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چىیسٜ
ثَٛ ٝض ؾٙتی زٛٔ ٚيٕ ٔتًبز فّؿفی زض اضتجبٌ ثب اضظیبثی ٙٞط  ٚپی٘ٛس ٔیبٖ اذالق ٙٞ ٚرط ٚخرٛز زاضزٔ« :رٛضاِیعْ» (ثرط
اؾبؼ ان َٛاذاللی) « ٚات٘ٛبٔیعْ» (ثط اؾبؼ اؾتمالٌَطایی)َ .جك ٔٛضاِیعْ ،اضظـٞبی ظیجبقٙبؾی ٙٞط ٔیثبیؿرت تٛؾرٍ
اضظـٞب ی اذاللی ٔكرم قٛز .زض ٔمبثُ ،زض قی ٜٛات٘ٛبٔیعْ ث ٝوبض ثؿتٗ ان َٛاذاللی ثطای اضظیبثی ٙٞط نحیح ٘یؿرت
 ٚتٟٙب چیعی و ٝثٙٞ ٝط ٔٛيٖٛیت ٔیزٞس اضظـٞبی ظیجبیی قٙبذتی آٖ اؾت .ایٗ ٔمبِرٓ٘ ٝطیربا افالَر ٖٛضا ثرٖٙ ٝرٛاٖ
فیّؿٛف ٔٗتمس ث ٝپی٘ٛس اذالق ٙٞ ٚط  ٚزیسٌبٜٞبی وب٘ت ضا ثٖٛٙ ٝاٖ ٕ٘بیٙسٔ ٜربِفبٖ پی٘ٛس ایرٗ زٔ ،ٚرٛضز ٚاوربٚی لرطاض
زاز ٚ ٜزض پبیبٖ ثب اضائٓ٘ ٝطی ٝخسیسی و ٝزض ٚالٕ حس ٚؾٍ  ٕٝ٘ٛ٘ ٚتٗسیُ قسٓ٘ ٜطیبا افطاَی فٛق اؾرت ،ثرط آٖ اؾرت
و ٝاضظـٞبی ظیجبییقٙبذتی  ٚاذاللی یه اثط ٙٞطی ٘مف ٓٞپٛقب٘ی زاض٘س  ٚثبیس زض وٙربض ٔكرطٖٚیت اضظیربثی اذاللری
آثبض ٙٞطی ،خٙجٞٝبی ظیجبییقٙبذتی آٖ ضا ٘یع زض ٘ٓط زاقت.
ٚاغٜٞبی وّیسیٙٞ :ط ،اذالقٛٔ ،ضاِیعْ ،ات٘ٛبٔیعْ ،ظیجبیی قٙبؾی

* ٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئَٛ
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اضتجبٌ اذالق ٙٞ ٚط ثٖٛٙ ٝاٖ ز ٚأط شاترب ٔمرسؼ ثؿریبض
حبئع إٞیت  ٚغیط لبثُ اغٕبو اؾت.
ٔمسٔٝ
٘ؿجت ٔیبٖ اذالق ٙٞ ٚط اظ ٌصقتٞٝبی زٚض یىری اظ

پیكی ٝٙتحمیك

ٔجبحث ٔ ٟٓزض ٔحبفُ فّؿفی ٙٞ ٚطی ثرٛزٙٔ ٚ ٜبلكربا

تبو ٖٛٙوتبة  ٚآثبض تحمیمبتی ثؿیبضی زض ایٗ ظٔیٙرٝ

ٔ ٚدرربز ا فطاٚا٘رری زضثرربض ٜایررٗ ز ٚزض َرر َٛترربضید

اضائ ٝقس ٜو ٝاظ آٖ خّٕٔ ٝیتٛاٖ ثٔ ٝمبِٙٞ ٝط  ٚاذرالق

ا٘سیك ٝثكط ضخ زاز ٜاؾت ،ثطذی ثط آٖ ثٛزٜا٘س وٙٞ ٝط،

اظ َبٞط ٜوٕربِی ظاز ،ٜضاثُرٙٞ ٝرط  ٚاذرالق اظ زیرسٌبٜ

ذاللیت آظاز  ٚآفطیٙكٍطی ٙٞطٔٙس اؾرت  ٚاذرالق ثرٝ

افالَ ٚ ٖٛتِٛؿتٛی اظ ٔدیس ثبٚضزی ٟٔ ٚطی چٍٙیعی،

ٌٝ٘ٛای ٙٞط ضا ٔحسٚز ٔیؾبظز ِ ٚصا ٙٞط  ٚاذالق ضاٚ ٜ

 ٚآثبض اؾتبز قٟیس ٔطتًی ُٟٔطی اقبضٕٛ٘ ٜز.

ضٚقی خساٌب٘ٔ ٝیپیٕبیٙس .اظ زیٍط ؾٛی ثطذری ٙٞرطی
ضا ٔتٗبِی زا٘ؿت ٚ ٝؾتٛزٜا٘س و ٝزض خٟت ضقرس  ٚتٗربِی
ثكررط ثبقررس ورر ٝاظ ٔٓٙررط آ٘رربٖ ٙٞررط ثررب اذررالق پی٘ٛررسی
٘بٌؿؿتٙی ٔییبثس.
ٌررط ٜٚاٗٔ َٚتمس٘ررس ضاثُررٔ ٝؿررتمیٕی ٔیرربٖ ٙٞررط ٚ

ضٚـ تحمیك
ضٚـ ایررٗ تحمیررك تحّیّرری -تٛنرریفی ثررٛز ٚ ٜاثررعاض
ٌطزآٚضی اَالٖبا اؾٙبزی  ٚوتبثرب٘ ٝای اؾت ور ٝثرب
ُٔبِٗ ٝوتت ٔ ٚمب ا ٔطث َٝٛث ٝزؾت آٔس ٜاؾت.

وبضٞبی اذاللی  ٚیرب يرس اذاللری ٘جبیرس ٚخرٛز زاقرتٝ
ثبقس .اٌط ٙٞطٔٙسی ثرٛاٞرس ثرب ٙٞرطـ وربض اذاللری ضا

تٗطیف ٙٞط ٔ ٚبٞیت آٖ

تطٚیح زٞس ،زیٍط ٙٞطٔٙس ٘یؿت ،ثّىٔ ٝجّغ اؾت ٚ ،اٌط

ثطای تٗطیرف ٙٞرط چٙرس ٔكرىُ ٚخرٛز زاضز .یىری

وبضی غیطاذاللی ضا تطٚیح زٞس ،ذالفىبض اؾتٙٞ .ط ثرٝ

ایٙىررٔ ٝفٟرر ْٛخرربٕٔ ٔ ٚررب٘ٗی اظ ٙٞررط ٚخررٛز ٘ررساضز وررٝ

ذبَط ذٛز ٙٞط ایدربز قرس ٜاؾرت « ٚثبیرس ثرب تالقرٟبی

ٔهبزیك ٙٞط ضا تحت پٛقرف ذرٛز لرطاض زٞرس  ٚزیٍرط

نررٛضا ٌطفترر ٝثررطای اذاللرری وررطزٖ ظقررتی  ٚظیجرربیی

ایٙى ٝتٛافك وّی ٔ ٚكرهی ثط ؾط اثط ٙٞطی ثب اثرط غیرط

ٔربِفت وطز(».قٛآٌٖ ٚ )26 :ط ٜٚزٔ ْٚیٌٛیٙس« :تٟٙب

ٙٞطی ٚخٛز ٘ساضز .ثطای ٔثبَ ٌطٞٚی ثربظیٍطی ضا ٙٞرط

آٖ چیع ؤ ٝتًٕٗ ذٛة اؾت ٔیتٛا٘س ثٖٙ ٝرٛاٖ ظیجرب

٘رربة ٔٗطفرری ٔرریوٙٙررس ٌ ٚطٞٚرری آٖ ضا ٘ررٖٛی تمّیررس

قٙبذت ٝقٛز(».ظِٚتؿط)1371 ،

ضفتبضی ٔیزا٘ٙس  ٚفبلس اضظـ ٙٞطی لّٕساز ٔیوٙٙس.

ثطای تجییٗ ضاثُ ٝاذالق ٙٞ ٚط ٘رؿت ث ٝتٗطیف ٙٞط

ثٞٝط حبَ ،تٗطیف ٙٞط ثٍ٘ ٔٛ٘ ٝب ٜا٘ؿبٖ ثٞ ٝؿرتی ٚ

ٔ ٚبٞیررت آٖ پطزاذترر ٚ ٝثرر ٝخٟررت ثررساٞت ،اظ تٗطیررف

َجیٗت  ٚضٔع  ٚضاظ ٖبِٓ  ٚترالـ ثرطای وكرف  ٚاثرطاظ

اذررالق نررطفٓٙط ٕ٘ررٛزٜایررٓ .زض ازأرر ٝپررؽ اظ ثطضؾرری

آٖ زض لبِجی ظیجب ٙٞ ٚطی ثؿتٍی زاضز.

زیسٌبٜٞربی ز٘ ٚفرط اظ ٔٛافمربٖ ٔ ٚربِفربٖ پی٘ٛرس ٔیربٖ

آٖ چر ٝضا ورٔ ٝریتررٛاٖ ٔبٞیرت ٙٞرط ٘بٔیرسٔ ،فٟررْٛ

اذالق ٙٞ ٚط (افالَ ٚ ٖٛوب٘ت) ث ٝاضائرٓ٘ ٝرط ٔرتربض ثرٝ

ظیجرربیی اؾررت .ایررٗ ٘ٓررط ،انررّی تررطیٗ ٔ ٚمجرر َٛتررطیٗ

ٖٙرٛاٖ ٘ٓرط ٔٗترسَ ٔ ٚمجر َٛپرطزاذتیٓ .چرطا ور ٝتجیریٗ

زیسٌب ٜزض ظٔیٙٞ ٝٙط اؾت  ٚاظ زیطثربظٔ ،رٛضز اٞتٕربْ ٚ
تٛخ ٝثعضٌبٖ ٖطنر ٝفّؿرفٙٞ ٝرط ثرٛزٜاؾرت .ثرط ٕٞریٗ
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اؾرربؼ اؾررت و ر ٝپطؾررف «ٙٞررط چیؿررت » ثرر ٝپطؾررف
«ظیجبیی چیؿت » ،تجسیُ ٔی قٛز  ٚنربحت ٘ٓرطاٖ ثرٝ

و ٝحؽّ ظیجبَّجی یه فًریّت اؾرت ور ٝا٘ؿربٖ ضا ثرٝ
ٖساِتذٛاٞی ٔیوكب٘س.

2

آٖ تٛخررٔ ٝرری وٙٙررس .ثطپبیرر ٝتٗطیررف ظیجرربیی ،تٗطیررف

«افالَ »ٖٛثطای ظیجربیی ؾطچكرٕٝای ؾرطٔسی لبئرُ

ذبنی ثطای ٙٞط اضائٔ ٝی قٛز  ٚاقىبَ ٔرتّرف ٙٞرطی

اؾت .ایس ٜظیجبی ُّٔك اظ ٘ٓط ا ٚایس ٜپسیسٜٞبی ٚاثؿرتٝ

ثط ایٗ اؾبؼ ٔی تٛا٘س زؾرت ٝثٙرسی قرٛز .ثرطای ٕ٘٘ٛر،ٝ

ث ٝوُ اؾرت .ظیجربیی اظ ٍ٘رب ٜافالَر ،ٖٛظیجربیی َجیٗری

افالَٗٔ ٖٛتمس اؾت و« ٝظیجب آٖ چیعی اؾت ورٔ ٝفیرس

اؾت و ٝزض آٖ ایس ٜظیجبیی ثیبٖ قس ٜاؾتٙٞ .ط اظ ٔٓٙط

ثبقس ٞ ٚط چ ٝظیربٖ آٚض اؾرت ،ظقرت اؾرتٍٞ( ».رُ،

ٔتبفیعیه یه ٔیٕرعیؽ ( )mimesisیٗٙر ضٌٚطفرت،

 )13 :1363ثطٖىؽ ،وب٘ت ثط ایٗ ٘ٓرط اؾرت ورٙٞ« ٝرط

تمّیس یب ٔحبوبا اؾت  ٔ ٚتٛاٖ ٌفت حىربیت اؾرت

ٖجبضا اظ یره ٘ر ٔٛثربظی  ٚیره فٗبِیرت ٔٚكر ّ ٝای

اظ چیعٞب  ٚپسیساضٞبى ٔحؿٛؼ ( افالَ ،ٖٛج.)16 ،1

اؾت و ٝث ٝذٛزی ذٛزُٔ ،ج ٚ ٔٛذٛقبیٙس ثٛز ،ٜغیط اظ
ذٛزٞ ،سف زیٍطی ٘ساضز ( ».فّیؿیٗ)32 :1375 ،

ز٘یبی ایسٞ ٜب ٟٔٓط وٕبَ اؾرت ٓ٘ ٚربٔی ٕٞبٙٞرً
زاضز .ظیجبیی زض ٔىبِٕٞٝبی افالَ ٖٛفمٍ زض آثبض ٙٞطی

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاظ تٗربضیف فرٛق ثرط ٔریآیرس تٗطیرف

ٔدؿٓ ٕ٘یقٛز .آ٘چٔ ٝرب أرطٚظ اثرط ٙٞرطی ٔریذرٛا٘یٓ

افالَ ٚ ٖٛوب٘ت ،ایٗ ز ٚفیّؿٛف ٔتمسْ ٔ ٚتأذط غطثری

ثطای افالَ ٖٛیىری اظ ٘تیدرٞٝربی وربض  ٚتِٛیرس آزٔری

اظ ٔفٙٞ ْٟٛط  ٚظیجبیی وبٔالً ٔتفبٚا اؾت؛ یىی ٙٞرط ضا

اؾررت ورر ٝزض حررس «ترٙرر )Tekhne( »ٝیررب فررٗ خرربی

زض پی٘ٛس  ٚضاثُٝای ٘بٌؿؿرتٙی ثرب أرٛض ذیرط  ٚاذاللری

ٔی ٌطفت ٞ ٚیچ تفبٚتی ثب زیٍط فطآٚضزٜٞبی فٗآٚضی

ٔیزا٘س  ٚزیٍطی ضؾبِتی ضا ثط ٖٟسٙٞ ٜط ٕ٘یٟ٘س ٙٞ ٚرط

ا٘ؿب٘ی ٘ساقت .افالَر ٖٛثبضٞرب زض آثربضـ ظیجربیی ضا اظ

ضا ثطای ٙٞط تٗطیف ٔیوٙس .ثطای تٛيیح ثیكتط ثر ٝثیربٖ

زیررسٌب ٜؾررٛزٔٙسی ثطضؾرری وررطز ٜاؾررت .زض ضؾرربِٝ

زیررسٌبٜٞرربی ایررٗ ز ٚزض ذهررٛل ٘ؿررجت ٔیرربٖ ٙٞررط ٚ

«يیبفت» ،افالَ ٖٛظیجبیی ضا ثب ٖكك تٛنیف ٔیوٙرس ٚ

اذالق ٔیپطزاظیٓ.

آٖ ضا ّٖٔٗ َٛكرك ٔریذٛا٘رس .ثرٓ٘ ٝرط افالَرٙٞ ٖٛرط ٚ
آفطیٙف ظیجبیی ٔحه« َٛاظ ذٛز ث ٝزضقسٌی» ٙٞطٔٙرس

افالَ 427( 1ٖٛر  347پیف اظ ٔیالز)

زض ِحٓرر ٝآفررطیٙف ٙٞررطی اؾررت .زض آثرربض افالَررٖٛ

افالَرر ٖٛاِٚرریٗ وؿرری اؾررت ورر ٝپیطأرر ٖٛظیجرربیی

ثطزاقتی «وبضوطز ٌطا» اظ اثط ٙٞطی اضائٔ ٝیٌرطززٚ .ی

قٙبؾی ٙٞط ث ٝثحث پطزاذت ٚ ٝزض ایٗ ثبضٓ٘ ٜطیبا ذرٛز

ٔٗتمرس اؾررت ورر ٝقرربٖط (ٙٞطٔٙرس) ثبیررس زض اقررٗبض ذررٛز

ضا ُٔطح ؾبذت ٝاؾت .افالَ ٖٛاظ خّٕ ٝفالؾفٝای اؾرت

ُّٔجری ضا ثیربٚضز ور ٝثرر ٝحىرٓ لرب٘ ٖٛقبیؿرت ٚ ٝظیجررب ٚ

و ٝغبیت ٙٞط ضا اضتمبیؿُح اذاللی خبٔٗٔ ٝیزا٘رس  ٚاظ

ذٛة ثبقس.

ایٗ َطیك ٔیبٖ اذالق ٙٞ ٚط اضتجربٌ ایدربز ٔریوٙرس .اٚ

افالَ ٖٛثط ٘ٓٓ  ٚتٙبؾت زض اثط ٙٞرطی تأویرس زاضز.

اذالق ضا ثطاؾبؼ ظیجبیی ٔٗٙب وطز ٚ ٜثط ایٗ ثربٚض اؾرت

ٚی اثط ٙٞطی ضا ثب ؾٛزٔٙسی ٘ ٚیىری پی٘ٛرس ٔریزٞرس ٚ

 .2افالَرٗٔ ٖٛتمرس اؾرت فمرٍ ؾر ٝچیرع اضظـ زاضزٖ :رساِت ،ظیجربیی ٚ
حمیمت؛ ٔ ٚطخٕ ایرٗ ؾر ٝچیرع ذیرط اؾرت .ضن :فّؿرف ٝاذرالق ،اؾرتبز
ٕ٘ .1بیٙسٌ ٜطٙٞ ٜٚط اذاللی (اٍّ٘یؽ)

ُٟٔطی ،ل 65
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ٙٞط ضا ثب اذالق ٌطٔ ٜیظ٘س 3.افالَٔ ٖٛرسٖی ثرٛز ٜورٝ

ذالن ٝوطز ٜاؾت؛ تطتیرت ضؾربِٞٝربی ا ٚثرب تٛخر ٝثرٝ

زض خٟرررربٖ  ٚؾرررربحت ٞؿررررتی ٕ٘ٓرررری فطاحؿّرررری ٚ

تبضید ٍ٘بضـ ،ثسیٗ لطاض اؾت:

اذالق ٌطایب٘ٚ ٝخٛز زاضز و ٝزض ثُٗ آٖ خربضی اؾرت.
أ ٚیٌٛیس ٙٞط ظٔب٘ی ٔیتٛا٘س اضظقٕٙس ثبقس و ٝث ٝایٗ
لبٖس ٜپبیجٙس ثبقس  ٚفطاتط اظ آٖ ٘طٚز.
افالَ ٖٛزض وتبة ٔكٟٛض ذٛز «خٕٟٛضی» ثَ ٝرطح
ٔجب٘ی اذاللری ذبنر ٝتّٗریٓ  ٚتطثیرت  ٚخبیٍرب ٜآٖ زض

 -1قرٗط  ٚزاؾرتبٖ :آپِٛرٛغى (زفبٖیرٌ ،)ٝطٌیربؼ،
ای ،ٖٛخٕٟٛضى ،لٛا٘یٗ.
ٖ -2كررك  ٚظیجرربی ٌ :طٌیرربؼٞ ،یزیرربؼ ثررعضي،
ٕٟٔب٘  ،فبیس ،ٖٚخٕٟرٛضى ،فبیرسضٚؼ ،تر ٝئر ٝتترٛؼ،
ؾٛفیؿت ،فیّجٛؼ ،تیٕبیٛؼ ،لٛا٘یٗ.

ٚازی ٙٞط پطزاذت ٝاؾتٚ .ی ٔٗتمس اؾت خٛا٘ربٖ حتٕرب

ٛٔ -3ؾیم ٕٟٔ :ب٘  ،خٕٟٛضى ،لٛا٘یٗ.

ٔیثبیؿت تحت تّٗیٓ  ٚتطثیرت لرطاض ٌیط٘رس ٘ ٚجبیرس ثرٝ

٘ىترر ٝحرربئع إٞیررت زض آثرربض افالَرر ٖٛتّفیررك ٙٞررط ٚ

حبَ ذٛز ضٞب ق٘ٛسٚ .ی زض ثرف زیٍط ثٔ ٝم ِٝٛقٗط ٚ

اذرالق اؾرت ور ٝزض ضؾرربِٞٝربی «ٕٟٔررب٘ی» «ٚیر »ٖٛثررٝ

قبٖطی (ٙٞط ٙٞ ٚطٔٙس) ٔیپطزاظز  ٚزض آ٘درب ٘یرع ٕٞریٗ

ضٚقٗ تطیٗ  ٚظیجبتطیٗ ٚخٔ ٝتدّّی اؾت (وبپّؿر ،ٖٛج

ٔؿبِ ٝضا پیٍیطی ٔیوٙس  ٚاظ قربٖطاٖ ٔریذٛاٞرس ترب اظ
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لسضا تهٛیطؾبظی  ٚتریُ ذٛز ؾٛز خٛیٙس ترب ْٚیفرٝ

اظ ٘ٓط افالَٞ ٖٛط زٙٞ ٔٛ٘ ٚط (قٗط ٛٔ ٚؾریمی) زض

ذُیط تّٗیٓ  ٚتطثیت ضا ثٖٛٙ ٝاٖ غبیت ٙٞط ز٘جربَ وٙٙرس.

نررٛضتی وررٚ ٝاخررس ٔٛيررٖٛبا اذاللرری ثبقررٙس ،ثررطای

ا ٚزض ٔمرربْ اضظـ ٌررصاضی ْٚیفرر ٝقرربٖطاٖ ضا زض ایررٗ

آٔٛظـ  ٚپطٚضـ خٛا٘ربٖ ؾرٛزٔٙس٘س .أرب زض غیرط ایرٗ

خٟت ثب ٔیزا٘س ،چطا ورٗٔ ٝتمرس اؾرت ٔمربْ ٔجبحرث

نٛضا ثطای ٙٞطٞبی ظیجب اضظقی لبئُ ٘یؿت ،ثّى ٝآٟ٘ب

اذاللرری  ٚتطثیترری حترری ثؿرریبض ثررب تط اظ حمیمررت ُّٔررك

ضا ظیبٕ٘ٙس زا٘ؿت ٚ ٝاظ آضٔب٘كٟط ذٛز ٔیضا٘س .ظیطا ثربٚض

اؾررت  ٚاظ آ٘درربیی ورر ٝقرربٖطاٖ آ٘چٙرربٖ زض لیررس َررطح

زاضز و ٝوربض ٙٞرط ٘مبقری ٕ٘ ٚربیف ٘بٔر ٝثیربٖ حمیمرت

حمبیك ٔحرى ٘یؿرتٙس  ٚزض ٖربِٓ ذیربَ ؾریط ٔریوٙٙرس

٘یؿت ،ثّى ٝوزی ثطزاضی  ٚتهٛیطؾبظی یرب تمّیرس اظ آٖ

ٔیتٛا٘ٙس ثٔ ٝؿبیُ تطثیتی تٛخر٘ ٝكربٖ زٙٞرس  ٚاقرٗبضی

اؾت؛ آٖ  ٝ٘ ٓٞتمّیس اظ انُ ،ثّى ٝتمّیس اظ ؾبی ٚ ٝفطٔ

ٞسفٕٙس ٔ ٚفیس ضا تِٛیس وٙٙس.

 ٚتمّیررس اظ ٔحؿٛؾرربا پؿررت  ٚفطٔٚبیرر .ٝثرر ٝثرربٚض ٚی

افالَررر ٖٛاظ زٓٙٔ ٚرررط ٔتبفیعیررره  ٚاذرررالق ثرررٝ

ٔحؿٛؾبا ثٞ ٝیچ ٚخ ٝانُ ٘یؿتٙس ،ثّىر ٝذرٛز قرجٚ ٝ

وبِجسقىبف چیؿت  ٚثٙیبٖ ٙٞط ،ثٚ ٝیػ ٜقٗط ٛٔ ٚؾیم

تمّیسی ٞؿتٙس اظ حمیمتی ور ٝزض ٖربِٓ ٔثثلرُ یرب زض ٖربِٓ

ٖهط ذٛیف پطزاذترٙٞ ٚ ٝرط ضا زض ؾر ٝثررف« :قرٗط ٚ

ٔٗم ٛا لرطاض زاض٘رس .ایرطاز زیٍرط افالَر ٖٛثر ٝقرٗط ٚ

زاؾررتبٖ»ٖ« ،كررك  ٚظیجرربی » ٛٔ« ٚؾرریم  ٚضأكررٍطى»

ٍ٘بضٌطی ٛٔ ٚؾیمی ایٗ اؾت و ٝایٗ ٙٞطٞب احؿبؾربا
ٖٛ ٚاَف ضا ثطٔیاٍ٘یع٘س ٞ ٚرط چیرعی ور ٝاحؿبؾربا

 .3فالؾفٗٔ ٝبنط و ٝث ٝاضتجبٌ ٘عزیه ٔیبٖ «ظیجربیی قٙبؾری  ٚزضیبفرت

ا٘ؿبٖ ضا ثطاٍ٘یعا٘س اظ ٔتب٘ت ٚ ٚلبض  ٚاذرالق زٚض اؾرت

اذاللی» تأویس وطزٜا٘س ،فطاٚا٘ٙسٔ .یتٛاٖ اظ ٔیبٖ آٖٞرب ثرٚ ٝایرٗ ثرٛؼ،

ٛٔ ٚخررت ؾؿررتی  ٚظثرر٘ٛی ٘فررؽ ٔرریٌررطزز .ا ٚحترری

٘ٛئُ وبضٌ ،َٚطیٍٛضی ورٛضی ،ضیچربضز اِرسضیح ،آیرطیؽ ٔرٛضزان،

ِصا ثركی ٙٞط ضا ٘یع لج َٛزاضز ،أب زض ٟ٘بیت ایٗ ِصا

ٔبضتب٘ٛظ ثبْ ،فطا٘ه پبِٕط ،خبٖ پبؾٕٛضٞ ،یالضی پٛتٙبْ  ٚؾرٛظاٖ فدریٗ

ثركرری ضا ٔبیرر ٝؾؿررتی ٘فررؽ  ٚثررطای اذررالق ظیبٕ٘ٙررس

اقبض ٜوطز.
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ٔی زا٘س .افالَ ٖٛزض تٛنیف «قٟط آضٔرب٘ی» () Utopia

اِجت ٝزض ٚخٛز اضتجبٌ ٔحىرٓ  ٚلُٗری ور ٝافالَرٖٛ

لربٌٖ٘ٛررصاض ضا ثررَ ٝررطز ثؿرریبضی اظ ٌ٘ٛررٞٝرربی ٙٞررط فررطا

ٔیبٖ ٙٞط  ٚاذالق ٔیثیٙیس ٕ٘ریترٛاٖ قره ورطزِٚ ،ری

ٔیذٛا٘رس ورٔ ٝجٙربی انرّی آٖ خّرٌٛیطی اظ ا٘حرطاف

قبیس ثب ٍ٘بٞی زلیكترط ثترٛاٖ ثر ٝتٕربیع ٔیربٖ ٘ٓرط ٚی ٚ

اذاللی خٛا٘بٖ اؾت« :اٌط ثررٛاٞیٓ زض خبٔٗرٓ٘ ،ٝرٓ ٚ

تِٛؿتٛی پی ثطز .زض ایٗ ٔجبحث اغّرت ٔؿربئُ اذاللری

لب٘ ٖٛحىٕفطٔب ثبقس ث ٝقبٖط ٔمّس اخبظٚ ٜضٚز ث ٝوكٛض

ٔطثر ٌٛثرًٔ ٝررٕٙٞ ٖٛرط ثررب ٔؿربئُ اذاللرری ٔطثر ٌٛثررٝ

٘رٛاٞیٓ زاز ظیطا أ ٚیُٞرب  ٚآضظٞٚربی پؿرت ضا ثیرساض

تأثیطاا آٖ ذٍّ ٔیقٛز .ثب تٛخ ٝث ٝزیرسٌب ٜتِٛؿرتٛی

ٔیوٙس زض حبِی و ٝذطز  ٚا٘سیك ٝضا ٘بتٛاٖ ٔریؾربظز».

زضٔییبثیٓ ٚی ثب تٛخ ٝث ٝآثبض ٔٙفی اذاللی ثًٗی آثربض

(افالَ )616 ،ٖٛافالَ ٖٛاثتسا قرٗط تمّیرسی  ٚزض ازأرٝ

ٙٞطی ث٘ ٝمس  ٚاضظیبثی آٖ ٔی پطزاظز  ٚزض ٚالرٕ اذرالق

ثحث وُ ٙٞط قٗط ضا اظ ِحبِ اذاللی ٔرطزٚز ٔریزا٘رس

ضا زض ٔیبٖ ٔٗیبضٞبی اضظیبثی اثط ٙٞرطی خربی ٔریزٞرس.

ٍٔط «اقٗبضی وًٕ٘ٛٔ ٝكبٖ ؾتبیف ذسا٘ٚس  ٚتحؿریٗ

اٌط اثط ٙٞطی ثب اضظـٞبی اذاللی  ٚزیٙی ؾبظٌبض ثٛز،

ٔطزاٖ قطیف ثبقرسٕٞ(».ربٖ )617 ،افالَرٖ ٖٛرال ٜٚثرط

ٙٞط ٔتٗبِی اؾت ٚا ّ ثبیس آٖ ضا ٔحى ْٛزا٘ؿتٌ .رٛیی

قٗط زیٍط ٌٞ ٝ٘ٛربی آثربض ٙٞرطی ضا ٘یرع زض قرٟط ذرٛز

ثررطای تِٛؿررتٛی ٕٟٔتررطیٗ ٔٗیرربض اذررالق اؾررت ٘ ٚررٝ

ٔحسٚز ٔیوٙس« :ثبیس ٘ربْط ٕٞرٙٞ ٝطٔٙرساٖ  ٚپیكرٚٝضاٖ

ذهٛنیبا ظیجبییقٙبؾی زیٍط .اظ ٘ٓط «تِٛؿرتٛی» اثرط

ثبقیٓ ٍ٘ ٚصاضیٓ ذٛا ٜزض ٘مبقی  ٚپیىطؾبظی ،ذٛا ٜزض

ٙٞطی ثبیس ثطاؾبؼ ثب تطیٗ ٔٗیبضٞبی زیٙی ظٔبٖٔ ،رٛضز

ٕٔٗبضی  ٚذرٛا ٜزض آثربض زیٍرط ور ٝپسیرس ٔریآٚض٘رس،

لًبٚا لطاض ٌیطزٙٞ .ط ٚا  ٚاضظقٕٙس ٙٞطی اؾت ورٝ

نفبتی ٘بپؿٙس اظ لجیُ ٍِبٌْؿیرتٍی  ٚپؿرتی  ٚظقرتی

احؿبؼ ثطازضی  ٚزض وٙبض  ٓٞثٛزٖ ضا ٔٙتمُ وٙس .یب ثرٝ

ضا ٕ٘بیبٖ ؾبظ٘سٕٞ( ».بٖ)2411 ،

لررررر َٛذرررررٛز اِ« ٚرررررصا یٍررررربٍ٘ی ٔٗٙرررررٛی ثرررررب

ّٖیطغٓ زیسٌب ٜتٙرس افالَر ٖٛزض ٔرٛضز پی٘ٛرس ٔیربٖ

زیٍررطی»(تِٛؿررتٛیٚ .)25 :1372 ،ی تررب آ٘دررب پرریف

اذالق ٙٞ ٚط ،زیسٌبٚ ٜی زض ٔمبیؿر ٝثرب اذرالقٌطایربٖ

ٔرریضٚز وررٙٞ ٝررطی ضا ورر ٝزاضای ایررٗ ٚیػٌرری ٘جبقررس

افطاَی چ ٖٛتِٛؿتٛی 1828( 4ر )ْ1911اظ ؾجه ٘ؿرجتبً

ٔهیجت اختٕبٖی ٔریزا٘رس  ٚحتری آثربض ذرٛز ٕٞچرٖٛ

ٔالیٓ ٗٔ ٚتسِی ثطذٛضزاض اؾت و ٝثرطای ضٚقرٗ قرسٖ

«خ ٚ ًٙنّح» ضا ٔحىٔ ْٛیوٙس.

ایٗ ٔٛي ٔٛزیسٌب ٜایٗ ز ٚفیّؿرٛف زض قری ٜٛاضظیربثی
ٙٞط  ٚاذالق ٔمبیؿٔ ٝیقٛز.

أب ثب ٘ٓط ثر ٝآثربض افالَرٔ ٖٛؿرئّٝای زیٍرط ضٚقرٗ
ٔی قٛزٞ ،طچٙرس افالَر ٖٛثر ٝآثربض اذاللری ٙٞرط ثؿریبض

افطازی چ« ٖٛآٖ قزطز» « ٚخربٖٞبؾرزطظ» ثرب ٔمبیؿرٝ

تٛخ ٝزاضز  ٚزض قٟط آضٔب٘ی ث ٝؾب٘ؿٛض ثؿریبضی اظ آٟ٘رب

آضاء افالَررر ٚ ٖٛتِٛؿرررتٛی ٞرررط زٚی آ٘ررربٖ ضا خرررعٚ

أط ٔی وٙس ِریىٗ ثر ٝؾررتی ٔریترٛاٖ ٌفرت افالَرٖٛ

َطفررساضاٖ لُٗرری ٔ ٚررسافٗبٖ اذررالق ٌطایرری ٔٗطفرری

ٕٞچ ٖٛاذالق ٌطایبٖ افطاَی اضظـٞبی اذاللری ضا زض

ٔیوٙٙس (.قزطز )67 :1386 ،زض حبِیىر ٝافالَر ٖٛچرٖٛ

ٔیرربٖ اضظـٞرربی ظیجرربییقٙبؾرری یرره اثررط ٙٞررطی لررطاض

تِٛؿتٛی اذالق ٌطایی افطاَی ٘یؿت.

ٔیزٞسٞ .طچٙس ثرٓ٘ ٝرط ا ٚثبیرس ثؿریبضی اظ نرحٞٝٙربی
ایّیبز ( ٚ)Iliadازیؿ )odyssey( ٝضا حصف وطز  ٚؾزؽ
ث ٝخٛا٘بٖ قٟط ٖطي ٝورطز ِریىٗ ٕ٘ریترٛاٖ اظ ؾررٙبٖ

ٛ٘ .11یؿٙس ،ٜفیّؿٛف  ٚفٗبَ ؾیبؾی اختٕبٖی ضٚؼ
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افالَرررر ٖٛقرررربٞسی آٚضز وررررٚ ٝی اضظـ ٙٞررررطی ٚ

ٔیقٛز و ٗٔ ٝذٛز ثیٔجب ا قْٛ؛ ِٚی تِٛؿتٛی ٔی-

ظیجبییقٙبذتی اثرط «ٞرٔٛط» ضا ظیرط ؾرلاَ ثجرطز ثٙربثطایٗ

ٌفت وٛ٘ ٝیؿٙسٜای و ٝقرهیت ثیٔجب تی ضا تهرٛیط

قبیس افالَ ٖٛاثرط ضا اظ ٘ٓرط اذاللری ثریاضظـ ثرٛا٘رس

ٔیوٙس ذٛز ٌطفتبض ثی ٔجب تی اؾت  ٚاظ َطیك وتربثف

ِیىٗ ٔٙىط ظیجبیی آٖ ٘یؿت.

ذٛا٘ٙس ٜضا ث ٝاحؿبؾبا ذرٛز ٔجرتال ٔریؾربظز .اظ آ٘چرٝ

تِٛؿتٛی ٔ ٓٞب٘ٙس افالَٗٔ ٖٛتمرس اؾرت ٙٞرط زاضای

ثبظٌفترر ٝقررس ثرر ٝذررٛثی آقررىبض اؾررت ورر ٝاذررالقٌررطا

اثطی آ٘ی ٔ ٚؿتمیٓ ثرط ٖٛاَرف ٔربَجربٖ اؾرت  ٚایرٗ

ذٛا٘ررسٖ افالَرر ٖٛثررب تٗطیفرری ورر ٝاظ اذررالقٌطایرری ٚ

تأثیط ٖبَفی زاضای إٞیرت اذاللری اؾرت .فمرٍ ٙٞرطی

زیسٌب ٜاذالقٌطایربٖ زض ضاثُر ٝثرب ٙٞرط  ٚاذرالق اضائرٝ

وٖ ٝكك ثطازضٚاض  ٚاحؿبؾبا ؾبز ٜظ٘سٌی ٔكتطن ضا

وطزیٓ زیٍط وبض آؾبٖ  ٚثیقجٟٝای ٘یؿتٞ .ط چٙس وٝ

ا٘تمبَ ٔی زٞس ثطاؾتی ٘یه اؾتٙٞ .طی ور ٝاحؿبؾربا

ثیقه ٔٛافك اؾتمالَ ٙٞطی ثر ٝقرىُ افطاَری آٖ ٞرٓ

٘بپؿرررٙس اذاللررری اظ خّٕررر٘ ٝررررٛأ ،یرررُ خٙؿررریٚ ،

٘یؿت.

٘بذطؾررٙسی اظ ظ٘ررسٌی ضا اِمررب ٔرریوٙررس ٔررطزٚز اؾررت.
تِٛؿتٛیٕٞ ،ب٘ٙس افالَ ،ٖٛثیكتط ٙٞطٞبیی ور ٝزض ظٔربٖ

5

وب٘ت (1814ر)1724

ذٛزـ ثؿیبض ٔٛضز تحؿیٗ  ٚؾتبیف ثٛز٘رس ًٔرط ٔری-

اظ لطٖ ٞدس ٓٞاٖتمبز ثر ٝپی٘ٛرس ٔیربٖ اذرالق ٙٞ ٚرط

اٍ٘بضزٔ .یٌٛیس و ٝاٌط ثرٛاٞیٓ ٘یرطٚی ثربِمٙٞ ٜٛرط ضا

وٕطً٘ قس  ٚفالؾرف ٝای چر ٖٛوب٘رت پطچٕرساض ایرٗ

ثبِفٗررُ ٌررطزا٘یٓٙٞ ،ررط ٙٞ ٚطٔٙررساٖ ٞررط ز ٚثبیررس ت ییررط

ثرربٚض قررس٘س .اظ ٘ٓررط ٚی «ظیجررب آٖ اؾررت وررِ ٝررصتی ضا

پصیط٘سِ .یىٗ ثب آٖ ٚيٛحی و ٝافالٍَ٘ ٖٛرطـ ذرٛز

ثیبفطیٙس ضٞب اظ ثٟط ٚ ٜؾرٛز ،ثری ٔفٟرٍٕٞ ٚ ْٛرب٘ی ورٝ

ضا زض یه ٔتٗ ؾیبؾی اضائٔ ٝیوٙس ،تِٛؿتٛی ٘ٓط ذرٛز

چ ٖٛغبیتی ثری ٞرسف ثبقرس(».ؾیسحؿریٙی ،ج:1،1371

ضا اثطاظ ٕ٘یوٙسٞ ،ط چٙس چٍٍ٘ٛی خبٔٗ ٝا٘ؿرب٘ی شٞرٗ

 )143وب٘ت ٔیبٖ أط ُٔج ،ٔٛأط ذیط  ٚأط ظیجرب تفربٚا

تِٛؿررتٛی ضا ثرر ٝذررٛز ٔكرر ٔ َٛرریزاضز .وترربة «ٙٞررط

لبئُ ٔیقٛز  ٚثسیٗ قریٔ ٜٛیربٖ ٙٞرط  ٚاذرالق خرسایی

چیؿت » یه زِٚت آضٔب٘ی ضا ثٌٝ٘ٛ ٝای ور ٝخٕٟرٛض

ٔیافىٙس٘ .بزیسٌ ٜطفتٗ اضتجبٌ ٔیبٖ اذالق ٙٞ ٚط ٘بقری

افالَ٘ ٖٛكبٖ ٔی زٞس ٚنرف ٕ٘ریوٙرسٕٞ(.بٖ )27 ،اظ

اظ تالـٞبی ٔتٗهجب٘ٚ ٝی زض تٗطیرف  ٚزفربٔ اظ اضظـ

آٖ ٕٟٔتط ،قرطح تِٛؿرتٛی اظ ٔحترٛای اذاللری ٙٞرط اظ

شاتی ٙٞط اؾت ،وٞ ٝط ضزپربیی اظ اثعاضاٍ٘ربضی ضا ا٘ىربض

تٛنیف افالَرٔ ٖٛتفربٚا اؾرت .افالَر ٖٛورٙٞ ٝرط ضا

ٔی وٙس و ٝظیجبیی قٙبؾی حبنُ ،اغّت ذٛز قرىّی اظ

٘ؿر ٝثطزاضی (یب ثبظٕ٘بیی) ٔیاٍ٘بضزٔ ،حترٛای اذاللری

فطٔبِیؿٓ تٗهتآٔیع تحٛیرُ زاز ٜاؾرت ور٘ ٝتیدر ٝآٖ

ضا زض آ٘چررر ٝثررربظٕ٘ٛزٔ ٜررریقرررٛز  ٚثرررٛیػ ٜزض ا٘رررٛأ

ضٚاج ٌطایف ٙٞط ثطای ٙٞط زض ٔیبٖ فالؾف ٝغطثی اؾت.

قرهیتٟبی ٔهٛض ٔیثیٙس .تِٛؿتٛی ،و ٝث ٝیره ٘ٓطیرٝ

ٔٛيٙٞ« ٔٛرط ثرطای ٙٞرط»  ٚضاثُرٝی فرطْ ٔ ٚحترٛا،

فطإ٘بیی ؾبزٗٔ ٜتمس اؾتٕٛٞ ،اضٔ ٜحتٛای اذاللی ٙٞط

یىی اظ ٔؿبئُ ٔ ٟٓزض فّؿفٙٞ ٝرط اؾرت 6.ایرٗ ثحرث اظ

ضا اظ ٘ٓطی ٝاحؿبؾبا تٛنیف ٔریوٙرس .افالَرٔ ٖٛری-
ٌفت و ٝچیع ذٛا٘سٖ زضثربض ٜقرهریتی ثریٔجرب ا یرب

 .5پبیٌٝصاضٙٞط آظاز یب ٙٞط ثس ٖٚاذالق (ٙٞط ثطای ٙٞط)

زیسٖ یه قرهیت ثیٔجب ا ثط ضٚی نرحٛٔ ٝٙخرت

 .6ثٙدبٔیٗ وٙؿتبٖ ٘رؿرتیٗ وؿری اؾرت ورٙٞ ٝرط ضا ثرطای ٙٞرط  ٚثرسٖٚ
ٞسف تٛنیف ٔیوٙس.
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ظٔب٘ی قىُ تئٛضیه پیسا وطز و ٝزیرسٌبٜٞربی وب٘رت

خبیی و ٝا٘سیكٞٝبی وّیؿب ٘یع ترب حرسٚزی ثرب تىیر ٝثرط

ضاخٕ ثرٙٞ ٝرط ذرٛز ثر ٝذرٛز ثر٘ ٝرٖٛی فطٔبِیؿرٓ ٔٙدرط

زیسٌب ٜوب٘ت ٔحفٔ ِٛب٘س ٚ ٜازأر ٝحیربا زاز ٜاؾرت.

قس(.احٕسی)1374،

وب٘ت ثب اضائٓ٘ ٝطیٖ ٝمُ ّٖٕی زض نسز اضائ ٝاذاللیربتی

ثٙبثطایٗ ضیك ٚ ٝانُ ایٗ ٘ٓط زض ا٘سیك ٝوب٘ت ثٛزٜ

قس و ٝثٚ ٝؾیّ ٝآٖ ث ٝاثجبا ٚخٛز ذسا ٔیپطزاظز.

اؾت .ثَٛ ٝضی و ٝا ٚغبیت ٙٞط ضا زض ٘فرؽ ٙٞرط تّمری

ثب ٍ٘بٞی ث ٝؾسٜٞبی چٟربضز ٚ ٓٞپرب٘عزٔ ٓٞریالزی

ٔیوطز .اظ ٘ٓط ٚی ظیجبیی غبیتی اؾت و ٝغبیت ٘رساضز

زض اضٚپررب  ٚثطضؾرری آثرربض ٙٞررطی آٖ زٚضٔ ٚ ٜمبیؿرر ٝآٖ

و ٝایٗ اؾبؼ قٗبض ٙٞط ثطای ٙٞط اؾت.

آثبض ثب آثبض ٙٞطی لط ٖٚاذیط ٘ ٚفٛش  ٚضٚاج ٘ٓطیرٙٞ ٝرط

حسالُ زٚقرطٌ اظ چٟربض قرطَی ور ٝوب٘رت ثرطای

ثررطای ٙٞررط  ٚاؾررتمالٌَطایرری زض اضظیرربثی آثرربض ٙٞررطی

ظیجبیی ثیبٖ وطز ٜثٛز ،ثٙیبٖ  ٚاؾربؼ ٖمیرسٙٞ( ٜرط ثرطای

( )autonomismزضٔییربثیٓ ورٙٞ ٝطٔٙرساٖ آٖ ظٔربٖ اظ

ٙٞط) لطاض ٌطفت .یىی اظ قطایٍ ظیجربیی اظ ٘ٓرط وب٘رت

ٔؿرریط وٕرربَ ثرر ٝظایررف ٙٞررطی ٔرریضؾرریس٘س  ٚأررطٚظٜ

آٖ ثٛز وِ ٝصا حبنّ ٝاظ زضن قیئی ذبِی اظ ٞطٌٝ٘ٛ

ٙٞطٔٙساٖ وٕتط ث ٝضٖبیت ان َٛاذاللری زض ذّرك آثربض

٘فٕ  ٚغطو ثبقس .قطٌ زیٍط آٖ ثٛز و ٝغبئیرت ثرسٖٚ

پبیجٙس٘س  ٚحتی ثیكتط آثبضقبٖ ٔرطة ایٗ اضظـٞبؾرت

غبیت ثبقس .یٗٙی ٔتٙبؾت ثٛزٖ یه اثط ثب ٔمهرٛز ،ثری

 ٚثرریٞررٛیتی ،ثرریاضظقرری  ٚقرربیس اؾبؾ ربً ثرریپیرربٔی زض

آ٘ىٞ ٝسف  ٚغبیتی زض ٔیبٖ ثبقس.

آثبضقبٖ ٔٛج ٔیظ٘س.

وب٘ررت غبیتٕٙررسی زض اذررالق ضا ٞررٓ ضز ٔرریوٙررس ٚ
ٔٗتمس اؾت ضفتبض اذاللی فی ٘فؿ ٝغبیت اؾرت ثٙربثطایٗ

ایٙه ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛثٗٔ ٝطفی یىی اظ ٔىبتت ٚاثؿت ٝثٝ
٘ٓطیٙٞ ٝط ثطای ٙٞط اقبضٔ ٜیقٛز.

ٞط ّٖٕی و ٝثطای ضؾیسٖ ثٞ ٝرسف ا٘دربْ قرٛز ،ضفتربض
غیط اذاللی تّمی ٔیقرٛز .ا٘ؿربٖ اذاللری وؿری اؾرت

ٔىتت پبض٘بؼ)Parnasse(7

و ُٕٖ ٝذٛة ضا ثٖٛٙ ٝاٖ تىّیف ا٘دبْ زٞس  ٝ٘ ٚثرطای

زض ٘یٕ ٝز ْٚلطٖ ٘ٛظزٔ ،ٓٞىتت پبض٘بؼ ثٌ ٝطٞٚی

ضؾیسٖ ث ٝغبیت  ٝ٘ ٚچیع زیٍرط .انر ً ٛوب٘رت اؾرتفبزٜ

اظ قبٖطاٖ خٛاٖ ثرب ضٞجرطی ِٛوٙرت زِٚیرُ ( Leconte

اثعاضی چ ٝاظ ا٘ؿبٖ  ٚچ ٝاظ اذالق ضا ٕ٘ریپؿرٙسز  ٚآٖ

 )del Isleاَالق قس و ٝثٔ ٝربِفت ثب ضٔب٘تیؿٓ ثطذبؾتٝ

ضا ضز ٔیوٙس  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ اٌط ٙٞط ضا ثطای ٙٞرط ٔری-

ثٛز٘س  ٚتحت تأثیط تفىطاا  ٚآییٗ «ٙٞط ثطای ٙٞط» لطاض

ذٛاٞس ،ا٘ؿبٖ ضا ٘یع ثرطای ا٘ؿربٖ  ٚاذرالق ضا فری ٘فؿرٝ

زاقتٙس ٞ ٚسف آ٘بٖ اضائٙٞ ٝط زضحس وٕبَ  ٚضؾیسٖ ثرٝ

ثطای اذالق تٛنیف ٔیوٙس.

ظیجررربیی ُّٔرررٛة  ٚآضٔرررب٘ی ثرررٛز .تئٛفیرررُ ٌٛتیرررٝ

وب٘ت ور ٝثر ٝلر َٛذرٛزـ تٛؾرٍ زیٛیرس ٞیر ْٛاظ

( )Theophile Goutieاظ پیكٍبٔبٖ ایٗ ٔىتت ،پبض٘بؼ

ذررٛاة خررعٌْررطا ثیررساض قررسٍ٘ ٚ ٜرربٞی ٘رر ٛثررط ٔؿرربیُ

ضا ایٙچٙیٗ تٗطیف ٔی وٙرسٙٞ :رط ثرطای ٙٞرط ،ثرٙٗٔ ٝربی

اختٕبٖیٔ ،صٞجیٙٞ ،طی  ٚثٚ ٝیػ ٜاذاللی یبفتر ٝاؾرت،

ٙٞررطی آظاز اظ ٞطٌ٘ٛررٍ٘ ٝطا٘رری  ٚزغسغرر ٝفىررطی ثدررع

فّؿف ٝاذرالق ضا پبیرٌٝرصاضی ٕ٘رٛز ثُٛضیىرٔ ٝریترٛاٖ
ٌفت تٕبْ ٔىبتت ٘ ٚحّرٞٝرب ٔ ٚكرطةٞربی اذاللری ٚ

 .7پبض٘رربؼ زض اؾرربَیط ی٘ٛررب٘ی ٘رربْ وررٞٛی اؾررت ورر٘ ٝرر ٝزذتررط ذررسای

ٔصٞجی  ٚفطا ٔصٞجی ثر٘ ٝرٖٛی اظ ایكربٖ ٔترأثط قرس٘س ترب

اؾررُٛض ٜای ی٘ٛرربٖ ( )Zeusورر ٝاِٟررّٖ ٝررٓٙٞ ،ررط  ٚازثیرربا اؾررت زض آٖ
البٔت زاض٘س.
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ظیجبیی اؾت .یٗٙی آ٘بٖ ثس ٖٚتٛخ ٝثٛٔ ٝئ ،ٔٛحترٛی

ذسا پطٚضـ ٔرییبثرسٚ .ی اظ ظیجربیی قٙبؾری زض فّؿرفٝ

ٞ ٚسف ،تٟٙب ث ٝخٙج ٝظیجبیی اثط إٞیت ٔی زٙٞرس .آٟ٘رب

اذالق ثٟطٔ ٜیٌیطز  ٚثب تّفیك ٘ٓطی ٝای و ٝظیجبیی ضا ثب

ٔٗتمس٘س ٙٞط ضا ثبیس تٟٙرب ثر ٝذربَط ذرٛز ٙٞرط تحؿریٗ ٚ

تٛخ ٝث ٝانُ غبیت اضظیبثی ٔیوٙس (ٔٛضاِیعْ) ٓ٘ ٚطیرٝ

ؾتبیف وطز  ٚاظ آٖ ٞیچ اؾتفبز ٜای ضا ا٘تٓبض ٘ساقت ٚ

ای ورر ٝظیجرربیی ضا غبیررت ٙٞررط ٔرریزا٘ررس (ات٘ٛرربٔیعْ) ثررٝ

تٟٙب ث ٝز٘جبَ ظیجبیی ٙٞرط ثرٛز .زض ٚالرٕ ٙٞرط ثبیرس آظاز ٚ

زیسٌبٗٔ ٜتسَ فٛق ٔیضؾس.

ٔؿتمُ ثبقس .تئٛفیُ ٌٛتی ٝزض ایٗ ٔٛضز ٔی ٌٛیرس« :ثرٝ

اظ ٘ٓط ایكبٖ ا٘ؿبٖ اظ َطیك ٙٞط اظ ؾٛیی احؿبؾبا،

ٔحى ایٙىٙٞ ،ٝط ٔفیس  ٚؾٛزٔٙس قرس ،ظیجربیی  ٚاضظـ

ٖٛاَف ،ازضاوبا ،آضظٞٚب  ٚحتی پیربْٞربی اذاللری ٚ

ذٛز ضا اظ زؾت ٔی زٞرس  ٚتٟٙرب فبیرسٙٞ ٜرط ظیجربیی آٖ

تطثیتی ذٛز ضا ثٕ٘ ٝبیف ٔیٌصاضز  ٚاظ ؾٛیی ذٛز ٙٞرط

اؾتٕٞ(».بٖ)

 ٚظیجرربیی ثررطای ا٘ؿرربٖ ٔٛيررٖٛیت زاضزِ .ررصتدٛیی اظ

پیطٚاٖ ایٗ ٔىتت ثطای ثیبٖ تفىطاا ٖ ٚمبیرس ذرٛز

ٖٛأُ تٛخ ٝا٘ؿبٖ ث ٝظیجربیی اؾرت .ا٘ؿربٖ ظیجربییٞربی

ٙٞط قٗط ضا ثطٌعیس٘س .چ ٖٛاظ ٘ٓرط آ٘ربٖ ٚلتری ورالْ ٚ

َجیٗرت ضا زٚؾررت زاضز  ٚاظ زیرسٖ آة نرربف  ٚظ َ،

فىط ث ٝاٚج ظیجبیی ثطؾس زض لبِت قٗط ْبٞط ٔی قٛز.

زضیبٓٙٔ ،طٞ ٜربی ذیّری ٖربِیَ ،جیٗری ،آؾرٕبٖ ،افرك ٚ

پبض٘بؾیٗها زض ا٘تربة ٚاغٜها  ،ثیربٖ  ٚلبِرت ٌفتربض

وٜٞٛب ِصا ٔیثطز  ٚایٗ ِصا فطاترط اظ ِرصا خؿرٕب٘ی

زلت ظیبزی ث ٝذطج ٔی زاز٘رس .آ٘ربٖ ٔری ذٛاؾرتٙس ثرٝ

اؾررتِ .ررصا ضٚحررب٘ی ثررب فىررط  ٚتأٔررُ تررٛاْ اؾررت ٚ

ظیجبتطیٗ قىُ ٕٔىٗٙٞ ،طقبٖ ضا ث ٝذٛا٘ٙس ٜاضائ ٝزٙٞرس

اذتهبل ث ٝاقرربل تّٗریٓ یبفترٔ ،ٝتفىرط  ٚؾرٗبزتٕٙس

 ٚزض ایررٗ ٔیرربٖ ٔحتررٛای قررٗط ثطایكرربٖ چٙررساٖ إٞیررت

زاضز .اظ ایٗ ٔٓٙط ٙٞط  ٓٞاظ اذالق ٔؿرتمُ اؾرت ٞ ٚرٓ

٘ساقت .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٔحتٛای اقٗبض آ٘بٖ ؾربز ٚ ٜتٟری

ثب اذالق تجبیٗ ٘ساضزٙٞ .ط اثعاض اذالق ٘یؿت  ٚضا ٜذرٛز

اظ أیس ،آضظ ،ٚاحؿبؾبا ،ذٛاؾتٟب ّٕٔ ٚر ٛاظ ٘بأیرسی،

ضا ٔیضٚز أب ضاٞی وٙٞ ٝط ٔیضٚز زض ٟ٘بیرت ثر ٝوٕربَ

یأؼ  ٚثسثیٙی ثٛز.

ٔیا٘دبٔرس ورٞ ٝرسف اذرالق اؾرتُٟٔ (.رطی:1382 ،

پبض٘بؾیٗٞب زض قٗط ذٛز ثر ٝز٘جربَ ٞرسف ٔكرهری
٘جٛز٘س ظیطا ٖمیس ٜزاقتٙس و ٝخؿت ٚخٛی ٞسفی ٔٗیٗ
زض ٙٞط ،آٖ ضا اظ َجیٗت ذٛز زٚض ٔی وٙس.

)498
زض ٘تیدرر ٝظیجرربیی قٙبؾرری ٙٞ ٚررط زض فّؿررفُٟٔ ٝررطی
خبٕٔ زٔ ٚىتت اؾت و ٝزض غطة ضاثُرٙٞ ٝرط  ٚاذرالق
ضا تجییٗ وطزٜا٘س  ٚزِیُ ایٗ خبٔٗیت ضا ثبیرس زض تفربٚا

زیسٌب ٜتّفیمی
ایرررٗ زیرررسٌب ٜتّفیمررری اؾرررت ٔیررربٖ ٙٞرررط آظاز
(ٙٞ ٚ )Autonomismررط اذاللرری ( )Moralismورر ٝثررب
تىی ٝثط ٘ٓطی ٝقٟیس ُٟٔطی تجییٗ ٔیقٛز.

ٔف ْٟٛاذرالق زض اؾرالْ ٔ ٚؿریحیت خؿرت .زض اؾرالْ
اذاللرری ثررٛزٖ یرره پسیررس ٜثررب ِررصا ثرررف ثررٛزٖ آٖ
ٔیتٛا٘س ٔٙبفبا ٘ساقت ٝثبقس.
ثط اؾبؼ زیسٌب ٜاذیط زض وٙبض ٘مف اثرعاضی ٙٞرط زض

اؾتبز ُٟٔطی اظ ٘رؿتیٗ ٘ٓطی ٝپطزاظاٖ پی٘ٛس ظیجبیی

ا٘تمرربَ  ٚتررطٚیح اذاللیرربا ،ظیجرربیی اثررط ٙٞررطی ٞررٓ

 ٚاذالق زض ایطاٖ اؾت .ایكبٖ حرؽ ظیجربیی ضا اظ أرٛض

ٔٛيٖٛیت زاضز .ثٖ ٝجبضا زیٍط غبیرت ٙٞرط تٟٙرب اضائرٝ

ٔٗٛٙی ٔیزا٘س وٙٔ ٝكأ اِٟی زاضز  ٚزض پطتر ٛاٖتمربز ثرٝ

پیبْٞبی اذاللی ٘یؿت ثّىِ ٝصاخٛیی  ٚزضن ظیجربیی
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اثررط ٘یررع اظ غبیرربا ٙٞررط اؾررت  ٚزض ٚالررٕ «اضظـٞرربی

پیكطفت ث ٝؾٛی وٕبَ اؾت  ٚاظ ایٗ ضٙٞ ٚط ٕ٘ریتٛا٘رس

اذاللی» « ٚظیجبیی قٙبؾی» یه اثرط ٙٞرطی٘ ،مرف ٞرٓ-

ثی ٞسف ثبقس  ٚضؾبِت زاضز( .افالَ)ٖٛ

پٛقب٘ی زاض٘س ٞ ٚط ز ٚزض وٙبض ٗٔ ٓٞیبض ؾرٙدف اضظـ
اثط ٞؿتٙس.

أرب اظ ٔیرربٖ ٘ٓطیرربتی وررُٔ ٝررطح قررسٍ٘ ،بض٘ررس٘ ٜیررع
ٕٞچ ٖٛاؾتبز ُٟٔطی ٔٗتمس ث ٝزیسٌب ٜؾر ْٛاؾرت ورٝ

ٞط چٙس اثط ٙٞطی ضا ٔیتٛاٖ ٘مس اذاللی ورطز ِٚری

آثبض ٙٞطی ثبیس ٔجتٙی ثط اٖتمبزاا  ٚانر َٛاِٟری ثبقرس.

حؿٗ یب لجح اذاللی اثط ٙٞطی ثرٞ ٝریچ ٚخر ٝثرٙٗٔ ٝربی

اثطی ٔیتٛا٘س ظیجب ثبقس و ٝثٌ ٝفتر ٝایكربٖ ثرب اذرالق ٚ

حؿٗ یب لجح ذٛز اثط ٘یؿت ٕ٘ ٚیتٛاٖ زض اضظیبثی یره

حمیمت ٖدیٗ ثبقس .چ ٖٛان َٛاذاللی ٚلتی ٔیتٛا٘رس

اثط ٙٞطی ،تٟٙب ٔؿبئُ اذاللی ضا و ٝاثطٔ ،جریٗ آٖ اؾرت

قبیؿت ٚ ٝلبثُ لج َٛثطای ثیٙٙس ٜثبقرٙس ور ٝثرب اٖتمربزاا

زض ٘ٓط ٌطفت چطا و ٝاضظـ ظیجبییقرٙبذتی یره چیرع

اذاللی  ٚزیٙی ٙٞطٔٙرس ٕٞبٙٞرً ثبقرٙسٙٞ .رط انریُ ٚ

اؾت  ٚاضظـ اذاللی چیع زیٍط .زض ایرٗ زیرسٌب ٜترأثیط

ٙٞررطی ورر ٝزاضای اضظـٞرربی ٔهرربزف ٕٞ ٚررطا ٜثررب

ؾٛء اذاللی یه اثط ٔؿبٚی ثب لرجح ظیجربئیقرٙبذتی آٖ

اضظـٞرربی ذررٛة خبٔٗرر ٝاؾررت ،زض وٙرربض اضظـٞرربی

تّمی ٕ٘یقٛز  ٚفمٍ ظٔب٘ی و ٝاثط ٙٞرطی ٔتًرٕٗ لرجح

ظیجبیی قٙبذتی (و ٝآٖ ٞرٓ ٟٔرٓ  ٚلبثرُ تٛخر ٝاؾرت)،

اذاللی ٔطتجٍ ثب ثثٗس ظیجربییقرٙبذتی ثبقرس ،زاضای لرجح

ٔرریتٛا٘ررس پیرربْ آٚض ،تأثیطٌررصاض  ٚاضظـ ٌررصاض ثبقررس.

ظیجبئیقٙبذتی اؾت .زض ایرٗ نرٛضا اؾرت ور ٝاثرط ثرٝ

ٙٞطٔٙس ثبیس زض ظایرف آثربض ذرٛز ثر ٝاضظـٞربی ٚا ی

خٟررت لررجح اذاللرری ثبظترربة یبفترر ٝزض پبؾررری ورر ٝاظ

خبٔٗ ٝتٛخ ٝوٙس تب آٟ٘ب ضا ترطیت ٘ىٙس چطا ور ٝا٘تٓربض

ٔربَت ذٛز َّت ٔیوٙس ،اظ ِحبِ ظیجبییقٙبذتی ٘یرع

زاضیٓ اثط ٙٞطی زض وٙبض ظیجبیی  ٚتُّیف ضٚح ٔربَت،

لجرریح اؾررت .زض ایررٗ زیررسٌبٙٞ ٜررط  ٚاذررالق ٕٔررعٚج

ثِ ٝحبِ ٔحتٛایی ٔ ٚفٟٔٛی ُٔٙجك ثب اضظـٞب ٔ ٚفربٞیٓ

یىسیٍط ٞؿتٙسٞ .ط لسض ٙٞطٔٙس ثٔ ٝطحّ ٝثب یی اظ فىط،

ٔٛخٛز زض خبٔٗ ٝثبقس  ٚیرب حرسالُ زض وٙرًٔ ٝربٔیٙف

ا٘سیك ٚ ٝزضن ٖمال٘ی ثطؾس خٞٛط ٠وبضٞربی ٙٞرطی اٚ

ٔربِفتی ثب ایٗ اضظـٞب ٘ساقت ٝثبقسٙٞ .طٔٙس ٔیتٛا٘س اظ

ویفیت  ٚاضتمربء ثیكرتطی ٔرییبثرس  ٚزضن ٙٞرطی ا ٚاظ

َطیك آثبضـ ٔؿیط اذاللی خبٔٗ ٝضا ؾطٖت ثجركس.

پكتٛا٘ ٝثیكتطی ثطذٛضزاض ذٛاٞس قس.

زض ز٘یبی أطٚظ و ٝتمرسؼ ظزایریٞ ،رطج ٔ ٚرطج ٚ
ٟ٘یّیؿررٓ حررطف ا َٚضا ٔرریظ٘ٙررس یمیٙرربً افىرربض  ٚآضای

٘تیدٌ ٝیطی

افالَ ٚ ٖٛوؿب٘ی چ ٖٛا ٚو ٝلبئرُ ثر ٝضؾربِت اذاللری

ثٙبثط آ٘چٌ ٝفت ٝقس ٔیتٛاٖ ضٚیىطز ٔتفىطاٖ غطثری

ٙٞررط ٞؿررتٙس ،ثؿرریبض ًٔررط  ٚحترری زٚض اظ شٞررٗ ثررٓ٘ ٝررط

ضا ٘ؿجت ثٔ ٝم ِٝٛاذالق ٙٞ ٚط  ٚضاثُ ٝآٟ٘ب ثرب یىرسیٍط

ٔیضؾس .ثیٌٕبٖ ٔفٟٔٛی و ٝافالَ ٖٛاظ ٔمِٛر ٝظیجربیی

ث ٝز ٚزؾت ٝتمؿیٓ وطز .ثطذری اظ ایرٗ ٔتفىرطاٖ تٟٙرب ثرط

قٙبؾی زاضز ثب آ٘چ ٝز٘یبی ٔسضٖ پط تٙف زض شٞرٗ ذرٛز

ٚخِ ٝصاخٛیی ٙٞط تأویس ٔیوٙٙس  ٚظیجبیی ضا اظ ٘یىی

پطٚضا٘س ٜتٛفیط زاضز .زض زٚضاٖ و٘ٛٙی ثی ٕ٘ٓیٞرب ،ثری

 ٚاذالق خسا ٔیزا٘ٙس (وب٘ت) ،أب ثطذی زیٍرط اذرالق

اٖتمبزیٞب ،ثی ایٕب٘ی ،تٙبلى ،فؿبز  ٚقٟٛا .پبیٞٝربی

ضا ثب ٙٞط ٔطتجٍ ٔیزا٘ٙس ٗٔ ٚتمس٘س ٙٞرط یىری اظ ٚؾربیُ

انّی ظیجبیی قٙبؾی ث ٝحؿبة ٔیآیٙرس .زض ایرٗ ز٘یربی

اضتجبٌ ا٘ؿبٖٞب ثب یىسیٍط  ٚاظ ٔٛخجبا تطلی آٟ٘ب یٗٙری

ٔسضٖ ٞط چیعی و ٝحبُٔ ِصا ٘ ٚفؿب٘یبا ز٘یبیی ثبقس
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ظیجبیی اؾت  ٚحطث ٝتجّی ربا  ٚضؾرب٘ٞٝرب اثرعاضی اؾرت

اظ ٔٛاضزی وٙٞ ٝطٔٙس ٔیتٛا٘س ثب اؾتفبز ٜاظ آٟ٘رب ثرٝ

ثطای ث ٝتٕؿرط ٌطفتٗ افىبض  ٚا٘سیكٞٝربی ٔٗتمرساٖ ثرٝ

ؾٕت آثبض قبیؿت ٚ ٝظیجب ٞرسایت قرٛز« ،لرطآٖ ورطیٓ»

پی٘ٛس اذالق ٙٞ ٚط  ٚپٛؾیس ٜخّ ٜٛزازٖ آٖ.

اؾت .لطآٖ  ٓٞثِ ٝحبِ ْبٞط ،ظیجب  ٓٞ ٚثِ ٝحبِ ٔٗٙب ٚ

زغسغ ٝانّی ایرٗ اؾرت ور٘ ٝجبیرس ثر ٝثٟب٘ر ٝآظازی

ًٕٔ ٖٛلبثُ تٛخ ٝاؾتٚ .لتی ٙٞطٔٙس ثب لرطآٖ ٔرأ٘ٛؼ

ترّیُ یب آظازی ٙٞطی ،فًیّت ؾٛظی ٞ ٚتره اذرالق

ٔیقٛزٔ ،یتٛا٘س ظیجبییٞبی ٔٗٙبیی ْ ٚربٞطی لرطآٖ ضا

ثط پب قٛزٙٞ .ط اذاللی آٖ ٘یؿت و ٝاؾبؾبَ یره زاؾرتبٖ

ورر ٝثرر ٝشٞررٙف ٔٙتمررُ قررس ٜاؾررت ،زض آثرربضـ ٘كرربٖ

زیٙی ثٝتهٛیط وكیس ٜقٛز یب یه ٔمِٛر ٝزیٙری ثطضؾری

زٞس.حفّ لرطآٖ ٛٙٗٔ ٚیرت حبنرُ اظ آٖ اضظـ آثربض

قٛز ،ثّىٙٞ ٝط اذاللی آٖ اؾت و ٝثتٛا٘رس آٔرٛظٜٞربیی

ٙٞطی ضا ٔیافعایس ٛٔ ٚخت ا٘تمربَ ٔٗرب٘ی ثّٙرس ٕٖ ٚیرك

ا٘ؿررب٘ی ٗٔ ٚطفترری ٕٞچررٖ ٖٛررساِت  ٚنررسالت  ...ٚضا

ث ٝآثبض ٙٞطی ٔیقٛز.

زضخبٔٗ ٝث ٝنٛضا یه اضظـ ٔٗطفی وٙس؛ ٘ ٝایٙىر ٝزض

 ٚث ٝایٗ زِیُ اؾت و ٝزض ٙٞط اؾالٔی پی٘ٛس اذرالق

ذسٔت قٟٛا ،ذك٘ٛت ،اثتصاَ  ٚاؾتحبِٛٞ ٝیت ا٘ؿبٖ

ٙٞ ٚررط ثؿرریبض ٔؿررتحىٓ ٔرریقررٛز .آثرربض ٙٞررطی اؾررالٔی

 ٚخبٔٗ ٝثبقس .ثٙبثطایٗٙٞ ،ط اذاللی آضٔربٖ ٌرط اؾرت ٚ

٘كبٍ٘ط ٖ٘ٛی ٔٗطفت ٞؿتٙس و ٝایٗ ٔٗطفرت ثطٌطفتر ٝاظ

ایٗ آضٔبٖٞب ٕٞبٖ چیعٞبیی اؾرت ور ٝؾرٗبزا ا٘ؿربٖ،

ترأثیط اذاللیرربتی اؾررت ورر ٝزیررٗ ثررطای ٙٞطٔٙررس ٔٗٙرری ٚ

حمٛق ٔٗٛٙی  ٚاٖتالی ا ،ٚتمٛا  ٚپبضؾبیی إٞ ٚ ٚچٙیٗ

تطؾیٓ وطز ٜاؾت ٙٞ ٚطٔٙس ثب تٛخ ٝث ٝآزاثی و ٝثر ٝخرب

ٖساِت اختٕبٖی ضا تأٔیٗ ٔی وٙس .وٛتب ٜؾرٗ ایٗ و،ٝ

ٔیآٚضز ،ذٛزآٌبٞب٘ ٚ ٝیرب ٘بذٛزآٌبٞب٘ر ٝآٔرٛظٜٞربی

ٙٞط اذاللی یه ٔٞٛجت ُٖ ٚی ٝای اِٟی اؾت.

اذاللی ثطٌطفت ٝاظ زیٗ ضا زض آثبض ذٛز ٘كبٖ ٔیزٞس.

ٔررب ثررطآ٘یٓ ضٚح ذؿررت ٝا٘ؿرربٖ أررطٚظ ورر ٝزضٌیررط
ٔٙبؾجبا اختٕبٖی ضٚظٔط ٚ ٜآؾیتٞبی اختٕبٖی اؾرت

ٔٙبثٕ

ورر٘ ٝبذٛاؾررت ٝثررط اٚ ٚاضز قررس ،ٜثررطای ٘درربا اظ ایررٗ

 -1احٕسی ،ثبثه ،)1374( ،حمیمت  ٚظیجبیی ،تٟرطاٖ،

ٚيٗیت ثبیس ث ٝؾرٛی فطٙٞرً ٛٞ ٚیرت اِٚیر ٝذرٛیف

٘كط ٔطوع.

ثبظٌطززٔ .صٞت  ٚفط ًٙٞضا ٕ٘یتٛاٖ خسا اظ یىرسیٍط

 -2افالَرر )1381( ،ٖٛيرریبفت (زضؼ ٖكررك اظ ظثرربٖ

زض ٘ٓط ٌطفت .ا٘ؿبٖ ٙٞطٔٙس أرطٚظ ثبیرس زض ذّرك آثربض

افالَٔ ،)ٖٛتطخٓ ٔحٕٛز نٙبٖی ،تٟطاٖ،ا٘تكربضاا

ٙٞطیٛٔ ،يٖٛبا فطٍٙٞی ٔ ٚصٞجی ضا وٛٞ ٝیرت ؾربظ

خبٔی.

ٞؿتٙسٛٔ ،ضز تٛخ ٝلطاض زٞسٕٟٔ .تطیٗ ٖبّٔی ورٔ ٝری-
تٛا٘س اذالق ضا زض خبٔٗ ٝثٙب وٙس ،زیٗ اؾرت .ایٙدبؾرت
و ٝضاثُٔ ٝیبٖ زیٗ ٙٞ ٚط ثطخؿتٔ ٝیقٛز .ظیطا ٙٞط یىی
اظ ٚؾربیّی اؾرت ور ٝذرسٔبا ثطخؿرتٝای زض ثبظٕ٘رربیی
آٔٛظٜٞبی اذاللی ا٘دبْ زاز ٜاؾت .ثؿیبضی اظ پیبْٞربی
زیٗ تٛؾٍ ٙٞط ثٔ ٝطزْ ٔٙتمُ قس ٜاؾت.

 -3تِٛؿررتٛیِ ،ئررٙٞ ،)1372( ،ٖٛررط چیؿررت  ،تطخٕررٝ
وب ٜٚزٍٞبٖ ،تٟطاٖ ،أیط وجیط.
 -4ؾرریس حؿرریٙی ،ضيرربٔ ،)1371( ،ىتررتٞرربی ازثرری،
تٟطاٖ ،آٌب.ٜ
 -5قررٛاٖ ،فطیتررٛف ،)1991( ،ضأ ٚ ٜررطاْ اذاللرری زض
اؾالْ ،تٟطاٖ.
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 -6قزطز ،آٖٔ ،)1386( ،جب٘ی فّؿفٙٞ ٝرطٔ ،ترطخٓ ّٖری
ضأیٗ،تٟطاٖ ،ا٘تكبضاا ّٖٕی فطٍٙٞی.
ُٟٔ -7طیٔ ،طتًی ،)1382( ،فّؿرف ٝاذرالق ،تٟرطاٖ،
ا٘تكبضاا نسضا.
 -8فّیؿیٗ ،قبِ،)1375( ،ٝقٙبذت ظیجبیی ،تطخّٕٖ :ٝی
اوجط ثبٔساز ،تٟطاٖ ،وتبة ذبَٟ٘ٛ ٝضی.


























 -9وبپّؿرر ،ٖٛچرربضِع ،)1362( ،ترربضید فّؿررف ،ٝج ،1
تطخٕررٔ :ٝدتجرری ٔیٙررٛی ،ورربض ٔكررتطن ا٘تكرربضاا
ّٖٕی  ٚفطٍٙٞی  ٚا٘تكبضاا ؾطٚـ.
ٍٞ -11ررُ ،فررطزضیفٔ ،)1363( ،مسٔرر ٝثررط ظیجبقٙبؾرری،
تطخٕٔ :ٝحٕس ٖجبزیبٖ ،تٟطاٖ ،آٚاظ.ٜ
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