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س ��اختار ش ��خصیت از دیدگاه قرآن و روان شناس ��ی ب ��ا تأ کید بر تفاوت نظام س ��اختاری
شخصیت زن و مرد
تاریخ دریافت1397/09/28 :

تاریخ پذیرش1397/11/27 :
ابوالقاسم بشیری

1

چکیده
پژوه���ش حاض���ر با ه���دف بررس���ی مفاهی���م س���اختاری ش���خصیت از دیدگاه ق ��رآن و
روان شناسی با تأ کید بر تفاوت نظام ساختاری شخصیت زن و مرد ،به شیوه توصیفی
 تحلیلی انجام ش���د و در موارد اس���تناد به آیات قرآن ،از روش تفس���یری بهره گرفت.بدین منظ���ور مناب���ع تحقیق ش���امل کتاب ه���ای ش���خصیت و پژوهش های���ی که در
محدوده س���ال های  2000تا  2018انجام شده است ،مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت
که با بررسی های انجام شده ،پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده
باشد ،یافت نشد .یافته های پژوهش حاضر نشان داد که روان شناسان برای تبیین
ساخت روانی از مفاهیم ساختاری متفاوتی استفاده کردهاند که حا کی از ناهمگرایی
نظریات آنهاس���ت .تأمل در آموزه های دینی نش���ان دهنده این واقعیت اس���ت که هر
فردی دارای س���اخت روانی اولیه است که در ادبیات قرآن از آن به فطرت تعبیر شده
است .سپس هر فرد به ساخت روانی ثانویه که نتیجه تعامل فطرت با عوامل محیطی
است ،دس���ت مییازد که از آن به شا کله تعبیر شده است .یافته های پژوهش بیانگر
این حقیقت است که زن و مرد از نظر ساخت روانی اولیه ویژگی های فطری مشترکی
دارند ،اما از نظر س���اخت روانی ثانویه ،دارای دو نظام ساختاری متفاوتند به گونه ای
که هم در بعد زیس���تی و هم در بعد روان ش���ناختی بین آنها تفاوت ادرا کی ،عاطفی و
کنشی وجود دارد.
واژ گان کلیدی :مفاهیم س���اختاری ،ش���خصیت ،شا کله ،فطرت ،ساخت روانی،
تفاوت زن و مرد ،قرآن.
 . 1استادیار روانشناسی تربیتی ،عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی -پژوهشی امام خمینی ،قم ،ایران.
Email: bashiri@qabas.net

 .1مقدمه
از می���ان مفاهی���م مربوط به ش���خصیت ،مفهوم س���اختار 1اهمیت وی���ژه ای دارد؛ زیرا مفهوم
ساختار متضمن این فکر است که تظاهرات متعدد و متغیر شخصیت تابع تعیین کننده های
زیربنای���ی پایدارت���ری هس���تند( .م ��ای ل ��ی و ربرت���و )1387 2،مفهوم س���اختار ب���ه جنبه ه ��ای پایدار و
مقاوم تر ش���خصیت اطالق می ش���ود .تفاوت نظریه های ش���خصیت با یکدیگر در به کارگیری
همین مفاهیم ساختاری اس���ت که نظریه پردازان شخصیت در نظریه خود به کار می گیرند.
مفاهیم س���اختاری از قبیل پاسخ ،عادت ،صفات ،تیپ 3و سازه 4مفاهیم رایجی هستند که
در توصی���ف افراد مورد اس���تفاده قرار می گیرد .ف���رق دیگری که این نظریه ه ��ا با یکدیگر دارد
مربوط به نحوه سازماندهی این مفاهیم است که واحدهای ساختاری آن نظریه را تشکیل
می دهن���د .بعضی نظریه ها ،نظام س���اختاری پیچیده دارند؛ نظامی ک���ه در آن اجزاء متعدد
تش���کیل دهنده آن به شکل های مختلف با یکدیگر مرتبط اند .بعضی از این نظریه ها ،نظام
س���اختاری س���اده دارند و اجزاء معدود تش���کیل دهنده آن ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند.
برای مثال نظام س���اختاری نظریه روانتحلیلی یونگ در مقایس���ه با نظام ساختاری نظریه
شناختی جورج ِکلی از نظر واحدهای ساختاری پیچیده تر است.
تف���اوت دیگری که این مفاهیم س���اختاری در نظریه های ش���خصیت ایجاد می کند این
است که یک نظریه تا چه حد ،واحدهای ساختاری را به صورت سلسله مراتبی سازمان یافته
در نظ���ر میگیرد؛ یعنی برخی از واحدهای س���اختاری تا چه حد از گونه برتر تلقی می ش ��ود و
بر کنش واحدهای درگیر نظارت دارد .برای مثال پیچیده تر بودن سلسله اعصاب انسان از
س���ایر گونه ها ،فقط به این دلیل نیست که از قسمت های متعدد و مختلفی تشکیل شده و
اتصال های بیشتری بین آنها برقرار است ،بلکه به این دلیل است که بعضی از قسمت های
ب���دن انس���ان مانند مغز در جایگاهی قرار دارد که کنش س���ایر قس���مت های نظ ��ام عصبی را
ساختاری مورد
تنظیم می کند .همین طور ،نظریههای شخصیت در تعداد و نوع واحدهای
ِ
تأ کی���د و در میزان پیچیدگی یا س���ازماندهی درون این نظام از یکدیگ���ر متفاوتند .بنابراین،
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مفاهیم ساختاری در ش���کل گیری یک نظریه شخصیت اهمیت ویژه ایی دارد .هدف اصلی
پژوهش حاضر بررس���ی مفاهیم س���اختاری در نظریههای ش���خصیت و ارتب���اط آن با مفهوم
فطرت و شا کله است که در متون دینی در توصیف و تبیین رفتار افراد و شخصیت آنها به کار
رفته است.
روان شناس���ان ،ش���خصیت را ی���ک کلی���ت روان ش���ناختی می دانند که انس���ان خاصی را
مشخص می س���ازد .بنابراین ،روان شناسی در بحث شخصیت همواره تفاوت های فردی را
در نظ���ر دارد و ه���دف آن ،تعریف هرچه صحیح تر از این تفاوت ها و تعیین آنهاس���ت( .مای لی و

ربرتو )1387 ،از سوی دیگر ،ثابت شده که همه انسانها سرشتی مشترک دارند که انسان بودن
انس���ان به آن سرش���ت مشترک مربوط اس���ت و او را از س���ایر گونه ها جدا می کند (بشیری.)1397،

ق ��رآن از این سرش���ت مش���ترک به فطرت تعبی���ر کرده اس���ت (ر.ک ،.روم .)30 :فطرت���ی که در قرآن
مطرح است غیر از غریزه است که در حیوانات و در بعد حیوانی انسان یافت می شود و شامل
حیوانات یافت نمی شود.
س���ؤال مهم���ی که مطرح اس���ت این اس���ت که چرا انس���ان ها برخالف داش���تن سرش ��ت
مش���ترکی به نام فطرت ،ش���ا کله های مختلف و نظام های س���اختاری گونا گ���ون و رفتارهای
متف���اوت دارند؟ برای پاس���خ به این س���ؤال ،ابتدا چیس���تی فطرت مورد بررس���ی قرار گرفت.
س���پس نقش فطرت یا امور فطری در شکلگیری نظام ساختاری شخصیت بررسی و نسبت
فطرت و ش���ا کله مطالعه ش���د .در پایان ،تفاوت های شخصیتی زن و مرد از نظر ساختارهای
شخصیت بررسی گردید.
 .2روش پژوهش

درم و نز تیصخش یراتخاس ماظن توافت رب دیکأت اب یسانش ناور و نآرق هاگدید زا تیصخش راتخاس

ویژگیها و ظرفیتهای فراحیوانی اس���ت که در س���ایر موجودات اعم از جامدات ،گیاهان و

روش مورد استفاده در پژوهش توصیفی  -تحلیلی است و در استناد به آیات قرآن یا روایات
از روش تفسیری نیز استفاده شد.
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 .3ساختار روانی شخصیت در قرآن
 .1 -3فطرت
َ
فطرت از ماده «ف َط َر» و در لغت به معنای ش���کافتن (حس���ینیزبیدی ،)32 /13 ،1387 ،گش ��ودن ش ��ئ
(ابن زکریا1404 ،هـ.ق ،)510/4 ،ابتدا و اختراع (جوهری )781/2 ،1368 ،و شکافتن از طول ،ایجاد و ابداع (راغب

َ
اصفهانی1412 ،هـ.ق) آمده است .فطرت بر وزن ِفعله به معنای سرشت و نحوه خاصی از آفرینش و

خلقت است .چون آفرینش و خلقت الهی بهمنزله شکافتن پرده تاریک عدم و اظهار هستی
امکانی است ،یکی از معانی این کلمه ،آفرینش ابداعی و ابتدایی است (جوادی آملی.)1390 ،
َ
مش���تقات این واژه در قرآن به ش���کل های گونا گون بهکار رفته اس���ت ،مانند «ف َط َر ُه ّن»،
«فاطر»« ،انفطره» و «منفطره» ،اما کلمه فطرت فقط یکبار ،آن هم در مورد انس ��ان ،به کار
رفته است( .ر.ک ،.روم )30 :فطرت در قرآن در دو معنای عام و خاص استفاده شده است؛ فطرت
ب���ه معنای عام دامنه گس���ترده ای دارد به گونه ای که ش���امل هر موجود طبیعی می ش ��ود و
مترادف با طبیعت و سرشت اولیه است .ظاهر آیه اول سوره فاطر ناظر به همین معنای عام
است؛ زیرا فاطر بودن خداوند اختصاص به آفرینش موجود مجرد ندارد (ر.ک ،.یوسف101:؛ زمر46 :؛

انعام14 :؛ ابراهیم .)10:فطرت به معنای عام در اصطالح فلسفی و دینی شامل غریزه نیز می باشد و
همه گرایش های انسانی و حیوانی را در برمی گیرد ،اما فطرت به معنای خاص یعنی ،آفرینش
وی���ژه انس���ان و در کاربرد عرفی و در مقام فرق گذاری بین انس���ان و حی���وان در مقابل غریزه،
طبیع���ت و سرش���ت به کار می رود (مصب���اح یزدی )1387 ،و فقط ناظر به ظرفیت هایی اس ��ت که در
انسان وجود دارد .در آیه  30سوره روم ،فطرت به معنای خاص به کار رفته است؛ یعنی فقط
َ
مربوط به نحوه آفرینش و ظرفیت های مختص به انسان است؛ زیرا فطرت بر وزن ِفعلة است
و صیغه ِفعله مفعول مطلق نوعی است؛ یعنی بر نوع خاصی از عمل یا حالت داللت می کند.
برای مثال جلوس ،مصدر و به معنای نشستن است؛ ج َ
لسة اسم نوع و به معنای نوع خاص
ِ
ََ
َ
َ
َ
نشستن است؛ کلمه فطرت هم همین گونه است .فعل ماضی آن فط َر به معنای خلق است
و شامل هر آفرینش می شود ،اما فطرت بر وزن ِفعلة بر نوع خاصی از آفرینش داللت می کند
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که ویژه انس���ان اس���ت؛ زیرا اس���تعمال واژه فطرت در قرآن منحصر به انسان است .همچنین
در آیه مبارکه برای فطرت ویژگیهایی ذکر ش���ده اس���ت و به تدریج به دلیل کثرت استعمال

و باتوجه به این مورد خاص که در قرآن کریم آمده ،دایره معنای آن محدودتر ش���ده اس ��ت؛
یعن���ی بعد از آن هم با همین خصوصیات به کار رفته اس���ت ،به گونه ای ک���ه امروزه هرجا واژه
فطرت (نه مشتقات آن) به کار می رود ،فقط فطرت انسان از آن فهمیده می شود.
 .1 -1-3چیستی فطرت

فطرت از سنخ هستی است نه از سنخ ماهیت؛ یعنی مربوط به وجود و نحوه آفرینش و هستی
انس���ان اس���ت .ازاینرو ،دارای مفهوم معقول ثانی فلس ��فی اس ��ت (مصب���اح ی���زدی.)178 /2 ،1389 ،

1

باتوج���ه به اینکه فطرت ماهیت ندارد ،فاقد تحلیل و تعریف ماهوی اس ��ت ،نه تعریف حدی
دارد و نه تعریف رس���می بلکه تعریف ش���رح اسمی دارد؛ یعنی همان خلقت ویژه انسان که در
نهاد او گرایش و شهود خاص نهفته است (جوادی آملی .)1390 ،فطرت ،نحوه خاص هستی انسان
اس���ت .انس���ان نیز موجودی متفکر و مختار است و رفتارهای او متأثر از علم و اندیشه اوست،
متفکری است که آ گاهانه کاری را انتخاب کرده است و آن را انجام میدهد .چنین موجودی
شده است و از بیرون بر او تحمیل نشده است و قابل زوال نیست .بنابراین ،انسان حقیقتی
اس���ت که در مقام علم و عمل با فطرت زندگی میکند.در آیه  30س ��وره روم ویژگیهایی برای
فطرت ذکر شد است؛ نخست اینکه فاعل خدا و مفعول آن «الناس» است؛ فطرت نسبت به
همه انس���انها عمومیت دارد و مربوط به صنف خاصی نیس ��ت .دوم اینکه فطرت که نوعی
آفرین���ش اس���ت ،فقط از ناحیه خداس���ت (خل���ق اهلل)؛ کلمه خلق در آیه دالل���ت دارد بر اینکه
مقصود از فطرت همان خلقت و آفرینش است .بنابراین ،چیزی نیست که خود مردم کسب
کنند .سوم اینکه فطرت و امور فطری تغییر و تبدلی نمیپذیرد و همیشه ثابت است (التبدیل
لخلق اهلل) .برایناساس ،میتوان ویژگیهای زیر را برای امور فطری برشمرد:

درم و نز تیصخش یراتخاس ماظن توافت رب دیکأت اب یسانش ناور و نآرق هاگدید زا تیصخش راتخاس

از گزارشه���ای علمی و گرایشهای عملی برخوردار اس ��ت و این ظرفیته ��ا در نهاد او تعبیه

اول) غیر ا کتس���ابی بودن :یکی از ویژگی های امور فطری غیر ا کتس���ابی بودن آنهاس ��ت.
تعلیم و تعلم و س���ایر عوامل محیطی نقشی در پیدایش عناصر آن ندارد و به همین دلیل در
همه افراد بشر در هر سطحی و در هر زمان و مکانی یافت می شود.
 . 1ویژگی مفاهیم فلس���فی این اس���ت که بدون مقایسه و تحلیلهای عقلی بهدست نمیآیند و هنگامی که بر موجودات حمل میشوند از
انحاء وجود آنها (نه حدود ماهوی آنها) حکایت میکند .برای مثال مفهوم علت که بر آتش اطالق میش���ود هیچگاه ماهیت خاص آن را
مشخص نمیکند ،بلکه از نحوه رابطه آن با حرارت که رابطه تأثیر است ،حکایت میکند؛ رابطهای که بین اشیاء دیگر هم وجود دارد.
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دوم) فق���ط مخصوص به انس���ان ب ��ودن (فطرالن ��اس) :از دیگ ��ر ویژگیهای ام ��ور فطری،
فراحیوانی بودن آنهاست؛ یعنی این توانشها و گرایشها و بینشها یا بهطور کلی در حیوانات
یافت نمیشوند یا در سطحی بسیار نازل است که بههیچوجه قابل مقایسه با انسان نیست.
س���وم) تغیی���ر ناپذیری و پای���داری (التبدی���ل) :چون حقیقت هر انس���انی ب ��ا امور فطری
سرشته شده است ،جدایی آن از انسان بماهو انسان امکان پذیر نیست و ا گر روزی انسانی
یافت ش���ود که از این عناصر فراحیوانی بیبهره باش���د ،آن فرد حیوانی بیش نخواهد بود و از
زمره انس���ان ها به ش���مار نخواهد آمد .برای مثال فردی که فاقد قدرت عقالنی اس ��ت یا بر اثر
حادثه ای قدرت عقالنی خود را از دس���ت داده اس���ت ،با ُبعد حیوانی خود زندگی می کند .از
چنین فردی امکان تکامل یا سقوط انسانی سلب شده است.
چه���ارم) همگان���ی ب���ودن (ناس) :همین که گفته ش���د فط���رت و امور فط ��ری ذاتی و غیر
ا کتس���ابی اند ،اقتضا میکند که در همه افراد نوع انسان وجود داشته باشند .البته همگانی
ب���ودن بدین معنا نیس���ت که همه به ی���ک میزان از ام���ور فطری برخوردارند ،بلکه ش ��دت و
ضعف دارد؛ برخی بهره مندترند و برخی بهره کمتری دارند؛ مثل قدرت تعقل و زبان آموزی.
 .2 -1-3قلمرو فطرت

قلمرو امور فطری که آیات و روایات از آن حکایت می کنند تا کجاس���ت؟ آیا فقط در بردارنده
توحید و خدا گرایی اس���ت یا معارف متنوعی را در برمی گیرد؟ مقصود از فطری بودن توحید
چیس���ت؟ آیا ش���ناخت خدا و تصدیق وجود او مورد نظر اس���ت یا گرایش و میل به پرس ��تش
او؟ ا گر ش���ناخت خدا در نظر است این ش���ناخت نظری و مفهومی است یا حضوری؟ آیا این
ش���ناخت یا گرایش ها امری بالفعل اس���ت یا بالق���وه؟ آیاقلمرو فطرت منحص ��ر در بینش ها و
گرایش هاس���ت یا ش���امل توانش ها نیز می شود؟ ا گر ش���امل توانش ها نیز می شود ،منظور از
توانش ها چیست؟ امور فطری سه قسم است :شناخت ها ،گرایش ها و توانش ها.
 .1 -2 -1 -3شناخت های فطری

در م���ورد ش���ناخت ها و ادرا کات فط���ری دیدگاه ه���ای مختلفی وج���ود دارد؛ برخی معتقدند
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که همه معلومات انس���ان ا کتس���ابی است و با اس���تناد به آیه  78س���وره نحل که می فرماید:
«و خداوند ش���ما را از ش���کم مادرانتان بیرون آورد درحالیکه هیچ چیز نمیدانس���تید» ،منکر ادرا کات

فطری هستند (ر.ک ،.آلوسی بغدادی1415 ،هـق .)187 -186 /10 ،عده ای دیگر از محققین ادرا کات فطری
را می پذیرن���د ،ام���ا

قلمرو آن را ب���ه معارف توحیدی محدود می کنند (مجلس���ی1413 ،ه ��ـ.ق277 /3 ،

 .)279برخی دیگر ،ادرا کات فطری را منحصر به معارف توحیدی [خداشناسی] ندانسته اند،بلک���ه همه معارف دی���ن ،اعم از اعتقادات ،بایده���ا و ارزش ها یعنی ،مجموع���ه ای از معارف
متنوع مانند خداشناس���ی ،معادشناس���ی ،خودشناسی ،جهان شناس���ی و آ گاهی فطری به
اصول اخالقی را جزء آن می دانند (ر.ک ،.خمینی1368 ،؛ جعفری ،بیتا؛ مصباح یزدی.)1385 ،
 .2 -2 -1 -3گرایش های فطری

مجموعه ای از امیال در انس���ان وجود دارد که خاس���تگاه آن وجود ُبعد تحریکی و احساس ��ی
در نف���س اس���ت .نفس آدم���ی به طور ذاتی به یک سلس���له از امور گرایش مثبت و نس���بت به
برخی از امور تنفر دارد .گرایش های فطری در انس���ان بس���یار متنوع است .از گرایش به خود
یعنی ،حب ذات ش���روع می ش���ود و تا گرایش به توحید و میل به پرستش ،گرایش به دین و
حقیقت جوی���ی ،گرای���ش به اب���داع و خالقیت ،گرایش ب���ه فضایل اخالقی ،س���عادت طلبی،
زیبایی دوستی و غیره می رسد( .جوادی آملی1390 ،؛ مصباح یزدی)1389 ،

 .3 -2 -1-3توانش های فطری

عالوه بر ادرا کات و گرایشهای فطری ،سلسله ظرفیتهای دیگری در انسان وجود دارد که از
سنخ شناخت یا گرایش نیست ،بلکه جنبه توانشی دارند مانند نیروی عقل ،قدرت اندیشیدن،
قدرت اختیار و انتخاب و اراده آزاد .این توانشها در انس���ان گرچه از س���نخ گرایش و ش���ناخت
نیست ،اما در هر دو حوزه نقش تعیینکنندهای دارد .یک توانش فطری کارکردهای گونا گونی
دارد؛ ب ��رای مث ��ال عقل ابزاری برای تعقل و اندیش ��یدن و کش���ف مجهوالت و وس���یلهای برای
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معارف الهی ،گرایش به هستی و گریز از نیستی ،کمال طلبی و گریز از نقص ،میل به قدرت،

تشخیص خوب و بد ،زشت و زیبا ،حق و باطل است .عقل کارکرد انگیزشی نیز دارد؛ کارکردهای
انگیزشی عقل عبارتند از :جهتدهی به امیال (ر.ک ،.محمدی ری شهری ،)3868/8 ،1371 ،تأخیر ارضای
برخی از نیازها و نقش بازدارندگی و سرکوبی .در برخی از این کارکردها ا گر خواستهها و آرزوهای
ف ��رد با هنجارهای دینی و اخالقی س ��ازگار نباش ��د ،عقل ب���ا بهکارگیری مکانیزم س���رکوبی از آنها
جلوگیری میکند« :العاقل من امات شهوته» (ر.ک ،.مجموعه ورام.)64/1 ،1385 ،
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 .3-1-3طبیعت مشترک انسان ها از دیدگاه قرآن و روان شناسی

 .1 -3-1-3طبیعت مشترک انسانها از دیدگاه قرآن

قرآن از س���ویی فرموده است که لوح ضمیر نوزاد پا ک است و چیزی بر آن نقش نبسته است
(ر.ک ،.نحل .)78 :از سوی دیگر مسائلی درباره برخی امور از جمله توحید مطرح می کند که گویی
انسان از بدو تولد با توحید آشناست و فهمیدن آن نیاز به استدالل ندارد و در باطن و ضمیر
خود ،خدا را می شناس���د (ر.ک ،.غاش���یه21-22 :؛ طالق )10 :و برای فهمیدن برخی از این مسائل ،تذکر
کافی اس���ت و نیاز به اس���تدالل نیس���ت .این بدان معنا نیست که انس���ان از پیش مسائلی را
می دانست بلکه بدین معناست که استعداد فهمیدن این امور در هر انسانی هست .بدین
صورت که کودک وقتی به مرحله ای از رشد رسید که بتواند این مسائل را تصور کند ،تصدیق
آنها برایش امری فطری اس���ت .دس���ته اول از آیات ناظر به علم حصولی اس ��ت و دس ��ته دوم
مربوط به علوم حضوری است .درنتیجه این دو دسته از آیات منافاتی باهم ندارند (طباطبایی،

1387؛ مطهری .)1380 ،بنابراین ،ادرا کات فطری مورد تأیید متون دینی (قرآن و روایات) است.
به طور کل���ی گرایش های انس���ان را می توان به دو دس���ته جس���می و روحی تقس ��یم کرد.
گرایش های جس���می مربوط به جنبه های زیس���تی اس���ت که به آنها «غرایز» گفته می شود،
ای���ن گرایش ها بین انس���ان و حیوان مش���ترک اس���ت .درب���اره گرایش های روح ��ی که جنبه
روانش���ناختی دارد ،ش���واهد تجربی ،تاریخی و قرآنی زیادی وجود دارد .این گرایش ها ویژه
انس���ان اس���ت و جنبه فراحیوانی دارند؛ زیرا بدین گونه که در انس���ان وجود دارد در حیوانات
یافت نمی ش���ود .آیاتی مثل آیه  65سوره عنکبوت که می فرماید« :و هنگامی که بر کشتی سوار
می ش���وند ،خدا را پاک دالنه می خوانند» و آیه  53سوره نحل که می فرماید« :و هر نعمتی که دارید

از خداست ،سپس چون آسیبی به شما رسد بهسوی او روی میآورید» بر وجود گرایش های فطری
ویژه انس���ان ،داللت می کنند (ر.ک ،.نحل .)53 :همچنین آیات متعددی در قرآن وجود دارد که
انس���ان را دعوت به تعقل و تفکر و انتخاب می کند .مفروض این آیات این اس ��ت که انسان از
نیروی���ی بهنام عقل ،قدرت اختیار و انتخاب برخوردار اس���ت .این آیات ناظر به توانش های
فطری انسان است.
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از مباحث مطرح ش���ده این نتایج حاصل شد :نخست اینکه انسان ها طبیعت مشترک

دارند .دوم اینکه منظور از طبیعت مش���ترک انسان ها سلسله ای امور فطری است که مقوم
ذات انس���انند و جنبه هستی شناس���انه دارند .س���وم اینکه قلمرو امور فطری ،هم در ناحیه
ش���ناخت ها و هم در حوزه گرایش ها و توانش های انس���انی است و چهارم اینکه الزم نیست
هم���ه ام���ور فطری ،فعلیت داش���ته باش���د ،بلکه ا کث���ر آنه���ا ظرفیت های بالقوه ای اس ��ت که
به تدریج به بروز و ظهور می رسند.
 .2 -3 -1 -3طبیعت مشترک انسان ها از دیدگاه روان شناسی

گرچه روان شناس���ان به صورت مس���تقل چی���زی بهنام طبیعت مش���ترک مط���رح نکردهاند،
مطالبی مطرح نموده اند که ناظر به امری مش���ترک بین انسانهاس���ت .برای نمونه ،فروید
وقت���ی از س���اخت ش���خصیت بحث میکن���د«ُ ،بن» 1را پایگاه ش���خصیت و زیس���تمایه ای که
مخزن تمام امیال ناهش���یار ،غرای���ز و انرژیهای روانی و امری همگانی و مش���ترک بین همه
انسانهاس���ت ،میدان���د (هج ��ل و زیگلر )1981 2،یونگ ناهش ��یار جمعی 3را که مخ���زن تمام غرایز و
مطرح میکند .وی ادعا میکند که عمیق ترین الیهای که انسان در کاوش ذهن ناخودآ گاه
خود بدان دس���ت مییابد ،الیهای اس���ت که در آن انس���ان ،فردی متمایز و مشخص نیست
بلکه در اینجا ،ذهن گسترش مییابد و با ذهن نوع بشر یکی میشود .این یگانگی نه با ذهن
خودآ گاه ،بلکه با ذهن ناخودآ گاه نوع بش���ر اس���ت؛ جایی که همه انس���ان ها یکسان هستند
(یونگ .)1386 ،4راجرز و مزلو مسئله «خود»5را مطرح کردهاند (شولتز.)1387 ،
توجه به این نکته الزم است که آنچه از عبارات روان شناسان با عنوان طبیعت مشترک
فهمیده می ش���ود با آنچه از متون دینی اس���تنباط می ش���ود ،متفاوت اس���ت .بن یا ناهشیار
جمعی جنبه زیستی دارند و مربوط به جوهر مادی انسانند ،اما فطرت یا طبیعت مشترک،
ناظر به جوهر غیر مادی انس���ان اس���ت .بنابراین ،بین مفهوم فطرت با مفاهیمی مثل ُبن یا
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گهن الگوهای���ی که فراتر از تجربهاند و مربوط به نوع انس���اناند ،امر مش���ترک بین انس ��ان ها

ناهشیار جمعی که در ادبیات روان شناسی مطرح است ،نسبتی وجود ندارد .البته برخی از
1. id
2. Hielle, A. L., & Ziegler, J. D.
3. collective unconscious
4. Yung, K. G.
5. self
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روان شناسان مانند موری تصویری از ُ«بن» ارائه می کنند که شامل تمامی تکانه های بدوی،
غیر اخالقی ،شهوانی و همچنین تکانههای فطری مورد قبول و مطلوب جامعه می شود؛ در
اینجا نفوذ دیدگاه یونگ از س���ایه 1را که دارای وجوه خوب و بد اس���ت ،دیده می ش ��ود .برای
مثالُ ،بن ش���امل گرایش های همدلی ،تقلید و همانند س���ازی ،ش���کل های دیگری از عشق
به جز عشق شهوانی و تمایل به تسلط بر محیط شخص می شود (شولتز .)1378 ،در این صورت،
نسبت بین ُبن و فطرت ،عموم و خصوص مطلق است؛ ُبن که موری باعنوان امری مشترک
و همگانی مطرح می کند ،دایره ای گسترده تر از فطرت دارد.
 .2 -3شا کله
یکی از مفاهیم قرآنی که در ظاهر با مفهوم فطرت تقابل دارد ،مفهوم شا کله است .آیه فطرت
اصل مشترک بین انسان ها را تبیین می کند .درحالی که آیه شا کله می گوید انسان ها اعمال
مختلف انجام می دهند .بنابراین ،براساس آیه فطرت ،انسان ها اصل مشترکی دارند و طبق
آیه شا کله ،انسان ها گونا گون و مختلف اند و از اصل مشترکی برخوردار نیستند .واژه شا کله
از ش���کل ،بهمعنای قید و بند اس���ت و به بندی که بر پای حیوان بس���ته می ش ��ود «شکال»
می گویند و متش���کل به کس���ی می گویند که مقید به شکلی باش���د که نمای ظاهری اوست.
شا کله به اوصافی گفته می شود

که پایبند جان است و انسان را از درون مقید می کند (راغب

اصفهانی .)1412 ،ابی هالل عس���کری در کتاب معجم الفروق اللغویه در فرق بین ش ��کل و ِش ��به از
راغب نقل می کند که شکل در هیئت ،صورت ،قدر و مساحت به کار می رود (عسکری.)1425 ،
عالمه طباطبایی ( )1387یکی از معانی ش���ا کله را هیئت و س���اخت روانی می داند .وی در
نق���د فخررازی که معتقد اس���ت نفوس انس���ان ها از نظ���ر ماهیت و گوهر مختلفن ��د ،در ذیل
آیه ش���ا کله می گوید« :ش���اکله نس���بت به عمل همانند روح نس���بت به اعضا و جوارح است» .عالمه
براین باور اس���ت که ش���ا کله حیثیت ا کتسابی دارد که انسان با اندیش���ه ها و اعمال خود آن
را میس���ازد .تجربه و علم ثابت کرده اس���ت که بین ملکات و احوال نفسانی و اعمال انسانی
رابطه وجود دارد .روان شناس���انی مانند آلپورت ،والتر ،فرگوس���ن و ش���لدون بر ساخت روانی
تأ کید دارند (بشیری.)1396 ،
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1. shadow

قرآن می گوید که هر انس���انی بر ش���ا کله خود عمل می کند (ر.ک ،.اس ��راء .)82 :از ارتباط این آیه
و آیه قبل که قرآن را ش���فابخش و رحمت برای مؤمنان و مایه خس���ارت برای ظالمان معرفی
می کند ،دریافت می ش���ود که مراد از ش���ا کله همان ش���خصیت ا کتسابی انس���ان است که از
مجم���وع غرایز و عوام���ل تربیتی و اجتماعی حاصل می ش���ود (جوادیآمل ��ی .)1390 ،بنابراین ،بین
فطرت و شا کله تفاوت هایی وجود دارد که عبارتند از:
اول) فطرت امری ذاتی و غیر ا کتس���ابی اس���ت ،اما ش���ا کله ا کتسابی اس���ت و با رفتارهای
اختیاری شکل می گیرد؛
دوم) فطرت قابل تغییر و تبدیل نیست ،اما شا کله

که تبدیل پذیر است؛ (ر.ک ،.روم)30 :

س���وم) فطرت به خدا ارتباط دارد (ر.ک ،.روم ،)30 :اما ش���ا کله مس���تند به خود انسان است؛
(ر.ک ،.بقره)286 :

چهارم) فطرت همواره تمایل به حق دارد ،درحالی که شا کله گاهی متمایل به حق است
با فطرت الهی اس���ت و خدا انس���ان را براس���اس دین حنیف آفریده است؛ نتیجه جهت گیری
فطری انس���ان به س���مت توحید و دین الهی اس���ت ،اما ش���ا کله براس���اس انتخاب ،گرایش و
خود انسان شکل می گیرد .انسان گاهی متمایل به حق و گاهی متمایل
رفتارهای اختیاری ِ
به باطل است؛ کسانی که شا کله ایمانی پیدا کرده اند و مؤمن شده اند از قرآن شفا و رحمت
دریافت می کنند (ر.ک ،.اس���راء )82 :و افرادی که ناسپاس���ی کردند ،کفر ورزیدند و از زمره ظالمین
شدند ،چیزی جز خسران نصیب آنها نخواهد شد (ر.ک ،.اسراء.)82 :
حاصل اینکه فطرت انس���ان امری سرشتی و همزاد با انسان است و به خدا ارتباط دارد،
اما شا کله چیزی است که توسط خود فرد و عوامل محیطی ساخته می شود و به خود انسان
مربوط و مس���تند است .فرد گاهی شا کله خود را براساس کارهای بد ّ
(سیئه) شکل می دهد
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و گاه���ی ب���ه باطل تمایل دارد؛ زیرا ظاهر آیه فطرت بیانگر این اس���ت که دین حنیف مطابق

ک���ه در ای���ن صورت ،اعمالی که انجام می دهد هماهنگ با ش���ا کله اوس���ت و گاهی برعکس.
بنابراین ،هر انسانی دارای طبیعت و فطرت واحد است و خدا هم او را بر همان اصل مشترک
آفریده است و جهت گیری این فطرت نیز به سوی حق یعنی ،دین حنیف است (ر.ک ،.روم.)30:
شا کله های گونا گون انسان امری عارضی است که توسط خود افراد به وجود می آید ،ازاین رو
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باید با ش���کوفایی فطرت ،ش���ا کله به گونهای ش���کل گیرد که جز حس���نات از آن صادر نشود.
بنابراین ،پاس���خ این سؤال که چرا انسان ها برخالف داشتن سرشتی مشترک به نام فطرت،
ش���ا کله های مختلف و نظامهای س���اختاری گونا گ���ون و رفتارهای متفاوت دارند؟ روش ��ن
ش���د .اینکه این ساختار چیست و چگونه شکل میگیرد و فطرت چه نقشی در ساختارهای
ش���خصیت و شکل گیری شا کله دارد ،سؤال هایی اس���ت که پاسخ آن در این پژوهش دنبال
می شود .برای پاس���خ به این سؤال ها ،نخست باید منظور از ساختار مشخص شود ،سپس
نقش فطرت در بهوجود آمدن واحدهای ساختار بررسی گردد.
 .4مفاهیم ساختاری شخصیت در رویکرد دینی و روان شناسی
 .1 -4مفاهیم ساختاری شخصیت در روان شناسی
روان شناس���ان به جنبه های پایدارتر و مقاوم تر ش���خصیت ،س���اختار

گویند( .الرنس و الیور)1386 ،

اینک���ه ماهیت این س���اختارها چیس���ت و چگونه به وج���ود می آیند ،چیزی نیس ��ت که مورد
اتف���اق همه باش���د .نظریه های ش���خصیت هم���ه در صدد تبیی���ن همین س ��اختار بوده اند.
مفاهیم س���اختاری در واقع استخوان بندی یک نظریه را تشکیل می دهند .بنابراین ،پاسخ
این س���ؤال را که ماهیت س���اختار چیست؟ باید براس���اس رویکردها و نظریه های شخصیت
جستجو ش���ود .در رویکرد روان تحلیل گری فروید ،نخست برای تبیین واحدهای ساختاری
ش���خصیت مفهوم هشیار ،نیمههشیار و ناهشیار مطرح شد .سپس فروید با تجدید نظر در
دیدگاه خود در تش���ریح شخصیت سه س���اختار بنیادی مطرح کرد و از مفهوم نهاد 1،خود 2و
فراخود 3برای تبیین رفتار انسان و واحدهای ساختاری شخصیت استفاده کرد.
در نظریه ش���خصیت کارل راجرز ،مفهوم خویش���تن 4مهمترین مفهوم س ��اختاری است.
به نظ���ر راج���رز هر فرد ،رویداده���ا و تجربه های پیرامون خود را دریاف���ت می کند و به آنها معنا
می بخش���د .ای���ن مجموع���ه ادرا کی و معنای���ی ،می���دان پدیداری ف���رد را به وجود م ��ی آورد.
بخش هایی از میدان پدیداری که انسان آنها را باعنوان «خود»« ،مرا» یا «من» می شناسد،
70

1. id
2. ego
3. superego
4. self

خویش���تن را به وجود میآورد .مفهوم س���اختاری دیگر در این مورد ،خویشتن آرمانی است.
خویشتن آرمانی ،خودپنداره ای است که انسان آرزو می کند ،داشته باشد .خویشتن آرمانی
ش���امل معانی و ادرا ک هایی اس���ت که بهطور بالقوه به خویش���تن مربوط اس���ت و فرد برای
آن ارزش بس���یار زی���ادی قائل اس���ت .در رویکرد صفات ،همه اتفاق نظ���ر دارند که واحدهای
س���اختاری و عناص���ر اصلی ش���خصیت را صفات 1تش���کیل می دهن���د( .ر.ک ،.الرن ��س و الی���ور)1386 ،

آلپ���ورت )1937(2صف���ت را چنی���ن تعریف کرده اس���ت« :آمادگی های ش���خصی و فراگیر که ش���امل

حالتی پایدار در تطابق فرد با محیط اس���ت»؛ کتل ( )1970بر خالف آلپورت که صفات را امری عینی
می دانس���ت ،صفات را س���ازه های فرضی یا تخیلی می داند که از مشاهده عینی رفتار آشکار
شخص استنباط می شوند.
واحدهای س���اختاری در همه رویکردهای رفتاری به طور اعم و در نظریه اس���کینر به طور
اخص پاسخ 3است .ماهیت یک پاسخ میتواند از یک بازتاب ساده مثل ترشح بزاق در برابر
پاسخ هایی که با محرک های شناخته شده ایجاد شده است مثل بازتاب پلک زدن در مقابل
جریان هوا و پاس���خ هایی که نمی توان آنها را به محرکی خاص مرتبط کرد ،تفاوت می گذارد.
این پاس���خ ها توسط خود موجود زنده به وجود می آید و به آنها عامل گفته می شود .به نظر
اس���کینر ،منش���أ رفتار موجود زنده محیط نیس���ت بلکه منشأ رفتار ارگانیس���م ،در درون خود
اوس���ت .در  واقع این ماهیت زیس���تی موجود زنده اس���ت که باعث بروز رفتار عامل می ش ��ود
ُ
(الرنس و الیور .)1386 ،البته هر عامل به طور کامل و شکل یافته در ارگانیسم بروز نمی کند ،بلکه در
نتیجه یک فرآیند و داوم شکل می گیرد (اسکینر.)1953 ،
هال 4عمده ترین مفهوم س���اختاری در نظریه محرک  -پاس���خ خود و داالرد و میلر 5آن را
پاسخ می داند ،با این تفاوت که اسکینر در نظریه عامل خود اهمیت چندانی به محرکی که
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غذا تا یک رفتار پیچیده مثل حل یک مسئله ریاضی تغییر کند .اسکینر در نظریه خود بین

منجر به پاس���خ می شود ،نمی داد ،اما در نظریه محرک  -پاسخ تصور بر این است که محرک
1. traits
2. Allport, G.
3. response
4. Hull, C. L.
5. Dollard. J., & Miller, N.
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به پاسخ مرتبط می شود تا پیوند محرک -پاسخ را بهوجود آورد .هال این ارتباط بین محرک
 پاس���خ را عادت نامید و ساخت ش���خصیت نیز تا حدود زیادی از این عادت و یا پیوندهایمحرک-پاسخ تشکیل شده است (الرنس و الیور.)1386 ،
مفهوم س���اختاری دیگری که هال به کار برده اس���ت ،سائق اس���ت .سائق یعنی ،محرکی
ک���ه موج���ب برانگیختگی رفتار می ش���ود .س���ائق از نیازهای اولی���ه و ثانویه به وج ��ود می آید.
هال دو نوع س���ائق را از یکدیگر متمایز می کند؛ س���ائق های اولیه مانند درد و گرسنگی که با
ش���رایط زیستی درون ارگانیسم همبسته اند و سائق های ثانویه که براساس همبسته شدن
با ارضای س���ائق های اولیه یادگرفته شده اند ،مانند سائق اضطراب که به دنبال سائق اولیه
درد به وجود آمده است .از نظر روان شناسان شناختی  -اجتماعی ،درک ساختار شخصیت
مستلزم توجه به فرآیندهای شناختی است .در این دیدگاه سه مفهوم ساختاری از اهمیت
ویژه برخوردار است؛ انتظارات ،صالحیتها و اهداف .براساس نظریه شناختی  -اجتماعی،
جوهره اصلی ش���خصیت یعنی س���اخت آن ،در برداش���ت متفاوت از موقعیت ه ��ا و در الگوی
رفتاری

که براساس آن برداشت ها شکل می گیرد ،نهفته است( .الرنس و الیور)1386 ،

در رویک���رد ش���ناختی ِکل���ی 1مهمترین مفهوم س���اختاری که در مورد انس ��ان ب ��ه کار برده
می شود ،س���ازه یا استنباط 2است .سازه مفهومی اس���ت که فرد برای طبقه بندی رویدادها
و طراحی مجموعه ای از رفتارها به کار می برد .فرض ِکلی در مورد ماهیت انس ��ان این اس ��ت
که هر فرد یک دانش���مند اس���ت یعنی؛ همان طور که یک دانشمند تالش می کند تا پدیده ها
را پیش بینی و کنترل کند ،افراد نیز برای این کار از س���ازه اس���تفاده می کنند .هر س ��ازه راهی
ب���رای معنی ده���ی ی���ا تفس���یر پدیده های جهان اس���ت .طبق نظر ِکلی ش ��خصیت ه ��ر فرد از
نظام س���ازه ای او تش���کیل شده اس���ت و واحدهای ساختاری ش���خصیت هر فرد را سازه ها یا
اس���تنباط های ش���خصی او به وج���ود می آورد .هر انس���انی برای تفس���یر جه ��ان و پیش بینی
رویدادها از این س���ازه ها اس���تفاده می کند .س���ازه هایی که هر فرد به کار می ب ��رد ،دنیای او را
تعیین می کندِ .کلی معتقد است که هر سازه ای که فرد در مورد دیگران به کار می برد به طور
بالقوه در مورد خود وی نیز قابل کاربرد است (کلی.)1955 ،
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1. Kelly, G. A.
2. construct

از نظر ِکلی برای بهوجود آمدن هر س���ازه حداقل س���ه عنصر نیاز اس���ت؛ دو جز از هر سازه
باید ش���بیه یکدیگر باشند و س���ومین عنصر باید با آن دو متفاوت باشد .گویا در هر سازه یک
قطب شباهت 1و یک قطب تضاد 2الزم است .وقتی دو عنصر شبیه به یکدیگر باشند ،قطب
ش���باهت س���ازه به وجود می آید و عنصر س���وم در تقابل قرار می گیرد و قطب تضاد را به وجود
م���یآورد .ب���رای مث���ال ،مش���اهده دو نفر در حال���ت کمک به دیگ���ری و نفر س���وم در حال آزار
رس���اندن به کس���ی ،می تواند به استنباط شفقت -ستمگری منجر ش���ود که در آن شفقت،
قطب شباهت و ستمگری ،قطب تضاد را تشکیل می دهد (سچرست و ها کسون.)1963 3،
در رویکرد پردازش اطالعات ،واحدهای ساختاری شخصیت همان واحدهای شناختی
اس���ت .مف���روض این رویکرد این اس���ت ک���ه هر ف���ردی روزانه ب���ا انبوهی از اطالع���ات مواجه
اس���ت .این اطالعات نش���أت گرفته از محرک های خارجی و یا حاصل افکار و احساسات افراد
اس���ت .برای اس���تفاده از این اطالعات ،طبقه بندی آنها الزم است .در نظریه های شناختی
اطالعات را س���ازمان میده���د و بر چگونگی درک و پاس���خ دهی به اطالعات���ی مثل اطالعات
مربوط به اش���یا ،اف���راد و رویدادها کمک می کند (سچرس���ت و ها کس���ون .)1963 ،بنابراین ،در رویکرد
پ���ردازش اطالع���ات ،واحدهای س���اختاری ش���خصیت طرحواره هایی هس���تند ک���ه ماهیت
شناختی دارند.
 .2-4مفاهیم ساختاری شخصیت در رویکرد دینی
در رویکرد دینی ،س���اخت اولیه ش���خصیت از نفس تشکیل ش���ده است که دو ساحت مادی
و غیر مادی دارد .س���احت مادی نفس به ُبعد زیس���تی شخصیت اشاره دارد که جایگاه همه
ً
غرایز و نیازهای فیزیولوژیک اس���ت .این بخش از نفس بهدلیل مادی بودن ،کامال ناهش ��یار
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این طبقه بندی ها طرحواره خوانده می ش���ود .هر طرحواره یک س���اختار شناختی است که

است و قلمرو غیر منطقی شخصیت را در اختیار دارد .ساحت غیر مادی نفس ،یک ساخت
روانی به نام فطرت دارد .فطرت ناظر به نحوه خلقت و آفرینش انس���ان اس���ت و در بین همه
انسان ها بهطور مشترک وجود دارد .این ساحت از نفس در درون خود عناصری به نام عقل،
1. similarity pole
2. contrast pole
3.Secherst, L., & Hackson, D. N.
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قلب و قوه اختیار دارد که هر کدام به نوبه خود

کارکردهایی دارند( .بشیری و حیدری)1396 ،

ب���دن کودک و س���اخت روانی اولیه یعنی فطرت او ،پی���ش از تولد فاقد هرگونه کنش وری
مستقل است و همه فعل و انفعاالت آن با مکانیزم های حا کم بر بدن مادر و هماهنگ با آن
انجام می گیرد .با تولد ،کنش وری نفس به تدریج و به صورت مس���تقل آغاز می ش ��ود .از آغاز
تولد ،عناصر ساختاری نفس در تعامل با یکدیگر قرار میگیرند ،سپس کل ارگانیزم با عوامل
محیطی تعامل برقرار می کند .این تعامل دوس���ویه جنبه کنشوری و پویش ��ی شخصیت را
نش���ان می ده���د .در اینجا دو نوع س���اخت وجود دارد؛ یک س���اخت اولیه ک ��ه از آن تعبیر به
فطرت ش���ده است و یک س���اخت ثانویه

که قرآن از آن به ش���ا کله تعبیر می کند (ر.ک ،.اسراء)84 :

و روان شناس���ان آن را ش���خصیت نامیده ان���د .بنابراین ،ش���خصیت (ش���ا کله) حاصل تعامل
درون ارگانیزمی و تعامل برون ارگانیزمی همراه با رفتارهای اختیاری است.
حاصل اینکه فطرت در بردارنده عناصر س���اختاری اولیه شخصیت است .این ساختارها
بالقوه هس���تند و در تعامل با عوامل و ش���رایط محیطی آشکار می ش���وند .بنابراین ،می توان
گف���ت ک���ه ظرفیته���ای فطری موج���ود در انس���ان یک نق���ش زمین���ه ای برای ش ��کل گیری
واحدهای ساختاری ثانویه یعنی ،شا کله یا شخصیت دارد.
 .5واحدهای ساختاری شخصیت زن و مرد در رویکرد دینی
در مورد نظام ساختاری شخصیت زن و تفاوت آن با مرد سؤاالت زیادی مطرح است .اولین
پرس���ش درب���اره تف���اوت زن و مرد این اس���ت که آیا زن و م���رد از نظر ماهی ��ت و اصل آفرینش
تفاوت���ی دارن���د یا نه؟ س���ؤال دیگ���ر اینکه آی���ا زن و م���رد از نظر نظ���ام س���اختاری و واحدهای
س���اختاری تشکیل دهنده شخصیت با یکدیگر تفاوت دارند یا نه؟ آیا ساخت روانی اولیه زن
و مرد تفاوت دارد؟ و آیا ساخت روانی ثانویه زن و مرد تفاوت دارد؟
درباره نحوه آفرینش زن و مرد آیات متعددی در قرآن وجود دارد؛ یکی از صریح ترین آیاتی

َ ُ ْ َ ُ َّ
َُ َ
که بتوان به آن استناد کرد آیه اول سوره نساء است که می فرمایدَ « :یا ا ّی َها ّالن ُاس ّاتقوا َر ّبک ُم ال ِذی
َّ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ َ ً
َََ ُ
یرا َو ِن َس ً
���اء .»...این آیه تصریح دارد
خلقک���م ِمن نفس و ِاحدة وخلق ِمنها زوجها وبث ِمنهما ِرجاال ک ِث
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بر اینکه همه انسان ها ،اعم از زن و مرد از نفس واحدی آفریده شده اند .طبرسی دراین باره

می فرماید« :مراد از نفس در آیه ،به اجماع همه ّ
مفس���ران ،آدم؟ع؟ اس���ت» .فخر رازی با استش ��هاد

ُ ُ َ ُ ّ َ ََ َ
ُ
به این آیه می گویدَ « :
َ
الوضع
آدم اال ا ّنه ا ّنث
الواحدة هیهنا هو
بالنفس
المسلمون علی َّان المراد
اجمع
ِ
ِ
لفظ النفس» (رازی1404 ،هـ.ق.)160/4 ،
علی ِ

گرچ���ه مص���داق «نفس واح���ده» در این آیه آدم؟ع؟ اس���ت ،ولی بهکار ب���ردن واژه نفس و
انتساب خلقت همه انسان ها به آن نفس ،این نکته را در بردارد که همه افراد بشر اعم از زن
و مرد از یک ریش���ه و اصل سرچش���مه می گیرند و گوهر آفرینش آنها به یک گوهر برمی گردد.

از ای���ن بخش آی���ه که می فرمایدَ « :و َخ َلق ِمنها َ
زوجها» نیز دانس���ته می ش���ود که همس���ر آدم از

ماهیت و جنس خود اوس���ت و هر دو یک حقیقت دارند .به عبارت دیگر«ِ ،من» در این آیه،
نش���ویه اس���ت نه تبعیضیه؛ یعنی همس���ر حضرت آدم از جنس خود آدم و همانند اوس ��ت.
َ

َ

ً

در بخ���ش دیگری از آیه که می فرمایدَ « :و َب ّث ِم ْن ُه َما ِر َجاال ک ِثیرا َو ِن َس���اء» نیز به خوبی اس ��تفاده

نق���ش دارن���د .حتی ا گر حضرت ّ
ح���وا از ماهیتی دیگر و یا بخش خاص���ی از وجود حضرت آدم
آفریده شده باشد ،فرزندان آدم و حوا به یک امر مشترک بین آدم و حوا برمی گردند ،نه آنکه
فرزندان دختر از یک حقیقت به وجود آمده باشند و فرزندان پسر از حقیقتی دیگر .بنابراین،
باتوج���ه به توصی���ف آفرینش زن و مرد در قرآن ،تفاوتی در ماهیت و سرش���ت زن و مرد وجود
ندارد .قرآن ابتدا آفرینش نخس���تین انسان را به فرش���تگان خبر می دهد و اظهار می دارد که
می خواهد در زمین ،خلیفه و جانش���ین قرار دهد (ر.ک ،.بقره ،)30 :س���پس در ادامه به چگونگی
خلق انس���ان می پردازد (ر.ک ،.حجر .)28-31 :آنگاه اس���ماء را به او می آموزد و با او پیمان می بندد
که از اطاعت و بندگی ش���یطان اجتناب کند (ر.ک ،.یس )60:و آدم و همس���رش را در بهشت جای
داده رهنمودهایی را برای بهرهمندی هرچه

بیش���تر از نعمات بهش���تی به آنها می دهد (ر.ک،.

درم و نز تیصخش یراتخاس ماظن توافت رب دیکأت اب یسانش ناور و نآرق هاگدید زا تیصخش راتخاس

میشود که نسل و ریشه همه آدمیان به آدم و حوا بر میگردد و آدمیان ،چه زن و چه مرد از
یک زن و مرد پدید آمده اند و در ّ
تکون ،رش���د و گس���ترش نسل انسانی هر دو صنف زن و مرد

بقره.)34-35 :
باتوج���ه به این آیات روش���ن ش���د که در آفرین���ش زن و مرد هیچ تف���اوت و تمایزی وجود
ندارد؛ زیرا در آیات مربوط به آفرینش انس���ان ،س���خن از خلقت نوع انسان است ،انسانی که
برخوردار از روح الهی است ،نسل او از آدم و َ
حواست ،دارای سرشتی مشترک و ُملهم به خیر
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و شر است ،از ظرفیت ها و استعدادهای گرایشی ،بینشی و توانشی مشترکی برخوردار است و
هر دو جنس مورد تکریم الهی قرار گرفته و از کرامت ذاتی مشترکی بهرمند هستند .بنابراین،
س���اخت روانی اولیه زن و مرد به دلیل مبتنی بودن بر فطرت و سرش���ت مش ��ترک ،همس ��ان
است و هیچ تفاوتی در ماهیت و اصل آفرینش ندارند( .ر .ک ،.بشیری)1391 ،

عالمه طباطبایی نیز در این زمینه می فرماید:
مش���اهده و تجرب���ه حکم می کند ک���ه زن و مرد دو فرد از نوع واحد هس���تند (یعنی
دو ف���رد انس���انی)؛ زیرا تم���ام آثاری که در مردان آش���کار اس���ت در زنان نیز پیداس���ت.
ب���روز آثار یک نوع نش���ان دهنده تحقق خارجی آن نوع اس���ت .می���ان این دو صنف در
آثار مش���ترک ،ش���دت و ضع���ف وجود دارد ،اما این تفاوت س���بب بط�ل�ان حقیقت نوع
در فرد نیس���ت .از اینجا روش���ن می ش���ود که کماالت فرعی که برای یک صنف میسور
است ،برای صنف دیگر نیز دست یافتنی است؛ همان گونه که کماالت معنوی چنین
هس���تند .زیباترین و جامع ترین س���خنی که این مطلب را بی���ان می کند ،این آیه 195
َ َُ
َ
ُ
ُ
ََ َ ُ َ
سوره آل  عمران است ...« :أ ّ ِنی ال أ ِض ُیع َع َمل َع ِامل ِّمنکم ِمن ذکر أ ْو أنثی َب ْع ُضکم ِمن
َب ْعض .»...قرآن وقتی از استعدادها و توانمندی های انسان سخن می گوید ،آنها را به
صنف خاصی از مرد یا زن اختصاص نداده و همه جا از واژه انسان ،ناس استفاده کرده
اس���ت و هیچ اس���تثنایی درباره زنان یا تفصیلی برای مردان قایل نشده است و همه را
در جوهر انس���انیت و توانمندی های انسانی یکس���ان می داند و صفات و ویژگی هایی
مثل روح الهی (ر.ک ،.حجر ،)28 :تسویه و تعدیل در خلقت (ر.ک ،.تین ،)4:ابزارهای ادراکی
(ر.ک ،.مؤمن���ون ،)78 :فط���رت اله���ی (ر.ک ،.روم )30:و حمل امانت (اح���زاب )72 :را برای هر دو
بیان می دارد( .ر.ک ،.عالمه طباطبایی)90/18 ،1387 ،

در مورد س���ؤال دوم که آیا زن و مرد از نظر واحدهای س���اختاری ش���خصیت تفاوت دارند
ی���ا ن���ه؟ به دلیل پیچیدگی ش���خصیت ،هنوز پاس���خ مش���خصی به آن داده نش ��ده اس ��ت .از
مجموع پژوهشهایی که درباره س���اخت ش���خصیت انجام گرفته است ،چنین برمی آید که
روان شناسان برای شخصیت ابعاد گونا گونی قایل اند .این ابعاد بیانگر این است که ساخت
ش���خصیت جنبه های متع���ددی دارد که هر نظریه پرداز بر جنبه خاصی تأ کید کرده اس ��ت.
برخی مانند مزلو بر سلسله مراتب نیازها و جنبه های انگیزشی شخصیت تأ کید دارند ،برخی
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مثل فروید جنبه های زیستی را برجسته کرده اند و عده ای مانند جورج ِکلی به بخش هشیار
و جنبه عقالنی تأ کید دارند( .بشیری و حیدری)1396 ،

برای تعیین ابعاد شخصیت باید به ساحت های وجودی انسان توجه شود .ثابت شده
اس���ت که انس���ان دارای دو س���احت مادی و غیر مادی اس���ت که هر کدام اس���تلزاماتی دارد.
س���احت مادی انس���ان بیانگر این اس���ت که شخصیت ،بعد زیس���تی دارد (ر.ک ،.بش ��یری )1396 ،و
ساحت غیرمادی انسان نیز ناظر به جنبه های شناختی ،انگیزشی و عاطفی شخصیت دارد.
بنابراین ،برای شخصیت حداقل چهار بعد انگیزشی ،شناختی ،رفتاری و زیستی می توان در
نظر گرفت .وقتی س���خن از تفاوت های ساختاری ش���خصیت زن و مرد به میان می آید ،باید
این ابعاد چهارگانه مورد توجه قرار گیرد.
 .1-5تفاوت های فیزیولوژیکی زن و مرد
در زمینه تفاوت های فیزیولوژیکی زن و مرد تحقیقات فراوانی شده است؛ از دستگاه تناسلی
و تولید مثل گرفته تا طول عمر و دس���تگاه های عصبی ،گوارش���ی ،اس���تخوان بندی ،تنفسی

آبس���تنی ،زایمان ،شیردهی ،یائسگی و آشکار است .همچنین یافته های آزمایشگاهی قابل
توجهی مبنی بر اینکه به میزان متوس���ط برخی از ویژگی های خونی و هورمونی در زن و مرد
متف���اوت اس���ت ،وج���ود دارد .به گونه ای که مش���اهده آنچه در بدن م���رد طبیعی می نماید،
در پالس���مای خون یا ادرار زن ،هش���داردهنده اس���ت و می تواند نش���انه نوعی اختالل باشد.
تف���اوت زن و مرد از نظر دس���تگاه های عصبی ،تفاوت در اس���تخوان بندی زن و مرد و تفاوت
در س���ایر دس���تگاه های بدن ،همچون دس���تگاههای ادراری ،قلب و ریه مورد تأیید و تصرح
فیزیولوژیس���ت ها .روان شناس���ان نیز با تکیه بر همین مبانی و یافته های زیست شناسانه به
تأثیر این تفاوت ها بر فرآیند تحول روانی و رفتاری زن و مرد اذعان دارند( .ر.ک ،.احمدی)1384 ،

درم و نز تیصخش یراتخاس ماظن توافت رب دیکأت اب یسانش ناور و نآرق هاگدید زا تیصخش راتخاس

و گردش خون .نتایج این تحقیقات نش���ان می دهد که دس���تگاه تناسلی زن نسبت به مرد
پیچیده تر اس���ت و تأثیر آن در ّ
تحوالت هورمونی و به وجود آمدن مسائلی همچون قاعدگی،

 .2 -5تفاوت های روان شناختی زن و مرد
برخی اندیش���مندان مس���لمان ب���رای اثبات تفاوت ادرا ک���ی زن و مرد به آیه  18س���وره زخرف
استدالل کرده اند.عالمه طباطایی در تفسیر این آیه ،می نویسد:
خداوند متعال دو صفت پرورش در زینت و عدم توانایی بر اس���تدالل و محاجه را
برای زن ذکر کرده است؛ زیرا جنس زن به طور طبیعی از احساسات و عواطف سرشاری

77

ّ
برخوردار و نیروی تعقل او در قیاس با مرد ضعیف تر اس���ت و جنس مرد به عکس این
است( .طباطبایی1415 ،هـ.ق)90 /18 ،

ایشان بر این باور است که دو صفت در زنان مظهر این ویژگی است :نخست عالقه شدید
َ

َ ُ

ْ ْ

به زیور و زینت که از جمله «أ َو َمن ُی َن ّشأ ِفی ال ِحل َی ِة» دریافت می شود و دوم عدم توانایی بر بیان
ْ

َ

مقصود خویش در استدالل و برهان که جمله « َو ُه َو ِفی ال ِخ َص ِام غ ْی ُر ُم ِبین» بر آن داللت دارد.

عالمه طباطبایی علت ویژگی دوم را چنین بیان می کند:
اس���تدالل و برهان نیازمند نیروی عقالنی زیاد است که زنان در مقایسه با مردان،
در ای���ن ام���ر ضعیفترند .البته این بدان معنا نیس���ت ک���ه زن توان احتج���اج ندارد یا
نیروی اس���تداللش کم اس���ت ،بلکه زن منطق و اس���تدالل را به کار می گیرد ،اما قدرت
اظهار ندارد .آنچه باعث می ش���ود زن���ان نتوانند مکنونات خود را در مقام اس���تدالل و
ّ
محاجه بیان کنند و مانع حرف زدن آنها می ش���ود ،ش���دت احساس���ات و عواطف آنان
اس���ت .احساس���ات و عواطف شدید زن از ادامه س���خن گفتن وی مانع می شود .زن با
شروع به سخن در مجادله ،احساساتی شده ،گریه میکند یا سخن در گلویش می ماند
و توان بیان آن را ندارد .بنابراین ،با این تفسیر و معنا هماهنگی خوبی بین جمله صدر
َ َّ ُ
َ
ْ َ َ
َ َ ُ
َ َُ
ْ َْ
ام غ ْی ُر ُم ِبین» برقرار می ش���ود.
«أو من ینش���أ ِفی ال ِحلی ِة» و جمله ذیل «و هو ِفی ال ِخص ِ
(طباطبایی1415 ،هـ.ق)90 /18 ،

برخی از مفس���ران برای اس���تدالل ب���ه فزونی درک عقالنی مردان به آیه  34س ��وره نس ��اء
ک���ه بیانگر نقش مدیریتی مرد در خانواده اس���تّ ،
تمس���ک کرده اند .باتوجه ب ��ه اینکه انجام
نق���ش مدیریتی در خانواده نیازمند نگرش���ی منطق���ی و خردمندانه به قضای ��ا در امور زندگی
اس���ت ،گذاشتن چنین مس���ئولیتی در کانون خانواده برعهده مرد ،از رجحان نوع مردان در

َ
برخ���ورداری از این نگرش حکایت می کند .مفس���ران زیادی جمله «ب َم���ا َف َّض َل ُ
اهّلل َب ْع َض ُه ْم َعلی
ِ
َب ْعض» را که بر وجود تفاوت بین زن و مرد داللت می کند ،بر همین نکته حمل نموده اند .با

تکی���ه بر تحلیل حکم مدیریت مردان در خانواده ،می توان گفت که از دیدگاه قرآن ،بین زن
و مرد نوعی تفاوت ادرا کی وجود دارد .عالمه مصباح یزدی نیز یکی از ش���رایط تفکر صحیح و
س���نجش و داوری درست را تس���لط بر خود ،ضبط و مهار عواطف و احساسات می داند .وی
معتقد است که زن در این زمینه آسیب پذیر و ناتوان است؛ زیرا شدت عاطفه در زنان مانعی
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جدی از نگرش عقالنی به مس���ئله اس���ت ،اما مرد چون عواطف ضعیف تری دارد با س ��هولت

بیش���تری می تواند بر خود تسلط یابد و با فرونشاندن عواطف و احساسات خود ،واقعیات را
به روشنی و وضوح ببیند و از سر واقع بینی حکم و داوری کند (مصباح یزدی.)1378 ،
قدرت تعقل در هر دو جنس وجود دارد ،ولی در مرد به دلیل موانع کمتر اقتضای تعقل،
بیشتر است .مطالب به دست آمده در علوم جدید نیز این توجیه را تأیید می کنند .این علوم
عوامل متعددی را در تفاوت ادرا ک مؤثر میدانند .از جمله این عوامل ،عالقه و رغبت های
ش���خص ادرا ک کننده اس���ت (اس���تیفن ،بیتا .)204-203/1 ،همچنین روان شناسان هنگام سخن از
توانایی های ذهنی و شناختی ،هوش و کارکردهای آن را بررسی می کنند .انسان هوشمند،
درک ،حافظه و احس���اس برتری دارد و روابط بین اش���یا را بهتر درمی یابد ،وا کنش های وی
متناس���ب اس���ت و در مقابل هیجانات ،انفعاالت و عواطف ،دقیق تر ،ظریف تر و مؤثرتر عمل
می کند .ازجمله سؤال هایی که از دیر هنگام مورد توجه روان شناسان بوده است عبارتند از:
آیا بین هوش با جنسیت رابطه وجود دارد؟ باآنکه تحقیقات کمی و کیفی زیادی دراین باره

 .6بحث و نتیجهگیری
در ی���ک جمع بن���دی کلی می توان گف���ت که مفاهیم س���اختاری در ش���کل گیری یک نظریه
شخصیت ،اهمیت خاصی دارد و روانشناسان در این مفاهیم ساختاری اتفاق نظر ندارند و
این ناشی از نوعی ناهمگرایی در دیدگاه های نظری آنهاست .با بررسی منابع دینی ،مشخص
شد که مفهوم فطرت و شا کله از مفاهیم اساسی و کلیدی تبیین ساخت شخصیت است .در
ماهیت و سرشت وجودی تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و هر دو از گوهر انسانی مشترکی
برخوردارن���د و زن و م���رد در ه���دف غایی آفرینش ،اش���ترا ک دارند ،نه آنک���ه یک جنس محور
اصلی هستی باشد و جنس دیگر فرعی و یا طفیلی و هیچ کدام مقدمه وجود دیگری نیست.
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انجام شده است ،ولی به دلیل پیچیدگی موضوع ،پاسخ قطعی در این زمینه دشوار است.

از نظر نظام س���اختاری ش���خصیت ،تفاوتهایی بین دو جنس وج���ود دارد؛ زنان در بعد در
عاطف���ی احساس���ات و عواطف رقیق تری در مقایس���ه با مردان دارند و م���ردان به دلیل نقش
مدیریتی در خانواده و سایر نهادهای اجتماعی ،نیازمند نگرش منطقی و خردمندانه نسبت
به زندگی هس���تند .اینکه در دین اس�ل�ام مس���ئولیت مدیریت خانواده برعهده مرد گذاش ��ته
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ش���ده اس���ت ،نش���انه رجحان نوع مردان در برخورداری از این نگرش است که می توان قائل
به تفاوت ادرا کی بین زن و شد .همچنین ا گر جنسیت ،یکی از عوامل ساختاری شخصیت
در نظر گرفته ش���ود ،به طور طبیعی بین شخصیت زنانه که مادینگی روان در آن غالب است
با ش���خصیت مردانه که نرینگی روان در آن قوی تر اس���ت ،تفاوت وجود دارد .به تعبیر دیگر،
ه���ر دو جن���س از مادینگی روان و نرینگی روان و ویژگی های مرب���وط به هر کدام برخوردارند،
اما زن در ویژگی های زنانه قوی تر اس���ت و م���رد در خصوصیات مردانه برتری دارد .بنابراین،
می توان نتیجه گرفت که زن و مرد از نظر نظام ساختاری شخصیت با یکدیگر تفاوت دارند.
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چکیده التین

Abolghasem Bashiri1

This descriptive-analytical study was conducted with the purpose of investigating the
structural concepts of personality from the view of Quran and psychology with an emphasis
on the difference between the structural system of women's and men's personality. The
interpretive method was applied for referring to the verses of Quran; thus, research
sources, including personality books and studies which had been conducted during
2000-2018, were examined. After reviewing them, it was determined that there was no
research that had examined the subject of this study. The findings of the present study
show that psychologists have used different structural concepts for explaining mental
structure that it indicates a kind of non-convergence in their theories. Thinking on religious
teachings shows that each person has an early mental structure which is called Fitrat in
Quranic literature. Then, each person obtains a secondary mental structure which is called
Shakeleh after interaction between his/her Fitrat and environmental factors. The findings
demonstrate that women and men have common natural traits in terms of the early mental
structure, but they are different concerning the secondary mental structure and they have
two different structural systems in which there are perceptual, emotional, and functional
differences in terms of both biological and psychological dimensions.
Keywords: structural concepts, personality, Shakeleh, Fitrat, mental structure, difference
between women and men, Quran.
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