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Abstract
The subject of personality is one of the most important topics in 
anthropology.
The Holy Qur'an refers to the formation of human behavior based 
on his personality and considers that having a healthy society re-
quires people with a balanced personality. Using a comparative 
method, this research has explored personality from the perspec-
tive of the Holy Quran and management knowledge.
 The findings of this study indicate that the new management 
knowledge in the study of personality pays attention only to 
physical-biological factors and has neglected the psychologi-
cal aspect of human beings and has neglected it. This natural-
ly gives a vague and inaccurate picture of a healthy personality. 
Therefore, the Holy Quran, in addition to accurately revealing 
the components, dimensions and manifestations of a healthy per-
sonality and its balanced characteristics and criteria, has shown a 
balanced personality by taking a middle path and creating a bal-
ance between the material and spiritual aspects of man. The Holy 
Qur'an refers to "personality" with the word "shakleh" meaning 
the properties of the flesh, which is the infrastructure and cause of 
human behavior, part of which is the internal dimensions and part 
of which is the external dimensions of man. Internal dimensions, 
non-acquired; But they are contextual and their role-playing is 
potential, but the external, acquired and constructive dimensions 
of the personality are actual, on which the explanation, change, 
adjustment, control and prediction of human behaviors depend.
Keywords: Quran, management, structure, personality, person-
ality dimensions.
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چکیده
موضوع شــخصیت از مهم  ترین مباحث انســان شناسی است. قرآن کریم در 
مورد شــکل گیری رفتار آدمی بر اساس شخصیتش اشاره نموده و برخورداری 
از جامعه ســالم را مستلزم داشتن افرادی با شــخصیتی متعادل می داند. این 
تحقیق با کاربســت روش تطبیقی، شــخصیت را از منظر قرآن کریم و دانش 
مدیریت  به کاوش گرفته اســت. یافته های این پژوهش بیانگر آن اســت که 
دانش مدیریت جدید در مطالعه شــخصیت تنها به عوامل جسمی - بیولوژیک 
توجه می کند و جنبه روحی و روانی انسان را کنار گذاشته و از آن غفلت کرده 
اســت. این امر، طبیعتً تصویری مبهم و غیردقیق از شخصیت سالم به دست 
می  دهد. لذا قرآن کریم، عالوه بر آشکارسازی دقیق مؤلفه ها، ابعاد و جلوه های 
شخصیت ســالم و ویژگی ها و مالک های تعادل یافته آن، با در پیش گرفتن 
راه میانه ای و ایجاد تعادل میان جنبه های مادی و معنوی انســان، شخصیتی 
متعادل را نشــان داده است. قرآن کریم، از »شخصیت« با واژه ی »شاکله« به 
معنای ملکات نفسانی یاد کرده که به مثابه ی زیرساخت و علت بروز رفتارهای 
انســان است که بخشــی از آن را ابعاد درونی و بخشی را ابعاد بیرونی انسان 
تشکیل می دهد. ابعاد درونی، غیر اکتسابی؛ اما بسترآفرین بوده و نقش آفرینی 
آن ها به صورت بالقوه اســت، ولی ابعاد بیرونی، اکتسابی و سازنده شخصیت 
بالفعل اســت که تبیین، تغییر، تعدیل، کنترل و پیش بینی رفتارهای انســان 

وابسته به آن ها است. 
واژگان کلیدی: قرآن، مدیریت، شاکله، شخصیت، ابعاد شخصیت.
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مقدمه
 در میان موجودات متنوعی که در نظام هســتی زندگی می کنند، انســان موجود بسیار 
پیچیده ای اســت که از یکسو مورد ســتایش)بقره/31-34؛ احزاب/72( و جانب دیگر 
مــورد نکوهش)انعام/179( آموزه هــای وحیانی قرار گرفته اســت. زمانی که در مقام 
ســتایش قرار دارد، او را باالتر از از فرشــته)بقره/ 33 - 31(، خلیفـــة اهلل )بقره/34(، 
ُدوا{ )بقره/ 34(. و امانت دار  ُدوا آِلَدَم َفَســجَ َماَلِئَكــِة اْســجُ مسجود فرشــتگان}َوِإْذ ُقْلَنا ِلْ
)احــزاب:  َبــاِل َفَأَبــنْيَ َأْن َيْحِمْلَنَهــا{  ْلجِ ْرِض َوا ــَماَواِت َواْلَ َماَنــَة َعَ الَسّ ــا َعَرْضَنــا اْلَ الهی}ِإَنّ

ْنَعــاِم َبــْل ُهْ َأَضُلّ  72( و به هنــگام نکوهــش، او را پســت تر از چارپایان}ُأوَلِئــَک َكْلَ
ُأوَلِئــَک ُهُ اْلَغاِفُلوَن{)انعــام/ 179( معرفی کرده اســت.  در قرآن کریم از او با اوصافی 
نَْســاَن َلَكُفــوٌر{  ــُه َكَن َظُلوًمــا َجُهــوًل{ )احزاب/72(، ناســپاس}ِإَنّ اْلِ ماننــد جاهل}ِإَنّ

نَْساَن ُخِلَق َهُلوًعا{   ُه َكَن َظُلوًما{ )احزاب/72(، سیری ناپذیر }ِإَنّ اْلِ )حج/66(، ستمکار }ِإَنّ
نَْساُن  نَْســاُن َقُتوًرا{ )اسراء/100(، شــتابزده }َوَكن اْلِ )معارج/19(، تنگ چشــم }َوَكَن اْلِ
وٌر{ )هود/10( و مانند آن را معرفی کرده  ُه َلَفِرٌح َفخُ وًل{ )اســراء/11(، فخرفروش }ِإَنّ َعجُ
اســت. قرآن کریم در مورد شــکل گیری رفتار آدمی بر اساس شخصیتش اشاره نموده 
است: }ُقــْل ُكلٌّ يْعَمــُل َعَ  َشــاكِلِتِه ...{؛ بگو: هرکس بر حسب ساختار ]روانی و بدنی[ 
خود عمل می کند...« )اسراء/84(. »شاکله« به معناى خوى و روشی است که اخالق را 
شکل می دهد )طوسی، بی تا: 6/ 514؛ راغب اصفهانی، 1412: 463(. از این رو مؤمن و 
کافر طبق طبیعت و خوى و منش خود رفتار مى کنند.)طبرسی، 1372: 6/ 673( تأکید 
قرآن کریم و پیامبر اســالم و ائمه معصومین بر شناخت خویشتن و اصالح 
نفس بوده اســت، تا آن جا که برای وصول به خداشناســی، خودشناسی را مقدمه الزم 

ه« )تمیمی آمدی،1410: 588(. معرفی کرده اند: »َمن َعَرَف َنفَسه َفَقد َعَرَف َربَّ
 در دانش مدیریت، شخصیت انسان از اهمیت باالیی برخوردار است. زیرا از سویی تأثیر 
به ســزایی در  چگونگی فهم، ارزیابی و واکنش فرد در مواجهه با محیط دارد )مورهد 
وگریفین 1388: 81( و ســوی دیگر، رفتارهایی که در ســازمان اتفاق می افتد، چالش 
و تهدیدی برای مدیران ســازمان به شــمار می آید که کنترل آن ها مبتنی بر معرفت، 
بر تفاوت های شخصیتی افراد ســازمان است. زیرا رفتارها، دارای علت و منشأ هستند 
که محل شــناخت آن در شــخصیت انسان اســت و از همه مهم تر، هر فرد سازمانی 
از ویژگی هــای منحصر به فرد بــه خود و از ظرفیت های خاصی برخوردار اســت که 

می بایست متناسب با آن با وی رفتار کرد )وی ریچ و کونتز، 1388: 506(.
آنچه افراد را از یکدیگر متمایز می سازد و ارزش ذاتی و مقام حقیقی هر کس را نمایان 
می کند، »شــخصیت« آنهاست؛ با آن که اشخاص از لحاظ صفات نوعی و واکنش هایی 
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که در میان مردم مشــترک اســت و از جنبه عمومی حیات اجتماعی، به یکدیگر شبیه 
هســتند، در عین حال، از نظر خصایص طبیعــی و تربیتی، هر کس دارای ویژگی های 
اختصاصی و صفات معینی است که وی را از سایر هم نوعانش جدا می سازد )فرامرزی، 

.)30 :1388
بنابراین با شناخت شخصیت:

1. میل به حقیقت جویی در خویشــتن بیشــتر می شــود و در واقع نوعی شناخت خود 
محسوب می شود. یعنی انسان زمانی می تواند از مرز حیوانی به قلمرو انسانی بگذرد که 

بتواند شخصیت خود را برای خویشتن مطرح سازد )حقانی، 1389: 1/ 240(.
2. شناخت دیگران، موجب می شود تا در ارتباط متقابل با آنان موضع گیری های مناسب 

و آگاهانه ایجاد شود )کریمی، 1378: 7(.
3. شــناخت شخصیت به پیشــگیری و درمان برخی ناهنجاری های اخالقی و... کمک 

می کند.
4. با مطالعه موضوع شــخصیت، این امکان فراهم می شــود که راه های مناسبی برای 
تربیت، هدایت، آموزش و حتی پیشــگیری از برخی مسائل رفتاری و اخالقی در پیش 

گرفته شود )حقانی، 1389: 240/1(.
در این پژوهش با بررسی مفهوم شخصیت از منظر قرآن کریم و دانش مدیریت تالش 
می شــود تا شخصیت را به دقت مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر به پرسش های 

اساسی زیر پاسخ داده شود.
1. شخصیت از دیگاه قرآن و دانش مدیریت چیست؟

2. ابعاد شخصیت از منظر قرآن کریم و علم مدیریت چند دسته هستند؟
3. وجوه تفوق شخصیت شناسی از دیدگاه قرآن بر دانش مدیریت کدامند؟

افزون بر آن، موضوع از آن جهت اهمیت پیدا می کند که در سازمان های اسالمی، درک 
پیچیدگی های رفتاری کارکنان مسلمان و بهره گیری از رفتار صحیح در برابر آنان، دارای 
حساسیت ویژه ای است. از این رو، ضروری است که مدیران سازمان های اسالمی برای 
شــناخت و پیش بینی رفتار کارکنان سازمان خود، ابعاد معنوی و ارزش ها و ساختارهای 
ذهنی آن ها را که متأثر از نظام ارزشــی حاکم اســت بشناســند و به مبانی فکری و 
ایدئولوژیکــی آنان توجه کنند. به تبع با عنایت به تفاوت میان نظام ارزشــی جامعه ی 
اســالمی با جوامع دیگر، رفتار کارکنان سازمان های اسالمی مبتنی بر پیش فرض هایی 
است که نوع رفتار آنان را با رفتار کارکنان سازمان های غیر اسالمی متفاوت می سازد و 
چنین تفاوت را باید در زیر ساخت های شخصیت کارکنان سازمان های اسالمی جستجو 
کرد. این مسئله مهم، پژوهشگران و اندیشوران مسلمان را مکلف می سازد تا در موضوع 
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رفتار کارکنان سازمان با رویکرد اسالمی پژوهش و تحقیق کنند. 
بنابرایــن با توجه به نقص دانش رایج از حل معمای شــخصیت انســان و جامعیت و 
عظمت وجودی قرآن که نیازهای مدیریتی و هدایتی انسان را به درستی و دقیق بیان 
کرده اســت، بی تردید به تبیین یکی از مهم ترین ابعاد وجودی انسان، یعنی شخصیت 
نیز پرداخته اســت. از ایــن رو، نگارنده مقالــه حاضر با روش تفســیر موضوعی برون 
قرآنی)اســتنطاقی(، با هدف دست یازیدن به مفهوم و نقش شخصیت در رفتار کارکنان 
سازمان از منظر آموزه های قرآن، تالش می کند زمینه ورود اثربخش آموزه های وحیانی 
در متن زندگی سازمانی و فرآیندهای مدیریتی را با رویکرد علمی فراهم کرده و مسئله 

حیاتی جدیدی را پیش روی اندیشمندان حوزه قرآن و علوم قرار دهد.

پیشینه تحقیق
 موضوع شــخصیت در دانش های متعدد مثل علوم سیاســی، تربیتی و مدیریت مورد 
کنکاش قرار گرفته اســت. هرچند خاســتگاه آن دانش روان شناسی دانسته شده است. 
نزدیک به این موضوع مقاله هایی نیز به رشــته تحریر در آمده است که برخی از آن ها 

اشاره می شود.
بــه عنوان نمونه، یــک پژوهش با عنوان »شخصیت شناســی و ارتبــاط آن در رفتار 
سازمانی« توسط عبدالعلی پور و بساک )1399(  انجام شده است که در آن، به اهمیت و 
جایگاه تفاوت های فردی و ویژگی های شخصیتی کارکنان در سازمان ها می پردازد. در 
پژوهش دیگر با عنوان »فهم رفتار سازمانی مبتنی بر فقه«، منطقی و دیگران )1398( 
به شناســایی عوامل مؤثر بر شــکل گیری رفتار افراد در سازمان اشاره می کنند. عنوان 
تحقیق »بررسی دیدگاه عالمه طباطبایي در تفسیر مفهوم شاكله و  الزامات تربیتي آن 
در تفســیر المیزان«، موضوع تحقیق سلمان ماهینی و فرامرز قراملكی )1394(، است 
که نشــان می دهد عالمه طباطبایي در تفسیر شاكله، دیدگاه ملكه انگاري را مد نظر 
قرار داده و ســالمت نفس، رشــد و كمال آن را در گرو شاكله دانسته است. بر اساس 
تفســیر وي، با شناخت شــاكله، به مثابه ی زیرســاخت و علت دروني رفتار، تربیت به 
منزله ی تغییر این زیرســاخت تلقي، و تغییر رفتار از طریق آن جســتجو مي شود. توجه 
به این سطوح ناپیداي رفتار، برخالف سنت رایج معطوف به تغییر ظاهري رفتار، نوعي 
ژرف نگري در تبیین رفتار و تغییر آن است كه به اثربخشي تربیت مي انجامد. عالمه، با 
اثبات در حد اقتضاءبودن تأثیر شــاكله در رفتار، شبهة جبري بودن رفتار را رد مي كند و 

عمل برخالف شاكله و تغییر آن را دشوار، ولي ممكن مي داند. 
در مقاله موسوی جالل و ملکی )۱۳۹۳( با عنوان »شاخصه های رفتار سازمانی از نگاه 
قرآن«، پیامبر به عنوان بهترین الگو برای رفتار عملی مدیریت در جامعه معرفی شــده 
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است. در نظر نویسندگان، مدیریت قرآنی مدیریتی عملی، متمرکز، مشاوره جویانه، باز و 
آزاد است. ارتباطات در رفتار عملی مدیریت بسیار موثر است و برای تقویت زیرساخت ها 
و ارزش ها و هدف های ســازمان، باید دارای الگو و مشخصه ای باشند که قرآن اصولی 
را برای آن بر می شــمرد. در رفتار عملی مدیریت نظارت اســالمی، دو فرایند درونی و 
بیرونــی را همزمان با هم درنظر دارد که آیات قــرآن آن را بازگو می کند که بر مدیر 
هیچ چیز نباید پنهان بماند. برای این که مدیر بتواند از درجه علمی و تعهد افراد استفاده 

کند، مشورت و تیم گرایی را معرفی می کند. 
در تحقیق دیگر با عنوان » تبیین مدل سیســتمی رفتار انســان از منظر قرآن کریم«، 
رضاییان و نیســیانی )1392( با کاربســت روش تحقیق موضوعی قرآن کریم، نگاهی 
نظام مند به رفتارهای انســان از منظر قرآن دارند. از نظر آن ها، هر چه با دقت بیشتری 
در آیات مربوط به رفتارهای انســان تدبّر شــود، وجود ارتباطاتی نظام مند میان آن ها 
مشخص تر می شــود. در مقاله یاد شده، به موضوعاتی مانند ویژگی ها و ساختار محیط 
انســان، ویژگی های موجود در خود انسان، چگونگی رابطه انسان و محیط طبیعی خود، 

و چگونگی رابطه انسان و دیگران پرداخته شده است. 
در پژوهش دیگر با عنوان » مبانی رفتار انســان از دیدگاه اســالم«، جاسبی و محمد 
نوربخش لنگرودی )1376( به تبیین مبانی رفتار انســان از سه منظر متفاوت پرداخته 
اســت. اول؛ دیدگاهی که جنبه های غیراکتســابی را مبنای رفتار انسان دانسته، دوم؛ 
دیدگاهی که از نقطه نظر عوامل اکتســابی سعی در تبیین رفتار دارد و سوم؛ با استفاده 
از آیات و احادیث، عوامل مؤثر بر رفتار و به وجود آورنده آن )شــاکله( بررســی شده و 
عواملی مانند نیت، مذهب و خلق و خوی انسانی در این زمینه به بحث گذاشته شده و 
پــس از آن، در مورد عواملی مثل فطرت، اختیار، و محیط که بر عوامل فوق تأثیرگذار 
اســت تبیین شــده و در آخر، با بهره گیری از مطالب گفته شده، با ارائه ی مدلی، مبانی 

رفتار انسانی را از دیدگاه اسالم به تصویر کشیده است.
درباره موضوع شخصیت شناسی و بررسی انواع شخصیت از منظر قرآن کریم، کتاب های 
روان شناســی و تفسیری متعددی تدوین و تألیف شده است، از جمله: بهداشت روانی با 
نگرش به منابع اسالمی نوشــته محمدرضا ساالری فر )1390(، قرآن و روان شناسی به 
قلم محمد عثمان نجاتی )1388(. اإلنســان فی االســالم و اإلنسان المعاصر نوشته 
عبدالغنی عبود )1978م(؛ النماذج اإلنسانیـــة فی القــرآن الکریم به قلم احمد محمد 
فارس، فی ظالل القرآن به قلم ســید قطب )1389(؛ مفاتیح الغیب )التفسیر الکبیر( به 
قلم محمد بن عمر فخرالدین رازی )1420ق(. همچنین مقاالتی در مورد این موضوع 
نیز نگاشته شده است؛ از جمله: مفهوم شناسی تطبیقی عزت نفس در قرآن و روان شناسی 
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انسان گرا، نوشــته روح اهلل محمدعلی نژاد عمران و پیمان کمالوند )1395(؛ بخشش از 
دیدگاه روان شناســی و قرآن کریم، به قلم حمیدرضا ایمانی فر، جمیله فاطمی و فاطمه 
امینی )1391( و تأثیر خانواده، محیط و اراده، در شــکل گیری شخصیت انسان از منظر 
امام علی، نوشته فاطمه عالیی رحمانی و زینب ساالری )1393(. لیکن هیچ کدام 
از پژوهش های مذکور در باب شخصیت و ابعاد آن از منظر بررسی تطبیقی قرآن کریم 
و علم روان شناســی به صورت مستقل نگاشته نشده است. به همین دلیل، این عنوان 

یکی از موضوعات جدی و قابل مطالعه است.
 اما تفاوت این مقاله با نگاشته های یاد شده آن است که در این مقاله با رویکرد انتقادی 
و در حوزه خاص دانش ســازمان و مدیریت، موضوع نقش شخصیت در رفتار کارکنان 
سازمان به بحث گذاشته و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. از این رو، شاید اولین 
رهیافت در مورد تبیین نقش شــخصیت در رفتار کارکنان سازمان از منظر قرآن کریم 

است که تقدیم جامعه بزرگ قرآن و علوم می گردد.

مفهوم شناسی

1- شخصیت
با وجود آن که ماهیت شــخصیت، مثل خود ماهیت انسان، دارای اهمیت زیادی است و 
در دانش رفتاری به خصوص مدیریت از آن بحث شــده است، ولی تعریف قابل قبولی 
از آن ارائه نشــده اســت. زیرا به گمان برخی که دنیای درونِ انســان اصیل و رفتارها 
در ســایه ی چنین بینشی تفسیر شده اســت. برخالف آن، عده ای عالم اندرون انسان 
را فــارق از رفتارهای او مطالعه پذیر ندانســته و هر چیزی را در کنش ها و واکنش های 
انسان تفســیر کرده اند.)احمدی، 1391: 10 - 9( از این رو، مفهوم شخصیت با توجه به 
دیدگاه های علوم رفتاری به ویژه روان شناســی و مدیریت مختلف اســت و هریک به 

شکل خاص خود از آن تعریفی ارائه داده اند. )کریستنسن و همکاران، 1385: 567(

1-1- معنای لغوی
شــخصیت در لغت عبارت است از: شــرافت، رفعت، بزرگواری، مرتبه و درجه، صاحب 
وجودی، وجود، منش، مالطفت، نجابت )دهخدا، 1377: 9/ 14183؛ معین، 1375: 2/ 
2032(. قرآن کریم نیز واژه شخصیت را با الفاظی مانند شاکله، قلب، صدر، نفس، عقل 

و روح به کار برده است. )ساالری فر، 1390: 77(

1-1- معنای اصطالحی
برای »شــخصیت« از منظر اصطالحي تعریف هاي مختلفی از ســوی اندیشوران ذکر 
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شــده تا جایی که آلپورت در)1949م( پنجاه تعریف برای آن ذکر کرده اســت )مایلی، 
1380: ص15(. شخصیت به معنای ذات هر شخص و خلق و خوی مخصوص هر کس 
می باشد. به عبارت دیگر، شخصیت عبارت است از: مجموع نفسانیات هر فرد. )دهخدا، 
1341: 30/ 279( در اصطالح علمی، شــخصیت به مجموعه ای از ویژگی های نفسانی 
اعم از افکار، عواطف، احساســات و... اطالق می شود و دارای دو رکن به نام وحدت و 
هویت اســت. وحدت از آن جهت است که ویژگی های نفسانی او دارای سلسله واحدی 
اســت که انسان را قادر می ســازد تا چند معنا را با یک عمل ذهنی مقایسه کرده و در 
مقابل هم قرار دهد. هویت اشاره می کند به این که انسان می تواند وحدت یاد شده را در 
مسیر زمان حفظ کرده، به گونه ای که همان فرد روز، هفته، ماه و یا سال پیش و یا روز 
و سال بعد است. افزون بر آن، این مهم را نیز می داند که مثل تفاوت جسمانی، از جهت 
معنوی و ویژگی های اخالقی نیز از دیگران متمایز اســت )مان، 1349: 150 - 149؛ 
جاللی، 1347: 428(. شــخصیت در زبان التین »پرسونالیته«و در زبان انگلوساکسون 

»پرسونالیتی« خوانده می شود که از ریشه التین »پرسونا«گرفته شده است.
 در یــک تعریف دیگر، شــخصیت را مرکب از خصوصیات مختلف جســمی، روحی، 
اجتماعی و زیستی معرفی کرده است که به تدریج در هر فردی به وجود می آید و به فرد 
می آموزد که چگونه با دیگران و محیط از نظر عاطفی و احساســی رفتار کند )محسنی، 
1357: 447(. در یک تعریف نسبتً جامع آن را مجموعه ای از اجزای سازمان یافته می 
داند که از ویژگی های نسبتً ثابت که استمرار دارد تشکیل شده و می تواند هر شخصی 

را از دیگران متفاوت سازد )شاملو 1374: 13(.
 به صورت کلی می توان گفت، شــخصیت هر انســانی دارای پیچیدگی خاص به خود 
است تا جایی برخی آن را پدیده ی ناشناخته دانسته اند، ولی از منظر آموزه های وحیانی 
ُكِلّ َشٍء{)نحل/89( برخوردار اســت، می توان آن را تبیین و  یاًنا ِلّ کــه  از ویژگی }ِتْ
معرفی کرد )وطن دوســت، 1390: 14(. قرآن در آیــات فراوانی به تفاوت های فردی 
موجود مردم اشاره کرده اســت. آیات مذکور، گویای این مسئله است که مردم از نظر 
عوامل وراثتی، محیطی، جســمانی، روانی و عقالنی، علم و حکمت، ثروت و مایملک و 
نفوذ اجتماعی تفاوت هایی با هم دارند. طبیعتً وجود این تفاوت های فردی، واکنش های 

مختلفی را در رفتارهایشان خواهد داشت. 

2- مدیریت
از مدیریت تعریف های مختلفی ارائه شده است. لویس آلن )1958(، مدیریت را آنچه که 
 :1958 ,Louis A. Allen( .یک مدیر به انجام آن مبادرت می ورزد توصیف کرده است
4( جورج تری معتقد است که مدیریت یک فرآیند مجزا شامل برنامه ریزی، سازماندهی، 
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پیاده سازی و کنترل است که در جهت تعیین و  تحقق اهداف از طریق به کارگیری افراد 
و منابع صورت می پذیرد.) Rapaka Satya Raju, R ,2006: 8( از نظر جمیز الندی،  
مدیریت به طور اساسی متشکل از وظایف برنامه ریزی، هماهنگ سازی، ترغیب و کنترل 
تالش های دیگران به ســمت اهداف مشخص است. اساس مدیریت آن چیزی است که 
 ,Rajan Mishra (.مدیــر انجام می دهد. مدیریت برنامه ریزی، اجرا و کنترل اســت
2008: 201( در مجموع و در یک تعریف واحد و یکپارچه می توان مدیریت را علم، هنر و 
تخصصی دانســت که در آن یک مدیر، طی یک فرآیند اجتماعی متشکل از برنامه ریزی، 
ســازماندهی، هدایت، سرپرســتی، ترغیب و کنترل به جهت دهی فعالیت افراد و پرسنل 
می پردازد و با رهبری و تصمیم گیری در مورد فعالیت ها و امور و یکپارچه کردن آنها سعی 
دارد تا به صورت بهینه و با کمترین صرف هزینه به خدمت رسانی و تحقق اهداف از پیش 

تعیین شده در سازمان دست یابد.

ابعاد شخصیت از دیدگاه قرآن کریم و مدیریت
قرآن کریم با روشــی معجزه آســا از نظر ایجاز و داللت، به دســته بندی و تقســیم 
ابعاد شــخصیت بر اســاس مالک عقل و هوای نفس به ســه مرحله نفس »أمّاره به 
سوء«)یوسف/53(؛ »نفس لوّامه«)قیامت/2-1( و »نفس مطمئنه«)فجر/27-28( اشاره 
کرده اســت. این مفاهیم ســه گانه نفس را می توان حالت هایــی در نظر گرفت که در 
اندرون شــخصیت هر فردی بین ابعاد مختلف و کشــش های مادی و معنوی تضادی 
وجود دارد که ســاختار هر شخصیتی از آن گذر می کند. نظریه پردازان مدیریت در قرن 
حاضر کوشــیده اند تا شــخصیت های افراد را به چند نوع تقسیم نمایند، در این تقسیم 
بندی ، تشــابه و تفاوت آنها و همچنیــن خصیصه های عمومی ای که آنها را از هم جدا 

می کند و نیز مراحل مختلف رشد شخصیت مورد  بررسی قرار می گیرد.

1- ابعاد شخصیت از دیدگاه قرآن کریم
قرآن کریم برای رشد شــخصیت بر اساس مالک عقل و هوای نفس سه مرحله قائل 

وِء{)یوسف/53(، مرحله نفس لوامه}َو  ــاَرٌة ِبالُسّ َمّ ْفَس َلَ اســت: مرحله نفس اماره}ِإَنّ الَنّ
ه{ ْفــُس اْلُْطَمِئنَّ َهــا النَّ ُ اَمِة{)قیامــت/2( و مرحله نفس مطمئنه }يــا َأيَّ وَّ ْفــِس الَّ ل ُأْقِســُم ِبالنَّ

)فجر/27( )احمدی، 1391: 172(. از دیدگاه شــرع مقدس اسالم، انسان با مجموعه ای 
از خواســت ها و تمایالت به دنیا آمده و زندگی خویــش را ادامه می دهد. به مجموعه 
تمایالت و خواســته هایی که انسان به انگیزه لذت جویی آنی یا گریز از الم، از خود بروز 
می دهد »هوای نفس« گفته می شود. هوای نفس ممکن است برای ارضای خویش از 
شــیوه های پیچیده ای همچون پیش بینی آینده، توجه به مقررات اجتماعی و اخالقی و 
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گاه منطقی نیز اســتفاده نماید؛ ولی در مجموع به دنبال ارضای خویش و کسب لذت و 
نیز فرار از الم است. در مراحلی از زندگی، »عقل« که موهبتی الهی است و در طبیعت 
آدمی به ودیعت گذاشــته شده است، به عنوان قوه تشخیص و هدایت و تأمین سعادت 
اخروی سر برون آورده و بر رفتار آدمی تأثیر می گذارد. این عقل به کمک تجربه و علم 
می تواند غنی شــده و رفتار انسان را هر چه بیشــتر و بهتر راهبری نماید. هنگامی که 
عقل در نفس آدمی نضج گرفته و به رشــد نسبی خود برسد، انسان می  تواند به کمک 
آن، مسائل مختلف را تشخیص داده و درست را از نادرست و خوب را از بد تمییز دهد. 
بر اساس میزان قوت و قدرت و تسلطی که عقل بر نفس آدمی پیدا می کند، نفوس سه 
گانه بروز و ظهور می یابد )احمدی، 1391: 184 - 186(. شایســته ذکر است که پس 
از گذشــت چهارده قرن از نزول قرآن، شباهت های سطوح شخصیت از دیدگاه فروید و 

نفوس ثالثه در قرآن مطرح گردید )حقانی، 1389: 1/ 250(.

2- ابعاد شخصیت از دیدگاه مدیریت
 بررسی ابعاد شخصیت در دو دانش روا ن شناسی به عنوان خاستگاه آن و دانش مدیریت 
در پاســخ به چگونگی شکل گیری شخصیت هر انسانی شکل گرفته)مورهد و گریفین 
1388: 81( تا از این رهگذر، پاســخ قانع کننده بــرای تبیین و پیش بینی رفتار افراد در 

سازمان به دست آورند.)همان، 134(
از نگاه دانش روان شناسی، پایه گذار دیدگاه روان تحلیلی آن، آقای زیگموند فروید است 
)شولتز 1389: 7(.  که شخصیت را متأثر از عوامل جبری و محدودیت اجتماعی دانسته 
است )شفیع آبادی 1365: 51(. از منظر وی عنصرهایی مانند »من«، »فرامن«، »سطح 
هوشــیاری«، »ناهوشیار« ساختار شخصیت انســان را شکل می دهد )یان کریستنسن 
1385: 584(. عوامل یاد شده باعث بروز رفتارهای متفاوت از انسان می شود. بر اساس 
این دیدگاه، راه دست یازیدن به شــخصیت هر انسان، مطالعه تجربی رفتار آن هاست 
)استیونسن 1363: 154(، اما کسانی که دیدگاه صفات تحلیلی دارند، شخصیت انسان 
را مرکب از خصوصیات فردی می دانند که نمایان گر شــخصیت آدمی است )مورهد و 
گریفین 1388: 83( و از منظر دیدگاه انسان تحلیلی که تا حدودی تصویر خوشبینانه به 
انســان دارد، او را یک پدیده ی فعّال وخاّلق دانسته که به رشد و خود شکوفایی عالقه 
دارد)نیک صفت 1382: 189( که فرآیند رشــد و کمال انسان در ساختار ژنتیک که یک 
نقشه ی پیش ســاخته است قرار دارد )شــولتز 1389: 42(. برخی از اندیشمندان، این 
دیدگاه جهت گیری شناخت شخصیت انسان را به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه ی 
افراد دانســته )راجرز 1370: 185( و خودشکوفایی را یک مسئله ي فطری برای انسان 

در نظر گرفته است )شاملو 1374: 114(.
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در دانش مدیریت انســان اجتماعی در نظریه های انسان گرا که سازمان را پدیده فنی- 
اجتماعی دانســته )قلی پور 1380: 62(، سه تئوریســین اصلی آن یعنی مک گریگور با 
ارائه تئوریx  و تئوری y، دو دیدگاه متفاوت، شــخصیت منفی)مفروضات تئوریx( و 
شــخصیت مثبت)مفروضات تئوریy(  دارد )وی ریچ 1388: 509(. بعد از وی، آبراهام 
مازلو  با ارائه نظریه نیازها، تالش کرده خودشکوفایی را محرک اصلی رفتارهای انسان 
معرفی کند )مازلو 1371: 83( و در آخر کریس آرجریس با ارائه نظریه انسان سازمانی، 
کوشــید بعضی از اقداماتی را که تحت تأثیر نظریه های سنتی مدیریت قرار داشت و با 
شخصیت افراد بالغ ناسازگار بود)رضائیان 1387: 57( را تحلیل و در نظریه خود، مراحل 
رشد یعنی آنچه که روان تحلیل گران در نظر گرفته بودند با آنچه که صفات تحلیل گران 

قائل بودند،  با یکدیگر ادغام کند )مورهد و گریفین 1388: 84(.
  بر اســاس مطالعات مختلفی که تا کنون در دانش روان شناســی و مدیریت در ارتباط 
با شخصیت انســان صورت گرفته است، زمینه های ساخت شخصیت انسان، محصول 
تعامل محیط با انسان اســت که در آن وراثت نیز نقش دارد که مجموعه ای از صفات 
با ثبات را برای یک فرد می ســازد )اســتوتزل 1385: 6؛ اتکینســون هلیگارد : 35/1؛ 
ِویتن 1389: 221(. ویژگی های ســاختاری منحصر به فرد هر انســانی ممکن اســت 
موروثی)ناآموخته( یا اکتســابی)آموخته( باشد.)شعاری نژاد 1385: 419-418( به دیگر 
ســخن، شخصیت هر انسانی ممکن اســت در تعامل عوامل فطری و وراثتی با محیط 
زیست آن شــکل بگیرد.)محمد زاده و مهروژان 1375: 101( ازاین رو، شخصیت افراد 
سازمانی مرکب از خصوصیات جسمانی و ذهنی)رضائیان 1381: 197( است که توسط 
ارتباط متقابل وراثت و محیط شــکل می گیرد و باعث تفاوت افراد می شــود )ساعتچی 

.)56 :1383

بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت از دیدگاه قرآن کریم و مدیریت
از مقایسه ا ی که بین دیدگاه قرآن و اندیشمندان مدیریتی وجود دارد، می توان برداشت 
کرد که از منظر اندیشــوران مدیریت، تصویری که قرآن از شــخصیت انســان به رخ 
کشیده، تعامل و یا برخورد میان سه نفس)اماره، لوامه و مطمئنه( است. این تعامل میان 
ابعاد مادی و معنوی شــخصیت انسان به وقوع می پیوندد که برآیند آن، حالت های سه 

نوع نفس یاد شده است )نجاتی، 1388: 327(.
برخی از اندیشــوران تالش کرده اند با بررسی ابعاد تشابه و اختالف شخصیت ها، افراد 
سازمانی را از منظر شخصیتی به چند دسته تقسیم کرده که هر دسته ی آن، گروه معینی 
از ویژگی هــای متفاوت کننده را در بر می گیــرد. بعضی، افراد را بر مبنای خصلت های 
بدنی و جســمی آنان به انواع گوناگون تقسیم کرده و بر این باورند افرادی که در یکی 
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از دســته های جسمانی شخصیت قرار گرفت، در ویژگی های جسمی نیز باهم شبیهند. 
برخی نیز انسان ها را بر مبنای ویژگی های روانی دسته بندی کرده اند )الزاروس، 1981: 
67 - 62(. دســته بندی های یاد شده که هر دسته شــامل افراد با ویژگی های متشابه 
باشــد، تالشی در راستای توصیف شخصیت و رفتار افراد است، از باب نمونه زمانی که 
کسی قائل به انتساب فردی به یک نوع شخصیت خاصی شود، می تواند وی را توصیف 
کرده و رفتار او را تفسیر کند، چراکه می تواند نوع رفتاری که ممکن است در آینده از او 
ســر زند پیش بینی کند )نجاتی، 1388: 330؛ فرامرزی، 1388: 55 - 54(. دانشمندان 
مسلمان، سراسِر قلمرِو اخالقیات اسالمی را به سه منطقه عمده تقسیم نموده اند: مؤمن؛ 
کافر و منافــق )فرامرزی، 1388: 61؛ مطهری، 1386: 125(. شــاخص ترین نماینده 
این طرز تفکر در اســالم »حسن بصری« است )ایزوتســو، 1360: 224(. سال ها بعد 
فخرالدین رازی در تفســیر کبیر خود می نویسد: مؤمن کسی است که قلب و وجدانش 
از نظر دینی پاک و نیک باشــد. کافر کســی است که مشــخصه عمده اش لجاجت در 
ایستادگی و امتناع از قبول ایمان است و منافق کسی است که وانمود به داشتن ایمان 
و اعتقاد می کند، اما در باطن ضد آن است )فخر  رازی، 1420: 2/ 300(. به نظر آیت اهلل 
جوادی آملی، تقســیم انســان ها به سه دســته مؤمن، کافر و منافق، تقسیمی طولی و 
محصول دو قضیّه منفصله حقیقیّه اســت و آن این که: انســان یا با ظاهر و باطن خود 
دیــن را می پذیرد )مؤمن( یا با ظاهر و باطن آن را نمی پذیرد. چنین انســانی یا هم در 
ظاهــر و هم در باطن دین را نفی می کند )کافر( یا باطنــً دین را انکار و ظاهرًا آن را 
می پذیرد )منافق(. عکس قســم ســوم نیز در حال تقیّه فرض دارد؛ زیرا انسان در این 
حال دین را در باطن پذیرفته است گرچه در ظاهر، آن را نفی می کند: »... إاِل مَنْ ُأْکِرهَ 
وََقْلبُهُ مُْطمَئِنٌّ بِاإلیمَانِ...«14 این قســم در حقیقت جزو مؤمنانند، چنان که قسم سوم 

)منافقان( نیز در حقیقت از کافرانند )جوادی آملی، 1385: 249-250/2(.
دالیل تفوق دیدگاه قرآن کریم بر دانش مدیریت 

1- مفهوم متفاوت
هرچنــد قرآن کریــم تعریفی از واژه ی »شــخصیت« ارائه نداده اســت، ولی یکی از 
آیاتــی که بر مقصود از آن صراحت دارد این آیه مبارکه اســت: »ُقــْل ُكلٌّ یَعْمَُل عَلى  
شاكِلَتِهِ)اســراء/84(؛ بگو: هرکس بر حسب ساختار ]روانی و بدنی[ خود عمل می کند«. 
واژه »شاکله« از »شکل« گرفته شده و به مفهوم بستن پاى چارپایان است و به طنابی 
که به پای حیوان بسته می شود »شِــکال« اطالق شده است.)راغب اصفهانی 1412: 

462( در جدول ذیل مفاهیم اصلی شاکله ذکر شده است.
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صاحب نظر و منبعمفهوم شاکلهردیف

اصفهانى،1412: شباهت در هیئت و صورت،  طبیعت، خلق و خوی1 )راغب 
) 462

)فراهیدى، 1410: 295 (مثل، مانند و شبیه بودن در حاالت2
مثل، مانند و شبیه بودن در حاالت، نیت، طریقت، 3

مذهب، طبیعت، مخلوط شدن، راه و روش
)واسطى زبیدى، 1414: 

)380
)طریحى، 1416: 402(طبیعت، نیت، طریقت، مخلوط شدن4
)فیومى، بی تا: 321 (مشابهت در طبیعت و وصف، مخلوط شدن5
ماده اصلی آن صورت با توجه به خصوصیات آن 6

اكِلَُة: الهیئة اإلجمالیّة  اســت، صفت و طبیعت الشَّ
ذات خصوصیّات ظاهریّة، أو الطبیعة الباطنیّة الّتي 
تقتضي تشّكال مخصوصا في الصورة، فانّ الشكل 
الصوريّ أثر ما في الباطن من الصفات و الطبائع، 
فانّ اإلناء یترّشــح بما فیه، و األعمال الظاهریّة 

ترّشحات ممّا في الباطن.

)مصطفــوى، 1430 :  6 
)131/

جدول1: مفاهیم لغوی شاکله

بر اساس بیان لغویین، واژه شاکله دارای مفاهیمی همچون نیت، خلق و خوي، طریق، 
هیئت، طبیعت، صفت، مثل و مانند، مخلوط شدن است. 

در قرآن کریم واژه ی »شــاکله« در دو آیه آمده است)اسراء/84؛ ص/58(، از این رو، از 
نظر مفســرین »شاکله« در مفاهیم متفاوت به کار رفته است که خالصه آن در جدول 

زیر آمده است. 

معارف استخراجی ردیف
شاکله

مفسران و منابع تفسیری

)طباطبایى، 1417:  90/13؛ سبزوارى نجفى، 1419: ملکه1
295/1؛ فخــر رازى، 1420:  21/ 391؛ فضــل اهلل، 

)216/14  : 1419
)زحیلــى، 1418 :  151/15؛ حقى بروســوى، بی تا : مذهب و طریقت2

 195/5؛ طوســى، بی تا:  6/ 514؛ طبــرى، 1412 : 
 104/15؛ مراغى، بی تا :  87/15(



197

ت
ری

دی
ش م

دان
 و 

آن
قر

در 
ت 

صی
شخ

ی 
بیق

تط
ی 

رس
بر

The sixty year
Second number

Consective 12
Autumn & Winter

2021 - 2022

)خطیــب عبدالكریم، بی تا : 8/ 538؛ ابن كثیر،1419 : طبیعت3
5/ 104؛ طبرســى،1372 :   6/ 673؛ ابــن عطیــه 

اندلسى، 1422 :  3/ 481؛ ابوحیان، 1420:  7/ 105(
)ابن كثیر، 1419 :  5/ 104؛ میبدى، 1371:  5/ 613؛ نیت4

ابن عطیه اندلســى،1422:  481/3؛ ابوحیان، 1420: 
)105/7 

)ثعلبى نیشــابورى، 1422: 6/ 129؛ ابوالفتوح رازى، دین5
1408:  282/12؛ ابن كثیر، 1419 :  5/ 104(

)طبرسى، 1372 :  6/ 673؛ شبر، 1407 :  4/ 44(خلق و خوی6

جدول2: مفاهیم تفسیری شاکله

در یک جمع بندی می توان گفت بر اساس بیان مفسرین »شاکله« در مفاهیم زیر تفسیر 
شده اند: ملکه، دین، مذهب و طریقت، خلقت و طبیعت، نیت، خلق و خوی.  با توجه به 

معانی یاد شده، مدل مفهومی شخصیت به صورت الگوی زیر پیشنهاد می گردد. 
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نگاره: مؤلفه های معنایی شاکله)شخصیت(
  مفهوم مرکزی نگاره یاد شده، »الهیئۀ الفعلیۀ« به معنای صورت ظاهری و فعلی است 
که شامل همه ی معانی می شود و دیگر معانی مدل، برخی همچون: نیت، ملکه، خلقت 
و طبیعت جزء مقوِّمات و برخی همچون دین، طریقه و مذهب، خلق و خوی از آثار آن 
اســت. به آن »ملکه« گفته شده، زیرا تجلی کننده ی رفتار و صفات درونی انسان است 
)طباطبایی 1417: 262/13(. صفاتی که بعد از تبدیل به »حال«، بر اثر اســتمرار زیاد، 
به ملکه مبدل می شــود )جوادی آملی 1388: 503/1(. سپس زمانی که اوصاف برای 
انسان ملکه شد، سنخیت ذاتی میان شخصیت و رفتار انسان شکل می گیرد که می توان 

رفتار انسان را پیش بینی کرد )طباطبایی 1417: 369-368/13(.
این که به شــخصیت »دین، طریقه و مذهب« اطالق شده، زیرا منتسبین به معانی یاد 
شــده، خود را به رفتارهایی که از آن منحرف نشــوند ملتزم می دانند )طبرسی 1372: 
90/4(، علت این که به آن »نیت« اطالق شــده اســت، به خاطر آن است که انسان با 
اراده و و نیّت خوش اتحاد دارد و لذا در روز حشــر، هر انســانی بر مبنای نیّت خود پا 
به عرصه ی محشــر خواهد گذاشــت )کلینی 1407: 20/5( با نیّتی که یا نیک و یا بد 
ی{ )طوسی  ا ِلْمِرٍئ َما َنَ َ اســت )جوادی آملی 1388: 1/ 504( از این رو، بر اساس }ِإنَّ
ــات{ )همان، 86/4(، نیّت های انسان، شکل دهنده ی  یَّ ْعَماُل ِبالنِّ ــا اْلَ َ 1407: 83/1( و }ِإنَّ
روح رفتارهای انســان است که به دلیل استمرار، تبدیل به ملکه پایدار و ثابت می شود.

)جوادی آملی 1388: 505/1(
علت این که به شخصیت، »خلق و خوی« گفته شده، چون با رفتارهایی که از یکسری 
صفات سرچشــمه گرفته، انسان، شخصیت اکتســابی پیدا می کند که مجموعه  ایی از 
غرایز درونی و عوامل محیطی در آن تأثیر گذاشــته است.)طباطبایی 1417: 193/13؛ 
فضــل اهلل 1419: 216/14؛ مصطفــوی 1430: 131/6( و اما این که به آن »خلقت و 
طبیعت« اطالق شــده، زیرا این معنا اشــاره به صورت ثانویه انسان دارد که به خاطر 
رسوخ اندیشه ها و تکرار رفتارهای مختلف، در آغاز صفت »عادت« پیدا می کند، بعد از 
آن، به ملکه ی نفس تبدیل شــده و نفس انسان را به رفتارهای متناسب وادار می سازد.

)راغب اصفهانی 1412: 461( 
 با عنایت به بررســی یاد شده، می توان برداشت کرد که کلمه »شاکله« که مترادف با 
»شخصیت« گرفته شده است، به معنای ساختاری است که از اجزای گوناگون تشکیل 
شده است. برخی از آن ها در درون انسان، برخی در محیط بیرونی، برخی از مقوِّمات و 
برخی نیز از آثار  شخصیت است. ترکیب یاد شده دارای دو ویژگی است. زیرا از سویی 
در یکدیگر اثر می گذارد و از سوی دیگر، هریک از اجزای یاد شده که یک کل منسجم 
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را به وجود آورده، از اســتقالل برخوردار اســت، ولی این ویژگی به این معنا نیست که 
درون انسان از دو موجود صد در صد مستقل قرار گرفته که همواره در جدال با همدیگر 
هســتند؛ بلکه به این معناست که ابعاد وجودی یک چیز، در عین وحدت داشتن، متکثر 

نیز هستند و بُعد کثرت آن، با همدیگر در جدال و ستیزند.)مطهری 1373: 800/15(

2- ریشه های شخصیت
 از منظر آموزه های وحیانی، شــخصیت انسان دارای ریشه هایی است که هریک نقش 

مهمی در شکل گیری ماهیت انسان و نیز رفتارهای او دارد.  

2-1- ابعاد مادی و ماورائی
  شــخصیت دارای دو بُعد مادی و ماورائی اســت که هرکدام تأثیرات خود را دارد. بُعد 
مادی شــخصیت انســان به طبیعت او اشــاره دارد. مقصود از آن، همان کشاننده ها و 

ُرّ  ُه الَشّ حس های انسان اســت که در آیات قرآن کریم هلوع)معارج/19(، جزوع}ِإَذا َمَسّ
نَْساُن َقُتوًرا{ ْرُ َمُنوًعا{)معارج/21(، قتور}َوَكَن اْلِ ْلخَ ُه ا َجُزوًعا{ )معارج/20(، منوع}َوِإَذا َمَسّ

ُه َكَن َظُلوًما َجُهوًل{)احزاب/72(. جنبه ی منفی انسان به  )اسراء/100(، ظلوم و جهول}إَنّ
این بُعد از شخصیت وی اشاره دارد. دلیل این که صفات یاد شده با انسان همراه است، 
به خاطر این است که جسم انسان در عالم طبیعت معمواًل با لذت های طبیعی همراهی 
می کند و با حس های پنجگانه، وهم، خیال و غریزه ها به آن ســو گرایش پیدا می کند.

)جوادی آملی 1384)آ(: 182(، اما بُعد ماورائی انســان از شــئون گوناگون مثل فطرت 
که به انســان آفریده شــده از خاک و روح)ص/71-72(، پدیده ای که در ابتدای خلقت 
خــود خالی هرگونه علم)نحل/78( بوده و بهره مند از سرشــت خاص)فطرت توحیدی( 
شــده )روم/30( و گرایش به ســمت تقوا و نیز پرهیز از فجور، در فطرت او گذاشــته 
شده)شمس/8( که در صورت توجه انسان به بُعد فطری، تکامل یافته و به »افق اعلي« 
و مقام »أو أدني« صعود می کند)نجم/7-9( كه باالتر از مقام فرشــتگان الهی اســت.

)جوادی آملی 1383: 132( 
شــأن دیگر جنبه ی ماورائی انسان، »نفس« اوســت که خود با توجه به جایگاهی که 
کســب می کند به دســته های مختلف تقسیم شده است. گاهی »مســوّله« به مفهوم 
تزیین نفس اســت)راغب اصفهانی 1412: 437( که زشت را زیبا و زیبا را زشت جلوه 
ــوِء{ )یوســف/53( است که  اَرٌة ِبالُسّ َمّ ْفَس َلَ ُئ َنْفِســي ِإَنّ الَنّ می دهد؛ گاهی امّاره }َوَما ُأَبِرّ
باعث می شــود انسان به سمت منکرات کشیده شده و از معروف باز بماند. گاهی لوّامه 
اَمِة{)قیامت/2( است که سبب بیداری وجدان و مالمتگری انسان  وَّ ْفِس الَّ }َو ل ُأْقِسُم ِبالنَّ

ًة َفاْدُخِلي  ِک راِضَیًة َمْرِضیَّ ُة اْرِجِعي ِإىل َربِّ ْفُس اْلُْطَمِئنَّ َها النَّ ُ می شود و گاهی مطمئّنه }يــا َأيَّ
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ِتي{)فجر/27-28( اســت که سبب آرامش و طمأنینه می شود. ِف ِعبــاِدي َو اْدُخِلــي َجنَّ
)جوادی آملی 1383: 143(

شأن دیگر بُعد ماورائی، »عقل« انسان است. انسان در زندگی شخصی یا سازمانی خود 
با دو نوع عقل ســروکار دارد. یک نوع آن، شناختی است عاقالنه که رهاورد باور انسان 
است. اما عقل عملی به نظر میل) میل، 2004: 3(  آن است که انسان بداند چه کاری 
را می خواهد انجــام دهد. از منظر دانیل)دانیــل، 2000: 681-683( هر دو عقالنیت 
نیازمند استدالل است. کارکرد عقل نظری، ایجاد باور درست، ولی کارکرد عقل عملی، 
تشخیص بهترین عمل جهت رســیدن به هدف است. دو نوع عقل یاد شده در ارتباط 
باهم هستند و شباهت هایی نیز با یکدیگر دارند.)رفیعی آتانی و سبحانی، 1391: 81( 

از منظر قرآن کریم عقل انســان، کانون اصلی فکر، فهم و درک او است و دو کارکرد 
مهم از ثمرات آن اســت. یکی فهم و دیگری حکم بر مبنای فهم و درکی که برایش 
حاصل شده اســت.)جوادی آملی، 1389)ب(: ص197-193( در آموزه های وحیانی از 

ِذيــَن ُأوُتا اْلِعْلَ  ِذيَن آَمُنــوا ِمْنُكْم َواَلّ ُ اَلّ عقــل با عبارت های محتلف مانند علم}َيْرَفــِع الَلّ
ًة َفَلْوَل  ــا َتْعَمُلــوَن َخِبــٌر{ )مجادله/11(، تفقه}َوَمــا َكَن اْلُْؤِمُنوَن ِلَیْنِفــُروا َكَفّ ُ ِبَ َدَرَجــاٍت  َوالَلّ
ــا َأْنَزْلَناُه  يِن{)توبه/122؛ اســراء/34(، تعقل}ِإَنّ ُهوا ِف الِدّ ْ َطاِئَفٌة ِلَیَتَفَقّ َنَفــَر ِمْن ُكِلّ ِفْرَقــٍة ِمْنُ
ُروا ِف َأْنُفِســِهْم  َما  َفَكّ ُكْم َتْعِقُلوَن{)یوســف/2؛ انبیاء/10(،  تفکر}َأَوَلْ َيَ ا َلَعَلّ ُقْرآًنا َعَرِبًیّ
ُروَن اْلُقْرآَن{ َدَبّ ْرَض{ )روم/8؛ آل عمران/191(، تدبّر}َأَفــاَل َيَ ــَماَواِت َواْلَ ُ الَسّ َخَلــَق الَلّ

ْبَصاَر{ )انعام/103( یاد  ْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اْلَ )نســاء/82؛ محمد/24( و ادراک}َل ُتْدِرُكُه اْلَ
شده است. 

از شــئون دیگر بُعد ماورائی، »قلب« اســت که مرکز و کانون احساسات و عواطف 
اســت)بقره/260؛ رعد/28( و بــرای آن دو کاربرد مهم؛ یکی کاربرد شــناختي و 
ادراک، اعــم از حصولي و حضوري با کاربســت واژه هایی مثل عقل، فهم، تدبّر و...

)اعراف/179؛ حج/46؛ محمد/24( و دیگری كاربرد احساســي و عاطفي با عباراتی 
مانند احســاس اضطراب)نازعات/8(، حالت غیظ)توبه/15(، حالت خشــوع، رأفت و 
لینت) حدید/16(، حالت غفلت) کهف/28(، حالت اثم)بقره/183(، ذکر، توجه و انابه) 

ق/37( ذکر شده است. 
 از آنچه بیان شد می توان برداشت کرد که ویژگی امور مربوط به طبیعت و ماورائی، آن 
اســت که از یکسو آفرینش انسان آن را اقتصا دارد و اکتسابی نیستند و از سوی دیگر، 
در همه ی افراد وجود دارند و قابل تبدیل و تغییر نیســتند.)جوادی آملی 1384)آ(: 21( 
معمواًل آیاتی که به نکوهش انســان پرداخته، مربوط به جنبه ی طبیعت انسان و آیاتی 

که به ستایش او پرداخته، مربوط به امور ماورائی انسان می شود.)همان، 24(
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2-2- محیط قابل کنترل و غیر قابل کنترل
 انســان به دلیل این که به صورت فطری اجتماعی اســت، به ناچار در محیطی زندگی 
می کنــد کــه برخی از امور، مربوط به محیط تحت ســیطره و کنترل وی اســت و او 
می تواند به کاربســت شــیوه های مختلف، خود را از گزند چالش و مســائل حفظ کند. 
مقصود از محیط قابل کنترل، همان محیط بیرونی اســت که انســان مختار، نه برای 
فعالیت های زندگی روز مره خود، بلکه به منظور رشــد و نمــو آن را برگزیده و دارای 
گستره وســیع اســت، اما  برخی از محیط های خارج از دایره ی کنترل انسان از زمان 
انعقاد نطفه تا پایان زندگی انســان، او را در بر گرفته و ممکن اســت از آن تأثیر پذیرد.

)جمعی نویسندگان 1374: 219( عوامل گوناگون مثل وراثت، محیط كودكي، اجتماع، 
فرهنگ ها و سّنت هاي حاكم بر جامعه بر آن تأثیر می گذارد و ممکن است سبب انتقال 
برخی از نقایص و ویژگی هایی مانند رنگ پوســت، قدّ و قامت، چشــم و...  شــود و یا 
ممکن اســت برخی از مفاســد و خصلت های روحي از انسان به فرزندان او انتقال یابد.

)جوادی آملی 1389)آ(: 245/2( انتقال از دو راه ممکن است صورت پذیرد؛ یا از طریق 
تکوین و خصوصیاتی اســت که در اندرون نطفه ضبط شــده و به صورت ناخودآگاه به 
فــرد انتقال یابد و یا از طریق تشــریع و آموزش و تربیت آگاهانه به وســیله والدین و 
دیگر متولیان تربیت انســان صورت گیرد که سبب به وجود آمدن انسان های شایسته 

َ اْصَطَف آَدَم َوُنًحا َوآَل ِإْبَراِهمَي َوآَل ِعْمَراَن  و ناشایست می شود و در آیات متعدد}ِإَنّ الَلّ
ــنَي{)آل عمران/33 و نیز ر.ک: 34 و 37؛ تحریم/6؛ مریم/28( به آن اشــاره  َعَ اْلَعاَلِ

شده است.
پس هرچند دانش مدیریت که مشحون از روش اثبات گرایی، تجربه گرایی و ماده گرایی 
اســت، راه دست یازیدن به شــخصیت انســان را مبتنی بر مطالعات تجربی می داند، 
از ایــن رو، منکر مباحــث مربوط به متافیزیک و ماورائی را در شــناخت انســان مؤثر 
ندانسته)استیونســن، 1363 154( و فقط به بُعد مادی انســان تمرکز کرده اســت. در 
حالی که قرآن کریم، نگاه بســیار دقیق و ظریف به ابعاد وجودی انسان و شخصیت او 
کرده و هر دو بُعد را در تکوین و شــناخت شخصیت انسان مؤثر می داند. هم بُعد مادی 
و هــم بُعد ماورائــی و نیز محیط های قابل کنترل و غیر قابل کنترل را در چیســتی و 
چگونگی شــخصیت انسان دخیل دانسته است. چه این که در سوره اعراف نقش محیط 

ُرُج  ُب َيخْ یِّ قابل کنترل در رفتارهای انسان را به صورت لطیفی بیان می کند:}َو اْلَبَلُد الطَّ
ُرُج ِإلَّ َنِكدا{ )اعراف/58(؛ سرزمین پاكیزه و شیرین،  ذي َخُبَث ل َيخْ ِه َو الَّ َنباُتــُه ِبِإْذِن َربِّ
گیاهش به فرمان پروردگار مى روید؛ امّا ســرزمین هاى بد طینت )و شوره زار(، جز گیاه 
ناچیز و بى ارزش، از آن نمى روید«. در این آیه انسان های مؤمن و کافر به گیاهان تشبیه 
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شده اند و محیط زندگی آنها به زمین های شور و شیرین؛ محیط مؤمن در این که مبتنی 
به اندیشــه ایمانی و رفتارهایش مطابق با موازین الهی است به زمین مستعد که چون 
باران بر آن ببارد، صالحیت پرورش انواع گیاهان شــیرین را دارد تشبیه شده و محیط 
کافر، در این که مبتنی بر اندیشــه کفر و رفتارهایش خالف موازین است به زمین شوره 
زار تشــبیه شــده که هرچه باران بر آن ببارد، صالحیت پرورش هیچ گیاهی را ندارد.) 
فخر رازی 1420: 291/14؛ ابوالفتوح رازی 1408: 233/8( یعنی در یک محیط آلوده، 
پرورش انسان های پاک مشکل اســت هر چند تعلیمات قوی و مؤثر باشد، همان گونه 
که قطرات حیات بخش باران، هرگز در شــوره زار ســنبل نمی رویاند.)مکارم شیرازی 

)152/1 :1387

نتیجه 
 با توجه به بررسی صورت گرفته نتایج زیر به دست آمد: 

1. از نگاه قرآن کریم، مترادف واژه ی شــخصیت، کلمه »شاکله« است که برای دست 
یازیدن به حقیقت آن، نظرات اهل لغت و مفســرین بررســی گردید و مفاهیم مختلفی 

برای آن ذکر و دالیل هر یک از ابعاد آن ذکر شد.
2. مشــخص گردید شــخصیت و به تعبیر قرآن کریم شاکله به عنوان بنیان و ریشه و 
سبب رفتارهای انسان است که با توجه به عرصه های رشد و نمو خود، شکل دهنده ی 

رفتارهای شایسته و ناشایست انسان می شود. 
3. بیان گردید که میان بررســی علوم رایج و قرآن در تبیین حقیقت شخصیت با وجود 
اشتراکاتی، افتراقات زیادی وجود دارد. زیرا دانش مدیریت تنها به بُعد مادی انسان توجه 
کــرده، در حالی که قرآن افزون به توجه به بُعد مادی، ابعاد ماورائی و محیط های قابل 

کنترل و غیر قابل کنترل را نیز در تکوین شخصیت انسان مؤثر دانسته است.
4. گفته شــد که از بین زمینه های درونی و بیرونی شــخصیت، ابعاد مادی و ماورائی 
و نیز محیط غیر قابل کنترل، غیر اکتســابی؛ اما بسترآفرین و زمینه ساز و نقش آفرینی 
آنها به صورت بالقوه و اقتضائی اســت. محیط قابل کنترل و رفتارهای اختیاری انسان، 
اکتسابی و سازنده شخصیت بالفعل می باشد که تبیین، تغییر، تعدیل، کنترل و پیش بینی 
رفتار وابسته به آنها است. برآیند تعامل ابعاد درونی و بیرونی، سه نوع شخصیت مؤمن، 

منافق و کافر است. 
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