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مفاهیم شخصیت از دیدگاه اسالم
زهرا اعلمی1 

چکیده
بحث درباره ش���خصیت و اظهار نظر در این زمینه، مستلزم شناخت ماهیت انسان است؛ 
که انس���ان از چه س���احت های وجودی بهره مند است، چه  زیرا ابتدا باید مش���خص ش���ود 
کدام   کشش ها و غرایز و فطریاتی دارد،  صفات و انگیزه هایی در وجود او نهفته اس���ت، چه 
کدام یک  یک از این خصوصیات او ذاتی اس���ت و به  طور طبیعی در وی یافت می ش���ود و 
که ارائه الگو درباره شخصیت با نگرش به متون  کتس���ابی اس���ت. از آنجا  از خصوصیات او ا
که دست کم در  کلیدی اس���ت، بررس���ی جامع آن مستلزم آن است  دینی از مباحث مهم و 
کنون مطالعات جدی و قابل توجهی  گیرد. تا حوزه روان شناسی و دین، مورد مطالعه قرار 
درباره شخصیت با نگرش به منابع دینی انجام نشده است. این فقر پژوهشی باعث شده 
افراد س���طحی نگر با برداشت های ناقص و نادرست به اظهارنظرهای خامی بپردازند و آن  
که روش های تجربی از بررسی پدیده های غیرمادی و  را به دین نیز نس���بت دهند. از آنجا 
نامحس���وس عاجزند، برای مطالعه س���احت غیرمادی انسان باید از روش های غیر تجربی 
کرد. برای بررسی مفاهیم  که امکان بررس���ی این ُبعد از انس���ان را فراهم می کند، اس���تفاده 
ش���خصیت از بعد دینی باید از مفاهیم اساس���ی درباره انس���ان مانند نفس، روح، فطرت و 
که همان شخصیت سالم و متعادل است، برساند. مقاله  گاهی داش���ت تا به هدفی  قلب آ

حاضر به بررسی مفاهیم شخصیت از دیدگاه اسالم پرداخته است.
کلیدی: شخصیت، نفس، روح، فطرت، قلب. گان  واژ

1. مقدمه
از مباح���ث جال���ب، مهم و پیچیده در روان شناس���ی موضوع ش���خصیت اس���ت. این موض���وع از آنجا 

که از طریق شناخت شخصیت و تبیین آن می  توان به صورت علمی، رفتارهای انسان را  مهم اس���ت 

کجروانه و اختالالت روانی پیشگیری و البته آنها را درمان  کرد، از بسیاری رفتارهای ناسازگار،  توصیف 

کرد و انس���ان را بیش���تر شناخت تا به فلسفه مهم ش���ناخت خود، شناخت خدا و در نهایت سعادت و 

که مورد اتفاق  که هدف آرمانی بش���ر اس���ت، رسید. از طرفی تعریف دقیقی از شخصیت  آرامش روحی 

همه باشد، وجود ندارد. برخی از روان  شناسان شخصیت را الگوهای معینی از رفتار و شیوه های تفکر 

که نحوه سازگاری شخص با محیط را تبیین می کند«. )هیلگارد، 1371( دانسته  اند 

که موجبات  در جامعه شناس���ی »ش���خصیت، س���ازمان پویایی از عوامل مؤثر در یک فرد اس���ت 

کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی تربیتی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی. 1 . دانش پژوهش 
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سازگاری منحصر به فرد او را با محیط پیرامون فراهم می کند«. )حاضری، 1375( شخصیت اشاره 

که رفتار او را ش���کل می  دهد. ش���اید  ب���ه ی���ک واقعیت دارد و آن س���اختار فعلیت  یافته آدمی اس���ت 

کس بر اس���اس ساختار  که بیانگر عملکرد هر  کلته« )اس���را: 84(  کل یعمل علی ش���ا آیه ش���ریفه »قل 

کلی، یعنی جنبه های بی  ش���خصیتی اوست، به همین نکته اشاره دارد. شخصیت در یک معنای 

که در موقعیت های مختل���ف بر رفتار وی تأثیر   همت���ا و به نس���بت پایدار درونی و بیرون���ی منش فرد 

کریم، تربیت انس���ان و ساخت شخصیت سالم و  می  گذارند. هدف بعثت انبیای عظام و نزول قرآن 

انسانی با تنظیم رابطه سازنده با خدا، خود، مردم و جهان هستی بوده است. آموزه  های وحیانی 

کریم و روایات معصومان؟مهع؟، برای وصول به این هدف مقدس برای بش���ر نازل ش���ده است.  قرآن 
بر اس���اس آموزه های دینی، ادعای س���المت ش���خصیت بدون ارتباط به منبع وحی درست نیست 

)موسوی.، و متفی فر، 1390، ص 99(.

درباره شخصیت با نگرش به متون دینی مفاهیمی اساسی وجود دارد. واژه هایی مانند نفس، 

روح، فط���رت و قلب و... از جمله این مفاهیم هس���تند. به نظ���ر می آید قبل از هر چیز، ابتدا باید به 

کرد تا بتوان حقیقت شخصیت  بررسی این مفاهیم پرداخت، سپس ارتباط آنها را با یکدیگر بررسی 

را دریافت.

2. تاریخچه
گذاش���ت،  که علم روا ن  شناس���ی به  عنوان یک دانش مس���تقل پا به عرصه وجود  در س���ال 1879م 

هنوز اهمیت و ضرورت بحث ش���خصیت روش���ن نبود و روان  شناس���ان با روش آزمایشی به مطالعه 

فراینده���ای روان ش���ناختی می  پرداختند. بنابرای���ن با چنین رویکردی، ام���کان مطالعه موضوعی 

پیچیده و چند بعدی مثل شخصیت وجود نداشت. در دهه اول قرن بیستم »رفتارگرایی« توسط 

گرفت. رفتار گرایی، ش���خصیت را چی���زی بیش از تجمع  واتس���ون به  عن���وان رویکردی غالب ش���کل 

کمی زودتر  رفتارهای آموخته  شده یا نظام های عادتی نمی دانست. به موازات این رویکرد و شاید 

گروه از نظریه  پردازان شخصیت با عنوان »روان  تحلیل  گران جدید« به  از اوایل قرن بیس���تم، اولین 

گرفت. این  دور از خط فکری روان  شناس���ی آزمایش���ی و با الهام از رویکرد روان  تحلیلی فروید شکل 

کارکردهای او در دنیای واقعی  گ���روه از نظریه  پ���ردازان بر خالف رفتارگرایان هم بر تمامیت انس���ان و 

کرده و هم به تأثیر نیروهای هشیار و ناهشیار در رفتار اعتقاد داشتند. کید  تأ

گان���ه و با روش های  بنابراین مطالعات ش���خصیت تا دهه س���وم قرن بیس���تم در دو س���نت جدا

خ داد. از نیمه دوم قرن  متفاوت ادامه داشت تا اینکه از دهه 1930م به بعد تغییرات چشمگیری ر
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که حاصل آن شکل گیری  بیستم جنبش جدیدی به  نام جنبش استعدادهای بشری به  وجود آمد 

کمال یا روان  شناسی انسان گرایانه«.  نیروی س���ومی در روان شناسی ش���د با عنوان »روان  شناس���ی 

کمال و رش���د  که انس���ان واجد ظرفیت های بالقوه زیادی اس���ت و س���طح مطلوب  اینه���ا مدعی اند 

که تالش برای تحقق بخش���یدن به  ش���خصیت را فراس���وی بهنج���اری می  دانند. آنها بر ای���ن باورند 

تمامی استعدادهای بالقوه آدمی امری ضروری است. )استوتزل، 1369(

3. مفاهیم اساسی شخصیت

3-1. نفس در آیات و روایات

کار رفته و بیشتر بر  انسان  به عنوان یک موجود  کریم به  کلمه نفس و مشتقات آن 367 ب�ار در ق�رآن 

کوکبه،  کار رفته است )ر.ک: ب�قره: 232(. )مالک.، و  لت دارد و به  مفهوم »خود« انسان به  زنده دال

1378، ص 51( واژه نفس در لغت به معنای شخص، روح، خون، حقیقت شیء، قصد و نیت و... 

ب���ه  کار رفته اس���ت )فیاض���ی، 1389، ص 31(.  نفس در اصطالح اندیش���مندان ب���ه فراخور نیازهای 

کاربردهای متفاوت���ی دارد. این واژه در  علم���ی آنان و نی���ز نوع تلقی و دیدگاه ویژه ایش���ان درباره آن 

گون و معانی متفاوتی دارد.  گونا کاربردهای  قرآن و روایات نیز 
ْن َتُموَت ِإاّل ِبِإْذِن اهلِل؛ برای 

َ
کاَن ِلَنْفٍس أ 3-1-1. نف���س به معنای جان یا حیات حیوانی: »َو م���ا 

نفس چیزی نیس���ت مگر آنکه بمیرد به اذن پروردگار« )آل عمران: 145(. در این آیه نفس مرادف با 

جان است. 

َکَسَبْت؛ یادآوری  ْن ُتْبَس���َل َنْفٌس ِبما 
َ
ْر ِبِه أ 3-1-2. نفس به معنای روان یا نفس  انس���انی: »َو َذّکِ

گرفتار می  ش���ود« )انعام: 70(. در این آیه نفس همان مجموعه  کند بدان  کس���ب  که نفس آنچه  کن 

کی، انفعالی و افعالی دارد و بر مبنای این سه  خصوصیت  خود  که خاصیت ادرا حاالت روحی است  

را ساخته و شخصیت  خود را شکل می دهد. 

ُف اهلُل َنْفًسا ِإاّل ُوْسَعها َلها ما  گرفته و متعادل: »ال ُیَکّلِ 3-1-3. نفس به معنای شخصیت  شکل 

کسی را به اندازه توانایی اش تکلیف می دهد« )بقره: 286(. در  ْکَتَسَبْت؛ خدا هر  َکَسَبْت َو َعَلْیها َما ا

که خود را به مرتبه ای از تکامل رسانده است. ح است  این مرتبه نفسی مطر

ّرِ 
َ

 َنْفٍس ذاِئَقُة اْلَمْوِت َو َنْبُلوُکْم ِبالّش
ُ

گاهی: »ُکّل 3-1-4. نفس به معنای وجدان نفسانی با خود آ

َو اْلَخْیِر ِفْتَنًة َو ِإَلْینا ُتْرَجُعوَن؛ هر نفس���ی و جانی در عالم رنج و س���ختی مرگ را می چش���د و در س���یر 

زندگی با خوبی و بدی آزمایش می ش���ود و به س���وی ما بازگش���ت  می کند« )انبیاء: 35(. در این آیه 
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که در نتیجه منش انس���انی را  نیز نفس به معنای جان آمده و هم به معنای عامل  وجدان و ش���عور 

بیان می  کند.

ْلَهَمها ُفُجوَرها َو َتْقواها؛ قسم 
َ
گاهی: »َو َنْفٍس َو ما َسّواها* َفأ 3-1-5. اصل ثابت انس���انی و خودآ

کرد« )ش���مس:  ک���ه او را متع���ادل و متکامل آفرید و در او ب���دکاری و پرهیزکاری الهام  ب���ه نف���س و آن 

کرده،  که می  تواند در مسیر ظهور و فعلیت فطرت حرکت  7-8(. این آیه ناظر به روان انسان است 

کتس���ابی جذب خیر و یا  الهام بگیرد و متکامل ش���ود و یا به  بدکاری روی آورد. خالصه اینکه حالت ا

شر را دارد. 

3-1-6. نفس به معنای نفس تعالی نیافته

بیّ َغُفوٌر َرحمٌی. بیّ ِإنیَّ َر وِء ِإالیّ ما َرِحَم َر اَرٌة ِبالسیُّ میّ
َ
ْفَسَ أل ُئ َنْفیس ِإنیَّ النیَّ ِ َبریّ

ُ
َو ما أ

کننده  به بدی اس���ت مگر اینکه  خدا بر من  که نفس امر  کنم  نف���س خ���ودم را تبرئه نمی  
که پروردگار من آمرزنده و مهربان است . )یوسف: 53( رحمت آورد. به درستی 

3-1-7. نفس به معنای مضاف  الیه یا معنای خودش

کید اس���تفاده  که از ای���ن معنا برای  تأ در ای���ن معنا به خود انس���ان و غیر آن اش���اره ش���ده اس���ت 

کار می  رود.  کیدی درباره همه موجودات،  حتی خداوند به  می  شود. این معنای تأ

ِقیاَمِة 
ْ
ْم ِإیل  َیْوِم ال

ُ
ک َیْجَمَعنیَّ

َ
َة ل ْحَ َکَتَب َعیل  َنْفِسِه الریَّ  ِلیِّ 

ْ
ْرِض ُقل

َ
أل

ْ
ماواِت َو ا ْن ما ِف السیَّ  ِلَ

ْ
ُقل

ْنُفَسُهْم َفُهْم ال ُیْؤِمُنون.
َ
وا أ ذیَن َخِسُر

یَّ
ْیَب فیِه ال ال َر

که رحمت را بر  کیس���ت؟ بگو از آن خداس���ت  بگو آنچه در آس���مان ها و زمین اس���ت از آن 
گرد  که در آن هیچ شکی نیست  گردانیده است ، یقینا شما را در روز قیامت  خویشتن واجب 

که ایمان نمی  آورند. )انعام: 12( کسانی  اند  خواهد آورد، خودباختگان 

که مرکب از جسم و روح است 3-1-8. نفس به معنای شخص انسانی 

که آفریده اس���ت ش���ما را از یک نفس«  ���ذی َخَلَقُک���ْم ِم���ْن َنْف���ٍس واِح���َدٍة....؛ آن خدایی 
َ
»... اّل

که درباره  )نس���اء:  1(. مراد از نفس  در این آیه، ش���خص اس���ت ، یعنی حضرت آدم. از جمله احادیثی 

نفس بیان ش���ده اس���ت می توان به حدیث »عن أب�ی  الح�س���ن؟ع؟ یقول: ان المرء إذا ن�ام  ف�ان  روح  

کرد.  ج منه روح العقل« )مجلسی، 1403، 43/61(، اشاره  الحیوان  باقیة  فی  البدن  و الذی یخر

که نفس  در قرآن به  در مقایس���ه »نفس« در قرآن  با  نفس در ح�دیث، این ن�کته دی�ده می  ش���ود 

که  دارای  ابعاد  شخصیت یا »خود« جامع انسان اطالق شده است. یعنی، از انسانی سخن  می رود  

گفته شده است  گون   ف�ردی، اجتماعی، ظاهری و باطنی اس���ت، اما  در روایات از نفسی سخن  گ�ونا

ک�ه در خ�واب از ب�دن بیرون می  آید. نفس، مفهومی عام اس���ت و می  توان این واژه را عامل وحدت 
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که  بخش رفتار انسان )از نظر روان شناسی( دانست. مفهوم نفس در تعالیم اسالمی نشان می  دهد 

این مفهوم جامع اصطالحات  و مفاهیم  متنوعی اس���ت. اصطالحاتی مانند خود، من، ش���خصیت،  

که واژه نفس در برگیرنده تمامی آن مفاهیم اس���ت  من���ش  و غی���ره و هر یک از اینه���ا مفاهیمی دارند 

کوکبه، 1378، ص 51(. )مالک.، و 

ک�ل  کنترل کنن���ده اعمال، ش���اهد درون���ی رویداده���ا،  نف���س ب���ه معن���ی عامل یا نی���روی درون���ی 

ک  خود و خود به معنی  هویت نیز اس���ت. مفهوم  گاهی،  ادرا س���ازمان  یافته ش���خصی، هش���یاری، آ

کلی  که ب���ه رفتار جهت می دهد. )حاج اس���ماعیلی، 1389، 151-152(. به طور  خود، عاملی اس���ت 

گرفته اس���ت: نخس���ت اینکه مفهوم  کید قرار  مفهوم خود یا خویش���تن به س���ه دلی�ل ع�مده م�ورد تأ

ک�ار رفته است. دوم  کنش شخصیت ب�ه  خویش���تن برای  بیان جنبه های س���ازمان یافته و یکپارچه 

گاهی از خویشتن نشان دهنده جنبه مهمی از تجربه پدیدار ش�ناختی ی�ا ذه�نی انسان است  اینکه آ

که چگونگی احساس ان�سان از  و دلیل س���وم اینکه تعداد قابل توجهی از تحقیقات نش���ان می  دهد 

کوکبه، 1378، ص50(. خ�ویشتن در ب�سیاری از موقعیت ها بر رفتار او تأثیر می گذارد )مالک.، و 

3-2. روح در آیات و روایات

که در  واژه ه���ای روح، َروح، ری���ح، ریاح، ریحان و مانند آن، س���ه حرف اصلی »ر-و-ح« اس���ت. ریح 

اصل روح بوده و روح مثل باد متحرک اس���ت، چون اس���م آن از »ریح« )باد( اش���تقاق  یافته اس���ت. 

کرده است،  کریم به آنها اش���اره  که قرآن  روح از نظر اهل لغت دارای همان معانی و مفاهیمی اس���ت 

ک���ه لغویان در معن���ای روح ذکر  بنابرای���ن می  گوین���د: روح منش���أ و عام���ل حیات نفس اس���ت. آنچه 

کرده اند سه مورد است: 

- عامل حیات بدن؛

کار می  رود؛ کلمه نفس به معنای »بن یک چیز« و یا »حقیقت یک چیز« به  - نفس: در زبان عربی 

- َنَف���س: روح از نظ���ر لغ���ت در اصل ب���ه معنای َنَفس و دویدن اس���ت و علت نامیده ش���دن روح 

که از نظر تحرک و حیات آفرین���ی و ناپیدا بودن همچون َنَفس و باد  انس���ان ب���ه روح را این می  داند 

است. )حاج اسماعیلی، 141/89(

گون، ناظر  گونا کاربردهای  که در  کریم 24 بار ذکر ش���ده اس���ت  واژه روح و مش���تقات آن در قرآن 

گون  گونا کاربرد این واژه در معانی  به معنای یکس���انی نیس���تند. با توجه به ظاهر و سیاق آن آیات، 

روشن می  شود.
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3-2-1. عامل حیات

کالبد انس���ان، روح را به معن���ای عامل حیات معرف���ی می کنند: »فإذا  پ���س از اضافه ش���دن روح به 

سّویته  و نفخت  فیه م�ن روح�ی فقعوا له ساجدین« )حجر: 29(.

3-2-2. فرشته خاص

که همراه  کار رفت���ه، مقصود آن فرش���ته ای اس���ت  ک���ه واژه روح در آن ب���ه  در پ���اره  ای از آی���ات ق���رآن 

فرش���تگان دیگر در شب قدر بر ولی خدا نازل می ش���ود: »تنّزل المالئکة و الروح  فیها بإذن ربّ�هم من 

کّل أمر« )قدر: 4(.

3-2-3. وحی

کذلک أوحین���ا إلیک روحا من  در پ���اره  ای از آی���ات ق���رآن واژه روح به معن���ای نزول قرآن اس���ت: »و 

أم�رنا...جعلناه نورا« )شوری: 52(. 

 3-2-4. فرشته وحی

کریم از فرشته وحی با عنوان روح االمین و روح القدس نام برده شده است:  در پاره  ای از آیات قرآن 

»و أّنه لتنزیل رّب العالمین نزل به الروح األمین« )شعراء: 193(.

3-2-5. روح

کار رفت���ه و حقیقت مطل���ق روح را بیان  کری���م واژه روح به معن���ای عام به  در پ���اره ای از آی���ات ق���رآن 

می کند و قابل تطبیق بر مصادیق مختلف آن اس���ت: »یس���ألونک عن الروح قل الروح من أمر ربی« 

که از این طریق ب�یان ش���ده نی���ز مانند آیات  )اس���را: 85(. )بهش���تی، 1387، ص 68-71( احادیث���ی 

گاهی  از »الروح« )با الف و الم( با عنوان »فرش���ته  ای بلند مرتبه و باالتر از فرش���تگان« س����خن  قرآنی 

که در آدم و عیس���ی نفخ ش���ده و پ���اره  ای  از  روایات نی���ز راجع  به  روح  گ�اهی از روحی  گ�فت���ه  اس���ت و 

الق���دس و یا درباره »روح من أمره« و »روح منه« اس���ت: »عن أب���ی عبد اهلل؟ع؟ قال: ان اهلل تبارک و 

ت�عالی  أحد صمد لیس له  جوف  و انما الروح خلق من  خلقه، نصر و  تأیید و قوة یجعله اهلل فی قلوب 

الرسل و المؤمنین« )مجلسی، 1403، 228/3(. 

اثبات اینکه انس���ان دارای دو جنبه اس���ت و از دو بعد مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و اینکه 

که  که غیر از بدن و جسم اوست  حقیقت اصلی و شخصیت واقعی انسان آن جنبه از وجود او است 

در لسان قرآن هنگام افاضه شدن آن به انسان به آن روح اطالق شده است.
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3-3. فطرت در آیات و روایات

گشودن شی   فطرت واژه ای عربی از ماده )ف، ط، ر( است. لفظ »َفَطَر« در لغت به معنای شکافتن، 

و ابراز آن، ش���کافتن از طول، ایجاد و ابداع آفریدن اب�تدایی و بدون سابقه، آمده است )ابن منظور، 

1416، 258/1(. فْط���َرت ب���ر وزن ِفْعَلة برای بیان حالت فعل و به معنی سرش���ت، طبیعت و خلقت 

خاص اس���ت )الفیومی، 1405، ص 476(  و در امور فطری، یعنی آنچه نوع خلقت و آفرینش انس���ان 

که  اقتضای آن را دارد و بین همه انس���ان ها مشترک است، همچنین از آیات قرآن دانسته می شود 

که از  گرفتن در شعاع تأثیر عوامل محیطی، ساخت روانی ویژه ای دارد  انسان در آغاز و پیش از قرار 

آن به »فطرت« تعبیر شده  است )روم: 30(.

کمال مطلق و احساس نیازمندی و عبودیت نسبت به خداست. هرچه  گرایش به   الزمه فطرت 

وجود انس���ان از ش���دت و وس���عت بیشتری برخوردار باش���د این نیازمندی بیش���تر خواهد بود. یک 

کنید. هر دو خالی از آب و نیازمند آب هستند،  لیوان بدون آب را با یک اقیانوس بدون آب مقایسه 

که از قوت و وس���عت  اما نیازمندی اقیانوس بس���یار بیش از نیازمندی لیوان اس���ت. در وجودهایی 

بیش���تری برخوردارند، نیازمندی بیشتری به خدا احساس می شود؛ زیرا هستی بیشتری را وابسته 

ب���ه خدا می  بینند و احتیاج بیش���تری را احس���اس می کنن���د، بنابراین  فطریات انس���ان خدادادی، 

فراحیوانی، قابل تجربه درونی، همگانی و از بدیهی  ترین بدیهیات است.

کار رف�ته است، از جمله واژه  فطرت  واژه »فطر« و م�شتقات آن در سوره  هاى مختلفی  از  قرآن  ب�ه 

که  هر  دو به معناى ابداع و آفرینش است.  )ر.ک: روم: 30( و فطرکم )ر.ک: اسراء: 5( 

کریم در مورد فطرت چنین می گوید:  قرآن 

فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت ال الیت فطر الناس علهیا ال تبدیل خللق ال... .

که خدا  کن با همان سرشتی  گرایش تمام به حق به س���وی این دین  پس روی خود را با 
مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدای تغییرپذیر نیست... . )روم: 30(

امام صادق؟ع؟ در توضیح این آیه می فرماید: »فطرهم جمیعا علی التوحید؛ خداوند همه را بر 

کرم؟ص؟ می فرماید:  کرده اس���ت« )کلینی، 1407، 12/2(.  از س���وی دیگر پیامبر ا فطرت توحید خلق 

»کل مولود یولد علی الفطر حتی یکون ابواه یهودانه او ینصرانه؛ هر فرزندی بر فطرت متولد می شود 

کنند« )مجلس���ی، 1403، 281/3(. امام باقر؟ع؟ در  تا اینکه پدر و مادرش او را یهودی یا مس���یحی 

توضی���ح این روایت چنین فرموده اس���ت: »یعنی المعرف بان اهلل عزوج���ل خالقه؛ هر نوزادی با این 

که خدا خالق و آفریننده اوست، متولد می  شود« )مجلسی، 1403، 12/3(.  معرفت 

آیت اهلل جوادی آملی درباره فطرت می  گوید: 
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گاهانه و  گرایش آ که همان بینش ش���هودی انسان نسبت به هستی محض و نیز  فطرت 
کشش شاهدانه و پرس���تش خاضعانه ای نسبت به حضرت اوست، نحوه خاصی از آفرینش 
که حقیقت آدمی به آن نحو سرشته شده و جان آدمی به آن شیوه خلق شده است.  اس���ت 

)جوادی آملی،1372، ص 69(

روایات متعددی نیز از امامان معصوم؟مهع؟ درباره مصادیق فطرت الهی بش���ر نقل ش���ده اس���ت. 

کرده اند. در بعضی دیگر توحید مصداق فطرت ش���مرده  بعضی روایات فطرت را به معرفت تفس���یر 

که برای  شده است )کلینی، 1407، ص12-13(. از مجموعه آیات و روایات و همچنین تعریف  هایی 

که فطرت نحوه خلقت و وجود انسان است. امورى را می توان  گفته ش���د، می توان دریافت  فطرت 

گی هستند: که آفرینش  موجود  اقتضاى  آنها را دارد و داراى چند ویژ فطرى دانست 

کیفیت آنها از نظر شدت و ضعف متفاوت است. - در همه  افراد آن نوع یافت  می  شوند ، هر چ�ند 

کتس���ابی  هستند ، اما تقویت و یادآورى و تنبه و جهت دادن به آنها ممکن است  - این امور  غیرا

نیاز به تعلیم و تربیت داشته  باشد .

- همواره ثابت و زوال  ناپذیرند. نه اینکه در ب�رهه  اى از ت�اریخ اقتضاى خاصی  داشته  باشند  و در 

برهه اى دیگر وجود نداشته باشند و یا اقتضاى دیگرى داشته باشند.

گر ارضا نشوند یا با مانعی برخورد کنند، واپس رانده شده و با یکی از مکانیسم هاى  - امور  فطرى  ا

دف�اعی ج�بران می  شوند )عظمت مدارفرد، 1390، ص30(.

که در  همه   نوع بش���ر عمومیت داش���ته و تنها اختالف  امور فطرى، قابلیت  ها و زمینه  هایی اس���ت 

کیفیت این خصوصیات و شدت و ضعف  آنها ست، اما این اختالف، خللی به ماهیت  انسان  وارد   در 

کی )معرفتی( و گرایشی مشاهده کرد. نمی کند. این خلقت ویژه و ف�راحیوانی را م�ی  توان  در  دو بعد ادرا

کمک  آن به  قیاس  و  که به   کی ویژه  اى است  کی انس���ان داراى دستگاه  ش���ناختی  و ادرا در بعد ادرا

استنتاج  می  پردازد. معلوماتی مانند »کل از جزء  بزرگتر  است« و »جمع نقیضین محال است«، امور 

که ان�س���ان ها ب�الفطره  به  آنها علم دارند و ب�ی  نیاز از اس�تدالل  هستند. علم  بدیهی و اولی ه�س���تند 

کس���ب نکرده است  گویند؛ زیرا  انس���ان  این علم را از جایی  انس���ان به  اولیات  و بدیهیات را فطریات 

)عظمت مدارفرد، 1390، ص30(.

گرایش���ی نیز وج���ود  یکس���رى  تمای���الت فراحیوانی ع����ام و م�ش���ترک در  م�یان  انس���ان ها   در بع���د 

دلیل دیگرى بر  وجود  سرش���ت مش���ترک انسانی اس����ت . ط�لب  علم، حقیقت جویی، میل به ابداع 

کمال طلب���ی، زیبایی طلبی، میل ب���ه جاوانگی و میل به  پرس���تش ،  و خالقی���ت، فضیلت خواه���ی، 

که  روح هر  گ�رایش ها اصیل  و فطرى  هستند  به این معنا  گرایش هاست. این   نمونه هایی از این نوع 
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انسانی مالزم و ه�مراه با این تمایالت است و این همراهی و مالزمت بر اثر عوامل  خارجی  و القائات 

محیط و جامعه و یا تربیت به  وجود  نیامده  است ، ب�لکه  خ�اصیت روح ه�ر  انسانی  است. هر انسانی 

گ�رایش  ها بهره مند است  و عوامل  خارجی   به طور ذاتی هر چند در حد بسیار ضعیف و ن�هفته از این 

کردن و تضعیف  آنها  دخالت  دارند ، اما ت�أثیرى  در رش���د و ش���کوفایی و شدت بخشیدن و یا سرکوب  

در اص�ل پیدایش و ت�کوین آنها ندارند.

کم و بیش متوجه فطرت انسان شده  اند.  برخی از دانشمندان و روان شناسان غیرمسلمان نیز 

کتاب »روان شناسی  گوس���تاویونگ، عوامل مؤثر در رشد روانی انس���ان را فطری می  داند و در  کارل 

و دین« می نویسد: 

ک���ه بعضی افکار ]یعنی افکار دینی[ تقریب���ًا در همه جا و در همه  این یک واقعیت اس���ت 
زمان  ها یافت می  شوند و حتی می  تواند به نحوی خود به خود به وجود آیند، یعنی بدون 
کرده یا از سینه به سینه منتقل شده باشند. این افکار  اینکه از محلی به محلی دیگر سرایت 

ساخته و پرداخته افراد نیستند. )یونگ، 1370، ص 1(

کم���ال مطلق  خواهی انس���ان را قبول دارد )ش���ولتس، 1369،  گ���وردون آلپورت ب���ه نوعی فطرت 

که دارای نظریه  های انس���ان  گرایانه هس���تند به نیازهای فطری  کارل راجرز  ص40(. ابراهام مزلو  و 

گرایش به امر قدسی را امری ساختاری و  انس���ان  قائل ش���ده اند، همچنین ردولف اتو، دین داری و 

که ریش���ه در سرش���ت و فطرت آدمی دارد و امری عارضی و صوری و تحمیلی و بیرونی  ذاتی می داند 

نیست )اتو، 1380، ص 218(. 

3-4. قلب در آیات و روایات

واژه  قلب بیش از 100 بار در قرآن کریم ذکر شده است. در مفهوم شناسی واژه  قلب، روشن شد که قلب در 

لغت به معنای دگرگون کردن، زیر و رو کردن، وارونه کردن و گرداندن چیزی است. راغب می گوید: »قلب 

گرداندن آن است از وجهی به وجه دیگر مثل: پشت و رو شدن لباس« )راغب، 1412، ص  682(.  شیء، 

که در طرف چپ  قل���ب در اصط���الح ب���ه دو معنا به  کار می رود قل���ب به معنای عضو صنوبری اس���ت 

کردن خون و ب���ه جریان انداخت���ن آن در عروق و  کار آن تغیی���ر و دگرگ���ون  قفس���ه س���ینه ق���رار دارد و 

رس���اندن آن به تمام سلول های بدن است و به معنی یکی از ابزارهای شناخت و مرکز احساسات و 

کوکبه، 1378(. در  کار رفته است )مالک.، و  عواطف. واژه قلب در قرآن و روایات به معنای دوم به 

که هر دو جنبه روان  شناختی دارد: کارکرد به قلب نسبت داده شده  این معنای اخیر دو 

کارکرد شناختی قلب  .1-4-3

ک« اع���م از حصول���ی و حضوری را از ش���ئون قلب دانس���ته و آن را با تعابی���ر مختلف و با  ق���رآن، »ادرا
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ک را به قلب  ک و ع���دم ادرا کار برده و ادرا کلمات���ی از خان���واده عقل، فهم، تدب���ر و... به  اس���تفاده از 

نسبت می  دهد )ر.ک: اعراف: 179؛ حج: 46؛ محمد: 24(.

که  گوشه هایی از حدیث معروفی  در برخی احادیث به این مطلب اشاره شده است. چنانچه در 

مفضل بن عمر از امام صادق؟ع؟ روایت می کند و به نام »توحید مفضل« ش���ناخته می  ش���ود، قلب 

که در آن است تفکر می  کند، مدبر جسم انسان و  که به وس���یله عقلی  به صورت عضوی بیان ش���ده 

مسلط بر اعضای حسی او است )مجلسی، 1403، 169-163/3(.

ک حضوری نیز به قلب نس���بت داده ش���ده یا به   ع���الوه ب���ر درک حصول���ی در بعضی از آیات، ادرا

گرفتن  صورت س���رزنش و توبیخ از آن نفی ش���ده اس���ت )حج: 46(. در آیه دیگر آمده است: »با زنگار 

دل هاش���ان از درک حقیق���ت عاجزن���د و حقای���ق در چنی���ن دل های���ی منعک���س نمی ش���ود )ر.ک: 

کردن اعم از  ک  که ق���رآن ادرا مطففی���ن: 3(. از ای���ن آی���ات و آیات دیگر این نتیجه به دس���ت می آید 

کار قلب می  داند. حضوری و حصولی را 

کارکرد احساسی و عاطفی قلب  .2-4-3

کریم احساسات باطنی و انفعاالتی مثل ترس، غم و اندوه، هراس، نگرانی و اضطراب، لینت و  قرآن 
کینه و حسد و حاالت دیگری مثل غفلت و اثم،  نرمخویی، حالت خشوع، رأفت و مهربانی، خشم، 

توجه، انابه، قصد و عمد، اطمینان، س���کینه و آرامش، ایمان و تقوی و... )ر.ک: نازعات: 8؛ توبه: 

15( و... را به قلب نسبت داده است. 

کرم؟ص؟ نقل شده است:  در حدیثی از پیامبر ا

گوشتی  که می فرمود: در بدن آدمی پاره  نعمان بشیر می گوید: شنیدم از رسول خدا؟ص؟ 
گر آن بیمار باشد، سایر بدن نیز  گر آن صحیح و سالم باشد، سایر بدن نیز سالم و ا که ا است 

بیمار و فاسد خواهد بود و آن قلب است  . )ابن بابویه، 1362، 31/1(

کاربرد واژه قلب  گس���تردگی  که در قرآن به قلب نس���بت داده ش���ده و نیز  با توجه به امور متنوعی 

کانون احساس���ات و عواطف یا فقط به  که قلب را مرادف با عقل یا  گرفت  به خوبی می توان نتیجه 

کارکردها را باید از آن قلب دانست.  گرفتن درست نیست، بلکه همه این  کانون اراده در نظر  معنای 

)بشیری، 1391، 36-5(

کاربرد مفهوم قلب در قرآن   .3-4-3

که وسیله دیدن  که وس���یله شنیدن و چشم  گوش  کنار اعضای دیگر: قلب مانند  اول( عضوی در 

گاه بر آن مهر زده می شود  که وس���یله بیان اس���ت، وس���یله ای برای درک و فهم آمده است.  و دهان 



أت
تیث
 رم

هآ
 ت 
 تی

یا
اد

مت
 ا
ملر

57

گردش نکرده   اند تا  گاه با آن تعقل می  ش���ود. )ر.ک: بقره: 7؛ انعام: 46؛ اعراف: 179( »آیا در زمین  و 

که با آن بیندیشند...« )حج: 46(. دل هایی داشته باشند 

کاَن َلُه َقْلب« )ق: 37(. در این مطالب  دوم( به معناى عقل و درک: »ِإّنَ فی  ذِلَک َلِذْکرى  ِلَمْن 

که نیروى عقل و درک داشته باشند. تذکر و یادآورى است براى آنان  

که چشم  ها  ْبصاُر َو َبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحناِجر؛ هنگامی 
َ ْ
ســـوم( به معناى جان انسان: »ِإْذ زاَغِت األ

از وحشت فرومانده و جان ها به لب رسیده بود«. )احزاب: 10(

که دارای قـــدرت عمـــل و آزادی انتخاب اســـت: گاه ایمان  چهـــارم( بـــه معنای نفس انســـان 

گنه  کار می  ش���ود. )ر.ک: بقره: 283( قرآن قلبی را  گاه نیز از پرس���تش و بندگی س���رباز زده،  می  آورد و 

که با ایمان و عمل صالح در نزد پروردگار خود حاضر می شود »قلب سلیم« و »قلب منیب« می نامد 

)ر.ک: شعراء: 89(.

کرده است«  که او ]جبرئیل[ به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل  پنجم( محل نزول وحی: »چرا 

)ر.ک: بقره: 97؛ شعراء: 194-193(.

که مریضی، قســـاوت، غفلت، کینه، رعب، حسرت،  ششـــم( به معناى مرکز عواطف، چیزی 

ا َغلیَظ اْلَقْلِب 
ً

ُکْنَت َفّظ شـــک، آرامش، خضوع و خشـــوع و... به آن نسبت داده می شـــود: »َو َلْو 

کنده می  شدند«. )آل عمران: 159( گر سنگدل بودى از اطرافت پرا وا ِمْن َحْوِلَک؛ ا
ُ

اَلْنَفّض

ی؛ آنها را متحد می   پندارى در حالی  هفتم( به معنای رأی و نظر: »َتْحَسُبُهْم َجمیعًا َو ُقُلوُبُهْم َشّتَ

کنده است«. )حشر: 14؛ بقره: 118( که رأی و نظرهای آنها پرا

که مقصود از قلب در تمامی  گرفتن برخی از این معانی در قرآن، می توان دریافت  کنار هم قرار  با 

موارد، قلب جس���مانی نیس���ت؛ زیرا در هر یک از مفاهیِم »اختیار در عمل«، »بودن جایگاهی برای 

کفر و ایمان«، »محل نزول وحی« و »همچنین جان آدمی به هنگام مرگ«، نمی  توان معنای قابل 

که  کرد، بنابراین تنها مفهومی  گرفته در سمت چپ سینه تصور  توجیهی برای قلب جس���مانی قرار 

بتواند جامع آنها باش���د همان »روح« انس���ان اس���ت، یعنی بی  گمان قلب در ق���رآن به معنای قلب 

کار رفته است. باطنی و روح نیز به 

4. بحث و نتیجه گیری
کل هستی است؛ زیرا خداوند هر چیز را  تعادل جس���م و روح در ش���خصیت انسان نمایانگر توازن در 

در اندازه و به میزان مش���خص آفریده اس���ت. مس���ئله تعادل در انسان، منحصر به تعادل بیولوژیک 

گیرد چنانچه در حدیثی از  کل شخصیت انسان و نیز تعادل جس���م و روح را در برمی   نیس���ت، بلکه 
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که »بهترین امور، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط است«.  کرم؟ص؟ آمده است  پیامبر ا

س���اخت اولیه شخصیت انس���ان همان نفس است. نفس دو ساحت جس���مانی و غیرجسمانی 

دارد. س���احت غیرجس���مانی، درون خود یک س���اخت روانی اولیه به نام »فطرت« دارد. فطرت نیز 

از عناصری مثل عقل و قلب بهره  مند اس���ت. عقل مرکز ش���ناخت و تش���خیص درست از نادرست و 

کنش وری در دو حوزه شناخت  که درون قلب را روش���ن و آن  را آماده  مانند چراغی روش���نگر اس���ت 

کند. س���احت مادی نفس نیز جایگاه غرایز و نیازهای زیس���تی اس���ت و تحت سیطره و  گرایش می   و 

کمیت نیروهای جهل قرار دارد و آدمی را به س���مت لذت های مادی و حیوانی س���وق می دهد،  حا

گ���رو تعامل صحیح  بنابرای���ن بی���ن نیروهای عقل و جهل تقابل دائمی اس���ت و س���المت انس���ان در 

گر عقل با تربیت درس���ت فرمانروایی مملکت وجود انس���ان را  عناصر موجود در نفس اس���ت؛ یعنی ا

گرفته و پتانس���یل موجود در نفس را در ارضای صحیح  کرده و نیروهای جهل را در اختیار  تصاحب 

که به این توانایی و مهارت  گرفته است. افرادی  کار بندد، شخصیت به صورت سالم شکل  غرایز به 

که  گیرند، شخصیت سالمی خواهند داشت. از آنجا  برس���ند و مهار انگیزه های نفسانی را به دست 

کامل وی هنگامی محقق  کل منسجم و تجزیه ناپذیر است، س���المت روانی  ش���خصیت انسان یک 

که وحدت و انس���جام این سیس���تم حفظ و همه اجزای آن، یعنی ابعاد زیستی، عاطفی،  می ش���ود 

کنند.  هیجانی، شناختی، رفتاری، معنوی و اجتماعی آن هماهنگ با یکدیگر عمل 

گاهی و جهت  گیری به س���مت منبع وحدت بخش  در رویک���رد دین���ی این وحدت و انس���جام با آ

گاهی یک س���اختار نهفته در  و یکپارچگ���ی، یعن���ی ایمان به خداوند متع���ال تحقق می یابد. »خدا آ

که به ش���خصیت و سیس���تم روانی، توحید یافتگی و انس���جام می بخشد. این روند در  درون اس���ت 

کلی مستثنا نیست.  کم در عالم است و انسان نیز از این قاعده  جهت توحید، مانند یک اصل حا
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