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تطثیتی زکتط غالهحؿیي -ّبی فلؿفی ثطضؾی تحلیلی آضاء ٍاًسيكِ

 آى تطثیتی ّبی زاللت اؾتٌتبج ٍ ٍ اهیل زٍضکین قکَّی

 :٣اـ ٨٣یـ٤غگاف

ؼا  2ٗا٥١ً آچافك  1قًاٝب ٗا
 

 چکیسُ

 آف ٠ٛایـ٥ ك قك٦٨ی دکحؼ جؼةیحی -ٗٞـ٘ی ٦ام ا٣غیك٥ ك آراء جضٞیٞی ةؼرؿی صاوؼ ٠ٛا٥ٝ ٦غؼ

 ج٘ـیؼم ػ ج٨م٘ی ك ة٥ ةاركیكؼدم کی٘ی پارادایٟ ک٥ در ٚاٝب .ة٨د دكرکیٟ ا٠یٜ ٦ام ا٣غیك٥ ةا

 ٔؼایؽ دارام ست٨ر،٠ ٨٠ز٨دم را ا٣ـاف ٣حایر صكایث از آف داقث ک٥ دكرکیٟ، .گؼٗث ا٣ساـ

جؼةیث  در را ٌٗؼت اظحیار ك ك ارادق ی٤ْی ا٣ـاف ٦ام كیژگی جؼی٢ امٞی ك دا٣غ ٠ی ٣اپػیؼ ؿیؼم

ا٠ا قك٦٨ی ةا ركیكؼدم اؿال٠ی  .دا٣غ پػیؼم ٠ی گؼٗح٥ اؿث ك ٦غؼ جؼةیث را زا٥ْ٠ ٣ادیغق

دا٣غ ك  ١اؿ ٠یق٨د ك ٦غؼ امٞی جؼةیث را رؿیغف ة٥ ک ک٨دؾ را دارام ٌٗؼت كاظحیار ٠حن٨ر ٠ی

 .دا٣ـث ام ةؼام رؿیغف ة٥ ٦غؼ امٞی ک٥ ١٦اف ک١اؿ اؿث ٠ی قغف را كؿی٥ٞ ازح١اّی

 اهیل زٍضکین، تؼلین ٍ تطثیت، غالهحؿیي قکَّی: ّبی کلیسی ٍاغُ
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 آ٨٠ظح٥ ٠ْارؼ اؿال٠ی جْٞیٟ ك جؼةیث، دا٣فپژك٦كگؼ ص٨زق .  2
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 هقسهِ

ای٢ ٨٠و٨ع  .اؿث ٣ت٨دق پ٨قیغق گاق ٦یچ جؼةیحی ٣ُاـ پؼداراف ٣ُؼی٥ دیغ از جؼةیث ك جْٞیٟ ا١٦یّث

 کٟ دؿث ةاز دیؼ از ک٥ د٦غ ٠ی ٣كاف جؼةیث ك جْٞیٟ جاریط .ام جاریعی اؿث ٥٤دارام پیكی

 ك م٤ْحی ّنؼ در زغیغ ج١غف یا اؿال٠ی، ج١غف ةاؿحاف، ی٣٨اف ج١غف ٠ذٜ ٦ا، ج١غف از ام درپارق

 م٨رت ظامی ٣ُؼم ٦ام آ٨٠زق چ٧ارچ٨ب در جؼةیث ك جْٞیٟ ١ّٞی ٦ام ْٗاٝیث م٤ْحی ٗؼا

 ز٠ی٥٤ جؼةیث ك جْٞیٟ ٦ام ٣ُؼی٥ .ا٣غ ٣ا٠یغق جؼةیث ك جْٞیٟ ُؼی٣٥ را آف ٢ٗ ا٦ٜ ک٥ گؼٗح٥

 ك ا٣ـساـ ك ٣ُٟ جؼةیث ك جْٞیٟ ٗؼای٤غ ة٥ ك ک٤٤غ ٠ی ٗؼا٦ٟ را جؼةیث ك جْٞیٟ ١ّٞی ٦ام ْٗاٝیث

ؽكف .ةعك٤غ ٠ی ز٧ث  ک٥ را م٘اجی ك قعنیث ٤٠ف، ٨٣ع صغكدم جا جؼةیحی ٣ُؼی٥ ای٢، ةؼ ٗا

 ٠كعل صغكدم جا ٗؼاگیؼ٣غ اؿث قایـح٥ ک٥ ةی٤كی ك دا٣ف ٨٣ع یؽ٣ ك ق٤غ ةا دارا ةایغ ٠ح١ْٞاف

 ٠ؼةیاف ك ٗیٞـ٨ٗاف ٦ام ا٣غیك٥ ك آراء ٠ٛایـ٥ ك ةؼرؿی .#127: 1386ؿؼقث، پاؾ$ ک٤غ ٠ی

 آف از ا٠ؼ ای٢ .اؿث جؼةیث ك جْٞیٟ ٗٞـ٥٘ ك جاریط ص٨زق در ٠ٌؼح اؿاؿی ٨٠و٨ّات از جؼةیحی

 ك ٠ا٦یث دركاِٚ» ٦ـح٤غ جؼةیحی ١ّٜ ة٤یاف جؼةیث ك جْٞیٟ ٦ام ٣ُؼی٥ ک٥ دارد ا١٦یّث ز٧ث

 @ةاقغ ١٣ی زغا جؼةیحی ٦ام ا٣غیك٥ در ٠ٌؼح ٦ام ٦غؼ ك ٠ا٦یث از جؼةیث ك جْٞیٟ ٦غؼ

 .#18: 1388 ١٦كاراف، ك ٠ض١غم ٠یؼزا$

اؿپارت ة٥ ؿؼةازا٣ی ٣یؼك٤٠غ ٣یاز داقث  .م جؼةیث، جؼةیث اؿپارجی اؿث ٥٣٨١٣ ةاؿحا٣ی ٣ُؼی٥

گؼٗث ك ٦ؼ ک٨دؾ را  ٦ام گ٣٨اگ٨ف ٦ـحی آد٠ی را ٣ادیغق ٠ی جؼةیث اؿپارجی ز٤ت٥ك از ای٢ رك 

 ک٥ ٠یا٥٣ ؿغق اركپامدر  .#76: 1388رةا٣ی ك ١٦كاراف،$ یغد ٗٛي ؿؼةازم کارآ٠غ ك ٗؼ٠ا٣غار ٠ی

 از ك دا٣ـث ٠ی جؽکی٥ ك ج٧ػیب ١٦ا٣ا را جؼةیث گؼٗث، ٠ی ٣ُؼ در گ٤اق ة٥ آ٨ٝدق را آد٠ی ًتیْث

 ق١ؼد ٠ی ّٛایغ اٝٛام ١٦ا٣ا را آ٨٠زش دیغ٣غ، ٠ی گ١ؼا٦ی ظٌؼ ٣غیك٤١غافا ک٥ زا آف

 .#196: 1381زادق، ٣ٛیب$

 کا٣ث ک٥ چ٤اف .٨٠رد ٔ٘ٞث ٚؼا ٣گؼٗح٥ اؿث جؼةیث ك جْٞیٟ گاق ا١٦یث دكراف زغیغ ٦ٟ ٦یچ 

 اك از جؼةیث آ٣چ٥ زؽ چیؽم آد٠ی ك قغ ج٨ا٣غ آدـ جؼةیث ك جْٞیٟ ةا ج٧٤ا ةكؼ»: ة٨د ٠ْحٛغ
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٦ام  ٣ُؼی٥ زایگاق دا٣ـح٢ ةؼزـح٥ ةا ٦ٟ دكرکیٟ ؛#37-33 :1385قك٦٨ی،$ @٣یـث ؿازد، ٠ی

 ک٥ ٣یـث  آد٠ی اؿث، ک٨دؾ در آف جضٛٙ مغد در جؼةیث ک٥ ا٣ـا٣ی» :ة٨د ٠ْحٛغ جؼةیحی،

، ة٤اةؼای٢ #85: 1385قك٦٨ی،$ @پـ٤غد ٠ی زا٥ْ٠ ک٥ اؿث ا٣ـا٣ی ةٞك٥ اؿث، پؼداظح٥ ًتیْث

٣یـح٤غ  پؼكرقی ك آ٨٠زش گ٣٨اگ٨ف ك پیچیغق ٦ام ٣ٛف ای٘ام ة٥ ٚادر ظا٨٣ادق ك دی٢

 #79: 1،1956دكرکیٟ$

 ك ج٨ٝغ م ٝض٥ُ از آد٠ی دارد، ٠ا ؿادق جن٨ر از جؼ ژرؼ ك ٗؼاجؼ ةـیار ٤ْ٠ایی جؼةیث م ٗٞـ٥٘

 صاٝث از آد٠ی ركاف ك ج٢ درؿث، جؼةیث ادؼ در ك ج٨ٝغ ةا .اؿث جؼةیث ٣یاز٤٠غ آف از پیف صحی

 ٤ْ٠ام ة٥ ك قغق قك٨ٗا اك ٦ام ج٨ا٣ایی صٛیٛث در آیغ، ٠ی در ٣یك٨جؼ ك ٨ٌٞ٠ب اٝحیص ة٥ ٨٠ز٨د

 ةپػیؼد را ظ٨د م زا٥ْ٠ ٗؼ٤٦گ ج٨ا٣غ ٠ی ز٣غگی ةْغم ٦ام ؿ ؿا در ك آیغ ٠ی ةار @ا٣ـاف» یٛیصٛ

 ك راق جؼةیث، ک٥ زا آف از .ق٨د ؿازگار ك ١٦ا٤٦گ دارد ریك٥ آف در ک٥ ق٧ایی ارز ك ٤٦سار٦ا ةا ك

 ك اؿث ١٦گا٣ی ك زا٣ت٥ ٥١٦ ا٠ؼ یك ؿازد، ٠ی ركق٢ را ا٣ـاف ازح١اّی ك ٗؼدم ز٣غگی ركش

ؼاد م ٥١٦  ا٠ؼ ای٢ ك پؼداظث آف ة٥ ٠عحٖٞ ٤٠ُؼ٦ام ٣ُؼ از ةایـحی ك ٣یاز٤٠غ٣غ آف ة٥ آد٠ی ٗا

 ك ١٦یكگی ٨ًر ة٥ ٦ا، ز٠اف م ٥١٦ در ةایغ ةٞك٥ ٣یـث ٠ْی٤ی قؼایي ك ز٠اف ة٥ ٠ضغكد ج٧٤ا

 .#104: ٣1390اییر، ك ٠اٝك$ یؼدپػ م٨رت ٠غاكـ

 ٦ام ك کاؿحی ٠ضغكدیح٧ا ام پارق $جؼةیحی# دچار زغیغ ٨ّٞـ ک٥ قغق آقكار ١٦گاف ةؼ ا٠ؼكزق

 جؼةیث ك جْٞیٟ ٣ُاـ ک٥ کؼد اذّاف ةایغ ٠حأؿ٘ا٥٣ ك اؿث ١ّٞی ٤٠٘ی پیا٠غ٦ام ٣یؽ ك ٣ُؼم

 ٦ؼ را پیا٠غ٦ا ١٦ا٣گ٥٣٨ ؼةیثج ز٠ی٥٤ در ٔؼةی رایر اٝگ٨م از جأؿی ةا اؿال٠ی درکك٨ر٦ام زارم

 ةؼرؿی ك ٣ٛغ ک٥ رؿغ ٠ی ٣ُؼ ة٥ ٧٠ٟ ٣كح٥ ای٢ ٠الص٥ُ ةا ٝػا ک٤غ؛ ٠ی ٠ضٛٙ آگاق ٣اظ٨د چ٤غ

 ٠ىاّٖ وؼكرجی اؿال٠ی زا٥ْ٠ جؼةیث ك جْٞیٟ ٣ُاـ ٣ُؼاف ماصب ةؼام ٔؼب جؼةیحی ٗؼ٤٦گ

 .#28: ٣1392ژاد ك دیگؼاف، ؿتضا٣ی$ یغ١٣ا  ٠ی پیغا

                                                           
1 Emile Durkheim 
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 ا٣غیك٤١غاف آرام ة٥ پؼداظح٢ جؼةیحی، ٣ُؼم ٣ُاـ ٠ْىالت صٜ ك رؿیةؼ ةؼام اؿاس ةؼای٢

 ٠ٛا٥ٝ ای٢ در .١٣ایغ صٜ را ٠ْىالت ای٢ از ةعكی ج٨ا٣غ ٠ی ٦ا آف م ٠ٛایـ٥ ك اؿال٠ی ك ٔؼةی

 پؼكرش، ك آ٨٠زش ز٠ی٥٤ در ق٧یؼ ا٣غیك٤١غ دك جؼةیحی -ٗٞـ٘ی ٦ام ا٣غیك٥ ک٥ اؿث قغق ؿْی

 جؼةیث ك جْٞیٟ ٠ـائٜ ة٥ ٦ؼ دك ک٥ دكرکیٟ ا٠یٜ ؼمدیگ ك قك٦٨ی ٔال٠ضـی٢ دکحؼ یكی

ِ ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد ا٣غ پؼداظح٥ جْٞیٟ كجؼةیث ازح١اّی ك ٗٞـ٘ی ٠تا٣ی ظن٨مان   .ق٣٨غ كٚا

، 2ق٤اؿی ا٣ـاف ،1ق٤اؿی ٦ـحی چ٨ف ٦ایی ةؼرؿی ٠تا٣ی ٗٞـ٘ی، ٥ٝ٨ٛ٠ چارچ٨ب در

 ج٤اؿب ك وؼكرت صـب ةؼ پژك٦ف ای٢ در ک٥ ق٨د ٠ی ةضخ ،4ق٤اس زیتایی ك 3ق٤اؿی ارزش

 .اؿث قغق پؼداظح٥ ة٥ آف ٨٠و٨ع،

 پژك٦ف ٚادرم ك ٔؼیتی از: اؿث ّتارت پژك٦ف ای٢ راؿحام در داظٞی ٦ام پژك٦ف ةؼظی 

 یگؼافدپژك٦ف رةا٣ی ك  ،"دكرکیٟ ك ٗاراةی ا٣غیك٥ در جؼةیث ك جْٞیٟ " ٨٤ّاف ةا#  $1387

# 1389$ یضیٗنپژك٦ف  ."ك دكرکی٦ٟام جؼةیحی ٗاراةی  جضٞیٞی ةؼ ا٣غیك٥ "# ةا ٨٤ّاف $1378

درآ٠غم  "# ةا ٨٤ّاف1387$ یاةٌضپژك٦ف ٨٠صغ  ."٤٠غم زا٥ْ٠ ك آزادم ٚا٨٣ف "ةا ٨٤ّاف

٠تا٣ی  "#.....$ یاةٌض ٨٠صغ پژك٦ف ."ق٤اؿی دكرکیٟ ق٤اؿا٥٣ ةؼ جتیی٢ کارکؼدم در زا٥ْ٠ ركش

 ك جْٞیٟ "ا ٨٤ّاف# ة1387زا٦غ $ پژك٦ف ٔ٘ارم ."ق٤اؿی دكرکیٟ ق٤اؿا٥٣ در زا٥ْ٠ ا٣ـاف

ج٨اف  ٠ی #ایؼاف جؼةیث ك جْٞیٟ اؿحاداف$ قك٦٨ی ٔال٠ضـی٢ جؼةیحی ٣ُؼات ةؼ ٠ؼكرم: جؼةیث

 در پژك٦ف ای٢ اؿث، ٣گؼٗح٥ م٨رت ٨٠رد ای٢ در زا٠ْی پژك٦ف ک٨٤ف جا ک٥ آ٣سا از .اقارق کؼد

 ك ٦یقك٨ ٔال٠ضـی٢ دکحؼ جؼةیحی-ٗٞـ٘ی ٦ام ا٣غیك٥ ك آراء جضٞیٞی ةؼرؿی ة٥ دارد ٣ُؼ

 .ةپؼدازد دكرکیٟ ا٠یٜ ٦ام ا٣غیك٥ ةا آف ٠ٛایـ٥

                                                           
1 Ontology1 

2 Anthropology 

3 Axiology33 

4 Aesthetic 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

320 | 
 
 
 

ك جؼةیحی دكرکیٟ ك دکحؼ  -در ٠س٨١ع ٦غؼ امٞی ای٢ ٠ٛا٥ٝ ةؼرؿی جضٞیٞی آرام ٗٞـ٘ی

جا ٣كاف دادق ق٨د آراء ای٢ دك ٠ح٘كؼ در ظن٨ص جْٞیٟ ك جؼةیث ك ٔایث آف  قك٦٨ی ة٨دق اؿث

٦ایی ک٥  ؿ٨اؿ .ام ٣ُاـ جؼةیث کك٨ر ةیاةی٦ٟ ٦ایی ةؼام چاٝف صٜ ةاقغ، ةٞك٥ ةح٨ا٣یٟ راق چ٥ ٠ی

 پاؿط دادق قغ، ة٥ قؼح زیؼ اؿث: ٦ا آفدر ای٢ ٠ٛا٥ٝ ة٥ 

 ٦ام ٗٞـ٘ی ك جؼةیحی دکحؼ قك٦٨ی چیـث؟ آراء ك ا٣غیك٥ -1

 ٦ام ٗٞـ٘ی ك جؼةیحی دكرکیٟ چیـث؟ آراء ك ا٣غیك٥ -2

 ك ز٨د دارد؟ ٦ام جؼةیحی قك٦٨ی ك دكرکیٟ ٦ایی ةی٢ ا٣غیك٥ ك ج٘اكت  چ٥ قتا٦ث -3

 

 پػٍّف ضٍـ ٍ اثعاض

اؿث زیؼا ةؼ اؿاس دیغگاق  ی٘یک پژك٦ف ٨٣ع پارادایٟ جضٛیٙ، كکی٘یث ٠ا٦یث ة٥ ج٨ز٥ ةا

 -٦ام ٗٞـ٘ی ا٣غیك٥ ك آراء ٠ٛایـ٥ ةؼرؿی جضٞیٞی "# ٠ا٦یث ای٢ پغیغق ی٤ْی1991$ ٨٠1رس

غا٣ی ةا ؿ٤سف ک١ی ج٤اؿب چ٤ "٦ام ا٠یٜ دكرکیٟ ا٣غیك٥ ةا آف ٠ٛایـ٥ ك جؼةیحی دکحؼ قك٦٨ی

 .#146: 1994ج٨اف ای٢ جضٛیٙ را ا٣ساـ داد $کؼؿ٨ؿ،  ٣غارد ك از ًؼیٙ کی٘ی ة٧حؼ ٠ی

 ػ ج٨م٘ی ركیكؼد از اؿح٘ادق ةا ک٥ اؿث کی٘ی جضٛیٛات ٨٣ع از صاوؼ ة٤اةؼای٢ جضٛیٙ

 ٦ام ا٣غیك٥ ةا آف ٠ٛایـ٥ ك قك٦٨ی دکحؼ جؼةیحی -ٗٞـ٘ی ٦ام ا٣غیك٥ ك جتیی٢ آراء ة٥ ج٘ـیؼم

 از اؿ٤ادم ركش ة٥ اؿح٤اد ا٣ساـ پژك٦ف ةا ٦ا ةؼام دادق گؼدآكرم .دكرکیٟ پؼداظح٥ اؿث ٠یٜا

٠ضٛٙ و٢١ گؼدآكرم  اؿث ک٥؛ ا٣ساـ گؼٗح٥ ة٥ ای٢ م٨رت ٠ؼة٨ط، ٠آظػ ك ٤٠اةِ در ٨ٔر ًؼیٙ

٦ا  ق آكرم داد گ٥٣٨ ک٥ ٦ٟ ٠ـئ٨ٝیث ز١ِ ةاقغ ةغی٢ ٠ی 2اؿ٤اد ٠ؼة٨ط، ظ٨د ة٥ ٨٤ّاف اةؽار جضٛیٙ

ک٤غ $٠یكات ك را دارد ك ٣ٛف ٠ىاّ٘ی ٣ـتث ة٥ ٠ضٛٙ ک١ی ای٘ا ٠ی ٦ا آف٦ٟ گؽی٤ف ٠ْا٣ی ك 

 .#44: ٨٠1994ر٦اكس، 

                                                           
-1. Morse 

-2. As Instrument 
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كم در ارائ٥ ك  .م کك٨ر در ز٠ی٥٤ جْٞیٟ ك جؼةیث اؿث ةا ؿاة٥ٛ پؼدازاف ٣ُؼی٥دکحؼ قك٦٨ی از 

د٦غ  ٣ُؼ ٚؼار ٠یم امٞی  ٦ام ١ّٞی جْٞیٟ زؼیاف جْٞیٟ را كز٥٧ ةیاف ٣ُؼیات ظ٨د ٨١٦ارق ز٤ت٥

 .دا٣غ م ٣ُاـ آ٨٠زش ك پؼكرش ٠ی در صی٥ٌ ٦ا آف٦ام ١ّٞی را کارةؼد  ك ٦غؼ از ًؼح یاٗح٥

 جؼةیحی قك٦٨ی ّتارج٤غ: -٦ام ٗٞـ٘ی م ا٣غیك٥ ظالم٥

 اًؿبى تکبهلی ٍيػگی

قك٦٨ی ٦ٟ ّٛیغق ةا ظ٨از٥ ٣نیؼ ٠ْحٛغ اؿث؛ آد٠ی در ق١ار ٨٠ز٨داجی اؿث ک٥ ک١اٝكاف در 

م رقغ جا ک١اؿ ٧٣ایی ة٥ ک١ك  د ٠حأظؼ اٗحادق اؿث، ة٥ ١٦ی٢ ز٧ث در دكرقٌٗؼت از كز٨

تث از رقغش وؼكرت دارد اٝتح٥ّ، از آف ک٥ رقغ ةایغ ة٥  .دیگؼاف ٣یاز٤٠غ اؿث ك جؼةیث ی٤ْی ٠ؼٚا

 .#33: 1385قك٦٨ی،ةؼؿا٣غ $جغریر از كاةـحگی ٨٠ز٨د ةكا٦غ جا ؿؼا٣ساـ ة٥ اؿحٛالؿ ٣ـتی 

 گطايی اضظـ

 ةؼام زایی اظالٚی ٦ام ارزش ةؼام ٌٗؼم ٠ت٤ام پػیؼش ةا اؿال٠ی ق٤اؿی زا٥ْ٠ ٟدرپارادای

 ة٥ ٦ا ا٣ـاف ٦غایث ١٦اف ک٥ دی٢ امٞی رؿاٝث ة٥ ج٨ز٥ ةا ك گػارد ١٣ی ةاٚی ارزقی گؼایی ٣ـتیث

ة٤اةؼای٢ از دیغ  .#21: 1389ةـحاف، ك رزتی$ اؿث آظؼت ك د٣یا در صٛیٛی ؿْادت ؿ٨م

زادق  جؼةیث ٠ؼاٚتث از ٣ك٨ ك١٣ام آد٠ی یؼاز١اؿ رؿیغف ک٨دؾ اؿث قك٦٨ی، ارزش ١٦اف ة٥ ک

 #،1364:30قك٦٨ی، $در زؼیاف رقغ كم، ی٤ْی ٠ـیؼ ًتیْی اك ة٥ ؿ٨م ک١اؿ اؿث 

 گطايی فغطت

 ق٨د ٠ی ٣ا٠یغق ٌٗؼت ک٥ اكؿث ةا٤ًی ٦ـح٥ ١٦اف ا٣ـاف ٠ا٦یث اؿال٠ی، دا٣ك٤١غاف ّٛیغق ة٥

 ك جسؼةی ك ّٛال٣ی ٨ٚام کارگیؼم ة٥ ك ا٣ـا٣ی صیات ج٤ُیٟ در ٠ض٨رم ك امٞی ٣ٛف ک٥

 را ٌٗؼت قك٦٨ی دکحؼ .#25: 1392دیگؼاف، ك ٣ژاد ؿتضا٣یک٤غ $ ٠ی ای٘ا كصیا٣ی کالـ از اؿح١غاد

 اؿث، اکحـاةی ٔیؼ ك ا٣ـاف ؿؼقث زؽء ی٤ْی »دا٣غ  ٠ی جك٨ی٤ی ا٠ؼم ًتیْث ك ٔؼیؽق ٠ا٤٣غ ٣یؽ

 ای٢ ک٥ ٦ـث ك ة٨دق ٠ـائٞی ؿٞـ٥ٞ یك: ک٤غ ٠ی ؼح٠ٌ گ٥٣٨ ای٢ را ا٣ـاف ٌّٗؼیات ةضخ ة٤اةؼای٢

 .#72: 1385قك٦٨ی،$@ةاق٤غ  ٠ی ٠ٌؼح ا٣ـا٣یث ة٤اـ را ٠ـائٜ
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 گطايی غبيت

پؼكرش  ٔایی ٦غؼ ٨٤ّاف ة٥ اؿال٠ی ةی٤ف در پاؾ ز٣غگا٣ی ك ًیت٥ صیات ک٥ رؿغ ٠ی ٣ُؼ ة٥

غیك٤١غ ٠ـ١ٞاف قك٦٨ی ٦ٟ ة٥ ٨٤ّاف ا٣ .#1384 ر١٤٦ا،$ ةاقغ ٠ٌؼح ٚؼآف در ٨ٌٞ٠ب ا٣ـاف

٠ْحٛغ اؿث: ٦ؼ ٨٠ز٨دم را ک١اٝی اؿث ک٥ ٦غؼ ظٞٛث ك ة٥ جتِ آف، ٦غؼ جؼةیحف رؿیغف 

ة٤اةؼای٢، ٦غؼ جْٞیٟ ك جؼةیث آد٠ی جـ٧یٜ ؿیؼ م٨ْدم ك اؿحك١اٝی ا٣ـاف ة٥ ؿ٨م  .ةغاف اؿث

 .#30 ی٣٨غپ، د٠یآ ٦غؼ جْٞیٟ ك جؼةیث$اؿث صاٝث ک١اٝی اؿث ک٥ ظٞٛحف ٠ٛغر قغق 

 

 ٍضیاذتیبض ثب

ة٨ٌرم ک٥ جن٨ر  .از ٝضاظ ٗٞـ٘ی، آزادم، ١٦چ٨ف جْٞیٟ ك جؼةیث از ا١٦ّٟ ص٨ٛؽ آد٠ی اؿث

ْی ةغكف ةؼظ٨ردارم از آزادم  ٦ام  از ًؼٗی ٠كا٦غات ك آز٠ایف .٣یـث پػیؼ ا٠كافا٣ـاف كٚا

اش را  ٠عحٖٞ> ٣كاف دادق اؿث ک٥ آد٠ی ٌٗؼجان ك از ةغك ج٨ٝغ ًاٝب آزادم اؿث ك ٦ؼچ٥ آزادیف=

 #168: 385قك٦٨ی،اكؿث $د ک٤غ ٨٠زب درد ك ر٣ر ٠ضغك

 ػبهلیت اًؿبى

 ٣ُؼ در ّا٠ٞی چ٨ف ا٣ـاف اؿال٠ی، ا٣غیك٥ در ک٥ اؿث ای٢ ةیا٣گؼ ّا٠ٜ ٤٠ؽ٥ٝ ة٥ ا٣ـاف ًؼص٨ارق

 ٣ُؼ در ١ّٞف ٤٠كأ را اك ك ؿاظث ٤٠حـب اك ظ٨د ة٥ را كم رٗحار ج٨اف ٠ی ک٥ اؿث قغق گؼٗح٥

دارد  پؼدازد ك ةیاف ٠ی كت ةی٢ جؼةیث ا٣ـاف ك زا٨٣راف ٠یدر ای٢ ظن٨ص قك٦٨ی ة٥ ج٘ا .گؼٗث

زیؼا  .دار اؿث ق٣٨غ ك ای٢ ج٘اكجی ٤ْ٠ی ا٣ـاف ةؼظالؼ صی٨اف، ٗٛي ة٥ كؿی٥ٞ آد٠یاف جؼةیث ٠ی

ج٨ا٣غ  ک٤غ ك در ةـیارم از ٨٠ارد ٠ی ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف جادیؼ رٗحار جؼةیحی ةؽرگـاالف را اصـاس ٠ی

غا٠ات جؼةیحیآف را ارزیاةی ک٤غ ك چ٥ ةـا  ام ک٥  کـا٣ی ک٥ از ای٢ ًؼیٙ ة٥ ٣ٛاط وْٖ ٚا

 .#45: 1385قك٦٨ی،ةؼ٣غ $ م ظ٨دقاف ا١ّاؿ گؼدیغق اؿث پی ٠ی درةارق
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 گطايی اػتسال

ؼاط گ٥٣٨ ٦ؼ از پؼ٦یؽ ك ا٣ـاف جؼةیث در ج٨ازف ك اّحغاؿ رّایث ةیا٣گؼ گؼایی اّحغاؿ امٜ  ك ٗا

ْیثقك٦٨ی ٠ْحٛغ اؿث .اؿث ج٘ؼیي در پؼكرش ٨ٚا ٦ام ٠حىاد  ، كز٨د آد٠ی یك ؿٞـ٥ٞ كٚا

جا صّغ زیادم، در گؼكق آف اؿث ک٥ ةح٨ا٣غ ةی٢ ای٢ ٨ٚام ٠حىاد  اؿث؛ ك ؿیؼ جكا٠ٞی كم

 #،43: 1385قك٦٨ی،ک٤غ $١٦ا٤٦گی ك جْادؿ ایساد 

 ذَزثیٌی غلجِ ثط

ظ٨دةی٤ی ًؼز  یؼازجؼةیث ٚتٜ از ٦ؼ چیؽ، ٠تارزق ّٞی٥ ظ٨دةی٤ی اؿث، »قك٦٨ی ٠ْحٛغ اؿث

٦ام  ظ٨ا٦غ زؽ ة٥ کكف م ظ٨یف کؼدق ك ١٣ی جٞٛی ١ّٞی آد٠ی اؿث ک٥ ١ّغان ظ٨د را ٚت٥ٞ

 .#103: 1385قك٦٨ی،د٦غ $٠ؼة٨ط ة٥ ًتیْث زیـحی ك ركا٣ی ظ٨د ازارق جسٞی 

 هفَْم فطزيت

ْی آف اؿث ک٥ از جْٞٙ ظ٨د ة٥ زا٥ْ٠ اركاح اًالع کا٠ٜ داقح٥ جضٛٛف را ج٧٤ا  ٗؼدیث كٚا

پایا٣ی اؿث ک٥ در ٦ؼیك از ٝضاظ ٦ـحی  ٚا٨٣ف جضٛٙ كم جالش ةی .غا٣غم ای٢ جْٞٙ ة زاییغق

م ٠كاة٧ی اقحٕاؿ دار٣غ در ز٧ث ٗؼاجؼ از ظ٨د ك ة٥  ٦ام دیگؼ ک٥ ة٥ ا٣ساـ كَی٥٘ ةیارم ٗؼدیث

اؿث جؼةیث، پیف درآ٠غ ك در ّی٢ صاؿ ر٠ؽ ای٢ ١ّٜ  .ک٤غ ٨ُ٤٠ر ةازؿازم ظ٨یف ٠ی

 .(104 :1385قك٦٨ی،$

 سىق اجتوبػی هفَْم

 ٦غٗی ٣عـحی٢ ٗٛي قغف ازح١اّی ٣یـث، قغف ازح١اّی ةا ٠حؼادؼ جؼةیث ة٨د ٠ْحٛغ قك٦٨ی

 آد٠ی ةؼدف ةیؼكف ةؼام ركقی کؼدف ازح١اّی .گیؼد ٠ی ٚؼار ًتیْث ٦ام ٦غؼ ةؼاةؼ در ک٥ اؿث

 ة٥ رؿیغف ةؼام آد٠ی ٦ؼچ٤غ .اؿث ارادم ٦ام ظ٨اؿح٥ صی٥ٌ ة٥ اك کؼدف كارد ك ٔؼایؽ دایؼق از

 .#94: 1385قك٦٨ی،ةگػرد $ قغف ازح١اّی ٠ؼص٥ٞ از ةایغ ظ٨د رقغ ماّال صغّ 
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 هفَْم تطثیت

 چ٨ف .اؿث ؿاظح٢ ٚی١حی یا ٠ؼ٨ٔب ك کؼدف زیاد دادف، ١٣ا ك رقغ ٤ْ٠ام ة٥ ٕٝث در @جؼةیث»

 اؿث، ک١اؿ آف ة٥ رؿیغف ٦غؼ آف جتِ ة٥ اك ظٞٛث ٦غؼ ک٥ اؿث ک١اٝی ٨٠ز٨دم ٦ؼ ةؼام

جادیؼم ک٥ ةؽرگـاؿ ی٤ْی ٗؼدم ک٥ از ک١اؿ ٣ـتی ةؼظ٨ردار اؿث، قك٦٨ی ٠ْحٛغ اؿث: جؼةیث 

گػارد جا كم را در رؿیغف ة٥ ٠غارج  جؼم دارد ٠ی م ةیف ةؼ ظؼدؿاؿ ک٥ ٨١ْ٠الن ةا ک١اؿ ٗام٥ٞ

 .#10: 1387ٔ٘ارم زا٦غ ک٤غ $ جؼ ک١اؿ یارم ّاٝی

 

 تطثیت ٍ تؼلین ّسف

ـاف ة٥ ؿ٨م صاٝث ک١اٝی اؿث ک٥ در ٦غؼ جْٞیٟ ك جؼةیث، جـ٧یٜ ؿیؼ م٨ْدم ك اؿحك١اٝی ا٣

ِ، ٦غؼ ٧٣ایی جْٞیٟ ك جؼةیث در اؿالـ، 2-48: 1374قك٦٨ی،$ ظٞٛحف ٠ٛغر قغق اؿث # در كٚا

 .#115-138: ٨٠1373ؿ٨م،اؿث $روام ظغا ك جٛؼب ذات اك 

 ّبی اهیل زٍضکین اًسيكِ

 در ك قغ پػیؼٗح٥ @٨٣ر٠اؿ اک٨ؿ» ّاٝی ٠غرؿ٥ در 1879 ؿاؿ در مك .#1858-1917دكرکیٟ $

 ٚؼار ة٣٨ٞغؿ ٨٠ریؾ ك راك ژكرق، ژاف ةؼگـ٨ف، ٦ا٣ؼم ٠ا٤٣غ ام ة٤ٞغآكازق ٗالؿ٥٘ جأدیؼ جضث آ٣سا

 یك ٨٤ّاف ة٥ را ق٤اؿی زا٥ْ٠ رقح٥ ٦ام پای٥ ج٨ا٣ـث جغریؾ، ك ْٗاٝیث ٦ا ؿاؿ از ةْغ ك گؼٗث

 جغریؾ ة٥ رقح٥ ای٢ اؿحاداف از یكی ٨٤ّاف ة٥ ٣یؽ ظ٨د ك ک٤غ گػارم ة٤یاف دا٣كگا٦ی رقح٥

 ٠ضـ٨ب ٣یؽ جؼةیث ك زا٥ْ٠ ق٤اس جْٞیٟ دیگؼ كم ٣عـحی٢ ةیا٣ی ة٥ #،1377ک٨زر،$ .ةپؼدازد

 .گؼدد ٠ی

 قٌبؾی هؼطفت

 ك ق١ارد ٠ی ق٤اظث اةؽار یگا٥٣ را ص٨اس ظ٨یف، ّنؼ پ٨زیح٨یـحی ٗىام ٔٞتة دٝیٜ ة٥ دكرکیٟ

 آٔاز ٣ٌٛة ٨٤ّاف ة٥ سص٨ا آكردف صـاب ة٥ از ٔیؼ دیگؼم ركش ج٨ا٣غ ١٣ی دا٣ك٤١غ: »گ٨یغ ٠ی
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 ر٦ا د٦غ ٠ی ٣كاف را ٠ْا٣ی ای٢ ک٥ اٝ٘اَی ك کٞی ٦ام ا٣غیك٥ ٚیغ از ج٨ا٣غ ١٣ی ك ةؼگؽی٤غ پژك٦ف

٠ٛغـ ك $ @.د٦غ ٚؼار کٞی ٠ْا٣ی ایساد اكٝیة ٠ادة ٨٤ّاف ة٥ را ظ٨د ص٨اس ک٥ ای٢ ٠گؼ ق٨د،

 .#90: ٠1390ض١غم، ظاف

 قٌبؾی ًؿبىا

 ظ٨دش ك گیؼد ٩٠ قكٜ زا٥ْ٠ در ا٣ـاف ؿؼقث .اؿث ٥ْزا٠ ٠ضن٨ؿ ا٣ـاف دكرکیٟ، ٣ُؼ از

 ٦یچ ك ک٤غ ٩٠ پؼ را آف ٠ضح٨ال زا٥ْ٠ ک٥ اؿث ظا٩ٝ َؼؼ یك ا٣ـاف صٛیٛث، در .٣غارد چیؽل

 ٨٠ز٨دم یك امٜ، در آد٠ی ؛#53ػ  48: 1376دكرکیٟ،$ ٣غارد كز٨د آف در ٔؼیؽل ك ٌٗؼل ا٠ؼ

اؿث  ظ٨یف زا٥ْ٠ ازح١اّی ز٣غگی رؿٟ ك راق یادگیؼم ك آ٨٠زش ة٥ ٠ٞؽـ ك اؿث زیـحی

 .#165 .:1360ة٤غ،  $ّال٥ٚ

 گطايی  ضز فغطت

گاق ٦یچ چیؽ  آف»ک٤غ اگؼ ةع٨ا٦یٟ ةؼام ٌٗؼت ٠ا٦یحی ٠حاٗیؽکی ٚائٜ ق٨یٟ:  دكرکیٟ اّالـ ٠ی

جا زایی ک٥  .رؿا٣غ ای٢ ّتارت ٤٠كؼ ة٨دف ٌٗؼت در ا٣ـاف را ٠ی@ ج٨ا٣غ كز٨د آف را داةث ک٤غ ١٣ی

ْیحی داقث، ٠یاگ»اؿث ٠ْحٛغ  ةایغ آدار آف ة٥ ٠ؼاجب در رٗحار  ؼ ؿؼقث درك٣ی ا٣ـاف كٚا

 .#122: 1373 دكرکیٟ،$ @گكث ٦ا آقكار ٠ی ا٣ـاف

 ججط اًگبضی

کارکؼدگؼایی ظ٨د ةا ةؼجؼ ق١ؼدف زا٥ْ٠ از ا٣ـاف، ا٣ـا٣یث ةغكف زا٥ْ٠ را   دكرکیٟ در ٣ُؼیة

ك ؿاظحار٦ام ازح١اّی ك ٠ضن٨ؿ دا٣غ ك ٠غّی اؿث ا٣ـاف جاةِ ك ٨٧ٛ٠ر ٠ضیي  ٤٠ح٘ی ٠ی

یاةغ ک٥ جضث ٗؼ٠اف ٣یؼك٦ایی  ک٤غ، در٠ی ا٣ـا٣ی ک٥ در ازح١اع ز٣غگی ٠ی .قغف اؿث ازح١اّی

 1360:128$دكرکیٟ،  ٚؼار دارد ک٥ ٠ـحٜٛ از اك ٦ـح٤غ

 ضٍحاًکبض 

٦ـحی کا٠الن  ٦ام ةكؼم ا٣ـاف را ٨٠ز٨دم دارام دك دكرکیٟ ةؼ ای٢ ةاكر اؿث ک٥ ١٦ة ٗؼ٤٦گ

كم ةؼ ای٢ ةاكر اؿث ک٥ ٠ا ٌْٚان كز٨دم  .یكی زـٟ ك دیگؼم زاف :ا٣غ گ٢ جن٨ر کؼدق٣ا١٦
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ایٟ: یكی ٗؼدم ٣اب ک٥ ریك٥ در ا٣غاـ ٠ا دارد؛ دیگؼم ازح١اّی ک٥ چیؽم زؽ ادا٠ة  دكگا٥٣

اش زا٠ْة  ٠ؼگی ةی .ک٥ در دركف ٠اؿث زا٥ْ٠ اؿث ،گ٨یغ زاف ٠ا دكرکیٟ ٠ی .زا٥ْ٠ ٣یـث

ق٤اظحی دكرکیٟ ركح ة٥ ٤ْ٠ام ٠حاٗیؽیكی كز٨دم  ؼای٢، ًتٙ ٠تا٣ی ا٣ـافة٤اة ةعف ٠اؿث جْاٝی

ؼاد  : 1387ج٧٤ایی،اؿث $ّی٤ی ك ظارزی زؽ زا٥ْ٠ ٣غارد ك ة٥ ّتارت دیگؼ زا٥ْ٠ ١٦اف ركح ٗا

39#. 

 اضضبًبپصيطی اًؿبى

رك، دتات ازح١اّی را ٠ؼ٨٦ف ا١ّاؿ  ازای٢ .٠غّی اؿث ا٣ـاف ذاجان ارواقغ٣ی ٣یـث دكرکیٟ

ؽایف روا٤٠غم ا٣ـاف ٦ام اظالٚی ٠ی دیث٠ضغك ة٤اةؼای٢، زا٥ْ٠ ز٠ا٣ی در صاؿ جْادؿ  دا٣غ، ٥٣ ٗا

ؼاد را در ز٧ث ٤٠اِٗ کٜ ٣ُاـ ٦غایث  اؿث ک٥ از ًؼیٙ ٗكار ازح١اّی، ٠یٜ ١٣ایغ ٦ام ٗا

 .#105: 1387ج٧٤ایی،$

 ظازیآ هفَْم

 ك زا٥ْ٠ از ر٦ایی ٥٣ اؿث زا٥ْ٠ ٨ٚا٣ی٢ از ٗؼد جتْیث ٤ْ٠ام ة٥ دكرکیٟ ٦ام ا٣غیك٥ در آزادم

ْیحی زا٥ْ٠» :ق٨د ١٣ی آزاد زا٥ْ٠ زتؼ از ا٣ـاف ّتارجی ة٥ .آف ةؼاةؼ در ٠ٛاك٠ث  ٠ا٤٣غ اؿث كٚا

 ز٧اف كاةـحگی ٠ذٜ ٣یؽ آف در ا١ّاؿ ای٢ جادیؼ ك ٠ا ا١ّاؿ ة٥ آف كاةـحگی ظارزی؛ ز٧اف

 جٕییؼات ك آف ةؼاةؼ در ٠ا٣غف ز٣غق ةؼام ٣اچاریٟ ٠ا ی٤ْی اؿث؛ ةؼآف ٠ا جادیؼ ك ٠ا ة٥ ظارزی

 .#356: 1383 دكرکیٟ،$ @ق٨یٟ جـٞیٟ آف در صامٜ

 فطزگطايی هفَْم

 .ق٤اظحی ركش ك ظ٨دپؼؿحا٥٣ ٗؼدگؼایی ٥٣ اؿث اظالٚی ٗؼدگؼایی ٗؼدگؼایی، از دكرکیٟ ٠ٛن٨د

 ٤ْ٠ام ة٥ ةٞك٥ ٣یـث، زا٥ْ٠ ٚیغ از ا٣ـاف ر٦ایی ٤ْ٠ام ة٥ دكرکیٟ ا٣غیك٥ در اظالٚی ٗؼدگؼایی

 آزادا٥٣ ١ّٜ ٦ام پیا٠غ ةؼاةؼ در ٗؼد كٝی .اؿث ا٣حعاب ١ٞٚؼك یاٗح٢ گـحؼش ك ١ّٜ در الؿاؿحٛ

 .#113: 1389ٗنیضی،اؿث $ اًاّث ة٥ ٠ٞؽـ ك ٠ست٨ر کا٠الن  ظ٨د
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 تطثیت هفَْم

 ک٥ ٠ؼةیا٣ی ٣ُؼیات ك دا٣غ ٠ی  ازح١اّی ا٠ؼ را جؼةیث ك ک٤ث، جْٞیٟ اگ٨ؿث ١٦چ٨ف دكرکیٟ

 ٚاةٜ زا٥ْ٠ ةغكف را جؼةیحی ٦یچ ام٨ال ك ک٤غ ٠ی ا٣حٛاد ا٣غ دا٣ـح٥  ؼدمٗ پغیغق را جؼةیث ك جْٞیٟ

 ١ّٞی از ّتارجـث: د٦غ ٠ی جؼةیث ك جْٞیٟ ة٥ دكرکیٟ ک٥ جْؼی٘ی ٝضاظ ١٦ی٢ ة٥ .دا٣غ ١٣ی جن٨ر

 .دارد ٠ی ٨١ْ٠ؿ ٣یـث ٚادر ازح١اّی ز٣غگی ةؼام ٨٤٦ز ک٥ ٣ـٞی درةارق ةاٝٓ ٣ـٜ ک٥ دا٣غ ٠ی

 .اؿث ازح١اّی ٦ام ز٠ی٥٤ پؼكرش دادف ٚؼار ٠غ٣ُؼ از ّتارت  پؼكرش ك آ٨٠زش ی٤ْی

 .#34: 1380ة٤غ، ّال٥ٚ$

 ٚؼار ؿؼ٠كٙ را دیگؼاف رٗحار ظ٨د، ظ٨دم ة٥ ٗؼد ٦ؼ اةحغایی زا٥ْ٠ در دكرکیٟ، ّٛیغق ة٥ 

 گؼدف رؿ٨ـ ك آداب ك اّحٛاد ة٥ کؼدق، جتْیث دیگؼاف از ٠اقی٤ی ًؼز ة٥ کارم ٦ؼ در ك د٦غ ٠ی

 از را زا٥ْ٠ یاٗح٥، صاک١یث ازح١اّی رٗحار ةؼ ؿادق ركاةي ؿٞـ٥ٞ یك ٣حیس٥، در .٧٣غ ٠ی

 ٦غؼ ك ٚتٞی ٚنغ ةغكف پؼكرش ك آ٨٠زش ام زا٥ْ٠ چ٤ی٢ در .ؿازد ٠ی ةؼظ٨ردار ١٦تـحگی

 ٣ـٜ ك ؿا٤١ٝغ ك ةاٝٓ ٣ـٜ ٠یاف رایر ركاةي ك ظا٨٣ادق ًؼیٙ از آگا٦ا٥٣، ٣ٛك٥ ةغكف ك ٠كعل

 .#205-208: 1377ک٨زر،$ق٨د  ٠ی ١ّٞی ٣ارس، ك ز٨اف

 گطايی افطاعی جبهؼِ

ؼاد ازؽام آف ١٦گی در ظغ٠ث کٞیحی ک٥  ام ٠ی دكرکیٟ زا٥ْ٠ را ة٥ ٠ذاةة ٨٠ز٨د ز٣غق دا٣غ ک٥ ٗا

كزغاف »ای٢ کٞیث ػ ک٥ دكرکیٟ آف را  .ک٤٤غ ةعكغ، ادام كَی٥٘ ٠ی ةٛام ٣ُاـ را اؿح١ؼار ٠ی

ؼاد ٠ی@ ز١ْی ك صاکٟ ةؼ  ٦ا آف٣یـث، ةٞك٥ چیؽم زغا از  ٣ا٠غ ػ ٥٣ ج٧٤ا صامٜ جس١ِ م٨رم ٗا

ؼاد جض١یٜ ٠ی : 1385ؿاّی،١٣ایغ $ آ٧٣اؿث ک٥ ٦ؼگاق الزـ ةاقغ از ظارج ظ٨د را ةؼ جك جك ٗا

39#. 

 تکبهل اجتوبػی

ؿؼقث ا٣ـاف یك َؼؼ ظاٝی اؿث ک٥  .دارد؛ ا٣ـاف ٠ضن٨ؿ زا٥ْ٠ اؿث دكرکیٟ ةیاف ٠ی

ٌؼم ك ٔؼیؽم ك ٦غٗی كرام آف كز٨د ٣غارد، صحی ک٤غ ك ٦یچ ا٠ؼ ٗ زا٥ْ٠ ٠ضح٨ام آف را پؼ ٠ی
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در کٜ دكرکیٟ ٠ْحٛغ  .#118: 1389ٗنیضی،اؿث $٠یٜ ة٥ صیات ازح١اّی ٠ضن٨ؿ زا٥ْ٠ 

چ٥ را ةایـح٥ كوِ ازح١اّی ز٠ا٥٣  ٦ام دیگؼم زؽ آف ٦ؼگؽ ١٠ك٢ ٣یـث کـی ارزش»اؿث: 

 .#52: 1360دكرکیٟ،$اؿث ٨٠رد ظ٨اؿث ٚؼار د٦غ 

 .ج٨اف ة٥ ای٢ م٨رت ظالم٥ ٨١٣د دکحؼ قك٦٨ی ك ا٠یٜ دكرکیٟ را ٠ی ٦ام در ٠س٨١ع ا٣غیك٥

 ّبی فلؿفی زٍضکین ٍ قکَّی : هقبيؿِ هقَل1ِ ُقوبضقکل 

 

 قکَّی ٍ زٍضکین زيسگبُ زض اقتطاک ػبهل: 2 قوبضُ قکل

 

 

 

 

 

 قکَّی  زٍضکین

 گؼایی زا٥ْ٠

ی
اؿ
ق٤
ی 

ـح
٦

 
ی
اؿ
ق٤
ف 
ـا
ا٣

 

 گؼا گؼا ك ٔایث  ک١اؿ

 جكا٠ٜ ا٣ـا٣ی جكا٠ٜ ازح١اّی

 ّا٠ٞیث ٗؼدم ّا٠ٞیث زا٥ْ٠

 ؼااظحیار گ زتؼگؼا

 ظغاگؼایی الادرم

 گؼا ٌٗؼت ٌٗؼت ٣٘ی
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 گیطی ثحث ٍ ًتیجِ

 ٠ح٘اكت ٦ام ز٤ت٥ ك پؼداظح٥ ةؼرؿی ك ةضخ ة٥ آ٨٠زش ك پؼكرش درةارق ةـیارم پؼدازاف ٣ُؼی٥

 ك ةضخ ة٥ ز٠ی٥٤، ای٢ در ک٥ ٦ـح٤غ ٠ح٘كؼم دك دكرکیٟ ك قك٦٨ی .ا٣غ دادق ٚؼار جأ٠ّٜ ٨٠رد را آف

آف چ٥ ک٥ كز٥ ٠كحؼؾ ای٢ دك ا٣غیك٤١غ در ص٨زق جْٞیٟ ك جؼةیث ةؼزـح٥  .ا٣غ پؼداظح٥ ةؼرؿی

٦ام  ا٠ّا ةی٢ ای٢ دك ا٣غیك٤١غ ج٘اكت .کؼدق اؿث ج٨ز٥ ة٥ ا١٦یث ازح١اع ك جؼةیث ازح١اّی اؿث

 ٣اپػیؼ ؿیؼم ٔؼایؽ دارام ٠ست٨ر، ٨٠ز٨دم را ا٣ـاف چ٤ا٣ك٥ دكرکیٟ، .٠ا٨٦م ةـیار پغیغار گكث

 اظحیار، ك ارادق ی٤ْی ا٣ـاف ٦ام كیژگی جؼی٢ امٞی ك دا٣غ ٠ی ٠حاٗیؽیكی ٤ْ٠ام ة٥ ركح ٗاٚغ ك

ةؼ  .دا٣غ م صؾ ٠ی ك ج٧٤ا اةؽار ق٤اظث ةؼام ٠حؼةی را ٨ٚق .گؼٗث ٣ادیغق ا٣ـاف در را ركح ك ٌٗؼت

٣گؼدد چ٤ا٣ك٥  ك ٣ٛف ازح١اّی ٠ی ة٥ ک٨دؾ اؿال٠ی ركیكؼدم ظالؼ دكرکیٟ دکحؼ قك٦٨ی ةا

 ك دا٣غ ٠ی ک١اؿ ة٥ رؿیغف را جؼةیث امٞی ٦غؼ ك ق٨د ٠ی ٠حن٨ر كاظحیار ٌٗؼت دارام را ک٨دؾ

 .دا٣ـث ٠ی اؿث ک١اؿ ١٦اف ک٥ امٞی ٦غؼ ة٥ رؿیغف ةؼام ام كؿی٥ٞ را قغف ازح١اّی

 

 هٌبثغ

 پؼدازم در ٣ُؼی٥ ٦ام چاٝف ك جؼةیحی ٦ام ٣ُؼی٥»#٠1386ض١غزْ٘ؼ $ ؿؼقث، پاؾ

م٘ضات:  .قكٟ ؿاؿ .20 ق١ارة ،آ٨٠زقی ٨٣آكری٧ام ٗن٤ٞا٠ة .@ایؼاف پؼكرش ك آ٨٠زش

148-126. 

 .٠ؼ٣غیؽ ٠ك٧غ: ،ق٤اؿی زا٥ْ٠ ٦ام ٣ُؼی٥ #،1387اة٨اٝضـی٢ $ صـی٢ ج٧٤ایی،

 .٠ؼکؽ: ج٧ؼاف .پؼ٦اـ ةاٚؼ جؼز٥١ .ازح١اّی کار جٛـیٟ .#1383$ ا٠یٜ دكرکیٟ،

 ایؼا٣ی ٠ؼکؽ: ج٧ؼاف .ام ظ١ـ٥ ٗؼ٣از جؼز٥١ .ق٤اؿی زا٥ْ٠ ك ٥٘ٗٞـ .#1360ا٠یٜ $ دكرکیٟ،

 .٦ا ٗؼ٤٦گ ٠ٌا٥ْٝ
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 دا٣كگاق: ج٧ؼاف .کارداف ٠ض١غ ٩ّٞ جؼز٥١ .ق٤اؿ٩ زا٥ْ٠ ك جؼةیث .#1376ا٠یٜ $ دكرکیٟ،

 .ج٧ؼاف

 جْٞیٟ .@.دكرکیٟ ك ٗاراةی جؼةیحی ٦ام ا٣غیك٥ ةؼ جضٞیٞی» .#١٦1388كاراف $ ك رؿ٨ؿ رةا٣ی،

 .75-105 م٘ضات .78 یاپیپ ق١ارق .17ؿاؿ  .9.ال٠یاؿ جؼةیث ك

 .@ق٤اؿی اؿال٠ی ق٤اؿی زا٥ْ٠ ٠تا٣ی ارزش» .#1389$ ٢یصـرزتی، ٠ض٨١د ك ةـحاف 

 .7-23م٘ضات:  .3ش  .2س  .اؿالـ ك ٨ّٞـ ازح١اّی

 ٠س٥ٞ .@اؿالـ جؼةیحی دیغگاق از ٨ٌٞ٠ب ا٣ـاف ٦ام كیژگی ؿی١ام» .#1384$ اکتؼ .ر١٤٦ا

 .1ش  .1 س .اؿال٠ی جؼةیث

 ك اؿالـ ٣گاق از ق٤اؿی ظ٨د ٨٧٘٠ـ ةؼرؿی» .#1392ةاةك $ ق١كیؼم ك قیغا ٦ؼكم، ریاوی

 .191ق١ارق  .دكـ ك ةیـث ؿاؿ .٠ْؼٗث .@آف جؼةیحی ٦ام ركش ك ا٦غاؼ اؿح٤حاج

 .45-58 م٘ضات

 .زرةاؼ ج٧ؼاف: ،ةؽرگ ق٤اؿاف زا٥ْ٠ ز٣غگی #،1385دیگؼاف $ ك ایؼج  ؿاّی،

 ك ٔؼب ك اؿالـ دیغگاق از ا٣ـاف ٠ا٦یث جتیی٢»#1392$ گؼافید ك م٧٠غ .٣ژاد ؿتضا٣ی

 دكرق .یكٟ ك ةیـث ؿاؿ .اؿال٠ی جؼةیث ك جْٞیٟ ٠ـائٜ در پژك٦ف .@دی٤ی جؼةیث ٨ّا٠ٜ

 .43 – 27 .20 ق١ارق .زغیغ

 پؼكرش ز٠ی٥٤ در جؼةیحی ّاٟٝ چ٤غ دیغگاق ٠ٛایـ٥» .#1374$ ٜیظٞ .اٝٛؼائی ؿٌٞاف

 ق١ارق .جتؼیؽ ا٣ـا٣ی ٨ّٞـ ك ادةیات دا٣ككغق ٠س٥ٞ .@اؿالـ غس٠ٛ ٠كحب ٣ُؼ ك ازح١اّی

 .66- 39: م٘ضات .جاةـحاف .155

 رو٨م ٚغس  ٠ك٧غ: آؿحاف .آف ٠ؼاصٜ ك جؼةیث ك جْٞیٟ# 1374ٔال٠ضـی٢ $ قك٦٨ی،

 ٠ك٧غ: .چ٧ارـ ك ةیـث چ .1 .پؼكرش ك آ٨٠زش ام٨ؿ ك ٠تا٣ی# 1385ٔال٠ضـی٢ $ قك٦٨ی،

 رو٨م ٚغس آؿحاف

 .ركاف ج٧ؼاف: .٧٣ٟ ك ةیـث چ .پؼكرش ك آ٨٠زش ق٤اؿی زا٥ْ٠ .#1380ّٞی $ ٤غ،ة ّال٥ٚ
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 ك جْٞیٟ اؿحاداف$ قك٦٨ی ٔال٠ضـی٢ جؼةیحی ٣ُؼات ةؼ ٠ؼكرم .#1378$ ٟی٠ؼ زا٦غ، ٔ٘ارم

 .10-:11م٘ضات  .223 ق١ارق .ٗؼكردی٢ دكـ ٣ی٥١ .٠ْٟٞ رقغ ٠س٥ٞ .#ایؼاف جؼةیث

 ؿاؿ .٠ْؼٗث .@دكرکیٟ دیغگاق ٣ٛغ: آزادم ك زا٥ْ٠ م٤٠غ ٚا٨٣ف» .#1389اهلل $ ا٠اف ٗنیضی،

 .107-122: م٘ضات .157 ق١ارق .٨٣زد٦ٟ

 ج٧ؼاف: دالدی، ٠ضـ٢ جؼز٥١ .ق٤اؿی زا٥ْ٠ ةؽرگاف ا٣غیك٥ ك ز٣غگی #٨ٝ1377یؾ $ ک٨زر،

 .ٗؼ٤٦گی ك ١ّٞی

 .ؿؼكش ج٧ؼاف: ؿ٨ـ چ .کا٣ث جؼةیحی ٗٞـ٥٘ .#1383ًیّت٥ $ .٠ا٦ؼكزادق

 كز٨دم ك ٠ْؼٗحی ٦ام ز٠ی٥٤ ةؼرؿی ك ٣ٛغ .#1390$ ٟیکؼ .٠ض١غم ظاف ك ؿْیغ .٠ٛغـ 

: م٘ضات .1390 جاةـحاف .ؿ٨ـ ق١ارق .دكـ ؿاؿ .٠ْؼٗث .دكرکیٟ کارکؼدگؼایی ٣ُؼیة

 .112 ػ 85

 در کارکؼدم جتیی٢ ةؼ ق٤اؿا٥٣ ركش درآ٠غم»#1387$ یجٛ ٠ض١غ ؿیغ .اةٌضی ٨٠صغ

 .پاییؽ .56ش  .14ؿاؿ  .ا٣ـا٣ی ٨ّٞـ ق٤اؿی ركش ٗن٤ٞا٥٠ .@دكرکیٟ ق٤اؿی زا٥ْ٠

 .123-145 م٘ضات

 .دا٣كگا٦ی ز٧اد گیالف: .آر٠ا٣ی ا٣ـاف ؿی١ام# 1373ا٥ّٞٝ $ كٝی ٨٠ؿ٨م،

 .٣ا ةی: ج٧ؼاف .چ٧ارـ چ .االزح١اع ّٟٞ یا ق٤اؿی زا٥ْ٠ .#1341یضیی $ .٧٠غكم

 .پا٣ؽد٦ٟ چاپ .پؼكرش ك آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ ة٥ ٣گا٦ی .#1381$ ٢یؼّتغاٝضـی٠ .زادق ٣ٛیب

 .٨٧ًرم: ج٧ؼاف
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