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  چکیده

استخراج مصادیق صفات شخصیت در «، »بررسی مفهوم صفت شخصیت«هدف این پژوهش عبارت بود از: 

هـا از روش   بـراى گـردآورى و تحلیـل داده   ». بندى آن صفات بر پایه منابع اسـالمی  طبقه«و » منابع اسالمی

ز دیربـاز در هسـته   آمده نشان داد که: الف) صفات ا دست ى متون دینی استفاده شد. نتایج به»تحلیل محتوا«

اند؛ ب) در آیات و روایات نیز بـراى توصـیف شخصـیت افـراد از      حضور داشته» هاى اخالقی رفتار نظریه«

بندى صفات در متون دینی، الگوهاى متعددى وجود دارد؛  صفات استفاده شده است؛ ج) براى تبیین و طبقه

اى؛  مراتبـی و شـبکه   قطبـی، سلسـله   دوقطبی، سـه ها عبارتند از: مدل مفهومی، ارتباطی،  د) بعضی از این مدل

اى از کارآمـدى بیشـترى برخـوردار اسـت؛ و) در الگـوى       شـده، مـدل شـبکه    هاى شناسـایی  از بین مدل )ه

طور همزمان در یک شبکه مفهـومی   شود و رابطۀ آنها به اى، صفات به صورت پویا در نظر گرفته می شبکه
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  مقدمه

شناسی شخصـیت بـوده اسـت (متیـوز و      محور روان 1هاى اخیر رویکرد صفتدر خالل دهه

اى از ). در ایـن رویکـرد، شخصـیت بـه عنـوان مجموعـه      2013 ؛ دونکل،2009همکاران، 

صـفات بـراى    شناسانِ ). روان2009 و اسکوستاك، 3شود (فریدمن گرفته میصفات در نظر 

انـد (آلپـورت و اُدبـرت،     اى را به کار بـرده هاى گسترده درك و فهم ساختار شخصیت تالش

هـا کـه    این تالش ۀ). نتیج1999 و کاستا، کرى ؛ مک1992 5؛ گلدبرگ،1946؛ کتل، 1936

 ،هاى لغت انجـام شـده   ى مربوط به شخصیت از فرهنگها معموالً با استخراج کلمات و واژه

 9؛ جـان، 1963 ها و الگوهاى متنوعی از صفات منتهـی گردیـده اسـت (نـورمن،     به فهرست

) صفات را به دو نـوع فـردى و   1997 11؛ نقل از: برگر،1937( 10). براى نمونه آلپورت1988

 ،هاى مشـترك  صفتمختص به یک فرد و  ،هاى فردى صفت ؛بندى کرده است مشترك طبقه

هاى عمومی هستند که تعداد زیادى از افراد، نظیر اعضاى یک فرهنـگ در   آن دسته از ویژگی

به صفات فـردى منجـر بـه آن شـد کـه وى بـراى        اند. توجه و عالقه بیشتر آلپورت آن سهیم

و ، کلمـه توصـیفی را از فرهنـگ لغـت و بسـتر اسـتخراج       18000مشخص کردن آنها تقریباً 

 ،هـاى شخصـیتی بـود    هـا یـا صـفت    ویژگـی  ۀکنند نوعی توصیف کلمه را که به 4500حدود 

بنـدى کنـد (آلپـورت و ادبـرت،      طبقـه  1و ثانویـه  13مرکزى 1شناسایی و به سه نوع اصلی،

  ).2007 15؛ نقل از: سیمس،1936

بندى مشابه بـا   ) نیز بر پایه یک طبقه2009فریدمن و اسکوستاك،  :؛ نقل از1993( 1کتل

بندى دیگـر، آنهـا را بـه     و بر پایه یک طبقه 1فرد و منحصربه 1آلپورت، صفات را به مشترك

بندى کـرده اسـت. سـومین نـوع      طبقه 1و صفات پویشی 0وخویی خُلق 19صفات توانشی،

هـاى   اى از ویژگـی  (مجموعـه  هـاى سـطحی   بندى کتل، براساس تفاوت بین صـفت  طبقه

                                                        

1. trait approach  2. Dunkel, C. S.  

3. Friedman, H.  4. Schustack, M. W.  

5. Goldberg, L. R.  6. McCrae, R.  

7. Costa, P. T.  8. Norman, W. T.  

9. John, O. P.  10. Allport, G. W.  

11. Burger, J.  12. cardinal  

13. central  14. secondary  

15. Simms, L. J.  16. Cattell, R. B.  

17. common traits  18. unique traits  

19. ability traits  20. temperament  

21. dynamic  22. surface traits  
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 1دهنـد) و عمقـی   شخصیت که با یکدیگر همبستگی دارند امـا یـک عامـل را تشـکیل نمـی     

فردى از رفتار که با روش تحلیل عاملی بـه   اى که منبع منحصربه هاى واحد و یکپارچه (عامل

  آید) شکل گرفته است. دست می

در قالب چنـد مقولـه یـا محـور     صفات را که اند  شناسان صفات همواره سعی داشته روان

هاى لغـت   با وجود این، به دلیل آنکه منابع گردآورى صفات به فرهنگ ؛بندى کنند کلی طبقه

هاى خود را براساس اطالعات حاصـل از تجربـۀ     محدود شده و پژوهشگران هر کدام نظریه

شـکل   ،دهخانه به آن اشـاره کـر   ) در داستان پیل و تاریک1390مانند آنچه مولوى ( ؛شخصی

وجـود نـدارد    ،اند، الگوى جامعی از صفات که بتواند همه ابعاد شخصیت را دربر گیـرد  داده

شناسان  که اخیراً رواناست ). این موضوع باعث شده 2010 3؛ جان و ناومن،2001 (بالك،

  بندى صفات شخصیت برآیند. هاى دیگرى براى گردآورى و طبقهحل به دنبال راه

). 2009ها مراجعـه بـه متـون دینـی اسـت (فریـدمن و اسکوسـتاك،         حل یکی از این راه

شناسـی   بندى صـفات براسـاس منـابع دینـی نقطـه عطـف مهمـی در روان        گردآورى و طبقه

دهـد کـه آیـات و روایـات یکـی از       آید. شواهد موجـود نشـان مـی    شخصیت به حساب می

) 2007لعـال ( ا ها براى استخراج صـفات شخصـیت اسـت. از نظـر عبـد      ترین مجموعه غنی

توان به مثابۀ یگانه منبعی دانست که بـه   ) قرآن را می1989) و زریق (1996منصور و ابوعباه (

هـاى   اى درباره صفات و ویژگی دلیل متکی بودن بر وحی از پشتوانه اطالعاتی متقن و گسترده

شـده  اى از صـفات ارائـه    هاى نسـبتاً گسـترده  انسان برخوردار است. در روایات نیز فهرست

) بـه  310، ص64، ج1403براى مثال، رسول خدا(ص) در روایتی (نقـل از: مجلسـی،    ؛است

صـفت اشـاره    150) بـه  54، ص1، ج1385علی(ع) (نقل از: کلینی، حضرت صفت و  103

آورى کـرده اسـت. شـیخ     اى از این صفات را جمع ) حجم گسترده1414کرده است. دیلمی (

هاى موجود در روایات بیش از دو هزار صفت را در  ست) نیز با استفاده از فهر1384صدوق (

گردآورى کرده است که بخش قابل توجهی از آن بـه شخصـیت   » خصال«اى به نام  مجموعه

  شود. مربوط می

شخصـیتی براسـاس منـابع     آزموناین مطالعه بخشی از پژوهش اصلی درباره توسعه یک 

هـاى اسـتخراج و    شـیوه  اسالمی است. در این پژوهش سعی شـده اسـت مفهـوم صـفت و    

  رسی قرار گیرد.بربندى آن براساس منابع اسالمی مورد  طبقه

                                                        

1. source traits  2. Block, J.  

3. Naumann, L. P. 
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  روش تحقیق

هـاى مکتـوب وجـود داشـته و      با توجه به اینکه در این پژوهش اطالعات از قبل به صورت مـتن 

اسـتفاده شـده    1رو، از روش تحلیـل محتـوا   انـد؛ از ایـن   محققان به توصیف و بررسی آنها پرداخته

رحسب تعریف، روش تحلیل محتوا در مورد متون دینی، روشی است که براى اسـتخراج و  است. ب

). 110، ص1382پـور،   شـود (رفیـع   هاى دینی از متون معتبر مانند قرآن استفاده مـی  استنباط آموزه

  اند. ) از این روش به اجتهاد دینی هم تعبیر کرده61، ص1389پور و حسنی،  برخی مؤلفان (علی

  پژوهشهاى  یافته

شناسی مورد استفاده قرار گرفته، در منـابع   هاى پژوهش، صفت به شکلی که در روان براساس یافته

اسالمی کمتر به کار رفته است؛ در عین حال، براى اشاره به مفهوم صفت چندین واژه کـاربرد دارد  

کـرد. از بـین   توان به خصلت، سجیه، سریره، شَیمه، مزاج، ملکه و خُلـق اشـاره    که از آن جمله می

) خُلـق را  1993شناسی دارد. نجـاتی (  ها، خُلق بیشترین ارتباط را با مفهوم صفت در روان این واژه

اى اسـت کـه بـه     مترادف با صفت در نظریه آلپورت دانسته است. برحسب تعریف، خُلـق ملکـه  

؛ فـیض  1389؛ قمـی،  1388عربـی،   شود (ابـن  وسیله آن افعال و رفتار به سهولت از فرد صادر می

). قید ملکه در تعریف خُلق اشاره به ایـن اسـت کـه    1995؛ تلوع، 1369؛ طوسی، 1362کاشانی، 

  یک ویژگی باید نسبتاً پایدار باشد تا بتوان تعبیر خُلق را در مورد آن به کار برد.

) با اقتباس از حـدیث نبـوى(ص) (نقـل    1970؛ نقل از: مبارك، 1956برخی محققان (غزالی، 

اند. خَلـق و خُلـق هـر     ) کلمه خَلق و خُلق را با هم مقایسه کرده65، ص74، ج1403 از: مجلسی،

اند. خَلق به شکل و صورت ظاهر و خُلق بـه شـکل و صـورت بـاطن اشـاره دارد.       دو از یک ماده

شـود.   هاى پایدارى است که رفتار از آنها ناشی می منظور از شکل و صورت باطن صفات و ویژگی

شود. از سوى دیگر، در چـارچوب   گفته می» علم اخالق«کند،  ن صفات بحث میبه علمی که از ای

  هاى اخالقی رفتار ارتباط صفات با هم و در یک نظام جامع مورد بررسی قرار گرفته است.نظریه

بنـدى   طبقـه  ۀتفصـیل دربـار   هاى پژوهش، در آثار اندیشمندان مسلمان بـه  براساس یافته

هاى رایج در این زمینه است. اکثر  صفات بحث شده است. نظریه قواى نفسانی یکی از نظریه

بنـدى   انـد کـه طبقـه    ) پذیرفتـه 1993؛ نجـاتی،  1428اندیشمندان مسلمان (نقل از: سبهانی، 

 هایی نیز درباره سـاختار و  صفات بر مبناى قواى نفسانی قرار دارد. با این وجود، اختالف نظر

  خورد. تعداد صفات بین آنها به چشم می

                                                        

1. Content Analyse 
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بندى سـاده، صـفات را بـه دو دسـته صـفات خـوب و        ) براساس یک طبقه1388عربی ( ابن

بنــدى عفّــت، قناعــت،  پســندیده، و صــفات بــد و ناپســند تقســیم کــرده اســت. در ایــن طبقــه

ــادارى، خوشــرو  ــار، مهــرورزى، امانتــدارى، رازدارى، تواضــع، وف یی، خودنگهــدارى، حلــم، وق

رانـی،   گویی، سخاوت، شجاعت، صبر، بلندهمتی، عدالت، جزء صفات پسـندیده، و شـهوت   رك

رویـی و خشـونت، تکبـر،     رحمی، خیانتکـارى، تـرش   ورزى، بی آزمندى، سفاهت، پرحرفی، عشق

گرى را جزء صفات ناپسـند دانسـته اسـت. برخـی از      دروغگویی، بخل، حسادت، ترسویی، سلطه

بنـدى در   اند. شبیه این طبقـه  ه براى برخی مطلوب و براى برخی نامطلوبها هم هستند ک خصلت

شود. وى صفات را به دو دسته کلـی مهلکـات و منجیـات تقسـیم      ) نیز دیده می1998آثار غزالی (

کرده است. تفاوت این دو دسته از صفات میزان تأثیر و ارتباطی است که هر صفت ممکـن اسـت   

کند که افراد بـا   یک از این دو نوع صفات مشخّص می  ته باشد. هربا سعادت و خوشبختی فرد داش

  چه درجه از کارآمدى قادر به رفتار کردن در جهت رسیدن به اهداف انسانی خود هستند.

توان برحسب قواى چهارگانه در نفـس   هاى بنیادى را می ) صفت1399از نظر فیض کاشانی (

هـاى   هاى سبعی و صـفت  هاى شیطانی، صفت تهاى ربانی، صف به چهار نوع تقسیم کرد: صفت

گیـرد کـه او    ها یک ریخت شخصیتی در فرد شکل می یک از این گرایش  بهیمی. برحسب غلبۀ هر

هاى پست و حیوانی)، سگ (نماد درندگی و خشونت)، شـیطان (نمـاد    آنها را به خوك (نماد رفتار

است. انواع صفات همـراه بـا قـوا و     فریبکارى) و حکیم (نماد خردمندى و عقالنیت) تشبیه کرده

  آمده است. 1هاى شخصیتی و حاالت رفتارى مربوط به آنها در جدول شماره  ریخت

  هاى شخصیتی مربوط به آنها : قواى نفسانی و ریخت1جدول 

 ها و خصلت ها خوى ریخت شخصیتی قوه مربوط به هر صفت نوع صفت

 جنسیحرص، طمع، افراط در رفتار  خوك شهوت بهیمی

 سگ غضب سبعی
تعدى و تجاوز در حق دیگران، گرایش به ظلم، 

 آزار و اذیت دیگران

 بردارى، گرایش به مکر و حیله فریبکارى، کاله شیطان شهوت + غضب شیطانی

 روى و عدالت، رفتار سنجیده و عاقالنه میانه حکیم عقل ربانی

  )44، ص1399(اقتباس از: فیض کاشانی، 

بنـدى   نیز صفات را به چهار نوع (بهیمی، سبعی، شیطانی و ربـانی) طبقـه   )1998غزالی (

یک از انواع صفات با  در عین حال، دیدگاه او با فیض کاشانی از جهت اینکه هر ؛کرده است

از قواى نفسانی ارتباط دارد، متفاوت است. از نظـر غزالـی صـفات بهیمـی بـه قـوه        هر کدام

گـردد.   صفات شیطانی و ربانی هر دو بـه قـوه ناطقـه برمـی     شهویه، صفات سبعی به غضبیه،
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سگ، خوك، شیطان و ملک در سـاختار روانـی انسـان    که ) معتقد بود 1409و  1998غزالی (

شـود کـه    گیـرى تبـدیل مـی    ها در مرور زمان بـه چهـار نـوع جهـت     وجود دارد. این گرایش

  کننده ریخت شخصیتی فرد است. مشخص

ه درباره صفات وجود دارد، مربوط به نظریه حد وسط است. در بندى مهم دیگرى ک طبقه

موضوعات مهم و نسـبتاً دقیقـی را دربـاره آنچـه      ،چارچوب این نظریه اندیشمندان مسلمان

  اند. شود، بیان کرده امروزه به عنوان ساختار شخصیت از آن یاد می

یـک    ا توجه به اینکه هـر )؛ ب1369)، طوسی (1374)، شبر (1389)، قمی (1383از نظر نراقی (

تواند داشته باشد، تعـداد صـفات    از قواى چهارگانه سه نوع کارکرد [افراط، تفریط، حد وسط] می

رسد. از مجموع این صفات، چهار صفت حکمت، عفّـت، شـجاعت و    اصلی به دوازده صفت می

سـویی،  بـاکی، تر  عدالت صفات بهنجار و هشت صفت دیگر (زیرکی یـا فریبکـارى، کـودنی، بـی    

  ).2پذیرى) صفات نابهنجار هستند (جدول شماره  هرزگی، خمودگی، ستمگرى و ستم

بـراى  است تـا  در این الگو، صفات به صورت پیوستارى در نظر گرفته شده و سعی شده 

دهندۀ حالت بهنجارى اسـت. تجـاوز از آن    هر صفت حد وسطی در نظر گرفته شود که نشان

شود. اصطالحاً به صـفات بهنجـار    صفت نابهنجار منتهی میبه سمت افراط یا تفریط به یک 

  ).1388عربی،  ؛ ابن1377شود (نراقی،  فضیلت و به صفات نابهنجار رذیلت گفته می

  بندى صفات اصلی بهنجار و نابهنجار شخصیت : طبقه2جدول

 حالت تفریط حد وسط حالت افراط

 کودنی حکمت زیرکی و فریبکارى

 خمودگی عفّت هرزگی

 ترسویی شجاعت باکی بی

 پذیرى ستم عدالت ستمگرى

  )1369؛ طوسی، 1383(اقتباس از: نراقی، 

انـد از: حکمـت، عفّـت، شـجاعت و عـدالت.       هاى اصلی عبارت بر طبق این دیدگاه فضیلت

گیرى کلی در شناخت حقایق (شناخت  حکمت و فضیلت نیروى عقلی بوده و بیانگر نوعی جهت

حق و باطـل، صـدق و کـذب، زشـت و زیبـا) اسـت. عفـت بیـانگر توانـایی و مهـارت فـرد در            

هـایی چـون رعایـت قـوانین و هنجارهـاى       این صفت ویژگیدارى و کنترل غرایز است.  خویشتن

هـا، داشـتن روحیـه آزادگـی،      هاى جنسی، به تأخیراندازى ارضاى خواسته اخالقی در ارضاى نیاز

شود. شجاعت، به توانایی فرد در اقدام به کارهاى نسبتاً  قناعت و عدم دلبستگی به دنیا را شامل می
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هـا اشـاره دارد. نقطـه مقابـل صـفت       حمل بـاال در سـختی  دشوار، روحیه استقامت و پایدارى و ت

شجاعت، دو صفت تهور و ترسویی است. عدالت به تعادل و هماهنگی بین قواى نفسانی و پرهیز از 

  ).1389؛ حسینی شیرازى، 1369؛ طوسی، 1383پذیرى معنا شده است (نراقی،  ستمگرى و ستم

شود، برخی از اندیشمندان  طور کامل متعادل نمی وقت به با اینکه ابعاد شخصیت تقریباً هیچ

) مفهومی از شخصیت کـامالً بهنجـار را   1374؛ قمی، 1369؛ طوسی، 1383مسلمان (نراقی، 

اى که در شکل شماره  به گونه» مربع سنجش«اند و براى ارزیابی حالت بهنجارى یک  ارائه داده

اند. در این الگو، عالوه بر صفات اصلی، صفات فرعی نیز مورد  شده، در نظر گرفته نشان داده 1

 ،)1383)، نراقی (1381)، نراقی (1369)، طوسی (1375مسکویه ( توجه قرار گرفته است. ابن

بندى صفات اصلی و فرعی براساس  ) هر کدام به طبقه1368)، غزالی (1389حسینی شیرازى (

شده بسیار شـبیه بـه هـم     هاى انجام بندى دهد که طبقه اند. شواهد نشان می این الگو پرداخته

بنـدى   مند به طبقه ه به صورت نظام) یکی از اولین کسانی است ک1375مسکویه ( هستند. ابن

  اند. صفات پرداخته و دیگران نیز تا حدود زیادى از وى تبعیت کرده

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  )1383: مربع سنجش صفات در نظریه حد وسط (اقتباس از: نراقی، 1 شکل

صـفت بـراى حکمـت (شـامل ذکـاوت،       شش) 1375مسکویه ( بندى ابن در نظام طبقه

صـفت بـراى عفّـت     دوازدهیادآورى، تعقّل، هوشمندى، قدرت استنباط و یادگیرى سـریع)،  

خـویی، نظـم و ترتیـب، آراسـتگی،      (حیا، آرامـش، صـبر، سـخاوت، حرّیـت، قناعـت، نـرم      

همتی،  صفت براى شجاعت (بزرگی نفس، دلیرى، بزرگ هشتجویی، وقار و ورع)،  مسالمت

صفت نیز براى عـدالت (صـداقت،    هشت و حلم، استقامت، شهامت، تحمل سختی) ثبات،

 شهرى

 هرزگی        عفّت      خمودگی

 ترسویی        شجاعت        باکیبی

 غضبی

عدالت 
 (تعادل)

ی
الی

عق
 

جزیره
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اُلفت، صله رحم، مکافات، حسن شرکت، حسن قضا، دوستی، عبادت) در نظر گرفتـه شـده   

صفت  هشتمسکویه مجموعاً  بندى ابن اما در مورد اصول و فروع رذایل در نظام طبقه ؛است

  بن، ظلم و انظالم) ارائه شده است.(سفاهت، بالهت، شره، خمود، تهور، ج

) نیز در مورد فضایل تقریباً همین موارد را ذکـر  1389) و حسینی شیرازى (1369طوسی (

تـرین   انـد. جـامع   اما در مورد رذایل با دقّـت و تفصـیل بیشـتر بـه بحـث پرداختـه       ،اند کرده

انـد   نها سعی کرده) است. آ1383) و نراقی (1381بندى درباره صفات مربوط به نراقی ( طبقه

همه صفات بهنجار و نابهنجار مربوط به انسان را به صورت متقابـل بیـان کننـد. بـا ایـن      که 

) 1970؛ مبـارك،  2006هایی که بیش از سـایرین تأثیرگـذار (زهـره،     بندى وجود، از بین طبقه

) نیـز  2010؛ عسـکرى،  1993 1شناختی (اسـرى،  شناخته شده و مبناى برخی تحقیقات روان

  .باشد میبندى غزالی  ، طبقهاست ار گرفتهقر

) فضیلت بود. اصطالح فضـیلت در  1970مفهوم اساسی در نظریه غزالی (نقل از: مبارك، 

نظریه غزالی به حد وسط بین دو حالت افراط و تفریط در هر صفت اشاره دارد. وى فضـیلت  

طـور طبیعـی بـه فضـیلت      بـه غزالی معتقد بود افـراد   به کار برده است. او خُلق را به یک معن

اما زمانی که شرایط اجتماعی و محیطی جلو رشـد فضـایل را بگیرنـد، امکـان      ؛گرایش دارند

  دارد افراد به رذایل مبتال شوند.

بندى صفات اصـلی   ) با توجه به توصیفی که از فضیلت داشت، به طبقه1409و  1998غزالی (

  آمده است. 2غزالی در شکل شماره بندى فضایل از نظر  و فرعی پرداخت. خالصه طبقه
  

  

)91_74، ص1409(اقتباس از غزالی، بندى فضائل از نظر غزالی  طبقه :2شکل   

                                                        

1. Asari, H. 
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) صـفات داراى توزیـع   2010از نظـر غزالـی (نقـل از: عسـکرى،      ،نکته قابل توجه اینکه

تـوان روى پیوسـتار    و در مورد هر صفت سه حالت میانه، افراط و تفریط را می هستندبهنجار 

  ).6تا  3مشخص کرد (شکل 

  

  

  : منحنی عفت4شکل   : منحنی شجاعت3شکل   

                                

       

  : منحنی حکمت6شکل   : منحنی عدالت5شکل   

کارى و طرف دیگر  حکمت، پنهان یک طرف ،نشان داده شده 6شماره  چنانچه در شکل

و کـودنی   ،گـرى و فریبکـارى   هایی چـون زیرکـی، حیلـه    کارى ویژگی آن کودنی است. پنهان

  گیرد. تجربگی، حماقت و جنون را دربر می هایی چون نادانی، بی حالت

پـذیرى و   خـواهی، ریسـک   بـاکی (هیجـان   روى در شـجاعت نشـانۀ بـی    همچنین، زیاده

هایی کـه تحـت عنـوان شـجاعت قـرار       آن نشانۀ ترسویی است. صفتاحتیاطی) و فقدان  بی

دارند (بخشندگی، شهامت، بزرگی نفس، پرطاقتی، حلم، ثبات، نجابت و وقار) نیز هر کدام با 

نشـان داده   7هاى مربوط به شجاعت در شکل شماره  اند. صفت دو صفت نابهنجار در ارتباط

  شده است.
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  )85و  84، ص1409غزالی،  (اقتباس از: به شجاعت: فضائل و رذائل مربوط 7شکل 

بندوبارى (شـره) و جانـب    در محور بعدى فضیلت عفّت قرار دارد که جانب افراط آن بی

  آمده است. 8شود. صفات مربوط به عفّت در شکل شماره  تفریط آن خمودگی نامیده می

  

  

  )87ص، 1409غزالی،  :(اقتباس از فضایل و رذایل مربوط به عفت:8شکل 

) به عدل (عدالت) نامگذارى شده است. عدل اگر 1409فضیلت چهارم در نظام غزالی (

نقطه مقابل آن در جهت افراط غبن (گرفتن مال دیگران به زور) و در  ،در معامالت به کار رود

جهت تفریط تغابن (دادن مال خود را به دیگران بدون دلیل) قرار دارد. طبـق یـک اصـطالح    

  مجموع فضایل اشاره دارد و نقطه مقابل آن جور است.دیگر، عدل به 

ولـی در عـین حـال    است، بندى غزالی اگرچه بر مبناى نظریه حد وسط انجام شده  طبقه

) بـه نظریـه   167، ص1970دلبستگی زیادى به این نظریه ندارد. انتقاد غزالی (نقل از: مبارك، 

دو طرف افـراط و تفـریط نیسـت    مانند عدل داراى  ؛صفاتاز حد وسط این است که برخی 

  بلکه صرفاً یک طرف دارد و آن جور است.

بندى صفات پایه و اساس اخـالق اسـالمی را تشـکیل     طبقه ۀ) اید1997از نظر محمود (

هاى اخالقی مطالبی به صورت منظم یا پراکنـده دربـاره    اى که در همه کتاب به گونه ؛دهد می
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ـ  بندى صفات به چشم می طبقه ) مطالعـه  2006محمـود (  ) و2006ه نظـر زهـره (  خورد. بنا ب

صفات توسط اندیشمندان مسلمان یک جریان تحولی را طی کرده و بـا تحقیقـات جدیـدتر    

اى که ممکن است در اینجا مطرح شـود  تر شده است. فرضیه روز کامل فهرست صفات روزبه

  شناسی صفات و علم اخالق دو رویکرد موازى هستند.این است که روان

بندى صـفات در آیـات و    هاى نظرى طبقه هاى پژوهش به چارچوب ی دیگر از یافتهبخش

  اند از: بندى به دست آمد که عبارت شود. در این زمینه شش الگوى طبقه روایات مربوط می

بندى صفات در آیات و روایات مدلی  ترین الگوى طبقه اولین و شاید ساده الگوى مفهومی:

شـوند: صـفات عـام     بنـدى مـی   ظر مفهومی به سه نوع طبقهاست که برحسب آن صفات از ن

سـرى   منظور از صـفات عـام مشـترك یـک    مشترك، صفات خاص مشترك و صفات فردى. 

هاى بسیار کلی است که در آیات و روایات به نوع انسان نسبت داده شـده   ها و ویژگی توانایی

هـا و   بـه گـرایش   ) صفات مشترك تا حـدودى 1391و  1389است. از نظر [شهید] مطهرى (

همتا و متفـاوت از سـایر    هاى بنیادى و نسبتاً ذاتی اشاره دارد که انسان را موجودى بی ویژگی

)، شـرافت و کرامـت ذاتـی    30اللهی در روى زمین (بقـره،   سازد. توانایی خلیفة موجودات می

عنصـر  )، وجـود  3و  2)، برخوردارى از نیروى انتخـابگرى (انسـان،   14؛ مؤمنون، 70(اسراء، 

ـ 12ملکوتی و الهی در شخصیت انسان (فجر،  )، 30)، فطـرت خـداجویی (روم،   72ریم، ؛ تح

و  7) و گرایش به خیر و نیکی (شمس، 6طلبی (انشقاق،  )، کمال15و  14خودآگاهی (قیامت، 

؛ کهف، 34پیشگی (ابراهیم،  هایی چون ستم هاى مثبت انسان و ویژگی ) براى توصیف جنبه8

)، ضعف و ناتوانی (نسـاء،  27؛ شورى، 7و  6)، طغیانگرى (علق،  72اب، )، جهالت (احز54

)، 100ورزى (اسـراء،   )، بخـل 19)، حرص و آزمندى (معـارج،  37)، عجول بودن (انبیاء، 28

  هاى منفی شخصیت انسان به کار رفته است. ) براى توصیف جنبه50ناسپاسی (فصلت،

. 2. اسـاس سرشـتی دارنـد؛    1شـوند:   صفات عام مشترك با سـه ویژگـی مشـخص مـی    

ر موجـودات (فرشـته و   سـای همتـا و متمـایز از    بـی  ىهایی هستند که انسان را موجود ویژگی

هاى کلی هستند کـه تحـت تـأثیر عوامـل      ها و آمادگی سرى قابلیت . یک3سازند؛  حیوان) می

بـراى مثـال، عجـول و ناسـپاس بـودن و همچنـین توانـایی         ؛گیرنـد  فردى و محیطی قرار می

هـاى آن در   دو نوع آمادگی کلی است که به صورت طبیعـی زمینـه   ،اللهی در روى زمین ةلیفخ

عوامل فردى ممکن است تحقق از سرى  اما در عین حال، محیط و یک ؛همه افراد وجود دارد

). بنـابراین، ممکـن   452و  497، ص1، ج1378این صفات را ممکن یا ناممکن کند (طیب، 

  افراد در این زمینه وجود داشته باشد. هاى زیادى بین است تفاوت
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ها و خصوصیاتی است که به افراد یـک   سرى ویژگی یک ،منظور از صفات خاص مشترك

اى که زیربناى ایـن نـوع صـفات را     گروه، طبقه یا قشر خاص اختصاص دارد. مضمون عمده

ـ  ؛هاى مختلف اسـت  ها و دسته ها، گروه بندى افراد به تیپ طبقه ،دهد تشکیل می راى مثـال،  ب

بندى چهارتایی افراد را برحسب پایگاه اجتماعی،  علی(ع) و امام صادق(ع) در یک دستهامام 

شناختی آنها به چهار گروه تقسیم نموده و سپس به صـفات   هاى اخالقی و روان اقتدار، ویژگی

) علـی(ع امـام  همچنین، در جاى دیگر  ؛اند ها اشاره کرده هاى هر کدام از این گروه و خصلت

افراد را به هفت طبقه، امام سجاد(ع) به شش طبقه، رسول خدا(ص) و امـام صـادق(ع) هـر    

). در ایـن مـوارد   1373، البالغـه  نهـج اند (هیئت تحریریه بنیـاد   کدام به سه طبقه تقسیم کرده

  استفاده شده است.» صنف«و » طبقه«معموالً از کلمه 

ى قـرار گرفتـه و ضـمن ارائـه     بنـد  طبقـه  محـورِ  یعنـی مـردم   ؛»نـاس « گاهی خود کلمـه 

ها و خصوصیات  ) به بیان ویژگی1362تایی و چهارتایی (صدوق،  هاى دوتایی، سه بندى طبقه

بندى دیگر در آیات و روایات (کلینـی،   شخصیتی آنها پرداخته شده است. برحسب یک طبقه

شده و  ندىب )، افراد براساس ایمان به سه گروه مؤمن، کافر و منافق طبقه116، ص3، ج1385

هاى مختلف شـناختی، اجتمـاعی و    یک از این سه گروه در جنبه ها و خصوصیات هر ویژگی

ها معموالً بـه   بندى این است که گروه اخالقی بیان شده است. دو مفروضه اصلی در این طبقه

و چنـین فـرض    انـد  عنوان طبقاتی از اعضا که متمایز و ناپیوسته هستند، در نظر گرفتـه شـده  

که تیپ شخصیتی فرد بازتابی از غلبه یکی از سه باور یا نگرش کلـی (ایمـان، کفـر و     شود می

  ).1378نفاق) است (اصفهانی، 

فرد اشاره دارد. چنانچه افراد  ها و خصوصیات منحصربه سرى ویژگی صفات فردى به یک

بـا  هاى شخصیتی نیـز   هاى جسمی و ظاهرى با هم تفاوت دارند، از نظر ویژگی از نظر ویژگی

اند. برخـی   براى مثال، برخی افراد شاد و سرزنده و برخی دیگر غمگین و افسرده ؛هم متفاوتند

هـاى   در حالی که برخی دیگر، بر تکانه ،کنند راحتی خشم خود را ابراز می پذیرند و به تحریک

گـرا هسـتند،    اند. برخی اجتماعی و بسیار بـرون  اصطالح اهل کظم غیظ خود کنترل دارند و به

). هـیچ دو نفـرى   1970؛ مبـارك،  2006گیرند (شعراوى،  رخی دیگر خجالتی، کمرو و گوشهب

  ).1388هم باشند (قزوینی، به شود که از هر جهت کامالً شبیه  یافت نمی

) نیـز بـه ایـن نکتـه اشـاره شـده اسـت کـه افـراد از نظـر           163عمران،  ؛ آل14در قرآن (نوح، 

هاى شخصیتی آنهـا نیـز تـا حـدود      بوده و ریشه تفاوت هاى جسمی و روانی با هم متفاوت ویژگی

  ).102، ص3، ج1385کلینی، ؛ 55و  21؛ اسراء، 253گردد (بقره،  ها برمی زیادى به این ویژگی
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هاى شخصیتی افراد با توجـه   در مدل ارتباطی فرض بر این است که ویژگی مدل ارتباطی:

به چهار نوع تعامل و ارتباط (تعامل و ارتباط فرد با خود، دیگران، طبیعت و خـدا) در چهـار   

صفات مربوط به تعامل و ارتباط فـرد بـا    ،صفات مربوط به تعامل و ارتباط فرد با خود(دسته 

صفات مربوط به تعامـل و ارتبـاط    و امل و ارتباط فرد با طبیعتصفات مربوط به تع ،دیگران

  ).3گیرد (جدول شماره  فرد با خدا) قرار می

  هاى ارتباطی گیرى بندى صفات براساس جهت : طبقه3جدول 

 ها و کارکردها مؤلفه انواع صفت گیرى و ارتباط نوع جهت

گیرى نسبت به  جهت

 خود
 صفات فردى

اعتمـاد بـه نفـس،     پـذیرى،  خودآگاهی، خویشتن

ــتن ــی خویش ــمندى، فتدارى، خودش گی، خودارزش

 ناکارآمدى شخصی، هماهنگی گفتار و رفتار

گیرى نسبت به  جهت

 دیگران
 فردى صفات بین

دوسـتی،   دوستی، عشق، صمیمیت، همـدلی، نـوع  

راســتگویی، امانتــدارى، گذشــت، حیــا، فروتنــی، 

نیـازى   صدر، بی خلقی، سعه بینی، خوش خودبزرگ

ورزى، حسـادت، پرخاشـگرى،    ران، تعصباز دیگ

  گیرى آزارى، گوشه چینی، مردم سخن

گیرى نسبت به  جهت

طبیعت و موضوعات 

 زندگی

محیطی و  صفات زیست

 سبک زندگی

ینــه از منــابع طبیعــی، بهداشــت    اســتفاده به

  زیست محیط

نگرش به زندگی، زهدورزى، دلبستگی بـه دنیـا،   

  هدفمندىنقش فعال در زندگی، پویایی و 

گیرى نسبت به  جهت

 خدا
 صفات اعتقادى

درك حضور خدا، ایمان به خدا، بندگی، اخـالص،  

شکرگزارى، یقین، صبر، توکل و امید به خدا، کفر، 

  شرك، نفاق

  )2002، 2005زحیلی،  :(اقتباس از

این است که صفات مربوط به خدا بـه عنـوان    ،بندى هاى مثبت در این طبقه یکی از جنبه

بنابراین، ارزیابی شخصیت انسان عالوه بر صفات  ؛یک محور مستقل در آن لحاظ شده است

فردى، مستلزم در نظر گرفتن نحوه ارتباط و تعامل او با خداست. با ایـن وجـود،    فردى و بین

بـراى مثـال، صـفت     ؛دخـور  هاى زیادى بین انواع صفات به چشم مـی  در این مدل همپوشی

نیتی (اخالص)، امیدوارى (رجا) و ناامیدى (یأس، قنوط)، رضامندى  قدردانی (شکر)، راست

انـد (زحیلـی،    بندى شـده  (رضا) از جمله صفاتی هستند که در محور ارتباط فرد با خدا طبقه

 در حالی که این صفات اختصاص به این محـور نداشـته و در   ؛)1379خانی،  ؛ فتحعلی2002
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بینـی از   طور کلی نیز کاربرد دارد. امانتدارى، حیا، خـودبزرگ  ارتباط فرد با دیگران و زندگی به

توانـد در ارتبـاط بـا خـود و      حال آنکه این صفات می است و  فردى شمرده شده صفات بین

، 3، ج1379شـهرى،   بـراى مثـال، در روایـات (محمـدى رى     ؛خدا نیز کـاربرد داشـته باشـد   

هم در ارتباط با خود (حیا از خود)، هم در ارتباط بـا دیگـران (حیـا از    ) صفت حیا 1356ص

بنـدى   دیگران) و هم در ارتباط با خدا (حیا از خدا) به کار رفته اسـت. بـا اینکـه ایـن طبقـه     

  طور مطلوب نشان دهد، اما در عین حال بسیار مهم است. تواند ساختار صفات را به نمی

در کلمات امام صادق(ع) ارائه شده اسـت. آن حضـرت   یک نمونه دیگر از مدل ارتباطی 

هاى فرد را با توجه به چهار نوع ارتباط (ارتبـاط   )، صفات و ویژگی1377(نقل از: شهید ثانی، 

بندى کرده و براى هر کدام هفت صـفت   با خود، خدا، دیگران و زندگی) به چهار دسته طبقه

یابـد.   ر ایـن چهـار بعـد انعکـاس مـی     در نظر گرفته است. از نظر امام صادق(ع) شخصیت د

گیـرى   قابل سنجش و اندازه ،هاى یادشده گیرى هاى شخصیتی افراد نیز براساس جهت ویژگی

  ).1389پیک،  است (نقل از: ره

طور گسـترده و در ارتبـاط بـا     رساله حقوق امام سجاد(ع) نیز که در آن حقوق و وظایف فرد به

ا (شامل اعمال و رفتارهـاى عبـادى ماننـد نمـاز، حـج،      افراد و موضوعات مختلف؛ از جمله: خد

قربانی و کیفیت انجام آنها از جمله اخالص در عمل)، خویشـتن (شـامل نفـس و اعضـاى بـدن      

مانند زبان، گوش، چشم، پـا، دسـت، شـکم، شـهوت)، دیگـران (شـامل حقـوقی کـه فرمـانروا،          

، همنشین، همسـایه، دوسـتان، شـرکا    آموزگار، رعیت و زیردستان، همسر، پدر و مادر، فرزند، برادر

هاى زندگی (مانند ثـروت، امکانـات زنـدگی،     و دیگر همنوعان بر یکدیگر دارند) و مظاهر و پدیده

ترتیـب، از    گنجـد؛ بـدین   محیط زیست) بیان شده نیز به نحوى در چارچوب الگوى ارتباطی مـی 

گیـرى ارتبـاطی (خـدا، خـود،      نظر امام سجاد(ع) نیز صفات شخصیت برحسب چهار نوع جهت

بندى است. هدف تلویحی امام سجاد(ع) ایـن اسـت کـه     دیگران و زندگی) قابل توصیف و طبقه

سرى وظایف و حقوق افراد در قبال خود و دیگران، امکان شناخت و ارزیـابی رفتـارى    با بیان یک

) از مراحـل سـیر و   1378هـایی کـه عرفـا (پنـاهی،      بنـدى  طبقه). 1383فراهم کند (یثربی،  آنها را

  پذیر است. اند نیز به این الگو بازگشت سلوك و صفات اخالقی ارائه داده

) به سـاختار دوقطبـی   299، ص60، ج1403در برخی از روایات (مجلسی، مدل دوقطبی: 

در این روایات این ایده است کـه صـفات از   صفات اشاره شده است. یکی از مضامین اصلی 

طورى که صفر بیانگر نقطه وسـط   یک قطب (مثبت) تا قطب مخالف (منفی) امتداد دارند؛ به

شود. محتویات بعد مثبت، فطرت، روح، عقل، خیر، تقوا و محتویات بعد منفـی   محسوب می

متضاد را به بهتـرین  طبیعت، نفس، جهل، شرّ، فجور و شهوت نامیده شده است. این عناصر 
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نامگذارى کرد که خدا آنهـا را در  » ظرفیت منفی«و » ظرفیت مثبت«توان تحت عنوان  وجه می

هـاى طـال و    ها معـدن  انسان«). امام علی(ع) با این تعبیر که 8انسان قرار داده است (شمس، 

و  ) به ظرفیت مثبت در شخصیت انسان اشاره کـرده 60، ص11، ج1403(مجلسی، » اند نقره

هدف بعثت انبیا را نیز شکوفاسازى این ظرفیت مثبت برشمرده است. فطرت الهی انسان نیـز  

  به ظرفیت مثبت در وى اشاره دارد.

آیات و روایات دو عامل اساسی یا صفت برتـر در سـاختار شخصـیت    بر طبق بسیارى از 

، 1403برحسب یک تعبیـر نمـادین در روایـات (مجلسـی،      خردورزى و ناخردورزى هستند.

)، خردورزى مظهر روشنی و ناخردورزى مظهر تاریکی در سـاختار روانـی   109و  93، ص1ج

  ).9انسان است (شکل شماره 

هاى اخالقی است. این بخش از شخصیت  گیرى عامل خردورزى به کمال و ارزش جهت

ترین پایگـاه شخصـیت و مرکـز کنتـرل و      توان آن را مهم کند و می به صورت منطقی عمل می

هاى عامل خردورزى بر استدالل معطوف به واقعیـت قـرار    یت رفتار در نظر گرفت. کنشهدا

دهد؛ چـه بـا منـافع مـادى همـراه باشـد یـا نباشـد          جا حق را بیابد بدان فرمان می دارد. هر

  ).112، ص4، ج1374(طباطبایی، 

 

  )93، ص1، ج1403سی، (اقتباس از: مجل : خردورزى و ناخردورزى به عنوان مظهر روشنی و تاریکی9شکل 

ن عن یمین العرش من نوره فقال له اقبِل فا�قبل ثم یقال ابوعبدال��ه(ع): ان ال��ه خلق العقل و هو اول خلق خلقه من الروحانی

قال له ادبر فأدبر فقال ال��ه تعال�: خلقتک خلقاً عظیماً و کر�متک عل� جمیع خلق�. قال: ثم خلق الجهل من البحر اال�جاج 

  )109، ص1، ج1403(مجلسی،  ظلمانیاً ثم قال له ادبر فادب ثم قال له ا�قبِل فلم یقبل...

کنـد   ها و فرایندهایی در ساختار روانی انسان دنبال مـی  اهداف خود را با نیرو ،عامل خردورزى

که در روایات از آنها به لشکریان عقل (جنود عقـل) تعبیـر شـده اسـت؛ در مقابـل، نـاخردورزى       

هـاى نابخردانـه و نـامعقول     دهد و داراى کـنش  قلمرو غیر منطقی شخصیت را تشکیل می[جهل] 

دهـد و همـواره درصـدد     است. این بخش از شخصیت، درسـت را از نادرسـت تشـخیص نمـی    

ترتیـب، بـا فراینـدهاى زیسـتی کـه        هاى نفسانی و شهوانی اسـت؛ بـدین   ارضاى امیال و خواسته
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نیـز در ایـن بخـش از شخصـیت     » فجور«ارتباط نزدیکی دارد. گیرد،  می» شهوت«نیروى خود را از 

) دربـاره کـنش و کـارکرد بعـد نـاخردورز شخصـیت       1374الهام شده است. عالمـه طباطبـایی (  

احساساتی که در این بخش قـرار دارد و در نخسـتین مراحـل زنـدگی (دوران کـودکی)      «گوید:  می

آن بر منافع مادى و دنیوى اسـتوار بـوده    شود، ناشی از قواى شهوى و غضبی است. منطق ظاهر می

(طباطبـایی،  » کند که با لذّت و بهـره مـادى همـراه باشـد     و وقتی به سوى عمل انگیزش ایجاد می

سوره احزاب نیز اشـاره بـه همـین     72در آیه » جهوالً«). بعید نیست که تعبیر 112، ص4، ج1374

  ).456ص، 17، ج1370بعد از شخصیت انسان است (مکارم شیرازى، 

هـایی   هاى خود به ابزارهـا و مکـانیزم   بعد ناخردورز شخصیت براى عملی کردن خواسته

مجهز است که در روایات از آنها به لشکریان جهل (جنود جهل) تعبیر شـده اسـت (کلینـی،    

). ریشه همه صفات و رفتار نابهنجار نیز به این بعد از شخصـیت انسـان   54، ص1، ج1385

  ).1385آملی، گردد (جوادى  برمی

قطبـی   بندى صفات در منابع اسالمی مدل سـه  هاى طبقه یکی دیگر از مدلقطبی:  مدل سه

هاى افراط و تفریط که دو طـرف پیوسـتار را تشـکیل     آن است. در این مدل، عالوه بر حالت

  دهند، یک حد وسط نیز براى هر صفت در نظر گرفته شده است. می

 ؛حکمت که قوام آن در اندیشـیدن اسـت   ،اول :اند نوع فضایل چهار«علی(ع) امام از نظر 

 ،سـوم  ؛دهـد  هاى نفسـانی تشـکیل مـی    عفّت که پایه و اساس آن را شهوت و خواهش ،دوم

عدالت کـه قـوام آن در اعتـدال قـواى      ،شجاعت که پایه آن در نیروى غضب است و چهارم

  ).81، ص75، ج1403(مجلسی، » نفسانی است

توانـد   جایگاه ویژه آن در اخالق اسالمی، صرفاً براى صفاتی میرغم  قطبی علی الگوى سه

امـا صـفاتی    ؛کاربرد داشته باشد که سه حالت افراط، تفریط و میانه در آن قابل تصـور باشـد  

) که صرفاً یک طرف دارد و آن جور اسـت، ایـن   167، ص1970(نقل از: مبارك، مانند عدل 

  نخواهد داشت.را مدل کارایی 

مراتبـی   توان به صورت سلسله براساس یک الگوى دیگر، صفات را می  مراتبی: سلسلهمدل 

تـر را دربـر    بندى کرد. در این مدل، ساختار صفات از سطوح انتزاعی تـا سـطوح پـایین    طبقه

گیرد؛ براى مثال، در روایتی از حضرت علی(ع) ایمان به عنوان یک صفت برتر در نظر گرفته  می

ورزى و جهادگرى لحاظ شده است.  ر صفت فرعی شکیبایی، یقین، عدالتشده و براى آن چها

یک از این چهار صفت نیز به نوبه خود داراى چهار خوشه هستند. شکیبایی از چهار صفت   هر

گزینی، زهدورزى، انتظار؛ یقین از چهار صـفت بیـنش هوشـمندانه، فهـم      مندى، دورى عالقه

ورزى از چهار صفت فهـم دقیـق،    یشینیان و عدالتآموزى، دقّت در احوال پ حکیمانه، عبرت
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دانش عمیق، شکوفایی حکمت، بردبارى؛ و جهادگرى از چهار صفت امر به معروف، نهـی از  

، 3، ج1385منکر، پایدارى در راه هدف، برخورد جدى با دشمنان تشکیل شده است (کلینی، 

تـر زیـادى را تحـت     رعیهاى ف )؛ بنابراین، ایمان به عنوان یک صفت بنیادى، صفت118ص

  نشان داده شده است. 10دهد. نمودار درختی صفت ایمان در شکل شماره  پوشش قرار می
  

  

  )118، ص3، ج1385مراتبی صفت ایمان (اقتباس از: کلینی،  : الگوى سلسله10شکل 

مراتبـی وجـود دارد    نیز این ساختار سلسـله » نفاق«و » کفر«هاى  شبیه ایمان درباره صفت

  ).12و  11شماره (شکل 

  
  )324، ص1، ج1384مراتبی صفت کفر (اقتباس از: صدوق،  : الگوى سلسله11شکل 
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از الگـوى  اسـت،  هـاى کفـر و نفـاق در روایـات بیـان شـده        ساختارى که براى صـفت 

  کند. مراتبی صفات حمایت می سلسله

  

  )326، ص1، ج1384مراتبی صفت نفاق (اقتباس از: صدوق،  : الگوى سلسله12شکل 

طور همزمـان در یـک شـبکه     ها به اى که در آن صفات و سازه الگوى شبکه  اى: مدل شبکه

یافتـۀ الگوهـاى مفهـومی،     )، شکل تکامل1378شوند (ایزوتسو،  پیچیده با یکدیگر مرتبط می

کند تا به  آید و این امکان را فراهم می مراتبی صفات به حساب می قطبی و سلسله دوقطبی، سه

  گوى واحد که الگوهاى دیگر را نیز در خود دارد، به کار رود.منزلۀ یک ال

شود. واحد تحلیل  یا دایره نشان داده می 1اى هر صفت به صورت یک گره در الگوى شبکه

)؛ 13کند (شـکل شـماره    ها را به هم متصل می ها و دایره نیز روابط یا پیوندهایی است که گره

دهندۀ سیستم مفهـومی   تک عناصر تشکیل اى به جاى پرداختن به تک بنابراین، الگوى شبکه

  ردازد.پ شخصیت، به تعامل و کنش متقابل این عناصر با یکدیگر می

اى صـفات نشـان داده شـده     یک الگوى بسیار ساده از الگوى شـبکه  13در شکل شماره 

دهنـد. جهـت    ها و صـفات را نشـان مـی    سرى سازه ها در این شکل یک است. حروف یا گره

  ها) مشخص شده است. ها (فلش ارتباط بین آنها نیز با پیکان

  

                                                        

1. node 
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  اى صفات به صورت شماتیک الگوى شبکه: 13شکل 

. سـطح دوگـان کـه شـامل دو سـازه و      1اند از:  اى عبارت ح تحلیل در الگوى شبکهسطو

گان که شامل سه سـازه و پیونـدهاى احتمـالی     . سطح سه2پیوندهاى احتمالی بین آنهاست؛ 

هـاى احتمـالی    ها و پیونـد  گروهی از سازه . سطح زیرمجموعه که شامل خرده3بین آنهاست؛ 

هـا و   اى از سـازه  هـاى گسـترده   مل مجموعه یا مجموعـه . سطح شبکه که شا4بین آنهاست؛ 

). همـه ایـن روابـط در الگـوى     1994 و فاوسـت،  1روابط احتمالی بین آنهاست (واسـرمن 

) و محمـد  1381)، بلخـی ( 1422)، نیسابورى (1386اى اهمیت دارند. از نظر رازینی ( شبکه

هاى  اى مختلفی که دارند، با سازهه ها با توجه به معانی و کاربرد یک از سازه ) هر2008داود (

هایی کـه   یعنی تعداد سازه ،ها از نظر دامنۀ مرتبط بودن در عین حال، سازه ؛اند دیگر در ارتباط

  با آنها در ارتباط هستند، با یکدیگر فرق دارند.

اى، معنـاى یـک سـازه    شود: الف) در الگوى شـبکه  اى با دو ویژگی مشخص می الگوى شبکه

هـاى   شود. ب) این الگو برخالف الگوى هاى دیگر است که فهمیده می اط با سازه(صفت) در ارتب

اى برحسب عناصـر   رو، یک سازه یا یک نظام سازه ها تأکید دارد؛ از این دیگر، بر جنبه پویشی سازه

هاى گوناگونی قرار گیرد. اصوالً بـه خـاطر    و معانی مختلفی که دارد، ممکن است در ارتباط با سازه

  گیرد. ها شکل میمعانی و روابط مختلف است که شبکۀ معنایی بین سازههمین 

طور مشخص در منابع اسالمی مورد توجه قرار نگرفتـه اسـت،    اى؛ اگرچه به الگوى شبکه

بندى صفات از یک  هاى کلی آن وجود دارد. حتی برخی از محققان در تحلیل و طبقه ولی زمینه

اى هماهنگ است؛ بـراى مثـال، نراقـی     اند که بیشتر با الگوى شبکه گیرى یاد کرده نوع جهت

به الگوهاى دوقطبی (فضیلت صبر و طـرف مقابـل آن یعنـی جـزع) و      ) ضمن اشاره1383(

نفسه  قطبی (افراط، تفریط و حد وسط)، از الگوى دیگرى یاد کرده است که یک صفت فی سه

نه فضیلت است و نه رذیلت، بلکه فضیلت و رذیلت بودن آن بستگی دارد به اینکه چه معنا و 

اى به کار رفته است؛ خوف و رجا از این  چه واژه یا کلمه مفهومی از آن اراده شده و در ارتباط با

                                                        

1. Wasserman, S.  2. Faust, K.  
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، این است که معناى خوف و کند می) روى آن تأکید 1383اى که نراقی ( اند. نکته نوع صفات

شود؛ براى مثال، خوف گاهی در مقابل حزن، گاهی در  رجا با توجه به موارد کاربرد آن تعیین می

  ).280، ص11، ج1378رود (جوادى آملی،  ه کار میمقابل رجاء و گاهی در مقابل أمن ب

و گاهی براى اشاره به حد فاصل » جور«گاهی در برابر » عدل«) سازۀ 1376از نظر غزالی (

) گـاهی  1388ر آیات و روایات (فرزانـه،  نیز د »کفر«کاربرد دارد. سازۀ » انظالم«و » ظلم«بین 

دهد  رفته است. این تعابیر، برداشتی را ارائه می به کار» شکر«و گاهی در برابر » ایمان«در برابر 

  اى صفات تقریباً مشابهت دارد.که با الگوى شبکه

طور همزمان در  ها به اى که در آن صفات و سازه هاى پژوهش، الگوى شبکه براساس یافته

یافتۀ الگوهاى مفهومی، دوقطبـی،   شوند، شکل تکامل یک شبکه پیچیده با یکدیگر مرتبط می

کند تا بـه منزلـۀ یـک الگـوى      مراتبی صفات بوده و این امکان را فراهم می طبی و سلسلهق سه

در ایـن زمینـه    واحد که الگوهاى دیگر را نیز در خود دارد، به کـار گرفتـه شـود. یـک نمونـه     

نـوع   52) ارائـه شـده اسـت. وى    1375عربی (نقل از: آملـی،   بندى است که توسط ابن طبقه

مفهومی آنها در یک شبکه معنایی پیچیده قـرار داده اسـت. از نظـر     صفت را برحسب ارتباط

مراتبـی و   یافتۀ الگـوى سلسـله   شکل تکامل ،اى) الگوى شبکه1375عربی (نقل از: آملی،  ابن

  مبتنی بر آن است.

  گیرى نتیجه

هاى اخالقی رفتار بوده و به شکل غیر رسمی بـراى توصـیف    صفات از دیرباز در هستۀ نظریه

آمده در این پژوهش حـاکی از آن اسـت کـه     دست افراد به کار رفته است. نتایج بهشخصیت 

شناسـان   هاى زیادى وجـود دارد. آنچـه کـار روان    شناسی صفات و اخالق همپوشی بین روان

کنـد، ایـن اسـت کـه      پـردازان اخـالق در زمینـه شخصـیت متمـایز مـی       صفات را از نظریـه 

طور واضح و منظم بیـان کـرده و    ا درباره شخصیت بههاى خود ر پردازان صفات دیدگاه نظریه

 و در حالی که در قلمرو اخالق، نظریه صفات مبهم بـاقی مانـده اسـت    ؛کنند آنها را آزمون می

هـاى ضـمنی (شـجاعی،     اى از چنین عقایـدى را بـه نظریـه    دلیل، شاید بتوان مجموعه بدین

  ) صفت نامگذارى کرد.1388

لـق  در عـین حـال، واژۀ خُ   ؛روند هاى مختلفی به کار می ژهوا ،اگرچه براى اشاره به صفت

شناسی دارد. همپوشی و ارتباط مفهوم خُلق و صـفت بـه    بیشترین ارتباط را با صفت در روان

). همچنـین،  1993(نجـاتی،   نـد ا اى است که آنها مترادف با هـم در نظـر گرفتـه شـده     اندازه

هاى مختلف از صفات در منابع  بندى بقههاى حاصل از این پژوهش شواهدى مبنی بر ط یافته
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رفتـار   هاى اخالقـیِ  توانند با مراجعه به نظریه رو، پژوهشگران می از این ؛اسالمی به دست داد

و از ایـن طریـق بـه     ختـه پرداشـناختی   هاى روان ها و مقایسۀ آن با یافته به بررسی این دیدگاه

  گسترش دانش نظرى و کاربردى این حوزه کمک کنند.

بنـدى صـفات در آیـات و روایـات      هاى بعدى این پژوهش به الگوهاى نظرى طبقه تهیاف

اى  مراتبی و شـبکه  قطبی، سلسله الگوى مفهومی، دوقطبی، سه ،چنان که اشاره شد ؛گردد برمی

بندى صفات هستند. با وجـود اینکـه الگـوى     هاى نظرى مهمی براى طبقه صفات چارچوب

) برخـوردار  1376؛ غزالـی،  1375ر اخالق اسالمی (آملـی،  قابل توجهی د ۀاى از پیشینشبکه

کند، تحقیقات اندکی در این زمینه صورت  است و آیات و روایات نیز از این الگو حمایت می

اى و گسـتردگی صـفات یکـی از عوامـل اصـلی       درواقع، پیچیدگی الگوى شبکه ؛گرفته است

  ازداشته است.است که پژوهشگران را از تحقیقات جامع در این زمینه ب

خصـوص   بـه  ؛شناسی شخصـیت  هاى جدید روان با توجه به آنچه بیان شد، یکی از زمینه

اى صـفات باشـد. شـاید بتـوان الگـوى       تواند الگوى شـبکه  هاى اسالمی، می براساس آموزه

تر  بندى براى صفات در نظر گرفت که در یک سطح باالتر و کامل اى را نوعی نظام طبقه شبکه

پیشین را در خود جاى داده است. بـا ایـن وجـود، تبیـین قلمـرو مفهـومی آن        همه الگوهاى

  ویژه در چارچوب فرهنگ اسالمی نیازمند مطالعات منظم و مستمر است. به
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  منابع

  

الـدین   کتـاب نـص النصـوص در شـرح فصـوص الحکـم محـی       )، 1375آملی، سیدحیدر (

  روزنه. ، تهران:عربی ابن

  ، ترجمه زاهد اویسی، تهران: جامی.تهذیب االخالق)، 1388عربی، محیی الدین ( ابن

، ترجمه موسوى زنجانی، تهـران: نشـر میـراث    کیمیاى سعادت)، 1375مسکویه، احمد ( ابن

  مکتوب.

  ، قم: نهاوندى.اخالق دینی در اندیشه دینی)، 1378اصفهانی، محمد نصر (

اى، ، ترجمه فریدون بـدره دینی در قرآن مجید _ اخالقی مفاهیم، )1378ایزوتسو، توشیهیکو (

 تهران: فرزان.

  ، تهران: روزنه.اخالق عارفان)، 1378پناهی، مهین (

  ، بنغازى: جامعه قار یونس.االسس النظریه للسلوك االخالقی)، 1995تلوع، ابوبکر (

، قم: مرکـز  رآنتفسیر موضوعی قرآن کریم مراحل اخالق در ق)، 1378جوادى آملی، عبداهللا (

  نشر اسراء.

، تحقیـق و تنظـیم محمدحسـین    تفسـیر انسـان بـه انسـان    )، 1385جوادى آملـی، عبـداهللا (  

  زاده، قم: مرکز نشر اسراء. الهی

  ، تصحیح و تعلیقه یاحقی، تهران: متن.اخالق عالیی)، 1389اهللا ( حسینی شیرازى، هبه

، تهـران: شـرکت   علـوم اجتمـاعی  هاى خـاص تحقیـق در    تکنیک)، 1382پور، فرامرز ( رفیع

  سهامی انتشار.

اخالق بندگی شرح باب عبودیت از کتاب مصباح الشریعه و مفتـاح  )، 1389پیک، حسن ( ره

  ، تهران: خرسندى.الحقیقه منسوب به امام صادق(ع)

  ، دمشق: دارالمعرفه.علم النفس االسالمی)، 1989زریق، معروف (

  ، دمشق: نینوا.الصحو والعرفانالغزالی بین )، 2006زهره، احمد علی (

  ، بیروت: دارالفکر المعاصر.اخالق المسلم عالقته بالخالق)، 2002یلی، وهبه (حز

  ، بیروت: دارالفکر المعاصر.اخالق المسلم عالقته بالنفس والکون)، 2005یلی، وهبه (حز

ـ جا]:  [بی، مشاهیر فالسفه المسلمین)، 1428سبهانی، رئوف ( ه والنشـر  مؤسسه البالغ للطباع

  والتوزیع.

  محمدرضا جباران، قم: هجرت.  ، ترجمهاخالق)، 1374شبر، عبداهللا (

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  2٩  بندى صفات شخصیت در منابع اسالمی الگوهاى طبقه

  

شناسـی صـفات شخصـیت در     هـاى روان  نگـاهی بـه ریشـه   «)، 1388شجاعی، محمدصـادق ( 

  .153_129، ص4، ششناسی تخصصی مطالعات اسالم و روان _ علمی، دو فصلنامه »اخالق

  ، بیروت: المکتبه العصریه.االخالقمکارم م)، 2006شعراوى، محمد متولی (

، ترجمه عبـدالرزاق گیالنـی، تحقیـق و    شرح مصباح الشریعه)، 1377الدین ( شهید ثانی، زین

  خوانسارى، تهران: پیام حق. تصحیح آقا جمال

زاده،  ، ترجمه حسـن الخصال المحموده والمذمومه )،1362بابویه]، محمد ( شیخ صدوق [ابن

  تهران: ارمغان طوبی.

  ، قم: دفتر انتشارات اسالمی.ترجمه تفسیر المیزان)، 1374طبایی، محمدحسین (طبا

  ، تهران: خوارزمی.اخالق ناصرى)، 1369طوسی، نصیرالدین (

  ، تهران: اسالم.اطیب البیان فی تفسیر القرآن)، 1378طیب، عبدالحسین (

ـ السلوك االنسانی فی االسالم)، 2007عبدالعال، سیدمحمد عبدالمجید ( ان: دارالمسـیره  ، عم

  للنشر والتوزیع.

، دمشق: رنـد  الغزالی و جون دیوى نظرتهما للطبیعه االنسانیه)، 2010عسکرى، یحیی صالح (

  للطباعه والنشر والتوزیع.

، قـم:  پـارادایم اجتهـادى دانـش دینـی    )، 1389پور، مهـدى و سیدحمیدرضـا حسـنی (    علی

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  ، تحقیق عبداهللا خالدى، بیروت: داراألرقم.احیاء علوم الدین)، 1998غزالی، ابوحامد محمد (

  ، ترجمه حمدى، تهران: مؤسسه اطالعات.کتاب االربعین)، 1368غزالی، محمد (

  اکبر کسمایی، سروش. ، ترجمه علیمیزان العمل) 1376غزالی، محمد (

  ارالکتب العلمیه.، بیروت: دمیزان العمل)، 1409غزالی، محمد (

  ، قم: مرکز جهانی علوم اسالمی.هاى بنیادین علم اخالقآموزه)، 1379خانی، محمد (فتحعلی

  ، تهران: سمت.نآمفردات قر)، 1388فرزانه، بابک (

  ، ترجمه محمدباقر ساعدى، تهران: پیام آزادى.اخالق حسنه)، 1362محسن ( فیض کاشانی، مالّ

  ، بیروت: دارالکتاب العربی.الحقائق فی محاسن االخالق)، 1399محسن ( فیض کاشانی، مالّ

  ، قم: دلیل ما.الفرقان فی توحید القرآن)، 1388قزوینی، مجتبی (

  ، به کوشش سیدمحمدرضا حسینی، قم: نور مطاف.اخالق و آداب)، 1389قمی، شیخ عباس (

  محمد(ص). زاده، قم: قائم آل ن، ترجمه حساصول کافی)، 1385کلینی، محمد (

 ، قاهره: دارالشعب.االخالق عند الغزالی)، 1970مبارك، زکی (

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1393 بهار و تابستان/ 14/ ش8شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  30

  

  ، بیروت: مؤسسه الوفاء.بحاراالنوار)، 1403مجلسی، محمدباقر (

  ، ترجمه شیخی، قم: دارالحدیث.میزان الحکمه)، 1379شهرى، محمد ( محمدى رى

  ، جده: دارالشروق.ء االسالمعلم النفس المعاصر فی ضو)، 2006محمود، محمد (

  ، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).انسان بر آستان دین)، 1389مطهرى، مرتضی (

  ، تهران: صدرا.بینی اسالمی اى بر جهان مقدمه)، 1391مطهرى، مرتضی (

  .، تهران: دارالکتب االسالمیهتفسیر نمونه)، 1370کارم شیرازى، ناصر (م

، قـاهره:  الشخصیة االنسانیه والهدى االسـالمی )، 1996منصور، عبدالمجید و صالح ابوعباه (

  دار غریب.

  ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.مثنوى معنوى)، 1390الدین محمد ( مولوى، جالل

  ، قاهره: دارالشروق.الدراسات النفسانیه عند العلماء المسلمین)، 1993نجاتی، محمد عثمان (

  ، قم: هجرت.معراج السعاده)، 1381مد (نراقی، اح

  ، نجف: مطبعه النجف االشرف.جامع السعادات)، 1383نراقی، محمدمهدى (

، قـم:  شناسی از دیدگاه امام علـی(ع)  مسائل جامعه)، 1373البالغه ( هیئت تحریریه بنیاد نهج

  ه.البالغ مدرسه مکاتباتی نهج

، تنظیم و گـردآورى قاسـم   امام سجاد(ع)سیرى در رساله حقوق )، 1383یثربی، سیدمحمد (

  نصیرزاده، قم: فرهنگ آفتاب.

Asari, H. (1993), The Educational Thought of Al-Ghazali: Theory and Practice, M. 

A. Thesis, McGill University. 

Block, J. (2001), "Millennial Contrarianism: The Five-Factor Approach to 

Personality Description 5 Years Later", Journal of Research in Personality 35, 

pp.98-107. 

Burger, J. (1997), Personality, Books/Cole Poblishing Compony. 

Dunkel, C. S. (2013), "Evidence for the Role of the General Factor of Personality 

(GFP) in Enculturation: The GFP and Self-Construal in Japanese and American 

Samples", Personality and Individual Differences 55, pp.417-421. 

Friedman, H. & M. Schustack (2009), Personality Classic Theories and Modern 

Resaerch, Allyn and Bacon. 

Goldberg, L. R. (1992), "Development of Markers for the Big-Five Factor 

Structure", Psychological Assessment 4, pp.26-42. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  31  بندى صفات شخصیت در منابع اسالمی الگوهاى طبقه

  

John, O. P. & L. P. Naumann (2010), "SurvivingTwo Critiques by Block? The 

Resilient Big Five Must Have Emerged as the Paradigm for Personality Trait 

Psychology", Psychological Inquiry 21, pp.44-49. 

McCrae, R. R. & P. T. Costa (1999), "A Five-Factor Theory of Personality", 

Handbook of Personality: Theory and Research, L. A. Pervin & O. P. John (eds.) 

(pp.139-153), New York: Guilford. 

Norman,W. T. (1963), "Toward an Adequate Taxonomy of Personality Attributes: 

Replicated Factor Structure in Peer Nomination Personality Ratings", Journal of 

Abnormal and Social Psychology 66, pp.574-588. 

Simms, L. J. (2007), "The Big Seven Model of Personality and its Relevance to 

Personality Pathology", Journal of Personality 75, pp.65-94. 

  

www.sid.ir

