
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 ٘ظیش ثیثلیشت ٔفٟٛٔی وّیذی ٚ اػبػی اػت وٝ سیـٝ دس لشآٖ ٚ ػٙت ٔؼلْٛ داسد ٚ دس ٔىتت ا٘مالة اػالٔی جبیٍبٞی 

ٞؼتٙذ ٚ فٟٓ دسػتی اص  داس دیٗ ٞب ثلیشت ثبتمؼیٓ وشد.  ثلیشت ثیٚ  ثلیشت ثب دٚدػتٝٔشدْ سا ثٝ  تٛاٖ ٔیداسد. ثب ٔؼیبس ثلیشت 

تـخیق  ٚلت ٞیچدسن دسػتی اص دیٗ ٘ذاس٘ذ ٚ  ٞب ثلیشت ثیدس كفٛف ٔمذْ ٔبجشا لشاس داس٘ذ.  ٞب كحٙٝدیٗ داس٘ذ ٚ دس ٕٞٝ 

 ثلیشت ثبیه ا٘ؼبٖ  ثبؿٙذ. ؿٟیذ ػپٟجذ حبج لبػٓ ػّیٕب٘ی ٔلذاق وبُٔ دسكحٙٝوی، چٍٛ٘ٝ، چشا ٚ چمذس ثبیذ  دٞٙذ ٕ٘ی

ٚ  ٞب ٚیظٌیدس تشاص اػالْ ٚ ا٘مالة اػالٔی یؼٙی وؼی وٝ داسای  ثلیشت ثبتشاص ثلیشت لشاس ٌیشد. ا٘ؼبٖ  اػت ٚ ثبیذ اٍِٛ ٚ

ثٙبثشایٗ الصْ اػت  ؛ثبیذ داسای ٔىتت ثبؿذ ثلیشتی ثبؿٟیذ ػّیٕب٘ی ثبؿذ. اٚ داسای یه ٔىتت اػت ٚ ٞش ا٘ؼب٘ی  ٞبی ٔشاْ

 بختٝ ٚ آٖ سا تجییٗ ٕ٘ٛدٜ ٚ دس خٛد ٚ دیٍشاٖ پیبدٜ ػبص٘ذ.ؿٙ دسػتی ثٝؿٟیذ ػّیٕب٘ی سا  ٞبی ٚیظٌیٚ  ٞب ؿبخلٝ

 چهار رکي هکتة شهیذ سلیواًی
ؿٟیذ ػّیٕب٘ی ثٝ تؼجیش سٞجش حىیٓ ا٘مالة اػالٔی داسای یه ٔىتت اػت. ٔىتت داؿتٗ یؼٙی داسای جبٔؼیت ثٛدٖ، یؼٙی 

ٔٙظٛٔٝ »اص:  ا٘ذ ػجبست. چٟبس سوٗ ثبؿذ ٔیاػت وٝ ٔٙطجك ثش ٔٙظٛٔٝ فىشی اٚ  ٘ظبْ سفتبسی داسای ٔٙظٛٔٝ فىشی ٚ ٞٓداسای ٞٓ 

 «.، ٘ظبْ سفتبسی، سٚحیٝ جٟبدی ٚ ا٘مالثی، ػجه ٔذیشیتیفىشی

 روش تثییي هکتة سلیواًی
شد: یىی تجییٗ و خٛثی ثٝ تٛاٖ ٔیٌٛ٘بٌٛ٘ی  ٞبی سٚؽسٚؿٕٙذی اص اِضأبت تجییٗ اػت. ٔىتت ؿٟیذ ػّیٕب٘ی سا ثب اػتفبدٜ اص 

ٚ  ٞب ٘ٛؿتٝٚ  ٞب ػخٙشا٘یسٚؽ ٔٙظٛٔٝ اػت وٝ ثبیذ ثب دلت ا٘جبْ ؿٛد، دْٚ سٚؽ تحّیُ ٔحتٛا اػت اٚالً تحّیُ ٔحتٛای 

ؿٟیذ ػّیٕب٘ی ٚ ثب٘یبً تحّیُ ٔحتٛای ثیب٘بت ٚ تٛكیفبت سٞجش حىیٓ ا٘مالة اص آٖ ؿٟیذ ٚاالٔمبْ، ػْٛ سٚؽ تجییٗ  ٘بٔٝ ٚكیت

دٚساٖ دفبع ٔمذع، دس فشٔب٘ذٞی ٘یشٚی لذع، دس ججٟٝ ٔمبٚٔت اػت وٝ دس جبی خٛد ثبیذ  ػجه ٔذیشیت دس ػٝ ٔمطغ حؼبع

 ٔٛسد ثحث لشاس ٌیشد.

 هشت شاخصه شهیذ سلیواًی در یک جوله رهثز حکین اًقالب
ب ٔجبسصٜ ث ٞبی ٔیذأٖجبٞذت ٔخّلب٘ٝ ٚ ؿجبػب٘ٝ دس  ٞب ػبَ»سٞجش حىیٓ ا٘مالة دس پیبْ ؿٟبدت ؿٟیذ ػّیٕب٘ی ٘ٛؿتٙذ: 

خذا، ػشا٘جبْ ػّیٕب٘ی ػضیض سا ثٝ ایٗ ٔمبْ ٚاال سػب٘یذ ٚ خٖٛ پبن اٚ ثٝ  دسساٜآسصٚی ؿٟبدت  ٞب ػبَؿیبطیٗ ٚ اؿشاس ػبِٓ ٚ 

اػالْ ٚ ٔىتت أبْ خٕیٙی )سٜ( ثٛد. اٚ ٕٞٝ ػٕش  ؿذٌبٖ تشثیتاص  ای ثشجؼتٝآحبد ثـش ثش صٔیٗ سیخت. اٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  تشیٗ ؿمیدػت 

ثٛدٖ،  دسكحٙٝ، اخالف دس ػُٕ، ؿجبػت، جب٘جٝ ٕٞٝاص: جٟبد  ا٘ذ ػجبستٞـت ؿبخلٝ «. ا ٌزسا٘یذخذ دسساٜخٛد سا ثٝ جٟبد 

 ، ٚالیت ٔذاسی، ایثبسٌشی ٚ فذاوبسی.طّجی ؿٟبدت، ػتیضی دؿٕٗٚ  ؿٙبػی دؿٕٗ
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 و اتعاد شخصیت شهیذ سلیواًی ها ویژگی

 و ابعاد بینشی، نگرشی و فکری ها ویژگیدسته اول( 

، لذست سیضی ثش٘بٔٝ، حىٕت ٚ ػمال٘یت، دا٘ؾ ٚ آٌبٞی، ٔؼشفت ػٕیك، ثلیشت ٘بفز، لذست ثبٚسی ٔؼبدخذأحٛسی، 

ٚ آیٙذٜ  ٍ٘شی آیٙذٜ، تفىش اػتشاتظیه، ثیٙی ٚالغ، فشكت ؿٙبػی، ؿٙبػی دؿٕٗ، ٞذایت، وٙتشَ، ٘ظبست ٚ اسصیبثی، دٞی ػبصٔبٖ

 .سیضی طشحف اطالػبتی، دا٘ؾ ، اؿشاا٘ذیـی ٔلّحتػبصی، تفىش طئٛپّیتیه، تفىش طئٛاػتشاتظیه، 

 و ابعاد منشی، روحیه و مرام ها ویژگیدسته دوم( 

ٔؼتٕش، ص٘ذٌی جٟبدی، تؼجذ ٚ تـشع، ػطٛفت ٚ ٟٔشثب٘ی، غیشت ٚ حٕیت،  ٌزاسی ؿىشكجٛسی ٚ ثشدثبسی، ٔٙبػت طجغ، 

ی، ػبدٌی ٚ ػبدٜ صیؼتی، پـتىبس، ، خطشپزیشی، تٛاضغ ٚ فشٚتٙسٚیی ٌـبدٜ، تٛوُ ٚ تٛػُ، اػتمبٔت ٚ پبیذاسی، ٘بپزیشی خؼتٍی

، پبػخٍٛیی، ٘فٛر والْ، پزیشی ٔؼئِٛیت، تمٛا، تىّیف ٌشایی، ٔؼئِٛیت ؿٙبػی ٚ ػبصی الٙبعلذست جزة، تٛاٖ تٛجیٝ ٚ 

، سٚحیٝ جٟبدی ٚ ا٘مالة ٌشی، ٚالیت ٔذاسی، ٌشایی ٔؼٙٛیت، لبطؼیت، ػّحـٛسی، ٌشایی تحَٛ، خٛاٞی آسٔبٖ، ٘فغ اػتٕبدثٝ

 .طّجی ؿٟبدتبسٌشی، سٚحیٝ اخالف، ایث

 و ابعاد کنشی و رفتاری ها ویژگیدسته سوم( 

، ٌٛیی ساػت، كذالت ٚ پزیشی ا٘ؼطبف، اػتىجبسػتیضی، ٔـٛست وشدٖ، اخالق ٔحٛسی، سٚحیٝ ثخـیذٖ، ٘بپزیشی خؼتٍی

ٚجذاٖ وبسی، تؼٟذ، ایثبسٌشی ٚ فذاوبسی، سػبِت ٔحٛسی، ، اٍ٘یضٜ ثخـی، تٛإ٘ٙذػبصی، اثتىبس ٚ خاللیت، تجشثٝ، اػتٕبدآفشیٙی

 ، ٞذفٕٙذی.ٔٙذ لبػذٜٔیذاٖ، ٚالیت ٔذاسی، وٙؾ ٚ ٚاوٙؾ  دسكحٙٝؿىٙی، ٔمجِٛیت، پیـٍبٔی دس ػُٕ ٚ  ثؼت ثٗ

 و ابعاد روشی ها ویژگیدسته چهارم( 

اد ٚ سٚثٛػی كٕیٕب٘ٝ، دس آغٛؽ وـیذٖ ، ٘ضدیه ؿذٖ ثٝ افشوٙذ ٔیٚ ٔؼمَٛ اػتفبدٜ  ٔـشٚع ٞبی سٚؽاٚ دس ٕٞٝ ٔشاحُ اص 

، اٚ ؿیٜٛ خبف خٛد سا دس تفىش ٚ ٌفتبس ٚ سفتبس داسد ٚ ایٗ خلیلٝ اٚ سا اص دیٍشاٖ ٔتٕبیض ٌشایی جٛاٖ٘ٛجٛا٘بٖ ٚ جٛا٘بٖ، 

اٚ سا  خبكی وٝ كٕیٕیت ، اِٚٛیت دادٖ ثٝ تجییٗ ٚ سٚؿٍٙشی، سٚؽػبالسی ؿبیؼتٝ، إِبَ ثیت. ػذاِت ٔحٛسی، ٔشاػبت ٌشدا٘ذ ٔی

ثٙذی ٔشدْ ٔخبِف ثٛد ٚ  ٞب ٚ جٙبح ػیبػی دس دػتٝ داد ٚ حتی ثب سفتبس جشیبٖ ٞب ٚ ٔزاٞت ٌٛ٘بٌٖٛ ٘ـبٖ ٔی ثب افشادی اص فشلٝ

 دا٘ؼتٙذ. ٕٞٝ جٛا٘بٖ سا فشص٘ذاٖ خٛد ٔی

 گذاری هذافعیي حزم اس ستاى شهیذ سلیواًی ًام

آٖ خلٛكیت، یه فشًٞٙ جذیذی سا دس سٚح ا٘مالة ٚ یه خلٛكیت داسیذ ٚ  ؿٟیذ ػّیٕب٘ی فشٔٛد٘ذ: ٕٞٝ ؿٕب، یه

خٛاػتٓ ایٗ ٘بْ سا ثٍزاسْ دس اَٚ ثحشاٖ  ٌزاس یه فشًٞٙ ثٝ ٘بْ ٔذافؼیٗ حشْ ؿذ. ٔٗ ٚلتی ٔی ٞبی آٖ جبسی وشد ٚ پبیٝ سي

ثٍزاسْ... دیذْ  ػٛسیٝ، خیّی فىش وشدْ وٝ اٌش ثخٛاٞٓ اص ػبِٓ اػالْ، وؼب٘ی سا ثشای دفبع اص حشْ جزة وٙٓ چٝ اػٕی سا ثبیذ

 (79آرس  22تٛاٖ ثٝ ایٗ حشوت جٟبدی اطالق وشد ٘بْ ٔذافؼیٗ حشْ اػت. ) تشیٗ ٘بْ وٝ ٔی پشجبرثٝ

 


