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چکیده
پژوه ��ش حاض ��ر ،ب ��ا هدف بررس ��ی عوام ��ل مؤث ��ر در ش���کلگیری ش���خصیت و س���اختار آن در آثار و
اندیش� �ههای امام خمینی؟هر؟ به روش توصیفی -تحلیلی انجام ش���د .برای دستیابی به اهداف
پژوه ��ش کتابه ��ای ش ��رح حدیث جن ��ود عقل و جهل ،ش���رح چهل حدی���ث ،تعلیقه علی ش���رح
فص ��وص الحکم و مصباح االنس ،آداب الصلوه ،س ��رالصلوه ،انوارالهدایه ف���ی التعلیقه علی الکفایه،
طلب و اراده ،صحیفه امام ،ش ��رح دعای س ��حر و تقریرات درس فلس���فه امام خمینی مورد بررسی
قرار گرفت .یافتههای پژوهش نشان داد :الف) انسان موجودی دو ساحتی متشکل از نفس و بدن
است و فطرت ،عقل ،جهل ،قلب و اختیار اجزای تشکیل دهندهی نفس هستند ،فطرت؛ ساخت
روانی اولی ه نفس و پایه اصلی ش ��کلگیری ش ��خصیت اس���ت .قلب عنصر مرکزی فطرت میباش���د و
توجه به عالم غیب و طبیعت دو کارکرد آن هستند که تحت تأثیر عقل ،جهل و اختیار ،پایه سالمت
و اختالل ش ��خصیت میباشند .ب) کیفیت و کمیت به فعلیت رسیدن استعدادهای فطری تحت
تأثی ��ر عقل ،جه ��ل و اختیار ،زمینه پیدایش ش ��خصیت و تفاوتهای فردی اس���ت .ج) اش���تغاالت
م ��ادی و نفس ��انی ،توجه قلب به مادیات و اس ��تفادهی نامطلوب از عق���ل و اختیار مهمترین موانع
فعلیت اس ��تعدادهای فطری و زمینهی ش ��کلگیری بیماری روانی و تیپهای ناس���الم ش���خصیت
هس ��تند .د) در کنار وراثت و محیط ،مهمترین عامل ش���کلگیری ش���خصیت ،اختیار انس���ان است
ک ��ه کیفی ��ت و کمیت اس ��تفاده از آن در افراد متفاوت اس���ت .هـ) خانواده به ویژه مادر نقش بس���یار
مهمی در ش ��خصیت انس ��ان دارد .کیفیت تعامل م���ادر با فرزند،کیفیت ش���یر دادن ،حاالت روحی
مادر ،حضور او در کنار کودک و ابراز محبت مهمترین عوامل دخیل در ش���خصیت کودک هس���تند
و جدای ��ی کودک از م ��ادر و افراط و تفری ��ط در محبت ،زمین ه بس���یاری ازاخت�ل�االت روانی -رفتاری
بش ��ر است .و) بعد از خانواده ،نقش تربیتی مدرس ��ه ،محیط آموزشی ،مربی ،محیط اجتماع ،نوع
حکومت و فرهنگی که بر جامعه حا کم است در تربیت و شخصیت افراد مؤثر میباشند .ز) ساختار
شخصیت بر اساس مفهوم «نفس» و اجزای تشکیل دهندهی آن تبیین شده است.
 .1دانشپژوه دکتری روانشناسی و استاد همکار مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی؟ص؟ العالمیه.
j.houshyari@yahoo.com
psyalmustafa@gmail.com
 .2استادیار پژوهشگاه بینالمللی جامعه المصطفی؟ص؟ العالمیه.
 .3دانشپژوه کارشناسیارشد روانشناسی شخصیت مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه (نویسنده مسئول)
hoseynelahi@chmail.ir
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کلید واژگان :شکلگیری شخصیت ،ساختار شخصیت ،شا کله ،نفس ،فطرت ،امام خمینی.

مقدمه

یکی از مس���ائل مهم روانشناس���ی« ،ش���خصیت» و نظریههای مربوط به آن اس���ت که مطالعات
پرا کند ه روانشناسی را انسجام داده و به آن معنای روشنی میدهد (احمدی ،1388 ،ص .)9شخصیت
ث به حساب میآید
در روانشناس���ی معاصر و روانشناس���ی اسالمی ،انس���جام یافت ه تمام مباح 
(کاویان ��ی و موس ��وی ،1398 ،ص )96و از می���ان مباح���ث مرتبط با ش���خصیت؛ عوامل مؤثر در ش���کلگیری
شخصیت و تبیین ساختار آن از اهمیت بیشتری برخوردار است (فیروزیان ،1398 ،ص.)391

دیدگاهها و برداش���تهای مختلفی درباره ش���خصیت ،عوامل شکلگیری و ساختار آن وجود
دارد و هر نظریهپرداز ،برداشتی منحصربهفرد و دیدگاهی خاص در مورد ماهیت شخصیت دارد
(ش ��ولتز ،1396 ،ص .)12به دلیل رویکردهای متنوع در ش���خصیت (شجاعی ،1396 ،ص )10و نوع نگاهی که
به ماهیت انسان میشود (فیست و فیست ،1391 ،ص )12تعریفهای متعددی از شخصیت ارائه شده
اس���ت .بر حس���ب یک تعریف مختصر میتوان گفت« :ش���خصیت ،مجموع���های از ویژگیهای
ب���ادوام و منحصر به فرد اس���ت که امکان دارد در پاس���خ به موقعیته���ای مختلف ،تغییر کند»
(شولتز ،1396 ،ص.)12
یکی از دالیل اصلی وجود دیدگاهها و برداش���تهای مختلف دربارهی ش���خصیت ،برداش���ت
یا تصویری اس���ت که از ماهیت انسان ارائه شده است (ش���ولتز ،1396 ،ص  .)55تفاوت دیدگاه اسالم
و روانشناس���ی درباره شخصیت نیز به مبانی انسانشناختی آنها برمیگردد (رک :شجاعی.)1394 ،
در منابع اس�ل�امی و آثار اندیش���مندان مسلمان نیز مباحث ش���خصیت وجود دارد (شجاعی،1396 ،

ص .)173ام���ام خمینی؟هر؟ به عنوان یکی از اندیش���مندان مس���لمان معاص���ر ،توجه ویژهای به
ش���خصیت و ماهیت انس���ان دارد .ایش���ان دیدگاه بس���یار جامعی در رابطه با انس���ان دارد که با
مکاتب روانشناس���ی قابل مقایس���ه نیس���ت (کالنتری و رمضانی ،1388 ،ص .)156نگاه ایشان به انسان،
تک بعدی نیس���ت بلکه انس���ان را در ابعاد عقالنی ،الهی ،تربیتی ،اخالق���ی ،اجتماعی و عرفانی
تفس���یر و تحلیل میکند (فقیهی و همکاران ،1392 ،ص .)10نکات روانشناس���ی در آثار این متفکر شیعی
بسیار قابل توجه ،جامع و فرا گیر است (کالنتری و رمضانی .)1388 ،ایشان ،انسانشناسی خویش را از
قرآن و اهلبیت دریافت کرده است (فقیهی و همکاران .)1392 ،از آنجا که یکی از نخستین گامها در

برجسته میباشد (کالنتری و رمضانی ،1388 ،ص ،)149لذا وا کاوی و استخراج دیدگاه امام خمینی؟هر؟
در زمین ه مباحث شخصیت ،جهت شکلگیری روانشناسی اسالمی دارای اهمیت است.
در پژوهشهای مختلف ،برخی دیدگاههای ایشان در زمینه ماهیت انسان و برخی مباحث
روانشناختی جمعآوری شده است ،از جمله :دیدگاههای انسانشناختی قرآنی امام خمینی
(ش ��یبانی دلویی ،)1378 ،بحران ش���خصیت و هویت از دیدگاه امام خمینی (کریمی ،)1380 ،روانشناسی
اس�ل�امی با توجه به اندیش���ههای امام خمینی (کالنتری و رمضانی ،)1388 ،اراده الهی و نس���بت آن با
اختیار انسان از دیدگاه امام خمینی (سید هاشمی و موسویخو ،)1390 ،مبانی انسانشناختی تعلیم و

(اله بداشتی و همکاران )1394 ،و جایگاه فطرت در اندیشه تربیتی امام خمینی (بهشتی .)1395 ،اما تا کنون
عوام���ل مؤثر در ش���کلگیری ش���خصیت و س���اختار آن از دی���دگاه امام خمینی مورد بررس���ی قرار
نگرفته است.
بنابرای���ن با توجه به اهمیت موضوع ش���خصیت در روانشناس���ی (کاویانی و موس���وی ،1398 ،ص)96
و تفاوت پیشفرضهای انسانش���ناختی روانشناس���ی معاصر و روانشناس���ی اس�ل�ام (بشیری و

همکاران )1388 ،اس���تخراج دیدگاه اندیشمندان مس���لمان در مسیر پیدایش روانشناسی اسالمی
ض���رورت دارد (کالنت ��ری و رمضان ��ی)1388 ،؛ از ای���ن رو پژوه���ش حاض���ر ،ب���ا ه���دف تبیین دی���دگاه امام
خمینی؟هر؟ در رابطه با ماهیت انس���ان ،عوامل مؤثر در ش���کلگیری ش���خصیت و س���اختار آن
انجام شد.
در منابع اس�ل�امی واژه «ش���خصیت» به کار نرفته اس���ت (العانی ،1998 ،ص )38اما مفاهیم مرتبط
با آن وجود دارد (ش ��جاعی ،1397 ،ص .)186یکی از این مفاهیمی که ریش���هی رفتار به آن برمیگردد؛
َ َ
«شکل» به معنای بس���تن گرفته شده
«ش���ا کله» اس���ت (ش ��جاعی ،1396 ،ص .)36ش���ا کله در لغت از
و کارک���رد ب���ارز آن مح���دود ک���ردن و در قید و بند قرار دادن اس���ت (راغ���ب اصفهان���ی ،1390 ،ص .)423در
پژوهشی که برای بررسی ساختار شخصیت از دیدگاه اسالم انجام شده است ،تمامی جنبههای
ش���خصیت به یک عامل برتر کلی با عنوان «ش���ا کله» بازگردانده ش���ده اس���ت (رک :ش���جاعی.)1393 ،
همچون برخی دیگر از پژوهشگران که ش���ا کله را معادل مفهوم ش���خصیت در روانشناسی در

؟ینیمخ ماما هاگدید زا نآ راتخاس و تیصخش یریگ لکش رد رثؤم لماوع

آرای امام خمینی و آبراهام مازلو (وکیلی و ملکی ،)1393 ،مبانی کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی

................................................................................................................................

تربیت از دیدگاه امام خمینی (فقیهی و همکاران ،)1392 ،انس���ان خودس���اخته و انسان خودشکوفا در

..............................................................................................................................................

جهت تحقق روانشناسی اسالمی ،توجه به مبانی نظری با استفاده از نظریات اسالمشناسان
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نظر گرفتهاند (احمدی ،1388 ،ص ،)13امام خمینی نیز منشا رفتارها و کارکردهای انسان را به نفس
و ملکات نفس���انیه نس���بت میدهد که این ملکات نفس���انیه ش���ا کله انس���ان را شکل میدهند
و انس���ان متناس���ب با ش���ا کله خود رفتار میکند (موس���وی خمینی ،1394 ،ص  .)330برای تبیین عوامل
مؤثر در ش���کلگیری ش���خصیت و ساختار ش���خصیت در آرا و اندیش���ههای امام خمینی باید به
سؤالهای زیر پاسخ داده شود:
•عوامل مؤثر در شکلگیری شخصیت در دیدگاه امام خمینی؟هر؟ کدامند؟
•ساختار شخصیت در دیدگاه امام خمینی؟هر؟ به چه صورت تبیین شده است؟
روش پژوهش

با توجه به موضوع تحقیق ،روش پژوهش توصیفی -تحلیلی اس���ت .به این صورت که ابتدا با
مراجعه به آثار و تألیفات امام خمینی؟هر؟ ،دیدگاه ایش���ان در رابطه با ماهیت انس���ان ،عوامل
مؤثر در ش���کلگیری ش���خصیت و س���اختار آن استخراج میشود و س���پس مورد تحلیل و بررسی
قرار میگیرد.
یافتههای پژوهش

یافتههای پژوهش نش���ان داد امام خمینی؟هر؟ ،مبانی و پیشفرضهایی در رابطه با انس���ان
دارد که این مفروضهها ،مس���یر دیدگاه ایش���ان را در رابطه با مباحث روانش���ناختی مش���خص
مینماید.
 .1پیشفرضهای انسانشناختی

در قلمرو مباحث مربوط به شخصیت ،تعیین مفروضههای اساسی دربار ه ماهیت انسان از اهمیت
ویژه و تعیین کنندهای برخوردار است (بشیری و همکاران ،1388 ،ص )8لذا در گام نخست به تبیین مبانی
فکری و پیشفرضهای امام خمینی که مرتبط با موضوع شخصیت است میپردازیم.
 .1-1دوساحتی بودن انسان

انسان موجودی دو ساحتی متشکل از بدن و نفس میباشد (موسوی خمینی ،1394 ،ص )5که این دو
ّ
ساحت بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند (اردبیلی ،1392 ،ج ،3ص .)32-30ساحت دوم وجود انسان ،تجرد
نفس اوست (موسوی خمینی ،1394 ،ص )200-198که بدن از آن تبعیت میکند (اردبیلی ،1392 ،ج ،3ص.)257

معنوی نیز میباشد که هر کدام از این جنبهها ،دربردارنده نیازهای متناسب با خود هستند؛
در نتیجه باید به نیازهای مادی ،در مس���یر نیازهای معنوی توجه ش���ود (هم���ان ،ج ،4ص9؛ خمینی،

 ،1389ج ،9ص )290ک���ه ا گ���ر ای���ن دو جنب���ه با هم جمع ش���وند ،یک انس���ان به تمام معن���ا به وجود
خواهد آمد (موسوی خمینی ،1389 ،ج ،8ص.)222
.2-1طبیعت و فطرت

انس���ان ه���م دارای طبیع���ت و ه���م دارای فطرت اس���ت .جنب���های از انس���ان که امی���ال ،غرایز،

خمینی ،1389 ،ج ،4ص .)175روانشناس���ان بیش���تر بر طبیعت انس���ان متمرکز شدهاند ولی به فطرت
انس���ان ،یا توجه نش���ده و یا کمتر توجه ش���ده اس���ت در صورتی که طبیعت و فطرت انسان باید
در کن���ار ه���م در نظر گرفته ش���وند (همان ،ص .)9ج���ان ال ک 1ذهن کودک را همچون لوح س���فید

2

و نانوش���ته میدان���د و اعتق���اد به وجود ام���ری ذاتی و فطری در انس���ان ندارد (اتکینس���ون و همکاران،

 ،1392ص .)103در صورتیکه انس���ان ب���ه صورت بالقوه دارای بینشها ،گرایشها و س���اخت روانی
اولیهای به نام فطرت 3میباشد که همه انسانها با آن استعداد ذاتی به دنیا میآیند و لیاقت
رس���یدن به هر مقامی در وجود آنها قرار داده ش���ده است (موس���وی خمینی ،1394 ،ص .)272نفس به
صورت فطری متمایل به خواس���تهها و فعالیتهای اخالقی و ارزش���ی میباش���د (موس���وی خمینی،

 ،1394ص.)187 -179
 .3-1وجود گرایشهای متضاد

گرایشهای متضاد به صورت فطری و بالقوه در انس���ان وجود دارند به این صورت که نفس از دو
سیس���تم و نیرو به نام «عقل و جهل» تشکیل شده است (موس���وی خمینی ،1388 ،ص )24 -21و هر کدام
از آنها دارای یکسری مکانیزمهایی هستند که از آنها به جنود عقل (خیر) و جهل ّ
(شر) تعبیر
میش���ود .این نیروها ،همواره در تضاد و کشمکش با هم هستند و روان انسان ،میدان نبرد این

 .3بحث فطرت ،به صورت مستقل در بخش عوامل مؤثر بر شکلگیری شخصیت مطرح شده است.

1. J, Locke
2. Tabula rasa

؟ینیمخ ماما هاگدید زا نآ راتخاس و تیصخش یریگ لکش رد رثؤم لماوع

فطرت مخصوص انسان است

که به صورت ذاتی در سرشت انسان قرار داده شده است (موسوی

................................................................................................................................

خواستها و نیازهای فیزیولوژیکی وی را در برمیگیرد ،طبیعت نامیده میشود که بین انسان
و حیوان مش���ترک اس���ت و به ُبعد زیستی شخصیت اش���اره دارد (موس���وی خمینی ،1394 ،ص )168ولی

..............................................................................................................................................

ً
و اینگونه نیس���ت که صرف���ا دارای جنبههای مادی باش���د بلکه عالوه ب���ر آن دارای جنبههای
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دو نی���رو اس���ت که ا گر هر کدام از آنها غالب ش���ود ،نفس در حوزه و قلم���رو آن قرار خواهد گرفت.
بنابراین در انسان هم ظرفیتهای مثبت و هم ظرفیتهای منفی وجود دارد (همان ،ص.)78 -75
 .4-1عقالنیت

از دیگر مبانی انسانش���ناختی امام خمینی؟هر؟ ،عقالنیت و توانمندی ادرا ک و فهم حقایق
و اس���تدالل عقلی در انسان اس���ت .انسانها موجوداتی هس���تند که رفتار خود را تحت اشراف
عق���ل و خرد انجام میدهند (موس ��وی خمینی ،1388 ،ص .)21در حالی که برخی روانشناس���ان مانند
فروید 1بیش���تر رفتارهای انسان را بر اساس انگیزههای ناخودآ گاه غریزی تبیین و تفسیر میکند
(هیل و زیگلر ،1379 ،ص .)65انس���ان عالوه بر قوای غریزی دارای قوه عاقله نیز میباشد (موسوی خمینی،

 ،1388ص .)153-150عقالنی���ت ،ب���ه اندازهای مهم اس���ت که میتوان از آن به عنوان پایه و اس���اس
رش���د بهنجار ش���خصیت ی���اد کرد .این در صورتی اس���ت که زمینه رش���د عقالنی ب���رای او فراهم
ش���ود (اردبیل ��ی ،1392 ،ج ،3ص ،)366در غیر این ص���ورت ،قوای حیوانی ممکن اس���ت بر او غلبه پیدا
کنند و تبدیل ش���ود به حیوانی س���رکش ،که خطر او از هر حیوانی بدتر خواهد ش���د و رفتارهای
غیرمنطقی از او سرخواهد زد (موسوی خمینی ،1389 ،ج ،9ص291و .)292

 .5-1اراده و اختیار

نف���س انس���ان مبدأ ایجاد تصمی���م (موس���وی خمین���ی ،1362 ،ص 110و  )111و دارای حالتی ب���ه نام اراده و
اختی���ار میباش���د (هم ��ان ،ص .)40وج���ه تمای���ز دی���دگاه ام���ام خمین���ی؟هر؟ ب���ا برخ���ی نظریههای
ش���خصیت ت���ا اندازه زیادی به موض���وع اختیار و اراده آزاد انس���ان برمیگ���ردد و در این بخش تا
حدود زیادی با نظریهپردازانی مانند آدلر ،2هورنای ،3مزلو ،4راجرز ،5کلی 6و راتر 7که به اراده آزاد
انس���ان معتقدند (ش ��ولتز )1396 ،همسو میباش���د .پذیرش اصل اختیار موجب میشود که انسان
بتواند در ش���کلدهی شخصیت خود نقش فعال و برجس���تهای داشته باشد به این صورت که
با اختیار خود ،میتواند به سمت فطرت مخموره یا فطرت محجوبه 8گام بردارد ،سیر سعودی
1. Freud
2. Adler
3.Horney
4. Maslow
5. Rogers
6. Kelly
7. Rotter

 .8امام خمینی؟هر؟ دو نوع توجه برای قلب قائل است؛ الف) توجه به عالم روحانیت و امور فطری که در سرشت انسان قرار داده شده و از
آن به فطرت مخموره تعبیر کرده و آن را منشأ تمام خوبیها و خیرات میداند ،ب) توجه به عالم طبیعت که از آن با عنوان فطرت محجوبه
نام میبرد و آنرا منشا تمام شرور ،ناهنجاریها ،شقاوتها و انحرافات بشر معرفی میکند ،موسوی خمینی ،1388 ،ص84 -82

تاثی���ر جبرهای بیرونی (محیط و اجتماع) و درونی (کش���انندهها ،نیازها ،امیال و غرایز) نخواهد
بود بلکه تصمیم و انتخاب نهایی در اختیار خود فرد خواهد بود.
 .6-1نیک سرشتی و کرامت انسان

امام خمینی؟هر؟ ،برخالف برخی روانشناس���ان همانند آدلر 1که معتقد است تمام انسانها با
«احساس حقارت»2ذاتی به دنیا میآیند (شولتز ،1396 ،ص193و  )194به نیک سرشتی و کرامت ذاتی
انس���ان تا کید دارد" .فطرت و خلقت انس���ان بر اس���تقامت و نیکی اس���تُ .ح ّب به خیر سرش���ت

کب���رای اله���ی (موس ��وی خمین ��ی ،1406 ،ص ،)64خلیفهی خدا و وج���ودی جامع روی زمین میباش���د
(موسوی خمینی ،1395 ،ص6و .)7
.7-1جاودانگی نفس

بر اساس دیدگاه اسالمی زندگی انسان محدود به این دنیا نیست که با مرگ انسان ،همه چیز
نابود شود؛ بلکه نفس انسان ،پس از مرگ وجودی جاودانه خواهد داشت (موسوی خمینی،1394 ،

ص .)200چنین اعتقادی ،نقش اساسی در رفتار ،سبک زندگی و شکلگیری نوع شخصیت افراد
دارد؛ زیرا انسان را از هرج و مرج ،تباهی و فساد و خودسری دور میکند و موجب کنترل رفتار،
نس���بت به خود (موس ��وی خمین ��ی ،1389 ،ج ،4ص )402و دیگران میش���ود (هم���ان ،ج ،3ص )304و به زندگی
انسان معنی و مفهوم میبخشد (همان ،ج ،1ص .)293
پس از تبیین مبانی انسانش���ناختی امام خمینی؟هر؟ ،به بررسی عوامل موثر در شکلگیری
شخصیت از دیدگاه ایشان میپردازیم.
 .2عوامل مؤثر در شکلگیری شخصیت

روانشناس���ان ب���ا وجود اختالف نظرهایی که با یکدیگر دارند ول���ی قاطبه آنها میپذیرند که
در ش���کلگیری ش���خصیت ،دو عامل وراثت و محیط تأثیرگذارند (ش���جاعی ،1397 ،ص .)199ش���ماری
از نظریهپ���ردازان فرض میکنند که ش���خصیت توس���ط هر دو نیرو ش���کل میگی���رد .برای برخی
1. Alfred Adler
2. Inferiority feeling

؟ینیمخ ماما هاگدید زا نآ راتخاس و تیصخش یریگ لکش رد رثؤم لماوع

عامل انحراف به تربیت برمیگردد (همان ،ج ،13ص .)486در بین تمام مخلوقات ،انس���ان ،نشانهی

................................................................................................................................

انس���انی است" (موسوی خمینی ،1389 ،ج  ،18ص .)450همه انس���انها با فطرت سالم به دنیا میآیند و

..............................................................................................................................................

یا نزولی داشته باشد (موسوی خمینی ،1394 ،ص7و  8؛شیبانی دلویی ،1378 ،ص )221 -218و ملکات نفسانی و
ُ
خلقیات خویش را تا آخر عمر تغییر دهد (موسوی خمینی ،1389 ،ص  .)153بنابراین ،رفتار انسان تحت
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نظریهپردازان ،وراثت عامل غالب است و محیط اهمیت جزئی دارد و دیگران دیدگاه متضادی
دارن���د (ش ��ولتز ،1396 ،ص .)56از نظر اس�ل�ام ،عوامل وراثتی و محیطی نمیتوانن���د به تنهایی تعیین
کننده ش���خصیت فرد باش���ند بلکه عوامل دیگری همچون فطرت ،اراده ،اختیار و عوامل ماورا
طبیع���ی نیز در آن دخیل هس���تند (فیروزی���ان ،1398 ،ص .)415ع�ل�اوه بر عامل وراث���ت و محیط ،تأثیر
فطرت و اختیار در شکلگیری شخصیت دارای اهمیت است به این صورت که هر فردی دارای
فطرت و ساخت روانی اولیهای میباشد (موسوی خمینی ،1394 ،ص180و )181که در اثر تعامل با محیط
و تربیت (موس ��وی خمینی ،1389 ،ج ،14ص ،)33به س���اخت روانی ثانویهای دست پیدا میکند که از آن
به ش���ا کله تعبیر میش���ود (موس ��وی خمینی ،1394 ،ص  .)330در این مسیر نقش اصلی و تأثیر نهایی در
شکلگیری شخصیت به اختیار انسان برمیگردد (موسوی خمینی ،1388 ،ص.)68
 .1-2وراثت و ژنتیک
یکی از عوامل موثر در شکلگیری شخصیت ،عامل وراثت و ژنتیک است (موسوی خمینی ،1389 ،ج،6

ص200و  .)201وراثت عبارتاز انتقال بس���یاری از صفات جس���مانی ،روانی و مجموعهای از حاالت
اخالقی و عملی از پدر و مادر و خویش���اوندان به نس���لهای بعدی اس���ت (حجتی ،1385 ،ج ،1ص.)79
والدین ،پایههای خانواده را تش���کیل داده و از عوامل تأثیرگذار بر ش���خصیت کودک میباش���ند
(ساالری و عالیی رحمانی .)1393 ،تأثیر والدین در شخصیت کودک به بعد از والدت محدود نمیشود،
در واقع از لحظهای که یک س���لول جنس���ی نر با یک س���لول جنس���ی ماده در جریان عمل لقاح
با هم ترکیب میش���وند ،نخس���تین سنگبنای شخصیت فرد گذاشته میش���ود .یکی از دالیل
اصلی س���فارش به دقت در انتخاب همس���ر همین مسئله میباش���د؛ لذا هنگام انتخاب همسر
باید دقت ش���ود که چه ش���خصی و ب���ا چه ویژگیها ،روحیات و اخالقیاتی ب���ه عنوان پدر یا مادر
ک���ودک انتخ���اب میش���ود" .از آن وقتی ک���ه ازدواج حاصل نش���ده بین پدر و مادر ،اس�ل�ام برای
س���اختن انس���ان دس���تور دارد چه زنی را انتخاب کند ،چه م���ردی را آنزن انتخاب کند ،وضع
اخالقیاش چه جور باش���د ،وضع دیانتشچه جور باش���د ...این برای ایناست که مالحظهی
ً
عاقبت این امر را کرده اس���ت که ا گر پدرو مادر مثال اخالقش فاس���د باش���د ،اعمالش اعمال غیر
انس���انیباش���د ،این بچههایی که پیدا میشود به واسط ه وراثتی که هست درکار اینها هم در
او تأثیر دارد"(موسوی خمینی ،1389 ،ج ،6ص200و .)201
ویژگیهای جس���مانی ،روانی ،اخالق���ی ،حاالت روحی و هیجانات مثب���ت و منفی والدین از

منزه بودن از کفر ،صفات ناپسند ،اخالق نکوهیده و کردار زشت ،آراسته بودن به اخالق نیکو،
دیان���ت و نجاب���ت ،اعتال و نورانی بودن صل���ب پدران و رحم مادران از حی���ث حرارت و برودت و
پا ک���ی ،گرفتگ���ی مزاج والدین ،هیجانات مثبت و منفی نظیر ش���ادی و غص���ه والدین به کودک
منتقل میش���وند و در خلقت ظاهری ،روانی و در نتیجه در ش���خصیت کودک تأثیر میگذارند.
(موسوی خمینی ،1372 ،ص 83 -81و اردبیلی ،1392 ،ج ،3ص 333و.)334
نطف���هی افراد به وس���یله تغذیه ش���کل میگیرد و چون این غذاه���ا در لطافت ،صفا و کدورت
اخت�ل�اف دارن���د به ناچ���ار نطفههایی ک���ه از این غذاه���ا به وج���ود میآیند با همدیگ���ر متفاوت

خمینی ،1372 ،ص83-81؛ اردبیلی ،1392 ،ج ،3ص )335ولی میل و رغبت ناشی از نطفههای پا ک یا ناپا ک
ت ا آنجایی نیس���ت که باعث سلب آزادی و اختیار انسان در شکلدهی و تغییر شخصیت گردد
(موسوی خمینی ،1362 ،ص.)151

 .2-2فطرت

با اینکه انس���ان در آغاز تولد ،س���اخته و پرداخته به دنیا نمیآید ام���ا نفس ،در درون خود یک
ساختار روانی اولیه ،ظرفیت و استعداد ذاتی داردکه در اثر تعامل با محیط و با اعمال اختیاری
انسان به فعلیت میرسد (موسوی خمینی ،1389 ،ج ،14ص33؛ همان ،1394 ،ص .)323پایهها و ُبنمایههای
بینش���ی و گرایش���ی به صورت س���اختاری و ذاتی و به صورت بالقوه در انسان نهاده شدهاند که
از آنها با عنوان فطرت تعبیر میش���ود .حقیقت فطرت ،حالت و هیئتی میباش���د که خداوند
متعال خلق را بر آن قرار داده است (موسوی خمینی ،1394 ،ص  )180و بال عروج انسان به سوی کمال
و س���عادت میباشد (موسوی خمینی ،1388 ،ص .)76فطرت جزء وجود انسان است ،تغییری در اصل
آن ب���ه وج���ود نمیآی���د ،به طایفهی خاص���ی اختصاص ن���دارد و در همهی اف���راد و اعصار تاریخ
یکسان است (موسوی خمینی ،1394 ،ص 180و .)181
ظرفیته���ای فطری ،پایه و زمینهی اصلی برای ش���کلگیری ش���خصیت میباش���ند و بدون
آنها ،ش���خصیت انس���ان ش���کل نمیگیرد چرا که انس���ان به دنبال به فعلیت رس���اندن همان

؟ینیمخ ماما هاگدید زا نآ راتخاس و تیصخش یریگ لکش رد رثؤم لماوع

و عاطفی ،ایجاد نطفه پا ک یا ناپا ک و در نهایت در س���عادت و ش���قاوت

کودک تاثیر دارد (موسوی

................................................................................................................................

خواهن���د بود .بنابراین نوع تغذیهی والدین از لحاظ خاصیت طبیعی و حالل و حرام بودن نیز
در سالمت ،بیماری ،اخالق ،روحیات ،تواناییهای شناختی ،سازگاری اجتماعیّ ،قوت روانی

..............................................................................................................................................

طریق وراثت و ژنتیک به کودک منتقل میش���ود .صحت و س�ل�امت جس���می و روحی والدین،
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استعدادهاس���ت و به اندازهای که اس���تعدادهای فطری به فعلیت برس���ند تمای���زات بین افراد
حاصل میش���ود (موس ��وی خمینی ،1394 ،ص )323زیرا؛ برخی به خاطر اش���تغاالت مادی و نفس���انی،
اس���تعدادهای فطری خود را در حجاب و پوش���ش ق���رار میدهند؛ لذا ق���ادر نخواهند بود آنها
را ب���ه فعلیت برس���انند .هر چه انس���ان ،حجابهای فط���ری را کنار بگ���ذارد و از منزل حیوانیت
خارج و به سمت خود متعالی و امور فطری گام بردارد ،خودساختگی و خودشکوفایی شدیدتر
میگردد و به هر میزان که فعیلت حاصل ش���ود یا قوای نفسانی جلوی به فعلیت رسیدن آنها
را بگیرد ،ش���خصیتهای متفاوت به وجود میآیند (همان ،ص181؛ وکیلی و ملکی .)1393 ،ارسال انبیاء،
تعالی���م دینی و ش���رعی و تمام���ی جنود عقل که در حدی���ث جنود عقل و جهل آمده اس���ت ،در
جهت شکوفایی و به فعلیت رساندن استعدادهای فطری انسان است (موسوی خمینی ،1389 ،ج،14

ص153؛خمینی ،1388 ،ص79و .)80
نفس انس���ان دارای فطرت عش���ق به کمال مطلق و بیزاری از نقص اس���ت که اولی به صورت
اصل���ی و دوم���ی به ص���ورت تبعی در نفس نهاده ش���دهاند (موس���وی خمین���ی ،1388 ،ص76و  .)77س���ایر
فطریات نظیر دین ،عشق به سعادت ،حب نفس ،حب عدل ،حق طلبی و حق جویی ،آزادی
خواهی ،ایمان به حیات اخروی و ...ش���اخ و برگهای این دو به حساب میآیند (همان ،ص.)103
عش���ق به کمال مطلق در هم ه انس���انها قرار داده ش���ده اس���ت؛ "تمام قلوب سلس���له بش���ر ،از
طبیعیی���ن و مادیی���ن گرفته تا اهل ملل و نحل ،بالفطره قلوبش���ان متوجه به کمالی اس���ت که
نقصی ندارد و عاش���ق جمال و کمالی هس���تند ک���ه عیب ندارد و علمی که جهل در او نباش���د و
ق���درت و س���لطنتی که عجز همراه آن نباش���د ،حیاتی که موت نداش���ته باش���د و باالخره کمال
مطلق معشوق همه است" (موسوی خمینی ،1394 ،ص 83و .)84
برخی از روانشناس���ان جدید نیز نظریه فطرت را پذیرفتهان���د و امروزه در جهان علم ،یکی از
نظریات اساس���ی همین اذعان و اعتقاد به فطرت است .یونگ 1روانشناس معروف ،از کسانی
اس���ت که معتقد اس���ت :ش���عور باطن در فطرت و خلقت ه���ر کس قبل از اینکه ب���ه دنیا بیاید،
وجود دارد .او معتقد اس���ت

که اعتقاد به خدا جزء عناصر اصلی ش���عور باطن است (بهشتی،1395 ،

ص ،3به نفل از :آذربایجانی ،1385 ،ص.)78 -56
پذیرش نظریه فطرت توس���ط روانشناسان و اندیش���مندان مسلمان به این معنا نیست که
1. Jung

میباش���ند و در گذر زمان ،با افعال اختیاری انس���ان به فعیلت میرس���ند" .نفوس انس���انیه در
بدو فطرت و خلقت جز محض اس���تعداد و نفس قابلیت نیس���تند و عاری از هر گونه فعلیت در
جانب ش���قاوت و س���عادت هس���تند و پس از وق���وع در تحت تصرف ح���رکات طبیعیه جوهریه و
فعلیه اختیاریه ،اس���تعدادات متبدل به فعلیت ش���ده و تمیزات حاصل میگردد" (موسوی خمینی،

 ،1394ص.)323
 .3-2قلب

یکی از مفاهیمی که با فطرت و شخصیت انسان ارتباط دارد ،واژ ه قلب است که به عنوان مرکز

میرود :عضو صنوبری که در س���مت چپ بدن قرار دارد و به معنای یکی از ابزارهای شناخت و
مرکز عواطف و احساسات (شجاعی و حیدری ،1389 ،ص )353است .امام خمینی به معنای دوم ،توجه
داشته و شروع همهی مسائل را از قلب انسان میداند و اعضاء ،سیستم روانی و اعمال انسان
را تابع قلب میداند (موس ��وی خمینی ،1389 ،ج ،8ص 519و  .)520دو نوع کارکرد و توجه برای قلب وجود
دارد؛ توج���ه ب���ه عالم غیب و روحانیت و توجه به عالم ش���هادت و طبیعت که هر کدام از اینها
موجب متفاوت ش���دن انس���انها میش���وند (موس ��وی خمینی ،1388 ،ص 78و خمینی ،1394 ،ص 399و.)400
ّ
جبلت ،قلب به هر چه عالقه و محب���تپیدا کرد ،قبلهی ّ
توجه آن ،همان
"به حس���ب فطرت و
محبوب اس���ت" (موس ��وی خمینی ،1394 ،آداب الصلوة ،ص .)47در صورتی ک���ه قلب مایل به عالم اصلی و
روحانیت خود ش���ود و کارکرد اصلی و فطری آن غالب گردد ،ش���خصیت سالم در انسان متجلی
ِ
میش���ود و در صورتی که توجه قلب به عالم طبیعت باش���د ،ش���خصیت ناسالم پدیدار میگردد
(موس ��وی خمینی ،1394 ،ص 399و .)400در منابع اس�ل�امی از قلب سلیم ،قلب سقیم ،قلب متکبر ،قلب
خاشع و  ...نام برده میشود که هر کدام میتواند اشاره به گونههای مختلف قلب و شخصیتی
خاص باشد (ناروئی نصرتی و عبدی ،1396 ،ص .)225قلب ،حالتهای متفاوتی دارد که عبارتند از :قلب
نوران���ی و صاف ،قلب مهر ش���ده و ظلمانی ،قلب واژگون ،قلب���ی که در آن بعضی مواقع دورویی
و بعضی مواقع ایمان اس���ت .هر یک از آنها نیز مراتب ،درجات و کارکردهایی دارند که موجب
تمایز در افراد میشوند (موسوی خمینی ،1394 ،ص  .)535 -525کارکرد فطری قلب ،کشش ذاتی به خیر

؟ینیمخ ماما هاگدید زا نآ راتخاس و تیصخش یریگ لکش رد رثؤم لماوع

برگرداندن چیزی از حالی به حالی دیگر اس���ت (راغب اصفهانی )1390 ،و در اصطالح به دو معنا به کار

................................................................................................................................

فطرت تلقی میش���ود (موس ��وی خمینی ،1388 ،ص .)78قلب در لغت به معنای تغییر ،دگرگون کردن و

..............................................................................................................................................

طبیعت و سرش���ت انس���ان از پیش تعیین ش���ده باش���د بلکه تمام فطریات به صورت اس���تعداد
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و انس���انیت اس���ت .ا گر قلب به کارکرد فطری خود مشغول باشد سرمنشا تمام خوبیها خواهد
بود که از آن به مخموره تعبیر میشود .ا گر قلب متوجه به عالم طبیعت شـود و از فطرت اصلی
خود به وسیلهی حجابها و تعلقات دنیوی جدا شود از آن به محجوبه تعبیر میشود که مبدأ
جمیع شرور ،شـقاوتها ،بدبختیها ،خطاهای انسانی و رذائل اخالقی میباشد (موسوی خمینی،

 ،1388ص.)78 -76
 .4-2محیط

مجموعه عوامل بیرونی که انس���ان را در احاطه دارند و از آغاز ش���کلگیری حیات تا زمان پایان
یافت���ن زندگی بر انس���ان تأثیر میگذارن���د ،محیط نامیده میش���ود (ش���جاعی ،1396 ،ص .)149محیط
عمدهترین تأثیر را بر شکلگیری شخصیت انسان دارد ا گر چه پایههای شخصیت به وسیلهی
وراثت و فطرت گذاش���ته میش���ود ،ولی باید توجه داش���ت که این ویژگیها در محیط مناسب
میتواند ش���کلگیری شخصیت را امکانپذیر سازد".محیط و تربیتهاست که فطرت را شکوفا
یا جلوی شکوفایی آن را میگیرد" (موسوی خمینی ،1389 ،ج ،14ص.)33
در می���ان عوامل محیطی ،محیط خانواده ،اهمیت بیش���تری دارد و عمد ه ش���خصیت کودک
و رش���د چند جانب ه وی در تعامالت خانوادگی ش���کل میگیرد به قدری که ممکن اس���ت تأثیرات
آن ت���ا آخر حیات یک ش���خص باقی بماند (موس���وی خمین���ی ،1388 ،ص .)155در بین اعض���ای خانواده،
برجس���تهترین نق���ش از آن مادر اس���ت "در دامن م���ادر ،بچهها بهتر تربیت میش���وند تـا در پیش
ی از مادر
اس���ـتادان .عالق���های که بچه به م���ادر دارد ،به هیچ کس ن���دارد و آن چیزی ک��� ه از بچگ 
ش میبندد و تا آخر همراهش است"(موسوی خمینی ،1389 ،ج ،9ص .)136دامان
ش نق 
میشنود ،در قلب 
باش���د؛"مادر خوب بچهی خوب تربی���ت میکند و ا گر مادر
م���ادر اولین مدرس��� ه تربیت کودک می
ِ
منحرف باش���د کودک از همان دامان مادر ،منحرف بار میآید" (همان ،ج ،6ص .)283چگونگی ش���یر
دادن مادر نیز اهمیت زیادی دارد و اخالق (موسوی خمینی ،1372 ،ج ،1ص ،)84حاالت روحی ،پریشانی
روح ،اضطراب و نشاط و سرور مادر هنگام شیر دادن ،به

کودک منتقل میشود (اردبیلی ،1392 ،ج،3

ص .)334حضور مادر در کنار کودک و ابراز محبت به کودک از مس���ائل مهم تربیتی اس���ت و یکی از
عوام���ل اختالل در ش���خصیت ،جدا کردن ک���ودک از مادر و دریغ محبت مادر از کودک میباش���د
ک���ه باعث ب���ه وجود آمدن عقده در کودک میش���ود ،عقدههایی که زمین ه ب���ه وجود آمدن اغلب
اختالالت روانی و رفتاری در افراد میشود (موسوی خمینی ،1389 ،ج ،9ص.)294 -292

یک���ی از نافذتری���ن عوام���ل تربیتی و مؤثر در ش���خصیت ک���ودک در زمان ورود به مدرس���ه ،معلم
و مرب���ی اس���ت؛ به این صورت ک���ه میتواند اس���تعدادهای افراد را در جهات مثب���ت یا منفی به
فعلیت برس���اند« .معلم است که انس���انها را یا مهذب بار میآورد ،متعهد بار میآورد و یا انگل
ب���ار میآورد و وابس���ته ،همه از مدرس���هها بلند میش���وند ،همه س���عادتها و همه ش���قاوتها
انگیزهاش از مدرسههاس���ت و کلیدش دس���ت معلمین است» (موس���وی خمینی ،1389 ،ج ،7ص .)428
ّ
انتخ���اب معلم ّ
متدین ،خوش عقیده ،خوش اخالق ،مهذب و مدرس���هی دینی و مناس���ب در

تربیت و ش���خصیت ابتدائی کودک دخالت ّ
تامدارد .چه بس���ا ممکن اس���ت نقشهی سعادت و

میباش���د .بدون ش���ک اف���راد در اجتماع رش���د میکنند .ا گر تحلی���ل دقیقت���ری از عناصر پدید
آورن���دهی جامع���ه ارائه کنیم ب���ه عامل حکوم���ت برمیخوری���م .ویژگیهای اخالق���ی ،تربیتی و
ش���خصیتی افراد ،تابعی از نوع حکومتی اس���ت که بر جامعه حکمفرماست؛ حکومت اجتماعی
سالم که مبتنی بر عدالت ،انگیزه الهی ،اخالقی ،معنوی و انسانسازی باشد زمینه شکلگیری
صف���ات مثبت را فراهم میکند و حکومت اجتماعی ناس���الم که مبتنی بر ظلم ،س���لطهجویی،
نادیده گرفتن ارزشهای انس���انی وشهوترانی باشد زمینهی گرایش به رفتارهای ناسالم را در
افراد فراهم میکند (موسوی خمینی ،1389 ،ج ،16ص.)162
 .5-2اختیار و اراده آزاد
انسان به صورت فطری ،موجودی آزاد و صاحب اختیار آفریده شده است (موسوی خمینی ،1389 ،ج،4

ص ،242و همان ،ص 406و  .)407اختیار و اراد ه آزاد ،یکی از مهمترین ویژگیها و جوهر ه انس���انیت اس���ت
و تف���اوت درجات انس���انها به مراتب عزم و اراده آنهاس���ت (موس���وی خمین���ی ،1394 ،ص .)7در دیدگاه
برخی نظریهپردازان ،اهمیت عامل اختیار در ش���کل دادن به ش���خصیت انس���ان ،به قدری زیاد
اس���ت که باید در تعریف مفهوم شخصیت ،آنرا لحاظ کرد (مصباح یزدی ،1388 ،ص .)177معتقدین به
اختیار و اراد ه آزاد بر این باورند که افراد ،به رغم هم ه عوامل و شرایط بیرونی و محیطی و بر خالف
هم��� ه کش���شها و تمایالت درونی ،از ق���درت انتخاب و گزینش و توانایی انج���ام رفتار مطابق نظر
خود برخوردارند (واعظی ،1377 ،ص .)110چنانچه تأثیر اختیار را در ش���خصیت انس���ان انکار کنیم ،در

؟ینیمخ ماما هاگدید زا نآ راتخاس و تیصخش یریگ لکش رد رثؤم لماوع

محی���ط اجتماع و جامعهای که افراد در آن زندگی میکنند در تربیت و ش���خصیت آنها مؤثر

................................................................................................................................

شقاوت افراد در این مرحله ،پایهگذاری شود (موسوی خمینی ،1388 ،ص.)156

..............................................................................................................................................

پس از خانواده ،نقش تربیتی مدرس���ه و محیط آموزش���ی از اهمیت ویژهای برخوردار اس���ت.
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این صورت رفتار وی تحت تأثیر مجموعهای از جبرهای فیزیکی ،زیس���تی ،روانی و اجتماعی و در
نتیجه موجودی همچون سایر حیوانات خواهد بود (موسوی خمینی ،1394 ،آداب الصلوة ،ص.)265

تفاوت ش���خصیت از دیدگاه امام خمینی با برخی نظریههای ش���خصیت ،تا حدود زیادی به
موضوع اختیار و ارادهی آزاد انسان برمیگردد که در این بخش تا حدود زیادی با نظریهپردازانی
مانند آدلر ،مزلو ،راجرز و  ...که به اراده آزاد انس���ان معتقدند (ش���ولتز )1396 ،همس���و میباش���د .در
انس���ان دو جهتگیری کلی به نام سعادت و ش���قاوت وجود دارد و انسان با اختیار خود یکی از
آن دو را انتخاب میکند و شخصیتش متناسب با آن شکل میگیرد« .انسان تا منزل حیوانیت
با س���ایر حیوانات هم قدم اس���ت و از این منزل دو راه در پیش دارد که با قدم اختیار باید طی
کند ،یکی منزل س���عادت که صراط مس���تقیم ربالعالمین اس���ت و یکی راه ش���قاوت که طریق
شیطان است» (موسوی خمینی ،1394 ،آداب الصلوة ،ص.)265
در به فعلیت رس���اندن استعدادهای فطری اراده و اختیار انسان نقش اساسی دارد".صفات
کـمال یـا جـنود عقل ،و رذایل اخالقی یا جنود جهلّ ،
مخمر در طینت انس���ان اس���ت… انس���ان
ً
خود کامال مختار است که هر کدام را میخواهد بـه فـعلیت بـرساند" (موسوی خمینی ،1388 ،ص.)68
انس���ان ،پس از ق���رار گرفتن در عال���م طبیعت ،با افع���ال ارادی و اختیاری خود ،اس���تعدادهای
فط���ری خوی���ش را ب���ه فعلیت میرس���اند و همین ام���ر موجب پیدای���ش تفاوتها در انس���انها
میش���ود (موس ��وی خمین ��ی ،1394،ص .)324احتجاب و س���رپوش گذاش���تن بر فطرت به دس���ت خود
انس���ان میباش���د؛ "فطرت و خلقت انس���ان بر اس���تقامت و نیکی اس���تُ .ح ّب به خیر سرش���ت

انس���انی اس���ت ،ماخود این سرش���ت را به انحراف میکش���انیم و ما خود ُح ُجب را میگسترانیم
و تاره���ا را ب���رخود میتنیم" (موس ��وی خمینی ،1389 ،ج  ،18ص  .)450البته میزان اس���تفاده انس���انها از
اراده و اختیار یکس���ان نیس���ت :برخ���ی ،با عدم اعمال این نیرو ،به تدری���ج موجبات ضعف آنرا
فراهم میآورند و برخی دیگر ،با به کارگیری مس���تمر و صحیح آن ،چنان نیرومندش میس���ازند
که میتوانند در برابر همهی عوامل و مقتضیات دیگر بایس���تند (مصباح یزدی ،1388 ،ص .)177هر چه
انس���ان به منازل س���افل ه وجود ،تنزل پیدا کند ،اراده و اختیار او ضعیف میش���ود و هرچه رو به
باال و به س���مت انسان کامل ش���دن،
 ،1394ص125؛ وکیلی و ملکی ،1393 ،ص.)144

گام بردارد اراده و اختیارش قویتر میشود (موسوی خمینی،

س���اختار ش���خصیت ،به واحدهای بنیادی یا اجزای تش���کیل دهند ه ش���خصیت اشاره دارد که
از نظ���ر فروی���د 1این واحدهای بنی���ادی ،بن ،من و فرام���ن ،از نظر موری ،2نیازه���ا ،از نظر راجرز

3

خود و خودپنداره ،و ازنظر آلپورت ،4کتل 5و آیزنک 6صفات هستند (شجاعی ،1395 ،ص .)106ساختار
شخصیت از نگاه امام خمینی بر اساس مفهوم نفس و اجزای تشکیل دهند ه آن مانند فطرت،
قلب ،عقل ،جهل و اختیار بنا نهاده ش���ده اس���ت که هر کدام به نوب���ه خود کارکردهایی دارند.
نف���سُ ،بعدی پایدار از وجود انس���ان اس���ت که مجرد ب���وده (موس���وی خمین���ی ،1389 ،ج ،6ص310و ،)311
حقیقت انس���ان به آن اس���ت ،پس از مرگ باقی میماند (موس���وی خمینی ،1394 ،ص )200-198و منش���أ

نفس دارای ظرفیت ،استعداد و ساخت روانی اولیهای به نام «فطرت» است که عنصر ساختاری
و اولی���ه ش���خصیت به ش���مار میرودکه خداوند متع���ال آن را در وجود همه انس���انها قرار داده
اس���ت "مقصود از فطرت ،که خدای تعالی مردم را بر آن مفطور فرموده ،حالتی اس���ت که خلق
را ب���ر آن قرار داده ،که از لوازم وجود آنها و از چیزهایی اس���ت ک���ه در اصل خلقت خمیره آنها
بر آن ّ
مخمر ش���ده است" (موسوی خمینی ،1394 ،ص .)180فطرت عشق به کمال مطلق و تنفر از نقص
در وجود انس���ان قرار داده ش���ده اس���ت که این دو فطرت به عالم اصلی و روحانیت توجه دارند
و از آن ب���ه فطرت مخم���وره تعبیر میش���ود .در صورتیکه فطرت ،محج���وب از روحانیت وعالم
اصلی خود شود و متوجه طبیعت و محکوم به احکام آن شود ،فطرت محجوبه پدیدار میشود
(موس ��وی خمینی ،1388 ،ص76و .)77عوامل فطری ،زمینه و پایه ش���کلگیری شخصیت هستند که در
اثر تعامل با محیط و تربیت شکوفا میشوند (موسوی خمینی ،1389 ،ج ،14ص .)33بدون ظرفیتهای
فطری ،ش���خصیت انسان ش���کل نمیگیرد چرا که انس���ان ،به دنبال به فعلیت رساندن همان
استعدادهاس���ت و به اندازهای که اس���تعدادهای فطری به فعلیت برس���ند تمای���زات بین افراد
1. Freud
2. Murray
3. Rogers
4. Allport
5. Cattell
6. Eysenck

 .7بحث فطرت و رابطه آن با شخصیت و قلب به صورت مستقل در بخش عوامل موثر بر شکل گیری شخصیت مطرح شد.
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رفتارها و کارکردهای انسان به حساب میآید (همان ،ص.)330
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 .3ساختار شخصیت
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حاصل میشود (موسوی خمینی ،1394 ،ص.)323
 .2-3عقل و جهل

عقل و جهل از مهمترین بخشهای ساختار شخصیت به شمار میروند .نفس ،در درون خود
دارای دو ّ
ق���وه و نی���رو به نام ّقوه ادرا ک (عقل عملی و عقل نظری) و ّقوه تحریک میباش���دّ .قوه
تحریک به قوهی جذب (ش���هوت) و دفع (غضب) منش���عب میشود (موسوی خمینی ،1388 ،ص.)151
نفس انسان ،بالقوه عاقل است یعنی دارای استعداد و توانایی ادرا ک ،فهم حقایق و استدالل
عقلی است .پس از به فعلیت رسیدن قوه شهوت ،غضب و شیطنت که در مراحل مختلف رشد
به فعلیت میرس���ند ،قوه عاقله برای

کنترل و تدبیر س���ه قوهی فوق به فعلیت میرسد (اردبیلی،

 ،1392ج ،3ص .)366ق���وه عاقل���ه به حس���ب ذات ،مجرد و به حس���ب فطرت ،مایل ب���ه خیر و کمال
ه مقابل عقل ،جهل میباشد (موسوی خمینی ،1388 ،ص)77
میباشد (موسوی خمینی ،1388 ،ص .)21نقط 

که درست را از نادرست تشخیص نمیدهد ،همواره درصدد ارضای امیال و خواستههای خود
اس���ت و خودخواهی و خودبینی در آن مش���هود است (موس���وی خمینی ،1388 ،ص84؛ همان ،ص .)44به
طور کلی روان (نفس) انسان ،از دو نیرو به نام «عقل و جهل» تشکیل شده که به صورت فطری
و بالقوه در وجود انسان قرار داده شدهاند و پس از به فعلیت رسیدن در نفس ،نزاع و کشمکش
دائمی بین آنها برقرار خواهد شد (موسوی خمینی ،1394 ،ص5؛ خمینی ،1388 ،ص 67و  .)68هر یک از عقل
و جهل ،دارای نیروها و مکانیزمهایی هستند که از آنها به جنود عقل و جهل تعبیر میشود.
عقل انس���ان بـا کـمک نیروهایی به س���مت کمال حرکت میکند و مهمترین آن نیروها ،فطرت
مخموره است که وزیر عقل میباشد .جهل نیز دارای سپاهیانی است و مهمترین آنها فطرت
محجوبه میباش���د که وزیر جهل به ش���مار میآید (موس���وی خمینی ،1388 ،ص .)77سالمت و بیماری
روانی انسان در این ساختار ،بدین صورت تبیین میشود که در نزاع و کشمکش نیروهای عقل
و جهل؛ ا گر نیروهای عقل به کمک فطرت مخموره غالب شوند ،به این صورت که قو ه عاقله،
سایر قوای نفسانی را تدبیر کند و آنها را به حالت اعتدال برگرداند ،قلب ،که مرکز فطرت است
از آن تأثیر میپذیرد و به عالم روحانیت و اصلی خود توجه میکند و ش���خصیت س���الم و بهنجار
ش���کل میگیرد .ا گر قوه عاقله ،توان مدیریت قوای نفس���انی را نداش���ته باشد ،سپاهیان جهل
ب���ه کم���ک فطرت محجوبه غلبه پی���دا میکنند و قلب توجه خود را از عال���م فطرت و روحانیت،

خواهد شد و شخصیت ناسالم و نابهنجار به وجود میآید .بنابراین ،دو الگوی کلی شخصیت
س���الم و ناس���الم از هم متمایز میش���وندکه عبارتند از :ش���خصیت خردمند (عاقل) و شخصیت
نابخرد (جاهل) (موس ��وی خمینی ،1394 ،ص5و 6؛ همان ،ص  .)360-358سالم بودن شخصیت ،به معنای
رس���یدن فرد به مرحل ه تجرد و تجزیه و تحلیل عقلی نیس���ت بلکه؛ ش���خصیتی س���الم اس���ت که
عالوه بر رس���یدن به تجرد عقالنی ،بتواند در مس���یر درس���ت از آن استفاده کند" .ا گر شخصی...
ّ
بااش���تغاالت به اخالق رذیله ،شیطنتها ،آراء باطله ،مطالب ضاله ،عادات ناستوده و شهوت
مقترن شد و در این تجرد ذاتی ا کتساب رذایل نموده وفواحش صرفه و کلیات ظلم و عدوان را

اش���خاص هس���تند که با اینکه قوه درکآنها بیشتر است ولی س���عید نیستند و شقی هستند
ُ
درک نیستند ...این است
و ای بس���ا بعضی از مؤمنین باش���ند کهسعید هس���تند ولی آن قدر م ِ
که میبینی ش���اید چرچیل از بس���یاری ازمؤمنین سعداء ،سیاس���یتر و ّ
درا کتر و مدیرتر باشد و
کلیات جوری و ستمی و غیر حقه" (اردبیلی ،1392 ،ج ،3ص.)182
تعقل کلیاتش بیشتر باشد ،ولی در ِ  
پیدایش تیپهای مختلف شخصیت در انسآنها ،نیز بر اساس کمکاری ،زیادهروی و به اعتدال
رسیدن قوای نفس قابل تبیین است؛ هر کدام از قوای نفس حالت افراط ،تفریط و اعتدال دارند.
بس���ته ب���ه اینکه کدام یک از ق���وای نفس و در کدام جه���ت از افراط ،تفریط ی���ا اعتدال به فعلیت
برسند و غلبه با کدامیک از آنها باشدتیپ شخصیتی متناسب با آن شکل میگیرد .حالت افراط
و تفریط برای قوه غضبّ :
تهور (بیبا کی افراطی) و ُجبن (ترس���ویی) و برای قوهی ش���هوت :هرزگی
(ش���ره) و خمودگی و برای قوهی واهمه :س���تمکاری و س���تمپذیری و برای قوهی عاقله (علمیه):
ّ
ُجربزه (افراط در فکر) و ُبله (کودنی) میباش���ند و حالت اعتدال آنها به ترتیب :عفت ،ش���جاعت،
عدالت و حکمت میباشند (موسوی خمینی ،1388 ،ص 84و اردبیلی ،1392 ،ج ،3ص .)366 -354
صفات شخصیت از نظر امام خمینی پیوستاری نیست ،یعنی یک پیوستار که از صفر تا صد
باشد که نقطه صد آن شجاعت و نقطه صفر جبن باشد .همچنین صفات شخصیت دو بعدی
نیس���ت که یک بعد آن را ش���جاعت و بعد دوم را جبن تشکیل دهد .بلکه صفات شخصیت سه
بعدی اس���ت که یک بعد آن ش���جاعت که خودش از صفر تا صد در نوسان است .بعد دوم تهور
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ن���دارد ،در عین حال تجردش درحد عقالنیت اس���ت و از ش���یطان هم باالتر اس���ت ...بعضی از

................................................................................................................................

تعقل کند و با این وضع به آخر برسد ،یکموجود مجرد عقالنی شقی میشود که هیچ سعادت

..............................................................................................................................................

جدا میکند و مایل به عالم طبیعت و ماده میش���ود .در این صورت اس���ت که نفس ،مطیع آن
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اس���ت که آن از صفر تا صد کم و زیاد میش���ود و بعد سوم جبن است که آن هم از صفر تا صد در
حال تغییر خواهد بود.
.3-3قلب
قلب ،به عنوان هس���ته مرکزی فطرت به شمار میرود «قلب ،مرکز حقیقت فطرت است» (موسوی

خمینی ،1388 ،ص .)78همچنین محل تجلی و ظهور فطرت تلقی میش���ود؛ لذتهای نفس���انی ا گر
محدود به حدود الهی و تحت فرمان عقل نباشند موجب احتجاب فطرت که در قلب انسان به
ودیعه گذاش���ته شدهاست میشوند (همان ،ص83و .)84فطرت مخموره و محجوبه بر اساس کارکرد
و نوع توجه قلب تبیین می ش���ود 1،لذا قلب به عنوان مرکز فطرت به ش���مار می رود (موس���وی خمینی،

 ،1394ص 399و400؛ خمینی ،1388 ،ص .)78قلب مؤمن بر فطرت مخموره خود و در مسیر انسانیت است و
سایر قلوب از فطرت خود جدا افتادهاند (موسوی خمینی ،1394 ،ص .)530انسان به خاطر داشتن قلب،
با سایر موجودات تفاوت دارد «آنی که انسان را از هم ۀ موجودات جدا میکند ،از همۀ موجودات
ب انسان است» (موسوی خمینی ،1389 ،ج ،8ص .)462
طبیعی جدا میکند ،آن قل 
ً
در اوای���ل کودک���ی ،توجه قل���ب به عالم طبیع���ت و معطوف به احکام آن اس���ت چ���را که اوال:
انس���ان در عالم طبیعت به دنیا می آید و رش���د و تربیت او نیز در همین عالم اتفاق می افتد پس
ً
قلب به تدریج مایل به عالم طبیعت می ش���ود .ثانیا :با ورود به مرحله طفولیت قوه ش���هوت،
غضب و شیطنت در نفس به فعلیت می رسند و قلب با تمایل ها و خواسته های آنها مانوس
می ش���ود (موسوی خمینی ،1388 ،ص .)78قوای ذکر ش���ده متناسب با مقتضای خود عمل می کنند و
برای رس���یدن به خواس���ته های خود معیاری ندارند ،حد و اندازه ای نمی شناس���ند ،خاصیت
َ
س���یری ناپذیری دارند و در هیچ نقطه ای متوقف نمی شوند هر چند باعث فساد انسان و عالم
ش���وند (همان ،ص .)84بعد از به فعلیت رسیدن قوه شهوت ،غضب و شیطنت قوه عاقله در نفس
ب���رای مدیری���ت و تعدیل آنها به فعلیت می رس���د که موجب نزاع بین عق���ل و جهل در فضای
نفس می شود؛ ا گر عقل و نیروهایش که در این نزاع از فطرت مخموره کمک می گیرند غلبه پیدا
کنند توجه قلب (به عنوان مرکز فطرت) به عالم اصلی و فطری خود می شود و شخصیت سالم
پدیدار می شود و قلب در این صورت قلب سلیم نامیده می شود ولی ا گر جهل و نیروهایش به
کمک فطرت محجوبه غلبه پیدا کنند ،توجه قلب به عالم طبیعت می شود و شخصیت ناسالم
 .1فط ��رت مخم ��وره ،حال ��ت اصلی و فطری قلب اس ��ت و روی برگرداندن قل���ب از حالت فطری خود باعث احتج���اب فطرت (فطرت
محجوبه) می شود.

ج ،3ص480و .)481منش���أ رفتارهای آش���کار و پنهان انسان ،به کارکرد و توجه قلب (فطرت مخموره
و محجوب���ه) برمی گردد .براس���اس نوع توجه و تمایل���ی که برای قلب به وج���ود می آید ،ملکات
نفس���انی متناس���ب با آن شکل می گیرند که موجب پیدایش ش���ا کله و شخصیت افراد می شود
(موس ��وی خمین ��ی ،1389 ،ج ،8ص( .)520موس ��وی خمین ��ی ،1389 ،ج ،8ص )520آث���ار ،خ���واص و انفعالت قلب در
ّ
حواس ظاهری و باطنی انسان ظاهر می شود (موسوی خمینی ،1394 ،آداب الصلوه ،ص85و .)86قلب هم
از اعضاء و اعمال انس���ان متأثر می ش���ود (موس ��وی خمینی ،1388 ،ص281و  )282و هم بر آنها حکمرانی
می کند (موسوی خمینی ،1389 ،ج ،8ص 519و .)520

(موس ��وی خمین ��ی ،1362 ،ص110و « .)111انس���ان در اول تول���د ،قلب���ش مث���ل آینۀ دو رویه اس���ت که یک
صفح���ه  اش به طرف عالم غیب و صفحۀ دیگرش به طرف عالم حس و ش���هادت باز می  ش���ود،
ً
و بس���تگی دارد که انس���ان کدامش را ببندد و کدامش را کامال باز کند» (اردبیلی ،1392 ،ج ،3ص.)228
فعلیت یا عدم فعلیت استعدادهای فطری نیز در گرو اختیار انسان است .خداوند متعال امور
فطری را به صورت ّقوه و استعداد در نفس قرار داده و انسان با اختیار خود ،در مراحل مختلف
زندگی و در محیط مناس���ب آنها را به فعلیت می رساند یا جلوی شکوفا شدن آنها را می گیرد
(موس ��وی خمینی ،1389 ،ج ،14ص .)33انس���ان ،با افعال ارادی و اختیاری خود ،اس���تعدادهای فطری
خوی���ش را ب���ه فعلیت میرس���اند و همین امر موجب پیدایش تفاوت ها در انس���انها می ش���ود
(موس ��وی خمین ��ی ،1394،ص .)324احتج���اب و س���رپوش گذاش���تن ب���ر فطرت به دس���ت خود انس���ان
می باش���د؛ "فطرت و خلقت انس���ان بر اس���تقامت و نیکی اس���تُ .ح ّب به خیر سرش���ت انس���انی
اس���ت ،ما خود این سرش���ت را به انحراف می کش���انیم و ما خود ُح ُجب را می گسترانیم و تارها را

بر خود می تنیم" (موس ��وی خمینی ،1389 ،ج  ،18ص  .)450خودس���ازی و رهایی از خواسته های نفسانی
نیز در اختیار خود افراد می باش���د؛ خودس���اختگان و خودش���کوفایان کسانی هستند که از خود
پس���ت و حیوانی عبور کرده و به خود متعالی رس���یده و انس���انیت بالقوه و فطری خود را تبدیل
ب���ه فعلیت کرده ان���د .از همان آغاز که حب نفس ،ترک میش���ود در حقیقت فرآیند خودس���ازی
 .1رک :ساختار شخصیت.
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فرآیندی که برای توجه قلب ذکر شد1،در اختیار انسان است که از افعال نفس به شمار می رود
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و خودش���کوفایی آغاز میش���ود و در این مس���یر هر چه به س���مت خود متعالی گام برداشته شود
تحقق خود و خودساختگی شدیدتر می گردد و به همین میزان درجات خودساختگان متفاوت
می ش���ود و تیپ های ش���خصیتی مختلفی به وجود می آید؛ چرا که همگان مستعد طی نمودن
منازل باالتر نیستند (موسوی خمینی ،1394 ،ص341و 342؛ وکیلی و ملکی.)1393 ،
بنابراین س���اختار شخصیت را می توان با توجه به نفس و اجزای تشکیل دهنده آن؛ فطرت،
عقل ،جهل ،قلب ،و اختیار تبیین کرد« .نفس» در درون خود ،دارای استعداد و ساخت روانی
اولیه به نام «فطرت» می باشد که پایهی شکلگیری شخصیت به شمار می آید .عقل و جهل به
عنوان قوای نفس مهمترین ساختار شخصیت هستند که نزاع دائمی بین نیروهای آنها برقرار
اس���ت .فطرت مخموره ،وزیر عقل و فطرت محجوبه ،وزیر جهل اس���ت« .قلب» هس���ته مرکزی
فطرت تلقی می ش���ود که یا به عالم ماده و طبیعت توجه می کند و یا به عالم غیب و روحانیت.
نوع توجه قلب نیز تحت تاثیر «عقل» و «جهل»و «اختیار» می باش���د .غلبه گرایش های مادی،
موجب توجه قلب به عالم طبیعت و ریشه بیماری روانی ،اختالل شخصیت و تیپ های ناسالم
ش���خصیت اس���ت و کاربست مطلوب اختیار و غلبه گرایش های معنوی و به کارگیری قوه عاقله
در مس���یر درس���ت موجب توجه قلب به عالم روحانیت وریشهی س�ل�امت شخصیت و پیدایش
تیپهای ش���خصیت س���الم اس���ت .در نتیجه تعامل فطرت (که س���اخت اولیه نفس می باشد) با
عوام���ل ژنتیکی و محیطی ک���ه تحت تأثیر «عقل»« ،جهل» و «اختیار» انس���ان صورت می گیرد؛
س���اخت روانی ثانویه ای در نفس به نام ش���ا کله به وجود می آید .نتیجه پژوهش را میتوان در
نمودار زیر به تصویر کشید:

بحث و نتیجه گیری
یافتههای پژوهش نشان داد؛ انسان موجودی دو ساحتی متشکل از بدن و نفس می باشد (موسوی
خمینی ،1394 ،ص )5که هم دارای طبیعت و هم دارای فطرت اس���ت (موس���وی خمینی ،1394 ،ص168؛ همان،

ص .)24 -21انس���ان عالوه بر قوای غریزی دارای قوه عاقله میباش���د (همان ،ص )153-150و رفتار خود را
تحت اش���راف عقل و خرد انجام میدهد (همان ،ص )21و به خاطر اختیاری که دارد در ش���کلدهی
شخصیت خود نقش فعال و برجستهای ایفاء می کند (موسوی خمینی ،1394 ،ص7و  .8شیبانی دلویی،1378 ،

ص .)221 -218انس���ان موجودی نیک سرش���ت (موس ��وی خمینی ،1389 ،ج  ،18ص )450و دارای کرامت ذاتی
میباش���د (موس ��وی خمینی ،1395 ،ص6و ُ .)7بعد مجرد انسان (نفس) پس از مرگ از بین نمیرود ،بلکه
وجودی جاودانه در عالم غیب خواهد داشت (موسوی خمینی ،1394 ،ص.)200
عوامل متعددی در ش���کل گیری شخصیت مؤثر است از جمله عوامل وراثتی ،ژنتیکی (موسوی

خمینی ،1389 ،ج ،6ص200و  )201و محیطی (موس ��وی خمینی ،1389 ،ج ،14ص .)33عوامل ذکر شده به تنهایی
نمی توانن���د تعیین کننده ش���خصیت فرد باش���ند بلک���ه اختیار نی���ز در آن دخیل اس���ت .به این
صورت

که هر فردی دارای فطرت و س���اخت روانی اولیه می باش���د (موسوی خمینی ،1394 ،ص180و)181

که در اثر تعامل با محیط و تربیت (موس ��وی خمینی ،1389 ،ج ،14ص ،)33به س���اخت روانی ثانویه منجر
میش���ود که از آن به ش���ا کله تعبیر می شود (موسوی خمینی ،1394 ،ص  .)330در این مسیر نقش اصلی
و تأثیر نهایی در شکل گیری شخصیت به «اختیار» انسان برمی گردد (موسوی خمینی ،1388 ،ص.)68

ویژگی های جس���مانی ،روانی ،اخالق���ی ،حاالت روحی و هیجانات مثب���ت و منفی والدین از
طری���ق وراث���ت و ژنتیک به ک���ودک منتقل می ش���وند (موس���وی خمین���ی ،1372 ،ص .)83-81ویژگی ها و
س�ل�امت روان���ی و معنوی پدران و مادران قبل از ازدواج (موس���وی خمین���ی ،1372 ،ص83 -81؛ همو،1389 ،

ج ،6ص )200و نوع تغذیه والدین در ش���کل گیری نطفه و ش���خصیت

کودک مؤثر می باش���ند (موسوی

................................................................................................................................

نام عقل و جهل تش���کیل ش���ده است که همواره در

کشمکش با هم هستند (موس���وی خمینی،1388 ،

؟ینیمخ ماما هاگدید زا نآ راتخاس و تیصخش یریگ لکش رد رثؤم لماوع

 ،1389ج ،4ص .)175نف���س انس���ان ،به صورت فطری ،از دو سیس���تم فرع���ی و گرایشهای متضاد به

..............................................................................................................................................

نمودار مراحل شکلگیری و ساختار شخصیت از منظر امام خمینی؟هر؟ :فطرت (فطرت مخموره)؛ ساخت روانی اولیه نفس و پای ه
ش ��کلگیری ش ��خصیت است .قلب مرکز فطرت و محل تجلی امور فطری میباشد که در ابتدای تولد به دلیل غلبه شهوت ،غضب و
ش ��یطنت از عالم فطری خود دور میش ��ود و به عالم طبیعت توجه میکند (فطرت محجوبه) .با فعلیت قوه عاقله ،نزاع بین عقل و
جهل به وجود میآید؛ ا گر عقل و نیروهایش با کمک فطرت مخموره (دستیار عقل) غلبه کند؛ قلب به عالم معنویت توجه میکند و
قلب س ��لیم و ش ��خصیت سالم پدیدار میگردد .در صورتی که جهل و نیروهایش با کمک فطرت محجوبه (دستیار جهل) غلبه کند،
قلب به عالم طبیعت توجه میکند و قلب معکوس و ش ��خصیت ناس ��الم پدیدار میش���ود .فرآیند فوق تحت عوامل وراثتی ،محیطی
و اختیار انسان است.

135

پژ وهش های ر وان شناسی اسالمی /شماره دوم  /بهار و تابستان 1398

................................................................................................................................................

............................................................................................................................

136

خمینی ،1372 ،ص.)83-81

پایه ش���کل گیری شخصیت؛ فطرت است که ساختار روانی اولیه موجود در انسان میباشد و
ظرفیتها و اس���تعدادهای خاصی دارد (موس���وی خمینی ،1394 ،ص .)323کیفیت و کمیت به فعلیت
رس���یدن آنها تحت تأثیر «اختیار» زمینه پیدایش ش���خصیت و تفاوتهای فردی است (موسوی

خمینی ،1394 ،ص .)323اشتغاالت مادی و نفسانی مهمترین موانع فعلیت استعدادهای فطری یا
همان شکلگیری شخصیت سالم به حساب میآیند (همان ،ص .)۱۸1قلب یکی از عناصر فطرت و
مرکز آن تلقی می شود (موسوی خمینی ،1388 ،ص .)78توجه به عالم غیب و روحانیت و توجه به عالم
ش���هادت و طبیعت دو کارکرد و توجه قلب هس���تند که موجب تفاوت در ش���خصیت می ش���وند
(موس ��وی خمین ��ی ،1388 ،ص .)78ا گ���ر قل���ب تحت تأثیر وراث���ت ،محیط ،عقل و اختی���ار مایل به عالم
روحانیت ش���ود ،شخصیت سالم ش���کلمیگیرد و در صورت توجه به عالم طبیعت ،شخصیت
ناسالم پدیدار می گردد (موسوی خمینی ،1394 ،ص 399و.)400

محی���ط خان���واده (موس ��وی خمین ��ی ،1388 ،ص )155ب���ه وی���ژه م���ادر ،نق���ش زی���ادی در ش���کل گیری
شخصیت انس���ان دارد (موس ��وی خمینی ،1389 ،ج ،6ص .)283کیفیت تعامل مادر با فرزند ،شیر دادن
(موس ��وی خمین ��ی ،1372 ،ج ،1ص ،)84ح���االت روحی (اردبیل���ی ،1392 ،ج ،3ص )334همراه���ی با کودک و ابراز
محبت به او از مهمترین عوامل دخیل در ش���خصیت میباشند .جدایی کودک از مادر و افراط
و تفریط در محبت ،موجب پیدایش عقده هایی میشود که زمینه انحراف از فطرت و به وجود
آم���دن اغل���ب اختالالت روانی و رفتاری در افراد اس���ت (موس���وی خمین���ی ،1389 ،ج ،9ص .)294 -292پس
از خانواده؛ مدرس���ه ،محیط آموزش���ی ،مربی (موس���وی خمینی ،1389 ،ج ،7ص  ،)428محیط اجتماع و
نوع حکومت در تربیت و ش���خصیت افراد مؤثر هس���تند (موس���وی خمینی ،1389 ،ج ،16ص .)162عوامل
مذک���ور نق���ش زمینه ای داش���ته و موجب س���لب اراده و اختیار انس���ان نمی ش���وند و تنها زمینه
انحراف از فطرت و توجه قلب به طبیعت و مانند آن میشود (موسوی خمینی ،1362 ،ص .)40کیفیت
و کمیت اس���تفاده افراد از اراده و اختیار یکسان نیست .عدم اعمال این نیرو موجب تضعیف و
به کارگیری مستمر و صحیح موجب تقویت آن میشود .بنابراین یکی دیگر از عوامل تفاوت در
ش���خصیت افراد ،کیفیت و

کمیت استفاده از اختیار است (موسوی خمینی ،1394 ،ص125؛ وکیلی و ملکی،

 ،1393ص.)144

ساختار شخصیت بر اساس نفس و اجزای تشکیلدهنده آن از قبیل :فطرت ،عقل ،جهل ،قلب
و اختیار تبین میش���ود؛ هنگام تولد ،نفس دارای فطریاتی میباش���د که ساخت اولی ه روان و پایه

هس���تند .در کودکی ،قوای شهوت ،غضب و ش���یطنت در نفس به فعلیت میرسند و سپس قوه
عاقل���ه برای مدیریت آنها به فعلیت میرس���د و نزاع دائمی بی���ن آنها به وجود میآید .عقل ا گر
تحت تأثیر محیط و تربیت قدرتمند شود ،در مسیر مناسب استفاده شود و قوای آن (جنود عقل)
با کمک فطرت مخموره در نزاعی که با جهل به وجود میآید غالب شود (قدرت تعدیل سایر قوا را
داشته باشند) در این صورت شخصیت سالم عاقل و خردمند به وجود میآید .در غیر این صورت
قوای جهل (جنود جهل) به کمک فطرت محجوبه غالب شده و شخصیت جاهل و نابخرد شکل
میگیرد .قلب؛ هسته مرکزی فطرت است .شخصیت سالم و ناسالم براساس نوع توجهی که برای

به عالم طبیعت و ریش���ه بیماری روانی ،اختالل ش���خصیت و تیپهای ش���خصیت ناسالم است
و غلبه���ی گرایشهای معن���وی و عقالنی ،موجب توجه قلب به عالم روحانیت و ریش���ه س�ل�امت
شخصیت و پیدایش تیپهای شخصیت سالم است .در نتیجه تعامل فطرت (که ساخت روانی
اولیه نفس است) با عوامل ژنتیکی ،وراثتی و محیطی که تحت تأثیر عقل ،جهل و اختیار انسان
ً
صورت میگیرد؛ ساخت روانی ثانویهای در نفس به نام شا کله به وجود میآید که تقریبا معادل
شخصیت دانسته شده است.
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