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Explorate of the Structures of Moral Personality in Islamic Texts; 
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Mohammad Sanagoie Zadeh

 

 

Abstract 

Moral personality is one of the important and influential structures in 

the formation of personality according to Islam. Although ethics has 

been discussed in psychology from the perspective of growth or moral 

judgment, less attention has been paid to moral personality. The 

present study, while comparing moral personality from the 

perspectives of Islam and psychology, has explored the structures of 

moral personality in Islamic texts. The method of qualitative research 

with the analysis of themes was used. By searching for human moral 

characteristics in related verses and hadiths, basic, organizing, and 

comprehensive themes were discovered from Islamic texts. Findings 

showed that the comprehensive theme of moral personality includes 

four organizing themes of certainty, patience, justice, and jihad, and 

each of these organizing themes includes four basic themes. The 

theme of certainty includes accepting reality, trust, surrender, and 

submission. The theme of patience includes forbearance, asceticism, 

caution, accuracy, and care. The theme of justice includes impartiality, 

moderation, honesty, and loyalty, and the theme of jihad includes 

confronting lusts, controlling anger, courage, and striving in the divine 

path. The results of the present study can be effective for constructing 

a moral personality questionnaire and measuring it and providing a 

program to promote moral qualities in human personality. 
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 کیفی مطالعۀ یک اسالمی؛ متون در اخالقی شخصیت های سازه کشف

  اده محمد ثناگویی

 

 چکیده

 نظر ا  شصصیت گیری شکل در تأثیرگذار و مهم های سا ه ا  یکی اختمی شصصیت

 اختمای مضااوت یاا رشد منظر ا  اختق مقولۀ شناسی، روان در هرچند. است است 

 واژوهخ. اسات شاده ورداختاه اختمی کمتر موضوع شصصیت به ولی شده، بررسی

 کشاف باه شناسای، روان و اسات  نظار ا  اختمای شصصایت مقایناۀ ضامو حاضر،

و  کیفای وژوهخ، روز. است ورداخته استمی متون در اختمی شصصیت های سا ه
              بااا فراگیاار و دهنده سااا مان وایااه، مضااامیو کااه اساات مضااامیو تحلیاال نااوع ا 

 اساتمی متاون ا  مارت   روایاات و آیاات در انناان اختمی های ویژگی جنتجوی

                اختماای شصصاایت فراگیاار مضاامون داد نشااان وااژوهخ های یافتااه. شااد کشااف

 ایاو ا  هریاک که است جهاد و عدل ص ر، یقیو، دهند  سا مان مضمون چهار شامل

 شااامل یقاایو مضاامون باشااد؛ می وایااه مضاامون چهااار شااامل دهنده سااا مان مضااامیو

 شاامل صا ر مضامون. اسات تقدیرواذیری و واذیری تفویض توکال، وذیری، حقیقت
 انصااف، شاامل عادل مضامون. است مرام ت و دمت و احتیاط  هد، ور ی، حوصله

 مهاار شاهوات، باا مقابلاه شامل جهاد مضمون و است وفاداری و صدامت روی، میانه
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 بارای تواناد می حاضار واژوهخ نتاایج. اسات الهای منیر در تتز و شهامت خشم،

 صفات ارتقای برای برنامه ارائۀ و آن سنجخ و اختمی شصصیت نامۀ ورسخ ساخت

 .باشد مؤثر اننان شصصیت در اختمی

 

 ها کلیدواژه

 کیفی. وژوهخ استمی، متون  اختمی، شصصیت  ها،             سا ه

 

 مقدمه

                   اخاااتق محوریااات باااا مصتلاااف باااه بحاااث درباااار  متغیرهاااای شناساااان، روان

                     ،(Carpendale,2009) اختماااای رشااااد شااااامل متغیرهااااا ایااااو انااااد؛ ورداخته

       (،Hardy&Carlo,2011) اختماااای هویاااات ،(Idem,2000) اختماااای مضاااااوت

                          اختمااااای بیااااانخ (،Gino,Kouchaki&Galinsky,2015اختمااااای ) فضااااایلت

(Slovic & Västfjäll, 2010) هوز و ( اختمیAmini & Rezaei, 2019) .است  

 شاده بحاث کمتار شناسای روان در آن های سا ه و اختمی شصصیت دربار  ولی

                    اختمااای مضااااوت مااادل بااار اسااااس شناساااان روان ا  برخااای هرچناااد اسااات،

 برای مثاال، اند؛ کرده میرح اختمی شصصیت های ویژگی دربار  میالااتی کل رگ،

اختماای  دانااخ شااامل (Hogan, 1973) هوگااان ماادل در ابااااد اختماای شصصاایت

(moral knowledge،) اجتماعی ( شااادنsocialization،) ( همااادلیempathy،) 

نارویز و  است یا (moral judgmentاختمی ) مضاوت و (autonomyخودمصتاری )

 شاناختی مادل بار م تنایشصصایت اختمای را  (،Narvaez, et al, 2006) همکاران

 های ساا کار تأثیرگاذاری باه اجتمااعی شاناختی مادل  یارا کردناد؛ ت ییو اجتماعی

 اگاار کااه ای گونااه به کنااد؛ می توجااه اجتماااعی هااای ادرا  باار شااناختی -عاااطفی

 هاا آن بار اسااس فارد هیجانی عاطفی های سا کار شوند، فاال شناختی های واره طرح

  کند. می ادرا  آن میابق با را اجتماعی محی  شصص شده، فاال
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 تایایو را فارد رفتااری هاای گرایخ و وظاایف اهاداف، انتصاابی، چارچوِّ ایو

 فارد کاه کنناد می ادعا ها آن مدل، ایو بر اساس. (Lapsley & Hill, 2009کند ) می

 کاه اسات فاردی اسات، اختمای شصصایت یاا هویات دارای کاه کنای یاا اختمی

 (.Narvaez, et al, 2006) تث یت شده است او برای اختمی های مقوله

 ماسک مانی ( بهPersona) «ورسونا» ماادل شناسی، روان اصیتح یک شصصیت،

 مالاب در را او نقاخ دیگران تا گیرد می خود جلوی صورت با یگر که است مابی یا

 آن ا  حااکی تا یار ایاو(. 40 ا ؛4177 فینات، و فینت) کنند مشاهده ماسک آن

 و کنناد می برمارار ارت ااط دیگاران باا خاویخ شصصایت ا  طریاق ها اننان که است

 . است افراد اجتماعی جلو  شصصیت،

 ا  یکای فروید. اند ورداخته شناسی روان نظر ا  شصصیت ت ییو به مصتلفی نظریات

 تواننت شصصیت نظریۀ ارائۀ با او. رود می شمار به عرصه ایو در وردا ان نظریه اولیو

          های سااا ه. کنااد ایجااادتحااولی  شناساای روان منظاار ا  شصصاایت ت یاایو و فهاام در

 شصصایت داشات، مارار نگری تجزیاه دیادگاه تاأثیر تحت بیشتر که فروید شصصیتی

 داد تقلیال (Super egoایگاو ) ساوور و (Egoایگاو ) ، (Idنهاد ) سا   سه به را اننان

(Rassool, 2016ا  دیدگاه فروید .)، بلکاه نینات، اختمای تنها ناه انناان شصصیت 

 ینااتی  غرایااز و ها خواسااته برآمااده ا  او، نظاار ا  شصصاایت ایجاااد اصاالی عنصاار

(Biological instincts) کامل طور به  ینتی ایو غرایز که صورتی در و است اننان 

 شاوند، ارضا (Psycho sexual developmentجننی ) روانی رشد مراحل اساسبر 

 (.Abu-Raiya, 2014گیرد ) شکل می سالم شصصیتی

 های وایاه بار شناسای شصصایت ا  نظار روان فرویاد، روانکااوی نظریۀ با بنابرایو،

 و رهاا شصصیت ماادل را سالم شصصیت فروید، که نحوی به استوار شد؛ غیراختمی

 رشاد، مراحال در شصصایت اگار دیگار، ع ارت به. داننت (Unfixedتث یت ) بدون

 و ساالم ب یناد، شاده تأمیو آ اد، و رهاا طور باه را خاود  ینتی غرایز و جننی نیروی

 (. Rassool, 2016) بود خواهد (Neuropsychiatricرنجوری ) روان بدون
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               هنجارهاااای حتااای و دینااای ماااذه ی، اختمااای، هاااای ار ز فرویاااد، نظااار ا 

 ایگاو و کنناد ایجاادتاارض اختمای  نهاد، و ایگو بیو توانند می اجتماعی و فرهنگی

 شااود رنجااور روان (Moral anxietyاختمای ) اضاایراِّ تاأثیر تحت شااده، ضاایف

(Endler & Kocovski, 2001) . 

 کردناد،انتقااد  او دیادگاها   هورنای آدلر، یون ، مانند فروید شاگردانهرچند 

          اصااولی و عمااده مهاام، نظریااات ا  یکاای شناساای روان در ایااو دیاادگاه همچنااان

 شصصایت نظریاۀ آدلار، و یونا . (Schultz & Schultz, 2016شود ) می محنوِّ

 غرایاز بار اسااس صرفاً  تواند نمی شصصیت بودند ماتقد کردند. آنان تادیل را فروید

حقاارت  احنااس نظیار اجتمااعی های مؤلفاه ا  باضای و بگیارد شاکل نهااد  ینتی

(Inferiority complex) آ ادی دیگاران، برابار در (اجتمااعیSocial freedom) ، 

(. Ibid) مؤثرنااد شصصاایت گیااری شااکل هاام در فرهنگاای های کلیشااه و ها اساایوره

 روابا  بلکه گیرد، نمی مرار نهاد تأثیر تحت صرفاً  ایگو ها، نئوفرویدی نظر ا  بنابرایو،

 اصالی ساا   عنوان باه ایگاو تقویات یاا تضایف در تواند می نیز فرهنگی و اجتماعی

 .باشد مؤثر شصصیت

            ینااتی و غریاازی و حیااوانی درجااات بااه را اننااان شصصاایت فرویااد هرچنااد

 اننااان انناانیت ا  حمایات باه اگزینتانناایال و گرایانه انناان های دیادگاه داد، تنازل

 ماادرت بصشاایدن (،Will freedomآ اد ) اراد  تحقااق بااا کردنااد سااای و ورداختااه

 اساتادادهای باه توجاه انناان، شصصایت ماداری ار ز (،Choice Powerانتصاِّ )

 (،Actualizationخودشااکوفایی ) احتاارا  و تالااق، عشااق، نظیاار اجتماااعی و انناانی

 (.Waterman, 2013کنند ) متاالی را اننان شصصیت

 نتوانااد ومتاای اننااان شصصاایت ماتقدنااد یاازن وجااودگرا های داران دیاادگاه طاارف

 رنجاوری روان دچاار رفا  کناد، را خود (Existential anxietyوجودی ) اضیراِّ

کاه  اننانی و ترسد می فقدان تنهایی و ووچی، ا  اننان که کنند می بیان شود. آنان می

 است.  ووچی یا فقدان گرفتار است، رنجوری روان دچار



 

 

زه
سا

ف 
کش

فی
 کی

عۀ
طال

ک م
؛ ی

می
سال

ن ا
تو

ر م
ی د

الق
اخ

ت 
صی

شخ
ی 

ها
  

151 

 بارای دهد می اختیار و انتصاِّ مدرت اننان به که نیز آ ادی حتی ا  ایو دیدگاه،

 ا  اضایراِّ گیاری و  تصامیم در تردیاد دچاار را او  یارا است؛ آور اضیراِّ اننان

 شاود رنجاور روان اننان شود می باعث موضوع ایو و کند می خود سرنوشت و آینده

 اننااان باارای اختماای هااای ار ز رو، ا ایااو ؛(360، ا4177 فیناات، و فیناات)

 حفا  باه نااظر گیری تصامیم کاردار و ا  اننان شوند می باعث  یرا آورند؛ اضیراِّ

 دچاار باشد، اختمی شصصیت یک اینکه ا  اننان شود. مضیرِّ اختمی های ار ز

 . کند می رنجور روان را او اختمی های ار ز داشتو و شود می وجودی اضیراِّ

 اختمای هاای ار ز اینکاه جای باه اننان ماتقدند سکوالر وجودگرایان بنابرایو،

 کناد(. )جال بنا د اختمی های ار زخود  برایباید  کند، حاکم خود بر را موجود

 باشد رها تواند می سا د، می  ندگی مانای یا اختمی های ار ز خود برای که اننانی

 (. Yalom, 2020) کند  ندگی اضیراِّ بدون و

 مالاب در تاوان نمی را انناان شصصایت ماتقدناد نیاز رفتارگرایان دیگر، سوی ا 

 مصتلاف های مادل تاأثیر تحت انناان شصصایت بلکاه شاناخت، شصصایتی های سا ه

 الگوهااای یااا واسااخ - نااده موجااود -محاار  یااا واسااخ -محاار  نظیاار یااادگیری

 نیا هاای و فر نادی-والاد روابا  یاا( Schultz & Schultz, 2016) گیری سرمشاق

 ناساالم یاا ساالم و یاباد می رشاد ارت ااطی، هاای بافت یا و کودکی دوران ارضانشد 

 (. 4611همکاران،  و محمدی) شود می

 شصصایت، در اختمای های ساا ه رساد می نظار باه شاده، گفته میالب به توجه با

ایاو  اینکاه یاا ن وده موردتوجه اساساً  شناسی روان عمد  نظریات ا  باضی در حدامل

 در ایاو. اند ساالم دانناته شصصایت با تاارض در را اختمی های سا ه وردا ان، نظریه

 اسات و اختمای سا   شصصیت، در اصل تریو مهم استمی، متون که در است حالی

  یارا اسات؛ خاورده ویوناد م اانی اسات  باه عمل با منتقیم طور به استمی شصصیت

 . بکوشند اختمی رفتارهای در کنب که آمو د می خود ویروان به است 
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          هادف بلکاه نینات، منالمان  نادگی در یاک هادف صارفاً  اختمای شصصیت

             خواسااته ماارد  ا  ماطاانااه اساات . (Ricardo, 2012اساات ) اسااتمی ایمااان نهااایی

 ویژگای ایاو بار تقویات  یر احادیث آورند؛ دست به خوبی اختمی شصصیت است

 :کنند می تأکید

 ایشاان «اسات؟ کادا  اعماال تریو بافضایلت» کردناد: سائوالاسات  ویام ر ا 

 انناان اعماال حنااِّ در چیازی هیچ» فرمود: ایشان همچنیو،. «اختمی نیک»: فرمود

 شما برتریو»: فرمود یا (470ا :4ج تا، یری، بیشا« )نینت اختمی نیک ا  تر سنگیو

 :00ج ق،4176 ،)مجلنای« باشد برتر نیک اختق نظر ا  که است کنی ایمان نظر ا 

 خاوِّ و سالو  و فاردی بیو رفتارهاای بایاد اصل در منلمانی، هر یانی (؛407ا

 (.Johnstone, et al, 2012دهد ) نشان را خوِّ اختق و شصصیت

                   نشااان آد ، حضاارت یاناای خداونااد، بشااری مصلااوق اولاایو  ینااتۀ تجربااۀ

                او یاناای اساات؛ عجاایو اختماای هااای ار ز بااا اننااان شصصاایت کااه دهااد می

 شصصایتی هاای ار ز خاالق و م ناا که خویخ خدای ا  را او چیزی چه که فهمد می

 .کند می نزدیک خداوند به را او چیزی چه و کند می دور اوست،

باا  هاا آن داشت، اما برحذر ممنوعه درخت ا  حوا را و آد  خداوند، ط ق مرآن، 

 مجاا ات را دو  آن آنکه ا  م ل خداوند، خوردند. ا  میو  آن درخت شییان وسوسۀ

 میاو  آن خاوردن ا  را شاما ماو آیاا کاه شاد یادآور ها آن به براند، بهشت ا  و کند

 خاود اشات اه متوجاه ها آن آنگاه نکرد ؟ آگاه شییان وسوسۀ ا  و نکرد  من  درخت

 الهای مجاا ات مشامول ساپس، کاردیم. ظلام خود به ما که کردند اعتراف و شدند

  .(00-41 اعراف،) شدند

(. 06اعاراف، ) که آنان را عفو کناد کردند التماس خداوند به درگاه آد  و حوا،

 فیارت باا میاابق و آشناسات باد و خاوِّ باا انناانی فیارت کاه دهد می نشان ایو

 شاود غفلت دچار است ممکو که حالی در دارد،گرایخ  خیر امور به خود توحیدی

 . دهد انجا  نیز الهی فیرت ختف و اختمی ضد امور و
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داساتان  را ا  ایاو (original sin« )اصلی گناهان»آمو    ،برخی متکلمان منیحی

 کاامتً  مرآن» بدوی، گفتۀ به. نینت میلب اند، اما هدف مرآن بیان ایو استن اط کرده

 نفاس باار تواناد نمی نفنای هیچ و شود نمی برده ارث به گناه که کند بیان می شفاف

 ذاتاااً  ها اننااان(. Badawi, 2010) 1«کنااد منتقاال آینااده نناال بااه یااا تحماال را دیگاار

 هار در خداوند که است ط یای حالت ایو آیند؛ می دنیا به خیر به تمایل با و اند خوِّ

 شاییانی های وسوسه و اماره نفس تأثیر تحت است اننان ممکو. است داده مرار نفس

 سرشاته ها خوبی با میابق را اننان فیرت خداوند ولی باشند، داشته تمایل نیز بدی به

 (. 67رو ،) است

 خدمت و اطاعت آفریده شدند تا ا  مابلیت اراده و شاور با بدان دلیل که ها اننان

 و عازت دلیال. شاوند می جادا آفارینخ بقیاۀ ا  درگاه خداوند برخاوردار باشاند، به

برخاوردار  شار و خیار ظرفیات و آ اد ا  توانایی انتصااِّ که است ایو اننان شرافت

 شار و خیر راه به را او و ؛النَّْجَدیِْ   َوَهَدیْنَاهُ  که کند می بیان وضوح به مرآن. است

 و درسات بایو تماایز تواناایی هرکنای ایاو، بار عاتوه(. 47 ،)بلاد «کاردیم هدایت

 : فرموداکر  ویام ر. دارد را نادرست

 فای حاا  ماا واإلثام الانفس إلیه واطمأنت القلب إلیه اطمأن ما ال ر مل ک، استفت»

. کنیاد مشاورت خاود ملاب باا وأفتو ؛ الناس أفتا  إن و الصدر فی وتردد النفس

 هماان ناونند عمل شوند و آرا  روح و ملب شود می باعث که است چیزی آن نیکی

 فتوا شما به مرد  چند هر کند، می تردد صدر در و ویچد می نفس در که است چیزی

 .(6044: ح1، ج4603شهری،  ری)محمدی « دهند

 و روحاانی م ادأ ا  را شصصایت انناان اساسااً  کاه شناسی روان نظریات برختف

سرشاته  توحیادی و الهای فیرت بر م نای است  در شصصیت بینند، می جدا او فیری

 آن م ادأ و هناتی خاالق با او شصصیت شود، می متولد اننان که  مانی ا . شده است
                                                 

ْ َر أ ْخَرِى  .1 َرة. ول ر  َوا ل  (.40فاطر، )َواَل تَزل
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یِ   َوْجَهَك  َفَأِق ْ : فرماید می خداوند (.Rassool, 2016) آشناست  ِفْطهَرَت  َحنِیًفا لِلد 

 ِ ِ  لَِخْلِق  یَبِْدیلَ  َت  َعَلیَْها النَّاَس  َفَطرَ  الَّتِي اَّللَّ ی ُ  لَِك َذه  اَّللَّ  َت  النَّاِس  َأکْثَرَ  ِک َّ َولَه  الَْقی  ُ  الد 

 یاک صاورتباه و یکپارچاه است  در شصصیت ایو، بر عتوه. (67)رو ،  یَْعَلُموَن 

 برمارار هام باا که ویوندی در ها سا ه ایو. دارد اصلی سا   چهار که است میرح کل

 .دهند می تشکیل را شصصیت کل، یک مالب در کنند، می

کاه  کارکردهاایی بر اسااس و هنتند انتزاعی موجود، های سا ه دیگر، ع ارت به 

 نفس ملب، عقل، ا : اند ع ارت ها سا ه ایو. وذیرد تأثیر می هریک ا  شصصیت دارند،

-Abu-Raiya, 2014; Rothman & Coyle, 2018; Rassool, 2016; alروح ) و

Ammar, Ahmad & Nordin, 2012.) 

                وصاال روح بااه یکپارچااه مؤلفااۀ یااک عنوان بااه ملااب اسااتمی، دیاادگاه ا 

اسات ( نیات) مصاد و اراده عاطفی، و شناختی ذهنی، موای استقرار محل که شود می

(Haque, 2004, p. 48).  

 کاه عمل و عاطفه ادرا ، باد سه شامل است مرکزی مرآنی، اصیتح در ملب،

 ایجااد باعاث ادرا  و مارفات کاه نحوی باه یکدیگرناد؛ بار مترتاب ایجااد، نظر ا 

 مقوالت ایجاد باعث عاطفی باد و شود می حب و رجا و خوف مثل عاطفی مقوالت

  (.4610 ،اسد ندی) است استغفار و گناه ا  فرار همچون عملی

 و تفکار تواناایی بلکاه شاود، می محناوِّ احناساات مرکاز تنها نه ملب بنابرایو،

 نیاروی» تواناد مای واماااً  ملاب کاه اناد کرده کشاف دانشامندان. دارد نیز ادرا  را

کنیم  مای تجرباه را هاا آن ما همۀ که باشد شهودی احناسات و افکار وشت «هوشمند

(Armour, 1991; Frampton, 1991; Ghilan, 2012; Pearsall, et al, 2002) .

 دیگاری و سالیم ملاب یکای اسات؛ موردتأکید مرآن در ملب نوع دو رسد می نظر به

دهد  نشان می است شده گفته منیب ملب در مرآن برای که هایی ویژگی مریض. ملب

عامال  منیاب ملاب مارآن، نظار ا  یانای اسات؛ سلیم ملب ا  ای که ملب منیب، مرت ه

 (.61-67است )ق،  بریو بهشت در خلود و الهی دعوت وذیرز
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 و عقال دیگار، ع اارت به است؛ شده میرح جهل برابر در عقل دینی، ادبیات در

 تواناد می انناان. کنناد می شقاوتمند یا ساادتمند را اننان که هنتند نیرویی دو جهل

 آن باا میاابق و باشد جهل تاب  یا کند رفتار و گیری تصمیم آن ط ق و باشد عقل تاب 

 باه و هناتند اننان در وجود فیری نیروی دو جهل و عقل رسد می نظر به. کند رفتار

 نیروهای تواند می خود فیرت با اننانی هر دیگر، ع ارت به ندارند؛ نیا  دانخ کنب

 نیروهای جهل و عقل. کند رفتار آن با میابق و در  را ها آن صفات و جهل و عقل

 دینای، ادبیات در. کنند می هدایت شر یا خیر سمت به را اننان و هنتند بصخ حرکت

 کلاای، طور باه اسات. شاده توصایف هریااک نیروهاای و جهال و عقال هاای ویژگی

 و باد صافات شاامل جهال نیروهاای و نیکاو و وناندیده صفات شامل عقل نیروهای

 کاانخ ماتقدنااد نیااز برخای. (41ح ،04ا :4کااافی، جاصااول  : .راساات ) ماذمو 

 شااوند می شصصاایت مصتلااف های رگااه گیری شااکل ساا ب جهاال مااوای یااا نیروهااا

 (. 614ا :0ج ؛4610 غروی، و بزرگی جان)

 آر وهاا، ها، خواسته ا  ای مجموعه و اننان جوهر نفس، استمی، اصیتحات در

 اصایتحات ماتقدناد منلمان دانشمندان بیشتر. وخوست خلق و ها گرایخ تجربیات،

 ایو اصلی تمایز اوتز، گفتۀ میابق. برد کار به یکدیگر جای توان به را می روح و نفس

 جادا بادن ا  اگر اما شود، می خوانده نفس دارد، مرار بدن در تا ومتی نفس که است

 هر شصص که شود می تلقی اننانی شصصیت یک نفس،. گویند می روحبه آن  شود،

 . (Utz, 2011, p. 66کند ) می متمایز دیگری ا  را

 امااره نفاس: اسات داده شارح را نفاس اصالی نوع سه حدامل خداوند مرآن، در

 کنناد( می سر نخ که هایی نفس) لوامه نفس ،(کنند می ترغیب به شر که هایی نفس)

 و وااالیخ رشاد، مراحال هاا ایاو نفس(. آرامخ حالت در های نفس) میمئنه نفس و

 (.Deuraseh & Abu Talib, 2005دهند ) را نشان می نفس تنل 

               شناساای، روان نظریااات باارختف گفاات تااوان می یادشااده، مااوارد باار اساااس

                      انناااان شصصااایت اختمااای هاااای ویژگی اسااات  در شصصااایت اصااالی هناااتۀ
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 در انناان شصصایت بناابرایو،(. al-Ammar, Ahmad & Nordin, 2012) اسات

 ا  خاوبی تمایز مدرت خداوند و 1دارد گیری تصمیم و انتصاِّ آگاهی، مدرت است 

 داناد می انناانی هار یانای 0اسات؛ داده مارار فیری صورت به اننان روان در را بدی

 اختمای هاای ار ز باا ذاتااً  انناان شصصیت است و بد چیزی چه و خوِّ چیزی چه

 (. 0ا :6ج ،4603 شهری، ری است )محمدی شده سرشته

 روح و نفس عقل، ملب، شامل )که است  در شصصیت های سا ه دیگر، ع ارت به

 در شصصایت های ساا ه و اسات  در شصصیت کارکرد که است آن ا  حاکی است(

 متاون ط اق یانای اسات؛ م تنی اختمی های ویژگی و صفات بر استمی شناسی روان

 ها، فضاایلت توانااد می و اساات اختماای های سااا ه دارای اننااان شصصاایت اسااتمی،

 اینکاه برای بنابرایو،. کند ت ییو و مارفی را شصصیت اختمی های ویژگی و ها ار ز

 های ساا ه اسات ال   باشاد تاریاف و سانجه مابال اسات  نظار ا  اختمای شصصیت

 دن ال به حاضر وژوهخ رو، ا ایو شود؛ کشف استمی متون نظر ا  اختمی شصصیت

 و کشاف را اختمای شصصایت های ساا ه اساتمی، متاون باه توجاه باا که است آن

 و تاریااف را اسااتمی اختماای شصصاایت بتااوان هااا آن باار اساااس تااا کنااد اسااتصراج

 .کرد تاییو کیفی نظر ا  را آن های شاخص

 

 پژوهش روش

 واژوهخ روز ا  اساتمی، متاون در اختمای شصصایت های ساا ه به دستیابی برای

 شاناخت، بارای روشای مضامون، تحلیال. شاد اساتفاده مضامیو تحلیل نوع ا  کیفی

 برای فرایندی روز، ایو. است کیفی های داده در موجود الگوهای گزارز و تحلیل

 تفصیلی و غنی هایی داده به را متنوع و وراکنده های داده و است متنی های داده تحلیل
                                                 

 .(41ت،)میام ة. صیرَ بَ  هل فنل لی نَ عَ  ننان  اإلبَل  .1

 .(47،)بلد یول جدَ النَّ  اه  ینَ دَ هَ  وَ  .0
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 -باشاد  داشاته وجود م ل ا  که - نظری چارچوبی به مضمون، تحلیل. کند می ت دیل

 مصتلاف اماور برای و متفاوت نظری های چارچوِّ در آن ا  توان می و نینت وابنته

 هام و وامایات بیان برای هم که است روشی مضمون، تحلیل همچنیو،. کرد استفاده

 اسات الگاویی مضامون، (.Braun & Clarke, 2006رود ) می کار به آن ت ییو برای

 حداکثر و مشاهدات یده سا مان و توصیف به حدامل و شود یم یافت ها داده در که

 و یتکارار یویژگا مضامون، ،یکلا طور باه ؛واردا د یم ودیده ا  یهای جن ه تفنیر به

 درباار  یخاصا تجربۀ و در  دهند  نشان وژوهشگر، نظر به که است متو در یمتمایز

 (.King & Horrocks, 2010است ) تحقیق سؤاالت

 دلیال باه. باود اساتمی متون روایات و مرآن آیات شامل ها داده گردآوری مناب 
 ا  «کاافی اصاول» کتااِّ مناب ، ایو تأخر و تقد  به توجه با حدیثی، مناب  گنتردگی

 وشاد  انتصااِّ متاأخر منااب  ا  «الشایاهوسائل» و «بحاراالنوار» کتاِّ دو متقد ، مناب 
 نیاز «ساجادیه صاحیفۀ» و «الحکماهمیازان» ،«ال تغاهنهج» کتاِّ سه ا ها،  افزون برآن

 . شد استفاده

 کفایات طریاق ا  نموناه تایایو حجام و استفاده شد هدفمند گیری نمونه روز ا 

 شد: انجا   یر ترتیب به وژوهخ مراحل. گرفت صورت مقوله اش اع و ها داده

 اننان؛ اختمی صفات با مرت   روایات و آیات بررسی. 4 

            اختماای های سااا ه بااه توجااه بااا آمده دساات به روایااات و آیااات واااالیخ. 0 

 اننان؛ شصصیت

 مضامیو؛ به دستیابی برای روایات و آیات بندی مقوله و کدگذاری. 6 

 ها؛ داده اعتمادوذیری. 1 
 مضامیو؛ سا ی یکپارچه. 0 
 رواسا ی برای متصصصان ا  نفر هشت به ها میان آن ارت اطات و مضامیو ارائۀ. 3 
 مضامیو؛ بیو ارت اطات اعت ار و

 . مضامیو ش کۀ تشکیل. 0 
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 .دهد می نشان را وژوهخ روند ،4شکل

 

 

 
 

 پژوهش روند :1شکل

 

 ا  هاا داده گاردآوری شاد؛ انجاا   یار های شیوه به کیفی های داده اعتمادوذیری

 وژوهشای های یافتاه روایای باه کاه دیگری شیو  ها. داده بیو گراییهمو  متادد مناب 

 هاایی داده یانی بود؛ مصتلف مناب  ا  آمده دست به مضامیو سوسا ی هم کرد، کمک

 مضامینی کاه و شد یکدست بندی مقوله مرحلۀ در آمد، دست به مصتلف مناب  ا  که

 . شدند بودند، حذف مکتوِّ اسناد ختف ن ودند یامرت    وژوهخ با

. شاد ارائاه کارشاناس هشات به وایایی سنجخ برای آمده دست به مضامیو سپس،

 حادیث و مرآنای علو  دکتری یا شناسی روان آموختۀ دکتری ایو کارشناسان، دانخ

 باالینی کار وژوهخ یا تدریس، مانند هایی فاالیت خود تصصص با ارت اط بودند و در

 و مناتصرج مضاامیو کارشناساان، ا  نفر دو حدامل که صورتی در. بودند داده انجا 

 تحلیال. شاد می وذیرفتاه ماوردنظر مضامون کردناد، می تأییاد را آناان بیو ارت اطات

 افازار نر  ا  اساتفاده باا و وژوهشاگر توسا  مضاامیو تحلیال روز با کیفی های داده

maxqda (47 ننصۀ) گرفت صورت . 

 

 پژوهش های یافته

 بار م تنی فراگیر و دهنده سا مان وایه، مضمون سه بر اساس را مضامیو ش کۀ ،0شکل

 متون نظر ا  شکل، میابق. دهد می نشان استمی متون در اختمی شصصیت های سا ه

  کرد. کدگذاری وایه مضمون شانزده در را اختمی صفات توان می استمی

 مرور متون
استخراج 

 عبارات معنادار
 کدگذاری 

اعتمادپذیری 

 داده ها

یکپارچه سازی 

 مضامین

تشکیل شبکۀ 

 مضامین

روایی سنجی 

 مضامین
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 وااذیری، تفویض وااذیری، توکل واذیری، حقیقت ا : انااد ع ارت مضامون شااانزده ایاو

               ور ی، حوصااااله وفاااااداری، صاااادامت، روی، میانااااه انصاااااف، تقدیروااااذیری،

 الهای، منایر در تاتز شاهوات، باا مقابلاه ور ی، دمات ور ی، احتیااط  هدور ی،

 . خشم مهار شهامت و

                      صااا ر، یقااایو، دهند  ساااا مان مضااامون چهاااار مالاااب در وایاااه مضااامون شاااانزده

             شصصاایت های سااا ه مضاامون، چهااار ایااو کااه شااوند می بناادی ط قه جهاااد و عاادل

 مضامیو ا  استفاده با دهنده سا مان مضامیو ادامه، در. کنند می ت ییو را اننان اختمی

 .شوند می ت ییو وایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسالمی متون در اخالقی شخصیت های سازه :2شکل
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 یقین اول؛ مضمون

دارد  او صافات و خادا باه انناان کاه است ای یافته اطمینان باور و اعتقاد مانی به یقیو

 باشااد، داشااته باااور او صاافات و خداونااد بااه کااه اننااانی (.60ق، ا4170)کلیناای، 

 در. اسات یقایو دارای فرابگیارد، را وجودز سراسر اطمینان ا  حالتی که ای گونه به

 مضاای باه و باشاد او تنلیم توکل کند، خدا به بنده آنکه یانی یقیو که است روایت

  (.10کند )همان،  واگذار او به را امورز و باشد راضی الهی

 و محصاول یقایو کاه دهاد می نشان روایات و آیات ا  منتصرج مضامیو بررسی

     باه ایماان ریشاۀ و اصال کاه نحوی باه ؛1اسات خداوناد ع ودیات و بنادگی کارکرد

        ، 4603شاهری،  اسات )محمادی ری شاده مارفای یقایو خداوناد، بندگی یا خداوند

              مارفاای تنها ع ااادت نااه خداونااد بااه اننااان یقاایو دیگاار، ع ااارت بااه (؛140: ا4ج

و  41: ا0شاود )هماان، ج تلقای نمی واماای ع اادت یقایو بدون ع ادت بلکه شده،

 .  (000: ا46ج

 دارای کاه اننانی که است آن شناختی روان نظر ا  یقیو مهم ا کارکردهای یکی

 یانای کند؛ دور خود ا  را خود های ناراحتی و ها غم تواند می باشد اختمی سا   ایو

 . (30: ا6دهد )همان، ج می مل ی اطمینان و آرامخ اننان به یقیو

           چهااار ذیاال اسااتمی متااون را باار اساااس یقاایو های شاااخص تااوان می بنااابرایو،

 و حقیقات تنالیم دست یافته، به یقیو که اننانی وذیری؛ حقیقت. 4 داد: مرار مضمون

  است. آن تاب 

او  مت  است و خداوند تنلیم. کند نمی سرکشی و عصیانگری حقیقت برابر در

 وااذیری؛ توکل. 0 اساات؛ خداونااد ا  ت ایاات هااا، منخ و رفتارهااا ها، گیری تصامیم در

 داناد؛ می خاود امور وکیل را او و کند می توکل او به باشد، خداوند تنلیم که اننانی

 خداوناد باه را خاود اماور تادبیر تواند می یقیو دارای اننان یانی وذیری؛ تفویض. 6

                                                 

لیََك الْیَقلیو  .1 ََّك َحتَّی یَْأت  .(11، )حجر َو اْع  ْد َرب
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 در کناد، می واگذار خداوند به را خود امور که اننانی تقدیروذیری؛. 1 کند؛ واگذار

 اوسات مصالحت و صاتح آنچاه داناد می  یرا دارد؛ رضایت تفویض، ا  مرحله ایو

 . است راضی تقدیر خود به و شده تقدیر او برای

 

 صبر دوم؛ مضمون

 صا ر. اسات صا ر اختمای، شصصایت های ساا ه برای دهنده سا مان مضمون دومیو

 مرآن ویژه )به دینی متون در مذه ی مقابلۀ نوعی و 1ایمان آ مون برای ابزاری منزلۀ به

شاهری،  است )محمادی ری شده مارفی ایمان رأس ص ر، 0است. شده میرح کریم(

 صا ور کاه است ایمان دارای کنی است ، نظر ا  که نحوی به (؛407: ا3، ج4603

مشاکتت  مصاائب، با مقابله ص ر، شناختی روان (. کارکرد140: ا4باشد )همان، ج

 و (411: ا3ها )همااان، ج سااصتی وااذیرز اذیاات و و آ ار (،30: ا6)همااان، ج

  3هاست. ناخوشایندی

 ؛6ور ی حوصاله. 4 اسات؛ مضامون چهار دارای ص ر داد نشان وژوهخ های یافته

 باه. کناد می امدا  و گیری تصمیم حوصله با بلکه کند، نمی رفتار  ده شتاِّ ص ور فرد

 شاود و نمی  ده هیجاان اسات، صا ر اختمی سا   دارای که شصصیتی دیگر، ع ارت

عمال  ص ر بر اساس بلکه نینت، احناسات و هیجانات او رفتار و گیری تصمیم م نای

 اهاد  صا ور، (؛ فرد433: ا3، ج4603شهری،   هدور ی )محمدی ری. 0 کند؛ می

 ور د.  است و حرا نمی

 کناد. می رفتاار  اهداناه گیارد، مارار محای  های جاذابیت تأثیر تحت آنکه بدون

 نینت،  ینتی غرایز ارضای یا دنیا به رغ ت و میل صرفاً  گیری تصمیم برای او انگیز 

                                                 
لَشيْ . 1 َّک ْم ب رل  َو لَنَ ْل َون وعل َو نَقٍْص ملَو اأْلَْموالل َو اأْلَنْف سل َو الثََّمراتل َو بَش  یوَ  ٍء ملَو الَْصْوفل َو الْج  لرل اب  (.400)بقره،  الصَّ

ی. 0 لرل اب َ َمَ  الصَّ  إلنَّ الهِ
تةل لالصَّ ْرل َو الصَّ ین وا ب

یَو آَمن وا اْستَال َّذل  (.406)بقره،  وَ یا َأی َها ال

ل فَلیَتََوکَّلل . 3  َو مَد َهدانا س   لَنا َو لَنَص لَرنَّ َعلی َما آَذیت مونا َو َعلی الهِ
ل تََوک لونَ َو مالَنا أاله نَتَوکََّل َعلی الهِ  (.40)ابراهیم،  الم 

لالَْصیْرل َو کاَن اإْللنْنان   .6 ر  د عاَءه  ب لالشَّ نْنان  ب
والً  َو یَْدع  اإْلل  (.44)اسراء،  َعج 
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 (؛04: ا4ق، ج4170ور ی )کلینای،  احتیااط. 6است؛  الهی رضایت او انگیز  بلکه

        اناادیخ و  عام ت صاا ور، فاارد. اساات احتیاااط صاا ر، شاااخص و مضاامون سااومیو

ور ی  دماات. 1 گیاارد؛ می تصاامیم کااار ویامااد و عام اات بررساای بااا و اساات محتاااط

. اسات اختمای شصصایت ور ی دمت ص ر، سا   برای مضمون جا(؛ چهارمیو )همان

 انگاری و ساهل رأی، سناتی باا نینات. او انگاری سهل فرد ص ور، اختمی شصصیت

. کناد می ویگیری مرام ت و دمت با را کارها بلکه کند، نمی رفتار کارها شمردن س ک

 بار آنکاه مگار رساید، نمی داریاد دوسات که چیزی به همانا»: آمده است روایتی در

 (. 411: ا3، ج4603شهری،  )محمدی ری« کنید ص ر است ناخوشایند برایتان آنچه

 باشد؛ برخوردار مذکور چهارگانۀ ا  مضامیو باید ص ور اننان روایت، ایو میابق

 باه نکناد( و خودسر نشاگری یاا خودخاوری ع اارتی، باشد )به داشته حوصله یانی

 کناد. طای باه هادف را دساتیابی منایر تواند می حوصله با که بدهد خودز اطمینان

 با ن اشد و حریص خویخ هدف به دستیابی برای یانی بور د؛  هد باید آن، بر عتوه

 هادف به دستیابی منیر ممکو است احتیاط بدون کند. رفتار احتیاط و اندیشی عام ت

 احتیااط و اندیشی عام ت با تواند می ص ور اننان بنابرایو، شود. منحرف یا کند گم را

 انجاا  بارای یانای اسات؛ ور  دمات ص ور، فرد نهایت، در کند. را ویدا منئله حل راه

 .کند می مرام ت و دمت هدف خود به رسیدن و کارها

 

  عدل سوم؛ مضمون

 عادل. اسات عادل اختمای، شصصیت های سا ه برای دهنده سا مان مضمون سومیو

ا   واس کاریم، مرآن در(. ، ذیل عدل4111راغب، ) است اعتدال و روی میانه مانی به

 1داناد. می تقوی به نزدیک را عدالت کند، امر می عدالت را به آنکه خداوند، مؤمنان

)محمادی  اسات شاده ایمان مارفی ریشۀ یا رأس ایمان و  ینت عدل، روایات نیز در
                                                 

َمنَّک ْم َشنَآن  مَْوٍ  َعلي .1 لالْقلْن ل َو ال یَْجرل َهداَء ب ل ش  هِ
امیَو لل للتَّقْاوي  یا َأی َها الَّذیَو آَمن وا ک ون وا مَوَّ َو َأمَْرِّ  ل ل وا ه  ل وا اْعدل   َأالَّ تَاْدل

لما  َ َخ یر. ب َ إلنَّ الهِ  .(3 ،)مائده تَاَْمل ونَ َو اتَّق وا الهِ
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 عاادل باارای اسااتمی متااون ا  کااه مضاامونی چهااار .(14: ا0، ج4603شااهری،  ری

 است:  یر موارد شامل شد، استصراج

در  .(16: ا0است )همان، ج شده تا یر انصاف به عدل ا  روایات در انصاف:. 0

 (؛04: ا4ق، ج4170است )کلینی،  شده مارفی عقل نیروهای ا  یکی وام ، انصاف

 را روی میانه جانب خویخ رفتارهای و کارها در دارد عدالت که فردی روی: میانه. 0

 شاده مارفی عدل صفات ا  یکی روی میانه جهل، و عقل حدیث در. کند می رعایت

 جهال نیروهاای صافات ا  صافتی حاد ا  تجاو  و عدوان روی، میانه مقابل در است

 صافات ا  وفااداری اساتمی، متاون در ویمان: و عهد به وفاداری. 6 جا(؛ است )همان

 ایماان های نشاانه ا »: فرمایاد می امیرالمؤمنیو جا(؛ است )همان شده مارفی ایمان اهل

 . (613: ا46، ج4603شهری،  )محمدی ری« است عهد به وفای

 که هنتند افرادی نینتند، وفادار خویخ عهد به و کنند می شکنی ویمان که کنانی

 در. (017: ا00ق، ج4176انااد )مجلناای،  کرده ظلاام و نمااوده عماال عاادل خااتف

شهری،  است )محمدی ری شده مارفی عهد به وفای دیو ریشۀ و اصل دیگر، روایت

 و راساتگویی عادل، برای دیگر مضامیو ا  یکی صدامت:. 1(؛ 610: ا46، ج4603

اسات )مجلنای،  شاده مارفای ایماان و عقال صفات ا  یکی صدامت. است صدامت

 در. اند شاده مارفای ظاالم دروغگویاان، اساتمی، متون در. (413: ا00ق، ج4176

( رساول) و بنات درو  خادا بر که آن ا  کنی آیا» که: است شده اشاره کریم مرآن

« هناات؟ سااتمکارتر( عااالم در) کاارد تکاذیب آمااد، او( هاادایت) باارای کااه را حاق

 (.  33)عنک وت، 

 

 جهادچهارم؛  مضمون

 های ساا ه برای دهنده سا مان مضمون چهارمیو الهی، منیر در کوشخ مانی به جهاد

 کاه کند می مارفی تجارتی را خدا راه در جهاد کریم، مرآن. است اختمی شصصیت

 ا  صافات خادا راه در جهاد (.47دهد )صف،  می نجات دردنا  عذاِّ ا  را اننان
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 متاددی مصادیق (.030: ا0، ج4603شهری،  است )محمدی ری شده مارفی ایمان

 (،031: ا0حج )همان، ج مثال، برای است؛ شده میرح جهاد برای استمی متون در

 بااا مقابلااه ( و113: ا1حااتل )همااان، ج رو ی طلااب (،611: ا3)همااان، جرو ه 

 . 1شهوات و نفس هوای

 صفت دارای که کنی الهی: منیر در تتز. 4 ا : اند ع ارت جهاد مضمون چهار

 گفتاه که همان طور منیر ایو کند. می کوشخ خداوند منیر در است، جهاد اختمی

 نیاز ع اادت الهای، منایر در او تتز. باشد داشته متاددی مصادیق است ممکو شد،

اسات )کلینای،  شده مارفی شوهرداری نیکو،  ن جهاد مثال، برای. شود می محنوِّ

 توانااد می کااه اساات کناای مجاهااد شااهوات: بااا مقابلااه. 0 (؛1: ا0ق، ج4170

 شاهامت:. 6 دارد؛ تنال  خاویخ آر وهاای و ها تکانه ها، میل بر باشد و دار خویشتو

 رو، ا ایاو اسات. جرئات برخاوردار و شهامت است، ا  جهاد صفت دارای که کنی

همایو دلیال،  باه دارد و تنل  خویخ نفس بر دارد، نفس اعتمادبه دارد، وجود اظهار

 ماروف امربهعلی حضرت که همان طور کند؛ ا منکر نهی و ماروف امربه تواند می

: 0ق، ج4170)کلینای،  داناد می خداوناد راه در جهاد عتئم ا  یکی را ا منکر نهی و

 یاا کند مهار را خود خشم بتواند که است کنی مجاهد اننان خشم: مهار. 1 (؛04ا

شاهری،  کناد )محمادی ری غل اه خشامخ بار بتواند که است کنی مرد  تریو موی

 .(111: ا3، ج4603

 

 

 

 

                                                 
            یارا  ؛کناد جاز ایاو نینات کاه باه ساود خاود جهااد مای ،و هرکس ) با نفاس خاود یاا دشامو خادا( جهااد کناد» .1

شاهری،  محمادی ری) «افضل الجهااد جهااد الانفس عاو الهاوی» ( یا3 ،)عنک وت «نیا  است جهانیان بی ۀخداوند ا  هم

 .(660ا :0ج ،4603
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 گیرینتیجه

 های ساا ه منزلاۀ به صا ر و جهااد عادل، یقیو، مضمون بر اساس متون استمی، چهار

 وااذیری، حقیقت های مؤلفااه دارای یقاایو. شاادند تایاایو اختماای شصصاایت اصاالی

 های مؤلفاااه شاااامل صااا ر. اسااات تقدیرواااذیری و واااذیری تفویض واااذیری، توکل

 روی، میانه انصاف، های مؤلفه دارای عدل. است احتیاط و دمت  هد، ور ی، حوصله

 خشام، مهاار شهوات، با مقابله های مؤلفه شامل جهاد و است عهد به وفای و صدامت

 های ساا ه دهاد می نشاان دینای متاون میالااۀ. اسات الهای منیر در تتز و شهامت

 ماؤمو انناان ا  عتئم ها ایو سا ه که نحوی به هنتند؛ ایمان ریشۀ و اصل چهارگانه،

 : فرماید می امیر حضرت. آیند به شمار می

         والااادل والیقاایو الصاا ر علاای: دعااائم أرباا  علاای االیمااان جااال وجاال عااز الهِ  إن»

)کلینای، « جهااد و عادل یقایو، صا ر، اسات؛ اساتوار وایاه چهاار بار ایمان والجهاد؛

  .(51: ا0ق، ج1647

 هناتند، اختمای شصصایت های سا ه دارای که افرادی دینی، متون ط ق بنابرایو،

 نفاس تاأثیر تحت و اند شاده خاارج جهل سلیۀ ا  و است حاکم ها آن بر عقل نیروی

 و «صااادمیو» ،«متقاایو» ماننااد تاااابیری هااا ایو باارای. نینااتند شااییانی مااوای یااا اماااره

 َأْن  الْبِهرَّ  لَیَْ  : فرماید می (177 )آیۀ بقره سور  خدا در. است رفته کار به «محننیو»

ِ  آَمه َ  َم ْ  الْبِرَّ  لِک َّ  وَ  الَْمْغِرِب  وَ  الَْمْشِرِق  ِقبَلَ  ُوُجوَهکُ ْ  یَُولُّوا ٍِ  وَ  بِهاَّلَله  وَ  اْْلِخهرِ  الْیَهْو

َّبِی هی َ  وَ  الِْکتهاِب  وَ  الَْمًلئِکَةِ   وَ   الْیَتهامی وَ   الُْقْربهی َذِوي ُحب ه:ِ   َعلهی الْمهالَ  آیَهی وَ  الن

بیِل  ابْ َ  وَ  الَْمْاکی َ  َّْ هائِلی َ  وَ  ال َّْ قهاِب  ِفهي وَ  ال ٍَ  وَ  الر  هًلةَ  َأقها کهاةَ  آیَهی وَ  الصَّ  وَ  الزَّ

ابِری َ  وَ  عاَهُدوا ِإذا بَِعْهِدِه ْ  الُْموُفوَن  ا ِ  وَ  الْبَْأسا ِ  ِفي الصَّ رَّ  ُأولهِهَك  الْبَْأِس  حی َ  وَ  الضَّ

 .  الُْمتَُّقون ُه ُ  ُأولهَِك  وَ  َصَدُقوا الَّذی َ 

 کاه تا یاری. شده اسات بیان مثال ذکر با اختمی شصصیت های سا ه در ایو آیه،

 باه کاه شاود می گفتاه کنای باه «بره »آیه،  ایو ط ق است. «بره » رفته کار به آیه ایو در

 خاطر باه و باشاد داشته ایمان ان یا و کتاِّ متئکه، یانی غیب و میامت رو  و خداوند



 

 

ق/ 
خال

ا
وم

 س
 و

هل
چ

 /
ز 

ایی
پ

14
00

 

166 

 و ماناادگان درراه و مناااکیو و ایتااا  بااه را خااود مااال خداونااد، رضااایت و مح اات

 ا  حاکی خداوند رضایت و الهی مح ت و غیب به ایمان. ب صشد فقرا و خویشاوندان

 و اند تنالیم خداوناد برابار در باشند، داشته یقیو که کنانی. است یقیو اختمی سا  

 را آن نیاز مارآن آیاه اسات کاه )ایو چیازی کنند می تتز او مح ت و رضا خاطر به

 . کند( می تأیید

 باا و صا ر( )سا   ص ورند عدل(، )سا   وفادارند خود عهد به اینان آن، بر عتوه

                الهاای مناایر در خاادا راه در خااود مااال بصشاایدن و  کااات ایتااای نمااا ، امامااۀ

               کناای تااوان می شااریفه، آیااه باار م تناای بنااابرایو،. جهاااد( کننااد )سااا   می کوشااخ

 گونه ایو را آن و نامید «بره » است، اختمی شصصیت چهارگانۀ های سا ه دارای را که

 جهاد عدل، یقیو، اختمی شصصیت های سا ه دارای که است کنی «بره » کرد: مارفی

 .ص ر باشد و

 ا  که است کنی است، اختمی شصصیت های سا ه دارای که کنی همان یا «بره »

 های ساا کار ماذه ی، های منظور ا  مقابله .کند می استفاده مصتلف مذه ی های مقابله

 برابار در ماذه ی هاای ار ز و هنجارهاا واذیرز با مذه ی فرد یک که است روانی

 اساتفاده هاا آن ا  دیگاران و خاود باه بصشی آرامخ برای  ندگی مشکتت و منائل

 توکال، شاامل ماذه ی های مقابلاه اختمای، شصصایت های ساا ه بر اسااس. کند می

 خشام مهاار و الهای منایر در تاتز ص ر، صدامت، وفاداری، انصاف، تقدیروذیری،

 ماذه ی مقابلاۀ نوع دو ا  خویخ اختمی شصصیت های ویژگی بر اساس ،«بره ». است

 . کند می استفاده محور منئله مذه ی مقابلۀ و محور هیجان

 باا شاود، می حااکم او بر روانی و عص ی فشارهای و منفی های هیجان که موامای

 و خشاام مهااار کنااد. می مهااار را خااود هیجااان محور، هیجااان های مقابلااه ا  اسااتفاده

 کاه ماوامای در  یرا شوند؛ می محنوِّ محور هیجان های مقابله ص ر، و تقدیروذیری

 ومتی و کند می جهاد یابد و می غل ه خود نفس بر خشم مهار با شود می فرد خشمگیو

 اساتفاده تقدیرواذیری مقابلاۀ ا  شاود، می اضایراِّ دچاار و کند می ناکامی احناس
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 و فقادان واذیرز تا شود می راضی خداوند تقدیر و خداوند رضای به یانی کند؛ می

 ا  اساتفاده باا شاود، می مواجاه ای منائله باا هام ومتای. شاود تر آسان برایخ مصی ت

 تصامیم ومتای. کناد می حال را رو وایخ مشاکتت و منائل محور، منئله های مقابله

  یار ومتای. کناد شروع میکار را  خداوند، بر توکل با دهد انجا  را امدامی گیرد می

 باه وفاای باا. دهد می نجات را خود صادمانه بیان با گیرد، می مرار اجتماعی فشارهای

 باا رساد. می خاود هدف به الهی منیر در تتز با کند. می داری امانت ویمان، و عهد

 تاا شاود می امیادوار منئله حل به ص ر با و کند می برمرار وویا مرد  تاامل با انصاف،

 .منائل را حل کند بتواند بهتر

 در شصصاایت رایااج نظریاات باارختف کاه داد نشااان حاضار وااژوهخ های یافتاه

 بار اسااس نه  ینتی، غرایز بر اساس نه استمی متون بر م تنی شصصیت شناسی، روان

 بار اسااس ناه و فرهنگای-اجتماعی های مؤلفه بر اساس نه سا ی، شرطی های محر 

 انناان، فیرت. شود می ساخته توحیدی فیری نیروهای اساسبر  بلکه ارت اطی، بافت

 مننجم را شصصیت اختمی، های سا ه بر اساس فیرت و سا د می را اننان شصصیت

 . کند می یکپارچه و

 نظریاۀ محاور را اساتمی متاون در اختمای شصصیت های سا ه توان می بنابرایو،

 . داننت است  در شصصیت

 ناومه( Hogan,1973)هوگاان   وژوهخ های یافته ا  باضی با وژوهخ نتایج ایو

 و خاودگردانی همادلی، شادن، اجتماعی اختمای، داناخ هوگان، نظر ا   یرا ؛ستا

تاوان  می حاضار، واژوهخ ط ق. هنتند شصصیت اختمی های سا ه اختمی، مضاوت

 های مؤلفااه را روی میانااه و انصااف وفاااداری، صاادامت، شاامل عاادل سااا   مضاامیو

 اجتمااعی روابا  در بتواناد کاه انناانی کارد؛ محناوِّ اختمی شصصیت اجتماعی

 و عهاد باه کناد و رعایت را انصاف جانب اجتماعی تاامتت در کند، رفتار صادمانه

 یاا خودمصتاار و اسات داشته اجتماعی رشد که است اننانی باشد، وفادار خود ویمان

 . نینت خودخواه
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 داری خویشاتو و تنال  مدرت ا  حاکی که جهاد و ص ر سا   مضامیو همچنیو،

 رساد می نظر به. است ش یه هوگان مدل همدلی و خودگردانی های مؤلفه به است فرد

 منزلۀ به اننان اجتماعی رفتارهای تادیل و اجتماعی رشد بر اساس صرفاً  هوگان مدل

بار  حاضار واژوهخ مضاامیو کاه حاالی در است، شده تنظیم مدار مانون حیوان یک

 آماده دسات باه خداوناد مصلاوق و برتر موجود منزلۀ به اننان اختمی فضایل اساس

 . است

 کاه نیاز( al-Ammar, Ahmad & Nordin, 2012) همکااران و عماار الگاوی

 تاااون، های مؤلفاه و اسات شاده تنظایم اننان اختمی فضایل و کریم مرآن بر م تنی

 را صا ر و گذشات عهاد، باه وفاای راساتی، داوطل اناه، صدمۀ آشتی، و صلح جهاد،

 ؛ساتا ناومه حاضار واژوهخ باا است کرده مارفی اننان اختمی شصصیت صفات

 مضامیو صدامت، جهاد و ص ر، عهد، به وفای داد نشان وژوهخ دو هر های یافته  یرا

 حاضار واژوهخ در صافات ا  ال تاه شاماری. شاوند می محناوِّ اختمی شصصیت

آن  در کاه روی( میاناه و انصااف خشام، مهاار آن، مضامیو و یقیو )نظیر شده میرح

 . است نشده اشاره آن به وژوهخ

    انجاا  مارآن آیاات بار اسااس یادشده صارفاً  وژوهخ که باشد ایو آن دلیل شاید

 ا . اسات روایاات و مارآن شامل استمی متون بر اساس حاضر وژوهخ و است شده

           هااای ویژگی عااامر در وااژوهخ اساات؛ متفاااوت وااژوهخ دو روز دیگاار، سااوی

 در اسات، آماده دسات به نامه ورسخ سا ه روایی بر م تنی منلمان شصصیت اختمی

       روایااات و آیااات مضااامیو تحلیاال باار اساااس حاضاار هااای وااژوهخ داده کااه حااالی

 .است شده استصراج

 و عاامر واژوهخ های یافتاه با مقاینه در حاضر وژوهخ های یافته رسد می نظر به 

 اباااد ا  یکای عنوان به یقیو به حاضر وژوهخ های یافته  یرا است؛ تر کامل همکاران

 ماذکور، در واژوهخ که حالی در کند، می اشاره اختمی شصصیت ای ریشه و اصلی

 .نشده است میرح یقیو باد



 

 

زه
سا

ف 
کش

فی
 کی

عۀ
طال

ک م
؛ ی

می
سال

ن ا
تو

ر م
ی د

الق
اخ

ت 
صی

شخ
ی 

ها
  

169 

را  شصصیت ا  دیگری های خصیصه استمی، با تکیه بر متون ها وژوهخ ا  باضی

 اصاولی و مهام خصیصاۀ واانزده باه که 1(4610شجاعی ) وژوهخ مانند شمرند؛ برمی

 شامل استمی مناب  ا  ها وا ه بیو بنتگی هم و مانایی تحلیل روز با میابق شصصیت

 ها خصیصه ایو ا  هریک و کند می اشاره استمی اختق های کتاِّ و روایات مرآن،

 . هنتند منفی و مث ت های میب دارای

 ط ا ، مناعات خلقی، خاوز نفس، بزرگی اعتدال، طمأنینه، شامل ها خصیصه ایو

 فروتناای،  یرکاای، ث ااات، عفاات، بودن، فاااال شااادکامی، تاهااد، وااذیری، انایاف

 مهرباانی، همادلی، نظیر مواردی به است ممکو یا است وذیری تکلیف و ویوندجویی

 اسااسبر  مناعت و عهد شکر، نشاط، امید، خشوع، ظو، حنو حیا، تواض ، سصاوت،

 ووشخ را فضایل ایو حاضر وژوهخ های یافته که شود اشاره است  در اختق فضایل

 یک اختمی های ویژگی که باشد آن هدف که صورتی در رسد می نظر به. دهدنمی

 «هماا » خی اۀ باه بتاوان شااید شود، بررسی استمی متون نظر ا  متقی یا مؤمو اننان

باه  ها آن در که کرد اشاره کافی اصول کتاِّ در «جهل و عقل» حدیث و ال تغه نهج

  است. شده اشاره اختمی فضایل ا  ای مجموعه

 هادف بلکاه ن اود، اختمای هاای ویژگی و فضاایل بیان حاضر وژوهخ هدف اما

 عماد  و اصالی هایمؤلفه به که بود شصصیت در اختمی های سا ه کشف وژوهخ،

  کند. می اشاره اختمی فضایل

 ساا   چهاار ا  برخاساته اختمای هاای ویژگی و فضایل دیگر وژوهخ، ایو ط ق

 اصالی های ساا ه ساا ه، چهاار ایاو دیگر، ع ارت به. است جهاد و عدل  ص ر،  یقیو،

 شامار باه انناان شصصایت در اختمای هاای ار ز و فضاایل تما  گیری شکل برای

 ظو حنو دارای و بانشاط امیدوار،  شکرگزار،  مان ، مثتً  تواند می کنی یانی آیند؛ می

در وجاود  آن های مؤلفاه و یقایو ساا   هرچه. باشد برخوردار یقیو سا   ا  که باشد

 و همادل تواند می کنی. مندتر است بهره برده نا  اختمی فضایل ا  باشد، تر فرد موی

                                                 
1. http://icih.ir/wp-content/uploads/2018/03/k3j2m3961026.pdf 
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 دیگار، ع اارت به باشد؛ آن های مؤلفه و عدل سا   دارای که باشد متواض  و مهربان

 دیگاران در ارت ااط باا تواناد می باشاد، صاادق و وفاادار  رو، میاناه  منصف، که کنی

 صاورتی در حاضار، واژوهخ های یافته ط ق بنابرایو،. باشد متواض   و مهربان  همدل،

 و اسات «بار» کاریم مرآن تا یر به باشد، اختمی شصصیت های سا ه دارای اننان که

 . یابد می تجلی او در هم اختمی فضایل دیگر

 مااادلی رو، ا ایاو است؛ نشده میرح استمی ادبیات در «اختمی شصصیت» تا یر

 باه نزدیاک های وا ه جنتجوی با شد سای حال ایو با وجود نداشت. ایو تا یر برای

 در اختمای شصصایت های ویژگی محننیو، متقیو و مؤمنیو، نظیر اختمی شصصیت

 برای تا یار شود می ایو وژوهخ ویشنهادبا تکیه بر نتایج . شود استصراج استمی متون

 . استفاده شود «بره » وا   ا  است  در اختمی شصصیت

                             ننااا ت شناسااای روان در اختمااای درباااار  شصصااایت اینکاااه باااه توجاااه باااا

       هاوز و مضااوت و رشاد هویات، مانناد اخاتق شناسای روان موضاوعات دیگار به

 نینات؛ موی اختمی شصصیت وژوهخ دربار  ویشینۀ شده است، بحث کمتر اختمی

 درباار  بحاث ملمارو توسااۀ در تواناد می حاضار واژوهخ های یافتاه دلیال، همیو به

 بار م تنای آینده میالاات شود می ویشنهاد بنابرایو،. باشد تأثیرگذار اختمی شصصیت

                             اسااااتمی -اختماااای شصصاااایت نامۀ ورسااااخ حاضاااار، وااااژوهخ های یافتااااه

عاااملی  ونج نامۀ ورسااخ های سااا ه بااا را آن های سااا ه و ساانجی روایی و طراحاای را

عاملی  شاااانزده  و (Revised-Inventory Personality NEOنئاااو ) شصصااایت

 . مقاینه کنند (Cattel's 16 personality factors questionnaireکتل)

 حمایات حاضار واژوهخ ا  که مم علمیۀ حو   استمی ت لیغات دفتر ا  وایان، در

 .کنم می تشکر کرد،
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