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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 requires people with a balanced personality. Using a comparative
method, this research has explored personality from the perspective 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 psychological aspect of human beings and has neglected it. This naturally 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 personality and its balanced characteristics and criteria, has shown a
balanced personality by taking a middle path and creating a balance 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.
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چکیده
موضوع شــخصیت از مهم ترین مباحث انســان شناسی است .قرآن کریم در
مورد شــکلگیری رفتار آدمی بر اساس شخصیتش اشاره نموده و برخورداری
از جامعه ســالم را مستلزم داشتن افرادی با شــخصیتی متعادل میداند .این
تحقیق با کاربســت روش تطبیقی ،شــخصیت را از منظر قرآن کریم و دانش
مدیریت به کاوش گرفته اســت .یافتههای این پژوهش بیانگر آن اســت که
دانش مدیریت جدید در مطالعه شــخصیت تنها به عوامل جسمی  -بیولوژیک
توجه میکند و جنبه روحی و روانی انسان را کنار گذاشته و از آن غفلت کرده
اســت .این امر ،طبیعتًا تصویری مبهم و غیردقیق از شخصیت سالم به دست
میدهد .لذا قرآن کریم ،عالوه بر آشکارسازی دقیق مؤلفهها ،ابعاد و جلوههای
شخصیت ســالم و ویژگیها و مالکهای تعادل یافته آن ،با در پیش گرفتن
راه میانهای و ایجاد تعادل میان جنبههای مادی و معنوی انســان ،شخصیتی
متعادل را نشــان داده است .قرآن کریم ،از «شخصیت» با واژهی «شاکله» به
معنای ملکات نفسانی یاد کرده که به مثابهی زیرساخت و علت بروز رفتارهای
انســان است که بخشــی از آن را ابعاد درونی و بخشی را ابعاد بیرونی انسان
تشکیل میدهد .ابعاد درونی ،غیر اکتسابی؛ اما بسترآفرین بوده و نقشآفرینی
آنها به صورت بالقوه اســت ،ولی ابعاد بیرونی ،اکتسابی و سازنده شخصیت
بالفعل اســت که تبیین ،تغییر ،تعدیل ،کنترل و پیشبینی رفتارهای انســان
وابسته به آنها است.
واژگان کلیدی :قرآن ،مدیریت ،شاکله ،شخصیت ،ابعاد شخصیت.
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مقدمه
در میان موجودات متنوعی که در نظام هســتی زندگی میکنند ،انســان موجود بسیار
پیچیدهای اســت که از یکسو مورد ســتایش(بقره34-31/؛ احزاب )72/و جانب دیگر
مــورد نکوهش(انعام )179/آموزههــای وحیانی قرار گرفته اســت .زمانی که در مقام
ســتایش قرار دارد ،او را باالتر از از فرشــته(بقره ،)31 - َ 33 /خلیفـــة اهلل (بقره،)34/
َ ْ َُْ ْ َ َ
َ َ
ْ ُ
{و ِإذ قلنا ِل َمل ِئك ِــة اســج ُدوا ِل َد َم فســج ُدوا} (بقره .)34 /و امانتدار
مسجود فرشــتگان
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ُ
ِ
َ َ ُُ َْ ُ َ
ون}(انعــام )179 /معرفی کرده اســت .در قرآن کریم از او با اوصافی
أول ِئــك ه الغ ِافل
ُ ً
َّ ْ ْ َ َ َ َ
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ــور}
ماننــد جاهل{إنــه كن ظلومــا َجهــول} (احزاب ،)72/ناســپاس{إن
النســان ل
ِ
ِ
ِ
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النسان خ ِلق هلوعا}
(حج ،)66/ستمکار ِ{إنه كن ظلوما} (احزاب ،)72/سیریناپذیر
{إن ِ
ِ
ْ
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َ
ــان ق ُت ً
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شــتابزده
(اسراء،)100/
ا}
ور
ِ
ِ َّ ُ َ َ ٌ َ ُ
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عجول} (اســراء ،)11/فخرفروش {إنه لفرح فخ ٌ
ور} (هود )10/و مانند آن را معرفی کرده
ِ
ِ
اســت .قرآن کریم در مورد شــکلگیری رفتار آدمی بر اساس شخصیتش اشاره نموده
ُ ْ ُ ٌّ ْ َ ُ َ َ َ
ــاکل ِت ِه }...؛ بگو :هرکس بر حسب ساختار [روانی و بدنی]
ش
است{ :قــل کل یعمــل ع
ِ
خود عمل میکند( »...اسراء« .)84/شاکله» به معناى خوى و روشی است که اخالق را
شکل میدهد (طوسی ،بیتا514 /6 :؛ راغب اصفهانی .)463 :1412 ،از اینرو مؤمن و
کافر طبق طبیعت و خوى و منش خود رفتار مىکنند(.طبرسی )673 /6 :1372 ،تأکید
قرآن کریم و پیامبر اســام و ائمه معصومین بر شناخت خویشتن و اصالح
نفس بوده اســت ،تا آنجا که برای وصول به خداشناســی ،خودشناسی را مقدمه الزم
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ف َر َّبه» (تمیمی آمدی.)588 :1410،
معرفی کردهاند« :من عرف نفسه فقد عر
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  )81 :1388و ســوی دیگر ،رفتارهایی که در ســازمان اتفاق میافتد ،چالش
و تهدیدی برای مدیران ســازمان به شــمار میآید که کنترل آنها مبتنی بر معرفت،
بر تفاوتهای شخصیتی افراد ســازمان است .زیرا رفتارها ،دارای علت و منشأ هستند
که محل شــناخت آن در شــخصیت انسان اســت و از همه مهمتر ،هر فرد سازمانی
از ویژگیهــای منحصر به فرد بــه خود و از ظرفیتهای خاصی برخوردار اســت که
میبایست متناسب با آن با وی رفتار کرد (وی ریچ و کونتز.)506 :1388 ،
آنچه افراد را از یکدیگر متمایز میسازد و ارزش ذاتی و مقام حقیقی هر کس را نمایان
میکند« ،شــخصیت» آنهاست؛ با آنکه اشخاص از لحاظ صفات نوعی و واکنشهایی
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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 ویژگیهای
اختصاصی و صفات معینی است که وی را از سایر همنوعانش جدا میسازد (فرامرزی،
.)30 :1388
بنابراین با شناخت شخصیت:
 .1میل به حقیقت جویی در خویشــتن بیشــتر میشــود و در واقع نوعی شناخت خود
محسوب میشود .یعنی انسان زمانی میتواند از مرز حیوانی به قلمرو انسانی بگذرد که
بتواند شخصیت خود را برای خویشتن مطرح سازد (حقانی.)240 /1 :1389 ،
 .2شناخت دیگران ،موجب میشود تا در ارتباط متقابل با آنان موضع گیریهای مناسب
و آگاهانه ایجاد شود (کریمی.)7 :1378 ،
 .3شــناخت شخصیت به پیشــگیری و درمان برخی ناهنجاریهای اخالقی و ...کمک
میکند.
 .4با مطالعه موضوع شــخصیت ،این امکان فراهم میشــود که راههای مناسبی برای
تربیت ،هدایت ،آموزش و حتی پیشــگیری از برخی مسائل رفتاری و اخالقی در پیش
گرفته شود (حقانی.)240/1 :1389 ،
در این پژوهش با بررسی مفهوم شخصیت از منظر قرآن کریم و دانش مدیریت تالش
میشــود تا شخصیت را به دقت مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر به پرسشهای
اساسی زیر پاسخ داده شود.
 .1شخصیت از دیگاه قرآن و دانش مدیریت چیست؟
 .2ابعاد شخصیت از منظر قرآن کریم و علم مدیریت چند دسته هستند؟
 .3وجوه تفوق شخصیتشناسی از دیدگاه قرآن بر دانش مدیریت کدامند؟
افزون بر آن ،موضوع از آن جهت اهمیت پیدا میکند که در سازمانهای اسالمی ،درک
پیچیدگیهای رفتاری کارکنان مسلمان و بهرهگیری از رفتار صحیح در برابر آنان ،دارای
حساسیت ویژهای است .ازاینرو ،ضروری است که مدیران سازمانهای اسالمی برای
شــناخت و پیشبینی رفتار کارکنان سازمان خود ،ابعاد معنوی و ارزشها و ساختارهای
ذهنی آنها 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 جامعهی
اســامی با جوامع دیگر ،رفتار کارکنان سازمانهای اسالمی مبتنی بر پیشفرضهایی
است که نوع رفتار آنان را با رفتار کارکنان سازمانهای غیر اسالمی متفاوت میسازد و
چنین تفاوت را باید در زیر ساختهای شخصیت کارکنان سازمانهای اسالمی جستجو
کرد .این مسئله مهم ،پژوهشگران و اندیشوران مسلمان را مکلف میسازد 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 ،بیتردید به تبیین یکی از مهمترین ابعاد وجودی انسان ،یعنی شخصیت
نیز پرداخته اســت .ازایــنرو ،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 آموزههای قرآن ،تالش میکند زمینه ورود اثربخش آموزههای 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.
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پیشینه تحقیق
موضوع شــخصیت در دانشهای متعدد مثل علوم سیاســی ،تربیتی و مدیریت مورد
کنکاش قرار گرفته اســت .هرچند خاســتگاه آن دانش روانشناسی دانسته شده است.
نزدیک به این موضوع مقالههایی نیز به رشــته تحریر در آمده است که برخی از آنها
اشاره میشود.
بــه عنوان نمونه ،یــک پژوهش با عنوان «شخصیتشناســی و ارتبــاط آن در رفتار
سازمانی» توسط عبدالعلیپور و بساک ( )1399انجام شده است که در آن ،به اهمیت و
جایگاه تفاوتهای فردی و ویژگیهای شخصیتی کارکنان در سازمانها میپردازد .در
پژوهش دیگر با عنوان «فهم رفتار سازمانی مبتنی بر فقه» ،منطقی و دیگران ()1398
به شناســایی عوامل مؤثر بر شــکلگیری رفتار افراد در سازمان اشاره میکنند .عنوان
تحقیق «بررسی ديدگاه عالمه طباطبايي در تفسير مفهوم شاكله و الزامات تربيتي آن
در تفســير الميزان» ،موضوع تحقیق سلمان ماهينی و فرامرز قراملكی ( ،)1394است
که نشــان می دهد عالمه طباطبايي در تفسير شاكله ،ديدگاه ملكه انگاري را مد نظر
قرار داده و ســامت نفس ،رشــد و كمال آن را در گرو شاكله دانسته است .بر اساس
تفســير وي ،با شناخت شــاكله ،به مثابهی زيرســاخت و علت دروني رفتار ،تربيت به
منزلهی تغيير اين زيرســاخت تلقي ،و تغيير رفتار از طريق آن جســتجو ميشود .توجه
به اين سطوح ناپيداي رفتار ،برخالف سنت رايج معطوف به تغيير ظاهري رفتار ،نوعي
ژرفنگري در تبيين رفتار و تغيير آن است كه به اثربخشي تربيت ميانجامد .عالمه ،با
اثبات در حد اقتضاءبودن تأثير شــاكله در رفتار ،شبهة جبري بودن رفتار را رد ميكند و
عمل برخالف شاكله و تغيير آن را دشوار ،ولي ممكن ميداند.
در مقاله موسوی جالل و ملکی ( )۱۳۹۳با عنوان «شاخصههای 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 ،مشاورهجویانه ،باز و
آزاد است .ارتباطات در رفتار عملی مدیریت بسیار موثر است و برای تقویت زیرساختها
و ارزشها و هدفهای ســازمان ،باید دارای الگو و مشخصهای باشند که قرآن اصولی
را برای آن بر میشــمرد .در رفتار عملی مدیریت نظارت اســامی ،دو فرایند درونی و
بیرونــی را همزمان با هم درنظر دارد که آیات قــرآن آن را بازگو میکند که بر مدیر
هیچچیز نباید پنهان بماند .برای اینکه مدیر بتواند از درجه علمی و تعهد افراد استفاده
کند ،مشورت و تیمگرایی را معرفی می کند.
در تحقیق دیگر با عنوان « تبیین مدل سیســتمی رفتار انســان از منظر قرآن کریم»،
رضاییان و نیســیانی ( )1392با کاربســت روش تحقیق موضوعی قرآن کریم ،نگاهی
نظاممند به رفتارهای انســان از منظر قرآن دارند .از نظر آنها ،هر چه با دقت بیشتری
در آیات مربوط به رفتارهای انســان تدبّر شــود ،وجود ارتباطاتی نظاممند میان آنها
مشخصتر میشــود .در مقاله یاد شده ،به موضوعاتی مانند ویژگیها و ساختار محیط
انســان ،ویژگیهای 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 اســام» ،جاسبی و محمد
نوربخش لنگرودی ( )1376به تبیین مبانی رفتار انســان از سه منظر متفاوت پرداخته
اســت .اول؛ دیدگاهی که جنبههای 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 بهرهگیری از مطالب گفته شده ،با ارائهی مدلی ،مبانی
رفتار انسانی را از دیدگاه اسالم به تصویر کشیده است.
درباره موضوع شخصیتشناسی و بررسی انواع شخصیت از منظر قرآن کریم ،کتابهای
روانشناســی و تفسیری متعددی تدوین و تألیف شده است ،از جمله :بهداشت روانی با
نگرش به منابع اسالمی نوشــته محمدرضا ساالریفر ( ،)1390قرآن و روانشناسی به
قلم محمد عثمان نجاتی ( .)1388اإلنســان فی االســام 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 :مفهومشناسی تطبیقی عزت نفس در قرآن و روانشناسی

The sixty year
Second number
Consective 12
Autumn & Winter
2021 - 2022

189

انسانگرا ،نوشــته روحاهلل محمدعلینژاد عمران و پیمان کمالوند ()1395؛ بخشش از
دیدگاه روانشناســی و قرآن کریم ،به قلم حمیدرضا ایمانیفر ،جمیله فاطمی و فاطمه
امینی ( )1391و تأثیر خانواده ،محیط و اراده ،در شــکلگیری شخصیت انسان از منظر
امام علی ،نوشته فاطمه عالیی رحمانی و زینب ساالری ( .)1393لیکن هیچکدام
از پژوهشهای مذکور در باب شخصیت و ابعاد آن از منظر بررسی تطبیقی قرآن کریم
و علم روانشناســی به صورت مستقل نگاشته نشده است .به همین دلیل ،این عنوان
یکی از موضوعات جدی و قابل مطالعه است.
اما تفاوت این مقاله با نگاشتههای 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 .ازاینرو ،شاید اولین
رهیافت در مورد تبیین نقش شــخصیت در رفتار کارکنان سازمان از منظر قرآن کریم
است که تقدیم جامعه بزرگ قرآن و علوم میگردد.
مفهومشناسی
 -1شخصیت

با وجود آنکه 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 ســایهی چنین بینشی تفسیر شده اســت .برخالف آن ،عدهای عالم اندرون انسان
را فــارق از رفتارهای او مطالعهپذیر ندانســته و هر چیزی را در کنشها و واکنشهای
انسان تفســیر کردهاند(.احمدی )9 - 10 :1391 ،ازاینرو ،مفهوم شخصیت با توجه به
دیدگاههای علوم رفتاری به ویژه روانشناســی و مدیریت مختلف اســت و هریک به
شکل خاص خود از آن تعریفی ارائه دادهاند( .کریستنسن و همکاران)567 :1385 ،
 -1-1معنای لغوی
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شــخصیت در لغت عبارت است از :شــرافت ،رفعت ،بزرگواری ،مرتبه و درجه ،صاحب
وجودی ،وجود ،منش ،مالطفت ،نجابت (دهخدا14183 /9 :1377 ،؛ معین/2 :1375 ،
 .)2032قرآن کریم نیز واژه شخصیت را با الفاظی مانند شاکله ،قلب ،صدر ،نفس ،عقل
و روح به کار برده است( .ساالریفر)77 :1390 ،
 -1-1معنای اصطالحی

برای «شــخصیت» از منظر اصطالحي تعريفهاي مختلفی از ســوی اندیشوران ذکر

 -2مدیریت
از مدیریت تعریفهای مختلفی ارائه شده است .لویس آلن ( ،)1958مدیریت را آنچه که
یک مدیر به انجام آن مبادرت می ورزد توصیف کرده است:1958 ,Louis A. Allen( .
 )4جورج تری معتقد است که مدیریت یک فرآیند مجزا شامل برنامهریزی ،سازماندهی،

تیریدم شناد و نآرق رد تیصخش یقیبطت یسررب

شــده تا جایی که آلپورت در(1949م) پنجاه تعريف برای آن ذکر کرده اســت (مایلی،
 :1380ص .)15شخصیت به معنای ذات هر شخص و خلق و خوی مخصوص هر کس
میباشد .به عبارت دیگر ،شخصیت عبارت است از :مجموع نفسانیات هر فرد( .دهخدا،
 )279 /30 :1341در اصطالح علمی ،شــخصیت به مجموعهای از ویژگیهای نفسانی
اعم از افکار ،عواطف ،احساســات و ...اطالق میشود و دارای دو رکن به نام وحدت و
هویت اســت .وحدت از آن جهت است که ویژگیهای نفسانی او دارای سلسله واحدی
اســت که انسان را قادر میســازد تا چند معنا را با یک عمل ذهنی مقایسه کرده و در
مقابل هم قرار دهد .هویت اشاره میکند به اینکه انسان میتواند وحدت یاد شده را در
مسیر زمان حفظ کرده ،به گونهای که همان فرد روز ،هفته ،ماه و یا سال پیش و یا روز
و سال بعد است .افزون بر آن ،این مهم را نیز میداند که مثل تفاوت جسمانی ،از جهت
معنوی و ویژگیهای اخالقی نیز از دیگران متمایز اســت (مان149 - 150 :1349 ،؛
جاللی .)428 :1347 ،شــخصیت در زبان التین «پرسونالیته»و در زبان انگلوساکسون
«پرسونالیتی» خوانده میشود 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 میآید و به فرد
میآموزد که چگونه با دیگران و محیط از نظر عاطفی و احساســی رفتار کند (محسنی،
 .)447 :1357در یک تعریف نسبتًا جامع آن را مجموعهای از اجزای سازمان یافته می
داند که از ویژگیهای نسبتًا ثابت که استمرار دارد تشکیل شده و میتواند هر شخصی
را از دیگران متفاوت سازد (شاملو .)13 :1374
به صورت کلی میتوان گفت ،شــخصیت هر انســانی دارای پیچیدگی خاص به خود
است تا جایی برخی آن را پدیدهی ناشناخته دانستهاند ،ولی از منظر آموزههای وحیانی
َ
ْ ً ّ ُ
{تیانا ِلک ّل ش ٍء}(نحل )89/برخوردار اســت ،میتوان آن را تبیین و
کــه از ویژگی ِ
ِ
معرفی کرد (وطندوســت .)14 :1390 ،قرآن در آیــات فراوانی به تفاوتهای 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 تفاوتهایی با هم دارند .طبیعتًا وجود این تفاوتهای فردی ،واکنشهای
مختلفی را در رفتارهایشان خواهد داشت.
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پیادهسازی و کنترل است که در جهت تعیین و تحقق اهداف از طریق به کارگیری افراد
و منابع صورت میپذیرد )8 :2006, Rapaka Satya Raju, R (.از نظر جمیز الندی،
مدیریت به طور اساسی متشکل از وظایف برنامهریزی ،هماهنگسازی ،ترغیب و کنترل
تالشهای دیگران به ســمت اهداف مشخص است .اساس مدیریت آن چیزی است که
مدیــر انجام میدهد .مدیریت برنامهریزی ،اجرا و کنترل اســت,Rajan Mishra (.
 )201 :2008در مجموع و در یک تعریف واحد و یکپارچه میتوان مدیریت را علم ،هنر و
تخصصی دانســت که در آن یک مدیر ،طی یک فرآیند اجتماعی متشکل از برنامهریزی،
ســازماندهی ،هدایت ،سرپرســتی ،ترغیب و کنترل به جهتدهی فعالیت افراد و پرسنل
میپردازد و با رهبری و تصمیمگیری در مورد فعالیتها 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 دســتهبندی و تقســیم
ابعاد شــخصیت بر اســاس مالک عقل و هوای نفس به ســه مرحله نفس «أمّاره به
سوء»(یوسف)53/؛ «نفس لوّامه»(قیامت )1-2/و «نفس مطمئنه»(فجر )28-27/اشاره
کرده اســت .این مفاهیم ســهگانه نفس را میتوان حالتهایــی در نظر گرفت که در
اندرون شــخصیت هر فردی بین ابعاد مختلف و کشــشهای مادی و معنوی تضادی
وجود دارد که ســاختار هر شخصیتی از آن گذر میکند .نظریهپردازان مدیریت در قرن
حاضر کوشــیدهاند تا شــخصیتهای افراد را به چند نوع تقسیم نمایند ،در این تقسیم
بندی ،تشــابه و تفاوت آنها و همچنیــن خصیصههای عمومیای که آنها را از هم جدا
میکند و نیز مراحل مختلف رشد شخصیت مورد بررسی قرار می گیرد.
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 -1ابعاد شخصیت از دیدگاه قرآن کریم
قرآن کریم برای رشد شــخصیت بر اساس مالک عقل و هوای نفس سه مرحله قائل
َ َ
َّ َّ
السوء}(یوسف ،)53/مرحله نفس لوامه َ
ــار ٌة ب ُّ
الن ْف َس ل َّم َ
{و
اســت :مرحله نفس اماره{إن
ِ
ِ
َ
ِ
ُ ْ ُ َّ ْ
َّ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ
َّ َ
ــم بالنفــس الل َّوام ِة}(قیامــت )2/و مرحله نفس مطمئنه {يــا أيهــا النفــس الطم ِئنه}
ال أقس
ِ ِ
ِ
(فجر( )27/احمدی .)172 :1391 ،از دیدگاه شــرع مقدس اسالم ،انسان با مجموعهای
از خواســتها و تمایالت به دنیا آمده و زندگی خویــش را ادامه میدهد .به مجموعه
تمایالت و خواســتههایی که انسان به انگیزه لذتجویی آنی یا گریز از الم ،از خود بروز
میدهد «هوای نفس» گفته میشود .هوای نفس ممکن است برای ارضای خویش از
شــیوههای پیچیدهای همچون پیشبینی آینده ،توجه به مقررات اجتماعی و اخالقی و

 -2ابعاد شخصیت از دیدگاه مدیریت
بررسی ابعاد شخصیت در دو دانش روانشناسی به عنوان خاستگاه آن و دانش مدیریت
در پاســخ به چگونگی شکلگیری شخصیت هر انسانی شکل گرفته(مورهد و گریفین
 )81 :1388تا از این رهگذر ،پاســخ قانعکننده بــرای تبیین و پیشبینی رفتار افراد در
سازمان به دست آورند(.همان)134 ،
از نگاه دانش روانشناسی ،پایهگذار دیدگاه روان تحلیلی آن ،آقای زیگموند فروید است
(شولتز  .)7 :1389که شخصیت را متأثر از عوامل جبری و محدودیت اجتماعی دانسته
است (شفیع آبادی  .)51 :1365از منظر وی عنصرهایی مانند «من»« ،فرامن»« ،سطح
هوشــیاری»« ،ناهوشیار» ساختار شخصیت انســان را شکل میدهد (يان کريستنسن
 .)584 :1385عوامل یاد شده باعث بروز رفتارهای متفاوت از انسان میشود .بر اساس
این دیدگاه ،راه دست یازیدن به شــخصیت هر انسان ،مطالعه تجربی رفتار آنهاست
(استیونسن  ،)154 :1363اما کسانی که دیدگاه صفات تحلیلی دارند ،شخصیت انسان
را مرکب از خصوصیات فردی میدانند که نمایانگر شــخصیت آدمی است (مورهد و
گریفین  )83 :1388و از منظر دیدگاه انسان تحلیلی که تا حدودی تصویر خوشبینانه به
انســان دارد ،او را یک پدیدهی فعّال ّ
وخلق دانسته که به رشد و خود شکوفایی عالقه
دارد(نیک صفت  )189 :1382که فرآیند رشــد و کمال انسان در ساختار ژنتیک که یک
نقشهی پیش ســاخته است قرار دارد (شــولتز  .)42 :1389برخی از اندیشمندان ،این
دیدگاه جهتگیری شناخت شخصیت انسان را به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوهی
افراد دانســته (راجرز  )185 :1370و خودشکوفایی را یک مسئلهي فطری برای انسان
در نظر گرفته است (شاملو .)114 :1374

تیریدم شناد و نآرق رد تیصخش یقیبطت یسررب

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 میگذارد .این عقل به کمک تجربه و علم
میتواند 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 میتواند 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 میکند ،نفوس سه
گانه بروز و ظهور مییابد (احمدی .)186 - 184 :1391 ،شایســته ذکر است که پس
از گذشــت چهارده قرن از نزول قرآن ،شباهتهای سطوح شخصیت از دیدگاه فروید و
نفوس ثالثه در قرآن مطرح گردید (حقانی.)250 /1 :1389 ،
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در دانش مدیریت انســان اجتماعی در نظریههای انسانگرا که سازمان را پدیده فنی-
اجتماعی دانســته (قلیپور  ،)62 :1380سه تئوریســین اصلی آن یعنی مک گریگور با
ارائه تئوری xو تئوری  ،yدو دیدگاه متفاوت ،شــخصیت منفی(مفروضات تئوری )xو
شــخصیت مثبت(مفروضات تئوری )yدارد (وی ریچ  .)509 :1388بعد از وی ،آبراهام
مازلو با ارائه نظریه نیازها ،تالش کرده خودشکوفایی را محرک اصلی رفتارهای انسان
معرفی کند (مازلو  )83 :1371و در آخر کریس آرجریس با ارائه نظریه انسان سازمانی،
کوشــید بعضی از اقداماتی را که تحت تأثیر نظریههای سنتی مدیریت قرار داشت و با
شخصیت افراد بالغ ناسازگار بود(رضائیان  )57 :1387را تحلیل و در نظریه خود ،مراحل
رشد یعنی آنچه که روان تحلیلگران در نظر گرفته بودند با آنچه که صفات تحلیلگران
قائل بودند ،با یکدیگر ادغام کند (مورهد و گریفین .)84 :1388
بر اســاس مطالعات مختلفی که تا کنون در دانش روانشناســی و مدیریت در ارتباط
با شخصیت انســان صورت گرفته است ،زمینههای ساخت شخصیت انسان ،محصول
تعامل محیط با انسان اســت که در آن وراثت نیز نقش دارد که مجموعهای از صفات
با ثبات را برای یک فرد میســازد (اســتوتزل 6 :1385؛ اتکینســون هلیگارد 35/1 :؛
ِویتن  .)221 :1389ویژگیهای ســاختاری منحصر به فرد هر انســانی ممکن اســت
موروثی(ناآموخته) يا اکتســابی(آموخته) باشد(.شعاری نژاد  )418-419 :1385به دیگر
ســخن ،شخصیت هر انسانی ممکن اســت در تعامل عوامل فطری و وراثتی با محیط
زیست آن شــکل بگیرد(.محمد زاده و مهروژان  )101 :1375ازاینرو ،شخصيت افراد
سازمانی مرکب از خصوصیات جسمانی و ذهنی(رضائیان  )197 :1381است که توسط
ارتباط متقابل وراثت و محیط شــکل میگیرد و باعث تفاوت افراد میشــود (ساعتچی
.)56 :1383
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بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت از دیدگاه قرآن کریم و مدیریت
از مقایسهای که بین دیدگاه قرآن و اندیشمندان مدیریتی وجود دارد ،میتوان 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 میپیوندد که برآیند آن ،حالتهای سه
نوع نفس یاد شده است (نجاتی.)327 :1388 ،
برخی از اندیشــوران تالش کردهاند با بررسی ابعاد تشابه و اختالف شخصیتها ،افراد
سازمانی را از منظر شخصیتی به چند دسته تقسیم کرده که هر دستهی آن ،گروه معینی
از ویژگیهــای متفاوت کننده را در بر میگیــرد .بعضی ،افراد را بر مبنای خصلتهای
بدنی و جســمی آنان به انواع گوناگون تقسیم کرده و بر این باورند افرادی که در یکی

 -1مفهوم متفاوت
هرچنــد قرآن کریــم تعریفی از واژهی «شــخصیت» ارائه نداده اســت ،ولی یکی از
آیاتــی که بر مقصود از آن صراحت دارد این آیه مبارکه اســتُ « :ق ْ
ــل ُك ٌّل يَعْم َُل عَلى
شاكِلَتِهِ(اســراء)84/؛ بگو :هرکس بر حسب ساختار [روانی و بدنی] خود عمل میکند».
واژه «شاکله» از «شکل» گرفته شده و به مفهوم بستن پاى چارپایان است و به طنابی
که به پای حیوان بسته میشود «شِــکال» اطالق شده است(.راغب اصفهانی :1412
 )462در جدول ذیل مفاهیم اصلی شاکله ذکر شده است.
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از دســتههای جسمانی شخصیت قرار گرفت ،در ویژگیهای جسمی نیز باهم شبیهند.
برخی نیز انسانها را بر مبنای ویژگیهای روانی دستهبندی کردهاند (الزاروس:1981 ،
 .)62 - 67دســتهبندیهای یاد شده که هر دسته شــامل افراد با ویژگیهای 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 ،میتواند وی را توصیف
کرده و رفتار او را تفسیر کند ،چراکه میتواند نوع رفتاری که ممکن است در آینده از او
ســر زند پیشبینی کند (نجاتی330 :1388 ،؛ فرامرزی .)54 - 55 :1388 ،دانشمندان
مسلمان ،سراس ِر قلمر ِو اخالقیات اسالمی را به سه منطقه عمده تقسیم نمودهاند :مؤمن؛
کافر و منافــق (فرامرزی61 :1388 ،؛ مطهری .)125 :1386 ،شــاخصترین نماینده
این طرز تفکر در اســام «حسن بصری» است (ایزوتســو .)224 :1360 ،سالها بعد
فخرالدین رازی در تفســیر کبیر خود مینویسد :مؤمن کسی است که قلب و وجدانش
از نظر دینی پاک و نیک باشــد .کافر کســی است که مشــخصه عمدهاش لجاجت در
ایستادگی و امتناع از قبول ایمان است و منافق کسی است که وانمود به داشتن ایمان
و اعتقاد میکند ،اما در باطن ضد آن است (فخررازی .)300 /2 :1420 ،به نظر آیتاهلل
جوادی آملی ،تقســیم انســانها به سه دســته مؤمن ،کافر و منافق ،تقسیمی طولی و
محصول دو قضیّه منفصله حقیقیّه اســت و آن اینکه :انســان یا با ظاهر و باطن خود
دیــن را میپذیرد (مؤمن) یا با ظاهر و باطن آن را نمیپذیرد .چنین انســانی یا هم در
ظاهــر و هم در باطن دین را نفی میکند (کافر) یا باطنــً دین را انکار و ظاهرًا آن را
میپذیرد (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 میکند ...« :إِال مَنْ ُأ ْک ِرهَ
وَ َقلْبُهُ م ُْطمَئِنٌّ بِاإلیمَانِ 14»...این قســم در حقیقت جزو مؤمنانند ،چنانکه قسم سوم
(منافقان) نیز در حقیقت از کافرانند (جوادی آملی.)249-250/2 :1385 ،
دالیل تفوق دیدگاه قرآن کریم بر دانش مدیریت
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ردیف

صاحب نظر و منبع

مفهوم شاکله

1

شباهت در هيئت و صورت ،طبیعت ،خلق و خوی (راغب اصفهانى:1412،
462)

2

مثل ،مانند و شبیه بودن در حاالت

(فراهيدى)295 :1410 ،

3

مثل ،مانند و شبیه بودن در حاالت ،نیت ،طریقت( ،واسطى زبيدى:1414 ،
)380
مذهب ،طبیعت ،مخلوط شدن ،راه و روش

4

طبیعت ،نیت ،طریقت ،مخلوط شدن

(طريحى)402 :1416 ،

5

مشابهت در طبیعت و وصف ،مخلوط شدن

(فيومى ،بیتا)321 :

6

ماده اصلی آن صورت با توجه به خصوصیات آن (مصطفــوى1430 ، :6
اســت ،صفت و طبیعت الشَّ اكِلَ ُة :الهيئة اإلجماليّة )131/
ذات خصوصيّات ظاهريّة ،أو الطبيعة الباطنيّة الّتي
تقتضي ّ
تشكال مخصوصا في الصورة ،فانّ الشكل
الصوريّ أثر ما في الباطن من الصفات و الطبائع،
فانّ اإلناء يترشّ ــح بما فيه ،و األعمال الظاهريّة
ترشّ حات ممّا في الباطن.
جدول :1مفاهیم لغوی شاکله

بر اساس بیان لغویین ،واژه شاکله دارای مفاهیمی همچون نيت ،خلق و خوي ،طریق،
هيئت ،طبیعت ،صفت ،مثل و مانند ،مخلوط شدن است.
در قرآن کریم واژهی «شــاکله» در دو آیه آمده است(اسراء84/؛ ص ،)58/ازاینرو ،از
نظر مفســرین «شاکله» در مفاهیم متفاوت به کار رفته است که خالصه آن در جدول
زیر آمده است.
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معارف استخراجی

مفسران و منابع تفسیری

شاکله

(طباطبايى:1417 ،90/13؛ سبزوارى نجفى:1419 ،
295/1؛ فخــر رازى:1420 ،391 /21؛ فضــل اهلل،
1419:)216/14

1

ملکه

2

مذهب و طریقت (زحيلــى1418 ، :151/15؛ حقى بروســوى ،بیتا:
195/5؛ طوســى ،بیتا :514 /6؛ طبــرى1412 ،:
104/15؛ مراغى ،بیتا:)87/15

4

نیت

(ابن كثير1419 ،:104 /5؛ ميبدى:1371 ،613 /5؛
ابن عطيه اندلســى:1422،481/3؛ ابوحيان:1420 ،
)105/7

5

دین

(ثعلبى نيشــابورى129 /6 :1422 ،؛ ابوالفتوح رازى،
:1408282/12؛ ابن كثير1419 ،:)104 /5

6

خلق و خوی

(طبرسى1372 ،:673 /6؛ شبر1407 ،:)44 /4
جدول :2مفاهیم تفسیری شاکله

در یک جمعبندی میتوان گفت بر اساس بیان مفسرین «شاکله» در مفاهیم زیر تفسیر
شدهاند :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 میگردد.
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3

طبیعت

(خطيــب عبدالكريم ،بیتا538 /8 :؛ ابن كثير1419،:
104 /5؛ طبرســى1372، :673 /6؛ ابــن عطيــه
اندلسى1422 ،:481 /3؛ ابوحيان:1420 ،)105 /7
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نگاره :مؤلفههای معنایی شاکله(شخصیت)
مفهوم مرکزی نگاره یاد شده« ،الهیئۀ الفعلیۀ» به معنای صورت ظاهری و فعلی است
که شامل همهی معانی میشود 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 کنندهی رفتار و صفات درونی انسان است
(طباطبایی  .)262/13 :1417صفاتی که بعد از تبدیل به «حال» ،بر اثر اســتمرار زیاد،
به ملکه مبدل میشــود (جوادی آملی  .)503/1 :1388سپس زمانی که اوصاف برای
انسان ملکه شد ،سنخیت ذاتی میان شخصیت و رفتار انسان شکل میگیرد که میتوان
رفتار انسان را پیشبینی کرد (طباطبایی .)369-368/13 :1417
اینکه به شــخصیت «دین ،طریقه و مذهب» اطالق شده ،زیرا منتسبین به معانی یاد
شــده ،خود را به رفتارهایی که از آن منحرف نشــوند ملتزم میدانند (طبرسی :1372
 ،)90/4علت اینکه 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 عرصهی محشــر خواهد گذاشــت (کلینی  )20/5 :1407با نیّتی که یا نیک و یا بد
َ
َّ َ
اســت (جوادی آملی  )504 /1 :1388ازاینرو ،بر اساس ِ{إنا ِل ْمر ٍئ َما َنى} (طوسی
ِ
َّ َ ْ َ
ُ ِّ
 )83/1 :1407و ِ{إنــا ال ْع َمال بالن َّيــات} (همان ،)86/4 ،نيّتهای انسان ،شکلدهندهی
ِ
روح رفتارهای انســان است که به دلیل استمرار ،تبدیل به ملکه پایدار و ثابت میشود.
(جوادی آملی )505/1 :1388
علت اینکه به شخصیت« ،خلق و خوی» گفته شده ،چون با رفتارهایی که از یکسری
صفات سرچشــمه گرفته ،انسان ،شخصیت اکتســابی پیدا میکند که مجموعه ایی از
غرایز درونی و عوامل محیطی در آن تأثیر گذاشــته است(.طباطبایی 193/13 :1417؛
فضــل اهلل 216/14 :1419؛ مصطفــوی  )131/6 :1430و اما اینکه به آن «خلقت و
طبیعت» اطالق شــده ،زیرا این معنا اشــاره به صورت ثانویه انسان دارد که به خاطر
رسوخ اندیشهها و تکرار رفتارهای مختلف ،در آغاز صفت «عادت» پیدا میکند ،بعد از
آن ،به ملکهی نفس تبدیل شــده و نفس انسان را به رفتارهای متناسب وادار میسازد.
(راغب اصفهانی )461 :1412
با عنایت به بررســی یاد شده ،میتوان 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 آنها 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 میگذارد و از سوی دیگر ،هریک از اجزای یاد شده که یک کل منسجم

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 )800/15 :1373

 -1-2ابعاد 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 کشانندهها و
َ َ ُ َّ
حسهای انسان اســت که در آیات قرآن کریم هلوع(معارج ،)19/جزوع{إذا م َّسه الش ُّر
ََ َ َِْْ ُ َ
َ َ َ َّ ُ ا ْ َلخ ْ ُ َ ُ ً
ُ ً
ان ق ُت ً
النس
ورا}
ن
ك
{و
قتور
(معارج،)21/
ا}
وع
َجزوعا} (معارج ،)20/منوع{وإذا مسه ي من
ِ
ِ
ً
َّ ُ َ َ َ ُ ً
وما َج ُهوال}(احزاب .)72/جنبهی منفی انسان به
(اسراء ،)100/ظلوم و جهول{إنه كن ظل
این بُعد از شخصیت وی اشاره دارد .دلیل اینکه صفات یاد شده با انسان همراه است،
به خاطر این است که جسم انسان در عالم طبیعت معمو ًال با لذتهای طبیعی همراهی
میکند و با حسهای پنجگانه ،وهم ،خیال و غریزهها به آن ســو گرایش پیدا میکند.
(جوادی آملی (1384آ) ،)182 :اما بُعد ماورائی انســان از شــئون گوناگون مثل فطرت
که به انســان آفریده شــده از خاک و روح(ص ،)72-71/پدیدهای که در ابتدای خلقت
خــود خالی هرگونه علم(نحل )78/بوده و بهرهمند از سرشــت خاص(فطرت توحیدی)
شــده (روم )30/و گرايش 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 میکند(نجم )9-7/كه باالتر از مقام فرشــتگان الهی اســت.
(جوادی آملی )132 :1383
شــأن دیگر جنبهی ماورائی انسان« ،نفس» اوســت که خود با توجه به جایگاهی که
کســب میکند به دســتههای مختلف تقسیم شده است .گاهی «مســوّله» به مفهوم
تزيين نفس اســت(راغب اصفهانی  )437 :1412که زشت را زیبا و زیبا را زشت جلوه
َ َ
َ َ َُ ّ ُ َ ْ
َّ َّ
ار ٌة ب ُّ
الن ْف َس ل َّم َ
ــوء} (یوســف )53/است که
الس
ن
إ
ــي
س
ف
ِ
میدهد؛ گاهی امّاره {وما أب ِرئ ن ِ
ِ
ِ
باعث میشــود انسان به سمت منکرات کشیده شده و از معروف باز بماند .گاهی لوّامه
َّ
َ ُْ
َّ ْ
{و ال أق ِس ُم بالنفس الل َّو َام ِة}(قیامت )2/است که سبب بیداری وجدان و مالمتگری انسان
ِ
ِ
ْ
َ َّ ُ َ َّ
ًَ ْ ُ
ً َ
ارجعي إىل َر ِّ
الن ْف ُس ال ُ ْط َمئ َّن ُة ْ
راض َية م ْر ِض َّية فادخ ِلي
ك
ب
ا
ه
ي
أ
{يــا
ه
ن
مطمئ
گاهی
میشود و
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
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 -2ریشههای شخصیت
از منظر آموزههای وحیانی ،شــخصیت انسان دارای ریشههایی است که هریک نقش
مهمی در شکلگیری ماهیت انسان و نیز رفتارهای او دارد.
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َّ

بــادي َو ْادخ ِلــي َجن ِتي}(فجر )28-27/اســت که سبب آرامش و طمأنينه میشود.
ِف ِع ِ
(جوادی آملی )143 :1383
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 )3 :2004 ،آن است که انسان بداند چه کاری
را میخواهد انجــام دهد .از منظر دانیل(دانیــل )683-681 :2000 ،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 شباهتهایی نیز با یکدیگر دارند(.رفیعی آتانی و سبحانی)81 :1391 ،
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) :ص )193-197در آموزههای وحیانی از
َّ
َ َ
َ ُ ُ ْ ْ
َّ ُ َّ َ َ ُ
ْ ُ
يــن أوتا ال ِع َل
ين آمنــوا ِمنك ْم َوال ِذ
عقــل با عبارتهای محتلف مانند علم{ي ْرفــع الل ال ِذ
َ َّ ً َ َ َ
ِ
َ َ َ َ ُْْ ُ َ
َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ
َ َ َ
ون ل َي ْنف ُ
ــون َخب ٌ
ــروا كفة فل ْول
ــر} (مجادله ،)11/تفقه{ومــا كن الؤ ِمن
ــات والل بــا تعمل
ِ
َدرج ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ َ ْ َ َْ
ُ
ْ
َ
ّ
ّ
ُ ْ َ َ ٌ َ َ َّ ُ
ُ
ن َف َ
ــر ِم ْن كل ِف ْرق
ــة ِمن طائفة ل َيتفقهوا ف
الدين}(توبه122/؛ اســراء ،)34/تعقل{إنــا أنزلناه
ٍ
ِ
ِ
َ ْ ُِ
ِ
َ
ِ
َ َ ْ َ َ َ َّ
ِ َ َّ ُ
ُ ً َ
َ ُ َِ
َ
ل يفك ُروا ف أنف ِســه ْم ما
ق ْرآنا ع َرب ًّيا ل َعلك ْم ت ْع ِقلون}(یوســف2/؛ انبیاء ،)10/تفکر{أو
ِ
ِ
َ
َ َ َ ِ
ْ َ َ
َ َ ََ َ
َ ُْ َ
ــق َّ ُ
ــم َ
الس َ
الل َّ
خل
ات َوال ْرض} (روم8/؛ آل عمران ،)191/تدبّر{أفــا يد َّب ُرون الق ْرآن}
او
ِ
ُ ْ ُ ْ َ
َ
َ ُ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُ َ َ ُ
ْ
َ
َ
(نســاء82/؛ محمد )24/و ادراک{ل تد ِركه البصار وهو يد ِرك البصار} (انعام )103/یاد
شده است.
از شــئون دیگر بُعد ماورائی« ،قلب» اســت که مرکز و کانون احساسات و عواطف
اســت(بقره260/؛ رعد )28/و بــرای آن دو کاربرد مهم؛ یکی کاربرد شــناختي و
ادراک ،اعــم از حصولي و حضوري با کاربســت واژههایی مثل عقل ،فهم ،تدبّر و...
(اعراف179/؛ حج46/؛ محمد )24/و دیگری كاربرد احساســي و عاطفي با عباراتی
مانند احســاس اضطراب(نازعات ،)8/حالت غيظ(توبه ،)15/حالت خشــوع ،رأفت و
لينت( حدید ،)16/حالت غفلت( کهف ،)28/حالت اثم(بقره ،)183/ذکر ،توجه و انابه(
ق )37/ذکر شده است.
از آنچه بیان شد میتوان 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 همهی افراد وجود دارند و قابل تبدیل و تغییر نیســتند(.جوادی آملی (1384آ))21 :
معمو ًال آیاتی که به نکوهش انســان پرداخته ،مربوط به جنبهی طبیعت انسان و آیاتی
که به ستايش او پرداخته ،مربوط به امور ماورائی انسان میشود(.همان)24 ،

 -2-2محیط قابل کنترل و غیر قابل کنترل
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انســان به دلیل اینکه به صورت فطری اجتماعی اســت ،به ناچار در محیطی زندگی
میکنــد کــه برخی از امور ،مربوط به محیط تحت ســیطره و کنترل وی اســت و او
میتواند به کاربســت شــیوههای مختلف ،خود را از گزند چالش و مســائل حفظ کند.
مقصود از محیط قابل کنترل ،همان محیط بیرونی اســت که انســان مختار ،نه برای
فعالیتهای زندگی روز مره خود ،بلکه به منظور رشــد و نمــو آن را برگزیده و دارای
گستره وســیع اســت ،اما برخی از محیطهای خارج از دایرهی کنترل انسان از زمان
انعقاد نطفه تا پایان زندگی انســان ،او را در بر گرفته و ممکن اســت از آن تأثیر پذیرد.
(جمعی نویسندگان  )219 :1374عوامل گوناگون مثل وراثت ،محيط كودكي ،اجتماع،
فرهنگها و س ّنتهاي حاكم بر جامعه بر آن تأثیر میگذارد و ممکن است سبب انتقال
برخی از نقایص و ویژگیهایی مانند رنگ پوســت ،قدّ و قامت ،چشــم و ...شــود و یا
ممکن اســت برخی از مفاســد و خصلتهای روحي از انسان به فرزندان او انتقال یابد.
(جوادی آملی (1389آ) )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 انسانهای شایسته
َ
َّ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ً َ َ
َ
آل إ ْب َراه َ
مي َوآل ِع ْم َران
و ناشایست میشود و در آیات متعدد
{إن الل اصطف آدم ونحا و ِ ِ
ِ
َ َ َْ َ َ
ــن}(آل عمران 33/و نیز ر.ک 34 :و 37؛ تحریم6/؛ مریم )28/به آن اشــاره
ال
ع الع ِ
شده است.
پس هرچند دانش مدیریت که مشحون از روش اثباتگرایی ،تجربهگرایی و مادهگرایی
اســت ،راه دست یازیدن به شــخصیت انســان را مبتنی بر مطالعات تجربی میداند،
ازایــنرو ،منکر مباحــث مربوط به متافیزیک و ماورائی را در شــناخت انســان مؤثر
ندانسته(استیونســن )154 1363 ،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 میداند .هم بُعد مادی
و هــم بُعد ماورائــی و نیز محیطهای قابل کنترل و غیر قابل کنترل را در چیســتی و
چگونگی شــخصیت انسان دخیل دانسته است .چه اینکه در سوره اعراف نقش محیط
ْ
َ َ َ ُ َّ ِّ ُ َ ْ ُ
ب يخ ُرج
قابل کنترل در رفتارهای انسان را به صورت لطیفی بیان میکند{:و البلد الطي
َّ
َْ
َُ َ
يخ ُ ُ َّ َ
َ ُ ُ ْ َ ِّ َ
كدا} (اعراف)58/؛ سرزمين پاكيزه و شيرين،
نباتــه ِب ِإذ ِن رب ِه و الذي خبث ال رج ِإال ن ِ
گياهش به فرمان پروردگار مىرويد؛ امّا ســرزمينهاى بد طينت (و شورهزار) ،جز گياه
ناچيز و بىارزش ،از آن نمىرويد» .در این آیه انسانهای مؤمن و کافر به گیاهان تشبیه
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شدهاند و محیط زندگی آنها به زمینهای شور و شیرین؛ محیط مؤمن در اینکه 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 اینکه 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 291/14 :1420؛ ابوالفتوح رازی  )233/8 :1408یعنی در یک محیط آلوده،
پرورش انسانهای پاک مشکل اســت هر چند تعلیمات قوی و مؤثر باشد ،همانگونه
که قطرات حیاتبخش باران ،هرگز در شــوره زار ســنبل نمی رویاند(.مکارم شیرازی
)152/1 :1387
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نتیجه
با توجه به بررسی صورت گرفته نتایج زیر به دست آمد:
 .1از نگاه قرآن کریم ،مترادف واژهی 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.
 .2مشــخص گردید شــخصیت و به تعبیر قرآن کریم شاکله به عنوان بنیان و ریشه و
سبب رفتارهای انسان است که با توجه به عرصههای رشد و نمو خود ،شکل دهندهی
رفتارهای شایسته و ناشایست انسان میشود.
 .3بیان 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 محیطهای قابل
کنترل و غیر قابل کنترل را نیز در تکوین شخصیت انسان مؤثر دانسته است.
 .4گفته شــد که از بین زمینههای درونی و بیرونی شــخصیت ،ابعاد مادی و ماورائی
و نیز محیط غیر قابل کنترل ،غیر اکتســابی؛ اما بسترآفرین و زمینهساز و نقشآفرینی
آنها به صورت بالقوه و اقتضائی اســت .محیط قابل کنترل و رفتارهای اختیاری انسان،
اکتسابی و سازنده شخصیت بالفعل میباشد که تبیین ،تغییر ،تعدیل ،کنترل و پیشبینی
رفتار وابسته به آنها است .برآیند تعامل ابعاد درونی و بیرونی ،سه نوع شخصیت مؤمن،
منافق و کافر است.
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قرآن کریم
1.ابن عطيه اندلسى ،عبدالحق بن غالب (« :)1422المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز» ،بيروت:دارالكتب العلميه.
2.ابن كثير ،اسماعيل بن عمر (« :)1419تفسير القرآن العظيم» ،بیروت :دار الكتب العلمية.
3.ابن منظور ،محمد بن مكرم (« :)1414لسان العرب» ،بيروت :دارالفكر ،چاپ سوم.
4.أبوالبقاء ،أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (« :)1419الكليات» ،بيروت :مؤسسة الرسالة.
5.ابوالحســين ،احمد بن فارس بن زكريا (« :)1404معجم مقائيس اللغة» ،قم :انتشارات دفتر تبليغات اسالمى حوزه
علميه قم.
6.أبو هالل العسكري (« :)1412الفروق اللغویۀ» ،قم :مؤسسه نشر اسالمی.
7.ابوحيان ،محمد بن يوسف (« :)1420البحر المحيط فى التفسير» ،بيروت :دار الفكر.
8.اتکینسون هلیگارد ،ریتا ال (« :)1384زمینه روان شناسی» ،ترجمه محمد تقی براهنی ،تهران :کتاب صنوبر.
9.احمدی ،علی اصغر (« :)1391روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسالمی» ، ،تهران :امیرکبیر ،چاپ نهم.
 10.استوتزل ،ژان (« :)1385روان شناسی اجتماعی» ،ترجمه علی محمد کاردان ،تهران :سمت.
 11.استیونسن ،لسلی (« :)1363هفت نظریه درباره طبیعت انسان» ،ترجمه بهرام محسن پور ،تهران :عالمه طباطبایی.
 12.آلن ،آ .راس (« :)1378روان شناسی شخصیت» ،ترجمه سیاوش جمالفر ،تهران :روان.
 13.آلوسى سيد محمود (« :)1415روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم» ،بيروت :دارالكتب العلميه.
 14.بدالعلیپور ،آرش و بساک ،اسماعیل (« :)1399شخصیت شناسی و ارتباط آن در رفتار سازمانی» ،تهران :پنجمین
کنفرانس بینالمللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی ،مدیریت و روانشناسی.
 15.تمیمی آمِدی ،عبدالواحد (1410ق)« :غررالحکم ودررالکلم» ،تصحیح سید مهدی رجایی ،قم :دارالکتاب االسالمی.
 16.ثعلبى نيشــابورى ،ابو اســحاق احمد بن ابراهيم (« :)1422الكشف و البيان عن تفسير القرآن» ،بیروت :دار إحياء
التراث العربي.
 17.جاســبی ،عبداهلل و نوربخش لنگرودی ،محســن (« :)1376مبانی رفتار انسان از دیدگاه اسالم» ،مجله اقتصاد و
مدیریت.5-20 :
 18.جاللی ،مهدی (« :)1347روانشناسی کودک» ،تهران :امیرکبیر ،چاپ چهارم.
 19.جمعي از نويسندگان (« :)1374روانشناسي رشد( )1با نگرش به منابع اسالمي» ،تهران :سمت.
 20.جوادی آملی ،عبداهلل (« :)1385تسنیم ،تفسیر قرآن کریم» ،قم :اِسراء ،چاپ پنجم.
 « :)1383( ، ---------------21.توحید در قرآن» ،قم :اسراء.
 (1384( ، ---------------22.آ))« :فطرت در قرآن» ،قم :اسراء ،چاپ سوم.
 (1384( ، ---------------23.ب))« :حیات حقیقی انسان در قرآن» ،قم :اسراء ،چاپ دوم.
 (1389( ، ---------------24.آ))« :ادب فنای مقربان» ،قم :اسراء ،چاپ هفتم.
 (1389( ، ---------------25.ب))« :تفسیر انسان به انسان» ،قم :اسراء ،چاپ پنجم.
 (1389( ، ---------------26.ج))« :جامعه در قرآن» ،قم :اسراء ،چاپ سوم.
 ( ، ---------------27.بیتا)« :سروش هدایت» ،قم :اسراء ،چاپ پنجم.
 28.حقى بروسوى اسماعيل (بیتا)« :تفسير روح البيان» ،بيروت:دارالفكر.
 29.حقانی ،ابوالحسن (« :)1389روانشناسی کاربردی» ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،چاپ اول.
 30.خطيب عبدالكريم (بیتا)« :التفسير القرآنى للقرآن » ،بيروت :دار الفكر العربي.
 31.دهخدا ،علیاکبر (« :)1377لغتنام ه دهخدا» ،تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ دوم.
 32.رابینز ،استیفن پی (« :)1385رفتار سازمانی :مفاهیم ،نظریهها و کاربردها»» ،ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی،
تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی،چاپ نهم.
 33.رازى حسين بن على (« :)1408روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن» ،مشهد :بنياد پژوهشهاى اسالمى
آستان قدس رضوى.
 34.راجرز ،کارل (« :)1370گروههای رویارویی :بحثی در روان درمانی گروهی» ،ترجمهی فرهاد ماهر،تهران :رشد.
 35.راغب اصفهانى ،حسين بن محمد (« :)1412مفردات ألفاظ القرآن» ،بيروت :دار القلم.
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 36.رضاییان ،علی و نیسیانی ،علی عبداللهی (« :)1392چشمانداز مدیریت دولتی» ،شماره .89-113 :16
 37.رضائيان ،علی (« :)1381مبانی مديريت رفتار سازمانی» ،تهران :سمت ،چاپ سوم.
 « :)1387( --------38.مبانی سازمان و مدیریت» ،تهران :سمت.
 39.رفیعی آتانی ،عطاءاهلل و حسن سبحانی (« :)1391علوم انسانی اسالمی به مثابه کاشفیت عقالنی» ،حکمت اسراء،
شماره .12
 40.زحيلى ،وهبة بن مصطفى (« :)1418التفســير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج» ،بيروت :دار الفكر المعاصر،
چاپ دوم.
 41.ساعتچی ،محمود (« :)1375روانشناسی کاربردی برای مديران در خانه ،مدرسه و سازمان (با تاکيد بر مباحث روان
شناسی صنعتی و بالينی)» ،تهران :موسسه نشر و ويرايش ،چاپ دوم.
 42.ساالریفر ،محمدرضا؛ سید مهدی موسوی اصل ،محمد دولتخواه و محمدصادق شجاعی (« :)1390بهداشت روانی
با نگرش به منابع اسالمی» ،تهران :سمت ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ دوم.
 43.سبزوارى نجفى ،محمد بن حبيب اهلل (« :)1419ارشاد االذهان الى تفسير القرآن» ،بيروت :دار التعارف للمطبوعات.
 44.شاملو ،سعيد (« :)1374مكتبها و نظريهها در روانشناسى شخصيت» ،تهران :رشد.
 45.شبر ،سيد عبداهلل(« :)1407الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين» ،كويت ،مكتبة األلفين.
 46.شعاری نژاد ،علی اکبر (« :)1385نگاه نو به روانشناسی انسان سالم (سفری کوتاه در شخصيت انسان)» ،تهران:
انتشارات اطالعات.
 47.شفیع آبادی ،عبداهلل (« :)1365نظریه مشاوره و روان درمانی» ،تهران :بینا.
 48.شولتز ،دوان (« :)1389نظريههاي شخصيت» ،ترجمه يوسف كريمي و همکاران ،تهران :ارسباران ،چاپ هفتم.
 49.طباطبايى ،سيد محمد حسين (« :)1417الميزان فى تفسير القرآن» ،قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعهى مدرسين،
چاپ پنجم.
 50.طبرسى ،فضل بن حسن (« :)1372مجمع البيان فى تفسير القرآن» ،تهران :انتشارات ناصر خسرو ،چاپ سوم.
 51.طبرى ،ابو جعفر محمد بن جرير (« :)1412جامع البيان فى تفسير القرآن»، بيروت :دار المعرفه.
 52.طريحى ،فخر الدين (« :)1416مجمع البحرين» ،تهران :كتابفروشى مرتضوى ،چاپ سوم.
 53.طوسى ،محمد بن الحسن (« :)1407تهذيب األحكام(تحقيق خرسان)» ،تهران :دارالكتب اإلسالميه،چاپ چهارم.
 54.طوسى ،محمد بن حسن (بیتا)« :التبيان فى تفسير القرآن» ،بيروت :دار احياء التراث العربى.
 55.عباس نژاد ،محسن (« :)1385قرآن و طب» ،مشهد :موسسه انتشاراتي بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه.
 56.فخر رازى ،محمد بن عمر (« :)1420مفاتيح الغيب» ،بيروت :دار احياء التراث العربي ،چاپ سوم.
 57.فرامرزی ،عبدالرحمان (« :)1388انواع تیپهای شخصیتی در قرآن» ،سنندج :انتشارات کردستان ،چاپ دوم.
 58.فراهيدى ،خليل بن احمد (« :)1410كتاب العين» ،قم :هجرت ،چاپ دوم.
 59.فضل اهلل ،سيد محمد حسين (« :)1419تفسير من وحى القرآن» ،بيروت :دار المالك للطباعة و النشر ،چاپ دوم.
 60.فيومى ،احمد (بیتا)« :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» ،قم :منشورات دار الرضي.
 61.قلی پور ،آرین (« :)1380جامعه شناسی سازمانها :رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت» ،تهران :سمت.
 62.كلينى ،محمد بن يعقوب (« :)1407الكافی» ،تهران :دار الكتب اإلسالمية.
 63.کریمی ،یوسف (« :)1378روانشناسی شخصیت» ،تهران :مؤسسه نشر ویرایش.
 64.الزاروس ،ریچارد (1981م)« :الشخصیـــة» ،ترجمه ســید محمدغنیم و مراجعــه محمد عثمان نجاتی ،بیروت:
دارالشرق.
 65.مازلو ،آبراهام (« :)1367انگيزش و شخصيت» ،ترجمه احمد رضوانى ،مشهد :آستان قدس رضوی.
 « :)1371( ---------66.افقهای واالتر از فطرت انسان» ،ترجمهی احمد رضوانی ،مشهد :آستان قدس رضوی،
چاپ دوم.
 67.مان ،نرمان ل (« :)1349اصول روانشناسی» ،ترجمه محمود صناعی ،تهران :نشر اندیشه ،چاپ هفتم.
 68.ماهینی ،سلمان ،فرامرز قراملكی ،احد (« :)1394داللتهاي تربيتي مفهوم قرآني «شاكله» بر اساس رهيافت عالمه
طباطبايي در تفسير الميزان» ،دوفصلنامه پژوهشی علوم تربیتی از دیدگاه اسالم ،سال سوم ،شماره .4
 69.مای لی و روبرتو (« :)1380ساخت ،پديدآيى و تحوّل شخصيت» ،ترجمه محمود منصور ،تهران :دانشگاه تهران

تیریدم شناد و نآرق رد تیصخش یقیبطت یسررب

 70.محسنی ،منوچهر (« :)1375جامعهشناسی عمومی» ،تهران :نشر کتابخانه طهوری ،چاپ دوم.
 71.محمدزاده ،عباس و مهروژان ،آرمن (« :)1375رفتار سازمانی ،نگرش اقتضايی» ،تهران :انتشارات دانشگاه عالمه
طباطبايی.
 72.مراغى احمد بن مصطفى (بیتا)« :تفسير المراغى» ،بيروت :داراحياء التراث العربى.
 73.مصطفوى ،حسن ()1430« :التحقيق فى كلمات القرآن الكريم» ،بيروت :دار الكتب العلمية ،چاپ سوم.
 74.مطهری ،مرتضی (« :)1386پانزده گفتار» ،تهران :صدرا ،چاپ هفتم.
 « :)1373( ----------75.مجموعه آثار» ،تهران :انتشارات صدرا.
 76.معین ،محمد (« :)1375فرهنگ فارسی (متوسط)» ،تهران :امیرکبیر ،چاپ دهم.
 77.مغنيه ،محمد جواد (« :)1424تفسير الكاشف» ،تهران :دار الكتب اإلسالمية.
 78.مکارم شیرازی ،ناصر (« :)1387اخالق در قرآن( اصول مسائل اخالقی)» ،قم :انتشارات امام علی بن ابیطالب.
 79.منطقی ،محســن و دیگران (« :)1398فهم رفتار سازمانی مبتنی بر فقه» ،نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی ،دوره
 ،17ش .2
 80.مورهد ،گریفین (« :)1388رفتار سازمانی» ،ترجمه سیدمهدی الوانی و غالمرضا معمارزاده ،تهران :مروارید.
 81.موســوی جالل ،زهرا و ملکی یداهلل (« :)۱۳۹۳شــاخصههای رفتار سازمانی از نگاه قرآن» ،دومین کنفرانس بین
المللی مدیریت واقتصاد و علوم.
 82.ميبدى ،احمد بن محمد (« :)1371كشف األسرار و عدة األبرار» ،تهران :انتشارات امير كبير،چاپ پنجم.
 83.نجاتی ،محمد عثمان (» :)1388قرآن و روانشناســی» ،ترجمه عباس عرب ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی
آستان قدس رضوی ،چاپ هشتم.
 84.نیک صفت ،ابراهیم (« :)1382بررسی تطبیقی روششناسی نظریهپردازان شخصیت کامل در غرب و اسالم» ،پایان
نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده).
 85.نیک صفت ،ابراهیم (« ،)1386روشهای سنجش شخصیت از نگاه دین و روان شناسی» ،دو فصلنامه مطالعات
اسالم و روان شناسی ،سال اول ،شماره.1
 86.هاینز وی ریچ ،و هرولد کونتز (« :)1388اصول مدیریت(چشم انداز جهانی)» ،ترجمه علی پارسائیان ،تهران :ترمه.
 87.واســطى ،زبيدى ،حنفى ،محب الدين ،سيد محمد مرتضى حسينى (« :)1414تاج العروس من جواهر القاموس»،
بيروت :دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.
 88.وطندوست ،رضا و جواد ایروانی(« :)1390شخصیت متعادل و رفتار معتدل» ،مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی،
چاپ پنجم.
 ِ 89.ویتنِ ،وین (« :)1389روانشناسی عمومی» ،ترجمه و تلخیص یحیی سید محمدی ،تهران :نشر روان.
 90.یان کریستنســن ،هاگ واگنر ،سباستین هالیدی (« :)1385روان شناسی عمومی» ،ترجمه رحیم میردریکوندی،
ابوالقاسم بشیری ،جمشید مطهری ،قم :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
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