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  شخصیت بر مبناي اندیشه دینیدرآمدي بر نظریه 
  *ابوالقاسم بشیري

  يدهكچ
با نگرش هاي دینی، الگوي جدیدي  . هدف پژوهش حاضر آن است که با استفاده از آموزه

براي مطالعه شخصیت ارائه کند؛ الگویی که بـر اسـاس آن بتـوان سـاخت،     به متون دینی 
ـ پدیدآیی و تحول شخصیت را تبیین کرد. روش تحقیق در این پژوهش،  تحلیلی  توصیفی 

ابتدا به شناسایی مفاهیم اساسی الگو در متون دینی پرداخته، سـپس ارتبـاط ایـن    بوده که 
هاي اصلی ساخت شخصـیت   شده تا مؤلفه مفاهیم با یکدیگر در چارچوبی منطقی بررسی

هاي پژوهش، حکایت از آن دارد که مفاهیم اساسی به دسـت آمـده از    یافتهبه دست آید. 
دهد که  قلب. نتایج پژوهش نشان میجهل و اند از: نفس، فطرت، عقل،  متون دینی عبارت

دارد.  راعناصري فطري و غریزي نفس بیانگر ساخت اولیه شخصیت است که درون خود، 
گیرند، سپس کل ارگانیزم با عوامل محیطی تعامل  این عناصر در تعامل با یکدیگر قرار می

دهد و  وري و پویشی شخصیت را نشان می کند. این تعامل دو سویه جنبه کنش بر قرار می
  حاصل آن پدیدآیی شخصیت است.
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  مقدمه
دانش مستقل پا به عرصه وجود گذاشـت،   کیعنوان  به شناسی ن ه علم روام ک1879در سال 

ه کـ چـه این هنـوز بـراي برخـی چنـدان روشـن نبـود،        اهمیت و ضرورت بحث شخصـیت 
شناختی پرداختند. این روش تنهـا   یندهاي رواناشناسان با روش آزمایشی به مطالعه فر روان
ه کـ ند کیادگیري را مطالعه ك و مثل احساس، ادراندهاي ذهنی، وانست آن دسته از فرایت می

دسـتکاري و کنتـرل   آزمایشگران قابـل  وسیله  به وداشته هاي بیرونی قرار  كمحرتأثیر  تحت
ان مطالعه موضوعی پیچیده و چند بعدي مثـل  کدیگر امچنین رویکردي،  بابودند. بنابراین، 

  شخصیت وجود نداشت.
ي غالـب شـکل   ردکـ رویعنـوان   بـه  واتسونتوسط  »رفتارگرایی«در دهه اول قرن بیستم 

ی از انسان ارائه شد؛ یعنـی انسـان ماشـینی بـدون     کانیکتصویري مگرفت. در این رویکرد، 
هـاي   آیند و او متناسـب بـا یـادگیري    هاي گوناگون بر وي وارد می كه محرتلقی شد کر کف

شخصـیت را چیـزي   رفتـارگرایی،   دهد. ها می ک از محركقبلی خود، پاسخ مناسبی به هر ی
رد کـ دانست. به موازات این روی هاي عادتی نمی شده یا نظام بیش از تجمع رفتارهاي آموخته

پـردازان شخصـیت، تحـت     اولین گـروه از نظریـه  «می زودتر، از اوایل قرن بیستم کو شاید 
الهـام از   شناسـی آزمایشـی و بـا    ري روانکـ به دور از خط ف »گران جدید تحلیل روان«عنوان 

پردازان بر خالف رفتارگرایـان،   نظریه ل گرفت. این گروه ازکش فروید تحلیلی رد روانکروی
نیروهـاي  تأثیر  و هم بهه ید ورزیدأکردهاي او در دنیاي واقعی تکارکهم بر تمامیت انسان و 

ان اولیه شخصـیت در نظریـه   پرداز نظریه ،ههشیار و ناهشیار در رفتار اعتقاد داشتند. در نتیج
هـاي رفتـار بیمـاران     از مشاهدهبه دست آمده استنباط بر زنی پرداخته و بیشتر  خود به گمانه

  1.شد شناسی آزمایشی نتیجه گرفته می ه از روانکتا به تحلیل خاصی  ی بودندکخود مت
مطالعـات شخصـیت تـا دهـه سـوم قـرن بیسـتم در دو سـنت جداگانـه و بـا           بنابراین، 

به بعد تغییرات چشـمگیري رخ داد.  م 1930ادامه داشت تا اینکه از دهه هاي متفاوت  روش
هـاي دانشـگاهی و انجـام     هـاي تخصصـی متعـدد، ارائـه درس     ب تـا کدر این دوره، چـاپ  

هـاي   ه بعضـی از جنبـه  کـ هاي گوناگون در زمینه شخصیت و این آگـاهی فزاینـده    پژوهش
شناسـی   رد، مطالعـات شخصـیت را در روان  کشناسی  توان وارد روان گري را می تحلیل روان

ه کـ شناسان متقاعـد شـدند    روانکرد. بدین ترتیب، تبدیل  یایی به حوزه رسمی منظمکمریا
  2.ان گسترش مطالعه شخصیت وجود داردکام
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وجود آمد که  هنام جنبش استعدادهاي بشري ب هجنبش جدیدي باز نیمه دوم قرن بیستم، 
مـال یـا   کشناسـی   روان«عنـوان  با شناسی شد  ي سومی در روانگیري نیرو لکشحاصل آن، 

و بـا دیـدي   جنبش با دیدي نـو بـه ماهیـت انسـان،      حامیان این». گرایانه شناسی انسان روان
هاي بالقوه زیادي است و سطح  ه انسان واجد ظرفیتکاند  هاي قبلی، مدعی انتقادي به سنت

ه تـالش  کاین باورند  دانند. آنها بر میمال و رشد شخصیت را فراسوي بهنجاري کمطلوب 
به تمامی استعدادهاي بالقوه آدمی، امري ضـروري اسـت. بـه عبـارت     براي تحقق بخشیدن 

ه فـردي را سـالم   کـ پریشـانه بـراي این   رهایی از بیماري عاطفی یا نداشتن رفتـار روان دیگر، 
کمال  سوي رشد وافی نیست. نداشتن بیماري عاطفی تنها نخستین گام ضروري به کبدانیم 

  راهی دراز در پیش دارد.است و انسان پس از این گام، 
شناسـی و هـم در قلمـرو منـابع      هم در زمینـه روش تري،  بنابراین، باید تغییرات اساسی

، تا تحولی عمیق در زمینه مطالعات شخصـیت پدیـد   مطالعاتی در حوزه شخصیت رخ دهد
  کی در همین راستا، برداشته شود.کوچه گام کدر این پژوهش سعی بر آن است آید. 

مسـتلزم شـناخت   هر گونه اظهار نظـري در ایـن زمینـه،    بحث درباره شخصیت و ارائه 
هـاي وجـودي    چـه سـاحت  از انسـان  کـه  زیرا اول باید مشخص شود ، ماهیت انسان است

هـا و غرایـز و    شـش کهایی در وجود او نهفته است، چه  ، چه صفات و انگیزهمند است بهره
طبیعـی در وي یافـت   طـور   بـه  ذاتـی اوسـت و  از این خصوصیات، یک  ی دارد، کدامفطریات

تسابی است. آیا اساساً انسان سرشـتی مخصـوص   کان خصوصیات، از ایمیک شود و کدا می
طـور   به ها و این ویژگیدارد اي از خصوصیات فراحیوانی  یعنی آیا انسان پارهدارد؟ به خود 

، قلمـرو  كشود یا نه، و در صورت وجود طبیعت مشـتر  در همه افراد بشر یافت می كمشتر
  جاست؟کآن 

ه کـ اي  هدف اصلی پژوهش ارائه الگویی دینی براي مطالعه شخصـیت اسـت بـه گونـه    
ه ارائـه الگـو در بـاره    کـ را فـراهم نمایـد. از آنجـا    » شخصـیت «پردازي در باره  زمینه نظریه

ت، بررسی جـامع آن مسـتلزم   لیدي اسکشخصیت با نگرش به متون دینی از مباحث مهم و 
شناسی و دین، مورد مطالعه قرار گیـرد. تحقیقـاتی کـه     در حوزه روانکم  دستآن است که 

ه و در واقع، اي خاص به موضوع نگریست هرکدام از زاویهتاکنون در این زمینه انجام گرفته، 
توصـیف  از دیـدگاه خـود    شخصیت آدمی را هاي از دنیاي پهناور درون و ابعاد پیچید گوشه
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از  یهنـوز زوایـای  ي اسـت کـه ارائـه شـده. بـا وجـود ایـن،        اهـ  هاند و حاصل آن نظری کرده
  .جدیدي استهاي  ما پوشیده است که نیازمند پژوهش شخصیت آدمی بر

نون مطالعات جدي و قابل توجهی در باره شخصیت با نگرش بـه  کتاکه رسد  نظر میه ب
نگـر بـا    . و ایـن فقـر پژوهشـی باعـث شـده افـراد سـطحی       اسـت  منابع دینی انجـام نشـده  

بـه دیـن نیـز     را هاي ناقص و احیاناً نادرست به اظهار نظرهاي خامی بپردازنـد و آن  برداشت
ه ویـژه در  بـ شناختی،  هاي روشمند در موضوعات روان انجام پژوهشنسبت دهند. بنابراین، 

  است.ناپذیر  اجتناب امري ضروري وحوزه شخصیت، 
هاي اساسی مربوط به ماهیـت   نخست به بررسی مبانی نظري و مفروضهن نوشتار، در ای

بسیاري از مباحث در تفسـیري   أزیرا منشپرداخته خواهد شد، انسان با نگرش به منابع دینی 
دهنـده   یلکمفاهیم اساسی و عناصر اصـلی تشـ  دربارة شود. آنگاه  ه از انسان ارائه میکاست 

خواهد گرفت. با توجه به اهداف پژوهش ایـن  صورت گو و نظریه شخصیت، بحث و گفت
  شود: ها در اینجا مطرح می الؤس

آیی شخصـیت  پدیـد و  ه در تبیـین سـاخت  کـ مفاهیمی در منابع دینی وجود دارد . آیا 1
  بتوان از آن سود جست؟

  ند؟ا دامکهاي اساسی مربوط به ماهیت انسان با نگرش به منابع دینی  فرض. 2
  رد، چگونه؟کتوان الگوي دینی ارائه  لعه شخصیت میآیا براي مطا. 3

  الف) روش پژوهش
در انجـام شـده اسـت،    شناسی  دو حوزه دین و روانبر اساس ه این پژوهش کبا توجه به این

، به موضوع کشناسی پرداخته، مفاهیم نزدی ید با مطالعه متون دینی به مفهوموهله نخست با
 -سپس بـا اسـتفاده از روش توصـیفی   ، ردهکیعنی شخصیت را در قرآن و روایات شناسایی 

ا با یکدیگر در یک . در مرحله بعد ارتباط این مفاهیم ره شودسازي پرداخت تحلیلی به مفهوم
  به دست آید.هاي اصلی ساخت اولیه شخصیت  لفهؤتا مکرده بررسی چهارچوب منطقی، 

  ماهيت انسانمبانی نظری مربوط به ب) 
مستلزم شناخت ماهیـت  هر گونه اظهار نظري در این زمینه، بحث در باره شخصیت و ارائه 

ماهیـت   ه در باره انسان وکنظرانی  ه همه صاحبکچه این، انسان و مبانی مربوط به آن است
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ایـن  انـد.   انسـان پذیرفتـه  در مـورد  فـرض را   ضمنی نـوعی پـیش  طور  به اند وي سخن گفته
در ایـن زمینـه بـا توجـه بـه      نگارنده و باید موضع نیست از این قاعده مستثنی نیز پژوهش 

شناسـانه مربـوط بـه     مبانی وحیانی هسـتی شود. بنابراین، نخست، هاي دینی مشخص  آموزه
  بررسی خواهد شد.ماهیت انسان، 

ه جنبــه کـ هـایی اسـت    شناسـانه آن دســته از ویژگـی   منظـور از مبـانی وحیـانی هسـتی    
هاي وجـودي انسـان، جایگـاه او در نظـام هسـتی و       و ناظر به ساحتداشته شناسانه  هستی

انـد،   هاي اساسی یاد کـرده  ه مفروضهشناسان از آن ب ه روانکاین مبانی است.  هدف نهایی او
  ند از:ا عبارت

مادي و جسمانی از ساحت غیـر    انسان موجودي دو ساحتی است؛ یعنی عالوه بر جنبه
، شـود  تعبیر می 3»روح«الهی است و در فرهنگ قرآنی از آن به وتی و که عنصري ملک مادي
 4.دهد یل میکاش را نیز همین ساحت غیر مادي تش است، و حقیقت واقعیمند  بهره

شـود و   تعبیـر مـی  » كطبیعت مشتر«ه از آن به دارد کانسان سرشتی مخصوص به خود 
سلسـله امـور    کها به ی این ویژگی است. هاي فرا حیوانی ویژگیمنظور از طبیعت مشترك، 

شناختی دارد. قلمرو امـور فطـري    هستی هه مقوم ذات انسان است و جنبکاست ناظر فطري 
ه الزم نیسـت همـه ایـن    کـ هاست. البته باید توجه داشت  ها و گرایش در دو حوزه شناخت

بـه  ه به تـدریج  کاي است  هاي بالقوه آنها ظرفیتبیشتر ه کامور فطري فعلیت داشته باشد، بل
  رسد. بروز و ظهور می

ینی توحیـدي،  ب ه در جهانکانسان موجودي هدفمند است. منظور از هدفمندي آن است 
ابیري وجـود  به ویژه قرآن تعدارد. و درمتون دینی، هدف مشخصی آفرینش انسان و جهان، 

 5.گر این حقیقت استدارد که به خوبی بیان
مـرگ  و  شـود  این دنیا خالصـه نمـی  یعنی زندگی او در ؛ انسان موجودي جاودانه است

یابد و نتیجه اعمال خـود را   ه زندگی او در سراي دیگر استمرار میکپایان زندگی نیست، بل
  6.در آنجا خواهد دید

منـد   بهـره سایر موجودات از جایگاه برتري در مقایسه با یعنی  7دارد؛رامت ذاتی کانسان 
ه او را کـ اي  بـه گونـه  دارد هاي بسیار باالیی  ه انسان ظرفیتکاست به علت آن است، و این 
و هـم شایسـته مقـام     9دار الهـی  تـا هـم امانـت    8ردهکـ مخلوقات دیگر ممتـاز  در مقایسه با 

 10.هی قرار گیردلالخلیفۀ
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و منتهـاي زنـدگی    أمبـد به عبارت دیگر،  11.انسان ماهیت از اویی و به سوي اویی دارد
مشـاهده  اش  اي در آغاز و فرجام زنـدگی  کنندهبهام سر درگم مشخص، و هیچ گونه اانسان 

  شود. نمی
هیچ انسانی نیسـت  به عبارت دیگر، مال گرایش دارد. کبه  ه ذاتاًکانسان موجودي است 

آن در پـی  غریزي و فطـري  طور  به ه نقص وجودي خود را خوش داشته باشد. هر انسانیک
شناسـان   ه روانکـ امـل  کتـ   در مفروضه تعادل ،بنابراین 12.تر شود املکه روز به روز کاست 

امـل  کمال، ماهیت انسان اساسـاً رو بـه ت  کبا توجه به گرایش ذاتی انسان به  ،اند ردهکمطرح 
رگ نیـز ادامـه دارد.   ه پـس از مـ  کـ شـود، بل  مال او به این دنیا محدود نمیکاست و رشد و 
کنـد،   همـواره تـالش مـی    خـود امل و اهداف عالی کانسان براي دستیابی به تافزون بر این، 

  رو شود. روبهالت نیز کها و مش برخی تنشاگرچه با 
رغم همه عوامل درونی، ماننـد   بهیعنی  13؛انسان موجودي است مختار و داراي اراده آزاد

میـت قـدرت و   کهاي محیطی و بـا حفـظ حا   مانند مشوق ،و عوامل بیرونیغرایز و نیازها، 
توانسـت آنهـا را    خواسـت، مـی   ه اگر میکعالی را انجام دهد اراده الهی، انسان قادر است اف

 اي دیگر عمل کند. ندهد و به گونهانجام 

ه نیروهاي جهل نیـز بـر بعـد    کهمان طور ، از نیروي عقل و اندیشه استمند  بهرهانسان 
هاي وجـودي انسـان همـواره عرصـه جـدال و       ساحت ،اند. به عبارت دیگر مکزیستی او حا

تواند با اسـتفاده از نیـروي    انسان می. برهمین اساس، عقل و جهل استش نیروهاي کشمک
قرار گیرد و غیر قواي جهل تسلیم یا  هاي خود را به صورت منطقی انجام دهد عقل فعالیت

 منطقی ظاهر شود.

یعنی سرنوشـت او در گـرو اعمـال و رفتـار اختیـاري       14؛انسان موجودي مسئول است
هـا و   تاهیوکو باید در مقابل آنچه انجام داده یا  15اهد دیدنتایج اعمال خود را خوو  اوست

  گو باشد. تقصیراتش پاسخ
ه کـ اي اسـت   ماهیت انسان به گونـه به عبارت دیگر،  16.انسان موجودي تغییرپذیر است

هاي شخصی و عوامل ذهنی است و همچنین از عوامل وراثتـی   تجربه پذیري ازتأثیر مستعد
ک بیشـتر اسـت، بـه عوامـل     ی دامکه سهم کشود، اما این متأثر میی و عوامل محیطی کو ژنتی

هر . بر این اساس، هاي وي بستگی دارد از جمله سطح شناخت، اهداف و انگیزهگوناگونی، 
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ل ذهنی و درونی پذیري از عوامتأثیر چه شناخت و قدرت تجزیه و تحلیل فرد بیشتر باشد،
 دهد. را ترجیح می

ماهیت و حقیقت آدمـی، نگـرش    خصوصیات مهم در بارهه توجه به این کاست گفتنی 
رد و موضـعی  کـ هاي مربوط به ماهیت انسان دگرگون خواهد  پرداز را درباره مفروضه نظریه

، خواهـد داشـت و ایـن یکـی از     انـد  ردهکـ نون ارائـه  کپردازان شخصیت تـا  ریهظجز آنچه ن
 کردهاست.نی به شخصیت با سایر رویرد دیکمیان رویزهاي ترین تمای اساسی

  ساخت شخصيتج) 
هـایی کـه در    لفـه ؤمه ساخت شخصیت، مسـتلزم آن اسـت کـه در مرحلـه اول،     بحث دربار

ها پژوهشـگران   لفهؤبراي بررسی این مشود. لیدي دارند، مالحظه کساخت شخصیت نقش 
  ند از:ا اند. این الگوها عبارت ردهکهاي گوناگونی استفاده  از الگوهاي

  شناختي الگوي ريخت. ۱
شده و هنوز هم کـم  استفاده شخصیت از آن  مطالعهدر هایی که از دیرباز  بندي یکی از طبقه

سـعی  بـر اسـاس ایـن الگـو     اسـت. محققـان    »شناسـی  الگوي ریخت«و بیش جریان دارد، 
ـ  رابطه بین جنبهکه ردند ک می ه کـ سـانی  کاولـین  دنی و روانـی را برجسـته سـازند. از    هاي ب

توان  را می شلدونو  17کرچمراند،  ندي را در این زمینه انجام دادهم هاي تجربی نظام پژوهش
بـه   ساخت بدن و خُلق و خـوي عنوان با از زمان انتشار اثر خود  18)م1921( کرچمرنام برد. 
کـار خـود را از تمـایز بـالینی کـه       کرچمرتري داد.  شناسی مبناي علمی هاي ریخت آزمایش
 21بلـولر کـه پـس از بررسـی     20»جنـون زودرس «بـین  ، ریزي شـده بـود   پی 19کرپلینتوسط 

آغاز کرد. وي به ایـن   »پسیکوز ادواري«نام گرفت، و » روان گسیختگی«یا  22»اسکیزوفرنی«
بین این دو نوع پسیکوز و سـاخت بـدنی   آشکاري واقعیت دست یافته است که همبستگی 

  23.وجود دارد
مختلف شخصـیت   وحهاي اساسی که در سط هاي ترکیب کننده نیز به پژوهش 24شلدون

اي از ابعاد اساسـی کـه بـر     نخست به تعیین پاره هپرداخته است . او در مرحلشرکت دارند، 
  .توان افراد را به ترتیب معینی قرار داد، دست زده است حسب آنها می

گـردي   آزردگی و تست درون هاي روان درباره گرایش 25ترستنهایی را  همچنین پژوهش
فشـار خـون، حرکـات     ههـایی دربـار   گیـري  و انـدازه  26ستونوگردي دانشگاه نورث  و برون
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آنها  هه نتایج همکهاي مختلف انجام داده  هاي پوستی را در موقعیت بازوان، تنفس و بازتاب
آورد و از به دسـت   ها توان همبستگی معناداري را از این پژوهش مأیوس کننده است و نمی

  27دقیقی داشت.ترسیم شخصیت  ساخت
هایی که در این زمینه انجام گرفته، دالیل قانع کننده بر  حقیقات و آزمایشبه رغم تمام ت

ریخت بـدنی و  این رابطه وجود ندارد و نتایج تحقیقات نیز همبستگی بسیار ضعیفی را بین 
بـر  شخصـیت   دهد. بنابراین، ایـن دیـدگاه کـه سـاخت     ت نشان میهاي روانی شخصی جنبه

  کند. ترسیم نمیشخصیت  قی ازر دقی، تصوبدنی تبیین شود اساس ریخت

  الگوي ابعادي عاملي. ۲
تبیـین   هـا یـا صـفات    اي دیگر از پژوهشگران پدیدآیی و ساخت شخصیت را بر اساس رگـه  عده

نویسـندگان  دهند. از دیـدگاه ایـن    آورد از شخصیت ارائه می کرده و تعریفی مبتنی بر همین روي
  29».کند رد را مشخص میاست که یک ف 28هایی رگه هت به معناي مجموعشخصی«

و  32کتـل ، ویرسـما ، هیمـانس  31،پـرینس  30،پـل هـان   هاي زیادي توسـط  گرچه پژوهش
بخش عنوان  به ها ه است و رگهها در ساخت شخصیت انجام گرفت در باره نقش رگه 33لوسن

کـه بـه صـورت مسـتقیم مـورد مشـاهده قـرار         شـوند  در نظر گرفته میشخصیت  ی ازمهم
را صرفاً با اصطالح رگه تعیین کرد، بلکـه  شخصیت  توان ساخت نمیگیرند، با این حال  می

  باشند نیز در نظر گرفت. مختلف می هباید عوامل و متغیرهاي دیگر را که ترکیب چند رگ

  الگوي پويشي. ۳
شخصیت  گیري و پدیدآیی شکلچگونگی ن بر این است که ادر الگوي پویشی سعی محقق

 ه در پایـان قـرن  کـ  فرویدی فرایندهاي روانی تبیین کنند. را با روش ژنتیک یا بررسی تحول
بـا همـین الگـوي پویشـی در صـدد بررسـی       ذاري کـرد،  گ گري را بنیان تحلیل نوزدهم روان

اران خود در این زمینه انجام داد. امـا در  کهایی را نیز با هم ساخت شخصیت برآمد و تالش
است بـا عـدم   مند  بهرهبرجستگی خاصی شناسان معاصر از  که در بین روان 34پیاژهاین میان 

یعنـی  » رشـد داخلـی  «از راه  36گـزل کالسیک و تبیینی که  35»نگري عملی«رضایت از تبیین 
نهاد کـرده  هاي خود را پیش 38»بنه  روان«عصبی و اندامی ارائه کرده، نظریه  37رشد و رسیدگی

هـایی اسـت کـه خـود را بـا شـرایط        بنا شدنِ ساخت هل به منزلاست که بر حسب آن، تحو



   ۱۳ درآمدی بر نظريه شخصيت بر مبنای انديشه دينی

تـوان   مـی سازي). بنابراین،  کنند (درون سازي) و آنها را جذب می دهند (برون برونی وفق می
ـ    ه بشخصیت  گفت: در وضع کنونی این فکر که ساخت بـین محـیط    هتـدریج بـر اثـر مبادل

  39.ج یافته است، بیشتر از همه رواشود مییافتگی روانی تشکیل  برونی و سازمان
نیروهایی که تعامـل بـین آنهـا بـا شـرایط برونـی،        هاز اندیششخصیت  دریافت پویشی

بـر  گیرد. این نظریـه در شـکل جدیـد خـود      آفرینند، سرچشمه می می راشخصیت  ساخت
ــ  تحلیــل مبنــاي روان  43،)م1944(42مــاورر 41،)م1937(40مــوريت گــري اســت. امــا بــه هم

بـر   46لـوین دسـت یافتـه اسـت.    هایی  نکتهتري به  وسیع هو دیگران بر پای 45)م1955(44نوتن
گري به یک سلسله مفاهیم پویشـی   تحلیل ، در راهی مستقل از راه روانگشتالت همبناي نظری

تـرین   اند. کامـل  قویاً الهام بخشیده 47تولمنتر  دست یافته است؛ مفاهیمی که به بررسی منظم
ـ   هاي روان ناختش هانداز پویشی از مجموع تألیفی که در این چشم ه شناختی در ایـن دوره ب

انـد   هـا نتوانسـته   این نظریـه  تمامشده است. با وجود این، خلق  48مورفیتوسط عمل آمده، 
  49.رهایی را فراهم سازند که بتوانند به آسانی امکان آزمایش کردن را به وجود آورندمتغی

و پدیـدآیی  هـایی را بـراي شـناخت سـاخت      دام یافتـه کـ هـر  یاد شده گرچه الگوهاي 
کـه   شود، چنانه از الگوهاي دیگر غفلت کند، اما این بدان معنا نیست ک شخصیت فراهم می

آیـد   بـه نظـر مـی   شده، اکتفـا کـرد.   نون مطالعه که تا کدر منابع مطالعاتی نیز نباید به منابعی 
 هر چه بهتر شناختن سـاخت و دینی و منابع موجود در این زمینه، شرایط استفاده از الگوي 
  کند. را فراهم می پدیدآیی شخصیت

  الگوی دينی. ۴
هاي غیرمـادي و نامحسـوس، عاجزنـد، بـراي      هاي تجربی از بررسی پدیده ه روشکاز آنجا 

ان بررسـی ایـن بعـد از    کـ ه امکهاي غیرتجربی  مطالعه ساحت غیرمادي انسان باید از روش
ه زمینـه اسـتفاده از   کـ را دارد  رد. الگوي دینی این ظرفیتکند، استفاده ک انسان را فراهم می

  ند.کمانند روش استدالل منطقی و اجتهادي را فراهم هاي غیرتجربی،  روش
سلسه مفـاهیمی اساسـی دربـاره انسـان برخـورد       کبا یدر متون دینی،  وتاهکبا مروري 

از جمله این مفاهیم هستند. بـه   و جهل )عقل، قلب(هایی چون نفس، فطرت،  نیم. واژهک می
سـپس ارتبـاط   پرداخت، این مفاهیم  کت کآید قبل از هر چیز اول باید به بررسی ت نظر می

  کرد.دیگر وارسی کآنها را با ی
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  مفاهيم اساسید) 
یکـدیگر بررسـی   ا بسپس ارتباط و تعامل آنها کرده، شناسی  را مفهومیاد شده هاي  ابتدا واژه

  خواهد شد.
خون، حقیقت شیء، قصـد و نیـت   وح، واژه نفس در لغت به معناي شخص، ر . نفس:1

نفس در اصطالح اندیشمندان به فراخور نیازهاي علمی آنـان، و نیـز    50.ار رفته استک هب ...و
. ایـن واژه در قـرآن و   51اربردهاي متفاوتی داردکنوع تلقی و دیدگاه ویژه ایشان در باره آن، 

یـن واژه را بـه معنـاي    اربردهاي گوناگون و معانی متفاوتی دارد. گاهی قـرآن ا کروایات نیز 
سی انسانی را به قتـل  کیعنی اگر ؛ »النَّفْس بِالنَّفْسِ« برد: ار میک هشخص انسان یا جان انسان ب

جـان انسـان   شود. در اینجـا نفـس،   م قصاص در مورد او اجرا کرساند و از بین برد باید ح
مراقـب  ؛ سکُم و أَهلیکُمقُوا أَنْفُ«است:  ار رفتهک هب» خویشتن«یا » دخو«. گاهی به معناي است

ه کـ اسـتعمال شـده، آنجـا    » روح« . در برخی موارد به معناي»خود و خانواده خودتان باشید
خداونـد هنگـام مـرگ روح شـما را بـه تمامـه       ؛ اللَّه یتَوفَّی الْأَنْفُس حینَ موتهـا «فرماید:  می

غرایـز و شـهوات حیـوانی در انسـان،     واژه نفس بر نیز در برخی از آیات  »ند.ک دریافت می
ارهاي بد کنفس اماره شما را به ؛ إِنَّ النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوء إِالَّ ما رحم ربی«است:  اطالق شده

گاهی منظور قرآن از نفس، اشاره به وجدان اخالقی انسـان اسـت:   » ند.ک و ناشایست امر می
»بِالنَّفْسِ اللَّو مال أُقْس ۀِوخره گاهی قرآن واژه نفـس را  و باأل.» نندهکقسم به نفس مالمت ؛ ام

اطـالق  را دارد، ماالت و فضایل انسـانی  که کاي  ساختهئنه بر انسان خودهمراه با صفت مطم
  ».یا أَیتُها النَّفْس الْمطْمئنَّۀُ«اید: فرم ند و میک می

، در با ساحت غیر مادي انسان است در نظر بگیریم مرادف» روح«اگر نفس را به معناي 
دام بـه صـورت   کـ ه فطـرت، قلـب و عقـل هـر     کاي است  نفس به منزله دایرهاین صورت، 

نی أننده شـ ک دام بیانکهاي تو در تو هر  گیرند و این دایره می رتر در آن قرا کوچکهاي  دایره
 ضـامینی آمـده  ه در روایـات نیـز چنـین م   ک چنان، هاي او هستند نات انسان و ظرفیتئواز ش
قلـب بـه    52.»گیـرد  مـی  ه در خانه قرارکایت عقل در قلب به منزله چراغی است کح: «است

را نشان  نات آنئول زیر مراتب نفس و شک. ش53گیرد ه در خانه قرار میکمنزله چراغی است 
  دهد. می
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از افتن کشـ  55،گشودن شـیء و ابـراز آن   54،افتنکدر لغت به معناي ش» فَطَرَ«لفظ  . فطرت:2

 هاي گوناگونی آمده لمه در قرآن به صورتکآمده است. مشتقات این  56طول، ایجاد و ابداع
گاهی به معناي سرشت خاص و آفرینش ویژه انسان اسـت و امـور فطـري، یعنـی      57.است

اسـت.   كهـا مشـتر   آنچه نوع خلقت و آفرینش انسان اقتضاي آن را دارد و بین همه انسـان 
تـأثیر   ه انسان در آغاز و پیش از قـرار گـرفتن در شـعاع   کشود  همچنین از قرآن استفاده می

  58است. تعبیر شده» فطرت«ه از آن به دارد کاي  عوامل محیطی، ساخت روانی ویژه
ز حـق  یچون علم، تدبر، معرفت، فهم و قوه تمیمعناهاي گوناگونی، در لغت به . عقل: 3

در  مفـردات در  راغباست.   رفتهار کاز باطل، درست از نادرست و تشخیص خیر از شر به 
و ، (عقـال شـتر)   بندنـد  ه با آن پاي شتر را مـی کیعنی آن بندي گوید: عقل،  تعریف عقل می

اب گنـاه و  کـ ارهـاي لغـو و ارت  که انسـان را از انجـام   کگویند  عقل را از آن جهت عقل می
  59.دارد هاي اخالقی باز می انحراف

انسـان را از جمـادات، نباتـات و حیوانـات      هکـ ننده ک كیعنی قوه درعقل در اصطالح، 
 »عقـل نظـري  «از آن تعبیـر بـه    وه اربردکند. فالسفه نیز عقل را به همین معنا به ک متمایز می

همان قوه عاملـه ویـژه انسـان    است. عقل عملی در واقع، » عقل عملی«در مقابل که اند  ردهک
عقـل زانوبنـد   فرمـود:   خدا رسولدهد.  خود را با آن انجام میارهاي که آدمی همه کاست 

پـایش عقـال زده نشـود و بـا     اماره که شرورترین جنبنـدگان اسـت،    نادانی است، اگر نفس
با توجه به معناي لغوي و اصطالحی، بـراي عقـل    60.رود بیراه مینگردد، نترل کنیروي عقل 

نفس
روح
فطرت
قلب

عقل
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زدارنـدگی.  رد مهـارگري و با کار. ک2، رد شناختیکار. ک1رد در نظر گرفت: کارکتوان دو  می
  رد در اینجا مطمح نظرند.کارکهر دو 

ردن و کـ ردن، وارونـه  کـ روکـردن، زیرو واژه قلب در لغت به معنـاي دگرگـون   . قلب: 4
گوید: قلب شیء، گرداندن آن اسـت از وجهـی بـه وجـه      می 61راغبگرداندن چیزي است. 
  شدن لباس. دیگر، مثل پشت و رو

ه کـ قلب به معناي عضو صنوبري است  .1رود:  میکار  به اما قلب در اصطالح به دو معنا
ردن خـون و بـه جریـان    کـ تغییر و دگرگـون  آن،  ارکدر طرف چپ قفسه سینه قرار دارد و 

ی از کـ یعنـوان   به قلب .2هاي بدن است.  انداختن آن در عروق و رساندن آن به تمام سلول
است. واژه قلب در قـرآن و    شده  بردهکار  به ز احساسات و عواطفکابزارهاي شناخت و مر

رد بـه قلـب نسـبت    کارکـ روایات به معناي دوم استعمال شده است. در این معناي اخیر دو 
  شناختی دارد: ه هر دو جنبه روانکداده شده است 

دانسـته  قلـب  شئون اعم از حصولی و حضوري را از ، »كادرا«قرآن  . کارکرد شناختی:1
بـرده  ار به کـ  لماتی از خانواده عقل، فهم، تدبر و...که از و آن را با تعابیر مختلف و با استفاد

حصـولی در بعضـی از    كعـالوه بـر در   62.دهد را به قلب نسبت می كو عدم ادرا كادراو 
حضوري نیز به قلب نسبت داده شده یا بـه صـورت سـرزنش و تـوبیخ از آن      كآیات، ادرا
شده و رؤیـت در واقـع، همـان     سوره حج رؤیت به دل نسبت داده 46در آیه  63است. نفی شده

هاشـان از درك حقیقـت    با زنگـار گـرفتن دل  «گوید:  درك حضوري است. در آیه دیگر می
نتیجـه  از این آیات و آیات دیگر،  64»شود. هایی منعکس نمی عاجزند و حقایق در چنین دل

 65.داند ار قلب میرا ک اعم از حضوري و حصولیکردن،  كه قرآن ادراکگیریم  می
تـرس، غـم و   قرآن احساسات بـاطنی و انفعـاالتی، مثـل     کارکرد احساسی و عاطفی:. 2

اندوه، هراس، نگرانی و اضطراب، لینـت و نرمخـویی، حالـت خشـوع، رأفـت و مهربـانی،       
مثل غفلت و اثم، توجه، انابه، قصد و عمد، اطمینـان،  کینه و حسد و حاالت دیگري، خشم، 

 را به قلب نسبت داده است. 66ینه و آرامش، ایمان و تقوي و...کس
کـاربرد  گسـتردگی  نیـز  شـده و   ه در قرآن به قلب نسبت دادهکتوجه به امور متنوعی  با

عنـوان   به مرادف با عقل یا صرفاً ه قلب را صرفاًکتوان نتیجه گرفت  واژه قلب، به خوبی می
ه کت، بلانون اراده در نظر گرفتن درست نیسکي اانون احساسات و عواطف یا فقط به معنک

  ست.ردها را باید از آن قلب دانکارکهمه این 
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آگاهی، اما در فرهنگ قرآنـی ایـن واژه همـواره     یعنی عدمواژه جهل در لغت، : جهل. 5
 وجودي لحاظ شده يامرعنوان  به ه در مقابل عقل وکبه معناي نادانی و نبود علم نیست، بل

نهـاد انسـان قـرار     ه درکـ . جهل در روایات نیز در مقابل عقل و امري وجودي اسـت  است
ورزي دارد و در واقـع، قلمـرو منطقـی و خـرد    نش ، کـ ه عقـل کـ طـور   هماندارد. بنابراین، 

دهد و به صورت منطقی و بـر اسـاس واقعیـت و در نظـر گـرفتن       یل میکشخصیت را تش
ه در اختیـار دارد، قلمـرو غیرمنطقـی    کـ هایی  روند، جهل نیز با نیک مصالح و مفاسد عمل می
  67.شود هاي نابخردانه و نامعقول به آن مربوط می نشکو  شتهشخصیت را در اختیار دا

» نفـس «ساخت شخصیت از چیزي به نـام  گفته در الگوي دینی،  به مطالب پیشبا توجه 
به واقع،  دارد. ساحت مادي نفس درغیر مادي  دو ساحت مادي ونفس یل شده است. کتش

ه جایگاه همه غرایز و تمایالت مادي است و نیروهاي جهـل  کبعد زیستی انسان اشاره دارد 
ناهشیار و هدف آن ارضاي غرایز و  امالًکم بر این بخش از نفس است. بعد مادي نفس کحا
ساحت غیرمادي خود واجد اما هاي ناشی از تمایالت نفسانی و شهوانی است.  اهش تنشک

است به نام فطرت. این ساخت در درون خود عناصري به نام عقل و قلب را ساخت روانی 
هـاي   سـاحت کل زیـر،  گیرد. شـ  معنوي توسط آن دو انجام می ه همه امورکدر اختیار دارد 

  دهد. نفس را نشان می

  
دو ساحت مـادي و غیرمـادي   اند از:  هاي شخصیت در دیدگاه حاضر عبارت مؤلفهبنابراین، 

بدن انسان همراه ساخت روانی اولیـه آن (همـان    هکانیزم تعامل آنها بدین گونه است که مک
همـه فعـل و انفعـاالت آن    و  وري مسـتقل اسـت   نشکـ فطرت) از بدو تولد فاقد هر گونـه  

ساحت مادي 
)جهل(

ساحت غیر 
عقل،  قلب (مادي

...)و

نفس
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گیـرد. بـا تولـد،     نگ با آن انجام مـی م بر بدن و روان مادر و هماهکهاي حا انیزمکوسیله م هب
عناصـر  شود. از همـان آغـاز تولـد،     آغاز می به صورت مستقلوري نفس به تدریج و  نشک

، در تعامل 68ل از دو ساحت مادي و غیرمادي)ک(متش یل دهنده ساخت اولیه شخصیتکتش
کنـد. ایـن    ل ارگانیزم با عوامل محیطی تعامل بر قرار مـی کگیرند، سپس  دیگر قرار میکبا ی

 دهد. نشان می پویشی شخصیت را نیزوري و  نشکجنبه تعامل دو سویه، 

  ابعاد شخصيت)   ه
شخصـیت  «پیچیدگی شخصیت هنوز پاسخ واحـد و یکسـانی بـه ایـن سـؤال کـه       علت به 

 ههـایی کـه دربـار    از مجموعـه پـژوهش  ه اسـت، امـا   داده نشد» ؟داردچیست و چه ابعادي 
هـاي شخصـیت بـه دسـت      گرفته و همچنـین از نظریـه   ساخت، پدیدآیی و تحول شخصیت انجام

اند. البته این بدان معنا نیست که  شناسان براي شخصیت ابعاد گوناگونی قائل روانآید که  می
ـ ابعاد پرداخته است، بلکه هر کدام  هپردازي در نظریه خودش به هم نظریه هر هـاي   ر جنبـه ب

هـاي انگیزشـی    سلسله مراتب نیازهـا و جنبـه  بر  69مزلومانند اند. برخی،  أکید کردهخاصی ت
 هاي زیستی را برجسـته نمـوده   و جنبهناهشیاري  70فرویدد. همچنین ان کید کردهأشخصیت ت

هاي دیگر شخصیت  در واقع همان بعد زیستی است که بخش» نهاد«و بر این باور است که 
ـ   تدریج از آن منشعب می هب تـرین سـاختار    عنـوان اصـلی   هشوند. وي معتقد است که نهـاد ب

ی به بخش هشـیار و  ، مانند جورج کلدیگراي  عدهیت کامالً ناهشیار است. در مقابل، شخص
یزي و همگانی، رهاي غ به جاي سایق کلیدهند.  هاي عقالنی انسان اهمیت بیشتري می جنبه

  71.کید داردأهاي انسان ت بر تعبیر و تفسیرهاي شخصی از تجربه
خاصـی را   ه انسـان کـ شـناختی بـدانیم    روان یلیتـ کاگر شخصـیت را  که آید  به نظر می
نگـریم و   ه ما از برون مـی کست ا اي تجلّی همین موجود زندهسازد و در واقع،  مشخص می

هـاي وجـودي انسـان را     باید براي تعیین ابعاد آن، سـاحت کنیم، بنابراین،  از درون حس می
یل که انسان از دو ساحت مادي و غیرمادي تشکبیان شد پیش از این مطمح نظر قرار دهیم. 

ه کـ سـت  ا بیـانگر آن دارند. سـاحت مـادي انسـان در واقـع،      یهای دام استلزامک ه هرکشده 
اي از  موعـه ه خـود خاسـتگاه مج  کـ سلسله نیازهاي زیستی مبتنـی اسـت    کشخصیت بر ی

از قبیـل غریـزه گرسـنگی، تشـنگی، جنسـی و... اسـت. سـاحت        تمایالت و غرایز مـادي،  
هـم جنبـه    مـور فطـري اسـت. قلمـرو فطـرت،     سلسله ا کغیرمادي انسان نیز دربردارنده ی
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هـاي ناشـی از    شـود. یکـی دیگـر از اسـتلزام     هاي غیرمادي مـی  شناختی دارد و هم شامل گرایش
اعـم از  خود، هایی است که انسان براي تأمین نیازهاي  هاي وجودي انسان رفتارها و کنش ساحت

، کم چهار بعـد انگیزشـی   دهد. بنابراین، براي شخصیت، دست نیازهاي مادي و غیرمادي انجام می
  متناسب با خود دارد. توان در نظر گرفت که هر کدام اقتضایی شناختی، رفتاري و زیستی می

  ل شخصيتو) تحو
ك همـراه  ودکشدن شخصیت، اولین گام باید با بررسی شخصیت  در قلمرو تحول یا ساخته

اي از  هســتیم: پــارهرو  روبــههــا  بــا دو خــط تحــول بررســیکــم  باشـد. در ایــن راه، دســت 
؛ گشـاي ایـن خـط اسـت     راه فرویـد اند.  را از خالل بزرگسال نگریسته كودکان، شناس روان

ند. ک مین میأت» یکودکنورز «و بزرگسالی را از طریق الگوي  كودکه آمد و شد بین کخطی 
ه با مشـاهده  کانبوه پژوهندگانی در پی ، پیاژهه کترین تبلور خط دیگر، خطی است  اما عالی

شگفت زده شدند، گشوده است. وي طی بیش از نیم قـرن پـژوهش بـه     كودکهاي  نشکوا
 املی دست یافته و بزرگسـال را بـا  ک بندي نسبتاً مجموعه وسیعی از خصوصیات و استخوان

  72.رده استکتبیین  كودک
ه کـ بـا این کـرده  ارائه  كودکه او براي مطالعه شخصیت کو الگویی  پیاژهدیدگاه تحولی 

الگـو   اما ایـن ه، دششناسی است و آثار مثبتی نیز بر آن مترتب  روانجریان مهمی در قلمرو 
سرچشمه گرفته و  دارویننگري  املیکه از تکشناختی است  نگري زیست تحت تأثیر تحولی

  است.نکرده ساحت غیر مادي انسان توجه به هاي خود  در پژوهش پیاژه
و تأثیر  غیرمادي انسان وباید به ساحت  ل شخصیتکه براي بررسی تحوآید  به نظر می

توجه شود. عالوه بر این، باید از منظـر دیـن نیـز     ه بین این دو ساحت وجود دارد،کتاثّري 
ینـد تحـول شخصـیت    اهاي دینی به بررسی فر نگاهی به انسان داشت و با الهام از آموزه نیم

چنـد در  یی هـا  نکتهپرداخت. با نگاهی گذرا به متون دینی ابتدا مبانی نظري تحول و سپس 
  شود: اختصار اشاره میطور  به باره مراحل تحول

  مبانی نظری تحول از ديدگاه اسالم. ۱
هاي دینـی بـه تحـول و     ه آیا در گزارهکشود این است  ه در اینجا مطرح میکاولین پرسشی 

دینـی   ال مستلزم نگـاهی درون ؤاي شده است یا نه؟ پاسخ به این س اي بودن آن اشاره مرحله
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کـه  دهـد   هاي دینی مربوط به انسان است. توجه به برخی آیات و روایات نشان می هبه گزار
هاي گونـاگون، پذیرفتـه شـده اسـت.      اي بودن در جنبه حلهه تحول و مرئلمساز نظر اسالم، 

در سـوره  کـرده اسـت.   اي بودن آفرینش انسان اشاره  به مرحله يریم در آیات متعددکقرآن 
شـما  «فرماید:  اي دیگر می یا در آیه »اي متفاوت بیافریدیم. به گونهو شما را «فرماید:  نوح می

گاه از نطفه، سپس علقـه و در مرحلـه چهـارم از مضـغه و در      آفرید، آن كاز خارا نخست، 
در  73»گاه جوان و سپس پیـر و سـالخورده.   مرحله پنجم جنین و در مرحله ششم طفل و آن

  74.احل رشد انسان اشاره داردیفی مرکمی و کاین آیات به تفاوت حقیقت، 
ننـد،  ک ام دیـن را مطـرح مـی   که آموزش معارف و احکآنجا نیز  نادر روایات معصوم

انـد. بـراي    کردهتوجه  كودکعاطفی  –اي بودن سطح فهم و تحول شناختی  به مرحله امالًک
بـه آنـان   را » اهللا اال الـه  ال«انتـان زبـان گشـودند    کودکه کـ  زمـانی «فرماینـد:   می مثال پیامبر

رسید و چیزي از قرآن را  كبه سن در كودکه کهنگامی «فرمایند:  می امام علی »بیاموزید.
ان خـود  کـ ودکبـه  «فرمایـد:   میهمچنین آن حضرت  »آموخت باید به او نماز آموخته شود.

و  امـام بـاقر  » کنیـد. ه به هشت سالگی رسیدند از آنان بازخواست کنماز یاد دهید و آنگاه 
و نوجـوان بیـان    كودکام دین به کمراحلی براي آموزش احدر روایتی مفصل،  قامام صاد

اید به او بگویند: هفـت مرتبـه   چون فرزند به سه سالگی رسید ب«فرمایند:  میایشان نند. ک می
سپس او را آزاد بگذارند تا سه سال و هفت مـاه و بیسـت روز او تمـام    ، »ال اله اال اهللا«بگو: 

نند تـا  ک، سپس رهایش »محمد رسول اهللا«د: ه هفت مرتبه بگویکبخواهند  گردد، آنگاه از او
، »لـه آاهللا علیـه و   صـلی : «چهار سال او تمام شود، آنگاه از او بخواهند تا هفت مرتبه بگوید

، در این هنگام از او دسـت چـپ و راسـتش را    شودنند تا پنج سال او تمام کسپس رهایش 
نند، اگر شناخت باید صورتش را به طرف قبله برگرداننـد و بـه او بگوینـد: سـجده     کال ؤس
ه هفت سـال او تمـام شـد از او    ک همینشود، نند تا هفت سال او تمام کسپس رهایش ، نک

نند کسپس رهایش ، ه نماز بخوانکبخواهند دست و صورتش را بشوید، آنگاه به او بگویند 
ننـد  کو بـه او امـر   آموختـه  نُه ساله شد، وضو گرفتن را به او وقتی شود، تا نُه سال او تمام 

نند. وقتی وضو گـرفتن و نمـاز   کردن، او را تنبیه ک كو در صورت تر هدکرنمازش را اقامه 
  75شاء اهللا. آمرزد. ان خوبی فرا گرفت، خداوند پدر و مادر او را میه خواندن را ب

ه کـ نـدارد، بل  ینـواخت  کپیوسـته و یـ  وضعیت  کاز نظر اسالم زندگی انسان یبنابراین، 
ه کـ شـود   ل از مراحل متفاوت و مشخصی است. همچنین از متون دینی اسـتفاده مـی  کمتش
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ه عبوراز آنهـا  کمراحل و منازلی دارد چه قبل از تولد و چه بعد از تولد، مسیر تحول انسان 
مین أاز نظـر تـ  آن،  و نیز از نظر اسالم تأثیر هر مرحله در مرحله بعد از ناپذیر است. اجتناب
تـوان بـه احـادیثی     هاي روحی پذیرفته شده است و در این مورد می مین نیازمنديأیا عدم ت

فقدان آن را موجـب  تأکید داشته و  كودکریم شخصیت کید بر محبت و تکه تاکرد کاشاره 
  76.دندان پذیري آن می ضعف شخصیت و آسیب

تحول در تمام ابعاد شخصـیت صـورت   ه کشود  همچنین از آیات و روایات استفاده می
تحـول جسـمانی، تحـول شـناختی، تحـول      ، مثـل  گیرد و به بعد خاصی محدود نیسـت  می

توجه به برخـی آیـات و روایـات    قی و تحول معنوي. به عبارت دیگر، عاطفی، تحول اخال
اسـت. بـه   پذیرفتـه شـده   هاي گوناگون  اي بودن و تحول در جنبه ه مرحلهکسازد  روشن می

  شود. میبررسی ، ه تحول شخصیت دارد، در اینجا برخی از انواع تحولکهمیتی اسبب 

  انواع تحول. ۲
ه کاست هایی هاي تحول، تغییر ترین جنبه ترین و محسوس از مشخص ) تحول جسمانی:یک

بـراي  دهد و قرآن در موارد متعددي بـه آن اشـاره یـا تصـریح دارد.      در جسم انسان رخ می
و سپس از قطره آب نطفـه  آفرید  كه شما را از خاکاوست خدایی «فرماید:  قرآن مینمونه، 

ه بـه  کـ و آنگاه از خون بسته علقه، پس شما را از رحم مادر به صورت طفلی در آورد تـا آن 
مال برسید و باز پیري سالخورده شوید و برخی از شما پیش از پیـري وفـات   کسن رشد و 

نیز  امام علی 77.»نیدکرسید، تا در باره قدرت خدا تعقل  مینید و همه به اجل معین خود ک
ه دوران بلـوغ و  ضمن حدیثی مراحل تحول جسمانی انسان را در سنین مختلف تا رسیدن ب

 ،طول قامت  كه مالکهاي طولی بدن  شرح داده، و در باره رشد استخوانآخرین مرحله نمو
و قامت آدمـی بـه بـاالترین    هاي دراز،  نسالگی استخوا 24در سن «فرماید:  میانسان است، 
  78.»شود رسد و سپس متوقف می حد خود می

ها و استعدادهاي شناختی  وفایی ظرفیتکشتحول شناختی در واقع،  تحول شناختی:دو) 
شود. خمیر مایه تحول شناختی عقل است.  ه به تدریج در تعامل با محیط حاصل میکاست 
اسـاس سـنت آفـرینش     طبیعی و برطور  به هکعقلی  عقل دو قسم است:«فرماید:  می علی

ه از راه شـنیدن سـخنان دیگـران و    کـ و دیگـر عقلـی    شود (عقل طبیعـی)  نصیب انسان می
ه کـ سـی  ک(عقل تجربـی). ولـی    گردد فراگرفتن معلومات این و آن و تجربه عاید آدمی می
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حضـرت   79.»عقل طبیعی و سالم نداشت، شنیدن مقاالت علمی براي او سود بخش نیسـت 
ه غریـزه اختصاصـی   کـ عقـل  «فرماید:  و میکرده ضمن حدیث دیگري به همین معنا اشاره 

  80.»یابد اندوزي افزایش می آموزي و تجربه با علمهاي طبیعی بشر است،  ن و از سرمایهانسا
ه آیا در کآنچه بیان شد در باره اصل وجود عقل و اقسام آن بود. اما سخن در این است 

توان یافت یـا   اختی مطلبی در متون دینی و در میان اندیشمندان مسلمان میزمینه تحول شن
ذیـل آن  ه کـ با استفاده از برخی آیات قرآن و احـادیثی   المیزانتفسیر در  عالمه طباطبایینه. 

بـه آن  ادامـه  ه در کـ رده اسـت  کمراحلی را براي تحول شناختی و عقالنی بیان آیات آمده، 
  شود: اشاره می

  کی،ودکل: سن بلوغ و پایان دوره مرحله اوـ 
 ـ مرحله دوم: سن هیجده سالگی، یعنی دوره نوجوانی، 

  لگی، یعنی دوره جوانی و بزرگسالی،سا 28مرحله سوم: سن ـ 
  سالگی،  35مرحله چهارم: سن ـ 
  81یان دوره جوانی و آغاز میانسالی.سالگی، یعنی پا 40مرحله پنجم: سن ـ 

ه انسـان بـه   کگاه آن«فرمود:  ه امام صادقاست کنقل شده  بصیر ابیاز  خصالتاب کدر 
ه به سن چهل سالگی رسـید بـه   کگاه رسید به سن عقل و رشد رسیده و آنسالگی  35سن 

از  »گیـرد.  اسـتی مـی  کالیه رشـد دسـت یافتـه، امـا از سـن چهـل بـه بعـد نیـرویش           منتهی
سـالگی اسـت و آنچـه     35ه منتهاي رشد عقلی انسان تا سـن  کروایت شده  ؤمنینامیرالم

ضمن نامه همچنین در بیانی دیگر، باشد.  آورد، در اثر تجربه می آدمی بعد از آن به دست می
عقـل حفـظ تجربـه    ؛ و العقـل حفـظ التجـارب   « فرماینـد:  می خود به حضرت امام مجتبی

و حتی همپـاي عقـل طبیعـی    شده ید خاص أکتجربه تبر در بینش اسالمی  82.»زندگی است
  شده است.دانسته 

و اندیشـمندان   که اسـالم، ائمـه  توان نتیجه گرفت  لی میکبندي  جمع کدر یبنابراین، 
تواند زمینـه   لمات آنها میکو دقت در توجه داشته بودن تحول شناختی  اي مرحلهمسلمان به 

میـل  کو چـه بسـا باعـث ت   شـود  هاي جدیدي در باره تحول شـناختی را موجـب    پژوهش
  امل انجام گرفته است.کرد زیستی و نظریه تکنون بر اساس رویاککه تهایی باشد  یافته

ه به موازات تحول شناختی باید کهاي مهم تحول  ی دیگر از جنبهکی تحول اخالقی: سه.
بـه محـض    كودکـ یعنی شود، تحول اخالقی است. اخالق، امري فطري است: توجه به آن 
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ل و قضـایاي  ئدر مـورد مسـا  تمییـز  ه با رسیدن به سن کتولد این قابلیت و استعداد را دارد 
ك وداز کـ اگر کند. براي مثال، شود، داوري و قضاوت اخالقی  ه به وي عرضه میکاخالقی 

داخـل  براي میان وعده، ه مادرش را کغذایی که حامد اي سؤال شود که آیا  شش هفت ساله
ار ه کـ ردکـ ه بـود، تقسـیم   ه صبحانه نخـورد کهایش  السیکی از همکیفش گذاشته بود با یک

ارش کاین سبب ه حامد پسر خوبی است و باید او را به کدهد  ؟ پاسخ میکرده استخوبی 
و زد جمشید با لگد به گربه خانگی که گفته شود  كودکرد. همچنین اگر به همین کتشویق 

ار بـدي انجـام داده و بایـد بـه او     کخواهد گفت: جمشید  كودکرد، آن کپاي آن را زخمی 
ند. فهمیدن این امر و چنین قضاوتی نیاز به تعلیم کرار نکاري را دیگر تکچنین کر داد که ذت

وفایی ایـن اسـتعداد ذاتـی را تسـهیل و سـرعت      کتـوان شـ   ندارد. البته با تعلیم و تربیت می
  بخشید.
تـوان ماننـد    میآیا براي تحول اخالقی نیز اي که در خور توجه است این است که  نکته

را ه تحـول اخالقـی   کـ بسـتگی دارد بـه این  ؟ البته این ردکمراحلی را تعیین تی، تحول شناخ
دهـد   شناسی نشان می گرفته در روان  هاي انجام تابعی از تحول شناختی بدانیم یا نه. پژوهش

هـاي اخالقـی    یعنـی داوري ؛ تحـول اخالقـی ارتبـاط وجـود دارد     ه بین تحول شناختی وک
مانند هیجانـات و عواطـف،   ناختی آنهاست. البته عوامل دیگري، اساس تحول ش ان برکودک

  رهنگی در تحول اخالقی نقش دارند.ل فئیادگیري و مسا
ه بین قضاوت اخالقـی و رفتـار اخالقـی نیـز تفـاوت وجـود دارد و در       کته دیگر اینکن

بنـدي   شناسان هنوز به جمع بررسی تحول اخالقی به همه این موارد باید توجه شود و روان
داشـت کـه   ه انتظـار  کـ هنـوز زود اسـت   راین، اند. بنـاب  لی در زمینه تحول اخالقی نرسیدهک

هـاي   و ویژگـی کـرده  مشخص  مرز مراحل تحول اخالقی را دقیقاً شناسی بتواند حد و روان
  ند.کهر مرحله را نیز بیان 

تـوان تحـول    هاي دینـی مـی   ه آیا با استفاده از آموزهکشود  ال مطرح میؤدر اینجا این س
ل اخالقـی  ئقابل توجهی در زمینـه مسـا  هاي  نکتهدر متون دینی  رد یا نه؟کاخالقی را تبیین 

بیت اخالقـی آحـاد افـراد جامعـه     هاي رهبران دینی تر ی از رسالتکه یکوجود دارد، چه این
ارم کـ من بـراي م ؛ ارم االخالقکانی بعثت لم«فرماید:  می رمکه رسول اکاي  به گونهاست، 

شـود، کـه    استفاده می ائمهلمات گوهر بار کهمچنین از آیات و  .»ام ق برانگیخته شدهاخال
  دین و رهبران دینی به رشد اخالقی توجه دارند.



۲۴      ۱۳۹۰، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان  

بـه آن توجـه شـده،    دینی براي پرورش اخالقی افـراد   يها در آموزهیکی از عواملی که 
ه کـ  چنـان ، اسـت شـده  ید أکی و نوجوانی و جوانی تکودکدوره است. براي مثال، بر » زمان«

ه آنهـا  کـ نم ک ی سفارش میکبه شماها در باره نوبالغان و جوانان به نی«فرمود:  رمکرسول ا
پذیرتر دارند. خداوند مرا به پیامبري برانگیخت تـا مـردم را بـه     تر و قلبی فضیلت دلی رقیق

مـن پیمـان    و بـا ه رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم. جوانان سخنانم را پذیرفت
 83.»و بـه مخـالفتم برخاسـتند   ه هنسـاالن از دعـوتم سـرباز زد   کولی پیـران و  ستند، محبت ب

ه از هر سبزه و گیاهی خـالی  کاي است  دل نوجوان مانند زمین آماده«فرمود:  منینؤامیرالم
 84.»پرورانـد  و در آغوش خود به خوبی می پذیرد میکه در آن افشانده شود، باشد، هر بذري 

ند اگر جوان با ایمان باشد، قرآن با گوشت ک ه تالوت قرآن میکسی ک«فرمود:  صادقامام 
 همچنـین امـام صـادق    85»گـذارد.  میو در همه انساج بدنش اثر شود  میو خونش آمیخته 

ن گمـراه بـر   اه مخالفـ کاحادیث اسالمی را به نوجوانان خود بیاموزید پیش از آن«فرماید:  می
و گمراهشـان  داده شـان جـاي   کنادرسـت خـود را در ضـمیر پا    شما پیشی گیرند و سخنان

و نوجوان و اوج رشد اخالقی نوبـالغ، در   كودکپذیري ك تأثیربا در ؤمنینامیرالم 86.»نندک
ه تو قساوت قلب پیدا کمن قبل از این«فرمود:  نامه خویش خطاب به فرزندش امام مجتبی

  87.»ردماقدام کدیب تو أت به، ند)کاهش پیدا کپذیري تو تأثیر زمینه و(نی ک
ی و کـ نیبـه  جوانـان  بـا  ه کـ نم کـ  من به تمام شما توصـیه مـی  «فرماید:  می پیامبر اکرم

نـد و  کفرزندت را هفت سال آزاد بگذار بـازي  «فرمود:  امام صادق.» نیدکاري رفتار کوکنی
ماننـد  ل سـوم،  ن و در هفت سـا کهاي مفید و الزم تربیت  هفت سال او را با آداب و روش

  88.»رفیق صمیمی، مصاحب و مالزمش باش کی
تحـول  : اخالق زمینـه فطـري دارد، ثانیـاً   اوالً:  هکشود  از مجموع این روایات استفاده می

سایر مراحل متمـایز  هایی از  هر مرحله با داشتن ویژگیالقی مراحل و ادواري دارد، ثالثاً: اخ
ه والـدین و  کحول اخالقی نیازهایی دارد و نوجوان در هر مرحله از ت كودشود، رابعاً: ک می

و نوجوان و  كودکبرخورد والدین و مربیان با باید به آن توجه داشته باشند، خامساً: مربیان 
ه کـ هایی  ولیتئها و عالیق آنها باشد و مس همچنین سطح انتظارشان باید متناسب با توانایی

در  بعضـاً » تغافـل «و » اغمـاض «یه سنجیده باشد و روحشود، ان و نوجوانان واگذار کودکبه 
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هایی که بـا رویکـرد    تعدادي از پژوهش اهات و خطاهاي آنان مراعات گردد.برخورد با اشتب
  شود. دینی در زمینۀ تحول اعم از اخالقی و سایر تحوالت انجام شده، اشاره می

انجـام گرفتـه از   شناسـی   حـوزه دیـن و روان  هاي اخیـر در   ساله کنیز ی های پژوهشدر 
گیـري   محقق در این پژوهش با بهـره به این مسئله توجه شده است.  89،»تحول ایمان«جمله 

شناسانه در موضوع تحول، به مدلی براي توصیف و تبیین تحـول ایمـان    هاي روان از تحلیل
. وي مراحل تحول ایمان به خدا را از تولد تا آغـاز  است هاي آن دست یافته لفهؤبه خدا و م

دو سالگی. در یعنی از تولد تا ؛ یکود: مرحله اول، کرده استکله تقسیم جوانی به پنج مرح
یعنـی  ؛ یکودگیرد. مرحله دوم، ک ل میکهاي اولیه ایمان به خدا ش مبانی و ریشهاین مرحله، 

تقلیـدي و تخیلـی    - تحول ایمان بـه صـورت شـهودي   دو تا هفت سالگی. در این مرحله، 
ایمـان آگاهانـه   کـه  سـالگی (نوجـوانی)   تا پانزده  هفتیعنی از ؛ یکوداست. مرحله سوم، ک

و در این مرحله، هویـت ایمـانی    ه مصادف با نوجوانی استکشود. مرحله چهارم  ایجاد می
سـالگی،   21یعنـی حـدود   ؛ ه آغاز جوانی استکیابد. مرحله پنجم  ون میکظهور و تاولیه، 

  90.گیرد ل میکخود مختارانه و با ثبات شـ  ایمان استداللی
، مراحـل  »ان و نوجوانـان کـ ودکبررسـی تحـول دعـا در    «ر پژوهش دیگري با موضوع د

و مدلی بـر همـین   بررسی ساله شش تا هفده ان و نوجوانان کودکگیري تحول دعا در  لکش
عینـی و  اول، مرحله : شده است اساس ارائه شده است. در این پژوهش چهار مرحله متمایز

. 3سـالگی)،  هشـت تـا یـازده    ( تمایز یافتگیدوم، سالگی)، مرحله شش تا هفت ( مصداقی
مرحلـه  و مرحلـه چهـارم،   سالگی) دوازده تا چهارده ( مقدماتیسوم، مرحله انتزاعی مرحله 

  91.سالگی)پانزده تا هفده ( انتزاعی پیشرفته
هاي نظري تحول  بنیان«با موضوع پژوهشی در زمینه تحول اخالقی  92زاده ریمکهمچنین 

را مراحل تحـول اخالقـی   محقق در این پژوهش،  انجام داده است.» قرآناخالقی از دیدگاه 
، جوهره اصلی هدف آفـرینش و آمـدن انبیـا   «ه کفرض  وي با این پیشتوصیف کرده است. 

، نتیجـه  »عبودیت و بندگی است، و تحقق این هدف در گرو اعمال اختیـاري انسـان اسـت   
محـور   وداده انون اهداف خـود قـرار   ک ه تربیت اخالقی هم باید این عنصر را درکگیرد  می

و چون تربیت اخالقی بر پایه تحول اخالقی استوار دانسته شود، تحول اخالقی بندگی خدا 
ها به پیامـدهاي   است و هیچ فعالیتی در حوزه تربیت اخالقی بدون در نظر گرفتن این بنیان
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تعریـف شـود. اگـر    رسد، پس تحول اخالقی انسان هم باید در همین محدوده  مطلوبی نمی
ها، مقتضیات رسیدن به این نقطه  و بگوییم انساندانسته بندگی خدا را  محور تحول اخالقی

از ایـن رو  ، شود را در ذات خود دارند، ماهیت تحول اخالقی هم با بندگی خدا توصیف می
هاي گوناگون انسان در جهت عمـل   ها و ظرفیت یفی تواناییکمی و کافزایش که باید گفت 

  93است.هاي خداوند، همان ماهیت تحول اخالقی در این دیدگاه  فرمان به
ار همـه  کـ تربیت اخالقی محور اصلی که اوالً: شود  در مجموع از متون دینی استفاده می

در تحـول  ت، ثالثـاً:  تربیت اخالقی بر پایه تحول اخالقـی اسـتوار اسـ   : ثانیاً، انبیا بوده است
نقـش کلیـدي قائـل    » زمـان «توجه خاصی شده و براي عنصر اخالقی به دوره کودکی و نوجوانی 

اي که درباره تربیت اخالقی در سنین خاصی بیشتر تأکید شـده اسـت، رابعـاً:     است، به گونه
هاي مورد پذیرش نظام اجتماعی، محدود ندانسته، بلکـه همـه    تحول اخالقی به ارزش دامنه

  94.است  قرار گرفته، مد نظر قرار داده ارها یا نواهی پروردگ ه در دایره فرمانک اعمالی را

  شناسی روانی آسيبز) 
، پـردازد  شناسی روانی به بررسی اخـتالالت روانـی و رفتـار نابهنجـار مـی      از آنجا که آسیب

شناسـی   ی و روانکپزشـ  شناسـی روانـی در روان   همچنین بحث آسیبدارد. اي  اهمیت ویژه
زیربنـایی در ایـن دو رشـته از    عین حال، انگیز و در  بالینی، از جمله مباحث جالب و بحث

در مباحث مربوط به شخصیت نیز تشخیص درست اختالل و آگاهی  95.علوم رفتاري است
اسـت. در  منـد   بهـره هـاي شخصـیت از اولویـت خـاص      ها و ماهیت یگانه اختالل از نشانه

ــر از آن اســت  کــرد دینــی، روی شناســی و  ه در روانکــاخــتالالت شخصــیت چیــزي فرات
 M-IV  DSهاي راهنماي تشخیصی و آماري اخـتالالت روانـی ماننـد    تابکی در کپزش روان
تعریـف و معیارهـاي   در حـوزه دیـن،   رفتار نابهنجار و آسیب روانی بندي شده است.  طبقه

هاي تشخیصی بـراي آسـیب روانـی و رفتـار      كتشخیصی خاص خود را دارد. از جمله مال
  ند از:ا نابهنجار عبارت

اهنگی بـا  ناهمـ هـاي معنـوي و اخالقـی،     فطرت انسانی، تضاد با ارزش فاصله گرفتن از
ننـده  ک تضـییع ارض بـا سـعادت و کمـال واقعـی جامعـه و      تعـ سعادت و کمال واقعی فرد، 

 هاي وجودي انسان. ظرفیت
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آلـود و منافقانـه در    كفرآمیـز، شـر  کباورها و رفتارهـاي  یاد شده، هاي  كبا توجه به مال
ظلم به خود یـا دیگـران، در   و  گویی بر، حسد، دروغکي، غرور، تحوزه اعتقادات، خودپسند

حوزه مربوط به اخالق اجتماعی، و از خود بیگانگی، غفلت از خدا، پیروي از هوا و هـوس  
و در  شـود  مـی شـمرده  در حوزه اخالق فردي، نوعی آسیب روانی و اختالل شخصیت  و...
شناسـی   . در رواناسـت  شـده  دار دادههایی هشـ  ها به چنین آسیب آن و مجامع روایی بارقر

بیمـاري روانـی و اخـتالل    یـاد شـده،   هاي  چه بسا بسیاري از بیماريکی، پزش بالینی و روان
بندي اختالالت روانی جاي نگیرد، حال  و در طبقهشمرده نشود شخصیت یا رفتار نابهنجار 

  شوند. تلقی میروانی و بیماري  ه براساس آیات و روایات اسالمی همه آنها آسیبکآن
ی و کپزشـ  ه در روانکـ هـاي روانـی فراتـر از آن چیـزي اسـت       آیـد آسـیب   به نظر مـی 

طـرح و  اخـتالل در ایـن دو شـاخه از علـم،     عنـوان   به شناسی بالینی آمده است. آنچه روان
  هاي روانی است. فقط بخشی از آسیببندي شده،  طبقه

  رد دينیكشخصيت سالم در رويح) 
کـه در معـرض عوامـل محیطـی قـرار گیـرد،       از اینپیش ه انسان کشد در مباحث قبلی بیان 

و غیرجسمانی است. ساحت غیرجسـمانی،  ه شامل دو ساحت جسمانی کداراي نفس است 
مثل عقل و دارد. فطرت نیز از عناصري، » فطرت«ساخت روانی اولیه به نام  کدرون خود ی

ادرست و به منزلـه چراغـی   ز شناخت و تشخیص درست از نکمرعقل، است. مند  بهرهقلب 
وري در دو حـوزه شـناخت و    نشکـ را آمـاده   ه درون قلب را روشـن و آن کاست روشنگر 

ند. ساحت مادي نفس نیز جایگـاه غرایـز و نیازهـاي زیسـتی اسـت و تحـت       ک گرایش می
ي و حیـوانی  مـاد هاي  لذتمیت نیروهاي جهل قرار دارد و آدمی را به سمت کسیطره و حا

مت انسـان در  و سـال  اسـت دائمی تقابل ابراین، بین نیروهاي عقل و جهل، دهد. بن سوق می
 ،بـا تربیـت درسـت   عقـل  گرو تعامل صحیح عناصـر موجـود در نفـس اسـت؛ یعنـی اگـر       

و گرفتـه  و نیروهاي جهـل را در اختیـار    کردهت وجود انسان را تصاحب کفرمانروایی ممل
بندد، شخصیت به صورت سـالم  ار ک به پتانسیل موجود در نفس را در ارضاي صحیح غرایز

هاي گوناگون شناختی، انگیزشی و رفتاري، مطلوب و  وري آن در حوزه نشکو گرفته ل کش
ه به این توانـایی و مهـارت   کافرادي هاي متعدد، شکوفا خواهد شد.  و در زمینهبوده ارآمد ک
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امـام  سالمی خواهند داشت. گیرند، شخصیت به دست  هاي نفسانی را ه مهار انگیزهکبرسند 
ه هوس او بـر او  کسی است کارجمندترین افراد « فرماید: می در وصف چنین افرادي علی

  96.»فرمایی نداشته باشد مکتسلط و ح
ناپذیر است، سالمت  ل منسجم و تجزیهک که شخصیت انسان یکافزون بر این، از آنجا 

انسـجام ایـن سیسـتم حفـظ و همـه      ه وحدت و کشود  امل وي هنگامی محقق میکروانی 
اجزاي آن، یعنی ابعاد زیستی، عاطفی، هیجانی، شناختی، رفتـاري، معنـوي و اجتمـاعی آن،    

ایـن وحـدت و انسـجام بـا آگـاهی و      کـرد دینـی،   ننـد. در روی کدیگر عمل کهماهنگ با ی
عال تحقق پارچگی، یعنی ایمان به خداوند مت کبخش و ی گیري به سمت منبع وحدت جهت

کـه بـه شخصـیت و    ساختار نهفته در درون است  کآگاهی یخدا«یابد. به عبارت دیگر،  می
 کیـ عنـوان   به بخشد. این روند در جهت توحید، توحیدیافتگی و انسجام میسیستم روانی، 

 آلپـورت نیست. تحقیقات  الی مستثنکباشد و انسان نیز از این قاعده  م در عالم میکاصل حا
بینی توحیدي و ایمان بـه خـدا اسـاس     ه جهانکنیز نشان داده  تهرانی ،بونرو  لیکی ،راسو 

  97».استل عامل اصلی شخصیت سالم آسالمت روان و بالم
هاي شخصـیت او،   لفهؤه عالوه بر هماهنگی بین مدارد کسی شخصیت سالم نابراین، کب

ان از جهـ ها، رنگ توحیدي و صبغه الهـی داشـته باشـند؛ یعنـی شـناخت او       لفهؤهمه این م
، ثر حقیقی در این عـالم بدانـد  ؤخدا را مو ائنات را صنع خدا کتوحیدي باشد، همه هستی، 

، بزداید شود ه به بیماري آن منجر میکنیت و انگیزه او الهی باشد، قلب را از رذایل اخالقی 
هـا و   و صفات انسانی را در خـود ایجـاد و تقویـت و رفتـار خـود را هماهنـگ بـا انگیـزه        

امر الهی انجام دهد. چنـین  هر عملی را با قصد قربت و به انگیزه امتثال و ده، رکباورهایش 
نات او جنبه قُربی کات و سکه همه حرکگیرد، بل ل میکنه تنها شخصیت او سالم شانسانی، 
شـود و مقـام و منزلـت     می تر کیددهد به خدا نز ه انجام میکیعنی با هر عملی ؛ ندک پیدا می

 كبینـی توحیـدي، در   د. چنین انسـانی عـالوه بـر داشـتن جهـان     داربهتري نزد باري تعالی 
رفتــار خــود را در شــرایط کــرده،  احســاس خودارزشـمندي داشــته، واقعیــت از صـحیحی  

زندگی هدفمندي  در پی نظام ارزشی صحیح ک، با پذیرفتن ینمودهنترل کگوناگون زندگی 
هـاي الهـی    منـدي از نعمـت   هضـمن بهـر  و  ال، با انگیزه و با نشـاطی دارد زندگی فعبوده و 
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در ابراز عواطف بوده، تعامل او با دیگران سالم و سازنده نداشته، گونه وابستگی به دنیا  هیچ
در  وورزیـد  به همنوعان خود عشق نداشته لی کدیگران مشدر خصوص و احساسات خود 

  ند.ک خدمت به آنها هیچ مضایقه نمی

  گيری حث و نتيجهب
بـراي  گرفتـه اسـت.   پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوي دینی براي مطالعه شخصیت انجام 

. ابتـدا مبـانی نظـري    ه اسـت انجام پژوهش از روش استنباطی و تحلیل مفهومی استفاده شد
سـپس مفـاهیم    ه،، از متون دینـی بـه دسـت آمـد    داردشناختی وحیانی  ه جنبه هستیکالگو 

انـد از: مفهـوم    ساخت اولیه شخصیت شناسایی شده اسـت. ایـن مفـاهیم عبـارت     ناظر بهاساسی 
دهـد کـه سـاخت اولیـه      نفس، فطرت، قلب، عقل و جهـل. همچنـین نتـایج پـژوهش نشـان مـی      

شخصیت همان نفس است. نفس دو ساحت مادي و غیرمادي دارد. ساحت مادي نفـس در واقـع   
غرایز حیوانی است و نیروي جهل حاکم بـر ایـن    به بعد زیستی انسان اشاره دارد که جایگاه همه

بخش از نفس است. ساحت غیرمادي نفس، واجد یک ساخت روانی است به نـام فطـرت.   
 هـاي  این ساخت، درون خود عناصري به نام عقل و قلب را در اختیار دارد که همه شناخت

  رد.گی انجام میآنها وسیله  به ها، عواطف و هیجانات حصولی و حضوري، گرایش
وري مسـتقل نفـس از    نشکـ ه است کاین  هآمدبه دست  ه از این پژوهشکته دیگري کن

بـه ایـن   نـدارد؛  وري مسـتقل   نشنفس قبل از تولد، کشود و  زمان تولد و به تدریج آغاز می
دهنده ساخت اولیه شخصیت، یعنی، عقل، قلب و  یلکعناصر تشکه از همان بدو تولد، بیان 

کنـد.   ل ارگانیزم با عوامل محیطی تعامل بر قرار میک، سپس بودهدیگر کجهل در تعامل با ی
دهـد و حاصـل آن    ي و پویشـی شخصـیت را نشـان مـی    رو نشکجنبه این تعامل دوسویه، 

زنـدگی انسـان از   شود که  یات و روایات استفاده میپدیدآیی شخصیت است. همچنین از آ
تشکیل از مراحل متفاوت و مشخصی  هکبلی ندارد، نواخت کنظر اسالم وضعیت پیوسته و ی

ه کـ مراحـل و منـازلی دارد   چه قبل از تولد و چه بعـد از تولـد،   و مسیر تحول انسان یافته، 
 عبوراز آنها اجتناب ناپذیر است.

هـاي   مین نیازمنـدي أمین یا عدم تأثیر هر مرحله در مرحله بعد از آن از نظر تأتهمچنین 
ه کـ شـود   از آیات و روایات استفاده مـی طور  . همینی از نظر اسالم پذیرفته شده استروح
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که شخصـیت او در تمـام ابعـاد،    مال واقعی خود دست یابد کتواند به  انسان در صورتی می
 ، اخالقی و معنوي تحول پیدا کند.یعنی بعد شناختی، عاطفی

عقـل بـا   سالمت انسان در گرو تعامل صحیح عناصر موجود در نفس است؛ یعنـی اگـر   
و نیروهـاي جهـل را در   کـرده  ت وجود انسان را تصاحب کفرمانروایی ممل ست، تربیت در

شخصیت به بندد، کار  به و پتانسیل موجود در نفس را در ارضاي صحیح غرایزگرفته اختیار 
 گیرد. صورت سالم شکل می

ه وحـدت و انسـجام   کشود  امل انسان هنگامی محقق میکعالوه بر این، سالمت روانی 
صیت، یعنی بعد زیسـتی، عـاطفی، هیجـانی، شـناختی، رفتـاري، معنـوي و       همه اجزاي شخ

ایـن وحـدت و انسـجام بـا     کرد دینی، نند. در رویکدیگر عمل کاجتماعی آن، هماهنگ با ی
پارچگی، یعنی ایمـان بـه خداونـد     کگیري به سمت منبع وحدت بخش و ی آگاهی و جهت
 یابد. متعال تحقق می

ـ فاصـله    نـد از: الـف  ا روانی و رفتار نابهنجـار عبـارت  معیارهاي تشخیصی براي آسیب 
ناهمـاهنگی بـا   ـ   ج، هـاي معنـوي و اخالقـی    تضاد با ارزشـ   بگرفتن از فطرت انسانی، 

ننـده  ک تضـییع ـ    ه، مال واقعی جامعهکتعارض با سعادت و ـ   د، مال واقعی فردکسعادت و 
 هاي وجودي انسان. ظرفیت

ه کهاي روانی فراتر از آن چیزي است  ، دامنه آسیبصیهاي تشخی كمالاین با توجه به 
اختالل در این دو شـاخه از  عنوان  به آنچهاست.  شناسی بالینی آمده ی و روانکپزش در روان

  هاي روانی است. علم طرح شده، فقط بخشی از آسیب
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