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1*پٛه اکجو ٝبٌت
 

 2ٔژاك يِؾّٛك ثَٞبِ

 

 چکيلٖ

 ياٍالِ-يوأيا يثٗ اٌگٛ يبثيكٍز يكه هاٍزب يوأير٦ٍٛٗ ِٕبٍت ا ياٌگٛ يٓ پژِٚ٘ ٝواؽي٘لف ا
ٓ يپوكاىاْ ايواْ ثٛكٖ اٍذ. ٦ٍِٞ ٢ٔويٗ يثِٛکبِال ٘بي ٗ يٚ ٢ٔو يك كٌفيْوفذ ثب اٍزفبكٖ اى هُٚ رؾميپ

ب ي، ِمبٌٗ ٚ ي کزبةٕٗ كاهايٓ ىِيثٛك کٗ كه ؽٛىٖ ر٦ٍٛٗ ٕبؽج٢ٕو ثٛكٖ ٚ كه ا يپژِٚ٘ ّبًِ رّبَ کَبٔ
ٓ افواك ئفو اى ا 95٘لفّٕل ٚ اٝال٥بد ِؾٛه ر٦لاك  يويگ ثٛكٔل کٗ ثب اٍزفبكٖ اى هُٚ ّٔٛٔٗ ياصو پژْٚ٘

ٓ ياى آْ ثٛك کٗ ٕبؽج٢ٕواْ ِْبهکذ کٕٕلٖ كه ا يظ ؽبکي. ٔزبٔزقبة ّلٔل٥ٕٛاْ ِْبهکذ کٕٕلٖ اثٗ 
 يو ٍجت ّلٖ اٍذ رب ر٦ٍٛٗ ٚال٦يذ لبْٔٛ ٚ ٚعٛك كٌٚذ هأزيفملاْ ؽبکّ، ذ ٥ٍُيك فملاْ ؽبکّيرؾم
فبٓ کْٛه:   ي٘ب يژگيٜ ٚ ٚيٚ ٌؾبٟ کوكْ ّوا يظ ؽبًٕ اى كٌفيثب رٛعٗ ثٗ ٔزب .ليبيواْ ثٗ ٚعٛك ٔيكه ا

ي بٍزگناهيٚ ٍ يييه اى ٍبؽذ ثؤبِٗ ييىكا يلئٌٛٛژي، اي ر٦ٍٛٗ كه کْٛهِْقٔ کوكْ کبهگياه إٍ
ِْبهکذ گَزوكٖ ِوكَ كه اِٛه ِوثٛٛ ثٗ اكاهٖ عب٦ِٗ ٚ ، ٗ َِزمً ٚ کبهآِليک لٖٛ لٚبئيغبك ي، اکْٛه

اللاِبد رويٓ  ُِٙ، وكيگفٛة ها ثٗ کبه  يؽکّوأ يک كٌٚذ ر٦ٍٛٗ گوا کٗ اٍزوارژيکبه آِلْ  يهٚ
ٓ يك ْٔبْ كاكٔل اى ٢ِٕو ِزقٖٖيظ رؾميثبّل، ٔزب ِي واْ ثٗ ر٦ٍٛٗيا يبثيكٍز يك ثوايرؾم يْٕٙبكيپ

ثٗ ر٦ٍٛٗ ٍِٞٛة  يبثيكٍز يٓ ف٦ٍئلاهك ٚ ثب لٛأ يِْکً فبٕ ياى ٢ِٕو لبٔٛٔ يوأير٦ٍٛٗ ا ياٌگٛ
 ثبّل. ِي ويپن اِکبْ

 .، كٌٚذيفيکوك کي، هٚي، هُٚ كٌففٛة يکّوأؽ ر٦ٍٛٗ، ياٌگٛ لي:کٍي ٚاژگبْ
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 ٚ ثيبْ َِأٌٗ ِملِٗ

كه ؽبي  يکْٛه٘ب يبفزگير٦ٍٛٗ ٔ يها ثوا ي٥ًٍ ٚ ٥ٛاًِ ِقزٍف، ٘و کلاَ، ِقزٍف ٕبؽج٢ٕواْ
ٓ کْٛه٘ب ي، اٍز٦ّبه ٚ اٍزضّبه ِٕبث٤ اياى آٔٙب ثو ٔمِ ٥ٛاًِ فبهع يکٕٕل. ث٦ٚ ير٦ٍٛٗ مکو ِ

 ، ٍٕذ ٚيفوٕ٘گ ي٘ب اهىُ، ٍبفزبه٘ب، يي ٔمِ ٥ٛاًِ كافٍئاي  کٗ ٥لٖيٚهىٔل كه ؽبٌ يل ِيرأک
 يبثيلگبٖ آٔٙب عٙذ كٍزيكإٔل. ثَزٗ ثٗ ٣ٛٔ ٔگبٖ آٔٙب، ك يٓ کْٛه٘ب ُِٙ ِيا يِبٔلگ ... ها كه ٥مت

ک يٜ ِقزٍف يرٛاْ گفذ کٗ ّوا يثٗ ر٦ٍٛٗ ِزفبٚد فٛا٘ل ثٛك. ثب رٛعٗ ثٗ ِٞبٌت مکو ّلٖ ِ
ک کْٛه ثٗ ر٦ٍٛٗ، يکٗ ٕبؽج٢ٕواْ ر٦ٍٛٗ  يؽبکّبْ ٚ كٌٚزّوكاْ آْ ٚ ٔگب٘لگبٖ يکْٛه، ك

ٓ اِو ٚ رلاَٚ آْ كه يثٗ ا يبثيكه عٙذ كٍز يرٛأل ٥بًِ ِّٙ يآْ كاهٔل، ِ ي٘ب اث٦بك ٚ ّبفٔ
 ي، اعزّب٥يکي، ژئٛپٌٛزيّيفبٓ الٍ ي٘ب يژگيي ثب رٛعٗ ثٗ ٚيواْ ٔيٓ ثبّل. کْٛه ِب ايک ٍوىِي

رغوثٗ  57و ثٗ فٖٛٓ ث٦ل اى أمالة يٍبي اف 900کٗ كه  يو ٚ رؾٛالرييرغ ٚ ... کٗ كاّزٗ ٚ
بك، ٘و چٕل ٔبِزٛاىْ، يثب ّزبة ى يفبٕ ي٘ب ّٔٛكٖ اٍذ، اى کبهٚاْ ر٦ٍٛٗ غبفً ٔجٛكٖ ٚ كه ثو٘ٗ

ٓ اِو فبٍٕٗ گوفزٗ اٍذ. ٌنا اٝال٣ اى يً ِقزٍف اى ايثٗ كال يئ يي٘ب ٚ كه ثو٘ٗ ثٛكٖ آْ يكه پ
ٜ ياى ّوا يب ٚ آگب٘يِقزٍف کْٛه ٚ كه کٕبه آْ ِغٙي ثٛكْ ثٗ ٥ٍُ هٚى كٔ ي٘ب يژگيٜ ٚ ٚيّوا

ً ثٗ ر٦ٍٛٗ، ثٗ يكه عٙذ ٔ ٚ ِٕبٍت کبًِ، عب٤ِ ک ِلييٓ للَ كه هاٖ اهائٗ ياِوٚى عٙبْ، اٌٚ
 يٕبؽج٢ٕواْ ٥ٍَٛ اعزّب٥ لگبٖيكفٛا٘ل ثٛك. ثلْٚ ّک  ياعزّب٥ - يفٖٛٓ ر٦ٍٛٗ الزٖبك

كاهٔل ٚ  يب اصو پژْٚ٘يٕٗ کزبة، ِمبٌٗ ٚ يٓ ىِيکٗ كه ا يٛٓ کَبٔثٗ فٖ، کْٛه اى ر٦ٍٛٗ
 يچوا٧ ها٘، هثٜ يماى ٝوف كٌٚزّوكاْ ٚ َِئٛالْ ر٦ٍٛٗ  يثواآٔٙب  يْٕٙبكيپ ِلي يويثکبهگ

 .ليً ّٔبيلاه ٚ ِزٛاىْ ها رَٙيلْ ثٗ ر٦ٍٛٗ پبيرٛأل هٍ ياٍذ کٗ ِ

کْٛه ٚ  ي٥ًٍ ٚ ٥ٛاًِ ٥مت ِبٔلگ ييّٕبٍب، ر٦ٍٛٗ يبثيکبه كه هاٖ كٍزرويٓ  ل٦ٞب ُِٙ
ٜ ِٛعٛك کْٛه ياى ّوا يُ ٚ كهک كهٍزيُ ِْکً كاهيويل ثپنياثزلا ثب ي٦ٕي. آٔٙبٍذ يثٕل ذياٌٚٛ

ٜ ٚ يؼ ٚ ِٕبٍت ثب ّوايُ هاٖ ٕؾيُ رب آٔگبٖ ثزٛأيؽبًٕ کٕ يکٕٛٔ يذ آْ كه ٢ٔبَ عٙبٔيٚ ِٛل٦
كهثبهٖ  يگٛٔبگٛٔ ي٘ب كيلگبٖ. ُيللَ ثوكاه ثٗ ر٦ٍٛٗ يبثيلٖ ٚ كه هاٖ كٍزيکْٛه ها ثوگي٘بي  يژگيٚ

كه  ٘ب كيلگبٖٓ يک اى اي٘و  کٗ، ٚعٛك كاهكثٗ آْ  يبثيٚ ِٛا٤ٔ كٍز يويگ ٥ٛاًِ ّکً، ر٦ٍٛٗ
ر٦ٍٛٗ كه ٢ٔو  يفبٓ ها ثوا ييّکً گوفزٗ ٚ ِجٕب يفبٕ يٚ فوٕ٘گ ي، اعزّب٥يقيٜ ربهيّوا

بفزٗ كه ِمب٤ٝ ير٦ٍٛٗ  يي كه کْٛه٘بيثٗ کبه گوفزٗ ّلٖ ٔاي  ر٦ٍٛٗ٘بي  ياٍزوارژ أل. گوفزٗ
ٓ اِو ثٗ يً ثٗ ائ يها ثوا يگٛٔبگْٛ اللاِبد ِز٥ٕٛ يىِبٔ٘بي  ِزفبٚد ثٛكٖ ٚ كه ثبىٖ، ِقزٍف

گو كٌٚذ يكاي  كه كٚهٖ، ؽبکُ ثٛكٖ اٍذ يكٌٚذ ؽلاکضو يک كٚهٖ اٍزوارژيكه أل.  کبه گوفزٗ
 يؽکّوأ، بفزٗير٦ٍٛٗ  يغبٌت كه کْٛه٘ب يي اٍزوارژيکوك الزٖبك ثبىاه ٚ االْ ٔيٚ هٚ يؽلالٍ

     . ّٛك ِي فٛة لٍّلاك
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عٙبْ  يبد كإّْٔلاْ ٚ ِکبرت ِقزٍف كه کْٛه٘بيذ ٢ٔوياى ٥ٛاًِ ُِٙ ٥لَ ِٛفم يکي
ٚ  ي، فوٕ٘گيقيٜ ربهيبد ثلْٚ رٛعٗ ثٗ ّوايٓ ٢ٔويل کٛهکٛهأٗ اى ايواْ رمٍيٍَٛ ِضً ا

واْ ث٦ٍذ يو اياف ي٘ب كه ك٘ٗ ياعزّب٥ - يالزٖبكثبّل. ر٦ٍٛٗ  يِنکٛه ِ يکْٛه٘ب ياعزّب٥
ٔلاّذ ٚ  يعب٦ِٗ ّ٘بٕ٘گ ي٘ب بى٘ب ٚ فٛاٍزٗيثب ٔ يٚ فبهع يِقزٍف كافٍ ي٘ب ٕٗيٜ ٚ ىِيّوا

اٍزفبكٖ  ي٘ب يرئٛه. رو ٍبفذ يها غٕ يورو ٚ غٕيو ها فميفم، گناّذ يها ثو عب ي٥ٛاهٗ ٔبٍِٞٛث
واْ ٔبکبهآِل ثٛكٖ يا يٜ كافٍيث٦ٍذ ٥لَ أٞجبق ثب ّوا ياعزّب٥ - يٕٗ ر٦ٍٛٗ الزٖبكيّلٖ كه ىِ

كه ٘و . ٔبِزٛاىْ ثٛكٖ اٍذ، لْ ثٗ ر٦ٍٛٗيب كهٕٛهد هٍيغبك ْٔلٖ ٚ يااي  ب ر٦ٍٛٗيٚ كه ٥ًّ 
ُ اِب ٥ٛاًِ يا ثوكاّزٗ يي٘ب ّٛك کٗ ِب كه هٚٔل ر٦ٍٛٗ گبَ ّٔي ذ أکبهيٓ ٚال٦يٕکٗ ايؽبي ّٙٓ ا

اث٦بك  يٓ اٍذ کٗ رّبِيا يکوك ٥ٍّيهٚ أل. واْ کبِ٘ كاكٖيٍو٥ذ هٚٔل ر٦ٍٛٗ ها كه ا يِقزٍف
کٕل کٗ  يذ کبه پژِٚ٘ الزٚب ِيُ اِب ِؾلٚكيويک هاثٞٗ ِزمبثً كه ٢ٔو ثگير٦ٍٛٗ ها كه 
و لبثً أکبه ٔقجگبْ ٥ٍَٛ يثب رٛعٗ ثٗ ٔمِ غ ُ. ؽبييٓ ِؾلٚك کٕي٦ِ يک هاٍزبيپژِٚ٘ ها كه 

ٔمبٛ ٦ٙف ٚ اهائٗ ها٘کبه  ييکٗ كه ّٕبٍب، بفزٗير٦ٍٛٗ  يكه هّل ٚ ر٦ٍٛٗ کْٛه٘ب ياعزّب٥
 ييكه ٕلك ّٕبٍبك يٓ رؾميا أل، كاّزٗ يلبثً أکبهويهّل ٚ ر٦ٍٛٗ عٛا٤ِ فٛك ٔمِ غ يثوا

ثٗ  يبثيكٍز ياللاِبد ِزٕبٍت ثوا ک ٍٛ ٚ أغبَيواْ اى يا يبفزگيٚ ر٦ٍٛٗ ٔ ي٥ًٍ ٥مت ِبٔلگ
 ٓ هاٍزب رالُياٍذ کٗ كه ا يٙيثبّل ثل ِي كيرؾم يگو اى عبٔت عب٦ِٗ آِبهيك ياى ٍٛ ر٦ٍٛٗ

 ل. يواْ ثٗ ر٦ٍٛٗ ؽبًٕ آيا يبثيكٍز يِٕبٍت ثوا يْٕٙبكيپ يذ اٌگٛيّٛك كه ٔٙب ِي

 يٚ چٙبهچٛة ٢ٔو كيٕٗ رؾميْيپ -

 : يكافٍ ٕٗيْيپ

 يثٗ ثوهٍ«  يٚ هّل ٚ ر٦ٍٛٗ الزٖبك يٓ اعزّب٥يربِ»ثب ٥ٕٛاْ  يمي( كه رؾم9388) يٕيؽَ
-9382 ي٘ب واْ، كه ٍبييكه الزٖبك ا يٚ هّل الزٖبك يٓ اعزّب٥يٓ ِقبهط ربِيث يهاثٞٗ ٥ٍ

ذ، اى يٓ عٙذ ٥ٍييٓ هاثٞٗ ٚ ر٦يٓ اييرج يٓ پژِٚ٘ ثوايپوكاىك. كه ا يِ يلگبٖ رغوثياى ك 9340
بٔگو يك ثيغٗ رؾميّلٖ اٍذ. ٔز ذ گوأغو اٍزفبكٖي( ٚ آىِْٛ VARٍ٥) يؼ ثوكاهيِلي فٛك رٛٙ

ثولواه اٍذ اِب ٥کٌ آْ  يثٗ هّل الزٖبك يٓ اعزّب٥يذ اى ِقبهط ربِيآْ اٍذ کٗ هاثٞٗ ٥ٍ
ِ يها افيا يكهآِل ٍِ يثٗ ٕٛهد ٦ِٕبكاه يٓ اعزّب٥يِ كه ِقبهط ربِيَذ ٚ افيايثولواه ٔ

 فٛا٘ل كاك. 

: ِٛهك يٚ هّل الزٖبك ير٦ٍٛٗ ِبٌ»ثب ٥ٕٛاْ  يمي( كه رؾم9388) يويٚ اِ يٍٍّبٔ
ثب اٍزفبكٖ اى هُٚ  9960-2004كٚهٖ  يو ر٦ٍٛٗ ٝيربص يثٗ ثوهٍ« كه ؽبي ر٦ٍٛٗ يکْٛه٘ب

، ر٦ٍٛخ يك ْٔبْ كاك کٗ كه كٚهح ِٛهك ثوهٍيٓ رؾميظ ائزب أل. ٔبِزٛاىْ پوكافزٗ ييربثٍٛ ي٘ب كاكٖ
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ٓ يكاّزٗ اٍذ. ّ٘چٕكه ؽبي ر٦ٍٛٗ  يکْٛه٘ب يثو هّل الزٖبك يو ِضجذ ٚ ٦ِٕبكاهيربص يِبٌ
ِؤصو  يو٘بيو ِزغي، افيٚكْ ٍبيِقزٍف ر٦ٍٛخ ِبٌ يبه٘بيك ْٔبْ كاك کٗ اٍزفبكٖ اى ٦ِيظ رؾمئزب

ك ٔلاهك ٚ يظ رؾميثو ٔزب يويِزفبٚد رأص يىِبٔ ي٘ب ٚ كٚهٖ يآِبه ي٘ب ٚ ّٔٛٔٗ يثو هّل الزٖبك
 ك اى اٍزؾکبَ ثوفٛهكاه اٍذ. يظ رؾمئزب

 - يثب ر٦ٍٛٗ الزٖبك يٓ اعزّب٥يهاثٞٗ ربِثب ٥ٕٛاْ " يمي( كه رؾم9390) يىاه٣ ٚ اٍل
ثو هّل  ياصو ِضجز يٓ اعزّب٥يربِ ي٘ب ٕٗيک ٍٛ ٘يي" ْٔبْ كاكٔل کٗ اى واْيكه ا ياعزّب٥
 يٗ کّزو اٍذ ٚ اى ٍٛيکبه ٚ ٍوِب يوٚيآْ اى ٔ يياْ اصوثقْيِ يواْ كاّزٗ اٍذ ٌٚيا يالزٖبك

لرو يذ ثٛكعٗ ٚ اصواد ّليثب کبِ٘ فمو ّ٘واٖ ثٛكٖ اِب ث٦ٍذ ِؾلٚك يٓ اعزّب٥يگو ر٦ٍٛٗ ربِيك
 .ٔجٛكٖ اٍذ يكاه يو ٍِٞٛة آْ كه ٍٞؼ ٦ِٕيّ٘چْٛ رٛهَ، ربص ي٥ٛاٍِ

ٗ كه يروک ئمِ كٌٚذ كه ر٦ٍٛٗ الزٖبكثب ٥ٕٛاْ " يمي( كه رؾم9399) ئژاك ٚ اکجو يٍِٖ
گوا ٚ کبهآِل  ٗ كٌٚذ ر٦ٍٛٗيکْٛه روکكٕ٘ل كه  يکٕٕل کٗ ّٛا٘ل ْٔبْ ِ يو" ٥ٕٛاْ ِيٍٗ ك٘ٗ اف

رٛأَزٗ اٍذ هّل ٚ ر٦ٍٛٗ  يثب ثقِ فٖٕٛ يٓ كٌٚذ كه ّ٘بٕ٘گيثٛعٛك آِلٖ اٍذ ٚ ا
ٗ رٍٜٛ يغبك إالؽبد كه الزٖبك روکيکْٛه ثٗ اهِغبْ آٚهك. كه ٚال٤ پٌ اى ا يها ثوا يالزٖبك

ٚ اٍالَ ها كه  يكاهٗ يٍوِبي ي، اهكٚغبْ ٚ ؽية ٥لاٌذ ٚ ر٦ٍٛٗ 9983ٔرٛهگٛد اٚىاي كه ٍبي 
 يگبٖ اعزّب٥يپبأل  لٔل ٚ الزٖبك کْٛه ها ثبى ٚ آىاك ا٥الَ کوكٔل ٚ اِوٚى رٛأَزٗيك ّٔي ُ٘رٚبك ثب
ٓ الزٖبك ثورو عٙبْ يٗ ثٗ ّبٔيكّ٘يبْ عب٦ِٗ ر٦ٍٛٗ ثجقْٕل ٚ اکْٕٛ روکيفٛك ها كه ِ يزيٚ ؽّب

 ً ّلٖ اٍذ. يرجل

ٚ  ي، اعزّب٥يٙوٚهد ر٦ٍٛٗ الزٖبك ي"ر٦ٍٛٗ فوٕ٘گثب ٥ٕٛاْ  يمي( كه رؾم9393) يپٕب٘
رٛأل ِلاَٚ ٚ  يگٛٔبگْٛ عب٦ِٗ ثلْٚ ر٦ٍٛٗ فوٕ٘گ ٔٗ ِ ي٘ب " ْٔبْ كاك کٗ ر٦ٍٛٗ ٥وٕٗيبٍيٍ
کٗ ر٦ٍٛٗ  يٓ ٦ِٕيوك. ثليلواه گ يٚ رکبًِ أَبٔ ييرٛأل كه عٙذ فٛكّکٛفب يلاه ثبّل ٚ ٔٗ ِيپب

ك يكل يب ثٗ ٦ِٕبيٚ  ياٍالِ - يوأيثو فوٕ٘گ ا يِجزٕاي  ل ر٦ٍٛٗيگٛٔبگْٛ عب٦ِٗ ثب ي٘ب ٥وٕٗ
ِموْٚ ثب  يوأيا -يْوفذ اٍالِيکْٛه كه عٙذ پ ي٘ب " ثبّل رب رالُير٦ٍٛٗ فوٕ٘گکٍّٗ "

 ذ ثبّل.يِٛفم

واْ ير٦ٍٛٗ كه ا يثِٛ يرؾمك اٌگٛ يِٛا٤ٔ ٢ٔو»ثب ٥ٕٛاْ  يمي( كه رؾم9393ٌٛ ) يرم
ْٔبْ كاك کٗ ّٕبفذ ٥ًٍ ٚ  يبفزگيِقزٍف كهثبهٖ ِٛا٤ٔ ر٦ٍٛٗ ٔ ي٘ب كيلگبّٖٙٓ اهائٗ « ٦ِبٕو

 ي٘ب بىِٕل رٛعٗ ثٗ رفبٚديِٕبٍت كهثبهح آْ كه عٛا٤ِ ِقزٍف ٔ يِٛا٤ٔ ر٦ٍٛٗ ٚ اهائٗ اٌگٛ
، يِزفبٚد اعزّب٥ يٚ ٍبفزبه٘ب يٞيٜ ِؾيٓ ّوايٚ ّ٘چٕ ي، فوٕ٘گي، فکوي، ا٥زمبكيقيربه
  َ٘زٕل. ير٦ٍٛٗ ٚ ّٔٛلگ ياى اٌگٛ٘ب يِزفبٚراٍذ کٗ َِزٍيَ أٛا٣  يٚ الزٖبك يبٍيٍ
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ّبفٔ  يِؾبٍجٗ ٚ ثوهٍ»ثب ٥ٕٛاْ  يمي( كه رؾم9393گواْ )يبْ ٚ كيىاكٖ ٔٛثو ٥جلاٌٗ
ْٔبْ كاك کٗ ِزٍٜٛ ر٦ٍٛٗ « واْيل ثو ايِٕزقت ثب ربک ياٍالِ يكه کْٛه٘ب ير٦ٍٛٗ اعزّب٥

اى کْٛه٘ب ِبٕٔل  يبهيثَ ثٛكٖ اٍذ کٗ َٔجذ ثٗ 39/0، 9960-2009كٚهٖ  يواْ ٝيا ياعزّب٥
ٍبىك  يٓ فبٝو ْٔبْ ِيكاهك. ثٕبثوا يرو فيٗ ٥ٍّکوك ٦١يٚ ٍٛه ي، پبکَزبْ، ألٚٔييِبٌي
ٕفک يعيء ال يٓ کٗ ر٦ٍٛٗ اعزّب٥يواْ ٚ ثب رٛعٗ ثٗ ايكه ا يٕلٖ ر٦ٍٛٗ اعزّب٥يهغُ هٚٔل فيا ي٥ٍ

ٚ  يظ ٥ِّٛي، ثَيّ٘گبٔ يٍبى بى ثٗ آگبٖئ ير٦ٍٛٗ اعزّب٥ يْوفذ عب٦ِٗ اٍذ، اهرمبياهرمب ٚ پ
 .كاهك ي٥يَ ٍِ

ْٔبْ كاك کٗ « واْيٚ ر٦ٍٛٗ كه ا يِبٔلگ ٥مت»ثب ٥ٕٛاْ  يمي( كه رؾم9394) يآىاك اهِک
٘ب ٚ ٗ ياعزٕبة کوك ٚ ثٗ ٍوِب ييگوا آي لٖياى ا يَزيواْ ثبيكه ااي  ر٦ٍٛٗ يثٗ اٌگٛ يبثيكٍز يثوا

آي  لٖي)اعزٕبة اى ا يٓ ؽوکذ كٚ ٚعٙيكاّذ. ال يرأک يوأيَذ ايى ي٘ب ٖٛيِٛعٛك ٚ ّ ي٘ب كاّزٗ
   ٍبىك. يواْ ها فواُ٘ ِيٕٗ ٍبى ٚهٚك ثٗ رغوثٗ ر٦ٍٛٗ كه اي( ىِيوأيَذ ايل ثو ىيٚ رأک ييگوا

 يعّٙٛه يِٞب٦ٌٗ ِٛا٤ٔ ر٦ٍٛٗ الزٖبك»ثب ٥ٕٛاْ  يمي( كه رؾم9396) يٚ لٕجو يع٦فو
ؼ أزقبة ْٔٛك، ٘و يِْقٔ ٚ هاٖ ٕؾ يبفزگئْبْ كاكٔل کٗ رب ٥ٍذ ر٦ٍٛٗ ٔ« واْيا ياٍالِ

ي يها ٔ يو هٍّيو الزٖبك غيکٕل. رأص يرو ِ كيها ٥ّ يبفزگيكه ٚاهكاد، ر٦ٍٛٗ ٔ يْيگٛٔٗ گْب
کٗ  يكهآِل اّبهٖ کوك. ِبكاِ ي، ثٗ ٥ٕٛاْ ِٕج٤ إٍيكٌٚز ي٘ب ل ثٗ هأذيّل يرٛاْ كه ٚاثَزگ يِ

 يِوكَ پبٍـ فٛإ٘ل كاك کٗ ثوا ي٘ب رٕٙب ثب آْ كٍزٗ اى رمبٙب٘ب اكاِٗ كاهك، كٌٚذ ئفز يكهآِل٘ب
ِ يرٛأل پ يك ٔفذ ِياى ٝو يکٗ ر٦ٍٛٗ الزٖبكيثبّل كه ؽبٌ يزْبْ ٙوٚهيؽف٠ للهد ٚ ِٛل٦

 ک ثبّل.يكِٛکواراي  عب٦ِٗ يثوا يٚ ٔٙبكٍبى ي، اعزّب٥يبٍير٦ٍٛٗ ٍ يثوا يكهآِل

 يفبهعٕٗ يْيپ

 يإٍ يزٕبَ پوكافزٗ ٚ رٕگٕب٘بيهّل ٚ٘بي  ذيِؾلٚك يثٗ ثوهٍاي  ( كه ِمب2096ٌٗ) 1يكٚ ٚاْ ربْ 
ف ثٛكْ ي٦ٙ، ؽًّ ٚ ٔمً٘بي  وٍبفذئم٘ كه ى، کَت ٚ کبه يزٕبَ ها كه ٔبٍبٌُ ثٛكْ فٚبيهّل ٚ
  .کٕٕل ِي بْ ِٕبٝك ِقزٍف ِٞوػيِ يٚ فملاْ هاثٞٗ ِٕبٍت الزٖبك يٓ ِبٌيربِ يگو ٚاٍٞٗ

ّلْ:  يرؾٛي ٔمِ كٌٚذ كه ٦ٕٕز»ثب ٥ٕٛاْ  يمي( كه رؾم9395بْ )يٚ ِؾّٛك يفبٍٙ
ؽبًٕ اى ِلافٍٗ  يبِل٘بيِٛعٛك كه پ ي٘ب رفبٚد« يواْ ٚ ِبٌييا يقيربه - يميرٞج يثوهٍ

كٚ  ي٘ب ك رفبٚديٓ رؾميك٘ل. ا يلواه ِ يكه كٚ کْٛه ها ِٛهك ثوهٍ يكٌٚذ كه ر٦ٍٛٗ ٦ٕٕز
٘ب كه  ذيٓ لبثٍيٓ ايو رکٛيفٛة ٚ ٍ يؽکّوأ ي٘ب ذيها ثب رٛعٗ ثٗ لبثٍ يکْٛه كه ر٦ٍٛٗ ٦ٕٕز
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ذ اعوا ي، ١وفيگناه يذ فٜ ِْيثو ١وف يواس ٔٙبكيو ِيثَزو كٚ عب٦ِٗ ِٞب٦ٌٗ کوكٖ ٚ ٔمِ ربص
ذ يفيثو ک يواْ ٚ َِز٦ّوٖ ثٛكْ ِبٌييثٛكْ كٌٚذ كه ا يك٘ل. ٔفز يذ كٌٚذ ها ْٔبْ ِيٚ ١وف

اٍذ کٗ  يکوك ٔٙبكيثب هٚ يقيربه - يميك، رٞجياٍذ. هُٚ رؾمِٛصو ثٛكٖ  يواس ٔٙبكيِ
ٓ يٚ ث يقيذ ربهيثب اٍزفبكٖ اى هٚا يَزّيها كه كٚ ٍٞؼ، كهْٚ ٍ يواْ ٚ ِبٌييا يِٛهك٘ب

ها  ييٓ پژِٚ٘ ٍبى ٚ کبه٘بيکٕل. ا يِ يو ثوهٍيثٗ َِ يً ٚاثَزگيثب اٍزفبكٖ اى رؾٍ يَزّيٍ
ذ يفيو کيرؾذ ربص يي كٌٚذ كه ر٦ٍٛٗ ٦ٕٕزيآِ ذيآْ، ِلافٍٗ ِٛفم يك٘ل کٗ ٝ ئْبْ ِ
 ٕٛهد گوفزٗ اٍذ.  ياعزّب٥ يٚ كه ر٦بًِ ثب ثَزو٘ب يؽکّوأ

1ٓيٛ ٚ اگوي٘وٍ
: ِٕبث٤ يٗ ٦ِٕٛيٚ ٍوِب يويپن صوٚد، هلبثذ»ثب ٥ٕٛاْ  يمي( كه رؾم2095) 

ٗ يٚ ٍوِب يٍِ يوي، هلبثذ پنيٓ صوٚد ٍِيث ئْبْ كاكٔل کٗ هٚاثٜ ِزمبثً لٛ« ير٦ٍٛٗ الزٖبك
 يٓ ٍٗ ِؤٌفٗ ِٕبث٤ ِّٙيك٘ل کٗ ا ئْبْ ِ يٜ ِزمبثً لٛثٓ هٚايٚعٛك كاهك ٚ ا يٍِ يفکو
کْٛه كه ؽبي ر٦ٍٛٗ، ١ٛٔٙٛه  40ثلٍذ آِلٖ اى  ي٘ب ثو اٍبً كاكٖ يِ ر٦ٍٛٗ الزٖبكيافيا يثوا

َ٘زٕل  ييٌ کْٛه٘بيب ٚ ٍٛئي، کبٔبكا، اٍزواٌيّّبٌ ياهٚپب يثبّٕل. کْٛه٘ب يبفزٗ ِيٚ ر٦ٍٛٗ 
ثبال ٚ  يويپن هلبثذ، ثبال GDP ها ثو اٍبً ٍوأٗ ياى ر٦ٍٛٗ الزٖبك ييبه ثباليکٗ ٍٞؼ ثَ

ٚ ژاپٓ  ِ ٚ...(ي)آٌّبْ، ارو ييبفزٗ اهٚپبير٦ٍٛٗ  يو کْٛه٘بيكاهٔل. ٍب يٍِ يٗ فکويٍوِب
 يٗ فکوياِب ثب ٍٞؼ ِزٍٜٛ ٍوِب GDPٍوأٗ  يثبال ٚ ٍٞؼ ثبال يويپن ثب هلبثذ ييکْٛه٘ب

کٗ  GDPاُ، ٔٗ ثٗ فبٝو ٍٞؼ ٍوأٗ  يويهلبثذ پن يً ٍٞؼ ثباليٛاْ ثٗ كٌيَ٘زٕل. رب يٍِ
كه ؽبي ١ٙٛه ِبٕٔل  يوك. کْٛه٘بيگ يِ ياى ٍٞؼ ِزٍٜٛ لواه كاهك، كه گوٖٚ كَٚ عبرو ٓ ييپب
 يٍِ يٗ فکويٚ ٍوِب يٍِ يويپن ، هلبثذGDPٍٞؼ ِزٍٜٛ ٍوأٗ  يٓ ٚ... كاهاي، چيٍيّ
 يکبيً ٚ ٕ٘ل( ٚ كٚ کْٛه آِويٗ، ثوىيکٌ )هٍٚيثو يٍٗ کْٛه اى کْٛه٘ب َ٘زٕل. كه يروٓ ييپب

آٔٙب  يو ثوايوا ٍٞؼ رّبَ ٍٗ ِزغيٓ اٍذ ىييپب يٓ( ٍٞؼ ر٦ٍٛٗ الزٖبكيک ٚ آهژأزيٓ )ِکييالر
ٚ ؽف٠ آْ، كه آْ ٚاؽل  يثٗ ر٦ٍٛٗ الزٖبك يبثيكٍز يل ثوايک کْٛه ثبيغٗ يٓ اٍذ. كه ٔزييپب

 ِ ك٘ل.يلٖ ٚ افيايها ثٙجٛك ثقْ يٍِ يٚ ٍٞؼ فکو يٍِ يويپن هلبثذ، ٍٞؼ GDPٍٞؼ ٍوأٗ 

ثو ّبفٔ  ئفز يِٞب٦ٌٗ اصو كهآِل٘ب»ثب ٥ٕٛاْ  ي( كه پژ9393ْ٘ٚگواْ )يؤبک ٚ كپ
ثو ّبفٔ  ئفز يو كهآِل٘بيربص يثٗ ثوهٍ« ِٕزقت ٥ٚٛ اٚپک يفٛة كه کْٛه٘ب يؽکّوأ
-2099كه كٚهٖ  ييربثٍٛ ي٘ب بفذ كاكٖي٥ٚٛ اٚپک ثب اٍزفبكٖ اى ه٘ يفٛة كه کْٛه٘ب يؽکّوأ
كٌٚذ،  يِّ ٌِٛفٗ کٕزوي فَبك، اصوثقْ يٓ ؽَبثيبٔگيك اى ِيٓ رؾميپوكافزٗ اٍذ. كه ا 9996

 يثب ٥ٕٛاْ ّبفٔ ؽکّوأ يبٍيٚ صجبد ٍ يي، ا٥زواٗ ٚ پبٍقگٛيٓ، لبّٔٛٔلاهيذ لٛأيفيک
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 يي ثٗ ٝٛه علاگبٔٗ ِٛهك ثوهٍي٘ب ها ٔ ٌِٛفٗ يثو رّبِ ئفز يو كهآِل٘بيفٛة اٍزفبكٖ کوكٖ ٚ ربص
ثو  يكاه يٚ ٦ِٕ ياصو ِٕف ئفز يك٘ل کٗ كهآِل٘ب يٓ پژِٚ٘ ْٔبْ ِيا ي٘ب بفزٗيلواه كاكٖ اٍذ. 
 ي٘ب ثو ّبفٔ ئفز يٚ ٦ِٕبكاه كهآِل٘ب يو ِٕفياى ربص يفٛة كاّزٗ ٚ ؽبک يّبفٔ ؽکّوأ

 يثو هٚ ئفز يگو، كهآِل٘بيك ياٍذ. اى ٍٛ ييٚ ا٥زواٗ ٚ پبٍقگٛ يبٍيکٕزوي فَبك، صجبد ٍ
واد يٓ ربصياصو ِضجذ كاّزٗ، اِب ا يلبْٔٛ ِلاه يٚ هٚ يٓ اصو ِٕفيذ لٛأيفيكٌٚذ ٚ ک ياصوثقْ

 ٦ِٕبكاه ٔجٛكٖ اٍذ. 

اٝال٥بد ٚ  يفٕبٚه»رؾذ ٥ٕٛاْ  ي( كه پژ2092ْ٘ٚ) 1ٕگ ٚ کِٛٗيکِٛبهٍي، پبريرو
كه ٥ّك  يفي( ٚ کي٢ٔوٍٕغ) يثب اٍزفبكٖ اى هُٚ کّ« ٕ٘ل يير٦ٍٛٗ هٍٚزب ياهرجبٝبد ثوا

ً ٥لَ ي( ٚ ثب اٍزفبكٖ اى پوٍْٕبِٗ ٚ ِٖبؽجٗ ْٔبْ كاكٔل کٗ ثٗ كٌيّٕبٍ )ِٞب٦ٌٗ عب٤ِ أَبْ
ٓ ر٦ٍٛٗ يّ٘چٕ. به کُ اٍذئوؿ ر٦ٍٛٗ ثَيي، كه ِٕبٝك هٍٚزب٘ب  ٚ ٥لَ اٍزفبكٖ اى هٍبٔٗ يآگب٘
کّزو لبثً اعوا َ٘زٕل کٗ ٥ٍذ آْ ٥لَ اهرجبٛ  ييٚ اهرجبٝبد كه ِٕبٝك هٍٚزباٝال٥بد  يآٚه  فٓ

 يؽًّ ٚ ٔمً ٚ ٥لَ آگب٘، اهرجبٝبد، : ثوقييكه ِٕبٝك هٍٚزب يِْکً إٍ. ٚ ٥لَ ِٕبث٤ اٍذ
 يثب اٍزفبكٖ اى أوژ، ؽً ِْکً ثوق يِقزٍف ثوا٘بي  ؽً هاٖ. ل اٍذيعل٘بي  يآٚه كه ِٛهك فٓ

 ُ٘ يكٌٚزويغ٘بي  ؽکِٛذ ٚ ٍبىِبْ. ثبك ٚ... ٚعٛك كاهك يأوژي، َزيى٘بي  ٍٛفذي، ليفٛهّ
 . ر٦ٍٛٗ كٕ٘لي، آٚه ها ثب کّک فٓ ييرٛإٔل ِٕبٝك هٍٚزب ِي

 - يعٙذ ر٦ٍٛٗ اعزّب٥ يْوفذ الزٖبك اعزّب٥يپ»( كه ِمبٌٗ 2009) 2يَزبي رويّجٍيکو
ً يٕلٖ رؾٍيربث٤ رٛعٗ فيا يالزٖبك اعزّب٥٘بي  ُ ٚ چبهچٛةئْبْ كاك کٗ ِفب٘« يالزٖبك
ُ٘  يعب٦ِٗ ِلٔ٘بي  رٍٜٛ عٕجِ يٚ کِٕ ِْبهکز٘ب  رٍٜٛ كٌٚذ يبٍذ ٥ِّٛيٍ، کيآکبكِ

( ْٔبْ SE) يرٛعٗ هٚ ثٗ هّل ثٗ ِفَٙٛ الزٖبك اعزّب٥أل.  ثٛكٖ يآٌٍٍّ يكه کبٔبكا ٚ ُ٘ ثٗ ّکً ث
اي  يٗ كافٍِوثٛٝ يٚ اعزّب٥ يالزٖبكي، ٞيَذ ِؾيِجبؽش ى يثوهٍ يكٕ٘لٖ رالُ ثوا

 يعٙبٔ يذ ٚاثَزٗ ثٗ كافً ر٦ٍٛٗ ثْويٚ ِب٘٘ب  عٛا٤ِ ٚ ٍِذ، لاه ِوكَيثبّل کٗ ثو ر٦ٍٛٗ پب ِي
٘ب  ثٗ کبه هفزٗ رٍٜٛ كٌٚذ٘بي  بٍذ ٚ ثؤبِٗيِوثٛٛ ثٗ اثياه ٍ٘بي  ثو ِمٌٛٗ٘ب  بفزٗي. گناهك ِي اصو

   .کٕل ِي ليرأک يآٌٍٍّ يِقزٍف اى ٢ٔو ث٘بي  كه ؽٛىٖ يٚ عب٦ِٗ ِلٔ

کٛچک ٚ ٘بي  ِٛا٤ٔ ر٦ٍٛٗ ٕبكهاد ثٕگبٖ يثٗ ثوهٍاي  ( كه ِٞب2008ٗ٦ٌ) 3ٛك ٚ ِٛلبْيٌ
 يرغبه٘بي  ٔ فوٕذي٥لَ رْق، ٗيکٗ کّجٛك ٍوِبأل  لٖيغٗ هٍيٓ ٔزيٚ ثٗ األ  ِزٍٜٛ پوكافزٗ

بْ يكه رّبً ثب ِْزو ئبرٛأي، فبهع ياٝال٥بد ِؾلٚك كهثبهٖ ثبىاه٘بي، فبهع يكه ثبىاه٘ب

                                                           
1. Tripathi, Kumar singh & Kumea 

2. Tremblay 
3. Lioyd and Mughan  
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ِٛا٤ٔ ر٦ٍٛٗ ٕبكهاد كه رويٓ  ٕبكهاد اى ُِٙ يلٖ ثوايآِٛىُ ٔل يأَبٔ يوٚئي، بهعف
 . ثبّل ِي OECD يِيثٛه كه گوٖٚ کْٛه٘ب٘بي  ثٕگبٖ

ثٗ كٍذ آِلٖ اى  يألاى٘ب ِْبهکذ ٚ ر٦ٍٛٗ ٚ چُْ»( كه ِمبٌٗ 2002) 1زييژٚىف اٍزگٍ
لگبٖ يکٕٕل ٚ ثب ك ِي يها ثوهٍ يٚ اعزّب٥ يبْ ر٦ٍٛٗ الزٖبكيهاثٞٗ ِ، «ُ عب٤ِ ر٦ٍٛٗيپبهاكا
 ٓ ِمبٌٗ اك٥بيا. ِقبٌفذ کوكٔل، ٚ هّل ٦ِزمل َ٘زٕل يبْ كِٛکواٍيکٗ ثٗ ٚعٛك ِجبكٌٗ ِ يافواك
ر٦ٍٛٗ  يإٍ٘بي  ف٦بي ِؤٌفٗ يعب٦ِٗ ِلٔ يآىاك ٚ اهرمب يگفزگٛ٘ب، ثٗ اعّب٣ يبثيکٕل کٗ كٍز ِي

 . لاه ثٍٕل ِلد َ٘زٕليپب

كه  يْوفذ الزٖبكيٚ پ ي، كِٛکواٍيٗ اعزّب٥يٓ ٍوِبي( هاثٞٗ ث2002) 2ٕگيٌ ٚ ٌيها
اصواد  يٗ اعزّب٥يٚ ٦ِزملٔل کٗ ٍوِبأل  لواه كاكٖ يِٛهك ثوهٍ ييکبيٚ آِو ييبىكٖ کْٛه اهٚپبي

 .كاهك يْوفذ الزٖبكيٚ پ يثو كِٛکواٍ يويأکبهٔبپن

 9986-9993کْٛه كه كٚهح  49 ي٘ب ( ثب اٍزفبكٖ اى كاك9996ٖ) 3ٓيٛ کبٔذ ٚ ٌٛيو گيكِ
گواْ يٚ ك 4اهرجبٛ ِضجذ ٚعٛك كاهك. ثک يٓ ر٦ٍٛٗ ثبىاه ٍٙبَ ٚ هّل الزٖبكئْبْ كاكٔل کٗ ث

هّل  يِ ر٦ٍٛخ ثقِ ثبٔکئْبْ كاكٔل کٗ افيا 9960-9995کْٛه كه كٚهح  77 ي( ثوا2000)
 9975-9998کْٛه كه كٚهح  54 ي( ثوا2002) 5چيٓ ٚ کبهکٛٚيٌٛ .ك٘ل يِ ِيها افيا يالزٖبك

 ي( ثوا2006) 6و ِضجذ كاهٔل. ٘بئٛيربص ي٘ب ثو هّل الزٖبك ٍٙبَ ٚ ثبٔک ئْبْ كاكٔل کٗ ثبىاه٘ب
ٓ ها ْٔبْ كاك يچ يثو هّل الزٖبك يِبٌ ي٘ب و ِضجذ ر٦ٍٛخ ٚاٍٞٗيربص 9985-9999كٚهح 

 .(930-939: 9388ي، وياِي، ٍٍّبٔ)

 كيرؾم يپيْيٕٗ ٢ٔو

اٌف( ر٦ٍٛٗ اى ثوْٚ  رٛاْ كٚ كيلگبٖ ها رْقئ كاك: ِي 1971كهثبهٖ ر٦ٍٛٗ رب پبيبْ ثٞٛه وٍي 
ووك ٚ ر٦ٍٛٗ ٔيبفزگي ها ٔبّي اى ِٕبٍجبد للهد  ِي ٦ِبكي هّل لٍّلاكرو  وٗ ر٦ٍٛٗ ها ثيِ

فٛإ٘ل ر٦ٍٛٗ يبثٕل، ثبيل  ِي كأَذ. ٚ ثو ايٓ ثبٚه ثٛك وٗ اگو وْٛه٘بي عٙبْ ٍَٛ ِي كافٍي ٚ...
 اٌگٛ لواه كاكْ غوة ٚ پنيوُ فوٕ٘گ آٔٙب هاٖ ر٦ٍٛٗ ها رَٙيً وٕٕل. ّٔٛٔٗ ايٓ رفىو هاثب 
ر٦ٍٛٗ اى  ة(. ِبهّبي ٚ روِٚٓ ثواي وْٛه٘بي عٙبْ ٍَٛ ِالؽ٢ٗ ووك٘بي  رٛاْ كه ثؤبِٗ ِي

كهْٚ وٗ ر٦ٍٛٗ ها ثٗ ِفَٙٛ هّل يب ر٦ٍٛٗ الزٖبكي ٔپٕلاّزٗ ٚ ر٦ٍٛٗ ٔيبفزگي ها كه ٥لَ 

                                                           
1. Stiglitz 

2. Rice & Ling 
3. Demirguc-Kunt and Levine 

4. Beck 
5. Levine &Karkovic 
6. Hao 
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كي ٚ ٍبفزي ٚ الزٖبكي ٚ كه رؾذ ٍٍٞٗ ثٛكْ ٚ ٚاثَزگي وْٛه٘بي عٙبْ ٍَٛ ثٗ ا٦ٔٞبف ٔٙب
كأل كه ايٓ كيلگبٖ ٥ٛاًِ ثيوٚٔي ثو ٥ٛاًِ كهٚٔي ِملَ اٍذ ٚ  ِي وْٛه٘بي ر٦ٍٛٗ يبفزٗ

)پيواِٛٔي( كه ىِيٕٗ فٛكارىبيي ٚ اٍزمالي ثواي ر٦ٍٛٗ، ِْىً ٚ  ٘بي عٛا٤ِ عٙبْ ٍَٛ رالُ
رٛاْ گفذ وٗ  ِي 1971(. ث٦ل اى 1373 اٌليٓ افزقبهي، )هوٓ لٖ اٍذگبِي غيو ِّىٓ كأَزٗ ّ

٦ٙٚيذ رمويجب كگوگْٛ ّلٖ اٍذ. ثٗ ٥جبهري رغييواد ّگوف كه ٍواٍو ايٓ ووٖ فبوي ثيبٔگو 
٘بي  ثٗ فٛك كيلٖ ٚ كه ِزٓ رئٛهياي  اعزّب٥ي، رغييواد ٥ّلٖ٘بي  ايٓ ٔىزٗ ثٛكٖ وٗ پليلٖ

عبيگبٖ ِّزبىي ها ثواي فٛك  ...( ٥بٍِيذ أَبٔي ٚ إِيذ أَبٔي ٚ) رٛعٗ ثٗ اث٦بك أَبٔي اي ر٦ٍٛٗ
٘بي گبكاِو، ربيٍٛه، ٍٓ، اٍزيگٍيزي ٚ...  رٛاْ ثٗ رئٛهي ِي٘ب  اى عٍّٗ رئٛهي افزٖبٓ كاكٖ اٍذ.

پوكاىاْ فٛق ٢ٔويبد لجٍي ر٦ٍٛٗ ها ثٗ ِجبهىٖ ٍٝجيلٖ ٚ اى ؽيش  اّبهٖ كاّذ. كه ٚال٤ ٢ٔويٗ
٥لَ رٛعٗ ثٗ  ب، ٥لَ رٛعٗ ثٗ آىاكي ٥ًّ ثواي افواك، ٥لَ رٛعٗ ثٗ افالق،عجوگوايبٔٗ ثٛكْ آٔٙ

 أل. اي، ايواكاد علي ٚاهك ٍبفزٗ ٘بي ر٦ٍٛٗ ٘ب ٚ ٥لَ رٛعٗ ثٗ فوٕ٘گ ثِٛي كه ٝوػ ٍٕذ

ٔيي ثٗ آْ  9990عليل ر٦ٍٛٗ وٗ ؽزي ٍبىِبْ ًٍِ ٔيي ثب گياهُ ر٦ٍٛٗ أَبٔي  كه اكثيبد
وٗ اى گنه ٍٔٛبىي ي٦ٕي  ّٛك. ِي ويفي، عب٤ِ ٚ چٕلث٦لي رٍميپيٍٛزٗ اٍذ، ر٦ٍٛٗ ِمٌٛٗ 

 گيوك. ِي رغييواد اعزّب٥ي كه ايَزبه٘ب ٚ ٍبفزبه٘بي الزٖبكي، ٍيبٍي ٚ اعزّب٥ي ٕٛهد
عٛيٕل. اى ٢ٔو  ِي كأل وٗ ِوكَ اى آْ ٍٛك ِي آِبهريبٍٓ، ر٦ٍٛٗ ها "فوايٕل گَزوُ آىاكي ٚال٦ي"

وٗ ٥ٛاًِ ٙل آىاكي اى ثيٓ ثوٚٔل. ٥ٛاٍِي چْٛ فمو ٚ  ّٛك ِي "ر٦ٍٛٗ آْ ٕ٘گبَ ِؾمك ٍٓ،
٘بٍذ ٚ رؾمك ٚ وبهآِلي آْ ُ٘ كه  ١ٍُ ٚ... ثٗ ٥جبهري، گَزوُ ر٦ٍٛٗ ِزٕبٍت ثب هّل آىاكي

كأل. اٚ كٚ هٚيىوك ها  ِي ٍٓ آىاكي ها ُ٘ ٘لف ٚ ُ٘ اثياه ر٦ٍٛٗ .گوٚ آىاكي ف٦بالٔٗ ِوكَ اٍذ
 گيوي ٚ أٚجبٛ ها فوايٕل كهكٔبن ٚ فْٓ ٚ ّ٘واٖ ثب ٍقذّّوك وٗ يىي ر٦ٍٛٗ  ِي ثٗ ر٦ٍٛٗ ثو

أگبهك. ها٘جوك اٚي ٍيبٍذ ِْذ إٓ٘يٓ اٍذ وٗ  ِي كأل ٚ كيگوي آْ ها فوايٕلي كٍٚزبٔٗ ِي
لٖل كاهك ر٦ٍٛٗ ها ثلْٚ ِْبهوذ، ؽّبيذ اى فموا ٚ ؽّبيذ اى ؽمٛق ٍيبٍي ٚ ِلٔي ثٗ پيِ ثوك 

. ثوك ِي پوكاىك ٚ ٔگبٖ كَٚ ر٦ٍٛٗ ها ّ٘گبَ ثب ِوكَ ثٗ پيِٚ ثٗ ايٓ ِٛاهك ث٦ل اى صّوك٘ي ر٦ٍٛٗ ث
ٔگبٖ ٍٓ ثٗ ر٦ٍٛٗ، ٔگبٖ ٔٛ ٚ ِزّبييي اٍذ. اوضويذ ِىبرت، ر٦ٍٛٗ ها ثو اٍبً هّل رٌٛيل 

وٕٕل. اِب كيلگبٖ ٍٓ وٗ ر٦ٍٛٗ ها  ِي ٔبفبٌٔ ٍِي يه وْٛه يب ِيياْ ٦ٕٕزي ّلْ ثوهٍي
گوكأل. ٚ ر٦ٍٛٗ أَبٔي ها كه  ها ثٗ ِووي ر٦ٍٛٗ ثوِيكأل، أَبْ  ِي ٘ب ِجزٕي ثو گَزوُ آىاكي

، ك٘ل ٚ اى ايٓ هٚ ا٥زمبك كاهك وٗ ايٓ ٣ٛٔ ر٦ٍٛٗ )گَزوُ آِٛىُ ِي ٘بي آْ لواه ِووي ّبفٔ
ثٙلاّذ ٚ ...( چيي ٌٛوَي ٔيَذ وٗ ِوثٛٛ ثٗ وْٛه٘بي صوٚرّٕل ثبّل، ثٍىٗ ِٛل٦يذ وٕٛٔي 

ٚ ؽزي اٚ، ايٓ ر٦ٍٛٗ ها  ناهي كه ايٓ ر٦ٍٛٗ اٍذگ ژاپٓ ٚ ّوق آٍيبي پيْوفزٗ كه گوٚ ٍوِبيٗ
كأل. ّ٘چٕيٓ ٍٓ ثب ِجزٕي ووكْ رؾٍيً فٛيِ ثو لبثٍيذ أَبٔي  ِي يبه فميواْ ٚ َِزّٕلاْ
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گناهي أَبٔي ثو ٔمِ  هٚك، ىيوا ٍوِبيٗ ِي گناهك ٚ اى ٍوِبيٗ أَبٔي فوارو ِي گبِي ثٗ پيِ
كاهك. اِب لبثٍيذ أَبٔي ثو رٛأبيي افواك ثواي  كه رمٛيذ اِىبٔبد رٌٛيل ربويل فب٥ٍيذ أَبٔي

ٚال٦ي كه كٍزوّبْ ربويل كاهك. ايٓ ٘بي  كٍزيبثي ثٗ ىٔلگي كٌقٛاْ٘بْ ٚ افيايِ أزقبة
فوك كه ٚال٤ روويت وبهووك٘بي ٘بي  يبثٕل، ىيوا لبثٍيذ ِي ٘ب ثٗ ٕٛهد آىاكي ثوٚى لبثٍيذ

 يكٍزوً َ٘زٕل. ثٕبثوايٓ لبثٍيذ كٍزوٍ وٕل وٗ كه ٥ًّ ثواي اٚ لبثً ِي عبيگييٓ ها ٦ِٕىٌ
وبهووك٘بي عبيگييٓ ٚ يب ٘بي  اٍبٍي كه كٍزيبثي ثٗ روويت٘بي  آىاكي ،فٛك ٥ٛٔي آىاكي اٍذ

 (.959: 9389 )ٍٓ، ثبّل ِي ّ٘بْ آىاكي كه هٍيلْ ثٗ ٍجه ىٔلگي ِٛهك ٥اللٗ

  ثٛكٖ  ِلد  کٛربٖ  يا عب٦ِٗاهٚپب   كهاى ِلد  عب٦ِٗ  ثوفالف  واْيا :بْيْٛ کبرٛىيّ٘ب ي٥ٍِؾّل
.  اٍذ  كاّزٗ  کٛربٖ  ي٥ّو  اغٍت - ٓ يبكيٚ ثٕ  ُِٙ  وادييرغ  يؽز -  وادييرغ  عب٦ِٗ ٓ ي. كه ا اٍذ

  يرلاِٚ  رٛأَذ يِ  کٗ  اٍذ  يو لبٔٛٔئبپن اٍزٛاه ٚ فلّٗ  چبهچٛة  کي  فملاْ  غٗيل ٔزيروك يث ٓ يا
  إٞالػ  واْيا  عب٦ِٗ  ِلد  کٛربٖ  ذيِب٘  فيرٕٛ  يثوا  کالَ ٓ يبرويگٛ. کٕل ٓ يها رّٚ  كهاى ِلد

ٔلاهك ٚ   ٍبي( 20  يب ؽزي) 30اى  ِ يث  کٗ  اٍذ  يي٘ب ثٕب٘ب فبٔٗ ٓ يْزو اي. ث اٍذ«  يکٍٕگ  فبٔٗ»
  اٍذ  ٘ب ِّکٓ فبٔٗ ٓ ي٦ِلٚك، ا  ي. كه ِٛاهك ي ثوفٛهكاه اٍذئ  ِٕبٍت  يٚ اٍکٍز  اى ّبٌٛكٖ  اغٍت

  ذيّٛك ٚ كه ٔٙب يآٔٙب ِ  ذيِؾکِٛ ٗ يِب  چٗ  ثبّل اِب آْ  كاّزٗ  ِوِذ  بى ثٗيٚ ٔ  ّلٖ  فوٍٛكٖ
  کٗ  اٍذ  يكاٚه ٓ يآٚهك، ا يِ  ؽَبة  ها ثٗ ٓ يىِ  اهىُ  کٕل ٚ فمٜ يلٍّلاك ِ  اهىُ يها ث  ٍبفزّبْ

.  اٍذ  ّلٖ  پَٕل هٚى کِٕٙٗل ٚ  ٓ يآٔٙب ثٕبثو آفو  يكافٍ  يب ٝواؽي٘ب ٚ  ٍبفزّبْ ٓ يا  ي٦ِّبه
  آْ  ِٛعٛك، کً  يِبك ٗ يثو ٍوِب  گو ٚ افيٚكْيك  يب ٘و ثٕبي  فبٔٗ  آْ  ئٍٛبى  يعب  ثٗ ٓ يثٕبثوا

 ٓ يهٚك. اى ا يثبال ِ  آْ ٓ يل ثو ىِيعل  ييّٛك ٚ ثٕب يِ  واْيلاه ٚيب فوي  ِبٌک  كٍذ  ثٗ  ٍبفزّبْ
«  يکٍٕگ  عب٦ِٗ»ها   آْ  واْيا  ِلد  کٛربٖ  عب٦ِٗ  فيرٕٛ  يثوا  گبٖ  لٍُ ٓ يا  ٕبؽت  کٗ  هٍٚذ

  ٍٛزٗيپ -  يٚ اكث  ي، آِٛىّ ي، اعزّب٥ يبٍيٍ -  آْ  ي٘ب اى عٕجٗ  يبهيثَ  کٗ  يا عب٦ِٗ  ي٦ٕي،  لٖئبِ
، بْيکبرٛىل )افز  عبِٔ  ثٗ  ثب کٍٕگ  عب٦ِٗ  ِلد  کٛربٖ  ٚ ً٘ٛ  ي٘ٛ  کٗ  فٞو اٍذ ٓ يا  كه ٦ِوٗ

1396 :11-9) . 

عب٦ِٗ کُ آة »ٗ يلگبٖ فٛك كه لبٌت ٢ٔويثٗ ٝوػ ك يوأيَُ ايٗ فئٛكاٌيبْ ثب ٔمل ٢ٔويکبرٛى
ٓ يزفٛگً ٚ ّ٘چٕيٚ« کيلهٌٚيعب٦ِٗ ٘»ٗ يفالف ٢ٔوثو يثٗ ٢ٔو ٚ. پوكاىك ِي «ٚ پواکٕلٖ

ِ كٌٚذ َِزجل يلايِْٕأ پ ي٥ِٕٖٛ يبهيَزُ آثيٍ، ٗيٌ گٛكٌيِٛه« ييبيل آٍيٖٛ رٌٛيّ»ٗ ي٢ٔو
کبه  يٚاؽل٘ب يٚ علا افزبكگ يک ٍٛ ثب٥ش پواکٕلگي٦ذ اى يواْ ٔجٛكٖ اٍذ ثٍکٗ فمو ٝجيا يّول

ٚ  يگو ِٛعجبد ٦ٙف للهد الزٖبكيك يگو ّلٖ ٚ اى ٍٛيکلي( اى )هٍٚزب٘ب ياعزّب٥ يٚ ىٔلگ
ٚ ِزؾوک )کٗ ٥ِّٛب  يلٛ ي٢ٔبِ يوٚئ يغٗ ثب كٍزوٍيكه ٔز. ٓ ٚاؽل٘ب ها فواُ٘ ّٔٛكيا ي٢ٔبِ

فواُ٘  يبٍياٍزجلاك ٍ يويگ ّکً٘بي  ٕٗيىِ، علا افزبكٖ يل ٚاؽل٘بي( ثو ِبىاك رٌٛٔلالد ثٛكيا
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ذ يچگٛٔٗ ِْو٥ٚيکٗ ثلْٚ ٘ يكٌٚز. (1383، بْي؛ ثٗ ٔمً اى کبرٛى98: 1386ي، ٥جل). ّل
 يٕلٖ ٝجمٗ فبٕئّب، ذ فٛك ها ثٗ كٍذ آٚهكٖيؽبکّ يً للهد ٢ٔبِيٚ رٕٙب ثٗ كٌ يبٍيٍ

ثٗ  يِزک يٝجمبد اعزّب٥ يكاهٗ يِ اى ٍوِبيواْ پيفئٛكاي كه ا ياهٚپبٌنا ثو فالف . ثبّل ّٔي
غبك يها ا يٞيّوا ييكيپبكّبٖ اى فوٖ ا يٚ ا٥زمبك ثٗ ثوفٛهكاه يذ فوا ٝجمبريكٌٚذ ثٛكٖ ٚ ِٛل٦

 ي٦يٝج. ف ثو ٥ٙلٖ اٚ ثبّلي١ٚب يكه أؾٖبه كٌٚذ ثٛكٖ ٚ رّبِ يکوكٖ ثٛك رب ّ٘ٗ ؽمٛق اعزّب٥
ّبد كٌٚذ ٔلاّزٗ ٚ يكه ثواثو رّٖ يؽمٛل، ک اى الْبه ٚ ٝجمبديچ ي٘ يزيٓ ٦ٙٚياٍذ کٗ كه چٕ

. ثبّل ِي ٓ كٌٚذ ٚ ٍِذيثٍکٗ رٚبك ث، ٔجٛكٖ يٓ ٝجمبد اعزّب٥يرٚبك ث، رٚبك ِٛعٛك كه عب٦ِٗ
چ کٌ اؽَبً ي٘، ثبّل ِي يبٍيي ٚاثَزٗ ثٗ اهاكٖ للهد ٍيکٗ ّ٘ٗ چ يٞياٍذ كه ّوا يٙيثل
 يّٕبٍٕل ٚ ٦ٍ ِي ِٛلذ يِٕٖت فٛك ها ثٗ ٥ٕٛاْ ِٕج٤ كهآِل ِمبِبد پَذ ٚ، ذ ٔلاهكيإِ
کٗ ٥لَ اي  ٙوثٗرويٓ  اِب ُِٙ. ٕليِ آِلٖ ثّٕبيذ پيٓ ِٛل٦يکٕٕل کٗ ؽلاکضو اٍزفبكٖ ها اى ا ِي

ٓ يواْ ٚاهك کوك ايكه ا يكاهٗ يثو ر٦ٍٛٗ ٍوِب يذ اعزّب٥يٓ هفزٓ إِيٓ ِلْٚ ٚ اى ثيٚعٛك لٛأ
 يپٌ ألاى کبه ِّٞئٕ، كٌٚذ ياى ٍٛ ييغبهد ٚ ِٖبكهٖ اِٛاي ٚ كاهاً روً اى يثٛك کٗ ثٗ كٌ

غبهد ٚ ِٖبكهٖ اِٛاي ، آِل ِي گوك يّي٢٥ يُ٘ کٗ صوٚد رغبه يبه ٦ِلٚكيكه ِٛاهك ثَ. ٔجٛك
 (.1384، بْي؛ ثٗ ٔمً اى کبرٛىوك )ّ٘بْيبْ پب ثگيٓ عويكاك ا ّٔي اعبىٖ

ً يکٗ كه اٚافو ٍلح ٔٛىكُ٘ ٚ اٚا يٚ رؾٛالر يوأيعب٦ِخ ا ي٢ٔبَ ٍٕز يثوهٍ: اؽّل اّوف
 يكاهٗ يهّل ٍوِب يقيكهثبهح ِٛا٤ٔ ربه يي٘ب يويگ غٗيِب ها ثٗ ٔز، كاكٖ يَزُ كه آْ هٚيٍلح ث

ٓ ا٥زمبك اٍذ کٗ ياؽّل اّوف ثو ا. کٕل ِي ذي٘لا يوأيكه عب٦ِخ ا يٚ ِوكَ ٍباله يٓ ٦ٕٕزئٛ
ت كٚ يواْ ثٗ ٝٛه ٥ّلٖ اى روکيكه ا يٚ ِوكَ ٍباله يٓ ٦ٕٕزئٛ يكاهٗ يهّل ٍوِب يقيِٛا٤ٔ ربه

 يكاهٗ يهّل ٍوِب ي: ِٛا٤ٔ كافٍؤليگ ِي ٍوچّْٗ يٚ فبهع يكافٍ يٚ ٔٙبك٘ب٘ب  لٖيكٍزٗ اى پل
ؽبًٕ  ياعزّب٥ - يبٍيٚ ٢ٔبَ ٍ يٍيايي، هٍٚزبي، ّٙو يليرٌٛ٘بي  ٖٛيبد ّيل كه فٖٕٛيها ثب

ٚ  يّٗ اٍز٦ّبهيذ ٔياى ٦ٙٚ يكاهٗ يهّل ٍوِب يؽبي آٔکٗ ِٛا٤ٔ فبهع. اى آْ عَزغٛ کوك
ِٛا٤ٔ . ؤليگ ِي ٍوچّْٗ يٜ ٍٍٞخ اٍز٦ّبهيكه ّوا يوأيعب٦ِخ ا يبٍيٚ ٍ يرؾٛالد الزٖبك

و ؽٛاكس ٚ يكاهٔل کٗ كه ٍ يثَزگاي  ٜ كٚگبٔٗيثٗ ٔٛثٗ فٛك ثٗ ّوا يكاهٗ يهّل ٍوِب يكافٍ
، ٜيٓ ّواياى عٍّٗ األ.  بفزٗياٍزمواه  يوأيّکً گوفزٗ ٚ ثٗ ِوٚه كه عب٦ِخ ا يقيربه يهٚٔل٘ب

اٍذ  ييٚ هٚاثٜ فبٓ آْ ثب عب٦ِخ هٍٚزب يكه عب٦ِٗ ّٙو يٚ الزٖبك يبٍيبد ٢ٔبَ ٍيٖٕٛف
رٛاْ ثٗ رلافً ٚ رياؽُ  ِي ِٛهك كَٚ ها. اٍذ يوأيٚ کٙٓ كه عب٦ِٗ ا يٍبثمخ ٝٛالٔ يکٗ كاها

ٍٍٞخ ي، ٓ هٚٔليٕل ٚ ثبىربة چٕيثوآ. كأَذل ِورجٜ يرٌٛ٘بي  ٖٛيگو ّيثب ك يويل ٥ْبيٛح رٌٛيّ
ٜ كٚگبٔخ يبْ ّوايِ يوأيغٗ عب٦ِخ ايكه ٔز. اٍذ ييٚ هٍٚزب يو ثو اعزّب٥بد ّٙويالد ٚ ٥ْبيا

ٓ اِو ثب ٍٍٞٗ ٢ٔبَ يا. لواه كاّذ يٚ ٢ٔبَ فٛكکبِخ پلهّب٘ يالزلاه ٚ ٍٍٞخ ؽکِٛذ ِوکي
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ب ّٗ پلهاْ يف يّ٘واٖ ثٛك کٗ كه آْ ٍِٛک اٌٞٛا يب ٢ٔبَ ّٗ پلهي يٚ فبْ فبٔ يفيٍِٛک اٌٞٛا
 يواْ كاهايا يالزٖبك - يبٍيٓ ٍبفذ ٍيثٕبثوا. كاّزٕل يثو فٛكکبِگ يؽکِٛذ ِجزٕي، ِؾٍ

٘بي  ل رٛعٗ كاّذ کٗ ٕ٘گبَ رٍَٜ ؽکِٛذيگو ثبيك ياى ٍٛ. اٍذ ييك الزلاهگواي٥ّ٘بي  ْٗيه
، ذ كه کْٛهيغبك إِيگنّزٗ ثب ا كه. ليگوك ِي ف ِؾلٚكيللهد ٍِٛک اٌٞٛاي، ِمزله ِوکي

 ر٦ٍٛٗ يِجبكالد ثبىهگبٔ، ّل ِي آِ ٚ اِبْ يرغبه٘بي  هاٖ، گوفذ ِي هٚٔك يلاد کْبٚهىيرٌٛ
 يگوفذ ٚ ّٙو٘ب ثٗ گٛٔخ لبثً رٛعٙ ِي ثبىاه٘ب هٚٔك، کوك ِي هّل ي٤ ٚ ثبىهگبٔيٕٕب، بفذي ِي

لا کوك ٚ يگَزوُ پ يِؾٍَٛ ي ثٗ گٛٔخئ يل ٍبفزبه اعزّب٥يكه كٚهاْ عل. ّل ِي كگوگْٛ
، ثو ثبىهگبٔبْ ٚ إٕبف ٚ أٛا٣ ِلافالد آٔبْ كه کبه ثبىاه يٛأيك٘بي  ً ٍٍٞخ كٍزگبٖيکٓ ثٗ كٌيٌ

کٗ  يگو ٕ٘گبِيك ياى ٍٛ. ل آِليبْ پليِ ٝجمخ َِزمً ٚ فٛك فوِبْ اى ثبىاهيلايكه هاٖ پ يِٛا٦ٔ
لاد ياٍبً رٌٛ، کوكٔل ِي لل ٥ٍُ يكه ثواثو للهد ِوکي يِؾٍ٘بي  ف ٚ للهديٍِٛک اٌٞٛا

ف يِٕغو ثٗ ر٦ٚ يٓ هٚٔليافزبك ٚ چٕ ِي ثٗ ِقبٝوٖ يٚ ِجبكالد ثبىهگبٔ يٚ ٦ٕٕز يکْبٚهى
، لا کوكٖ ثٛكيِ رؾمك پيذ کُ ٚ ثيت ٘و كٚ ٦ٙٚيٗ ٦ِبيكه كٚهح لبعبه. ليگوك ِي بْيثبىاه يِبك

كه هاٖ  يثخ فٛك اى ِٛا٤ٔ اٍبٍذ ثٗ ٔٛيٓ ٦ٙٚيا. ل ٤ٙٚ ٔقَذ ٚعٛك كاّزٗ ثبّليثلْٚ آٔکٗ فٛا
 يثبىاه٘ب يکٗ فوِبٔوٚا -ِ ٝجمخ ِزٕفن ٚ ِمزله اى رغبه يلايٓ ٚ پئٛ يٗ كاهيهّل ٚ ر٦ٍٛخ ٍوِب

: 1359، اّوفآِل ) ِي ثٗ ّّبه -ل ثبّٕل ي٤ عليي کبهگياهاْ ٕٕبيکْٛه ٚ ٔ يٚ ثبىاه پٌٛ يكافٍ
128-126). 

ِ يلايثٛك ٚ ٍپٌ ثب پ يبٍيِزٛعٗ ِٕبف٤ ٕوفب ٍواْ اثزلا يكه ا ياٍز٦ّبه٘بي  ك للهدي٥ال
ِٛهك  يبٍيُ٘ كه کٕبه ِٕبف٤ ٍ يِٕبف٤ الزٖبك، يكُ٘يكه اٚافو ٍلح ٍ يٚ گَزوُ ثبىاه عٙبٔ

ذ يُ ٚ رضجيرؾک يثوااي  ٍٗيثٗ ٥ٕٛاْ ٍٚ يالزٖبك ي٘ب ذيرٛعٗ فبٓ لواه گوفذ ٚ گَزوُ ف٦بٌ
ؽبًٕ هلبثذ ٚ ٚ کْبکِ كٚ  ياٍز٦ّبهّٗ يذ ٔيِ ٦ٙٚيلايپ. كه ٢ٔو آِل يبٍيذ ٍيِٛل٦

 ياكاهح اِٛه كافٍ يثوا يِٕبٍج يؽکِٛز يثٛك کٗ ٔٙبك٘ب يٕيكه ٍوىِ يِزقبُٕ اٍز٦ّبه يوٚئ
اكاهح اِٛه آْ کْٛه ها ثٗ كٍذ فٛك  ًّبيَِزم ياٍز٦ّبه يوٚ٘بيٕگٛٔٗ ثلْٚ آٔکٗ ٔيثل. فٛك كاّذ

ٓ يِ كه آْ ٍوىِيذ ٔفٛم فٛيرضج يثواكاّزٕل ٚ  ِي بْ فٛك ٔگبٖيِ يٍيؤل آْ ها ّ٘چْٛ ؽبيثگ
كه  يذ رؾٛالد اعزّب٥ياى ٢ٔو ِب٘ يزيظ پو اّ٘يذ آصبه ٚ ٔزبيٓ ٦ٙٚيا. پوكافزٕل ِي ثٗ هلبثذ
ٚ ؽف٠ ٤ٙٚ  يکٙٓ ؽکِٛز يذ اى ٔٙبك٘بيّ٘چْٛ ؽّب. كاّذ يّٗ َِز٦ّوٖ كه پيکْٛه ٔ

ي، رغبهد فبهعهّل ي، لبثً ا٦ٔٞبف ِؾٍويکٛچک ٚ غ يثبىاه٘ب يلگيپبّي، بٍيِٛعٛك ٍ
ي، بك ثٗ ِٖوف ٥ِٕٖٛبد فبهعيا٥زي، ٤ كٍزيهکٛك ٕٕب، ل ٚ ٕلٚه ِٛاك فبَيرقٖٔ كه رٌٛ

ثو  ياٍز٦ّبه٘بي  ٍٍٞخ للهدي، فبهع٘بي  ِ لوٙٗيافيا ٘ب، ثوُ٘ فٛهكْ رٛاىْ پوكافذ
ٓ رٍَٜ آٔبْ ثو ثبىهگبٔبْ يٚ ّ٘چٕ يِؾٍ يگّوکبد ٚ ثبىاه٘ب ٘ب، ِبٕٔل ثبٔک يِؤٍَبد الزٖبك
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ٓ اٚٙب٣ ٚ اؽٛاي يكه ا. يكٚگبٔخ اٍز٦ّبه ي٘ب ثٗ للهد يالزٖبك يٚاثَزگ يإٕبف ٚ ثٞٛه کٍٚ 
 يبِل٘بيِلك هٍبٔل ٚ ّ٘واٖ ثب پ ي٤ كٍزيي ثٗ ىٚاي ٕٕبيؽکِٛذ ٔ يبٍذ ٔبِٕبٍت گّوکيٍ

ٌ ٚ يگو رأٍيك ياى ٍٛ. کوك يويل عٍٛگي٤ علياى هّل ٚ ر٦ٍٛخ ٕٕب يّٗ اٍز٦ّبهيذ ٔي٦ٙٚ
واْ کٗ ثو ثبىاه پٛي کْٛه يا يواْ ٚ ثبٔک اٍزمواٙيا يثبٔک ّبْٕ٘ب٘٘بي  ذيگَزوُ ف٦بٌ
ٚ  يگبْ ّّبٌيَّ٘ب يذ ٔفٛم اٍز٦ّبهيُ ٚ رضجئٗ رٕٙب ِٛعت رؾک، لا کوكٖ ثٛكٔليرٍَٜ کبًِ پ

ٓ اى ثٞٓ ئٛ يثبٔکلاه يىا كه هاٖ ر٦ٍٛخ كهْٚ يل ثٍکٗ ِٛا٤ٔ اٍبٍيكه کْٛه ِب گوك يعٕٛث
 (.128-131ِل )ّ٘بْ: ل آيپل يٍٕز يثبٔکلاه

ٕکٗ يبْ ثب اٍزٕبك ثٗ ايوٚأل آثوا٘بِي: ٗ عب٦ِٗ پواکٕلٖ ِزقبُٕي: ٢ٔوبْيوٚأل آثوا٘بِي
، َٗيگوٚٔلهاُ كه ِٛهك ّوق ثقٖٛٓ كه  ٝوػ گٛٔٗ٘بي  ٘ب ٚ ّٔٛزٗ بككاّذيْزو يِبهکٌ كه ث»

ي، آهاَ ٚ ٍٍّبٔي، ل كاهك )ٚصٛليرأک يٛأيك يٗ فٛكکبِگيِ اى فوٙيٗ عب٦ِٗ پواکٕلٖ ثيثو فوٙ
واْ يكه ا يبٍياٍزجلاك ٍ يويگ كه فٖٛٓ ِْٕأ ّکً. (1376، بْيآثوا٘بِ ؛ ثٗ ٔمً اى81: 1391

٦ذ ثو ٍبفزبه يو فمو ٝجيبْ کٗ رأصيفالف کبرٛىاِب ثو. ثبّل ِي لگبٖ عب٦ِٗ پواکٕلٖ ِٛافكيثب ك
ٓ َِأٌٗ اٍذ يکْف ا بْ كهٕلكيآثوا٘بِ، ها ِٛهك ِٞب٦ٌٗ لواه كاكٖ يؽمٛل - يبٍي٢ٔبَ ٍ يهٍّ

 ياعزّب٥٘بي  ٓ گوٖٚي( ثياعزّب٥ - يالزٖبكهٚاثٜ ) ٓ ٣ٛٔييثو ر٦ يوي٦ذ چٗ رأصيکٗ فمو ٝج
كآِ ىكْ ثٗ ، ليثقْ ِي ها اٍزّواه يبٍيکٗ اٍزجلاك ٍ ي٦يثبىربة کّجٛك ِٕبث٤ ٝجرويٓ  ُِٙ. كاهك

بٍذ يثب اٍزفبكٖ اى ٍ٘ب  ٓ افزالفيي پٌ اى ّٕبفذ ائ ياٍزجلاك٘بي ُ يهژ. ثٛك يافزالفبد گوٚ٘
 لٔل.يثقْ ِي رٍَٜ فٛك ها اٍزّواه« ٕلاى ٚ ؽکِٛذ کٓيرفولٗ ث»

ّلٖ ٚ افزالفبد  يأَبٔ٘بي  اعزّب٥بد ٚ گوٖٚ ي٦ذ كه ٍٚ٘ٗ اٚي ِٛعت پواکٕلگيفمو ٝج
ٓ ئقَز. ّل ِي ًيرجل يپواکٕلٖ ثٗ ٚاٍٞٗ كٚ ٥بًِ ثٗ هلبثذ گوٚ٘٘بي  ٓ گوٖٚيبْ ايِٛعٛك ِ

 ٓ فکو لٛديلگبٖ ثب ايٓ كيا. ثٛك يٓ کْبٚهىيچواگبٖ ٚ ىِ، ّ٘چْٛ آة يٕبث٥٦بًِ کّجٛك ِ
ك هّل يغبك ّٛك ٚ ٔٗ اى ٝويا يگويذ كيك ِؾوِٚيرٛأل اى ٝو ِي گوفذ کٗ کَت ٍٛك ِي

 يَذ اى ٍٛيثب ِي ثٛك کٗ ياؽواى ِٕبٕت ِؾٍ يٓ ٥بًِ ِٛعل هلبثذ گوٚ٘يكِٚ. يالزٖبك ٥ِّٛ
٘بي  گوٖٚ يغٗ هلبثذ كائّيٚ كه ٔز. گوفذ ِي ٕٛهد يٓ ِؾٍيؽکِٛذ ٚ ثب ِْٛهد ِزٕفن

ثب٥ش  ياّغبي ِٕبٕت ِؾٍ يبة ٚ ٔيا٣ ثوايب کّي يگو ثو ٍو ِٕبث٤ ٔبکبفيکليعلا اى  ياعزّب٥
ثلي ّٛك  يافزالفبد گوٚ٘ ئْٛ ٚ ّٔب يثوا يٓ ِغ٥ّٛٗ ِز٣ٕٛ ٚ هٔگبهٔگ ثٗ ِؾٍيّل کٗ ا

عب٦ِٗ  يقيربه يژگيٚرويٓ  ٓ ُِٙيثٕبثوا. (1376، بْي؛ ثٗ ٔمً اى آثوا٘ب111ِ: 1386ي، )٥جل
 يٓ ٚاؽل٘بيش کٗ ايٓ ؽيپواکٕلٖ اى ا. ثبّل ِي ياعزّب٥٘بي  ٚ رقبُٕ گوٖٚ يپواکٕلگ، واْيا

ٓ اعزّب٥بد يٓ ايکّْکِ ِٛعٛك ث. گبْٔبْ كه کّْکِ ثٛكٔليکٛچک گٛٔبگْٛ غبٌجب ثب َّ٘ب
كه اعزّب٥بد  يِب٤ٔ هّل الزٖبك رغبه ياهرجبٝ٘بي  ذ ّجکٗيٚ ِؾلٚك يٓ ٔبإِيفٛكکفب ٚ ّ٘چٕ
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اٍزجلاك  يلاهيپب، پواکٕلٖ ياعزّب٥٘بي  ٓ گوٖٚيث يغبك رقبُٕ ٚ ٔبإِي٥الٖٚ ثو ا. ّل يوأيا
 يويگ ( ِب٤ٔ ّکًاى آْ يٜ ٔبّي٦ذ ّوايً فمو ٝجيثٗ كٌ) يٚ ٥لَ هّل الزٖبك رغبه يبٍيٍ

ىٔل  ِي واْ كآِيا يِبٔلگ ٦ذ ِغلكا ثو ٥متيٓ ّکً فمو ٝجيّلٖ ٚ ثل يك٘مبٔ٘بي  ّٛهُ
 . (111-111)ّ٘بْ: 

 رٛعٗ يوك، ثٗ ٝٛه کٍيگ ِي ف ر٦ٍٛٗ أغبَير٦و يکٗ ثوا يي٘ب كه کِّٛ :يّبپٛه هٚاٍبٔ
ٚ  يكهٚٔ يا كه هاثٞٗ أل، ک ٍکٗي يكه كٚهاْ ِب كٚ هٚ يبفزگيّٛك کٗ ر٦ٍٛٗ ٚ ر٦ٍٛٗ ٔ ّٔي
 يبفزگير٦ٍٛٗ ٚ ر٦ٍٛٗ ٔ يٍٛزگيپ يقيربهگو لواه كاهٔل ٚ ثلْٚ رٛعٗ ثٗ ٍبثمٗ يکليثب  يقيربه

، أکبه ٥ٍُ ٚ كأِ ٚ يقيك ربهيأکبه ؽمب يٓ ٚاثَزگيف کوك. أگبه ايرٛاْ ر٦ٍٛٗ ها ر٦و ّٔي
، ثٗ ٝٛه يْوفزٗ اِوٚىيبفزٗ ٚ پير٦ٍٛٗ  يـ اٍذ. ٚ کْٛه٘بيثب الزٖبك ٚ ربه يٍٞؾ يثوفٛهك

ٍبي  700٘ب أَبْ كه  ْٛيٍيکٗ ثب غبهد ِأل  ياٍز٦ّبه يكاهٗ يٍوِب ي٥ّلٖ ّ٘بْ کْٛه٘ب
٘ب أَبْ كه  ْٛيٍيثبه فٛك ها ثجٕلٔل ٚ اِوٚى ُ٘ ثب ثٗ کبه ثوكْ ىٚه ٚ غبهد ِ أل. گنّزٗ رٛأَزٗ

. كٕ٘ل ِي فٛك اكاِٗ ي)اِب ٔٗ فوٕ٘گ يٚ الزٖبك يٚ فٕ ي٥ٍّ ي٘ب ْوفذيَِز٦ّواد ثٗ پ
 يکٗ ٍٍٞٗ الزٖبك يٚ رب ىِبٔأل  ي ّ٘بْ َِز٦ّوارٕل کٗ َِز٦ّوٖ ِبٔلٖي٥مت ِبٔلٖ ٔ يکْٛه٘ب
ثو آٔبْ ؽف٠ ّٛك، ٔقٛإ٘ل رٛأَذ ثٗ ٕٛهد  ي٦ٕٕز يكاهٗ يْوفزٗ ٍوِبيپ يکْٛه٘ب
 يکبًِ ثٗ ِؾزٛا يّٛك، ثَزگ ِي اهائٗ کٗ اى ر٦ٍٛٗ يفيٕل. ر٦ويكه آ يْوفزٗ ٦ٕٕزيپ يکْٛه٘ب
ؼ كاكٖ ْٔٛك؛ ثب يمب رٛٙيكل يالزٖبك - ياعزّب٥ يٓ ِؾزٛايآْ كاهك رب ا يٚ الزٖبك ياعزّب٥

هّل . اٍذ بَ ٚ ِجُٙ ٥وٙٗ ْٔلٖ، ٥يک ٍٍٍَٗ ِٞبٌت کٍيعي  يييآٚهكْ کٍّٗ ر٦ٍٛٗ چ
ّٛك ثٗ ٍجت آْ ِّکٓ ّل  ِي لٖي٢ٔواْ رغلك ٔبِ ٕبؽت يكه ژاپٓ کٗ ثٗ ٢ٔو ثوف يكاهٗ يٍوِب
غٗ رٛأَذ يلواه ٔلاّذ ٚ كه ٔز يياهٚپب يٓ کْٛه رؾذ ٍٍٞٗ ٚ ٔفٛم كٚي ثيهگ اٍز٦ّبهيکٗ ا

ثگنهأل. ثب غبهد ٚ کْزبه  يٗ فبهعيها ثلْٚ ؽٚٛه کبال ٚ ٍوِب يكاهٗ يٗ هّل ٍوِبيِواؽً اٌٚ
كه ژاپٓ پب ٚ عبْ گوفذ ٚ ِٛعت ّل کٗ ژاپٓ كه ىِوٖ  يكاهٗ يٓ، اٍز٦ّبه ٍوِبيِوكَ کوٖ ٚ چ

ٓ ٕ٘ٛى ىثبٔيك ي٤ اهرِ ژاپٓ كه کوٖ ٚ چيفغبل؛ يثيهگ كهآ ياٍز٦ّبه - يكاهٗ يٍوِب يکْٛه٘ب
ل گفذ کٗ يٓ ثبي٦ِک كٚهٖ يٓ ٚ كه يک کْٛه ٦ِيثٗ ٝٛه ِْقٔ، كه . ٓ ِٕٞمٗ اٍذيِوكَ ا

ٓ يعب٦ِٗ ثبّل ا ياگو ِواك اى ر٦ٍٛٗ، ثٗ كٍذ آٚهكْ ؽمٛق الزٖبك يَذ؟ ؽزيِواك اى ر٦ٍٛٗ چ
وا ؽمٛق ثْو ٔٗ فمٜ يوك، ىيافواك آْ عب٦ِٗ لواه گ يبد ثْويرٛأل كه رٚبك ثب ؽك ؽ ّٔي اِو

ٚ  يٚ فوٕ٘گ يبٍيوك. ؽمٛق ٍيگ ِي ي كه ثويها ٔ يثٍکٗ ؽمٛق الزٖبك يٚ فوٕ٘گ يبٍيؽمٛق ٍ
اى آْ ٕوف  يرٛاْ اى ثقْ ّٔي ٍبىك ٚ ِي ک ٚؽلد هايک عب٦ِٗ يب يک أَبْ ٚ ي يالزٖبك

ي كه کبه ئاي  ٔجبّل ر٦ٍٛٗ يٚ فوٕ٘گ يبٍيٍ ي٘ب يکٗ آىاكاي  ٓ عٙذ كه عب٦ِٗي٢ٔو کوك ٚ ثٗ ا
ک يبه يافزؽکِٛذ ِوكَ ثو ثقِ الزٖبك ا٥ّبي ْٔٛك ٚ الزٖبك كه اي  ٔقٛا٘ل ثٛك. اگو كه عب٦ِٗ
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ذ ِوكَ ثو الزٖبك کٗ اى ؽمٛق ثْو يوا ؽك ؽبکّيَذ، ىيُ٘ ِٞوػ ٔاي  ذ ثبّل، ر٦ٍٛٗيالٍ
 يِوى٘ب. ک ر٦ٍٛٗ ِؾلٚك، ِْوٚٛ ٚ ٚاثَزٗ اٍذيك٘ل،  ياٍذ، ٔم٘ ّلٖ ٚ آٔچٗ کٗ هؿ ِ

اٍذ. آٔچٗ کٗ ثٗ ٔبَ ر٦ٍٛٗ كه  ير٦ٍٛٗ ٚاثَزٗ، ِٕبف٤ ِْزوک ٝجمٗ ؽبکُ ٚ كٚي اٍز٦ّبه
کٗ  يوك، ر٦ٍٛٗ ٚاثَزٗ اٍذ ٚ رب ىِبٔيگ يب أغبَ ِيٚاثَزٗ ٥ٕٛاْ ّلٖ ٚ  يكاهٗ يٍوِب يکْٛه٘ب
ِوكَ، ثٗ  ي، ثبال هفزٓ ٍٞؼ ىٔلگيٚ فوٕ٘گ يهّل الزٖبك يثبّل، اى ر٦ٍٛٗ ثٗ ٦ِٕب يٚاثَزگ

 يٚ ثبألفوٖ هف٤ ثال يذ أَبٔيّقٖ يبي، اؽيبٍيٚ ٍ ي، فوٕ٘گيكٍذ آٚهكْ اٍزمالي الزٖبك
وا ر٦ٍٛٗ يرٛاْ ٍقٓ گفذ؛ ى ّٔي يذ غبهرگو ٚ كىكاْ فبٔگيهف٤ ّو ٍٍٞٗ الٍ ١ٍُ ٚ فمو ٚ

 ياٍز٦ّبه يكاهٗ يٍوِب يکْٛه٘ب يبٍيٚ ٍ يٚ ٍٍٞٗ فوٕ٘گ يٚاثَزٗ كه ِوى ِٕبف٤ الزٖبك
ثٗ ٢ٔو ِٓ،  .ٓ کْٛه٘ب ٚ كه فلِذ ر٦ٍٛٗ آٔبْيو هّل كه اياٍذ اى ِزغ يّٛك ٚ ربث٦ ِي ِزٛلف

ٓ ياى ٔکبد ُِٙ كه ٝوػ ر٦ٍٛٗ كه کْٛه٘ب ٚ ِٕبٝك ٥مت ٔگٙلاّزٗ ّلٖ، رٛعٗ ثٗ ا يکي
ٓ يكه ا يكاهٗ يٍوِب يلٖ ّلْ َِز٦ّواد ثٗ ثبىاه عٙبٔياٍذ کٗ ثو اصو کْ يقيمذ ربهيؽم

ٓ ٝجمٗ کٗ يثٗ ٚعٛك آِل کٗ رب آْ ىِبْ ٚعٛك ٔلاّذ. ا يِٕبٝك ٚ کْٛه٘ب ٝجمٗ ٚاثَزٗ اٍز٦ّبه
، ِٕبف٤ ِْزوک كاهك، كه آْ يكاهٗ ياٍذ ثب اٍز٦ّبه ٍوِب يٚي ٚاثَزٗ اٍز٦ّبهك يگبٖ اعزّب٥يپب
 يکٗ ٝجمٗ ٚاثَزٗ اٍز٦ّبه يغٗ، رب ىِبٔيکٕل. كه ٔز يلٖ ّلٖ ٚ ثواٍبً ِٕبف٤ ِْزوک ٥ًّ ِيرٕ

کٗ ٕٛهد اي  ِبٔل ٚ ر٦ٍٛٗ ِي ٚاثَزٗ يكاهٗ يثبّل ٢ٔبَ آْ کْٛه، ٍوِب يَِزٌٛ يثو کْٛه
 يكاهٗ يپوكاىاْ ر٦ٍٛٗ، كهثبهٖ ٍبفزبه ٢ٔبَ ٍوِبٗ يْزو ٢ٔويث .ٚاثَزٗ اٍذک ر٦ٍٛٗ يوك يگ يِ

ر٦ٍٛٗ  ي٥مت ٔگٙلاّزٗ ّلٖ کٗ ِب٤ٔ اٍبٍ يٚاثَزٗ ٚ ٝجمٗ ؽبکُ ٚاثَزٗ ثٗ اٍز٦ّبه كه کْٛه٘ب
گنهٔل، اِب  يِ يىٕٔل ٚ ثب اكة ٚ ٔياکذ ٚ رغبً٘ ٥بهفبٔٗ اى کٕبه َِئٍٗ إٍ ّٔي ياٍذ، ؽوف

 يكه کْٛه٘ب يٚ فوٕ٘گ ير٦ٍٛٗ الزٖبك يِب٤ٔ إٍ يٝجمٗ ٚاثَزٗ اٍز٦ّبه ٓ اٍذ کٗيمذ ايؽم
اي  كه پبهٖ، ّٛك ِي ٓ ٝجمٗ اهائٗيکٗ اى ٝوف ااي  ر٦ٍٛٗ ي٘ب ٝوػ. ٥مت ٔگٙلاّزٗ ّلٖ اٍذ

 يبٍيٚ ٍ يفوٕ٘گ، ياِب رغوثٗ هٚاثٜ پبٖٔل ٍبٌٗ الزٖبك، اٍذ يٓ رَبٚيلْ ثٗ ايهٍ يِٛاهك ثوا
اعبىٖ  ياٍز٦ّبه يٝجمبد ؽبکُ کْٛه٘ب. ٙٛكٖ اٍذيو ٚ آهىٚ ثيٓ رٖٛياکٕل کٗ  ِي صبثذ يعٙبٔ

وُ فبكِبْ ٚ ٚاثَزگبٕٔل. يكٕ٘ل ثٍکٗ رٕٙب ؽبٙو ثٗ پن ّٔي ک هايب ّويت يثٗ ٚعٛك آِلْ هل
و فٛك ها كه إً لجٛي كاهك كه ثواثو ِوكَ يکٗ ٔمِ فبكَ ٚ ؽم يكهؽبٌ يٝجمٗ ٚاثَزٗ اٍز٦ّبه

 . (1386ي، )هٚاٍبٔ. کٕل ِي يللهد ٦ِوف کْٛهُ فٛك ها َِزمً ٚ ٕبؽت

اگو . لاه ّّوكيرٛاْ صبثذ ٚ پب ّٔي ها٘ب  ً هّل ٚ ٥لَ هّل رّلْيكال: يکب١ُ ٥ٍّلاه
ثٛكٖ  يٚ اٍزجلاك ّول يبٍيَزُ ِزّوکي ٍيكه ٍبفذ ٍاي  ٓ کٕٕلٖيي٥بًِ ر٦ يکُ آث يهٚىگبه
واْ ها ٥مت ٔگٗ يآٔچٗ اِوٚى ا. َذيٓ کٕٕلٖ ٔييگو ر٦يكي، ٓ ِب٤ٔ اِوٚىٖ ثب هّل رکٌٕٛٛژياٍذ ا

. اٍذ يٕيٚ ك يفوٕ٘گي، اعزّب٥ي، بٍيٍي، ثٍکٗ ٥ٛاًِ الزٖبكي، ّئٗ ٥ٛاًِ الٍ، كاّزٗ اٍذ
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. ٓ ٔٙبك٘ب ٔمِ ثبىكاهٔلٖ كاهٔليپوكافذ کٗ كه ثٞٓ ا يب إالػ ِْکالريً ٚ ير٦ل، ل ثٗ هف٤يثب
ٓ عٛا٤ِ ٕ٘ٛى ر٦ٍٛخ يٗ آ اٍذ کياى ا ي٥ّلرب ٔبّ يِبٔلٖ كه عٛا٤ِ اٍالِ يفْٛٔذ ثبل

ِ اى آٔکٗ يث ياٍالِ يكه کْٛه٘ب يفْٛٔذ كٌٚزأل.  بفزٗئ يٚ اعزّب٥ يبٍيٍي، الزٖبك
ٓ عٛا٤ِ يك ياٍالَ کٕٛٔ. ٓ عٛا٤ِ اٍذيٚ ٥لَ ر٦ٍٛخ ا ياى ٥مت ِبٔلگ يثبّل ٔبّ ياٍالِ

كه  يَزُ اٍزجلاك ّوليرلاَٚ ٍ. ٓ اٍالَئٗ عٛا٤ِ ٥مت ِبٔلٖ ؽبًٕ ك، ٥مت ِبٔلٖ اٍذ
ّلٖ اٍذ کٗ ثٗ  يقيربهاي  لٖيپل ي٥ٖو کٕٛٔ٘بي  يٚ أؾٖبهگو٘ب  يفٛكکبِگ ٘ب، يکزبرٛهيك

گو يك يکزبرٛهيكه ك يکزبرٛهيک كيقزٓ يواْ ثب فوٚ هيٕکٗ چوا ايا. ّٛك ّٔي بٍذ ِؾلٚكيؽٛىٖ ٍ
اى رو  ُِٙ يٌٚ. بْ كاهكيعب٦ِٗ عو ياٍذ کٗ كه رّبَ ٔٙبك٘ب يچٕل ث٦لاي  لٖيپل، ّٛك ِي گوفزبه

ثوعَزٗ ٚ ٘بي  يژگياٍذ کٗ اى ٚ يرغبه يبٍذ ٚ ٍٍٞٗ ثٛهژٚاىيٚؽلد الزٖبك ٚ ٍ، ّ٘ٗ
ٓ ٍٗ ٔٙبك ياكغبَ ا. ٓ ٚؽلد اٙبفٗ کوكيل ثو ايي ثبيٓ ها ٔيك. اٍذ ييبيل آٍيٛح رٌٛيّبٔلٖ اى ّيثبل

، ٔٙبكٓ ٍٗ يكه کٕبه اٍزمالي ا. هلبثذ اٍذ ي٦ٕيِ إً ُِٙ هّل يلايِب٤ٔ اى پ، گويکليكه 
ي، بٍيٍ يکزبرٛهيهف٤ ك يثوا. ٓ ٙوٚهد ر٦ٍٛٗ اٍذيبٍذ ٚ كيٍ، هلبثذ كه ٥وٕخ الزٖبك

 يبٍير٦ٍٛخ ٍي، ر٦ٍٛخ اعزّب٥ يٚ ثوا ير٦ٍٛخ اعزّب٥ي، ر٦ٍٛخ الزٖبك يٚ ثوا ير٦ٍٛخ الزٖبك
 يَزّيْٛ ٍيگو ٚ أزگواٍيکليٓ ٔٙبك٘ب اى يا ياعزّب٥ ييعلا، ر٦ٍٛٗ يثوا. اٍذ يٙوٚه

 . (512-514: 1379ي، ٥ٍّلاهعب٦ِٗ( الىَ اٍذ ) يکپبهچگي)

 پوكاىاْٗ يلگبٖ ٢ٔويفالٕٗ ك :9 علٚي

 ُ يِفب٘ ٗيفالٕٗ ٢ٔو پوكاىٗ يب ٢ٔويِکزت 

 بْيکبرٛى
كْ ا ٚ ٚعٛك ذ ئجٛك إِ، ٗي٥لَ أجبّذ ٍوِبي، کُ آث، واْيعب٦ِٗ کٛربٖ ٛث

 كأل  ِي واْيا يِبٔلگ ها ٥ٍذ ٥مت يؽکِٛذ اٍزجلاك
 کٛربٖ ِلدعب٦ِٗ 

 عب٦ِٗ پواکٕلٖ کُ آة

 اؽّل اّوف

ٚ ٢ٔبَ  يٍيٚ ا ييهٍٚزبي، ل ّٙويٖٛ رٌٛي: ّّبًِ يِٛا٤ٔ كافٍ
ّٗ يذ ٔي: ٦ّٙٚبًِ يواْ ٚ ِٛا٤ٔ فبهعيؽبکُ ثو ا ياعزّب٥ يبٍيٍ

ٜ ؽبکُ ثو آْ كٚهاْ ها ٥ٍذ يواْ كه كٚهٖ لبعبه ٚ ّوايا ياٍز٦ّبه
 .کٕل ِي واْ مکويا ي٥مت ِبٔلگ

 يكافٍاٍزجلاك 
 يّٗ اٍز٦ّبهيذ ٔي٦ٙٚ

 بْيآثوا٘بِ
ٚ  يبٍياٍزجلاك ٍ يلاهيپبي، اعزّب٥٘بي  ٚ رقبُٕ گوٖٚ يپواکٕلگ

 واْيا ي٦ذ ها ٥بًِ ٥مت ِبٔلگيثٗ ٥ٍذ فمو ٝج ي٥لَ هّل الزٖبك
 .كأل ِي

 عب٦ِٗ پواکٕلٖ ِزقبُٕ
 بةيٚ کّ يِٕبث٤ ٔبکبف

 يهٚاٍبٔ
 يكٚي ٚاثَزٗ اٍز٦ّبه يگبٖ اعزّب٥يکٗ پب يٝجمٗ ٚاثَزٗ اٍز٦ّبه
 يِٕبف٤ ِْزوک كاهك ٚ ِب٤ٔ إٍ يكاهٗ ياٍذ ثب ٢ٔبَ ٍوِب

 ٥مت ٔگٗ كاّزٗ ّلٖ اٍذ. يکْٛه٘ب يِبٔلگ تم٥

 يٝجمٗ ٚاثَزٗ اٍز٦ّبه
 ر٦ٍٛٗ ٚاثَزٗ

 ي٥ٍّلاه
ل ٥ٛاًِ ياٍذ ٚ ثب يٚ َٔج يقيربهاي  لٖيواْ پليكه ا ي٥مت ِبٔلگ

، هلبثذ كه ٥وٕخ الزٖبك. واْ عَزغٛ کوكيـ ايآْ ها كه ٍواٍو ربه
 . كأل ِي ٓ ها ٙوٚهد ر٦ٍٛٗيبٍذ ٚ كيٍ

٥ٛاًِ ي، ّي٥ٛاًِ الٍ
ي، بٍي٥ٛاًِ ٍي، الزٖبك

 ٓ ٚ...يك



  

 421 يران با استفاده از روش دلفيا تىسعو يالگى يطراح
 

 ك يهُٚ رؾم

 يِٕل ثوا ٢ُِٕ، ِْقٔ ٚ لب٥لٖ يعٛٚ ٕل عَذي، فوايهّٚ ي٘بُ يٓ پبهاكايک اى ايكه ٘و 
ً كه کٕبه اٍزفبكٖ اى يكٌٓ يگٕگ ٚ ِجُٙ ٚعٛك كاهك. ثٗ ّ٘ ي٘ب ذيِْقٔ ّٔٛكْ ِٛل٦

ِ اٍزفبكٖ يمبد فٛيي كه رؾمئ يفيک ي٘ب ّٛك رب اى هُٚ يٗ ِيثٗ کبهثواْ رٕٛ يکّ ي٘ب هُٚ
ٚ  يٜ ر٦ٕٖئّٛك ٚ اى ّوارو  يٜ ها ٚال٦يْزو ّوايرٛاْ ٘و چٗ ث يٓ هُٚ ِيکٕٕل. ثب اٍزفبكٖ اى ا

: 9396ب ٚ اؽّلهُ، يهّٚٓ ّٛك )اىک يَِبئً اعزّب٥ ي٘ب يلگيچيفبٍٕٗ گوفذ رب پ يو ٚال٦يغ
 (.9380بْ، يّبٔي؛ ثٗ ٔمً اى ا46-45

اى ٘ب  َذ عٙبْيف ىيكإٔل کٗ ثٗ رٕٛ ِي يها هّٚ يفي( هُٚ ک2004ک ٚ ّ٘کبهاْ )يفٍ
٘بي  ذيك ثٗ كهک ثٙزو ٚال٦يٓ ٝويپوكاىك ٚ اى ا ِي کٕٕلگبْ كه آْ لگبٖ کْٕگواْ ٚ ِْبهکذيك

ٕبئت كه  يرٛاْ ثٗ فّٙ ِي ثٙزو يفيک٘بي  ك هُٚيک اى ٝويفٍى٥ُ  ثٗ. کٕل ِي کّک ياعزّب٥
ي ي( 9379ٍٔٛهِٓ )يٍ. ذ پوكافذيف ٚال٦يبفذ ٚ ثٗ رٕٛيکْٕگواْ كٍذ  يمٕ٘٘بي  ثبة ِمٌٛٗ

 ها ِٞب٦ٌٗ« يذ اعزّب٥يثوٍبفذ ٚال٦»ٕل يکٕل کٗ اٍبٍب فوا ِي فيرٕٛ٘بيي  ها هُٚ يفيهُٚ ک
٘بي  لٖيآْ اٍذ کٗ پل يُ ثوٍبفذ اعزّب٥يإؾبة پبهاكابْ ٚ يً گوايرأٚ يفوٗ إٍ. کٕل ِي

کٗ ِکبرت يّٛك ٚ اى آٔغبئ ِي کْٕگواْ ٍبفزٗ ياٍذ ٚ اى ٍٛ ياى ِمٌٛخ ٦ِٕ يٚ اعزّب٥ يأَبٔ
ف يٚ ر٦به يبً( ٦ِبٔيهُٚ ل) يٚ اٍزفبكٖ اى رئٛه ييٗ آىِبيثب فوٙ يکّ٘بي  ٚ هُٚ يَزيٛيپٛىر
 ًيؽبکُ ٚ رؾّ ياِٛه ٚ هٚاثٜ اعزّب٥ ٘ب، لٖيپلي، اعزّب٥٘بي  ذيها ثو ٚال٦اي  ِ ٍبفزٗياى پ
 يٚ ّٔٛك٘ب ثبّٕل )ِؾَٕ٘ب  ذيً ٚال٦يبٔگو ٔبة ٚ إيرٛإٔل ٦ِٕکٌ کٕٕلٖ ٚ ث ّٔي کٕٕل غبٌجب ِي
 . (55: 9395ي، ييرجو

ِکزت ، ٥ٍّکوك يّٕبٍ كاهك. كه عب٦ِٗ يي كه ٥ٍَٛ أَبٔيٚ ِزّب يٝٛالٔ يقيربه يفيهُٚ ک
٘ب اى  أَبْ يگوٚ٘ يىٔلگ يثوهٍ يثوا يفيِٛعت ّل پژِٚ٘ ک 9930ٚ  9920 کبگٛ كه ك٘ٗيّ

 يٚ هفزبه ي٥ٍَٛ اعزّب٥ ي٘ب و هّزٗي٤ كه ٍبيبه ٍويثَ يفيثوفٛهكاه ّٛك. هُٚ ک يبهيذ ثَياّ٘
ٚ اهرجبٝبد ِٛهك  ي، کبهاعزّب٥ي، پوٍزبهي، پيّکي، ثبىهگبٔيبٍيـ، ٥ٍَٛ ٍيِبٕٔل آِٛىُ، ربه

 (.2000ٕکٍٓ، يٓ ٚ ٌي؛ ثٗ ٔمً اى كٔي95-96: 9396ب ٚ اؽّلهُ، ياٍزفبكٖ لواه گوفذ )اىک

ف يٓ اٍبً ر٦بهيثو ّ٘. َذيک هُٚ ٚاؽل ٚ َِٕغُ ٔيثو فالف ٥ٕٛاْ آْ  يفيهُٚ ک
 يفيف ِٛعٛك اى هُٚ کير٦بهرويٓ  اى عب٤ِ يکيو ثٗ يكه ى. ٓ هُٚ اهائٗ ّلٖ اٍذياى ا يِز٦لك
 : ّٛك ِي اّبهٖ

بٔٗ ي٦ذ گوايٝج - يويبفذ رفَيٚ ِزّٚٓ ه٘ يكه ٔمٞٗ رّوکي فٛك چٕل هّٚ يفيك کيرؾم»
بء ها كه ياّ يفيآْ اٍذ کٗ پژْٚ٘گواْ ک يٓ ثٗ ٦ِٕبيا. ثٗ ٣ِٛٙٛ ِٛهك ِٞب٦ٌٗ اٍذ
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 کٗ افواك ثٗ آٔٙب ييؽَت ٦ِٕبها ثو٘ب  لٖيکٕٕل پل ِي فٛك ِٞب٦ٌٗ کوكٖ ٚ رالُ ي٦يٝج٘بي ٜ يِؾ
اى ِٛاك  ي٦يٝج يَِزٍيَ کبهثوك ٚ گوكآٚه يفيك کيرؾم. ٕليو ّٔبيثقْٕل ٦ِٕبكاه کوكٖ ٚ رفَ ِي

، ِزْٛ، ِٖبؽجٗي، كاٍزبْ ىٔلگي، كهْٚ ٔگوي، رغوثٗ ّقٖي، ِٞب٦ٌٗ ِٛهكي، رغوث
افواك  يي كه ىٔلگيٚ چبٌِ ثوأگ ي٥بك يٚ ٦ِبٔ٘ب  اٍذ کٗ ٌؾ٢ٗ يويٚ رٖٛ يقيربه٘بي  ِْب٘لٖ
 . (94: 9392، ِؾّلپٛهکٕل ) ِي ؼيها رْو

گو يب ثٗ ٥جبهد كيپژْٚ٘گو ٚ  يْزٓ اى ٍٛيثو فٛ يل ّبًِ ٢ٔبهد أزمبكيثب يفيپژِٚ٘ ک
فٛك ٚ ٔمِ فٛك ها كه ٘بي  ل كائّب کِٕيٓ ثلاْ ٦ِٕبٍذ کٗ پژْٚ٘گو ثبيا. رأًِ ف٦بي ثبّل

٘ب  و كاكٖيها ثو آٔٙب ا٥ّبي کٕل کٗ ثو ٍب يوك ٚ ّ٘بْ ٢ٔبهد أزمبكيٕل پژِٚ٘ كه ٢ٔو ثگيفوا
کٗ  يرٛأل َٔجذ ثٗ ٦ِوفذ ٚ ّٛا٘ل ّٔي ٓ اٍذ کٗ پژْٚ٘گويا يبكيلٖ ثٕيٕغب ٥ميكه ا. کٕل ِي
ٓ يل كهٕلك فُٙ ٔمِ فٛك كه ايكه ٥ٛٗ اٚ ثب. ب ِٕفًٖ ثبّلي يٕيب ٥ي يکٕل فٕض ِي ليرٌٛ
ك يبْ رؾميفٛك كه عو يكّٛاه ثوا٘بي  ٓ ٥ًّ ِٞوػ کوكْ پوٍِيكه ٚال٤ ّ٘. ٕل ثبّليفوا

 .(6: 9996، ؛ ثٗ ٔمً اى ِب80ٍْٛ: 9393ي، کيثٍبٔٗ اٍذ )يذ رأًِ گواياى ف٦بٌ يثقْ

ّٛك کٗ  يٕٗ ر٦ٍٛٗ ِّکٓ اٍذ ٍجت ِغفٛي ِبٔلْ ٥ًٍ ٚ ٥ٛاٍِيكه ىِ يکوك کّيارقبم هٚ
ثٗ ، ِضّوصّو ثبّلً ثٗ ر٦ٍٛٗ ئ يها کٗ ِّکٓ اٍذ ثوا يٚ اللاِبرأل  ّلٖ يبفزگيٍجت ر٦ٍٛٗ ٔ

 يثوا ياٍزفبكٖ اى هُٚ كٌف. وكيكه ٢ٔو ٔگ، ٓ ّلٖييِْقٔ ٚ اى لجً ر٦ يً چبهچٛة ٢ٔويكٌ
ٔ كاكٖ ّل ثٗ ّ٘يٓ فبٝو يك ِٕبٍت رْقيثٗ ٘لف ِٛهك ٢ٔو ٚ پبٍـ ثٗ ٍؤاالد رؾم يبثيكٍز
 ٍٗ هأل اٍزفبكٖ ّلٖ اٍذ.  يک كه ٝيکالٍ يٓ پژِٚ٘ اى هُٚ كٌفيكه ا

ک ياى ِزقٖٖبْ  يٓ گوٚ٘يث، لْ ثٗ اعّب٣ ٢ٔويهٍ يثوا يكٌفي، ٍٕز اگو چٗ ثٗ ٕٛهد
ٚ ٘ب  لٖيل ايرٌٛ يوا ثوايّٛك اِب اف ِي ٓ ثٗ کبه گوفزٗي٦ِ يكه ِٛهك ٥ِٛٙٛي، هّزٗ فبٓ ٥ٍّ

٘بٍْٛ ٚ ّٛك ) ِي ٓ هُٚ اٍزفبكٖيي اى ائ ي٤ ٥ٍّيواِْٛ َِبئً ربىٖ ٚ ثليل پي٢ٔواد عل
 .(2000، گواْيك

افن ، گويکلي يا٥ٚب ثوا 1رٛاْ ٔبّٕبً ثٛكْ ِي ها يک كٌفيّبفٔ رکٕ يژگيٍٗ ٚ
ثٗ . (9999، ٌيبكٚ ٚ گٍي؛ ثٗ ٔمً اى آِجو950ٍٚ: 9389، ٔبفلاي، فلائكأَذ ) 3ٚ رکواه 2ثبىفٛهك

و ي٢ٔو فٛك ها ثلْٚ ِواع٦ٗ ثٗ ٍب، پبًٔ(هٚك ٘و ِزقٖٔ ٥ٚٛ گوٖٚ ) ِي ت کٗ أز٢بهيٓ روريا
اٝال٣  يگو كه پژِٚ٘ كٌفيکليگوٖٚ اى ؽٚٛه  يٓ ا٥ٚبيّ٘چٕ. ك٘لِزقٖٖبْ گوٖٚ اهائٗ 

کٕل ٚ آٔٙب ها كٚثبهٖ كه  ِي يظ كٚه اٚي ها گوكآٚهيپژْٚ٘گو ٔزب. (ٔبّٕبً ثٛكْ يژگيٚٔلاهٔل )
                                                           
1. Anonymity 

2. Feedback 
3. Iteration 
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؛ اٌجزٗ ٢ٔواد ٘و فوك ثلْٚ مکو ٔبَ ثٗ افن ثبىفٛهك( يژگيٚك٘ل ) ِي به ِزقٖٖبْ گوٖٚ لواهيافز
گو ٢ٔو فٛك ها يک ثبه كي٘و ، ظ كٚه اٚي ثٗ ِزقٖٖبْ گوٖٚيثب اهائٗ ٔزب. هٍل ِي ٓيوياٝال٣ ٍب

ذ ارفبق ي( رب كه ٔٙبرکواه يژگيٚبثل )يٓ كٚه اكاِٗ يٕل ِّکٓ اٍذ رب چٕليٓ فوايا. كاهٔل ِي اثواى
 .(2002، ٚ اٍزٛاهد ي؛ ثٗ ٔمً اى ثوك٢ٌٔو ؽبًٕ ّٛك )ّ٘بْ

ٗ ّل يرٙ يكأْگبٖ ثورو کْٛه كه ؽٛىٖ ٥ٍَٛ أَبٔ 90ل ياى اٍبر يَزيٓ پژِٚ٘ اثزلا ٌيكه ا
ل. ٍپٌ ثب يثٛكٔل، ِْقٔ گوك يب اصو پژْٚ٘يکزبة، ِمبٌٗ ٚ  يٕٗ ر٦ٍٛٗ كاهايکٗ كه ىِ يٚ کَبٔ

ل يٓ اٍبرئفو اى ا 40ک ثٗ يثٗ آكهً آٔٙب، ثب ٔيك يبثيٓ افواك ٚ كٍزيبى ايکَت اٝال٥بد ِٛهك ٔ
ٔفو  95رٕٙب ، ك ِٛهك اٍزفبكٖ كه آْيك ٚ هُٚ رؾميْ رؾمبْ ٥ٕٛايل ٚ پٌ اى ثيثؾش ٚ گفزگٛ گوك

 :اىکٕٕلگبْ ٥جبهد ثٛك  ْقٖبد ّوکذِ. کوكٔل يك ا٥الَ آِبكگيكه رؾم يّ٘کبه ياى آٔٙب ثوا

 ٚ َِبئً ر٦ٍٛٗ يّٕبٍ عب٦ِٗ يک ٔفو فٛق كکزواي -

 يّٕبٍ عب٦ِٗ يكٚ ٔفو كکزوا -

 ٚ ر٦ٍٛٗ يِ الزٖبكيگوا يّٕبٍ عب٦ِٗ ئفو كکزو 4 -

 ي٥ٍَٛ الزٖبك ئفو كکزوا 4 -

 ييهٍٚزب يِ ر٦ٍٛٗ اعزّب٥يگوا يّٕبٍ عب٦ِٗ يک ٔفو كکزواي -

 يَِبئً اعزّب٥ يِ ثوهٍيگوا يّٕبٍ عب٦ِٗ يک ٔفو كکزوي -

 يِ فوٕ٘گيگوا يّٕبٍ عب٦ِٗ يكٚ ٔفو كکزوا -

واْ ٚ يا يذ ٥ًٍ ٥مت ِبٔلگيبى ٚ اّ٘يياْ اِزيٓ ِيير٦، الىَ ثٗ مکو اٍذ کٗ كه رّبَ هأل٘ب
و ي؛ رأصي٘ب ٕٗيکود ٚ ّبًِ گييف ٌيك ٝيثٗ ر٦ٍٛٗ اى ٝو يبثيكٍز يثوا يْٕٙبكيپ يها٘کبه٘ب

به يو ثَيرأص بى ٚياِز 2: و کُيرأص، بىياِز 3: و ِزٍٜٛيرأص، بىياِز 4 :بكيو ىيبى، رأصياِز 5: بكيبه ىيثَ
بى يِغ٣ّٛ اِزي، ْٕٙبكيي كه ِمبثً ٘و ٥بًِ ٚ ها٘کبه پيكه ٘و هأل ٔ. بى ٕٛهد گوفذياِز 9کُ: 

 .ليهٍ ِي کٕٕلگبْ ِْبهکذ يي ثٗ آگب٘يٓ ٘و فوك ٔيْيكه هأل لجً ٚ پبٍـ پ

 يثوا. ُيٍٗ هأل اٍزفبكٖ کوك ياٝال٥بد اى پوٍْٕبِٗ كه ٝ يگوكآٚه يك ثوايٓ رؾميكه ا
كه هاثٞٗ ثب ٥ًٍ  كيٕٗ رؾميْيبد ٚ پيلگبٖ ٕبؽج٢ٕواْ ٚ ِکبرت ِقزٍف ِٕلهط كه اكثيٓ کبه كيا

واْ ِٛهك ِٞب٦ٌٗ لواه گوفذ ٚ پٌ اى يكه ؽبي ر٦ٍٛٗ اى عٍّٗ ا يکْٛه٘ب يِبٔلگ ٥ٛاًِ ٥متٚ 
واْ يا يبفزگيٚ ر٦ٍٛٗ ٔ يِبٔلگ ٥بًِ ثٗ ٥ٕٛاْ ٥ًٍ ٥مت 95ً آٔٙب ر٦لاك يٗ ٚ رؾٍيٚ رغي يثوهٍ

٘بي  يبد ٚ اٍزوارژيٍپٌ ٢ٔو. لٔليٓ گوكييکٕٕلگبْ ر٦ أزقبة ٚ عٙذ ا١ٙبه ٢ٔو ِْبهکذ
 يثب كلذ ِٞب٦ٌٗ ٚ ها٘کبه٘ب، ك مکو ّلٖ اٍذير٦ٍٛٗ کٗ اُ٘ آٔٙب كه فًٖ كَٚ رؾمِقزٍف 
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لواه گوفذ ٚ ثب ٌؾبٟ کوكْ  يثٗ ر٦ٍٛٗ ثٗ كلذ ِٛهك ٔمل ٚ ثوهٍ يبثيكٍز يآٔٙب ثوا يْٕٙبكيپ
اللاَ کٗ  49ر٦لاك ، واْيٚ... ا يفوٕ٘گي، اعزّب٥ي، بٍيٍي، قيِقزٍف ربه٘بي  يژگيٜ ٚ ٚيّوا
٢ٔو ِزقٖٖبْ أزقبة ٚ عٙذ ا١ٙبه، ٔ كاكٖ ّلٔليثٗ ر٦ٍٛٗ ِٕبٍت رْق يبثيكٍز يثوا

 . ِْقٔ ّلٔل

 : ٓ ٍٞؼ ارفبق ٢ٔويير٦

 ٓييٍٞؼ ارفبق ٢ٔو ها ر٦ يكٌف يِ اى اعواياى ِؾممبْ پ يبهيثَ، 2ٚ ٚة 1بِييٍيثٗ ٢ٔو ٚ
 يبهيٚال٤ افزٓ كه يا. كٕ٘ل ِي ها أغبَ يويگُ يٓ رّٖيا٘ب  ً كاكٖيثٍکٗ پٌ اى رؾٍ، کٕٕل ّٔي

فٛك ها كهثبهح ٍٞؼ ارفبق ٢ٔو  يو ّقٖيهٍبٔل ٚ گبٖ پژْٚ٘گو رفَ ِي ٍٞؼ ارفبق ٢ٔو ها 3ثٛكْ
 ئ اهىُ ٥لكيرقٖرو  اٌجزٗ ها٘کبه ِّٞئٓ. کٕل ِي بك ٚ کُ اٍزفبكٖيكاهك ٚ اى کٍّبد ى ِي بْيث

ٍبىك  ِي ويپن اِکبَْٗ ٍٞؼ ارفبق ٢ٔو ها يٓ کبه رکواه پژِٚ٘ ٚ ِمبيا. ثٗ ٍٞؼ ارفبق ٢ٔو اٍذ
 .(953-954: 9389، ٔبفلاي، )فلائ

 يت ّ٘بٕ٘گياى ٙو يپبًٔ كٌف يبْ ا٥ٚبيياْ ارفبق ٢ٔو ِيٓ ِيير٦ يٓ پژِٚ٘ ثوايكه ا
کٗ چٕل ِمٌٛٗ ها ثو  يك٘ل کٗ افواك ِي کٕلاي ْٔبْ يت ّ٘بٕ٘گيٙو. اٍزفبكٖ ّلٖ اٍذ 4کٕلاي

لٚبٚد كهثبهٖ  يها ثوا يِْبثٙ يبه٘بي٦ِ يثٗ ٝٛه اٍبٍ أل، ذ آٔٙب ِورت کوكٖياٍبً اّ٘
« ذياّّ». گو ارفبق ٢ٔو كاهٔليکليٓ ٌؾبٟ ثب يٚ اى األ  ثٗ کبه ثوكٖ٘ب  ک اى ِمٌٛٗيذ ٘و ياّ٘
، بهيٓ ٦ِياٌٚ. کٕل ِي اهائٗ يبه آِبهيكٚ ٦ِ يكٌف٘بي  ب اكاِٗ كٚهٖيكهثبهٖ رٛلف  يويگُ يرّٖ يثوا

 ٓييکٕلاي ر٦ يت ّ٘بٕ٘گيپبًٔ اٍذ کٗ ثو اٍبً ِملاه ٙو يبْ ا٥ٚبيِ يارفبق ٢ٔو لٛ
ي آْ كه كٚ كٚه يب هّل ٔبچيت يٓ ٙويصبثذ ِبٔلْ اي، ٓ ارفبق ٢ٔويكه ٕٛهد ٔجٛك چٕ. ّٛك ِي
ل ِزٛلف يثب يٕل ٢ٔوفٛا٘يكه رٛافك ا٥ٚبء ٕٛهد ٔگوفزٗ اٍذ ٚ فوا يْيك٘ل کٗ افيا ِي ْٔبْ يِزٌٛا
ٕل يِزٛلف کوكْ فوا يثوا (W) کٕلاي يت ّ٘بٕ٘گيٙو يآِبه يبْ مکو اٍذ کٗ ٦ِٕبكاهيّب. ّٛك
ي ئ wبه کٛچک يو ثَيِمبك ي٥ٚٛ ؽز 90ْزو اى يثب ر٦لاك ث٘بي  پبًٔ يثوا. کٕل ّٔي ذيکفب يكٌف

كه . (9384ي، قي؛ ثٗ ٔمً اى ِْب79-80: 9393ي، ليٚ هّ يِٛغٍي، هٌٍٕٛل )يآ ِي ٦ِٕبكاه ثٗ ؽَبة
 :کٕلاي مکو ّلٖ اٍذ يت ّ٘بٕ٘گيگٛٔبگْٛ ٙوو يو ِمبكيعلٚي ٕفؾٗ ث٦ل رفَ
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4. Kendall’s coefficient of concordance (w) 
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 کٕلاي يت ّ٘بٕ٘گيو گٛٔبگْٛ ٙويو ِمبكيرفَ: 2علٚي 

 ت ٥ٛاًِيٕبْ َٔجذ ثٗ رورياّٝ ويرفَ ((Wت کٕلاي يِملاه ٙو
 ٚعٛك ٔلاهك فيبه ٦ٙيارفبق ٢ٔو ثَ 9/0
 کُ فيارفبق ٢ٔو ٦ٙ 3/0
 ِزٍٜٛ ارفبق ٢ٔو ِزٍٜٛ 5/0
 بكيى يارفبق ٢ٔو لٛ 7/0
 بكيبه ىيثَ يبه لٛيارفبق ٢ٔو ثَ 9/0

 (9997، ذي؛ ثٗ ٔمً اى ا96ّّ: 9385ي، لٍٚزي)٥ٍ

كهٕل ثٗ ٥ٕٛاْ ٍٞؼ ارفبق  70ياْ يٓ پژِٚ٘ ِيکٗ مکو ّل كه ا يؾبريثب رٛعٗ ثٗ رٛٙ
ِٞوػ ّلٖ  يْٕٙبكيب ٘و ها٘کبه پيٚ  يٓ اٍبً ٘و ٥بًِ ٥مت ِبٔلگيثو ا. ليٓ گوكيي٢ٔو ر٦

 ِّکٓ ها کَت يبى٘بيكهٕل اِز 70ك يثٗ ر٦ٍٛٗ کٗ كه هأل كَٚ ٚ ٍَٛ رؾم يبثيكٍز يثوا
ف ياى ٝ ئبّ يبىك٘يکٗ ثو اٍبً اِزئّٛك ٚ اى آٔغبئ ِي ٍٞؼ ارفبق ٢ٔو ها کَت، کوك ِي

، ٔفو ثٛك 95ي يرٛأَذ کَت کٕل ٚ ر٦لاك ِْبهکذ کٕٕلگبْ ٔ ِي بىياِز 5کود ٘و ِٛهك ؽلاکضو يٌ
رٛأَذ  ِي بىياِز 75ً ثٗ ر٦ٍٛٗ ئ يثوا يْٕٙبكيب ها٘کبه پيبى ٘و ٥بًِ ٚ يٓ ؽلاکضو اِزيثٕبثوا

ْزو ثٗ ِٕيٌٗ کَت يبى ٚ ثياِز 5/52ثٗ  يبثيكٍز ي٦ٕيبى يياْ اِزيٓ ِيكهٕل اى ا 70ثبّل ٚ کَت 
کوكٔل ثٗ ٥ٕٛاْ ٥ًٍ  ِي بى ها کَتيياْ اِزيٓ ِيکٗ ا يّل ٚ ِٛاهك ِي يٍٞؼ ارفبق ٢ٔو رٍم

ثٗ ر٦ٍٛٗ کٗ ِْبهکذ کٕٕلگبْ كهثبهٖ آٔٙب  يبثيكٍز يثوا يْٕٙبكيپ ي٘کبه٘بٚ ها ي٥مت ِبٔلگ
 . ّلٔل ِي كه ٢ٔو گوفزٗ، ارفبق ٢ٔو كاهٔل

 ٘ب  بفزٗي

  هأل اٚي : ٘بي  بفزٗي

ٕٗ ٍٞؼ ارفبق ٢ٔو ها کَت يگي 5واْ يا ي٥مت ِبٔلگ ي٥بًِ ِٞوػ ّلٖ ثوا 95اى ٓ هأل يكه ا
فملاْ ، (بى ِّکٓيكهٕل اِز 66/90کَت )بى ياِز 68ذ ٥ٍُ ثب يٍٗ ٥بًِ فملاْ ؽبکّ. ّٔٛكٔل

ٚ ٥لَ رٛعٗ ثٗ الٛاَ  (بى ِّکٓيكهٕل اِز 76کَت )بى ياِز 57ِب٘و ٚ کبهآِل ثب  يأَبٔ يوٚئ
ت يثٗ رور (بى ِّکٓيكهٕل اِز 33/73کَت )بى ياِز 55آٔٙب ثب  يثوا يييه ِقزٍف ٚ ٥لَ ثؤبِٗ

. کٕٕلگبْ كه هأل اٚي پژِٚ٘ ثٛكٔل لگبٖ ِْبهکذيْ اى كوايا يِبٔلگ ٥ٛاًِ ٥مترويٓ  ُِٙ
الزٖبك ، (ِّکٓ يبى٘بيكهٕل اِز 33/29کَت )بى ياِز 22ثب  يّيٜ الٍيٓ ٍٗ ٥بًِ ّوايّ٘چٕ

ؽبکُ ثو  ييوگوايٚ رمل ييٚ عجوگوا (بى ِّکٓيكهٕل اِز 33/49کَت )بى ياِز 37ثب  يرک ِؾٌٖٛ
ٓ يت کّزوياى ٢ٔو ٕبؽج٢ٕواْ ثٗ رور (بى ِّکٓياِز كهٕل 33/49کَت )بى ياِز 37واْ ثب يِوكَ ا
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ٚ  ٘ب كيلگبٖ يٓ ِوؽٍٗ پٌ اى ثوهٍيكه األ.  واْ كاّزٗيا يبفزگيو ِّکٓ ها ثو ر٦ٍٛٗ ٔيرأص
ً ى 90ٕبؽج٢ٕوْا  يْٕٙبك٘بيپ ً ر٦ٍٛٗ ٔي٥ِب ِٛا ْٛا ٥ کٕٕلگبْ  ِْبهکذلگٖب يوْا اى كيا يبفزگيو ٗث ٥ٕ

  :ليپژِٚ٘ أزقبة گوك

 پبًٔ كه كٚه اٚي  ياٙبفٗ ّلٖ رٍٜٛ ا٥ٚب ي. ٥ًٍ ٥مت ِبٔلگ3ّّبهٖعلٚي 

 واْيا ي٥ًٍ ٥مت ِبٔلگ فيهك

 َزٗ ٍبالهيذ ّبيويک ِليٚ فملاْ  يذ كافٍيويٍٛء ِل 9

 (ويكٌٚذ هأز)الزٖبك ٚاثَزٗ ثٗ ٔفذ  2

 ٥لَ اٌزياَ ٥ٍّي ثٗ لبْٔٛ 3

 ليّل ييرّوکيگوا 4

  يفَبك اكاه 5

 اكاهي ئٙبك٘ببْ يرٚبك ِ 6

 ٔبكهٍذاي  ِٕٞمٗ ي٘ب بٍذيا٥ّبي ٍ 7

 يٓ اٌٍٍّيِقزٍف ث٘بي ُ يرؾو 8

 يعٙبٔ٘بي  رٍٜٛ للهد يبٍيکْٛه ثب ا٘لاف ٍ ييثٍٛکٗ ّلْ كاها 9

 کبيآِو يگو کْٛه٘ب ثٗ ٍوکوكگيثب ك يِّب٦ٔذ اى رجبكي الزٖبك 90

اللاَ؛ اٌزياَ ٥ٍّي ثٗ لبْٔٛ ثب ً ثٗ ر٦ٍٛٗ ٍٗ ئ يِٞوػ ّلٖ ثوا يْٕٙبكيٓ اللاِبد پياى ث
کَت )بى ياِز 79َِزمً ٚ کبهآِل ثب  يكٍزگبٖ لٚبئ ،(بى ِّکٓيكهٕل اِز 96کَت )بى ياِز 72
ثٗ  (بى ِّکٓيكهٕل اِز 66/94کَت )بى ياِز 79ثب  يَزٗ ٍبالهيٚ ّب (بى ِّکٓيكهٕل اِز 66/94
لگبٖ ير٦ٍٛٗ اى ك يثوا يْٕٙبكيذ اللاِبد پيبى ها کَت ّٔٛكٔل ٚ اٌٚٛيٓ اِزيْزويت ثيرور

کبِ٘ کبهگواْ ٚ کبهِٕلاْ اى  ٓ ٍٗ اللاَ؛يّ٘چٕ. ك ثٛكٔليٕبؽج٢ٕواْ ِْبهکذ کٕٕلٖ كه رؾم
ف٦بي کوكْ  ،(بى ِّکٓيكهٕل اِز 32کَت )بى ياِز 24ثب  يب اعجبهيكاٍٚٝجبٔٗ ٚ ٘بي  ك افواطيٝو

بى يكهٕل اِز 33/33کَت )بى ياِز 25َزُ اهى ّٕبٚه ثب يکوكْ ٍ يثٗ ٢ِٕٛه ٥ٍّ٘ب  يٕواف
ثب کَت  (بى ِّکٓيكهٕل اِز 33/33کَت )بى ياِز 25ثب  کوكْ ثبىاه ٔوؿ اهى يٚ هلبثز (ِّکٓ
 ً ثٗ ر٦ٍٛٗ لواه گوفزٕل ئ يْٕٙبك ّلٖ ثواياللاِبد پ يبى ِّکٓ كه أزٙبيٓ اِزيکّزو

بى ير٦لاك اِز٘و ٥ٚٛ كه كٚه اٚي ثٗ ّ٘واٖ ٘بي  : كه هأل كَٚ پبٍـهأل كَٚ٘بي  بفزٗي
 يبه رک رک ا٥ٚب لواه گوفذ ٚ كٚثبهٖ اى آٔٙب ٢ٔوفٛا٘يكه افز يپبًٔ كٌف يرّبَ ا٥ٚب٘بي  پبٍـ

٥الٖٚ ثو پبٔيكٖ ي، ٥ًٍ ٥مت ِبٔلگ ي٦ٕ، يٓ كٚه كه ٍؤاي اٚييالىَ ثٗ مکو اٍذ کٗ كه ا. ّل
پبًٔ لواه گوفذ  يبه ا٥ٚبيي كه افزيكه كٚه اٚي ٔ يپبًٔ كٌف يا٥ٚب يْٕٙبكي٥ًٍ پي، ٥بًِ لجٍ
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ي رکواه ّل ٚ ٥الٖٚ يٓ کبه كه ِٛهك ٍؤاي كَٚ ٔيٓ ايّ٘چٕ. ٕليرب ٢ٔو فٛك ها كهثبهٖ آٔٙب اهائٗ ّٔب
ِْبهکذ  يْٕٙبكياللاِبد پ، كيٕٗ رؾميْيبد ٚ پيَِزقوط اى اكث يْٕٙبكياللاَ پ 49ثو 

ي ٢ٔو ثلٕ٘ل.كه ئٓ اللاِبد يكه ِٛهك ا يپبًٔ كٌف يل رب ا٥ٚبيي اٙبفٗ گوكيك ٔيکٕٕلگبْ رؾم
ً ثٗ ئ يثوا يْٕٙبكي٥بًِ ٚ اللاِبد پ 25ِٞوػ ّلٖ كه هأل كَٚ  يِبٔلگ ذ ٥ًٍ ٥متئٙب

 . اللاَ ثٛك 57ر٦ٍٛٗ 

واْ كه هأل كَٚ ٍٗ يا يبفزگيٚ ر٦ٍٛٗ ٔ ي٥مت ِبٔلگ يِٞوػ ّلٖ ثوا٘بي  بْ ٥بًِياى ِ
بى يكهٕل اِز 900)بى ياِز 75َزٗ ٍباله ثب کَت يذ ّبيويٚ فملاْ ِل يذ كافٍيوي٥بًِ؛ ٍٛء ِل

 يٚ فَبك اكاه (بى ِّکٓيكهٕل اِز 66/94)بى ياِز ٥79لَ اٌزياَ ٥ٍّي ثٗ لبْٔٛ ثب کَت ، (ِّکٓ
لگبٖ يبى ها کَت کوكٔل ٚ اى كيٓ اِزيْزويث (بى ِّکٓيكهٕل اِز 66/94)بى ياِز 79ثب کَت 

ٍٗ ٥بًِ؛ . واْ ثٛكٔليا يبفزگي٥ٛاًِ ر٦ٍٛٗ ٔرويٓ  ك ُِٙيٕبؽج٢ٕواْ ِْبهکذ کٕٕلٖ كه رؾم
گو يثب ك يِّب٦ٔذ اى رجبكي الزٖبك، (بى ِّکٓيكهٕل اِز 6/22)بى ياِز 97ثب کَت  يّيٜ الٍيّوا

بك ٚ يٚ ٚاهكاد ى (بى ِّکٓيكهٕل اِز 40کَت )بى ياِز 30کب ثب کَت يآِو يکْٛه٘ب ثٗ ٍوکوكگ
بى ِّکٓ ها کَت ّٔٛكٖ ياِزٓ يکّزو (بى ِّکٓيكهٕل اِز 40)بى ياِز 30ي ثب کَت يٕبكهاد کُ ٔ

 . واْ كاها ثٛكٔليا يبفزگيٚ ر٦ٍٛٗ ٔ يٓ ٔمِ ها كه ٥مت ِبٔلگيکّزو يپبًٔ كٌف يل ا٥ٚبيٚ اى ك

كهٕل  900بى ٚ ياِز 75و ثب ياللاَ ى 6ثٗ ر٦ٍٛٗ  يبثيكٍز يثوا يْٕٙبكيٓ اللاِبد پيكه ث
 :لٔليبى كه ايٓ ِوؽٍٗ گوكيٓ اِزيْزويبى ِّکٓ ؽبئي ثياِز

 يَِزمً ٚ اكاهٖ ثٛكعٗ لٛ يِبٕٔل ثبٔک ِوکي يليکٍ يِؤٍَبد ِبٌغبك يا -9

 َِزمً ٚ کبهآِل يغبك كٍزگبٖ لٚبئيا -2

 اٌزياَ ٥ٍّي ثٗ لبْٔٛ -3

 (ًٍٙ ٚ آٍبْ ّ٘ٗ ثٗ آْ يبْ آىاك اٝال٥بد ٚ كٍزوٍيعو)ذ يثٙجٛك ّبفٔ ّفبف -4

 يرؾمك ؽمٛق ّٙوٚٔل -5

 کٕزوي فَبك اكاهي -6

ياْ يٍَٛ پبٍـ ٘و ِزقٖٔ كه كٚه كَٚ كه کٕبه ِهأل ٍَٛ: كه پوٍْٕبِٗ هأل ٘بي  بفزٗي
 70 ي٦ٕيکٗ ٍٞؼ ارفبق ٢ٔو  يٓ هأل ِٛاهكيكه ا. بى ِٛاهك مکو ّلٖ كه هأل كَٚ اهائٗ ّلياِز

 5/52 يٓ ّ٘ٗ ِٛاهك مکو ّلٖ كاهايل. ثٕبثوايؽنف گوك، ِّکٓ ها کَت ٔکوكٔل يبى٘بيكهٕل اِز
ِٞوػ ٘بي  ٕٗيياْ ِٛافمذ فٛك ها ثب گييذ ّل رب ِبْ كهفٛاٍيْزو ثٛكٔل ٚ اى پبٍقگٛيبى ٚ ثياِز
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بْ كه يً ٚ ثبىگْذ كاكٖ ّل ٚ رّبَ پبٍقگٛيرکّ يپوٍْٕبِٗ اهٍبٌ 95ّ٘ٗ . ّلٖ ا٥الَ كاهٔل
 . ي ّوکذ کوكٖ ثٛكٔلئ يٓ هأل كه كٚه لجٍيا

ٍٗ ٥بًِ؛ ٍٛء  تيواْ كه هأل ٍَٛ ثٗ روريا يبفزگير٦ٍٛٗ ٔ يبْ ٥ٛاًِ ِٞوػ ّلٖ ثواياى ِ
 ،بى ِّکٓيكهٕل اِز 900بى ٚ کَت ياِز 75ثب  َزٗ ٍبالهيذ ّبيويٚ فملاْ ِل يذ كافٍيويِل

 بى ِّکٓ ٚ ٥لَ اٌزياَ ٥ٍّي ثٗ لبْٔٛيكهٕل اِز 66/98بى ٚ کَت ياِز 74ثب  ذ ٥ٍُيفملاْ ؽبکّ
 لگبٖيواْ اى كيا ي٥ًٍ ٥مت ِبٔلگرويٓ  لٔل ٚ ُِٙيبى گوكيٓ اِزيْزويبى ؽبئي ثيياْ اِزيٓ ِيثب ّ٘

 ك ثٛكٔل. يٕبؽج٢ٕواْ رؾم

 66/70بى ٚ کَت ياِز 53ِقزٍف ثب ٘بي  كه ؽٛىٖ يٍٗ ٥بًِ؛ ٥لَ اٌزياَ کبًِ ثٗ كِٛکواٍ
بى ٚ کَت ياِز 55آٔٙب ثب  يثوا ييي٥لَ رٛعٗ ثٗ الٛاَ ِقزٍف ٚ ٥لَ ثؤبِٗ ه، بى ِّکٓيكهٕل اِز

كهٕل  33/73بى ٚ کَت ياِز 55ٚ کبهآِل ثب  يأَبٔ يوٚيبى ِّکٓ ٚ فملاْ ٔيكهٕل اِز 33/73
لگبٖ يواْ اى كيا يبفزگئمِ ها كه ر٦ٍٛٗ ٔرويٓ ٓ ييبفذ ٚ پبيبى ها كهيٓ اِزيکّزو، بى ِّکٓياِز

 .ك كاها ثٛكٔليٕبؽج٢ٕواْ ِْبهکذ کٕٕلٖ كه رؾم

 يغبك كٍزگبٖ لٚبئيثٗ ر٦ٍٛٗ ِّ اللاَ؛ ا يبثيكٍز يثوا يْٕٙبكيبْ اللاِبد پيكه ِ
 ي،َِزمً ٚ اكاهٖ ثٛكعٗ لٛ يِبٕٔل ثبٔک ِوکي يليکٍ يِؤٍَبد ِبٌغبك يا ،َِزمً ٚ کبهآِل

ًٍٙ ٚ آٍبْ  يبْ آىاك اٝال٥بد ٚ كٍزوٍيعو)ذ يثٙجٛك ّبفٔ ّفبف، ذ لبْٔٛيؽبکّ يثولواه
بى يكهٕل اِز 900بى ٚ کَت ياِز 75ثب  يٚ کٕزوي فَبك ّ٘گ يَزٗ ٍبالهيّب، (ّ٘ٗ ثٗ آْ

 . ثٗ ر٦ٍٛٗ ثٛكٔل يبثيكٍز يك ثوايرؾمذ ٕبؽج٢ٕواْ ّوکذ کٕٕلٖ كه ياٌٚٛ، ِّکٓ

بى يكهٕل اِز 52بى ٚ کَت ياِز 39ثب  يذ كاكْ ثٗ ر٦ٍٛٗ اعزّب٥يٓ ٍٗ اللاَ؛ اٌٚٛيّ٘چٕ
بى ٚ کَت ياِز 44ثب  َِکٓ ٚ پّٛبک(، غنا)فبٔٛاكٖ  يِٖوف يبى٘بيٓ ؽلالً ٔيرأِ، ِّکٓ

 66/66بى ٚ کَت ياِز 50 ثباي  ٓ ِٕٞمٗييٖ کوكْ رغبهد ثيجواٌيٌ بى ِّکٓ ٚيكهٕل اِز 66/58
 . کَت کوكٔل يْٕٙبكيٓ اللاِبد پيبى ها كه ثيٓ اِزيکّزو، بى ِّکٓيكهٕل اِز

 يبثيكٍز يثوا يْٕٙبكيٚ اللاِبد پ يِبٔلگ ٥ًٍ ٥مت يبه ارفبق ٢ٔو ثوايبْ هأل ٍَٛ ٦ِيكه پب
ٍٞؼ ارفبق واْ ٘و ٔٗ ٥بًِ يا يِبٔلگ ٥مت ياى ٔٗ ٥بًِ ِٞوػ ّلٖ ثوا. ليثٗ ر٦ٍٛٗ ا٥ّبي گوك
به ارفبق ياللاَ ٦ِ 38، ً ثٗ ر٦ٍٛٗئ يثوا يْٕٙبكياللاَ پ 49بْ يٓ اى ِيّ٘چٕ. ٢ٔو ها کَت کوكٔل

 يِٖوف يبى٘بيٓ ؽلالً ٔيرأِ ،يذ كاكْ ثٗ ر٦ٍٛٗ اعزّب٥ي٢ٔو ها کَت ّٔٛكٖ ٚ ٍٗ اللاَ؛ اٌٚٛ
 لٔل.يو ٔگوكبه ارفبق ٢ٔيِٛفك ثٗ کَت ٦ِاي  ٓ ِٕٞمٗييٖ کوكْ رغبهد ثيجواٌيفبٔٛاكٖ ٚ ٌ
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  ْٕٙبكاديٚ اهائٗ پ يويگ غٗئزثؾش ٚ 

٥ًٍ ٚ واْ يا يکٗ ٔقجگبْ ٥ٍَٛ اعزّب٥ ِْقٔ ّل يؽبًٕ اى أغبَ كٌفظ يثٗ ٔزب يثب ٔگب٘
ٓ ٥ٛاًِ يا. کٕٕل ِي کْٛه لٍّلاك يبفزگيٚ ر٦ٍٛٗ ٔ ي٥بًِ ٥مت ِبٔلگرويٓ  ها ُِٙ ي٥ٛاًِ كافٍ

َزٗ يذ ّبيويٚ فملاْ ِل يذ كافٍيوياى : ٍٛء ِلذ ٥جبهد يت اّ٘يّ٘بٔگٛٔٗ کٗ مکو ّل ثٗ رور
و يكٌٚذ هأز ،اٌزياَ ٥ٍّي ثٗ لبْٔٛ كه اهکبْ اكاهي، ذ ٥ٍُ كه اهکبْ اكاهييفملاْ ؽبکّ، ٍباله

  :ُيپوكاى ِي و ثٗ ّوػ آٔٙبيثٛكٔلکٗ كه ى يرج٦يذ اى كِٛکواٍ ٚاثَزٗ ثٗ ٔفذ ٚ فملاْ

اى  کْٛه ي٥بًِ ٥مت ِبٔلگرويٓ  َُِٙزٗ ٍباله يذ ّبيويک ِليذ ٚ فملاْ يويٍٛء ِل
ك يکٗ فمٜ اى ٝو يوأيِلّٛك. كه ٚال٤ ثب ٚعٛك  ِي ٢ِٕو ِزقٖٖيٓ ٥ٍَٛ اعزّب٥ي ِؾَٛة

كه ٕٛهد ِؾوى ّلْ ٥لَ  يكه َِٕل کبه َ٘زٕل ٚ ؽزاي  ٞٗثچ گٛٔٗ ٙبيهاثٞٗ ٚ ثلْٚ ٘
ٚ ؽً ِْکالد  ييّٕبٍب، ّٛٔل يگو ِٕزمً ِيثٗ ٚىاهرقبٔٗ كاي  فمٜ اى ٚىاهرقبٔٗ، ذيٕالؽ
ٚ ؽً ِْکالد  يئٗ رٛاْ ّٕبٍب يوأيٓ ِليِّکٓ اٍذ. چٕويثٌ ِْکً ٚ غ يکبه، کْٛه

 ؽً ٦ِٚالد کْٛه اى فٛك ْٔبْ ير٦ٙل الىَ ها ثوا، کْٛه ها كاهٔل ٚ ٔٗ كهٕٛهد رٛاْ
ب كه ؽبي يبفزٗ ٚ ير٦ٍٛٗ ٔ يبفزٗ ٚ کْٛه٘بير٦ٍٛٗ  يٓ کْٛه٘بيکٗ رفبٚد ث كٕ٘ل. آٔچٗ ّٔي

ٓ ئّٛٔٗ ثبهى ا. واْ آْ کْٛه٘بٍذيفبٓ ِل٘بي  يژگيذ ٚ ٚيويٖٛ ِليّ، ىٔل ِي هلُ ر٦ٍٛٗ ها
عٙبْ ها ثب  يزيويهٚى ِل٘بي  ٖٛياِو کْٛه ژاپٓ اٍذ کٗ رٛأَزٗ اٍذ ٥ٍَٛ ٚ فْٕٛ ٚ ّ

ل يغبك ّٔبيذ ايويها كه ِل يٕيٖٛ ٔٛيت ّٔٛكٖ ٚ ّيعب٦ِٗ ژاپٓ روک يٚ ثبٍزبٔ يٍٕز٘بي  ٖٗيفٖ
٦ِوٚف ّلٖ اٍذ، ثب ٥ٕبيذ ثٗ چٕيٓ اٌگٛيي اٍزفبكٖ اى هُٚ ِليويزي  يژاپٕذ يويکٗ ثٗ ِل

  کبهآِل ٔمِ ثٗ ٍيايي كه ر٦ٍٛٗ کْٛه ثو ٥ٙلٖ فٛا٘ل كاّذ.

اٍذ کٗ ٔمِ ِّٙي كه  ياى ٥ٛاٍِ يکيي يذ ٥ٍُ كه اهکبْ اكاهي کْٛه ٔيفملاْ ؽبکّ
ل يٓ اٍذ کٗ ٥ٍُ ٚ رٌٛياٍذ اکٕل. آٔچٗ ِْقٔ  ِي فبيا (يبفزگيذ ِٛعٛك )ر٦ٍٛٗ ٔيرلاَٚ ٦ٙٚ

كه  ييل ٚ گَزوُ ٥ٍُ ٚ كأِ ٔمِ ثٗ ٍياياٍذ ٚ رٌٛ يرّلْ اِوٚى يإٍ يآْ ٍٕگ ثٕب
ٚ... کْٛه٘ب كاهك ٚ كه ٚال٤ ِٛرٛه  ياعزّب٥ي، بٍيٍي، ِقزٍف الزٖبك٘بي  ْوفذ ؽٛىٖيهٚٔك ٚ پ

كه کْٛه اي  ر٦ٍٛٗ ي٘ب بٍذيٚ ٍ٘ب  ٍوٌٛؽٗ ثؤبِٗ يکٗ ٥ٍُ ِؾٛهيِؾوکخ ر٦ٍٛٗ اٍذ ٚ رب ىِبٔ
ك ي( كه رؾم9385) يبٔيٓ هاثٞٗ پٛهيكه ا. ذ ِٛعٛك ارفبق ٔقٛا٘ل افزبكيكه ٦ٙٚ يويئجبّل رغ

ْٗ ٔلاّزٗ يٓ اٍذ کٗ إبٌذ فکو ٚ أليواْ ايِب٤ٔ ر٦ٍٛٗ كه ارويٓ  ي ٦ِزمل اٍذ کٗ ُِٙيفٛك ٔ
رٛأل ِْکالد فٛك ها  يِ يعب٦ِٗ ىِبٔ ي٦ٕ، يٕٗ ّٛكيواْ ٔٙبكيلْ كه عب٦ِٗ ايْيل أليُ ٚ ثبيا

 يثبّل ٚ رب ِکبرت فکو يغبك ِکزت فکويٚ ا يپوكاىٗ ي٢ٔو يثوا يي٘ب ٍبىِبْ يؽً کٕل کٗ كاها
ل، ثٕبثوايٓ الىَ اٍذ کٗ يواْ ثٗ ٍوأغبَ ٔقٛا٘ل هٍير٦ٍٛٗ ا، ٕٗ ْٔٛكيغبك ٚ ٔٙبكيواْ ايكه ا

 اعوايي الىَ ها أغبَ ك٘ل.کبهگياه ر٦ٍٛٗ كه ايٓ ىِيٕٗ ٚاهك ٥ًّ ّلٖ ٚ اللاِبد فوٕ٘گي ٚ 
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ٓ ِٛهك ثب يو ٚاثَزٗ ثٗ ٔفذ اٍذ کٗ ايكٌٚذ هأز، واْيا يِبٔلگ گو اى ٥ٛاًِ ٥متيك يکي
ْٔبْ ٚ  كاهك يُ٘ فٛأ (9393گواْ )يٚ پؤبک ٚ ك (9396) يٚ لٕجو يمبد ع٦فويظ رؾمئزب
 يفٛة كاّزٗ ٚ ؽبک يؽکّوأ ي٘ب ثو ّبفٔ يكاه يٚ ٦ِٕ ياصو ِٕف ئفز يك٘ل کٗ كهآِل٘ب يِ

ٚ ا٥زواٗ ٚ  يبٍيصجبد ٍ، کٕزوي فَبك ي٘ب ثو ّبفٔ ئفز يكاه كهآِل٘ب يٚ ٦ِٕ يو ِٕفياى رأص
ٓ يذ لٛأيفيكٌٚذ ٚ ک يٓ كهآِل٘ب ثو اصو ثقْيا يو ِٕفيگو اى رأصيك يياٍذ. اى ٍٛ ييپبٍقگٛ

ٔفذ  يثبٚه ثٛك کٗ کْٛه٘بٓ يبٔگناه ٍبىِبْ اٚپک ثو ايکٕٕل. "فٛاْ پبثٍٛ آٌفبَٔٛ" ثٕ يذ ِيؽکب
کٗ  ييگناهٔل. کْٛه٘ب يِ ِيكهكٔبک ها ثٗ ّٔب يزيٚ ٚال٦أل  غوق ّلٖ يٞبٔيّ يي كه ٔغبٍزيف

کبهّٕبٍبْ . ثؤل يهٔظ ِ يٓ ِْکالد الزٖبكيْزويّبْ ثٗ ٔفذ ٚاثَزٗ اٍذ اى ث هٚىِوٖ يىٔلگ
أل  گناّزٗ يهٚٔل ر٦ٍٛٗ ثٗ عب ثو يآصبه ِٕف يِٕبث٤ ا٥زمبك كاهٔل کٗ ٕبكهاد ٔفز يلٖ ثالي٘ٛاكاه ا

ِز٣ٕٛ ْٔلْ ، کّزو اى ؽل أز٢به يهّل الزٖبك :ي ّ٘چْٛرٛاْ ثٗ ِٛاهك يکٗ اى آْ عٍّٗ ِ
آصبه ، يفمو ٚ ٔبثواثو يٍٞٛػ ثبال، يٓ ثٛكْ ّبفٔ هفبٖ اعزّب٥ييپب، يالزٖبك يٍبفزبه٘ب
)ٔٛهثقِ،  اّبهٖ کوك ٔبِٕبٍت يقزٗ ٚ اكاهٖ ٚ ؽکّوأيفَبك افَبه گَ، يٞيَذ ِؾيِقوة ى

كٌٚذ ها  ئفز يكهآِل٘ب، ويهأز٘بي  كه ٚال٤ كه كٌٚذ .(9387، يورواثي؛ ثٗ ٔمً اى 43ِ: 9395
َذ ٚ ثو ٥کٌ ٍِذ ثٗ يكٌٚذ ٚاثَزٗ ثٗ ِوكَ ٔي، ٍبىك ٚ اى ٢ٔو ِبٌ ِي فيفوثٗ ٚ ِوكَ ها ٔؾ

به كاهك ٚ ٚعٛكُ ٚاثَزٗ يصوٚد ها كه افز يکٗ ِٕج٤ إٍ يٓ كٌٚزيٚ كه چٕ. ثبّل ِي كٌٚذ ٚاثَزٗ
كٌٚذ كهاى  ئلاهك ٚ كٍذ ِوكَ ثٗ ٍٛ ييِْبهکذ ِوكَ ٦ِٕب، َذيبد اى ِوكَ ٔيثٗ افن ِبٌ

ٓ يثٕبثوا. کْٛه فٛا٘ل ثٛك يبفزگيٚ ر٦ٍٛٗ ٔ يٚ رلاَٚ ٥مت ِبٔلگ يٓ اِو فَبك اكاهياٍذ. رج٦بد ا
کْٛه ثٗ  يکبٍزٓ اى ٚاثَزگ، كه کْٛه يگو كه هاٖ هف٤ ِٛا٤ٔ ٥مت ِبٔلگياى اللاِبد ُِٙ ك يکي

ثبّل، اٌجزٗ كه اصو رؾويُ چٕيٓ ّوايٞي ايغبك ّلٖ اٍذ اِب الىَ ثٗ مکو  ِي ٔفذ فبَ ٚ ٕلٚه آْ
اٍذ کٗ ٢ِٕٛه ٔٛيَٕلگبْ ثٗ ٘يچ ٚعٗ ٍِٞٛة ثٛكْ ّوايٜ رؾويّي ثواي ر٦ٍٛٗ ٔيَذ چْٛ 

كه ّوايٜ أيٚا لواه ّٛك اهرجبٛ پٌٛي ٚ ِبٌي ثب عٙبْ فبهط ل٤ٞ ّلٖ ٚ کْٛه  ِي رؾويُ ثب٥ش
اٍبٍي ٘بي  گيوك ٚ يکي اى پيِ ّوٛ ِي ٘بي ر٦ٍٛٗ ٍِٞٛة كه رٚبك لواه ثب آهِبْ گيوكکٗ کبِاًل

    ثبّل. ِي اهرجبٝي ِقزٍف؛ ثبىهگبٔي، ِبٌي، رکٌٕٛٛژيک ٚ...٘بي  ر٦ٍٛٗ ثبى ثٛكْ کبٔبي

لبْٔٛ كه ٦ِٕبي ٚال٦ي اٌزياَ ٥ٍّي ثٗ ، واْيا يبفزگيگو كه ر٦ٍٛٗ ٔيو گناه كي٥بًِ ُِٙ ٚ رأص
ّلٖ اي  لٖيغبك ِٖبئت ٚ ِْکالد ٥ليٕٗ ٍبى ايذ لبْٔٛ كه کْٛه ىِيفملاْ ؽبکّثبّل.  ِي آْ

لٖ ثٛكٖ ٚ اؽَبً يفبيٚ... ث يا٥زّبك اعزّب٥ي، اٍذ ٚ كه چٕيٓ ّوايٞي ثؾش اى ؽمٛق ّٙوٚٔل
 يکبِ٘ ٚ ؽز يثوا ٕٗيىِي، لٖ ايٓ پلي٣ٛ ٚ رلاَٚ چٕيلٖ غبٌت فٛا٘ل ثٛك. ثب ّيا٥زّبكي پل ثي

كه کْٛه  يبفزگيغٗ آْ اكاِٗ هٚٔل ر٦ٍٛٗ ٔيّٛك ٚ ٔز ِي غبكيكه کْٛه ا يگناهٗ يرٛلف أٛا٣ ٍوِب
هاٖ ثو ِْبهکذ ٝجمبد ٚ ، ل ؽبکُ ثو کْٛهيّل ييٓ ثب ٚعٛك رّوکيگوايفٛا٘ل ثٛك. ّ٘چٕ
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 گٛٔبگْٛ٘بي  فيك ٚ ٝيٓ ٥لَ ِْبهکذ ٍاليِقزٍف ِوكَ ثَزٗ ّلٖ اٍذ ٚ ا٘بي  فيٝ
ف كٌٚذ ٚ ِوكَ كه لجبي يکليگو ياى ١ٚب ياٝال٥ يِوكَ اى ؽمٛق فٛك ٚ ث يٍجت ٔبآگب٘، عب٦ِٗ

 ّٛك. ِي ِقزٍف٘بي  كه ىِيٕٗ

، ٜ فبٓ ِٛعٛك كه کْٛهيٚ كه ٢ٔو گوفزٓ ّوا يظ ؽبًٕ اى كٌفيٓ ثب رٛعٗ ثٗ ٔزبيثٕبثوا
  ّٛك: ِي ْٕٙبكيً پيً ثٗ ر٦ٍٛٗ ثٗ ّوػ مئ يكه هاٍزب يو كه لبٌت ٍٗ للَ اٍبٍياللاِبد ى

ك يِوكَ ٍباله للهد فٛك ها اى ٝو٘بي  كٌٚذ :ِوؽٍٗ اٚي: اٌزياَ ٥ٍّي ّ٘ٗ عبٔجٗ ثٗ لبْٔٛ
ک يذ لبْٔٛ يؽبکّ يثولواه يثوا. ؤل ٚ فٛك ٍِيَ ثٗ اٝب٥ذ اى آْ َ٘زٕليگ ِي لبْٔٛ ثٗ کبه

 يٚ ا٥زجبه الىَ ثوا ييكاها، الزلاه، بهيافز يالىَ اٍذ کٗ كاها يكٍزگبٖ للهرّٕل ٚ َِزمً لٚبئ
ذ لبْٔٛ كه ٚال٤ ِلٌي اى يؽبکّ. هرجٗ ٢ٔبَ ثبّل يٍواْ ٥بٌ يؽز يو ٍؤاي ثوكْ ِمبِبد كٌٚزيى

، اى عٍّٗ فٛك كٌٚذي، ٚ فٖٕٛ ياٍذ کٗ كه آْ ّ٘ٗ ٔٙبك٘ب ٚ ِؤٍَبد ا٥ُ اى ٥ِّٛ يؽکّوأ
 يٚيبْ ّٙوٚٔلاْ رج٦يِآٔٙب  يٚ كه اعواأل  کٗ ٤ٙٚ ّلٖ يٕيلٛأ، ٓ پبٍقگٛ ثبّٕليكه ثواثو لٛأ

 يبه٘بيکٕٕل ٚ ثب ٕ٘غبه٘ب ٚ ٦ِ ِي َِزمً ثو اٍبً آٔٙب لٚبٚد يّٛك ٚ كٍزگبٖ لٚبئ ّٔي ا٥ّبي
ٓ إٛي يرّٚ يثوا يذ لبْٔٛ َِزٍيَ أغبَ اللاِبريؽبکّ. ٥لاٌذ اعزّب٥ي ٍبىگبه َ٘زٕل

ک يرفک، ا٥ّبي لبْٔٛأٖبف كه ، كه ثواثو لبْٔٛ ييپبٍقگٛ، كه ِمبثً لبْٔٛ يثواثو، لبْٔٛ يثورو
 يذ لبٔٛٔيٚ ّفبفاي  مٗيّبد ٍٍياى رّٖ يويعٍٛگي، ذ لبٔٛٔيل٦ٞي، ويگُ يِْبهکذ كه رّٖ، لٛا

 اٍذ.اي ٗ يٚ هٚ

ؽٚٛه ِوكَ  يٓ اِو ثٗ ٦ِٕبي: اٍزفبكٖ اى ِْبهکذ گَزوكٖ ِوكَ كه اِٛه کْٛه: اَِٚوؽٍٗ ك
ّ٘ٗ ّٙوٚٔلاْ  يؽلاکضو يِقزٍف کْٛه اٍذ کٗ الىِٗ أغبَ آْ آىاك٘بي  يويگُ يكه رّٖ

اعزّب٥ي،  ي٘ب يٓ کبه افيايِ آىاكيا يثوا. ثبّل ِي ِقزٍف٘بي  ل فٛك كه ؽيٞٗياثواى ٥مب يثوا
ٓ ِوكَ ٚ كٌٚذ ٥ًّ ّٔٛكٖ ٚ ثب٥ش يرٛأل ثٗ ٥ٕٛاْ هاثٜ ث ِي يٚ... ٚ رؾمك عب٦ِٗ ِلٔ يؽمٛل

 . كاْ گوككْزو كٌٚزّويث ييٚ ِوكَ ثو كٌٚذ ٚ پبٍقگٛ يْزو ؽٛىٖ ٥ِّٛي٢ٔبهد ث

ٜ يل ّوايذ فٛة: ثلْٚ روكيؽبکّ ياٍزوارژ يويگوا ٚ ثکبهگ ِوؽٍٗ ٍَٛ ٚعٛك كٌٚذ ر٦ٍٛٗ
عٙذ كه  ثي٘بي  ؽنف ٢ٔبهد، َِزمً٘بي  هٍبٔٗ، ٗيِبٕٔل اٍزمالي لٖٛ لٚبئ يبٍيکالْ ٍ

ٓ ِوكَ ٚ كٌٚذ كاهٔل ٚ اى اٌياِبد يُ ثو هاثٞٗ ثيو َِزميِقزٍف کَت ٚ کبه ٚ... رأص٘بي  ؽٛىٖ
. ل فمٜ ثٗ اللاِبد ٚ إالؽبد كه ؽٛىٖ کالْ پوكافذيّٛٔل. اِب ٔجب ِي فٛة ِؾَٛة يؽکّوأ
ٓ ٚ ثٙجٛك ٦ٙٚيذ يرأِ. کوك يييه ِوكَ ثؤبِٗ يٚ اعزّب٥ يالزٖبك ي٘و ؽٛىٖ اى ىٔلگ يثٍکٗ ثوا

ٓ يگَزوُ چزو رأِي، ؽًّ ٚ ٔمً ٥ِّٛ ياهرمب، ثٙلاّذ، آِٛىُ٘بي  كه ؽٛىٖ يفلِبد اٍبٍ
ثٗ ر٦ٍٛٗ  يبثيكٍز يثوا يٚ... اى اللاِبد اٍبٍ ي٥لاٌذ اعزّب٥ يثولواه، غبك اّزغبييا، ياعزّب٥
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غبك ّلٖ يّٙوٚٔلاْ ا يکٗ كه ىٔلگ يثب رٛعٗ ثٗ رؾٛالر، ٓ اٍذ کٗيآٔچٗ ِْقٔ اٍذ ا. اٍذ
 يٚ ٍٕز يّيي ِز٦لك ٚ گٛٔبگْٛ فٛا٘ل ثٛك ٚ كٌٚذ ثب ّکً لليبى٘ب ٚ ِٞبٌجبد آٔٙب ٔئ، اٍذ
٘بي  رؾمك فٛاٍزٗ ي٘ب ثوا ٓ كٌٚذيثٕبثوا. ّٙوٚٔلأِ ثبّل يف٦ٍ يبى٘بئ يپبٍقگٛ رٛأل ّٔي

 يعب٦ِٗ ثوا٘بي  ذيَ٘زٕل کٗ ثزٛأل اى رّبَ ١وف يليعل٘بي  بىِٕل اٌگٛ٘ب ٚ ِلييِوكِبْٔبْ ٔ
ٚعٛك كٌٚذ . لي... اٍزفبكٖ ّٔب کٕزوي فَبك ٚي، ِْبهکذ ٚ لبّٕٔٛٔل، ذيٚ ّفبف ييذ پبٍقگٛيرمٛ

ً ثٗ ٘لف ئ يك ثوايٓ رؾميْٕٙبك ايپ، فٛة رٍٜٛ آْ يؽکّوأ ياٌگٛ يويگوا ٚ ثٗ کبهگ ر٦ٍٛٗ
ي ثب ئ (9399) ئژاك ٚ اکجو يٚ ٍِٖ (9395بْ )يٚ ِؾّل يمبد فبٍٙيظ رؾميثبّل. ٔزب ِي ر٦ٍٛٗ

 كاّزٗ اٍذ. يفٛأ ْٕٙبك ُ٘يٓ پيا

، رؾمك يفلِبد اٍبٍٓ ٚ ثٙجٛك يرأِرؾمك  يٕٗ ها ثوايىِ ذيؽبکّ ياهکبْ إٍر٦بًِ 
ذ يفيثٙجٛك ک، يٓ اعزّب٥يگَزوُ چزو رأِ، پبٍقگٛيي ٚ ّفبفيذذ يرمٛي، اعزّب٥٥لاٌذ 

ثٗ  يبثيكٍز يٕٗ ثوايىِ يٓ ثَزويل ٚ كه چٕئّب ي... فواُ٘ ِٚ يٚه ِ ثٙوٖيافيا، َذيٜ ىيِؾ
 واْير٦ٍٛٗ ا يك ثوايرؾم يْٕٙبكيپ ييثب ٥ٕبيذ ثٗ ايٓ ِٛاهك ِلي ٔٙب ً فٛا٘ل ّل.ير٦ٍٛٗ رَٙ

 ُ ّلٖ اٍذ.ياى ٢ِٕو ِزقٖٖيٓ ٥ٍَٛ اعزّب٥ي كه ٕفؾٗ ث٦ل روٍ

 واْ ثٗ ر٦ٍٛٗ يا يبثيكٍز يك ثوايرؾم يْٕٙبكيپ ِلي

 

 ذيؽبکّ
 

 كٌٚذ

 ِوكَ

ٗ يلٖٛ لٚبئ
 َِزمً ٚ کبهآِل

غبك ِؤٍَبد ِبٌی يا
 لیيکٍ

ِبٕٔل ثبٔک ِوکيی 

 کبِ٘ ٍُٙ ٔفذ
 اى ثٛكعٗ کْٛه

 ٍبالهی َزٗيّب

ِْبهکذ گَزوكٖ 
ِوكَ ٚ رؾمك عب٦ِٗ 

 ِلٔی

 کٕزوي فَبك اكاهي

اٌزياَ ٥ٍّي ثٗ 
 لبْٔٛ

٘بی رؾمك ّبفٔ
 ذيّفبف

گَزوُ چزو 
 ٓ اعزّب٥یيرأِ

ثولواهی ٥لاٌذ 
  اعزّب٥ی

ذ پبٍقگٛيي يرمٛ
 ٚ ّفبفيذ

رؾمك ؽمٛق 
 ّٙوٚٔلی

 ر٦ٍٛٗ
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 ِٕبث٤

  . 59-77 : 22 ،هييي هفبٖ ٚ ر٦ٍٛٗ اعزّب٥ي ثؤبِٗ ،واْيِبٔلگی ٚ ر٦ٍٛٗ كه ا ٥مت (9394آىاك اهِکی، رمی )

 ٕٗ. ي: ْٔو ىِ، رٙواْكاهي كه ايواْ كٚهح لبعبهيٗ ِٛا٤ٔ ربهيقي هّل ٍوِبيٗ( 9359. )اّوف ، اؽّل

، ِفب٘يُ أزمبكي؛ زِٗلهٔي -، کزبة عب٦ِٗ ٍٕزي ٚ عب٦ِٗ ِلهْ ْٛثٗ ٍٛي ٢ٔويٗ ِلهٔيياٍي( 9389ي )عً ياٍٍَّو ، ٔ
 : أزْبهاد ٔمِ عٙبْ.ي، رٙواْ، روعّٗ ِٕٖٛه أٖبهيواٍزٗ ِبٌکَٛ ٚاروىٚ

 . ي: ْٔو ٔيبْ، چبپ ُٔٙ، رٙواْ، روعّٗ ؽَٓ چبّٚ٘بي اعزّب٥ي ٝواؽي پژِٚ٘( 9393) ، ٔٛهِٓ يکيثٍ

هييي هفبٖ ٚ ر٦ٍٛٗ  ثؤبِٗ. يبٍيٚ ٍ ي، اعزّب٥يٙوٚهد ر٦ٍٛٗ الزٖبك ير٦ٍٛٗ فوٕ٘گ (9393) ٓي، ِؾّل ؽَيپٕب٘
 . 9-23 :22 ،اعزّب٥ي

ثو ّبفٔ  ئفز يِٞب٦ٌٗ اصو كهآِل٘ب (9393يٓ. )اٌل ل عّبيي، ٍيىٔٛه ي؛ ِؾَٕيِٛوس، کي؛ ّٙجبىپؤبک، هٚٔبک
 . 997-956 (:4)2 ،گناهي پيْوفذ الزٖبكي ٍيبٍذ، ِٕزقت ٥ٚٛ اٚپک يفٛة كه کْٛه٘ب يؽکّوأ

ً ي، اٍّب٥يّبٌ يهٙب ٕفو ب،ياىک يروعّٗ ِٖٞف ،٘بي ر٦ٍٛٗ ٢ٔويٗ (9389ٓ )يک، اٌي٘بهد ٚٚ  چبهكيه ذ،يپ
 ٗ.يچبپ كَٚ. رٙواْ: ْٔو ٌٛ، هؽّبٔپٛه

 .969-996: 37، فٍٖٕبِٗ ثٖيودواْ، يو ايكه چٕل ك٘ٗ اف يبفزگير٦ٍٛٗ ٔ يبِل٘بي. پ(9385) ٓيؽَي، ِؾّلبٔيپٛه

 .ٍِٛيٓ کٕفوأٌ اٌگٛي اٍالِي پيْوفذ، واْير٦ٍٛٗ كه ا يثِٛ ياٌگٛ يثو ِٛا٤ٔ ٢ٔو يٍيرؾٍ (9393ٌٛ، فواِوى ) يرم

کبهکٕبْ كأِ  يٍبىِبٔ يذ ِبٔلگبهيِلي رمٛ ي( ٝواؽ9393ي )، ِٙليليٚ هّ ؛وٙبي٥ٍ ،يِٛغٍ ؛، هٙبيهٌٍٛ
 .  66-94(: 29)6، فٍٖٕبِٗ ِْبٚهٖ ّغٍي ٚ ٍبىِبٔي، ي: ثب اٍزفبكٖ اى فٓ كٌفيٗپب

: ، چبپ اٚي، رٙواْالزٖبكي( -ِفب٘يُ اعزّب٥ي كه عٛا٤ِ َِز٦ّواري )ِغ٥ّٛٗ ِمبالد ٍيبٍي ( 9386هٚاٍبٔي، ّبپٛه )
 ْٔو اِيو کجيو. 

 يكه عّٙٛه يالزٖبك ِمبِٚز يٗ پَبر٦ٍٛٗ ٚ اٌگٛي( ٢ٔو9394، فبّٝٗ )يجيؽج ٚوٙب ي، ٥ٍيإفٙبٔ ي٦يٍّ
 .73-59 (:66)98 ،ِٞب٦ٌبد ها٘جوكي ثَيظ، يا َٗيِمب يکوكي؛ هٚياٍالِ

الزٖبك ِملاهي ، كه ؽبي ر٦ٍٛٗ ي: ِٛهك کْٛه٘بيٚ هّل الزٖبك ير٦ٍٛٗ ِبٌ (9388، ثٙياك. )يوياِ ٚ، ثٙياك يٍٍّبٔ
 .925-945 :(4)6، (ٍبثك ٘بي الزٖبكي )ثوهٍي

، عَزبه٘بي ؽمٛلي ٥ِّٛي، يذ لبْٔٛ كه پورٛ ٍبىِبْ ًٍِ ِزؾلإً ؽبکّ ي٘ب ( ِؤٌف9396ٗ) غٗي، فليبّْغب٥
9(3 :)90-79. 

افياه   ثب اٍزفبكٖ اى ٔوَ يآِبه ي٘ب ًيكه رؾٍ ٛرويکبهثوك کبِپ( 9397) لليّي، ثٙواَ ٚ فّٛکالَ ٔوگٌ ؛پٛه، اکجو ٝبٌت
spssْ9397، أزْبهاد عب٦ِٗ ّٕبٍبْ، رٙوا. 

ّٕبٍي كأْگبٖ آىاك  فٍٖٕبِٗ رقٖٖي عب٦ِٗواْ، يا يبفزگيَُ ٚ ر٦ٍٛٗ ٔيِبهکَ ي٘بٗ ي( ٢ٔو9386ي )، ِٖٞفي٥جل
 . 97-929 :(9)3، آّزيبْٚاؽل 
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ِٕزقت ثب  ياٍالِ يكه کْٛه٘ب ير٦ٍٛٗ اعزّب٥ ي٘ب ّبفٔ يِؾبٍجٗ ٚ ثوهٍ (9392بْ، فبّٝٗ )يىاكٖ ٔٛثو ٥جلاٌٗ
 . 35-70: (2)2، ّٕبٍي الزٖبكي ٚ ر٦ٍٛٗ عب٦ِٗ واْ.يل ثو ايرأک

 . رٙواْ: ْٔو ر٦ٍٛٗ ،چوا ايواْ ٥مت ِبٔل ٚ غوة پيِ هفذ( 9379کب١ُ ) ،ي٥ٍّلاه

روٚيغي ِليويذ ٚ  -فٍٖٕبِٗ ٥ٍّي ، يي اى کبهثوك٘ب ، ِواؽً ٚ ّٔٛٔٗي: ِجبٔي. هُٚ كٌف(9385) وًٚي، ٍيلٍٚزي٥ٍ
 .   8-24: (39) 8، ر٦ٍٛٗ

واْ يا يقيربه - يميرٞج يّلْ: ثوهٍ يرؾٛي ٔمِ كٌٚذ كه ٦ٕٕز (9395) بْ، ٦ِِٖٛٗيِؾّٛك ٚ، ِؾّل يفبٍٙ
 .995-945 ( :9)5 ،ّٕبٍي الزٖبكي ٚ ر٦ٍٛٗ عب٦ِٗ. يٚ ِبٌي

، ي: ِٞب٦ٌٗ كٌفيواْا يكأْگب٘ ي٘ب و كه کزبثقبٔٗييذ رغيويِلي ِل ي( ٝواؽ9389ُ )ي، ِوٚ ٔبفلا، غالِوٙب يفلائ
 .945-968(: 3) 96، ٘بي ٥ِّٛي هٍبٔي ٚ کزبثقبٔٗ رؾميمبد اٝال٣

 .96-997: (3)20، ِغٍٗ ها٘جوك يبً، يٚ ر٦ٍٛٗ الزٖبك ي( هاثٞٗ ر٦ٍٛٗ اعزّب9388٥ضُ )ي، ِييٍِٛب

 عٍل كَٚ. رٙواْ: أزْبهاد عب٦ِٗ ّٕبٍبْ. ،هُٚ رؾميك کيفي، ٙل هُٚ (9392) ِؾّلپٛه، اؽّل

 .َبچبپ اٚي. لُ: أزْبهاد آروي، گوا ٚ هأزيو ٘بي ر٦ٍٛٗ َِبئً ر٦ٍٛٗ كه كٌٚذ (9395، اؽّل )ٔٛهثقِ

بىكُ٘، روعّٗ ٥جلاٌٗ کٛصوي، چبپ ي، ِمبٌٗ كيگوايواْ عب٦ِٗ کٛربٖ ِلد ٚ ٍٗ   (9396) ٥ٍيبْ، ِؾّلّ٘بيْٛ کبرٛىي
 : ْٔو ٔي. رٙواْ
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