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Psychologists believe that a person's behavior is influenced by environmental, personality and emotional 
factors, and personality factors are the same personality traits that cause a series of behaviors in the 
person, in the policy book of Khajeh NizamolMulk Many things have been said about the characteristics 
and behaviors that an Islamic ruler should have. The present study examines the comparative political 
psychology in the policy of Khajeh NizamolMulk. The main question of this research is what are the 
dominant personality traits from the point of view of Khajeh NizamolMulk and is it comparable to Katl's 
16-factor theory of personality? In the present article, an attempt has been made to answer this question 
using library studies and content analysis methods. Findings from the research indicate that in Khajeh 
NizamolMulk's thinking, the characteristics of the ruling personality based on theme analysis eventually 
led to 6 comprehensive themes (extraversion, emotional stability, intelligence, courage, conscience and 
trust) and its comparison results. Cattell's 16-factor theory showed that the structural themes of this 
study correspond to 9 of the 16 factors (factors A, B, C, E, G, H, I, N, Q3) and personality traits can be 
the ruler based on the policy of Khajeh explained the system with these factors. 
Keywords: Psychological analysis, Cattell’s Personality Theory, NizamolMulk Tusi, Political Psychology, 
Siyāsatnāmeh, Islami management, Political psychology. 

                                                             

. Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar 

University of Kerman, Kerman, Iran (Corresponding Author), moeini@uk.ac.ir. 

. Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar 

University of Kerman, Kerman, Iran, purehsan@uk.ac.ir. 

R
esearch A

rticle
 

https://ipr.isri.ac.ir/article_144664.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Nizam_al-Mulk


 

 

DOR: 20.1001.1.23455705.1400.9.20.12.7 

 

  ضخصیت هایویژگی ضًاختیرواو تسلیل
  الملکيظام خىاخه ياهۀسیاست در زاکن

  کتل ػاهلیضايشده يظزیۀ با آو هقایسۀ و
 29/22/2955تهس   پز شػ:     55/53/2955 دس هف : تهس  

 بیدگلی آبادیهعیى حسیى
 پىراحساو سمیه

(308-311) 

 چکیذه
 ػلهعف  و ؽخقلیت   سیغل   ػىا ل تأییش تس  فشد سفتهس  ؼتقذنذ ؽمهعه سوا 
 بهػلث کل  اعل  ؽخقی   ه و هگ   مه  ؽخقیت   ػىا ل اص  مظىس و اع 
 خىاخلل  ۀنه للهعلل یع کتلله  دس. ؽللىد لل  فللشد دس سفتهس لله اص عللش   للک بللشوص
 اعلی   زلهک  به لذ کل  سفتهس ه   و  هو هگ  دسص یم    بغیهس   ىاسد الماک نظه 

 ؽمهعل سوا  ا  قه غل  بشسعل  بل  زهضلش پهو ؼ. اع  ؽذ  بیه  بهؽذ  داؽت 
 ا ل  افلا  پشعلؼ. پلشداصد ل  الماکنظه  خىاخ  ۀنه هع یع دس زهک  عیهع 
 المالکنظله  خىاخل  د لذگه  اص زلهک  ؽخقلیت   ه و هگ  :اع  ا   پهو ؼ
  قهللۀ دس اعل ؟ پلز ش قه غل  کتلل ؽخقلی  ػه ا ؽهنضد  نظش ۀ به آ ه و چیغ 
 تسایللل سوػ و ا کتهبخهنلل   غهلؼلله  اص اعللتفهد  بلله اعلل  ؽللذ  تللیػ زهضللش

 ا ل  گى له  پهو ؼ اص زهفل  ه  هفت . ؽىد داد  پهع  پشعؼ ا   ب   ضمى  
 بلش زلهک  ؽخقلی   له و هگل  المالک نظله  خىاخ  تفکش دس ک  اع   ىضىع
 یبله  گشا ل  بلشو ) فشاگیلش  ضلمى  ؽلؼ بل  دسنهه ل   ضمى   تسایل اعهط

 نظش ۀ به آ   قه غۀ نته ح و ؽذ  مدش( اػتمهد و وخذا  خغهس    ىػ   یدهن  
 اص ػه لل نل  بله بشسعل  ا ل  علهختهس   ضله ی  کل  داد نؾه  کتل ػه ا ؽهنضد 

 و داسد  غهبقلل  (A  B  C  E  G  H  I  N  Q3  لله ػه للل) ػه للل ؽللهنضد 
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   و هگ  تىا هع یع اعهط بش زهک  ؽخقیت   ه نظه  خىاخ  ۀنهسا المالک 
 . داد تىضیر ػىا ل ا   به

 المالکنظله  خىاخل  کتلل  ؽخقلی  نظش ۀ ؽمهخت  سوا  تسایل :ذواژگاویکل
 .عیهع  ؽمهع سوا  نه   عیهع  عىع  

 هقذهه
 جمایالت که والگاقيؿ ؾقويی هایظالث و ق٨حاق ذابث يىبحاا  الگىهای :ٌؽّیث هایویژگی
 هـایویژگـی ٔ.Willcoxson and Chatham, 2006: 698ٕ  ؾهًـؿهی يٍاو قا ٌؽُ ق٨حاقی

 ج١یـیى هؽحلـ٧ ؾقشات به قا ویاوی ق٨حاق جىايًؿهی که ايؿهحمایمی هایهئل٩ه ال ٌؽّیث
 ٔ. Dynes and and et al., 2016ٕ  کًًؿ

 و ايـؿپكؾاؼحـه ویاوـی هایهٍاقکث جىٔیط ؾق ٌؽّیث ي٭ً به گىياگىيی هایيٝكیه
ــؿ ــؿ ه١ح٭ؿي ــً بای ــیث ي٭ ــؿل ؾق قا ٌؽّ ــایه ــاقکث ه ــا٠ی هٍ ــاهالا  اشحم ــك ؾق ک  يٝ

 ٠ىاهل جؤذیك جعث ٨كؾ ق٨حاق ه١ح٭ؿيؿ ًٌاواوقواو ٔ.Dawes and et al., 2014: 889ٕ  گك٨ث
 هـایویژگـی همـاو ٌؽّـیحی ٠ىاهـل ال هًٝـىق و اوـث ٠ـا٩٘ی و ٌؽّـیحی هعیٙـی،
 همکـى کـهؾقِـىقجی ٌـىؾEهی ٨كؾ ؾق ق٨حاقها ال وكی یک بكول با٠د که اوث ٌؽّیث

 ,.Shu and et al)  يميـؿ ق٨حاقهـایی چًـیى به ؾوث هؽحل٧ هایویژگی با ؾیگك ٨كؾی اوث

 هـك و باٌؿ، ؾاٌحه ٨كؾ هك اهؿا٦ ج١ییى ؾق ههمی ي٭ً جىايؿهی ٌؽّیث يىٞ ٔ.22 :2017
 ,.Stoll and et alٕ  کًـؿهـی ايحؽـاب ايٌؽّیحی هایویژگی با هٙاب٫ اهؿا٨ی اِىالا  ٨كؾ

 آو الماهـات به ٨كؾ ؾهیپاوػ يعىۀ و ٥ٌل ؾقباقۀ قا ا٨كاؾ يگكي و ايگیمه ٌؽّیث ٔ.2020
 ه١ح٭ـؿ هالًـؿ شـاو ٔ.Baron-Thiene and Alfermann, 2015: 43)  کًـؿهی هٍؽُ ٥ٌل
 ٔ. Šverko and Babarović, 2016ٕ  اووث ٌؽّیث بیايگك ٨كؾ ٥ٌل اوث

 هـایویژگـی بكقوـی ٌـىؾهـی جىشـه آو بـه ویاوی ًٌاویقواو ؾق که هباظری ال یکی
 و ايؿیٍـه ال بحـىاو جا اوث ویاوث ؾق ايؿقکاقؾوث گفٌحۀ هؿیكاو و ظاکماو ًٌاؼحیقواو
 ؼـىؾ لهـاو ؾق ايـؿجىايىـحه کـه اوالهی هؿاقاوویاوث ؼّىَبه کكؾE اوح٩اؾه آياو ق٨حاق

                                                             

1. Personality traits. 
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 . اوث الملکيٝام ؼىاشه ویاوث ظىلۀ ؾق ا٨كاؾ ایى ال یکی. کًًؿ ٠مل ؼىب بىیاق

 372 جـا 357ٕ ٘ىوـی اوـعا٪ بـى ٠لـی بـى ظىـى ابى٠لی يام با الملکيٝام ؼىاشه
 کـىؾکی ؾق ٔ.214 :2477 ٬ٕـاؾقی،  گٍىؾ شهاو به ؾیؿه ٘ىن قاؾکاو قووحای ؾقٔ هصكی

 بـه و جىايا ؾبیكی و ٠الن ٨ألی قویؿ، والگیبیىث به چىو و آهىؼث قا ٬كآو و ٠كبی لباو
 پاٌـیالهـن بـا وـالگیویـکبیىث ؾق ؼىاشه ٔ.2471 ٕظلبی،  ٌؿ ه٥ٍىل ؾیىايی ا٠مال

. ؾقآهـؿ وـلصى٬یاو ؼـؿهث بـه ؼكاوـاو، به ولصى٬ی جكکماياو هصىم و ٤ميىیاو ظکىهث
 باجصكبۀ کاقگماقاو ال بایىثهی ؾلیل، همیى به. يؿاٌحًؿ ایبهكه جصكبه و ؾايً ال ولصى٬یاو

 ولاقت ٬بـىل با که ؾاٌث ٬كاق الملکيٝام ؼىاشه هاآو قأن ؾق که کكؾيؿ،هی اوح٩اؾه ایكايی
 هلی و ویاوی وظؿت جمكکم ؾق ٔ،هلکٍاه ٨كليؿي و اقوالو آل ٕ ولصى٬ی ه٭حؿق ٌاه ؾو

  ٔ.2475 کاٜمی، ٕاؼىاو  کكؾ جالي ایكاو

 بایـؿ اوـالهی ظـاکن کـه اوـث ٌؿه بیاو ق٨حاقهایی و هاویژگی ،ياههاوثیو کحاب ؾق
 لهـاوهـن که پژوهٍی اها اوث، ٌؿه ايصام لهیًه ایى ؾق بىیاقی هایپژوهً. باٌؿ ؾاٌحه

 ؾق ٌؽّـیث ههن هایيٝكیه ال یکی با الملکيٝام ؼىاشه ؾیؿگاه اوان بك قا هاویژگی ایى
 يٍـؿه ايصـام هًـىل کًـؿ، اوـحًباٖ آو ال قا هٍحكک ه٩اهین بحىايؿ و کًؿ ه٭ایىه ًٌاویقواو
 ؼىاشه ؾیؿگاه ال قا ظاکن ٌؽّیحی هایویژگی که اوث آو ؾيبال به جع٭ی٫ ایى په،. اوث
 . کًؿ بكقوی ًٌاویقواو ؾق ٩ِث يٝكیۀ ال ؾیؿگاهی با الملکيٝام

  يظزی هبايی
 پایؿاق ٘ىق به ج٭كیباا  که اوث ٨كؾ هك هایویژگی ال ایهصمى٠ه ٌاهل ٌؽّیحی هایویژگی
 ٠ىاهـل ٔ.Benzi and et al., 2019ٕ  ٌـىؾهـی ؾیگـكاو ال ٨ـكؾ ج٩ـاوت هىش  و ؾاقؾ وشىؾ

 هایهى١٬یث ؾق ايىاو ق٨حاقی هایپیچیؿگی ًٌاؼث ؾقلهیًه   ههن ٠ىاهل ال یکی ٌؽّیث
 کـه ًٌاوـايیقواو ال یکـی ٔ.Guidi, Gentili, Scilingo & Vanello, 2019ٕ اوـث گىيـاگىو

 قا ٌؽّیث که اوث آلپىقت گىقؾوو کكؾه اقائه ٌؽّیث ال هٙلىب و شاهٟ يىبحاا  ج١كی٩ی
 و اوـث هٍؽّی قوايی و ٨یمیکی هایيٝام ٌاهل که ؾايؿهی ٨كؾ ؾقوو ؾق پىیایی والهاو

  ٔ.Allport, 1961: 28ٕ  کًؿهی ج١ییى قا ٨كؾ ج٩کك و ق٨حاق
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 و جمـایالت اوان بك ا٨كاؾ ؼىی و هًً ٌؿه جالي آو ؾق که ٌؽّیث هایيٝكیه ال یکی
 و جیـ  قویکـكؾ وه ؾاقای ؾیؿگاه ایى. اوث گكایٍی ؾیؿگاه ٌىؾ، ؾاؾه جىٔیط آياو هایگكایً

ـــه ـــ٩ثٕ ؼّیّ ـــكؾ ٔ،ِ ـــا قویک ـــمه و يیاله ـــاايگی ـــكؾ و ه ـــث قویک ـــیلیى  و ًٌاو
 اوث ه١كو٦ بىیاق ٌؽّیث ٩ِات قویکكؾ ٔ.Carver and Scheier, 2007ٕ  وؼىوثؼل٫

 ایـى بـك هـايٝكیـه ایى همۀ باوق. ؾاقؾ وشىؾ کاوحا و کحل آیميگ، آلپىقت، يٝكیۀ چهاق آو ؾق و
 همىـاو الگـىی يیـم ٩ِث ال هًٝىق و ؾاقؾ ٬كاق آياو ٌؽّیث هكکم ؾق ا٨كاؾ ٩ِات که اوث

 ؾوـحه ؾو به قا ٌؽّیث ٩ِات کحل ٔ.، 2472ى كوی ٕپ  اوث ا٨کاق و اظىاوات ق٨حاق، ؾق ٨كؾ
 ٌـىيؿ،هی بًؿیؾوحه ؼل٭ی و پىیٍی جىايٍی، يٞى وه به ٩ِات يؽىث ؾوحۀ ؾق :کكؾ ج٭ىین

 جىايٍـی ِـ٩ات. آیـؿهی هیاوبه وؽى ٠م٭ی ٩ِات و وٙعی ٩ِات ال ؾوم بًؿیؾوحه ؾق و
 هـىي هـرالا . کًـؿ جالي هؿ٦ شهث ؾق جىايؿهی کاقایی ال هیماو چه با ٨كؾ هك که کًؿهی بیاو

 کًـؿEهـی جىِـی٧ قا ق٨حـاق هیصايی ظالث و ٠اؾی ٌیىۀ ؼل٭ی ٩ِات. اوث جىايٍی ٩ِث
 هىحًؿ ها ق٨حاق بكايگیميؿۀ يیكوهای ٌاهل پىیٍی ٩ِات. هىحین لوؾقيس یا شىىق چ٭ؿق هرالا 

 هعـىق ٔ.438 :2484ٌىلحم، و ٌٕىلحم  کًًؿهی جىِی٧ قا ها آقلوهای و جمایالت ايگیمي، و
 ِـ٩ات ؾقوا٬ٟ. اوث گفاٌحه ٠م٭ی و وٙعی ٩ِات بیى که اوث ج٩اوجی کحل يٝكیۀ اِلی

 ذبات و ؾوام و ايؿٜاهكی و آٌکاق که هىحًؿ ق٨حاق هایویژگی ال ایهصمى٠ه ِىقی یا وٙعی
 ٠م٭ی ٩ِات. ٌىيؿهی ظاِل یکؿیگك، با ٠م٭ی ٩ِات اقجباٖ اذك بك و اوث کن بىیاق هاآو

 و ايـؿبـاؾوام ِـ٩ات ایى. هىحًؿ ق٨حاق ؾق وا١٬ی های٠لث و ٜاهكی ٩ِات وكچٍمۀ و هًبٟ
  ٔ.425 :ٕهماو  ؾاقيؿ بیٍحكی اقلي کحل، اليٝك

 ٌـايمؾه ٌؽّـیث، هـایویژگی ٠اهلی جعلیل ؾقلهیًه   پژوهً وال بیىث ال په کحل
 ايؿ٠باقت ٠ىاهل ایى. ؾاقيؿ ه٩ًی و هربث ٬ٙ  هكیک که کكؾ ه١ك٨ی قا اِلی ٠م٭ی ٠اهل

 :C ٠اهـل ٠یًـیE–ايحما٠ـی ج٩کك ؾاقای هىي :B ٠اهل گكیمیEهكؾم-آهیمیهكؾم :A ٠اهل ال:
–گكایــیؾقوو :F ٠اهــل وــلٙهE-ا٘ا٠ــث :E ٠اهــل هــىE يیكوهًــؿی-هیصــايی ياپایــؿاقی

 گیـكEکًـاقه-هحهـىق :H ٠اهل ٬ىايیىE به ا٠حًابی-٬ىايیى پیكو و باوشؿاو :G ٠اهل گكاییEبكوو
 گــىییگىــیؽحه :L ٠اهــل اظىــانEبــی ا٨ــكاؾ بكابــك ؾق بــاال هیصــايی ظىاوــیث :I ٠اهــل

 وا١٬ـیE هىٔـى٠ات بـه هًـؿ٠ال٬ـه-٤یك٠ملی و جؽیلی :M ٠اهل پفیكEوالي-پاقايىیاگىيه
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 ا٠حمـاؾیبـی-آقاهـً بـا جىأم ا٠حماؾ :O ٠اهل ٜكا٨ثEبی واؾگی-لیكکی و ٜكا٨ث :N ٠اهل
-ؾیگـكاو به هحکی :Q2 ٠اهل کاقیEهعا٨ٝه-وؼىؼل٫ ؾق جًؿقوی :Q1 ٠اهل آهیمEأٙكاب

 422E ٕهمـاو:  آقام-جًیـؿه :Q4 ٠اهـل ههاقيٍـؿهE-اقاؾه ههـاقگكی :Q3 ٠اهـل ؼىؾE به هىلٗ
 238ٔ: 2467 کكیمی،

 ٨كهايـؿهی آؾاب و اؼال٪D ٠ًىاو جعث ایه٭اله ؾق ق٨ی١یؾهؿ يٍاو هی پژوهً پیٍیًۀ
 و آؾاب که قویؿ يحیصه ایى به ،Cاوًاؾی جىِی٩ی قوي با ياههویاوث ؾق ايحٝاهی هؿیكیث و

 هایویژگی ٌاهل الملکيٝام ؼىاشه ؾیؿگاه ال پلیه هؿیكیث و ٨كهايؿهی هىقؾيیال اؼال٪
 بـه گـكایً ؾاقی،اهايـث ؾاقی،هـكؾم هئهًـاو، ظكهـث ظ٩ٛ و ؾاقیؾیى ؼؿاجكوی، و ج٭ىا

 لیكهصمى٠ـه، کـاق بـك يٝـاقت و ؼبكگیـكی بـؿ، هایؼّلث ال ؾوقی و يیک هایؼّلث
 هؽ٩یايـه، جـفکك و ؼٙـا ال پىٌـیچٍـن شاوىوـی، ال شلـىگیكی بـكای ظ٩ـاٜحی هكا٬بث

 لؾگـی،ٌحاب ال پكهیم ؾیگكاو، با هٍىقت ؾقایث، و ٠٭لمًؿی بكؾباقی، و ؼٍن ٨كوؼىقؾو
 هؿیكیث، ؾايً، ال بكؼىقؾاقی هعىقی،٠ؿالث گفٌث، و بؽًٍ ؾاٌحى، هكوت و همث

 ٥ٌل، چًؿ ؾق ا٨كاؾ کاقگیكیبه ال پكهیم و يصی  هایايىاو کاقگیكیبه هكاج ،ولىله ق٠ایث
 و جًبیـه و ٌـ٥لی، هؽحل٧ هایشایگاه ؾق ا٨كاؾ ج٥ییك اهك، جعث يیكوهای ؾوحییک ال پكهیم

 ٔ. 2488 ٕق٨ی١ی،  اوث جٍىی٫

 ؾق گكایــیوا٬ــٟ و بیًــیهّــلعث بكقوــی بـه کــه ایه٭الــه ؾق ؼــائ٩ی و ؼايیــايی وـام
 ؼىاشـه کـه قوـیؿيؿ يحیصـه ایـى بـه پكؾاؼحًـؿ، الملکيٝام ؼىاشه و هاکیاولی هایايؿیٍه

 ٘كیـ٫ ایى ال و پكؾاؼحههی ویاوث هىٔىٞ به هّلعث، و وا١٬یث به ٠ًایث با الملکيٝام
 ویىحمی و ویاوی جٍکیالت به جىشه. اوث ؾاٌحه ولصى٬ی ٬لمكو کكؾو پاقچهیک ؾق و١ی
 يٝكیـۀ ال آيچـه ظـال،بـاایى. اوث ویاوث هىٔىٞ به ؼىاشه هحصؿؾايۀ يگاه يٍاو آو کكؾو

 ؼىاشـه، اليٝـك ولی بىؾ، ٠مىهی هّلعث و هلی وظؿت گیكیٌکل ٌؿ هع٭٫ هاکیاولی
 ؾق هىلٗ ویاوی ج٩کك ؾیكلهايی جا که آهؿ، ؾوثبه ٌؽّی هّلعث و اوحبؿاؾ به گكایً

  ٔ.2487 ؼائ٩ی، و ؼايبايی ٕوام  اوث بىؾه ایكاو

 يٝـام ظا٨ٛ هًاوک جعلیلD ٠ًىاو با پژوهٍی ؾق وهی ٬اؾقی و هًًِاؾ٬ی اوحاشی،
 بـه ،Cبكو اقیک ًٌاؼحیقواو آقای بك جمكکم با ٘ىوی الملکيٝام ياهۀویاوث ؾق اجىکكاجیک
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 پـفیكای ٨كهًگـی جكویس بكای قوٌی هك ال ٘ىوی الملکيٝام ؼىاشه که قویؿيؿ يحیصه ایى
 هًاوـکی ٬الـ  ؾق آو اظیـای و ٨كهًگ ایى گىحكي بكای و بكؾهی بهكه اجىکكاجیک ظکىهث

 جا کًؿهی ج٭ىیث قا والؿٌاه ظالث بكابك ؾق یا٨حهجٙبی٫ کىؾک ظالث ال هكؾم کًٍگكی ویژه،
 وـحك ، اؾبـی هـحى بك ٠الوه ياههویاوث قو،الایى. بكوؿ ذبات به هؿيٝكي اجىکكاجیک يٝام

 لبـايی يٍـايگاو ظـاوی که اذكی ٠ًىاوبه جىايؿهی :اوث گفاٌحه ها ٨كهًگ بك ژق٨ی جؤذیكات
  ٔ.2487 ؾیگكاو، و ٕاوحاشی  ٌىؾ ًٌاؼحه اوث اجىکكاجیک يٝام ظا٨ٛ هًاوک

 ياهـۀویاوـث ؾق ٬ـؿقت هایجکًىلىژی هىٔىٞ با پژوهٍی ؾق وكویؼىاشه و اوالهی
 همچًـاو ؼـىؾ، يبى٢ و اذكگفاقی همۀ با الملکيٝام ؼىاشه که ؾقیا٨حًؿ الملکيٝام ؼىاشه

 هايًـؿ او ظکىهحمًؿی ٌیىۀ بك شؿی ايح٭اؾاجی به و ايؿیٍؿ،هی وًحی و هحا٨یمیکی ٌکل ؾق
 کاقهایو  وال ٤یبث و پاییى ٘ب٭ات ٤یبث لياو، ٤یبث ؾیى، کكؾو ابماقی ٌهكويؿاو، ٤یبث

 ٔ. 2481 وكوی،ؼىاشه و ٕاوالهی  ايؿپكؾاؼحه والایؿئىلىژی

 وـاؼحاق بـك الملـکيٝـام ؼىاشـه ۀياهـاوـثیو جؤذیك بكقوی هؿ٦ با جع٭ی٭ی ؾق وكا٨كالی
 ؾوـحگاه ٠ًـىاوبـه ؼال٨ـث بـه الملـکيٝـام ؼىاشـه که قویؿ يحیصه ایى به ولصى٬ی، ظکىهث

 باذبـات يهاؾ قا ولاقت يهاؾ ؾقه٭ابل، و کًؿيمی اٌاقه گیكؾهی هٍكو٠یث آو ال ٌاه که ٨كهايكوایی
 جكجیبـات ؾهـؿ،هـی اوـح٭الل وـلًٙث بكابك ؾق ولاقت به و ؾايؿهی اوالهی ظکىهث شاا٨حاؾۀ و

 ایصـاؾ بـكای و کًـؿهی جىشه ٬ٕاوت يهاؾ و ؾاؾگىحكی به و قیمی،بكياهه قا واالقیؾیىاو و اؾاقی
 ؾوحىقهایی و کًؿهی جؤکیؿ چًؿهلیحی وپاه بك همچًیى،. کىٌؿهی ذابث و ؾائمی وپاهی و اقجً

 ٔ.  2481 ٕوكا٨كالی،  ؾهؿهی وكایاوؼىاشه و وكاظكم لياو ؾقباقیاو، ؼّىَ ؾق

 الملـکيٝـام ؼىاشه ؾیؿگاه ال ٨ىاؾ اب١اؾ بكقوی هؿ٦ با پژوهٍی ؾق ٌهبًؿی و باباییظاز
 و کًًـؿهـی ج٭ىین اشحما٠ی و ؾیًی اؾاقی، ویاوی، ٨ىاؾ ٨ّل چهاق به قا ٨ىاؾ هىٔٞى ٘ىوی،

 ؤ ٬ـؿقت واؼحاق ؾق لياو ؾؼالث و ولیك ٨ىاؾ ٌاه، ٌؽُٕ ویاوی ٨ىاؾ ایصاؾکًًؿۀ ٠ىاهل به
 بـه قوـیؿگی ٠ـؿم اؾاقی، قوـىم و هاوالهاو ق٨حى هیاو ال ا٬ٙا٠ی، يٝام هٍکالتٕ اؾاقی ٨ىاؾ
 بـه هح١ـؿؾ هٍـا٤ل واگـفاقی ياالی٫، ا٨كاؾ به کاقها واگفاقی ٤الهاو، و ظکىهحی کاقگماقاو ؤٟ
   ٔ.2482 ٌهبًؿی، و باباییٕظاز  پكؾاليؿهیٔ هال٭  آ٩ٌحگی و لیاؾی ا٨كاؾ،

 بیاو بك ٠الوه ،Cٌی١یاو و جىوی الملکيٝام ؼىاشهD ٠ًىاو با جع٭ی٭ی ؾق ه٭ؿم قٔالاؾۀ
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 ؾاؾ يٍـاو و پكؾاؼـث او اشحمـا٠ی و ویاوـی شایگـاه جىِی٧ به الملک،يٝام ليؿگی ٌكض
 بـا وی وكوـؽث ؾٌـمًی ؾقلهیًـه   الملـکيٝام ؼىاشه به که ياقوایی هایيىبث و هااجهام

 اقليـؿۀ ؼؿهات کكؾو قيگکن هاوقلی٤كْ گىيهایى هؿ٦ و اوث اٌحباه ليًؿ،هی ٌی١یاو
 اوقا٪ بـك لقیًـی بـك  جىايىـحه هى٨٭یث با که اوث ایكايی ؼكؾهًؿ و هىلماو ٌؽّیث ایى

 ٔ. 2478 ه٭ؿم، ٕقٔالاؾۀ  بی٩مایؿ ایكاو و اوالم جاقیػ ؾق اوالهی جمؿو لقیى

 ۀياهاوثیو هٙال١ۀ با يىیىیياههویاوث ؾق اهًیث و ٬ؿقت بكقوی با ایه٭اله ؾق ٬اومی
 بـؿؾیًاو ؼكوز ؾیگك، وال٘یى گیكی٬ؿقت ؼىاشه که قویؿ يحیصه ایى به الملک،يٝام ؼىاشه

 کىؾکاو و لياو جىلٗ و بیکاقی لوق، ال اوح٩اؾه ؾق او جكؾیؿ و پاؾٌاه ٧١ٔ ؾیى، ؾق ه٩ىؿاو و
  ٔ.2477 ٬ٕاومی،  ؾايؿهی پاؾٌاهی ٬لمكو ؾق يااهًی اِلی ٠ىاهل قا هلک بك

 هایویژگی بیى قابٙه بكقوی با پژوهٍی ؾق آجابایآ٪ و هعمؿیاو ٨یٕی، یاقهعمؿلاؾه،
 گكایـی،بكوو هایهئل٩ه بیى که قویؿيؿ يحیصه ایى به ؾقن، کالن قهبكی وبک و ٌؽّیث

 وشـىؾ ه١ًـاؾاق هربـث بىـحگیهـن جـؿقیه کی٩یـث ٠لمـی جـىاو با جىا٫٨ و بىؾو باوشؿاو
 ٔ. 2487 ؾیگكاو، و ٕیاقهعمؿلاؾه  ؾاقؾ

 ویژگـی بـا آهكايـه قهبـكی وبک که ؾاؾيؿ يٍاو پژوهٍی ؾق لاقٞ و ٩ِىی گل، ش٩١كی
 ٕش٩١ـكی  ؾاقؾ ه١ًاؾاقی ه١کىن قابٙۀ بىؾو باوشؿاو و بىؾو هىا٫٨ گٍىؾگی، گكایی،بكوو

 ٔ. 2482 ؾیگكاو، و گل

 هـایویژگـی بكقوـی بـه کـه ایه٭اله ؾق ِاؾ٬ی و ؾاوؾآباؾی ٌمىایی، جع٭ی٭ات يحایس
 ٌؽّـیحی هـایویژگـی بـیى که ؾاؾ يٍاو پكؾاؼحًؿ، هاآو قهبكی وبک با هؿیكاو ٌؽّیحی

 هـایویژگـی بـیى ولی ؾاقؾ، وشىؾ ه١ًاؾاقی اقجباٖ قهبكی وبک و گكاییؾقوو-گكاییبكوو
 قهبـكی وـبک و بـىؾو وشـؿايی پـفیكی،جىا٫٨ پفیكی،اي١ٙا٦ گكایی،آلقؾهقواو ٌؽّیحی

 ٔ. 2483 ؾیگكاو، و ٌٕمىایی  يبىؾ ه١ًاؾاقی اقجباٖ

 بـا ٌؽّیحی هایویژگی قابٙۀD ٠ًىاو جعث ایه٭اله ؾق اقٌؿی و بهاقلى کیا،هعمىؾی
 جىا٫٨، گكایی،بكوو ًٌاوی،وٜی٩ه ٌؽّیحی هایویژگی بیى که ؾاؾيؿ يٍاو Cاؼال٬ی قهبكی

 هربحـــی و ه١ًـــاؾاق قابٙـــۀ اؼال٬ـــی قهبـــكی بـــا ؾقويـــی کًحـــكل و قيصىقؼـــىییقواو
 ٔ. 2484 ؾیگكاو، و کیإهعمىؾی  هىث
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 ٠ىاهـل و اوـث ٌـ٥لی هى٨٭یـث ؾق بال٭ىه ٠اهلی ٌؽّیث هایویژگی ؾاؾه يٍاو لىک
 قهبـك هى٨٭یـث ٠ىاهـل ال هٍـاقکحی هـؿیكیث وـبک بـا همـكاه بىؾو باوشؿاو و گكاییبكوو
 ٔ. Loke, 2001ٕ  اوث

 روش
 هـایویژگـی هـایهئل٩ـه آوقؾو ؾوـثبـه بـكای هٕـمىو جعلیـل قوي ال پژوهً، ایى ؾق

 بـا آهؿهؾوثبه هٍحكک هایویژگی وپه و اوح٩اؾه، ياههاوثیو کحاب ؾق ظاکن ٌؽّیحی
 .ٌؿ ه٭ایىه کحل ٌؽّیث ٠اهلیٌايمؾه يٝكیۀ با هٕمىو جعلیل قوي

 بـه کـه اوـث ٨اقوی يرك هحىو ال یکی الملکيٝام ؼىاشه الملىک كیو یا ياههاوثیو کحاب
 يؽىـث کحاب ایى. ؾاقؾ ٨ّل پًصاه ؾقهصمىٞ و اوث پكؾاؼحه ظکىهث و کٍىقؾاقی آییى

 آو بـه ؾیگـك ٨ّـل یـالؾه ؼـىؾ ٠مـك پایـايی هایوال ؾق ؼىاشه و ٌؿ جًٝین ٨ّل 48 ؾق
 ٌـاهل هعحـىا، اليٝـك ياهـهاوـثیو ٔ.ا٬بـال ٠بـان ه٭ؿهـۀ :2461 الملـک،يٝـامٕ  ا٨موؾ

 کـه اوـث، جاقیؽی قوایات و ٌاهاو به قاشٟ کىجاه ظکایات گٍا،قاه و هىشم پًؿوايؿقلهای
  ٔ.١ٌاق ش٩١ك ه٭ؿهۀ :23 ،2427 الملک،يٝامٕ  ؾاقؾ يیم جاقیؽی اٌحباهات گاهی البحه

 کی٩ـی هـایؾاؾه ؾق هىشىؾ الگىهای گماقي و جعلیل ًٌاؼث، بكای قوٌی هٕمىو جعلیل
 بـه قا هحًـىٞ و پكاکًـؿه هایؾاؾه و اوث هحًی هایؾاؾه جعلیل بكای ٨كایًؿی قوي ایى. اوث

 قوٌـی کلـی، ٘ىق به ٔ.Braun and Clarke, 2006ٕ  کًؿهی جبؿیل ج٩ّیلی و ٤ًی هایؾاؾه
 جعلیـل يـاهكجبٗ، ٜـاهكبـه ا٘ال٠ـات ال هًاوـ  ؾقک و بكؾاٌـث هـحى، ؾیـؿو بكای اوث

 و ٨كهًـگ، یـا وـالهاو هى١٬یث، گكوه، ج١اهل، ٌؽُ، هًؿيٝام هٍاهؿۀ کی٩ی، ا٘ال٠ات
  ٔ.Boyatzis, 1998: 4ٕ  کْمی هایؾاؾه به کی٩ی هایؾاؾه جبؿیل

 جعلیـل قوي ال جع٭یـ٫، ایـى ؾق کـه ٌىؾ،هی ايصام گىياگىو هایقوي به هٕمىو جعلیل
 پایـه، هٕـاهیى بـه هـحى ال قوي، ایـى ؾق. ٌـؿ اوـح٩اؾه :اوحكلیًگ-آجكایؿ هٕمىيی ٌبکۀ

 ٔ. Attride-Stirling, 2001ٕ  یابینهی ؾوث ٨كاگیك هٕاهیى و ؾهًؿهوالهاو هٕاهیى

                                                             

1. Attride-Stirling. 
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 هایافته
 هـؿل اوـان بـك الملـکيٝـام ؼىاشـه ۀياهـاوثیو کحاب هٕمىو جعلیل ال ظاِل يحایس

  اوث: آهؿه شؿول ؾق کحل ٌؽّیث ٠اهلیٌايمؾه
  ساختاری هضاهیى استخزاج و پایه هضاهیى تسلیل. 1 ضماره خذول

  کتل يظزیۀ ػىاهل با هقایسه فزاگیز و

 در عىاهل
یۀ  کتل يظز

 هضاهیى
 ـزاگیز

 هضاهیى
 ردیؿ کتاب هذتىای پایه هضاهیى ساختاری

گكابكوو A ٠اهل
 یی

 و ؾاقیهكؾم
 اشحما٠ی

 بىؾو

 ظال ق٠ایث بایؿ ظاکن
 هح١اؾل و بکًؿ قا هكؾم

Eباٌؿ 
 ؾاقهكؾم بایؿ ظاکن

Eباٌؿ 
 ؾووثؼیل بایؿ ظاکن

 باٌؿE ويمکياو٨كاغ و
 پیماو و ٠هؿ به ج١هؿ

 هكؾمE با
 .قوییگٍاؾه

 بكای ؾولحی ٠مال به جىِیه
 قویهیايه و هكؾم ظال ق٠ایث
 الملک يٝامٕ هاآو به يىبث

ٕ2461:14 Eٔآو يیک قولگاق 
 باٌؿ ٠اؾل پاؾٌاهی که باٌؿ

 ٔ.27 :2461 الملک، يٝامٕ
 و٨اؾاق و ٠هؿيیک وؽث البحکیى

 و وجؿبیكباقأی و هكؾايه و بىؾ
 شىايمكؾ و ؾووثؼیل و ؾاقهكؾم

 جكنؼؿای و ويمکياو٨كاغ و
 ٔ.2461:261 الملک، يٝامٕ بىؾ
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 به آگاهی هىي B ٠اهل
 اهىق

 ظال ال بایؿ ظاکن
 ؾاٌحه ا٘الٞ هكؾم

Eباٌؿ 
 اهىق به بایؿ ظاکن
 ؾاٌحه آگاهی کٍىق

Eباٌؿ 
 کاقهای ال بایؿ ظاکن

گاه ؼىؾ کاقگماقاو  آ
Eباٌؿ 

 شىاي  همۀ بك ظاکن
 ؾاقؾE آگاهی کٍىق
 ِىقتبه بایؿ ظاکن

 ؼل٫ اظىاالت ال يبایؿ ظاکن
 الملک يٝامٕ باٌؿ ا٘الٞبی

ٕ2461: 24 Eٔيىبث بایؿ ظاکن 
 اٌكا٦ و آگاهی کٍىق اهىق به

 الملک، يٝامٕ باٌؿ ؾاٌحه
2461: 21 Eٔ٥ٌلی هكکىی به 
 او بك ي٩ك یک بایؿ بؿهؿ، بمق 

 کًؿ يٝاقت وْكی ِىقتبه
Eٔ 44 :2461 الملک، يٝامٕ

 بمق  و بكکًٍؿ که قا کىايی
 قا او کكؾيؿ، ؼٙایی اگك گكؾايًؿ،

 جکكاق جا ؾهًؿ جفکك و بؽىايًؿ

1 
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 ؾاٌحه يٝاقت هؽ٩یايه
Eباٌؿ 

 هكؾمE اظىال ال آگاهی
 اهًیث ؤٟ ال آگاهی

 کٍىقE ؾق
 کاقگماقاو ال اوح٩اؾه

Eگاه  آ
 بك هؽ٩یايه يٝاقت

 .کٍىق اؤاٞ

 :2461 الملک، يٝامٕ يکًؿ
237 Eٔبه قوىل ٨كوحاؾو 

 بكقوی هؿ٦ با ؾیگك کٍىقهای
 ال کٍىق آو شىاي  جماهی
 قٔایث و هكؾم ه١یٍث و١ٔیث

 کاقگماقاو و وپاه جا ایٍاو
 اوث ٘ك٪ اهًیث و ظکىهحی

 ٔ.224 :2461 الملک، يٝامٕ

 لیكکی هىي N ٠اهل

 ال قا لٍکك بایؿ ظاکن
 ا٨كاؾ ال يىٞ همه

 کًؿE ايحؽاب
 ؼمیًه ؾو بایؿ ظاکن

 ؾق که باٌؿ ؾاٌحه
 اوح٩اؾه ٔكوقت هىا٬ٟ

Eکًؿ 
 کىی ظاکن بهحكیى

 ؾايٍمًؿاو با که اوث
 باٌؿE يٍیىهن

 ٌایىحهE ا٨كاؾ ايحؽاب
 هالیE اهىق ؾق هؿیكیث

 ؾايٍمًؿاو با هّاظبث
 .هاآو ال اوح٩اؾه و

 شًه یک ال همه لٍکك چىو
 بایؿ. ... ؼیمؾ ؼٙك آو ال باٌؿ،

 ؾیلن، :بىؾ لٍکك شًه هك ال که
 يٝامٕ گكشی پاقن، ؼكاوايی،

 قا هلىکEٔ 212 :2461 الملک،
 :اوث بىؾه ؼمیًه ؾو همیٍه

 ؼمیًۀ یکی و اِل ؼمیًۀ یکی
 ظاِل که هالی و ؼكز

 اِل ؼمايۀ به بیٍحك. ٌؿیهی
 ؼكز ؼمايۀ به کمحك و بىؾی

Eٔ 128 :2461 الملک، يٝامٕ
 با که اوث آو ولٙاو بهحكیى

 کًؿ وؼاوثيٍىث ٠لن اهل
 ٔ.78 :2461 الملک، يٝامٕ

4 

 ذبات C ٠اهل
 هیصايی

 کًحكل
 هیصايات

 هىحی ال بایؿ ظاکن
Eبپكهیمؾ 

 ؼٍن بحىايؿ بایؿ ظاکن
 کًؿE کًحكل قا ؼىؾ

 و قأی ؾق بایؿ ظاکن
 ٬ؿمذابث ؼىؾ يٝك

Eباٌؿ 
 جابٟ يبایؿ ظاکن

 ال ٤ميىی هعمىؾ لؾو لبؽًؿ
 ٠لی ؼىقؾو ظؿ ؼبك ًٌیؿو

 الٔ وپاه وكؾاقٕ يىٌحکیى
 يٝام ٕ هىحی واوٙۀ به هعحى 
 ظاکنEٔ 21 :2461 الملک،

 کًحكل قا ؼىؾ ؼٍن بحىايؿ بایؿ
 :2461 الملک، يٝامٕ کًؿ

236 Eٔهكؾاو و پاؾٌاهاو همیٍه 

3 
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 ٌىؾE ؼىؾ هىاوهىن
 ٬ؿم ذبات بایؿ ظاکن

 ؾاٌحه ٠٭یؿه و قأی ؾق
Eباٌؿ 

 ؾق ه٭اوهث بایؿ ظاکن
 ي٩ىايی هىاهای ه٭ابل

 .باٌؿ ؾاٌحه

 و ايؿوپكؾه يیکى ٘كی٫ قأی٬ىی
 ١ٔی٩او و لياو که گفاٌحه چًاو

 و ايؿيؿاٌحه ؼبك ایٍاو ؾل قال ال
 قا ایٍاو ٨كهاو و هىا و پًؿ

 ایٍاو هىؽك و ايؿؾقبىحه
 :2461 الملک، يٝامٕ ايؿيٍؿه

154-151.ٔ 

 ذبات Q3 ٠اهل
 اوحىاق ؼل٫ هیصايی

 ذبات و يٝك و قأی
 ال جكههن ظاکن ٠٭یؿۀ
 يیكوهًؿ و لیاؾ لٍکك

 .اوث

 لٍکك ال به ٬ىی قأی قا پاؾٌاه
 :2461 الملک، يٝامٕ ٬ىی

252.ٔ 
2 

 شىاقت E ٠اهل
 اقاؾۀ
 به ه١ٙى٦
 ٬ؿقت

 کاقگماقايی بایؿ ظاکن
 ٜلن هكؾم به که قا
 کًؿE هصالات کًًؿهی

 باٌؿ چًاو بایؿ ظاکن
 شكئث ؾیگكاو که

 يؿاٌحه وىءاوح٩اؾه
Eباًٌؿ 

 باٌؿ چًاو بایؿ ظاکن
 يحىايًؿ ؾیگكاو که

 وكکٍی و ٠ّیاو
Eکًًؿ 

 قا ٌکىپیماو کاقگماقاو
 کًؿE هصالات

 .باٌؿ ؾاٌحه ا٬حؿاق

 ؼا٘یاو جًبیه و هصالات
 اهیك لؾو چىبEٔ 44 :ياههویاوثٕ

 او ايؿاؼحى ؾشله به و لايی
 ٬حل و ايح٭امEٔ 76 :ياههویاوثٕ

 يٝامٕ کًؿ ٜلن هكؾم به که ظاکمی
 قولگاق ؾقEٔ .34 :2461 الملک،
 آل  و ٥٘كل و هى١ىؾ و هعمىؾ
 و شهىؾی و گبكی هی  اقوالو

 يبىؾی آو لهكۀ قا قا٨ٕی و جكوایی
 بمقگی پیً یا و آهؿی ِعكا بك که

 :2461 الملک، يٝامٕ ٌؿی
267 Eٔوالیث ؾق قا لٍکك که هكگاه 

 و ٤ٕ  و ليؿاو و بًؿ و لؼن
 گاهآو کًؿ، جىلیث و ٠مل و ؼیايث

 که لٍکك و هلک هیاو باٌؿ ٨ك٪ چه
 يه اوث، بىؾه هلىک کاق ایى همیٍه

 :2461 الملک، يٝامٕ لٍکك کاق
158 Eٔکه کًؿ ٠مل ٘ىقی پاؾٌاه 

 کًؿ ٠ّیاو که يکًؿ لهكه کىی
 ٔ.67 :2461 الملک، يٝامٕ
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 ؾق شؿی شىاقت I ٠اهل
 اهىق

 اهىق ؾق بایؿ ظاکن
 و باٌؿ شؿی ؼىؾ

 همه بكای قا ٬ايىو
 کًؿE ق٠ایث واویک

 لیكؾوحاو با يبایؿ ظاکن
 هماض و ٌىؼی ؼىؾ

 کًؿ.

 قووحایی ال لوقبه هك٤ی ٤الهی
 به قا او ٌمٍیك با البحکیى. بىؾ گك٨حه

 کكؾيؿ هًاؾی قول وه و کكؾ يین ؾو
 هىلماياو هال که کهآو هك که

 ٤الم با که کًن او با همچًاو وحايؿ،
 :2461 الملک، يٝامٕ کكؾم ؼىؾ

242 Eٔبا يه و بًؿگاو با يه 
 هعحٍن ٠میؿاو و واالقاووپاه

 يؿیماو با اال يکًؿ، گىحاؼی و هماض
 يٝامٕ هىحًؿ کاق ایى هؽّىَ که

 ٔ.2312 :2461 الملک،

6 

 ايعّاق شىاقت H ٠اهل
 لوق کاقبكؾ

 ؾوحىقهای با ظاکن
 قا ؼىؾ ظكهث کمحك،

 کًؿEهی ظ٩ٛ
 ٨كهاو ال کىی اگك
 او يکكؾ، ا٘ا٠ث ظاکن

 ٬ؿقت کًًؿE جًبیه قا
 او به هًعّك بایؿ ظاکن
 او ؾوحىقهای جا باٌؿ

 باٌؿ. ه١حبك

 ظكهث جا ٌىؾ ؾاؾه کمحك ٨كهاو
 اگك و ٌىؾ ظ٩ٛ ٌاه های٨كهاو
 بلی٣ هالً يکكؾ، ا٘ا٠ث کىی

 :2461 الملک، يٝامٕ ؾهًؿ
74 Eٔايعّاقی ٬ؿقت وشىؾ 
 ٨كاهیى کىی جا هملکث ؾق ٌاه

 يٝامٕ يىالؾ ا٠حباقبی قا آو
 ٔ.74 :2461 الملک،

7 

 شىاقت G ٠اهل
 ق٠ایث
 و جٍكی٩ات
 هكاج 

 ؾاقای بایؿ ظاکن
 بكای هكاجبیولىله

 باٌؿE کاقگماقاو
 ٬ا٠ؿه ٘ب٫ بایؿ ظاکن

 کًؿE ق٨حاق يٝن و
 ظكهث و اظحكام ظ٩ٛ

 .هكجبه و ٌؤو اوان بك

 ؾق ایىحاؾو و جٍكی٩ات ق٠ایث
 کاقگماقاو ال هكیک ه١لىم شای

Eٔ 234 :2461 الملک، يٝامٕ
 بك قا قومی و کاق هك پاؾٌاه
 الملک، يٝامٕ آوقؾ ٬ا٠ؿه
2461: 274 Eٔياهىن الهای 

 ال٭اب ؾاٌحى يگاه یکی هملکث
. اوث هكکه ايؿالۀ و هكاج  و

 ؾه٭او و بالاقی هكؾ ل٭  چىو
 يٝامٕ يبىؾ ٨ك٬ی هی  باٌؿ، یکی

 ٔ.265 :2461 الملک،

8 
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 وشؿاو G ٠اهل
 به پایبًؿ
 هایاقلي

 ؾیًی

 الهی ٬ىايیى بایؿ ظاکن
 کًؿE ق٠ایث قا
 ؼىؾ هكؾم به بایؿ ظاکن

 که قا کىی و يکًؿ ٜلن
 کًؿE هصالات کكؾ ٜلن

 بكای بایؿ ظاکن
 ال ٠ؿالث، بك٬كاقی

 کًؿE اوح٩اؾه ٬أی
 ؼٙا ؾچاق ٬أی اگك

 قا او بایؿ ظاکن ٌؿ،
 کًؿ. هصالات

 ق٠ایث قا الهی ٬ىايیى بایؿ ظاکن
Eٔ 22 :2461 الملک، يٝامٕ کًؿ

 اهکاو و ق٠یث به ٜلن ٠ؿم
 الملک، يٝامٕ آياو ؼىاهیجٝلن

2461: 48 Eٔ٬أی ظکن ال 
 هىقؾ ؾق اگك ظحی ٌىؾE ظمایث
 يٝامٕ باٌؿ هعحى  ٨ىاؾ

 ٬ٕاتEٔ 36 :2461 الملک،
 شاه١ه ٠ؿالث و هايؿگاقی ٠اهل

 ايؿبىؾه جاکًىو آؾم ظٕكت ال
 هالEٔ 36 :2461 الملک، يٝامٕ

 آو که يیاوقیؿ گكؾ ظكامبه قا هكؾم
 ؾاؾ شىاب بایؿ ؾيیا

 ٬أی اگك ٔ.12 :ياههویاوثٕ
 ٌىؾ هصالات بایؿ گیكؾ، قٌىت

 ٔ.86 :2461 الملک، يٝامٕ

25 

 ا٠حماؾ E ٠اهل
 والي

 با يکكؾو
 ؾٌمًاو

 ؾٌمى با يبایؿ ظاکن
 کًؿE والي ؼىؾ

 با ظاکن کاقگماقاو اگك
 همكاه ٨اوؿاو و ؾلؾاو

 بایؿ ظاکن ٌؿيؿ،
 ایى ال قا ؼىؾ کاقگماقاو

 بؿايؿE شما٠ث
 هباقله ٨اوؿ ظاکماو با

 .کًؿ

 هىا٨٭ث ؼىیً ؾٌمى با چىو
 جى با که باٌؿ ؼیايحی کًی،
 اگك و باٌی کكؾه پاؾٌاه و ؼىیً

 هكچه ؼىیً جى با که ٌایؿ قا جى
 يٍایؿ پاؾٌاه با کًی، ؼىاهی

 ٔ.272: 2461 الملک، يٝامٕ
 ؾووحی پاؾٌاه هؽال٧ با هكکه
 ؾٌمًاو شملۀ ال هن او وقلؾ،
 و ؾلؾاو با هكکه و باٌؿ پاؾٌاه

 هن قا او ؾاقؾ، ِعبث ه٩ىؿاو
 الملک، يٝامٕ ٌمكيؿ ایٍاو ال

2461: 272.ٔ 

22 

 ٠ؿم ا٠حماؾ N ٠اهل
 لوؾباوقی

 هكکه به يبایؿ ظاکن
 کًؿE ا٠حماؾ

 شاوىوايی بایؿ ظاکن

 وپكؾه بمقگی کاق که هكکىی به
 شاوىوی او بك ي٩ك یک ٌىؾ،هی

 يکًؿ جؽل٧ جا کًؿهی
21 
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 ؾاٌحه کاقگماقاو بكای
 يٝك لیك قا هاآو جا باٌؿ

 باًٌؿE ؾاٌحه
 و ٤فا چىو اهىقی ؾق

 ال بایؿ ظاکن کاغ،
 اوح٩اؾه ه١حمؿ ا٨كاؾی

 کًؿ.

 به بایؿEٔ 44 :ياههویاوثٕ
 ؾق ٨كوحاؾ، شاوىن شاهمه
 جا ِى٨ی و ویاض بالقگاو، لبان
گاه اج٩ا٬ات همۀ بك پاؾٌاه  باٌؿ آ

 يٝامٕ بگیكؾ قا ٨حًه شلى و
 وکیلEٔ 76 :2461 الملک،

 و ٤فا اهىقات جا اوث يیال ؼاَ
 و ٌىؾ وپكؾه او به کاغ و ٌكاب

 يٝامٕ باٌؿ ا٠حماؾ٬ابل بایؿ او
 ٔ.253 :2461 الملک،

 ا٠حماؾ B ٠اهل
 هٍىقت

 بكای
 گیكیجّمین

 با کاقها ؾق بایؿ ظاکن
 هٍىقت ايؿیٍمًؿاو

Eکًؿ 
 يٍايۀ يکكؾو هٍىقت

٧١ٔ Eاوث 
 يٍیىهن وشىؾ

 و قالؾاق و هىقؾا٠حماؾ
گاه  ظاکن بكای آ

 اوث. ٔكوقی

 و بىؾ قأی٬ىی ال کكؾو هٍاوقت
 الملک، يٝامٕ ٠٭لیجماهی

2461: 257 Eٔياکكؾو هٍىقت 
 و باٌؿ قأی١ٔی٧ ال کاقها ؾق

 ؼىايًؿ ؼىؾکاهه قا که چًیى
Eٔ 258 :2461 الملک، يٝامٕ

 و يٍیىهنٕ يؿین وشىؾ
 ٔكوقی ٌاه بكایٔ ِعبثهن

Eاهیى، اوث هٍاوقی لیكا اوث 
 قالؾاق، ا٠حماؾ،٬ابل

گاه و هٙلٟ وًس،هّلعث  آ
 ٔ.252 :2461 الملک، يٝامٕ

24 

 پژوهص( هاییافته هًبغ:)

 هـایویژگـی بـا هـكجبٗ هـایيىٌـحه ابحـؿا ٌـىؾ،هـی اوحًباٖ 2 شؿول ال که ٘ىقهماو
 هـاآو ال ایپایـه هٕـاهیى اوـث ٌؿه و١ی وپه و ا٬حبان ياههاوثیو کحاب ال ٌؽّیث
 هٍـؽُ ٨كاگیـك و وـاؼحاقی هٕاهیى پایه، هٕاهیى آوقؾو ؾوثبه ال په. ٌىؾ اوحؽكاز

 هـؿل ؾق که آهؿ ؾوثبه ٨كاگیك هٕمىو ًٌ و واؼحاقی هٕمىو ویمؾه ؾقيهایث که ٌؿيؿ
  اوث: ٌؿه آوقؾه
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 الملکيظام خىاخه دیذگاه اس زاکن ضخصیت هایویژگی هضمىيی تسلیل هذل :1 يمىدار

 پژوهص( هاییافته :هًبغ)

 پیطًهادها و گیزیيتیده
 بـا هكجبٗ هایپژوهً ؾق بىیاقی کاقبكؾ که اوث کی٩ی هایقوي ال هٕمىو جعلیل قوي

 ال بىؾيـؿ ياپیـؿا ابحؿا که هٕاهیًی قوي، ایى ال اوح٩اؾه با ظأك، پژوهً ؾق. ؾاقؾ ویاوث
 هٕـاهیى پایـه، هٕـاهیى ایى بكقوی و اؾ٤ام و جكکی  ال وپه و ٌؿيؿ اوحؽكاز کحاب هحى

 ؾق هىشـىؾ ه٩هـىم ٠ام يىٞ ال که ٨كاگیك هٕمىو ه٩هىم به وپه و آهؿيؿ، ؾوثبه واؼحاقی
 هـایویژگـی ال آهـؿهؾوـثبـه هٕاهیى پژوهٍگكاو اؾاهه ؾق. قویؿین بىؾ ٌؿهبكقوی هحى

 کـه گايـهٌـايمؾه ٠ىاهـل اوـان بك و کحل ٌؽّیث يٝكیۀ ال اوح٩اؾه با قا ظاکن ٌؽّیحی
 پایـایی و ؾ٬ث بكقوی هًٝىقبه. کكؾيؿ ه٭ایىه اوث يٝكیه ایى ٌؽّیحی ٩ِات جكیى٠می٫
 يیم آياو. کًًؿ بالبیًی قا بكقوی يحایس ٌؿ ؼىاوحه هؿاقویاوث و ًٌانقواو چهاق ال يحایس،
 اوث: ٌكض ایى به يحایس. کكؾيؿ جؤییؿ قا بًؿی٘ب٭ه ؾق ذبات
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 بـىؾو اشحمـا٠ی و ؾاقیهكؾم واؼحاقی هٕمىو اوان بك که گكاییبكوو ٨كاگیك هٕمىو
 ٠اهـل کـه A ٠اهـل بـا ٠اهـل ایـى کحـل، ٠اهلی جعلیل يٝكیۀ اوان بك :اوث آهؿه ؾوثبه

 هیـماو کحـل يٝكیـۀ ؾق ٠اهـل ایـى. اوـث هٙـاب٫ ؾاقؾ، يـام ؼـىییگىیؽحه-ؼىییاؾواقی
 بایـؿ ظـاکن اوـث ه١ح٭ـؿ يٝـام ؼىاشـه. ؾهؿهی يٍاو قا ايىايی شاه١ۀ به ٨كؾ هًؿی٠ال٬ه
 ٨یٕـی، یاقهعمـؿلاؾه، ق٨ی١ـی، هـاییا٨حـه با یا٨حه ایى يحیصۀ که باٌؿ، اشحما٠ی و ؾاقهكؾم

 ِــاؾ٬ی، و ؾاوؾآبــاؾی ٌمىــایی، لاقٞ، و ِــ٩ىی گــل، ش٩١ــكی آجابــای،آ٪ و هعمــؿیاو
 ؾیگكاو، و یاقهعمؿلاؾه  E 2488 ٕق٨ی١ی،  همىىوث لىک و اقٌؿی، و بهاقلى کیا،هعمىؾی

2487 E  2482 ؾیگكاو، و گل ش٩١كی E  2483 ؾیگكاو، و ٌمىایی E  هعمىؾیؾیگـكاو، و کیا 
2484E2001 Loke,.ٔ اؾواقی کحل، يٝكیۀ ؾقاشحمـاٞ که هىحًؿ ا٨كاؾی ؼىهاؼـىاهبـا و ايـؿ 

 بیٍـحكی ٌـؿت بـا بیكويـی ؾيیـای هایؼىاوحه به ا٨كاؾ ایى. ؾاقيؿ هىا٠ی جٍكیک یکؿیگك
 اٌـؽاَ بـا هـاآو ؾق کـه ؾهًؿهی جكشیط قا هٍا٤لی ه١مىالا  ؼىهااؾواقی. ؾهًؿهی پاوػ

 ٠اهـل ایى جبییى ؾق ٔ.61 :2485 ٕآٌحیايی،  ايؿاشحما٠ی هایهى١٬یث واشؿ و ؾاقيؿ وكوکاق
 ؾاقؾ، بـاال گكایـیبـكوو کـه ٌؽّی و اوث ٨كؾیبیى جمایالت ال گكاییبكوو گ٩ث جىاوهی

 که قهبكی یا ظاکن ؾقيحیصه، و اوث، ؾیگكاو به کمک و همؿقؾی هٍحا٪ و ؾووثيىٞ اواواا 
                                                                 کًؿEهی ٠مل هئذكجك ؾاقاوث قا ویژگی ایى

گاهی واؼحاقی هٕمىو ؾو اوان بك که هىي ٨كاگیك هٕمىو  ؾوثبه لیكکی و اهىق به آ
گاه بایؿ ظاکن اوث ه١ح٭ؿ يٝام ؼىاشه :آهؿ  ؾق ؼاِـی ٜكا٨ـث ؾاقای و لیـكک اهـىق، بـه آ

 ٌــهبًؿی و بابــاییظــاز وـكا٨كالی، ق٨ی١ــی، هــاییا٨حـه بــا یا٨حــه ایـى. باٌــؿ ؼــىؾ ظـىلۀ
 ایـى ؾق ٔ.2482 ٌـهبًؿی، و بابـاییظـاز  E 2481 وـكا٨كالی،  E 2488 ٕق٨ی١ی،  همىىوث

 ؤ شـؿیث و پٍـحکاق ٠مـل، ؾ٬ث چىو ؼل٭ی هایقگهٕ B ٠اهل ٠ًىاوبه هىي واژۀ يٝكیه،
 و یا٨حـهجمـكیى و ؾ٬ی٫ ٨کكی و یا٨حهاوحعکام يگكی٠٭لی به گكایًٕ N ٠اهل ٠ًىاو با لیكکی

 کـه هىـحًؿ ا٨كاؾی ال قهبكاو اوث ؾاؾه يٍاو گىياگىو هایبكقوی. ايؿٌؿه گفاقیيامٔ هئذك
 يٍـاو کحـل يٝكیـۀ ؾق لیكکـی بعـد ٔ.76 :2485 ٕآٌحیايی،  ؾاقيؿ هیايگیى ال باالجك هىي

 ایقوظیـه بـا پیچیـؿه و ٜكی٧ ؼل٫ ؾاقای ا٨كاؾی ٠اهل ایى ؾق باال يمكۀ با ا٨كاؾ که ؾهؿهی
 ِـ٩حی هـىي ٌـؿ، بیـاو کحـل ٌؽّـیحی يٝكیۀ ؾق که گىيههماو ٔ.ٕهماو  هىحًؿ هىح٭ل
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 جـالي هـؿ٦ شهث ؾق جىايؿهی کاقایی ال هیماو چه با ٨كؾ هك ؾهؿهی يٍاو و اوث جىايٍی
Eکًؿ                                 

 اوـحىاق ؼلـ٫ و هیصايـات کًحكل واؼحاقی هٕمىو ؾو اوان بك هیصايی ذبات هٕمىو
 قا ؼـىؾ اظىاوـات و هیصايـات بحىايـؿ بایـؿ ظـاکن اوث ه١ح٭ؿ يٝام ؼىاشه. آهؿ ؾوثبه

 یا٨حۀ با یا٨حه ایى. باٌؿ يىواو بؿوو و اوحىاق وؼىیؼل٫ ؾاقای بایؿهی همچًیى،. کًؿ کًحكل
 ؾیگكاو، و کیاهعمىؾی  2488E ٕق٨ی١ی،  همىىوث اقٌؿی و بهاقلى کیا،هعمىؾی و ق٨ی١ی
 ٨ـكؾی. ؾاقؾ هٙاب٭ـث کحل يٝكیۀ ؾقٔ هیصايی پایؿاقیٕ C ٠اهل با هیصايات کًحكل ٔ.2484

 ؾق و جـكهى٨ـ٫ ليـؿگی هـایهى١٬یث با والي ؾق گیكؾ،هی ٬كاق ٠اهل ایى هربث ٬ٙ  ؾق که
 جع٭ی٭ـات. ٌـىؾهی ًٌاؼحه هىقؾا٠حماؾ ٨كؾی قو،الایى. اوث ٬ؿمذابث ٨كؾیبیى اقجبا٘ات

 ٠اهــل ایــى ؾق هربــث يمــكۀ واشــؿ قهبــكاو کــه ؾهــؿهــی يٍــاو گىيــاگىو هــایگــكوه بــیى
 بىـیاق Q3 ٠اهـل بـا جع٭یـ٫ ایـى ؾق اوحىاق ؼل٫ همچًیى، ٔ.62 :2485 ٕآٌحیايی،  هىحًؿ

 ایـى ؾق هربـث يمـكۀ کـه ا٨كاؾی. ؾهؿهی يٍاو قا وؼىؼل٫ پایؿاقی ٠اهل ایى. ؾاقؾ ٌباهث
 بـاهىي و ٠مـل ؾ٬ـث ؾاقای و جىايـا ؼـىؾ ق٨حاق و هیصايات کكؾو ههاق ؾق گیكيؿ،هی ٠اهل

 و ايـؿه١حـؿل و آقام ه١مـىالا  هیصـايی ذبـات ؾاقای ا٨ـكاؾ کلـی ٘ىق به ٔ.78 :ٕهماو  هىحًؿ
 هیصايی ذبات که ا٨كاؾی اها کًًؿE ٠مل آ٩ٌحگی بؿوو ٨ٍاقلا هى١٬یث ؾق جىايًؿهی قاظحیبه

 و ٌكایٗ ٌؿو وؽث ِىقت ؾق ؾاقيؿ، بهحكی ٠ملکكؾ آواو کاقهای هىا٬ٟ ؾق اگكچه يؿاقيؿ
 ذبـات وشـىؾ گ٩ـث جـىاوهـی بًابكایى،. کًًؿ ٠مل ٌكایٗ آو ؾق جىايًؿيمی آوايیبه هعیٗ،

                 اوثE قهبكی ههن هایهئل٩ه ال یکی اوحىاق وؼىیؼل٫ ؾاٌحى و هیصايی

 ؾق شـؿی ٬ـؿقت، بـه ه١ٙـى٦ اقاؾۀ واؼحاقی هٕاهیى اوان بك که شىاقت هٕمىو
 يحایس با جع٭ی٫ ایى يحایس :آهؿ ؾوثبه هكاون و جٍكی٩ات ق٠ایث لوق، کاقبكؾ ايعّاق اهىق،

 ٬اوـمی و وـكا٨كالی وـهی، ٬اؾقی و هًًِاؾ٬ی اوحاشی، ؼائ٩ی، و ؼايیايی وام ق٨ی١ی،
 E 2487 ؾیگـكاو، و اوـحاشی  E 2487 ؼـائ٩ی، و ؼايبـايی وام  E 2488 ٕق٨ی١ی،  همىىوث

 هیـماو يٍـايگك کـه E ٠اهـل با ٬ؿقت به ه١ٙى٦ اقاؾۀ ٔ.2477 ٬اومی،  E 2481 وكا٨كالی، 
 ٨ـكؾی ؾهًـؿۀيٍـاو ٠اهل ایى به ا٨كاؾ گكایً. ؾاقؾ هٙاب٭ث اوث کحل يٝكیۀ ؾق گكیولٙه
 ایـى که ٌؿه هٍؽُ گىياگىو هایگكوه با بكقوی ؾق. هباقله به هًؿ٠ال٬ه و شىظاؾذه اوث
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 اهىق ؾق شؿیث ٔ.66 :2485 ٕآٌحیايی،  اوث جك١ٔی٧ پیكواو ؾق و جك٬ىی قهبكاو ؾق ٠اهل
 لهؽحـی ه٭ابـل ؾق هیصـايی ظىاوـیث ٠اهـل ایـى. ؾاقؾ هٙاب٭ـث کحل يٝكیۀ ؾق I ٠اهل با

 قا ٠اهـل ایى ه٩ًی ه٭ؿاق ی١ًی قٌؿیا٨حگی لهؽحی که کىايی. ؾهًؿهی يٍاو قا قٌؿیا٨حگی
 و ٬كاقؾاؾهـا بكابـك ؾق هىـئىلیث اظىان و هلمىن ؾيیای وا١٬یات پفیكي بكای بیٍحك ؾاقيؿ

 گـكوه ال بیٍـحك گـكوه قهبـكاو کـه اوث ؾاؾه يٍاو جع٭ی٭ات. ايؿآهاؾه ليؿگی هایهىئىلیث
 جمـایالت وك بك کمحك و اوث ياچیم ٨كؾ ظىاویحی ٨ٕای لیكا هىحًؿE ه٩ًی ه٭ؿاق با I ٠اهل
 يٝكیـۀ ؾق H ٠اهل با لوق کاقبكؾ ايعّاق هٕمىو ٔ.73 :ٕهماو  ؾاقؾ هٍکل ؾیگكاو با ٨كؾی

. ؾهـؿهـی يٍاو ؾقؼىؾهايی بكابك ؾق قا هحهىقايه ؼىییاؾواقی ٠اهل ایى. ؾاقؾ هٙاب٭ث کحل
 واشـؿ و ؾهًـؿ ٬ـكاق ؾیگـكاو قأن ؾق قا ؼـىؾ ؾاقيؿ هیل ٠اهل ایى ؾق هربث يمكۀ ؾاقای ا٨كاؾ

 کاهـل ق٠ایـث هٕـمىو. هىحًؿ ؼٙك و جهؿیؿ به پاییى ظىاویث با هاشكاشىیايه ایقوظیه
 ؼلـ٫ ه٭ابـل ؾق اوـحىاق ؼلـ٫ ؾهًـؿۀيٍاو و هماهًگ، کحل يٝكیۀ ؾق G ٠اهل با جٍكی٩ات

 هٕـمىو با وشؿاو هٕمىو جعلیل ؾق جكهٍؽُ ِىقتبه ٠اهل ایى. اوث ياقن و وابىحه
 ٠اهـل ایـى هربـث ٬ٙ  ؾق که ا٨كاؾی. ؾاقؾ وشىؾ هن ؾیًی هایاقلي به پایبًؿی واؼحاقی

 ؾق ؾاقيـؿ، هىـئىلیث اظىـان اشحمـا٠ی هالظٝـات ٬بال ؾق که هىحًؿ ا٨كاؾی ؾاقيؿ، ٬كاق
 هـایبكقوی ؾق. کًًؿهی ؾيبال قا ذابحی قوال ليؿگی ؾق و ايؿهعحاٖ ؾیگكاو با ؼىیً قوابٗ
 ایـى جبییى ؾق. هىحًؿ ٠اهل ایى ؾق هربث يمكۀ ؾاقای گكوه قهبكاو ؾهؿهی يٍاو هایا٨حه گكوه،

 و قیــمیبكياهــه پٍـحکاق، ال هــاییقگـه باوشــؿاو ا٨ــكاؾ کـه گ٩ــث بایـؿ ٨كاگیــك هٕـمىو ؾو
. اوث ليؿگی ٌكایٗ بیًیپیً بكای ههن ٠اهلی بىؾو باوشؿاو کل، ؾق. ؾاقيؿ ؼىؾايٕبا٘ی

                                                                  اوثE همكاه ٥ٌلی هى٨٭یث با وشؿاو ؾق باال يمكۀ همچًیى،

 و لوؾبـاوقی، ٠ـؿم ؾٌـمًاو، بـا ياپـفیكیوالي هٕاهیى اوان بك که ا٠حماؾ هٕمىو
ــىقت ــكای هٍ ــمین ب ــكیجّ ــه گی ــثب ــؿ ؾو ــایس :آه ــى يح ــه ای ــا یا٨ح ــایؾاؾه ب ــی ه  ق٨ی١

 هٙاب٭ـث کحـل يٝكیـۀ ؾق E ٠اهل با ؾٌمًاو با ياپفیكیوالي ٔ.2488 ٕق٨ی١ی،  همىىوث
 بـه ه١ٙـى٦ اقاؾۀ هٕـمىو ؾق که اوث، ظاکن گكیولٙه هیماو ؾهًؿۀيٍاو ٠اهل ایى. ؾاقؾ

. ؾاقؾ جٙـاب٫ N ٠اهـل بـا لوؾبـاوقی ٠ـؿم همچًـیى،. ؾاقؾ باقلی ي٭ً ٠اهل ایى يیم ٬ؿقت
 هٙاب٭ـث کحـل ٠ىاهـل ال یـکهـی  بـا ؾ٬ی٭اا  گیكیجّمین بكای هٍىقت واؼحاقی هٕمىو
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 هـىي هیـماو ؾهًؿۀيٍاو که B ٠اهل به قا ٠اهل ایى جىاوهی ٤یكهىح٭ین ٘ىق به اها يؿاٌث،
 ؾاؾ. يىبث اوث ظاکن باالی

 ۀياهـاوـثیو کحـاب هٕمىو جعلیل ؾهؿهی يٍاو پژوهً ایى ؾق هكجبٗ يحایس کلی ٘ىق به
 ُيـه بـأ اوـالهی هـؿیكیث هًًٕ ظاکن ٌؽّیحی هایویژگی بكقوی ؾقباقۀ الملکيٝام ؼىاشه

 هـایپژوهً ؾقلهیًه   که جع٭ی٭ات يحایس که ؾاقؾ هٙاب٭ث کحل ٩ِات يٝكیۀ ؾق ٌؽّیث ٠اهل
 ؾق هیصـايی ذباتٕ C ٔ،هربث ٬ٙ  ؾق هىيٕ B های٠اهل ؾهؿهی يٍاو اوث آهؿه ؾوثبه کحل

 ظىاوـیثٕ I ؤ هربـث ٬ٙـ  ؾق اوـحىاق ؼل٫ٕ G ٔ،هربث ٬ٙ  ؾق گكیولٙهٕ E ٔ،هربث ٬ٙ 
 جعلیـل بـا کـه اوث، بیٍحك هاگكوه ب٭یۀ به يىبث قهبكی هایویژگی ؾقٔ ه٩ًی ٬ٙ  ؾق هیصايی
 جع٭ی٭ـات کـه ٘ـىقهماو يٝام ؼىاشه گ٩ث جىاوهی کل، ؾق. اوث هٙاب٫ ياههاوثیو هٕمىو
 بـكای وی کـه ٌؽّـیحی هـایویژگـی. اوـث بىؾه شلىجك ؼىؾ لهايۀ ال ؾهًؿ،هی يٍاو بىیاقی

 اوـث ٌـؿه بكقوـی اِـیل جع٭ی٭ات ؾق که قا اهكوله هٙكض ٩ِات ال بىیاقی اوث ٬ائل ظاکن
 .  باٌؿ باوق ایى بك ؾلیلی جىايؿهی يیم جع٭ی٫ ایى. ؾهؿهی يٍاو

 ؾیگـك هـایيٝكیـه ال ايـؿيحىايىـحه هع٭٭ـاو کـه اوث آو جع٭ی٫ ایى هایهعؿوؾیث ال
 پژوهٍـگكاو بـه و ببكيـؿ، بهـكه بعـد گىـحكؾگی ؾلیـل بـه ًٌاویقواو ظىلۀ ؾق ٌؽّیث

 ظاکن ٌؽّیث هایویژگی با آو هٙاب٭ث و ٌؽّیث ؾیگك هایيٝكیه ال ؾهًؿهی پیًٍهاؾ
 بهحـك قا هىشـىؾ ؼألهـای و هـايٝكیـه ایـى بحـىاو جا کًًؿ اوح٩اؾهٔ اوالهی هؿیكیث هًًٕ

 . کكؾ ًٌاوایی

 کتابًاهه
 ،قواو و الهث و ٌؽّ یث اقٌل یابی ٌ ًاؼحیقواو ه ایآله ىو (.1391) ٠لی آٌحیايی،   فحعی

                  .ب١رث جهكاو،

 المل کيٝ ام ؼىاش ه ویاو ی ايؿیٍ ۀ ؾق ؼىؾکاهگی و ٠ؿالثD (.1381) بهكام کاٜمی، اؼىاو  

                  .28-5 َ ،812 ي ،54 ز ،ویاوی ٠لىم و ظمىق ؾايٍکؿۀ هصلۀ ،«٘ىوی

ٛ   هًاو ک   جعلیلD (.1396) ؾیگكاو و ابكاهین اوحاشی،    ياه ۀویاو ث ؾق اجىکكاجی ک يٝ ام   ظ اف

 اشحم ا٠ی-فكهًگ ی هٙال١ات ،«بكو اقیک ًٌاؼحیقواو آقای بك جمكکم با ٘ىوی الملکيٝام

                  .29-7 َ ،4 ي ،11 ز ،ؼكاواو



 1411پاییم و لهىحاو / بیىحن/ ٌماقۀ  يهنهای ویاوث اوالهی / وال پووهً / 374

 ياه ۀویاو ث ؾق ل ؿقت ه ایجکًىل ىژیD (.1392) و كویؼىاش ه غالهكٔ ا و اللهقوض اوالهی،  

                  .26-1 َ ،4 ي ،2 ز ،ویاوث قاهبكؾی هایپووهً ،«الملکيٝام ؼىاشه

   و ی آی و ش  ىاؾی هعم  ؿش١فك جكشم  ۀ ،ً ووه پ و ه ٝكی ي :ث ی ّ   ؽٌ  (.1381) . ای ه القي   ،ى كوی پ

                                 قوا. جهكاو، کؿیىق،

 ه  ایویوگ  ی و آهكاي  ه قهب  كی و  بک اقجب  اٖ بكقو  یD (.1395) ؾیگ  كاو و ه  كین گ  ل، ش١ف  كی  

 ؾق جه كاو ٌ هك پٌم کی ٠ل ىم هایؾايٍگاه جاب١ۀ هایبیماقوحاو پكوحاقی هؿیكاو ٌؽّیحی

کی ٠لىم ،«1393-94 وال                   .247-238 َ ،4 ي ،26 ز ،پٌم

 ظاز،ا بابایی  المل کيٝ ام ؼىاش ه ؾی ؿگاه ال فىاؾ اب١اؾD (.1391) ٌهبًؿی هعمىؾ و هعمؿٔق

: ؾیصیح      ال ًٌاو      ۀ ،75-59 َ ،2 ي ،42 ز ،ویاو      ث فّ      لًاهۀ ،«جىو      ی

jpq.2012.29967/10.22059       .        

 ٠مل ی ٠ل ىم و فكهً گ ؾق چً ؿ ه اییبكقو ی :اوالم ؾق جمؿو جاقیػ (.1382) اِغك٠لی ظلبی،  

                  .اوا٘یك جهكاو: ،اوالهی

الاؾۀ    ،7 ز ،جمؿو ػیجاق و فمه ،«اوی١یٌ و یجىو الملکيٝام ؼىاشهD (.1389) ٠بان همؿم، ٔق

                  .39-9 َ ،25 ي

اظىى قفی١ی،    ،«ياه هویاو ث ؾق ايحٝ اهی ه ؿیكیث و فكهاي ؿهی آؾاب و اؼ القD (.1399) ٔق

                  .51-31 َ ،22 ي ،88 ز ،ايحٝاهی ؾايً هایپووهً

 ه ایايؿیٍه ؾق گكاییوالٟ و بیًیهّلعثD (.1396) ؼائفی ٠بان و هعمؿشىاؾ ؼايیايی، وام  

 ،255-225 َ ،1 ي ،6 ز ،شه  ايی ویاو  ث ،«المل  کيٝ  ام ؼىاش  ه و هاکی  اولی ویاو  ی

        .          wp.2017.2392/10.22124 :ؾیصیحال ًٌاوۀ

 و اؼحاق ب ك المل کيٝ ام ؼىاش ه( المل ىک و یك) ياهۀویاوث جؤذیكD (.1392) ٠بان وكافكالی،  

                  .72-57 َ ،13 ي ،7 ز ،اوالم و ایكاو جاقیؽی هایپووهً ،«ولصىلی ظکىهث

یؿ ٌمىایی،    قهب كی و بک ب ا ه ؿیكاو ٌؽّ یحی ه ایویوگی بكقویD (.1394) ؾیگكاو و فٌك

                  .17-9 َ ،1 ي ،4 ز ،پكوحاقی هؿیكیث ،«هاآو

 جهكاو، ویؿهعمؿی، یعیی جكشمۀ ،ٌؽّیث هایيٝكیه (.1393) ٌىلحم ویؿيی و ؾواو ٌىلحم،  

                  .ویكایً

 ج ؿویى و هٙال١ ه و الهاو جه كاو، ،ایكاو و اوالم ؾق ویاوی هایايؿیٍه (.1388) ظاجن لاؾقی،  

                  (. ومث) هاؾايٍگاه ايىايی ٠لىم کحب



 375/  ( 355-376آباؾی ) ...   ظىیى ه١یىؾق ظاکن ٌؽّیث هایویوگی ًٌاؼحیقواو جعلیل

 

 و  یك هٙال١  ۀ يىیى  ی:ياه  هویاو  ث و  ًث ؾق اهًی  ث و ل  ؿقتD (.1386) هعم  ؿ٠لی لاو  می،  

                  .278-261 َ ،11 ي ،36 ز ،قاهبكؾی هٙال١ات ،«الملکيٝام ؼىاشه الملىک

                  .ًیكایو جهكاو، ،ٌؽّیث ًٌاویقواو (.1378) یىوف کكیمی،  

 هعمىؾی،(.1393) ؾیگكاو و هكین کیا Dویوگی قابٙۀاؼ الق ،«اؼاللی قهبكی با ٌؽّیحی های 

                  .74-64 َ ،9 ي ،32 ز ،فًاوقی و ٠لىم ؾق

                  .كیاوا٘ جهكاو، ،ياههویاوث (.1372) ٠لی بى ظىیى الملک،يٝام  

  .شیبی هایکحاب جهكاو، ،ياههویاوث (.1358) 

 ک الن قهب كی و بک و ٌؽّ یث ه ایویوگ ی قابٙ ۀD (.1396) ؾیگكاو و پیماو یاقهعمؿلاؾه،  

 ،«و اؼحاقی ه ؿل ی ک اقائ ۀ ؼىؾاقلی ابی: قوي ب ه ؾايٍگاه اواجیؿ جؿقیه کیفیث با ؾقن

یابی و آهىلي                   .51-29 َ ،39 ي ،11 ز ،اقٌل
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