ٵ داػـشبٱ ثـٸ دـيؾ      ٹب ؿ٤٪ ٯـي  س٘ييش دس سٵاثي ثيشٵٳي يب اٯيب٩ دسٵٳي ؿخليز

بػز ثـٸ  ، ٵيظ٧ي اك٬ي آٳٺ٧ٶ ٹؼشٴذ ٵ سٵايز ٟلٸ ٹبي ٣الػي٢ اػبػبً سٶٱسسٵد. ٣ب ٯي
٧ــبيي   ا٤ٛٴـي ٵ ٧ـشٷ   سٳـ٦، سٵاثـي ٬ّٓـي، ٧ـشٷ     ٹب داساي دي ٳحٶي ٣ٸ ٹٰٸ ايٲ ٣بسسٶٱ

 سٶاٱ ٳـبٱ داد: ٯيصيش  ٳٶؿشٸؿش٫ي سا دس  ٯٴٌٞ سٵايي ٣بسسٶٱ آٱ ،ٯظب٩ ثشايٹؼشٴذ. 
كبحجبٱ ٯضسٓـٸ اٯـب ٯٴشِـش     }سخذاد اٵ٩{ ؿٶد ؿش٫ي ثٸ ٧شيٲ ٧يج٬ض ٛشػشبدٷ ٯي آٱ»
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٧يـشد آٳـٸ    ا٤ٛٴي اٵ٩{ ٯبسيال سلٰيٮ ٯي }٧شٷ دؼش ٹؼشٴذ سب دس ٯضسٓٸ ثٸ آٳٺب ٢ٰ٣ ٣ٴذ
 دٵػز داسد آٳـٸ دس ٯضسٓـٸ ثٰبٳـذ    ٯبسيٶ اٯب ٬ٟجبًخبٳٸ ثبص٧شداٳذ }سخذاد دٵ٭{  سا ثٸ يشيٮ

}سخـذاد ػـٶ٭{ اٯـب دس     ٧شداٳـذ  ٯيخبٳٸ ثبص  ؿش٫ي سا ثٸ يشيٮ ٧ـبيي اٵ٩{ ٯشيال آٱ }٧شٷ
ا٤ٛٴـي دٵ٭( ٯـبسيال سلـٰيٮ     }٧ـشٷ  ؿـٶد  ؿٴب ٵ دچبس سشديـذ ٯـي  آ اٵٯؼيش ثب ػش٧زؿز 

 ....«٧يشد  ٯي
يبثـذ ٵ ثـب    . ٹش اديضٵد، ثب ي٢ اٯب دبيبٱ ٯـي سٶاٱ اداٯٸ داد ايٲ ٳٰٶداس سٵايي سا سب اٳشٺب ٯي

سػذ ٣ٸ ايٲ ٳِٮ سٵايي، ثـٶيظٷ   ؿٶد. ثٸ ٳِش ٯي ٧ـبيي دس ٟؼٰز ثٔذ ثٸ ػ٬ٶ ساٳذٷ ٯي ٧شٷ
سٵاثـي   سٳ٦ ؿذٱ اػز. ثٸ ًٶس احشٰب٫ي س٬ٔيٞ دس سٵايز اص ٹبي ػذيذ دس حب٩ ٣ٮ دس ٣بسسٶٱ

ًشاحـي  اي  ٵ سٵايز ثٸ ٧ٶٳٸ اٳؼبٳي ثٸ كحٴٸ ٯجبسصٷ ثب ٯٶػٶدار ٛوبيي ٯٴش٠٪ ؿذٷ اػز
خـالٙ ٳِـٮ   ؿذٷ اػز ٣ٸ ٣ٶد١ خٶد ثشٶاٳذ دس ٛشايٴذ داػشبٱ ؿش٣ز ٣ٴذ. ثٸ ٓجبسر دي٨ش، ثش

٣ـشد ٵ اٵ سٴٺـب ٳ٠ـؾ     ٬ّٓي ثٸ ٣ٶد١ ٯٴش٠ـ٪ ٯـي   سٵايي ٯذسٱ ٣ٸ سٵايز سا ثش اػبع ٳِٰي 
ثـٸ  »ٵ ٣بٹؾ ٳ٠ؾ سٵايي داػـشبٱ  « ٵٟشٸ»ٯخبًت داؿز، ٣بسسٶٱ ػذيذ ثب سأ٣يذ ثش ٓٴبكش 

دٹذ سب ثٸ ٯظبثٸ ٯؤ٫ٚ دس ٯشٲ دخب٫ز ٣ٴٴذ ٵ دس ػٌحي ثبالسش، دس ٛشايٴـذ   ٣ٶد٣بٱ اػبصٷ ٯي
 (.2012، 1)آي٤ٲ« ٹب ٳيض ٯـبس٣ز داؿشٸ ثبؿذ سٜؼيش ٳـبٳٸ

اسصؿي  ا٨٫ٶي حب٣ٮ ثش سٵاثي ؿخليز ثب ؿيء .اخالَدسثبصآفشيٙياختٕبػيلٟشٔبٖ.3
ٯٴؼش ثٸ خ٬ٞ ٟٺشٯبٱ ٵ هـذٟٺشٯبٱ   ،ػي٢ٹبي ٣ال  ٵ ٣ٴـ٨شاٱ ٯخش٬ٚ دس٧يش دس داػشبٱ

ٹـب اص ًشيـٞ    ػـبصي اص ؿخلـيز   اػـٌٶسٷ  خبسػي داسٳذ ٵ ػبي٨ضيٲؿٶد. ٟٺشٯبٳبٱ  ٯي
 ٓٴبكـشي ٣ـبٯالً   ،ٹـب ٵ ٟٺشٯبٳـبٱ   اػـٌٶسٷ  ،دزيشد. ثٴبثشايٲ اٳؼب٭ ٯي« ٹبي اػشٰبٓي ٳٰبد»

ٷ دٵس ـ ٵي٤شٶسيـبيي  ٵسٷثـش اػـبع ػـبخز اػشٰـبٓي د     ،ٯظـب٩  ثـشاي اػشٰبٓي ٹؼـشٴذ.  
ٹـبيي ثـب ٓٴبكـش احؼبػـبر، ػش٣ــي ٵ       ؿخليز ،دخششاٱ ـ  ؿش٫ي ثبص٧ٶيي سٵايز آٱ

ٹـبيي ٣ـٸ داساي ٧ٶؿـز ٵ دٶػـز ٵ      ٹؼشٴذ. ٯخبًت ثب چٴـيٲ ؿخلـيز   يٳ٨ش ػض ي
ثـب آٳـبٱ   « يـبثي  ٹٶيـز »ٹذ ٵ دس ٯؼيش ٯجـبسصٷ ثـشاي   د ٹٰذ٫ي ٳـبٱ ٯي ،اػشخٶاٱ ٹؼشٴذ

ـ   ،ديؾ سٵي ٟٺشٯـبٱ  ٹبي ٸؿٶد. ا٬ٗت سؼشث ٹٰشاٷ ٯي اػشٰـبٓي   ٹـبي  ٸثش٧شٛشـٸ اص سؼشث
 ٣ٮ ٵ ثيؾ ثب چٴيٲ سؼشثيبسي آؿٴبػز.  ٳيض ٹبػز ٵ ٯخبًت  اٳؼبٱ

ٓٴبكـش اػشٰـبٓي ٹؼـشٴذ. دس ٣ـبسسٶٱ      ،ٹـبي ٣الػـي٢   ٹب ٳيض دس ٣بسسٶٱ هذٟٺشٯبٱ
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ٯٶٟٔيز اػشٰبٓي دٵسٷ اٵ ٵ ٳضاّ ٯـٺٶس ٯيبٱ ٠ٓـ٪ ٵ احؼبػـبر    ،هذٟٺشٯبٱ ،ؿش٫ي آٱ
ي ٯٰٔـٶ٫ي اص ػـٴغ خـٶد    يٹـب  يب اٳؼبٱ ٷ،ٰٓذثٸ ًٶس ٹب  ٱهذ ٟٺشٯب ،اػز. دس دذشٵ ٳيض

ؿـٶٳذ.   ػش ساٷ ٟٺشٯبٱ ُبٹش ٯـي ثش ٯٶاٳْ ًجئي  ثٸ كٶسرؿخليز اك٬ي ٹؼشٴذ ٵ يب 
٧ــبيي   ٹبيي ٹؼشٴذ ٣ٸ دس ػشيبٱ ٧ـشٷ  هذٟٺشٯبٱ ،يغ ػيش١ ٵ ػبدٵ٧ش ديش ػٶدا٣ٶ، س

 ،دس ٹٰـيٲ ٣ـبسسٶٱ   .ذؿـٶٳ  ؿٶٳذ اٯب ثٸ سذسيغ ػش ثٸ ساٷ ٯـي  ثش ػش ساٷ ٟٺشٯبٱ ُبٹش ٯي
ٳ٠ــؾ دس ٳيـض  ٵ اػـت ٵحــي    ٰي اص ثـشٙ، ٯــبس ػـ   دسيبچـٸ خٶٛٴـب١، ٣ٶٹؼـشبٱ دـش    

 ثذ. يب ٣ٴٴذ ٣ٸ دذشٵ ثش آٳٺب ٬ٗجٸ ٯي ٰٓ٪ ٯي ٹب هذٟٺشٯبٱ
ٓٴبكـش اػشٰـبٓي ٳيؼـشٴذ.    ٹيچ يـ٢  ٟٺشٯبٱ،  ٟٺشٯبٱ ٵ هذ ،ٹبي ػذيذ اٯب دس٣بسسٶٱ

ا٧ـش   ــ  اٳذ ثب ٫ٰغ ي٢ ػبٓز ٛوبيياٳؼبٳي دس سٵي ٣شٷ صٯيٲ ٵػٶد ٳذاسد ٣ٸ ثشٶٹٴٶص 
ٟٺشٯبٳـبٱ ٯشٴـي    ،ثٸ ٹيٶال سجذي٪ ؿٶد. ايٴٺب دس ح٠ي٠ز ـ  چٴيٲ ػبٓشي ٵػٶد داؿشٸ ثبؿذ

ٳٺب ٳيض دسٵٱ ٯـشٲ ٯٔٴـب   آؿٶٳذ ٵ ٣بس٣شد  دس دسٵٱ ٯشٲ ػبخشٸ ٯي ،ٹؼشٴذ. ثٸ سٔجيش دي٨ش
ٹؼشٴذ ٣ٸ ٠ٛي  ٹبي داػشبٳي ايٲ ٟٺشٯبٳبٱ، ؿخليز( »2009) 1شٴيبثذ. ثٸ ٳٶؿشٸ ٵا٫ؼي ٯي

ٹـب ٹـيچ چيـض ٳيؼـشٴذ.      ثيشٵٱ اص ٯشٲ ايٲ اػـٌٶسٷ « ٳذز داسدس داٯٴٸ ٤٬ٰٓشد خٶد ٵأٟي
ّ چ٬ٜشـي اػـز ٣ـٸ     سشػٶ ٵ دػز ٵ دب آٯٶص سٲ ي٢ داٳؾ   ثٲ ،ششي٤غيثذٵٱ اٯٴ  ٯٶهـٶ
خؼـب٫شي   يدخشـش  ،ػيجـي خـٶد   سايبٳٸؿٶد. ٣يٮ دبػيج٪ ٳيض ثذٵٱ  دٵػشبٳؾ ٯي ياػشٺضا

 آيذ.  ٯي سٟليذٱ ثش اػز ٣ٸ سٴٺب اص ٓٺذٷ
خـبسػي ٳذاسٳـذ.    ػبي٨ضيٲسٲ   سا داسٳذ. ٹيٶالٹبي ثٲ  هذٟٺشٯبٳبٱ ٳيض ٹٰيٲ ٵيظ٧ي

سٴٺب ي٢ اٛؼبٳٸ اػز ٣ٸ ٧شاٛي٢ سٶاٳؼشٸ اػـز ثـٸ آٱ ثٔـذ ٵ ؿخلـيز      ،اٳؼبٱ ٛوبيي
ثـش ػٺـبٱ ٯؼـ٬ي     ٛٴبٵسيثذٹذ. ٳٸ د٣شش دسا٧ٶٳي ٵػٶد داسد ٣ٸ سٶاٳؼشٸ ثبؿذ اص ًشيٞ 

 ٓؼيجي ثب ثي٪ ٧يشغ كبحت ٯبي٤شٵػبٛز داسد.   ٯيٹٰٴب اص ٟوب،يشغ ٣ٸ ٵ ٳٸ ٵي٨٬ ؿٶد
ٹبي ػذيذ ٹٰچٴيٲ اص ٳِـش ؿخلـيز خٴظـي ٹؼـشٴذ ٵ سٴٺـب دس ثشخـي        ٟٺشٯبٱهذ

ؿٶٳذ. اص ٳِش ٯزٹجي ٳيض ايـٲ   صٳبٱ ُبٹش ٯي يبؿ٤٪ د٣ششٹب ٣ٸ ثٸ سػذ  اٵٟبر ثٸ ٳِش ٯي
، ثٶدٳـذ ٹبي ٯزٹجي  ٫ٜٸؤداساي ٯ٣ٸ  ٰيػبدٵ٧شاٱ ٟذي ؛سػٴذ ٹب خٴظي ثٸ ٳِش ٯي ؿخليز

 اٳذ. ػبي خٶد سا ثٸ ٹيٶالٹبي ٛبٟذ دال٫ز اػشٰبٓي دادٷ
دس ٯٴٌٞ ٣الػي٢، ؿـيٌبٱ ٓٴلـش دسٵٳـي    .اخالَدس٘ظٓپبيٍب٘ئزٞجيخيشٚؿش.4
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اػز ٵ ٟٺشٯبٱ ٵ هذٟٺشٯبٱ، ثش اػبع رار ٵ ٳيبر دسٵٳي، ثٸ دٵ ًيـٚ ؿـشيش ٵ اٳؼـبٳي    
ٹـبي اػشٰـبٓي    بي اخالٟي ٵ ػٴشي، ايٲ ٓٴبكـش سا ثـٸ ٯؤ٫ٜـٸ   ٹ اٳذ. دال٫ز ثٴذي ؿذٷ س٠ؼيٮ

ٹبي سلٶيشي اخالٟـي   ٣ٴذ. ثٸ ػخٲ دي٨ش، اص ًشيٞ چٺشٷ آسا٭ ٵ ٯٺشثبٱ ٵ ٳـبٳٸ سجذي٪ ٯي
ثيٴـيٮ ـ سٛـشٲ ثـٸ      ؿـش٫ي ٯـي   اص ٟجي٪ ؿٰبي٪ ٯزٹجي ٵ ثخلٶف ك٬يت ـ ٣ٸ ثـش ػـيٴٸ آٱ   

ٹـبي   بٱ، صٳبٱ، حيٶاٳـبر ٵ ٳــبٳٸ  ٯؼؼذ ٵ ٬٣يؼب، ٢ٰ٣ ٣شدٱ ثٸ ثيٴٶايبٱ، ٯٺشثبٳي ثب ٣ٶد٣
٣ٴذ، سٛشبسٹـبي خـبف اص    ٧شاٛي٤ي اص ٟجي٪ خٌٶى ٧شاٛي٤ي ٳش٭ ٣ٸ ٯ٬ِٶٯيز سا سذآي ٯي

ؿـش٫ي ٵ دؼـش    ٹبي ٯظجز دس دٵ ٣بسسٶٱ آٱ ٟجي٪ دٓب ٣شدٱ ٵ ٧شيٸ ٣شدٱ ٵ ٗيشٷ، ؿخليز
ٹـب ٵ يـب اٛـضٵدٱ     ايـٲ ٳــبٳٸ  « ٗيـبة » ؿٶٳذ ٵ دس ػٺشـي ٯ٤ٔـٶع دس   ٣ٶٹؼشبٱ خ٬ٞ ٯي

ٹٴؼـبس ٵ چٺـشٷ صٯخـز ٵ     ٹبي ػذيذ اص ٟجي٪ خٌٶى ٧شاٛي٤ي دسؿز، كذاي ٳبثـٸ  بٳٸٳـ
ٹـبي ٣الػـي٢، ٟٺشٯـبٱ ٵ     ؿٶد. ثـٸ يـ٢ سٔجيـش، دس ٣ـبسسٶٱ     صؿز، هذٟٺشٯبٱ ػبخشٸ ٯي
يبٛشٸ ٯٜبٹيٮ خيش ٵ ؿش ٹؼشٴذ.   هذٟٺشٯبٱ دس اك٪ ٓيٴيز

ٹـبي   ــبٳٸ ٹـبي ٯشٴـي ٵ ٹـٮ ٳ    دٹذ ٣ـٸ ٹـٮ ٳــبٳٸ    ٹبي ػذيذ ٳـبٱ ٯي ٯٌب٫ٔٸ ٣بسسٶٱ
ٹـبي ايـٲ اخـال٩     اٳـذ. ي٤ـي اص ٳــبٳٸ    اػشٰبٓي ايٲ دبي٨بٱ ٯؼ٬ي، ثب اخال٩ ٯٶاػـٸ ؿـذٷ  

ـ ثٸ ٯٴض٫ٸ سٴٺب ٣شٷ ٟبث٪ ػ٤ٶٳز آدٯي ـ ثٸ ٓٴٶاٱ ٯٴجْ ٯٔٴبثخــي   « صٯيٲ»ثشػبخشٲ ٓٴلش 
ثٴـذي ٟٺشٯبٳـبٱ ٵ    ثٸ ايٲ ساثٌٸ دبي٨بٳي اػز. ثـٸ ٳحـٶي ٣ـٸ صٯـيٲ ٯجٴـبيي ثـشاي س٠ؼـيٮ       

ؿٶد. اٛضٵٱ ثش ايٲ، ي٢ س٘ييش ٯٔٴبؿٴبخشي دي٨ش ٳيض دس ايـٲ ٯٔٴـب س  دادٷ    هذٟٺشٯبٳبٱ ٯي
ٹـب آػـٰبٳي ٯحؼـٶة     ٹـبي ٣الػـي٢ ٣ـٸ اػـٌٶسٷ     اػز، ثٸ ًٶسي ٣ٸ ثش ٤ٓغ ٣بسسٶٱ

ٹبي ػذيذ، دؿٰٴبٱ اص آػـٰبٱ   صيؼشٴذ، دس ٣بسسٶٱ ؿذٳذ ٵ ٯٶػٶدار ؿشيش دس صٯيٲ ٯي ٯي
داسٳذ.   ٸ ٣شٷ خب٣ي ثبصٯيآيٴذ ٵ حبِٛبٱ صٯيٲ آٳبٱ سا اص آػيت صدٱ ث ٯي

« اٳؼبٱ كـٴٔشي ؿـذٷ  »سٶاٱ ثش آٱ  ي٤ي دي٨ش اص ايٲ س٘ييشار دس ٯٜٺٶٯي اػز ٣ٸ ٯي
( اًـالٝ ٣ـشد. اٳؼـبٱ اص ًشيـٞ     217، ف 1388سبػيـ٢،  « )ا٫ٌجئٸ ٵأٟي ؿذٷ ٯبثٔذ»يب 

ػبص خٶد ٵ ثب س٘ييش دس طٱ اٳؼـبٳي خـٶيؾ ػـجت ؿـذٷ اػـز سـب        دػز 1ٹبي س٤ٴٶدٶ٫ي
بي ؿـشيش ٟـشاس ٧يشٳـذ ٵ ٌٟـت     ٹـ  ثشٳذٷ صٯيٲ دس اخشيبس اٳؼـبٱ  ب١ اص ثيٲاثضاسٹبي ػٺٰٴ

سـٲ    ٠ٓيذسي اٳؼبٱ ٵ ؿيٌبٱ، ػبي خٶد سا ثٸ دٵ٧بٳٸ اٳؼبٱ ـ اٳؼبٱ ثذٹذ. ٵي٨٬يشغ دس ثٲ 
ٳذ. داسٹبي كٴٔشي ؿذٷ ٟشاس  دس صٯشٷ ايٲ اٳؼبٱ ،ٵ د٣شش دسا٧ٶٱ دس ٣يٮ دبػيج٪

                                                      

1.  technopoly 
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ٹـبي ٣ـبسسٶٳي اص ٓٴلـشي     ب٩ ؿخلـيز اٳش٠ـ .ٞـب.اخالَدساٍِٛيسٚاثـظؿخصـيت5
ٯـذسٱ ٛـشاٹٮ آٵسدٷ    ٹبي دؼز ٹبي ٯشٴي ايٲ اٯ٤بٱ سا ثشاي ًشاحبٱ ٣بسسٶٱ اػشٰبٓي ثٸ ٳـبٳٸ

ٹـبي ٣الػـي٢، داػـشبٱ     ؿذٷ خ٬ٞ ٣ٴٴذ. دس ٣بسسٶٱ آٯيض ٹبي اٗشاٝ اػز ٣ٸ ثشٶاٳٴذ ؿخليز
ثـش ٵٟـبيْ ٵ    ٧يشد ٣ٸ ثٸ ًٶس ٛٔب٩ دس داػشبٱ حوٶس داسد ٵ حٶ٩ ؿخليز ٯش٣ضي ؿ٤٪ ٯي

دـزيشي   ٹب دس ٓيٲ حـب٩، ثـٸ ٵاػـٌٸ دال٫ـز     ٧زاسد. ايٲ ؿخليز اٛشاد ديشاٯٶٱ خٶد سأطيش ٯي
ٳ٠ٌـٸ  « ٣ـٴؾ اػشٰـبٓي اٳؼـبٳي   »سٶاٳٴذ اص ٯذ٩ ٵ ا٨٫ٶي اٳؼبٳي ٛشاسش ثشٵٳـذ ٵ   اػشٰبٓي ٳٰي

ــبسسٶٱ  ــب دس ٣ ــضي آٳٺبػــز. اٯ ــٶي    ٯش٣ ــش ا٨٫ ــبٳي ث ــبٓي ٵ اٳؼ ــٴؾ اػشٰ ــذ ٣ ــبي ػذي ٹ
 داسٳذ.   اٳؼبٳي ٵ ٛشا اػشٰبٓي ٹبي ٛشا ٹب، ٣ٴؾ ٜشٯب ٳيؼز ٵ ؿخليزدشداصي ح٤ٰ ؿخليز
ٹبي ػذيذ ٯلـذاٝ داسد. ثـٸ    ٯبع ٹٰچٴبٱ دسثبسٷ ٣بسسٶٱ يا٨٫ٶي ٧ش ايٲ، ٵػٶد ثب 

٧يـشد ٵ   ؿخلـيز اكـ٬ي حـٶ٩ ؿـيء اسصؿـي ؿـ٤٪ ٯـي        ًٶسي ٣ٸ ٯجبسصٷ ٟٺشٯبٱ يب
ٶف ثـٸ خـٶد   ٯٶهْ ٯخلـ  ،اسصؿي ء٣ٴـ٨شاٱ ٯخش٬ٚ دس ساثٌٸ ٯيبٱ ؿخليز ٵ ؿي

٧يشٳذ ٵ سٴٺب ٯٶهٶّ ٯٺٮ آٱ اػز ٣ٸ ٣ٴـ٨شاٱ ٯخش٬ٚ ٵأٟيـز اػشٰـبٓي ٳذاسٳـذ.     ٯي
٧يشد ٵ ٯٶػـٶدار ٛوـبيي    سٲ حٶ٩ ػبٓز ٓؼيت اٵ ؿ٤٪ ٯي  ٣ٴـ٨شي ثٲ ،ٯظب٩ ثشاي
دٹٴذٷ ٹؼشٴذ. صٯـيٲ   ثضس٥ دس صٯشٷ ٣ٴـ٨شاٱ يبسي ح٤ٮ ٣ٴـ٨ش ثبصٳذٷ ٵ ٧ٶ ٲ ٵ دذس دس
 اٳؼبٱ ٣ٴـ٨ش ٛشػشٴذٷ اػز.  ؿٶد ٵ  ٧يشٳذٷ ٯحؼٶة ٯي  يض ٣ٴـ٨شٳ

ؿٴبػبٳٸ ٳيض دس ا٨٫ٶٹبي ؿخليز دذيـذاس ؿـذٷ اػـز.     اٛضٵٱ ثش ايٲ، س٘ييشي ٹؼشي
دس صٯشٷ ٯٶػٶدار ؿشيش ثـٸ   ،ديؾ اص ايٲ ،آيذ سٲ ثٸ ؿ٤٪ آٳٺب دسٯي   ٹٰٸ اؿ٤ب٫ي ٣ٸ ثٲ

ٹبيي سا ثب خٶد حٰـ٪   ٓشٵػ٢ ،آٯذٳذ. ؿبيذ اص ٹٰيٲ سٵػز ٣ٸ ٳؼ٪ ػذيذ حؼبة ٯي
 .سشػبٳذٳذ ٯب سا ٯي ثٸ ٳحٶ ٰٓي٠يٵ  ثٶدٳذدس صٯشٷ ٹيٶالٹب  شش،٣ٴذ ٣ٸ ديـ يٯ
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مدزن پست ي مدزن زيايي ي اي وطاوٍ َاي وظام ـ مقايس3ٍجديل 

ًظبم 
 اي ًـبًِ

 دٍرُ

 ضاخص
 هذرى پست هذرى

 اػتؼبسي ًوبديي ًَع ًـبًِ

 ٍاًوَدُ ثبصًوبيي ًظبم اسجبػي

 ضوٌي آؿىبس ًَع داللت

 ٍاًوَدُ/ گشافيىي ثبصًوبيي ؿذُ/ اجتوبػي اػغَسُ

 گفتوبًي/ ٍاسًٍگي سهبًتيؼن/ ػلؼلِ هشاتجي سٍاثظ اًؼبًي

 هتٌي اًؼبًي/ اجتوبػي/ پبيگبًي هزّجي/ ّبي اخاللي داللت

 ػَطُ اثظُ جبيگبُ وَدن

 هبؿيٌي ؿذى ثذى اصبلت اًؼبًي سهضگبى وَدن

ًظبم 
 سٍايي

 وَدى داًبي داًبي ول ساٍي

 ػيبل رّي/ خشدُ سٍايت سٍايت گشا/ فشا ٍالغ ًَع سٍايت

 هتٌي اجتوبػي ثبفت

 صهيي اًؼبى ؿيء اسصؿي

 ّضل/ خَؽ ثبؿي دساهبتيه/غن اًؼبًي سًگ پي

 ٍلتِ حبل/آيٌذُ صهبى

 ؿىؼت سٍايت يًظن ػلّ هٌغك سٍايي

 خيش ٍ ؿش اًؼبًي خيش ٍ ؿش هزّجي پبيگبًي ساثغِ 

 زيگي ًتيجِ

سٶػٔٸ ثٶيظٷ ٹبي اسسجبًي ٵ   ٛٴبٵسيثٸ ٯذد  ،ٹبي ٣ٶد٣بٱ دس دٹٸ اخيش ػبصٳذ٧بٱ ٣بسسٶٱ
اػشٰـبٓي   ٹبي ثشدٱ ٳ٠ؾ سٵايز ٯجشٴي ثش ٵأٟيز  حب٩ اص ثيٲ اٛضاسٹبي ٧شاٛي٤ي، دس ٳش٭

ٟٺشٯبٳـبٳي ثشػـبخشٸ ٵ ٛبٟـذ اكـب٫ز اٳؼـبٳي سا       ،ثٸ ػبي آٱ اٳذ ٵ ٹب ثٶدٷ اص ٯشٲ ٣بسسٶٱ
 ٳذ.  ا دشٵسؽ دادٷ

ٹبي ػذيذ، دس حـب٩ س٘ييـش سٰش٣ـض اص اٳؼـبٱ ٵ ًجئـز ثـٸ        ٣بسسٶٱ ،ثش ٹٰيٲ اػبع
٣ـٸ  ٳيؼـز   د٫ي٪ ٹؼشٴذ. ثي ـ  ثٸ ٓٴٶاٱ سٴٺب ٯأٯٲ اٳؼبٱ ـ« صٯيٲ ٣شٷ»ػٰز ٬٣يشي ثٸ ٳب٭ 

ٹـبي ػذيـذ سا ؿـ٤٪     اكـ٬ي ا٬ٗـت ٣ـبسسٶٱ   دٛبّ اص صٯيٲ دس ثشاثش دؿٰٴبٱ، دسٵٳٰبيـٸ  
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دس  ٹبي ٯٔٴبؿٴبخشي ٳيض ػبيي ٸسػذ ػبث صٯيٲ ثٸ ٳِش ٯيدٹذ. دس ػشيبٱ اٹٰيز يبٛشٲ  ٯي
ٹـبي ٣الػـي٢    ٯذٷ اػز؛ ثٸ ًٶسي ٣ٸ ثشخالٙ ٣بسسٶٱساثٌٸ آػٰبٱ ٵ صٯيٲ ثٸ ٵػٶد آ

ٹــبي ػذيــذ،  ٧ٜشٴــذ، دس ٣ــبسسٶٱ ٣ــٸ اص آػــٰبٱ ثــٸ ٯظبثــٸ ٯ٤ــبٳي ٯ٠ــذع ػــخٲ ٯــي 
ٹٴـٶص ثــش   اص آٳؼـب ٣ـٸ    ايـٲ،  آيٴـذ. ثـب ٵػـٶد    ٣ٴٴذ٧بٱ اك٬ي صٯيٲ اص آػٰبٱ ٯي سٺذيذ

چٸ ٣ؼـبٳي ٹؼـشٴذ، ػـبصٳذ٧بٱ ايـٲ      دس ح٠ي٠زاػز طبثز ٣ٴذ دؿٰٴبٱ صٯيٲ   ٳشٶاٳؼشٸ
 اٳذ.  ٹب ثٸ خ٬ٞ ػٴ٨ي خيب٫ي دس ٯشٲ دٳيبي ٧شاٛي٤ي ؿذٷ سٵي آٵسدٷ ٣بسسٶٱ
سٶاٳذ ثٴيبديٲ  طيشار ٳبؿي اص ايٲ س٘ييشار ٯٔٴبؿٴبخشي ثش ارٹبٱ ٣ٶد٣بٱ اٯشٵصي ٯيأس

آٱ اػـز ٣ـٸ ٣ٶد٣ـبٱ اٯـشٵصي ثـيؾ اص ٧زؿـشٸ،        احشٰـب٫ي ايٲ سأطيشٹبي ثبؿذ. ي٤ي اص 
صٳذ٧ي ٟٺشٯبٳـبٱ خـٶد سا     ٰيٹبي ٟذي ؿٶٳذ. ٣بسسٶٱ ٯيدشداص ٵ ٛشد٧شا  ا٫يؼشي، خيب٩ ايذٷ

٣شدٳذ ٵ حغ ٯؼئٶ٫يز اػشٰبٓي سا ثٸ ٣ٶد٣ـبٱ   ٹبي اػشٰبٓي سٵايز ٯي دس ثشاثش چب٫ؾ
اػشٰـبٓي ٵ   ٺشٯبٳـبٱ ٗيـش  ا٬ٗـت ٟ  ،ٹبي ػذيذ ٣بسسٶٱدس  ،دادٳذ. اٯب ثش٤ٓغ آٯٶصؽ ٯي

ٹبي سشثيشي خبسع ؿـٶٳذ ٵ   ٛبٳشضي ٹؼشٴذ. احشٰب٩ دي٨ش آٱ اػز ٣ٸ ٣ٶد٣بٱ اص صٯشٷ اثظٷ
ٹـبي ػذيـذ    ٯٶسد سشديذ ٟشاس ٧يشد. ٯٌب٫ٔـٸ ٣ـبسسٶٱ   ٹب ٵ سػبٳٸ ٳ٠ؾ خبٳٶادٷ ثخلٶف
ًٶس ٣ٸ س٤ٜـش ٣الػـي٢    آٱ ـٯشص ٯيبٱ ثضس٧ؼب٫ي ٵ ٣ٶد٣ي ثش ٯجٴبي ث٬ٶٕ  دٹذ ٳـبٱ ٯي
دس حب٩ اص ثيٲ سٛشٲ اػز. ث٬ٶٕ دس س٤ٜش ٯذسٱ دس ٯشص ُشيٚ ٯيـبٱ   ـ  ثبٵس داؿز ثٸ آٱ

ٹش٧ٶٳٸ ايـذٷ سشثيشـي   ٹب  ٯذسٱ دؼزٯٔلٶٯيز ٵ ٧ٴبٷ ثٸ سٔجيش ٯزٹجي آٱ ػبي داؿز اٯب 
٣ٴٴذ ٵ ٯٔش٠ذٳذ ٣ٸ ثضس٧ؼبالٱ اٹٰيز خـٶد سا ثـٸ ٓٴـٶاٱ ساٹٴٰـب ٵ ث٬ـذ ساٷ       سا اٳ٤بس ٯي

٫ي ٣ٸ خالٟيز ٵ آصاداٳذيــي سا اص ٹٰـبٱ اثشـذا ثبيـذ دس     اٳذ دس حب ٣ٶد٣بٱ اص دػز دادٷ
 رٹٲ ٣ٶد٣بٱ ثيذاس ٣شد.

 پيطٌْادّا

دس ٯ٠ب٫ٸ حبهش، سالؽ ثش ايٲ ثٶد ٣ٸ اص دٵ ٳِب٭ ٯٔٴبيي دس صٳذ٧ي ٣ٶد٣بٱ، دس دٵ ثشٹـٸ  
سشديذ، ٯٶهٶّ ثشسشي دادٱ ي٤ي ثش دي٨شي دس ايٴؼـب   صٯبٳي ٯخش٬ٚ ػخٲ ٧ٜشٸ ؿٶد. ثي

ٹب ثٸ دٵ دٵسٷ س٬ٔٞ داسٳذ ٵ ٯٔشٙ ؿـيٶٷ خبكـي اص س٤ٜـش دسثـبسٷ      ٭ٯٔٴبػز. ايٲ ٳِب ثي
 ػٺبٱ ٹؼشٴذ. 

ٹـبي   سػـذ دس ٳِـب٭   آٳچٸ دس ايٴؼب اٹٰيز داسد، ٳٶٓي دٵ٧بٳ٨ي اػز ٣ٸ ثٸ ٳِش ٯـي 
س دٯ٬ي، ا٬ٗـت   ٹبي اخيش، سػبٳٸ  اي ٣ٶد٣بٱ دس ػبٯٔٸ ايشاٱ س  دادٷ اػز. دس ػب٩ ٳـبٳٸ
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ٹبي سشثيشي ٯشٰش٣ـض ثـٶدٷ اػـز دس حـب٫ي ٣ـٸ       ٯٶصٷػيبػش٨زاسي ٯشثٶى ثٸ ٣ٶد٣بٱ ثش آ
ٹبي ٗيـش ثـٸ ٣ٶد٣ـبٱ ٓشهـٸ ؿـذٷ       ٹبي ػذيذ اص ًشيٞ سػبٳٸ اي اص ٣بسسٶٱ ثخؾ ٰٓذٷ

سٶاٳـذ   ؿٴبػي ػخٲ ث٨ٶييٮ، ايٲ اٯش دس دساصٯـذر ٯـي   اػز. ا٧ش ثخٶاٹيٮ ثٸ صثبٱ ٳـبٳٸ
سـشيٲ   ٬ي ٹٴـٶص ٯٺـٮ  اي دس ػبٯٔٸ ٯٴؼش ؿٶد. اص آٳؼب ٣ٸ سػبٳٸ ٯ ٳـبٳٸ ثٸ اخال٩ دس ٳِب٭ 

دزيشي ٣ٶد٣بٱ دس ايشاٱ اػز، ثب ٛشم ٧ؼـششؽ اٟجـب٩ ٣ٶد٣ـبٱ     سػبٳٸ دس ػشيبٱ ػبٯٔٸ
ٹب اص ػبٳت سػـبٳٸ   ٹبي ػذيذ اص ي٢ ػٶ ٵ حزٙ ٵ ٳبديذٷ ٧شٛشٲ ايٲ ٣بسسٶٱ ثٸ ٣بسسٶٱ

ٟـذسر ٯؼـ٬ي سأطيش٧ـزاسي     ٯ٬ي اص ػٶي دي٨ش، ٯ٤ٰٲ اػز ػيٰبي ػٰٺٶسي اػالٯي، 
ٹـبي   ٹبي اخيش، اٟجب٩ ثـٸ ثشٳبٯـٸ   اي ػبٯٔٸ اص دػز ثذٹذ. دس ػب٩ ٸخٶد سا دس ٳِب٭ ٳـبٳ

ٹبي ٣ٶد٣بٱ ثٸ ٯٴِٶس ػجـشاٱ ٹٰـيٲ ٳ٠لـبٱ ثـٶدٷ اػـز. اٯـب اٛـشاى دس         صٳذٷ دس ثشٳبٯٸ
  ٹـبي الص٭ ثـشاي ٣بؿـز ديـب٭     ٹب ٛبٟذ ُشٛيز اػشٜبدٷ اص ثشٳبٯٸ صٳذٷ اص آٳؼب ٣ٸ ايٲ ثشٳبٯٸ

 ثش ايٲ سٵٳذ سأطيش ٯ٤ٔٶع ث٨زاسد. سٶاٳذ  ٗيشٯؼش٠يٮ ٵ دساصٯذر ٹؼشٴذ، ٯي
ٹـب سا ثبصسـبة    ٹبي ثـٸ ٣ـبس سٛشـٸ دس ٣ـبسسٶٱ     ايٲ ٯ٠ب٫ٸ دس اك٪، ػٴجٸ سٶكيٜي ٳـبٳٸ

ٹب سا ثش ٣ٶد٣بٱ ثشسػي ٣ٴـذ.   ثبيذ سأطيش ايٲ ٳـبٳٸ دٹذ. ػٴجٸ دي٨ش، ٯٌب٫ٔبسي اػز ٣ٸ  ٯي
ٹـب اص ًشيـٞ    سٶٱؿٶد ٯٌب٫ٔبر دٟي٠ي ثٶيظٷ دس حٶصٷ اطشػٴؼي ٣ـبس  ثٴبثشايٲ، ديـٴٺبد ٯي

 ٹبي دظٵٹـي كذاٵػيٰب دس ايٲ ثبسٷ كٶسر ٧يشد.  ٳٺبد
ٹـبي   اي ثب اسػـب٩ ديـب٭   سش، چٴبٳچٸ ٛشم ٣ٴيٮ اخال٩ دس ٳِب٭ ٳـبٳٸ دس ػٌحي ٰٓيٞ

ٹبي ٳِب٭ ػيبػـي )٣ـٸ سػـبٳٸ     ٯشٔبسم اص ٯٴبثْ ٧ٶٳب٧ٶٱ اداٯٸ يبثذ، سٔبسم ٯيبٱ اسصؽ
ٛضايؾ خٶاٹذ يبٛز. سلبد٭ ٵ سوـبد ٯيـبٱ   اي ػبٯٔٸ ا ٯ٬ي ٯذاْٛ آٱ اػز( ٵ ٳِب٭ ٳـبٳٸ

سٶاٳذ سػبٳٸ ٯ٬ي سا ثٸ ٯٶهـْ سـذاٛٔي ث٤ــبٳذ. اص آٳؼـب ٣ـٸ       اي ٯي ٳِب٭ ػيبػي ٵ ٳـبٳٸ
سشيٲ ٯٔيبسٹبي ػٴؼؾ ٯـشٵٓيز ػيبػـي اػـز،    سٶاصٱ ٯيبٱ ايٲ دٵ ٳِب٭، ي٤ي اص ٯٺٮ

ٞ   آػيت سا ـٸ  اٹـش چٴـذ   خٶاٹـذ ثـٶد.     ٹبي ٳبؿي اص ؿ٤بٙ ٯيبٱ ايٲ دٵ ٳيض ثؼـيبس ٰٓيـ
ؿٶد ٣ٴٜشاٳغ ٯ٬ي دسثبسٷ  ديـٴٺبد ٯي ،صدا اص حيٌٸ ايٲ ٯ٠ب٫ٸ خبسع اػز ساٹ٤بسي آػيت

ٹـب   اي ٵ ٣بسسٶٱ ٹبي سايبٳٸ ٹب، ثبصي ثبصي ثب سأ٣يذ ثش اػجبة« اي ٣ٶد٣بٱ ايشاٳي ٳِب٭ ٳـبٳٸ»
ٹبي ٯشثٶى ثـٸ حـٶصٷ ٣ٶد٣ـبٱ،     اص ػٶي سػبٳٸ ٯ٬ي ثش٧ضاس ٵ ٳشبيغ آٱ دس ػيبػش٨زاسي

  ٫حبٍ ؿٶد.
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