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 چکیده
 یاهژیو تیاهم زا ،رگذاراث و دیمف کارا، تیشخص از یاسالم جامعه افراد یمندبهره ،یقرآن یهاآموزه در

 پژوهش هدف رونیازا .است یروانشناس اتیادب در نیادیبن میمفاه از یکی زین موضوع نیبرخورداراست و ا

 یروانشناس در تیشخص یهامؤلفه با آن قیتطب وقرآن  در شاکله ۀدهندشکل عناصر ومفهوم  ی: بررسحاضر

ن مربوط به قرآ اتیآ هیکلپژوهش: شامل  جامعه و بودهمحتوا  لیتحلاز نوع  یفی: کپژوهش روش. است

 تل معضالحدر جهت  اتیواو ر میقرآن کر اتیآ یۀبر پا یامشاوره یاستخراج مبان منظوربهشاکله بود که 

 و مسال تیشخص ابعاد و هاجلوه یآشکارساز ضمن پژوهش، نیا یهاافتهی. دیبه انجام رس یتیـ شخص یروان

 که استشاکله  و تیشخص نیب یتفاوت معنادار ۀدهندنشان آن، ۀمفهوم شناسان یهایژگیو نییتبو  یمتعال

 و داشته تیشخص به نسبت اعم ییمعنا شاکله اما هستند، گریکدی به هیشب یکل فیتعر کی دراگرچه 

 در زین را رفتارها و تعقل ،یروح یساختارها ازها،ین ،هاتین ،یوخوخلق: همچون یگرید یهامؤلفه

 .ردیگیبرم

 .هامؤلفه ت،یشاکله، شخص ،یقرآن، روانشناس :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 alinejad@atu.ac.ir  .استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبائی 1-

 m_shamkhi@yahoo.com   اهواز. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران * 2



 1399، پاییز 43سال یازدهم، شمارة فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،        160

 مقدمه
ای از توان آن را مجموعهشناسی است که میترین مفاهیم در روان، از پیچیده«شخصیت»

ای که با گونهبه ؛ی فیزیکی شخص دانستهاوخوی، رفتار اجتماعی و ویژگیافکار، خلق

موضوع  صورت علمی رفتارهای انسان را تبیین کرد.بهتوان شناخت و بررسی آن می

ای که به باور گونهشخصیت در تمامی مکاتب روانشناسی موردتوجه بوده است، به

 م(. 1994شناختی است )مایلی، های روانمحققان، شخصیت، هدف نهایی تمام بررسی

است که امکان  شدهپردازان ارائههای مختلفی از ماهیت انسان، توسط نظریهبرداشت 

های چه که تمام نظریهکند. اگرها فراهم میهای آنمقایسۀ معناداری را بین دیدگاه

ی، شوند )سیاسشخصیت با یکدیگر همسو نیستند، اما هر یک ابعاد خاصی را متذکر می

1374.) 

کند: گونه تعریف میتعریف از شخصیت، شخصیت را این 50با مرور  1آلپورت 

های روانی و فیزیولوژیکی درون فرد که دهی پویای نظاماست از سازمانشخصیت عبارت »

ای از کند، به نظرآلپورت، هرکس شامل مجموعهرفتار و افکار شاخص را تعیین می

علت هیچ دونفری اینکند و بهرفتارهای خاص خود است که او را از دیگران متمایز می

ومانع این است که اما تعریفی کلی، جامعم(؛  1937)آلپورت،« کامالً شبیه هم نیستند

های ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی فرد آدمی است شخصیت سازمان پویای )زنده( جنبه

 (.1374سیاسی، )

ای از افکار، از دیدگاه هیلگارد و اتکینسون، شخصیت الگوهای متمایز و ویژه 

ها و رفتارها است که سبک های درونی، تأثیر محیط، تعقل، هیجانوخوی، انگیزهخلق

دهند، بر این اساس یکی از نخستین شخصی تعامل هر فرد با محیط مادی او را شکل می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Allport, G.W. 
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های های فردی، یعنی انواع و اقسام تفاوتشناسی شخصیت، توصیف تفاوتوظایف روان

 تا(.هر فرد با فرد دیگر است )اتکینسون، بی

های سالمت و موفقیت هر فرد است و بینی کنندهترین پیششخصیت یکی از مهم 

پذیرد. تسهیل روابط صورت تعاملی اثر میگیری آن از هر دو عامل وراثت و محیط بهشکل

 –گی های فرهنو الگوهای مناسب رفتاری در خانواده، مراکز آموزشی و توسعه زیرساخت

صیت گیری و پرورش شخعنوان عوامل محیطی اثرگذار در شکلاقتصادی و سیاسی به

 (.1393نمایند )صفاری نیا؛ آقایوسفی؛ برادران، سالم نقش حیاتی ایفا می

های تعلیم و تربیت وران حوزههای تاریخی و نظریات فیلسوفان و اندیشهگزارش 

درطول هزاران سال گذشته گواه بر این مطلب است که برای انسان هیچ حکمِ ارزشی 

شناسان تر از داوریِ وی دربارۀ خودش نبوده است. طی سده گذشته نیز بسیاری از روانمهم

ها و صفات نفسانی که باوجودآن شخصیت انسان لب ویژگیاین نظریه را پذیرفته و در قا

دهد، به بحث در مورد گیرد و انسان را در گام نهادن در مسیر زندگی یاری میشکل می

 .1م( 2015اند )هرگنهان،آن پرداخته

مند بهره تریاساساً انسانی که خود را مفید و ارزشمند بداند از سالمتی روانی باال 

ن و اتواقابل، شخصی که از خود تصور منفی داشته باشد و خود را نخواهد بود. در م

های دشوار زندگی ارزش بداند به بسیاری از اختالالت روانی دچار شده و در موقعیتبی

 (.1395نژاد عمران و کمالوند، تاب مقاومت نخواهد داشت )نک؛ محمدعلی

شمار  از اساسی انسان بهاری از شخصیت سالم، نیشناسی، برخورداز منظر علم روان 

 (.1376کند )گنجی،ای است که انسان پیوسته برای رسیدن به آن تالش میرفته و مقوله

ای اختصاص ندارد بلکه از دیگر دالیل اهمیت این موضوع آن است که به افراد ویژه 

نظر از جنسیت، سن، زمینه فرهنگی، جهت و نوع کاری که در زندگی همه افراد صرف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Herge han, B.R. 
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نیازمند شخصیت متکامل هستند، چراکه تشخّص بر همه سطوح زندگی انسان دارند 

تری نظیر نیاز به صورت صحیح ارضاع نشود نیازهای گستردهاثرگذار است و اگر این نیاز به

 .ماندخالقیت، پیشرفت و یا درک استعداد بالقوه محدود می

های منفی است که دگاهبا توجه به شیوع تعارضات شخصیتی که عمدتاً برخاسته از دی 

افراد نسبت به خود دارند و با توجه به آنکه مشاوران و روانشناسان همواره درصدد ارائه 

اند، لذا به نظر راهکارهایی برای پیشگیری از ابتال به تعارضات و در نهایت درمان آن بوده

ادِ دچار تعارض، های قرآن کریم که به افرای مبتنی بر دیدگاهرسد ارائه الگوی مشاورهمی

کمک کند تا زندگی توأم با آرامش و رشد را تجربه کنند در این خصوص مؤثر واقع 

شناسی بیت )ع( بسیاری از عناوین و مسائل روانشود. در قرآن کریم و احادیث اهل

و حتی فراتر از روان یعنی  شده است ازجمله مباحث مربوط به نفس و مراتب آنمطرح

شده است که در این صورت گسترده پرداختهمسائل بهداشت روان بهمسئله روح و نیز 

شناسی تألیف عثمان نجاتی )ترجمه عباس عرب، بنیاد مورد کتاب قرآن و روان

توجه است. این پژوهش قابل (1381های اسالمى آستان قدس رضوى، مشهد، پژوهش

به روش تطبیقی درصدد آن است که مفهوم شخصیت را از دیدگاه روانشناسی و قرآن 

ای برای تحلیل و بررسی کند تا ضمن بیان نقاط اشتراک و افتراق این دو دیدگاه زمینه

 پردازی در حوزه روانشناسی اسالمی فراهم آورد.نظریه

 روش پژوهش

است. روش مورداستفاده در این پژوهش روش « تحقیقات بنیادی»پژوهش حاضر از نوع 

( که برای 1397،؛ شریعتی؛ بهشتی؛ ایمانی نایینیدیدگاهتحلیل محتوای کیفی است )نک؛ 

ها و عناصر منظور درک معنای شخصیت و استخراج مؤلفهوتحلیل اطالعات بهتجزیه

های کیفی تحقیق، حاصل شده است. دادهدهنده آن در منابع اسالمی به کار گرفتهتشکیل

های مفهومی منتج از سی و گزارههای روانشناوتحلیل آیات، تفاسیر، احادیث و نظریهتجزیه
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های حاصل از روش تحلیل محتوا برای استخراج مفاهیم شده است. سپس یافتهها ارائهآن

دهنده مفهوم شخصیت و شاکله موردنظر استنباط شده که درنهایت با ترسیم ابعاد تشکیل

و  شناسییابد. در این طرح ضمن بازشناسی مفهوم شخصیت در دانش روانخاتمه می

معناشناسی واژه شاکله در قرآن، به بررسی تطبیقی این دو مفهوم پرداخته شد و نقاط 

ها ها و تفاوتها نسبت به این مؤلفه اساسی جهت تبیین شباهتاشتراک و افتراق آن

مراجعین مورداستفاده  در جهت حل معضالت شخصیتیموردمطالعه قرار گرفت تا بتواند 

اساً شاکله و شخصیت از چه نقش و جایگاهی در تعالی و اینکه اسمطلوب قرار گیرد. 

موفقیت فردی و اجتماعی انسان برخوردار است؟ خاستگاه و منشأ پیدایش شخصیت 

های متعالی و معرفت نفس چه نقشی در ایجاد یا تقویت شخصیت دارد؟ و چیست؟ انگیزه

ترین جمله مهمهای تشخص در ابعاد مختلف زندگی انسان کدام است؟ ازکه جلوهاین

 سؤاالت این مقاله است.

شده گرفته« پرسونا»، از واژه 1ی شخصیتواژه شناسی.مفهوم شخصیت در روان

-است به معنی نقاب و یا ماسکی که بازیگران تئاتر در یونان و روم قدیم بر چهره می

کی که شخصیت هر فرد ماسی تلویحی دارد بر اینگذاشتند؛ این تعبیر در حقیقت اشاره

 (.1370زند تا وجه تمایز او از دیگران باشد )کریمی، است که او بر چهره خود می

د. حال، مفهوم شخصیت در مکاتب و رویکردهای مختلف تعاریف متفاوتی داربااین 

های مثال، بر اساس ریشه کلمه ممکن است نتیجه بگیریم که شخصیت، به ویژگیعنوانبه

توانند یهایی که دیگران مدیگر، به جنبهعبارتیه دارد و یا بهمشاهده ما اشاربیرونی و قابل

ذاریم، گان میشود. پس شخصیت ما در غالب تأثیری که بر دیگرها را ببینند اطالق میآن

، ی آلن، سیدنشولتزشولتز، دوان و شود. )رسد که باشیم، تعریف مییعنی آنچه به نظر می

 م(. 1998

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. personality 
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صورت ویژه در ادبیات رویکرد رفتاری موردبحث قرارگرفته این تعریفی است که به 

م(. امّا آیا رویکرد رفتاری نگاهی جامع به این  2016، 1است )بیشاپ؛ دیکسون؛ مور؛ الندی

زنیم منظورمان چیزی بیشتر از که از شخصیت حرف میمفهوم داشته است؟ مطمئناً وقتی

ای از های فرد است، کلیت یا مجموعهر داشتن بسیاری از ویژگیآن است، مقصود ما در نظ

 رود.های جسمانی سطحی، فراتر میهای مختلف که از ویژگیویژگی

رویکردهای شناختی غالباً در تعریف شخصیت بر این نکته تأکیددارند که این واژه،  

هایی که یرد؛ ویژگیگهای ذهنی اجتماعی و هیجانی را نیز در برمیتعداد زیادی از ویژگی

دارد و یا ها را از ما مخفی نگه میطور مستقیم ببینیم یا شخص آنممکن است نتوانیم به

 م(. 2012، 2داریم )کارور و شیرها را از دیگران مخفی نگهخودمان سعی کنیم آن

اند که امکان دارد هنگام رویکردهای صفاتی این تعریف را مبنای عمل خود قرار داده 

م(.  2018، 3های پایدار باشد )فاجکووسکافاده از واژه شخصیت، منظورمان ویژگیاست

بینی پذیر است. برای مثال، با وجودی تصور ما این است که شخصیت، نسبتاً پایدار و پیش

های دیگر، تواند در زمانکه قبول داریم دوستمان اغلب اوقات آرام است، اما او می

ناپذیر و ثابت نیست، بلکه مه شود؛ شخصیت، انعطافپذیر، عصبی یا سراسیتحریک

نظیر ی بیتواند برحسب موقعیت تغییر کند؛ تعریف ما از شخصیت ممکن است عقیدهمی

حال احساس میبینم، بااینهایی را در بین مردم میبودن انسان را نیز شامل باشد؛ ما شباهت

سازد. ا از دیگران متمایز میهای خاصی داریم که ما رکنیم که هریک از ما ویژگی

نظیر است های پایدار و بیای از ویژگیتوانیم بگوییم که شخصیت، مجموعهبنابراین، می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bishop, S. K., Dixon, M. R., Moore, J. W. & Lundy, M. P. 

2. Carver, C. S. & Scheier, M. F. 

3. Fajkowska, M. 
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شولتز، سیدنی شولتز، دوان و های مختلف، تغییر کند. )که ممکن است در پاسخ به موقعیت

 م(. 1998، آلن

که طورییافته است. به ی وسیعحال، امروزه این واژه در ادبیات روانشناسی معنایبااین 

های فردی در الگوهای تفکر، احساس و تفاوت»انجمن روانشناسی امریکا شخصیت را 

نگر یکپارچهم(؛ این تعریف اغلب در رویکردهای  2000، 1کند )کازدینتعریف می« رفتار

، نگرعنوان یکی از سردمداران مکتب یکپارچهبه 2شود. الزاروسو التقاطی دیده می

های فیزیکی یک شخص شخصیت را مجموعه افکار، احساسات، رفتار اجتماعی و ویژگی

 م(. 2005هامردین، داند )می

 ترین تعریف در موضوعسیدهد که شخصیت اسادرمجموع ادبیات پژوهشی نشان می 

تعقل،  وفکر علم روانشناسی و محور اساسی بحث در چند زمینه شامل یادگیری، انگیزه، ت

دهنده د فوق، مواد تشکیلهای درونی و بیرونی است، به عبارتی مواروخوی، انگیزهخلق

وجه (. با ت1384 ؛ گروسی فرشی،1389؛ کریمی، 1384آیند )شاملو، حساب میشخصیت به

ی مشاهده است که هر یک را از دیگرهایی نیز قابلها در بین مردم، تفاوتبه وجود شباهت

 که ممکن نظیر استهای پایدار و بیای از ویژگیشخصیت مجموعهکند. لذا متمایز می

 های مختلف تغییر کند.است در پاسخ به موقعیت

شخصیت و مفهوم آن، با تعبیر  در قرآن واژه شناسی شخصیت در قرآن.مفهوم 

ترین عناصر شخصیت که در به تصویر کشیده شده است؛ درواقع یکی از مهم« شاکله»

فرماید: )قُلْ چنین می 84د، مفهوم شاکله است. خداوند در سوره اسراء آیۀ قرآن وجود دار

تِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى کُلٌّ یَعْمَلُ عَلىَ تو به خلق بگو که هر کس » سَبِیال(، شَاکلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kazdin, A. E. 

2.  Lazarus, R. 
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ه که راه هدایت یافتبرحسب ذات و طبیعت خود عملی انجام خواهد داد و خدای شما بر آن

 «.تر استکس آگاهاز همه

نامد. داند که آن را شاکله میقرآن کریم در این آیه، عمل انسان را مبتنی بر چیزی می 

دیگر منشأ اعمال آدمی شاکله اوست؛ پس شاکله نسبت به عمل، نظیر روح جاری عبارتبه

ا نشان را مجسم نموده و معنویات او ر در بدن است که بدن با اعضا و اعمال خود آن

توان (. بر اساس این نکته و نیز مفهوم شخصیت در روانشناسی، می1374)طباطبایی،دهد می

شده است، شاکله را طور اجمال و بدون توجه به تعاریف خاصی که از شخصیت ارائهبه

 معادل مفهوم شخصیت در روانشناسی دانست.

های از نتایج مهم آیۀ فوق این است که اعمال انسان برگرفته از خصوصیات و ویژگی 

گیرد او را از دیگران ثابت روانی او است. خصوصیاتی که در روح هر شخص شکل می

دهد. به کند یک فرد چگونه به دیگران واکنش نشان میجدا کرده و نیز مشخص می

کند کند، بلکه رفتار او را هم مشخص مییین نمیعبارتی، شخصیت فقط بودنِ انسان را تع

 ترین عاملای برخوردار است. شاکله مهمو این امر، در بحث شاکله از جایگاه ویژه

کند و تغییر رفتار ی خویش عمل میاثرگذار بر رفتار است، هر شخصی با توجه به شاکله

ت متعدد و گوناگونی مطرح باشد؛ در ارتباط با معانی شاکله نظریاتحت تأثیر آن نیز می

یابی به معنای جامع و دقیق آن الزم است به بررسی آن در سایر شده است که برای دست

 منابع موجود پرداخته شود:

باشد و به معنای چیزی را با عالمتی، مشخص و می« شَکل»ی شاکله از ماده -1

و آن طنابی را « لت الدابۀشک»گذاری کردن است. لذا به معنای بستن پای چهارپا است نشانه

شکلت »شود گویند و نیز درجایی که گفته میبندند شکال میکه با آن پای حیوان را می

 (.1414گذاری کردم )ابن منظور، ها و حرکات، اعرابرا با نشانه، یعنی پای آن«الکتاب
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اسبت اند، بدین منوخوی را شاکله خواندهشاکله به معنای اخالق است و اگر خلق -2

خواهد آزاد باشد، بلکه گذارد در آنچه میکند و نمیاست که آدمی را محدود و مقید می

 .(1374راغب اصفهانی، سازد تا به مقتضا و طبق آن اخالق رفتار کند )او را وادار می

شده است، به معنای شبیه بودن، مثل و مانند بودن و امر مشتبه نیز از این امر گرفته -3

(. 1404 شکل و مانند داشته باشد تشخیص آن دشوار است )ابن فارس،چیزی همزیرا وقتی 

ای نزدیک باشد گونهتفاوت )شکل و مثل( این است که اگر شباهت دو چیز به یکدیگر به

ای که تشخیص بین آن دو، دشوار باشد از گونهکه بیشتر صفات آن دو را نیز در برگیرد به

ی )مثل( استفاده ها باشد از واژهاما اگر شباهت در ذات آن شود،ی )شکل( استفاده میواژه

 (.1412شود )عسکری، می

کند و طبیعت درونی و باطنی فرد که در ظاهر شکل خاصی در ظاهر فرد ایجاد می-4

ای که تمام افعال و اعمال گونهاین رفتارها سرچشمه و نتیجه طبیعت باطنی انسان است، به

 (.1382؛ عبدالقادر، 1360کند )مصطفوی، فته و از آن تخلف نمیگرانسان طبق آن انجام

شده است و آید این است که شاکله از )شکل( گرفتهآنچه از مجموع این نظرات برمی 

رود. مقدمات به معنای مقید کردن، محدود کردن، شباهت یک امر به امر دیگر به کار می

های درونی، نیازها ها و انگیزهتعقل، نیت وخوی،دهنده شاکله از قبیل خلقو عناصر تشکیل

 و حاجات درونی و ... هر یک، نقش مهمی در تغییر شاکله دارند.

 توان این مفهوم را از نگاه مفسران نیز بررسی کرد:براین، میعالوه 

هاست، شود این طریق دارای شاکلهشاکله به معنای طریقت است؛ وقتی گفته می -1

الشعاع آن، راه دیگری را برای خود ی آن و تحتوسیلههر جمعیتی بهمعنایش این است که 

اند که رهروان و منسوبین به آن دو، جهت شاکله خواندهاند. گویا، طریقه را ازاینجدا کرده

اند که شاکله از دانند که از آن راه منحرف نشوند. بعضی دیگر گفتهخود را ملتزم می

مانند است. برخی دیگر آن را به معنای هیأت و فرم  است که به معنای مثل و« شَکل»

ی کریمه عمل انسان را مترتب بر شاکله او دانسته و به این معنا که هرحال آیهدانند. بهمی
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اند )از کوزه همان عمل هر چه باشد مناسب با اخالق آدمی است، چنانچه در فارسی گفته

 (.1374طباطبایی،برون تراود که در اوست( )

هایی ها و شیوهباشد: طبیعت و نوع خلقت؛ روششاکله دارای سه وجه از معنا می -2

که به آن عادت کرده است و آن چیزی که در نزد فرد، حق و درست است )طبرسی، 

 تا(.بی

عادات و سننی که انسان براثر تکرار یک عمل اختیاری کسب کرده است و  -3

ها نقش ی اینهمچنین اعتقاداتی که با استدالل و یا از روی تعصب پذیرفته است، همه

 (.1374شوند. )مکارم شیرازی، کننده دارند و شاکله محسوب میتعیین

. خداوند ابلیس لعین را که از هرکس آن آید که سزاوار اوستشاکله یعنی این -4

فرمود: آدم را سجده کن، گفت: نکنم که آدم از خاک است و من از آتش، فرمود: ای 

بدبخت، ناچار هرکس آن کند که سزای اوست و از هرکس آن آید که در اوست 

 (.1352)میبدی، 

کند باشد، زیرا انسان مطابق با جوهر نفس خود عمل میشاکله به معنای مذهب می-5

 (.1415ویش، )در

در بعضی از روایات شاکله به نیت تفسیر شده است؛ از امام صادق )ع( چنین نقل  -6

ی قُلْ کُلٌّ نیت افضل از عمل است، اصالً نیت همان عمل است، سپس آیه»شده است: 

 ؛1407کلینی، )« اندشَاکلِتِهِ را قرائت فرمودند و منظور از شاکله را نیت دانسته یَعْمَلُ عَلىَ

(. این تفسیر نکته جالبی در بر دارد و 1404؛ مجلسی، 1406؛ فیض کاشانی، 1406مجلسی، 

دهد و اصوالً خود خیزد، به عمل او شکل میکه نیت انسان از اعتقادات او برمیآن این

نیت، یک نوع شاکله است، یعنی امر مقیدکننده است. لذا گاهی نیت را به خود عمل تفسیر 

هرحال خط عمل منشعب از خط نیت را برتر از عمل شناخته چراکه بهفرموده و گاه آن 

 (.1374است )مکارم شیرازی،
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واضح بودن و روشن بودن، یعنی هر انسانی بر اساس آنچه نزدش روشن است عمل  -7

 تا(.کند )نحاس، بیمی

توان دریافت که شاکله، تصاعد و ترکیب معانی زیر است: نیت، از معانی فوق می 

وخوی، حاجت و نیاز، مذهب و طریق، هیئت است. ازآنجاکه تمامی موارد فوق خلق

توان چنین بیان داشت که سرچشمه شاکله تحت گیرند، میزیربنای رفتارهای انسان قرار می

 تأثیر آن است.

 های پژوهشیافته

نشین شخصیت درآیات قرآن و روایات موردبررسی قرار گرفت. در این مطالعه، مفاهیم هم

به تصویر « شاکله»که در ادبیات قرآنی با تعبیر _منظور تبیین مفهوم شخصیت در ادامه به

دهنده آن، ضمن مراجعه به کتب لغوی و نیز ترسیم ابعاد و عناصر تشکیل _کشیده شده بود

متقدم، منابع اولیه روایی شیعه و تفاسیر معتبر، مطالب بر اساس روش تحلیل مضمون 

« شاکله»و « شخصیت»های که هریک از واژهنحویه ارائه شد. بهصورت ساختاریافتبه

دو با مقایسه و تطبیق استخراج شد و در نهایت، شناسی شده و عناصر مشترک در اینمفهوم

اختصاصات قرآنی از مفهوم شخصیت، جهت استفاده بیشتر از سوی روانشناسان در رفع 

 تعارضات و مشکالت مراجعین تبیین شد.

با توجه به دهنده شخصیت در روانشناسی و قرآن. عناصر مشترک تشکیل

شود عناصر های صورت گرفته در ارتباط با شخصیت و شاکله، مشخص میبررسی

دهنده شاکله و شخصیت در چند محور قابل تطبیق و همسانی هستند که به شرح زیر تشکیل

 بندی دارند:قابلیت دسته

 وخوی( خلق1



 1399، پاییز 43سال یازدهم، شمارة فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،        170

است که چارچوب رفتاری انسان را  وخویمقدمات شاکله و شخصیت، خلقیکی دیگر از  

وخوی عبارت است از مجموعه صفات روانی انسان که خلقسازد. محدود و مقید می

 کنند.معموالً در ارتباطات او با اشیاء و اشخاص، بروز و ظهور پیدا می

لف. مزاج و ترکیب دانند: اوخوی را محصول دو عامل میروانشناسان معموالً خلق 

شولتز، شولتز، دوان و واحوال محیطی )ب. اوضاع بدنی که خود محصول وراثت است؛

 م(. 1989، سیدنی آلن

بنابراین در تعریف شخصیت آنچه موردتوجه و اهمیت است، قرار گرفتن دو عنصر  

دهی به جهتها در کنار یکدیگر در انکار آنوراثت و محیط و نقش تأثیرگذار و غیرقابل

 آن است.

های روانی بین ویژگی»نویسد: در این رابطه عالمه طباطبائی در تبیین مفهوم شاکله می 

تر عصبانی ها سریعهای جسمانی انسان رابطه خاصی وجود دارد؛ برخی از مزاجو ویژگی

به غذا ها نیز میل ها وجود دارد. در برخی از مزاجشده و میل به انتقام و پرخاشگری در آن

ای که نفس با گونهیابد و مانند این موارد، بهو جفت زودتر فوران کرده و شدت می

« شودطرف مقتضیات طبع خود کشیده شده و تحریک میترین عامل بهکوچک

 (.1374)طباطبایی، 

های ذاتی وجود دارد، نوعی ارتباط که میان اعمال و اخالق و ویژگیتا به اینجا به 

این میان نوع دیگری از ارتباط وجود دارد و آن عبارت است از ارتباط بین  اشاره شد؛ در

واحوال و عوامل خارج از ذات آدمی که در محیط و جو اعمال و ملکات و بین اوضاع

های تقلیدی. این عوامل انسان زندگی او وجود دارند، مانند آداب و سنن و رسوم و عادت

دارد، زمانی ها ناسازگار است بازمیر کاری که با آنرا به موافقت خود دعوت کرده و از ه

کنند که این تصور موجب ای را ایجاد میگذرد که این عوامل تصور ذهنی ثانویهنمی

گردد واحوال محیطی که انسان بدان انس یافته است میتطابق اعمال آدمی بر اوضاع
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ه با توجه به دو عامل و یا دو م(. باید افزود ساختار شخصیت و یا همان شاکل 2001)پروین، 

 آید.تدریج در انسان به وجود میجزء تکوینی )ارثی( و اکتسابی به

ها بگو: شَاکلِتِهِ( آمده است: ای محمد، به آن ی )قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلىَدر تفاسیر ذیل آیه 

 کنند؛ یعنی هرکسی طبق روش و عادت خود،طبق طبیعت و خوی و منش خود رفتار می

تر و با حق همانندتر است کند که به نظرش پسندیدهکند. هرکس کاری میرفتارمی

 (.1382؛ کریمی حسینی، 1360)طبرسی، 

ای میان فرد و محیط دانسته ی سازش فرد با محیط، شخصیت واسطهبا توجه به نحوه 

عنا که گردد، بدین مشود و گاهی بر آن چیره میشود که گاهی فرد به محیط تسلیم میمی

صورت وخو شخصیتی بههمیشه کشمکشی دائمی میان فرد و محیط است و خلق

وبیش پایدار و مدامی از رفتار آدمی است که طبیعت شده و یا به عبارتی سیستم کمارزیابی

کند، این کیفیت مشتمل بر حساسیت فرد در قبال تحرکات هیجانی فرد را مشخص می

 م(. 1937)آلپورت، باشد وخو و ... میهیجانی، خلق

شاکله، به معنای ساختار و بافت روحی انسان است که در اثر وراثت و تربیت و  

اند، شود. بعضی شاکله را به معنای فطرت گرفتهفرهنگ اجتماعی برای انسان پیدا می

ها، ها متفاوت است، انگیزهها یکدست و ثابت است آنچه در انسانکه فطرتدرحالی

-ت و بافت فکری و خانوادگی افراد است و عمل هرکس هم درگرو آنوخوی، عاداخلق

سو محصول وراثت و محیط وخوی انسان از یک(. خلق1383هاست )صادقی تهرانی، 

انسان است و از سوی دیگر تحت تأثیر عامل سومی به نام اختیار؛ این مجموعه نیز 

 .سازددست هم داده هیئت و حالت نفسانی انسان را میبهدست

 ( حاجت و نیاز2

یکی دیگر از مقدمات شاکله، حاجت و نیاز است. نیازها از زیربناهای رفتاری انسان هستند  

ی ارضا اند: نیازهای فیزیولوژیکی مثل گرسنگی، تشنگی و میل جنسی که نحوهو دو دسته
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نیاز به ها آموختنی و بستگی به نوع شخصیت دارد. دوم؛ نیازهای روانی مثل و برخورد با آن

ها دارد و منجر به یک تعلق داشتن، نیاز به امنیت، آزادی و ...که انسان، میل به سمت آن

شولتز، ها دست پیدا کند )تواند به آنشود و شخص مینوع احساس خودانگیختگی می

 م(. 1989، شولتز، سیدنی آلندوان و 

ی ارضا ین نیازها و نحوهشوند که میزان بروز هریک از انیازهایی در نوع بشر دیده می 

ها فرق دارد، انسان ذاتاً تناسب ساخت روانی آنها از فردی به فرد دیگر و بهو طرز تلقی آن

ای خاص دارد و تفکر و عمل خود را تابع نیاز ها شیوهتمایالتی دارد و برای رسیدن به آن

 م(. 2000دهد )روزنهال و سیلیگمن، خود برای رسیدن به آن قرار می

زند، برخاسته ازیک سلسله نیاز و حاجت درونی است که کارهایی که از انسان سر می 

ها نقش دارند و انسان همواره عوامل محیطی و پرورشی و حتی وراثتی در پیدایش آن

زند که با روشی که در زندگی برای خود اخذ کرده، مطابقت دارد. دست به کارهایی می

دارد که هرکس بر اساس روش و کند و اظهار مییقرآن کریم براین مطلب تأکید م

 تا(.کند )جعفری، بیی خود عمل میطریقه

 ( تعقل3

گیری شخصیت بر شکل ی انسان است.تعقل نیز عامل دیگری در تعیین شخصیت و شاکله 

ای عربی است و در زبان عرب کارگیری آن است. عقل واژهاساس آن بستگی به میزان به

و معادل فارسی آن خرد و هوش  شده استار(، مانع حرکت شتر معرفیبه معنای )افس

 (.1412اصفهانی،  ( باشدمی

عقل یک موهبت الهی است و استعداد مخصوصی است که خداوند در وجود بشر  

گیری از آن بتواند در مسیر خود راه سعادت و رستگاری را طی کند؛ با نهاده است تا با بهره

ی نظری که با کارگیری عقل و خرد چه در حوزهتوان گفت: بهیتوجه به اهمیت عقل م
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ی عملی که با امور اختیاری انسان امور غیر اختیاری انسان سروکار دارد و چه در حوزه

 گیری شاکله نقش بسیار مهمی دارد.سروکار دارد در شکل

تدریجی  صورتدهی اعمال انسان قائل دارد، بهخرد و یا تعقل، نقشی اساسی در جهت 

کند و بعد از اندازد، برای آن تعیین جهت میهای زندگی انسان سایه میدر تمامی جهت

کند ای عمل مییافتهساخت شخصیت، انسان بر طبق آن در چهارچوب مشخص و سازمان

 م(. 1988)مزلو، 

های جسمی و روانی انسان که عقل بشر نیز بخشی از ای از عناصر و ویژگیمجموعه 

مطرح  شخصیت انساندهد، تحت عنوان شناختی وی را تشکیل میهای روانویژگی

، یک شخصیت عقالنی بوده است و هر انسانی که قصد داشته شخصیت انسانشود؛ می

 هایی که دارد برها و آگاهیاست تصمیمی بگیرد، این تصمیم را بر مبنای سود و زیان

کند )گالور و بروینگ راجر، گیرد و در همان جهت حرکت میو اندیشه میمبنای عقل 

 م(. 2007

در روایات بیان گردیده که هیچ خلقی نیکوتر از عقل آفریده نشده است، هر کس بر  

شود و حتی میزان سنجش اعمال نیکو و عبادات بر اساس عقلی که دارد پاداش داده می

رو زیادی عبادات مالک و معیار گردد، ازاینین میی عقل و خرد فرد تعیاساس اندازه

(. درنتیجه تعقل برای 1338شود )کلینی،پاداش نیست، بلکه عقل معیار و مالک شناخته می

تدریج ای است که بهگونهها بهکارگیری آن در انجام فعالیتسازد که بهانسان شخصیتی می

تواند شاکله را تحت تأثیر قرار د و میدهتمامی ابعاد زندگی را تحت تأثیر خود قرار می

 دهد.

 ( هیئت و ساخت4

نچه در تحلیل موارد ترین معنای شاکله و شخصیت، هیئت و ساختار روانی است. چنااصلی 

شد. هیئت روانی ها به چگونگی ساختار روانی انسان ارجاع داده میفوق دیدیم، تمامی آن

http://ravanpezshk.akaup.com/khanevadeh/success2/
http://ravanpezshk.akaup.com/khanevadeh/success2/
http://ravanpezshk.akaup.com/khanevadeh/success2/salem23.html
http://ravanpezshk.akaup.com/khanevadeh/success2/salem23.html
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وخوی حاصل آن خیزد و درنهایت خلقبرمیانسان مجموعه واحدی است که نیات از آن 

گیرد و باالخره نیازها در بروز و ظهور است و درنتیجه طریق و روش بر اساس آن شکل می

طور که گذشت، ساختار روانی انسان پیوسته در حال تعامل با خود متأثر از آن هستند. همان

توان گفت: رو میزاینسو و اختیار از سوی دیگر است. اعوامل محیطی و سرشتی از یک

 تعریف شاکله به تعریف شخصیت همسویی دارد.

شخصیت عبارت است از ساخت و هیئت واحد روانی انسان که در اثر تعامل وراثت و  

ای که محرکات محیطی را منطبق با خود تفسیر گونهگرفته است بهمحیط و اختیار شکل

 م(. 1994دهد )مایلی، ای خاص پاسخ میها به شیوهکرده و در مقابل آن

که فرمود مؤمنین از کالم او گوئی خدای متعال بعد از آن»نویسد: عالمه طباطبائی می 

ها از قرآن بیشتر اند، بلکه استفاده آنشفاء و رحمت استفاده نموده و ظالمین از آن محروم

نش شدن خسران ایشان است، کسی اعتراض کرده است که چرا خداوند باید میان بندگا

شد و قرآن را برای هر دو فرق بگذارد؟ اعتراض دیگر اینکه اگر این تفاوت را قائل نمی

تر شد و به حال دعوت نافعداد، غرض رسالت بهتر حاصل میفرقه شفا و رحمت قرار می

ی موردبحث رسول گرامی خود را دستور بود، پس چرا چنین تفاوتی قائل شد؟ لذا در آیه

 فرماید تا به ایشان بگوید: )قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلىَپاسخ دهد. به وی می دهد که ایشان رامی

اند که اعمالشان بر طبق شاکله و ایم، این خود مردمشَاکلِتِهِ( یعنی ما تفاوت قائل نشده

که دارای شاکله (. به باور وی، آن1374شود )طباطبایی،های موجودشان صادر میفعالیت

ی حق و عمل صالح و برخورداری از دین قدری سوی کلمهتنش بهمعتدل است، راه یاف

ی حق و سوی کلمهتواند بهی ظالم و سرکش دارد، او هم میکه شاکلهتر است و آنآسان

آید و درنتیجه از دین راه یابد، امّا برای او قدری دشوارتر است و بیشتر به آن راه نمی

 (.1374شود. )طباطبایی،شنیدن دعوت دین حق جز خسران عایدش نمی

 ( نیت5
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و شخصیت انسان، نیت و اراده  دهنده به شاکلهترین عوامل تأثیرگذار و شکلازجمله مهم 

(. در اصطالح به تصمیم 1388باشد. نیت در لغت به معنای قصد و عزم آمده است )قیم، می

صفتی برای شود. در حقیقت نیت حالت و آگاهانه برای انجام یک عمل، نیت اطالق می

کاری که چهگیرد. با توجه به این نکته که: علم به اینقلب بوده که بین عمل و علم قرار می

خواهد انجام دهد قبل از نیت و اراده تحقق پیداکرده و عمل و کار بعد از تحقق قرار می

 تا(.گیرد )کاشانی، بیمی

مله دالیل برای اثبات اختیار رو باید این مهم را موردتوجه قرارداد که نیت از جازاین 

باشد چرا که قبل از انجام عمل حالتی بر قلب انسان افعال و رفتار آدمی و دوری از جبر می

گیرد و این انسان است که تصمیم بر انجام و شود و مابین عمل و علم او قرار میعارض می

 گیرد.قطع عمل موردنظر را درنهایت می

انان مشهور بوده و در کتب حدیثی واردشده است، حدیث ازجمله روایتی که بین مسلم 

تا(. لذا بدنه و تا؛ کاشانی، بیاست. )بخاری، بی« و لکل امر ما نوی« اتانما االعمال بالنی»

ساختار اعمال با نیت پیوند محکمی دارد. تأثیر و اهمیت آن در اعمال و رفتار و درنتیجه 

)یعنی « کل یعمل علی شاکله: ای علی نیته»: اندای است که گفتهگونهشخصیت است به

 (.1338شاکله به معنای نیت است( )کلینی، 

رو ای برای انسان ایجاد کرده که یا با بهشت تناسب دارد یا با جهنم، ازایننیت، شاکله 

تفسیر شاکله به نیت را دارای لطافت دانسته؛ زیرا نیت که از اعتقاد انسان سرچشمه گرفته، 

سازد و شاکله یعنی همین امر مقید به همین دهد و او را مقید میسان شکل میبه عمل ان

شده زیرا در راستای عمل از نیت )حویزی، دلیل نیت، نفس عمل و برتر از عمل شناخته

شود، ی نمازخواندن و عبادت در کنیسه سؤال می(. وقتی از امام صادق )ع( درباره1415

کنند )طوسی، استناد می« قل کل یعمل علی شاکله»ی یهایشان آن را جایز شمرده و به آ

باشد که در هایی درونی میتا(. آنچه از نیت در روانشناسی مطرح است، نیروها و انگیزهبی

 آید.حساب میگیری شخصیت عنصر بسیار مهمی بهشکل
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جه ها نتیی درونی )نیت( بر عمل این است که انجام امور و تبعیتعلت اهمیت انگیزه 

باشد که مربوط به قلب و تحوالت قلبی است و مقدمۀ اصلی آن همان انگیزه درونی می

م(. باید به  1989کند. )فیست و گریگوری، عمل قلبی است بر اعمال بدنی برتری پیدا می

تنهایی عامل مؤثر بر شاکله و شخصیت نیستند و منحصراً این مهم نیز توجه کرد که نیات به

دهی شاکله نقشی اساسی ن عامل تکیه کرد بلکه، امور دیگر نیز در جهتتوان بر اینمی

دارند. از دیدگاه اسالم، نیت امری درونی است و عمل، ثمره و حاصل نیت است؛ بدین 

 ی انجام یک عمل از انجام آن جداست.ترتیب نیت یا انگیزه

ای روانی هها خود محصول هیئتنباید نیت را با تصور صرف مساوی دانست؛ نیت 

ها ازحیطه تصورات و تفکرات انسان خارج است. تصحیح هستند که بسیاری از عناصر آن

های سخت و تفکرات بسیار دقیق و صحیح و تغییر این هیئت و حالت باید از طریق ریاضت

 (.1374ها و مجاهدات فراوان صورت پذیرد )احمدی، و همچنین تالش

 ( رفتار و اعمال6

ای با ای است که در علم روانشناسی شاخهگونهرفتار در روانشناسی بهاهمیت اعمال و  

طور مستقل عنوان روانشناسی رفتار به وجود آمده است و مطالعات پیرامون آن به

 گیرد.موردبررسی قرار می

های بیرونی تعیین دهد و نوع رفتار ما را نسبت به محرکآنچه شخصیت ما را شکل می 

توان با استفاده از الگوهای رفتاری، رفتار ای که میگونهباشد، بهتار میکند اعمال و رفمی

مشاهده بررسی شود و خطوط تواند به روشی منظم و قابلبینی کرد، رفتار میانسان را پیش

 م(. 1989کند )فیست و گریگوری، کلی رفتار انسان را ترسیم می

ن معنا که رفتار و اعمالی که انسان آن اعمال و رفتار نیز بر شاکله تأثیرگذار است بدی 

شود خواه یا ناخواه بر شخصیت و شاکله تأثیرگذار صورت عادت میکند و بهرا تکرار می

است. ملکات نفسانی عبارت است از صفاتی که براثر اصرار و تکرار انسان بر عملی در 
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أثیر اعمال انسان تا(. درواقع شاکله تحت تیابد )فیض بیشده و رسوخ مینفس او حادث

سختی و با یابد و بدین ترتیب تغییر دادن آن بهگرفته و در طول آن پرورش میشکل

گرفته است. در قرآن صورت یک ملکه در وجود فرد شکلدشواری همراه است چراکه به

مدثر  مثال: در سورهعنوانکریم انسان و نفسش را مرهون رفتار و اعمال او دانسته است، به

امْرِى بمِا کَسَبَ  کلُ» 21ی ی طور آیهو نیز سوره« نَفْسِ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَۀ کلُ» 38آیۀ 

، واژه رهن درآیات شریفه نیز داللت بر محبوس شدن دارد و هر چیزی که دوام پیدا «رَهِین

(. هر نفسی درگرو است، با 1414شود )ابن منظور، کند و ثبات داشته باشد رهن نامیده می

(. 1374آنچه کرده است، یا به سبب آنچه کرده، یا در مقابل آنچه کرده است )طباطبایی،

و شخصیت او روشن است و این خود توان گفت نقش عمل و رفتار آدمی بر شاکله می

 عامل پاداش و مجازات است.

کنند رفتار هایی که با توجه به آن نظام شخصیت را بررسی و تحلیل مییکی از زمینه 

ی درونی هر فرد نیز وابسته به رفتار و باشد، به فعلیت رسیدن تمایالت و انگیزهنسان میا

ای از یافتهگیری شکلِ قواماعمال اوست، از طرفی رفتار و اعمال او، درنهایت منجر به شکل

ترین عنصر در تشکیل و تحلیل توان رفتار را ازجمله مهمشود، چنانچه میشخصیت می

 م(. 2003، و کالرک هاوتن؛ کرک؛ سالکووس کیسرزیابی قرارداد )شخصیت مورد ا

(. 1361باشد )امین، حقیقت و فعلیت هر فردی وابسته به شالوده و ملکات اخالق او می 

گیری شخصیت در علم روانشناسی، اعمال و رفتار از جایگاه بسیار رفیعی در شکل

روانشناسی مدرن نیز این مؤلفه را در ای است که برخوردار هستند. اهمیت آن به گونه

 دهد.داند و آن را موردمطالعه و بررسی قرار میتعیین شخصیت بسیار مهم می

مند است، ی رفتار عالقهروانشناسی مدرن مانند روانشناسی قدیم، شدیداً به مطالعه 

ساده و  های انسان، چهفکرکردن نوعی رفتار است، به خاطر سپردن )حافظه(، سراسر فعالیت

چه پیچیده، چه در ارتباط با عبادت و چه در ارتباط با تعامالت عادی، نیز رفتار هستند 

 (.1390)آمبرحق، 
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-بنابراین از موضوعات مطرح و مورد اهمیت در روانشناسی و اسالم، اعمال و رفتار می 

 د.ی انسان دارنباشد که هر یک نقش انکارناپذیری در به وجود آمدن شخصیت و شاکله
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 گیریبحث و نتیجه

مفهوم شخصیت در مکاتب و رویکردهای مختلف روانشناسی اعم از؛ رویکرد رفتاری، 

رویکرد شناختی، رویکرد صفاتی و رویکرد یکپارچه نگر التقاطی، از تعاریف متفاوتی 

حال، امروزه این واژه در ادبیات روانشناسی معنایی وسیع یافته و آن را بااین برخوردار است.

دانند که این تعریف اغلب در می« های فردی در الگوهای تفکر، احساس و رفتارتفاوت»

درآیات « شاکله»نشین شود. بررسی مفاهیم همنگر و التقاطی دیده مییکپارچهرویکردهای 

عه به کتب لغوی متقدم، منابع اولیه روایی شیعه و تفاسیر معتبر، قرآن و روایات، ضمن مراج

درآیات « شاکله»در روانشناسی و مفهوم « شخصیت»دهندۀ تفاوت معناداری بین مؤلفه نشان

قرآن و روایات است. اگرچه در یک تعریف کلی شبیه به یکدیگر هستند و بعضاً عناصر 

 دهندههای تشکیلقابل انطباق با شاخصهدر روانشناسی، « شخصیت»گیری مطرح در شکل

تری، معنایی با دایرۀ گسترده« شاکله»مفهوم ، اما نمایانددرآیات قرآن و روایات می« شاکله»

ها و هیجانات انسان در دو بعد مادی و بعد روانی، انگیزهاعم از شخصیت داشته و عالوه بر 

ها، حاجات ت، عادات، شایستگیها، مقبوالوخوی، نیتهای دیگری همچون: خلقشاخصه

 گیرد.و نیازها، ساختار و بافت روحی، مذهب و طریقت، تعقل و رفتار را نیز در برمی

های ثابت روانی بر اساس آیات قرآن، اعمال انسان برگرفته از خصوصیات و ویژگی 

 ها و صفاتِها، هیجانها، انگیزشها، عقاید، نگرشتواناییاوست. خصوصیاتی همچون 

ای دارد که او را ترکیب ویژهگیرد، که در روح هر شخص شکل میشخصیتی در هر فرد 

کند یک فرد چگونه به دیگران واکنش نشان و نیز مشخص می سازداز دیگران متمایز می

کند، بلکه رفتار او را هم ، فقط بودنِ انسان را تعیین نمی«شاکله»خواهد داد. به عبارتی 

این اعمال انسان، چه از طبیعت و سرشت انسان سرچشمه گرفته باشد سازد؛ بنابرمشخص می

نبوده و « شاکله وجودی»بهره از تأثیر آن عادات و اخالق او باشد، هرگز بی و یا خواه نتیجه

 و این از اختصاصات مفهوم شاکله نسبت شخصیت است. از آن آزاد و رها نیست
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 منابع

 قرآن کریم.

 ، قم، مکتب االعالم االسالمی.معجم مقاییس اللغۀ(. 1404ابن فارس، احمد )

 ، بیروت، دارصادر.لسان العرب(. 1414ابن منظور، محمدبن مکرم )

، حسن رفیعی و شناسی اتکینسون و هیلگاردی روانزمینهتا(. اتکینسون، ریتال آل )بی

 .جاهمکاران ارجمند، تهران، بی

 .، تهران، امیرکبیردیدگاه اسالمیروانشناسی شخصیت از(. 1374احمدی، علی اصغر )

 ، تهران، نهضت زنان مسلمان.مخزن العرفان در تفسیر القرآن(. 1361امین، سیده نصرت )

 ، اهران، ساواالن.علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی(. 1390آمبر حق، یاسین محمد )

 تاریخ العربی. موسسهبیروت،  -، لبنانصحیح البخاریتا(. بخاری، محمدبن اسماعیل )بی

، محمد جوادی و پردین روانشناسی شخصیت نظریه و تحقیقم(.  2001پروین، الرنس )

 (، تهران، نشرآییژ.1381کدیور )

 ، قم، هجرت.تفسیرکوثر تا(.جعفری، یعقوب )بی

ی ، تحقیق محالتی، موسسهتفسیر نور الثقلین(. 1415حویزی، عبد علی بن جمعه )

 .انمطبوعاتی اسماعیلی

 .، سوریه، داراالرشاداعراب القرآن(. 1415درویش، محیی الدین )

(، 1397دیدگاه، زهرا؛ شریعتی، سیدصدرالدین؛ بهشتی، سعید و ایمانی نایینی، محسن )

نوجوانان بر اساس تفسیر المیزان،  اجتماعی تربیت در پذیریمسئولیت نقش تبیین

 .34، شماره ، سال نهمدرمانیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان

، ترجمه و تحقیق غالمرضا (. مفردات الفاظ قرآن1374راغب اصفهانی، حسین بن محمد )

 .خسروی، تهران، نشر مرتضوی

ی ، ترجمهروانشناسی نابهنجاریم(.  2000روزنهال، دیویدال و سلیگمن، مارتین، ای. پی )

 یحیی سید محمدی، تهران، ساالوان.
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 .، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانهای شخصیتنظریه(. 1374اکبر )سیاسی، علی

 .، تهران، انتشارات رشدها در روانشناسی شخصیتمکاتیب و نظریه(. 1384شاملو، سعید )

ی گیتی خوشدل، ، ترجمهروانشناسی کمالم(.  1989شولتز، دوان و شولتز، سیدنی آلن )

 تهران، نشرنو.

، ترجمه یحیی های شخصیتنظریه(. م 1998شولتز، دوان و شولتز، سیدنی آلن )

 سیدمحمدی، تهران، هما.

، قم، انتشارات فرهنگ الفرقان فی تفسیرالقرآن بالقرآن(. 1365صادقی تهرانی، محمد )

 اسالمی.

رابطه ابعاد شخصیت با »(. 1393صفاری نیا، مجید؛ آقایوسفی، علیرضا و برادران، مجید )

فصلنامه فرهنگ مشاوره و ، «ودشیفتگیشناختی: نقش خحل مسئله و بهزیستی روان

 .17، سال پنجم، شماره درمانیروان

ی سیدمحمدباقرموسوی همدانی، ، ترجمهتفسیرالمیزان (.1374طباطبائی، سیدمحمدحسین )

 .ی قمقم، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه

هران، مکتبه العلمیه ، تالبیان فی تفسیر القرآنمجمعتا(. طبرسی، فضل بن حسن )بی

 .االسالمیه

 .لبنان، دارالتعاریف للمطبوعات -، بیروتتهذیب االحکامتا(. طوسی، محمدبن حسن )بی

 .، دمشق، مطبعه الترقیبیان المعانی(. 1382عبدالقادر، حویش )

 ی مدرسین قم.، قم، انتشارات جامعهالفروق اللغویۀ (.1412عسکری، ابوهالل )

ی یحیی سید ، ترجمههای شخصیتنظریهم(.  1989فیست، جس و گریگوری، فیست )

 محمدی، نشر روان.

ی امام ، اصفهان، کتابخانهالوافی(. 1406فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی )

 .السالمامیرالمؤمنین علی علیه

 .عاصر، تهران، فرهنگ مفارسی -فرهنگ معاصرمیانه عربی(. 1388قیم، عبدالنبی )
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، تصحیح غفاری، قم، دفتر المحجۀ البیضاء فی تهذیب االحیاءتا(. کاشانی، مولی محسن )بی

 .انتشارات اسالمی

 .، قم، انتشارات اسوه، قمتفسیرعلیین (.1382کریمی حسینی، عباس )

 ، تهران، دانشگاه پیام نور.روانشناسی شخصیت(. 1370کریمی، یوسف )

 ی نشر ویرایش.، تهران، موسسهروانشناسی انسان و شخصیت(. 1389کریمی، یوسف )

، تحقیق علی اکبرغفاری و محمدآخوندی، تهران، الکافی (.1407کلینی، محمدیعقوب )

 .دارالکتب االسالمیه

 ، تبریز، دانیال.رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت(. 1384گروسی فرشی، میرتقی )

، روانشناسی تربیتی و کاربرد و اصول آنم(.  2007گالور، جان ای و برونیگ راجر، اچ )

 جا، نشر دانشگاهی.ی علی نقی، بیترجمه

ی دکترمحمودمنصور، تهران، ، ترجمهتحول و پدیدآیی شخصیت م(. 1994مایلی، ربرتو )

 .انتشارات دانشگاه تهران

، تهران، دارالکتب شرح اخبارآل الرسولمرآۀ العقول فی (. 1404مجلسی، محمدباقر )

 االسالمیه.

، قم، مؤسسه روضه المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه(. 1406مجلسی، محمدتقی )

 .فرهنگی اسالمی

مفهوم شناسی تطبیقی عزت »(. 1395اهلل و کمالوند، پیمان )نژاد عمران، روحمحمدعلی

، فرهنگ مشاوره و روان درمانی فصلنامه، «گرانفس در قرآن و روان شناسی انسان

 .27سال هفتم، شماره 

ی شیوا رویگران، تهران، ، ترجمهروانشناسی شخصیت سالمم(.  1988مزلو، آبراهام )

 گلشایی.

، تهران، بنگاه ترجمه و نشر التحقیق فی کلمات قرآن الکریم(. 1360مصطفوی، حسن )

 .کتاب
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 .ان، دار الکتب االسالمیه، تهرتفسیر نمونه (.1374مکارم شیرازی، ناصر )

اهلل ، حبیبخالصه تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید(. 1352میبدی، احمدبن محمد )

 آموزگار، تهران، اقبال.

 .، بیروت، دارالکتب العلمیهاعراب القرآن(. 1421نحاس، ابوجعفر احمدبن محمد )

زاده ارکانی،  ، ترجمه علی متولیگیری شخصیتنقش ژن در شکل م(. 2005هامر، دین )

 تهران، چهر.

م(.  2003هاوتن، کیت؛ کرک، جوان؛ سالکووس کیس، پال و کالرک، دیویدمیلر )

 زاده، نشر ارجمند.اهلل قاسمی حبیب، ترجمهرفتاردرمانی شناختی

، ترجمه: یحیی سید محمدی، تهران: تاریخ روانشناسیم(.  2015هرگنهان، بی آر ) 
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