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  چند مفهوم روان شناختی در گلستان سعدیو بررسی تحلیل 

 

 
 ابوالفضل حسینی قیداری:نام و نام خانوادگی 

 (آموزش و پرورش استان زنجان) وابستگی سازمانی نویسنده
 (a.hosseini5872@gmail.com) آدرس پست الكترونيك نویسنده 

 

 

 
 چکیده 

 در. است بوده او آثار تعليمی کارکرد ایران در سعدی گفتمانی کارکرد ترین مهم و نخستين همواره

 .اند داده می درس کودکان به را سعدی های نوشته همه، از پيش ها خانه مكتب در و درسی های کتاب

 حتی و زمان آن ی جامعه و افراد روانی و روحی تعارضات و معضالت از خيلی پاسخگوی توانسته سعدی

 و برساند تعادل به و دهد تقليل را روانی تعارضات و مؤثر آنها آرامش ایجاد راستای در و باشد نيز اکنون

چند مفهوم  تحليل به دیگری زوایای از حاضر مقاله. بخشد تعالی نيز را مستعد و متعادل های روان

 سعدی نظرات. است پرداخته فارسی، ادبيات در معروف اثر یك عنوان به سعدی، گلستاندر شناختی روان

 تا سخنان این که دریابد و کند مقایسه جدید شناسی روان های نظریه با گلستان اشعار و ها حكایت در را

 . باشند می بررسی و تطبيق قابل شناسی روان منظر از او رفتارهای و انسان مورد در اندازه چه

 

 رفتارگلستان سعدی،مفاهيم روان شناختی،: واژگان كلیدی
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 مقدمه 

 رفتار از عميقی درک به مختلف، رسوم و آداب و ها فرهنگ با هایی سرزمين در مسافرت با که تجربه، با است سياحی سعدی

 ارائه مناسب های حل راه و پردازد می آدميان رفتار مهندسی به تمام استادی با موارد بسياری در وی. است رسيده بشریت

 معلومات و معيشتی مباحث.است آگاهانه و عميق بسيار اند، متفاوت های سرشت دارای که مردمی با مواجهه در او درک. دهد می

 به و  یونانی لفظ از مشتق پراگماتيسم واژه. اوست پرماجرای آیينه که یافته بازتاب گلستان در سعدی پراگماتيسم و تبعات و

 این کاربردن به از او مقصود. شد برده کار به آمریكائی دان منطق ، پرس سندرز چارلز توسط بار اول واژه این. است عمل معنی

 مورد در او های دیدگاه ..کرد تغيير پراگماتيسم معنای تدریج به اما. بود عقلی مسائل ارزشيابی و کردن حل برای روشی واژه،

 های زمينه در هایش گفته از بسياری که است این ی دهنده نشان همه... مادی جهان بودن فانی تربيت، و تعليم های شيوه

 اگرچه است؛ پرداخته علم این تحصيل به خاص مكتبی در ها سال گویی و است منطبق شناسی روان نوین های یافته بر مختلف

 گلستان کتاب ولی است، شناسی روان معيارهای با تطبيق قابل بعضاً آثارش همه در وی های راهنمایی و شيخ نصایح و مواعظ

 است؛ ها انسان رفتارهای و زندگی در او دقيق و استقرایی مشاهده و تأمل و سفرهایش و سير از او استنباط و درک محصول که

 .باشد می رفتار مهندسی از عملی، و خاص ای نمونه البته

 
 روش تحقیق 

تحليلی است و برای جمع آوری اطالعات و داده های الزم از روش کتابخانه ای  –این تحقيق از نو ع نظری و روش آن توصيفی 

در این پژو هش برای استخراج داللتهای تربيتی گلستان یك بررسی اجمالی از مبانی روان شناسی ارائه . استفاده شده است

 .شده است

  يافته ها

 

 خشم فطرت

 هيجانی خشم کنند، می توصيف را خود هيجانی تجربه جدیدترین افراد که هنگامی( 2891 آوریل،. )است فراگير هيجانی خشم

 که کند می برداشت فرد که زمانی مثل آید، می وجود به مانع از خشم( 2891 تاننبام، و شرر. )آید می ذهن به بيشتر که است

 اعتنایی بی مورد امانت، در خيانت از همچنين خشم. کنند می ایجاد اختالل او سالمتی یا ها، هدف ها، برنامه در بيرونی، نيروهای

 پرشورترین تنها نه خشم( 2888 همكاران، و فر. )شود می ناشی شده انباشته رنجش و دیگران، گری مالحظه بی گرفتن، قرار

 از نيمی تقریباً. است محيط در موانع کردن نابود آن هدف که طوری به هست، نيز هيجان ترین خطرناک بلكه هيجان،

 پرخاشگری موجب خشم رویدادهای درصد21 به نزدیك و شود، می شامل را کشيدن جيغ یا کشيدن فریاد خشم، رویدادهای

 ( 1111 همكاران، و تفریت. )شود می

 خشم بيان

 و ها احساس بخش الهام و تهدیدهاست به تطبيقی پاسخ یك خشم. است تهاجمی دادن پاسخ خشم بيان طبيعی و غریزی راه

. کنيم دفاع خود از و بجنگيم گرفتن قرار حمله مورد صورت در دهد می اجازه ما به که است تهاجمی اغلب و قوی رفتارهای

 هر به توانيم نمی فيزیكی طور به ما دیگر، سوی از. است الزم ما ماندن زنده برای عصبانيت مقدار یك گفت توان می بنابراین

 عمل ميدان برای سليم عقل و اجتماعی هنجارهای قوانين، بزنيم؛ ضربه و کنيم حمله کند می ناراحت را ما که ای شئ یا شخص

 با کردن نرم پنجه و دست برای را ناخودآگاه و خودآگاه فرآیندهای از طيفی مردم. گذارد می حدودی و حد ما خشم

 .برند می کار به شان خشم های احساس

 صورت به خشم های احساس بيان. کردن آرام و کردن سرکوب کردن، بيان: از عبارتند خشم با مواجهه در مهم رویكرد سه

 نيازهای کنيد روشن توانيد می چگونه بياموزید باید آن، انجام برای. است عصبانيت بيان راه ترین سالم -تهاجمی نه و -تأکيدی
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 منفجر خشم» از اند دریافته پژوهشگران .برسد آسيبی دیگران به که این بدون شوند، می برطرف چگونه و است کدام شما

 همه از. کنيد حل را مسئله که دهد نمی طرف یا شما به فرصتی گونه هيچ و کند می بيشتر را تهاجم و عصبانيت واقع در «شدن

 گيرید پيش در را هایی استراتژی و راهبردها سپس و کند می آغاز را شما عصبانيت چيزی چه کنيد روشن است این بهتر چيز

 دهنده، آرامش تصاویر و عميق تنفس مانند مطلق، و ساده استراحت ابزارهای. شوید پرتاب خشم دره به شما گذارد نمی که

 سازند آرام را خشم های احساس توانند می

 سعدی ديدگاه از خشم

 و صبر ها دشمنی و ها بداخالقی با مواجهه در متواضع انسان و کند می داری خویشتن به دعوت را انسان گلستان در سعدی

 شناخت صبر،. نشود حل فوراً مسئله اگر حتی کند، نمی سقوط «هيچ یا همه» تفكر دره به و دهد نمی دست از را خود شكيبایی

 :فرمایيد توجه زیر حكایت به. کند می ارزیابی آن در را خود سعی باالترین و

 

 فالن: گفتند است، حالت چه را این: گفت انداخته، دماغ بر کف و برآمده هم به دید را زورآزمایی حبدالن صا از یكی: حكایت

 .آرد نمی سخنی طاقت و دارد برمی سنگ من هزار فرومایه این: گفت دادش، دشنام

 

 کن شيرین دهنی اید بر دست از گرت

 دهنی بر بزنی مشتی که نيست آن مردی  

 

 دارد خاک از سرشت آدم بنی

 نيست آدمی نباشد خاکی اگر  

 

 تر آهسته که هست این دهد انجام باید داغ دیالوگ یك در انسان که کاری نخستين: فرماید می سعدی دیگر حكایت در یا

 بلكه نكند عمل و نگوید، رسد می فكر به که را چيزی نخستين. کند فكر بيشتر خود های واکنش روی و دهد نشان العمل عكس

 مقابل طرف که را آنچه دقت به حال، عين در. کند فكر دهد انجام خواهد می که چيزی درباره دقت به و برود پيش تر آهسته

 به. یابد تسكين تا کند عفو و بخشيدن در سعی و دهد اندیشيدن فرصت خود به دادن جواب از پيش و بدهيد گوش گوید می

 !گفتار وانگهی اندیشه اول: خودش قول

 کند، می شما های فعاليت از انتقاد به شروع فردی اگر. است شده پنهان خشم پشت در که چيزی به بسپارید گوش ضمن، در

 خود به دفاعی حالت شد، انتقاد شما از اگر است طبيعی. دهيد نشان مأمور و زندانبان یك را تان طرف که ندهيد پاسخ طور آن

 است ممكن که کنيد توجه پيام این به: هاست واژه ورای در آنچه به بسپارید گوش. نباشيد تهاجمی و نكنيد حمله اما بگيرید،

 .است مانده عشق بدون و نشده توجه شخص این به

 

: گفت را دولت ارکان هارون. داد دشنام مرا زاده سرهنگ فالن که آلود خشم آمد پدر پيش الرشيد هارون پسران از یكی: حكایت

 باشد؟ چه کسی چنين جزای

 وگر کنی عفو که آنست کرم پسر ای: گفت هارون. نفی و بمصادره دیگری و بریدن بزبان دیگری و کرد بكشتن اشارت یكی

 خصم قبل از دعوی و باشد تو طرف از ظلم آنگاه که درگذرد حد از انتقام که چندان نه ده دشنام نيزش تو نتوانی

 

 خـردمند بنزدیك آن مردست نه

 جوید پيـكار دمان پيل با که  
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 تحقيق روی از است کس آن مرد بلی

 نگوید بـاطل آیدش خشم چون که  

 

 و بكنيد، زیادی سواالت فراوان اندیشه و صبر با شما که طلبد می احتماالً تهدیدآميز جدل و بحث هر در که گوید می سعدی

 و خونسردی. کند خارج کنترل از را بحث -شما طرف خشم یا -شما خشم نگذارید اما کنيد، فراهم کشيدن نفس برای فضایی

 .کند جلوگيری شود، بار فاجعه وضعيت اینكه از تواند می شما، داری خویشتن

 شناختی ناهماهنگی نظريه

 چنين. دانند می معقول و وجدان، با شایسته، را خود افراد اغلب. دارند خودشان درباره مطلوبی نسبتاً نظر افراد اغلب

 باعث که دهند می انجام را رفتارهایی افراد گاهی اما. شود می گر جلوه خود درباره عقاید از ای عه مجمو صورت به ای خودانگاره

 های دروغ ریزند، می آشغال کشند، می سيگار افراد مثال برای. هستند نامعقول و وجدان، بی احمق، کنند احساس شوند می

 ها غریبه با کنند، می غيبت ها کالس در کنند، می رانندگی احتياطی بی با کنند، نمی توجهی بازیافت به گویند، می آميز مصلحت

 با کيست خود اینكه به مربوط عقاید وقتی. پردازند می قبيل این از دیگری ریاکارانه رفتارهای به و کنند، می برخورد ادبانه بی

 دستخوش افراد( آن با مخالف کردن رفتار ولی چيزی به داشتن اعتقاد یعنی) باشد، ناهمخوان دهد، می انجام خود که کاری

 فيستنگر، ،2888 ،2881 ،2818 آرونسون،. )شود می ناميده شناختی ناهمخوانی که شوند می شناختی روان ناراحتی حالت نوعی

 (2888 ميلز، و جونز هارمون، ؛2881 جرارد، ;2891

 ناهماهنگی كاهش های راه

 ،2۷11ارونسون و فستينگر) است ناخوشایندی حالت جسمی چه و روحی لحاظ از چه شناختی، ناهماهنگی به ابتال که آنجا از

 یوسف. )دهد نجات وضعيت این از را خود کوشد می فرد( 2۷92تانكارد و سورین ،2۷۳1دیگران و کرچ ،2۷92دیگران و بدار

 تعداد یا که است آن راه یك وی، گفته به. است نموده بندی طبقه خوبی به را ناهماهنگی کاهش های راه( ۷91: 2۷1۷ کریمی،

. دهيم افزایش را خود همساز های شناخت اهميت یا تعداد که است آن دیگر راه. کنيم کم را ناهمساز عناصر اهميت یا و

 دیگرمان های شناخت با که دهيم تغيير نحوی به را ناهمساز عناصر از یكی که است این ناهمسازی، دادن کاهش راه سومين

 . شود هماهنگ گرفته انجام قبالً که رفتاری با نگرش که طوری به است فرد نگرش تغيير متضمن تغيير این غالباً. شود همساز

 امری نامتعادل دستگاه در تعادل ایجاد که دهد می نشان است گرفته صورت زمينه این در که زیادی تحقيقات کلی طور به

 تعادل برقراری برای که است صحيح زمانی خصوص به امر این. شود نمی حاصل تعادل اغلب، که است این حقيقت. نيست ساده

 شناختی نظام که را امر این دانشمندان این، بر عالوه( ۷2: 2۷۳1 دیگران، و کرچ. )پذیرفت را ناخوشایند شناختی های نظام باید

 در صورت این غير در که اند گفته و کرده ارزیابی مثبت کند، می حفظ متناقض و تازه اطالعات مقابل در را خود ثبات انسان

 (۷۷: همان. )کرد می حكومت قراری بی ما شناختی زندگی

 

 دیگران، و بدار) است ای پرهزینه حل راه معموالً است، ناهماهنگی کاهش های راه از یكی نگرش تغيير اینكه وجود با پس

 گزینشگری ها، راه این ترین رایج از یكی. گزیند برمی شناختی ناهماهنگی از نجات برای دیگری راه اغلب فرد و( 222: 2۷92

 پرهيز باشد ناسازگار امور از او برداشت با است ممكن که هایی پيام مواجهه از اطالعات، به توجه فرایند در تواند می فرد. است

 توجه. )دارد توافق او غالب فكری چارچوب با که نماید توجه پيام از بخشی آن به فقط اینكه یا( گزینشی مواجهه. )کند

. دهد تطبيق واقعيت درباره خود نظر با را آن تا کند درک نادرست ای گونه به را ناسازگار پيام تواند می فرد همچنين( گزینشی

 او است ممكن که چرا. نيست نگرش تغيير برای تضمينی برسد، او به مخالف پيام هم باز اگر نيز نهایت در( گزینشی درک)

: 2۷92 تانكارد، و سورین( )گزینشی نگهداشت. )دارد همخوانی او غالب فكری چارچوب با که بسپارد خاطر به را نكاتی فقط

 خود رفتار یا نگرش تواند نمی فرد وقتی: نویسد می او. دارد گزینشی درک از دیگری تعبير اجتماعی، شناس روان ابلسون،( 111

 در( 222: 2۷92 دیگران، و بدار. )بماند اطالع بی خود ناهماهنگی از که کند می تفسير طوری مجدداً را واقعيت دهد تغيير را
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 حفظ کلی تغييرات از را خود «استثنا» نام به جدیدی بخش ایجاد با انسان شناختی نظام که معتقدند نيز برخی زمينه، همين

 ( ۷۷: 2۷۳1 دیگران، و کرچ. )کند می

 و سورین. )است اطالعات منبع اعتبار بردن سئوال زیر جدید، اطالعات دریافت از حاصل ناهماهنگی کاهش برای دیگر راه

 توان می همچنين. کنيم می حمله گر ارتباط اعتبار به کنيم تفسير بد را اطالعات نتوانيم اگر که معتقدند( 111: 2۷92 تانكارد،

 موجود دالیل یا اطالعات که کند متقاعد را خود تواند می فرد که ترتيب بدین. نمود مواجه تردید با را اطالعات خود اعتبار

 (222: 2۷92 دیگران، و بدار. )نيست مهم هم خيلی

 که معتقدند( 119: 2۷11 ارونسون، و فستينگر. )است ناهماهنگی کاهش فردی های راه همگی شد، عنوان تاکنون که هایی راه

 ناهماهنگی تقليل برای موثر بسيار وسيله یك عنوان به است ممكن نيز مختلف های گروه در شرکت و دیگر افراد با تعامل

 .بگيرند قرار استفاده مورد طریقی هر به حاصل

 

 اسالم قرآنی های آموزه در ريا و دروغ

 به گویی دروغ و اند شده شمرده ناپسند و تقبيح ریا اقسام تمامی اسالم مبين دین روایی و قرآنی های آموزه در که روست این از

 وَابِلٌ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ عَلَيْهِ صَفْوَانٍ کَمَثَلِ فَمَثَلُهُ»: قرآن در ریاکارانه اعمال مَثل. است گردیده عنوان پروردگار با جویی ستيزه عنوان

 (11۳/بقره) «الْكَافِرِینَ الْقَوْمَ یَهْدِی الَ اللّهُ وَ کَسَبُواْ مِّمَّا شَیْءٍ عَلَى یَقْدِرُونَ الَّ صَلْدًا فَتَرَکَهُ

( شود افشانده آن در بذرهایی و) باشد خاک( از نازکی قشر) آن، بر که است صافی سنگ قطعه همچون( گذار منت یا ریاکار کار)

 که کاری از آنها کند، رها( بذر و خاک از خالی و) صاف را آن و( بشوید را بذرها و ها خاک همه و) برسد آن به باران رگبار و

 .کند نمی هدایت را کافران جمعيّت خداوند و آورند نمی دست به چيزی اند، داده انجام

 :است رفته شمار به نفاق های نشانه و منافقان های ویژگی از نماز در کاری ریا قرآن در

 «قَلِيالً إِالَّ اللّهَ یَذْکُرُونَ الَ وَ النَّاسَ یُرَآؤُونَ کُسَالَى قَامُواْ الصَّالَةِ إِلَى قَامُواْ إِذَا وَ خَادِعُهُمْ هُوَ وَ اللّهَ یُخَادِعُونَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّ»

 (2۳1/نساء)

 و کنند می ریا مردم برابر در و خيزند، می بر کسالت با خيزند، می بر نماز به که هنگامی و دهند فریب را خدا خواهند می منافقان

 .نمایند نمی یاد اندکی جز را خدا

  سعدی ديدگاه از رياكاری و شناختی ناهماهنگی

 که به خلق گوید بدت و باشی نيك. «پندارندت که آنی از بهتر که گذاری چگونه نعمت این شكر»: گوید می گلستان در سعدی

 داری ریا ی جامه برون کز تقوی از برهنه درونت ای: فرماید می دیگر جایی در یا. بينند نيكت و باشی بد

 بخشيدن عينيت و اولویت و واقعيت و حقيقت از پيروی دارد وجود که معياری ترین مهم اجل شيخ دیدگاه در رسد می نظر به

 و هستند که چنان آن را اخالقی موازین و حقيقت واقعيت، تا برد کار به را خود سعی نهایت باید فرد دیگر عبارت به. آنهاست به

 به را ریاکاری تا دهد انجام است ممكن انسانی لحاظ از را خود تالش تمام باید فرد بنابراین. دریابد و کند درک عينی طور به

 از که آن مگر سازد منطبق خود اعتقادات و باورها با را اعمالش تواند می که جایی تا کند سعی دیگر عبارت به. برساند حداقل

 از دوری و شناختی ناهماهنگی کاهش های راه از یكی نگرش تغيير. باشد داده رخ شكافی و نقصان باورها این در عينی لحاظ

 در روایت سه اینجا در. کند می اشاره آن به گلستان در سعدی که است اطالعات منبع اعتبار بردن سئوال زیر و است، ریا

 :کنيم می نقل گلستان از ریاکاری سرزنش

 

 که آنم من گفت و آورد بر سر کردند می مبالغه جميلش اوصاف در و ستودند همی اندر محفلی به بزرگان از را یكی: حكایت -2

 ..دانم من

 

 خلق هست که نگاری و نقش به را طاوس
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 خویش زشت ازپای اوخجل و کنند تحسين  

 

 

 برخاستند، نماز به چون و بود او عادت که خورد آن از کمتر بنشستند، طعام به چون. بود پادشاهی مهمان زاهدی: حكایت -1

 تناولی تا خواست سفره آمد، خویش منزل به چون. کنند زیادت او حق در شایستگی ظن تا بود او خواست که کرد آن از بيش

 به که نخوردم، چيزی ایشان نظر در: گفت نخوردی؟ طعام سلطان مجلس در پدر، ای: گفت. داشت هوش صاحب پسری. کند

 .آید کار به که نكردی چيزی که کن قضا هم را نماز: گفت پسر. آید کار

 

 بغل زیر برگرفته ها عيب

 دست کف بر گرفته هنرها ای  

 

 دغل سيمِ به درماندگی روز

 مغرور ای خریدن خواهی چه تا  

 

 

 این درجات موجب که پرسيد دوزخ در پارسایی و بهشت در را پادشاهی دید خواب به صالحان جمله از یكی: حكایت -۷

 این و اندرست بهشت به درویشان بارادت پادشه این که آمد ندا. بودند معتقد این خالف به مردم که آن درکات سبب و چيست

 .دوزخ در پادشاهان تقرب به پارسا

 

 مرقع و مسحی و آید کار چه به دلقت

 دار بری نكوهيده های عمل ز را خود  

 

 نيست داشتنت کی بر کاله به حاجت

 دار تتری کاله و باش صفت درویش  

 

 تعمیم

 شرطی های محرک برابر در بدهد؛ شرطی پاسخی شرطی، محرکی برابر در و باشد شده شرطی جانوری که هنگامی  تعميم

 و باالتر های سوت به دهد؛ می نشان را بزاق ترشح پاسخ سوت صدای برابر در که سگی مثال برای. دهد می پاسخ هم مشابه

 و هيلگارد شناسی روان زمينه در «شدن شرطی و یادگيری: 1 فصل». مولفان گروه. )دهد می ارائه را پاسخ همان نيز تر پایين

 تعميم اصل (218 تا 219 صفحه. 2۷99 گپ، انتشارات: تهران. سوم چاپ. چهاردهم ویرایش. مترجمان گروه ترجمه. اتكينسون

 پاسخ بروز احتمال باشد، داشته تری بيش شباهت پيشين شرطی محرک با جدید، شرطی محرک یك چه هر که کند می بيان

 یك به که دهيم می پاسخ گونه همان ناآشنا و جدید موقعيت یك به ما یعنی. یابد می افزایش جدید محرک برابر در شرطی

 (281: 2۷91 السون، و هرگنهان. )آشناست برایمان که آن به شبيه موقعيت

 سعدی ديدگاه از تعمیم

 در دزدی چون که کند می نقل دوم، باب از پنجم حكایت در او کرده اشاره نيز «تعميم» شناسی روان اصل به گلستان در سعدی

 جماعت این شد؛ صوفيان سر درد باعث و گریخت دزدی از پس و پيوست صوفيان از جماعتی به و درآمد صوفيان لباس
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 ی همه به اعتمادی بی تعميم باعث ناشناس فرد یك به نسبت اعتمادی بی یعنی شد، سلب ناشناسی شخص هر از اعتمادشان

 . گردید ناشناس افراد

 

 کرم از: گفتم. نكردند موافقت کنم مرافقت تا خواستم راحت و رنج شریك و بودند سياحت متفق روندگان از چند تنی: حكایت

 سرعت و قوت قدر این خویش نفس در من که داشتن دریغ فایده و تافتن مسكينان مصاحبت از روی بدیعست بزرگان اخالق

 :خاطر بار نه باشم شاطر یار مردان خدمت در که شناسم می

 

 المواشی راکب اکن لم ان

 الغواشی حامل لكم اسعی  

 

 سلك در را خود و برآمد درویشان صورت به دزدی روزها درین که مدار تنگ دل شنيدی که سخن ازین: گفت ميان آن از یكی

 .کرد منتظم ما صحبت

 

 کيست جامه در که مردم دانند چه

 چيست نامه در که داند نویسنده  

 

 .کردند قبولش بياری و نبردند فضولش گمان درویشانست حال سالمت که آنجا از و

 

 است دلق عارفان حال صورت

 است خلق در روی که بس قدر این  

 

 پوش خواهی چه هر و کوش درعمل

 دوش بر علم و نه سر بر تاج  

 

 هوس و شهوتست و دنيا ترک

 بس و جامه ترک نه پارسائی،  

 

 بود باید مرد کژاگند در

 سود؟ چه جنگ سالح مخنث بر  

 

 بغارت و روم می بطهارت که برداشت رفيق ابریق توفيق بی دزد که خفته حصاری بپای شبانگه و بودیم رفته بشب تا روزی

 .رفت می

 

 دربرکرد خرقه که بين پارسا

 کرد خر جل را کعبه جامه  
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 و بود رفته راه مبلغی رای تاریك آن شد روشن روز تا. بدزدید درجی و بررفت ببرجی شد غایب درویشان نظر از چندانكه

 .خفته بيگناه رفيقان

 الوحدة فی السالمة که گرفتيم عزلت طریق و گفتيم صحبت ترک تاریخ آن از. کردند بزندان و درآوردند بقلعه را همه بامدادان

 

 کرد دانشی بی یكی قومی از چو

 را مه نه ماند منزلت را که نه  

 

 خوار علف در گاوی که شنيدستی

 را ده گاوان همه بياالید  

 

 مستفيد حكایت بدین افتادم وحيد صحبت از بصورت چه اگر. نماندم محروم درویشان برکت از که خدایرا منت و سپاس: گفتم

 .آید بكار نصيحت این عمر، همه مرا امثال و گشتم

 

 مجلسی در ناتراشيده بيك

 بسی هوشمندان دل برنجد  

 

 گالب از کنند پر ای برکه اگر

 منجالب کند افتد وی در سگی  

 

 :شود می اشاره امر این به گلستان از دیگر حكایتی در یا

 

 نماز به رود خراباتی به اگر تا گردد متهم ایشان، فعل به نكند اثر او در ایشان طبيعت نيز اگر نشيند بدان با هرکه: حكایت

 :خوردن خمر به شود منسوب کردن،

 

 کشيدی نادانی به خود بر رقم

 برگزیدی صحبت به را نادان که  

 

 پند یكی دانایان ز کردم طلب

 !مپيوند نادان با گفتند مرا  

 

 بباشی خر دهری، دانای گر که

 بباشی تر ابله نادانی، وگر   

 

 :است آمده گلستان دوم باب از حكایت نخستين در یا

 

 بر: گفت اند؟ گفته ها سخن طعنه به او حق در دیگران که عابد فالن حق در گویی چه: را پارسایی گفت بزرگان از یكی: حكایت

 .دانم نمی غيب باطنش در و بينم نمی عيب ظاهرش
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 که است شایسته بينيم، نمی خطایی و عيب اشخاص کردارِ و رفتار ظاهرِ در اگر که است این مذکور حكایت در سعدی پيام

 .دهيم تعميم نيز آنها باطن به را داوری همين

 روزمره امور در درگير انسان از اش، زمانه معمول و مرسوم برخالف سعدی که بود این سعدی عملی حكمت درباره عبادیان دکتر

 او نظر مورد اخالق لذا برسد، امور ذات و عمق به ظاهری پوسته این شكافتن با تا دارد تالش و کند می آغاز جامعه  عينی و

 اصل سعدی برای آنچه دليل همين به ،(است انسانی سعادت و فضيلت آن نهایی نتيجه گرچه) نيست محور فضيلت و آرمانی

 کردن مند قانون و دادن تعميم آنگاه و امور عمق و روزمره واقعيت بر حاکم اجتماعی مناسبات از عملی حكمت استخراج است،

 .است جامعه اصالح برای آنها

 

 غیرت و ورزی نظارت

 از دسته آن تكامل طول در که است این تكاملی، شناسی روان نظر از مردان در غيرت و ورزی نظارت ریشه که دانيم می حال

 به مردان این. شدند می خود پنتيكی خط شدن منقرض به منجر خود نداشتند ورزی غيرت همسرانشان به نسبت که مردانی

 موجب اند نداشته توجهی شوند بارور دیگر مردان یا خودشان از همسرانشان اینكه نتيجتاً و جنسی رفتارهای اینكه علت

 خود آن از فرزندی نداشتن که است بدیهی. خودشان تا باشند دیگر مردان به متعلق بيشتر همسرانشان فرزندان تا شدند می

 توانایی از که مردانی عوض در. نيابند انتقال بعد نسل به ورزی غيرت به مربوط های ژن جمله از و پدر های ژن تا شده می باعث

 شدن بارور نتيجه در و همسرانشان خيانت از خود نظارتی رفتارهای با بودند برخوردار الزم جنسی نظارت و حسادت

 را باشند دیگر مردان نه و خودشان به متعلق همسرانشان فرزندان اینكه احتمال و کرده جلوگيری دیگر مردان از همسرانشان

 همان پدری قطعيت. یابد افزایش انسان تكامل طول در مردانه ورزی غيرت ژن ميزان تا شده می موجب روند این. دادند افزایش

 و حسادت( 1111 باس به ک ر مردان در ورزی غيرت تكاملی ریشه) است مدرن دنيای در مردان زناشویی ورزی غيرت ترجمان

 این به علت اولين. است یافته تحول شناختی روان های انطباق ترین قدیمی از یكی احتماالً مردان در مراقبتی و نظارتی رفتارهای

 ابتدای از توانسته می آن نبود و بوده ضروری بسيار نر جنس موفق مثل توليد برای انطباق این وجود که شود می مربوط واقعيت

 غالب در انطباق این از هایی شكل وجود اینكه دوم. کند متوقف اند نداشته را آن که نرهایی گسترش ژنتيكی، خط هرم

 (11۳: جنسی رفتارهای تكاملی های ریشه. )شود می مشاهده است چندزنی یا همسری تك آنها یابی جفت نظام که هایی گونه

 اهانت فرد آن که شود می چيزی به نسبت حراست و حفظ برای فرد شدن برانگيخته موجب انسان در که است صفتی «غيرت»

 عبارت به... و دوستی وطن غيرت ناموسی، غيرت دینی، غيرت مانند داند؛ می ناشایست و قبيح را آن به دیگران حرمتی بی و

 است، دلبستگی موجب که چيزی یا کسی از دفاع و داری پاس لزوم درک هنگام که است ای عاطفی حالت غيرت دیگر،

 جا این در که آنچه( ش2۷92 اول، چاپ تهران، سخن، ،9118 ص ،1 ج سخن، بزرگ فرهنگ حسن، انوری،. )شود می برانگيخته

 اهمال و نشود غافل خود اهل از انسان که است این معنای به آن و است خانواده و ناموس غيرت گرفت خواهد قرار بحث مورد

 معراج احمد، نراقی،. )کند حفظ نامحرم مردان دیدن از را خود زنان و نكند شود می منجر فساد به آن عاقبت که امری در

 (ش2۷12 اول، چاپ قم، هجرت، ،112 ص السعاده،

 و کند می مراقبت نواميس پاکی و طهارت از و کرده جلوگيری نامحرم با اختالط و ارتباط از نگهبان یك مانند غيرت حس

 مرج و هرج برود بين از جامعه یك در خانواده نظام اگر. گردد تهدید خانواده نظام و شده درهم یكدیگر با ها نسل گذارد نمی

 .رفت می بين از فرد، هر مشخص هویت جمله از جامعه، فضایل تمام و شده ایجاد

( ره)خوانساری جمال آقا. باشد ایمان دارای که داند می ایمان با را مردی و است شمرده ایمان از را مرد غيرت نيز( ع)علی امام

 و عيب سبب که چند چيزى از است داشتن ننگ « غيرت» به مراد. است ایمان مرد داشتن  غيرت: نویسد می حدیث این ذیل در

 جمله از یا شود،  مى ایمان از ناشى یعنى است؛ ایمان معناى این که است ظاهر و خود، متعلقان و اهل در یا خود در باشد، نقص

 آقا شرح حسين، محمدبن خوانسارى، جمال آقا. )است آن قوّت و ایمان کمال سبب یا است، آن شرایط یا ایمان اجزاى

 .( ش2۷11 چهارم،: چاپ تهران، -تهران دانشگاه ،۷11ص ؛ ۳ ج جلد،1 دررالكلم، و الحكم غرر بر خوانسارى الدین جمال
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 آن نباید. است بوده حياتی بشری تداوم و ما نياکان موفق تكثير و موفقيت برای که دارد عميقی تكاملی های ریشه ورزی غيرت

 که است کاری همان واقع در این و کرد کاری باید آن حذف برای که کرد تلقی انسانی منفی صفت یك ای ناشایسته طور به را

 نيز رابطه و مقابل طرف برای بلكه است ضروری و انطباقی آن دارنده برای تنها نه هيجان این. دارند اعتقاد آن به افراد از بعضی

 اجتماعی فرهنگ، پدرساالری، داری، سرمایه از گویيم می ورزی غيرت آن به ما که ای پيچيده هيجان. است کارکردی و مفيد

 حالت تواند می ورزی ت غير ها وقت بعضی که چند هر. گيرد نمی نشأت رنجوری روان یا شخصيتی نقایص ها، رسانه شدن،

 از مفيدی ابزار آن های دوره اکثریت اما گيرد قرار خود آور مرگ و خطرناک طيف انتهای بر و بگيرد خود به بيمارگون

 باس،. )اند شده طراحی هستند اتباطات متوجه که تهدیدهای با آمدن کنار برای که هستند کارآمدی ای مقابله راهبردهای

 (1 فصل ،1111

 متس، ،1111 دوگش،) شود می عشق ارتقا و حفظ موجب نوعی به ورزی غيرت همان یا زناشویی حسادت که شده پيشنهاد

 به نسبت شناختی روان گير به ضر عامل یك تا شود موجب تواند می بالقوه طور به افراد، در مذهبی های نگرش وجود( 2891

 جنسی های انگيزه وجود عدم یا وجود بر نتواند است ممكن مذهبی های نگرش چند هر. آید وجود به چارچوب از خارج تمایالت

 این ناهشيارانه سرکوب یا شده تمایالت این فرونشانی باعث شناختی روان فرایندهای طریق از توانند می اما بگذارند تأثيری افراد

 و جنس دو مناسب آرایش و پوشش بر حدیث و قرآن جمله از و اسالمی دینی منابع تأکيد. باشند داشته دنبال به را غرایض

 و ها پذیری آسيب و انسان وجودی های خميره به نسبت دینی، منابع بينش گواهی جنس، دو مند قاعده تعامالت همچنين

 خصوص به) زنان و مردان سوی از نگاه کنترل بر زیادی تأکيد قران، جمله از و دینی منابع در نمونه طور به. اوست خصایص

 قابل حد تا آن، بالعكس یا مرد یك وسيله به زن یك مثلی توليد تناسب ارزیابی دانيم می که طور همان. است شده( مردان

 (991: 2۷81 سرخ، های هوس. )گيرد می صورت دیداری حس وسيله به ای مالحظه

 

 سعدی ديدگاه از مرد نظارتی نقش

 

. خاست آشوب و فتنه و گفت سقط و دشنام نشسته، هم به او زن با دید را بيگانه مرد یكی آمد در خانه به منجمی: حكایت

 :گفت بود واقف برین که دلی صاحب

 

 چيست دانى چه فلك اوج بر تو

 کيست سرایت در که ندانى که  

 

 را آنچه او زن نتيجه در و ندارد خود زن برای وقتی دیگر که است سرگرم خود کار به چنان آن که ست مردی مثَل حكایت این

 خود شوهر از زن آنچه که کرد تعبير توان می نيز گونه بدین را حكایت این البته. جوید می دیگر مردی در یابد، نمی شوهر از که

 زن بر مرد نظارتی نقش بر سعدی حكایت این در. اوست بر مرد ورزی، نظارت و غيرت بلكه نيست، جنسی عمل الزاماً یابد، نمی

 .دارد تكاملی شناسی روان با کاملی تطابق دیدگاه این و داند می زندگی اصول ترین مهم از یكی را آن و کند می تأکيد

 گوید؛ می سعدی

 

 پارسا فرمانبر خوب زن

 پادشا را درویش مرد کند  

 

. کند می قبول را او نظارت و مرد حرف و است اش فرمانبری در اش خوبی که پسند می را زنی او یعنی است ورزی غيرت این

 .کند می تعریف اش زیبایی از و پذیرد می را او ها بچه مادر و همسر عنوان به دارد، می دوست را زن این سعدی

 :کند می نقل دیگر حكایتی در در یا
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 بسته، او بر دل و دیده و نشسته خلوت به و آراسته گل به حجره و بودم خواسته دختری که کند حكایت پيری: حكایت

 :گفتم همی شبی جمله از. نگيرد وحشت و پذیرد مؤانست که باشد گفتمی، ها لطيفه و ها بذله و نخفتمی دراز های شب

 چشيده، سرد و گرم آرميده، جهاندیده، پرورده، پخته، افتادی پيری صحبت به که بيدار دولتت چشم و بود یار بلندت بخت

 .زبان شيرین و طبع خوش و مهربان و مشفق. آورد بجای مودّت شروط و بداند صحبت حقوق که بدآزموده و نيك

 

 آرم  دست  به دلت توانم تا

 نيازارم بيـــــازاریـم، ور  

 

 خورشت بود شكر طوطی، چو ور

 پـــرورشت فــــدای شيرین جان  

 

 جایی هرشب و زند رأیی لحظه هر و پزد هوسی دم هر که پای، سبك سرتيز، رأی، خيره مُعجَب، جوانی دست به آمدی گرفتار نه

 .گيرد یاری روز هر و خسبد

 

 رخسار خوب و خرّمنـــد جوانان

 نپـــاینـــد کس با وفا در وليكن  

 

 چشم بلبالن از مــدار وفاداری

 سرایند دیگر گلی بر دم هر که  

 

 .جوانی و جهل مقتضای به نه کنند، زندگانی ادب و عقل به که پيران خالف

 

 شمار فرصت و جوی بهتری زخود

 روزگار کنی گم خودی چون با که  

 

 درد پُر درونِ از سرد نفسی ناگه. شد من صيد و آمد من قيد در دلش که بردم گمان که بگفتم نَمَط این بر چندان»: گفت

 که خویش ی قابله از ام شنيده وقتی که ندارد سخن یك آن وزن من عقل ترازوی در بگفتی، که سخن چندین: گفت و برآورد

 !پيری که به نشيند پهلو در تيری اگر را جوان زن: گفت

 

 برخيزد ســـرا آن از جنگ و فتنه بس   برخيزد رضا بی مـرد بـر کز زن

 

 خاست نتواند خویش زجای که پيری

 بــرخيــزد عصــــا کِيش عصا، به االّ  

 

 ترشروی، تند، جوانی با بستند نكاحش عقد برآمد، عدّت مدت چون. انجاميد مفارقت به. نبود موافقت امكان الجمله فی

 عذاب آن از که الحمداهلل که گفت می همچنان حق نعمت شكر و کشيد می عَنا و رنج و دید می جفا و جور بدخوی، تهيدست،

 .برسيدم مقيم نعيم بدین و برهيدم اليم
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 تندخویی و جور همه این با

 خوبرویـی که بكشم بارت  

 

 عذاب اندر سوختن مـرا تو با

 بهشت در دگری با شدن که به  

 

 خوبروی دهن از پياز بوی

 زشت دست از گل که حقيقت  به به  

 

 پير آن بر ،«تهيدست ترشروی تندِ» جوانِ آن امتياز واقعاً آنچه و است قضيه فرع «خوبرویی» حكایت این در که است روشن

 .است برخوردار کافی ی آینده و جنسی نيروی از جوان پير، آن برخالف که است این است، «زبان شيرین مهربان ی جهاندیده»

 که چنان است ناچار بدهد، نشان زناشویی زندگی در را مردانه صفات و جنسی نيروی اهميت که آن برای «سعدی» البته 

 آداب دیگر نكات «سعدی» که نيست معنی بدان این ولی کند، بيان آميز مبالغه و حاد کمی را مطلب ست، سازی حكایت ی شيوه

 خوبروی، دهان از پياز بوی که گوید می غلوّ ی شيوه به حكایت، همين در مثال برای. باشد گرفته اهميت بی کلی به را همزیستی

 صفات و جنسی، توانایی با که خيز و خُفت ی مسأله حال هر در «سعدی» دید از ولی. است روی زشت دست از گل از بهتر

 از و زناشویی زندگی پيوند مهم ی رشته یك فرگشتی، لحاظ به داروین، طبيعی انتخاب قانون به توجه با باشد همراه مردانه

 .  است زنان پسند مورد تكاملی صفات

 لحاظ از زنان. دارد سنخيت کنند ازدواج پير افراد با ندارند دوست زنان که، تكاملی شناسی روان اصل با نيز حكایت این که

 .دارند آنان اعمال بر همسرانشان نظارت به گرایش تكاملی و فطری

 :است  پرداخته موضوع این به نيز دیگر حكایت یك در سعدی

 

 :حكایت

 

 نكنی؟ زن چرا گفتند را پيرمردی

 نباشد عيشی پيرزنانم با: گفت  

 

 چه پيرم، که من با باشد، جوان که را او پس نيست، الفت پيرزنان با پيرم که مرا: گفت. داری مكنت چون بخواه، جوانی: گفتند

 بندد؟ صورت دوستی

 

 را بانو که زر، نه باید زور

 گوشت من ده که تر دوست گزَری  

  :سازی غرقه

 با که کنند می تشویق را بيمار روش این در. است  مرضی ترس درمان برای درمانی روان های روش از یكی سازی غرقه روش

 بدون بعد و شناس روان کمك با ابتدا تواند می ترسد، می باز های مكان از که کسی مثالً. شود مواجه ترسد، می آن از که موقعيتی

 بسته های مكان از که کسی یا افتد، نمی خاصی اتفاق که شود متوجه و بایستد شلوغ مكان یك در واقعاً ساعت چند آن،

 وقتی تا واقع در. دهد می جواب خوب خيلی بودنش، رحمانه بی وجود با روش این. بماند باقی کمد یك در ساعت چند ترسد، می

 روش این با درمان. نيست ترسناک واقعاً موقعيت آن که فهميد نخواهد وقت هيچ کند می اجتناب ترسناک، موقعيت از آدم که

 درمانی روان روش این کاربردهای دیگر از. کنند نمی استفاده روش این از قلبی بيماران برای البته. است کرده ثابت را قضيه این

 کنيد فرض رحمی بی کمال با) ناخوشایندی بسيار موقعيت در ناگهان را وسواسی فرد مثالً است جبری -وسواسی اختالل درمان
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 را فوبيك موقعيت که کند می موافقت زیاد تشویق با معموالً فوبيك بيمار سازی غرقه شيوه در! دهيم قرار( زباله ماشين وسط

 فوبی به مبتال فرد مثال برای. بماند آن حضور در طوالنی دوره یك برای کند، فرار آن از بكوشد اینكه بدون یا کند تجسم

 .دهند می قرار کمد یك در ساعت چهار مدت به را بسته های مكان

 سعدی ديدگاه در سازی غرقه

 خيلی بودنش، رحمانه بی وجود با روش این کنند می مواجه ترسد، می آن از که موقعيتی سمت به را عجمی غالمی روش این در

 موقعيت آن که فهميد نخواهد وقت هيچ کند می اجتناب ترسناک، موقعيت از آدم که وقتی تا واقع در. دهد می جواب خوب

 بدان زیر حكایت در نيز سعدی و است  کرده ثابت را قضيه این معاصر شناسی روان در روش این با درمان. نيست ترسناک واقعاً

 :کند می اشاره

 

 در زاری و گریه نيازموده کشتی محنت و بود ندیده را دریا دیگر غالم و نشست کشتی در عجمی غالمی با پادشاهی: حكایت

 در حكيمی. ندانستند چاره بود منغص ازو ملك عيش و گرفت نمی آرام کردند مالطفت که چندان اوفتاد اندامش بر لرزه و نهاد

 .باشد کرم و لطف غایت گفت گردانم خامُش طریقی به را او من دهی فرمان اگر گفت را ملك بود، کشتی آن

 آویخت کشتی سكان در دست بدو آوردند کشتی پيش و گرفتند مویش خورد غوطه چند باری انداختند دریا به غالم تا بفرمود

 به که داند کسی عافيت قدر همچنين دانست نمی کشتی سالمت قدر و بود ناچشيده شدن غرقه محنت اول ز گفتا آمد بر چون

 .آید گرفتار مصيبتی

 

 

 ننماید خوش جوین نان را تو سير ای

  

 است زشت تو نزدیك به که آن است من معشوق 

 

 اعراف بود دوزخ را بهشتی حوران

  

 بهشتست اعراف که پرس دوزخيان از 

 

 بر در یارش که آن ميان فرقست

  

 در بر انتظارش چشم دو که آن تا 

 

 انجام پس کند،که می اضطراب و فوبی درمان برای سازی غرقه مفهوم به اشاره عملياتی کامالً صورت به حكایت این در سعدی

 .گيرد می آرام غالم درمان

 

  گیری بحث و نتیجه
 زوایای. است جهانگرد شاعر این های آموزه و ها شنيده ها، دیده حاصل و اخالقی های اندیشه و دینی تعاليم از متأثر سعدی آثار

 اخير های سال در. است نگرفته قرار پژوهش و تحقيق مورد باشد او بایسته و شایسته که طور آن نامدار شاعر این ذهنی

 است شده نگریسته شآثار مفاهيم روان شناسانه به ای ویژه زوایای از و گرفته صورت شناسان سعدی وسيله به زیادی های تالش

 .با مورد بررسی قرار مگيرد در مقاله حاضر چند مفهوم است که برای اولين.ندارد چندانی سابقه جدید مكاتب با آن تطبيق اما
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 و ارزش ها انسان وجودی شایستگی سعدی، دیدگاه از. آنهاست توجه قابل اهميت بيانگر رشد، نيازهای به سعدی توجه ميزان

. نيازهاست نردبان از صعود برای حياتی و الزم ضرورتی بلكه دارد، فيزیولوژیك و پایين نيازهای با مقایسه در بيشتری اهميت  

 مشاهدات و قرآن و احادیث بر تكيه با آن شناسانه روان توجيه و انسان عمر طول تمام در تكاملی و رشدی تغييرات بر تكيه

 به توجه با را انسان طبيعی پيشرفت کند می دفاع آن از سعدی که تربيتی در. است گلستان در سعدی ابتكارات از عينی

 جامعه فرهنگی، و تاریخی بينش با تجربی های یافته درآميختن برای کوشش.دهد می قرار توجه مورد شایستگی و استعداد

 .است گلستان در سعدی ابداعات از انسان شخصيت بهتر توجيه منظور به روزگار

  منابع
 پایيز تهران، پيدایش، نشر اوّل، چاپ سعدی، گلستان شيرین های قصه(. تصویرگر) فرشید شفیعی، و جعفر، ابراهیمی، .2

2۷11. 

 .ش2۷91 مربيان، و اولياء انجمن تهران، کاربردی، شناسی روان غالمعلی، افروز، .1

 .2۷8۳ حسينيان، آرش: ترجمه ،1121 چهارم، ویراست تكاملی، شناسی روان ديويد، باس، .۷
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 .2۷11 تهران، دانشگاه انتشارات تهران، اصطالحات، و لغات فرهنگ ،عزالدين معنوی، و رضا غالم بهرافی، .9

 .تا بی تهران، اول، چاپ پارسا، انتشارات سعدی، بوستان ،فروغی محمدعلی تصحيح .1

 .تا بی تهران، اول، چاپ اميرکبير، انتشارات سعدی، گلستان ،فروغی علی محمد تصحيح .1

 .سيدمحمدی یحيی: ترجمه درمانی، روان های نظریه ،فوركراس سی، جان پروچسکا، جیمزاو، .9

 .اومانيسم و پراگماتيسم مقاله ،محمود خاتمی، .8

 .2۷11 سمت، انتشارات تهران، یكم، چاپ هيجان، و انگيزش ،كريم محمد خداپناهی، .21

 .فيروزبخت مهرداد: ترجمه درمانی، روان های نظریه ، اليچارد شارف داس، .22

 .سيدمحمدی یحيی: مترجم هيجان، و انگيزش مارشال، جان ريو، .21

 .تا بی. رشدیه چاپ زاده، زیرک غالمحسين. م پرورش، و آموزش یا اميل ژاك، ژان روسو، .2۷

 چاپ اسالمی، ارشاد و انتشارات و چاپ سازمان فرهنگ، وزارت ایران، -یونسكو ملی کميسيون ؛(2-۷) سعدی جميل ذکر .2۳

 .2۷18 تهران، سوم،

 .سيدمحمدی یحيی: ترجمه اول، جلد نابهنجاری، شناسی روان روزنهان، و سلیگمن .29

 .روانشناسی مكاتب ،اكبر علی سیاسی، .21

 .ش2۷91 کاروان، تهران، یادگيری، شناسی روان ،يحیی محمدی، سید .21

 .ش2۷91 آگاه، تهران، پرورشی، شناسی روان ،اكبر علی سیف، .29

 .سيدمحمدی یحيی: مترجم شخصيت، های نظریه سيدنی، شولتس، آلن دوآن، شولتز، .28

 .2۷19 رشد، انتشارات تهران، ،2۷ چاپ روانی، بهداشت سعید، شاملو، .11

 .2۷98 تهران، ششم، چاپ مسلمان، زنان نهضت انتشارات اسالمی، تربيت و تعليم ،علی شريعتمداری، .12

 .درمانی روان و مشاوره های نظریه ،ناصری و آبادی شفیع .11

 .2۷9۷ تير ،21 شماره ،(پایانی بخش( )۷) اسالم در روی ميانه و اعتدال یاس، شميم .1۷

 .2۷1۳ سپهر، چاپخانه تهران،. رفتاری علوم فرهنگ اكبر، علی نژاد، شعاری .1۳

 .ش2۷1۷ کاشانی، فيض تهران، تربيت، و تعليم در تنبيه های روش جایگاه ،علی فائضی، .19
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 اساسی متون اجتماعی، شناسی روان: در اجتماعی های بافت در ناهماهنگی کاهش و پيدایش ا، ارونسون، و. ل فستینگر، .11

 .2۷11 تبریز، دانشگاه سرندی، پرویز: ترجمه امریكایی، و انگليسی

  

 .2۷98 پایيز ،9۳ شماره پارسی، فصلنامه .11

 تهران، ارجمند، انتشارات زاده، قاسم اهلل حبيب ترجمه اول، جلد شناختی، رفتاردرمانی ،سالکووس وكالرك هاتون  كرك .19

2۷11. 

 .مشهد دانشگاهی جهاد نشر خراشاد، سروری بهزاد: ترجمه ،«انسان رفتار و تكامل» جان، كارترايت، .18

 .2۷9۳ دوم، چاپ مازیار، نشر زاهدی، جواد محمد: ترجمه اجتماعی، علوم فرهنگ كولب، و گولد .۷1

 .2۷99 تيرگان، تهران، سعدی، آثار در شناسی جامعه زهرا، معبودی، .۷2

 .احسان نشر امينی، جهاندار: مترجم موانع، وسایل، وسایل، تزکــيه، المعاذ، حامد نبيل .۷1

 .فغفوری حسن: ترجمه طبيعت، نظامِ و دین سیدحُسین، نصر، .۷۷

 اول، شماره اول، سال «شناسی زبان و ادبيات ی نامه پژوهش» ی نامه فصل خسرو، رمضانی، صغری، زاده، الهی جلیل، نظری، .۷۳

 .82 بهار سعدی، گلستان شناختی روان نقد مقاله

 .22 و 21 شماره ،2۷9۷ پایيز و تابستان - طلوع مذاهب، و فرق پيدایش در فردی های تفاوت نقش .۷9
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