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سالششن


بررسی ًظام باٍرّا در قصِّای عاهیاًِی طبقِبٌذیضذُی ایراًی




هحسي رحیوی

هحوذجَاد عرفاًی بیضائی

دا٘ـٍب ٜپیبْ ٘ٛس ٔـٟذ
چکیذُ
ًظام باٍرّای فردی ،زیربٌای تفکر ٍ در پی آى زیرساخت کٌصّای اجتواعی فرد
است .در ایي ًظام ،عَاهلی ّوچَى :ضجاعت ،قذرت ،توایل بلِ کسل

ثلرٍت،

هعٌَیت ٍ هَفقیتّ ،رکذام جایگاّی هییابٌذ تا با تقَیت عٌاصلر هلرتب بلا آى،
تیپ ضخصیتی فرد در آیٌذُ ترسین ضَد .قصِّای عاهیاًِی ّلر فرٌّل

ٍ هلتلی،

عالٍُ بر جٌبِ ی سرگرهی ،بخطی از ایي باٍرّا را در خَد جای دادُ ٍ بِصلَرتی
غیرهستقین آىّا را ترٍیج هی کٌذ .ترٍیج خَیطتيباٍری ٍ تأکیذ بر یافتي جٌبِّای
خَدضکَفایی ٍ دستیابی بِ هَفقیت در زهیٌِّای رٍاًی ،اجتواعی ٍ اقتصادی ،در
زهاى حاضر ًیس ،براساض تحلی ّای ًظری ٍ برخی توثی ّای رٍایی ،بِ هخاطبلاى
عرضِ هیضًَذ .در ایي تحقیق از  ۳۵۱قصِ ی عاهیاًِ ی ایراًی کِ براسلاض رٍش
تیپضٌاسی آرًِ-تاهپسَى طبقِبٌذی ضذُ بَدًذ ،باٍرّای هلَرد ًظلر اسلتخرا ٍ
ًتایج حاص از آى ،بر پایِ ی ًظریِّای هعتبر رٍاىضٌاسی ارزیابی ضذًذً .تایج بلِ
دست آهذُ ًطاى هیدّذ کِ باٍرّای پٌْاىضذُ در قصِّای عاهیاًِ ی ایراًی ،گلاُ
بِ رضذ ضخصیت ٍ تعالی اًگیسضی هخاطباى خَد چٌذاى تَجِ ًذاضتِاًذ ٍ گلاّی
ًیس بِ ترٍیج الگَّای ًادرست برای هخاطباى خَد پرداختِاًذ.

ٍاشُّای کلیذی :للٞٝبی ایشا٘ی ،للٞٝبی عبٔیب٘٘ ،ٝظبْ ثبٚسٞب.
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 .۳هقذهِ
دس ثشسػی جٙجٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛؿخلیت ا٘ؼبٖ ،تٛج ٝثه ٝاثاهبد سٚاٖؿهٙبتتی ا ٚثؼهیبس
إٞیت داسد .ایٗ اثابد دس ٞش فشد ٌ ٚهش ٚ ٜٚجبٔاهٝای داسای تفهبٚتٞهبی ٔـهخق ٚ
آؿىبس اػت .یىی اص جٙجٞٝبی سٚاٖؿٙبتتی ثؼیبس پشإٞیهت دسثهبسٜی ٞهش فهشد٘ ،ظهبْ
ثبٚسٞبی رٙٞی اٚػت ؤ ٝإٛالً ،صیش تأثیش فشٙٞهً ،تهٛاس ٔ ،هزٞت  ٚجبٔاه ٝؿهىُ
ٔیٌیشد .ایٗ ٘ظبْ ثشاػبع تٛاس  ٚعٛأُ ا٘ىبس٘ـذ٘ی ط٘تیىهی وه ٝی٘ٛهً 1ثه ٝآٖٞهب
پشداتت ،ٝأشی راتی اػت  ٚدسعیِٗحبَ ،ثشاػبع اكُ تغییشپزیشثٛدٖ ،داسای جٙجٞٝهبی
اوتؼبثی اػت .ثب ٞذفلشاسدادٖ ٘ظبْ ثبٚسٞب دس ثشسػهی ؿخلهیت افهشادٔ ،هیتهٛاٖ ثهٝ
جٙجٞٝبی ٔثجت ٙٔ ٚفی آٖ دػت یبفت  ٚثشاػبع تمٛیت یب صٚاَ ثبٚسٞبی پیؾثش٘ذ ٜیب
ثبصداس٘ذ ،ٜعٛأُ تابِی یب ػمٛى فشد سا اسصیبثی وشد.
ثشاػبع ٘ظشیٝی سؿذ ؿخلیت دس عّٓ سٚاٖؿٙبػی ،ؿخلیت ٞش فشد ،ػ ٝجٙجٝی
تاشیفؿذٔ ٚ ٜـخق داسدٟ٘« .بد» ،2اثتذاییتشیٗ ثخؾ ؿخلیت اػت و ٝفشٚیذ آٖ سا
ثٌٛ ٝداِی پش اص ٞیجب٘بت تـجیٔ ٝیوٙذ وهٕٞ ٝهٝی آٖٞهب ثهشای تهشٚز اص آ٘جهب فـهبس
ٔیآٚس٘ذٟ٘ .بدٔ ،إٛالً ،صیش ػٌّٝی «اكُ ِهزت» 3اػهت .دسحهبِیوه ،ٝجٙجهٝی ثهب٘ٛی
ؿخلیت ٞش فشد ،اص اكُ ٚالایت تجایت ٔیوٙذ  ٚپیشٌٙٔ ٚهك اػهت .ثه ٝایهٗ ثخهؾ،
«ٔٗ»ٌ 4فتٔ ٝیؿٛد و ٝتٛاثای اص عمُ  ٚؿٙبتت سا دس تلٕیٌٓیشیٞبی ا٘ؼبٖ ثه ٝوهبس
ٔیثٙذد .آٖ ثخؾ اص ؿخلیت ٞش ا٘ؼبٖ ؤ ٝهکنٞهبیی سا ثهشای دسػهتی ٘ ٚبدسػهتی
سفتبسٞب تاییٗ ٔیوٙذ ٗٔ« ،ثشتش» 5یب «فشأٗ» ٘بٔیذٔ ٜیؿٛد.
فشٚیذ اعتمبد داؿت «ٔٗ ثشتش» اص د ٚثخؾ تـىیُ ؿذ ٜاػت؛ یه ثخؾ آٌٖ ،هبٞی
اٚلبتٚ ،جذاٖ ٘بٔیذٔ ٜیؿٛد و ٝثخؾ تٙجیٝوٙٙهذٙٔ ،ٜفهی  ٚا٘تمبدوٙٙهذٜی «ٔهٗ ثشتهش»
اػت .آ٘چ ٝسا ٘جبیذ ا٘جبْ دٞیٓ ،ثٔ ٝب ٌٛؿضد ٔیوٙذ ٍٙٞ ٚهبٔی وه ٝایهٗ دػهتٛسات سا
6
٘من وٙیٓ ،اصًشیك ایجبد احؼبع ٌٙب ،ٜتٙجیٔٝبٖ ٔیوٙذ .ثخؾ دیٍش آٖٔ« ،هٗ ایهذابَ»
٘بٔیذٔ ٜیؿٛد  ٚؿبُٔ تٛاػهتٞٝهبی ٔثجهت اػهت؛ ثهشای ٔثهبٍَٙٞ ،هبٔی وه ٝوهٛدن
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ٔیتٛاٞذ ،دسػتٕٞ ،ب٘ٙذ یه ثبصیىٗ ٔـٟٛس ثؼىتجبَ ثبؿذ ،ایٗ ٚسصؿىبس ٗٔ ،ایذابَ
وٛدن سا تـىیُ ٔیدٞذ (٘هٌ :شیٗ.)344 :1384 ،1
ایٗ پظٞٚؾ ث ٝثشسػی ٘ظبْ ثبٚسٞب دس للٞٝهبی عبٔیب٘هٝی ایشا٘هی ٔهیپهشداصد  ٚدس
كٛست ٘یبص ،اص یبفتٞٝبی ٔتخللبٖ عّٓ سٚاٖؿٙبػی یبسی ٔهیٌیهشد .اص ٔیهبٖ عٛأهُ
ثؼیبس و ٝػجت پذیذاسؿذٖ تأثیشات ؿبیؼت ٝی تٛج ٝدس ایٗ ٘ظبْ اػت ،ث ٝثخـی تٛجهٝ
ؿذ ٜو ٝثب حٛص ٜی ادثیبت  ٚثهٝتلهٛف ،عٙبكهش فِٛىٛسیهه آٖ دس صٔیٙه ٝی ادثیهبت
داػتب٘ی ٕ٘ ٚبیـی ثشاػبع ٔٙبثع لٔٛی ّٔ ٚی دس تابُٔ ٔؼتمیٓ ثبؿذ.
ایٗ ٔمبِ ٝسفتبسٞبی اجتٕبعی ثضسي ػبالٖ سا دس جبٔاه ٝی ایشا٘هی ثشسػهی ٔهی وٙهذ؛
سفتبسٞبیی و ٝثش پبیٝی ثبٚسٞبیی ؿىُ ٌشفت ٝاػت و ٝاصًشیك للهٞٝهب  ٚسٚایهتٞهبی
عبٔیب٘ ،ٝدسً َٛص٘ذٌی  ٚثٚ ٝیظ ٜدٚس ٜی وٛدوی یب ٘ٛجٛا٘ی ؿٙیذٜا٘ذ .دس ایٗ پهظٞٚؾ،
تٟٙب للٞٝبی عبٔیب٘ ٝثشسػی ؿذ ٚ ٜث ٝادثیبت ٔىتٛة  ٚداػتبٖٞبی ٘ٛؿتٝؿذ ٜپشداتتٝ
٘ـذ ٜاػت.
پشػؾٞبی اػبػی ایٗ ٔمبِ ٝعجبستا٘ذ اص:
 .1آیب ٔیتٛاٖ ثب تغییهش دس اٍِهٛی سٚاٖؿهٙبتتی پٟٙهبٖ دس داػهتبٖٞهبی وٛدوهبٖ ٚ
٘ٛجٛا٘بٖ٘ ،ؼُ آیٙذ ٜسا ثشای دػتیبثی ثٔ ٝفبٞیٓ ٔتابِی ا٘ؼب٘ی حٕبیت وشد؟
 .2آیب ٔیتٛاٖ سرااُ اتکلی سا ثب تىی ٝثش سٚایت ٞب  ٚحىبیتٞبی دٚساٖ وٛدوی ،اص
فشدای وٛدوبٖ صدٚد؟
 .۲پیطیٌِی پصٍّص
دس صٔیٝٙی سٚاٖؿٙبػی فشدی و ٝیىی اص پبیهٞٝهبی اػبػهی دس تیمیهك حبههش اػهت،
پظٞٚؾٞبی ثؼیبس كٛست ٌشفتٙٔ ٚ ٝتـش ؿذ ٜاػت؛ أب آ٘چه ٝثهب ٔٛههٛا ایهٗ ٔمبِهٝ
پی٘ٛذ ٔؼتمیٓ داسد ،دس چٙذ اثهش ٔیهذٚد دس صثهبٖ فبسػهی  ٚثیـهتش  ٚپیـهتش اص آٖ ،دس
صثبٖٞبی دیٍش ٌٔشح ؿذ ٜاػت و ٝاص آٖ جّٕٔ ٝیتٛاٖ ثه ٝوتهبة سٚاٖؿٙبػهی لله:ٝ
للٞٝب  ٚثبٚسٞب ( )1374اؿبس ٜوشد و ٝدس آٖ ث ٝتهأثیش لله ٚ ٝداػهتبٖ دس ؿهىٌُیهشی
ثبٚسٞبی فشدی دس ساػتبی تىبُٔ ؿخلیت پشادتت ٝؿذ ٜاػت؛ ٕٞچٙیٗ ،تیه ؿٙبػهی
للٞٝبی ایشا٘ی ( ،)1376ثٝلّٓ اِٚشیؾ ٔبسصِف ٚ 2تشجٕٝی ویىبٚٚع جٟب٘هذاسی ،ثهٝ
Greene
Ulrich Marzolph
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ثشتی ثبٚسٞبی ٔٛجٛد دس داػتبٖٞبی ًجمٝثٙذیؿذٜی فبسػیصثب٘بٖ ،دس حٛصٜی ادثیبت
ؿفبٞی ،اؿبس ٜوشد ٚ ٜاِجت ٝاص تیّیُ ایٗ ثبٚسٞب ػخٙی ثهٔ ٝیهبٖ ٘یهبٚسد ٜاػهت .وتهبة
فش ًٙٞعبٔ٘ )1388( ٝیض ،ث ٝثاوی جٙجهٞٝهبی فِٛىّٛسیهه فشٙٞهً ایشا٘یهبٖ پشداتتهٝ
اػت .دس فلُ پٙجٓ ایٗ وتبة ،ث٘ ٝمؾ افؼب٘ٞٝب  ٚللهٞٝهب دس ثبٚسٞهبی ٔهشدْ ٘مهبى
ٌ٘ٛبٌ ٖٛایشاٖ اؿبس ٜؿذ ٜاػت .سیـٞٝبی ثشتی اص ایٗ ثبٚسٞهب سا دس ٔیهبٖ للهٞٝهبی
فِٛىّٛسیه ٕٞبٖ ٔٙبًك ٔیتٛاٖ یبفت؛ اِجتٛ٘ ٝیؼٙذ ،ٜدس ایٗ وتبة ،تٟٙب ث ٝاؿبسٜوهشدٖ
ثٔ ٝفبٞیٓ  ٚثبٚسٞبی عبٔیب٘ٝی ٔشدْ ثؼٙذ ٜوشد ٜاػت .أب دسٔیهبٖ وتهبةٞهبیی وه ٝثهٝ
تشػیٓ  ٚتـىیُ ٘ظبْ ثبٚسٞبی وٛدوبٖ پشداتتٝا٘ذٔ ،یتٛاٖ اص وتبة وٛدوبٖ ث ٝلل٘ ٝیبص
داس٘ذ؛ وبسثشدٞبی افؼب٘ ٚ ٝافؼ ،ٖٛث ٝلّٓ ثش ٛ٘ٚثتّٟبیٓ ٚ 1ثب تشجٕ ٝی وٕهبَ ثٟشٚصویهب
٘بْ ثشد .ایٗ وتبة ،ثذ ٖٚاؿبسٜی ٔؼتمیٓ ث ٝعٛٙاٖ ٘ظبْ ثبٚسٞهب ،تبحهذٚدی ،ثهٕٞ ٝهیٗ
ٔٛهٛا پشداتت ٚ ٝدس ػٌح ادثیبت جٟبٖ ٔلبدیك آٖ سا ثشسػی وشد ٜاػت.
دس ٔیبٖ ٔمبالت ٔٙتـشؿذ ٜث ٝصثبٖ فبسػی ٘یضٕٞٝ٘ٛ٘ ،بیی اص ثشسػهی  ٚسٚاٖؿٙبػهی
ؿخلیتٞبی وتبةٞبی ادثی  ٚتبسیخی دیذٔ ٜیؿٛد و ٝاص آٖ جّٕٔ ٝیتٛاٖ ثٔ ٝمبِٝی
«سٚاٖؿٙبػی ؿخلیت دس تبسیخ ثیٟمی» ،ثٝلّٓ ثٟجتاِؼبدات حجهبصی ( )1387اؿهبسٜ
وشد.
 .۱پیطیٌِی قصِگَیی ٍ ًقص قصِ در رضذ ضخصیتی افراد
ثٙبثش ٘ظش س ٚػبیش٘ ،2خؼتیٗ وٛؿؾٞب دس صٔیٝٙی للٌٛٝیی آٌبٞب٘ ،ٝتشا٘ٝػشاییٞبیی
ػبد ٜثٛد و ٝثب آ ًٙٞثاوی پیـٞٝبی لجیّٝای ٕٞچ :ٖٛآػیبةوشدٖ غهکت ،پهبسٚصدٖ،
تیضوشدٖ اػّی ٝثشای ؿىبس یب ج ًٙیب سلق ٞهبی آییٙهی ٕٞبٙٞهً ثهٛد ٜاػهت (٘هه:
ٌشیٗ .)40 :1378 ،اِٚیٗ ػٙذ ٔىتٛة و ٝاص عُٕ للٌٛٝیی دس ٔیبٖ لذٔب تجش ٔیدٞذ،
دس پبپیشٚػی ٔلشی ،ثه٘ ٝهبْ پهبپیشٚع ٚػهت وهبس ،3دیهذ ٜؿهذ ٜوه ٝثهیٗ ػهبَٞهبی
300تب 1200لجُ اص ٔیکد ثجت ؿذ ٜاػت ایهٗ ػهٙذ حىبیهت اص آٖ داسد وه ٝػه ٝپؼهش
چئٛپغ ،4ػبص٘ذ ٜی اٞشاْ ٔلش ،پذس تٛد سا ثب للٞٝبی عجیهت ػهشٌشْ ٔهیوهشدٜا٘هذ
(٘هٕٞ :بٖ.)31 :
1
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للٞٝب ث ٝوٛدوبٖ اجبصٔ ٜیدٙٞذ ثذ٘ ٖٚبدیذٜاٍ٘بؿتٗ وـٕىؾٞبی دس٘ٚهی ،فٕٟهی
دسػت اص ٔفبٞیٓ اػبػی دس ٘بتٛدآٌب ٜتٛد ثیبثٙذ ٕٝٞ .ی جٙجهٞ ٝهبی رٙٞهیٔ ،ییٌهی،
اجتٕبعی  ٚفشٍٙٞی ػجت ایجبد ٛٞیت ٔ ٚاٙبی تبف دس ص٘ذٌی فشد ٔیؿ٘ٛذٛٞ .یت
تبثای اص ٕٞیٗ عٙبكش فشٍٙٞی ،اجتٕبعی ٔ ٚییٌی اػت و ٝثخـی اص فشدیت ا٘ؼهبٖ سا
٘یض ث ٝتٛد اتتلبف ٔیدٞذ .جهبٖ الن ،1سٚاٖؿهٙبع ثشجؼهت ٝی اٍّ٘یؼهی ،دس ثهبٚس
ٔییيٌشایی تٛد تأویذ داؿت و ٝتأثیش ٔییي ،ثٚٝیظ ٜدس ػهبَٞهبی ٘خؼهتیٗ وهٛدوی،
ثؼیبس ٘یشٙٔٚذ اػت« .دس ایٗ ػبَٞبػت و ٝر ٗٞوٛدن ثیـتشیٗ ا٘اٌبفپزیشی سا داسد
ٔ ٚیتٛا٘یٓ ثٞ ٝش ٘یٛی و ٝثخٛاٞیٓ آٖ سا ؿىُ دٞیٓٚ .لتی رٞهٗ سا ؿهىُ دادیهٓ دس
تٕبْ ً َٛص٘ذٌیً ،جیات اػبػی تٛد سا پیذا ٔیوٙذ» (ٕٞبٖ).
عک ٜٚثش ٔییي ،عبُٔ ٚساثت ٘یض ػٕٟی عٕذ ٜدس تاییٗ ٔشصٞهبی تفىیههؿه٘ٛذ ٜی
اجتٕبعی داسدٌ .ضَٔ 2اتمذ ثٛد و« ٝسؿذ وٛدن تیهت تهأثیش د٘ ٚیهشٚی عٕهذ ٜاػهت:
٘خؼت آ٘ى ٝوٛدن ٔیلٔ َٛییي تٛیؾ اػت؛ أب سؿذ وٛدن ثٌٝ٘ٛٝای ثٙیهبدیتهش،
اص دس ٚ ٖٚثش اثش عُٕ طٖٞب ٞذایت ٔیؿٛد .ا ٚایٗ عُٕ سا سػؾ یب ثبِیذٌی ٘بٔیذ»... .
(ٌضَ  ٚایًّ.)41 :1949 ،3
للٞٝب جشیبٖ ػبتت  ٚپشداتت رٙٞهی ٔخبًجهبٖ تهٛد سا ثشعٟهذ ٜداس٘هذ .ثیـهتش
سٚاٖؿٙبػبٖ ٘یض ،تأثیش لل ٚ ٝتیبَپشداصیٞبی ٘بؿی اص آٖ سا ثش س٘ٚذ سؿهذ ؿخلهیتی
وٛدوبٖ ٔثجت اسصیبثی ٔیوٙٙذ؛ صیشا ٔاتمذ٘ذ وـٕىؾٞبی دیذ٘ی داػتبٖٞهب  ٚللهٞٝهب
ثشای وٛدوبٖ ٛ٘ ٚجٛا٘بٖ پیبٔی اػبػی داس٘ذ  ٚآٖ ٔجبسصٜوشدٖ تب حل٘ َٛتیج ٝدسثشاثهش
٘بٔکیٕبت ص٘ذٌی اػت؛ اصایٗس ،ٚتٛج ٝث ٝجٙجٞٝبی ٔثجت ٙٔ ٚفی دس داػتبٖٞب ث ٝیهه
ا٘ذاص ٜهشٚسی اػت؛ أب ٔذی ٝٙی فبهّٝای وه ٝدس ثهبٚس سٚایتٍهشی یهه ػهٛیٌٔ ٝهشح
ٔیؿٛد ،ثٞٝیچعٛٙاٖٕ٘ ،یتٛا٘ذ چبِؾٞبی حمیمی دسثشاثهش ٘بٔکیٕهبت سا تلٛیشػهبصی
وٙذ؛ حبَآ٘ى ،ٝدس د٘یبی ٚالای دسثشاثش ٞش فویّتی ،سریّتی ٚجهٛد داسد وه ٝدسكهٛست
ؿٙبػبیی ٘ـذٖ كییح آٖٔ ،إٛالً ،دس پـت ٘مبثی اص صیجبییٞبی ص٘ذٌی پٟٙبٖ ٔی ؿهٛد.
ثشتی اص سٚاٖؿٙبػبٖ ٘ظشی ٔتفبٚت دس ایٗ صٔی ٝٙاساا ٝدادٜا٘ذ:
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ٔ٘ٛتؼٛسی 1اص تکؽٞبیی و ٝثشای تمٛیت تیبَپشداصی وٛدوبٖ ،اصًشیك داػتبٖٞبی
تیبِی ،حىبیبت  ٚداػتبٖٞبی عجیتٚغشیت دیٍش ا٘جبْ ٔیؿذ ،ا٘تمبد ٔهیوهشد .اص٘ظهش
ا ،ٚتیبَپشداصیٔ ،یل َٛرٙٞی اػت و ٝساثٌٝاؽ سا ثهب ٚالایهت اص دػهت داد ٜاػهت
(٘ه٘ٛٔ :تؼٛسی255 :1917 ،؛ ث٘ٝمُاص وشیٗ)125 :1384 ،؛ أهب ثش٘ٚه ٛثتّٟهبیٓ٘ ،ظهشی
ثشتکف ا ٚاساأ ٝیوٙهذ .ثتّٟهبیٓ ٔاتمهذ اػهت وه ٝداػهتبٖٞهبی تیهبِی ثه ٝوٛدوهبٖ
ٕ٘یآٔٛص٘ذ و ٝاتفبلبت تیبِی سا ثبٚس وٙٙذ؛ صیشا وٛدوبٖ تٛد ٔیدا٘ٙذ و ٝچٙیٗ ٘یؼت ٚ
تٛد داػتبٖٞب ٘یض ایٗ ٘ىت ٝسا ثیبٖ ٔیوٙٙذ .وٛدوبٖ ،ثهًٝهٛس ؿهٟٛدیٔ ،هیفٕٟٙهذ وهٝ
داػتبٖ غیشٚالای ٔ ٚجتٙی ثش سٚیذادٞبی ثیش٘ٚی اػت؛ أب دس لّٕش ٚدس٘ٚی آٖ ٞب ،أیذٞب
ٍ٘ ٚشا٘یٞبی پٟٙبٖ لشاس داسد (٘ه :وشیٗ.)125 :1384 ،
دس لل ،ٝسٚیذادٞبی دس٘ٚی ؿخق ،تجؼٓ تبسجی ٔییبثٙذ  ٚثب ٕ٘بیؾ چٟشٜٞبی
لل ٚ ٝحٛاد آٖ ،فٕٟیذ٘ی ٔیؿ٘ٛذ؛ اصایٗس ،ٚدس ًت ػهٙتی ٙٞذٚیؼهٓ ،ثه ٝثیٕهبساٖ
سٚحی  ٚسٚا٘ی للٝای ٔیداد٘ذ ؤ ٝؼئّٝی تبف ایٗ ثیٕهبساٖ سا ٔجؼهٓ ٔهیوهشد ٚ
آٖ ٞب ٔٛظف ثٛد٘ذ تب دسثبس ٜی آٖ ثیٙذیـذ .دس ایٗ سٚؽ ،ا٘تظبس داؿتٙذ ٚلتی ثیٕهبس ثهٝ
داػتبٖ ٔیا٘ذیـذٔ ٓٞ ،بٞیت دؿٛاسیٞبی آصاسدٙٞذ ٜدس ص٘ذٌی تٛد سا ثـٙبػذ ٞ ٚهٓ
سا ٜحّی ثشای دسٔبٖ آٖ پیذا وٙذ .اص ٔیبٖ آ٘چ ٝداػتبٖ دسثبس ٜی ٘ٔٛیذی ا٘ؼهب٘ی ،أیهذ ٚ
پیشٚصی ثش دؿٛاسیٞب ٌ ٚشفتبسیٞب تاشیف ٔیوشد ،ثیٕبس ٔیتٛا٘ؼت ٘ ٝفمهي چهبسٜای
ثشای ٔؼئّ ٝی تٛیؾ ثیبثذ ،ثّىٔ ٝب٘ٙذ لٟشٔبٖ داػتبٖ ،ساٞی ٘یض ثهشای ثبصیهبثی تهٛیؾ
وـف وٙذ (٘ه :ثتّٟبیٓ.)44 :1384 ،
٘ظبْ ثبٚسٞبی فشدی دس ا٘ؼبٖ ،صیشثٙهبی تفىهش  ٚدس پهی آٖ صیشػهبتت وهٙؾٞهبی
اجتٕبعی ا ٚسا سلٓ ٔیص٘ذ .دس ایٗ ٘ظبْ ،عٛأّی ٕٞچ :ٖٛؿجبعت ،لهذست ،تٕبیهُ ثهٝ
وؼت ثشٚتٔ ،اٛٙیتٛٔ ،فمیت  ،...ٚجبیٍبٞی ٔییبثٙذ تب ثب تمٛیت عٙبكش ٔشتجي ثب آٖ،
تی ؿخلیتی فشد دس آیٙذ ٜتشػهیٓ ؿهٛد .دس ٔىبتهت ٌ٘ٛهبٌ ٖٛسٚاٖؿٙبػهیٔ ،فٟهْٛ
ؿخلیت ،ثٌٞٝ٘ٛٝبی ٔتفبٚت ،ثشاػبع وبسوشدٞبی آٖ تاشیف ؿذ ٜاػت؛ أهب تاشیهف
٘ؼهجتبً جهبٔای وهه ٝاص ؿخلهیت ٔههیتهٛاٖ ثیههبٖ وهشد ،عجههبست اػهت اصٔ« :جٕٛعههٝای
ػبصٔبٖیبفتٔ ٚ ٝتـىُ اص تلٛكیبت ٘ؼجتبً ثبثت ٔ ٚذا ْٚو ٝثش سٚی  ٓٞیه فهشد سا اص
فشد یب افشاد دیٍش ٔتٕبیض ٔیٕ٘بیذ» (ؿبّٕٔٞ .)13 :1377 ،ٛیٗ تاشیف ٘ؼجتبً جبٔع ،چٙهذ
ٔف ْٟٛاػبػی سا دس تٛد جبی داد ٜاػت؛ تاجیش ٔجٕٛعٝای ػبصٔبٖیبفت ،ٝاؿبس ٜثٕٞ ٝبٖ
Montessori
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٘ظبْ یب ػبتتبس داسای اك ٚ َٛلٛاعذ فىشی  ٚفشدی اػت و ٝدس وٙبس دیٍش عٛأُ ٔإثش
ثش ؿخلیت افشادٛٔ ،جت پذیذآٔذٖ ٚیظٌیٞبی ٔثجت ٙٔ ٚفی دس سفتبس اجتٕهبعی فهشد
ٔیؿٛد؛ ٕٞچٙیٗ ،تأویذ ثش تلٛكیبت ٘ؼجتبً ثبثت ٔ ٚذا٘ ،ْٚـبٖدٙٞهذٜی اسصؽٞهبی
تثجیتؿذ ٜدس ثبٚسٞبی فىشی فشد اػت و ٝثشاػبع آٖ ،اٍِٛی ؿخلیتی افهشاد تشػهیٓ
ؿذٞ ٚ ٜش فشد سا اص دیٍشاٖ ٔتٕبیض ٔیوٙذ.
ثیؿه ،عٛأهُ ثؼهیبس دس پیهذایؾ ؿخلهیت افهشاد ٔهإثش ٞؼهتٙذ؛ أهب تفىیهه ٚ
ًجمٝثٙذی ایٗ عٛأُ ،دس حٛصٜی فابِیت ٞهبی ٔتخللهبٖ عّه ْٛسٚاٖؿٙبػهی اػهت.
ثشتی ٔىبتت سٚاٖؿٙبػی ،ث ٝوبسوشد اػٌٛسٜٞبٔ ،هزٞتٕ٘ ،بدٞهب  ٚثبٚسٞهبی وٟهٗ دس
ؿىٌُیشی ؿخلیت فشد تٛج ٝوشد ٜا٘ذ .دس ایٗ ٔیبٖ ،دیذٌبٜٞبی وبسَ ٌٛػتب ٚی٘ٛهً،
ؿبٌشد ٕٞ ٚىبس فشٚیذ ،ثیؾاص ٞش فشد دیٍشٌٙٔ ،جك ثهش ٔٛههٛا ایهٗ پهظٞٚؾ اػهت.
ی ً٘ٛثش ایٗ ثبٚس اػت و ٝثبٚسٞب ٍ٘ ٚشؽ اجذاد ٘ ٚیبوبٖ یه ل ْٛثش سفتبسٞبی فهشدی
 ٚاجتٕبعی افشاد آٖ ل ْٛتأثیش ٔؼتمیٓ داسد .ا ٚؿخلیت ٞش فشد سا ٔیل َٛتبسیخ لشٖٚ
 ٚاعلبس اجذادؽ ٔیدا٘ذ؛ ثٕٞٝیٗ دِیُ ،ث ٝهٕیش ٘بتٛدآٌب ٜجٕای اعتمبد داسد .دس ثبٚس
ی ،ً٘ٛوٙذٚوب ٚدس اػٌٛسٜٞبٔ ،زاٞتٕ٘ ،بدٞبی لذیٕی  ٚسػ ٚ ْٛسؤیبٞهب وهٍٕٞ ٝهی
ثبٚسٞبی فشدی سا ٔیػبص٘ذ ،ثشای ؿٙبتتٗ ؿخلیت افشاد هشٚسی اػت (٘ههٕٞ :هبٖ:
.)42
آ٘چ ٝػجت پی٘ٛذ ایهٗ حهٛص ٜاص ٌٔبِاهبت سٚاٖؿٙبػهی ثهب دا٘هؾ ادثهی ٔهیؿهٛد،
اثشٌزاسی داػتبٖ ،سٚایت ،حىبیت  ٚللٞٝب ثش ػبتت  ٚػبصٔب٘ذٞی عٙبكهش ٔهإثش ثهش
٘ظبْ ثبٚسٞبی فشدی اػت .ایٗ وبسوشد ،دس ً َٛعٕش فهشد٘ ،مهؾ ٔهإثش تهٛد سا حفه
ٔیوٙذ؛ أب ثب تٛج ٝث ٝتبِیثٛدٖ ِٛح هٕیش وٛدوبٖ ٛ٘ ٚجٛا٘بٖ ،ثش ػهبتت ؿخلهیت
ایـبٖ تأثیشی عٕیك تش تٛاٞذ داؿت .تشٚیج تٛیـتٗثبٚسی  ٚتأویذ ثش یبفتٗ جٙجٞٝهبی
تٛدؿىٛفبیی  ٚدػتیبثی ثٛٔ ٝفمیت ،دس صٔیٙهٞٝهبی سٚا٘هی ،اجتٕهبعی  ٚالتلهبدی ،دس
صٔبٖ حبهش ٘یض ،ثشاػبع تیّیُٞبی ٘ظشی  ٚتٕثیهُٞهبی سٚایهی ثهٔ ٝخبًجهبٖ عشههٝ
ٔیؿ٘ٛذ؛ ثٙبثشایٗ ،للٞٝب  ٚسٚایتٞبی ٔٛجٛد دس فِٛىّٛس صثهبٖ  ٚادثیهبت فبسػهی دس
ایٗ پظٞٚؾ ثشسػی ؿذ ٜا٘ذ تب ٔیضاٖ وبسآٔذی  ٚتٛجه ٝثه ٝجٙجهٞٝهبی تاهبِیدٙٞهذٚ ٜ
ٔثجتٍ٘ش آٖٞب ،اص٘ظش اثشٌزاسی ثش ٘ظبْ ثبٚسٞبی فشدیٔ ،ـخق ؿٛد.
ٔٛهٛا ،ؿخلیت ،صثبٖ ،ػبتتٕبٖ ،فوب ،حشوتٔ ،یتٛا٘ ،تیجهٞ ،ٝهذف ،تلهٛیش ٚ
ثبفت عٙبكش تـىیُدٙٞذٜی داػتبٖ ٞؼتٙذ ؤ ٝیتٛاٖ آٖٞب سا ث ٝللٞٝب ٘یض تإهیٓ داد.
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ثٝجض تلٛیش  ٚثبفت و ٝاص عٙبكش اكّی داػتبٖ ث ٝؿٕبس ٔیس٘ٚذٔ ،یٛس اكّی٘ ،تیجٚ ٝ
ٞذفٌشایی ،عٙبكش اكهّی للهٞٝهب ٞؼهتٙذ .ثشتهی صٔیٙهٝچیٙهی ،ثیهشاٖ ،اٚزٌیهشی،
ٌشٌ ٜـبیی  ٚفشٚد ٘ ٚتیج ٝسا ٘یض اص عٙبكش اكّی لل ٝدا٘ؼت ٝا٘هذ .ثهذتشیٗ داػهتبٖ ٞهب،
آٖٞبیی ٞؼتٙذ و ٝثب ثؼتٝؿذٖ وتبة ،دفتش آٖٞب ٘یض دس ر ٗٞتٛا٘ٙذ ٜثؼتٔ ٝیؿٛد.
«لل ٝدسكٛستی اسصؽ داسد و ٝپغاص تٕبْؿذٖ تبص ٜؿشٚا وٙذ ث ٝثبصؿذٖ دس رٞهٗ
ٔخبًت  ٚثش تفىش ا٘ؼب٘ی  ٚدٌشٌ٘ٛی ا ٚتأثیش ثٍزاسد» (حذاد.)28 :1387 ،
اكٛالً ،ثشای للٌٝفتٗ ٚجٛد ػ ٝعبٔهُ لله ،ٝللهٌٝهٔ ٚ ٛخبًهت إٞیهت داسد.
اٞذاف آٔٛصؿی ،تشثیتی ،پشٚسؿی ،ػشٌشٔی  ٚاٞذاف فشعی دیٍش ،ثٝعٛٙاٖ وبسوشدٞهبی
للٌٛٝیی دس وب٘ ٖٛتٛج ٝلشاس ٔیٌیش٘ذ« .اصجّٕ ٝاٞذاف تشثیتی للٞٝبٔ ،یتٛاٖ ث ٝایٗ
ٔٛاسد اؿبس ٜوشد :اِف) اسااٝی اٍِٞٛبی تشثیتهی؛ ة) پهشٚسؽ اسصؽٞهبی اتکلهی؛ ز)
اسهبی ٘یبصٞبی سٚا٘هی؛ د) آؿهٙبیی ثهب ٔؼهباُ ص٘هذٌی  ٚساٜحهُٞهب» (٘هبظٕی:1385 ،
.)69ٚ68
«للٌٛٝیی  ٚللٛ٘ٝیؼی ٔیتٛا٘ذ داسای جٙجٞٝبی ٔثجت یب ٔٙفی ثبؿذ؛ یاٙی ٔیؿٛد
للٝای سا آٖچٙبٖ ٌفت و ٝثشای فشیت ٚ ٚلتٌزسا٘ی ث ٝوبسسٚد ٔ ٓٞ ٚهیتهٛاٖ آٖ سا
چٙبٖ پشداتت و ٝآٌبٞی ٔ ٚؼئِٛیت دس تٛا٘ٙذ ٜیب ؿ٘ٛٙذ ٜثٚ ٝجٛد آٚسد» (تٕیٓداسی،
.)19 :1377
للٞٝب  ٚسٚایبت فِٛىّٛسیه الٛاْ ایشا٘ی و ٝثب ٘بْ اٚػ( ٝٙافؼهب٘ ،ٝافؼه ،ٖٛفؼهب٘)ٝ
٘یض اص آٖٞب یبد ٔیؿٛدٚ ،یظٌیٞبی ػبتتبسی تبف داس٘ذ؛ ٞشچٙذ ث ٝعمیهذٜی ثشتهی
ٔٙتمذاٖ آثبس ادثیٚ ،ج ٝتٕبیض افؼب٘ ٚ ٝلل ٝدس غیشٚالایثهٛدٖ افؼهب٘ ٚ ٝحمیمهیثهٛدٖ
للٞٝبػت.
افؼب٘ٞٝب ،ثشتکف للٞٝبٕٔ ،ىٗ اػت ث ٝحمیمت یهب ٚالایهت ٘ضدیهه ٘جبؿهٙذ؛ دس
آٖٞبٔ ،إٛالً ،یب ٘بْ ؿخلیتٞب ٔ ٚىبٖ سٚیذادٞب ٔـخق ٘یؼت یب كٛسی  ٚػبتتٍی
اػت؛ أب ثٞٝشحبَ ،افؼب٘ٞٝب  ٓٞصیجهبیی  ٚؿهیشیٙی  ٚعجهشتآٔهٛصی تهٛد سا داس٘هذ ٚ
ػشٌشْ وٙٙذٜا٘ذ (٘ه :یبٚسی ٔ ٚؼییب.)243 :1388 ،
للٞٝبی ایشا٘ی ،دس ٞش ػٛی وـٛس ،ثب سٚیىشدی ٌٔٙجك ثهش فشٙٞهً ٕٞهبٖ ٔٙهبًك
سٚایت ؿذ ٜاػت .ثشتی اص ایٗ ٌ ٝ٘ٛداػتبٖٞب ،ثب سیـٞٝبیی تبسز اص فشٙٞهً ایشا٘هی،
ث٘ٝیٛی ث ٝللٞٝبی عبٔیب٘ ٝی ایشا٘ی سا ٜیبفتٝا٘ذ  ٚكٛست تٕثیّهی آٖٞهب ثهب تٛجه ٝثهٝ
فش ٚ ًٙٞوبسثشد ٔٛسد ا٘تظبس ٌٛیٙذٌبٖ  ٚؿ٘ٛٙذٌبٖ آٖٞب تغییش یبفت ٝاػت؛ ثشای ٕ٘،ٝ٘ٛ
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داػتبٖ ٞب٘ؼُ ٌ ٚشتُ اثش ٞب٘غ وشیؼتیٗ ا٘ذسػٗ 1و ٝدس ًجمٝثٙذی للٞٝهبی ایشا٘هی،
ثبعٛٙاٖ «ثچٞٝب  ٚدیٔ ،»ٛاشفی ؿذ ،ٜثب ٕ٘ٝ٘ٛی ایشا٘ی تٛد ٔـبثٟتٞهبی ثؼهیبس داسد ٚ
اِجت ٝدس جضایبت ا٘ذوی ثب یىذیٍش ٔتفبٚتا٘ذ« .دس ٘ؼخٞٝبی ایشا٘ی ایهٗ داػهتبٖ ،دِیهُ
ثیشٖٚوشدٖ ثچٞٝب تٛػي پذسٌ ،بٞی ؿٛتیوشدٖ ثیجبی آٖٞب ثب پذسٌ ،هبٞی ؿهیٌٙت
٘بٔبدسی ٌ ٚبٞی ؿیٌٙت ثچٞٝب دس صیبدٜتٛاٞی ،تّمی ٔیؿٛد» (ٔبسصِف.)88 :1376 ،
٘ظشی ٔٛؿىبفب٘ ٝث ٝافؼب٘ٞٝب  ٚللٞٝبی ُّٔ ٌ٘ٛبٌ٘ ٖٛـبٖ ٔیدٞذ و ٝداػتبٖٞهبی
فشاٚا٘ی ٞؼتٙذ و ٝظبٞشاً تفبٚتٞبیی ثب  ٓٞداس٘ذ؛ أب چبسچٛثی ٔـتشن داس٘ذ .ایٗ ثذاٖ
دِیُ اػت وٞ ٝش یه اص ایٗ للٞٝب ،دس آغبص ،دس ػهشصٔیٙی تهبف پبٌشفته ٚ ٝػهسغ،
ثٚٝػیّ ٝی ٔؼبفشاٖ یب تجبس و ٝاص ػشصٔیٙی ث ٝػشصٔیٗ دیٍش سفتٝا٘ذ ،ا٘تمهبَ یبفته ٚ ٝثهٝ
التوبی فشٞ ًٙٞش جبٔا ،ٝثب تغییشاتی دس ثیٗ ٔشدْ سٚاز یبفتٝا٘هذ (٘هه :أهب٘ی:1383 ،
.)37
لل ٝی «ثچٞٝب  ٚدی ،»ٛثٝدِیُ ٚیظٌیٞبی تبف تٛد ،ػفشی ثشای تىبٔهُ  ٚسؿهذ
وٛدوبٖ ث ٝؿٕبس ٔیآیذٌ .ب ٜسٚایتٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛتأثیش اكّی داػتبٖ سا اص ثهیٗ ثهشد ٜیهب
وٓ سً٘ جّٔ ٜٛیدٞذ؛ أب اتفبلبتی و ٝثشای ٞش د ٚوٛدن دس ٞش د٘ ٚؼخٝی داػتبٖ سخ
ٔیدٞذ٘ ،ـهبٖدٙٞهذٜی ػهیش تىهبّٔی سؿهذ ؿخلهیت ٌ ٚهزاس اص ٔشحّهٝی دٞهب٘ی ٚ
ٚاثؼتٍیٞبی وٛدوب٘ ٝاػت.
«تجشثٝای و ٝد ٚوٛدن دس تب٘ٝی ػبحش ٜوؼت وشدٜا٘ذ ،ثبعث ٔیؿٛد و ٝآٖٞهب اص
تٛلف دس ٔشحّٝی دٞب٘ی سؿذ٘ ،جبت یبثٙذ؛ ثًٛٝسیو ،ٝپغاص عجٛس اص سٚدتب٘ٚ ،ٝلتی
ث ٝػبحُ ٔیسػٙذ ،وٛدوبٖ سؿذیبفتٝای ؿذٜا٘ذ ٔ ٚیتٛا٘ٙهذ ثهٝیهبسی ٞهٛؽ  ٚفٟهٓ ٚ
اثتىبس تٛیؾٔ ،ؼباُ ٌ ٚشفتبسیٞبی ص٘ذٌی تٛد سا حُ وٙٙذ» (ثتّٟبیٓ.)269 :1384 ،
ٔـخقػبتتٗ ٔشص فابِیت دس صٔیٝٙی سٚایت  ٚحىبیهتٞهبی ٔٛجهٛد دس ادثیهبت
عبٔ ٝی فبسػیصثب٘بٖ ،وبسی ثغ دؿٛاس ٔیٕ٘بیذ؛ صیشا تبسیخ و ٟٗایٗ ػشصٔیٗ دس ٌهزاس
ًٛال٘ی تٛد ،دٚسٜٞبیی ٔتفبٚت سا ٌزسا٘ذٞ ٚ ٜش لل ٝیهب حىبیهت ٔهیتٛا٘هذ دس یهه
ًجمٝثٙذی وّی دس صٔشٜی یىی اص دػتٞٝبی ػٌٝب٘ ٝصیش لشاس ٌیشد:
 .1حىبیتٞبیی و ٝداسای سیـٞٝبی ٙٞذٚاسٚپبیی ٞؼتٙذ؛ ایٗ حىبیتٞب ،دسحمیمت،
صیش تأثیش سیـ ٝی صثب٘ی  ٚفشٔ ًٙٞجذأؿبٖ دس ػب٘ؼىشیت ،ث ٝؿىُ ٔٙبثع اكّی ؿبٖ،

Hans Christian Andersen
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ث ٝفش ًٙٞایشا٘ی سا ٜیبفت ٝا٘ذ.ثٝعٛٙاٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛداػتبٖٞبیی و ٝدس آٖٞب ٔیٕ ٖٛیهب ٌهبٚ
٘مؾ اكّی سا ایفب ٔیوٙٙذٔ ،إٛالً ،سیـٝای ٙٞذی داس٘ذ.
 .2حىبیتٞب  ٚللٞٝبیی ؤ ٝشثٛى ث ٝایشاٖ پهیؾاص اػهکْ  ٚاٚز عظٕهت ویب٘یهبٖ
ٞؼتٙذ.
 .3للٞٝب  ٚحىبیتٞبی عشثی  ٚاػکٔی و ٝپغاص اػهکْ  ٚثهب ٞجه ْٛاعهشاة ثهٝ
ایشاٖٚ ،اسد فش ًٙٞعبٔ ٝی ٔشدْ ؿذ ٜا٘ذ  ٚثیؿه ٘مؾ ٔزٞت دس تشػیٓ ثبٚسٞهبی
پٟٙبٖ دس آٖ ،ثؼیبس پشسً٘تش اص حٛصٜٞبی دیٍش ٕ٘ٛد ٔییبثذ.
تمؼیٓثٙذی  ٚسیـٝیبثی ،اصًشیك ایٗ ؿی ٜٛی ًجمٝثٙذیٔ ،یتٛا٘ذ ٘تیج ٝای ٔؼتمُتهش
اص تمؼیٓثٙذی ثش ٔجٙبی ادٚاس تبسیخی یب فشٍٙٞی ایشاٖ داؿت ٝثبؿذ؛ ٞش چٙذ اص تأثیش ٞهش
ػّؼّ ٚ ٝحىٔٛتیٔ ،ب٘ٙذ تشوبٖ غض٘ٛی ،تیٕٛسیبٖ  ٚثبصٔب٘هذٌبٖ ٞجه ْٛتبتهبس ،ثهش ایهٗ
ػشصٔیٗ ٕ٘یتٛاٖ غبفُ ؿذ.
ًجمٝثٙهذی ٔیتهٛایی آثهبس ثشسػهیؿهذ ٜثهشای ایهٗ تیمیهك ،ؿهبُٔ جٙجهٞٝهبیی اص
اػٌٛسٜؿٙبػی ،لْٛؿٙبػی ،سٚاٖؿٙبػی  ...ٚاػت وٍٕٞ ٝی صیشػهبتتٞهبی فشٙٞهً
عبٔ ٝیب فِٛىّٛس سا و ٝاص آٖ ث ٝعّٓاِاٛاْ ٘یض یبد ٔیؿٛدٌٔ ،بِأ ٝیوٙٙذ.
ٔىتههت فٙک٘ههذی عّههٓاِاههٛاْ وهه ٝاص جب٘ههت وههبسَ وههش ٚ 1ٗٞٚؿههبٌشدؽ ،آ٘تههی
آس٘2ٝپبیٌٝزاسی ؿذ ،ٜدس تکؽ اػت و ٝعشكٝی ا٘تـبس ٞش یه اص للٞٝهب ٕٞ ٚچٙهیٗ،
ٌٙجی ٝٙی للٞٝبی ٞش یه اص ُّٔ سا ثٝكٛست وبُٔ ،دسیبثذ تب اص ایهٗ سٍٞهزس ،ثتٛا٘هذ
اص٘ظش ا٘تـبس ٌ ٚؼتشؽ للٞٝب یب ٔؼیش آٖٞب ث٘ ٝتبیجی جبٔعتش دػت یبثذ.
«سٚؽ جغشافیههبییتههبسیخی» ،أههشٚص ،یىههی اص ؿههیٜٞٛههبی اكههّی تیمیههك تٌجیمههی
للههٞٝبػههتٔ .شجههع اكههّی ایههٗ سٚؽً ،جمههٝثٙههذی للههٞٝههبی عبٔیب٘هه ،ٝاثههش آس٘ههٚ ٝ
فِٛىّٛسؿٙبع ثشجؼتٝی آٔشیىبیی ،اػتیث تبٔسؼ ،3ٖٛاػت و ٝثبإًیٙبٖ ٔیتهٛاٖ آٖ سا
اثشی ٔایبس  ٟٓٔ ٚدس تیمیك دسثبسٜی للٞٝب دا٘ؼت (٘هٔ :بسصِف.)16 :1376 ،
ٔبسصِف ،دس وتبة تٛد اؿبسٔ ٜیوٙذ ثشای یبفتٗ سیـ ٝی داػتبٖٞبی ٙٞذٚاسٚپبیی ٚ
للٞٝب  ٚسٚایتٞبی ػشصٔیٗ و ٟٗایشاٖ و ٝتب آٖ صٔبٖ ثٝدسػتی ًجمٝثٙذی ٘ـذ ٜثٛد٘ذ،
ثشتی ٔؼتـشلبٖ ،اصًشیك ثشسػی ٌٛیؾٞب ِٟ ٚجٝؿٙبػی  ٚصثبٖؿٙبػهی ،تهکؽٞهبیی
1
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ثشای ثجت  ٚهجي ایٌٗ ٝ٘ٛآثبس لٔٛی وشد ٜا٘ذ و ٝاصجّٕ ٝی آٖٞب ٔیتٛاٖ ث ٝآثبس اػهىبس
ٔبٖ ٚ 1آستٛس وشیؼتیٗ ػٗ 2اؿبس ٜوشد.
دس ؿی ٜٛی ًجم ٝثٙذی للٞ ٝبی ایشا٘ی ٔٛػ ْٛث ٝآس٘-ٝتبٔسؼ ٖٛو ٝدس ایٗ تیمیك ٘یض
ث ٝوبس ٌشفت ٝؿذ ،ٜثٛٔ ٝهٛا ،ؿبتٞ ٝهب  ٚصیشؿهبتٞ ٝهبی ٞهش لله ،ٝوهذی ٔؼهتمُ ٚ
غیشتىشاسی اتتلبف یبفتٝ؛ اصایٗ س ،ٚدس ٔجٕٛا  2499وذ دس ٘ظش ٌشفته ٝؿهذ ٜاػهت؛
ثٝعٛٙاٖ ٔثهبَ ،لله ٝی «ؿهٍٙٔ ٚ ٍَٛٙه »َٛایشا٘هی ،للهٝی ؿهٕبسٜی  ،123دس ٌهشٜٚ
للٞٝبی ٔشثٛى ث ٝحیٛا٘بت اػت و ٝثب اعذاد  300-1وذٌزاسی ؿذٜا٘ذ؛ ٕٞچٙیٗ ،ایهٗ
لل ٝدس یىی اص صیشؿبتٞٝبی للٞ ٝبی حیٛا٘بت ٘یض لشاس داسد .عٙهٛاٖ ایهٗ صیشؿهبت،ٝ
للٞ ٝبی ٔشتجي ثب حیٛا٘بت اّٞی ٚ ٚحـی اػت و ٝؿبُٔ للٞ ٝبیی ثب وذٞبی  100تب
ٔ 149ی ؿٛد .دس ایٗ تمؼیٓثٙذی ،اؿبسٜای ث ٝثبٚس ٔٛجهٛد دس ههٕیش لله٘ ٝـهذٜ؛ أهب
پظٞٚـٍشاٖ ایٗ تیمیك ،ثب دلت ٘ظش ٕٝٞ ،ی داػتبٖٞب  ٚسٚایتٞبی ًجمهٝثٙهذیؿهذ ٜی
ایشا٘ی سا ٌٔبِا٘ ٚ ٝتبیج تیّیُ تٛد سا ثشاػهبع ثبٚسٞهبی ٌٔهشح ؿهذ ٜدس ٘تهبیج ایهٗ
داػتبٖٞب ثیبٖ وشدٜا٘ذ.
ؿبیؼتٝی یبدآٚسی اػت و ٝایٗ دػتٝثٙذی ثذ ٖٚدس٘ظشٌشفتٗ داػتبٖٞهبی ٔىتهٛة
اػت و ٝثب ٞذف ٔـخق  ٚدس وتبة ٞبی ٔاتجشٕٞ ،چ :ٖٛوّیّ ٚ ٝدٔٙه ،ٝػهٙذثبد٘بٔٚ ٝ
جٛأعاِیىبیبتٌ ،شدآٚسی  ٚتأِیف ؿذ ٜاػتٔ .شص ٔـخق ثشسػهی حبههش ،تٟٙهب دس
حٛصٜی ادثیبت عبٔ ٚ ٝللٞٝبی فِٛىّٛسیه ٔٛجٛد دس صثبٖ فبسػی سلٓ ٔیتٛسد.
دس ػٙت ایشا٘یاػکٔیِ سٚایتٍشی  ٚللٝپشداصیٛ٘ ،عی اص ادة ٚجٛد داسد و ٝاص آٖ
ثبعٛٙاٖ ادثیبت تاّیٕی یبد ٔیؿٛد .وبسوشد ایٗ ٌ٘ٛه ،ٝدس حهٛص ٜی للهٞٝهبی عبٔیب٘ه،ٝ
ثؼیبس وٕشً٘ اػت؛ صیشا ٘ؼجتی ٔـخق ثیٗ ثبػٛاد  ٚوتبثخٛاٖثٛدٖ  ٚتٛجٝوهشدٖ ثهٝ
تشثیت  ٚتاّیٓ  ٚتأویذ ثش كفبت اتکلی ٚجهٛد داسد .ایهٗ دسحهبِی اػهت وه ٝثیـهتش
للٞٝبی عبٔیب٘ٝی ایشا٘ی ،ثٝؿیٜٛی ٔشػ ،ْٛثٝكٛست ؿفبٞی  ٚثٚٝػیّٝی عٛاْ (ثاوهبً
ثذ ٖٚدا٘ؾ تٛا٘ذٖ ٛ٘ ٚؿتٗ) سٚایت ٔی ؿٛد ٔ ٚـهخق ٘یؼهت وهٙٔ ٝجهع آٖ ٕٞهبٖ
ادثیبت ٔىتٛة فبسػیصثب٘بٖ ثبؿذ و ٝحٛص ٜی ادة تاّیٕی ثخؾ اكّی آٖ سا ثه ٝتهٛد
اتتلبف داد ٜاػت .اصجّٕ ٝآثبس ٔىتٛة دس ادثیبت تاّیٕیٔ ،یتٛاٖ ث ٝاتکق جکِی،

Oskar Mann
Arthur Christensen
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اثش جکَاِذیٗ دٚا٘ی  ٚاتکق ٔیؼٙی اص وبؿفی اؿبس ٜوشد وه ٝاثهش د ،ْٚدس تٛجه ٝثهٝ
حىبیت  ٚدس ثیبٖ تأثیش ا٘ذسصٌٛیی ثیثذیُ اػت.
«اػبع وبس وبؿفی ،ا٘ذسصٌٛیی ٕٞهشا ٜثهب للهٌٝهٛیی اػهتٚ .ی ثهذ ٖٚثهبصوشدٖ
جٙجٞٝبی سٚا٘ی یب ثاذ اجتٕبعی  ٚػیبػی ٔمِٞٝٛبی ًشحؿذ ،ٜچٙبٖو ٝثٛعّی ٔؼىٛیٝ
 ٚتٛاج٘ٝلیش  ٚدٚا٘ی چٙیٗ ٔیوٙٙذ ،ث ٝحىبیتٌٛیی ٔیپشداصدٚ .ی ٌب ،ٜپهغاص ٘مهُ
حىبیتی  ٚسٚایتیٔ ،ؼتمیٕبً ٘تیج ٝی اتکلی آٖ سا یبدآٚس ٔهیؿهٛد» (تشاػهب٘ی:1387 ،
.)22
اصآ٘جبو٘ ٝظبْ ثبٚسٞبی ٞش فشد ٔتأثش اص دسیبفت پیهبْ اكهّی یهه لله ٝثهٝكهٛست
جٟتداس تشػیٓ ٔیؿٛد ،كفبت اتکلی پؼٙذیذٔ ،ٜب٘ٙذ ٔیجت ،ساػتٍٛیی ،تشدٌشایی،
ؿجبعت ،دسایتٛٞ ،ؽ  ٚروبٚت ،آیٙذٍٜ٘شی ،تکؽ  ٚپـتىبس  ٚأثهبَ آٖ ،ثهٝعٙهٛاٖ
كفبت ثبسص ؿخلیت اكّی للٞ ٝب ٔ ٚتلف٘جٛدٖ ایـبٖ ثه ٝكهفبت ٔٙفهی ٕٞچه:ٖٛ
دسٚغٍٛیی ،حٕبلت ،دٚسٚیی ٘ ٚفبق ،ثیغیشتی ،ثیٔجبالتی  ،...ٚثٝعٛٙاٖ ثبٚس ٌٔشحؿذٜ
دس پیبْ للٞٝب ثبصتبة ٔییبثذ.
1
ایٗ تیمیك دس پی یبفتٗ ٘تیجٞ ٚ ٝذف دسٖٔٚبی ٝیب ٔوٕ ٖٛپیبْ اكّی للٞٝب ثهٛدٜ
اػتٔ .وٕ ،ٖٛا٘ذیـ ٝی اكّی اثش اػت و ٝثب صثبٖ ٌٛیٙذٌ ٜفتٕ٘ ٝیؿٛد؛ أهب تٛا٘ٙهذٜ
آٖ سا ٔیؿٛٙد .ثب لّٓ ٘ٛیؼٙذٛ٘ ٜؿتٕ٘ ٝهیؿهٛد؛ أهب تٛا٘ٙهذ ٜآٖ سا ٔهیتٛا٘هذ (٘هه:
حجبصی .)99 :1374 ،دس پظٞٚؾ حبهش 153 ،للٝی عبٔیب٘ ٝثبصتٛا٘ی ؿذٔ ٚ ٜوٕٖٛ
پیبْ یب ثٝعجبستی ،ثبٚس اكّی آٖ اػتخشاز ٌشدیذ ٜاػت.
ٍ .۴اکاٍی ًظام باٍرّا در قصِّای بررسیضذُ
للٞٝبی عبٔیب٘ٔ ،ٝإٛالً ،ثهب ٚیظٌهیٞهبی ٔـهتشن دس ػهبتت  ٚپشداتهت ؿٙبػهبیی
ٔیؿ٘ٛذ ٞ ٚش وذاْ تجییٗوٙٙذٜی ثبٚسی تبف دس جبٔاٝی ػٙتی ٞؼتٙذ .تٛدؿٙبػی ٚ
تٛج ٝث٘ ٝیشٞٚبی دس٘ٚی ،تمجیح سفتبسٞبی هذِلٟشٔب٘بٖ داػهتبٖ٘ ،ؼهجت دادٖ سفتبسٞهبی
٘بپؼٙذ ٕٞچ :ٖٛحؼذ  ٚغشٚس  ٚػتٍٕشی ،ث ٝؿخلیتٞبی صث ،ٖٛأب كبحت لهذست،
ٔب٘ٙذ پبدؿب ٜػتٍٕش ،یب ٘ىهٞٛؾ ٔتالهجبٖ ٔهزٞجیٕٞ ،چه :ٖٛلبههی ٔ ٚهک ،ثهٝدِیهُ
عٛاْفشیجیؿبٖ  ٚلذستٞبی ٔبٚساایٔ ،ب٘ٙذ لذست دی ٚ ٛپشی  ٚاج ٚ ٝٙسٔٛص پٟٙهبٖ دس
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اعذاد پشوبسثشدٕٞ ،چ ،40ٚ7ٚ3 :ٖٛاص ٚیظٌیٞبی ٔـتشن للٞٝبی عبٔیب٘ه ٝفبسػهی ثهٝ
ؿٕبس ٔیسٚد.
اص ٘ظش تی ؿٙبػی للٞٝبی عبٔیب٘ٝی ایشا٘ی ،ثشاػبع سٚؽ آس٘-ٝتبٔسؼ ،ٖٛثیـتشیٗ
ثؼبٔذ آثبس ،ثٝكٛست آٔبسی ،دس صٔیٝٙی للٞٝبی تٙذٜداس ٌِ ٚیفٞٝب  ٚوٕتهشیٗ آٖٞهب
دس حٛصٜی للٞٝبی ص٘جیشٜٚاس ث ٝثجت سػیذ ٜاػت.
اص وُ داػتبٖٞبی ثشسػیؿذ ٜدس ًجمهٝثٙهذی ٔهبسصِف %14 /2 ،للهٞٝهبی ٔشثهٛى ثهٝ
حیٛا٘بت؛  %23 /1للٞٝبی ػیش  ٚجبدٚ؛  %5 /4للٞٝبی ٔمذػبٖ  ٚتهبسیخی؛ %14 /2
للٞٝبی وٛتبٜ؛  %4 /6للٞٝبی ٔشثٛى ث ٝدی ٛاثّٝ؛  %35 /9للٞٝبی تٙذٜداس ٌِ ٚیفهٝ
ٔ %2 /6 ٚشثٛى ث ٝللٞٝبی د٘جبِٝداس اػت (٘هٔ :بسصِف)48 :1376 ،؛ أب ایٗ پهظٞٚؾ
ثبٚسٞبی ٔٙتمُؿذ ٜدس ٕٞبٖ  153للٝای سا و ٝثشسػی وشد ،ٜدس وب٘ ٖٛتٛج ٝلهشاس دادٜ
اػت .دس ایٗ پظٞٚؾ ،للٞٝب ،اص٘ظش ٔیتٛاییً ،جمٝثٙذی ؿذٜا٘ذ؛ أب ثهب تٛا٘هذٖ ٔهتٗ
آٖٞب ث ٝثبٚسٞبیی دػت ٔییبثیٓ و ٝؿبِٛدٜی تفىش ٔخبًجب٘ـبٖ سا تـىیُ ٔیدٙٞذ.
 .۳ -۴یکتاپرستی ٍ تَحیذ
دس وتبة ًجمٝثٙذی للٞٝبی ایشا٘ی ،اص ؿیٜٛی آغهبصٌشی للهٞٝهب ،ثهٝعٙهٛاٖ یىهی اص
ٚیظٌیٞبی ٔـتشن للٞٝبی ایشا٘ی یبد ؿذ ٜاػت؛ أب ثبٚجٛد اؿبس ٜثه ٝعجهبست سایهج
«یىی ثٛد ،یىی ٘جٛد» و ٝپیؾدسآٔذ للٞٝبػهت ،آٖ سا اص ٚیظٌهیٞهبی ٔـهتشن ٘ظهبْ
ثبٚسٞبی للٞٝبی ایشا٘ی ٘ذا٘ؼتٝا٘ذ (٘هٕٞ :بٖ.)45-42 :
ث ٝثبٚس ٍ٘بس٘ذٌبٖ ٔمبِ ،ٝایٗ ؿی ٜٛی آغبصٌشی ،ثٝعٛٙاٖ یىی اص ٚیظٌیٞبی ٔـهتشن
داػتبٖٞبی سٚایی فِٛىّٛسیه ایشاٖ ،سیـٝای و ٟٗدس ٚحذا٘یت  ٚیىتبپشػهتی ایشا٘یهبٖ
داسد  ٚػبثم ٝی آٖ ث ٝدٚساٖ پیؾاص اػکْ ثبصٔیٌشدد .ػٙذی ٔاتجش ٔجٙهی ثهش ثیهبٖ ایهٗ
جّٕ ٝدس ؿشٚا سٚایتٞبی و ٟٗدس دػت ٘یؼت؛ أب یىتبپشػتی ،ثٝعٛٙاٖ یىی اص اكَٛ
آییٗ و ٟٗصستـت ،دِیّی ثش ایٗ ٔذعبػت« .یىی ثٛد ،یىی ٘جهٛد» ٔاهبدَ صٔهب٘ی اػهت
اصِی و ٝتٟٙب تذا ثٛد ٚ ٚجٛدی تّك ٘ـذ ٜثٛد  ٚثخؾ د ْٚآٖ« ،غیش اص تذا ٞیچوهغ
٘جٛد» ٘یض ،تىشاس ثشای تأویذ اػت .اؿبس ٜثٚ ٝجٛد تذا ،ثٝعٛٙاٖ عبُٔ ٘هبظش  ٚؿهبٞذ دس
سٚایتٍشی فبسػیٕٞ ،چٙیٗٔ ،یتٛا٘ذ ث ٝثبٚسپهزیشی سٚایهت  ٚپزیشفتهٝؿهذٖ سٚایتٍهش
اصػٛی ٔشدٔبٖ ٘یض ثیٙجبٔذ؛ صیشا ایٗ أش دسلبِت سٚایهبت اػهکٔی  ٚآیهبت لشآ٘هی ٘یهض
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ٔـٟٛد ٔ ٚاتجش اػت .لذست ٌّٔك ٘ ٚبظش اِٟی دس ؿٕبس و ٟٗاٍِٞٛبی 1سٚاٖ ؿٙبػی ثهش
پبیٝی ٘ظشیٝی ؿخلیت ی٘ ً٘ٛیض لشاس ٔیٌیشد.
«وٟٗاٍِٞٛب ؿبُٔ تجشثٞٝبی اجهذادی ٔٛجهٛد دس ٘بٛٞؿهیبس جٕاهی ٞؼهتٙذ .ایهٗ
تلبٚیش اص تجشثٞٝبی ٍٕٞب٘ی ،ثخؾ ٕٟٔهی اص ٘ظشیهٝی ؿخلهیت ی٘ٛهً سا تـهىیُ
ٔیدٙٞذ .ثاوی اص وٟٗاٍِٞٛب و ٝی ً٘ٛثذاٖٞب عکل ٝداؿت عجبستا٘ذ اص :وٟهٗاٍِهٛی
جبد ،ٚلٟشٔبٖ ،ػتبس ،ٜتٛیـتٗٔ ،بدس ،تذأ ،شي ،لذست  ٚپیشتشدٔٙذ .ثشتهی دیٍهش اص
وٟٗاٍِٞٛب ،وبٔکً تی َٛیبفتٝتش اص ثمیٞ ٝؼتٙذ  ٚثٙبثشایٗ ،ثًٛٝس ٔذا ،ْٚثش سٚاٖ ٔهب اثهش
ٔیٌزاس٘ذ .ایٗ وٟٗاٍِٞٛب ٘مبةٔ ،بدیٝٙی سٚاٖ٘ ،شیٝٙی سٚاٖ ،ػبی ٚ ٝتٛیـتٗ ٞؼتٙذ»
(ؿِٛتض.)115ٚ114 :1383 ،
 .۲ -۴تقاب الگَّای اخالقی با ًظریات رضذ ضخصیت
تأویذ ثش وؼت فوباُ  ٚپشٞیض اص سرااُ ،تٟٙب دس  56( %36لل )ٝداػتبٖٞب ،ثٝعٛٙاٖ پیبْ
اكّی  ٚاػتخشازؿذ٘ی اص ٔتٌٗٔ ،شح ؿذ ٜاػت؛ دسحبِیو ،ٝتشٚیج دسٚغ  ٚفشیجىبسی
ثشای دػتیبثی ث٘ ٝتیج ٝو ٝثٝتلٛف دس فبثُٞبی ایشا٘ی دیذٔ ٜیؿٛد 47( %31 ،لل)ٝ
سا ث ٝتٛد اتتلبف ٔهیدٞهذ .اصآ٘جبوه ٝساػهتٌهٛیی ،اعتٕبدثه٘ٝفهغ ،تٛدؿٙبػهی،
ٚظیفٝؿٙبػیٛ٘ ،ادٚػتی  ٚؿجبعت ،ثٝعٛٙاٖ فوباُ اتکلی  ٚدسٚغ ،فشیت ٘ ٚیش٘هً،
تیب٘ت ،تشع ٘ ٚبأیذی ،ثٝعٛٙاٖ سرااُ اتکلی ،سیـ ٝدس ثبٚسٞبی فشدی ؿخق داس٘ذ
 ٚدس ثشٝٞای اص صٔبٖ دس ر ٗٞا ٚؿىُ ٔیٌیش٘ذ ،للٞٝهبی عبٔیب٘ه ٝتهأثیشی ٔؼهتمیٓ ٚ
ؿٍشف ثش ؿىٌُیشی ایٗ ثبٚسٞب داس٘ذ.
ثش ایٗ اػبع« ،فشأٗ» ؿ٘ٛٙذٌبٖ للٞٝبی عبٔیب٘ٝی ایشا٘یٍٙٞ ،بْ دسیبفت پیبْ %31
للٞٝب و ٝاػتفبد ٜاص ٘یشً٘ سا هبٔٗ ٔٛفمیت ٔیدا٘ٙذ ،دس تمبثّی آؿىبس ثیٗ ٚجهذاٖ ٚ
ِٔٗ ایذابَ لشاس تٛاٞذ ٌشفت .دس كٛستی و ٝجٙجٝی تٙجیٝوٙٙذ ٚ ٜآٌبٌٜش ،ایٗ ثاذ ٔٙفی
سا اسصؽ لّٕذاد وٙذ  ٚث ٝجبی حغ ٌٙب ٜحتی دس ػٌح أٛس پؼٙذیذ ٜثه ٝؿهٕبس آٚسد،
ٛٞیت فىشی  ٚفشدی ؿ٘ٛٙذٌبٖ ،دس آیٙذ ،ٜدچبس ٔخبًشات ؿذیذ تٛاٞذ ؿذٚ .ظیفٝی
تاییٗ ٔکنٞبیی ثشای دسػتی ٘ ٚبدسػتی سفتبسٞب ،ث ٝعٟذٜی «فشأٗ» ؿخلیت اػت ٚ
ٕ٘یتٛاٖ اص وؼی و« ٝفشأِٗ» ا ٚدسٚغ ٘ ٚیشً٘ سا چبسٜی ٔٛفمیت ٔیدا٘ذ ا٘تظبس سفتبسی
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ثیِغضؽ داؿتٚ .یظٌی ٔـتشن اغّت ایٗ للٞٝب آٖ اػت و ٝؿخلیت لٟشٔبٖ اكهّی
للٔ ،ٝإٛالً حیٛا٘ی ٔب٘ٙذ سٚثب ٜیب ٌشي اػت.
 .۱ -۴ترٍیج تقذیرگرایی ٍ بیتَجْی بِ تالش ٍ پطتکار
ػ ٝعٙلش تمذیشٌشاییٌ ،زس اص ٔـىکت ث ٝػجه ٞفت تٛاٖ سػتٓ  ٚتٕبیُ ثه ٝوؼهت
لذست ِ ٚزت ،ث ٝعٛٙاٖ پیشً٘ اكّی ،دس ثؼیبسی اص للٞٝبی عبٔیب٘ٝی ایشا٘ی حوهٛس
داس٘ذ؛ ٕٞچٙیٗ ،عبُٔ اكّی سػیذٖ لٟشٔبٖ داػتبٖ ث٘ ٝتبیج ٌّٔهٛةٔ ،إهٛالً اصًشیهك
أذادٞبی غیجی یب تأثیش ًّؼٓ  ٚجهبد ٚ ٚاتفبلهبتی ٘ظیهش ویٕیهبٌشی  ٚتجهذیُ چیضٞهبی
ثیاسصؽ ث ٝوبالٞبی ثباسصؽ كٛست ٔیٌیشد .عٙبكش ٔ ٚ ْٛٞٛتیبِی و ٝث ٝجبی تشٚیج
وبس  ٚپـتىبس  ٚتکؽ  ٚاػهتفبد ٜاص ٘یهشٚی ٞهٛؽ  ٚاثتىهبس ،ؿهب٘غ  ٚالجهبَ سا ٔٙـهأ
ٔٛفمیههت  ٚسفههع ٌشفتههبسی ٔههیدا٘ٙههذ .أههذادٞبی غیجههی  ٚسیـههٞٝههبی ٔههزٞجی،%7 /1 ،
تمذیشٌشایی  ٚاعتمبد ساػخ ث ٝلؼٕت  ٚثخت  ٚؿب٘غ ٚ %13 ،ثبٚس ثًّ ٝؼٓ  ٚجبدٚ ٚ
افؼ ٖٛثشای وؼت ٔٛفمیت %13 ،ثبلیٕب٘ذٜی للٞٝب سا ث ٝتٛد اتتلبف ٔیدٙٞذ.
٘تبیج ایٗ تیمیك ٕٞچٙیٗ ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝدس  %64للٞٝبی ٌٔبِاٝؿهذ ،ٜثه ٝجهبی
عٙبكشی و ٝثٝكٛست ثٙیبدیٗ ،ػجت تابِی  ٚپیـشفت ا٘ؼبٖ دسعشكٞٝهبی اجتٕهبعی ٚ
فشٍٙٞی ٔیٌشد٘ذ ،ث ٝعٙبكشی تٛج ٝؿذ ٜو ٝأشٚص ،ٜثٝعٛٙاٖ هذاسصؽ ٔ ٚضاحٓ ثشای
تابِی سٚح  ٚتىبُٔ ؿخلیت ا٘ؼبٖ ث ٝؿٕبس ٔیس٘ٚذ .تشافٝپشػهتی ،تهشٚیج فشیهت ٚ
٘یشً٘ ثشای دػتیبثی ث٘ ٝتیج ،ٝأهذادٞبی غیجهی ،تمهذیشٌشایی  ٚججشٌشایهی ٔ ٚیهُ ثهٝ
وٕبٌَشایی ،اصًشیك سػیذٖ ث ٝلذست  ٚثشٚت ،تـىیُدٙٞذٜی ثبٚسٞبی ایهٗ ثخهؾ اص
للٞٝبی عبٔیب٘ٞ ٝؼتٙذ .اكُ وٕبٌَشایی ٌّٔهٛة اػهت ،أهب ؿهیٜٛی سػهیذٖ ثه ٝآٖ
دسػت ٘یؼتٔ .یُ ث ٝوٕبٌَشایی دس ثیـتش للٞٝبی ایشا٘ی ثشای وؼهت ثهشٚت ،یهبفتٗ
ٌٙجٚ ،كبَ ثب ؿبٞضادٜتب٘ٓ یب ؿبٞضادٕٞ ٜشا ٜاػت .اص ٔجٕهٛا ایهٗ للهٞٝهب 71 ،اثهش،
یاٙی تمشیجبً ٘یٕی اص للٞٝبی ثشسػیؿذ ،ٜتیش  ٚتٛؿجختی سا دس وؼت ٔبَ  ٚثشٚت ٚ
ٔمبْ ٔ ٚىٙت یبفتٝا٘ذ.
اص ٔیبٖ فوباُ اتکلی ،ؿبیؼتٝی تٛجٝتشیٗ عٙلشٔ ،یجت  ٚػهسغ ،جهٛإ٘شدی ٚ
فتٛت اػت .دس ثشتی للٞٝب ،ثٝعٛٙاٖ ٔثبَ ،ریُ وذ  893دس ًجمٝثٙذی آس٘-ٝتبٔسؼ،ٖٛ
للٝای ثبعٛٙاٖ «دٚػت ٚالای» ٘مُ ؿذ ٜاػت و ٝدس آٖ دٚػت جهٛإ٘شد یهب ٘بؿهٙبعِ
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ٔتلف ث ٝفتٛت ،تٛد سا ث ٝجبی سفیك ٔجشٔؾ ٌٙبٞىبس ٔاشفی ٔی وٙذ؛ ا ٚثی ٌٙهب ٜثهٝ
داس ٔجبصات آٚیختٔ ٝیؿٛد؛ أب دس آتشیٗ ِیظبت ،اتفبلی ،ثخـٛدٔ ٜیؿٛد.
 .۴ -۴جایگاُ هرداى ٍ زًاى در قصِّای عاهیاًِ
دس للٞٝبی عبٔیب٘ٝی ایشا٘یٔ ،شداٖ ٘ؼجت ث ٝص٘بٖ ،اص ٘ظش ٔٛلایت اجتٕبعی ،جبیٍبٞی
ٚاالتش داس٘ذ .دتتش ،صٖ ،صٖثبثب  ٚعٕ ٚ ٝأثهبَ آٖ دس ثیـهتش للهٞٝهب ؿخلهیتی ٔٙفهی
ٞؼتٙذ .دس ایٌٗ ٝ٘ٛآثبس تمشیجبً ٞشجب ػخٗ اص تیب٘ت اػت ،صٖ تیب٘ت ٔیوٙذ.
دس ثشتی للٞٝهب وهٕ٘ٛ٘ ٝهٝی آٖٞ ،هٓ دس ًجمهٝثٙهذی آس٘ه-ٝتبٔسؼهٞ ٚ ٖٛهٓ ،دس
سٚایتٞبی وشدی  ٚعشثی آٔذ ٜاػت ،اص ؿخلیت ص٘ب٘ی و ٝث٘ٝیهٛی دس ٔیهُ تٕٟهت
لشاس ٔیٌیش٘ذ  ٚاِجت٘ ،ٝجبثت تٛد سا حف ٔیٕ٘بیٙذ ٘یض ،یبد ؿذ ٜاػت؛ صیشا لشاس اػت
دٚثبس ٜثب ٕٞؼش ا َٚاصدٚاز وٙٙذ .سٚایتٞهبیی وه ٝدسثهبسٜی دتتشا٘هی وه ٝدس ٔاهشم
تٕٟت لشاس ٌشفتٝا٘ذ ،ثٔٝشاتت ػختٌیشا٘ٝتش اػت ٔ ٚإٛالً ،ثب تمبههبی پهذس  ٚثهشای
پبنؿذٖ تب٘ٛاد ٜاص ٘ ًٙثیآثشٚیی ،ثشادس ٔؼئ َٛاصثیٗثشدٖ تٛاٞش ٔهیؿهٛد؛ ٞشچٙهذ
ثشتی اص للٞٝب ٕٞشا ٜثب ػشپیچی ثشادس  ٚآصادی تٛاٞش اػت و ٝتهٛد ٘یهبص ثه ٝثیثهی
جذاٌب٘ ٝدس ایٗ صٔی ٝٙداسد.
ٕٞچٙیٗ ،دس ثؼیبسی اص للٞٝبی ایشا٘ی ،عٙلش اعهذاْ  ٚثه ٝػهضای عٕهُ سػهب٘ذٖ،
ثٚٝیظ ،ٜدس سٚاثي تبف ثیٗ ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد؛ آٖ ٓٞث ٝؿیٜٞٛبی ٔشػهْٛ
ٌشدٖصدٖ  ٚأثبَ آٖ  ٚثیٔیبوٕ ٚ ٝثشاػبع ٘تیجٌٝیشی ساٚی لل .ٝدس ثؼیبسی اص ایهٗ
آثبس ،تیب٘تىبس ث ٝػختتشیٗ ٔجبصات ٔیى ٚ ْٛحىٓ الصْ ،ثیدس٘هً ،اجهشا ٔهیؿهٛد.
تشٚیج ایٗ جٙج ٝاص تـ٘ٛت پٟٙبٖ دس ایٗ ٌ ٝ٘ٛسفتبسٞب ،ثشتکف تلٛسی و ٝثب سٚیىشد
آٌبٜػبتتٗ كٛست ٔیپزیشد ،اص ثُاذ سٚاٖؿٙبتتی تأییذ ٕ٘یؿٛد  ٚپیبٔذٞبی ثهذ آٖ ثهش
جبٔاٝی ٔخبًت ا٘ىبس٘بپزیش اػت؛ تشٚیج ایٗ ثبٚس ػجت تمٛیت سٚحیٝی ػًٙدِهی ٚ
افضایؾ اٍ٘یضٜٞبی ٘فشت ٔیؿٛدٌ .شٞٚی اص سٚاٖؿٙبػبٖ ثهش ایهٗ ثبٚس٘هذ وه« ٝعٙلهش
تـ٘ٛت پذیذٜای وبٔکً سفتبسی اػت ٔ ٚب٘ٙذ ٞهش عىهغاِإهُ دیٍهش ،اص سا ٜتمّیهذ ٚ
ٚاوٙؾ آٔٛتتٔ ٝیؿٛد .ثاوهی اص سفتبسٞهبی اجتٕهبعی ٕٔىهٗ اػهت تمٛیهت ؿه٘ٛذ؛
دسحبِیو ،ٝثشتی دیٍش ٕٔىٗ اػت پیبٔذٞبی ٘بٌّٔٛثی داؿهت ٝثبؿهٙذ.آدْٞهب ،اصًشیهك
فشایٙذ افتشالی ،ػشا٘جبْ ٔٛفكتشیٗ اٍِٛی سفتبسی سا ثشٔهیٌضیٙٙهذ» (اتىیٙؼه:1381 ،ٖٛ
.)749
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 .۵ -۴جبر ٍ اختیار
ججش  ٚاتتیبس دس صیشػبتت ثبٚسٞبی فشدی ٘مـی ثؼیبس اػبػی داسد .ػشچـٕٝی چٙیٗ
ٔجبحثی دس فّؼف ٝوکٔی ٌٔشح ؿذ ٚ ٜأهشٚص ،ٜدس عّه ْٛسٚاٖؿٙبػهی ثه ٝآٖ پشداتتهٝ
ٔیؿٛد .ثشتی سٚاٖؿٙبػبٖ ا٘ؼبٌٖشأ ،ب٘ٙذ ٔضِٔ ،1ٛاتمذ ثٛد٘ذ و ٝا٘ؼبٖ ٔب٘ٙهذ ٔبؿهیٗ
٘یؼت  ٚثب ثخـی اص اساد ٜتٛد ،تلٕیٓ ث ٝا٘تخبثی آصادا٘هٔ ٝهیٌیهشدٔ .ضِه ٛاص ٔاتمهذاٖ
ػشػخت اسادٜی آصاد (اتتیبس) ثٛد .اص دیذٌب ٜاٞ ،ٚش وؼی ٔیتٛا٘ذ ،آٌبٞب٘ ،ٝثٟتشیٗ ساٜ
اسهبء ٘یبصٞب  ٚچٍٍ٘ٛی ؿىٛفبوشدٖ تٛا٘بییٞبی ثبِمٜٛی تهٛد سا ا٘تخهبة وٙهذ .ایهٗ
ا٘تخبة ثب ٔبػت تب تٛیـتٗ  ٚیب تٛد تبكی سا تّك وٙیٓ و ٝدسحبَ ؿىٛفبؿذٖ ثبؿذ
یب ٔب سا اص ثبالتشیٗ ػٌح سؿذ ا٘ؼبٖ ثبصداسد .أ ٚاتمذ ثٛد ؤ ٝشدْ ثشای ػٌیی اص سؿذ
وهه ٝثههذاٖ سػههیذٜا٘ههذٔ ،ؼههئِٛیت داس٘ههذ (٘ههه :ؿههِٛتض .)40 :1378 ،دػههتٝای دیٍههش اص
سٚاٖؿٙبػبٖٔ ،ب٘ٙذ فشٚیذٔ ،اتمذ ث ٝججشٌشایی ٞؼتٙذ .ایهٗ دػهت ،ٝؿخلهیت ا٘ؼهبٖ سا
ٔتأثش اص دٚساٖ وٛدوی ٚ ٚاثؼت ٝثٌ ٝزؿتٝی أ ٚیدا٘ٙذ .فشٚیذ ٔاتمذ اػت ٞشچیضی وٝ
ٔب ا٘جبْ ٔیدٞیٓ یب ٔیا٘ذیـیٓ  ٚحتی دس سؤیب ٔیثیٙهیٓ ،اصپهیؾ ثهٚٝػهیّٝی ٘یشٞٚهبی
ٌشیض٘بپزیش ٘ ٚبپیذای دسٔ ٖٚب سلٓ تٛسد ٜاػتٔ .ب داإبً دس چٍٙبَ غشیضٜٞبی ص٘ذٌی ٚ
ٔشي اػیشیٓ .ؿخلیت ثضسيػبِی ٔب ،ثًٛٝس وبُٔ ،دس اثش تابُٔٞبیی ؿىُ ٔیٌیشد وٝ
پیؾاص پٙجػبٍِیٔبٖ ،ػٙی و ٝوٙتشَ ٔیذٚدی ثش ص٘ذٌی تٛد داؿتٝایٓ ،سٚی دادٜا٘هذ.
ثٝدِیُ ایٗ تجشثٞٝبی ٘خؼتیٗ ،و ٝحبیّی اثذی ثش ٔب افىٙذٜا٘ذ ،دس ٞش حشوتٕبٖ ٔیىْٛ
ث ٝججش ٞؼتیٓ (٘هٕٞ :بٖ .)50 :اص ػٛی دیٍهش  ٚثشاػهبع آیهبت  ٚسٚایهبتٔ ،هٛاصیٗ
اػکْ ثش ٔیب٘ٝسٚثٛدٖ دس ایٗ اك ٚ َٛدس أٛس ص٘ذٌی تأویذ ٔیوٙهذ  ٚا٘ؼهبٖ سا ٔختهبس
ٌّٔك ٔ ٚججٛس تبْ ٕ٘یدا٘ذ؛ أهب دس ثیـهتش للهٞٝهبی عبٔیب٘هٔ ،ٝبٞیهت ججشٌشایهی ثهش
ػش٘ٛؿت ؿخلیتٞب ػبی ٝافىٙذ ٜاػت .دس یىی اص ایٗ آثبس( ،)1ث ٝداؿتٗ اتتیبس دسثشاثش
ججش تأویذ ؿذ ٜاػت؛ أب دس ایٗ لل٘ ٝیض ،لٟشٔبٖ صیهش تهأثیش عٛأهُ ثیش٘ٚهی٘ ،تیجهٝی
دِخٛا ٜسا ث ٝدػت ٔیآٚسد .دس ایٗ اثش ،ؿبٞضادٜتبٕ٘ی ٔذعی اػهت وه ٝتهٛد ٔؼهئَٛ
ػش٘ٛؿت تٛیؾ اػت .ؿب ٜتـٍٕیٗ ا ٚسا ثٔ ٝشدی ثیٔ ٛؿٞٛش ٔیدٞذ .دس پبیبٖ ،ثهب
وٕه ٘یشٞٚبی ٔبٚساءاٌِجیا ،ٝؿب ٜدسٔییبثذ و ٝحك ثب دتتشؽ اػت.
ثًٛٝس وّی ،پشسً٘ثٛدٖ ٘مؾ ٘یشٞٚبی فٛق ثـشی دسثشاثش اساد ٚ ٜپـتىبس ا٘ؼبٖ دس
ثبٚس للٞٝبی ایشا٘ی ثؼیبس پشثؼبٔذ اػت.
Maslow
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ً .۵تیجِگیری
د٘یبی للٞٝب جبیی اػت ؤ ٝیتٛاٖ دس آٖ ،ثذ ٖٚپشداتت ٞضیٙه ٚ ٝآٔهٛتتٗ آٌبٞب٘ه،ٝ
تجشث ٝوؼت وشد .لٜٛی تخیُ ث ٝافشاد اجبصٔ ٜیدٞذ تب ثب لٟشٔبٖ داػتبٖ ٕٞزاتپٙذاسی
وٙٙهذ .چبؿههٙی اكهه َٛاتکلههی  ٚا٘ؼههب٘ی ،ثههٝعٙههٛاٖ ٘ىتههٞ ٚ ٝههذف ٟ٘ههبیی ثیههبٖ ایههٗ
ػشٌزؿتٞب  ٚسٚایتٞب ،إٞیتی ٚیظ ٜداسد .پظٞٚـٍشاٖ ادثیبت وهٛدن ٛ٘ ٚجهٛاٖ ،ثهش
ایٗ ثبٚس٘ذ و ٝویفیت ٔیتٛای للٞٝب  ٚافؼب٘ٞٝهب ثهشای اثشٌهزاسی ثیـهتش ،ثبیهذ داسای
ٚیظٌیٞبیی ٕٞچ :ٖٛتثجیت اسصؽٞبی ٚاالی ا٘ؼب٘ی ،پشٚسؽ ٘یهشٚی تخیهُ وٛدوهبٖ،
ػبص٘ذٌی فىشی  ٚاتکلی  ٚدٚسی اص تهشٚیج ٍ٘هشؽٞهبی ٔٙفهیٌشایب٘ه ٝثبؿهٙذ  ٚثهٝ
وٛدوبٖ اعتٕبدث٘ٝفغ ثجخـٙذ.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝدس ٌؼتشٜی ٔمبِ ٝدیذ ٜؿذ ،دس ایٗ پظٞٚؾ هٕٗ اؿبس ٜثه ٝػهبثمٝی
للٌٛٝیی  ٚتأثیشات آٖ ،ث ٝدیذٌبٜٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛسٚاٖؿٙبػی دسثهبسٜی ٘مهؾ لله ٝدس
س٘ٚذ سؿذ ؿخلیتی پشداتت ٚ ٝاستجبى آٖ ثب ػبتت ٘ظبْ ثبٚسٞبی فهشدی ثشسػهی ؿهذ.
پغاص آٖ ،هٕٗ اؿبس ٜث ٝتبسیخچٝی للٞٝبی عبٔیب٘ٝی ایشا٘ی ،ثهب اػهتٙبد ثه ٝفٟشػهت
ًجمٝثٙذی ٔٛهٛعی آس٘ه-ٝتبٔسؼه 153 ،ٖٛلله ،ٝاص دیهذٌب ٜثبٚسؿٙبػهی ،ثهبصتٛا٘ی ٚ
عٙبكش ثبسص آٖٞب دس چٙذ ٌش ٜٚتمؼیٓثٙذی ؿذ٘ .تبیج ایهٗ ثشسػهیٞهب ٘ـهبٖ ٔهیدٞهذ
ثبٚسٞبیی ٕٞچ :ٖٛیىتبپشػتی  ٚتٛحیذ ،ثٝعٛٙاٖ ٚجٔ ٝـتشن ؿشٚا للٞٝبی عبٔیب٘ٝی
ایشا٘ی دس وب٘ ٖٛتٛج ٝثٛد ٜاػت؛ أب دس ثؼیبسی اص ٕ٘ٞٝ٘ٛب ،اٍِٞٛبی اتکلی پٟٙهبٖ دس
ایٗ للٞٝب ،ثب ٘ظشیبت سؿذ اتکلی دس عّٓ سٚاٖؿٙبػهی ٕٞخهٛا٘ی ٘هذاسد؛ ٕٞچٙهیٗ،
ثشاػبع ٘تبیج ثهٝدػهتآٔهذ ،ٜعٙبكهشی ٔب٘ٙهذ تمهذیشٌشایی  ٚأهذادٞبی غیجهیٔ ،هب٘ع
ؿىٛفبؿذٖ اػتاذادٞبی فشدی ؿذ ٚ ٜث ٝجبی تٛج ٝث ٝتکؽ  ٚپـهتىبس  ٚتهشٚیج آٖ،
ثش ٘مؾ عٙبكش ٔبٚساای دس ٔٛفمیت افشاد تأویهذ ؿهذ ٜاػهت %64 .للهٞٝهب ،ثه ٝجهبی
عٙبكشی و ٝثٝكٛست ثٙیبدیٗ ػجت تابِی  ٚپیـشفت ا٘ؼبٖ دس عشكٞٝهبی اجتٕهبعی ٚ
فشٍٙٞی ٔیٌشدد ،ث ٝعٙبكشی تٛج ٝوشدٜا٘ذ و ٝأشٚص ،ٜثهٝعٙهٛاٖ ههذاسصؽ ٔ ٚهضاحٓ
ثشای تابِی سٚح  ٚتىبُٔ ؿخلیت ا٘ؼبٖ ث ٝؿٕبس ٔیس٘ٚهذ .دس ایهٗ للهٞٝهبٔ ،هشداٖ
جبیٍب ٜتثجیتؿذٚ ٚ ٜاالتشی ٘ؼجت ث ٝص٘بٖ داس٘ذ  ٚاكه َٛثشاثهشی جٙؼهیتی دس آٖٞهب
سعبیت ٘ـذ ٜاػت .ایٗ تیمیك ٘ـبٖ ٔیدٞذ وه ٝللهٞٝهبی عبٔیب٘هٝی ایشا٘هی ،ثیـهتش،
ججشٌشا ٞؼتٙذ  ٚاساد ٚ ٜاتتیبس ا٘ؼبٖ سا دس حُ ٔـىکت  ٚسػیذٖ ثٛٔ ٝفمیهت ٘بدیهذٜ
ٔیٌیش٘ذ .للٞٝبی ایشا٘ی دس تشػیٓ ٞذف  ٚتجییٗ ٘تیجهٔ ،ٝإهٛالً ،جٙجهٞٝهبی ٔتاهبِی
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پشٚسؽ ؿخلیت  ٚثبٚسٞبی ٔثجت سا دس ٘ظش ٍ٘شفتٝا٘ذ .لٟشٔبٖ داػتبٖٞهبی عبٔیب٘هٝی
فبسػی ،ثیـتش ،صیش تأثیش ٘یشٞٚبی فٛق ثـهشی  ٚلهذستٞهبیی وه ٝثه ٝا ٚداد ٜؿهذ ،ٜدس
ًیوشدٖ ٔؼیش دؿٛاس ٔٛفمیت تب دػتیبثی ث٘ ٝتیجه ٝوهٕٞ ٝهبٖ وؼهت ثهشٚت ٚ ٚكهُ
تٛثشٚیبٖ اػت ،ثؼیبس ٔیوٛؿذ؛ أب دس ایٗ سا ٚ ٜثشای پیشٚصؿذٖ دسثشاثهش ٘بٔکیٕهبت،
تٗ ثٕٞ ٝفىشی  ٚتابُٔ ثب دیٍشاٖ ٕ٘یدٞذ .ی٘ٛهً ٔاتمهذ اػهت ؿخلهیت ٞهش فهشد
ٔیل َٛتبسیخ ٌزؿت ٚ ٝاجذاد اٚػت ٔ ٚجٙبی ؿخلیت ،لذیٕی ،اثتذایی٘ ،بتٛدآٌبٚ ٜ
جٟبٖؿٕ َٛاػت (٘ه :ؿبّٔ)45 :1382 ،ٛ؛ ثٙبثشایٗ ،ثؼیبسی اص ثبٚسٞهبی ٘بدسػهت ،دس
لبِههت داػههتبٖٞههبی عبٔیب٘هه ٝاص ٌزؿههتٍبٖ ثهه٘ ٝؼههُٞههبی ثاههذ ٔٙتمههُ ؿههذ ٚ ٜثشتههی
٘بٙٞجبسی ٞبی ٔٛجٛد دس سفتبس ٌ ٚفتبس لٟشٔب٘هبٖ ایهٗ داػهتبٖ ٞهب ،ػهجت پذیذاسؿهذٖ
ثبٚسٞبیی ٔتٙبلن ثب جٙجٞ ٝهبی ٔتاهبِی وشأهت ا٘ؼهب٘ی ٌشدیهذ ٜاػهت؛ ثهشای ٕ٘٘ٛه،ٝ
فشدٌشایی دسثشاثش ٌشایؾ ث ٝتشد جٕای  ٚثیتٛجٟی ث ٝاتیبد ٕٞ ٚجؼتٍی ،اص الثهٝالی
للٞٝبی عبٔیب٘ ،ٝث ٝثبٚس ٌزؿتٍبٖ  ٚدس پی آٖ٘ ،ؼُٞبی آیٙذ٘ ٜفٛر یبفت ٝاػت.
٘ٛیؼٙذٌبٖ ایٗ ٔمبِ ٝثش ایٗ ثبٚس٘ذ و ٝثشسػی ایٗ تاذاد لله ٚ ٝسٚایهت وه ٝثهذٖٚ
پیؾداٚسی  ٚتٟٙب ثٝكٛست تلبدفی ،اص ٞش ًجمٝی ٔٛهٛعی اػتخشاز ؿذٔ ،ٜهیتٛا٘هذ
ٕ٘ٝ٘ٛای ٔٙبػت ثشای وُ للٞٝبی عبٔیب٘ٝی ایشا٘ی ثبؿذ؛ ٕٞچٙیٗٞ ،ش یه اص جٙجٞٝبی
ٌٔبِاٝؿذ ٜدس ثخؾ تیّیّی للٞٝبی عبٔیب٘ ٝایشا٘یٔ ،یتٛا٘ذ ثٝعٛٙاٖ پیؾدسآٔذی ثهش
پظٞٚؾٞبی ثاذی  ٚتٌجیمی ثیٗ للٞٝبی عبٔیب٘ ٝایشا٘ی ّٔ ٚتٞبی دیٍش لشاس ٌیشد.
یادداضت
( .)1ایٗ لل ،ٝدس فٟشػت آس٘-ٝتبٔسؼ ،ٖٛریُ ٕ٘بیٝی  986آٔذ ٜاػت.

فْرست هٌابع
اتىیٙؼهه ،ٖٛسیتههب.اَ ٕٞ ٚىههبساٖ .)1381( .صٔیٙههٝی سٚاٖؿٙبػههی ٞیٍّههبسد .تشجٕههٝی
ٔیٕذتمی ثشاٙٞی ،تٟشاٖ :سؿذ.
أب٘ی ،غفٛس  ٚفشیذ ٜآرس٘ٛیذ .)1383( .ادثیبت وٛدوبٖ ٛ٘ ٚجٛا٘بٖ .اسدثیُ٘ :یٕبوتیج.ٝ
ثتّٟبیٓ ،ثش .)1384( .ٛ٘ٚوٛدوبٖ ث ٝلل٘ ٝیبص داس٘ذ .تشجٕه ٝی وٕهبَ ثٟشٚصویهب ،تٟهشاٖ:
افىبس.
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ثیب٘ی ،احٕذ .)1374( .سٚاٖؿٙبػی لل :ٝللٞ ٝب  ٚثبٚسٞهب؛ پظٞٚـهی دس ادثیهبت ّٔهُ.
تٟشاٖ :كبثشیٗ.
تٕیٓداسی ،احٕذ .)1377( .داػهتبٖٞهبی ایشا٘هی .تٟهشاٖ :پظٞٚـهٍب ٜفشٙٞهً  ٚتٕهذٖ
اػکٔی.
حجبصی ،ثٙفـ .)1374( .ٝادثیبت وٛدوهبٖ ٛ٘ ٚجٛا٘هبٖ؛ ٚیظٌهیٞهب  ٚجٙجهٞٝهب .تٟهشاٖ:
سٚؿٍٙشاٖ.
حجبصی ،ثٟجتاِؼبدات« .)1387( .سٚاٖؿٙبػی ؿخلیت دس تبسیخ ثیٟمی» .فلهّٙبٔٝی
وبٚؽ٘بٔ ،ٝػبَ ،9ؿٕبس ،16ٜكق.40-9
حذاد ،حؼیٗ .)1387( .ثشسػی عٙبكش داػتبٖٞبی ایشا٘ی؛ ٔجٕٛعٔٝمبِ .ٝتٟشاٖ :ػٛسٜی
ٟٔش
تشاػب٘یٔ ،یجٛث« .)1387( .ٝاتکق٘بٔهٛ٘ٝیؼهی دس ایهشاٖ  ٚجبیٍهب ٜاتهکق جکِهی».
فلّٙبٔٝی پظٞٚؾٞبی ادثی ،ػبَ ،5ؿٕبس.20ٜ
ؿبّٔ ،ٛػایذٔ .)1377( .ىتتٞب ٘ ٚظشیٞٝب دس سٚاٖؿٙبػی ؿخلیت .تٟشاٖ :سؿذ.
ههههههههههه  .)1382( .سٚاٖؿٙبػی ؿخلیت .تٟشاٖ :سؿذ.
ؿِٛتض ،دٚاٖ پی٘ .)1378( .ظشیٞٝهبی ؿخلهیت .تشجٕه ٝی یٛػهف وشیٕهی  ٚفشٞهبد
جٕٟٛسی ،تٟشاٖ :اسػجبساٖ.
وههشیٗٚ ،یّیههبْ٘ .)1384( .ظشیههٞٝههبی سؿههذ؛ ٔفههبٞیٓ  ٚوبسثشدٞههب .تشجٕههٝی غکٔشهههب
تٛی٘ظاد  ٚعّیشهب سجبیی ،تٟشاٖ :سؿذ.
ٌشیٗ ،اِیٗٙٞ .)1378( .ش  ٚفٗ للٌٛٝیی .تشجٕٝی ًبٞش ٜآدیٝٙپٛس ،تٟشاٖ :اثج.ٝ
ٔبسصِف ،اِٚشیؾً .)1376( .جمٝثٙذی للٞٝبی ایشا٘ی .تشجٕٝی ویىبٚٚع جٟب٘هذاسی،
تٟشاٖ :ػشٚؽ.
٘بظٕی ،یییی .)1385( .ادثیبت وٛدوبٖ؛ سٚیىشدی ثش للٌٛٝیی ٕ٘ ٚبیؾ تکق .تٟشاٖ:
چبپبس.
یبٚسی ،حؼیٗ ٔ ٚشیٓ ٔؼییب .)1388( .فش ًٙٞعبٔ .ٝتٟشاٖ :آرس؛ ػیٕبی دا٘ؾ.
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