کاوشی در مفهوم شخصيت از منظر قران کریم
اسداﷲَ غالميان

واژه شخصيت از كلمه التين پرسونا ( نقاب) گرفته شده كه اشاره به ماسكي دارد كه هنر پيشه ها در يونان
هنگام اجراي نمايش به چهره خود مي زدند] . [1شخصيت اشاره به ويژگي هايي دارد كه شامل الگوهاي

فكري،هيجاني و رفتاري اس ت] . [2وقتي شخصي را با اين ويژگي ها توصيف مي كنيم به اين معني اس ت كه

در نگاه قرآن ،حقيقت انسان به روح و روان وي مرتبط مي با شد و روح الهي در انسان به وديعت نهاده شده
است و به تعبيري ،روحي از خداوند است كه انسان را آماده دريافت صفات عالي و عشق ورزيدن به حق م ي

افراد تمايل دارند تا در هر زمان و موقعيتي به گونه هاي مشابه عمل كنند ،همچنين آلپورت معتقد است كه

كند كه همان عنصرعلوي است كه انسان را آماده تحقق اموري واال و كسب صفاتي مقدس مي سازد و او ر ا

شخصيت ،سازمان پويايي در درون سيست م روانشناختي و جسماني فرد اس ت كه تحت تاثير الگو هاي

براي ارتقا به مقامي باالتر از حيوان شايسته مي گرداند و هدف و غايت واال و خطوط اصلي زندگي و ر وش آن

فكري،هيجاني و رفتاري مي باشد] . [3ويژگي هاي شخصيتي ،اولويت ها را براي ايجاد پيامدهاي خاص در

را برايش مشخص و ترسي م مي نمايد .عالوه بر اين  ،بر گرايش او به منشا ارزش ها و معارفي كه حقيق ت وجود

موقعيت تبيين مي كند] . [4درجريان ر شد انسان ،سال هاي حساسي وجود دارد كه تاثير خود را در تمام

انسان براي تحقق آنهاست نيز مي افزايد و از آن جا كه ساختار روح و روان انسان با حيوانات متفاوت اس ت ،لذا

مراحل زندگي برجاي مي گذارد ،سال هاي نوجواني از اين دوران هاي مهم اس ت] . [5در پهنه تحول و رشد

انسان  ،دوره نوجواني و جواني به عنوان يكي از حساس ترين دوران رشد است كه تغييرات سريعي د ر ابعاد
جسماني ،عاطفي ،شناختي و اجتماعي پديد مي آيد]. [6

ويژگي هاي شناختي ) (Cognitiveو ويژگي هاي عاطفي ) (Emotionalو ويژگي هاي
رفتاري) (Behavioralبررسي مي شود .جهان بيني مجموعه اي از قضاوت هاي عقالني انسان درباره مسائل

كلي جهان است اگر اين توصيف عقالني از جهان هستي از حيطه نظام معرفتي فراتر رفته و انگيزه اي براي
پيشينه تحقيق

يداﷲ پور و فاضلي () 1391درپژوهشي تح ت عنوان روان شناسي شخصيت سال م از منظر قرآن به اين نت يجه

رفتار شود،در آن صورت تبديل به يك نگرش ( جهان نگري) مي گردد  .از آن جا كه نگرش هاي عقالني نقش

بنيادي در توصيف عمل و وظايف زندگي هر فرد دارند ،از بنيادي ترين مولفه هاي شخصيت سالم ،پذيرش

رسيد كه سالمت روان و بهداشت تحت تاثير الگوهاي فرهنگي ،اجتماعي و ا خالقي جوامع مختلف قرار دارد،

يك نظام اعتقادي و شناختي و نوعي جهان بيني است كه آفرينش جهان و حيات انسان را معنا دار سازد]. [8

اما بر اساس عرف اجتماعي و فرهنگي جوامع ،متغيير هاي ان متفاوت نيست ،اگر چه شايد جامعه اي

از منظر قرآن كريم ،انسان داراي شخصيت سالم،نگاهي توحيدي به نظام هستي دارد و آن را داراي خالق ي

رفتاري ،را سالم بداند ،در حالي كه آن رفتار سالم نيست يا از سالمت كامل برخوردار نيس ت] . [7ايمان به

توانا ،حكيم ،دانا و قابل اتكاء مي داند؛ انسان داراي شخصي ت سالم با شناخت و ايمان به خدا بر آن ا ست :امكان

خداوند(مبدا) ،قيامت(معاد ) و فرشتگان الهي ،كتابهاي آسماني  ،پيامبران الهي  ،جهان غيب و عمل صالح

م هَ َد ى
لَ  شَيْءَ  خَلْ َقهُ ثُ ََّ 
ي أَعْ طَى كُ َّ
شناخت آغاز هستي وجود دارد؛آن هم با سير در آفاق زمين» قَالَ ََ ربُّنَا الَّ ِذ َِ 

برآمده از ايمان عميق ،سالمت روان را ميسر و ممكن مي سازد و تنها مرجع ارائه الگو در شخصيت سال م
انساني  ،پيام آوران آسماني اند كه در عين انسان بودن و بشر خواندن خود ،در سه حوزه عاطفه ،شناخ ت و

« (طه.) 50/

رفتار،بهترين الگوي سالمت روان بوده اند .در پژوهش موسوي و متقي فر( ) 1390كه با عنوان شخصي ت
سالم در انديشه اسالمي ،نگاهي به رابطه آن با نماز در دوران جواني انجام پذيرفت بيان نمود كه از منظر
اسالمي ،انساني كه هدف نهايي اش قرب الهي است و ميان انديشه و گفتار و رفتارش هماهنگي وجو د دارد
از سالمت شخصيت برخوردار است و از الگوي ثابت فكري ،عاطفي ،اخالقي و رفتاري برخوردار بوده و هيچ

از منظر اسالمي ،انساني كه هدف نهايي اش قرب الهي است و ميان انديشه  ،گفتار و رفتارش هماهنگي و جود
دارد ،از سالمت شخصيت برخوردار است .از اين رو ،تمام اهداف ،رفتارها و گراش هاي او در جهت تامين هدف

گاه دچار بحران هويت نمي شود] . [7شخصيت سالم و ايمن ،برآيند تعامل مثبت و هماهنگي ميان عامل

نهايي تنظيم مي شود .تنها بنده خداست ،و از الگوهاي قابت فكري ،عاطفي  ،اخالقي و رفتاري برخوردار بوده و

وراثت،نظام تربيتي ،آموزشي و اجتماعي است .آرامش ،نگاه خوشبينانه ،خود شناسي ،آخرت گرايي ،ا حساس

هيچ گاه دچار بحران هويت نمي شود ،شخصيت سالم و ايمن ،بر آيند تعامل مثب ت و هماهنگي ميان عامل وراثت

مسئوليت،حيا،عفت و پاكدامني،محبت ،بصيرت و خضوع در برابر پروردگار همه از آثار نماز و انس با خداوند

 ،نظام تربيتي  ،آموز شي و اجتماعي است .بنابراين  ،اگر ميان عوامل تاثيرگذار تربيتي  ،وحدت و هماهنگي الزم

به شمار مي آيند كه بدون توجه به اين مولفه ها نمي توان از شخصيت و روان سالم سخن گفت.

نباشد ،تاثير گذاري آنها مثبت نخواهد بود  .در انديشه ا سالمي ،نقش بندگي ،در سالم ت شخصيت بي بديل
است.آرامش  ،نگاه خوشبينانه ،خودشانسي  ،آخرت گرايي ،ا حساس مسئوليت ،حيا  ،عفت و پاكدامني ،محب ت به

اولياي دين و مردم ،بصيرت و خضوع در برابر پروردگار و  ...همه از آثار شناخت ،ارتباط و انس با خداوند به شمار
مي آيند ،كه بدون اين مولفه ها نمي توان از سالمت شخصي ت و روان سخن گفت .بي ترديد  ،الگوي كامل و عيني
تاكنون نظريات مختلفي در مورد چيستي شخصيت انسان ارائه شده است .هر كدام از علوم مختلف فلسفه ،
روانشناسي ،علوم اجتماعي و  ...در پي يافتن ابعاد وجودي شخصيت انسان بوده اند  .اما اكنون سوال اين

شخصيت سالم قرآني ،شخصي ت الهي و ملكوتي پيامبر گرامي ا سالم (ص)  ،امامان معصوم(ع) و حضرت ف اطمه
(س) مي باشند.
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