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 چكيذُ 

ٞذفپظٚٞؾحبضشوٝثٝؿيٜٛاػٙبديصٛستٌشفتٝ،ٔغبِؼٝٔجب٘ئفٟٛٔي،٘ظشيٚپظٚٞــي
ٞبٚتشيٗپشػؾٞبيايٙتش٘تدسسؿذٞٛيت٘ٛخٛا٘بٖٚؿٙبػبييثشخياصٟٔٓٞبٚچبِؾفشصت

ٞبيپظٚٞـياػتوٝتحميمبتآيٙذٜثبيذدسپيسٚؿٗػبختٗآٟ٘بثبؿٙذ.ٔحذٚديت
تئٙؼدٓٚاػـتٛاس،تحـَٛوّيـذيٟٚٔـٓدٚساٖ٘ٛخـٛا٘ياػـتٚايٙتش٘ـتػبختٞٛي

ػـبصد.اصآ٘دـبوـٝٞبيثشخظٌٛ٘بٌٖٛفـشاٞٓٔـيٞبييساثشايوـفٚآصٔبيؾٞٛيتفشصت
وٙٙذ،ٔذَثبػبص٘ذٚاصٔحتٛايػبختٝؿذٜديٍشاٖ٘يضاػتفبدٜٔي٘ٛخٛا٘بٖٔحتٛايثشخظسأي

ٌيشد.ٞٛيتآ٘بٖدسٔحيظايٙتش٘تٔٛسدتٛخٝلشاسٔيٞٓػبختٗثشايتجييٗسؿذ
ٞبيچٙذٌبٌ٘ٝيشيٞٛيتٞبيايٙتش٘تدسصٔيٙٝػبختٞٛيتثشخظ،ؿىُٞبٚچبِؾفشصت

ٞؼتٙذوٝٞبييٞبيٞٛيتثبتأثيشپزيشياصٔحيظٔدبصي،اصخّٕٝٔٛضٛعثشخظٚتحَٛٚضؼيت
سدادٜاػت.پظٚٞـئٟٕيساپيؾسٚئحممبٖلشاٞبيضشٚست
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 هقذهِ

، 1اٳـذ )ٯـؾ   ٹبي ػذيذ سا ثب صٳذ٧ي سٵصٯشٷ خـٶد ٓؼـيٲ ٣ـشدٷ    اٯشٵصٷ ٳٶػٶاٳبٱ سػبٳٸ
ٹبي صٳذ٧ي اص ٯذسػٸ ٧شٛشٸ سـب   (؛ چٴبٱ ٣ٸ دس ثيـشش ٯحيي2011، 2، ٳ٠٪ اص ٧شا2009ٙ

ٹـبي ديؼيشـب٩ ٯبٳٴـذ سايبٳـٸ، ايٴششٳـز،       آٯذ، ثب سػـبٳٸ   ٵ  حشي دس ٯؼيشٹبي سٛزخبٳٸ ٵ 
 (.  2008، 4ٵ ٛٶ ش 3ٹبي ٵيذ ٶيي ٵ س٬ٜٲ ٹٰشاٷ، سٵ ثٸ سٵ ٹؼشٴذ )سٵثشسغ ثبصي

ٹبي ديؼيشب٩ دس صٳذ٧ي ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳبٱ ٵ ديبٯـذٹبي   ٛشا٧يشي سٵصاٛضٵٱ ٛٴبٵسي
يب سؤيٚ صٳذ٧ي ػٰٔي ٵ سٵاثـي اػشٰـبٓي   آٱ ثش سؿذ ٵ ثٺضيؼشي آٳبٱ، ٯبٳٴذ س٠ٶيز 

ٹـبي اخيـش دس ٣ـبٳٶٱ سٶػـٸ      ( ٯٶهـٶٓي اػـز ٣ـٸ دس ػـب٩    2004، 6ٵ ٯـٶس  5)ٯبصا٫يٲ
ؿٴبػـي ٵ   ٹبي ٧ٶٳب٧ٶٱ ٬ٓـٶ٭ اٳؼـبٳي ثـٶيظٷ سٵاٱ    دظٵٹـ٨شاٱ ٬ٓٶ٭ اسسجبًبر ٵ حٶصٷ
بٱ اٳ٨يضسشيٲ ٯٶهٶّ دسثبسٷ اسسجبى ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶػٶاٳ  ٬ٓٶ٭ سشثيشي ٟشاس ٧شٛشٸ اػز. ثحض

دزيشي آٳبٱ دس ثشاثش سأطيشار سػبٳٸ اػز. ٯؼئ٬ٸ اخيش، ثـيٲ دظٵٹــ٨شاٱ    ثب سػبٳٸ، آػيت
٣ٴذ؛ صيشا ٓبٯ٪ ثٶدٱ ٣ٶد٣بٱ  ٳِشٹبي ٰٓي٠ي ايؼبد ٯي ٵ كبحجٴِشاٱ ايٲ حٶصٷ اخشالٙ 
دٹذ. دس ايٲ صٯيٴٸ، دٵ سٵي٤ـشد   ٹب ٯٶسد سٶػٸ ٟشاس ٯي ٵ ٳٶػٶاٳبٱ سا دس اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ

دـشداصاٱ   ٧شايـي ٵ ٳِشيـٸ   ٧شايي دس ٯ٠بث٪ اطجبر س ٯ٠بث٪ سػبٳٸ ٯحٶس، ػبصٷ٣ٶد١ ٯحٶس د
ٯحٶس،  ٣ٸ ثؼيبسي اص ٯح٠٠بٱ سػبٳٸ   ٧يشٳذ؛ چٴبٱ ؿٴبػبٱ ٟشاس ٯي ٛشٹٴ٨ي دس ٯ٠بث٪ سٵاٱ

ٯـ٤الر دٵساٱ ٣ٶد٣ي ٯبٳٴذ خـٶٳز، چبٟي ٵ سٰبيالر ػٴؼي صٵد ٹٴ٨ب٭ ٵ ٯحـذٵدٷ  
ٹـبي ايـٲ    ٣ٴٴذ ٵ ثٸ ؿٴبػـبيي ٬ٓـز   ا ٯٌب٫ٔٸ ٯيٹب ثش ايٲ ٯـ٤الر س سأطيش٧زاسي سػبٳٸ

ٵسصٳذ. دس ٯ٠بثـ٪ ٯح٠٠ـبٱ    ٯـ٤الر دس دٳيبي ٵأٟي، آصٯٶٱ دٟيٞ ٵ ثيبٱ آٳٺب اٹشٰب٭ ٯي
اٳ٨بساٳٸ ثـٶدٱ آٱ ٵ ٟـشاس دادٱ ٣ٶد٣ـبٱ ٵ ٳٶػٶاٳـبٱ دس      دي٨ش، ايٲ سٵي٤شد سا ثشاي ػبدٷ

ٹـبيي اص   ايـٲ ديـذ٧بٷ، ٛشكـز    دٹٴذ ٵ ٯٔش٠ذٳذ ٣ٸ دس  ػبي٨بٷ ٟشثبٳي ٯٶسد اٳش٠بد ٟشاس ٯي
٣ٴٴـذ   ٹب ٣ؼت ٯي ٹب ٵ آٳچٸ ٣ٸ اص سػبٳٸ ٟجي٪ چ٨ٶٳ٨ي ٫زر ثشدٱ ايٲ ٯخبًجبٱ اص سػبٳٸ

ٯٜ٘ـٶ٩   ٵ ٹٰچٴيٲ ٯيضاٱ ٯٺبسر ٵ سؼشثٸ آٳـبٱ دس ٯـذيشيز ٳ٠ـؾ سػـبٳٸ دس صٳـذ٧ي،     
 (.2007، 7ٯبٳذ )٫ٶيٴ٨ؼشٶٱ ٯي

                                                      

1. Mesh       2. Graaf         3. Roberts 

4. Foer        5. Mazalin        6. Moore  

7. Livingstone 
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ٸ ٹٶيشي ي٤ذبسچـٸ سا ثـٸ   ؿٴبع ٯٔبكش، ٳخؼشيٲ ثبس دػشيبثي ث سٵاٱ( 1968) 1اسي٤ؼٶٱ
ٓٴٶاٱ ديـشٛشي ٯٺٮ دس سؿذ ؿخليز ٳٶػٶاٱ ٵ ٧بٯي ٯٺـٮ ثـٸ ػـٶي سجـذي٪ ؿـذٱ ثـٸ       

(. 1389 ، سشػٰٸ ػـيذ ٯحٰـذي،  2ثضس٧ؼب٫ي طٰشثخؾ ٵ ؿبد ٯٶسد سٶػٸ ٟشاس داد )ٳ٠٪ اص ثش١
ثٸ ثبٵس ٵي، ي٤ي اص س٤ب٫يٚ ٯٺٮ ٳٶػٶاٳـبٱ، ػـبخز ٹـٶيشي ٯٴؼـؼٮ ٵ اػـشٶاس ٵ داساي      

ٵ  1959، 3ؼيشي، اخالٟي، ػيبػي، ٯزٹجي ٵ ؿ٬٘ي اػز )اسي٤ؼٶٱ ٵ اػـشٶٱ ٹبي ػٴ ٯؤ٫ٜٸ
اػشٰـبٓي حشـي   ٛـشدي ٵ  (. اٯشٵصٷ ػٺـبٱ ٯؼـبصي سٰـبٯي اثٔـبد صٳـذ٧ي      2006، ٣4شٵ٧ش
سا سحز سأطيش ٟشاس دادٷ اػـز. دـغ ا٧ـش ٹٰـبٱ ٧ٶٳـٸ ٣ـٸ دس ادثيـبر        « 5خٶد»٧يشي  ؿ٤٪
سؿذي ٯٺٮ دس دٵساٱ ٳٶػـٶاٳي،   سحٶ٩ ٬٣يذي ٵ سخذادؿٴبػي ٳٶػٶاٳي آٯذٷ اػز،  سٵاٱ

ٹبي ديؼيشب٩ ثب داؿشٲ  سٶاٱ اٳشِبس داؿز ٣ٸ سػبٳٸ ٣ـٚ ٵ ح٪ ثحشاٱ ٹٶيز ثبؿذ، آيب ٯي
ٹبي صٯبٳي ٵ ٯ٤بٳي، صٯيٴٸ ٯٴبػـت ٵ   ٹبيي ٯبٳٴذ ٧ٰٴبٯي ٵ ٛشاسش سٛشٲ اص ٯحذٵديز ٵيظ٧ي
ٹبي ٳـٶيٲ   ٹبيي ٣ٸ ٛٴبٵسي ٹب ٵ چب٫ؾ آ٫ي سا ثشاي ٣ـٚ ٹٶيز ٛشاٹٮ آٵسٳذ؟ ٛشكز ايذٷ

 دٹٴذ، چيؼز؟   اسسجبًي ثٶيظٷ ايٴششٳز ثشاي ٣ـٚ ٹٶيز دس ثشاثش ٳٶػٶاٳبٱ ٟشاس ٯي
ٹـبي ٯٜٺـٶٯي ٵ    ثش ايٲ اػبع، دظٵٹؾ حبهش دس دي آٱ اػز ٣ٸ هٰٲ ٯشٵس چبسچٶة

ؿٴبػـي اػشٰـبٓي ٵ سؿـذ ثـٸ      ٹـبي سٵاٱ  ٳِشي سايؼي ٣ٸ اص ٯٴِش ٬ٓٶ٭ اسسجبًـبر ٵ حـٶصٷ  
ٓبسي ٵ اسسجبًي ٵ ثـٶيظٷ ايٴششٳـز ثـش سؿـذ ٹٶيـز ٳٶػٶاٳـبٱ       ٹبي اًال ثشسػي سأطيش ٛٴبٵسي

ٵ ٯ٠بيؼـٸ آٳٺـب، آطـبس سٶاٳبػـبص يـب       دس دػـششع اٳذ، ثب دس ٳِش٧شٛشٲ ؿٶاٹذ دظٵٹـي  دشداخشٸ
ٹـب   ٹبي ٯؼبصي سا دس ايٲ صٯيٴٸ، ثٸ ثحض ث٨زاسد ٵ دس ٳٺبيز ٯحـذٵديز  ٯحذٵد٣ٴٴذٷ ٯحيي

 بي دظٵٹـي آيٴذٷ ؿٴبػبيي ٣ٴذ.سش ػبخشٲ ٯؼيشٹ ٵ خألٹبي دظٵٹـي سا ثشاي سٵؿٲ

 هفاّين

 تىّيفسؿذي.1

ؿٴبع سؿذ، ثشاي دس١ سٵٳذ سؿـذ ٳٶػٶاٳـبٱ، سأ٣يـذ     ( سٵاٱ1983) 6ثٸ آش٠بد ػبٱ ٹي٪
سٵاٳي اػشٰبٓي ٳٶػٶاٳـبٱ هـشٵسر داسد. ثـٸ     7ٹبي ٯحيٌي ٵ س٤ب٫يٚ ثش س٘ييشار، ثبٛز

ٹبي صٳذ٧ي ٯشٰبيض  ٵسٷسػذ ٣ٸ ٵيظ٧ي خبف دٵساٱ ٳٶػٶاٳي ٣ٸ آٱ سا اص ػبيش د ٳِش ٯي
                                                      

1. Erikson       2. Berk       3. Stone 
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7. tasks 
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ػبصد، ٵٟٶّ س٘ييشار چـ٨ٰيش صيؼشي، ؿٴبخشي ٵ اػشٰبٓي اػز ٣ٸ ٳٶػٶاٳـبٱ ٛـبسٕ    ٯي
ؿٶد ٣ـٸ   ٣ٴٴذ. ٵي يبدآٵس ٯي اص ايٴ٤ٸ ثٸ ٣ذا٭ ؿٺش يب ٣ـٶس س٬ٔٞ داؿشٸ ثبؿٴذ، سؼشثٸ ٯي

ٹبي ثيـششي دسثبسٷ س٤ب٫يٚ سؿـذي هـشٵسر    ثشاي ؿٴبخز ثٺشش ايٲ س٘ييشار، دظٵٹؾ
يب اٳشِبساسي سا ٣ٸ يـ٢ ٛشٹٴـ٦ اص اٛـشاد دس ٯشاحـ٪       ٹب ؿٴبػبٱ سؿذ، خٶاػشٸ اٱداسد. سٵ

 ٵ 1ػـبثشاٹٰبٳيب٭ اٳـذ )  ٯخش٬ٚ صٳذ٧ي آٳبٱ داسد، ثٸ ٓٴٶاٱ س٤ب٫يٚ سؿذي سٔشيـٚ ٣ـشدٷ  
( سح٠ـٞ يـ٢ س٬٤يـٚ سؿـذي ٣ـٸ دس      1972) 3(. اص ٳِش ٹبٵي٨ٶسػـز 2010، 2اػٰبٹ٪

  سػـبٳذ ٵ صٯيٴـٸ   ٵي سا ثـٸ ؿـبدٯبٳي ٯـي   سٵد،  ٯشح٬ٸ خبكي اص صٳذ٧ي اص ٛشد اٳشِبس ٯي
٣ٴذ. دس حب٫ي ٣ٸ ؿ٤ؼز دس ٹـش س٬٤يـٚ ٯٶػـت     ٯٶ٠ٛيز دس س٤ب٫يٚ ثٔذي سا ٯٺيب ٯي

ؿـٶد ٵ اػـشاي س٤ـب٫يٚ ثٔـذي سا      ايؼبد احؼبع ٗٮ ٵ سأييذ ٳـذٱ اص ػٶي اػشٰبّ ٯي
ػـبصد. ٵي ٛٺشػـشي اص س٤ـب٫يٚ سؿـذي سا ثـشاي       ثشاي ٛشد ثـب دؿـٶاسي سٵ ثـٸ سٵ ٯـي    

دٹذ ٣ٸ دس ػٸ ٯحٶس ٰٓـذٷ ؿـبٯ٪:    ٯخش٬ٚ صٳذ٧ي اصػ٬ٰٸ ٳٶػٶاٳي اسا ٸ ٯي ٹبي دٵسٷ
. ايؼـبد سٵاثـي كـٰيٰبٳٸ ثـب ٹٰشبيـبٱ ٵ      3. ٣ؼت ٹٶيز ي٤ذبسچـٸ ٵ  2. سؿذ ػٴؼي؛ 1

 ؿٶد. اسسجبى ٓبؿ٠بٳٸ خالكٸ ٯي

.ٞٛيت2

اي اص خٶد يب ػبخز ٹـٶيشي   يبٛشٸ ؿٴبػي سؿذ، كٶسسجٴذي حغ ٵحذر دس ادثيبر سٵاٱ
سٵد. ايـٲ   ػشٶاس، اصػ٬ٰٸ س٤ب٫يٚ سؿذي ٯٺٮ دٵساٱ ٳٶػٶاٳي ثـٸ ؿـٰبس ٯـي   ٯٴؼؼٮ ٵ ا

اي ثـشاي سـذاٵ٭    اي اص ي٤شـبيي ٛـشد ٵ ٹـٮ ٣ٶؿـؾ ٳبٹــيبساٳٸ      حب٫ز ٹٮ حغ آ٧بٹبٳٸ
(. 2010، ٳ٠ـ٪ اص ػـبثشاٹٰبٳيب٭ ٵ اػـٰبٹ٪،    2003ثخـيذٱ ثٸ سؼـبسة اػـز )٣شٵ٧ـش،    

( ٳٶػٶاٳي 2006داد )٣شٵ٧ش،  اسي٤ؼٶٱ ٣ٸ ٳخؼشيٲ ثبس ٯٜٺٶ٭ ٹٶيز سا ٯٶسد سٶػٸ ٟشاس
اي داٳؼز ٣ٸ دس آٱ دٵسٷ ٳٶػٶاٱ ثبيذ ثٸ س٬٤يٚ ػبخز ٹٶيشي اص خٶد ثذشداصد.  سا دٵسٷ

ٹبي اٳجبؿـشٸ ٯٶػـٶد ٛـشد ثـشاي ايٜـبي       ٹب، اػشٔذادٹب ٵ ٛشكز ٹب، ٯٺبسر اٳؼؼب٭ سؼشثٸ
. اص يبثـذ  ٹبي اػشٰبٓي ٧ٶٳب٧ٶٱ اػز ٣ٸ دس ٟب٫ت ٹٶيشي ٛـشدٷ ٵ ديچيذٷ ثشٵص ٯي  ٳ٠ؾ

ٹــبي  ٹــبي ؿــ٬٘ي، يــبٛشٲ اسصؽ ٧يــشي ٹــبيي ٯبٳٴــذ سلــٰيٮ ٳِــش اسي٤ؼــٶٱ، ٯٶهــٶّ
(. 1959ٹبي ٹٶيز ٛشد ٹؼـشٴذ )اسي٤ؼـٶٱ ٵ اػـشٶٱ،     ايذ ٶ٫ٶطي٢ ٵ ٹٶيز ػٴؼي دبيٸ

                                                      

1. Subrahmanyam       2. Smahel        3. Havighurest 
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( ٳِشيٸ ٹٶيز اسي٤ؼٶٱ سا ٧ؼششؽ داد؛ ثـٸ ايـٲ سشسيـت ٣ـٸ     1966) 1دس ٳٺبيز، ٯبسؿيب
٧يشي ٵهـٔيز ٹٶيـز    شدي سا ثشاي اٳذاصٷٹٶيز سا ثٸ ٯٴض٫ٸ ي٢ ٛشايٴذ داٳؼز ٵ سٵي٤

دٵ ٯٜٺـٶ٭   3ٵسٔٺذ 2اٛشاد دس ٹش ٯشح٬ٸ خبف، سٶػٔٸ ثخـيذ. اص ٳِش ٵي ٯٜبٹيٮ ٣ـٚ
٣ٴٴذ. دس ٯشح٬ـٸ ٣ــٚ    ٬٣يذي ٹؼشٴذ ٣ٸ ػبي٨بٷ ٛشد سا اص ٳِش سؿذ ٹٶيز ٯـخق ٯي

٧يشي دسثبسٷ سٵاثـي، ٯـزٹت، ػـج٢     ٣ٸ ٛشايٴذ ػؼشؼٶي ٛٔب٩ اػز، اٳشخبة ٵ سلٰيٮ
٧يشد. اص ػٶي دي٨ش سٔٺذ، دزيشؽ ٹذٙ ٵ ثشٳبٯـٸ صٳـذ٧ي    ي ٵ اؿش٘ب٩ كٶسر ٯيصٳذ٧

ٹب ٵ آٰب٩ اػز. ٯبسؿيب ثـش اػـبع    ٯـخق ٵ ٹٰچٴيٲ ٟجٶ٩ ٯؼئٶ٫يز دس ٟجب٩ اٳشخبة
ثٶدٱ يب ٳجٶدٱ ايٲ دٵ ثٔذ ٬٣يـذي، چٺـبس ٵهـٔيز ٹـٶيشي: ٹٶيـز ديــشع، ٹٶيـز        

اص ٳِش اسي٤ؼٶٱ ٵ ٯبسؿـيب،  ػشدس٧ٮ، ٹٶيز س٬ٔي٠ي ٵ ٹٶيز ٣ؼت ؿذٷ سا ٯٌش  ٣شد. 
٣ـٚ، ٛشايٴذي ٬٣يذي ثشاي سؿذ ٹٶيز ػب٫ٮ دس ٳٶػٶاٳي اػز. ٣ـٚ ٹٶيز دس خأل 

ٹبي صٳـذ٧ي، ثـٶيظٷ سٵاثـي اػشٰـبٓي ٛـشد دس ٯحـيي        ٧يشد ٵ ثب ػبيش ػٴجٸ كٶسر ٳٰي
ٹبي اسسجبًي ديؼيشب٩ ثٶيظٷ  ٵأٟي ٵ ٯؼبصي ساثٌٸ داسد؛ چٴبٱ ٣ٸ دس حب٩ حبهش ٛٴبٵسي

ٹبي ٧ٶٳـب٧ٶٱ ٛـشاٹٮ ػـبصٳذ     سٶاٳٴذ ٓشكٸ ٯؼبٓذي سا ثشاي ا٣شـبٙ ٹٶيز ايٴششٳز ٯي
 (.1999، 5ٵ ٵاالع 1995، 4)سٶس٣٪

ٞٛيتثشخظيب.ٞٛيتٔدبصي3

دٵ ٯٔٴـب داسد؛ ٳخؼـز ثـٸ يـ٢      7يب ٹٶيز ثشخي 6دس اسسجبًبر ديؼيشب٩، ٹٶيز ٯؼبصي
ٹبي ديؼيشب٩ داساي ي٢  ز٣ٴذ؛ اٛشاد دس ثبٛ ثبصٳٰبيي يب اسا ٸ اص خٶد دس ايٴششٳز اؿبسٷ ٯي

ؿـٶٳذ. ثبصٳٰـبيي    ثبصٳٰبيي ٯؼبصي ٹؼشٴذ ٵ ثٸ كٶسر ٯٶػٶد ٛيضي٤ي ح٠ي٠ي ُبٹش ٳٰي
ٹب دسثبسٷ ي٢ ٣بسثش ٯبٳٴـذ ٳـب٭، ٳـب٭ ٣ـبسثشي، ٳــبٳي دؼـز        اي اص دادٷ ٯؼبصي، ٯؼٰٶٓٸ

ٹبي ثشخي ٯخش٬ٚ يب حشـي   سٶاٳٴذ دس ثبٛز .. اػز. اٛشاد ٯي. ا٤٫ششٵٳي٢، سبسيخ ثشخي ٵ
ٹبي ٯشٔـذد ٵ ٧ٶٳـب٧ٶٳي داؿـشٸ ثبؿـٴذ. دٵٯـيٲ ٯٔٴـبي        ي٢ ٯحيي ثشخي، ثبصٳٰبييدس 

ٹبيي اػز ٣ـٸ ٣ـبسثشاٱ    ٹب يب خيب٫ذشداصي ٹب، ديذ٧بٷ ٹٶيز ٯؼبصي ٳبُش ثش س٤ٜشار، ايذٷ
                                                      

1. Marcia       2. exploration        3. commitment 

4. Turkell       5. Wallace          6. virtual identity 

7. online identity 
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دٹٴـذ ٣ـٸ ؿـبيذ ثبصسـبة ٳبٹــيبساٳٸ س٤ٜـشار،        ٹبي ٯؼبصي ثٸ خٶد ٳؼجز ٯي دس ثبصٳٰبيي
 (.2003ٔي آٳبٱ دس ٟب٫ت خٶد ثشخي ثبؿذ )اػٰبٹ٪، ٹبي خٶد ٵاٟ ٹيؼبٳبر ٵ دي٨ش ػٴجٸ

ٹـبي ؿخلـي ٵ اػشٰـبٓي اػـز. ٹٶيـز       ٹٶيز ٯؼبصي ٳيـض دس ثشداسٳـذٷ ٹٶيـز   
ؿخلي ٯؼبصي دس ي٢ ٯحيي ٯؼبصي خبف، ثٸ ايٴ٤ٸ ٯٲ چٸ ٣ؼي ٹؼشٮ يـب ثـٸ ًـٶس    

٣ٴذ. ٹٶيز اػشٰبٓي ٯؼبصي  سش ثٸ ثبصٳٰبيي ٣بسثشٹب دس آٱ ٯحيي ٯؼبصي دال٫ز ٯي دٟيٞ
ٹبي ثشخٌي  ثٸ ػبيي ٣ٸ ؿخق دس دٳيبي ٯؼبصي ثٸ آٱ س٬ٔٞ داسد، ػبٯٔٸ ٵ اػشٰبّٳيض 

 ٹب، اؿبسٷ داسد. ٣ٸ ؿخق ػض ي اص آٳٺبػز ٵ ٵهٔيز ٵي دس آٱ اػشٰبّ

 گستزُ ًظزي هَضَع

ٹبي ػذيذ اًالٓـبسي ٵ   سٵي٤شدٹبي ٗب٫ت دس ثشسػي سأطيشار سٵاٳي ٵ اػشٰبٓي ٛٴبٵسي
دٵ دػـشٸ ٬٣ـي ٛٴبٵساٳـٸ ٵ اػشٰـبٓي س٠ؼـيٮ ٣ـشد.        سـٶاٱ ثـٸ   اسسجبًي ثش ػبٯٔـٸ سا ٯـي  

ٹـبي ػذيـذ سا دس ؿـ٤٪ دادٱ ثـٸ سٵاثـي اػشٰـبٓي،        سٵي٤شدٹبي ٛٴبٵساٳٸ ٳ٠ؾ سػـبٳٸ 
اٳـذ ٣ـٸ    ٹبي چٴذي ثش اػبع ايٲ سٵي٤ـشد كـٶسسجٴذي ؿـذٷ    داٳٴذ. ٳِشيٸ ٣ٴٴذٷ ٯي سٔييٲ

٩ دـشداصؽ  ٵ ٯـذ  2اي ، ٳِشيٸ ٗٴبي سػـبٳٸ 1سٶاٱ ثٸ ٯذ٩ حوٶس اػشٰبٓي ثشاي ٳٰٶٳٸ ٯي
ٵ  5؛ ٵي٬يـب٭ 4(. ًجٞ ٯذ٩ حوـٶس اػشٰـبٓي ؿـٶسر   1386اؿبسٷ ٣شد )ر٣بيي،  3اػشٰبٓي
ٹبي اسسجبًي ٯحذٵدسش، ثـٸ سٵاثـي ثـيٲ ٛـشدي ٣ٰشـش ٵ اسسجـبى        ( ٣بٳب1979٩) ٣6شيؼشي

(. 2000، ٣7ٴٴذ )يـٶسض  ٧يشي سٵاثي سا دؿٶاس ٯي ؿٶٳذ ٵ ؿ٤٪ سٵ  ٯٴؼش ٯي خـ٢ ٵ ثي
٣ٴٴذٷ دس سد يب ٟجٶ٩ آٳبٱ اص ػٶي ٧شٵٷ  ؼب٩، ٓبٯ٬ي سٔييٲٯؼبٵسر ٳٶػٶاٳبٱ ثب ٧شٵٷ ٹٰ

ٹـبي ٰٓـٶٯي ٵ    اػز. سٶاٳبيي دشداصؽ اًالٓبر اػشٰبٓي، سٴِيٮ ٹيؼبٳبر دس ٯٶٟٔيـز 
ٳٰبيؾ سٛشبسٹبي اػشٰبٓي ٯ٠جٶ٩، ٓبٯ٪ ٯٺٰي دس ثـٸ دػـز آٵسدٱ دـزيشؽ ٹٰؼـبالٱ     

ذ صثبٱ ٧ٜشـبسي، صثـبٱ   ٹبيي ٯبٳٴ (. دس سٔبٯالر سٵ دس سٵ، ٯؤ٫ٜٸ1997، 8اػز )٧يشيٜيشغ
٣ٴذ، دس حب٫ي ٣ٸ  اي ثٸ سؿذ اػشٰبٓي ٵ ؿخلي ٳٶػٶاٳبٱ ٢ٰ٣ ٯي ثذٱ ٵ ثيبٳبر چٺشٷ

 ٹب ٯحذٵدسش اػز.   دس اسسجبًبر ٯجشٴي ثش سايبٳٸ ايٲ ٳـبٳٸ

                                                      

1. social presence model   2. media richness theory   3. social information processing model 

4. Short              5. William            6. Christie 

7. Utz               8. Griffiths 
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ُشٛيـز   ٹب سا دس سأطيش٧زاسي ثش سٵاثي اػشٰبٓي سبثْ اي، سٶاٳبيي سػبٳٸ ٳِشيٸ ٗٴبي سػبٳٸ
٣ٴٴـذٷ   ٹب سا ٓبٯ٪ سٔيـيٲ  ثيٴذ ٵ ٗٴبي سػبٳٸ ٹبي اػشٰبٓي ٯي ٵ ٳـبٳٸٹب  آٳٺب دس اٳش٠ب٩ ديب٭

داٳذ. ٯذ٩ دشداصؽ اػشٰبٓي ٳيض دس دي سجيـيٲ اطـشار    اٳشخبة آٳٺب اص ػبٳت ٣ٴـ٨شاٱ ٯي
اي ثش سٵاثي اػشٰبٓي اػز. دس ٯؼٰٶّ، سٵي٤شدٹبي ٛـٶٝ   ٯحذٵد٣ٴٴذٷ اسسجبًبر سايبٳٸ

ٳ٨شٳـذ ٵ   اي ٯي سي ٵ اسسجبًي ثٸ كٶسر حبؿيٸٹبي ػذيذ اًالٓب ثٸ اثٔبد اػشٰبٓي سػبٳٸ
اٹٰيز چٴذاٳي ثشاي آٱ ٟبي٪ ٳيؼشٴذ، اٯب دس ٯ٠بث٪، سٵي٤شدٹبي اػشٰبٓي اص ػ٬ٰٸ ٳِشيٸ 

(. 1386دٹٴـذ )ر٣ـبيي،    ثٸ ٓٶاٯ٪ اػشٰبٓي سٶػٸ ثيـششي ٳـبٱ ٯي 1اػشٜبدٷ ٵ سهبٯٴذي
داٳـذ، ثـش    ٰٴـذ ٯـي  ٹذٛٳِشيٸ اػشٜبدٷ ٵ سهبٯٴذي، اٛضٵٱ ثش ايٴ٤ـٸ ٯخبًـت سا ٛٔـب٩ ٵ    

ثش اػبع ايٲ ٳِشيٸ ٣ـٸ   ٵسصد. اي خبف سأ٣يذ ٯي ٹب ٳيض ثٸ ٧ٶٳٸ ٹبي اػشٜبدٷ اص سػبٳٸ اٳ٨يضٷ
ٯـشد٭ ثـشاي    ،(1974 ،4ٵ ٧ـٶسٵيچ  3ش٬اسا ـٸ ؿـذ )٣ـبسض؛ ث٬ـٶٯ     2اص ػٶي ٣بسض 1959دس ػب٩ 

ٹـبي   ٣ٴٴذ. ثٸ ثيـبٱ دي٨ـش، اٳ٨يـضٷ    ٹب اػشٜبدٷ ٯي ثشآٵسدٱ ثشخي اص ٳيبصٹبي خٶد اص سػبٳٸ
دٹـذ.   ٯشٔذدي ٵػٶد داسد ٣ٸ ٛشد سا ثشاي ٣ؼت سهبٯٴذي ثٸ ػـٶي سػـبٳٸ ػـٶٝ ٯـي    

٣ٴٴـذ   ٣ٴٴذٷ ٯحشٶاي سػبٳٸ ٛشم ٯي دظٵٹـ٨شاٱ ايٲ سٵي٤شد، ٯخبًت سا ٛٔب٩ ٵ اٳشخبة
ٹبي ٛـشدي ٵ   ٹبي سٜؼيشي ٵي ثب ٵيظ٧ي ٹب ٵ ٛٔب٫يز ٧يشي ٵ ثش ٳيبصٹبي ؿخلي، ػٺز

 (.٤ٰ1381بساٱ، ٵسصٳذ )ٳي٤ٶ ٵ ٹ اػشٰبٓي سأ٣يذ ٯي
ٹبي سأطيشار سػبٳٸ، سـب حـذي ثـٸ     ٹش چٴذ ٳِشيٸ اػشٜبدٷ ٵ سهبٯٴذي ٵ ػبيش ديذ٧بٷ

ٹبيي ٳيض ٹؼشٴذ ٵ  ٣ٴٴذ، اٯب داساي ٯحذٵديز ٛٺٮ سٛشبس ثشخي ٯخبًجبٱ ٳٶػٶاٱ ٢ٰ٣ ٯي
٣ٴٴـذ. ثٴـبثشايٲ، ثـشاي سجيـيٲ سٛشـبس       ٹبي ٬٣يذي ٛوبٹبي ثـشخي سا سٶػيـٸ ٳٰـي    ٵيظ٧ي

٣ٸ ثشاي ٳخؼشيٲ ثـبس اص ػـٶي    5ي سٔبٯ٬ي ديؼيشب٩، ٯذ٩ ثب ٹٮ ػبخشٲٳٶػٶاٳبٱ دس ٛوب
 ٧يشد.  ( ٯٌش  ؿذٷ اػز، دس ٣ٴبس آٱ ٯٶسد سٶػٸ ٟشاس ٯي1984) ٧6شيٴٜي٬ذ

ٹبي سٔـبٯ٬ي ديؼيشـب٩ ٣ـبسثشاٱ ثـٸ سٴٺـبيي يـب ثـب ي٤ـذي٨ش          ثٸ ايٲ سشسيت ٣ٸ دس ٯحيي
٣ٴٴـذ، اٯـب ايـٲ     ضاس سا ٛشاٹٮ ٯـي ػبصٳذ. ا٧شچٸ ًشاحبٱ، ٳ٠ـٸ اٵ٫يٸ ٵ اث ٹبيـبٱ سا ٯي ٯحيي

٣بسثشاٱ ٹؼشٴذ ٣ٸ چ٨ٶٳ٨ي اػشٜبدٷ اص آٳٺب سا ثٸ ًشي٠ي ٣ٸ ؿبيذ ثـشاي ًشاحـبٱ ٗيشٟبثـ٪    
( ايٴششٳـز سا ثـٸ ٯظبثـٸ    2006) ٣7ٴٴذ. سب ػبيي ٣ٸ ٧شيٴٜي٬ذ ٵ يـبٱ  ثيٴي ثبؿذ، سٔييٲ ٯي ديؾ

                                                      

1. use and gratification theory         2. Katz          3. Blumler 

4. Gurevitch                     5. co- construction   6. Greenfield 

7. Yan 
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شدٹبػــز. داٳٴــذ ٣ــٸ دسثشداسٳــذٷ ٯؼٰٶٓــٸ ٳبٯـخلــي اص ٣بسث ٣يــٚ اثــضاس ٛشٹٴ٨ــي ٯــي
آٳٺب ٹٴؼبسٹب ايؼبد ٵ ثب ٣بسثشاٱ دي٨ش  اي ٹؼشٴذ ٣ٸ دس ٹبي ثشخي، ٛوبٹبي ٛشٹٴ٨ي ٯحيي

ؿٶد. ٛشٹٴ٦ ثشخي ايؼشب ٳيؼز، ث٤٬ٸ داساي ٹـٶيشي   ثٸ اؿششا١ ٧زاؿشٸ ٵ ثٸ آٳبٱ ٯٴش٠٪ ٯي
٣ٴٴذ. اص ايـٲ سٵ ثبيـذ    دٶيبػز؛ ئٴي ٣بسثشاٱ ديٶػشٸ ٹٴؼبسٹبي ػذيذ سا ايؼبد ٵ ٯٴش٠٪ ٯي

ٯٴٜٔ٪ داٳؼشٲ ٣بسثش ٳٶػٶاٱ ايٴششٳز ٵ سأطيشدـزيشي كـشٙ اٵ اص ايـٲ ٵػـي٬ٸ اسسجـبًي      اص 
ٹبيي داٳؼز ٣ٸ آٳبٱ سا دس ديٶٳـذ ثـب    اػشٴبة ٣شد. دسٵاْٟ ثبيذ ٣بسثشاٱ سا سٶ٫يذ٣ٴٴذ٧بٱ ٯشٲ

دٹذ؛ چٴبٱ ٣ٸ اص ٛشٹٴ٦ ثشخٌي ٣ٸ خٶد دس ايؼبد آٱ ػٺيٮ ٹؼشٴذ، سـأطيش   ي٤ذي٨ش ٟشاس ٯي
ٹـبي ثـشخي خـٶد سا     ٧زاسٳـذ. اص آٳؼـب ٣ـٸ ٳٶػٶاٳـبٱ ٯحـيي      آٱ سأطيش ٯـي دزيشٳذ ٵ ثش  ٯي
 سٶاٱ اٳشِبس داؿز ٣ٸ ػٺبٱ ثشخي ٵ ٵأٟي آٳبٱ ٯشسجي ثبؿٴذ. ػبصٳذ، ٯي ٯي

ٹب ٵ ٯٶاسد ٵ ٹٮ ثٸ ٫حبٍ اٳـٶاّ   ٹبي ثشخي ٵ ٵأٟي ٳٶػٶاٳبٱ، اص ٳِش ٯٶهٶّ ػٺبٱ
دي ٣ـٸ ثـب آٳـبٱ سٔبٯـ٪ داسٳـذ ٵ      ٵسصٳذ، اٛـشا  سٛشبسٹبيي ٣ٸ ٳٶػٶاٳبٱ ثٸ آٳٺب ٯجبدسر ٯي

(. سٔـبٯالر  2010ٵ اػـٰبٹ٪،  چ٨ٶٳ٨ي سٵاثي، ثٸ ي٤ذي٨ش ٯشثٶى ٹؼشٴذ )ػبثشاٹٰبٳيب٭
ايٴششٳشي سا ثب رٹٴيز ٵ يب ثب ٳيز ثبال ثشدٱ ُشٛيز ؿٴبخشي، ٣بسثشاٱآصٯبيـي، ٣ٴؼ٤بٵاٳٸ

سا دس  سٶاٳـذ سٛشـبس ٵ سٔـبٯالر آٳـبٱ     ٣ٴذ ٵ اص ايٲ سٹ٨زس ٯي ٧شايؾ ػذيذي سؼٺيض ٯي
چٴذ ػض ي دس ٯيذاٱ ٰٓ٪ آٳبٱ ايؼبد ٣ٴذ.  دٳيبي ٵأٟي ثٸ چب٫ؾ ث٤ـبٳذ ٵ س٘ييشاسي ٹش

ٹب ٵ ثبصاٳذيــي ٣ـبسثشاٱ دس ٹٶيـز     ٯبٳذ ٣ٸ ٳيبصٹب، خٶاػشٸ ٛوبي ٯؼبصي ثٸ ٛي٬ششي ٯي
اي سا ثـشاي ٧ٜش٨ـٶ،    دٹذ ٵ ؿشايي سبصٷ دٳيبي ح٠ي٠ي سؼشي ٯي اصخٶيؾ سا ثٸ دسػبسي 

 (.  ٣1386ٴذ )ر٣بيي،  ٯؼبصي ٛشاٹٮ ٯيدٳيبي ح٠ي٠ي ٵدسسٜبٹٮ ٵ سٔبٯ٪

 ساخت َّيت در فضاي هجاسي

ٹبيي سا ثشاي ثشسػي دسثبسٷ آٳچٸ ٣ٸ اسي٤ؼٶٱ ٵ ٯبسؿيب ٯٌـش    ٹبي ثشخي ٛشكز ثبٛز
 اي سا ثشاي آصٯـبيؾ ٣ـشدٱ   ٣ٴذ. ٧ٰٴبٯي ٵ ايٰٴي ٳؼجي ايٴششٳز، صٯيٴٸ اٳذ، ٛشاٹٮ ٯي ٣شدٷ
اسسجبًـبر   سٵ دس سٵي(. ٯبٹيـز ٗيـش   1999ػبصد )ٵاالع،  ٹبيي اص ٹٶيز ٯيؼش ٯي ػٴجٸ

ٹٶيـز،   سٶاٳذ اٳ٨يضٷ ثيـششي سا دس اػشٜبدٷ اص ٯٶٟٔيز ٯؼبصي ثشاي ثبصي ثب ا٤٫ششٵٳي٢ ٯي
ؿشٯٴذ٧ي  سٛشبسٹبي آصٯبيـي ٵ اسا ٸ سلٶيشي ٗيشٵأٟي اص خٶد ٛشاٹٮ ػبصد ٣ٸ ٳ٨شاٳي اص

ػـب٫ٸ   30 سـب  15بخز ٳ٨ـشؽ ػٶاٳـبٱ   دس آٱ ٣ٰشش اػز. چٴبٱ ٣ٸ دس سح٠ي٠ي ٣ٸ ثـشاي ؿـٴ  
سٺشاٳي دسثبسٷ ٧ٜش٨ٶٹبي ثشخي كٶسر ٧شٛز، آٳبٱ دس ٯشسجٸ ٳخؼـز اسـبٝ ٧ٜش٨ـٶ سا    
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ٯيذاٳي ثشاي ٳ٠ؾ ثبصي ٣شدٱ ٵ دس ٯشسجٸ ثٔذ اسسجبًي ٳبٯٌٰئٲ ٵ ػـذغ اٯشـذاد صٳـذ٧ي    
؛ (. ثب ايٲ حب٩ ٣بسثشاٱ دس سٰبٯي ٯـٶاسد ٧ٰٴـب٭ ٳيؼـشٴذ   1386داٳؼشٴذ )ر٣بيي،  ٵأٟي ٯي

دٹٴـذ ٵ ثـٸ س٠ٶيـز     ٣ٴٴـذ، سٵاثـي خـٶد سا ســ٤ي٪ ٯـي      چٴبٱ ٣ٸ ثب دٵػشبٱ سٔبٯ٪ ٯـي 
سٶاٳٴذ ثٸ كٶسسجٴذي ٯٔٴـبيي اص   ٹب ٯي دشداصٳذ. سٰبٯي ايٲ ٛٔب٫يز ٹبي اػشٰبٓي ٯي ٯٺبسر

 ٵ ٹٶيز ثيٴؼبٯٴذ.  « خٶد»
، دس سٶاٛٞ ثب ايـٲ ايـذٷ   «1صٳذ٧ي سٵي كٜحٸ ٳٰبيؾ»( ٳٶيؼٴذٷ ٣شبة 1995سٶس٣٪ )

ٹبي  اي ثشاي كٶسسجٴذي سؼشثٸ اػز، ؿش٣ز دس ثبصي ( ٣ٸ ثبصي ٵػي٬ٸ1968ٶٱ )اسي٤ؼ
داٳـذ. دس   ٯـي  ٧2ـزاسي سٵاٳـي يـب ػـبي٤ٶدسا٭     ٹٶيشي ايٴششٳز سا ؿجيٸ ثٸ ؿش٣ز دس ٳ٠ؾ

٣ٴٴذ سـب دس ٳٺبيـز ي٤ـي اص آٳٺـب سا      ٹبي ٯخش٬ٚ سا سؼشثٸ ٯي صٳذ٧ي ٵأٟي اٛشاد ٹٶيز
٣ٴٴذ سب ثٸ دخش٨ي سٵاٳـي ثشػـذ    ي ثٸ ٛشد ٢ٰ٣ ٯيٹبي ٹٶيش ثذزيشٳذ. ثٸ آش٠بد ٵي ثبصي

ٹبي ٧ٶٳـب٧ٶٳي اص خـٶد ٵ    ٣ٸ ايٲ ٵهٔيز س٤بٯ٬ي ثٸ ٵاػٌٸ سٶاٳبيي ٛشد دس ٣ـٚ ػٴجٸ
يبثذ. ايٴششٳز، ايٰٴي، ٧شٯـي، ٛٺـٮ ٵ    ٹبي ٯشٔذد سح٠ٞ ٯي ٧زاس ٵ اٳش٠ب٩ ثيٲ ٹٶيز سؼشثٸ

ٓٴبكـشي اص ٧زؿـشٸ سا    دسٯبٳي( ٣ٸ ٯ٤ٰٲ اػز آٵسد )ؿجيٸ ثٸ سٵاٱ ٛشكشي سا ٛشاٹٮ ٯي
٣ٴـذ ٣ـٸ دس ٯحـيي ٯؼـبصي      دٵثبسٷ ٛٔب٩ ػبصد. ثب ٵػٶد ايٲ، سٶس٣ـ٪ خـبًش ٳــبٱ ٯـي    

سـش ؿـذٱ ٵهـٔيز ٳيـض      سٵد ٵ احشٰب٩ ٵخـيٮ  ايٴششٳز، ٹٰٶاسٷ ٵهْ ثٸ خٶثي ديؾ ٳٰي
ٹبي  ٧يشي اص ايٴششٳز ثشاي ح٪ سٔبسم ٵػٶد داسد. چٴبٱ ٣ٸ ثشخي اص ٯشد٭ ثٸ ػبي ثٺشٷ

ٹـبي   سيضي ٯــ٤الر خـٶيؾ ئٴـي ٳــبٱ دادٱ آٳٺـب دس صٯيٴـٸ       ثشٵٱخٶد، اص آٱ ثشاي 
سٶاٳٴذ ثب سـ٤ي٪ ٹٶيشي ٟـٶي دس   ٣ٴٴذ. سب آٳؼب ٣ٸ ٯشد٭ ٯي ػذيذي اص صٳذ٧ي، اػشٜبدٷ ٯي

ايٴششٳز، ثش صٳذ٧ي ٵأٟي خٶد ٳيض سأطيش ث٨زاسٳذ. سٶس٣٪، ايٲ اٯ٤بٱ ٛشاٹٮ ؿذٷ اص ػٶي 
دٹـذ   داٳذ ٣ـٸ ثـٸ ٵي اٯ٤ـبٱ ٯـي     سثش ٯيايٴششٳز سا ٳبؿي اص حزٙ ػؼٰيز ٵ آصادي ٣ب

 ٧بٷ ٟبدس ثٸ سؼشثٸ آٳٺب ٳجٶدٷ اػز.  ٹبي ٯشٔذدي سا ايؼبد ٣ٴذ ٣ٸ دس ٵأٟيز ٹيچ ٹٶيز
صدايـي دس ٛوـبي ايٴششٳـز سا ٛشكـشي ثـشاي سؿـذ        دس حب٫ي ٣ٸ سٶس٣٪ اٯ٤بٱ ػؼٮ

 داٳؼـز، ثـب ديـذٷ    3سـٶاٱ ٳٰبيٴـذٷ آٱ سا دسيٜـٶع    داٳذ، ديذ٧بٷ دي٨شي ٣ٸ ٯي ٹٶيز ٯي
داٳـذ ٣ـٸ    ٹبي ٛوبي ٯؼبصي ٯي صدايي سا اص چب٫ؾ ٳ٨شد ٵ ػؼٮ سشديذ ثٸ ايٲ سٵي٤شد ٯي

سٶاٱ ثش داٳـي ٣ٸ سٴٺب دس سؼشثٸ صٳذٷ ٵ دٳيبي ٵأٟي ٟبث٪ ٣ؼت اػز،  ٵاػٌٸ آٱ ٳٰي ثٸ 
سؼ٬ي يبٛز. دس ػٺبٱ ٵأٟي، ٛشد ثب حوٶس ٛيضي٤ي دس ٯٶٟٔيز ٵ حش٣ز ثـشاي سؼـ٬ي   
                                                      

1. life on the screen        2. psychodrama       3. Dreyfus 
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ٯخش٬ٚ سٜؼيش ٵ ػض يبر اٯٶس سا دس ديٶٳذ ثب ٬٣يـز كـحٴٸ   ثش آٱ، ٯٶٟٔيز سا اص ػٺبر 
ٹبي سٜؼيشي ٵ ادسا٣ـي خـٶد، آٳٺـب سا      دٹذ ٵ ثب آصٯٶٱ ٣شدٱ ٯ٠ٶ٫ٸ ٯٶسد ثشسػي ٟشاس ٯي

دٹذ. اٯب ايٲ اٯش دس ٛوبي ٯؼـبصي ثـب حـزٙ     ٣ٴذ ٵ خٌبٹبيؾ سا ٣بٹؾ ٯي سلحيح ٯي
سد دس ٯحـيي ٯؼـبصي ٳيـض    اٛشذ. ٹش چٴذ ٣ٸ يبد٧يشي ٵ ٧شٛشٲ ثبصخٶ ػؼٰبٳي اسٜبٝ ٳٰي

٧يشد، ٵ٫ي ثشاي اٛضايؾ ٯٺبسر ٵ ديچيذٷ ٣ـشدٱ ٯٔشٛـز ٳؼـجز ثـٸ ػٺـبٱ،       كٶسر ٯي
سٶاٳذ دس ٣ٴـبس آٱ،   سٶاٳذ ػبي٨ضيٲ ٯحيي ٵأٟي ؿٶد، ث٤٬ٸ ٯي ٧بٷ ٯحيي ٯؼبصي ٳٰي ٹيچ

 (.٣1383بسايي ٯخشق ثٸ خٶد سا داؿشٸ ثبؿذ )سشػٰٸ ٯال ٤ٸ، 
صدايي  ٵ دي٨شاٱ دسثبسٷ ٳ٠ؾ ٧ٰٴبٯي ٵ ػؼٰيز اٛضٵٱ ثش سٜبٵر ثيٲ سٵي٤شد سٶس٣٪

دس ػبخز ٹٶيز ٯؼبصي، سح٠ي٠بر اخيش ٳيض ايذٷ ٵي سا دسثبسٷ ثبصي ٹٶيـز دس ٯحـيي   
سش  سش ٵ ػذي ـ خٶد سا دس ٯحيي ايٴششٳز، دٟيٞ ٣ٸ اسا ٸ اٳذ؛ چٴبٱ ٯؼبصي ثٸ چب٫ؾ ٣ـيذٷ

ٹـبي ٯ٤ٰـٲ    ٹٶيـز داٳٴذ ٵ ٛشايٴذ ٣ـٚ ٹٶيز سا سٴٺب ثـٸ ثـبصي ثـب     اص ثبصي ٹٶيز ٯي
ٹـبي   سٶاٳٴـذ دس سٔبٯـ٪ ثـب ٧ـشٵٷ     ٣ٴٴذ. چٴبٱ ٣ٸ اٛشاد دس ٯحـيي ٵأٟـي ٯـي    ٯحذٵد ٳٰي

ٹبي ٧ٶٳب٧ٶٳي اص خٶد اسا ٸ دٹٴذ، اٯـب اص آٳؼـب ٣ـٸ دس ٯحـيي      اػشٰبٓي ٯخش٬ٚ، ٹٶيز
ٯؼبصي دس ي٢ صٯبٱ ثب اٳجٶٹي اص اٛشاد سٵ ثٸ سٵ ٹؼشٴذ، سٴٺب دس ٟب٫ت ي٢ ٹٶيز ُـبٹش  

(. ثش ايٲ اػبع، ٯ٤ٰٲ اػـز  2011، ، ٳ٠٪ اص ٧شا2008ٙ، ٹ٤ٰبساٱٵ  1ٶؿٶٳذ )ٯبٳب٧ ٯي
ٹبي ٵأٟـي خـٶد سا ثـشاي اسا ـٸ دس      ٹبي ػذيذ ٳٶػٶاٳبٱ سا ٵاداس ػبصٳذ سب ٹٶيز سػبٳٸ

 داٳٴذ، اٳؼؼب٭ ثخـٴذ )ٹٰبٱ(.  ٯحيي ٯؼبصي، ديشاٯٶٱ ي٢ ٹٶيز ثشخي ٣ٸ ٯٴبػت ٯي

 ارائِ ـ خَد تزخط

ٹبي ٧ٶٳب٧ٶٳي  ٶد ثشخي سا ٳيض دس ثش داسد ٣ٸ ؿبٯ٪ ؿيٶٷػبخز ٹٶيز ثشخي، اسا ٸ ـ خ 
ٳٰبيبٳٴذ. اسا ٸ ـ خـٶد ثـشخي اص     اػز ٣ٸ اص آٱ ًشيٞ، ٣بسثشاٱ خٶدؿبٱ سا ثٸ دي٨شاٱ ٯي

داساي اٯ٤بٱ اٳشخبة « خٶد»ٹبي ٯخش٬ٚ  آٱ سٵ ٯٺٮ اػز ٣ٸ اٛشاد دس آؿ٤بسػبصي ػٴجٸ
ٹـبيؾ سا ٯبٳٴـذ ػٴؼـيز ٵ     ياي ٹؼشٴذ. ٯ٤ٰٲ اػز، ٛشد ثشخي اص ٵيظ٧ـ  ٟبث٪ ٯالحِٸ

ٹـبي دي٨ـش    ٓاليٞ ثشػؼشٸ ٣ٴذ ٵ دس ٯ٠بث٪، خٶاٹبٱ ٯخٜي ٯبٳذٱ ٵ ػبخش٨ي ثٶدٱ ػٴجٸ
خٶيـشٲ ثبؿذ سب ٵا٣ٴؾ خٶد ٵ دي٨شاٱ سا ٯـبٹذٷ ٣ٴذ. ٳٶػٶاٳـبٱ دس ٯحـيي ايٴششٳـز،    
                                                      

1.  Manago 
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. 3ا٩ اع. ، ٣ـذ اي. 2)ٳب٭ ٣بسثشي(، آٵاسبسٹب 1ٹبي ٯؼشٔبس ثب اػشٜبدٷ اص اثضاسٹبي ٯشٔذد ٯبٳٴذ ٳب٭
ٵسصٳذ. دس ثشخـي   ٹب ٵ ٵيذ ٶٹب، ثٸ ثبصٳٰبيي ٵ اسا ٸ ـ خٶد ٯجبدسر ٯي  ٵ ٹٰچٴيٲ ٤ٓغ

ٹـبي   ٹـب اص ًشيـٞ ٳـب٭    ٹبي ٯشٴي، ٹٶيز ٹبي ٧ٜش٨ٶ يب ثبصي اص ٛوبٹبي ثشخي ٯبٳٴذ اسبٝ
سٶاٳٴذ اًالٓبسي سا ٯبٳٴذ ػٴؼيز ٣بسثش ٵ ٓاليـٞ خـبف اٵ    ؿٶد ٣ٸ ٯي ٣بسثشي ايؼبد ٯي

ٶسجب٫يؼز( ثٸ دي٨ـشاٱ ٯٴش٠ـ٪ ٣ٴٴـذ. ثـشاي ٯظـب٩، اػـٰبٹ٪ ٵ ػـبثشاٹٰبٳيب٭        ثچٸ ٛٯبٳٴذ )
 ٳب٭ ٯؼشٔبسي ٣ٸ ٳٶػٶاٳـبٱ دس  500( ثب سح٬ي٪ ٧2006شيٴٜي٬ذ،  )ػبثشاٹٰبٳيب٭ ؛ اػٰبٹ٪ ٵ

ٹـبي ثـشخي، ثبصسـبثي اص     ٹبي ٧ٜش٨ٶ اػشٜبدٷ ٣شدٷ ثٶدٳذ، ٳـبٱ دادٳـذ ٣ـٸ ايـٲ ٳـب٭     اسبٝ
 ٹبي ٵأٟي آٳبٱ اػز.  «خٶد»

ٹبي ثـشخي   ٹب يب ؿخليز ٹبي ديچيذٷ ٯؼبصي، ٹٶيز اي ٵ ػٺبٱ ٹبي سايبٳٸ يدس ثبص
ٹـبي   ؿٶٳذ ٣ٸ ثؼشٸ ثٸ ٛوبي ثشخي، كـٶسر  دس ٟب٫ت آٵاسبسٹب ُبٹش سٶاٳٴذ  ٯيثبصي٤ٴبٱ 

٧يشٳذ. دس ػشيـبٱ ثـبصي،    ٧ٶٳب٧ٶٳي اص ٯخ٬ٶٟبر اٳؼبٳي سب ٯٶػٶدار سخي٬ي ثٸ خٶد ٯي
داسٳذ ٵ ٟبدس ٹؼشٴذ آٱ سا ثـٸ ٹـش ًشيـٞ د٫خـٶاٷ     ثبصي٤ٴبٱ سٵي آٵاسبسؿبٱ ٣ٴشش٩ ٣بٯ٬ي 

ٹبي ثشخي  ٹب دس ٯ٠بيؼٸ ثب ٯحيي ٛوبي ثبصي سٶاٱ ٧ٜز، دس ؿ٤٪ دٹٴذ، سب ػبيي ٣ٸ ٯي
ٹـبي ٯؼـبصي دس اخشيـبس ٣ـبسثشاٱ اػـز       ٹبي ثيـششي ثشاي خ٬ـٞ ٹٶيـز   دي٨ش، اٳشخبة

ؼـبالٱ سٰبيـ٪   (. ٳٶػٶاٳبٱ ٵ ػٶاٳبٱ دس ٯ٠بيؼـٸ ثـب ثضس٧  2010)ػبثشاٹٰبٳيب٭ ٵ اػٰبٹ٪، 
(. 2008، 5ٵ ٫ـذاثي٪  4ثيـششي ثشاي ٹٰبٳٴذػبصي ثب آٵاسبسٹبيـبٱ داسٳذ )اػـٰبٹ٪؛ ث٬يٴ٤ـب  

ٹـبي   ٹب ٵ سٶاٳبيي داٳٴذ ٵ ٯٔش٠ذٳذ ٣ٸ آٳبٱ ٳيض داساي ٯٺبسر چٴبٱ ٣ٸ خٶد سا ؿجيٸ آٳٺب ٯي
 6ض(. ثٸ ٳِش ساػـٴ 2006آٵاسبس ٯٶسد ٳِشؿبٱ ٹؼشٴذ )ػبثشاٹٰبٳيب٭ ؛ اػٰبٹ٪ ٵ ٧شيٴٜي٬ذ ، 

٣ٴذ، ثٸ ػـبخشٲ ٳـٶٓي ٹٶيـز     اي ٣ٸ ثبصي٤ٲ ثب سٗجز دٳجب٩ ٯي ٹبي سايبٳٸ ( ثبصي2006)
سٶاٱ ٳبٯيذ؛ چٴبٱ ٣ٸ دس  ػبخشٸ ٳيض ٯي ٣ٴٴذ؛ ايٲ ٹٶيز سا ٹٶيز ثبصي ٫زسجخؾ ٢ٰ٣ ٯي

٧يشد. ثبصي٤ٲ ثبيذ دس ثبصي  ٛشايٴذ ثبصي ٵ سٵايز ثبصي اػز ٣ٸ ٹٶيز ثبصي٤ٲ ؿ٤٪ ٯي
ـز ػش ٧زاسد ٵ ديٶػشٸ سلٰيٮ ث٨يشد. ثٸ ايٲ سشسيت دس ػشيـبٱ  اٟذا٭ ٣ٴذ، حٶادص سا د

ؿٶد )ٳ٠ـ٪ اص   ٹبيي ٣ٸ ثش ػش ساٷ اٵػز، ٹٶيشؾ ػبخشٸ ٯي ٣ـٚ ػٺبٱ ثبصي ٵ اٳشخبة
 (.٣1389ٶطشي، 
ٹـبي   ٹبي اٛشاد دس ؿج٤ٸ ٹب ٵ ؿش  حب٩ ٹب ٵ ٵيذ ٶٹب ٳيض ٣ٸ ثٸ ساحشي دس ٵثال٥ ٤ٓغ

                                                      

1. nickname       2. avatar        3. a/s/l cod 

4. Blinka         5. Ledabyl       6. Raessens 
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خـٶد   ـ  ٧يشٳذ، اثضاس دي٨شي ثشاي اسا ٸ ذ ؿذٷ، ٟشاس ٯيسٶ٫ي ـٹبي ٣بسثش اػشٰبٓي ٵ ػبيش ػبيز
( ثب ٯٌب٫ٔٸ 2009ثشخي ٹؼشٴذ؛ چٴبٱ ٣ٸ اػٰبٹ٪ ٵ ػبثشاٹٰبٳيب٭ )ػبثشاٹٰبٳيب٭ ٵ ٹ٤ٰبساٱ، 

دسكـذ   60خٶد دس ٳٶػٶاٳبٱ ثٶد، ٳشيؼـٸ ٧شٛشٴـذ ٣ـٸ     ـ  ٵثال٥ ٣ٸ ٳـبٳ٨ش ثيبٱ 195سٵي 
اٳذ ٵ ٹٰچٴيٲ احشٰب٩ اسػـب٩ سلـبٵيش    ٳٶػٶاٳبٱ سلبٵيش خٶد سا دس ايٲ ٯحيي ٯٴشـش ٣شدٷ

 سشٹب دس ٯ٠بيؼٸ ثب اٛشاد ٯؼٲ ثيـشش ثٶدٷ اػز.   اص ػٶي ػٶاٱ

 فضاي هجاسي ٍ چٌذگاًگي َّيت 

ٹـبي ٯشٔـذد ٵ ٵػـٶد اٳؼـؼب٭ دس ٯيـبٱ آٳٺـب        «خـٶد »ثشخٶسداسي ؿخليز اٳؼـبٱ اص  
ٶدٷ اػز. ثشاٳ٨يض ث ٛٴبٵسي ديؼيشب٩، ثٶيظٷ ايٴششٳز ٳيض ثحض  ٯٶهٶٓي اػز ٣ٸ دس حٶصٷ

ٹبي دظٵٹـي ثؼيبسي ٯٌش  ؿذٷ اػـز، ؿـبيذ ٹـيچ     اص صٯبٱ ُٺٶس ايٴششٳز ٣ٸ ٯٶهٶّ
ػذيـذ   ٯٶهٶٓي ثٸ اٳذاصٷ اٯ٤بٱ ٛشاسش سٛشٲ اٛشاد اص ٹٶيز ػؼٰي ٯٶػٶد ٵ ايؼبد خٶدٹبي

(. 2003 ،1اٳ٨يض ٵ ٟبث٪ سٰٔٞ ٳجٶدٷ اػـز )٣ٴـذا٩   ٹبي ثشخي، ٹيؼبٱ ٵ ٧ٶٳب٧ٶٱ يب ؿخليز
٠٠بٱ، اٳؼـؼب٭، ٵحـذر ٵ ٹٰؼـبٳي دسٵٳـي خـٶد )ؿخلـيز( سا       ا٧شچٸ ثؼيبسي اص ٯح

( اٯـب ٯٜٺـٶ٭ خٶدٹـبي چٴذ٧بٳـٸ ٳيـض ثؼـيبس       1955، 3ٵ ٬٣ـي  2،1973اٳذ )ادؼشيٲ دزيشٛشٸ
( اص ٳخؼشيٲ ٣ؼبٳي ثٶد ٣ٸ ٯٜٺٶ٭ خٶدٹـبي چٴذ٧بٳـٸ   1981) 4ؿٴبخشٸ ؿذٷ اػز. ػيٰض

يـبٳؼي سا ثـيٲ   ٳ٠ـؾ ٯ  ٣6ـٸ ٯـٲ   5سا ٯٌش  ٣شد. دس ٯ٠بيؼٸ ثب ٳِشيٸ ٣الػـي٢ ٛشٵيـذي  
ؿٴبػبٱ ػذيـذ ٯٔش٠ذٳـذ    ٣ٴذ، سٵاٱ ٵ ٯ٠شويبر ٯحيي ايٜب ٯي (ٗشايض) 7ٹبي ٫يجيذٵ ٣ـؾ
سٶاٳذ ثب ٵػٶد سٔبسم  دٹذ ٵ ثٸ ايٲ سشسيت ٛشد ٯي ثٸ ٣٪ ؿخليز ػبصٯبٱ ٯي« ٯٲ»٣ٸ 

ٵ سٴبٟن صٳذ٧ي ٣ٴذ ٵ ؿخليز ٯٴؼؼٰي سا ثٸ ٵػٶد آٵسد. ثش ايٲ اػبع، چٴذ٧بٳ٨ي 
ي ٗيشٟبث٪ ٟجٶ٩ اػز ٣ٸ ثٸ ػشدس٧ٰي ٵ اص دػـز سٛـشٲ ػـبصٯبٱ    سٴٺب دس كٶسس« خٶد»

« خـٶد » ٹبيي اص چٴـذ٧بٳ٨ي  ؿخليز ٵ دٶيبيي ٯٴؼش ؿٶد. دزيشؽ خٶدٹبي ثشخي، ػ٬ٶٷ
دس ٛشٹٴ٦ ٯٔبكش اػز ٣ٸ ٯٴؼش ثٸ سؼذيذ ٳِش دس ٯٜبٹيٮ ي٨بٳ٨ي ٵ ػٴشي ٹٶيز ؿـذٷ  

ٛـشادي ٣ـٸ اص خٶدٹـبي    (. ثؼيبسي اص كبحجٴِشاٱ ثش ايٲ آش٠بدٳذ، ا1995اػز )سٶس٣٪، 
چٴذ٧بٳٸ ثشخٶسداسٳذ ٯبٳٴذ ٛشدي ٣ٸ خٶد سا ٓالٵٷ ثش يـ٢ ٹٰؼـش، دـذس ٵ يـ٢ ٵ٣يـ٪      
                                                      

1. Kendall        2. Epstein        3. Kelly 

4. James         5. Freudian       6. ego 

7. libido 



  77 َاي ايىتزوت در رضد ًَيت وًجًاوان َا ي چالص اوداسَاي پژيَطي پيزامًن فزصت چطم

ٹٴ٨ـب٭   ٹبي ٯحذٵدسش داسٳذ، داٳذ، دس ٯ٠بيؼٸ ثب اٛشادي ٣ٸ خٶدٹبيي ثب ػ٬ٶٷ ٯؼشة ٳيض ٯي
 1968، 2ٵ آ٫ـٲ  ٣1ٴٴذ )ػبثشيٲ سش ٰٓ٪ ٯي سٵيبسٵيي ثب س٘ييشار ٵ ٛـبسٹبي صٳذ٧ي ٯٶٛٞ

ـ خٶد داساي ٯشاست ٯخش٬ٜي،  (، اٛشاد دس اسا ٸ 1987(. ثٸ آش٠بد ٫يٴٶي٪ )1987، 3ٶي٪ٵ ٫يٴ
داساي  ٹٮ اص ٳِش سٔذد خٶدٹب ٵ ٹٮ ثٸ ٫حبٍ ٯيضاٱ سٰبيضيبٛش٨ي آٳٺب ٹؼشٴذ. چٴبٳچٸ ٛشدي

ثـٸ سٵ   ثبؿذ ٣ٸ اص سٰبيضيـبٛش٨ي ثـباليي ثشخٶسداسٳـذ، دس كـٶسر سٵ    « خٶد»ٵػٶٷ ٯشٔذد 
ؿـٶد ٵ ثـب س٤يـٸ     دچبس آػـيت ٯـي  « خٶد»ا، سٴٺب دس ػٴجٸ خبكي اص ص ؿذٱ ثب ٵٟبيْ سٴؾ

 ٣ٴذ.   ٯي ٹبي دي٨ش ٵ اسا ٸ آٳٺب، ؿخليز خٶيؾ سا اص آػيت ػذي حَٜ «خٶد»٣شدٱ ثٸ 
ٹبي ديؼيشب٩ اصػ٬ٰٸ ايٴششٳز، ٛوبي سٔبٯ٬ي ػذيذي ثـشاي اٛـشاد ٵ    ثب ُٺٶس ٛٴبٵسي

اػز.  دس ٟب٫جي ػذيذ ٯح٠ٞ ٣شدٷ  ٹب ٛشاٹٮ آٯذٷ ٣ٸ ٯٜٺٶ٭ سٔبٯ٪ چٺشٷ ثٸ چٺشٷ سا ٧شٵٷ
٧زاسٳـذ ٵ ٹـٮ ثـٸ ٯٴض٫ـٸ اٯ٤ـبٳي ثـشاي        چٴبٱ ٣ٸ ٹٮ ثش چ٨ـٶٳ٨ي سٔـبٯالر سـأطيش ٯـي    

ؿـٶٳذ. ثـب سٶػـٸ ثـٸ      ٧يشي خٶدٹبي ػذيذ ٵ ٯشٔذد يب س٘ييش ؿ٤٪ آٳٺب ٬ٰٟذاد ٯـي  ؿ٤٪
)اي٨ٶ( دس ٹٰبٹٴ٨ي ٵ ي٤ذبسچ٨ي ٣٪ ؿخليز ٵ ايؼبد خٶدي ٯٴؼـؼٮ ثـب   « ٯٲ»ٳ٠ؾ 

(، 1977، 4ؿـٶٳذ )٣ٶٹـٶر   ٯشٴبٟوي ٣ـٸ دس ٣ٴـبس ي٤ـذي٨ش سؼشثـٸ ٯـي      ٵػٶد خٶدٹبي
ٹبيي ثـشاي ٣ــٚ ٹٶيـز ٵ دػـشيبثي ٹٰضٯـبٱ ثـٸ        سٶاٱ ٛوبٹبي ٯؼبصي سا ٛشكز ٯي

دسٯـبٳي سا دس خـٶد    ٹبي چٴذ٧بٳٸ داٳؼز ٣ٸ دس ٯٶاسدي، ٓٴبكشي اص ٛشايٴذ سٵاٱ ٹٶيز
ٹبي ٯشٔـذد دس   ٴؼبٯذ. ٹٶيزـ خٶد، ثي سٶاٳذ ثٸ اٳؼؼب٭ يبٛش٨ي ثيـشش ٹٶيز داسٳذ ٣ٸ ٯي

ٹبيي ٳيض سٵ ثٸ سٵ ٹؼـشٴذ؛ چٴـبٱ ٣ـٸ هـٔٚ دس سؼـ٬ي ثـش        ٛوبٹبي ديؼيشب٩ ثب چب٫ؾ
دادٱ آٳٺب، ثٸ اص ٹٮ دبؿيذ٧ي ٹٶيـز   ٵ ػبصٯبٱ ٹبي چٴذ٧بٳٸ ٵ ٳبسٶاٳي دس اٳؼؼب٭«خٶد»

 (.  2004، 5ؿٶد )ٹبٯجش٧ش ٯٴشٺي ٯي

 ّاي ضخصي ٍ َّيت ٍب سايت

دٹٴـذ سـب    ايٴششٳز اٯ٤بٳبسي سا دس اخشيبس ٣بسثشاٱ ٟشاس ٯـي ٹب دس ٛوبي ٯؼبصي  ٵة ػبيز
ثب اسا ٸ سٔشيٜي اص خٶيؾ ثٸ ٯظبثٸ ٧يشٳذٷ ٵ ٛشػشٴذٷ ديب٭ دس چشخـٸ اسسجـبًي ثـٸ سٔبٯـ٪     

(. ؿـبيذ ثشـٶاٱ ٵة ػـبيز ؿخلـي سا ثـٸ ٯٴض٫ـٸ       1387ثذشداصٳذ )ٓجذا٬٫ٺيبٱ ٵ سهبٳيب، 
ٹبي ٯخش٬ٜي اػز ٣ٸ ٛـشد   ٳ٠ؾػبخشبس سلٶيشي ٹٶيز دس ٳِش ٧شٛز؛ صيشا دسثشداسٳذٷ 

                                                      

1. Sabrin        2. Allen       3. Linvill 

4. Kohut        5. Hamburger 
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ٹـبيي دسثـبسٷ    ٣ٴـذ. ٵة ػـبيز ؿخلـي ا٬ٗـت ؿـبٯ٪ ثخـؾ       دس دٳيبي ٵأٟي ايٜب ٯي
ٹبي خبٳٶاد٧ي، ٣بسي، سٜشيحي ٵ ٓاليٞ ٧ٶٳب٧ٶٱ ٣بسثشاٱ اػز ٣ـٸ ثـب ٧زاؿـشٲ     ٛٔب٫يز

ٹـبي   ٹبي ٳٰبديٲ، اػشٜبدٷ اص اؿٔبس ٵ ٬٣ٰبر صيجب ٵ ٫ٌيٜـٸ  ٯحشٶيبسي ٯبٳٴذ ٤ٓغ ٵ ٛي٬ٮ
سش ثبؿٴذ، احشٰـب٩ ػـبخز    ٹب ثيـشش ٵ ٯشٴٶّ ؿٶٳذ. ٹشچٸ ايٲ ثخؾ ثبصٳٰبيي ٯي داس خٴذٷ
 سش ٵ ديچيذٷ ٹٶيز ثيـشش اػز.   ٰٓيٞ

( 1999آ٩ )ٵاالع،  ايذٷ« خٶد»سٶاٱ ثٸ ٯٴض٫ٸ ثيبٳي اص  ػبخشبس ٵة ػبيز ؿخلي سا ٯي
ش٠بد ػـبصٳذٷ « خٶد»ٵ دس ٯٶاسدي ٳيض ثٸ ٓٴٶاٱ ثيبٳي اص  ػـبيز   ٵة يبٛز ؿذٷ )خٶدي ٣ٸ ثٸ ٓا

ش ٯي ػبيز  سػذ ٣ٸ ايٲ ثشداؿز اص ٳ٠ؾ ٵة الصٯٸ ثٶدٱ دس٧شٵٷ اػشٰبٓي اػز( داٳؼز. ثٸ ِٳ
ثبؿـذ؛   ي٢ ساػشب( دس 1995ٹبي چٴذ ٣بسثشٷ سٶس٣٪ ) ؿخلي دس ثيبٱ خٶد، ثب دذيذٷ ٯحيي

ٵي ٯٔش٠ذ ثٶد، ايٴششٳـز ٯحيٌـي ثـٸ ٯظبثـٸ آصٯبيــ٨بٷ ٹٶيـز اػـز ٣ـٸ ٣ـبسثشاٱ دس آٱ          
٧زاسٳـذ. اٛـشاد، ٛوـبي     ٵ ٧بٷ ٯشوبد سا ٹٰضٯبٱ ثٸ ثٶسٸ آصٯبيؾ ٯي ٹبي ٯخش٬ٚ ؿخليز

٧يشٳذ؛ ثشاي ٯظب٩ ثٔوي اص اؿخبف ثب ايؼـبد   ٹبي ٧ٶٳب٧ٶٱ ثٸ ٣بس ٯي ٯؼبصي سا ثٸ كٶسر
دشداصٳذ، دس حب٫ي ٣ٸ دي٨شاٱ ٯ٤ٰٲ اػـز ثـب اٯشحـبٱ     ٵة ػبيز ؿخلي ثٸ ثيبٱ خٶد ٯي

خـٶيؾ ٯجـبدسر ٵسصٳـذ.    ٹـبيي اص ؿخلـيز    ٹـبي ٯخش٬ـٚ ثـٸ ٣ــٚ ػٴجـٸ      ؿخليز
سٰبؿبي آٱ ٹبي ٹٶيز ٳـبٱ دادٷ ؿٶد، ٹٰشاٷ ثب  ٧يشي دسثبسٷ ايٴ٤ٸ ٣ذاٯي٢ اص ػٴجٸ سلٰيٮ

ٹٶيـز سا   ٧ـزاسد سـب ثـبس دي٨ـش آٱ     ٹٶيز دس كٜحٸ ٳٰبيؾ، ٛشكشي سا دس اخشيبس ٣بسثش ٯـي 
 (.2004 ٯالحِٸ ٣ٴذ ٵ دس كٶسر سٰبي٪ ثٸ ٳحٶي ٯشٜبٵر ثٸ ٳٰبيؾ دسآٵسد )ٹبٯجش٧ش،

سٶػٺي سا ثـشاي ٣ــٚ، آصٯـبيؾ ٵ     ٟبث٪  چٸ سـ٤ي٪ ٵة ػبيز ؿخلي ٛشكزا٧ش
ٹـبيي ٳيـض    ٹب ٵ ٯحـذٵديز  ٹبي ٯشٔذد ايؼبد ٣شدٷ، دس ٯ٠بث٪ ثب چب٫ؾ «خٶد»٧يشي  ؿ٤٪

دس ٛوبي ايٴششٳشي، ٯؼبصي ٵ ٳٰبديٲ ثٶدٱ ٵ « خٶد»سٵ ثٸ سٵ ثٶدٷ اػز. ٵيظ٧ي اػبػي 
دس ٛوبي ٵأٟي ٯحذٵد اػز ٵ دس  «خٶد»ٳبدزيشي آٱ ثٸ ٧زؿشٸ اػز. ٳٰبيؾ  ثبص٧ـز

٧يشد. دس حـب٫ي ٣ـٸ دس ٛوـبي     چبسچٶة آداة ٵ سػٶ٭ ٵ هٶاثي ٯـخلي كٶسر ٯي
سٶاٱ آداة ٵ سػٶ٭ ٵ ٟٶآذ خبكـي   آٵسي ٵػٶد ٳذاسد ٵ ٳٰي ٯؼبصي، ٹيچ ٟشاسداد ا٫ضا٭

سا ثش آٱ آٰب٩ ٣شد؛ چٴبٱ ٣ٸ اٛشاد دس ٯحيي ثشخي ثيـشش ثٸ كٶسر خٶداٳ٨يخشٸ سٛشـبس  
 (.  1997، 2ٵ دا٧الع 1ٴٴذ )ٵاػ٤ٶ٣٩ ٯي

                                                      

1. Waskul       2. Duglas 
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 ّاي َّيت فضاي هجاسي ٍ تحَل ٍضؼيت

ٯٔٴبػـز. دس اسسجـبى ٵ    سشديذ ثحض دسثبسٷ ٹٶيز ٛشدي ثذٵٱ سٶػٸ ثـٸ دي٨ـشي ثـي    ثي
٧يـشد ٵ ٹٰچٴـيٲ دس ػشيـبٱ سٔبٯـ٪ ثـب       ٛشد ؿ٤٪ ٯـي « خٶد»سٔبٯ٪ ثب دي٨شي اػز ٣ٸ 

٣ٸ رٹٴيـز ٛـشد آٳچٴـبٱ ٣ـٸ     دي٨شي اػز ٣ٸ ٛشد ٟبدس ثٸ ثبصؿٴبػي خٶيؾ اػز؛ چشا 
رٹٴيز دي٨شاٱ اص ًشيٞ ٧ٜشبس ٵ سٛشـبس آٳـبٱ ٳٰـٶد ثيشٵٳـي داسد؛ دس دػـششع خـٶدؽ       
ٳيؼز. ثش ٹٰيٲ اػبع، ٛوبي ٯؼبصي ثب دس دػششع ٟشاس دادٱ ػبيشيٲ ٯشٴـٶّ ٵ ٯشٔـذد   
دٵس ٵ ٳضدي٢ ٵ ٛشاٹٮ آٵسدٱ اٯ٤بٱ سٔبٯ٪، چٸ اص ٳٶّ ٯؼبصي ٵ چٸ اص ٳٶّ ٵأٟـي، ثـٸ   

دٹذ؛ ؿٴبخشي ٣ٸ دػشيبثي ثٸ آٱ ثـذٵٱ سٔـبٯالر    ٱ ؿٴبخز ٵأٟي خٶد سا ٯي٣بسثش اٯ٤ب
٧ؼششدٷ ثب ػبيشيٲ ٯشٜبٵر ثؼيبس دؿٶاس اػز. اٛضٵٱ ثش آٱ، ٛوبي ٯؼبصي ثب ٟـشاس دادٱ  

ٹـبي ٯشٜـبٵر ثؼـيبس ٳضديـ٢ يـب ثؼـيبس دٵس اص ػٺـبٳي ٣ـٸ دس          ٛشد ٣ـبسثش دس ٯٶٟٔيـز  
، ٣يؼـشي ٵ دٴذاؿـز اٵ سا اص خـٶد    صٳـذ  ٹبي سٵصٯشٷ دس آٱ دػز ثٸ ٰٓـ٪ ٯـي   ٯٶٟٔيز

آٛشيٴذ. ا٫جشٸ ثذيٺي اػز ٣ٸ  ٣ٴذ ٵ ٯٔٴبٹبي ػذيذي سا ثشاي ٵي ٯي دػشخٶؽ سحٶ٩ ٯي
ايٲ ثبصؿٴبػي خٶد ٵ دي٨شي سٴٺب ٯحذٵد ثٸ خـٶد ٯؼـبصي ٣ـبسثش ٳيؼـز، ث٤٬ـٸ خـٶد       

ػبصد. سٔـبٯالر ٧ٶٳـب٧ٶٱ    ٧يشد ٵ د٧ش٧ٶٱ ٯي ٯي ٵأٟي ٵي سا ٳيض ثٸ ٹٰبٱ ٯيضاٱ دس ثش
ايٲ ٛوب ٵ ٣ـيذٷ ؿذٱ ثخـي اص آٱ ثٸ دٳيبي ٵأٟـي، ثـٸ ٛـشد دس ثشٟـشاسي اسسجـبى       دس

٣ٴـذ ٵ دايـشٷ سٵاثـي ٵي سا دس ٹـش دٵ ػٺـبٱ ٧ؼـششؽ        سش ثب ػـبيشيٲ ٣ٰـ٢ ٯـي    آػبٱ
( دس سح٠يٞ سٵي 1998) 2ٵ ثبس٥ ٣1ٴب (؛ چٴبٱ ٣ٸ ٯ1385٢ثخـذ )ر٣بيي ٵ خٌيجي،  ٯي

ٹـبي   ٹـب ٵ سؼشثـٸ   ٹـب، ٳ٨ـشؽ   اٳش٠ب٩ ٹٶيـز  ثٸ ٹبي خجشي ٳـبٱ دادٳذ ٣ٸ ٣بسثشاٱ، ٧شٵٷ
 ٯٴذ ٹؼشٴذ. ٣ؼت ؿذٷ دس ٯحيي ٯؼبصي ثٸ دٳيبي ٵأٟي خٶيؾ ٓالٟٸ

ٹـبي ٹٶيـز آٳـبٱ ي٤ـي اص      ٹـبي ثـشخي ٳٶػٶاٳـبٱ ثـب ٵهـٔيز      ساثٌٸ ثيٲ ٛٔب٫يـز 
سٵد. ثــشاي ٯظــب٩،  ؿٴبػــي سؿــذ ثــٸ ؿــٰبس ٯــي ٹــبي دظٵٹـــي ٯٺــٮ دس سٵاٱ ٯٶهــٶّ

ٹـبي ٹٶيـز ٯبسؿـيب ٵ     ( ساثٌـٸ ثـيٲ ٵهـٔيز   2005، ػبثشاٹٰبٳيب٭ ٵ اػٰبٹ٪ )اػٰبٹ٪
ثشسػـي ٣شدٳـذ ٵ ٳــبٱ دادٳـذ ٣ـٸ       3اػشٜبدٷ اص ايٴششٳز سا دس ٳٶػٶاٳبٱ ػٰٺٶسي چـ٢ 

سٶاٳٴذ ثٸ ٵهٔيز ٹٶيشي ثش٧شدٳـذ ٣ـٸ دس آٱ ٵهـٔيز     ٳٶػٶاٳبٱ دس ٛوبٹبي ثشخي ٯي
دس  ٣ـٸ ٳيٰـي اص ٳٶػٶاٳـبٳي ٣ـٸ      ٯبٳٴذ ٹٶيز ػشدس٧ٮ ٹيچ سٔٺذي ٵػٶد ٳذاسد؛ چٴـبٱ 

                                                      

1. McKenna       2. Bargh       3. Czech Republic 
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ٹبي ٵا٫ـذيٲ ٵ   ٹب ٵ ٳ٨شؽ سٛز ٣ٸ ثٸ اسصؽ ٵهٔيز ٹٶيز ديـشع ثٶدٳذ ٵ اٳشِبس ٯي
ٹـبي   ٹبي ٯ٠شذس ٯشٔٺذ ثبؿٴذ، اُٺـبس ٣شدٳـذ ٣ـٸ ٵا٫ذيٴــبٱ اص ٛٔب٫يـز      دي٨ش ؿخليز

دسكذ ٯٔش٠ذ ثٶدٳذ ٣ٸ دس ٯحيي ايٴششٳـز  62ايٴششٳشي آٳبٱ آ٧بٹي ٣ٰي داسٳذ ٵ ٹٰچٴيٲ 
سٵصٯشٷ سا ٣ٸ ٟجٶ٩ ٳـذاسد، اػـشا ٣ٴٴـذ. ثـب ايـٲ حـب٩،       ٯؼجٶس ٳيؼشٴذ ٟٶآذي اص صٳذ٧ي 

ٹبي ٹٶيشي دي٨ش دس  ٳٶػٶاٳي ٣ٸ دس ٯشح٬ٸ ٹٶيز ديـشع ثٶدٳذ، دس ٯ٠بيؼٸ ثب ٵهٔيز
٣شدٳـذ. ثٴـبثشايٲ،    ٹبي ٵا٫ذيٲ خٶد ديشٵي ٯـي  ٯحيي ثشخي ثيـشش اص اٳشِبسار ٵ ٳ٨شؽ

شي ديـشع ٹؼـشٴذ،  سٶاٱ ٧ٜز ايٴششٳز ثشاي ٳٶػٶاٳبٳي ٣ٸ دس ٵهٔيز ٹٶي ٣ٮ ٯي دػز
آٵسد ٣ٸ اص سٔٺذار دٳيبي ٵأٟي سٹب ؿٶٳذ. ٹش چٴذ ايـٲ ٯح٠٠ـبٱ    ٯٶٟٔيشي سا ٛشاٹٮ ٯي

ؿٶاٹذ ؿبيبٱ سٶػٺي سا ثشاي ٵهٔيز ٹٶيشي ػشدس٧ٮ ٳيبٛشٴذ، اٯب ثٸ ثبٵس آٳبٱ ايٴششٳـز  
اٳذ،  ثشاي ٳٶػٶاٳبٳي ٣ٸ داساي ايٲ ٵهٔيز ٹؼشٴذ ٵ ٹيچ سٔٺذ ٵ ثحشاٳي سا سؼشثٸ ٳ٤شدٷ

آٵسد سب ثشٶاٳٴذ ٠ٓبيذ خٶد سا ثيبٱ ٵ ثب دي٨شاٱ اسسجـبى ثشٟـشاس    ي اٯٴي سا ثٸ ٵػٶد ٯيٯحي
٣ٴٴذ ٵ ثذٵٱ سشع اص ًشد ؿذٱ، ٹٴؼبسٹبي ٧شٵٹي سا ثــ٤ٴٴذ. ٹٰچٴـيٲ ايـٲ سح٠يـٞ     
ٳـبٱ داد ايٴششٳز ثشاي ٳٶػٶاٳبٳي ٣ٸ دس ٵهٔيز س٬ٔيٞ ٹٶيز ٹؼشٴذ ٵ ثب ٵػٶد سالؽ 

ٹـب   ٹبي ػذيذ، ٹٴٶص ثٸ اسصؽ ي ٯخش٬ٚ ٵ ٣ـٚ اسصؽٹب ٹب ٵ ٹٶيز ثشاي اٯشحبٱ ٳ٠ؾ
ٯٴبػجي اػز ٣ـٸ ثـٸ     اٳذ يب سٔٺذ هٔيٜي داسٳذ، ٓشكٸ ٵ ٯٔيبسٹبي ٯـخلي ٯشٔٺذ ٳـذٷ

ٹبي ٯؼبصي ثٸ اٛـشادي   ٹب، ٯجبدسر ٵسصٳذ. اص ػٶي دي٨ش، ٯحيي ٹب ٵ ٣ـٚ ايٲ آصٯبيؾ
ـ   اٳـذ،   ٸ ٣ـشدٷ ٣ٸ دس ٵهٔيز ٹٶيز ٣ؼت ؿذٷ ٹؼشٴذ ٵ ٹٮ ثحشاٱ ٵ ٹٮ سٔٺـذ سا سؼشث

ٹبي خـٶد ثـبصٳ٨شي ٣ٴٴـذ     ٣ٴذ ثب ثبص٧ـز ثٸ ٯشح٬ٸ س٬ٔيٞ دس اٹذاٙ ٵ اسصؽ ٢ٰ٣ ٯي
( ٵ ثٸ ًٶس ٯؼشٰش ٛشايٴذ س٬ٔيٞ ـ ٹٶيز ٣ؼت ؿـذٷ سا اداٯـٸ دٹٴـذ. ثـٸ      1999)ٵاالع، 

سٶاٱ ٳشيؼٸ ٧شٛز ٣ٸ ٳٶػٶاٳبٱ اص ايٴششٳز ثٸ ٯٴض٫ـٸ اثـضاسي ثـشاي ٣ــٚ      ايٲ سشسيت ٯي
اي اػبػـي دس   ٣شدٱ ػج٢ صٳذ٧ي دس ٯشح٬ٸ س٬ٔيٞ ٣ٸ ٯشح٬ـٸ  ػٺبٱ ديشاٯٶٱ ٵ ٯـخق
٧يـشي اص   ثٺـشٷ  (.2004، ٯـبصا٫يٲ ٵ ٯـٶس  ٣ٴٴـذ )  سٵد، اػشٜبدٷ ٯي سؿذ ٹٶيز ثٸ ؿٰبس ٯي

دسكـذ(، ثـبالسش اص اٵاػـي    72ايٴششٳز ثشاي آصٯٶدٱ ٵ ٣ـٚ ٹٶيز دس اثشـذاي ٳٶػـٶاٳي )  
(. 2005، 3ٵ ديشـش  2سٲ؛ ؿـٶ 1دسكـذ( اػـز )ٵا٤٫ٴجـش٥   28دسكذ( ٵ اٵاخش ٳٶػٶاٳي )53)

                                                      

1. Valkenburg         2. Schouten        3. Peter 
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اي ثب دس ٳِش ٧شٛشٲ ايٲ سٵي٤شد سحـٶ٫ي ٣ـٸ ٣ــٚ ٹٶيـز دس اثشـذاي دٵساٱ       چٴيٲ يبٛشٸ
ؿٶد، دٵس اص اٳشِبس ٳيؼز. ٧ٰٴبٯي ٳؼجي ؿـج٤ٸ اسسجـبًي، اص يـ٢ ػـٶ      ٳٶػٶاٳي ؿشٵّ ٯي

آٵسد ٣ـٸ ثـذٵٱ ٳ٨شاٳـي دسثـبسٷ ديبٯـذٹبي اػشٰـبٓي        اي سا ثشاي ٳٶػٶاٳبٱ ٛشاٹٮ ٯي صٯيٴٸ
ٹبي ٯشٴٶٓي سا ٣ٸ دس ػٺبٱ ٵأٟي ثٸ آػبٳي ٟبث٪ حلٶ٩ ٳيؼـشٴذ، ثيبصٯبيٴـذ؛    ٹٶيزٯٴٜي، 

سٶاٳٴذ ديش يب ػٶاٱ، طشٵسٰٴذ يب ٠ٛيش، صٱ يب ٯـشد،   چٴبٱ ٣ٸ ٳٶػٶاٳبٱ دس صٯبٱ ثشخي ثٶدٱ ٯي
(، اٯب اص ػٶي دي٨ش، ػٌٶ  ثـبالي اػـشٜبدٷ   2010، 1... ثبؿٴذ )٣شؽ ٹٶؽ ٵ ثبٹٶؽ يب ٣ٮ

ٲ اػز آصٯبيؾ ٵ ٣ـٚ ٹٶيز دس دٳيـبي ٵأٟـي سا ٯحـذٵد ػـبصد ٵ     اص ايٴششٳز ٳيض ٯ٤ٰ
ػشيبٱ دػشيبثي ثٸ آخشيٲ ٯشح٬ٸ سؿذ ٹٶيز ئٴي ٹٶيز ٣ؼت ؿـذٷ سا دچـبس ٣ٴـذي ٵ    

( ساثٌٸ ثيٲ سؿذ ٹٶيز ٵ اهٌشاة اػشٰـبٓي سا  2004ٵٟٜٸ ٣ٴذ. ثشاي ٯظب٩ ٯبصا٫يٲ ٵ ٯٶس)
ثشسػي ٣شدٳذ ٵ ٳـبٱ دادٳذ ٣ـٸ   ثب ٯيضاٱ ٯلشٙ ايٴششٳز دس ٧شٵٹي اص ٳٶػٶاٳبٱ ٵ ػٶاٳبٱ
ٹبي ٹٶيشي ٣ـٸ اص دخش٨ـي ٣ٰشـشي     دس دؼشاٱ ػٌٶ  ثبالسش اهٌشاة اػشٰبٓي ٵ ٵهٔيز

ثشخٶسداسٳذ، ثب ٯلشٙ ثبالسش ايٴششٳز ثٶيظٷ كـشٙ ٯـذر صٯـبٱ ثيــشش ثـٸ اسـبٝ ٧ٜش٨ـٶ،        
 ؛3ٹبٳؼـٲ  ؛2ٹب ٹٰشاٷ اػز. ثشخـي اص ٯح٠٠ـبٱ اص ػ٬ٰـٸ ٹـبسٯٲ     صٳي ثشخي ٵ ثبصي ٧ـز
اٳذ ٣ـٸ ٹشچـٸ ٳٶػٶاٳـبٱ     ( ٳيض ٳـبٱ دادٷ2010، ٳ٠٪ اص ٣شؽ، 2005) 5ٵ ٫يٴذػي ٣4ٶچشاٱ

ٹبي ػ٬ٔي اػشٜبدٷ ٣ٴٴذ، احشٰب٩ ٓضر ٳٜغ دبييٲ، اهـٌشاة اػشٰـبٓي ٵ    ثيـشش اص ٹٶيز
 ٹبي اػشٰبٓي دس آٳبٱ ثيـشش اػز.   هٔٚ ٯٺبسر

 فضاي هجاسي ٍ َّيت اجتواػي

ش آٱ، ثٸ اسسجبًـبر ٯٔٴـبيي سـبصٷ ثخــيذٷ ٵ     اي ٯجشٴي ث ايٴششٳز ٵ اسسجبًبر سايبٳٸٛوبي
اػز. ايٴششٳز ثب دس ٹٮ ؿ٤ؼـشٲ ٯشصٹـبي     ٯٶػت د٧ش٧ٶٳي دس سٔبٯالر اػشٰبٓي ؿذٷ

ٯشػٶ٭ ٧شٵٹي ٵ س٘ييـش دس ثشػؼـش٨ي ٳؼـجي ســبثٸ ٵ سٜـبٵر، ثيــششيٲ سـأطيش سا ثـش         
ؿـٴي ٵ  ٧زاسد ٵ ثب اٯ٤بٱ ٧ٰٴب٭ ٯبٳذٱ ٣بسثشاٱ يب ػٔ٪ ٳب٭، ثش سٵ ٹبي اػشٰبٓي ٯي ٹٶيز

.(1998 ،٧6زاسد )ػـٶٳض  ٹٶيز اػشٰبٓي سأطيش ٯيٹبي ٧شٵٹي ٵ دس ٳشيؼٸ اٹٰيز ٯشصثٴذي
ٹـبي   اػز ٣ـٸ ٯجٴـبي آٱ سا ٧ـشٵٷ ٵ ٵاثؼـش٨ي    « خٶد»ٹٶيز اػشٰبٓي، ؿٴبخشي دسثبسٷ 

                                                      

1. Kirsh         2. Harman        3. Hansen 

4. Cochran       5. Lindsey        6. Jones 
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ٹـب ٵ   اي دس ٯٔـشم اسسجـبى   ٣ٸ ٹـش ٛـشد، دسٵٱ ؿـج٤ٸ     دٹذ. اص آٳؼب ٧شٵٹي سـ٤ي٪ ٯي
ٹـبي اػشٰـبٓي ٵي ٳيـض ٯشٔـذد ٹؼـشٴذ       اسد، ٹٶيـز ٹبي ٧شٵٹـي ٯخش٬ـٚ ٟـشاس د    س٬ٔٞ

ٹبي خـٶدي( ٵ   ٹبيي ٣ٸ ثٸ آٳٺب س٬ٔٞ داسٳذ )٧شٵٷ (. ٹٶيز اٛشاد اص ٧شٵٷ1383)ٯحؼٴي، 
دزيشد. ٹٴ٨بٯي ٣ٸ  ٹبيي ٣ٸ ثٸ آٳٺب س٬ٔٞ ٳذاسٳذ )٧شٵٷ ٗيشخٶدي( سأطيش ٯي ٹٰچٴيٲ ٧شٵٷ

يؼٸ ثب صٯبٳي ٣ـٸ ثـٸ ٓٴـٶاٱ    ٣ٴٴذ، دس ٯ٠ب اٛشاد خٶد سا ثٸ ٓٴٶاٱ ٓوٶي اص ٧شٵٷ س٠٬ي ٯي
٣ـٸ   (. صٯـبٳي  2004صٳٴذ، سٛشبس ٯشٜبٵسي خٶاٹٴذ داؿز )ٹـبٯجش٧ش،   ٛشد دػز ثٸ ٰٓ٪ ٯي

٣ٴٴذ ٵ ٹٶيـز   صدايي ٯي دشداصٳذ، ؿخليز ٹب ثٸ سٔبٯ٪ ٯي اٛشاد دس ؿج٤ٸ ايٴششٳز ثب ٗشيجٸ
ش، ايـٲ  (. ثٸ ثيبٱ دي2001٨ٵ ٹ٤ٰبساٱ،  1ؿٶد )٫ي سش ٯي سش ٵ ػزاة ٧شٵٹي آٳبٱ ثشػؼشٸ

٣ٴٴذ. ٳٶػٶاٳبٱ ٵ ػٶاٳـبٱ دس   ثٴذي ٯي ٣بسثشاٱ خٶيـشٲ سا ثشحؼت ٹٶيز ٧شٵٹي ٯ٠ٶ٫ٸ
ٹبي اػشٰبٓي ثشخي دس ثشٟشاسي اسسجبى ثب اٛشاد ٳبآؿٴب، سٵؿي ثشاي اػشٰبٓي ؿذٱ  ؿج٤ٸ

خٶاٹـبٱ حٜـَ حـٶصٷ    ٣ـٸ ٹـبي اسسجـبًي ٯؼـبصي ثـٸ اٛـشادي      يبثٴذ. ايٲ ؿج٤ٸ خٶد ٯي
٣ٴذ سب ثشٶاٳٴذ خلٶكيبر خٶد سا آٱ ٧ٶٳٸ ٣ٸ دٵػـز   خلٶكي خٶد ٹؼشٴذ، ٢ٰ٣ ٯي

ٹبي ٳـٶيٲ، ٛشكـشي سا ثـشاي ػٶاٳـبٱ      داسٳذ، ثٸ دي٨شاٱ اسا ٸ دٹٴذ. ثٸ ايٲ سشسيت، سػبٳٸ
يبثٴـذ ٵ ثٴـبثش ٓاليـٞ     ٹبي ٧شٵٹي ٯشٔـذدي دػـز    آٵسٳذ ٣ٸ ثشٶاٳٴذ ثٸ ٹٶيز ٛشاٹٮ ٯي

٣ـٸ ثؼـيبسي اص دظٵٹــ٨شاٱ     ٹٶيشي خٶد ثٸ ٯـبس٣ز ٯٔٴبداس ثب دي٨شاٱ ثذشداصٳذ. چٴـبٱ  
ٹبي ٧شٵٹـي اٛـشاد سا ٧ؼـششؽ     ٯٔش٠ذٳذ، سؼشي سٔبٯالر ثشخي ثٸ دٳيبي ٵأٟي، ٹٶيز

ػـبصد؛   ثخـذ ٵ ٣يٜيز سٵاثي ثيٲ آٳبٱ سا دس صٳذ٧ي سٵصٯشٷ ٳيض دػشخٶؽ س٘ييش ٯـي  ٯي
ساثٌٸ ٯظجشي سا ثـيٲ اػـشٜبدٷ اص ايٴششٳـز ٵ    ( 2001) 4ٵ ٧شع 3اػشيٲ ؛2ثشاي ٯظب٩؛ السٵع

ز اػشٰبٓي يبٛشٴذ ٵ ٳـبٱ دادٳذ ٣ٸ اسسجبًبر ايٴششٳشي اٛشاد )ثب دٵػشبٱ ٵ آؿـٴبيبٱ(  حٰبي
دٹذ. ثب ايٲ حب٩، ثشخي سح٠ي٠بر كـٶسر ٧شٛشـٸ دسثـبسٷ ساثٌـٸ      اٛؼشد٧ي سا ٣بٹؾ ٯي

اٳذ ٣ٸ ا٬ٗت ثـٸ   ايٴششٳز ثب ٹٶيز ٧شٵٹي، اثٔبد دي٨شي اص سأطيش٧زاسي آٱ سا ٯٌش  ٣شدٷ
َ    س  ٯي ٹبيي ٟبث٪ سٰٔٞ كٶسر چب٫ؾ ( ٳــبٱ داد  1385ٳيـب )  ٳٰبيذ. ثـشاي ٯظـب٩، حـبٛ

٧ؼششؽ ٛشايٴذٹبي ػٺبٳي ؿذٱ دس ٟب٫ـت ٛٴـبٵسي اًالٓـبر ٵ اسسجبًـبر )ٯـبٹٶاسٷ ٵ      
( 1390) ػبص سؤيٚ ٹٶيز ٯ٬ي ثٶدٷ اػز. ٓجبػي ٟبدي ٵ خ٬ي٬ي ٣بؿـبٳي  ايٴششٳز( صٯيٴٸ

٧يـشي ٹذٰٛٴذاٳـٸ ٵ ٵأٟـي     ٳيض ٳـبٱ دادٳذ، ثبال سٛشٲ ٯيضاٱ اػشٜبدٷ اص ايٴششٳـز ٵ ثٺـشٷ  
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اػـشٜبدٷ   داٳؼشٲ ٯحشٶاي آٱ ثب ٣بٹؾ ٹٶيز ٯ٬ي ٹٰشاٷ اػز. ٹٰچٴيٲ صٯبٳي ٣ٸ اٛشاد دس
 اػز.   اٳذ، ٹٶيز ٯ٬ي آٳبٱ هٔيٚ ؿذٷ  اص ايٴششٳز ٛٔب٩ ثٶدٷ ٵ ٯـبس٣ز ثيـششي داؿشٸ

ٹـبي ٯؼـبصي،    ٹبي اػشٰبٓي ؿ٤٪ ٧شٛشٸ دس ٯحيي اص ػٶي دي٨ش، سٵاثي ٵ ٹٶيز
ثشخـي اص  چٴـبٱ ٣ـٸ   ٹـبيي سٵ ثـٸ سٵ ٹؼـشٴذ.     اٳذ ٵ ثب ٯحـذٵديز  ٠بد ٳٰبٳذٷدٵس اص اٳش

ٹـبي ٯؼـبصي    ٧يـشي ايـٲ ٹٶيـز    ٳٶيؼٴذ٧بٱ ٵ كبحجٴِشاٱ دس صٯيٴٸ ديبٯذٹبي ؿـ٤٪ 
ٹبيي  ، ٹٰبٱ( ٹٶيز2008) 1اٳذ. ثشاي ٯظب٩، ثٸ آش٠بد ٹشيٴ٦ ٹبيي سا اثشاص ٣شدٷ ٳ٨شاٳي

ٸ ٵأٟي ثبؿـٴذ، رٹٴـي ٵ سلـٶسي ٵ    ٧يشٳذ، ثيؾ اص آٳ٤ ٣ٸ دس ٯحيي ٯؼبصي ؿ٤٪ ٯي
ٹـبي   سٶاٳـذ ثـٸ ٯــ٤الر ٵ چـب٫ؾ     ثي٨بٳٸ ثب ٯحيي ٵأٟي ٹؼشٴذ ٣ٸ ايٲ ٯٶهٶّ ٯـي 

 ثؼيبسي دس دٵسٷ ثضس٧ؼب٫ي ثيٴؼبٯذ.

 گيزي ًتيجِ

ٵ  ي ٯٴٜـي  ٹـب  س٬ٶيضيـٶٱ، ثشداؿـز   ٛي٬ٮ ٵ ٯبٳٴذٹبي ٟج٬ي  سػبٳٸثٸ  ٳؼجزٹٰبٱ ٧ٶٳٸ ٣ٸ 
ٹبي اسسجـبًي ديؼيشـب٩ ٳيـض     دٷ ٳٶػٶاٳبٱ اص ٛٴبٵسياػشٜب دسثبسٷٹبيي ٵػٶد داؿز،  سشديذ
. ثـش ايـٲ   (2010ٹبيي ٯٌش  ؿـذٷ اػـز )ػـبثشاٹٰبٳيب٭ ٵ اػـٰبٹ٪،     ٹب ٵ ٳ٨شاٳي دشػؾ
ْ     اػبع، آٵسي ؿـٶاٹذ دظٵٹــي ٵ    دظٵٹؾ حبهش ثٸ دٳجب٩ آٱ ثٶدٷ اػـز ٣ـٸ ثـب ػٰـ
 يـز ٹٶٹبي ايٴششٳـز دس سؿـذ    ٹب ٵ چب٫ؾ ٹبي ٧ٶٳب٧ٶٱ دس صٯيٴٸ ٛشكز ديذ٧بٷثشسػي 

 ٹـب ٵ ٯشـٶاصٱ ػـبخشٲ آٳٺـب ٵ     ايٲ ثشداؿـز  اكال ٳٶػٶاٳبٱ ٵ ٯ٠بث٬ٸ آٳٺب ثب ي٤ذي٨ش، ثٸ 
اٳـذاصٹبي ٯٌب٫ٔـبسي    ٵ دس ٳٺبيز ٯٔشٛي چــٮ  ٹبي دظٵٹـي ؿٴبخز ثٺشش خأل ٹٰچٴيٲ
 دس ايٲ حٶصٷ ثذشداصد.آيٴذٷ 
، ٴذايٴششٳز ٵ دي٨ش اثضاسٹبي ديؼيشب٩ ثٸ خٶدي خٶد، خـٶة يـب ثـذ ٳيؼـش     ،سشديذ  ثي

ٹبي ٯ٬ٌٶة يب ٳبٯ٬ٌٶة آٳٺب،  ٣ٸ ديبٯذٹؼشٴذ ثـش  ٹبي ٸػبخش ٹبيي ٯبٳٴذ ػبيش ٤٬ٸ اثضاسث
اٳ٨يض ٛٴٶٱ اسسجـبًي، اٳؼـبٱ دٳيـبي     ٟذسر آؼبة .اػشٜبدٷ اص آٳٺبػز چ٨ٶٳ٨ي دس ٧شٵ

ٹبي صٳذ٧ي  سشيٲ ػٴجٸ يكحشي دس خلٶ ،ثؼيبسي سحٶالر ٣ٴٶٳي سا دس ٯٔشم س٘ييش ٵ
٣ـٸ ٳٶػٶاٳـبٱ    اص آٳؼـب  .ٟشاس دادٷ اػز« خٶد»ٶيز ٵ ٧يشي ؿخليز، ٹ ٵي ئٴي ؿ٤٪

ي ا ػـٶي دي٨ـش ٳٶػـٶاٳي دٵسٷ   ٵ اص  ٹؼـشٴذ  ٹبي ديؼيشـب٩  اثضاس ي٤ي اص ٣بسثشاٱ دشؿٰبس

                                                      

1. Herring 
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ٹبي ديؼيشـب٩ دس   ٯٌب٫ٔٸ ٳ٠ؾ سػبٳٸ ؿٶد، ي ٯي٧٠يشي ٵ سؿذ ٹٶيز س٬ ؿ٤٪ دس حؼبع
 ثشخٶسداس اػز. ػضاييٸ ثاص اٹٰيز  ايٲ صٯيٴٸ

دٵسٷ  حؼـبع دس  س٬٤يٚ سؿـذي ٯٺـٮ ٵ   بخز ٹٶيشي ٯٴؼؼٮ،ػثٸ ثبٵس اسي٤ؼٶٱ، 
ـ   ،دٵ ٛشايٴذ ٣ـٚ ٵ سٔٺـذ ٵ ثٸ آش٠بد ٯبسؿيب،  ٳٶػٶاٳي سح٠ـٞ آٱ  ي ذاص ٛشايٴـذٹبي ٬٣ي
 ٳٶػٶاٳي ٷدس دٵس اي سا ٧يشي ٹٶيز ي٤ذبسچٸ اسي٤ؼٶٱ، اٳشِبس ؿ٤٪ ثب ؼٶا٧ش ٹٰ اػز.

ـ  ٯبسؿيب دٵ ٛشايٴذ ٣ـٚ ٵ سٔٺـذ سا اص ٛ داؿشٸ ثبؿيٮ ٵ ٯبٳٴذ   ي ا٣شؼـبة ذشايٴـذٹبي ٬٣ي
ٯحـيي ٯؼـبصي    ٹٰخٶاٱ ثـب سٶس٣ـ٪،   ٵ اص ػٶي دي٨شثذاٳيٮ ٹٶيز دس دٵساٱ ٳٶػٶاٳي 

٣ـٸ ثـٸ    ث٨يـشيٮ ٹـبي ٯخش٬ـٚ دس ٳِـش     ايٴششٳز سا ٛشكشي ثشاي اٯشحبٱ ٵ ثبصي ثب ٹٶيز
ّ ثـٶدٱ ثـٸ   بٹبي ٳبؿٴبع ٯبٳذٱ ٵ ٗيشٟبث٪ اسػ ٣ٴذ ثب س٤يٸ ثش ٵيظ٧ي ٢ٰ٣ ٯي بٱٳٶػٶاٳ

٣ـٚ ٹٶيز دس  ،آيب ػشاٳؼب٭ ،ٯ٬ٌٶة ٳضد دي٨شاٱ ثذشداصٳذ خٶد ـ   ثٸ اسا ٸ ،ػؼٮ ٵأٟي
اٳؼبٯذ؟ دٵا٭ ٵ دبيذاسي ايٲ سٔٺذ سب چٸ ٯيضاٱ اػـز؟ ثـٸ ٳِـش     ثٸ سٔٺذ ٯي ثشخي ٯحيي
 صٯيٴـٸ  ٯــبثٸ دس دٵ  ٹـبي  دـظٵٹؾ ٯؼـش٬ض٭ اداٯـٸ    ،ٹب سػذ دبػخ٨ٶيي ثٸ ايٲ دشػؾ ٯي

ٵ ٹـب   س ٯحـيي ٯؼـبصي ٵ ؿـٴبخز ا٫ـضا٭    ٹبي سٔٺذ د دسثبسٷ ٵيظ٧ي دظٵٹؾي٤ي ؛ اػز
 ٹـب،  ٹبي ٯؼبصي ٵ اسصؽ «خٶد»دس صٯيٴٸ ساثٌٸ ثيٲ  دظٵٹؾػبصٵ٣بسٹبي آٱ ٵ دي٨شي 

 ؛ٹـبي ٯخش٬ـٚ سٔٺـذ دس دٳيـبي ٵأٟـي      ٹب ٵ ثبٵسٹبي سيـٸ ٧شٛشٸ اص آٳٺب ثب صٯيٴٸ ٳ٨شؽ
اؽ ٵ ٹبي س٠ٶيشي ٵ دـبد  ٧يشي سٛشبسٹب ٵ سٔٺذٹب دس آٱ ٯؼش٬ض٭ ٵاثؼش٨ي دٳيبيي ٣ٸ ؿ٤٪

٧يـشد. ا٧ـش    ي ٣ٸ دس چبسچٶة ٯحيي ٯؼبصي، ٯٶسد سٶػٸ ٟشاس ٯـي ٓذٳٸ ٟٶا ،سٴجيٸ اػز
ـ  چٸ ؿٶاٹذي ٯجٴي ثش اسسجبى ثيٲ ٛٔب٫يز  ٹـبي ٹٶيـز   ٵ ٵهـٔيز  بٱٹبي ثشخي ٳٶػٶاٳ

ثٸ سٴٺبيي ٣بٛي ٳيؼز ٵ ٛٺٮ ايـٲ ساثٌـٸ دس    ىجبسٲ اسياػز، اٯب يبٛشٲ ا دس دػز ٯبسؿيب
ٹـبي ٯؼـبصي ثـش سٵٳـذ سؿـذ       «خٶد»٧زاسي شي سأطيٯؼش٬ض٭ دس١ چ٨ٶٳ٨ ،ػبٯٔيز آٱ

ٵ ؿٴبخز ٳ٠ـؾ   )آٗبص، اٵاػي ٵ اٵاخش ٳٶػٶاٳي( ٹبي ٯخش٬ٚ ٳٶػٶاٳي ٹٶيز دس دٵسٷ
 اػز.آٳٺب دس ديـجشد ٛشايٴذٹبي ٣ـٚ ٵ سٔٺذ 

٣ٴٴذ ٵ  ثب سٶػٸ ثٸ ايٴ٤ٸ ٳٶػٶاٳبٱ، ٹٮ اص ٯحشٶاي ػبخشٸ ؿذٷ دس ايٴششٳز اػشٜبدٷ ٯي
ٵسصٳـذ ٵ ثـٸ ايـٲ سشسيـت ثـب ثـٸ اؿـششا١ ٧زاؿـشٲ          ٯجبدسر ٯيٹٮ خٶد ثٸ سٶ٫يذ ٯحشٶا 

٣ٴٴـذ، ٯـذ٩ ثـب ٹـٮ      ٹبي ي٤ذي٨ش ٢ٰ٣ ٯي اًالٓبر ثٸ سؿذ ا٨٫ٶٹبي ؿٴبخشي ٵ ٳ٨شؽ
٣ٴٴذٷ ػبيش سٵي٤شدٹب، ثٶيظٷ سٵي٤شد اػشٜبدٷ ٵ  ػبخشٲ دس ٯحيي ٯؼبصي ثٸ ٓٴٶاٱ س٤ٰي٪

ب ٯٌب٫ٔبر سؼشثـي ٯجشٴـي   ٧يشد. اٯ سهبٯٴذي، ثشاي سجييٲ سؿذ ٹٶيز ٯٶسد سٶػٸ ٟشاس ٯي
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ثش آٱ دس حٶصٷ سأطيش٧زاسي ايٴششٳز ثش سؿذ اثٔبد ٧ٶٳـب٧ٶٱ ٹٶيـز ثـشخي ٵ ٵأٟـي ٵ     
ٹـبي دظٵٹــي ٯؼـشٰشي سا     چ٨ٶٳ٨ي ساثٌٸ آٱ دٵ، ٹٴٶص دس اثشذاي ساٷ اػز ٵ ٣ٶؿؾ

 ٬ًجذ.   ٯي ي سؿذي ٵ ٹٰچٴيٲ ساٹجشدٹبي ٯٶسد ٳِش ايٲ ٯذ٩ دسثبسٷ ػبصٵ٣بسٹب ٵ ٛشايٴذٹب
ي اص كبحجٴِشاٱ اصػ٬ٰٸ سٶس٣٪، ايٴششٳز ثب ٛشاٹٮ آٵسدٱ ٛوبي آصاد ٵ سٔذادثٸ ثبٵس 
ػبصد؛ اٯـب اص ٳِـش    اي سٵ ثٸ سٵ ٯي ػبث٠ٸ ٹبي سبصٷ ٵ ثي صدايي، ٛشد سا ثب سؼشثٸ اٯ٤بٱ ػؼٮ

  ثشخي دي٨ش اص اٳذيـٰٴذاٱ ٯبٳٴذ دسيٜٶع، ايٴششٳز ثب حزٙ ػؼٰيز، ٛـشد سا اص سؼشثـٸ  
ؿـٶد.   ثٶدٱ ٣ؼت ٯي بٳي٣ٴذ ٣ٸ سٴٺب ثب ػؼٰ ٔي ٯحشٵ٭ ٯيثؼيبسي اص ٯؼب ٪ صٳذ٧ي ٵاٟ

 دس ساثٌٸ ايٴششٳشـي  ٳٶػٶاٳبٱ ثب اػشٜبدٷ اص اٯ٤بٱ ٧ٰٴب٭ ٯبٳذٱ، سٶاٱ ٧ٜز ٯيثش ايٲ اػبع 
ٹــبي  «خـٶد » ٹـب ٵ  دي٨ـشاٱ، ٹٶيـز   اٳش٠ـبد ٵ ػــشصٳؾ  ،ٵ ٳذاؿـشٲ ٳ٨شاٳـي اص اسصيـبثي   

ٹـب ٵ   اص چـب٫ؾ  يي٤ـ  ي٨ـش ، اٯـب اص ػـٶي د  دٹٴـذ  د٫خٶاٹـبٱ سا ثٸ دي٨شاٱ ٳٰـبيؾ ٯـي  
، ٛبك٬ٸ ٵ ؿ٤بٛي اػز ٣ٸ ثيٲ ٣ـبسثشاٱ  اثشاص خٶد دس ٯحيي ٯؼبصيٹبي ثبسص  ٯحذٵديز

ٵ ثبصٳٰبيي ثشخي آٳبٱ ٵػٶد داسد ٣ٸ ٯ٤ٰٲ اػـز ٣ـبسثشاٱ سا اص آٰب٫ــبٱ دس ٛوـبي     
ٯـٶسد   ٳٶػٶاٳي ٣ٸ دس ثبصي ثشخي، خٶد سا دس ػبي٨بٷ آٵاسبس ،ثشاي ٯظب٩. ثشخي ػذا ٣ٴذ

ح٬ٰٸ ٣ٴذ  ثبصي٤ٲ دي٨شي ثٸ سٶاٳذ ٣ٴذ، ٯي ٧زاسد ٵ ٹٶيز اٵ سا ٣ؼت ٯي ٯيٶد ٓالٟٸ خ
ٳيـض ثـشاي ٵي    آٱ حشـي سلـٶس   ٣ٸ دس دٳيـبي ٵأٟـي   ، دس حب٫يسا ث٤ـذ ٵ ثٸ آػبٳي اٵ
 ؿـٴبخشي  آيٴذٷ ثبيذ ثـٸ دٳجـب٩ سجيـيٲ ديبٯـذٹبي سٵاٱ     ٹبي دظٵٹؾ ،ايٲش. ثٴبثدؿٶاس اػز

ٹـبي   ٵ ثبصٳٰبيي بٱٳٶػٶاٳدٳيبي ٵأٟي بك٬ٸ ثيٲ ٛ )ٓبًٜي، ؿٴبخشي، سٛشبسي ٵ اخالٟي(
 سؿذ دس ػٌح ٧ؼششدٷ ٵ ٓب٭ ثبؿذ.   ذديؼيشب٩ آٳبٱ ثش سؿذ ٹٶيز ثٸ ًٶس خبف ٵ سٵٳ

 ٳب٭ ٣ـبسثشي،  اٯ٤بٳبسي ٯبٳٴذ ٳـبٱ دادٷ ؿذ ٣ٸ ٳٶػٶاٳبٱ ثب اػشٜبدٷ اص ،دس ايٲ دظٵٹؾ
ػبٯٔٸ ثشخٌي اػـز،  خبف ٹش  ٣ٸ ٵ ٣ذٹبيي ٹب ، ؿش  حب٩ٹب، ٵيذ ٶٹب آٵاسبسٹب، ٤ٓغ

 خـٶد  ـ اسا ٸٹٶيز ثشخي، اكٌالحي ديچيذٷ اػز ٣ٸ ٹٮ ثٸ  ذ.ٳػبص ٹبي خٶد سا ٯي ٹٶيز
 ٹـب ٵ  ؿٴبخشي اػز ٣ـٸ ثـٸ ؿخلـيز    ؿٶد ٵ ٹٮ ٯٜٺٶٯي سٵاٱ ثشخي ٣بسثشاٱ اًالٝ ٯي

ثيبٱ  ٵ٣ٴذ. ٛشايٴذ ػبخز ٹٶيز ثشخي ؿبٯ٪ ٣ؼت  ثشخي ٣بسثشاٱ اؿبسٷ ٯي ٹبي«خٶد»
سا دس  «خـٶد »ٹـبيي اص   ٣ـٸ ٳٶػٶاٳـبٱ ػٴجـٸ   ؛ ثٸ ايـٲ سشسيـت   د اػزخٶـ   ٹٶيز ٵ اسا ٸ
ـ  .سٳـذ ا٧ز دٹٴذ ٵ ثٸ ثٶسـٸ آصٯـبيؾ ٯـي    اسا ٸ ٯيـبٱ اػشٰبّ دٵػشبٳ ثـشاي دسيبٛـز    بٱآٳ

٣ٴٴذ ٵ ثـٸ   دٹٴذ، آصٯبيؾ ٯي سا س٘ييش ٯي «خٶد»ٹبيي اص  ، ٟؼٰزـبٱثبصخٶسد اص ٹٰؼبالٳ
ٹبي ٯ٠ـذٯبسي اػـز ٵ    يٲ اًالٓبر سٴٺب يبٛشٸاٯب ا .دشداصٳذ ٯي «خٶد»دسثبسٷ ثيبٱ سٵايبسي 
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ٳ٠ـؾ   ثـٶيظٷ  ٧يـشي آٱ،  ثشاي ٛٺٮ ثيـشش صٳذ٧ي ثشخي ٳٶػٶاٳبٱ ٵ ٓٶاٯ٪ ٯؤطش دس ؿ٤٪
ثـٸ  ٯٴبثْ ٹـٶيشي دس دٳيـبي ٵأٟـي ٵ ٯؼـبصي ٵ چ٨ـٶٳ٨ي سٔبٯـ٪ ٳٶػٶاٳـبٱ ثـب آٳٺـب،          

ثـٸ   ٔـي اص ٯٴبثْ ٹٶيشي ٯٺٮ دس دٳيـبي ٵاٟ  ٣ٸ . ثضس٧ؼبالٱٳيبص اػزٹبي ثيـششي  ٹؾٵدظ
اي ٣ـٸ دس   ثٸ ٧ٶٳٸ ؛دس دٳيبي ٯؼبصي حوٶسي ٯشٜبٵر ثب ٳٶػٶاٳبٱ داسٳذ سٵٳذ، ؿٰبس ٯي

 دغ .ٹبي ثبسصي ٯـٺٶد اػز ٵ ثضس٧ؼبالٱ سٜبٵر بٱاػشٜبدٷ اص اثضاسٹبي ديؼيشب٩ ثيٲ آٳ
ثـشخي   دٳيـبي ٵأٟـي ٵ ٗيـش    دس ٣ـٸ ٯٴـبثْ ٹـٶيشي    سٶاٱ ايٲ دشػؾ سا ٯٌـش  ٣ـشد   ٯي

س ٯحيي ٯؼبصي چٸ ػبي٨بٹي داسٳـذ ٵ چ٨ٶٳـٸ ثـشٵص ٵ ُٺـٶس     د (... ٯذسػٸ ٵ )ٵا٫ذيٲ،
ٛبك٬ٸ ثيٲ ٳؼ٬ي دس اػشٜبدٷ اص ٛوبي ٯؼبصي چٸ سأطيشي ثش سؿذ ٹٶيز  اكٶالً يبثٴذ؟ ٯي

 سٶاٱ آٱ سا سٔذي٪ ٣شد؟ ٵ چ٨ٶٳٸ ٯي ٳٶػٶاٳبٱ داسد؟
ٹـبي   ٧يـشي ٹٶيـز   ؿـ٤٪  ي دس سؿـذ ٹٶيـز،  شٹبي ٯٺٮ ايٴششٳ ي٤ي دي٨ش اص ٛشكز

سٶاٳذ ثـٸ ٯ٠بث٬ـٸ    دس ٟب٫ت ؿخليشي ٯٴؼؼٮ ٵ ي٤ذبسچٸ ٯي آٳٺباٳؼؼب٭  چٴذ٧بٳٸ اػز ٣ٸ
ٹـبي   «خـٶد » ثـيٲ  ٳـبسٶاٳي دس ٹٰـبٹٴ٨ي   ،ثش٤ٓغ .ٹبي صٳذ٧ي ٢ٰ٣ ٣ٴذ ؾٯؤطش ثب سٴ
 ،ؿخلـيز ٯٴشٺـي خٶاٹـذ ؿـذ. ثٴـبثشايٲ     ي٤ذـبسچ٨ي   ثٸ ٯـ٤السي دس چٴذ٧بٳٸ، ثشخي

ٹـبي   «خـٶد »ٴ٨ي چ٨ـٶٳ٨ي ٹٰـبٹ   ،٧يشي ٯٜيذ اص ايـٲ ٛشكـز   دشػؾ اػبػي دس ثٺشٷ
   ػبصد. ٯٺٰي سا آؿ٤بس ٯيهشٵسر دظٵٹـي  ،ٯؼبصي اػز ٣ٸ ثٸ ٳٶثٸ خٶد

ٹـبي ٧ٶٳـب٧ٶٱ ٵ    اٛضٵٱ ثش ٛشكشي ٣ٸ ٯحيي ٯؼبصي ثشاي اٯشحبٱ ٵ ٣ــٚ ٹٶيـز  
ـ ٹبي ػ٬ٔي ثـشاي اسا  اػشٜبدٷ اص ٹٶيز ، دٹـذ  اخشيـبس ٳٶػٶاٳـبٱ ٟـشاس ٯـي    س خـٶد د  ـ  ٸ 

 ؿـٶد  ٸ ٯـي  ٺبٳي ايٴششٳز ثٸ ٳٶػٶاٳبٱ اساٵػئي ٣ٸ ثٸ ٵاػٌٸ ؿج٤ٸ ػ ٵ داٳؾ اًالٓبر
ٵ ٹٰچٴيٲ  ٹب ثشداؿز ٹبي ؿٴبخشي ٵ ٧شٛشٲ ٣ٴؾ طش دس ؿ٤٪ؤٳيض ٛشكشي ثؼيبس ٯٺٮ ٵ ٯ

. ػـبصد   سٵ ٯـي ٸ ث سٵ ٹبيي ٹبي ٯٶػٶد سؿذ سا ثب دشػؾ ٹبي آٳبٱ اػز ٣ٸ ٳِشيٸ «خٶد»
ٳيبي صيؼز ٵ ٹبي د سشيٲ ٯحذٵدٷ ٹبي اسسجبًي ثٸ كٰيٰي اٯشٵصٷ دس ؿشايٌي ٣ٸ ٛٴبٵسي

ٹبي سؿـذي   ( آيب ٳِب٭1383اٳذ )ٯحؼٴي،  اثٔبد ثؼيبس ٧ؼششدٷ ٵ ٓب٭ ثخـيذٷ ،سٔبٯ٪ اٛشاد
ٵ ثش سٰبٯي صٵايـبي سؿـذ    سٶاٳٴذ ٹٰبٱ ٯٔٴب ٵ ٣بسثشد خٶد سا حَٜ ٣ٴٴذ ٯبٳٴذ ٯبسؿيب ٯي

سٶاٱ ٓٶاٯ٪ دسٵٱ ي٢ ٛشٹٴـ٦ )خـبٳٶادٷ، ٯحـيي آٯٶصؿـي،      ؟ آيب ٯيٹٶيز ؿٰٶ٩ يبثٴذ
ٞ  ٹـبي ٳـٶيٲ ٣ـٸ    ٛشٹٴ٨ـي سػـبٳٸ   ٹٰشاٷ ثب اًالٓبر ٛشا سا ...( ٵدٵػشبٱ  ػْٰ ٹـبي   اٛـ
سا ديٶػـشٸ دس ٯٔـشم س٘ييـش ٵ     ٵيٹٶيـز  ٵ  ثخــٴذ  اي اٳؼبٱ سا ٧ؼششؽ ٯـي  ٯ٠بيؼٸ

ٹـبي   حب٫ي ٣ـٸ ثـب ػـٴز    دس ،دس ٟب٫ت ي٢ ٳِب٭ ٣الٱ ٳ٨شيؼز، ذٴدٹ ثبصسٔشيٚ ٟشاس ٯي
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ٹـبيي   ـٸ ٯـشش١ ٳذاسٳذ؟ اٳؼـبٱ ٹبي دسٵٳي آٱ ٛشٹٴ٦، ديٶٳذ ٵ سي ٧زؿشٸ ٵ دي٨ش ٳِب٭
دـبسٷ   چٴـذ  ٹبي ٛشٹٴ٨ي ٹبي ٛشٹٴ٨ي ٯشٜبٵر ٹؼشٴذ، چ٨ٶٳٸ اسصؽ ٣ٸ ثشخبػشٸ اص سيـٸ

سا سؼشثـٸ خٶاٹٴـذ ٣ـشد؟ دس چـٸ كـٶسر       ٵ ٧بٷ ٯشٴبٟن اسا ٸ ؿذٷ دس ٯحيي ٯؼـبصي 
اٯيذٵاس ثٶد ٵ ٹٶيز ٵأٟي ٵ  ٯٶسد ٳِش اسي٤ؼٶٱ ٧يشي ٹٶيز ٯٴؼؼٮ سٶاٱ ثٸ ؿ٤٪ ٯي

 ؟س ي٢ اٯشذاد داٳؼزثشخي سا د
ٹـبي   ٧يـشي اص اٯشيبصٹـب ٵ ٛشكـز    ٹـب ٵ ثٺـشٷ   سػذ، سٵيبسٵيي ثـب چـب٫ؾ   ثٸ ٳِش ٯي

ٹبي ديـيٲ سؿـذ ٵ   دشداصي ٯؼش٬ض٭ ٳ٠ذ ٳِشيٸ ٹبي اسسجبًي دس سؿذ سٵاٳي اٳؼبٱ، ٛٴبٵسي
ثبصػبصي آٳٺب ثب سٶػٸ ثٸ سحٶالر دٳيبي اٯشٵص اص ي٢ ػٶ ٵ دس ٳِـش ٧ـشٛشٲ ٧ؼـششد٧ي    

سشديذ دػشيبثي ثٸ ايٲ اٯـش ػـض     ٹبي ٵػٶدي ثـش اص ػٶي دي٨ش اػز. ثي اثٔبد ٵ ُشٛيز
ٚ   سٔبٯ٪ ٵ ٹ٤ٰبسي سٴ٨بسٴـ٦ كـبحجٴِشاٱ حـٶصٷ   دس ػبيٸ  اصػ٬ٰـٸ  ٬ٓـٶ٭   ٹـبي ٯخش٬ـ

  ٬ٓٶ٭ ديٴي ٵ ... ٯيؼش ٳيؼز. ،اسسجبًبرداٳؾ اٳذيـٰٴذاٱ  ،ؿٴبػبٱ ؿٴبػبٱ، ػبٯٔٸ سٵاٱ
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