
 

 ؽب٘ٛاؿٜ ٟ٘بؿ ؿك ارتٕبػي اؽالق ٚاوبٚی(. 1392، ػٕٛكی، ػجبى. )ٌٔؼٛؿوٛحلی، 

فّٔٙبٔٝ ربٔؼٝ ُٙبًي ٟ٘بؿٞبی  .(ٔي ٚ ٛال ًيٕٙبيي فيّٓ ٔٛكؿی: ی ٜٔبِؼٝ)
 .103-124(، 1)1، ارتٕبػي

 

 خبنواده نهبد در اجتوبػي اخالق واكبوي
 (هس و طال سينوبيي فيلن هوردي: ي هطبلؼه)

 

 2ػٕٛكی ػجبى ٚ 1لیوٛح ٌٔؼٛؿ

 

  05/11/1392بكيؼ پقيلٍ: ت      19/07/1392تبكيؼ ؿكيبفت: 

 

 چكيده
ٞبی فلٍٞٙي ٚ ٌٔبئُ اؽاللي ام ًل  ی ٌقُتٝ تغييلات صٍِٕيلی كا ؿك عٛمٜ ی ٔب ٛي ؿٚ ؿٞٝ ربٔؼٝ

ام  ٞبی ًيبًي ثيٗ اعناة ًيبًي )آالعٍلاٖ ٚ آٍِٛلايبٖ( ثٝ غفّت ٞب ٚ صبَِ ٌقكا٘ـٜ اًت. تؼبكٕ

ٞب ثلای ؿًتيبثي ثٝ لـكت ًيبًي  ٚيوٜ ؿك ٟ٘بؿ ؽب٘ٛاؿٜ، ٔٙزل ُـ. ؿك عميمت، صبَِ اؽالق ارتٕبػي، ثٝ

ثيِتل، ثيٗ اعناة ٚ ٌٔئٛالٖ ًيبًي، ثٝ غفّت ام اؽالق ارتٕبػي ؿك وُ ربٔؼٝ ا٘زبٔيـ. ايٗ ٔمبِٝ ؿك 

ٕبيٖٛ اًؼـيبٖ، ام ٛليك ٓـؿ اًت تب ثبمٕ٘بيي اؽالق ارتٕبػي كا ؿك فيّٓ ٛال ٚ ٔي، فيّٕي ام ٞ

ٌب٘ٝ( ِٟٔٛك ًيٕٙبی ايلاٖ  ی ًْٛ ام يه تليّٛهی )ًٝ تغّيُ كٚايت، تغّيُ وٙـ. ٛال ٚ ٔي وٝ عّمٝ

ا٘ـ( اًت، ثٝ م٘ـٌي ؿيٙي ٚ ٘مَ ارتٕبػي كٚعب٘يٖٛ  ٌب٘ٝ )ٔبكِٔٛه ٚ ميل ٘ٛك ٔبٜ ؿٚ فيّٓ ؿيٍل ايٗ ًٝ

كٚاثَٜ ثب ٌٕٞل ٚ ٔلؿْ وٛصٝ ٚ ثبماك كًٛػ ی رٛاٖ ٚ  پلؿامؿ. فيّٓ ؿك م٘ـٌي يه ّٛجٝ ٔي رٛاٖ 

ی رٛاٖ فيّٓ، ؿك پي آٔٛؽتٗ ؿكى  ی عميمي اؽالق كا ثٝ تٔٛيل ثىِـ. كٗب، ّٛجٝ وٙـ تب صٟلٜ ٔي 

تٛاٖ اؽالق  يبثـ وٝ ٕ٘ي ٔي مٚؿی ؿك  ی ؿيٙي اًت؛ أب ثٝ اؽالق ام يه اًتبؿ كٚعب٘ي پيل ؿك ٔـكًٝ

ٞبی كٚمٔلٜ  ٞب كا ام ؽالَ ٔٛلؼيت تٛاٖ آٖ ٔي ا٘ـ ٚ تٟٙب  ي ًبؿٜٞب رٌت. لٛاػـ اؽالل ٚالؼي كا ؿك وتبة

 ؿكيبفت. 

 فلٍٞٙي  ًيبًت ؛فّيٓ ًيٕٙبيي ؛ثبمٕ٘بيي ؛اٍِٛی ًجه م٘ـٌي ؛اؽالق ارتٕبػي كليدي: ه هبيواش
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 هقدهه

 وٝ كٚ٘ـ ٔي ُٕبك ثٝ ارتٕبػي ی پـيـٜ يه فلٍٞٙي وبالی ثل ػالٜٚ ًيٕٙبيي ٞبی فيّٓ

 ٞل ًيٕٙبيي ٞبی فيّٓ ؿاك٘ـ. للاك ارتٕبػي ًيبًي، ُلايٚ ثب ٌٔتميٓ لتأح ٚ تأحيل ؿك

 وٙٙـ. ٔي ثبمٕ٘بيي كا ٞب آٖ ٚ ٌلفتٝ  ِ٘أت ربٔؼٝ آٖ ؿك ربكی ٚ ًبكی ٚالؼيبت ام ای ربٔؼٝ

 ام غيل ثٝ ربٔؼٝ يه ؿكٚ٘ي ٚ ميليٗ ٞبی اليٝ ثٝ ٘فٛف ثلای (1998) ربكٚی ٘ظل اًبى ثل

 ثٝ ٚ ُٛؿ ٔي تِٛيـ ربٔؼٝ آٖ ؿك وٝ ٞبيي فيّٓ تغّيُ ی ا٘ـامٜ ثٝ صين ٞيش ٔيـا٘ي، تغميمبت

 وٝ ؿا٘ـ ٔي ٛجيؼت ام ٔتغلن ثبمتبثي كا ًيٕٙب ِٛوبس ٘يٌت. اكمُٕٙـ آيـ، ٔي ؿك ٕ٘بيَ

 تٙفل اظٟبك ًيٕٙب ام آؿٚك٘ٛ أب اًت؛ ٘ـاُتٝ ثلػٟـٜ تمّيـ رن ای ٚظيفٝ مٚال أيُ آحبك ُجيٝ

 رٟبٖ، ٕ٘بيَ فٟٓ لبثُ ًٜٛط ام ثبمتِٛيـی ٕبيِي،٘ وبالی ٘ٛػي كا فيّٓ ٚ وٙـ ٔي

 ٔٙظٛك ثٝ ُـٜ تؼييٗ پيَ ام ٚ ُـٜ ٔغبًجٝ ٞبيي تالٍ ام ٞـفٕٙـ ٚ ثبٟٔبكت ًبؽتبكی

 ،ٔمبثُ ؿك .(2003 ،)ٚيتىيٙت آٚكؿ ٔي ُٕبك ثٝ وٙٙـٜ ٔٔلف ی تٛؿٜ م٘ـٌي كٚاَ ثل تأحيل

 ايـئِٛٛهيه ٘تبيزي ثٝ ِٛهيهتىٙٛ ؿٌلٌٛ٘ي ُـٖ ٔٙتٟي آكمٚی ؿك (1935) ثٙيبٔيٗ ٚاِتل

 ،وبٜٚ ٚ )كًتٍبكؽبِـ ثبُـ ؿاُتٝ كا ٞب تٛؿٜ ثٌيذ لـكت وٝ ًتٛؿ ٔي كا ًيٕٙبيي ٚی ثٛؿ.

1391: 146). 

 ؿاكای ٚعـا٘يت، ؿك ٚعـت كغٓ ػّي ٔب ی ربٔؼٝ ايلا٘ي–اًالٔي فلًٞٙ ؿيٍل ًٛی ام

 ًيبًي ٞبی تثبٚكؿاُ ٚ فٞٙيت ٘جبيـ فلٍٞٙي ٌقاكاٖ ًيبًت تىخلٌلاًت. فلًٞٙ يه

 ٚ ٌلفتٝ ؿكثل كا ربٔؼٝ ام ثؾِي أل ايٗ ميلا ثـا٘ٙـ؛ ربٔؼٝ فلًٞٙ ًٙزَ ٔؼيبك كا ؽٛؿ

 رنء ربٔؼٝ آعبؿ ی وّيٝ فلٍٞٙي، ٌقاكی ًيبًت ؿك وٙـ. ٔي عقف كا ربٔؼٝ ؿيٍل اوخليت

 ام كا فلٍٞٙي ًيبًت تب ُٛؿ ًؼي ثبيـ ٘تيزٝ، ؿك ٘ـاكؿ. ٚرٛؿ «غيلی» ٚ ٌٞتٙـ «ٔب»

 كا تىخلٌلايي ًيٕٙب ٞٓ ٔؼبٓل ی ربٔؼٝ ؿك ثٙبثلايٗ ًبؽت. رـا لـكت ٔؼٙي ثٝ ًيبًت

 پي اًت. ٌلايي وخلت ُـٖ ٔغمك ؿ٘جبَ ثٝ ارتٕبػي ٚالؼيت ٞٓ ٚ وٙـ ٔي ؿ٘جبَ

 ؿك ٌقاكی ًيبًت ثب فلٍٞٙي ٌقاكی ًيبًت وٝ ثبُٙـ ٚالف أل ايٗ ثٝ ثبيـ ٔـاكاٖ ًيبًت

 ثٝ ٔيُ ربٔؼٝ يه فلًٞٙ ؿاكؿ. ٙيبؿيٗث اؽتالف ارتٕبػي–ًيبًي ٔؾتّف ٞبی عٛمٜ

 عبَ، ٕٞٝ ؿك ٚ ٕٞيِٝ ًيبًت وٝ عبِي ؿك ؿاكؿ؛ عـاوخلی ٔٙبفغ تأٔيٗ ٚ ؿكثلٌيل٘ـٌي

 ٔلؿْ عـاوخلی كأی ثب الّيت ٌلٜٚ ايٗ ٞلصٙـ ؿاكؿ؛ الّيت ٌلٜٚ ّٛجي ٔٙفؼت ثٝ ٔيُ

 ثبُـ. آٚكؿٜ ؿًت ثٝ كا لـكت )اوخليت(

 ثٝ ٞب اكمٍ ٕ٘بيٙـ، تٛرٝ آٖ ثٝ ثبيـ ٌقاكاٖ ًيبًت وٝ فلٍٞٙي ٞبی ًيبًت ام يىي

 ٚ 1ٞب وَٙ ثيٙي پيَ ٚ ٌيلی ُىُ ؿك اًبًي ٘مَ وٝ اًت فلٍٞٙي ٞبی پـيـٜ ی ٔخبثٝ

                                                           
1. Action 
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 رٛأغ ارتٕبػي ًبؽتبك ؿك ٔلونی ؿاَ ايٗ ؿاك٘ـ. ػٟـٜ ثل كا ربٔؼٝ اػ٘بی 1ٞبی ٌلايَ

 ی وٙٙـٜ تؼييٗ وٝ اًت 2اؽاللي ٞبی اكمٍ ٚ اؽالق ٔب وِٛك ٔب٘ٙـ رٛأؼي ثؾّٔٛ

 ٚ اؽاللي ٞبی اكمٍ ًبمؿ. ٔي ٕٔىٗ كا ارتٕبػي اٌ٘زبْ ثٝ افلاؿ تٕبيُ ٚ اًت كفتبكٞب

 ربٔؼٝ ؿك ارتٕبػي ا٘غلاف ثلػىي يب ٚ ًبمٌبكی تب ُٛؿ ٔي ٔٛرت ٞب آٖ ثٝ پبيجٙـی ٔيناٖ

 ٌيلؿ. ٓٛكت

 

 هسئله بيبى

 ٞٓ ٚ ؽب٘ٛاؿٜ ٞٓ تٛاٌ٘تٝ وٝ اًت ٞبيي فيّٓ رّٕٝ ام «ٔي ٚ ٛال» ًيٕٙبيي فيّٓ

 پلٞين ٕٗٗ ٚ وٙـ ثٙـی ٓٛكت ٚ ًبمی ًبؿٜ ٚاعـ ٔفٟٛٔي ٘ظبْ يه ؿك كا ارتٕبػي اؽالق

 اٌ٘زبْ، مٔيٙٝ ؿك ُٕبك ثي ٔؼب٘ي ٌل اكائٝ ػبٔٝ، فٟٓ غيللبثُ ٚ پيضيـٜ ٔفٟٛٔي ٞبی ٘ظبْ ام

 وٝ اًت رٛاٖ كٚعب٘ي يه م٘ـٌي ٌل كٚايت فيّٓ ايٗ ثبُـ.  ارتٕبػي اؽالق م٘بُٛيي، كٚاثٚ

 أب، ثلًب٘ـ. كًتٍبكی ثٝ كا اٍ «فلؿی ؽٛؿ» اًالٔي ٓلفبً ٚ ٘ظلی اؽالق تؼّيٓ ثب ؽٛاٞـ ٔي

 ثلای ٌيلؿ، ٔي وبك ثٝ كا التٔبؿی ٚ ؽب٘ٛاؿٌي اثناكٞبی ی وّيٝ كاٜ ايٗ ؿك وٝ  آٖ كغٓ ثٝ

 فيّٓ ايٗ كايف ٘ظل ام ؿاكؿ. ٘يبم اؽاللي ٓلف ؿاَ٘ ام ثيَ صينی ثٝ ٞـف ايٗ ثٝ ؿًتيبثي

 للاك تأحيل تغت كا ٞب آٖ ٞبی ٍ٘لٍ آٚكؿ، ٔي اكٔغبٖ ثٝ وٛؿوبٖ ثلای رـيـی ٞبی ايـٜ»

 ٞب آٖ ثٝ ثنكٌٌبالٖ ام ٔتفبٚت اؽاللي ٔؼيبكٞبی وٙـ، ٔي تغليه كا اعٌبًبتِبٖ ؿٞـ، ٔي

 ِ٘بٖ ًيٕٙب، وبكولؿٞبی ام يىي ايٗ ثل ػالٜٚ (.1391 ،وبٜٚ ٚ ؽبِـ )كًتٍبك «وٙـ ٔي ػلٗٝ

 ا٘زبْ ؿك ًؼي فيّٓ ايٗ وٝ وبكی اًت؛ رـيـ ٞبی ٍ٘لٍ ايزبؿ ثلای ٞب ؼيتٚال ُفبف ؿاؿٖ

 ؿاكؿ. اعٌٗ ٘غٛ  ثٝ آٖ

 ؿك اًت تٛاٌ٘تٝ ا٘ـامٜ صٝ تب ًيٕٙبيي فيّٓ ايٗ وٝ اًت آٖ ٔمبِٝ ايٗ ی ٌٔئّٝ

 ؿك اًبًي ٚ ٟٔٓ ػٙٔل ؿٚ يؼٙي ؽب٘ٛاؿٜ ثل تىيٝ ثب ارتٕبػي اؽالق ٞبی صبَِ ثبمٕ٘بيي

 ايٗ وٝ اًت آٖ ٔمبِٝ، ايٗ ًؤاَ صٙيٗ ٞٓ وٙـ.  ػُٕ ٔٛفك ارتٕبػي اٌ٘زبْ ٌيلی ُىُ

 اًت تٛاٌ٘تٝ فيّٓ ايٗ آيب ؿٞـ؟ ٔي اكائٝ ٔـَ ػٙٛاٖ ثٝ كا م٘ـٌي ًجه ٚ ٌفتٕبٖ صٝ فيّٓ

 ٘ٝ؟ يب ثلؿاكؿ ٌبْ ارتٕبػي اٌ٘زبْ كاًتبی ؿك اًت(؛ ؽبّ ٌفتٕبٖ يه ثٝ ٔتؼّك صٙـ )ٞل

 

 

 

                                                           
1. Attitude 
2. Moral values 
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 نظري چبرچوة

ای ٌٞتٙـ وٝ ثب اًتفبؿٜ ام اثناكٞبی ٔؾتّف ثٝ  ٔتٖٛ فلٍٞٙي ٚ كًب٘ٝٞبی ًيٕٙبيي  فيّٓ

ٞبی ًيٕٙبيي ثلای  وٙٙـ. ام ٔيبٖ اثناكٞبی ٔؾتّفي وٝ فيّٓ ا٘تمبَ پيبْ ثٝ ٔؾبٛجبٖ ػُٕ ٔي

ًبمی فٞٙي  ٌلی اًت وٝ ػبُٔ ٟٔٓ ؿك ًبمٜ ٌيل٘ـ كٚايت ٚ كٚايت وبك ٔي ا٘تمبَ ٔفبٞيٓ ثٝ

ٌيلی ٘ـاكؿ. ٞل فيّٓ  پيبٔي ثـٖٚ ثلؽٛكؿاكی ام كٚايت أىبٖ ُىُكٚؿ؛ ميلا ٞيش  ُٕبك ٔي ثٝ

ای ام ها٘لٞبی ًيٕٙبيي ؿك لبِت يه وّيت  ٔٙـ كا ؿك ٌٛ٘ٝ ًيٕٙبيي يه پيبْ اكتجبٛي ٞـف

ی مٔب٘ي ٚ ؿك  ای ام كٚاثٚ ػّت ٚ ٔؼِّٛي ؿك يه ؿٚكٜ ٔتٙي ثب اًتفبؿٜ ام يه كٚايت ٚ م٘زيلٜ

 2ٚ ٕٗٙي 1فلٍٞٙي ثب ايزبؿ يه ٘ظبْ ٔفٟٛٔي ٓليظٔىبٖ رغلافيبيي ؽبّ ارتٕبػي ٚ 

 وٙـ. تٔٛيلًبمی ٔي

ًلٚوبك ؿاكيٓ. ايٗ كٔنٌبٖ  ٞبی فلٍٞٙي )كٔنٌبٖ فلٍٞٙي( ٟٕٔي ؿك ايٗ ٔمبِٝ ٔب ثب ِ٘ب٘ٝ

ؿٞي  ؿٞٙـ. ايٗ اكربع فيّٕي اكربع ٔي ٔب كا ثٝ يه ٔتٗ ثيلٚ٘ي ٚ رـای ام ًبؽتبكی كٚايي ؿكٖٚ

ی فلٍٞٙي ؿيٍلی ثبُـ وٝ ٔؾبٛت  اًٜٛكٜ، ايـئِٛٛهی يب ٞل ٔؤِفٝتٛا٘ـ ثٝ ػّٓ، اؽالق،  ٔي

ُٙبًي  ٞبًت. ؿك كٍٚ ِ٘ب٘ٝ ٞب ؿاكؿ؛ ؿك پي كٔنٌِبيي ام آٖ ی تؼّك ؽبٛلی وٝ ثٝ آٖ ٚاًٜٝ ثٝ

ُٙبًي ٚ كُٚٗ  فلٍٞٙي ٚ ارتٕبػي ثبيـ ؿٚ تؼليف كا كُٚٗ ًبؽت؛ اَٚ كٚايت ٚ ؿيٍلی ِ٘ب٘ٝ

 ی ثيٗ ايٗ ؿٚ. ًبؽتٗ كاثٜٝ

ٚك اًت، ؿك ٘تيزٝ  ٞب غٛٛٝ ٛٛك ػٕيمي ؿك كٚايت ٔب ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛرٛؿات ارتٕبػي ثٝ  ٌيم٘ـ

ٓٛكت كٚايت  ايٓ تب ٞل پيبٔي كا ثٝ وٙيٓ. ٔب ػبؿت ولؿٜ ٞب تٛرٝ ٚ فىل ٔي ٘ـكت ثٝ كٚايت ثٝ

ٔبٖ،  ثپقيليٓ يب ثٝ ؿيٍلی ا٘تمبَ ؿٞيٓ. ٞل كٚمٜ ٚ ام ٘ؾٌتيٗ كٚمٞبی ػٕل تب ٚاپٌيٗ ؿْ م٘ـٌي

وٙٙـ؟ ثٙب   ٞب ثب ٔب صٝ ٔي ٚكيٓ. ًؤاَ ايٙزبًت وٝ كٚايت ٞب غٛٛٝ ٞب ٚ لٔٝ ؿكيبيي ام ؿاًتبٖؿك 

ٛٛك ٘بؽٛؿآٌبٜ ثب كٚايت، ثب  ٘بپقيلی ثٝ ٛلم ػزيت ٚ پبيبٖ ٔب ثٝ ثٝ تؼجيل پيتل ثلٚوي، م٘ـٌي 

ٝ ٞبيي و وٙيٓ، ؿك ٞٓ تٙيـٜ ُـٜ اًت. ؿاًتبٖ ٞبيي وٝ ٞلًبػتٝ ٚ ٞلكٚمٜ ٘مُ ٔي ؿاًتبٖ

وٙيٓ. ثـيٗ  ٞب كا صٙـيٗ ٚ صٙـ ثبك ثلای ؽٛؿ كٚايت ٔي ٔبٖ ٌٞتٙـ. آٖ ُبٖ ؿاًتبٖ م٘ـٌي ٕٞٝ

ٞب ٔـاْ ٚ ٔتٙبًت ثب ُلايٚ ارتٕبػي، ًيبًي، التٔبؿی ؿك عبَ ثبمپلؿاؽتٝ ُـٖ  ًجت كٚايت

وٙٙـ. ثبيـ ايٗ ٚالؼيت كا  ی ٔتٙبًت ثب ٚالؼيت ؽبكري رـيـ پيـا ٔي ٌٞتٙـ؛ ٚ ٔؼٙبی تبمٜ

 .(15 :1380يليٓ وٝ ٔب غلق ؿك كٚايبتيٓ )آًبثلٌل، ثپق

ی يه ٔتٗ ثلای ؽٛاَ٘ ٔؾبٛت ؿك  ای ام كٚيـاؿٞبًت وٝ ؿك پيىلٜ كٚايت، م٘زيلٜ

ٌيلؿ. ا٘تمبَ ٔؼٙب ام تِٛيـوٙٙـٜ ثٝ ٔؾبٛت ٕٞٛاكٜ ثل ثٌتلی ام  ٔؼلٕ كٔنٌِبيي للاك ٔي

                                                           
1. Denotation 
2. Connotation 
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ی ؽٛيَ كا  يي كٚايت فلًٞٙ ربٔؼُٝٛؿ. ٔتٙي ٔب٘ٙـ فيّٓ ًيٕٙب كٚايت، تِٛيـ يب ثبمتِٛيـ ٔي

ٞبی  ًبمؿ وٝ ؿك ربٔؼٝ ثب ٌفتٕبٖ وٙـ. ايٗ ٔٛٗٛع ٚلتي ؽٛؿ كا ثيِتل ٕ٘بيبٖ ٔي ثبمٌٛ ٔي

ٞبی  پلؿام٘ـ ٚ فيّٓ ٞب ثٝ ٘ناع ثب يىـيٍل ٔي ٌلؿيٓ؛ ميلا ؿك ايٗ مٔبٖ ٌفتٕبٖ ٔي كٚ  رـيـی كٚثٝ

وٙٙـ، عبئن  آفليٙي ٔي يي فلًٞٙ ربٔؼٝ ٘مَٞب ثب ثبمٕ٘ب ػٙٛاٖ ٔتٛ٘ي وٝ ؿك ايٗ ٘ناع ًيٕٙبيي ثٝ

 ُٛ٘ـ. إٞيت ٔي

ؿٞٙـ. ثلؽي كٚايت كا  ٞل يه ام ا٘ـيِٕٙـاٖ ايٗ عٛمٜ ام كٚايت تؼبثيل ٔؾتّفي اكائٝ ٔي

ثلؽي ؿيٍل كٚايت كا تٛاِي اؿكان ُـٜ  .(49 :1383وٙٙـ )ٚثٌتل،  ؿًتٛك مثبٖ ؿاًتبٖ تٔٛك ٔي

صٙيٗ  ٞٓ .(20: 1386ا٘ـ )تٛالٖ،  م٘ـ، تؼليف ولؿٜ ٔيٞب ًل  ٚ آٌبٞب٘ٝ ٚلبيؼي وٝ ام ُؾٔيت

ای ام كؽـاؿٞبيي وٝ ؿك مٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٚ  ٘ظلاٖ ٘مُ ًٌّّٝ ٚ ك٘زيلٜ كٚايت ام ًٛی ؿيٍل ٓبعت

ٔبكتيٗ،  ؛11 :1387كيٕٖٛ ٚ وٙبٖ،  ؛79 :1380آيٙـ )آًبثلٌل،  ٚرٛؿ ٔي ؿك لبِت پيلً٘ ثٝ

ی ؿيـ،  كًيٓ: كاٚی ٚ ماٚيٝ ٔي صٟبك ػٙٔل كٚايي  ُٛؿ. ثب ايٗ تؼبكيف ثٝ ( تؼليف ٔي57 :1386

ی ػّت ٚ ٔؼِّٛي  ٞب، كؽـاؿٞب ٚ ؿك ٟ٘بيت تٌٌُّ ٚ كاثٜٝ ٌٚٛ ٚ وَٙ ُؾٔيت ثٝ ٕٞلاٜ ٌفت

ؿك يه ثٌتل مٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي ؽبّ. يه ًبؽتبك كٚايي ؿك تِٛيـات فلٍٞٙي ٔب٘ٙـ فيّٓ ًيٕٙبيي، 

( اًت وٝ ٔغمك 49 :1387ػبؿی )ؿاٌ٘ي،  ٞبی ٞب ٚ ُؾٔيت ای ام ٔٛلؼيت ٕ٘بيِي ام م٘زيلٜ

ی  ثٝ تزنيٝ»تٛا٘ـ ايٗ ًبؽتبك كا ٔٛكؿ ٜٔبِؼٝ للاك ؿاؿٜ ٚ  ثب اًتفبؿٜ ام تغّيُ كٚايت، ٔي

اٍ كا ام عبِت يه وُ ٔؼٙبؿاك  ًبؽتبكٞب ٚ ارنای ٔؼٙبًبم ثپلؿامؿ، ثـٖٚ ايٙىٝ اثوٜ ٜٔبِؼٝ

تٛاٖ ثٝ ربيٍبٜ ٔتٖٛ ؿًت  ٗ تغّيُ ٔيی اي ٚاًٜٝ صٙيٗ ثٝ ٞٓ .ؿِيليبٖ، ثي تب(« )ؽبكد وٙـ

تٟٙب ؿك آُىبك ولؿٖ ًبؽتبك ٔتٖٛ ٘يٌت؛ ثّىٝ ػالٜٚ ثل آٖ، تغّيُ كٚايت »يبفت. تغّيُ كٚايت 

 .(ؿِيليبٖ، ثي تب)«تٛا٘ـ ربيٍبٜ ايـئِٛٛهيه ؿكٖٚ ٔتٖٛ كا ِٔؾْ ًبمؿ ٔي

وٙٙـ.  ًتفبؿٜ ٔيفيّٓ اُٙبًي  ی تغّيُ كٚايت ؿك ِ٘ب٘ٝ ؿك ايٗ ٔمبِٝ ٘ٛيٌٙـٌبٖ ام ٘ظليٝ

ی ثٝ ظبٞل تٛريٝ  ُٙبؽتي، لٔـ ؿاكؿ وٝ پًٛتٝ ی تغميمبت ِ٘ب٘ٝ صٖٛ ٕٞٝ تغّيُ كٚايي ٞٓ»

ٞب ٚ كٚاثٚ  تل تـاػي ُـٜ ٚ ٛجيؼي ثيٗ ؿاَ ٚ رٟبٖ ؿاًتبٖ كا وٙبك ثن٘ـ ٚ ٘ظبْ ػٕيك

ك كٚايي ُٛ٘ـ. ػٙبٓل للاكؿاؿی ًبؽتب ای كا آُىبك ًبمؿ وٝ ام ؽالَ فلْ كٚايي ثيبٖ ٔي فلٍٞٙي

ثٙـی( ؿك ٓٛكتي وٝ ام  ی ؿيـ ٚ مٔبٖ ثٙـی، ٘مٜٝ ٞب، اٍِٛثٙـی ٛلط، تٛٛئٝ، ٓغٙٝ )ُؾٔيت

ٞبيي تّمي ُٛ٘ـ وٝ ٜٔٙجك ثل  ی ٘ظبْ ٔخبثٝ تٛا٘ٙـ ثٝ ُٙبًي ؿيـٜ ُٛ٘ـ، ٔي پي ِٔٙٛك كٍٚ

ٞبيي وبٔالً  ٞب پيبْ ثبُٙـ. ٞل يه ام ِ٘ب٘ٝ  يبفتٝ كٔنٌبٖ ٔؾتّف، ًبؽتبكثٙـی ٚ ًبمٔبٖ

)اًتٓ، « ا٘ـ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثب رٟبٖ ؿاًتبٖ ؿك اكتجبٙ وٙٙـ وٝ ثٝ ُيٜٛ اؽتٔبٓي كا ٔٙتمُ ٔي

ی تغّيُ ثل ًبؽتبكی ظبٞلی، ام تغّيُ كٚايي تأويـ ؿاكؿ. ِيىٗ،  ايٗ ُيٜٛ .(119 :1379

ی آٖ اًت.  ٌقاكی ُـٜ ی ػالٔت ًبمؿ، ُلٚع ٚ ؽبتٕٝ صٝ كٚايت كا ام ؿيٍل ٔتٖٛ ٔتٕبين ٔي آٖ
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وٙـ )ٌٛ٘تل،  صٙيٗ اٍِٛٞبی ٔٙتذ ُـٜ كا اؿاكٜ ٔي ٞب ٚ ٛلط ؿاًتب٘ي ٚ ٞٓ ُؾٔيت كٚايت،

1384: 119). 

ؾٔٛٓي ؿك تِٛيـ بكٜ ثٝ ثلكًي ًبؽتبكٞبی ثًلايي ؿك ايٙزب اُ ی كٚايت يب ؿاًتبٖ ٜٔبِؼٝ

تٔبٚيل ٔتغلن ؿاكؿ وٝ ٞٓ ثلای تِٛيـوٙٙـٜ ٚ ٞٓ ثلای ثيٙٙـٜ آُٙب ٌٞتٙـ. ايٗ ٘ىتٝ ثٌيبك 

ؿٞي اكتجبٙ ثيٗ تِٛيـوٙٙـٜ ٚ  ٞب ثؾَ اًبًي ًبمٔبٖ كٚؿ؛ صلا وٝ كٚايت ُٕبك ٔي ثٝ ٟٕٔي

ی  لـك ثل ًبؽتبك تٔبٚيل ٔتغلن ٌّٔٚ ٌٞتٙـ وٝ وّيٝ ؿٞٙـ. كٚايبت آٖ ثيٙٙـٜ كا ُىُ ٔي

 :1382ٚك،  ؿٞٙـ )پيِٝ ی ػٛأُ فلػي ٚ ًبؽتبكی كا ُىُ ٔي ػٙبٓل تىٙيىي ٚ ٕ٘بؿيٗ ٚ ٕٞٝ

183). 

ٕٞلاٜ ًبيل اثناكٞبی   ٞبی ؿٌٚب٘ٝ ثٝ ثب اًتفبؿٜ ام تمبثُتٛاٖ  تمـ اًت وٝ ٔياًتلٚى ٔؼ

ٞب ٚ ؿك ٘تيزٝ اًتؾلاد  ٞب ٚ ٘غٜٛ ثبمٕ٘بيي آٖ تغّيُ كٚايت ثٝ تٛٗيظ كٚاثٚ ثيٗ ُؾٔيت

(. ِٚي ٘جبيـ فلأٍٛ ًبؽت وٝ ؿِيليبٖ، ثي تبيي وٝ ؿك كٚايت ٚرٛؿ ؿاكؿ، ؿًت يبفت ) ٔؼب٘ي

ٛٛك وٝ ايٗ  ٍ٘ل٘ـ ٚ ٕٞبٖ ٞبی ٔتٖٛ كٚايي كا ثٝ ؿيـٜ افلاؿ ٚالؼي ٔي ٌلاٖ، ُؾٔيت ؽٛاَ٘

ُٛ٘ـ، تٕبْ ؿاَ٘ فلأتٙي ام رّٕٝ ُٙبؽت اُؾبّ ؿك  اؿكاوبت، ًبؽتٝ، ثبمٍ٘لی ٚ ارلاء ٔي

رٟبٖ ٚالؼي ؿك ٕٗيل ٘بؽٛؿآٌبٜ فلؿی ٚ رٕؼي ٚ ؿك عبِت ٘بِٞيبكی )يٍٛ٘ي ٚ فلٚيـی( ثٝ 

ٞب وٝ  ٔغٛك ٜٔبِؼبت فلٍٞٙي، ٜٔبِؼٝ كٚيـاؿٞب ٚ ٚالؼيت»(. ِقا 81 :1383افتٙـ )تٛالٖ،  وبك ٔي

ٞب  كٚيـاؿٞب ٚ ٚالؼيت ،وٙٙـ، اًت. ثٝ ثيبٖ ؿيٍل ٞبی ؿيٍل ٔؼٙب پيـا ٔي تٟٙب ؿك كاثٜٝ ثب ٔفْٟٛ

٘ٛػي ِ٘ب٘ٝ اًت وٝ ام پي آٖ ٔؼٙبی كٚيـاؿٞب ام ٔٛلؼيتي وٝ ؿك لّٕلٚ اكتجبٛبت للاك ؿاك٘ـ، 

اًت ٚ ٔلؿْ ؿك تٕبْ ٘مبٙ رٟبٖ « ٕ٘ب فيّٓ ٚالؼيت»(، ميلا 25 :1390، )كٚره« ُٛؿ ٘بُي ٔي

 ِ٘يٙٙـ. ثٝ تٕبُبی آٖ ٔي

 ٞب( ٚ اؿثيبت ؿاًتب٘ي غبِجبً ثٝ ٞب )اثلكٚايت كٚايت كاثلت وبٍِل ٘ين ٔؼتمـ اًت وٝ والٖ

ٞب ؽبكد ام ٔغـٚؿٜ ٚ لـكت  ٓٛكت عبٗل ٚ آٔبؿٜ ٚرٛؿ ٘ـاك٘ـ؛ ٞل صٙـ وٝ ؽيّي ام آٖ 

ٞبی ارتٕبػي ٚرٛؿ ؿاك٘ـ ٚ ام تجبك فلًٞٙ ٔب ٚ فلًٞٙ  ًبمی( ؿك كٚايت ًبمی )ثل٘بٔٝ فيّٓ

تٛا٘ٙـ  وٝ ٔي تل ايٗ ٞب ثلای ؽٛؿ تبكيؾي ؿاك٘ـ ٚ ام ٕٞٝ ٟٔٓ كٚايت ا٘ـ. والٖ ؿيٍلاٖ ًبؽتٝ ُـٜ

ؽبٛل اِنأبت ٔتفبٚت ٔٛكؿ  ٞبی ٔؾتّف ٚ ثٝ تغييل وٙٙـ، ٌفتٝ ٚ ثبمٌفتٝ ُٛ٘ـ ٚ ؿك مٔبٖ

 (.219 :1384لی للاك ٌيل٘ـ )وبٍِل، ثبمٍ٘

ٞبی ٔؼٙبيي  ثٝ تؼجيل اًتليٙبتي، تزلثٝ ٔب ام رٟبٖ ٞلٌن پبن ٚ ٔؼٔٛٔب٘ٝ ٘يٌت، ميلا ٘ظبْ

تٔٛيلی ايٗ صٙيٗ ٌٞتٙـ. لبثُ فٟٓ ثٛؿٖ رٟبٖ ٚالؼي ثٌتٍي ثٝ كٔنٞبی ٔؼٙبيي ٚ ػالئٓ آٖ 

ُٙبًي اًت، وٝ ثٝ  ِ٘ب٘ٝ ٔب٘ٙـ مثبٖ ؿاكؿ. ايٗ كٔنٌقاكی ٚ كٔنٌِبيي ؿك عيٜٝ ٜٔبِؼبت

ُٙبًي ؿك ٜٔبِؼٝ كٚايي ثٝ ٔغمك وٕه  پلؿامؿ. ِ٘ب٘ٝ ٞب ؿك ربٔؼٝ ٔي ٜٔبِؼٝ ػالئٓ ٚ وبكثلؿ آٖ
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رب وٝ ايٗ تِٛيـات ام ا٘ٛاع  وٙـ تب فٟٓ ٚ ؿكن ؿكًتي ام ٘ظبْ ٔؼٙبيي ثٝ ؿًت آٚكؿ. ام آٖ ٔي

ٞب، تٔبٚيل ٚ  وٙٙـ؛ وّٕٝ بؿٜ ٔيای لبثُ ؿًتلى ٔلؿْ ثلای اٞـاف اكتجبٛي اًتف ٞبی ِ٘ب٘ٝ ٘ظبْ

ٞب ام ٞل ًٝ ٘ٛع ِ٘ب٘ٝ اًتفبؿٜ  رب وٝ فيّٓ ُٛ٘ـ ٚ ام آٖ ُٙبًي، ِ٘ب٘ٝ تّمي ٔي ٓـاٞب ؿك ِ٘ب٘ٝ

 :1384وٙـ )ٔه وٛئيٗ،  ُٙبًي ثٝ ؿكن ٔب ام ايٗ كًب٘ٝ وٕه ميبؿی ٔي وٙٙـ، ِ٘ب٘ٝ ٔي

383-382.) 

 ُٛ٘ـ. ثٙبثلايٗ، ؽٛؿ  ٚايت ٔيٞبی ًيٕٙبيي ؿك لبِت يه ها٘ل ًبؽتٝ ٚ ك وّيٝ فيّٓ

 تىلاك ٚ لجَٛ يه ها٘ل، ثٝ ايٗ ثٌتٍي ؿاكؿ وٝ »ای ؿاكؿ.  ها٘ل ٘ين إٞيت ِ٘ب٘ٝ

صٖٛ  للاكؿاؿٞبی آٖ ها٘ل كا ٛجيؼي ثـا٘ٙـ. ايٗ للاكؿاؿٞب كا، تٕبُبٌلاٖ ثبيـ ٞٓ تٕبُبٌلاٖ

ٞبی  پلؿامی ؽيبَصينٞبيي ٔتؼّك ثٝ تبكيؼ فلٍٞٙي ؽٛؿُبٖ ثپقيل٘ـ. ٚلتي تٕين ٟ٘بؿٖ ثيٗ 

 :1377)وٛكيٍبٖ، « آيـ ُٛؿ، ٞيٌتلی ثٝ ٔيبٖ ٔي ؽٛؿپٌٙـا٘ٝ ٚ ٚالؼيت تبكيؾي غيلٕٔىٗ ٔي

72). 

 ثلؿ كٚايت ٚ ؿاًتبٖ  ای ثلای پيَ وٙٙـٜ ٘مَ تؼييٗ 1تيٙبٔتٙيثؿك تغّيُ كٚايت 

 عكبار ٍليؿ يه ثٝ ػٙبٓل ٔي تٕبرب ثيٙبٔتٙيت ثٝ ايٗ ٔؼٙب اًت وٝ  ؿك ايٗ ثل ػٟـٜ ؿاكؿ.

ٞبی پيِيٗ ٚ پٌيٗ  ، تب ٔغتٛا ثتٛا٘ـ ثب ٔتٗٙـوٙ ٔي ػلٗٝ بي ـيثبمتِٛ كا ٍلييىـ ٚ ؿٞٙـ ٔي

ٞب ٔؼٙب ٚ ٔفْٟٛ ايٗ  پيٛ٘ـ ؽٛكؿٜ ٚ ٔؾبٛجبٖ ثلای كٔنٌِبيي ام ٔتٖٛ وٕه ٌلفتٝ ٚ ثلای آٖ

ف ثيبثٙـ. ثب ايٗ كٚيىلؿ، ٚ ثلاًبى ٘ظل فيٌه، ٔتٖٛ ٘بلْ تِٛيـ ُـٜ ٚ ؿك ٍٞٙبْ ٔٔلمٔب٘ي 

 .ُٛ٘ـ ٔؼٙبؿاك ٔي

 

 روش

 ؿاكؿ، وٝ ٔؾبِفي رٙجٝ ؿٚ ٛليك ام تٛاٖ ٔي كا ای پـيـٜ ٞل وٝ اًت ٔؼتمـ ٌليٕبى

 ٞل ثلای آٖ، ٘في ٛليك ام يب پـيـٜ ٔت٘بؿ ٛليك ام يب ٔؼلفت ايٗ ٚی اػتمبؿ ثٝ ولؿ. ؿكن

 يه ِتلب ؿك ثّىٝ ٘يٌتٙـ؛ آٔبؿٜ ٚ عبٗل ٚالؼي رٟبٖ ؿك ٞب پـيـٜ ايٗ ُٛؿ. ٔي عبُٓ فلؿ

 ٞٓ ٚ اًت اًتـالَ ُيٜٛ ٞٓ كٚايت آًبثلٌل ٔٙظل ام ٌيل٘ـ. ٔي للاك ؿيـ ٔؼلٕ ؿك كٚايت

 فٟٓ كا ٞب آٖ ٔب ٚ ثٛؿٜ اكتجبٙ ؿك ٔب كٚمٔلٜ م٘ـٌي ثب ٘ٛػي ثٝ وٝ كؽـاؿٞبيي ثبمٕ٘بيي. ُيٜٛ

 ٔب ىلؿكٚي ايٗ ثب كٚ٘ـ. ٔي ُٕبك ثٝ ٞب پـيـٜ ايٗ رّٕٝ ام يبثيٓ؛ ٔي ٔؼلفت آٖ ثٝ ٌ٘جت ٚ ولؿٜ

 ٚ مٔبٖ ؿك وٝ ػّٕي تٛٗيظ ثب كؽـاؿٞب ٔيبٖ ػّي كٚاثٚ وِف پي ؿك كٚايت ام اًتفبؿٜ ثب

 ثلايٗ (.24-25 :1380 )آًبثلٌل، ثبُيٓ ٔي اًت، ُـٜ تٙيـٜ ٔتٗ ٚ ثبفت ؿكٖٚ ؿك ٚ ٔىبٖ

                                                           
1. Intertextual 
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 اِف( اًت: ُـٜ ثٙب وّي ًٜظ ؿٚ ثل كٚايت تغّيُ ًٜٛط وٝ اًت ٔؼتمـ تٛالٖ ،اًبى

 ة( ػٙٔل. ًٝ ايٗ ٔتغيل ثٌيبك كٚاثٚ ثب 4مٔيٙٝ ٚ 3ٞب ُؾٔيت ،2ٚيـاؿٞبك ُبُٔ: 1ؿاًتبٖ

 ٕ٘بيَ صٍٍٛ٘ي ثٝ ٌ٘جت كٚای ٔٛلؼيت ٚ كٚيـاؿٞب ُبُٔ 5والْ يب ٌٚٛ ٌفت ٌفتٕبٖ،

 (.23 - 31 :1386 )تٛالٖ، ٞب ُؾٔيت كفتبك ٚ ٚيوٌي كٚيـاؿٞب،

 

 اخالق هفهوم

 ثبيـ وٝ  ٔفبٞيٕي ام يىي ميلا ؿاكيٓ. ًلٚوبك اؽالق ثب ٔب ًيٕٙبيي فيّٓ ايٗ ؿك

 ؿك ؽـاٚ٘ـ اًت. اؽالق ثپلؿام٘ـ،  آٖ ثٝ فلٍٞٙي ٚ ارتٕبػي ًيبًي، ٔؾتّف ٞبی ٌفتٕبٖ

 عٌٙٝ اًٜٛ )ّ( اهلل كًَٛ ؿك ُٕب ثلای ٔلؿْ ای فلٔبيٙـ؛ ٔي ٔلؿْ ثٝ ؽٜبة وليٓ للآٖ

 ٔجؼٛث اؽالق اوٕبَ ثلای ٔٗ وٝ فلٔبيٙـ ٔي )ّ( اولْ كًَٛ ع٘لت يب ٚ ؿاكؿ. ٚرٛؿ

 ٔلؿْ ٘زبت كاٜ ٚ آّي ٔغٛك اؽالق  ،ٔي اًال-ؿيٙي ٞبی  ٌفتٕبٖ ؿك ٘تيزٝ ؿك اْ.  ُـٜ

 ّٔىبت ام ػجبكت اؽالق اًت. ٔتفبٚت ٞٓ ثب اؽالق ُلايٚ ٚ ٘ٛع ٞلصٙـ كٚؿ؛ ٔي ُٕبك ثٝ

 ا٘زبْ كا وبكی ًِٟٛت ثٝ ُٛؿ، ٔتٔف آٖ ثٝ ٘في اٌل وٝ اًت كٚعي ٞبی ٞيبت ٚ ٘فٌب٘ي

 ِ٘أت ؽبّ، اؽالق ثٝ ٔتؾّك ٘في ام آًب٘ي ثٝ ميجب يب مُت وبكٞب، ُٛؿ ٔي ثبػج ٚ ؿٞـ ٔي

 تمٌيٓ كفايُ ٚ ف٘بيُ يب ٘جبيـٞب ٚ ثبيـٞب ثٝ يب ؽٛة ٚ ثـ ثٝ اؽالق اًبى، ايٗ ثل ٌيلؿ. ثٝ

 (.20 :1389 ؽٛئيٙي، اًغك )آَ ُٛؿ ٔي

 اٛالق ييكفتبكٞب ٚ ٞب َٔٙ ام ؿًتٝ آٖ ثٝ ارتٕبػي اؽالق ُٙبؽتي، ربٔؼٝ كٚيىلؿ ؿك

 ٕ٘بی ٚ صٟلٜ كٚ ايٗ ام ثلًـ؛  ثلٚم ٚ ظٟٛك ٔٙٔٝ ثٝ ارتٕبػي تؼبٔالت ؿك وٝ ٌلؿؿ ٔي

 ٞبی اليٝ ٚ ٞب ٛيف ُٛؿ. ٔي وِيـٜ تٔٛيل ثٝ تؼبٔالت ايٗ ؿك ربٔؼٝ اؽاللي ٚ فلٍٞٙي

 صٟبك آٖ ؿك وٝ ُٛؿ ٔي اكائٝ ٔـِي لبِت ؿك ٞب آٖ ٞبی ُبؽٔٝ ثؾّٔٛ ٚ ربٔؼٝ يه اؽاللي

 ٚ اؽاللي؛ وفل (3 اؽاللي؛ ػٔيبٖ (2 اؽاللي؛ ايٕبٖ (1 ؿاكؿ: ٚرٛؿ اؽاللي ٜٝٔٙم ٚ ٛيف

 ٚ پقيلٍ ٚ ػميـٜ اِف( ٔغٛك ؿٚ ثلاًبى اؽاللي ٞبی ٛيف يب ٔٙبٛك ايٗ اؽاللي. ٘فبق (4

 كا ٕ٘بيَ ايٗ ثٙبثلايٗ آيـ. ٔي ؿك ٕ٘بيَ  ثٝ ربٔؼٝ اػ٘بی ؿك ٌفتبك ٚ كفتبك ُىُ ة(

 ولؿ ِٔبٞـٜ فلٍٞٙي ٚ ارتٕبػي ٞبی وَٙ ؿك ًّجي ٚ ايزبثي رٟت ؿٚ ؿك تٛاٖ ٔي

 (.87 :1391 كٗبيي، ٚ )پٛككًتٕي

                                                           
1. Story 
2. Event 
3. Character 
4. Context 
5. Discourse 
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 كا ٔمِٛٝ ايٗ ثٝ پلؿاؽتٗ ٘ٛيٌٙـٌبٖ ٚ ُٛؿ ٔي ُٕلؿٜ ٟٔٓ اؽالق ٔمبِٝ ايٗ ؿك صلا

 آٖ پلًَ ايٗ پبًؼ ؿا٘ٙـ؟ ٔي ٗلٚكی ارتٕبػي ٚ ًيبًي فلٍٞٙي، ا٘ـكوبكاٖ ؿًت ثلای

 تأحيل ٚ ٌٔتميٓ تأحيل فلؿ «ُـٖ» كٚی ارتٕبػي ُٔػٛا ٚ فلٍٞٙي ٞٙزبكٞبی» وٝ اًت

 ٞبی يبؿٌيلی ثب اؽالق ميلا ٘يٌت؛ رـا وّي آُ ايٗ ام ٘ين اؽالق «.ؿاك٘ـ ٟٕٔي ثٌيبك

 )ٔغٌٙي، ُٛؿ ٔي ظبٞل ٚ ثيبٖ ٌلٚٞي ٞٙزبكٞبی ثب ُـٖ ًبمٌبك ٓٛكت  ثٝ ٚ ٔؾتّف

 ام وٝ اًت كفتبكٞبيي ٚ فتبكٞبٌ ام ؿًتٝ آٖ ارتٕبػي اؽالق ام ٔلاؿ ٔمبِٝ ايٗ ؿك (.7 :1371

 كًـ ٔي ٘ظل  ثٝ صٙـ ٞل ثلًـ. ظٟٛك ٔٙٔٝ ثٝ ارتٕبػي ػلٓٝ ؿك ٚ ثلؽبًتٝ ٘فٌب٘ي عبِت

 عبالت ٚ ّٔىبت ثبيـ أب ثبُـ؛  اٌ٘بٖ ام ٓبؿكٜ ٞٙزبكٞبی ٚ كفتبكٞب ثٝ ٘بظل ثيِتل اؽالق ٚاهٜ

 ؿك وٝ ؿيٙي ٞبی آٔٛمٜ ٘ٙـٕٞب ثلُٕلؿ. ٞٙزبكٞب ٚ كفتبكٞب ثلٚم ٔجـاء ٚ ِٔٙبء كا ٘فٌب٘ي،

 آٖ ٘فٌب٘ي ٚ ثبٛٙي رٙجٝ ٘ٝ اًت، ٞٙزبكی ٚ كفتبكی رٙجٝ اؽالق ٚ ؽُّك ام ٔلاؿ ٞب آٖ

 (.88-89 :1371 )ٔغٌٙي،)

 

 خبنواده

 عٛمٜ ا٘ـيِٕٙـاٖ ام يه ٞل ٚ ٘يٌت ٚاعـی تؼليف ؿاكای ارتٕبػي ػّْٛ ؿك ؽب٘ٛاؿٜ

 تؼبكيف ؿك تٙٛع ايٗ ا٘ـ. ؿاؿٜ اكائٝ كا تئتفبٚ تؼليف ؽٛؿ فؼبِيت ثٝ ثٌتٝ ؽب٘ٛاؿٜ ٜٔبِؼبت

 ام وـاْ ٞل ٘تيزٝ ؿك ؿاكؿ. ٚرٛؿ ؽب٘ٛاؿٜ ٔفْٟٛ ؿك وٝ اًت اثؼبؿی تىخل ام ٘بُي

 ؽب٘ٛاؿٜ ٞبی ٔؤِفٝ ٚ اثؼبؿ ام ؽبٓي ٞبی ثؾَ يب ثؾَ ؽٛؿ، ؿيـٌبٜ ثب ٔتٙبًت ا٘ـيِٕٙـاٖ

 ثب كا ؽب٘ٛاؿٜ ًبؽتبك ؿيٍل ثلؽي ٚ ٟٔٓ كا ؽب٘ٛاؿٜ وبكولؿ ثلؽي ًبم٘ـ. ٔي ثلرٌتٝ كا

 افلاؿ ام ای ٔزٕٛػٝ كا ؽب٘ٛاؿٜ ثٛكؿيٛ ٔخبَ، ثلای ؿا٘ٙـ. ٔي ؿيٍل ٞبی رٙجٝ ًبيل ام تل إٞيت

 يه ميل ٚ ُـٜ ٔتُٔ ؿيٍل يه ثٝ فلم٘ـؽٛا٘ـٌي يب ٌ٘ت امؿٚاد، ٛليك ام وٝ ؽٛيِبٚ٘ـ

 ًبؽتبك ثب ٔب تؼليف ايٗ ؿك وٙـ. ٔي تؼليف (180 :1380 )ثٛكؿيٛ، وٙٙـ  م٘ـٌي ًمف

 ٚ ؽٛيِبٚ٘ـی آُ ؿٚ ثل كا ؽب٘ٛاؿٜ ثٛكؿيٛ ميلا آٖ؛ وبكولؿ ثب ٘ٝ ؿاكيٓ ًلٚوبك ؽب٘ٛاؿٜ

 كا ؽب٘ٛاؿٜ ُلفي وبكولؿی(-)ًبؽتبكی وبكولؿٌلايي تؼليف ؿك ؿا٘ـ. ٔي ٔتىي ميٌتي ٞٓ

 ٚ امؿٚاد ٛليك ام يب ٚ ؿٚؿٔبٖ ًٚيّٝ  ثٝ آٖ اػ٘بی وٝ ؿا٘ـ ٔي ارتٕبػي ٌلٚٞي

 ام ؿاكی ٍ٘ٝ ٚ م٘ـٌي التٔبؿ ؿكآٔـ، تبٔيٗ ؿك ٚ ؿاُتٝ پيٛ٘ـ ؿيٍل يه بث فلم٘ـؽٛا٘ـٌي

 (.13 :1385 )ٔٙبؿی، ثبُٙـ ؿاُتٝ ٌٔبػي تِليه ٞٓ ثب فلم٘ـاٖ

 يه ٔٛارٟيٓ. ؽب٘ٛاؿٜ ثب ربٔؼٝ اكتجبٙ ؽّٔٛ ؿك ؿيـٌبٜ ًٝ ثب ٔب ٔؾتّف تؼبكيف ؿك

 ٔؾتّف ٟ٘بؿٞبی ٚ ٝربٔؼ تأحيل تغت وٝ اًت ٟ٘بؿی ؽب٘ٛاؿٜ، وٝ اًت آٖ ثل ؿيـٌبٜ

 ام ٔتأحل كا ربٔؼٝ ؿيٍل ٌلٚٞي (.15 :1385 )ٔٙبؿی، ؿاكؿ للاك ٞب كًب٘ٝ ٔب٘ٙـ ارتٕبػي
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 ؽب٘ٛاؿٜ -فلؿ -ربٔؼٝ ٔيبٖ تؼبّٔي ٚ ؿيبِىتيىي كاثٜٝ ثٝ ٘ين ًْٛ ٌلٜٚ ؿا٘ٙـ. ٔي ؽب٘ٛاؿٜ

 اكایؿ تبكيؾي ٚ فلٍٞٙي ٞبی ٔؤِفٝ ثٝ ثٌتٝ ٚ ٔؾتّف ٞبی فلًٞٙ ؿك ؽب٘ٛاؿٜ ٔؼتمـ٘ـ.

 ثب اكتجبٙ ؿك ؽب٘ٛاؿٜ ٔب ربٔؼٝ ؿك ثبُـ. ٔي ٔتفبٚتي ثٌيبك إٞيت ؿكرٝ ثب ٚ ٔؾتّف تؼبكيف

 تب ٌقُتٝ ام ؿِٚت، ٚ ؿيٗ وٙبك ؿك ؽب٘ٛاؿٜ ٟ٘بؿ» ُٛؿ. ٔي ٌلفتٝ ٘ظل ؿك ارتٕبػي ًبؽتبك

 اٌ٘زبْ كٚيىلؿ ايٗ ٔٙظل ام (.3 :1385 اكٔىي، )آماؿ «اًت ثٛؿٜ ايلا٘ي ربٔؼٝ ًبم٘ـٜ وٖٙٛ

 ثلای ربٔؼٝ ٞل وٝ اًت آّي ٘يبم ًٝ تًٛؼٝ ٚ أٙيت فلًٞٙ؛ ٚ ارتٕبػي اؽالق ارتٕبػي،

 (.55 :1385 اكٔىي، )آماؿ اًت ٘يبمٔٙـ ٞب آٖ ثٝ اًتٕلاك ٚ ثمبء اؿأٝ

 اٌ٘ب٘ي كٚاثٚ ثل ٔجتٙي ٟ٘بؿ يه ؽب٘ٛاؿٜ ٟ٘بؿ رٛأغ؛ ام ثٌيبكی ٕٞب٘ٙـ ٔب ربٔؼٝ ؿك

 ی ٔالمٔٝ إٞيت ثٝ ػمُ تلتيت، ايٗ ثٝ ثبُـ. ٔي تل كً٘پل آٖ ؿك اؽاللي ٞبی اكمٍ وٝ اًت

 ؽب٘ٛاؿٜ ی عٛمٜ ؿك اؽاللي ٞبی اكمٍ ثٝ تٛرٝ ٚ فٜلی ٚ تىٛيٙي أٛك ثٝ ُبكع تٛرٝ ٔيبٖ

 ٞبی اكمٍ كٚ، ايٗ ام ؿا٘ـ. ٔي ؿيٍلی صين ٞل ام ثيِتل كا ٔالمٔٝ ايٗ إٞيت ٚ ثلؿٜ پي

 ام ٚ ثٙبثلايٗ (.33 :1389 ؽٛئيٙي، اًغك )آَ كٚ٘ـ ٔي ُٕبك ثٝ ؽب٘ٛاؿٜ كٚاثٚ ٔجٙبی اؽاللي

 وٝ كٚؿ ٔي ا٘تظبك ُٛؿ، ٔي ُٙبؽتٝ پقيلی ربٔؼٝ ػبُٔ ٘ؾٌتيٗ ػٙٛاٖ ثٝ ؽب٘ٛاؿٜ وٝ رب آٖ

 ٔتفبٚتي ارتٕبػي ٚ ًيبًي ٞبی ٍ٘لٍ ٚ ٞب ُؾٔيت تب ثبُٙـ لبؿك ؽب٘ٛاؿٜ، ا٘ٛاع ام يه ٞل

 ًبم٘ـ. ٕٔىٗ كا رٛ ِٔبكوت ٞبی ُؾٔيت پلٚكٍ لـكت ٚ ؿاُتٝ ػلٗٝ ارتٕبػي ٘ظبْ ثٝ كا

 ٞبی مٔيٙٝ ؿك ٞب ٌفتٕبٖ تِٛيـ ثٝ ٔٙزل وٝ اًت ٟٔٓ رٟت ايٗ ام ربٔؼٝ ثلای ِٔبكوت

 ُٛؿ. ٔي فلٍٞٙي ٚ ارتٕبػي ًيبًي، ٔؾتّف

 ٌبِت مٔيٙٝ ايٗ ؿك ٌلؿؿ. ٔي ارتٕبػي ِٔبكوت ٌٌتلٍ ٔٛرت ؽب٘ٛاؿٜ ؿيٍل ًٛی ام

 ُٕبك ثٝ ارتٕبػي -ًيبًي تًٛؼٝ ٞبی اتویاًتل عيبتي رنء ػٙٛاٖ ثٝ كا ٔلؿٔي ِٔبكوت

 اٚالً ارتٕبػي، ِٔبكوت ٚی، ؿيـٌبٜ ام ُٕبكؿ. ٔي ثل ػٕـٜ ػّٕىلؿ ًٝ آٖ ثلای ٚ آٚكؿ ٔي

 حب٘يبً؛ وٙـ. ٔي تٕ٘يٗ كا ٔٙـی اكمٍ اعٌبى ٚ ٔلؿْ ثب ؿِٚت غيلاثناكی ثلؽٛكؿ ٘غٜٛ

 ثل ػالٜٚ كٚؿ. ٔي ٕبكُ ثٝ عبؿ ارتٕبػي ُلايٚ ؿك ِٔىالت آّي عالَ ػٙٛاٖ ثٝ ِٔبكوت

 آٖ ٛليك ام تٛا٘ٙـ ٔي ٔغّي رٛأغ ٚ ٞب ٌلٜٚ وٝ وٙـ ٔي ػُٕ وب٘بِي ٔٙنِٝ ثٝ ِٔبكوت آٖ،

 ثـٖٚ ٌبِت؛ ؿيـٌبٜ ام وٙٙـ. پيـا ؿًتلًي ٌيلی تٕٔيٓ تل ثنكي ٚ والٖ ٞبی ػلٓٝ ثٝ

 ،٘يبمی ٚ )ٚعيـا ثٛؿ ؽٛاٞـ ٘تيزٝ ثي ٞٓ ٚ غيلٔلؿٔي ٞٓ تًٛؼٝ تـثيلٞبی ِٔبكوت،

1383: 121.) 

 ٞبی ٌفتٕبٖ ًٛی ام ٕٞيِٝ ارتٕبػي ٚاعـ ٚ ػٙٔل تليٗ وٛصه ػٙٛاٖ ثٝ ؽب٘ٛاؿٜ

 كا ؽٛؿ وب٘ٛ٘ي ربيٍبٜ ؽب٘ٛاؿٜ ٘ين ٌفتٕبٖ ايٗ ؿك اًت. ثٛؿٜ تٛرٝ ٔغُ ًٙتي -ٔقٞجي

 ثٝ پـك فلٍٞٙي، ٌقاكی اكمٍ ثـٖٚ ٌفتٕبٖ، ايٗ ؿك وٝ تفبٚت ايٗ ثب وٙـ؛ ٔي عفظ صٙبٖ ٞٓ
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 ؿك ٕ٘بيـ. تلٔيٓ ٔزـؿاً كا  ؽب٘ٛاؿٜ ؿك آٔـٜ ٚرٛؿ ثٝ ُىبف تب كٚؿ ٔي ٘ٛاؿٜؽب اػ٘بی ًلاؽ

 ثب اًت، ًٙتي ٌفتٕبٖ ؿك اكمٍ ٚ ٔلونيت ٕٞبٖ ؿاكای ٘ين ٌفتٕبٖ ايٗ ؿك ؽب٘ٛاؿٜ ٘تيزٝ،

 فيّٓ ايٗ ؿك ؿاكؿ. ای يبفتٝ تغييل ٜٔبِجبت ٚ ٘يبمٞب ُـٜ؛ ثبمٕ٘بيي ؽب٘ٛاؿٜ وٝ تفبٚت ايٗ

 اػ٘بی ٔيبٖ كٚاثٚ ٌفتٕبٖ ايٗ وٝ ربيي آٖ ام ٚ اًت تٛرٝ وبٖ٘ٛ كؿ ؽب٘ٛاؿٜ ًيٕٙبيي،

 ٔلؿ ٚ مٖ كٚاثٚ ؽّٔٛ ثٝ ٌٞتٙـ؛ اًالٔي ا٘مالة رٛا٘بٖ ام ٚ ًْٛ ٌُ٘ ام وٝ ؽب٘ٛاؿٜ

 ِٔىالت تب ثٙـؿ ٔي وبك ثٝ كا ؽٛؿ تالٍ ٚ ًؼي تٕبْ كٚعب٘ي وٙـ؛ ٔي ثبمٕ٘بيي كا )م٘بُٛيي(

ً كا ؽب٘ٛاؿٌي وبٖ٘ٛ ٚ ؿٞـ  ٘زبت ؽٜلات ام اك  آٖ اػ٘بی ٚ ًبؽتٝ ثلٛلف كا  آٖ  ٔزـؿا

 وٙـ. ثٙـی ٓٛكت

 

 داستبى و روايت فيلن

تِٛيـ ٚ ثٝ اولاٖ  ٔقٞجي-ؿك ها٘ل ارتٕبػي 1388ؿك ًبَ « ٛال ٚ ٔي»فيّٓ ًيٕٙبيي 

 ثٝ ٘يِبثٛك ام فلم٘ـٍ، ؿٚ ٚ ٌٕٞل ٕٞلاٜ ثٝ وٝ اًت رٛا٘ي ّٛجٝ ػٕٛٔي ؿك آٔـ. ًيـكٗب،

ای  اربكٜ يٕي ٚ لـ ؽب٘ٝ يه ؿك اٚ ٌيلؿ. فلا ثلتل اؽالق ٘نؿ اًبتيـ كا عٛمٜ ٚىؿك تب آٔـٜ تٟلاٖ

 ُٟلی م٘ـٌي ِٔىالت ثب تٟلاٖ ؿك ٚی ٌنيٙـ. ٔي ًىٛ٘ت ؿك يىي ام ٔغالت پبييٗ ُٟل تٟلاٖ

ًبمؿ. ثٝ  ٔي ٔتغَٛ كا اٚ م٘ـٌي وٝ ايٗ أل ُٛؿ كٚ ٔي كٚثٝ ٌٕٞلٍ ثيٕبكی ثب آٖ ام تل ٚ ٟٔٓ

 م٘ـٌي ام رـيـی ٔلعّٝ ٚاكؿ ٌٕٞلٍ «اى.اْ »ثيٕبكی ثب ٔٛارٟٝ ـكٗب ؿكايٗ تلتيت، ًي

 ُٛؿ. ٔي

 آُٙب لٟلٔبٖ ؿاًتبٖ م٘ـٌي ٔتـاَٚ ٚ ؽٜي ام كٚايتي ثب اثتـا ٕٞبٖ ام ؿك ايٗ فيّٓ

 كا فلٓتي ٞيش ؽٛاٞـ ٔي ٚ اًت اؽالق ؿكى يبؿٌيلی ؿ٘جبَ ثٝ وٝ پلًٛ٘به ًيـكٗب ُٛيٓ. ٔي

 ؿك فلُٚٙـٜ ٚ ٌلؿؿ، ٔي اؽالق وتبة ؿ٘جبَ ثٝ فلُٚي وتبة ؿك ،٘ـٞـ ؿًت ام ثلای يبؿٌيلی

 !ثٍلؿ» ؿٞـ: ٔي پبًؼ اًت، «٘ظلی اؽالق» ثبة ؿك وتبة ٌٛيـ؛ ٔٛٗٛع ٔي وٝ ًيـ رٛاة
 يؼٙي ثبال، ثٝ كٚ علوت ػٕٛؿی يه ؿك رب ؿٚكثيٗ ايٗ ؿك «.وٙي پيـاٍ ُبيـ ثبالٞب، ثبال ٕٞبٖ

 ٚ ٗؼف ًٛهٜ؛ عمبكت، وٛصىي، ُٛؿ، يؼٙي ٔي تٕلونٔ ٌلفتٝ للاك ٘لؿثبٖ كٚی ًيـ وٝ ربيي

ٚ عبوٕيت اؽالق ؿك  صيلٌي، لـكت وٙـ وٝ ثٝ ٔؼٙبی ٔي ٍ٘بٜ فلُٚٙـٜ ثٝ ثبال ام ؿٚكثيٗ ًپي

 .ثلاثل اٌ٘بٖ اًت

ّٛجٝ  ًيـكٗب اًت. ٌلايب٘ٝ ٚالغ ٚ تزلثي ؿ٘يبی ؿك ميٌتٗ اؽاللي ٛال ٚ ٔي ٔٛٗٛع

 ٚ پؾت ام ی وبكٞبی ؽب٘ٝ ٕٞٝ ٌٕٞلٍ، لااٌِبؿاتٌلا اًت. مٞ وٝ ثٝ ُـت ًٙت اًت رٛا٘ي

ٞب  ًلوالى آكأَ ثب ثتٛا٘ـ ًيـكٗب تب ؿٞـ ٔي ا٘زبْ كا ٔـكًٝ ثٝ ٞب ثضٝ ثلؿٖ ٚ ؽيبٛي ٚ پن
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 وٙـ ٔي  تبمٜ ٔبرلايي ٚاكؿ كا ٞب آٖ مٞلااٌِبؿات، ثيٕبكی كا ثؾٛا٘ـ. أب ٞبيَ ؿكى عبٗل ُـٜ ٚ

 .ًبمؿ ٔتغَٛ ٔي كا ُبٖ وٝ م٘ـٌي

 ًبثك ٔخُ تٛا٘ـ ٚ ٕ٘ي ٘يٌت كفتٗ كاٜ ثٝ لبؿك ؿيٍل «اْ.اى»ثيٕبكی ؽبٛل ثٝ مٞلااٌِبؿات

 ؿٞـ، ثٙبثلايٗ ا٘زبْ كا ؽٛؿٍ ُؾٔي وبكٞبی تب ٘يٌت اٚ عتي لبؿك ثپلؿامؿ. ٔٙنَ وبكٞبی ثٝ

 ثٝ ٞب ثضٝ ام ؿاكی ٍ٘ٝ ٚ آُپنی ؽليـ، ٔب٘ٙـ: ٞبی م٘ـٌي ارتٕبػي ؽب٘ٛاؿٜ ی ٌٔئِٛيت ٕٞٝ

 وٝ كا ای لبِيضٝ ٌٕٞلٍ، ثيٕبكی ٚ م٘ـٌي ٔؾبكد ثلای تأٔيٗ ٚی ٌيلؿ. للاك ٔي ًيـی  ػٟـٜ

 ٔتٛرٝ لـك ًلٌلْ ؿكى ؽٛا٘ـٖ اًت وٝ آٖ ٚی .ثبفـ ٔي ،تاً ولؿٜ كٞب وبكٜ ٘يٕٝ مٞلااٌِبؿات

 ًلت وزب عبال تب ٘يٌت ٔؼّْٛ»ٌٛيـ:  اٚ ٔي وٙبيٝ ثٝ ثب پلًتبك ٚ ُٛؿ ٕ٘ي ٌٕٞلٍ ثيٕبكی
 وٙـ، ٔي ثبمٌٛ كا لِل كٚعب٘يٖٛ ثٝ ربٔؼٝ افلاؿ ام ثلؽي ٍ٘بٜؿيبِٛي   ايٗ ٚالغ ؿك «.ثٛؿٜ ٌلْ

 ِجبى كٚعب٘ي وٝ پـكٍ ثب كا ٕٞلاٜ اٚ ٔـكًٝ ٞبی ٞٓ ثلای ايٗ وٝ ثضٝ ًيـ ؿؽتل ػبٛفٝ عتي

 وٝ اًت غلق ؽٛا٘ـٖ وتبة ؿك لـك آٖ ؿيٍل ًيـ وٙـ. ؿك ًىبٌ٘ي ٔي ؿاكؿ ٘ججيٙٙـ، فلاك تٗ ثٝ

 فلُٚـ ٔي فبَ وٝ ؿؽتلوي ٚ م٘ـ ٔي ًبمؿٞٙي وٝ پٌلی ٘ـاكؿ. اٚ عتي ؽٛؿ افاٛل ثٝ تٛرٟي

 تىلاك ٓغٙٝ ٕٞيٗ ؿيٍلی ًىب٘ي ؿك ،ؿٞـ فيّٓ كػ ٔي ؿك وٝ عٛاؿحي ام ثؼـ أب ثيٙـ. ٕ٘ي كا

ؽلؿ ٚ ثب ؿاؿٖ يه ُيليٙي ثب ٚی  فبَ ٔي اٚ ام ٚ ثيٙـ ٔي كا ؿؽتلن اٚ ثبك ايٗ ِٚي ُٛؿ؛ ٔي

ولؿ؛ ؿك عبِي وٝ  ٔي ٚرٛ رٌت وتبة ؿك كا اؽالق ًيـ، لجّي ًىب٘ي ٙـ. ؿكو اكتجبٙ ثلللاك ٔي

 .يبثـ ٔي م٘ـٌي كٚمٔلٜ ی م٘ـٌي تزلثٝ كا ؿك ميٌتٗ اؽاللي اٚ ًىب٘ي ايٗ ؿك

 اٍ٘ين غٓ ٞبی ٓغٙٝ ام يىي ًيـكٗب، ثٝ ٔزـؿ امؿٚاد پيِٟٙبؿ ٚ مٞلااٌِبؿات ؿكٚ٘ي تمبثُ

 وبكٞبی ٍ٘لاٖ مٞلااٌِبؿات ٛلف يه ام اًت. ؾتٝؿك آٔي ٛٙن ثب عبَ ؿك ػيٗ وٝ اًت فيّٓ

 ايٗ ولؿٖ لجَٛ ؿيٍل ٛلف ام ٚ افتبؿٜ ًيـ ؿٍٚ ثٝ وٝ ٞبًت ٍٟ٘ـاكی ثضٝ ٌٔئِٛيت ٚ ؽب٘ٝ

ؿك ٚالغ،  اًت. ًؾت ٚ ؿُٛاك ثلايَ وٙـ، ؿيٍلی ا٘تؾبة ٌٕٞل ًيـكٗب وٝ ٌٔئّٝ

 ؿك وٝ عبِي ؿك ا٘ـيِـ ای ٔي صبكٜ آٖ ثلای ٚ پقيلؿ ٔي كا ؽٛؿٍ فؼّي ٚٗؼيت مٞلااٌِبؿات

 ثلای ٚ وٙـ لجُ آُپنی ٔب٘ٙـ تب وٙـ ٔي تالٍ ٚ ٘پقيلفتٝ كا ثيٕبكيَ ٞٙٛم اٚ تل، لجُ ًىب٘ي

 ا٘زبْ ًبثك تٛا٘بيي ٔب٘ٙـ ؿيٍل وٝ ايٗ ثبٚك ٚ ثپنؿ ٔبوبكٚ٘ي يؼٙي ُبٖ ػاللٝ ٔٛكؿ غقای ٞب ثضٝ

 .ٕ٘بيـ ًؾت ٔي ثلايَ ٘ـاكؿ كا وبكٞب

 ايٗ ثٝ فىل عتي ٚ ُٛؿ ٔي صبَِ ؿصبك ًؾت آمٖٔٛ يٗا ؿك ام ًٛی ؿيٍل ًيـكٗب

 ؽٛؿ ٚ ثٌپبكؿ ُبٖ ٔبؿكثنكي ثٝ كا ٞب ثضٝ ٚ ثلؿٜ ثٝ آًبيٍِبٜ كا مٞلااٌِبؿات تب افتـ ٔي ٌٔئّٝ

 ٞبی فيّٓ ؿك ؿك يىي ام ًىب٘ي كا ايٗ ٔٛٗٛع ٚ ُٛؿ ِٔغَٛ ؿكى ؽٛا٘ـٖ ثٝ ّٛجٍي  عزلٜ ؿك

 ٚ ػٙٛاٖ ولؿٖ اٚ ثب ٔاللبت ٚ ًيـكٗب ؽب٘ٝ ثٝ پلًتبك كٚؿوٙـ. ٚ ثبمٌٛ ٔي مٞلااٌِبؿات ثب ؿػٛايي
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وٛصيه  صينٞبی ؿيـٖ يؼٙي ؽُٛجؾتي» :ٌٛيـ ٔي  مٞلااٌِبؿات لَٛ ام پلًتبك وٝ رّٕٝ ايٗ
 ٌلؿا٘ـ. ػبؿی ثبم ٔي م٘ـٌي ثٝ ٚی كا ،«اًت

 كٚی وٛصه رٛا٘ٝ ؿيـٖ ثب ٚ ٔب٘ـ ٔي ثيـاك ٓجظ تب لبِيضٝ ولؿٖ تٕبْ ثلای ًيـكٗب

 ٞبی والى ثٝ ؿٚثبكٜ وٝ ٌيلؿ ٔي تٕٔيٓ اٚ ثٛؿ. أيـٚاك م٘ـٌي ثٝ وٝ ثبيـ يبثـ ٔي ؿك ؿكؽت،

 كا ؽب٘ٛاؿٌي ٘يه پيه يه ثٝ كفتٗ عٕيـ پيِٟٙبؿ ايَ ٚ ٞٓ ٔجبعخٝ  ؿًٚت ثٝ ٚ ثلٌلؿؿ عٛمٜ

 ًيـ ام ٚ م٘ـ ٔي ؽٛؿٍ ثٝ ؽليـٜ، ًيـ ثلايَ وٝ ام ػٜلی مٞلااٌِبؿات، ا٘تٟب ؿك ٚ ؿٞـ ٔي

 ٚ  ولؿٜ ؿك پٙبٜ للآٖ ٔزيـ پيـا ؿٚثبكٜ عيبت ثؾٛا٘ـ. ٌٛيي آٖ ؿٚ للآٖ ثلايَ بت ؽٛاٞـ ٔي

 .ا٘ـ ُـٜ تٜٟيل

 آٔـٜ تٟلاٖ ثٝ اًتبؿ اؽالق ؿكى والى ؿك ُـٖ عبٗل ثلای فلاٚاٖ ػاللٝ ثب وٝ ًيـكٗب

  ؿٞـ؛ ٔي ٌٍٛ كعيٓ كا اًتبؿ اؽالق ُيؼ والْ ٚ ٌِ٘تٝ والى ؿك پِت آؽل ًىب٘ي ؿك ثٛؿ،

 ميل ٚ ؿيٍلاٖ عك ولؿٖ پبيٕبَ(ؿيٍلاٖ  ٞبی وفَ ولؿٖ ثب ٍِـ ٚ ػزّٝ ثب ای ّٛجٝ وٝ عبِي ؿك

 ؿك وٝ ؿٞـ ٔي ِ٘بٖ ٞب، ّٛجٝ وفَ ولؿٖ رفت ًيـ ثب ُٛؿ، ٔي والى ٚاكؿ اؽالق( ٌقاُتٗ پب

 ػِك ُيليٗ ٚ ؿُٛاك تزلثٝ ثب وٝ اؽاللي .اًت ثلؿاُتٝ )ارتٕبػي( ٌبْ ػّٕي اؽالق ٌٔيل

 فيّٓ پبيبٖ ؿك .ُٛؿ ٔي ٔؼٙب ٚكمی ٓبؿلب٘ٝ، ايٕبٖ ثب ٚ ٘يٌت ٔزبمی وٝ ػِمي ُٛؿ. ٔي عبُٓ

 ؿكى»: وٝ كًـ ٔي ٌٍٛ ثٝ اًتبؿ ٓـای والى ؿك پِت ٌلؿؿ ثلٔي عٛمٜ ؿكى والى ثٝ ًيـ
كٚ٘ـ وٝ ًيـ  ای پيَ ٔي ٌٛ٘ٝ ُٙٛؿ ؿك عبِي وٝ عٛاؿث فيّٓ ثٝ كا ٔي« ٘جبُـ ٔىتت ؿك ػِك

 تت عبٗل ُٛؿ.تٛا٘ـ ؿك والى ٚ ٔى ٌبٜ ٕ٘ي ٞيش

٘يٌت؛  ارتٕبػي -ػّٕي اؽالق ٚ ٘ظلی اؽالق ٔيبٖ ٌل تمبثُ ًيٕٙبيي كٚايت فيّٓ ايٗ

 ٞبی والى ٚ ؿك ٞب وتبة ؿك ًيـكٗب اًت وٝ ؿ٘جبَ ٔؼلفي ولؿٖ ٘ٛػي ام ا٘ٛاع اؽالق ثّىٝ ثٝ

 فبّٓٝ ؽّٔٛ ٔلؿْ ٚالؼي ٚ ثٝ ؿ٘يبی ام ٚ ثبػج ُـٜ ثٛؿ تب ٌِت، ٔي اٍ ؿ٘جبَ ثٝ عٛمٜ ؿكى

٘جيٙـ؛ ٚ ؿك ٟ٘بيت ٔٛفك ثٝ عَٔٛ اؽالق ارتٕبػي وٝ ٞل فلؿ  كا ثلٍ ٚ ؿٚك رليب٘بت ٚ ٌلفتٝ

 ثلای عيبت ؿك ربٔؼٝ ٘يبم ؿاكؿ، ٘بئُ ُٛؿ.

 

 اخالق اجتوبػي

 ارتٕبػي، تفٌيل ارتٕبػي، عـيج ام ٔتِىُ تلويجي ٔؼلفت يه1ارتٕبػي االٞيبت

 ثٝ ٞٓ كُتٝ ايٗ ٔٛٗٛع كٚؿ. ٔي بكُٕ ثٝ ارتٕبػي اؽالق ٚ ارتٕبػي فمٝ ارتٕبػي، والْ

 ٔب٘ٙـ آٖ ام ٘بُي آحبك ٚ تجؼبت ٚ ػٛاكٕ ٚ ِٛامْ ٞٓ ٚ ارتٕبػي م٘ـٌي ثب ٔلتجٚ ؿيٙي ٔتٖٛ

 ػـاِت ٚ تجؼيٖ تلثيت، ٚ تؼّيٓ عىٛٔت، ٚ ؿِٚت تزبكت، ٚ وبك ٌٕٞلٌنيٙي، ٚ ؽب٘ٛاؿٜ

                                                           
1. Social theology 
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 تِىيُ كا كُتٝ ايٗ ٔٛٗٛع آٖ ثٝ ٔلثٛٙ ٌٔبئُ ٚ اٌ٘بٖ رٕؼي عيبت كٚ ايٗ ام پلؿامؿ. ٔي

 ماؿٜ )تمي عميمي ٚ فاتي ٘ٝ ٚ اًت ا٘تناػي ٚ اػتجبكی ٚعـت ؿاكای ٔٛٗٛع ايٗ ؿٞـ. ٔي

  (.8 :1387 ؿاٚكی،

اؽالق ٚ اعىبْ ٔلثٛٙ ثٝ آٖ، ؿك ثؼـ فلؿی ٚ ؿك ثؼـ ارتٕبػي ثبػج اًتٛاكی ٘ظٓ، 

ٚك ثٝ ؿٚ آُ اػتمبؿ ثٝ كٚؿ. ثب ُٕبك ٔي وٙٙـٜ ًؼبؿت ؿك ؿ٘يب ٚ آؽلت ثٝ ثلللاكی ػـاِت ٚ تأٔيٗ

ًبمؿ. اٌل  ٞبی اؽاللي ٔي ثٌتٝ ٚ پبيجٙـ ثٝ اكمٍ ٞب كا ؿَ ٔجـاء ؽّمت ٚ ثبٚك ثٝ ٔؼبؿ اٌ٘بٖ

كا  ٛٛك ؿاّٚٛجب٘ٝ آٖ  ای ام آَٛ ٚ لٛاػـ كفتبكی وٝ ٞل فلؿی ام ارتٕبع ثٝ اؽالق كا ٔزٕٛػٝ

فلؿ ٌ٘جت ثٝ ربٔؼٝ ٚ ٌ٘جت ٞبی  پقيلفتٝ ٚ ؿكٚ٘ي ولؿٜ اًت، ثـا٘يٓ، آٍ٘بٜ اؽالق ٘ٛع ٍ٘لٍ

ٞبی  تٛاٖ ام ثؼـ ٘ظلی، وٝ ثٝ ػمبيـ ٚ ٍ٘لٍ ثٝ ًبيل افلاؿ كا ًبٔبٖ ؽٛاٞـ ؿاؿ. ؿك ٘تيزٝ ٞٓ ٔي

ولؿٖ  ؿكٖٚ ربٔؼٝ ٚ فلًٞٙ تٛرٝ ؿاكؿ، ثٝ اؽالق ٘ظل ولؿ ٚ ٞٓ ام ثؼـ ػّٕي وٝ ٘بظل ثٝ ػُٕ

ؼـ ؿْٚ يؼٙي اؽالق ػّٕي يب ٞبی اؽاللي اًت. ايٗ فيّٓ ًيٕٙبيي ثل ث ٚ كفتبكولؿٖ ثٝ ُيٜٛ

 .ٚكمؿ اؽالق ارتٕبػي يب ؿٌلؿًٚتي ثيَ ام اؽالق ٘ظلی تأويـ ٔي

اؽالق ؿيٙي ٚ ًٙتي ٔجٙبی »ؿا٘ـ.  ؿٚكويٓ اؽالق كا اًبى ٕٞجٌتٍي ارتٕبػي ٔي

)ؿٚكويٓ، « ثٌتٍي اكٌب٘يىي اًت ٕٞجٌتٍي ٔىب٘يىي ٚ اؽالق ارتٕبػي ٚ ٔـ٘ي اًبى ٞٓ

ق ؿك ربٔؼٝ ٔؼبٓل ام ٘ظل ؿٚكويٓ ثب اؽالق ؿٚكاٖ ثبًتبٖ ؿك ت٘بؿ . ؿك ٘تيزٝ اؽال(111 :1360

صٝ وٝ كٚط رٕؼي  ٌيلؿ. ميلا ؿك ٌقُتٝ أٛك اؽاللي كيِٝ رٕؼي ؿاُت ٚ ٞل آٖ وبُٔ للاك ٔي

آٔـ ٚ ؽّٔت غيلاؽاللي ؿاُت. أب ؿك ؿٚكاٖ ٔـكٖ  عٌبة ٔي ولؿ، رلْ ثٝ ؿاك ٔي كا ؽـُٝ

ؿاك وٙـ ٚ ثٝ عمٛق فلؿی ِٜٕٝ ثن٘ـ  ٚرـاٖ فلؿی كا ؽـُٝ صٝ ٔؼٙبی رلْ تغييل ولؿٜ ٚ ٞل آٖ

وٙـ وٝ ِٔىُ رٛأغ ٔـكٖ آُ ٌٔئّٝ  ٌيلی ٔي ُٛؿ. ٚی ٘تيزٝ غيلاؽاللي ؽٛا٘ـٜ ٔي

 اؽاللي اًت. 

ؿاكی كا ػبُٔ ٔؤحل  ٘ظلاٖ ٔب٘ٙـ ًلٍٚ ٚ ؿيٍلاٖ ثغج ؿيٗ ام ًٛی ؿيٍل ثلؽي ام ٓبعت

ؿاكی ٔؼتمـ٘ـ: ؿيٙـاكی  ـ. ايِبٖ ثٝ ًٝ ٘ٛع ؿيٗوٙٙ ثل اػٕبَ اؽاللي ؿٌلؿًٚتب٘ٝ تّمي ٔي

ؿاكی  ؿاكی اًت. ؿيٗ ا٘ـيَ وٝ ؿك آٖ ا٘زبْ اػٕبَ ظبٞلی ٚ ثـ٘ي، ِ٘ب٘ٝ ؿيٗ ٔؼيِت

ا٘ـيَ ٘ٛػي ؿيٙـاكی فىلی ٚ فٞٙي اًت. يؼٙي ؿيٙـاك وٌي اًت وٝ ٔغممب٘ٝ ثٝ  ٔؼلفت

اٍ ام ا٘زبْ اػٕبَ ؿيٙي ٘ٝ  ا٘ـيَ وٝ ٞـف ثبُـ. ٚ ؿيٙـاك تزلثٝ ؿ٘جبَ يبفتٗ عمبيك ؿيٙي ٔي

ٞب اًت  تلى ام ػقاة آؽلت اًت ٚ ٘ٝ پبؿاٍ اُؽلٚی، ثّىٝ كًيـٖ ثٝ وٕبَ ٞـف ؿيٙـاكی آٖ

 (.131-178 :1381)ًلٍٚ، 

تٛاٖ ٔـػي ُـ وٝ ؿك ٔلعّٝ اَٚ اؽالق، پقيلٍ  ٌيلی ام ايٗ ؿٚ كٚيىلؿ ٔي ؿك ٘تيزٝ

ليف وٙـ( اًت. ٞلصٝ فلؿ ثٝ يىي ثٛؿٖ لٛا٘يٗ ارتٕبػي )يؼٙي فلؿ ؽٛؿ كا ؿك وّيت ؿيٍلاٖ تؼ
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ُٛؿ، الرلْ ثٝ يه ًلی لٛا٘يٗ ٔبٚكاءاِٜجيؼٝ ثلای تٛريٝ  تل  ٚ يىپبكصٍي ارتٕبػي ٘نؿيه

 ًبمؿ. وٙـ؛ ِقا لٛا٘يٗ اؽاللي كا ٜٔٙجك ثل ٚعي ٚ ؿيٗ ٚ ُليؼت ٔي ٞب ٘يبم پيـا ٔي آٖ

ه، آٔٛؽتٗ ؿك ٌفتٕبٖ ٛال ٚ ٔي ؿيـٖ صينٞبی وٛصه، ا٘زبْ ؿاؿٖ وبكٞبی وٛص

كٚؿ. ؿػب  ُٕبك ٔي ػٙٛاٖ اًتبؿ ٚ ٔلُـ ٔؼٙبی اؽالق ارتٕبػي ثٝ وبكٞبی وٛصه ام اٛلافيبٖ ثٝ

لـك ٟٔٓ اًت وٝ كًيـٌي ثٝ أٛك م٘ـٌي كٚمٔلٜ، ُبؿ ولؿٖ ٌٕٞل ٚ اٛلافيبٖ، ا٘زبْ  ٕٞبٖ

ؽٛؿ  ٌيلی ام ؿيٍلاٖ، ؿاكی، پلولؿٖ اٚلبت فلاغت فلم٘ـاٖ، ؿًت أٛك ٔٙنَ، ٞـيٝ ؿاؿٖ، ثضٝ

اتىبيي ٚ وٌت كٚمی عالَ، ُٙبؽت ٘يبمٞبی ؽب٘ٛاؿٜ ٚ تأٔيٗ ايٗ ٘يبمٞب، ٓجل ٚ عّٛٓٝ ٚ 

ٞبی م٘ـٌي ٔخُ پؾت ٚ پن، اًتغٕبْ فلم٘ـاٖ، ِجبى ٌُتٗ،  اًتمبٔت ٚ پبيـاكی ؿك ًؾتي

، تٙظيٓ كٚاثٚ م٘بُٛيي، ٚ اظٟبك ثبفتٗ ثلای وٌت كمق عالَ ثبمی ولؿٖ ثب فلم٘ـاٖ، لبِي 

اػٕبِي ام ايٗ ؿًت ام ٔٙظل ٌفتٕبٖ ايٗ فيّٓ اؽالق ارتٕبػي يب اؽالق ػّٕي  ؿًٚت ؿاُتٗ.

اٍ  ؿًٚت»پلًـ:  ُٛؿ. ثلای ٔخبَ، ؿك ًىبٌ٘ي پلًتبك ؿك ؽب٘ٝ ًيـكٗب ام اٚ ٔي تّمي ٔي
ای ثل ميبٖ  ا٘ـامؿ ٚ ٞيش وّٕٝ ثب ايٗ ًؤاَ ًيـ ؿصبك عيبء ُـٜ ٚ ًلٍ كا پبييٗ ٔي« ؿاكی؟

عبَِ. ٌبٞي ٚلتب ثَٟ  ثٝ ؿاكی. ؽٍٛ پي ؿًٚتَ»آٔٛمؿ(:   ُتٗ ٔيآٚكؿ )ؿكى ؿًٚت ؿا ٕ٘ي
ٕٞبٖ ؿكًي وٝ « ثٝ مٞلااٌِبؿات ًالْ ثلًب٘يـ. ام ٛلف ٔٗ ثجًٛيـٍ. آالً تب عبال...»، «ثٍٛ

اٍ ػبٛفٝ ثب يه ثًٛٝ وٛصه ؿك رّٛ ؿكة ٔـكًٝ پي ام تغييلات ػٕـٜ ثٝ اٚ  ؽتل ثلميؿ

 آٔٛؽت، ٚ ٟٔل تأييـ ثل آٖ مؿ.

 

 فيلن اجتوبػي اخالق روايي لتحلي

 ؿك افلاؿ ُلايٚ اًبى ثل ٚ ًبؿٜ مثبٖ ثٝ ارتٕبػي اؽالق ٘ظل، ٔٛكؿ اؽالق فيّٓ ايٗ ؿك

 فبّٓٝ ُـت ثٝ ٘ظلی اؽالق ام فيّٓ اًت. ؿيٍلاٖ ثب تؼبُٔ ؿك ٚ كٚمٔلٜ م٘ـٌي ٞبی  ٔٛلؼيت

ؿك  ٔخبَ، ثلای ٌقاكؿ. ٔي تزلثٝ ثٝ ٔلؿْ كٚمٔلٜ م٘ـٌي ًٜظ ؿك كا  آٖ ٚ ٌيلؿ ٔي

پلًـ ٚ فلُٚٙـٜ ؿك پبًؼ  فلُٚي، ًيـكٗب ام فلُٚٙـٜ ًؤاِي ؿك ٔٛكؿ وتبة اؽالق ٔي وتبة

ؽٛ٘ٗ صٝ  اٍ )كٚ( ٞٓ ثنٚك ٔي ؿٜ. ٔلؿْ كٚم٘بٔٝ ألٚم ؿيٍٝ وٌي ثلا وتبة پَٛ ٕ٘ي»ٌٛيـ:  ٔي
ٌلؿی. ٘جَ لجل  ای وٝ ُٕب ؿ٘جبَِ ٔي صيٗ وتبة ػتيمٝ ثلًٝ ثٝ وتبة ؽٛ٘ـٖ. اٟٚ٘ٓ ٞٓ

؛ ؿك «آلب، اؽالق ٘ظلی اؽالق عبد»ؿٞـ:  ًيـ پبًؼ ٔي«  ؿی. ٌفتي ٔٛٗٛع وتبة صي ثٛؿ؟ول

اؽالق؟ ثٍلؿ ُبيـ اٖٚ »ٞب(:  ُٙٛؿ )ثب اُبكٜ ثٝ ٛجمبت فٛلب٘ي ٌٙزٝ وتبة  پبًؼ ثب ٘يِؾٙـ ٔي
يٝ ػٕليٝ ٕٞٝ ؿ٘جبَ وّيـ » اًت: اؽالق ٔؼٙبی ٔغجت ٔي ٚ ٛال ؿك«. ثبالٞب پيـايَ وٙي

ٌلؿٖ وٝ ٘يي. ٔؼّٛٔٝ  َ ٌٙذ، ؿ٘جبَ ويٕيب، ؿ٘جبَ ًؼبؿت. ِٚي ربيي ؿ٘جبَِ ٔيثِٟتٗ، ؿ٘جب
 «. وٝ ٘يي
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 وٙي ام تٛٞٓ ٌٙذ كا ٌٓ ٔي      وٙي صٝ تٛ ٌٙزَ تٛٞٓ ٔي آٖ

ی امِي ام پي  ػٙٛاٖ ٘يلٚی وبكينٔب ٚ اًٜٛكٜ ؿك ايٗ فيّٓ اًتبؿ اؽالق ُيؼ كعيٓ ثٝ

 ٌٛيـ: تبكيؼ ثب ٔب ًؾٗ ٔي

پيضٛ٘ي  لـك وٝ ٔي ًت، تٛ ثٍٛ وّيـ، ثٍٛ كٔن، ايٗايه وّٕٝ اٍ   ٝ وُ ل٘يٝ ؽالٓ»
پيضيـٜ ٘يٌت. ؽـاٚ٘ـ ٔتؼبَ كٔنٍ كٚ تٛ يه وّٕٝ ثٝ ًٔٛي ػّيٝ اٌِالْ فلٔٛؿ. فلٔٛؿ ٔغجت 

 .وٝ فلٔٛؿ ٚاليت كٔن لجِٛي ٕٞٝ اػٕبِٝ يؼٙي ٕٞيٗ ايٗ. ت ٚاًٝ ؽبٛل ٔٗاٚٚاًٝ ؽبٛل ٔٗ، ػـ
ؼٙي ٞل وي كٚ ؽـا ؿًٚت ؿاكٜ تٛ ٞٓ ؿًٚت ؿاُتٝ ثبُي، ؿًٚت ؿاُتٗ ٚاًٝ ؽبٛل ؽـا، ي

يؼٙي تلامٚی ؿِت ثِٝ ؽـا، ٔغجت ٚاًٝ ؽبٛل ؽـا، ٘ٝ ٚاًٝ صِٓ ٚ اثلٚ ٚ ؽٚ ٚ ؽبَ، عتي 
، اٌٝ ٔؼيبك ٚ ٔيناٖ ؿِت ؽـا ثبُٝ اٌٝ لـك ٘يجٙي ثبم ٘ٝ ٚاًٝ ؿَ ؽٛؿت. فمٚ ٚاًٝ ؽبٛل ؽـا

وٙي. اٚ٘بيي وٝ تٛ كفبلت ًٚٚ وبك  ٓ ػُٕ ٔيوٙي، اٌٝ ٘بًپبًي ٞٓ ثجيٙي ثبم ٞ ٞٓ ػُٕ ٔي
تل  وٓ ٔيبكٖ ٚاًٝ ايٙٝ وٝ ٚاًٝ ؽـا ٘ىلؿٖ. ٌٚل٘ٝ ؿك ايٗ ٚاؿی ٞلصٝ ثيِتل ٔجتالء ُي ٔملة

 «ًت، ًٍٙالؽٝ...ا كاٞٝ اٍ ثي   ٌلؿٖ ٔغجتٝ، ثبلي ٍ ٔيا اٖٚ ويٕيبيي وٝ ٕٞٝ ؿ٘جبَ ....ُي ٔي
 ثٝ ٔغجت كا ٘زبت كاٜ ٚ اٌ٘ب٘ي ولأت ػلفبٖ، ٚ اؽالق اًتبؿ كعيٓ، ُيؼ ٔي ٚ ٛال ؿك

 ًيـكٗبيي ؿٞـ؛ ٔي ِ٘بٖ ًيـكٗب ثٝ كا تؼبِي ًٛی ثٝ كاٜ ٛليك ايٗ ام ٚ ؿا٘ـ ٔي ؿيٍلاٖ

 اٚ ثٝ ُيؼ ثلًـ. ثبالٞب آٖ ثٝ كعيٓ ُيؼ اؽالق ؿكى ام تب ثٛؿ آٔـٜ ٘يِبثٛك ام ؽب٘ٛاؿٜ ثب وٝ

 ثٝ ؽٛاٞـ ٔي وٌي اٌل ٚ اًت ؿيٍلاٖ ثٝ ػِك ٚ ٔغجت ؿك ٚ مٔيٗ ؿك تؼبِي وٝ آٔٛمؿ ٔي

 وٙـ. رفت كا ؿيٍلاٖ وفَ اثتـا وٝ ثيبٔٛمؿ ثبيـ ثلًـ تؼبِي

 ُيؼ كعيٓ ٔؼتمـ اًت وٝ:

تٛ٘ي لـْ ام  ٕ٘يُٝ اَٚ ثيبی ؽٛؿت كٚ پل وٙي ثؼـ كاٜ ثيبفتي. اٌٝ ًٍٙيٗ ثِي  ٕ٘ي»
وٙٝ. ثضٝ  ٔيثيٙي وٝ ؽـا كاٜ تٛ كُٚٗ  لـْ ثلؿاكی. ِٚي اٌٝ ثٝ علف ؽـا ؿَ ثـی اٚ٘ٛلت ٔي

 ؿَ كًٚتبيي تٌٛ٘ت وبكی ثىٙٝ. يٝ پيلٔلؿ ًبؿٜ وي ٕ٘ي افتبؿ پبييٗ ٞيش ثْٛ ٔي ؿاُت ام پِت
رب ٔيبٖ  اٍ ؿاك. ثضٝ ٕٖٞٛ رب ثٛؿ ًلُٛ ولؿ كٚ ثٝ إًٖٓٛ ٚ ٌفت ؽـايب ؽٛؿت ٍ٘ٝ وٝ اٖٚ

ٔلؿ مٔيٗ ٚ ٞٛا ٔٛ٘ـ. ٔلؿْ كيؾتٗ ؿٚكٍ وٝ تٛ وي ٌٞتي ٚ ٔؼزنٜ ٚ ولأت ٚ ايٗ علفب. پيل
د ٚ ٚاد ٔٛ٘ـ. ٌفت ٍٔٝ ثبيـ غيل ايٗ ثبُٝ. ؽـا ٞلصٝ ثٝ ٔٗ ٌفتٝ ٌفتٓ صِٓ. ٞب  ٛٛكی ٕٞيٗ

ؽـا ثٍٓ كْٚ )كٚ( مٔيٗ ٕ٘يٙـامٜ. يٝ پيلٔلؿ ًبؿٜ كًٚتبيي. ٘ٝ فٌّفٝ ؽٛ٘ـٜ، ٘ٝ   ٔٙٓ ٞلصي ثٝ
ِ٘يٙيٝ، فمٚ كاًت ٚ عٌيٙي، ثٝ ٞلصي  م ػّْٛ غليجٝ ؿك آٚكؿٜ، ٘ٝ اُٞ كيبٗت ٚ صًّٝل ا

فٟٕيـٜ ػُٕ ولؿٜ. ٞي ػّٓ كٚ ػّٓ، ًٛاؿ كٚ ًٛاؿ، ًيبٞي كٚ ًيبٞي، اٌٝ ػُٕ ٘جبُٝ صٝ 
ٞب كٚ  رٕغ وٙيـ ثلينيـ. ...اٖٚ ٛلف ؽٚ اَٚ عٌبة ؿاُتٝوٝ  ربی ايٗ ای ؿاكٜ. ثٝ فبيـٜ

 «ٞب كٚ. كًٗ ثؼـ عٌبة ٘ـاُتٝ ٔي
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 خبنواده

 ؿك وٝ كا ُىبفي تٛا٘ـث ؿٚثبكٜ تب ٌلؿؿ ٔي ثبم ؽٛؿ ؽب٘ٛاؿٜ ثٝ ًيـكٗب ٔي ٚ ٛال ؿك

 وٙـ. تلٔيٓ آٔـٜ، ٚرٛؿ ثٝ ًيـكٗب( ؽٛؿ )ؽب٘ٛاؿٜ ؽب٘ٛاؿٜ يؼٙي ارتٕبػي، ٟ٘بؿ تليٗ وٛصه

 اًت، ٌٕٞلٍ وٝ كا مٞلااٌِبؿت عتي ٚی ٘ـاكؿ. ُٙبؽتي ٞيش آٖ ام آلبًيـ وٝ ای ؽب٘ٛاؿٜ

 ثٝ ثبيـ صٍٛ٘ٝ ٚ ؿاك٘ـ ٘يبم صينٞبيي صٝ ٞبيَ ثضٝ وٝ ؿا٘ـ ٕ٘ي ٚ ُٙبًـ ٕ٘ي ؿكًتي ثٝ

 ثتٛا٘ـ وٝ ايٗ ثلای ٚ رـاًت ٞٓ ام ؽب٘ٛاؿٜ ٌفتٕبٖ ثب ٚی ٌفتٕبٖ ؿٞـ. پبًؼ ٜٔبِجبتِبٖ

 ؿاك ٚ ؿكٌيل ٚ پبيبٖ ؿك ثپقيلؿ. كا تبمٜ ٌفتٕبٖ تب ُٛؿ ٔي ٘بٌنيل ثجلؿ، ثيٗ ام كا ُىبف ايٗ

 ٚيوٜ )ثٝ ٞب   ٌٕٞبيٝ )وٛؿوبٖ(، ؽب٘ٛاؿٜ اػ٘بی ثب ثيِتل تؼبُٔ ثٝ ٔٙزل وٝ ٌٕٞلٍ ثيٕبكی

 ٔغيٚ ام ثيِتلی ُٙبؽت ثٝ ُٛؿ، ٔي ثيٕبكًتبٖ پلًتبك ٚ ؽب٘ٝ( ٓبعت ٔب٘ـٜ ػمت ؿؽتل

 ٌلؿ ٞٓ ؿٚك ثٝ كا ؽب٘ٛاؿٜ ؽٛؿ ٌٕٞل ثٝ ٔلثٛٙ وبكٞبی ا٘زبْ ثب ٚ آيـ ٔي ٘بئُ ؽٛؿ اٛلاف

 آٚكؿ. ٔي

 

 نبهحرم بب ارتببط

 ٚ ارتٕبػي ُلايٚ عفظ ثب ٔؾبِف رٙي ثب اكتجبٙ  ًيٕٙبيي   فيّٓ ايٗ ٌفتٕبٖ ؿك

 ٔٛاكؿ ام يىي ٔؾبِف رٙي ثب اكتجبٙ عبٗل عبَ ؿك اًت. ثالٔب٘غ ٔي اًال ٚ ػلفي ُئٖٛ

 ام ثٌيبكی ؿك ٚ رـا ٞٓ ام ؿًتٝ ًٝ ثٝ كا ربٔؼٝ ٚ ولؿٜ ًلٌلؿاٖ كا رٛا٘بٖ وٝ اًت غبٔ٘ي

 ؿًتٝ وٝ عبِي ؿك علاْ، كا اكتجبٙ ٞلٌٛ٘ٝ ای ؿًتٝ اًت. ولؿٜ تمٌيٓ ٞٓ ٔمبثُ ؿك ٔٛالغ

 ٚ ُلػي عـٚؿ كػبيت ثب صٝ صٙبٖ كا اكتجبٙ ايٗ ًْٛ، ؿًتٝ ٚ ؿاٌ٘تٝ، ثالٔب٘غ كا آٖ ؿيٍل

 ثل ٔجٙي ؿيبٌِٛي ثيٕبكًتبٖ پلًتبك ثب ًيـكٗب ٔي ٚ ٛال ؿك ؿا٘ٙـ. ٔي ثالٔب٘غ ثبُـ، ػلفي

 تلؿؿ كػبيت ثـٖٚ م٘بٖ ثؾَ ؿك وٝ عبِي ؿك وٙي ٕ٘ي ٍ٘بٜ ٔٗ ثٝ مؿٖ علف ٔٛلغ صلا»

 ٚ عفظ ثب كا ای ُـٜ تٙظيٓ اكتجبٙ ٚ ُـٜ تغَٛ ؿصبك ًيـ تب ٛؿُ ٔي ٔٛرت ؛«وٙي ٔي

 ٞبی  عيٜٝ ؿك ِٔىُ ثـٖٚ اكتجبٙ ام عبوي كٚايت ايٗ وٙـ. تٙظيٓ ٘بٔغلْ ثب ُئٖٛ كػبيت

 ًيـ ٘فلٜ ؿٚ ٔاللبت عتي ؿًت، ايٗ ام اكتجبٛي ٞيش  ٌفتٕبٖ ايٗ ؿك اًت. ُلػي ٚ ػلفي

 ؿكًت ُٛؿ. ٕ٘ي ٔخجت يب ٔٙفي اكمٍُقاكی ؿيٍلاٖ، ع٘ٛك ثـٖٚ ًيـ ٔٙنَ ؿك پلًتبك ثب

 كٚاثٚ ٚرٛؿ وٝ ُٛؿ ٔي تالٍ أب آيـ؛ ٕ٘ي ؿًت ثٝ آٖ ام كُٚٙي ٌيلی ٘تيزٝ ٞيش وٝ اًت

 ربٔؼٝ ؿك وٝ ألی ی ٔٙنِٝ ثٝ ٚ ِٔىُ ثـٖٚ كا ُلػي ٚ ػلفي ُـٜ وٙتلَ ٞبی  عيٜٝ ؿك

 اٌ٘زبْ ثٝ وٝ كٚؿ ٔي ُٕبك ثٝ ارتٕبػي اؽالق ام ثؾِي ػُٕ ايٗ ٕ٘بيـ. ٔؼلفي اًت، كايذ

 وٙـ. ٔي وٕه ارتٕبػي
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 ديگراى بب تؼبهل و كوک

 ؽّٔٛ ثٝ ٚ ٔلؿْ ثب كٚعب٘ي پـك ٔيبٖ تىّف ٚ ٚاًٜٝ ثـٖٚ ٚ ٘نؿيه كاثٜٝ ٚ تؼبُٔ

 ثٝ وٝ ٌفتٕبٖ ايٗ ؿك كٚؿ. ٔي ُٕبك ثٝ ارتٕبػي اؽالق ٞبی ٔؤِفٝ تليٗ ٟٔٓ ام اٛلافيبٖ

 ربٔؼٝ ام ؿٚك ثٝ ٚ ٔٙنٚی فلؿی ی ٔٙنِٝ ثٝ يكٚعب٘ ؽينؿ، ثلٔي ًٙتي ٌفتٕبٖ ثب تؾبٓٓ

 ٌٛيـ. پبًؼ ٞب آٖ ثٝ ثبيـ صٍٛ٘ٝ ٚ ؽٛاٞٙـ ٔي صٝ اٚ ام ٔلؿْ ؿا٘ـ ٕ٘ي وٝ ُٛؿ ٕ٘ي لّٕـاؿ

 ٚ ٔلؿْ وٝ ايٗ ؿِيُ ثٝ ٚ اًت ٔلؿْ كًبٖ يبكی ٚ وٕه ، ٌفتٕبٖ ايٗ كٚعب٘ي پـك ثّىٝ

 ٞبی )وٕه وٕه آ٘بٖ ثٝ ٘تيزٝ ؿك .پلؿامؿ ٔي آ٘بٖ ثب تؼبُٔ ثٝ ٌٞتٙـ، ٟٔٓ ثلايَ اٛلافيبٖ

 ٌيلؿ. ٔي ُىُ رب ايٗ ؿك ٔلؿْ ثب تٍٙبتًٙ ٚ ٌٔتغىٓ ای اثٜٝك ٚ وٙـ ٔي فلأبؿی( ٚ ٔبؿی

 ايٗ ثٝ ٚ وٙـ ٔي پل كا اًت ُـٜ پيـا اٍ ؽب٘ٛاؿٜ ٚ ٚی ٔيبٖ وٝ ٔؼٙبؿاكی فبّٓٝ ٘تيزٝ ؿك

 ؿك ًبمؿ. ٔي ٕٔىٗ كا ٘ظلی اؽالق ٚ ارتٕبػي اؽالق ٔيبٖ آُتي ٚ ٔزـؿ ٘ظٓ يه تلتيت

 ٚ ًٛ يه ام پـك ثلای ٔتمبثُ تؼبُٔ ثٝ تجـيُ ٔغٖ ًٙتي ٚ پـكًبالكا٘ٝ كٚاثٚ فيّٓ ايٗ

 كٚاثٚ وٝ ؿٞـ ٔي كػ مٔب٘ي ؿٌٚب٘ٝ ٌفتٕبٖ ايٗ تؾبٓٓ ُٛؿ. ٔي ؿيٍل ًٛی ام ؽب٘ٛاؿٜ ٔبؿك

 رتٕبػيا عيبت ٚالؼيت ثٝ ؽب٘ٛاؿٜ پـك ثبمٌِت ثٝ ٘يبم آٖ تلٔيٓ ٚ ُـٜ ُىبف ؿصبك ؽب٘ٛاؿٜ

 ؿاكؿ.

 

 فراغت اوقبت

 ٟٔٓ ٞبی ؿاَ ام ؽب٘ٛاؿٜ ولؿٖ ُبؿ ٚ فلاغت اٚلبت ًيٕٙبيي فيّٓ ايٗ ٌفتٕبٖ ؿك

 ػٙٛاٖ ثٝ ؿؽتل ٌلؿا٘ـ. ٔي فيّٓ آّي ػٙٔل ػٙٛاٖ ثٝ كا ارتٕبػي اؽالق وٝ كٚؿ ٔي ُٕبك ثٝ

 ٕٞيٗ  ثٝ يبثـ. ٔي ٘ٛرٛاٖ ٚ وٛؿن ٞبی ثل٘بٔٝ ؿك كا ًلٌلٔي ثٟتليٗ ٘ٛرٛاٖ لِل ٕ٘بيٙـٜ

 غيل ػبٛفٝ ؿؽتلٍ ؽّٔٛ ثٝ ؽب٘ٛاؿٜ اػ٘بی ثب ًٙتي تفىل ٕ٘بيٙـٜ پـك ٔيبٖ ُىبف ؿِيُ

 تغييل ؽب٘ٛاؿٜ، افلاؿ ٘يبمٞبی ثب ثيِتل ٞلصٝ آُٙبيي ثب رٛاٖ كٚعب٘ي ٕ٘بيـ. ٔي رجلاٖ لبثُ

 ٘يبمٞبی ايٗ تب ثلؿ ٔي ثٙـثبمی ٚ فلُٚي پيتنا ٛجيؼت، ؿك ٌلؿٍ ثٝ كا آ٘بٖ پي وٙـ؛ ٔي

 ُٛؿ. تأٔيٗ آ٘بٖ تٕبػيار

 

 اجتوبػي ػدالت و هؼيشتي اخالق

 ٚ پبييٗ ٔؼيِت ًٜظ ثبمٕ٘بيي ا٘ٔبف. ثب اًت ثلاثل فيّٓ ايٗ ٌفتٕبٖ ؿك ػـاِت

 تٛرٝ )كٕ( ؽٕيٙي أبْ ع٘لت ٌفتٕبٖ آثبؿٞبی عّجي ثٝ كا كٚعب٘ي وٝ ربٔؼٝ تٟيـًت

 اؽالق ُٛؿ. اكائٝ بؿیالتٔ ثؼـ ؿك ارتٕبػي اؽالق ام ٔـَ يه تب ُٛؿ ٔي ًجت ؿٞـ، ٔي

 ثّىٝ ؿا٘ـ؛ ٕ٘ي غيلعالَ كٚمی وٌت ثلای ٔزٛمی كا تٍٙـًتي ٚ فمل فيّٓ، ايٗ ٔؼيِتي
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 ؿك ثبفي )لبِي وبك ثب وٝ ؽٛاٞـ ٔي آ٘بٖ ام ٚ وٙـ ٔي ؿػٛت ارتٕبػي ٚ ؿيٙي اؽالق ثٝ كا افلاؿ

 يىـيٍل ثٝ ئؼيِت اؽالق ٚ ارتٕبػي ػـاِت تلتيت ايٗ ثٝ ٚ ولؿٜ ثلٛلف كا ؽٛؿ فمل فيّٓ(

 آٖ ام )ٞلصٙـ اؽاللي اكمٍُقاكی ثـٖٚ ؿاكؿ ٚظيفٝ كٚعب٘ي فيّٓ ايٗ ؿك ؽٛك٘ـ. ٔي پيٛ٘ـ

 وٙـ ٔؼلفي ارتٕبػي اؽالق ٔـَ ػٙٛاٖ ثٝ كا ٔلؿْ ثٝ ُبيٌتٝ كفتبك ٚ ولؿاك ُٛؿ(، ٕ٘ي ؿٚك

 اَؿ ارتٕبػي ػـاِت ٌفتٕبٖ ايٗ ؿك ٕ٘بيـ. ٞـايت ؿيٙي ٚ ارتٕبػي ٌلايي ٞٓ ثٝ كا ٞب آٖ ٚ

 ثيبٖ ٞب آٖ پٟٙبٖ ٞبی اليٝ ٕ٘بيَ ٚ ربٔؼٝ پبييٗ ًٜٛط م٘ـٌي ثبمٕ٘بيي ثب وٝ ثٛؿٜ ٔؾفي

 ٚ لبِي ٓبعجىبك ٔيبٖ تمبثُ وٙـ. ٔي ثبمٕ٘بيي كا ًيبًي لـكت ارتٕبػي ػـاِتي ثي ام تمبثّي

 ؿكآٔـٞبيي ام ؿٚكی ٚ ؿالِي ثب تمبثُ ؿك ٔجبط ٚ عالَ وٌت ثبمٕ٘بيي ثبف لبِي ػٙٛاٖ ثٝ ًيـ

 عالَ وٌت ثٝ ٚا٘ت ثب وٝ عٕيـ اٍ ٔجبعخٝ ٞٓ ٚ ًيـ تالٍ وٝ عبِي ؿك اًت. ؿًت ايٗ ما

 فيّٓ ايٗ ؿك اًت. ؿيٍلاٖ اًتخٕبك ٛليك ام وٌت ٞلٌٛ٘ٝ ٛلؿ ؿٞٙـٜ ِ٘بٖ اًت، ِٔغَٛ

 ُٛؿ(. ٔي ُٕلؿٜ ٔزبم ٘يبم عـ ؿك )ٍٔل آيـ ٔي ؿك صبَِ ثٝ ٌلفتٗ للٕ عتي

 

 هؼبشرت اخالق

 آٖ ام كٚعب٘ي اًت. ٔؼبُلت اؽالق ارتٕبػي، -وبكثلؿی اؽالق یٞب ُبؽٝ تليٗ ٟٔٓ ام

 ثل اًت ٘بٌنيل ؿاكؿ، للاك ٔلؿْ ثب ٘بٌلين ٚ ٔـاْٚ اكتجبٙ ؿك ٚ ارتٕبػي ٔٛرٛؿی وٝ رٟت

 ٚ اؽالق ؽٍٛ ٚ ِٔلة ؽٍٛ اٌ٘ب٘ي )ع(؛ اٟٛبك ائٕٝ ٚ )ّ( اولْ كًَٛ ع٘لت ًٙت

 ام ؿٚكی عٌٙٝ ٔؼبُلت اؽالق اِق ثبُـ. صٟلٜ ثٝ صٟلٜ تؼبُٔ ؿك ؽّٔٛ ثٝ كٚ ؽٙـٜ

 افتبؿٜ ػمت ؿؽتل ثٝ ٚ ٌٕٞل ثٝ ؿاؿٖ ٞـيٝ كٚؿ. ٔي ُٕبك ثٝ ؿيٍلاٖ ؿكثبكٜ ل٘بٚت ٞلٌٛ٘ٝ

 ٛلف ام ًيـ ثٝ وٛصه ثًٛٝ يه اٛلافيبٖ، ثب اؽاللي ؽٍٛ ٚ كٚيي ؽٍٛ ؽب٘ٝ، ٓبعت

 قاؽال ام ٞبيي ٕ٘ٛ٘ٝ ًيـ ًٛی ام فلٍٚ فبَ ؿؽتل ثٝ ؿاؿٖ ُىالت يه ػبٛفٝ، ؿؽتلٍ

 كٚ٘ـ. ٔي ُٕبك ثٝ فيّٓ ايٗ ؿك ٔؼبُلتي

 

 نساع گفتوبني و سقوط اخالق اجتوبػي

ای وٝ تمبثُ ٌفتٕب٘ي ٔيبٖ ؿٚ ٌفتٕبٖ  ًبؽتٝ ُـٜ اًت. ؿٞٝ 80ٛال ٚ ٔي ؿك ؿٞٝ 

ّٛجي ؿك ُـيـتليٗ ُىُ ؽٛؿ ام ػلٓٝ ًيبًي ثٝ ػلٓٝ ارتٕبػي وِيـٜ  ٌلايي ٚ آالط آَٛ

ٞبی ًيبًي ٘ين ٕٞلاٜ ثٛؿ، ثٝ ًٜظ ارتٕبػي ٚ  ٝ ثب ثـاؽالليُـ. ايٗ تمبثُ ام ف٘بی ًيبًي و

تٛاٖ ثٝ  ٞبی ًيبًي ٚ ارتٕبػي ٔي م٘ـٌي كٚمٔلٜ وِب٘يـٜ ُـ. ام پيبٔـٞبی ايٗ ثـاؽاللي

آٔٛمؿ وٝ  ٌٛيي، افتلاء اُبكٜ ولؿ. ثٝ ٕٞيٗ ؿِيُ ُيؼ كعيٓ ثٝ ًيـ ٔي ٌٌتلٍ تٟٕت، ؿكٚؽ

ٗ ثـٖٚ ٞلٌٛ٘ٝ ا٘تظبك ٚ پبؿاٍ ٚ فمٚ ثلای ؽـا. اؽالق يؼٙي ؽـٔت ثٝ ؿيٍلاٖ ٚ ؿًٚت ؿاُت
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ٔـكٖ ؿك ايٗ فيّٓ ٔٙزل ثٝ اكائٝ يه ثل٘بٔٝ ٚ ٔـَ ٚ  -٘ناع ٔيبٖ ٌفتٕبٖ ًٙتي ٚ ٌفتٕبٖ ًٙتي

ُٛؿ، ٚ  ٘مِٝ كاٞجلؿی اؽالق ارتٕبػي ؿك ًٜظ ؽب٘ٛاؿٜ ٚ ثٝ تجغ آٖ ؿك ًٜظ ربٔؼٝ ٔي

تل ايٗ ػلٓٝ كا ٔٛكؿ ٞزْٛ ؽٛؿ  تب وٓ وٙـ ٞبی ًيبًي ٔتؾبٓٓ كا ؿػٛت ٔي ٞب ٚ ٌلٜٚ ٌفتٕبٖ

 للاك ؿٞٙـ.

 

 گيري نتيجه

 ؿك كا اٚ ميٌتٗ ارتٕبػي كؿپبی تٛاٖ ٔي ًبؿٌي ثٝ» ثٍٙليٓ ثِل م٘ـٌي تبكيؼ ثٝ اٌل

 ولؿ. ِٔبٞـٜ (،17 :1383 )صٛپب٘ي، «ثبُـ ؿاُتٝ ٚرٛؿ ٔـ٘يت ام آحبكی وٝ وزب ٞل

 ػيٗ ؿك ٚ تل پيضيـٜ ارتٕبػي م٘ـٌي تب ـُٜ ًجت اٍ ٘ٛػبٖ ٞٓ ثٝ اٌ٘بٖ ٘يبم ؿِيُ ثٙبثلايٗ،

ٞبی اكتمبی اؽالق ارتٕبػي ٚ  ٗلٚكت ؿاكؿ تب كاٜ ميٌتٗ كاعت ثلای ٌلؿؿ. تل ٗلٚكی عبَ

ٕٞيٗ ؿِيُ ٛال ٚ ٔي ثب ُٙبؽت ايٗ   تؼييٗ ٘مِٝ ٚ كاٞجلؿ اؽاللي ؿك ربٔؼٝ كُٚٗ ُٛؿ. ثٝ

جلؿ ؿك لبِت ًجه م٘ـٌي ؽب٘ٛاؿٌي ٌلايب٘ٝ ًؼي ؿك اكائٝ يه ٘مِٝ ٚ كاٞ ٘يبم ثب كٚيىلؿ اؽالق

وٙـ تب اؽالق كا ام ؿَ  ػٙٛاٖ ٔلؿ ًيبًت ٚ ٔلؿ اؽالق الـاْ وٙـ. اٚ ًؼي ٔي يه كٚعب٘ي ثٝ

 ٞب ثيلٖٚ ثىِـ ٚ ٔتٙبًت ثب ٘يبمٞبی ربٔؼٝ ثبمتؼليف ٕ٘بيـ. ًٙت

ؿك ايٗ ًجه م٘ـٌي ف٘بيُ اؽاللي ٚ آكٔب٘ي ؿك م٘ـٌي كٚمٔلٜ ربكی ٚ ًبكی اًت. 

كٚ ٚ ؽٍٛ ثلؽٛكؿ ٌٞتٙـ، ؽيلؽٛاٜ  ؿيٍل ٌِبؿٜ ا٘ـ، ثب يه ثب ٞٓ ٔأِٛف ٚ ٔب٘ٛىاػ٘بی آٖ 

ؽٙـ٘ـ  آٚك٘ـ، ٔي ٚرٛؿ ٕ٘ي ؿيٍل ٔناعٕت ثٝ وٙٙـ، ثلای يه ؿيٍل كا ٘ٔيغت ٔي ؿيٍل٘ـ ٚ ٞٓ يه

ٌٛيٙـ ٚ ام ثـٌٛيي ػّيٝ ٞٓ  ؿيٍل ٔي ؽٙـا٘ٙـ، والْ ؽيل ٚ ًبم٘ـٜ ثٝ يه ؿيٍل كا ٔي ٚ يه

وُٛٙـ ٚ  ؿيٍل ٔي ؿٞٙـ، ؿك عفظ اًلاك يه ؿيٍل ٔـاكا ٚ تٌبُٞ ثٝ ؽلد ٔي يه پلٞين٘ـ، ثب ٔي

ؿيٍل٘ـ،  كًب٘ـ، ٔبيٝ آكأَ يه ٞٓ آماك ٕ٘ي ٞب ثٝ وٙٙـ، ؿًت ٚ مثبٖ آٖ ػيٛة ٞٓ كا ثل ٔال ٕ٘ي

ًبم٘ـ، ؿك كاثٜٝ ٚ ٔؼبّٔٝ ثب  وُٛٙـ ٚ ٘يبمٞبی ٞٓ كا ثلآٚكؿٜ ٔي ؿيٍل ٔي ؿك كفغ عبرت يه

اِجيٗ  ٚ غَ ٚ ظّٓ ٚ رٛك ٘ـاك٘ـ، ؿك ٔلافؼبت ٚ ٔٙبمػبت پيَ آٔـٜ آالط فاتؿيٍل ؿغُ  يه

كٚ٘ـ ٚ ؿك ًالْ ولؿٖ  ؿيٍل ٔي ٚ ثٝ ػيبؿت يهوٙٙـ  ٞٓ وٕه ٔي وٙٙـ، ؿك عبِت ثيٕبكی ثٝ ٔي

 (.31 -33 :1387 ؿاٚكی، ماؿٜ تميٌيل٘ـ ) پلًي ٚ ػقكؽٛاٞي ام ٞٓ ًجمت ٔي ٚ اعٛاَ
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 .143–166(،1)4 ،ُٙبًي ٞٙل ٚ اؿثيبت فّٔٙبٔٝ ربٔؼٝ

 حب٘يٝ. ا٘تِبكات . تلرٕٝ پلٚين ػّٛی. تٟلاٖ:فلٍٞٙي ٜٔبِؼبت(. 1390وليي. ) كٚره، .17

علی.  اثٛاِفُ٘ تلرٕٝٔؼبٓل.  ثٛٛيمبی ؿاًتب٘ي كٚايت (.1387ٔيت. )ُّٛ وٙبٖ، كيٕٖٛ .18

 تٟلاٖ: ا٘تِبكات ٘يّٛفل.

 . تٟلاٖ: ٔؤًٌٝ فلٍٞٙي ٓلاٙ.ًٙت ٚ ًىٛالكينْ(. 1381ًلٍٚ، ػجـاِىليٓ. ) .19

 ثٙيبؿ ثتلايي. تٟلاٖ: ا٘تِبكات . تلرٕٝ ثبثهٚ فلًٞٙ فيّٓ، فلْ(. 1384وبٍِل، كاثلت. ) .20

 فبكاثي. ًيٕٙبيي

: تٟلاٖ. ٔلربٖ ثيـكً٘ . تلرٕٝها٘ل، رٌٙيت، ٞيٌتلی(. 1377) .تيٕٛتي ،ٍبٖوٛكي .21

 .ثٙيبؿ ًيٕٙبيي فبكاثياتِٙبكات 

. تلرٕٝ ٔيٙٛ ٘يىٛ. تٟلاٖ: ا٘تِبكات اؿاكٜ وُ ٞبی تغميك كًب٘ٝ كٍٚ(. 1384ٌٛ٘تل، ثلی. ) .22

 ٞبی ًيٕب. پوَٚٞ

 .ٞلٔي :ا٘تِبكات :تٟلاٖ .ٔغٕـ ُٟجبتلرٕٝ  .كٚايت ٞبی ٘ظليٝ (.1386) .ٚاالى ،ٔبكتيٗ .23

ِ٘ليٝ ٞبی ٔؾتّف كٚاِ٘ٙبًي.  ٞبی اؽاللي ؿك ٘ظليٝ (. اكم1371ٍٔغٌٙي، ٘يىضٟلٜ. ) .24
 .1-30(، 4)15 ،ػّْٛ تلثيتي

 ٚ ػٕٔت ولٔؼّي . تلرٕٝ فبٕٛٝتّٛينيٖٛ ُٙبؽت كإٞٙبيي (.1384وٛئيٗ، ؿيٛيـ. ) ٔه .25
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