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Background and aim: Understanding personality and explaining it scientifically describes 

human behaviors, helps people to prevent and treat many abnormal behaviors and mental 

disorders and leads people to mental health, which psychologists' opinion is the pursuit of 

achieving a high level of perfection. The aim of this study was to investigate the Qur'anic and 

narrative teachings and documents on the integrated monotheistic personality. 

Materials and methods: This descriptive and qualitative study was documentary type based 

on library resources. 

Findings: According to the holy Qur’an, man has two spiritual and material (soul and body) 

dimensions. The Holy Qur’an sees the perfection of man in the cultivation of both dimensions 

in a balanced manner that truly and completely satisfies man's nature by establishing the 

balance between body and soul. In this regard, a person who makes God the center of his life 

and has a monotheistic personality will achieve the balance of body and soul and integrity 

more quickly. 

Conclusion: The present study has shown that faith in Almighty God creates peace in man 

and brings about a new understanding of the universe. This belief changes the perspective of 

man and turns him from a weak to a strong being. As a result, peace of mind reigns over 

human existence and he stands firmly against psychological problems and various injuries. 
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 .گروه علوم قرآن و حدیث، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. 1
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 چکیده 
  :مقاله نوع

 پژوهشی مقاله

 

 دریافت:

11/5/1044 

 ویرایش:

11/7/1041 

 پذیرش:

23/7/1041 

 :انتشار

7/8/1041 

و هنجار نا رفتارهایاز بسیاری  و در پیشگیری و درمان رفتارهای انسان را توصیف ،شناخت شخصیت و تبیین آن به صورت علمی هدف: و ابقهس

کند و افراد را به سمت سلامت روانی که به عقیده روانشناسان تلاش برای رسیدن به سطح پیشرفته کمال است سوق به افراد کمک میاختلالات روانی 

 باشد.روایی شخصیت یکپارچه توحیدی میدهد. هدف تحقیق بررسی معارف و مستندات قرآنی و می

 ای است.کیفی و از گونه اسنادی با منابع کتابخانه روش بکار رفته در این مقاله، توصیفی و ها:روش و مواد

داند که می کمال وی را در پرورش هر دو بعد به صورت متعادل داند وی دو بعد معنوی و مادی یا روح و جسم میاقرآن کریم انسان را دار ها:یافته

شود. در این راستا شخصی که خداوند را محور زندگی خود قرار با برقراری تعادل میان جسم و روح، ماهیت انسان به طور حقیقی و کامل منطبق می

 رسد.یافته داشته باشد، زودتر به تعادل جسم و روح و یکپارچگی میدهد و شخصیت توحید

ستی ای از عالم هشود. این اعتقاد، سبب درک تازهکه ایمان به خداوند متعال باعث ایجاد آرامش در انسان میمطالعه حاضر نشان داد  گیری:نتیجه

کند؛ در نتیجه آرامش خاطر بر وجودش حاکم گشته و در ها را تغییر داده و او را از موجودی ضعیف به انسانی نیرومند تبدیل میشود. افق دید آنمی

 کند.های مختلف محکم ایستادگی میآسیببرابر مشکلات روانی و 

 قرآن، روایات، شخصیت، شخصیت یکپارچه، توحید یافتگی كلیدی: واژگان

. رواییارف قرآنی و یافتگی مبتنی بر معشخصیت انسان و یکپارچگی آن بر مدار توحید. الله فیروزی، نعمتمحمد حسین فلاح، ابوالقاسم عاصی مذنب، بی زهرا حسینیبی :استناد

 .99-111(: 2)6؛ 1411نشریه اسلام و سلامت. 
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                             Publisher: Babol University of Medical Sciences 

 

 
 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 9

mailto:bzh60@
mailto:bzh60@
https://orcid.org/0000-0003-3856-1404
https://orcid.org/0000-0002-2519-5559
https://orcid.org/0000-0002-6928-0018
https://orcid.org/0000-0001-6692-2479
https://iahj.ir/article-1-247-fa.html


111                                                                Human Personality and Its Integrity Centered on Monotheism/ Hosseini BZ, et al. 

Islam and Health Journal, 2021; 6(2): 99-107 

 مقدمه

گذاشتند، اشاره به به معنی نقاب یا ماسکی که در یونان و روم قدیم بازیگران بر چهره می« persona»از ریشه لاتین « personality»شخصیت 

 زند تا وجه تمیز او از دیگران باشد.این مطلب است که شخصیت هر کسی ماسکی است که او بر چهره خود می

یافته و واحدی متشکل از خصوصیّات نسبتاً ثابت و پایدار سازمان وعهمجم»عبارت است از  شخصیّت: گفت توانمییک تعریف جامع از شخصیّت  در

 (. 1« )سازدمی متمایز دیگر افراد از را فرد یک هم، روی بر که

ا زیرا برخی جهانِ درونِ انسان راند؛ تعریف از شخصیت ارائه داده شخصیت از دیدگاه افراد مختلف تعاریف متفاوتی دارد و روانشناسان هر کدام یک

پذیر کنند و برخی بر خلاف این دیدگاه، عالم درون انسان را جدای از رفتارهای او مطالعهدانند و رفتارهای او را در سایه این بینش تفسیر میاصیل می

شناسان در مورد انسان و رفتار او های روانلذا مفهوم شخصیت با توجه به دیدگاه(؛ 2) کنندمی های او تفسیرها و واکنشدانند و همه چیز را در کنشنمی

ریم با اطلاع قرآن ک د. با توجه به بررسی تعاریف روانشناسان از شخصیت، در این میانانها تعریفی به شکل خاص خود ارائه دادهتغییر کرده و هر کدام از آن

 ها پی به ابعادتا با اطلاع از این روش، های مطمئنی را برای شناختن شخصیت افراد بیان کرده استروش، اد وجودی انسانکامل و جامع به تمام ابع

شناسی شخصیت در نگرش دانشمندان اسلامی، ارتباط مستحکمی با انسان .بینند در صدد رفع آن بر آیندشخصیت خود ببرند و اگر نواقصی در وجود خود می

 (.3داند، دارد. )آدمی را موجودی متشکل از جسم و روح میقرآنی، که 

مَنْ کَانَ » خش بشناسی اسلام بنا شده است. مطابق دیدگاه اسلامی، انسان سرشتی تعالیباشد که بر اساس انسانیافته شخصیتی میشخصیت توحید

فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ »  ( و فطرتی الهی4... « )لِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُیُرِیدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِیعًا إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَ

 (.1« )سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ فَإِذَا(. » 6( دارد و از روح الهی در او دمیده شده است )5... « )عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

این شخصیت، خدا را محور زندگی خویش قرار داده و با اعتقاد و ایمان به خداوند که سرچشمه وحدت و یکپارچگی است، صفات و ابعاد شخصیت 

او  روانی و ناملایمات زندگی نتواند آرامش -آرامش روحی دست یافته ومشکلات روحی کند تا به وسیله این یکپارچگی، بهخود را هماهنگ و یکپارچه می

 را برهم زند.

دارنـد چه بسا افـرادی کـه علائـم بیمـاری ن. دانندامروزه روانشناسان، هنجار بودن و فاقد علائم بیماری بودن را بـرای داشـتن زنـدگی سالم کافی نمی

 ،کنند. پس سلامتکنند، اما احساس رضایت از زندگی نداشته و احساس پـوچی و بیهودگی میوب و آرمانی زندگی میمطل و در شـرایطی بـه ظـاهر

ده هایی که در مورد شخصیت سالم انجام شت. با توجه به پژوهشمفهومی فراتر از بهنجاری و به معنای تلاش برای رسیدن به سطح پیشرفته کمال اس

های ای بود که هم کیفی باشد و به بحثاین زمینه بررسی گردید، مشخص شد بیشتر بر منابع دینی تکیه دارد و کمتر مقالهمقاله در  31بود که حدود 

 توان گفت در ترسیم الگوی شخصیت یکپارچه توحیدیقرآنی و روایی پرداخته باشد و هم در هر دو زمینه )روانشناسی و مطالعات دینی( باشد در واقع می

وریت آیات قرآن و روایات در حد جستجوی پژوهشگر، پژوهشی یافت نشد. هدف اصلی پژوهش این است که مستندات قرآنی و روایی آن هم با مح

 یافته را در منابع دینی بررسی کند. شخصیت یکپارچه وتوحید

 است، سلامت روانی وی هنگامی محققناپذیر ( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که شخصیت انسان یک کل منسجم وتجزیه1391بشیری )

با  گشود که وحدت و انسجام این سیستم حفظ و همه اجزای آن، یعنی ابعاد زیستی، عاطفی، هیجانی، شناختی، رفتاری، معنوی و اجتماعی آن، هماهنمی

 (.8یکدیگر عمل کنند )

ت های معنوی شخصیهای روانی )سلامتی و اختلال( با سازهتبیین پدیدهبعدی معنوی: امکان درمان چند» ( در مقاله خود با عنوان 1395جان بزرگی )

ها انیزمدهی به شخصیت سالم و سلامت روانی هستند؛ این مکترین مکانیزم شکلهای شناختی و عقلانی، مهمبیان نمود که مکانیزم« بر اساس منابع دینی

 (.9ح است )ترین نیروی سلامت بخش مطردر منابع دینی نیز به عنوان مهم

های اصلی ساختار شخصیت که شامل بیان نمودند که پایه« نقش سوره حمد در ایجاد شخصیت سالم»( در مقاله خود با عنوان1394آگاه و همکاران )

بسزایی در کاهش  ثیرتواند تانگرش و بینش، گرایش قلبی، شیوه منش و رفتار با ترتیبی علمی است در سوره حمد جا گرفته وتکرار روزانه این سوره، می

 (.11اضطراب فرد و برقراری شخصیت سالم داشته باشد )

 بیان و به این نتیجه« تحلیل روانی شخصیت مومن از بعد رفتاری در قرآن و روایات »های مومن را در مقاله خود تحت عنوان ( ویژگی1393اکبری )

 (.11رسد )یرسید که مومن واقعی با عمل به دستورات الهی به شخصیت سالم م

الم طور که جسم سبه این نتیجه رسیدند که همان« روانشناسی شخصیت سالم از منظر قرآن»( در مقاله خود تحت عنوان 1391پور و همکاران )یدالله

در همه  ها وانسان شود، شخصیت سالم از منظر قرآن نیز برای همههایی برخوردار است که در سراسر گیتی سالم محسوب میدر حوزه پزشکی از ویژگی

 (.12های یکسانی دارد )های جغرافیایی، ویژگیمکان

رسیدن به حیات طیبه یا زندگی معنوی، جز  (.13)رساند، ایمان به خدا، و انجام عمل صالح است از نظر قرآن کریم، آنچه انسان را به حیات طیبه می

های تگیهای روانی و آشفبه حیات طیبه یا زندگی معنوی دست یابد، کمتر دچار آسیببا اجابت دعوت پیامبران ممکن نیست. افزون بر این، کسی که 
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یُثَّبُِت »بخشد: شود؛ زیرا یکی از آثار دستیابی به حیات طیبه یا سبک زندگی معنوی و الهی آن است که به انسان ثبات و استواری شخصیت میجسمانی می

 (.14)« ابِتِ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِی الْآخِرَةِاللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّ

ند؛ ها، صبغه الهی و رنگ توحیدی داشته باشو، همه این مولفههای شخصـیت الفهوشخصیت سالم دارد که علاوه بر هماهنگی بین مبنابراین، کسی 

 ر حقیقیثدا را مووخخدا صنع همه کائنات را یعنی شناخت او از عالم هستی، توحیدی باشد،  (15)«  عَابِدُونَصِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ »

صفات انسانی را در خـود ایجـاد و  و ،شود، بزدایدیت و انگیزه او الهی باشد، قلب را از رذایل اخلاقی که به بیماری آن منجر مین ،در این عـالم بدانـد

نه  د. چنین انسانیهر عملی را با قصد قربت و به انگیزه امتثال امر الهی انجام ده ها و باورهایش کرده، وزهتقویـت و رفتـار خـود را هماهنـگ بـا انگیـ

 شودتر میدهد، به خدا نزدیکیعنی با هر عملی که انجام می کند؛گیرد؛ بلکه همه حرکات و سکنات او جنبه قربی پیدا میل میتنها شخصیت او سالم شک

 . (16)...«  إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ »... و مقام و منزلت بهتری نزد باری تعالی دارد. 

 رفتار خود را در شرایط گوناگون ارزشمندی کرده،بینی توحیدی، درک صحیحی از واقعیت داشته، احساس خودچنین انسانی علاوه برداشتن جهان

و زندگی فعال، با  (11)« وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ»زندگی کنترل نموده، با پذیرفتن یک نظام ارزشی صحیح در پی زندگی هدفمندی بوده 

گی به دنیا نداشته، تعامل او با دیگران سالم و سازنده بوده، در ابراز عواطف گونه وابستهای الهی، هیچمندی از نعمتاندیشه و با نشاطی دارد وضمن بهره

 (.18)کند ای نمیو احساسات خود در خصوص دیگران مشکلی نداشته و به همنوعان خود عشق ورزیده و در خدمت به آنان هیچ مضایقه

 هاروش و مواد

جستجو  ای و کتب روانشناسی، قرآن کریم و کتب تفسیری و حدیثی واستفاده از منابع کتابخانهباشد که با تحلیلی می -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

های شخصیت یکپارچه، سلامت روان، شخصیت، روانشناسی شخصیت و سلامت معنوی به بررسی مقالات و کتب مرتبط واژههای اطلاعاتی با کلیددر پایگاه

یر قرآنی از شخصیت ترین تعبگویاترین و کوتاهوحیدی و مستندات قرآنی و روایی آن پرداخته شد. در این میان پرداخته شد و به تحلیل شخصیت یکپارچه و ت

د. به ها به رشد و بلوغ معنوی دلالت دارنو مشتقات آن نوزده بار در قرآن آمده که تمامی آن« رشد». کلمه است «رشد یافتنی»تعبیر یافته، و توحیدسالم 

افزارهای روایی و حدیثی مورد بررسی قرار های دیگری که در قرآن و تفاسیر و نرمکند. از جمله واژهرشد و بلوغ جسمانی اشاره می جز یک آیه که به

 یافزارهای مومن در نرمبود که بیش از دو هزار مورد از کلمه« ایمان» و« صابرین»، «محسنین»، «اولوالالباب»و مشتقات آن، « مومن»های گرفت، واژه

مورد کلمه  116مورد کلمه صابر،  23مورد کلمه اولوا الالباب،  16مورد کلمه محسنین،  39مورد کلمه مومن،  231حدیثی پیدا شد و همچنین در قرآن نیز 

ات وهش تمام ملاحظها ذکر شده است که موارد قرآنی همه بررسی شد؛ ولی موارد حدیثی به صورت رندوم بررسی شد. در انجام این پژایمان و مشتقات آن

 اخلاقی رعایت شده است.

 هایافته

شود که وحدت و انسجام این سیستم سلامت روانی کامل وی هنگامی محقق میناپذیر است، از آنجا که شخصیت انسان یک کل منسجم و تجزیه

هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. در رویکرد دینی این جزای آن، یعنی ابعاد زیستی، عاطفی، هیجانی، شناختی، رفتـاری، معنـوی و اجتمـاعی آن، حفظ و ا

ی هیابد. به عبارت دیگر، خدا آگاحقق می، یعنی ایمان به خداوند متعال تهپارچکبخش و یمنبع وحدتگیری به سمت وحدت و انسجام با آگاهی و جهت

م بخشد. این روند در جهت توحید، به عنوان یک اصل حاکیافتگی و انسجام مییک ساختار نهفته در درون است که به شخصیت و سیستم روانی، توحید

 باشد و انسان نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. در عالم می

نین چ ر زمین وجود دارد برای او و هر گونه تغییر و تبدیلی به دست اوست.دار نقش اول در قرآن است و همه اشیایی که دانسان سرور زمین و عهده

قرآن کریم ساختار وجودی او را بهترین ساختار وجودی دستگاه آفرینش  .تر و عزیزتر از همه اشیاء مادی باشدگرامی شود که انسان،برجستگی باعث می

و خداوند همه مواهب زمین را برای او آفریده است و او را به عنوان نماینده و جانشین  (19« ) ی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِ » فرماید:داند و میمی

ای یژهمقام و او را با کرامت خاص، های جهان،در بین تمام آفریده و از همین روی، (21)«  ...إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً»است.  خود در زمین قرار داده

 هایی است که در نهان خانه ضمیرش جای دارد.دار شکوفاسازی امانتدمی خلیفه خدا در زمین و عهدهآ (21)..« وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ.» بخشیده و فرمود:

های وجود روحی الهی در سرشت انسان از ویژگی از دیدگاه اسلام، .نهایت و خواهان رسیدن به نامحدود استحد و استعداد بیانسان دارای ظرفیت بی

الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ »آفرینش این مخلوق است. انسان ترکیبی از طبیعت همان جسم و بدن مادی او و ماورای طبیعت همان روح وجان الهی اوست: 

 ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِیلًا مَا تَشْکُرُونَ  سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ  ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ   خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِینٍ 

پس قدر آفرید. سای از آب ناچیز و بیعصاره؛ او همان کسی است که هر چه را آفرید، نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد. سپس نسل او را از 

(. 22.« )آوریدهای او را بجا میها قرار داد، اما کمتر شکر نعمتها ودل)اندام( او را موزون ساخت و از روح خویش در وی دمید وبرای شما گوش و چشم
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د توانسازد. در واقع، عظمتی که هر انسان میدات دیگر آشکار میبخشد و تفاوت او را با موجووجود روح الهی است که به وجود آدمی ارزش و اصالت می

انسان  شود.به آن دست یابد، به علت وجود روح الهی است نه جنبه مادی وی، و دارا بودن روح الهی سبب تعالی انسان و رسیدن او به مقام قرب الهی می

 :ها تمایز عمیقی دارد که عبارتند ازولی از سه بعد با آن؛ سایر حیوانات شباهت داردهایش به از نظر ساختمان جسمی، تمایلات غریزی، شهوات و خواسته

  بینیجهان داشتن و خود جهان و خود کشف ادراک، داشتن -الف

 دارند احاطه انسان بر که هاییجاذبه و عوامل وجود -ب

 .(23)ها آن بر تسلّط و گرفتن قرار آن هایجاذبه و محیط تأثیر تحت انتخاب، آزادی -ج

وتی در صفات ملک و شوند متبلور هستند و این نیازها به خاطر حفظ ذات و بقای نوع، باید ارضااو ، در نیازهای جسمانی انسانخصوصیات حیوانی 

متبلور هستند. گاهی میان این دو نوع خصوصیات شخصیتی انسان،  او اشتیاق روحی، نسبت به شناخت خداوند متعال و ایمان به او و عبادت و تقدیس

ان هید مطهّری، انسان فاقد ایمان و جدا از خدا را انسد. شکنن نیز این نزاع درونی بین این دو جنبه شخصیتی را احساس میانساآید و خود تعارض پیش می

گیرد بپیوندد، دارای همه کمالات است و اگر از آن حقیقت یعنی خدا جدا و و به یاد او آرام میداند. انسان اگر به یگانه حقیقتی که با ایمان به اواقعی نمی

 (.24) اش جدا شده استبماند، درختی را ماند که از ریشه

ا برای انسان دنیشاید مشیت الهی بر این، قرارگرفته باشد که روش انسان در حل این مشکل، همان آزمایش حقیقی و اساسی باشد که خداوند در این 

ا هالامکان بیشترین هماهنگی و تعادل را میان آنهای معنوی و مادی شخصیت را در خود جمع کنند و حتیمقرر فرموده است. کسانی که بتوانند جنبه

هُ عِنْدَهُ أَجْرٌ مَا أَمْوَالُکُمْ وَأَوْلَادُکُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّإِنَّ»شوند. آیند و شایسته پاداش خوشبختی دنیا و آخرت میبرقرار سازند، از این آزمایش، موفق و سربلند بیرون می

( خواهد عظیم )بهشت ابد به حقیقت، اموال و فرزندان شما اسباب فتنه و امتحان شما هستند )چندان به آنها دل نبندید( و )بدانید( که نزد خدا اجر. عَظِیمٌ

این است که انسان را با کلیه امکانات لازم، برای حل این تضاد و عبور از مرحله این آزمایش مشکل، مقتضای حکمت و رحمت خداوند متعال،  (.25« )بود

ا ده است تکمک کند. از این رو برای تمیز و تشخیص خیر و شر و حق و باطل، به انسان، عقل عطا فرموده است. همچنین به او آزادی اراده و انتخاب دا

  «إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا» انتخاب کند. ،پسنددیرد و هر راهی که خود برای حل این تضاد میبتواند در این درگیری تصمیم بگ

اه خیر و ر. النَّجْدَیْنِوَهَدَیْنَاهُ »دهد: اصولاً پایه و زیربنای مسئولیت و حسابرسی انسان را همین آزادی اراده و انتخاب راه حل این تضاد، تشکیل می (.26)

)فطرت( هم استعداد انجام کارهای زشت و پیروی از هوای  بنابراین، ساختمان وجودی انسان (.21)« ؟شر )حق و باطل، بهشت و دوزخ( را به او ننمودیم

یلت و تقوا و اخلاقیات عالی انسان و های ملموس و تمایلات دنیوی را دارد و هم آمادگی ارتقا به اوج فضنفس و شهوات جسمانی و غرق شدن در لذت

 ی.عمل صالح و پیامدهای آن را، یعنی رسیدن به آرامش روانی و خوشبختی معنو

ان و دهد: تصویری از طبیعت انسباره به تفصیل سخن گفته است. از نگاه ایشان، قرآن، از انسان دو تصویر نشان میاللّه جوادی آملی در اینآیت

جویی نماید که با در نظر گرفتن آن بخش مادی و طبیعی، آدمی را همواره در پی اسراف و اتراف و لذتبه لحاظ طبیعت، ترسیم می تصویری از حقیقت او؛

ر ان دفرماید؛ اما جنبه دیگری نیز برای انسداند و بیش از پنجاه آیه مشتمل بر نکوهش انسان در همین زمینه طبیعی ارائه میپروری میطلبی و تنو رفاه

قت گیرد و آن، همان حقیالهی چون کرامت، خلافت، حمل امانت، شرافت و... را دربر می -یهای بلند انسانقرآن کریم بیان شده که همه ملکات و فضیلت

رسش که پ اللهی و اصل و اساس انسانی است که طبیعت را به عنوان فرع و تابع، زیر پوشش خود گرفته است. با توجه به این سخن، پاسخ اینروح

سبت به تفاوت ندهد که آدمی، هرگز با سرشتی بیسو وجود دو جنبه مذکور در انسان نشان میشود؛ زیرا از یکآشکار می «سرشت انسان چگونه است؟»

ود که شوشن میطلب آدمی، رخیر و شر آفریده نشده و از سوی دیگر، به جهت اصالت جنبه ملکوتی با آن همه فضایل الهی و فرع بودن طبیعت رفاه

انسانی است و سمت و سوی وجود و چهره جان او همواره با ایمان و خیر و  -گرایش انسان به لحاظ اصل حقیقت خود به سوی فضایل و ملکات الهی

 (.28) ستا مسائل ارزشی رو به رو

کند مستلزم میرا به سوی خدا رهبری که آدمی رونی شعور باطنی و کشش د خداوند، وخداگرایی بعنوان یکمانند دانستن به معنای یکتا و بیتوحید 

  (.29است ) گیری اصیل دینی یا معنویبخش مبتنی بر جهتوجود یک نظام ارزشی وحدت

شود که در آن آرامش وخوشی زندگی استرس واضطراب زایی میبخش و غفلت از یاد خدا و توحید، باعث زندگی پراز نظر قرآن دوری از منبع هستی

 «....؛ هرکس از یاد من روی گردان شود زندگی سخت)وتنگی( خواهد داشت. مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا وَ»شود تنگی زندگی تبدیل میبه 

 ؛ آگاه باشید که دلها تنها با یادکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُأَلَا بِذِ»... آورد. کند و آرامش روانی به ارمغان میها را آرام میدرمقابل، ایمان به خدا و یاد او دل (.31)

داند؛ بر اساس تعالیم قرآن تنها آنهایی که ایمان به خدا آورده و آن را به قرآن امنیت و آرامش در نفس مؤمن را مرهون ایمان می (.31)« گیردخدا آرام می

 امنیت و طمأنینه هستند.  اند سزاوار آرامش،عبادت هیچ معبودی نیامیخته

گرفته مرتبط با بررسی رابطه دینداری و سلامت عمومی فرد و جامعه، حدودا عمری بیست ساله دارد. روانشناسان معاصر معتقدند های صورتپژوهش

 ایمان به خدا و اعتقاد به مبدا حقیقیشود؛ زیرا زندگی روزمره کنونی با نگرانی و اضطراب همراه است و داشتن های روانی موجب بیماری میکه ناراحتی

توانند مشکلات درمانی با دین و معنویت یکسان نیستند، اما این دو در کنار هم بهتر میتواند تحمل افراد را در برابر مشکلات بیشتر کند. مشاوره و روانمی

 (.32کنند )روانی و رفتاری نوع بشر را برطرف 
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فرماید: کند. قرآن میسازد و هرگونه شک و وحشت را از او دور میبت به کمک، حمایت و لطف خداوند امیدوار میایمان انسان به خداوند، او را نس

تا ایمانی بر ایمان خود  های مؤمنان آرامش را فرو فرستاد،هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ السَّکِینَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدَادُوا إِیمَانًا مَعَ إِیمَانِهِمْ؛ هم اوست که در دل»

 (.33)« دبیفزاین

یزان آرامش روحی هر کس، بستگی به ایمان او دارد. انسان در پرتو بندگی خداوند از م...«  أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»سوره رعد  28با توجه به آیه 

یابد. کسانی که ایمان ناپایدار و ضعیفی دارند، احساس آرامش روحی او نیز افزایش می تر باشد،شود و هرچه فرد ایمانش قویقید بندگی غیر او آزاد می

 ندارند. ای از آرامش و اطمینانآرامش کمتری دارند. به همین دلیل، کافران هیچ بهره

ورت ص در زندگی غیردینی، فطرت بهاما  سان در فطرت الهی و توحیدی وی نهفته است؛ی اندین اسلام و ادیان الهی، بنای سعادت و رضایتمنددر 

 وسبب در زندگی غیردینی، انسان خودمحور و تنها است و همین تنهایی موجب ناامنی روانی  به همین جود ندارد،وشناختی یک نظام معرفتی و هستی

های اما در برخی آیین (؛35) آن است ی سرمنشأداند که ذات قدس الهواحدی می جهان را دارای منشأ یافته،توحیدنسان ا (.34)ود شابسامانی زندگی مین

 (.36) شودی مهم توجه نمیشود، به این مسئلهی که در ادیان به وجود ذات مقدس توجه میانگاه مادی، به اندازه اراید

ود. شارند و جمعا صد ویژگی میتوصیف ایمان و مومن در قرآن و روایات، دامنه وسیعی دارد. در بعضی روایات، ده صفت که هرکدام ده رفتار فرعی د

 (.31)صفت بیان شده است  16گاهی صفات ایمانی بر چهار پایه و هر پایه نیز چهار شعبه جمعا 

ویژگی برای مومن  211صفت درباره ایمان در مقابل کفر بیان شده است. در روایتی از امام علی )ع(  15بندی دیگر از امام صادق )ع( در یک طبقه

باب آورده شده ودر هر باب یک شعبه از ایمان بیان شده است. احادیث در باب ایمان و مومن و  11در کتاب شعب الایمان بیهقی  (.38) ذکر شده است

 نجد.گها در این مقال نمیباشد که بیان آنباشند بسیار زیاد و هزاران حدیث مییافته میصفات مومنان راستین که نمونه شخصیت کامل و توحید

بایی طواقع انسان سالم، ادراکی صحیح نسبت به امور مختلف و رفتاری سازگارانه در برخورد با محیط اطراف دارد. چنین انسانی از نظر علامه طبادر 

طلبی ی، کمالمندآگاهی ایمانی و نظام ارزشی متقن برخوردار است. او خودشناسی، نیایش، غایتنگرش توحیدی، خدا محور و زندگی موحدانه دارد و از خود

 گرایی، تفکر و اندیشمندی، تعلق اجتماعی و شهروندی، انسانیت و وحدت قوای باطنی دارد.طلبی، فطرت توحیدی، عملو هدایت

 کنند: برخورداری از عقل و بینش صحیح، ایمان به خدا و عبادت وگونه بیان مییافته را ایندهنده شخصیت سالم و توحیددر جای دیگر عوامل شکل

« و رفتار لبق، عقل»را در سه حوزه  یافتهسالم و توحیدهای شخصیت ویژگیقرآن کریم بندگی او، حسن خلق و نیکویی به دیگران و خدمت به ایشان. 

 .(12) داده استکاوی قرار مورد ژرف

دی ایمان دارد که نظام هستی، خداوند کند شخصیت توحیشود بیان میدر حوزه عقل که شامل شناخت مبدا، شناخت جهان هستی و شناخت خود می

های این جهان علم و احاطه کامل دارد و این جهان محضر خداوند است، قادر و حکیم و توانایی دارد که این جهان را با حکمت آفریده و به تمام پدیده

خداوند به بندگانش بسیار نزدیک است و داند که میکند. ملک و پادشاهی او نامحدود است و رحمتش بر جهانیان پایدار است و هرگز خلف وعده نمی

شناسد، به خلیفه بودن خود و ملاقات الهی و مرگ ایمان دارد و ند. تسلیم قضای الهی است، استعدادهای خود را میکشنود و اجابت میفریادشان را می

 .داند که از روی حکمت جریان داردهان هستی را هدفدار میج

ید گرایی برای او پدیافته و سالم در تمام کارها و امور زندگی اعتدال دارد. آرامش روانی که در پرتو توحیدعاطفی، انسان توحیددر حوزه قلب و بعد 

لبی، حسادت، طباشد. این شخصیت دچار ترس، افسردگی، حقارت، خشم، برتریهای شخصیت سالم توحیدی میآید دوری از گناه و توبه از دیگر ویژگیمی

 کند و نسبت به خدا و خود و دیگران محبت و دوستی دارد.های خود را مهار و در مسیر درست هدایت میشود. انگیزهو اضطراب نمی تملق

ها ها و مکانها در همه زمانهای صاحبان شخصیت سالم در نگاه قرآن چنان زیباست که الگوی رفتاری برای همه انساندر حوزه رفتاری ویژگی

لت ها، عداتوان ادعا کرد که انسان سالم در نگاه قرآن، محدود به زمان و مکانی خاص نیست. صبر و بردباری، عمل به گفتهاین حیث میهستند و از 

آزاری، آرامش در رفتار وگفتار، سخاوتمندی، دفاع از حق، ترجیح آسایش داوری، عدم تعصب ومردمجویی و دوری از پیشاجتماعی، رعایت قانون، حقیقت

جویی، تجسس توجه به دنبا همراه آخرت، امانتداری، غض بصر، وفای به عهد، فروشی، غیبت، تهمت، دخالت، عیبدیگران بر آسایش خود، پرهیز از کم

و  روی، تواضعداری، حفظ کرامت اجتماعی، یاد خدا، همکاری، نیکی به پدر ومادر، حسن معاشرت، خوف خدا، درک عظمت خدا، میانهعفت، شب زنده

 باشد.های شخصیت سالم از دیدگاه قرآن و روایات در حوزه رفتار میفروتنی از ویژگی

واند تگذاری بر خویش و محیط پیرامون خویش را دارد و به راحتی میهای فراوان قابلیت تاثیرفردی که دارای سلامت روان است به دلیل وجود انگیزه

ای انسانی ههای معمول فراتر رفته و ویژگیشود، عقل یا نیروی شناختی انسان از پردازشی بعد معنوی فعال میدر هر مقام و جایگاهی تاثیرگذار باشد. وقت

اس معمول است، واجد احسهای فرد قرار گرفته و عمل انسان به رغم اینکه گاهی غیرگیریکنند، مبنای تصمیمخاصی که تنها در این شرایط بروز می

گیرد و به ل میتر شکرنگیافته پرتر و بیشتر باشد شخصیت سالم و توحیدگردد. هر چه این اعمال و استفاده از عقل در انسان عمیقمطلوبی برای فرد می

رت تواند بدون داشتن ایده و آرمان و ایمان، یا به صو. انسان نمی(39) آرامش بیشتر خواهد رسیدکند و در نتیجه به سلامت روان و سوی تعالی حرکت می

شود، و به صورت موجودی مردد و سرگردان که تکلیف خویش را در وقت از درک منافع فردی خارج نمیآید که هیچموجودی غرق در خودخواهی در می

ایمان معرفه ال» فرمایند:داند. در واقع، ایمان به خدای متعال و شریعت اسلامی بنا بر حدیث پیامبر )ص( که میزندگی و در مسائل اخلاقی و اجتماعی نمی
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شود که در همه ابعاد اعتقاد قلبی )بعد شناختی(، اقرار زبانی )بعد شناختی رفتاری( وعمل تنها وقتی محقق می (39)« بالقلب واقرار باللسان وعمل بالارکان

تماعی؛ ت و دلباز بودن؛ داشتن هوش اجکنند: بخشندگی و دسگونه بیان میهای این شخصیت را این)بعد رفتاری( رسوخ کرده باشد روانشناسان ویژگی

نگر ندهمندی؛ آیقدرت حل مساله؛ گذشت، بخشندگی و مروت؛ قدرت مقابله با استرس؛ قدرت مدیریت؛ در نظر گرفتن جوانب احتیاط؛ کنجکاوی وعلاقه

ها شتر این ویژگیبینیم که بیو سالم از نظر اسلام مییافته های شخصیت توحیدباشد که با توجه به بیان ویژگیبودن؛ خلاقیت و نوآوری و شور و هیجان می

وحدت شخصیت  ها اصل توحید و دین را عامل اصلیباشند یعنی روانشناسان اگرچه که به دین اسلام اعتقاد نداشته باشند اما بیشتر آنمنطبق بر یکدیگر می

 دانند.فرد ورسیدن به آرامش کامل روانی وی می

 گیرینتیجه و بحث

شود. افرادی که به خداوند ایمان ندارند همواره در حال اضطراب و نگرانی دائم هستند برخلاف به خداوند متعال باعث ایجاد آرامش در انسان می ایمان

د اناز دست داده گذارد، هرگز به خاطر آنچهشان اثر نمیترسند، و ملامت و سرزنش این و آن در اراده آهنینافراد با ایمان که هرگز از کسی جز خدا نمی

اخره خاطر گذشته و آینده متزلزل نشود. و بلها بهشود که آرامش روحی آنشوند و به آنچه دارند دلبستگی شدید ندارند. این دو اصل سبب میغمگین نمی

ند، دست لطف و حمایت خدا را دائم بر بیندهند. در میان حوادث خود را تنها نمیشوند و اندوهی به خود راه نمیهرگز در برابر حوادث سخت، سست نمی

ملا های حوادث کاایمان، از خلال رفتار و گفتارشان مخصوصا به هنگام وزش طوفانکنند؛ در حالی که اضطراب حاکم بر افراد بیسر خویش احساس می

 محسوس است. 

های جسمی و روانی ملتزم باشد، ایجاد هماهنگی میان ارضای انگیزهروی و افراط در روی و اعتدال و دوری از زیادهاگر انسان، در زندگی به میانه

شود. این ماهیت پذیر است. با برقراری تعادل میان جسم و روح، ماهیت انسان به طور حقیقی و کامل منطبق مینیازهای جسم و روح، کاملاً امکان

که وریطب روحی و هم طراوت فزاینده جسمانی، هر دو را دارا بود، متبلور دید، بهتوان در شخصیت پیامبر اسلام )ص( که هم نیروی شادایافته را میکمال

های داد و در حدود شرع از لذتپرداخت و هم مانند دیگران، به زندگی بشری خود ادامه میآن حضرت، هم به صفا و خشوع کامل به عبادت حق می

ن، نمایانگر توازن موجود در کل هستی است؛ زیرا خداوند متعال هر چیزی را در اندازه و جست. تعادل جسم و روح در شخصیت انسادنیوی نیز بهره می

یافته تلاشش با نیت خالص برای قرب الهی است. در واقع این شخصیت ادراکی صحیح نسبت به امور مختلف میزان مشخص آفرید. انسان سالم و توحید

داند وکمال وی را در پرورش هر دو بعد د. قرآن انسان را داری دو بعد معنوی و مادی یا روح وجسم میو رفتاری سازگارانه در برخورد با محیط اطراف دار

 داند.به صورت متعادل می

ا های افراطی وتفریطی بشخصیت بهنجار از نظر اسلام شخصیتی است که جسم و روح در آن متعادل باشد و نیازهای هر کدام ارضا شود و گرایش

نجامد و انسان مخالف و متضاد است و توجه کردن به تنهایی به هر کدام از نیازهای جسم و یا روح به تحقق ماهیت حقیقی انسان نمیطبیعت و فطرت ا

ش های مومنان آراماوست که بر دل»کند. رساند. مومن چون بر این باور است که خداوند بر دل او آرامش نازل میفرد را به کمال حقیقی شخصیتی نمی

ورد، دچار آها اورا از پا در نمیگاه گرفتاریچنین فردی هیچشود و اینهمین امر موجب تقویت روانی او می...«. تاد تا بر ایمانشان پیوسته بیفزاید و فرس

یکی از  جه به خداوند متعالهای جسمی ناشی از فشارها خواهد شد. یاد خدا و به تعبیر بهتر، توشود و در نتیجه کمتر مبتلا به آسیباضطراب و اندوه نمی

ها برای رهایی از ترس و نگرانی و دغدغه واضطراب و متقابلا کسب طمانینه و آرامش روحی و حتی جسمی است. فردی که خدا بهترین وموثرترین روش

های ت رفتارهای پرخطر و ناهنجاریرا محور اصلی زندگی و عشق به او را هدف و غایت خویش قرار دهد خلاهای زندگی خود را پر نموده و دیگر به سم

 روانی نخواهد رفت. چنین فردی آرامش واقعی را در سراسر زندگی خود خواهد یافت.

گردد از الگوی درمان یکپارچه توحیدی که باعث بوجود توان به کمبود منابع در این مورد اشاره کرد. پیشنهاد میهای پژوهش میازجمله محدودیت

 شود در مراکز درمانی و مشاوره استفاده گردد.یافته میآمدن شخصیت توحید

 

 .گونه تضاد منافعی در مورد این پژوهش ندارندنویسندگان مقاله هیچ منافع: تضاد

 در انجام این پژوهش تمام ملاحظات اخلاقی رعایت شده است.: ملاحظات اخلاقی

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. حامی مالی:

  تشکر و تقدیر

باشد. بدین وسیله از زحمات می 162286111گرفته از طرح پژوهشی ثبت شده در سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با کد این مقاله بر

 شود.اند قدردانی میتمام کسانی که در نوشتن این مقاله نقش داشته
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