
 633-261، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9163-2692 

       http://www.joih.ir  

 
 

911 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
 های ثروت از وی مندی بهره میزان به فرد شخصیتی رشد که غربی مدرن داری سرمایه دنیای در

 نمی باقی ها انسان باطنی سرشت  و معنوی های ارزش ارزیابی برای مجالی شود می تعیین مادی

 گرایی افراط  به نسبت اعتمادی بی ای گونه رنسانس عصر ظهور و میانه های سده از پس. ماند

 دوران در. ساخت دگرگون عامه باور در را خوشبختی معیارهای که آمد بوجود پیشین مذهبی

 تجاری، کاپیتالیسم اومانیسم، به را خود جای کلیسا چرای و چون بی تعالیم ادبی، حیات تجدید

 نسبت دفو دانیل های دیدگاه بررسی پژوهش، این از هدف. دادند طبیعی رئالیسم و سکوالریسم

. است اخروی و دنیوی خوشبختی سوی به نیل برای عملی راهکارهای ارائه و  مقام و پول جایگاه به

. است ایران اسالمی جامعه در گریزی دین و سکوالر عقاید رشد با مقابله در پژوهش این اهميت

. بود خواهد فرهنگی رویکرد با همراه تحلیلی -توصیفی صورت به تحقيق روش جستار، این در

 و شناختی زیبایی اهداف رمان ادبی ژانر از گیری بهره با دفو که دهد می نشان پژوهش این نتایج

 طبقه فقر از طرفداری برای ابزاری عنوان به رمان از وی. است کرده دنبال را ای دوگانه اخالقی

 .هستند ماتریالیستی طمع و حرص نماد باطن در که گیرد می بهره  متوسطی

 دفو، دانیل فرهنگ، مقام، پول، خوشبختی، :يديکل واژگان

 

 

 مقدمه

 می تعیین مادی های ثروت از وی مندی بهره میزان به فرد شخصیتی رشد که غربی مدرن داری سرمایه دنیای در     

 ظهور و میانه های سده از پس. ماند نمی باقی ها انسان باطنی سرشت  و معنوی های ارزش ارزیابی برای مجالی شود

 در را خوشبختی معیارهای که آمد بوجود پیشین مذهبی گرایی افراط  به نسبت اعتمادی بی ای گونه رنسانس عصر

 اومانیسم، به را خود جای کلیسا چرای و چون بی تعالیم ادبی، حیات تجدید دوران در. ساخت دگرگون عامه باور

 که یافت ادامه نئوکالسیک عصر در ای اندازه تا روند این. دادند طبیعی رئالیسم و سکوالریسم تجاری، کاپیتالیسم

 :است ادبی عصر این های ویژگی مهمترین بیانگر زیر تصویر. است دوران این برجسته نویسان رمان از یکی دفو دانیل
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 : تحقيق روش

 .بود خواهد فرهنگی رویکرد با همراه تحلیلی -توصیفی صورت به تحقیق روش جستار، این در    

 : پژوهش پيشينه

 از. اند شده بررسی فرهنگی رویکرد با کمتر و استعماری پسا یا روانشناختی منظر از دفو دانیل آثار بیشتر کنون، تا     

 ای مقاله به توان می اند پرداخته انگلیسی شهیر نویسنده این آثار به تطبیقی صورت به که پژوهشی تحقیقات معدود

 اثر فالندرز مول و سویفت جاناثان اثر گاليور سفرهاي در مقام و پول " عنوان با گِرِیدسِیوِر سایت در شده نمایه

 ادبی ژانرهای از گیری بهره با دفو و سویفت که است معتقد آن در نویسنده که کرد اشاره (4102) "دفو دانيل

 مذکور، مقاله نویسندۀ زعم به. اند کرده دنبال را مشابهی خواهانه عدالت اخالقی و شناختی زیبایی اهداف متفاوت

 از متوسط قشر استفاده سوء بر تا کند می استفاده  ها انگلیکان و اشرافیت از دفاع جهت در طنز قدرت از سویفت

 باطن در که گیرد می بهره  متوسطی طبقه از طرفداری برای ابزاری عنوان به رمان از دفو مقابل در. بتازد علم و مذهب

 .است ماتریالیستی حرص نماد

 رمان در واقعيات با اخالقيات تقابل» عنوان با بیگوند حیدری فریبا ارشد کارشناسی نامه پایان دیگر، پژوهش    

 می اشاره مول شخصیت خلق در دفو مهارت به بحث خالل در پژوهشگر این. است،(0732)«دفو دانيل فالندرز مول

 . شود می موفق سرانجام و جنگد می اجتماع های شرارت تمامی با شجاعانه که کند

 باور این بر وانگ هوئِی.یا ،(4100)" دفو دانيل اثر فالندرز مول رمان در پول و عشق" عنوان با جالبی مقاله در    

 است ای درمانده زن هر مظهر وی مقابل، در. نیست داری سرمایه نظام نماد و ندارد ای پیچیده شخصیت مول که است

 . است بوده محروم پدری آشیانه و مادری محبت از و برد می پناه پول به معاش امرار برای که

 را عقل ،(0732) "روشنگري فلسفه و نئوکالسيک ادبيات" عنوان با خود ارزشمند مقاله در احمدزاده شیده    

 تعمیم با. کند می قلمداد روشنگری فلسفه از نمودی را انگلستان نئوکالسیک ادبیات و روشنگری فلسفه اصلی عنصر

 و گرا انسان افرادی دفو، مانند نئوکالسیک دوره نویسندگان  که برسیم فرعی  نتیجه بدین توان می احمدزاده نظرات

ه تکیه بر مصالح اجتماع نسبت ب
منافع فردی

تکیه بر طنز، مقاله، رمان و 
مثنوی

تکیه بر شرارت ذاتی بشر 
تکیه بر عقل، منطق، خویشتن 

داری و محافظه کاری

ویژگی های عصر 
نئوکالسیک
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 انسانی یافته کمال الگوی فالندرز مول رمان لذا،. اند بوده خویش مخلوق های شخصیت اجتماعی هویت واکاوی پی در

 از دسته آن دفو واقع، در. یابد می دست موفقیت به اجتماعی تضادهای و ها درگیری میان در که کند می ترسیم را

 محدود خاصی مکان و زمان به که کشد می نمایش به خود ادبی آثار های شخصیت درقالب را بشری های خصلت

 آینده در اهلل، شاء ان. است شده معاصر دوران تا نئوکالسیک ادبیات داشتن نگه زنده موجب اصل همین و نیستند

 .باشیم دفو دانیل آثار بویژه نئوکالسیک دوره ادبی متون با رابطه در تری جامع و تر گسترده های پژوهش شاهد

 :تحقيق هاي محدودیت      

 ژانرهای میان از و ایم برگزیده را دفو دانیل ادبی آثار مجموعه از  را  فالندرز مول رمان تنها تحقیق این در     

 نیازمند الهی تعالیم با آن تقابل و داری سرمایه نظام ابعاد بررسی طرفی از. دارد قرار رمان بر تنها ما تاکید ادبی مختلف

 گرفتن نظر در با رو، این از. گنجد نمی کوتاه مقاله این مجال در که است جامعی و وسیع ای رشته میان های پژوهش

 .پردازیم می فالندرز مول رمان محتوای تحلیل به موجود های محدودیت

 :بررسی و بحث

 (0661-0370)دفو دانيل اثر(  0344)فالندرز مول

 او. کند فاش را هویتش خواهد نمی است وی دنبال به قانون چون. است رمان زن قهرمان مستعار نام فالندرز مول    

 شود می منتقل ویرجینیا به دزدی جرم به کوتاهی مدت از پس که آید می دنیا به مادری دامان در نیوگیت زندان در

 می زندگی آنها با ظاهرا که کند می فرار هایی کولی پیش از وی سالگی سه حدود در. کند می رها درمانده را او و

 :گوید می چنین خود درباره مول.است کرده

 داشت وجود کشيشی نه و بود کليسایی نه آورد بدنيا افزایی غم محل در مرا ماهگی هفت در ماردم

 حتی نميدانم چيز وهيچ است من ماجراي پر زندگی لحظه اولين این. دهد پرورش مرا کودکی در تا

 خود بهمراه مرا مادرم بستگان از یکی که ميدانم تنها بياورم بياد را شدنم بزرگ چگونگی نميدانم

 کوليها از اي طایفه درميان که مياورم بياد را این فقط ام کرده زندگی کجا در نميدانم وحتی برد

 خالصی آنها دست از خود نمودن مخفی با و ننمودم زندگی آنها با زیادي مدت ولی بودم سرگردان

 (07:0761دفو،.)یافتم

. کند می محافظت وی از سالگی هشت تا که سپارد می پرستاری دست به را او و دهد می پناه وی به کشیش یک    

 می داده اجازه وی به خواهد نمی چون ولی گردد دولتی خدمات انجام مشغول وی که رسد می فرا آن نوبت سپس

 می توصیف را خود نوجوانی اینگونه مول، شخص، اول راوی. شود خیاطی و ریسندگی مشغول پرستار کنار در که شود

 :کند

 درس هم ها بچه که داشت کوچکی مدرسه زن آن کند پرستاري من از تا سپردند فقيري زن به مرا

 این داشت اهميت بسيار که چيزي اما. آموخت می هنر آنها به هم و ميکردند کار هم و خواندند می

 هشت سن تا.بود وقار و پرهيزگاري و عفت از اي نمونه خودش زیرا مياورد بار متدین را آنها که بود

 هر.بودم بيزار کار این از هميشه من و ببرند کلفتی به مرا دستور به بنا اینکه تا بودم آنجا در سالگی

 منصرف فرستادنم از کردو رخنه دلش در زاریم رفته رفته. مينمودم زاري گریه با و ميکردم کار روز

 (02: همان.)شد
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 و شود می کار به مشغول شهردار خانه در مستخدمه عنوان به رود می دنیا از وی پرستار که سالگی چهارده در     

 مند عالقه یکدیگر به دو هر و کند می اغوا پول و تمجید با را او خانه بزرگ پسر. آموزد می سواد اربابش دختران مانند

 : است مشهود مول جمالت در پسر این رفتار.شوند می

 من محبت و عشق به نسبت و کرد می رفتار من با بود زایدالوصف که خاصی وقار و متانت با هميشه

 دلم در آتشی پيشنهادش. کند نمی رهایم هيچوقت و دارد دوستم گفت می و کرد می اعتراض

 ندادم بخرج مقاومتی هيچ هم من و داد قرار من آغوش در را پول کيسه او. ماندم وساکت افروخت

 (73:همان. )گذاردم کنار بکلی را پاکدامنيم و تقوي و گذاشتم آزاد را او و

 بزرگتر برادر. است اطالع بی مول با بزرگترش برادر رابطه از حالیکه در شود می وی عاشق نیز کوچکتر پسر سپس    

 :گوید می مکارانه بزرگتر برادر. کند ازدواج کوچکتر برادر با میلش علیرغم که کند می متقاعد را مول

 و نجيب اي خانواده از خوب جوانی یک با ميخواهی که بگير نظر در را مسئله این عزیز مول

 برخوردار دنيا لذائذ همه از ميتوانی تو.دارند را  رضایت کمال  خانه اهل همه.کنی ازدواج ثروتمند

 دوست یک تو براي هميشه براي هم من.بياوري بدست باز را خود رفته دست از شهرت و شوي

 خواهر مثل من براي تو. کنی فراموش بوده ما بين که چيزهایی همه توانی می.بود خواهم صميمی

 .دهم می تو به پوند پانصد نمایم جبران را خود گذشته خطاهاي اینکه براي من و بود خواهی

 (36:همان)

 پسر والدین. ماند می وی پیش پسر این مرگ زمان یعنی بعد سال چند تا و کند می ازدواج کوچکتر برادر با مول   

 عنوان به مول با رمان طول در. گیرند می عهده بر است مول با پسرشان ازدواج حاصل که را فرزندی دو سرپرستی

 می افرادی چنین نکوهش در( ع)علی حضرت. شوند نمی وی عبرت مایه چندان حوادث که داریم سروکار شخصیتی

 تجربه و عقل از که است کسی بدبخت" ؛ " التَّجرِبَةِ و الَعقلِ مِنَ اُوِتیَ ما نَفعَ حُِرمَ مَن الشَِّقیَّ إنَّ ": فرمایند

 (001:0710رحيمی،. )" نگيرد بهره خود

 ولخرجی با اما است زندگی برای سازگاری مرد آنکه وجود با که کند می ازدواج خلق خوش تاجر یک با سپس مول     

 می اکنون مول. کند می ترک را کشور و کند می فرار آنجا از ولی افتد می زندان به وی. سازد می ورشکسته را خود

 به مجددا را دوستانش از یکی کند می تالش مول که مدتی از پس.  کند مجدد ازدواج قانونی بصورت هرچند تواند

 از تر ثروتمند را خود دروغ به و کند می ازدواج ویرجینیا اهل باکالسی مرد با خودش برساند وی انگیز نفرت عاشق

 :است مطلب این بیانگر زیر گفتگوی. زند می جا واقعیت

 نيست؟ اینطور کنی ازدواج من با داري قصد من ثروت بخاطر تو:مول

 .دارم دوست پهناور جهان این در را تو تنها:مرد

 .گویند می مردها همه که ایست کلمه این:مول

 .است چيزي هر از باالتر و بهتر تقوي:مرد

 .است ایمان طال و است پول تقوي امروز:مول

 (011:0761دفو،) .دارم دوست را تو ولی دارم نفرت تو پول از من:مرد
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 آنجا در مول. شوند می ویرجینیا عازم دو هر و یابد می در مول فقر مورد در را حقیقت که گذرد نمی چیزی مرد آن   

 که شود می باعث مساله این.است شده منتقل آنجا به قبال که است مادرش فهمد می بعدا که بیند می را سابقی متهم

 حاالت مول. کند می ترک ها سال از پس را فرزندانش و همسر ناگزیر و است بوده وی برادر واقع در شوهرش بفهمد

 :کند می توصیف اینگونه لحظات این در را خود روحی غمبار

 خواهرش که بگویم او به که بودم این فکر به حاال. بودم زمين روي زن ترین ناراحت و ترین بدبخت حاال

. بود اي نمونه و خوب بسيار شوهر زیرا دادم می دست از را او شوهري سمت گفتم می او به اگر. نه یا هستم

 تصميم سرانجام.بود رسيده درجه اعالترین به ناراحتيم. بود فرسا طاقت بسيار او با  کردن زندگی دیگر

 (002:همان) .شدم جدا آنها از آن از پس و بگذارم درميان او با را مسئله گرفتم

 به و شود می مالباخته طوفان در انگلستان به بازگشت راه در ولی گیرد می تعلق کاالهایی وی به مذاکراتی از بعد    

. کند می پیدا نمود وی با طبیعی عناصر قهر در مساله همین و نیست پایبند خانواده نظام به چندان مول. رود می بث

 :اند داشته اظهار چنین ،(0710)موفق خانواده کتاب در رحیمی عباس االسالم حجه

 که کسی و است مسووليت باشد،یک جنسی غریزه ارضاي براي آنکه از پيش خانواده، تشکيل و ازدواج

 شریک را او مرد که ازدواج این برابر در بداند باید زن. باشد آگاه مسووليت این به باید کند می ازدواج

 شک بدون نگيرد کار به را ها آن و نباشد واقف اگر. دارد وظایفی و مسووليت چه کرده انتخاب زندگی

 آگاه کند می انتخاب که همسري برابر در خود مسووليت و وظایف به باید نيز مرد ، آید می وجود به مشکل

 سپارد می تعهدي است،اگر اخالقی تعامل یک ازدواج عقد زیرا دارد؛ تعدي چه او برابر در که بداند و باشد

 036. چيست ازدواج فلسفه بداند و باشد آنها به عمل بند پاي کامال و بشناسد را مرزها و ،تعهدات

 و کند می حمایت مول از مرد آن. است دیوانه زنش که شود می آشنا موقر و مشرب خوش مردی با مول بث در     

 حرمت اما خوابد می مشترک تختخواب یک در مول با آنکه با مرد آن.کنند می سپری هم با امنیت کمال در را مدتی

 می چنین راوی.کند می برقرار نامشروع رابطه وی با و شود می مست مرد آن که شب یک آنکه تا. دارد می نگه را وی

 :گوید

 تبدیل او براي واقعی دوست یک از را خود نام من و رفت بين از ما تقواي و عفت حصار طریق بدین

 می ندامت اظهار خود کرده از هم او و بود گذشته کار از کار ولی کردم زاریها نمودم فاحشه به

 (26:0761دفو،.)نمود

 روزگار و شود می مریض شدت به مرد این آنکه تا کنند می زندگی یکدیگر با حالت همین به سال چندین دو آن    

 دیگر و کند می توبه خویش کار از بهبودی از پس. کند می سپری خویشاوندان و اش دیوانه همسر کنار در را سختی

 خطاب ای نامه وی. دارد می نگه خود پیش است آورده دنیا به او برای وی که را پسری اما ببیند را مورل خواهد نمی

 :است آمده آن در که نویسد می مول به

 و رفتم پيش مرگ حد سر تا که بدان فقط بنویسم برایت ام گذشته وضع از که دانم نمی الزم  خانم

 سودي پریشانی ولی پریشانم بسيار خود گذشته از. نبود بين در زیادي چندان فاصله قبر تا

 یا را بچه و بپردازي را ات خانه کرایه که فرستم می شما جهت پوند  پنجاه مبلغ وسيله بدین.ندارد

 (066:همان.)ببر خود با یا بگذار جا همان
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 شود می شمال به سفر عازم آشنا نفر یک با او. کند نمی پیدا را مناسبی مورد اما دارد مجدد ازدواج قصد مول     

 که کند می موافقت که بیند می را متینی مرد آنجا به سفر از قبل اما. دارد هزینه لندن از ارزانتر آنجا در زندگی چون

 بازگشت هنگام که داشت قصد و بود بیزار خود خیانتکار همسر از مرد این. بدهد را وی مالی امورات فتق و رتق ترتیب

 پیدا دست موفقیت به النکشایر در که صورتی در گرفت نیک فال به را قضیه این مول. کند ازدواج وی با شمال از مول

 ازدواج به موجب مساله همین که ساخت آشنا ثروتمندی ایرلندی مرد با را وی بود مول همسفر که شخصی.  نکند

 هم با یکدیگر ثروت برای که شوند می متوجه دو هر مدتی از پس. شود می تیپ خوش سازگار مرد این با مول دوباره

 و دغلکار مرد. بگیرند نادیده را ازدواج و شوند جدا همدیگر از توافقی بصورت که گیرند می تصمیم و اند کرده ازدواج

 :نویسد می مول برای چنین مادیگرا

 را همدیگر که نمایی سعی بایستی نداري اي بهره هيچ دنيا مال از تو فهميدم که حاال عزیزم

 مرا که کنم می خواهش شما از دانی می نادرستی و کار فریب آدم مرا که دانم می. کنيم فراموش

 تو فاقه و فقر حال در توانم می چگونه ولی باشم تو کنار در که خواست می دلم خيلی من. ببخشی

 قبول امد پيش برایت موقعيتی اگر و بگير نادیده را ما ازدواج که کنم می خواهش.کنم خوشبخت را

 (010:همان.)کن

 

 می را بدذاتی و شریر قابله او. شود می مردش آخرین از خود حاملگی متوجه گردد می باز لندن به مول که هنگامی    

 نگهداری وی از فرزند آمدن دنیا به از پس که یابد می را ای خانواده و دهد می پناه را وی مبلغی قبال در که یابد

 . کنند

 حوادث از خبری بی کمال در مرد آن و کند می ازدواج بود سپرده وی به را پولش قبال که مردی با سپس مول     

 مرد آن آنکه تا کنند می ازدواج هم با نشاط کمال در سال پنج مدت به آنها. کند می ازدواج وی با شمال در مول اخیر

 و کند جلب خود به را مردی تا نیست جوان دیگر است شده رها درمانده که مول. رود می دنیا از و شود می ورشکسته

 گروه رئیس  اکنون که رود می قابله زن سراغ به دوباره او. آورد می روی دزدی جمله از خالف اعمال به رو این از

 می بدست را کافی تبحر راه این در و شود می آشنا نقره اشیاء سرقت و دزدی فنون و ها روش با مول. است دزدها

 بیشتر آنکه با. نشود متوسل خشونت به هیچگاه و نشوند وی هویت متوجه همکارانش که بود مواظب او. آورد

 ابریشم مقداری دزدیدن حین در سرانجام تا داد می ادامه خود کار به همچنان او اما شدند می دستگیر همدستانش

 : است هویدا زیر تصویر در که چرخد می مضامینی محور حول فالندرز مول رمان کلی، طور  به. شود می گرفتار
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 به آنجا زندانیان از خیلی.است افسرده کمی اگرچه کند نمی پشیمانی احساس مول نیوگیت، زندان به ورود هنگام    

 همسر که وقتی مول. نیستند نگران وجه هیچ به خود اعدام احکام از و هستند تفاوت بی زندان وحشتناک شرایط

 آن پی در دفو دانیل. شود می قلب رقت دچار است شده آورده زندان همان به راهزنی جرم به که را خود النکشایری

 اسالمی متفکران آن از پس ها قرن. کند محکوم داشت رواج خویش زمان در که را شوهری چند پدیده که است

 : اند فرموده اسالم در زن حقوق نظام کتاب در مطهری شهید همچون

 نظر از اما. زن طبيعت با نه و است موافق مرد طبيعت با نه که است این شوهري چند شکست علت

 مخالف پدري اطمينان بااصل ثانيا و است ناسازگار مرد طلبی انحصار روحيه با اوال اینکه براي مرد،

 می و کند تناسل و توالد خواهد می طبعا بشر. است بشر غریزي و طبيعی فرزند، به عالقه. است

 پدر بداند خواهد می باشد، بخش اطمينان و مشخص گذشته نسل و آینده نسل با اش رابطه خواهد

 ناسازگار آدمی طبيعت و غریزه این با زن شوهري چند. است پدر کدام فرزند و است فرزند کدام

. زن به نه و زند می لطمه مرد به نه نظر این از که مرد زنی چند خالف بر است، بوده

 (710:0731مطهري،)

 

 فرماندار نفوذ و اش قابله دوست تالش با اما شود می ناامیدی دچار شود می باخبر خود اعدام حکم از مول وقتی   

 می ویرجینیا در که کند می متقاعد را سابقش النکشایری همسر او. شود می بدل ویرجینیا به تبعید به وی حکم شهر

 .شوند می ویرجینیا راهی آورد می آنها برای فرماندار که پولی و کشتی با آنها. کنند شروع نو از را زندگی توانند

 است محارم با زنای حکم در مساله این که چرا شود باخبر برادرش با وی ازدواج از همسرش که ندارد تمایل مول      

. شوند می تنباکو کشت مشغول ویرجینیا در برادرش از دور جایی در دلیل همین به. شود می وی شرمساری موجب و

 این از است شده بدخلق و پیر اکنون که برادرش که گذارد نمی اما آید می پسرش دیدن برای مول سال یک از پس

 می مول و دهد می او به است گذاشته کنار وی برای مول مادر که را زمینی از حاصل درآمد پسرش. ببرد بویی ماجرا

 پسرش با تواند می آزادانه مول دیگر و میمیرد برادرش مدتی از پس. بخشد رونق را تنباکویش مزرعه مبلغ این با تواند

 زندگی دوران بقیه و گردند می باز انگلستان به سرانجام و شوند می ثروتمند کامال همسرش و مول. باشد داشته مراوده

:خودبینی

زیبایی 
گذرای 

مول
:توبه

پشیمانی 
تحمیلی

:حرص

دزدی و 
روسپیگری 

مول 
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 هر سر بر و بیند نمی وقیحی پدیده را طالق که است آن مول شخصیتی ضعف نقطه. کنند می سپری آنجا در را خود

 .بندد می ازدواج پیوند دیگر مردی با ای مساله

 ال اللَّهَ  فَإِنَّ ، رِیبَةٍ مِن   إال ، النِّسَاءَ تُطَلِّقُوا ال": فرمود طالق مورد در( سلم و آله و علیه اهلل صلی)اسالم مکرم رسول

 مردان و زنان خداوند زیرا اخالقی فساد دليل به مگر ندهيد طالق را زنان" ؛"الذَّوَّاقَاتِ وَال الذَّوَّاقِينَ یُحِبُّ

 ."نيست جایز هوس و هوي براي طالق. ندارد دوست را گذران خوش

 : گيري نتيجه

 به رمان از وی. است کرده دنبال را ای دوگانه اخالقی و شناختی زیبایی اهداف رمان ادبی ژانر از گیری بهره با دفو

 ماتریالیستی طمع و حرص نماد باطن در که گیرد می بهره  متوسطی طبقه فقر از طرفداری برای ابزاری عنوان

 .هستند
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