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 شاپا: 2008-4641  

   آزاد اس .     نویسادگان / دسگرسی ب  مگن کامل مقال  براساس قوانین کریگیو کامانز   ©

ای:  رشتهها و کارکردهای مطالعات میانبازشناخت بایستگی 
 مفاهیم حقوقی و ادبی 

 

  3مقدم، محمود فیروزی2*مقدم، مهیار علوی1رسول افضلی 
 10/11/1400پذیرش:    ؛28/05/1400دریافت: 

چکیده
ای جاییاهی درتور توج  یافگ  اس  و ب  نیازی اساسی  رشگ  امروزه در نظام آموزش عالی، مطالعا  میان 

هننای گوننناگون و  های دانشیاهی و در فرایاد تولید علم تبدیل شده ک  افزون بننر گسننگراندنن دان  در محیط 
پژوهننی،  هننای دان  شدن مرزهننای جدینند در حوزه گشوده جوار، موجب های هم های رشگ  کاربرد ظرفی  

شننود. از ایننن  ای می رشننگ  های ناشننی از ت  گویی ب  حل مسائل چادوجهی و نیز دورشدن از بحران پاسخ 
بننردن از  هننای پینندا و پاهننان دو حننوزت مطالعننا  حقننوقی و مطالعننا  ادبننی و بهره ماظر، نیاه بنن  قابلی  

ای فننراهم کانند تننا پژوهشننیران ایننن دو حننوزه را در  تواننند زمیانن  می   هننا، سازوکارهای علمی هرینن  از آن 
ای و  های جدید علمی و رفع نیازهای جوامع بشری یاری رساند. این مقال  کنن  بنن  روش کگاب اننن  رهیاف  

ای ادبیننا  و  رشننگ  صور  کیفی انجام شده، دسننگاوردش ایننن اسنن  کنن  مطالعننا  میان ها ب  تحلیل داده 
تواننند در دو قلمننرو ادبیننا  و حقننوق، در  ماعی و دانشننیاهی اسنن  و نگننایی آن می حقوق، ضرورتی اجگ 

های اجگمنناعی، گسننگرش سننطی عق نینن  و عنندال  اجگمنناعی در جامعنن ، کشنن   ریننزی سیاسنن  پی 
قلمروهای جدید فکری، واکاوی و شاات  تطاهننای فرفننداران ایننن دو حننوزت علمننی، بننا بردن سننطی  

های ارتبافی بین مگ صصان این دو، مؤثر باشد. شدن شکاف پذیری پژوهشیران، زدوده انعطاف 
 ای، مفاهیم حقوقی و ادبی، کارکردها رشگ  مطالعا ن میان   : ها کلیدواژه 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

 ن را ی ا  حیدری ، ترب  اس می، آزاد دانشیاه حیدری ، ترب  واحد فارسی، ادبیا  و زبان  دکگری  دانشجوی حقوق، مدرس .1
 سنبزواری،  حکنیم  دانشنیاه  فارسنی،  ادبینا   و  زبنان  دانشنیار  و  حیدرین   تربی   واحد  اس می  آزاد  دانشیاه  مدعو  عضو  .2

 مسئول(  )نویسادت  ایران  سبزوار،
  

 ایران  حیدری ،  ترب  اس می، آزاد دانشیاه حیدری ،  ترب  واحد فارسی، ادبیا  و زبان  اسگادیار .3
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 2شماره    ، 14  دوره 
 1401بهار   

 54پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مقدمه 1
هننای تننود، معننارف و علننوم را تواند براساس توانایی های رایی، هر کسی می براساس سا  

پروری و تسلط بر همنن  »زنجیروار« از آغاز تا پایان فرا گیرد. پیامد چاین فرایادی، »حکیم«
ای و اندکی باشد. تسلط افراد بر فلسف ، حکم ، کنن م، هاس ، حگی اگر ب  قدر ذره دان 

ای حساب و هادس ، علم هیئ  و نجوم، و... برایاد چاین رویکننرد سنناگی فب، فبیعیا ،  
گرفگاد تا ب  مقام حکما برساد. اما در دنیننای جدینند، در بود ک  علوم را از بن تا فرابن فرامی 

شدن«  زم اس  اهل فن ب  جزئیننا  مسننائل مسیر عبور از »دانشمادشدن« ب  »مگ صص 
 صص  زم را ب  دس  آورند و همین موضوع، ضننرور  بپردازند و در ی  رشگ  یا زمیا  ت

(.  160-159،  1397مقدم،  کاد )علویای را دوچادان می رشگ آوردن ب  مطالعا  میان روی
از هننا،  شنندن دان شات های دانشننیاهی و شات وجودآمنندن رشننگ ها و ب تأسیس دانشیاه

ای رشننگ ش مطالعننا  میان ها و گسننگرشدن ت صصی دانشیاهرشگ های مرتبط با رشگ گام
رشگیی چونان ینن  هاجننار، قننانون اساسننی سیاسنن  علننم اس . در نیرشی جدید »میان 

فرایانند » ای یعاننی رشننگ (. مطالعننا  میان 1-28، 1398پساتوسننع  اسنن « )بحرانننی، 
گویی ب  ی  سؤال، حل ی  مسئل  یننا فننر  های م گل  علمی در پاسخدرگیرشدن رشگ 

پیچیدگی و وسع  زیاد آن، قابل بررسی با اسگفاده از ی  رشگ  موضوعی اس  ک  ب  عل   
 (.1-2، 1391)تورشیدی و پیشیاهی،  «واحد نیس  

اشنناره کننرد: ارتقننای سننطی  تننوان ای می رشگ های مطالعا  میان ب  شماری از بایسگیی 
های جدید علمی، واکنناوی و شنناات  تطاهننای فرفننداران ت قی  افراد، پیدای  عرص 

علمی، حل بسیاری از مشننک   فکننری، اجگمنناعی و عملننی، بننا بردن سننطی های  رشگ 
های های ارتبننافی بننین مگ صصننان رشننگ شدن شننکافپذیری پژوهشیران، زدودهانعطاف

ت صصی، گسگرش سطی عق نی  و عدال  اجگماعی در جامع ، فرایاد تبدیل وحنند  و 
ها در پی رشد و پیشننرف  ن شدن داگرایی، ت صصی یکپارچیی علوم ب  تجزی  آن و تکثر

ای، بنن  ضننرورتی بایسننگ  و رشننگ (. امروزه، مطالعا  میان 160،  1397مقدم،  علوم )علوی
 ناپذیر تبدیل شده اس .اجگااب
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کانند. بنن  جننوار جلننب می های همای، توج  پژوهشیران را ب  رشننگ رشگ مطالعا  میان 
ای انجننام شننود، اولوینن  بننا شننگ روگو و همکنناری میان تعبیر دییر، اگر قننرار باشنند گفنن  

جوار و همسای  هر رشگ  ت صصی اس . این اقدام هم از سر ناچنناری اسنن  های همرشگ 
ها را ندارد و این اقدام نظر از حیث توان و زمان، فرص  تعامل با هم  رشگ زیرا هر صاحب 

ی را از های همسننای  بیشننگرین تأثیرگننذاری و تأثیرپننذیری  اولوی  هم هس ، زیرا رشننگ 
تواند اشاع  و انگشار یابد یکدییر دارند. هرگون  نوآوری ایجادشده، ابگدا ب  رشگ  همسای  می 

 (.69، 1386)برزگر و همکاران، 
فور  ای در علننوم انسننانی، و بنن  رشننگ  میان، توج  و اهگمام ب  جاییاه مطالعننا  میان دراین 

مانندان و  ایننن دو حننوزه، ع ق    تاص در دو حننوزت ادبیننا  و حقننوق، اهمینن  فراوانننی دارد. 
توجهی برتوردارند  های قابل ها و قابلی  پژوهشیران تاص تود را دارند و هرکدام از ظرفی  

کننرد و بنن   هننا اسننگفاده ای از امکانا  هردوی آن رشگ  ای میان توان در پژوه  و مطالع  ک  می 
مانندان بننا چاننین    تحقیقاتی پردات  ک  ضمن آشننااکردن پژوهشننیران و دانشننجویان و ع ق 

های بکننر در حننوزت تحقینند برآمنند و بنن  تبننع آن از رکننود علمننی  مطالعاتی، ب  کش  مسننئل  
ای و معرفننی چاننین  رشننگ  تننوان  مگننون ادبننی از فرینند رویکردهننای میان   جلننوگیری کننرد. 

رویکردهایی ب  همراه ارائنن  رویکردهننای عملننی در جهنن  گسننگرش معااهننای ایننن مگننون و  
کردن ادبیننا  و  آشکارساتگن تعامل جهان مننگن و جهننان تننارن از آن، بنن  ماظننور کنناربردی 

ویژه با توج  ب  اهمی  ادبیننا   مطالعا  ادبی در مواجه  با انبوهی از مسائل جامع  ایرانی، ب  
( 13،  1400در فرهاگ ایرانی، از ارزش ویژه برتوردار اس  )شاکری و فرهماد،  

هننای حقننوقی و ادبننی و آموزه ای  رشننگ م ب  پیوند مطالعننا  میان کوشیدر این مقال  می  
ای در دو حننوزت رشننگ ها و موانننع مطالعننا  میان بازشاات  و واکاوی شماری از بایسگیی 

 هایی از هر دو حوزه بپردازیم.ادبیا  و حقوق با برشمردن نمون 
 های پژوهش. هدف و پرسش1-1

ای رشننگ های مطالعننا  میان ها و ضرور  بایسگیی این مقال  در پی آن اس  ک  شماری از 
ادبیا  و حقوق، در کاار موانع این امر را فننرا روی م افبننان قننرار دهنند و از رهیننذر ایننن 

کید کاد. این موضوع، با آوردن نمون  هایی عیای، بر ضرور  پرداتگن ب  چاین تحقیقاتی تأ
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ای از رشننگ ر پژوهشننی میان تننوان دهاسنن : چیوننن  می مقال  در پی پاسننخ بنن  ایننن پرس 
گویی ب  مسننائل چانندوجهی و معضنن   های دو رشگ  حقوق و ادبیا  برای پاسخظرفی  

هننا، هننای حقننوقی موجننود در ایننن مگنهای ادبی و گزاره اجگماعی و حقوقی بهره برد؟ مگن
تواند ب  شاات  اصول و مفاهیم مرتبط با دان  حقوق کم  کاد؟ موانع موجود چیون  می 

 ای ادبیا  و حقوق چیس ؟رشگ سر راه مطالعا  میان  بر
 
 . پیشینۀ پژوهش2

ای ادبیا  و حقوق پرداتگ  شننده رشگ های کمی براساس مطالعا  میان تا کاون ب  پژوه 
 توان ب  این موارد اشاره کرد:اس  ک  از آن میان می 

هننای در پرتننو آموزه  های اباا ی سااا ( در مقالنن  »رمننان 1397رسننگمی و مننو بییی )
های شااسننی کودکننان و نوجوانننان« بنن  بررسننی ایننن رمننان از ماظننر برتننی از نظرینن جرم
هننای دینندگی کودکننان و در مقالنن  »توان شااسننی بزهکنناری و بزه شااسننی و عل  جرم
کید بر گلسگان وجرم های جدید ( ب  تطبید دیدگاه1397بوسگان« )  شااسان  آثار سعدی با تأ

شنناهی . کیننانی، جهننانییری، و حسناننندشااسی بر آرا و عقاید سننعدی پرداتگ دان  جرم
های بچااه( در مقالنن  »بررسننی چیننونیی توجنن  بنن  حقننوق کننود  در داسننگان 1396)

کید بر حقوق کار در نظام حقوقی ایران« مؤلف خانهقالیباف ر کننود  و های حقوق کننا، با تأ
دیدگی ایشان را در پی داشننگ  اسنن ، بررسننی تألهای قانونی ک  اسگثمار کودکان کار و بزه 

( در مقال  »بازتوانی رابط  حقوق و ایدئولوژی در پرتو مطالعننا  1395اند. دانشور )کرده
برانییز ای پیچیننده و مااقشنن مثابنن  مسننئل رابطنن  حقننوق و اینندئولوژی، ب ای« ب   رشگ میان 
پردازد. این موضننوع تننا حنند زیننادی ناشننی از تفنناو  دینندگاه دربننارت تعرینن  مفنناهیم می 

شننوند. های م گلفی اس  ک  این دو بنن  هننم مننرتبط می ایدئولوژی و حقوق و همچاین راه
بین، ناهمیونین ادبیا  موجود دربارت ایدئولوژی، بیشگرین سهم را ب  تود اتگصنناص دراین

( در مقال  »بننازبیای داسننگان شننیر و گنناو در کگنناب 1389محمودی و عابدپور )  داده اس  
های حقوق جزا از قبیل آیین دادرسننی مؤلف از ماظر حقوق کیفری« ب  بررسی    کلیله و دمنه

اند. همچاین مباحثی مننرتبط بننا علننم کیفری و انطباق آن با اصول دادرسی اس می پرداتگ 
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شااسان را در ایننن تصننوص مجرمان و نظریا  جرم  شااسی ماناد مش صا  ظاهری جرم
از ماظننر حقننوق   هااای وقااوقی کلیاا رجلوه (، در کگاب  1391اند. محمودی )بررسی کرده

(، در 1395تصوصی رمان مذکور را تحلیل کرده اس . محمننودی و آزادگننان دهکننردی )
و اعمال شااسی رفگار  از ماظر حقوق جزا و جرم  های وقوقی جای خالی سلوچجلوه کگاب  

اند. باابراین، با توج  ب  آنچنن  بیننان شنند، های اصلی رمان مذکور را بررسی کردهش صی  
ای حقوق و ادبیننا  بنن  فارسننی در رشگ های اندکی در زمیا  مطالعا  میان تاکاون پژوه 

گوننن  مطالعننا  و هننای ایندسگرس اسنن  کنن  ایننن امننر ناشننی از عنندم آگنناهی از ظرفی  
ای ادبیننا  وحقننوق و تننأل رشننگ هننای میان گون  پژوه . نبود اینهاس  محجورماندن آن 

 ها، نویسادگان را ب  نیارش این مقال  واداش .گون  حوزه محسوس پژوهشی در این
 
 . مبانی نظری پژوهش3

 ای در حوزۀ علوم انسانیرشته. کارکرد مطالعات میان1-3

تننواه بشننری و دنیننای منندرن و  نننوگرا و تحول ای، ب  نیاز اساسننی جامعنن  رشگ  مطالعا  میان 
کارکردی در عرص  علم، تحو    ن پسامدرن تبدیل شده اس . عواملی ماناد تحو   ساتگی 

شنندن و تحننو    ک ن پارادایمی، تحننو   فانناوری اف عننا  و ارتبافننا ، عامننل جهانی 
حوزت علوم انسانی تأثیر  ویژه در  ای ب  رشگ  آوردن ب  مباحث میان گیری و روی فااوری، بر شکل 
زدایی از رویکننرد سنناگی بنن  رویکننردی منندرن در نظننام  (. بحران 12،  1390دارد )فراسگ واه،  

های دانشیاهی و ناکارآمدی نظننام دانشننیاهی در  ریزی درسی در رشگ  آموزش عالی و برنام  
ی  گیر های شننکل گرایی جدینند و پویننایی جامعنن  انسننانی، از دییننر زمیانن  فرایانندهای تحننول 

های مگفکننر، بنن  دلیننل  ای اس . از سننوی دییننر، نینناز جامعنن  بنن  انسننان رشگ  مطالعا  میان 
رسننانی و تحننو   شننگابادت فانناوری و تکاولننوژی،  های اجگماعی، فرهایی، اف ع پیچیدگی 

ای از  ای، شننات  کاد. تفکر انگقادی، ب  گون  ضرور  توج  ب  »تفکر انگقادی« را دوچادان می 
هننای  ای اس  و این پیوند را در این گون  مطالعا  تأکید بر توسع  مهار  رشگ  مطالعا  میان 

داناد. ب  عبار  دییر، تفکر انگقادی بر فرایاد پویای آمننوزش،  تفکر انگقادی و تفکر ت ق می 
 کاد. کارگیری آن در زندگی تأکید می یافگن ب  اف عا  درس  و ب  دس  
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ال اف عا  نیس . حجم اف عا  دربارت ینن  امروزه، هدف اصلی آموزش صرفًا انگق
رشگ  ت صصی، آنقدر زیاد اس  ک  حگی مگ صصان آن رشگ  قادر ب  فراگیری آن نیسننگاد. 
در نظام آموزشی جدید سعی بر این اس  ک  ب  دانشجویان کم  شود اف عا  درس  را 

تلفینند کاانند؟ و آمده را تحلیننل و  دسنن  چیون  پیدا و بازنمایی کااد؟ چیون  اف عننا  ب 
ها بهره ها را ب  دییر اف عا  مرتبط سازند و در موقعی  دییر از آن تر ایاک  چیون  آن مهم

یافگای ای دسنن  رشننگ رسد ک  این اهداف تاحدودی ازفرید روش میان جویاد؟ ب  نظر می 
 (.31، 1386اس  )شاقول و عموزاده، 

مسئل  پیچیده و ناشااتگ  ی  رشننگ    ای، برای فهم علمی و دقیدرشگ در مطالعا  میان 
یا زمیا  مطالعاتی از تعامل و همکاری مگ صصان دو یا چاد حوزه برای نیل ب  شنناات  و 

های آمی گن دان ، روش و تجربنن گون  مطالعا ، درهمبرند. کارکرد اینتحلیل آن بهره می 
.دو یا چاد حوزت علمی با هدفن شاات  موضوعی پیچیده و چادُبعدی اس  

 ای در دو حوزۀ ادبیات و حقوقرشتهها و کارکردهای مطالعات میان. بایستگی2-3

ای در دو حننوزت علننوم انسننانی ادبیننا  و رشننگ بایسگیی و ضرور  پیدای ن مطالعا  میان 
مادی ضروری مگ صصان هر دو ها ب  یکدییر، بهرهگون  رشگ حقوق، ناشی از نیازهای این

گوننن  حننال، اینر و ناکارآمدی هرینن  بنن  تاهننایی اسنن . درعینهای یکدییحوزه از آموزه 
شااسننی، شااسننی، روان توان بننین ادبیننا  و حقننوق بننا جامع ای را می رشگ پیوندهای میان 

میان، »علوم انسننانی معطننوف شااسی و... نیز قائل شد. دراینتاریخ، علوم سیاسی، معرف  
های مگاوع فلسفی، حقوقی، عقیدتی، رشات های انسانی و برتوردار از زی ب  مطالع  ویژگی 

فور کامننل از هننم جنندا کننرد، ها را ب توان آن هاری، زیباشااسی، سیاسی و... اس  ک  نمی 
هننا از شنندن در ینن  بعنند، باعننث تجزینن  و جنندایی آن گرایی، دق  و عمیدبلک  ت صصی 

 (.1393،20یکدییر شده اس « )ابراهیمی، 
ادبیا  و حقوق، نشانی از تودآگاهی اندیشمادان ایننن   ایرشگ در حقیق  تکوین میان 

ها های دییر رشننگ جسگن از ظرفی  ای و یاریها، در گسس  دیوارهای ترسیمی رشگ حوزه 
ها و بسامدهای تواند پاسخها و یافگن راهکارهایی اس  ک  می افزایی اندیش برای نیل ب  هم

هد. ب  بنناور برتننی از پژوهشننیران »در بهگری را فرا روی شاات  مسائل چادوجهی قرار د
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کید بر دان  نظری باشد، بلک  دانشیاه باید دس  در دس  سایر نهادهای  دانشیاه نباید تأ
دولگی و تصوصی ب  حل مسائل واقعی بپردازد و مدارن دانشیاهی باید در قبننال مسننائل و 

یماننی،   شننوند اعطننا شننود« )معگمنندی،مشک   عیای و واقعی ک  توسننط افننراد حننل می 
ادبیننا  و حقننوق،  ایرشننگ (. این رهیافنن  میان 16،  1397تورسادی فاسکوه، و عارفی،  

بننر های دانشیاهی و در فرایادهای تولید داننن ، افزون عاوان ی  نیاز اساسی در محیط»ب 
هننای شنندن مرزهننای جدینند در حوزه هننای گوننناگون، موجننب گشودهگسننگراندن دان 

مقنندم، شننود« )علویای می رشننگ هننای ناشننی از ت بحران پژوهی و نیز دورشنندن از دان 
 نویسنند:می ادبیااات و وقااو  ، نویسادت فرانسوی، در کگابن 1(. فیلیپ مالوری156،  1397

های م گلفی ب  مسننائل بننزرو حقننوقی، اتگصنناص داده شننده اسنن . در ادبیا ، داسگان »
اسگادان حقوق زبردسننگی بنن  حسنناب توان ب  عاوان  بعضی از نویسادگان ادبی نامدار را می 

کااده اس . ها در این زمیا  بعضی اوقا  بسیار دلاشین و بعضی اوقا  سرگرمآورد. آثار آن 
ای نیس  ک  در تود فرو رفگ  باشد، بلکنن  ب شننی از آنان نشان دادند ک  حقوق، نظام بسگ 

روابط زن و مرد و زندگی اس . حقوق و ادبیا ، تویشاوندی آشکاری دارند. جاییاه رفیع 
تننوان حقننوق و ادبیننا  را در دو ها در ادبیا ، انکارناپننذیر اسنن . می رعای  حقوق انسان 

جمل  ت ص  کرد، فرهاگ هر ملگی با حقوق آن مل  آمی گ  اس  و حقوق هننر ملگننی بنن  
 (.11، 1381) «نحو بسیار نزدیکی ب  فرهاگ آن مل ، بسگیی دارد 

ها ب  شمار ای غای و پربار از ذتایر فکری و فرهایی مل  عاوان گاجیا های ادبی ب مگن
روند ک  آمال و آرزوهای هر قوم و ملیگی در آن تبلور یافگ  اس . مسائل بسیاری هماناد می 

ها و آثار نهفگ  اس  و البگ  ک  تا کاون شااسی، حقوق، اقگصاد و سیاس  در این مگنجامع 
نی قننرار گرفگنن  اسنن .از ایننن ماظننر، شننماری از کمگر مورد توج  پژوهشننیران علننوم انسننا

 اند از:ای ادبیا  و حقوق عبار  رشگ های مطالعا  میان کارکردها و بایسگیی 
 های ادبی، پشتوانۀ تاریخی قوانین و مقرراتمتن.  1-2-3

های کهننن و  ی مگنای و تاری ی سیر تکوین قوانین و مقررا  حقوقی از  ب بررسی زمیا 
ای، محقد و پژوهشیر را رهامننون ایننن رشگ ها ک  در ی  مطالع  میان ی مل  ک سی  ادب 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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عاوان قننوانین و مقننررا  مگرقننی و حاصننل مجننامع نماینند کنن  آنچنن  اکاننون بنن مطلننب می 
ها از جو ن گاه هاس ، دارای پشگوان  کهن و تاری ی بوده ک  مطالع  آن گذاری دول  قانون 

سازد و نگننایی نکا  مبهم و مجهول را برای او روشن می های ادبی بسیاری از  ادبیا  و مگن
تنندریی و در سان ک  ی  فلننز تننام ب حاصل از این تحقیقا  پرفایده نیز تواهد بود. همان 

شود تا در نهای  شیء و ابزاری ارزشماد حاصل آید، ی  محقنند کاار گرما صیقل داده می 
اعصار و قرون و در گرماگرم حوادث  ای حقوق و ادبیا  نیز درتواهد یاف  ک  فی بیاارشگ 

 و وقایع چیون  قوانین بشری پا ی  یافگ  و ب  سطی کاونی دس  یافگ  اس .
 (. اوردالی گذر سیاووش از آتش: قسامۀ کیفری1نمونۀ )

هایی را از جهنن  تحلیننل فردوسی سراسر زندگی اس  و از بعد حقوقی، نمون شاهنامۀ  
اتگصار ب  موضوع گننذر سننیاووش از آتنن  این تصوص ب کایم ک  در  حقوقی مشاهده می 

 تواهیم پردات :
های اثبا  جرم و گااه در بیشگر ملل گوناگون بوده اوردالی یا آزمون ایزدی یکی از شیوه 

اس . اوردالی در امور کیفری و مدنی مگفاو  بوده اس ؛ یعای در امننور کیفننری از مننگهم 
دهد و در دعاوی حقوقی و تصوصننی، تواهننان بننرای شد ک  ب  این آزمون تن  تواسگ  می 

برد. در ایران باسگان، َور یا پسات  یا آزمننای  ایننزدی یننا اثبا  حقانی  تود از آن بهره می 
گااهی مگهمان یا راسگیویی هایی بود ک  از سوی داوران برای اثبا  بی داوری ایزدی، آزمون 

 شد.تواهان دعوی تصوصی اسگفاده می 
ژت ایرانیان نبوده و در اروپا نیز تا قرون وسطا روان داشگ  اسنن . در ایننران، این آزمون وی 

ور یا پسات  ب  دو شیوت گرم و سرد بوده اس . ور گرم شامل اسگفاده از آت  یا فلز گداتگ  
ورشدن در آب و نوشیدن زهر بننوده اسنن . در داسننگان بوده اس  و ور سرد نیز شامل غوف 

دهد از سوی او مورد ز آنک  سیاووش تن ب  تواسگ  سوداب  نمی گذر سیاووش از آت ، پس ا
شنناه، گیرد و پس از دسیس  سننوداب  و ایجنناد شنن  و بنندگمانی در دل کاووس اتهام قرار می 

بیااد. امننروزه و  جرم، بزرگان و ش ص شاه چاره را در آزمون ایزدی و امگحان سیاووش می 
ان یکننی از ادلنن  اثبننا  دعننوی روان داشننگ  و عاوهای جدید نیز مبحث »قسام « ب در سده

توان مشاهده کرد. با این توضننیی کنن  های اوردالی یا همان آزمون ایزدی را در قسام  می رگ 
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قسام  در امور کیفری و سوگاد تواهان یا توانده در امور مدنی و تصوصی بیشگر ب  کگننب 
برگزیده شننده  شاهنامهابط  ک  از آسمانی ادیان ابراهیمی اس . ایا  ب  ابیاتی چاد در این ر

اس  توج  کاید:
شنننهریار تویشنننگن بنننا گفننن  چانننین

 

 بکنننار نیایننند دو هنننر گفگنننار کننن  
 

 کیسنن   کارگانن  دو کننزین ببیننام
 

 کیسننن   سنننزاوار بننند افنننره ببننناد 
 

 جهننان   شنناه  بنن   موبنند  گفنن    چاین
 

 نهنننان  نمانننند سنننپهبد درد  کننن  
 

 وگویگف   کای  پیدا ک  تواهی   چو
 

 سنننبوی بنننر را سننناگ زدن  ببایننند 
 

 بلانند چننر   سننوگاد اسنن   چاننین
 

 گزننند نیاینند گااهننان بی  بننر کنن  
 

 شننناه پرمایننن  سنننوگاد بننندانیاه
 

 راه بننود ایننن و آیننین بننود چاننین 
 

 بننود یننزدان  پننا  ب شننای  چننو
 

 بننننود یکسننننان  آب و آتنننن  دم 
 

 ( 107، 1394)فردوسی، 

 مثابۀ علل وقوع جرائم و بزهکاریبهیابی نظریۀ جبر ژنتیکی  های ادبی و ریشهمتن.  2-2-3

ها از دییننر ها و پاداشنن  های تقننارن فکننری درتصننوص برتننی از نظرینن بررسننی زمیانن 
های حقوق و ادبیا  اس . ای در حوزت دان رشگ ها و کارکردهای مطالعا  میان بایسگیی 

شااتگی شااتگی، روان شااتگی، زیس  های گوناگون جامع »در باب تبیین کجروی، نظری 
شااسننان  منندعی اسنن  کنن  جننرم و  های جسننمی و زیس  و حقوقی ارائ  شده اسنن . نظرینن  

(.  349،  1386های کجروی حاصل نننوعی جبننر ژنگیکننی اسنن « )گینندنز و بردسننال،  شکل 
وجودآمدن انسان بزهکار و عوامننل دتیننل در آن،  یابی علل وقوع جرائم و ب  درتصوص ریش  

ها  صًا حقوق کیفری وجود دارد ک  برتی از این نظری  نظرا  م گلفی در دان  حقوق، تصو 
شااسان  مجننرم توجنن  دارد.  فور کلی زیس  بودن و تصوصیا  فیزیکی و بدنی و ب  ب  وراثگی 

( کنن  پزشنن  ارتنن  و اسننگاد دانشننیاه تننورین ایگالیننا بننود بننا  1836 – 1909)  1سزار لمبروزو 
بنن   ( 99،  1393هکار زنده )پننرادل،  بز   5907بزهکار و سپس تعمیم آن ب    383کالبدشکافی 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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تننوان بنن  های جسمی م گلفی با جرم پیوند دارند ک  از جمل  می این نگیج  رسید ک  ویژگی 
های بننزرو قریایی در چهره، آرواره این موارد اشاره کرد: »انحراف در شکل و اندازت سر، بی 

هننای گوشننگی، ب های نامگعارف کوچ  یننا بننزرو، لها، گوش های درش  گون و اسگ وان 
های اضننافی و مننویی، انیشنن  های غیرعادی، چاننن  تننو رفگنن ، چننین و چننرو  و پردندان 

هایی ماناد میمننون و شننامپانزه های حیوان هابا ویژگی قریایی مغز. ب  باور او، این ویژگی بی 
رنارد  اش رو، لمبروزو مفهننوم نینناگونیی را در نظرینن (. ازاین64،  2016،  1شباه  دارد« )بن

فور معمننول، فبیعننی و کاد: »بزهکارزاده، انسانی اس  ک  پدر یا مادر او ب این تبیین می چ 
اند، ولی تحول فردی او باز ایسگاده اسنن . باننابراین بزهکننارزاده، شننبی  انسننان بهاجار بوده

رود« های وراثگی آنان ب  شمار مننی بدوی یا وحشی امروزی یا نیاکان دور ماس  ک  از جلوه 
شااسننی جاننایی (. دقیقًا بر مباای همین نظری  »لمبروزو را پنندر انسان 100،  1393)پرادل،  

 (.28، 2008، 2اند« )آبرین و یارنامیده
اگرچ  لمبروزو و اندیشمادان بعد از او با ارائ  این نظریا  در زمان تود انق بننی را در 

ای ایننن رشننگ ای میان هم  ی  پژوهشیر ک  در مطالعنن اند، بااینعلم حقوق ب  وجود آورده
ها قبل از او، ایننن نظننر در ادبیننا  مننورد کاد، درتواهد یاف  ک  قرن موضوع را بررسی می 

شااسننی باعننث دریافنن  ایننن مطلننب گرفگ  و حگی نقد نیز شده اس . این زمیا اشاره قرار  
پیوسننگ  موجننب تشننکیل داننن  بشننری در همتواهد شد ک  چیون  جویبارهای کوچ  ب 

تواننند موضننوع تحقیقننی معاای کل آن و غاای آن شده اس . ضننمن ایاکنن  همننین امننر می 
شود از نظننر اندیشننمادانی اشد، حگی می باره بشااسی یا فلسف  در اینجداگان  در علم روان 

 کایم:نمون  بساده می  چهارباره بهره جس . ب  هماناد کارل گوسگاو یونگ نیز در این
 شناسی جنایی(. بازجست کار دمنه از کتاب کلیله و دمنه: انسان1نمونۀ )

در ب شی از این کگاب، یکی از حاضران در جلس  رسیدگی بنن  اتهامننا  دمانن  از قننول 
ابرو ک  چشم راس  او از چشم چننپ او تردتننر باشنند بننا دارد ک  »هر گشادهعلما بیان می 

اتگ ل دائم و بیای او ب  جانب راس  میل دارد و در هر مابگی از اندام او س  مننوی روینند و 
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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افگد ذا ن ناپا  او مجمع فساد و مکر و مابع فجر و غدر باشنند«   نظر او همیش  سوی زمین
 دارد: ( ک  در پاسخ، دما  نیز با اسگد لی شیوا بیان می 174، 1389)ماشی، 

ام، نعوذ بالل  این ع ما  مرا بر این داشگ  باشد و چون دفع آن گویاد بکردهاگر من این کار ک  می
اند و چون از آن ها با من برابر آفریده شدهآن مأتوذ گردم ک  آن در امکان نیاید نشاید ک  ب  عقوب 

 (. 175احگراز نگوان کرد حکم بدان چیون  واقع گردد )همان، 

در این ب   از داسننگان، یکننی از حاضننران در مقننام اثبننا  وقننوع بننزه از ناحینن  دمانن  
و ایننن سنن ن کانند  افروزی بین شیر و شازب ( ب  مش صا  جسمانی دما  اشنناره می )آت 

دارد. ب  دییر س ن، فرد حاضر با نیاه و رویکننردی همانانند توی  را ب  علما ماسوب می 
های جسمانی و مش صاتی هماناد عیوب چشننم لمبروزو بر این عقیده اس  ک  ناهاجاری

دلیل بر بزهکاربودن دما  اس  و در سوی دییر، دما  نیز با ذکر اسگد ل ب  ایننن سنن ن او 
اندیشمادان پس از لمبروزو و م الفان نظری  جبر ژنگیکننی در مقننام رد ایننن دهد.  پاسخ می 

های ذهن باشد، در آن صننور  سرنوشنن  نظری  معگقدند ک  »اگر رفگار انسانی نگیج  اندام
ها تواهد بود. این دیدگاه از سننوی معلمننان، مردم در دسگان کالبدشااسی و نیز بیولوژی آن 

دادند، رد شد و ایان ک  افکار عمومی را تح  تأثیر قرار می گران، قضا  و دییر پیشوموعظ 
هایشننان؛ یعاننی ایننن مورد اتگ ف قرار گرف ؛ زیرا این دیدگاه با یکی از ارجمانندترین ایده

کااد انجام دهانند، در تواناد آنچ  را اراده می ها صاحب رفگار تودشاناد و می ایده ک  انسان 
 (.66، 1380س، تعارض بود« )ولد، برنارد، و اسایپ

پشت نتردام (. از رمان 2نمونۀ )  شناسی جناییاثر ویکتور هوگو: انسان گوژ
 تواهرجان این چی ؟ -»
 کااد تدا آتر و عاقبگمان را ب یر کاد.هایی ک  درس  میبا این بچ  -
 کردن ب  چاین هیو یی گااه دارد.نظر من نیاهمیر این آدمیزاد اس ؟ ب   -
 آدمیزاد نیس .ن  تیر  -
ای اس … موجودی ک  در جاییاه کودکان سر راهی گذاشننگ  بودننند ال لق میمون عجیب  -

ای قرار گرفگ  فقط سرش، سری بننزرو نوزاد نبود بلک  تودت گوش  و اسگ وانی بود ک  درون کیس 
رنننگ از آن بیننرون بننود. ینن  چشننم وی کننور و دهننا  فننرا  بننود. با موهای زبر و انبوه ترمایی

 (. 145، 1396شکل بود« )هوگو، های  گرازیدندان
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در این ب   از رمان نیز ویکگننور هوکننو، تودآگنناه یننا ناتودآگنناه، از زبننان اشنن اص 
ها و دارد ک  دقیقًا با نظریا  لمبروزو همسوس . نشننان داسگان، عقاید و مطالبی را بیان می 

های نامگقارن، همیی دندان  ال لق ، چشم ناقص، سر بزرو،اشاراتی هماناد میمون عجیب 
 بعدها در نظری  جبر ژنگیکی لمبروزو نمود و بروز یافگ  اس .

 شناسی جنایی: انسانایلیاد(. از کتاب 3نمونۀ )
 اس : شریر آمده 1در این کگاب در توصی  ترسیگس

اش کشننیده های چون کوه  تا وسط سیا زد، ی  پای  چ ق بود. شان ی  چشم  سوسو می
 (. 57، 1370پوشاند )هومر، اش را میشده بود و موهایی ک  پش  از شکل افگاده

از او در  ها پننی یابیم چیون  نظرا  اندیشمادانی همانانند لمبننروزو، سننالاکاون درمی 
ها پننی  از اس  و درحقیق  تالقان این آثار مد مود داشگ   های ادبی ایران و جهان نمگن

گاه ب  چاین موضوعی پرداتگ  گاه یا ناتودآ  اند.اندیشمادان حقوقی، تودآ
هوای بیوانی در شناسوی از ررییتهای ادبی و استفادۀ بهینه از دانش حقووق و جرممتن.  3-2-3

 جهت انتقال مفاهیم پیچیدۀ جهان

های برداری از قابلی  ای ادبیا  و حقوق، بهرهرشگ کارکردهای مطالعا  میان یکی دییر از  
هر دو رشگ  در انگقال مفاهیم ناملموس و غامض اس  چرا ک  »از دیرباز یکی از معض   

اس  ک  همین دلیل، بسیار اتفاق افگاده  اس . ب  های بیانی بودهتولید و توزیع علم، ظرفی  
اسنن « یدت مگفکرانننی نظیننر کاننن ، در راه انگقننال مشننکل پینندا کننرده مضامین عالی و پیچ

 (. ب  ذکر چاد نمون  در این تصوص تواهیم پردات :48، 1371)برلین، 
 : بررسی مفهوم حالت خطرناک گاروفالوروزگار سیاه(. از رمان 1نمونۀ )

 شود.شااسی محسوب می گذاران دان  جرم( از بایان 1914-1851) 2رافائل گاروفالو
شااسی، تنندوین و تعرینن  مفهننوم حالنن  سهم و دسگاورد بسیار مهم گاروفالو در جرم

تطرنا  اس . حالنن  تطرنننا  مشننگمل بننر دو رکننن اسنن  کنن  مسننگقل از یکنندییر در 
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

 تلخ   زبانی  و  لاییدمی  پای   ک   بود  کچل   و  روزش   مردی  بود  تروا   جاگ  در  یونانی  سربازی  ،یونان  هایاسطوره  در  ترسیگس  .1
کش   را  او  آتیلس و کرد مس ره  بود، کشگ   آتیلس تود ک  هاآمازون ملک  جسد  ب  ورزیدنعشد دلیلب  را  آتیلسداش .

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AE%DB%8C%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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سو و درج  سازگاری ی  بودن یعای درج  اسگعداد جاایی یا مجرمان  ازاند: تطرنا نوسان 
مجرم با زندگی اجگماعی از سوی دییر. گاروفالو با ابداع مفهوم حال  تطرنا  راه را برای 

شااسی بالیای باز کرد. از ایننن نظننر، گاروفننالو بننر ضننرور  شننااتگن زننندگی مجننرم، جرم
دت او باید دییر، ب  عقیعبار     اس . ب تانواده، تربی ، اشگغال و روابط وی اصرار ورزیده  

 (.313، 1389ب  نوعی تحقیقا  اجگماعی پیرامون مجرم دس  زد )وای ، 
معای توان بیان داش  ک  »اسگعمال این لفظ بدینتر حال  تطرنا  می در تشریی دقید

نیس  ک  توقع رفگارهای غیرعادی و غیرمگعارف چشننمییر از بزهکننار داشننگ  باشننیم بلکنن  
های مجرم د ل  بر نوعی گرای  ب  ارتکاب اعمننال ضنند بیشگر بدین مفهوم اس  ک  رفگار

 (.21، 1377اجگماعی دارد« )نوربها، 
هننای اجگمنناعی ایننران، اثر عبنناس تلیلننی، یکننی از ن سننگین رمان   روزگار سیاه،رمان  

دنیننا آمننده و رشنند و نمننو   ای مرفنن  بنن سرنوش  دتگری ب  نام عف  اس  کنن  در تننانواده
شود ک  ب  روابط گی آن روز و در ساین نوجوانی با فردی آشاا می اس . اما در جامع  سایافگ 

هم ، بعد از اف ع تانواده و اجبننار و اکننراه ایشننان، بنن  شود. بااینتارن از عرف ماجر می 
دهد ک  فرجام این امر در نهای  ب  جدایی و اتگ ف و نهایگننًا ازدواجی ناتواسگ  تن در می 

 شود.گری عف  ماجر می ب  روسپی 
یابیم ک  عف  از جه  دیدار با معشوق  تود دس  ب  در مشاهدت سیر وقایع رمان درمی 

زند ک  در آیاده، تباهی او را ب  دنبال دارد. او ب  تافر محبوب  بنن  دفعننا  در اقداماتی می 
شود. همچاین با هماهایی کایز تننود و بنندون افنن ع ک س و درسن و مدرس  حاضر نمی 

کیمادر و ب  نماینند و بننرای زار آن زمننان می د فراوان او، مبادر  بنن  ولیننردی در  لنن رغم تأ
دهد تا ایشان مطلبی را در این تصوص ب  آشکارنشدن روابط تود ب  تدم  مازل رشوه می 

 اف ع والدین او نرساناد.
شااسی »عدم مراقب  در معاشر  و رفگار اففال و جوانان در محیط از ماظر دان  جرم

شود فاصل  بین تان  و مدرس  غالبًا ماجر ب  غیب  آنان از محیط تحصیلی می تحصیلی، در  
آمننوزانی کنن  غیبنن  مکننرر داشننگ  و سننر کنن س درس مرتننب حاضننر و آن دسننگ  از دان 

گیرننند« شوند، حال  تطرنا  داشگ  و در مظان انحرافا  و ارتکنناب جننرائم قننرار می نمی 
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آموزی نسننب  در صورتی ک  دان »  قدندشااسان معگ(. همچاین جرم317،  1381)دان ،  
ع ق  گردد ممکن اس  ب  دنبال دوسگانی بیردد ک  ماناد تود او ب  محیط آموزشی تود بی 

درپی ب  ولیردی و سرپیچی از نظننم و مقننررا  کااد و با تر  مدرس  و فرارهای پی فکر می 
رهننای بزهکاراننن  عاد  کااد. با توج  ب  ایاک  ولیردی، حال  تطرنننا  و سرچشننم  رفگا

ای تلقننی شنندهگری اس ، در نگیج  فننرار از مدرسنن  ت لنن  شااتگ ویژه دزدی و روسپی ب 
 (.248، 1388)معظمی،  «شودمی 

 (. از رمان روزگار سیاه: براساس نظر گاروفالو2نمونۀ )

اشاره ک  ما عصر همان روز وقگی ک  تادم مرا در مدرس  سپرد و رف  فورًا از آنجا برگشگ  برحسب 
السننلطا  را در نننور دیننده تننا از دور بننا بین من و محبوبن من شده بود فول و عننرض تیابننان قوام

با تره با کمال گرفگیننی ر  از مننادر ...    (.63،  1315معشوق رو  گداز تصادف کردم )تلیلی،  
اند ک  فرموده  زار رفگیم، تادم گف : تانم مادر شماتابانیده باتفاق تارن شدیم م صوصًا ب   ل 

سال  شوم. پاسخ دادم: فوضولی موقوف! میر من بچ  هف زار نروید. من مسئول میب  تیابان  ل 
دادن عاد  کرده بودم تادم را رام چون ب  رشوه .. (.67نادان هسگم ک  تو مرا تربی  کای؟ )همان، 

 (.69کردیم... )همان، فوری ک  در بعضی احیان و در حضور او مغازل  و معاشق  مینموده ب 

توان مفهوم حال  تطرنا  را دریافنن  نحو عیای و ملموس می بررسی این موضوع ب با  
های تانوادگی معلول عوامل ک ن اجگمنناعی اسنن ، لکننن شننکاف در »هرچاد ک  شکاف

ینن  های ی کاد و روابننط و نسننب  درون تانواده دقیقًا بر مااسبا  افراد تانواده تمرکز می 
دهد، مثً  تر  تانواده، عصیان و نافرمانی در برابر والدین، کاه  اقگنندار ا نشان می ها رآن 

اننند کنن  انسننجام نسننلی تننانواده را سنن ای همیننی از عواملی پدران  و نبود ت افننب و هم
آنجننا کنن  ایننن مطلننب در ینن   ( و از74، 1396کایی،  ذمقدم و  کاد« )یوسفی تضعی  می 

ها م افننب چاننین ن بررسننی گردیننده اسنن  تننا منند مطالع  و پژوه  بر روی ی  رمننا
 صور  کاربردی این مفهوم را درتواهاد یاف .هایی ب پژوه 

یل تارد در ارتکاب جرائمتهران مخوف(: از رمان 3نمونۀ )  : بررسی مفهوم یادگیری و تقلید گابر
(، قاضی فرانسوی، ک  ریاس  ادارت آمار کیفننری و وزار  1905-1832)  1گابریل تارد 

دادگسگری فرانس  را برعهده داش ، عقیده داش  ک  »رفگار و اعمننال هننر فننرد در جامعنن ، 
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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ناشی از تقلید اس  افراد با تقلید از عادا  و رفگار دییران، روابط اجگماعی تننود را برقننرار 
تر او بر این باور اسنن  کنن  »افننراد از نظننر   عبار  دقید(. ب28،  1381نمایاد« )دان ،  می 

ها بر پای  تقلینند از گیرند و روابط فردی ایجادشده بین آن روانی با یکدییر در ارتباط قرار می 
 (.171، 1377یکدییر اس « )نوربها، 

هننای اثر مرتضی مشفد کنناظمی، یکننی از ن سننگین رمان ته ان مخوف  با مطالع  رمان  
کایم کنن  افننراد بننا تقلینند از یکنندییر، روابننطن ان، موارد بسیاری را مشاهده مننی اجگماعی ایر

نمایاد. این رمان قص  عشنند دو جننوان بنن  نننام فننر  و اجگماعی تود را تاظیم و تعری  می 
عاوان های پلیدی هماناد ف...السلطا  ب مهین اس  و با وجود عااصر ضد قهرمان و انسان 

عاوان فرید نامشروع ب  دس  آورده اس . شاهزاده  ... بنن   پدر مهین ک  ثرو  تود را از
شری  اقگصادی و کسی ک  در پی تصاحب ثرو ن پدر مهین از فرید ازدوان مهین با فرزند 

تان و میرزا اسنن  و دییرانننی مانانند علننی اشننرف کارش بنن  نننام شنناهزاده سننیاووش نابنن 
شود. با ب  مرو مهین ماجر می  علیرضاتان، در نهای  این عشد، فرجام توشایادی ندارد و

کایم ک  چیون  افننراد بننا م حظنن  کننردار و رفگننار این توصی ، در فضای رمان مشاهده می 
نمایانند. بننرای مثننال، دییران و الیوگرفگن از ایشان مااسننبا  اجگمنناعی تننود را برقننرار می 

در را میرزا، ک  شاهد اس  چیوننن  شنناهزاده، ثننرو  پنن محمدتقی، تادم شاهزاده سیاووش 
کاد. با الیوبرداری و تقلید از رفگار شاهزاده عیاننًا درصنندد بارگی و... می ترن عیاشی و زن 

کردن جیبن اربننابن تننود درینن  فریبکاری اربابن تود برآمده و با فر  شیردهایی از تالی 
برد، تود نیننز بنن  های فسد و فجور می ورزد. او حگی در مواقعی ک  شاهزاده را ب  مکان نمی 

کاد. ب  ایننن ب نن  از رمننان کنن  ید از شاهزاده، یکی دییر از زنان آن سراها را اتگیار می تقل
 وگوی محمدتقی با ناهیدتانم )صاحب تان  فسد( اس ، توج  کایم:گف  

 تعارف را کاار بیذاریم، آنچ  باید بدهاد بفرمایید چیس ؟ -
 رحم  کااد.ناهیدتانم فکر کرد، گف : با ترن شام و مشروب پانزده تومان م

محمدتقی ابرو درهم کشید: پانزده تومان ک  تیلی زیاد اس ، مننن ده تومننان بننرای شننما درسنن  
تواهم کرد، ولی البگ  از آقا چیزی اضاف  برای تودم تواهم گرف ، اما شما نباید حرفی بزنینند... 
محمدتقی ب  اتاق برگش  ب  آقای جوان تود تبر داد ک  معامل  را ب  پننانزده تومننان بننرای امشننب 
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تمام کرده... محمدتقی ب  وعدت ایاک  مکننرر، حضننر  وا  را آنجننا تواهنند آورد، ناهینندتانم را 
اش بننود آن شننب بنن  او واگننذارد )مشننفد راضی کرده بود اتگر چاق را کنن  مطننابد ذوق و سننلیق 

 (.83، 1394کاظمی، 

 زندگی اجتماعیسازی برای انتقادپذیری و ترویج همدلی در های ادبی و زمینهمتن.  4-2-3

هننا و ویژه، ادبیا  تعلیمی، کارکردهای گوناگونی دارد و نیازهننای حینناتی فرهاگادبیا ، ب 
کرده اس . یکی از بسامدهای این موضننوع، ها را در اعصار گوناگون تأمین می فرهاگترده
پذیری در زندگی اجگماعی، انگقادپذیری و ترویی همنندلی در میننان سازی برای تحملزمیا 
گون  ب  نظر برسد ک  حقوق یعای قوانین و مقننررا  هاس . در نیاهی کلی، شاید اینانسان 

باید ب  آن عمل کرد تا جامع  از تبط و تطا مصون بماننند و ها ک  می تش ، یعای ضابط 
فرشگ  عدال  پر و بال توی  را بر همیان بیسگراند. ادبیا  نیز شاید در نینناه ن سنن  از 

شود. اما در ی  پژوه  حساس و عافف  اس  ک  موجبن صیقل رو  می دید عموم، بیان ا
جسننگن از تواننند بننا تطبینند ایننن دو مقولنن  و یاریای ادبیا  و حقوق، محقنند می رشگ میان 

های پیدا و پاهان ادبیا  در علم حقوق ب  این نگیج  دس  یابد ک  قطعننًا ادبیننا  آن ظرفی  
گذاری، دادرسننان، گذار، مجالس قانون   یاری قانون تواند بهم با آن غاای فرهایی تود می 

 وک  و تمامی کسانی ک  روزان  با قانون و مقررا  سروکار دارند، برتیزد.
 هاذکر یک داستان واقعی: ترویج همدلی در میان انسان(. 1نمونۀ )

عاوان وکیل رسمی دادگسگری )نویسادت اول این مقالنن ( این نمون ، ماجرایی اس  ک  ب 
رو شدم: تا پی  از اص حی  جدید قانون مبارزه ر شهرسگانی در تراسان رضوی با آن روب د

با مواد م در و براساس باد ششم از مادت هش  آن قانون، حمل بی  از سی گرم هروئین و 
داش . از سوی دییننر، سایر مشگقا  مشاب  آن از قبیل کوکائین مجازا  اعدام را در پی می 

همان ماده آمده بود ک  در صورتی ک  مگهم برای بار اول، مرتکب این جرم در تبصرت ی  از  
توانسنن  صد گرم باشد، با جمع شروفی دادگنناه می شده باشد و میزان مواد نیز کمگر از ی 

ها پی  و در همان ایام، وکال  تس یری جوانی مجازا  او را ب  حبس ابد تبدیل کاد. سال
ئین برعهده گرفگم. جرم واقع شده بود، ماگها مشاهدت اوضاع را از باب  حمل هفگاد گرم هرو

بار او و احراز توب  و تغییر در سب  زندگی و نحوت کننردار و احوال موکل و وضعی  ف ک  
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تواننند مجننددًا بنن  او در زندان، برایم مسجل نمود ک  انسانی دییر مگولنند شننده اسنن  و می 
های حقوقی تننود هننر ب  اتهام او از داشگ آغوش جامع  بازگردد. در آترین جلس  رسیدگی  

رسید درصدد صنندور حکننم آنچ  در توان داشگم ب  کار بسگم. لکن قاضی پرونده ب  نظر می 
 50قانونی اعدام بود. در پایان جلس  و قبل از ترون از دادگاه، ناگهان ب  یاد حکم  شمارت 

 اب ب  ایشان گفگم:از باب هشگم گلسگان سعدی افگادم. ب  نزد قاضی برگشگم و تط
تر اس . ب  حکم آنک  اتگیار باقی اس ؛ توان کشنن  و تننوان ب شننید در کشگن بادیان تأمل اولی

 تأمل کشگ  شوند محگمل اس  ک  مصلحگی فو  شود ک  تدار  مثل آن ممگاع باشد.وگر بی
 جان کرد/ کشگ  را باز زنده نگوان کرد نی  سهل اس  زنده بی

 (.166، 1381تیرانداز/ ک  چو رف  از کمان ناید باز )سعدی، شرط عقل اس  صبر 

دو روز بعد مرا فراتواندند و بیان داشگاد کنن  تصننمیم بنن  صنندور حکننم قننانونی اعنندام 
قننرار گرفگنن  بننود کنن   گلسااتاناند لکن دادگاه، آنقدر تح  تأثیر ایننن گفگنن  سننعدی درداشگ 

اکاون آن مگهم پننس از برتننورداری از  مجازا  موکل مرا ب  حبس ابد تقلیل داده بودند. هم
 ای نیز تشکیل داده اس .عفو، بار دییر ب  آغوش جامع  بازگشگ  و تانواده

 ها و معضالت مشترک در قلمرو دو رشتۀ ادبیات و حقوقبررسی مطالعۀ پدیده.  5-2-3

در  نیرننند و  امروزه در دان  حقوق، با رویکردی علمی ب  واکاوی پدیدت جرم و بزهکنناری می 
برند. وقوع بزه و بزهکنناری  این راه، از تمامی ابزارهای موجود برای نیل ب  اهداف تود بهره می 

مازل  وجود نقصی در نظام اجگماعی و فرهایی جوامع اس  و هم  ارکانی ک  در حفظ ایننن  ب  
دانان و معلمان اجگماعی، نق  تننود را بننرای  شااسان و حقوق اند باید همپای جرم نظام دتیل 

هننای  جامعنن  در کا  ، » میننان رتقا و بهبود فرهاگ انسانی و اجگماعی بنن  کننار ببادننند. دراین ا 
مجرمان  بزهکاران نق  بسیار دارد. جامع  باید از تواب سایین و فو نی تود بیدار شننود و  

های تود را  های ارتکاب جرم را محدود یا نابود سازد، اشکا   و تلل کوش  کاد ک  زمیا  
ای کنن  بنن  او  بشااسد و موقعیگی مااسب در اتگیار بزهکار بیذارد تا او رانده و تسگ  از جامع  

دهد، مقاومگ  درهم نشکاد، ناامید نشود و بنن   نماید و آزارش می کاد، تحقیرش می پش  می 
 (. 222،  1377)نوربها،    « ها بازنیردد دنیای تاریکی 
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گواهننای فرهایننی اهمینن  بسننیار دارد. رو، نقنن  نویسننادگان و تولیدکاانندگان محازاین
تواند ب  سهم تود مسگقیم یا غیرمسگقیم در »شعر، قص ، موسیقی، سیاما و تئاتر هری  می 

تفکر افراد و گسگرش یا تمدینند آن اثننر گذارننند، بنن  ایجنناد جننرم جهنن  دهانند و یننا عامننل 
 (.199گیرنده از بزه باشاد« )همان، پی 

اثننر صننادق چوبنن   ساانص واابورثر عباس تلیلننی و ا روزگار سیاههای ب  فضای رمان 
کااد ک  در برتورداری مننردم از ای را ترسیم می بایرید. نویسادگان در این دو رمان، جامع 

مادی از تعالیم اجگماعی و فرهایننی تعننارض وجننود امکانا  رفاهی و اقگصادی و نیز بهره
د کنن  علننل وقننوع بسننیاری از سننازندارد و در بیانی آشکار و نهان ایننن نکگنن  را رهامننون می 

 ها عدم برتورداری مردم از عدال  اجگماعی و اقگصادی اس .بزهکاری
ای دییر ارائ  کایم ک  فی آن اثرگذاری و تأثیر  فور موردی اگر ب واهیم نمون  همچاین، ب  

تننوان بنن  مسننئل   های قانونی را مشنناهده کاننیم، می ادبیا  در بیان معض   حقوقی و کاسگی 
ار کود  اشاره کرد ک  از جمل  مسائل مهم اجگماعی اس  ک  در کانون توج  ادیبننان  حقوق ک 

شنندت کودکننان در آثننار  قرار دارد. برتی از نویسادگان نامدار جهان، با تأکید بر حقوق فراموش 
اند. چارلز دیکاننز در دو اثننر معننروف تننود،  تود، در تدوین قوانین مااسب تأثیر زیادی داشگ  

های کودکننان کننار را در انیلسننگان آن زمننان بنن   ، نابسننامانی دیوی  کاپ فیلاا  و  اولیور توییست 
تصویر کشید و در تدوین قوانین مااسب ک  حافظ حقوق کودکننان بننود، تننأثیر گذاشنن . ایننن  
موضوع در ایران نیز مورد توج  بعضی از نویسادگان حوزت ادبیا  کننود  قننرار گرفگنن  اسنن ؛  

آبادی، احمد محمود و محمدرضننا  کرمانی، محمود دول  نویسادگانی ماناد هوشاگ مرادی  
اننند. بننرای نموننن ،  های تود قرار داده مای  برتی از داسگان یوسفی موضوع حقوق کار را دس  

اثر هوشاگ مرادی کرمننانی اشنناره کننرد کنن  »رواینن ن    خانه های قالیباف بچه توان ب  داسگان می 
عی و فقر تانواده، مجبننور بنن  کننارکردن در  کودکانی اس  ک  ب  دلیل وضعی  نابسامان اجگما 

شوند... نویساده در این داسگان تضییع حقوق کودکان کار را  تان  با شرایط ظالمان  می قالیباف 
دهنند واقعیگننی اسنن  از  تاننن  ارائنن  می تبیین کننرده اسنن . تصننویری کنن  نویسنناده از قالیباف 

یر دوازده سال ب  صورتی گسگرده بنن  کننار  ویژه دتگران ز های قالیبافی، ک  در آن اففال ب  کارگاه 
(. از ایننن ماظننر نیننز روشننن  95، 1396شنناهی، شوند« )کیانی، جهانییری و حسن گرفگ  می 
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های مشگر  در مرزهای دو رشننگ   تواناد با تعامل، ب  مطالع  پدیده شود ادبیا  و حقوق می می 
یاباد. از سوی دییر »حقننوق   گون  مطالعا  ب  اثرگذاری بیشگر دس  این بپردازند و از رهیذر  

نیننز بننر جامعنن  و تغییننرا  اجگمنناعی تأثیرگننذار اسنن ، ایننن تأثیرگننذاری ننن  تاهننا از فرینند  
دهد، بلک  نظام حقوقی، این کار را از فرینند کمنن  بنن   های موردی و تاص ر  می قضاو  

 (. 25،  1395دهد« )دانشور،  آفریا  فرهاگ سیاسی و... در جامع  انجام می 
هننای قلمروهای جدید پژوهشی در دو حوزت ادبیا  و حقوق: با کمنن  پژوه سفر ب   

تواند تود را از دایرت تکننرار و درجننازدگی ای، پژوهشیر رشگ  ادبیا  یا حقوق می رشگ میان 
رها کرده و ب  قلمروهای جدید علمننی سننفر کانند. امننروزه بننرای بسننیاری از دانشننجویان و 

ردن موضوعی بکر و بدیع ک  سابقًا تحقیقا  مفصلی محققان رشگ  ادبیا  و حقوق، پیداک
توان ب  درتصوص آن صور  نیرفگ  باشد، س   و مشکل اس  و با چاین رویکردی می 

 انییز، بکر، کاربردی و فراگیر پردات .مطالعاتی هیجان 
جوار با ادبیا  و حقوق و ب  تبع آن های هماندیشی سایر رشگ های همکردن زمیا فراهم

ای ادبیا  و حقوق رشگ های پژوهشی: ب  یاری مطالعا  میان جویی در زمان و هزیا صرف 
اندیشننی، تعامننل و همکنناری سننایر و ارائ  دسننگاوردهای آن بنن  مجننامع علمننی، زمیانن  هم

شود و این تابوشکای در گسس  مرزها و رفگن های مرتبط با علوم انسانی نیز فراهم می رشگ 
اتی ب  بنناروری داننن  بشننری کمنن  تواهنند کننرد. بننرای مثننال، های جدید مطالعب  حوزه 

ای و از ماظر دان  حقوق، تصوصًا حقوق کیفری ب  بررسی رشگ پژوهشیری ک  با دید بین
یابد ک  یکی پردازد، درمی عباس تلیلی می   روزگار سیاهصادق چوب  یا    سنص وبوررمان  

گری، همانننا ارینن  روسننپی بنن  درت ت ساانص واابوراز د یننل فروافگننادن گننوهر در رمننان 
شدن از مازل شوهر و فقر و بیکاری اس . درحقیق  »مسننائلی همانانند داشننگن راندهبیرون 

ی  شوهر ایدئال، کار مااسب بیرون از ماننزل و زننندگی در ماننافد فقرنشننین سننبب بننروز 
(. با این رویکرد، ی  محقد 16،  1981،  1گردد« )نافینمشک   و ب  تبع آن بزهکاری می 

تواننند بنن  بررسننی نقنن  وم اجگمنناعی نیننز پننس از م حظنن  نگننایی چاننین تحقیقننی می علنن 
دهد و اثرا  هایی هماناد تانواده ک  ی  مای کوچ  اجگماعی را تشکیل می فرهاگترده

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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های ادبی، ها در مگنشدن افراد یا هاجارگریزی و هاجارسگیزی آن بود و نبود آن در اجگماعی 
دازد و نگیج  تحقیقا  تود را مجددًا در اتگیننار همیننان قننرار تصوص آثار داسگانی، بپرب 

اجبار مننادر و در کنن  بنن   ساانص واابورب   رمان  های نیون دهد. گوهر یکی از ش صی  
گردد، تا زمانی ک  در کانون اسماعیل روان  مازل او می عاوان همسر چهارم حاننوجوانی ب 

اسماعیل، های وارده از ناحی  دییر زنان حانها و فشاررغم هم  هجم تانواده قرار دارد، ب 
مادی اقگصننادی برتننوردار اسنن . لکننن زمننانی کنن  در اثننر جهننل و از امای  تافر و بهره
ها و افگراها از کانون ترده فرهایننی مانانند زدت عصر توی  و تهم  ترافا  جامع  تواب

برای معیش  و تأمین   شود،  جرمها و نواقص تود رانده می تانواده، آن هم با هم  کاسگی 
 دهد.گری می های زندگی تود و فرزندش تن ب  روسپی هزیا 

شااس ک  براسنناس دسننگاوردها و نگننایی حیطنن  ت صصننی تننود بنن  همچاین ی  روان 
پردازد، در بررسی علل لغننزش و انحننراف عفنن  )ش صننی  می   روزگار سیاهبررسی رمان  

ند ب  بررسی حا   جسمانی و روانننی تواشااسی، می اصلی زن رمان( از ماظر دان  روان 
تاص دوران نوجوانی و آسگان  بلوغ و م افرا  این بره  زمانی و انطباق آن بننر سرنوشنن  

سننو اش اص حاضر در رمان بپردازد چراک  بننر اسنناس نگننایی ایننن داننن  »نوجننوان از ی 
های  زم های دوران کودکی اس  و از سوی دییر، گرفگار عدم توانایی محصور در وابسگیی 

برای حل مشک   پیچیدت زندگی اس  و این تزلزل فکری و روانی حال  پریشانی و ابهام 
(. 66، 1362زننند« )ماصننور، آورد و آرامنن  روحننی او را بننرهم می را در او ب  وجننود مننی 

یابنند و جننوان پردازی توسننع  می همچاین با ورود در این مقطع حساس سای »رؤیا و تیال
کانند و در امنناکن   چیز مننبهم و مجهننول دلبسننگ  و فریفگنن  احسنناس می تود را مدام ب  ی

گردد و ماحرفین با اسگفاده از این ضع  جوانان عمومی در بین تودت جمعی  در پی آن می 
و آشاایی ب  روحی  آنان ب  عاوان ایاک  با آنان دارای احساس مشننگر  هسننگاد... بننا نهاینن  

 (.303، 1381ان ، افکااد« )دزرنیی ایشان را ب  دام می 
 روزگار سیاه(. از رمان 2نمونۀ )
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جوان بودم و ب  سن شانزده سال ، یعای در بحبوح  شباب، در گننرداب جننوانی، در تمننار عشنند، 
یعای در ره سیلن هوای نفس بودم. تمام مقدما  و اسباب لغزش در لو  تافر تاری  مننن نقنن  

 (.53، 1315)تلیلی، شده ولی هیچ یاد ندارم ک  چیون  افگادم؟ 
نمودم، در حننال ازدحننام... آباد ب  فرف مدرس  عبور میروزی، هایامی ک  من از چهارراه حسن

تواسگم تود را از آن پر  کام... در حال مرکبی از پش  سر من گذر کرد... جوی آبی بود ک  می
هجده سننال ... مشنناهده جزع و فزع و لغزش... چشم را باز کرده ناگاه جوانی توش ماظر ب  سن  

 (.54کردم... همان نی  و همان بدب گی )همان، 
آن تبسم شیرین از آن لب عقید گونن آن جوان هجده سال  کار تود را در قلب رقید من کرد. قلننب 

الگأثیر اس . قلب دتگننر سرش ، دل ی  دوشیزت ظری  ب  چ  اندازه ناز  و سریعی  دتگر پا  
ی  کام؟ جز ایاک  بیویم جام بلوری اس  ک  اگننر بشننکاد،جبران ننندارد شانزده سال  را ب  چ  تشب

 (.57)همان، 

توانانند در ینن  پننژوه  شااسننی می شااسننی و روان چهار حوزت ادبیا ، حقوق، جامع 
هننای ت صصننی رشننگ  تننود و حلمشگر  بننا دراتگیارگذاشننگن هرینن  از اف عننا  و راه

ر غاای دان  و رشگ  ت صصی تننود بیفزایانند و ها ببردن از نگایی تحقیقا  سایر رشگ بهره
 جویی کااد.عمً  در وق  و هزیا  صرف 

 ای ادبیات و حقوقرشته. موانع مطالعات میان3-3

 ایتعصبات رشته.  1-3-3

توان تعصننب فرفی علمی هسگاد اما نمی با ایاک  بیشگر اندیشمادان علوم انسانی مدعی بی 
مرتبط با فرایاد تحقید نادیده گرف . چراک  در ی  بازت فو نی با ای را در کلی  مراحل رشگ 
هننا و اننند و ایانن  تننرون از ایننن قالب ها و نگننایی رشننگ  ت صصننی تننود تننو گرفگ یافگنن 

ها، نباینند ای س   و مشکل تواهد بود. درواقع »ب  نظر بعضننی کاارگذاشگن تعصب رشگ 
زی اس  و ادبیا  چیز دییر. این دو ن  از ها را با هم م لوط کرد: حقوق برای تود چینظام

دانی کنن  در ادبیننا  بنن  اند، ن  قلمرو و ن  حگی اسنناس آن دو یکننی اسنن . حقننوقی  نوع 
پردازد تا ببیاد حقوق در آن چ  جاییاهی دارد، از نظر این گروه، ی  آمنناتور وجو می جس  

وتاز کانند« ر آن تات  آید. ادبیا  جهان پهااوری اس  ک  کار هر کس نیس  دب  شمار می 
 (.9، 1381)مالوری، 
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 اصطالحات تخصصی.  2-3-3

زبان دییر مانع اساسی در این راه اس ؛ بدین مضمون ک  رشننگ  ادبیننا  و حقننوق هرینن  
های تحقینند را بنن  هننا، یافگنن دارای اصط حا  فای تاص تود هسگاد و بننر اسنناس همان 

الفاظ و زبننانی کنن  بننرای ای ات اذ رشگ دهاد. حال در ی  فرایاد بینمجامع علمی ارائ  می 
همیان قابل فهم باشد و ماجر ب  آگنناهی از نگننایی پننژوه  شننود امننری حسنناس تواهنند 

رو، توج  ویژه ب  مقول  زبان بسیار حائز اهمی  اس  چرا ک  »هر زبان بنن  عاننوان بود.ازاین
تواند تصننویری ک  می نما از فرهاگ ی  جامع ، از این قابلی  برتوردار اس   ای تمامآییا 
قنندم و ها و باورهای فکری و فرهایی ی  جامع  بنن  دسنن  دهنند« )پی بیاان  از نظامواقع

 (.126، 1399دییران، 
 ها و سایر کنشگرانعدم حمایت مالی سازمان.  3-3-3

گرایی و ترس و عدم شاات  کافی از این گون  مطالعا  و افگادن در قالب تکراری ت صص 
فور ساگی تمای   ب  سم  مطالعا  ت صصی ها و انرژی، ب ف  سرمای واهم  از هدرر

ای بننین ادبیننا  و ای بیاارشننگ همان رشگ  تواهد بود. برای مثال، پژوهشیری ک  ب  مطالع 
حقوق پرداتگ  اس  اگر ب واهد نگیج  پژوه  تود را ب  یکی از مج   ارائ  دهد فبعننًا 

ای تواهنند بننود کنن  بننا دینند بنناز و گننذر از لنن ترین مشننکل انگ نناب مجاولننین و اصننلی 
 های ساگی ب  موضوع بایرد و حاضر ب  پذیرش آن باشد.دیواربس  

 های مناسبنیازها و تهیه و تدوین برنامهعدم رعایت پیش.  4-3-3

فور کلی هری  از علوم انسننانی ای ادبیا  و حقوق و ب رشگ از دییر موانع مطالعا  میان 
های مااسب اشاره کرد. با این توضیی کنن  نیازها و تدوین برنام ای  پی توان ب  عدم رع می 

بایس  در مقطع کارشااسننی بننا گاجاننندن ینن  یننا دو واحنند درسننی بننا عاننوان حداقل می 
ای، ب  فکر دانشجویان جه  داد و ایشان را با این موضوعا  آشاا کرد. رشگ مطالعا  میان 

بایس  در حد معمولی و ماطقی با شگیی، محقد می جدای از این امر، در ی  مطالع  بیاار
دانیم ک  ی  دانشجوی حقوق تا حدی با مبادی ادبیا  مبادی اولی  دو رشگ  آشاا باشد. می 

گذراننند؛ آشااس  و حگی در دوران تحصننیل دانشننیاهی بنناز هننم چانند واحنند ادبیننا  می 
درسی، مقدم  علم حقوق را توان برای دانشجویان ادبیا  نیز ی  یا دو واحد  هم ، می بااین
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گاجاند. این امر جدای از اثرا  اجگماعی آن باعث در  بهگر ایشان از این حوزه و آشنناایی 
های علننوم انسننانی و توان با درنظرگرفگن تمامی رشگ سان می شود. بدیناولی  با این علم می 

این جسار  و  شده ب  سطحی ماطقی از این امر دس  یاف  وبازنیری کلی در دروس ارائ 
تواننند موضننوع تحقینند دییننری باشنند، در تابوشکای و نگایی برآمده از آن ک  البگ  تننود می 

 ریزی مااسبا  اثرگذار باشد.فر  
 

 نتیجه. 4
های چادبعدی اس . ابعادی کنن  مطالعنن  و ای، مسائل و پدیدهرشگ موضوع مطالعا  میان 

بررسی آن از ظرفی  محدود ی  حوزت دان  بشری بیرون اس . در نگیج ، شاات  جامع 
گرایی بنن  گرایی و ت صننص های چادبعدی جهان هسگی، نیازماد گذر علمی از رشننگ پدیده
کنن  اند این اس   اس . آنچ  اندیشمادان این حوزه در پی آن اندیشی آنان  رشگیی و هممیان 

افزایی ناشی از این کار برای شنناات  ها را در کاار یکدییر قرار دهاد و از توان همت صص 
 ها بهره گیرند.و بررسی جامع و هدفماد پدیده

ثننار ای ادبیا  و حقوق با نیاهی نو، در برتی از آرشگ با تحلیل تطبیقی مطالعا  میان 
یا  فارسی هماناد  از ماظر علم حقوق و زوایا  دمنه و گلستانو شاهنامه، کلیله ک سی  ادبن

های مگفاو  تحلیل کرد توان از دیدگاهیابیم ک  این آثار را می اندازهای جدید، درمی و چشم
توان ب  بررسی برتی از آثار داسگانی معاصننر فارسننی و همچاین در این تحلیل تطبیقی، می 

یا  جهننان همانانند  ته ان مخوف و    روزگار سیاهاناد  هم در کاار شماری از آثار ک سی  ادبن
ها و شااسی و انطباق دینندگاهاز زوای  دید حقوق، تاص  دان  جرم  ایلیاد  و  گوژپشت نت دام

باره پردات . نگیج  این امر، تحقد یکی از اهداف این مقالنن  در شااسان در ایننظرا  جرم
جسگن مایی آثار ادبی و جهانی ادبیا  در آموزش کاربردی دان  حقوق و یاریراسگای بازن
های هننر دو و های هر دو رشگ  برای نیل ب  فهم فراگیر مفاهیم و آموزه ها و قابلی  از ظرفی  

ای و حل مشک   و مسائل و معض   اجگماعی اسنن . گسس  دیوارهای ترسیمی رشگ 
مدلی و نزدیکی احساسا  در میان اباای بشر، ک  یکی از تواند هتلفید حقوق و ادبیا  می 

وظای  ادبیا  تعلیمی در فول تاریخ اس ، را سبب گردد. نویسننادگان آثننار ادبننی کنن  بننا 
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های اجگمنناعی تواناد در درمان ناهاجاریپرداتگن دقید ب  ی  معضل یا مسئل  حقوقی می 
فور عیاننی فننراروی م افبننان بنن  اثرگذار باشاد، جاییاه درتوری دارننند و ایننن موضننوع را

 پژوه  قرار دادیم.
های ادبیا  و حقوق، تاها مباحث نظری علم ک  آیادت پژوهشی رشگ   توج  داشگ  باشیم

حقوق و ادبیا  صرف ن واهد بود. بلک  آیاننده در اتگیننار محققننانی اسنن  کنن  مطالعنناتی 
 ائ  دهاد.هدفماد و با قاعده ب  ماظور حل ی  مشکل و ن  توصی  صرف آن ار
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