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Abstract:
Underlining the views of Allama Tabatabaei, this study is an attempt Underlining the views of Allama Tabatabaei, this study is an attempt 
to investigate the reciprocal effect between personality and behavior. 
Personality is a psychological terminology which is discussed in reli-
gious sources and Tabatabaei’s views as the foundation, predisposi-
tion, or secondary nature. Therefore, this study has utilized a descrip-
tive-analytical methodology toward interdisciplinary research to ex-
plain one of the critical bases in ethical training and psychological 
treatment. Delving into the Quranic views of Allama Tabatabaei, as 
the most influential contemporary commentator of the Holy Quran, 
concerning the reciprocal effect between the foundation of personali-
ty and behavior deems important.  The innovation of the current re-
search is the use of contents associated with “the relationship be-
tween body and soul “, “deeds’ embodiment" and “motivation” in ex-
plaining the reciprocal relationship between personality and behav-
ior. Allama believes that the formation of behavior is dependent 
upon the type of knowledge, the intensity of beliefs, the direction of 
emotions and feelings and quality of human authority and, in addi-
tion to explaining the five-stage of their genesis states that personali-
ty is affected and formed by behaviors in this world. Then conse-
quences associated with this mutual effect in this world, in Barzakh 
and the next world, is argued in light of the theory of embodiment of 
deeds. 
Keyword:
The Effect of Personality, The Effect of Behavior, Relationship be-
tween behavior and Personality, Relationship between soul and 
body, Dees’ Embodiment.
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 تأثیر شخصیت و رفتار بر یکدیگر

 تأکید بر نظرات عالمه طباطباییبا 

 هادی همتیان

 همتیان محمد

 مصطفی جعفرطیاری

 دهیچک

تأثیر شخصیت و رفتار بر یکدیگر با استفاده از دیدگاه عالمه  نییتب ،حاضر پژوهشهدف 

است که در کلمات عالمه طباطبایی و  شناسیروانطباطبایی است. شخصیت، اصطالحی 

به روش  رونیازامنابع دینی با تعابیری چون شاکله، ملکه و طبیعت ثانوی آمده است؛ 

 تیمهم در ترب مبانی ی ازکیتا شد پرداخته  سئلهم یارشتهانیبه مطالعه م یلیتحل یفیتوص

 نیرگذارتریتأث عنوانبهتبیین نظرات عالمه طباطبایی . تبیین شود یو درمان روان یاخالق

فیلسوف و مفسر قرآن کریم در دوران کنونی در مورد تأثیر دوسویه شاکله و رفتار با استفاده 

نفس »از مباحث رابطه  یمندبهره ،پژوهش حاضر ابتکاراز معارف قرآنی، حائز اهمیت است. 

عالمه  شخصیت و رفتار است. هیدوسودر تبیین رابطه « انگیزش»و  «تجسم اعمال» ،«و بدن

، همچنین باورهامیزان  و هاشناختی رفتارهای مختلف را معلول نوع ریگشکلطباطبایی، 

ی عواطف و جهتِ احساسات و در نهایت نحوة اختیار دانسته و در ضمن پنج وسوسمت
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 لهیوسبهمرحله پیدایش آنها را تبیین نموده است و از طرف دیگر به شکل گرفتن شخصیت 

رفتارها در دنیا و بروز و ظهور نتیجة این همسانی در دنیا، برزخ و قیامت با تبیین نظریه 

 پرداخته است.« تجسم اعمال»

 اعمال تأثیر شخصیت، تأثیر رفتار، رابطه شخصیت و رفتار، رابطه نفس و بدن، تجسم :هادواژهیکل

 ان مسئلهیب

 است گریکدیدر  رفتارو  تیتوسط شخص یمنف ایمثبت  رییتغ جادیا ،یقرآن هایآموزهاز  یکی

. در معارف (41روم:  ؛164و انعام:  88نساء: ؛ 286و  225 بقره:؛ 51: ؛ زمر21؛ طور: 38مدثر:  ؛14)مطففین: 

ایجاد تغییر و ساختن یکدیگر در موارد زیادی اشاره شده است و رفتار در  تیبه نقش شخص ینید

و  یرا منشأ کم تیشخص ،میاز قرآن کر یاتی. آ(118: 1، ج1419؛ مجلسی، 97؛ نحل: 225و  7)بقره: 

ش عمل یشاکله خو برطبق: همه وبگ ؛قُْل کلٌّ یعْمَلُ عَلی شاکلَتِه»کنند؛ می یرفتار معرف یفیک

ن ی؛ و سرزمإاِلَّ نَکداًوَ الْبَلَدُ الطَّیبُ یخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذی خَبُثَ ال یخْرُجُ »و  (84)اسراء:  «نندکیم

اه( ید است، جز )گیه پلک( ینید؛ و آن )سرزمیرویاهش به رخصت پروردگارش میزه، گکیپا

 جادیا رییتغ تیشخص یدر بُعد روان زیاعمال ن گری. از طرف د(58)اعراف:   «دیرویاز آن نم دهیفاکم

 « بَلْ رانَ عَلی قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یکسِبُونَکالَّ» آورند؛یرا به همان صورت درم یبُعد روان مروربهو  کنندمی

اللَّهُ بِاللَّغْوِ فی أَیمانِکمْ َو لکنْ  کمُال یؤاخِذُ»در سوره مبارکه بقره آمده است:  نیهمچن (14: نی)مطفف

[ تان، بازخواست توجهیهوده ]و بیب یسوگندها خاطربهخدا شمارا  ؛یؤاخِذُکمْ بِما کسَبَتْ قُلُوبُکم

)بقره:  «ندکیرده، بازخواست مکسب ک( عمدیازروتان )یهاشمارا بدان چه دل کنیرد ولکنخواهد 

را  تیعمل در شخص ریبر تأث هی، داللت آ«کسب»واژه  یمعنا ربا دقت د یی. عالمه طباطبا(225

 نیا حضرت صادق آل محمد بایچه ز یثیو در حد (223: 2ج، 1417طباطبایی، ) کندیم نییتب

إِنَّ الْعَمَلَ السَّیئَ أَسْرَعُ فِی صَاحِبِهِ مِنَ السِّکینِ فِی »نمود؛  هیرا به اثر چاقو در گوشت تشب ریو تأث رییتغ

 ثیکه از نگاه قرآن و حد شودیممطرح  یگرید مسئلة اساسنیبرا .(272: 2، ج1379 ،ینی)کل «اللَّحْمِ

 ؟چگونه است گریکدیدر  تیعمل و شخص ریتأث تیفیک
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ی با استفاده از و درمان روان یاخالق تیدر ترب یاصل مهم نییحاضر به دنبال تب پژوهش

ارتباط دوطرفه  یچگونگ حِیاست. تشر نظرات حکیم الهی و مفسر بزرگ قرآن، عالمه طباطبایی

بر  و رفتار تیشخص یرهایانواع تأث انیو ب ثیاز نگاه قرآن و حد گریکدیبر  و رفتار تیشخص

 رفتارو  تیشخص ریبدون توجه به تأث شود.ی محسوب میتیترب ترین مبانی علوماز مهم گریکدی

نوشت و  شیبرا یتیو ترب یاخالق یاشناخت و برنامهبه طور کامل انسان را  توانینم ،گریکدیبر 

 کرد.  یاریاو را  یدر مسائل روان

از  یاریبس نییدر تب یینقش بسزا ،گریکدیدر  و رفتار تیتوسط شخص ،رییتغ جادیا تِیفیک

و  یاخالق شمندانیاند لسوفان،یدارد. ف یتیشناسی و تربروان ،یاخالق ،یفلسف یهاگزاره

 تِ یفیک نِ ییبه تب ش،یخو شةیمربوط به انسان، در حوزة اند یهاپاسخ به سؤال یشناسان براروان

مربوط به  یهااز سؤال یاریدر پاسخ به بس نشای. اازمندندین گریکدیدر  و رفتار تیشخص ریتأث

 و رفتار تیشخص دوسویهاز رابطه  حیصح لیوتحلهیبا انسان به تجزدررابطه شیخو یحوزه علم

در مباحث نفس، به شناخت و  رفتاربا  تیرابطة متقابل شخص نییبا تب لسوفیدارند. ف اجیاحت

رابطه  تیفیک نییبا تب یعالم اخالق. پردازدیم یآدم یمبدأ رفتارها عنوانبهنفس  حیتشر

اصالح اخالق  یدوطرفه برا ستمیس کی نییو تب نفس یدر تعادل در قوا ی، سعرفتاربا  تیشخص

 یذهن یهاوارهطرح لیرفتارها و تشک ندیفرا حیمسئله به دنبال توض نیدر ا زیشناسان ندارد. روان

عالم  لسوف،یف یموردنظر، برا مسئله ،جهتنیبد هستند. یواسطه عملکرد آدمبه یمنف ایمثبت 

و رفتار بدان  تیشخص یرابطه بُعد روان حائز اهمیت است. از جهت دیگرشناس و روان یاخالق

تر از قبل روشن ،درمانگر یرا برا یروان ایو  یدرمان اخالق یبرا یزیرجهت مهم است که برنامه

شناسی که همان ساختن روان ایو  یالقاخ شمندیاند کیو آرمان  دهیترین امهم و با آن کندیم

 .شودیم یسالم و توانمند است، عمل یهاتیشخص

 پژوهش نهیشیپ

در یکدیگر  شاکله و رفتار ریبه تأث یقرآن، به طور ضمن اتیآ یبرخ تفسیردر  میقرآن کر مفسران

که  میاز قرآن کر یاتیدر آ شانی. ا(432: 4تا، جو طوسی، بی 673: 6، ج1372)طبرسی،  اندسخن گفته

 اندبه مسئله تجسم رفتار در نفس پرداخته ،محض ارتکاب در نفس استگناه به ریتأث انگریب
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 تیفاعل انگریکه ب یاتیآ لیدر ذ نیهمچن ؛(234: 20، ج1417؛ طباطبایی، 689: 10، ج1372)طبرسی، 

رفتارها  تیفیکدر  ی ساختار روانیریگشکلنوع  میمستق رینسبت به رفتارهاست به تأث ،نفس

 یبزرگ لسوفانیف ؛ در این زمینه(666: 4، ج1374طبرسی،  ؛161: 8ج ،1390 ،طباطبایی)اند کرده دیتأک

رابطه و  الهام گرفتهاز آیات قرآن  شیخوفلسفه الهی در  نیو صدرالمتأله سیالرئخیچون ش

، 1366، نیصدرالمتأله؛ 414: 2، ج1375، نایس)ابن دانندیم یرا روشن و قطع رفتارو  تیشخص دوسویه

  .(309: 1ج

ه نامانیپا ایدر قالب کتاب، مقاله و  - ینوشتار ،کرده است یکه نگارنده فحص و بررس ییتا جا

موضوع  یایزوا یآثار به بعض ینپرداخته است؛ اما برخ ضرصورت مستقل به موضوع نوشتار حابه -

 قرارند: نیها بدترین آناشاره دارند که مهم

االسالم نوشته جناب حجت «ثیگناه در معرفت از منظر قرآن و حد ریتأث»کتاب  (الف

 از بحث پرداخته است. یبه جهت یاریجعفرط

عالمه  دگاهیبر د دیو رفتارها با تأک هاشیگرا ها،نشینقش متقابل ب»با عنوان  یانامهانی( پاب

و  تیفیبه ک اشاره نموده ولیی از تأثیر موارد به زین یمحسن کهتر ینوشته آقا« ییطباطبا

 نپرداخته است. و رفتار تیمتقابل شخص ریتأث یچگونگ

 ی پژوهش شناسروش

ی به اکتابخانه صورتبهوسیله بررسی منابع و اسناد پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و به

 کـی هـک ستا ینا ای،رشتهمیان قیقتح از دمقصو ی موضوع پرداخته است.ارشتهانیممطالعه 

 یراـتب دـچنشخصیت و رفتار موضوعاتی . دیرگ ارقر یمورد بررس شـندا دو هدگاـید از مسئله

شناسی است که در علومی چون فلسفه و هستند؛ شخصیت یک اصطالح مربوط به دانش روان

در  اینکه جهات مختلفی دارد، یللد به یرتباچند مسئلة تفسیر نیز موردتوجه قرار گرفته است.

در این راستا ابتدا موضوع شخصیت و  .(118: 1391 رضایی،) ردیگیمقرار  موردتوجه فـمختل معلو

ی استخراج شده در آیات و هامؤلفهگیرد؛ در ادامه قرار می موردنظر شناسیروانرفتار از منظر 

ی هامؤلفهدر مورد  گیرد تا دیدگاه قرآن کریم و معصومانمیقرار روایات مورد جستجو 

مشخص شود. روشن است برای فهم معارف قرآنی از نظرات عالمه طباطبایی استفاده  رموردنظ
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شود. بعد از تبیین مفاهیم شخصیت و رفتار از دیدگاه قرآن و حدیث به بررسی فرایند ایجاد می

شود؛ بدین منظور به تفسیر در دیگری از نگاه قرآن و حدیث پرداخته می آن دواز  هرکدامتغییر 

 شود.یات، توسط عالمه طباطبایی مراجعه میو تبیین آ

 کردیاز رو یمندبهره گر،یکدیبر و رفتار  تیشخص ریتأث تیفیک نییپژوهش حاضر در تب ابتکار

رابطه نفس و بدن و تجسم  شناسان در موضوع شخصیت وروان در استفاده از مباحث یارشتهانیم

بر  و رفتار تیشخص ریتأث تیفیک نییدر تب یاست. تاکنون کس عالمه طباطباییاعمال در کالم 

 یبرا ینظام مرتبط کیو  استمباحث تجسم عمل و رابطه نفس و بدن جمع نکرده  نیب گریکدی

 نشده بود.  جادیا گریکدیبر  و رفتار تیمتقابل شخص ریتأث یپاسخ به مسئله چگونگ

 ثیمنظر قرآن و حد . از1داده شود:  پاسـخ لیذ یهاپرسششود به یم یسع نوشتار نیدر ا

رفتار  ریتأثکیفیت  از منظر قرآن و حدیث .2 ست؟ا یبه چه نحو بر رفتار تیشخص کیفیت تأثیر

ز ا - نوشتار نیا یها، سؤال اصلسؤال نیبد است؟ تا در پرتو پاسخ به چه نحوی تیشخص بر

پاسخ  - ؟چگونه است و رفتار بر یکدیگر تیشخصدوسویه  ریتأثکیفیت  ،ثیقرآن و حد دیدگاه

 داده شود.

 یشناسمفهوم 

اثر و نشان گذاشتن در  یو به معنا لیاز باب تفع دیمز یدر لغت، مصدر ثالث «ریتأث»واژه  :تأثیر

 یراتییتغ گریمفهوم در مفهوم د کیمعناست که  نیبه ا ریتأث. (53 :1ج ابن فارس، بیتا،)است  یزیچ

 نیآن گردد. ب یمنف ایکند و باعث رشد مثبت  جادیا تیفیک ای تیکم ثیاز ح یمنف ایمثبت 

 یو موجب شاداب شودیم اهیدر گ رییمثال آب باعث تغ به طوربرقرار است.  تیّمؤثر و اثر رابطة عل

را پژمرده و مانع رشد و نموّ و باعث  اهیگ ییایمیمواد ش کهیالدرح گردد،یو رشد و نموّش م

در  یکی یهست ول رگذاریتأث اهیدر گ ییایمیماده ش. هرکدام از آب و شوندیخشک شدن آن م

در پژوهش حاضر تأثیر  .(576: 2ج جوهری، بیتا،)در جهت عکس  یگریو د یو کم یفیجهت رشد ک

که طی  گونهنیبد؛ است گریکدیو عمل در  تیتوسط شخص یمنف ایمثبت  رییتغ جادیابه معنای 

بعد روانی شامل: بعد بینشی، گرایشی و کنشی( ) چه فرایندی رفتار در ابعاد مختلف شخصیت

 ؟کندیم؟ و به چه نحوی شخصیت رفتارهای متفاوتی را ایجاد کندیمتغییر مثبت یا منفی ایجاد 



1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي 120 

 از استفاده با. (4 :1393ی، گنج) است شناسیروان اصطالح یک اصل در شخصیت :شخصیت

 آن جستجوی و شناسیروان علم در شخصیت هایمؤلفه در دقت با و ایرشتهمیان رویکردی

 در شخصیت. یافت را حدیث و قرآن منظر از شخصیت مفهوم توانمی دینی متون در هامؤلفه

 یفردنیب فردمنحصربه هایتفاوت کنار در انسان، زیربنایی و عمومی هایجنبه معرّف شناسیروان

 یکدیگر با افراد چرا و چگونه که هستند این توضیح دنبال به شخصیت، شناسانروان. است

 شناخت دنبال به هاآن شوند؛می ناشی روانی ساختار چه از افراد از مختلف رفتارهای. اندمتفاوت

: 1393 چامورو،) باشندمی کنند،می تعیین را هاتفاوت گونهاین که شناختیروان فرایندهای از عمیق

را که قبل از او مطرح شده بود را بررسی و  بیش از پنجاه تعریف مختلف از شخصیت 1آلپورت .(3

 تنیِ -های روان سازمان پویایی از سیستم»شخصیت عبارت است از ی کرد که ریگجهینتچنین 

او شخصیت را سیستمی . (16: 1386)راس،  «کندفرد که رفتارها و افکار خاص او را تعیین می

 است.که عامل رفتاره داندیمبرآمده از دو ساحت روان و تن 

 هایمؤلفه توانمی تاکنونشناسی روان علم گیریشکل ابتدای از شخصیت هاینظریه بررسی با

. تپویاس نظام و سیستم یک شخصیت اینکه نخست. نمود تبیین محور چهار در را شخصیت اصلی

 رفتار، کنندهتعیین عامل اینکه سوم. است جسمانی و روانی بعد از متأثر شخصیت اینکه دوم

 است انسان هر در فردمنحصربه و خاص هایویژگی معرّف شخصیت، اینکه چهارم و است شخصیت

 دینی متون سراغ به هامؤلفه اینبه . باتوجه(88: 1397 فیست، و 17: 1395 سیاسی، و 42:  1398 شولتز،)

نه؟ یا دارد وجود نیز دینی ادبیات در شخصیت مفهوم آیا که شود معلوم تا رفته

کل   قُل  » شوند؛می ناشی شاکله، از انسان رفتارهایهمة  که شودمی دانسته قرآن به مراجعه با

. شاکلة (84: اسراء) «کنندمی عمل خویش( وخویخلق و روش) برطبق همه: بگو؛ شاکلَتِه عَلی یع مَلُ 

 بر. (266 -261: 13ج ،1374طباطبایی، )اوست  جسمی و روانی ساختار حاصل که است کیفیتی انسان

، «شاکله» آیه تفسیر در تاکنون دوم قرن کریم از قرآن برخی مفسران سخن که در جستجویی اساس

 شخصیت برای شناسانروان توسط مطرح شده هایمؤلفه با شاکله هایمؤلفه اشتراک گرفت، صورت

 قصدبه شاکله است، الحسین بن یامام عل فرزند زید، به منسوب که تفسیری در ؛شودمی دانسته

1. G. Allport  (1941).
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شناسان روان از سوم مؤلفه با توان،می را نیت. مؤلفة (190: 1398، بهیقت)ابن است شده معنا نیت و

 اخالق که ایسیره را شاکله ،تبیان در طوسی شیخ. دانست مشترک رفتار، کنندهتعیین عامل یعنی

کند: راغب اصفهانی سیره را چنین تعریف می. (514: 6ج تا،طوسی، بی) است نموده معنا داده، را شکل

« باشد زی و خواه اکتسابییوجودش بر آن قرار دارد، خواه غرو انسان نهادِ است که  یحالت و روش»

شود؛ می دیده تعریف این در شخصیت،شناسان روان مؤلفه چهار . تمام(433: 1412 )راغب اصفهانی،

 شاکله البیانمجمع در طبرسی است. شیخ از آن متأثراخالق و رفتار  که است روانی سیستم شاکله

 تعریف این در. (673: 6، ج1372)طبرسی،است  نموده تبیین رفتار، دآورندةیپد منش و طبیعت خوی، را

 دانسته روحی جوهر را شاکله ،التنزیل انوار در نیز بیضاوی. شودمی دیده شخصیت هایمؤلفه نیز

. (265: 3ج ،1418بیضاوی، ) است جسم هایمزاج تابع که

 :نویسدمی (84اسراء: ) در تفسیر آیه شاکله طباطبایی عالمه

ه عمل هر چه باشد کن معنا یله او دانسته به اکمه عمل انسان را مترتب بر شایرکه یآ

ه کوزه همان برون تراود کاز " اندگفته یچنانچه در فارس ؛است یمناسب با اخالق آدم

 اعمال و اعضا با بدن که است بدن در جاری روح نظیر عمل، به نسبت شاکله "در اوست

 احوال و نفسانی ملکات میان. دهدمی نشان را او معنویات و نموده مجسم را آن خود

 بکیتر نوع و یدرون صفات انیم همچنین است، خاصی رابطه بدنی اعمال میان و روح

 و شجاع مرد یک کارهای وقت. هیچاست یخاص ارتباط یک انسان یبدن ساختار

 همچنین نیست؛ یکسان دهد،می نشان خود از ترسو مرد یک که ییبا کارها باشهامت

طباطبایی، ) نیست یکسان لئیم و بخیل مرد یک اعمال با کریم و جواد فرد یک اعمال

 .(189: 13ج ،1374

 نی؛ بنابراشودمی دیده شخصیت هایمؤلفه روشنیبه طباطبایی عالمه توسط شاکله تبیین در

 .شودمی ثابتشناسان روان و مفسران کالم در شخصیت و شاکله بین موضوع وحدت و همسانی

یی که هامؤلفهو عالمان اخالقی و  فالسفه مباحث نفس شناسیِ با دقت در  است ذکرانیشا

شخصیت  سازندةبُعد روانی  تعبیر ایشان از نفس، همان شود کهدانسته می اندکردهبرای نفس بیان 

اشتراک سخن در . (25 :1395؛ معلمی، 421و  23: 3ج، 1375؛ شیخ اشراق، 5: 1395 نا،یس)ابن است

غیرمادی بودن(، تعامل بدن و روان، مبدأ حرکت و داشتن قوای ) یی چون روان مجردهامؤلفه

شناسان، فیلسوفان و اندیشمندان اخالق، وحدت موضوع را ی، بین روانکنششناختی، گرایشی و 
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عناوین اصلی موضوع شخصیت همچون ادراک، احساس، عاطفه و مبدأ رفتار بودن  دهد.نشان می

؛ صدرالمتألهین، 5، ص2ق، ج1404سینا، )ابن« النفس فلسفیعلم»در میان مسلمانان با عنوان  توانیمرا 

یافت. فیلسوفان اسالمی از کِندی تا  (37 :1تا، ج)نراقی، بی« النفس اخالقیعلم» یا (17: 8م، ج1981

 بنا براند. ی خود به مباحث نفس شناسی و رابطه آن با رفتار پرداختههانوشتهصدرا همگی در 

سال پیش در  250شناسی( تا بیش از روان) شناسی ایران، این علمگفته دکتر سیاسی پدر روان

رفته است ی از فصول آن به شمار میکیو ا بیش از پنجاه سال پیش در ایران، جزء فلسفه اروپا و ت

 .(44: 1، ج1393)حقانی، 

 طورهمان .شودمی مطرح آن سازنده عوامل و اجزاء از سؤال شخصیت،مفهوم  دانستن از بعد

 .هستند روانی و جسمانی بُعد ،شخصیت سازنده اجزاء آمده بود، طباطبایی عالمه کالم در که

ابعادی برایش  ،توانمی ینگردرونبا دقت عقلی و وانی است که ر - شخصیت، ساختار جسمانی

گذارد، آن ابعاد ی خارجی که از طریق رفتار به نمایش میهانشانهآثار و  بهباتوجهانتزاع نمود و 

و روانی ، شکل و قالبی است که ساختمان جسمی شخصیت انساندر حقیقت  را اثبات نمود.

خلقت اولیه  ،ساحت جسمی .(190: 13ج ،1374طباطبایی، )عواملی به خود گرفته است  براثرانسان 

کند سپس با رشد و تطوّر در عالم رحم، استعداد پذیرش روح را پیدا می ؛دهدانسان را شکل می

مؤمنون: ) دنکنهای مختلف جسمی و روانی شروع به تکامل میجنبه ،و با دمیده شدن روح انسانی

طبیعت بالفعل( تقسیم ) طبیعت بالقوه( و ساحت ثانویه) . ساحت روانی به ساحت اولیه(12-14

شده است. تشکیل بخش فطری و موروثیاز دو در بدو تولد آدمی است که  اولیه ؛ ساحتشودیم

گرایش  توانایی، تمایل و نیاز، ،قوه فهم و تعقل(ادراک ) قوة، دارای انانسان در بخش فطریِ رو

« فطرت»به ی هستند و در تعابیر دینی از آن وانیفرا حو  ریناپذزوال، یراکتسابیغکه همگی  است

مصباح ) ، تعبیر شده است «مشترکطبیعت »به  شناسیروانو در  (100: 1414، البالغهنهج؛ 30: روم)

توارث  لمحصوها، حاالت و خصوصیاتی است که موروثیِ روح، ویژگیبخش  .(188؛ 71: 1386ی، زدی

ی و مانند آن اهیتغذاست البته عوامل خارجی چون عوامل جغرافیایی، زمانی، محیطی،  ینسلنیب

 سازند.انسان را می ةیاولو طبیعت  شدهمنتقلوالدین به انسان  واسطههبتأثیر مستقیم و  ،در والدین

کند و با انجام رفتارهای مختلف زندگی را شروع می ،اولیه یا طبیعت بالقوهانسان از ساحت  

گیرد. منظور از طبیعت فعلیّ، وضعیت شکل میاو و تعامل با محیط ساحت ثانویه یا طبیعت فعلیّ 
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وانفعاالت متعدد با محیط ساختاری است که روح بعد از برخورداری از قوای عقالنی و ارادی و فعل

  . (183: 1417)طباطبایی،  دکنپیدا می

ی فطری و موروثی است و در ادامه با تعامل با هایژگیوساحت روانی شخصیت، مشتمل بر 

و ساختار و قالب و شکل  کندیمی جدیدی پیدا هایژگیوفراوان  وانفعاالتفعلمحیط و انجام 

ابعاد مختلفی برای شخصیت انتزاع  توانیمی نگردرون. با دقت عقلی و ردیگیمخاصی به خود 

ابعاد مهم در  عنوانبه توانیمنمود. بعد بینشی، بعد گرایشی، بعد نیازمندی و بعد کنشی را 

 . (73: 1386ی، زدیمصباح )سیستم شخصیت، معرفی کرد 

ای مرتبط از بدن و قوای روحی که مبدأ مجموعهدر پژوهش حاضر،  مراد از شخصیت

 بهباتوجهسازند. و محیطی آن را می اعمال انسان() ، رفتاریو عوامل موروثیرفتارهای آدمی است 

سیستمی ؛ شاکله سیستم روانی انسان است و شخصیت، قالب دریافت که توانیمآیات قرآن 

ها و وخوها، عادتها و باورها(، گرایشی )خلقهای بینشی )شناختکه از جنبه ستیکپارچه و پویا

محیط  راثت وو ،افعال اختیاریی فطری، هاییکنشی )ارادة آزاد( براثر تواناعواطف و احساسات( و 

 گرفته است.و شکل جادشدهی...( ا )خانواده، فرهنگ، تاریخ و زمانه و

 یهااندامگان در پاسخ به محرک کی یهاها و واکنشکنشهمه »رفتار در فارسی به  :رفتار

 عمل، فعل،و مترادف با  (apll.ir زبان و ادبیات فارسی؛فرهنگستان ) شودیمگفته « یو داخل یخارج

استفاده « رفتار»در معنای « عمل». در متون دینی واژه (154: 1376)خداپرستی، است  سلوک و اقدام

 بلکه گردد؛نمی اطالق خارجی، عمل و رفتار بر تنها عمل، اسالم، معرفتی منظومه شده است. در

 کلینی، ؛12 یس:) آن پیامدهای و آثار و فعلی عنصر فاعلی، عنصر از متشکل مرکّبی است، عمل،

 . (22: 1377؛ نراقی، 61: 1ج تا،؛ نراقی، بی4: 5ج ؛ فیض کاشانی،15: 1413طوسی،  ؛16: 2ج ،1407

: 15، ج1417)طباطبایی، رفتار است  دهندهلیتشک عنصر ترینمهم فاعلی در معارف قرآنی عنصر

 ایمان اساس بر و بوده شناخت و آگاهی دارای عمل، دهندةانجام که است مهم دینی نگاه از ؛(201

 الصّالِحاتِ  مِنَ یَعْمَلْ فَمَنْ» کند؛ عمل است، مختار و آزاد کهدرحالی الهی هاینیت و انگیزه باوجود و

 مؤمن او کهدرحالی دهد، انجام را شایسته[ کارهای] برخی کس هر و ؛لِسَعْیِهِ کفْرانَ فاَل مُومِنٌ هُوَ وَ

 نُرِیدُ  لَا اللَّهِ  لِوَجْهِ نُطْعِمُکمْ إِنَّما» و (94: انبیاء)« بود نخواهد ناسپاسی هیچ او کوشش برای پس باشد،
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[ و] دهیم،می غذا خدا ذات خاطربه فقط شمارا( ما: گویندمی کهدرحالی) ؛شُکورًا لَا وَ جَزَاءً  مِنکمْ

 و ؛رَبِّهم وَجْهِ ابْتِغَاءَ صَبرُواْ الَّذِینَ وَ»و  (9: انسان)« خواهیمنمی شما از سپاسگزاری و پاداشی هیچ

 آمده حدیث درو  (22 :رعد)« کنندمی شکیبایی پروردگارشان ذات( رضایت) طلب در که کسانی

 . (234: 8ج ،1407کلینی، ) «؛ هیچ رفتاری ارزشمند نیست مگر با نیت باشدبِالنِّیةِ إِال عَمَلَ ال وَ»: است

 خاصی جهت در را او که است روانی حالتی انسان است. انگیزه در ، منشأ هر رفتاری«انگیزه»

 هازهیانگبه فرایند تحقق  شناسیروان در. کندمی وادار مشخصی رفتار انجام به و داده قرار

. است معین هدفی سویبه فرد راهنمایی و کنترل تحریک، شود. انگیزش،می گفته «انگیزش»

پس از پیدایش انگیزه برای انجام  .(201: 1، ج1393)حقانی، است  غیرارادی یا و ارادی یا انگیزش

رفتاری را که نسبت به آن انگیزه پیدا کرده،  تواندیم؛ انسان رسدیمو اراده  قصدبهرفتار، نوبت 

 جایگاه مهمی دارد. نیت در فرایند انگیزش از نگاه دینی رونیازابه هر قصد و نیتی انجام دهد؛ 

 برای ایشان. کنندمی دنبال شناسی نفس مباحث در را انگیزش فرایند اسالمی اندیشمندان

 دارای نفس. هستند مرتبط نیز بیرون عالم و جسم با که کرده مطرح درونی قوای و ابعاد نفس،

 در رفتار عاملِ بیرونی، و درونی هایانگیزه اساس بر و است خارج با ارتباط در وانفعاالتیفعل

 فیض مالمحسن و (15: 1413طوسی، ) ناصری اخالق در طوسی نصیرالدینخواجه. شودمی انسان

 جامع کتاب در نراقی یمهدمحمدمال  و (4: 5، ج1417 کاشانی، فیض) البیضاء محجة در کاشانی

 منشأ (22: 1377نراقی، ) السعادة معراج کتاب در نراقی احمد مال و (61: 1ج تا،نراقی، بی) السعادات

؛ دانندمی مختلف رفتارهای انجام برای ابزاری و نفس مَرکبِ را بدن و دانندمی نفس را رفتار

از ابعاد مختلف  هازهیاست. انگ یرفتار و عمل در انسان برآمده از فرمان و حکمِ ساحت روان نیبنابرا

 تی. درواقع، شخصردیگیانجام م تیشخص بُعد روانیدر  زشیانگ ندیفرا و رندیگیآن سرچشمه م

 .دهدیسوق م یانسان، او را در جهت انجام رفتار خاص

 ایمان و انگیزش بینش، بُعد ،تنها دینی نگاه از است؛ فعلی عنصر عمل، سازة از عنصر دومین

 دینی، فرهنگ در. است بااهمیت نیز عمل نفسِ بودن شایسته و بودن نیکو بلکه ندنیست مهم

 اگر کهطوریبه گیرندمی قرار موردنظر نفسشان و ذات جهت از فاعل، نیتِ از نظرصرف اعمال

 .شوندمی قلمداد ناشایست اال و شایسته دانست، نیکو ذاتاً را اعمال آن برحق، شریعتِ و سلیم عقل
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 است یو نقل یشناخت آنها عقل است اما یذات حسن و قبح افعال ،عهیش نلمااغالب عاز دیدگاه 

 .(180: 1380 ،یزدی)مصباح 

؛ آنچه را از وَ نَکتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ»آن است؛  یامدهایعنصر از سازة عمل، آثار و پ نیسوم

تنها از جهت ذات و عمل نه ن،ی. از منظر د(12 :س)ی «نویسیماند و آثارشان را میپیش فرستاده

آثار اعمال  رونیداده شده است. ازا تیاهم زین نفاعل، موردتوجه قرار گرفته بلکه به آثار آ تِین

بر  یبر خودِ فاعل و گاه ی. آثار عمل گاهرندیگیشده و مورد جزا و پاداش قرار مثبت و ضبط زین

زشت  یو گاه کویحَسَن و ن یاست؛ گاه یاخرو یو گاه یویدن یگاه شود،یمترتب م گریافراد د

و با آن  بنددیزمان با انجامش بر نفِس مجرِد فاعل نقش مترین اثر عمل، هماما مهم ؛و بد است

 .(322: 10ج ،1360صدرالمتألهین، ) سازدیاو را م تیو شخص شودیذات فاعل م نیمتحد شده و ع

صورت است که بر اساس شناخت، با قصد و اراده و به یقتیحق ،مفهوم عمل در پژوهش حاضر

داشته  یو معلول یاست که باروح عامل ارتباط عل یآثار یعلِ مختار صادرشده و داراهدفمند از فا

 رآثا گرید یدارد و از سو ینیتکو گاههیتک سوکیعمل از  نیبنابرا گذارد؛یم میو در آن اثر مستق

که  است یندیحاصل فرا ،عمل .گذاردیعنوان فاعل مبه یدر روح و جان آدم ینیو تکو یقیحق

 .شودیبااراده، محقق م ت،یو ن زهیاز شناخت شروع و بر اساس انگ

 کیفیت تأثیرگذاری شخصیت در رفتارها

از نظر وجودی  رابطه بین شخصیت و عمل. هاستعلت پیدایش اعمال و کیفیت وقوع آنشخصیت 

 یگریبه شکلی به د آن دو؛ مانند معیّت ماده هیولی با صورت که هریک از لزومی است و کیفی

موجب پیدایش  و قالب روانی انسان، تی. نوع شخص(382: 8ج، 1981، شیرازی صدرالدین)نیازمند است 

باشد،  گرفتهشکل. بُعد روانی انسان به هر صورتی شودمی رفتارهای خاص باکیفیت خاص

ی خوببه. عالمان اخالقی این علیّت کیفی را (150: 2ج، 1417)طباطبایی،  دهدیمنتیجه  طورهمان

یکی از قوای  به دست. از دیدگاه ایشان حاکمیت سیستم روانی آدمی ممکن است اندنمودهتبیین 

بیفتد. در صورت اول سیستم روانی با حاکمیت عقل « شیطنت»و یا « غضب»، «شهوت»، «عقل»

ی بعدی هاصورتاما در  رسدیمو به اعتدال  شودیمبه کنترل شهوت و غضب و شیطنت موفق 

شیطنت بیفتد، لشکریان جهل در سرزمین روان آدمی  ایو شهوت، غضب  به دستاکمیت که ح
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گرفته و ساختار روان را به شکل خود درآورده و  به دستبه حکومت رسیده و امور مختلف را 

 .(39: 1377)نراقی،  دهندیمرفتارهای متناسب با خود انجام 

و  ها)شناخت در نحوة تأثیرگذاری ابعاد بینشی توانیمچگونگیِ تأثیر شخصیت در رفتار را 

آزاد( شخصیت در  )ارادة و احساسات( و کنشی و عواطف هاعادت، وخوها)خلق باورها(، گرایشی

ی، نگردرون بر اساس تواندیمرفتارها دنبال نمود. روش بررسی تأثیر ابعاد شخصیت در رفتار 

ژوهش حاضر برای کشف چگونگی تأثیر ابعاد مختلف نقل از آگاهان باشد. در پ ایو مشاهده بالینی 

، استفاده شد. قرآن کریم اندکردهی شخصیتی را توصیف هاپیتشخصیت از آیات و روایاتی که 

توجه . پردازدیم، منافقین، کافران مؤمنانهمچون  ی شخصیتیهاپیتدر آیات فراوانی به تبیین 

بیین چگونگی تأثیر شخصیت بر رفتار است؛ ی متفاوِت شخصیتی نشانه خوبی برای تهاپیتبه 

بدان جهت که هر تیپ شخصیتی دارای نوع خاصی از اندیشه و احساس است که منجر به رفتار 

اندیشه و احساس  توانیمشود؛ با مشاهده رفتار منافق و با استفاده از مهندسی معکوس خاصی می

و  مؤمنانیت در رفتار به تیپ شخصیتی تشریح تأثیر شخص منظوربهدر ادامه او را تبیین نمود. 

 .شودیماشاره  هاآنابعاد شخصیتی 

ی عواطف وسوسمتبه نوع باورها )جنبه بینشی شخصیت(،  توانیمرا  مؤمنابعاد شخصیتی 

که بیان شد، نوع  طورهمان)جنبه گرایشی( و اراده )جنبه کنشی شخصیت( تقسیم نمود. 

شخصیت، در نوع عملکرد و کیفیت آن تأثیر علّی دارد. از منظر قرآن کریم محور شخصیت 

و إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَ » ، ایماِن استوار و متکی بر عمل شایسته است؛مؤمنهای انسان

مؤمنان تنها کسانی  ؛اْ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ فی سَبِیلِ اللَّهِ أُوْلَئک هُمُ الصَّدِقُونَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یرْتَابُواْ وَ جَاهَدُو

هایشان اند و با اموالشان و جاناند، سپس تردید نکردهاش ایمان آوردههستند که به خدا و فرستاده

عد گرایشی شخصیت ایشان به بُ .(15حجرات: ) «اند؛ تنها آنان راستگویاننددر راه خدا جهاد کرده

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذَا » کنند؛به خدا توکل می و هموارهسمت خداست 

کسانی  ؛وةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینفِقُونَتُلِیتْ عَلَیهِمْ ءَایاتُهُ زَادَتهُمْ إِیمَانًا وَ عَلی رَبِّهِمْ یتَوَکلُونَ* الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلَ

: انفال) «کنندایم، )در راه خدا( مصرف میدارند؛ و از آنچه به آنان روزی دادهکه نماز را به پا می

. عفو و اندیدارامانتو  ییگوراستاخالقی نیز رنگ الهی دارند و اهل صداقت و  ازنظر .(3-4
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ترین ی و کمک به دیگران مهمدامنپاکبخشش، وفای به عهد، اعراض از کارهای بیهوده، عفت و 

قَدْ أَفَْلحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِینَ هُمْ فی صَلَاتِهِمْ َخاشِعُونَ* وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّْغوِ »هاست؛ سجایای اخالقی آن

اعِلُونَ* وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ مُعْرِضُونَ* وَ الَّذِینَ هُمْ لِلزَّکوةِ فَ

 .(9-1مومنون: ) «صَلَوَاتِهِمْ یحَافِظُونَ رَاعُونَ* وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی

هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ إِنَّمَا وَلِیکمُ اللَّ » معطوف به انجام دستورات الهی؛ ،مؤمنانشخصیت  ارادیبُعد 

وَ الَّذِینَ » و ترک محرمات است؛ .(55)مائده:  «ءَامَنُواْ الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلَوةَ وَ یؤْتُونَ الزَّکوةَ وَ هُمْ رَاکعُونَ

 .(37 شوری:) «یجْتَنِبُونَ کبَائِرَ الْاثمِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ إِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ یغْفِرُونَ

، ایباح، ریپذحق، حالت و کیفیت خیرخواهانه نسبت به دیگران دارد و مؤمنشخصیت  

های ویژگی نیرالمؤمنیامدر حدیثی  .(537 :1410تمیمی آمدی، )سخاوتمند و راغب بهشت است 

 فروتنی، احساس را روابط صمیمی با دیگران، تحمل باال، کنترل هیجانات، مؤمنرفتاری 

نفس باال بیان نموده است  باعزتو  خونرم به خود، ، مشغولقدرشناسمسئولیت، همت بلند، 

 .(533 :1414، صبحی صالح)

 فرایند تأثیرگذاری شخصیت در رفتار

 در ضمن پنج مرحله تبیین نمود توانیمی رفتار از دیدگاه عالمه طباطبایی را ریگشکلمراحل 

. در مرحله اول موضوعی در قالب نیاز، شناخت و (127: 1387 ،؛ طباطبایی250: 3ج، 1390طباطبایی، )

که بیان شد، ساحت روانی انسان به طور  طورهمان؛ شودیمیا احساس در سیستم روانی پدیدار 

هستند؛  هایتوانمندی شناختی از جمله آن هاییتوانایی است؛ هایتوانمندفطری از ابتدا دارای 

. این کندیمش علم دارد و خود و مادر خود را درک انسان از بدو تولد به وجود خود کهیطوربه

هر  رونیازا؛ شودیمی علمی هر انسان قلمداد هاگامشناخت سیستم روانی نسبت به خود اولین 

که موضوعی در شکل  فهمدیمو  کندیمانسانی کمترین تغییر در ساحت روانی خویش را درک 

 .(172: 2، ج1390)طباطبایی،  احساس جدیدی در او پیدا شده است ایو نیاز یا شناخت 

ی موضوع پیدا شده در سیستم روانی را تصور کرده هادهیفابُعد هوشیار روانی  در مرحله دوم،

 فهمدیمبدین صورت که سیستم روانی  افتدیمو بُعد گرایشی نیز نسبت به آن موضوع به کار 

میل و گرایش به تحقق آن رفتار پیدا  رونیازاسئله را برطرف کند؛ م تواندیمکه با انجام رفتاری 
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؛ شودیمبعد بینشی و گرایشی در نفس، شور و شوقی برای تحقق رفتار ایجاد  شدنفعال. با کندیم

و  کندیم، ُبعد شناختی آن را درک شودیمبه طور نمونه نیازی در قالب گرسنگی در انسان پیدا 

. کندیمشود؛ یعنی فواید رفع آن نیاز را تصور ا خوردن مسئله حل میکند که با غذدرک می

 کندیمآن ایجاد  کردنبرطرفروشن است که تصور لذت سیری برای فرد شوق و شعفی برای 

و میل و احساس مثبتی برای برطرف گرسنگی ایجاد  شودیمبُعد گرایشی نیز فعال  رونیازا

 .(172: 2، ج1390طبایی، طبا) شودیم

و فرمان اجرایی برای تحقق رفتار  افتدیمدر مرحله سوم بُعد کنشی یا همان اراده به کار 

گرسنگی  کردنبرطرف. به طور نمونه وقتی بُعد بینشی و گرایشی نسبت به شودیمصادر  موردنظر

آن معضل است در اینجا یکی از  وفصلحلایجاد شوق نسبت به  اشجهینتبه کار افتادند 

انسان که او را از سایر موجودات متمایز کرده به نام اراده و اختیار بروز  العادهخارقی هایتوانمند

ه کمال آن معضل را حل کرده تا ب ردیگیمکند؛ در این حال سیستم روانی تصمیم و ظهور می

 .(298: 1416)طباطبایی، دست یابد 

توانایی « قوه». شودیمنفس(  ی بُعد روانی شخصیت )قوایهاییتوانامرحله چهارم، مربوط به 

شیرازی )دیگری چون بدن دارد  ءیشو استعدادی است که بُعد روانی شخصیت در ایجاد تغییر در 

ی از امرتبهمنظر صدرالمتألهین قوای نفس، عین آن هستند و درواقع  از .(5: 3ج ،1981، صدرالدین

دارای سه مرتبه است؛ مرتبه گیاهی،  شوند. نفسوانفعاالت در بدن میاند که مبدأ فعلمراتب نفس

ها عمل تغذیه، رشد نفس گیاهی دارای سه قوه غاذیه، نامیه و مولده است که با آن حیوانی و ناطقه.

است. همچنین چهار قوه جاذبه، ماسکه، هاضمه و دافعه در خدمت آن هستند.  دارعهدهو تولد را 

است. قوه محرکه خود  دارعهدهراک و تحریک را نفس حیوانی با دو قوه مدرکه و محرکه مأموریت اد

قوه محرکه باعثه همان قوه شوقیه است  شود.( تقسیم میدهندهفاعله )انجامبرانگیزنده( و باعثه )به 

که علت غائیه برای امور بوده و مرتبط با قوه خیال است. برای قوه محرکه شوقیه دو شعبه شهوانیه 

 هاست.آن درآوردنله برانگیختن اعصاب و عضالت و به حرکت و غضبیه است. شأن قوه محرکه فاع

باطنی( است. قوه مدرکه ) یداخلظاهری( و مدرکه ) یخارجنفسِ حیوانی شامل مدرکه  ةکمدرقوه 

)چشایی، بویایی، شنوایی، بینایی و بساوایی( است. قوای مدرکه باطنی  گانهپنجظاهری همان حواس 

انسانی( تمام ناطقه )شود. نفس می لهیمخواهمه، حافظه و  حسّ مشترک، خیال، قوةشامل پنج 
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برخوردار ها از دو قوه عامله و عالمه مراتب قبلی یعنی نفس حیوانی و نباتی را داراست و عالوه بر آن

بالملکه(، عقل ) ییوالیهعقل  ای است که دارای چهار مرحلهعقل نظری( قوهعالمه ). قوه است

تکامل نفس و رسیدن به مرحله پیوند و ارتباط با  ؛ و عاملل فعال استبالفعل، عقل مستفاد و عق

و نظم آن است. نفس  داشتنبرپا نگهاداره بدن و  اشفهیوظ. قوه عامله استمفارقات و مجردات 

 . قوه نظری جنبه عقلی نفس استرساندیمعملی و نظری انسان را به کمال خرد  دو قوهناطقه با 

عملی که جنبه مادی نفس است، کارش تأثیر بر بدن  و قوهکه کارش قبول صور از عالم باالست 

 .(218و  215و  205و  54 :8ج  ،1981، )شیرازی صدرالدین است

واسطه بین . (251: 8ج، 1981، شیرازی صدرالدین)است « روح بخاری»مرحله پنجم مربوط به 

عالمه طباطبایی در حاشیه بر کتاب اسفار در مبحث  .ستا یبخارقوای نفس با بدن و جسم، روح 

لمتألهین اظهار نکرده است که موافقت ایشان را با نظر صدرانظر  برخالفقوای نفس نظری 

 و یجسمان یجوهر ایشان واسطه ارتباط بین قوای نفس با بدن را کند.صدرالمتألهین ثابت می

 مجردو  یاز اخالط است و هم بعد نوران لکو متش یجسمان بعـد یـه هـم داراک داندیمف یلط

 ه تعلقک دین صورت؛ بداندیمنفس  یرا بدن اول برا (یروح بخار) فین جوهر لطیاایشان  .دارد

 یمـاد یبه بدن و اعضا نفس و باواسطه تعلق دومی و روح بخاری است به اولی و اصلی نفس

ی مادی، به مناسبت فعلی که نفس که موجودی عالی است برای انجام افعالش در دنیا اسـت.

: 8، ج1981، )شیرازی صدرالدین کندانجام دهد به مرتبه مناسب آن فعل نزول پیدا می خواهدیم

ی بین قوا و بدن که روح بخاری اواسطهو در نهایت « قوا»به نام  ییهاواسطهاز طریق  و (133

  .(71: 8، ج1981، )شیرازی صدرالدین سازدآن فعل را محقق می است،

 ی رفتارها در شخصیترگذاریتأثکیفیت 

انسان از اول زندگی انجام دهد، هیئت و حالتی متناسب  از دیدگاه عالمه طباطبایی هر رفتاری که

 ، شدت یافتهدآمدهیپدصورت و حالت  رفتهرفتهآید؛ با تکرار آن رفتار، با آن در نفسش پدید می

؛ سپس این ملکه در اثر دیآیدرمبیعت ثانوی( یک ملکه )ط صورتبهو  بنددو بیشتر نقش می

ی نفسانی هاصورتها و هیئت مبدأو  کندی در نفس ایجاد میشقو یا  رسوخ بیشتر، صورتی سعید
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تعبیر ملکه و طبیعت ثانوی در کالم ایشان عبارت دیگری از  (413و  183: 1417)طباطبایی، شود می

  است.« شخصیت»مفهوم 

عالمه طباطبایی همچون اندیشمندان بزرگی چون شیخ بهائی و صدرالمتألهین با الهام از 

 کنندیمتبیین « اعمالتجسم »منابع وحیانی، نحوة تأثیرگذاری رفتارها بر شخصیت را با نظریه 

 لهیوسبهو شکل گرفتن شخصیت  شدنساختهتجسم اعمال،  .(426و  412: 1ج ،1417)طباطبایی، 

دنیا و بروز و ظهور نتیجة این همسانی در دنیا، برزخ و قیامت است. بر اساس این نظریه،  اعمال در

. آدمی سازندیممداومت و تکرار، عین شخصیت شده و آن را توسعه داده و  واسطهبهاعمال 

، شیرازی صدرالدین؛ 92: 1، ج1417 ،یی)طباطباخود است  سازندةافکار، اقوال و رفتارهایش  واسطهبه

و ملکات پدیدار شده، متن گوهر  شودو ذات او می تیهو. هرچه را درک کند عین (285: 4، ج1981

اگر در برابر جزا خود عمل است و عمل، عین جزاست. شخص  رونیازاشوند؛ نفس ناطقه او می

 شده، آن آتش چیزی جدا از آن فعل گناه نیست، بلکه حقیقت آندادهگناهی آتش دوزخ وعده

 .(368: 1366زاده آملی، حسن)کرده است  دایتمثل پ فعل،

در تفسیر آیات سوره مبارکه لیل به تبیین تأثیر اعمال در شخصیت  نیصدرالمتألهجناب 

؛ انسان در ابتدای امر دارای فطرتی پاک همانند لوحی سفید است که بر (10-5)لیل:  پردازدیم

 ؛شودیمو یا چهارپایان و درندگان در او پیدا  اساس مداومت بر رفتارهایی آثار مَلَک یا شیطان

فإنّ النفس اإلنسانیة فی الفطرة االولی قابلة لقبول آثار المالئکة و آثار الشیطانیة و آثار البهائم و السباع قبوال »

تمام رفتارهای علمی، عاطفی و ظاهری با نفس یکی  .(309: 1، ج1361، شیرازی صدرالدین) «متساویا

و و موجب گسترش یا ضیق آن شده و همراه او در اکوان جسم، مثال  سازدیمرا  و آن شودیم

 :دیگویم باره نیدر اصدرالمتألهین  ؛کندیمی ظهور خاص خود را پیدا انشئهو در هر  هست عقل

به جهت ارتباط شدیدی که بین نفس و بدن است، هر عملی که در این عالم از انسان 

. با تکرار اعمال در نفس، اخالق و ملکاتی کندیمصادر شود، اثری را در قلب او ایجاد 

و تکرار، آن اخالق در نفس رسوخ کرده و تبدیل به ملکات  بادوامو  شودیمایجاد 

 .(294: 9، ج1981؛ 226: 6، ج1361، ینشیرازی صدرالد) شودیماخالقی 

؛ اعمال (194: 9، ج1981، )شیرازی صدرالدین استمثال و عقل  ت،طبیعانسان جامع بین عالم  

گذارده و صورت خاصی ایجاد  ریتأث گانهسهاز عوالم  هرکدامی و مکتسبات انسان در و ظاهرفکری 
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سم، خیال و عقل اثر مختلفی صفت غضب اگر راسخ شده باشد در موطنِ ج ؛ مثالًکنندیم

که در موطن جسم باعث قرمز شدن رنگ  طورهمان. باعث تعجب نیست که غضب گذاردیم

ای شود و در آنجا در موطن مثال و عقل آتش سوزنده شودیمحرارت بدن  باالرفتنپوست و 

 .(329: 1360، شیرازی صدرالدین)ذخیره شود تا روزی که پرده جسمانیت کنار رفت آشکار گردد 

است. همه « اتحاد عاقل و معقول»موضوع اصلی در نظریه تجسم اعمال، پذیرش نظریه 

جزء نفس  اصل اتحاد عاقل و معقول بر اساسادراکات نفس و همه انفعاالت و مکتسبات نفس 

. قوه عالمه با ادراک و تفکر و قوه عامله با رفتارها گردندیمو موجب توسعه وجودی آن  شوندیم

و  قیحقاسب معارف و ک اب در حقیقت نفس سازند.و آن را می دنشویموجب توسعه نفس م

ند و به کیدا میپ یسعه مظهر و یاشتداد وجود ،اعمال فاضلهانجام  براثرنفسانی ات کل ملیتحص

شیرازی ؛ 84: 1374)طوسی،  ابدییمال مطلق ارتقاء مک یسوبه «عاملعمل و » و «عالمعلم و »اتّحاد 

 .(245: 1360، صدرالدین

ی برخوردار اژهیواز جایگاه  موضوع دیگری است که در نظریه تجسم اعمال« قوه خیال» 

ی تمام انفعاالت انسان اعم از حسی، خیالی، عقلی است. سازرهیذخاست. قوه خیال منبع و محل 

 و دهدیمل و به عبارتی آن را شک شودیمی انسان در آن ثبت هاالعملعکسو  هاعملتمام 

و سهروردی قائل به تجرد قوه خیال است. وی  نایسابنصدرا در مقابل بزرگانی چون  .سازدیم

و  شودینمبدن نابود  رفتننیازبخیال با  قوه رونیازاتجرد این قوه را با ادله گوناگون اثبات نمود. 

آن ایجاد بدن برزخی  ترینمهمی زیادی در زندگی بعد از مرگ و تجسم اعمال دارد که کارکردها

نوع ذخایری که از دنیا با خود آورده بدنی را تصور کرده که تصور آن مساوی  بر اساساست که 

 .(475: 3ج ،1981)شیرازی صدرالدین، با تحقق متصوَّر است 

. نفس، زندگی شودیم تهساخدر دنیا  دآمدهیپدی نفسانی هابرحسب ملکهی اخرو شخصیت

. بدنی که از ملکات و صفات راسخ ردیگیما بدنی متناسب با آن نشئه پی جدید خود در برزخ را ب

، اجسامی برزخی ایجاد هاآنآن صفات و ملکات و تصور  بهباتوجه. نفس ردیگیمنفس نشئت 

)شیرازی بدن خود باشد که شبیه بدن دنیوی است ولی لوازم آن را ندارد  هاآن ازجملهکه  کندیم

 .(280: 1360 صدرالدین،

 گوید:می« فَینَبِّئُکمْ بِما کنْتُمْ تَعْمَلُونَ» هیآ ریصدرا در تفسجناب 
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این آیه اشاره به ظهور صورت اعمال و اخالق در روز قیامت دارد. مردم در روز قیامت 

ی حاصله از تکرار هایژگیوی اخالقی و هاشکلی باطنی، هائتیه، هاتینبه شکل 

بذرها  قراردادنکشت و زراعت و  به منزله. همانا اعمال در دنیا شوندیممحشور  رفتارها

بذرهایی هستند. مدت  به منزلهو اعتقادات پنهان در زمین قلب  هاتین در زمین قلب و

اقامت در دنیا مانند زمان زمستانی است که زمین از نور خورشید محجوب بوده و در 

بهار رسیده و در آن هنگام از باطن زمین  و باالآمدهخواب زمستانی بوده تا اینکه آفتاب 

پس هر گل و گیاهی مناسب با بذرش خواهد بود بعضی  ندیآیمو بیرون  زدهجوانهبذرها 

: 7، ج1361 )شیرازی صدرالدین،شیرین و نافع و بعضی تلخ و سمّی خواهند بود  هاآناز 

 .(296: 9ج ،1981؛ 225

 تأثیر رفتارها در ابعاد مختلف شخصیت

معرفت و  ،عمل، علم دانینکته که قدم گذاشتن در م نیا ،تیبو فرهنگ اهل یمعارف قرآن در

، از امور قطعی آوردیدرمشناختی شخصیت را به شکل خود  قوةو  دهدیمتغییر انسان را  رتیبص

به ؛ شوندیمتقویت ایمان  تیدرنهااست. رفتارهای شایسته باعث تقویت شناخت و  شدهشمرده

 مؤمنانایمان در  ادشدنیزی خداوند موجب هانشانهه تالوت آیات الهی و توجه به نمون طور

عمل و  یة. خداوند، در سا(2انفال: ) «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذینَ ...إِذا تُلِیتْ عَلَیهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُْم إیماناً»؛ شودیم

هرکس به آنچه »در حدیث آمده است:  .بخشدیبه انسان مؤمن م دیمعرفت و شناخت جد، تقوا

( 30: 2ج ،1403 مجلسی،) «دکنیماش روزی داندینمعمل کند خداوند علم آنچه را  داندیم

که علم، انسان  همچنان. شودیمها موجب توسعه و تکامل بُعد شناختی شخصیت عمل به دانسته

 را به 

 

 گریکه د یدانش ند،رسایم یدیجد شنیانسان را به علم و ب نیزعمل  کند،یمراهنمایی عمل 

وَ »؛ برخوردار است یشتریب نانیو دستاورد عمل است و از اطم ینیبلکه ع ست،ین یصرفاً ذهن

های خود، و کسانی که در )راه( ما تالش کنند، قطعًا به راه؛ الَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِینَّهُمْ سُبُلَنا

و خدا به شما  دیداشته باش تقوا؛ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یعَلِّمُکمُ اللَّهُ» و (69: عنکبوت) «رهنمونشان خواهیم کرد

 یبرا نیقی؛ خدا را عبادت کن تا آنکه وَ اعْبُدْ رَبَّک حَتَّی یأْتِیک الْیقین»و  (282: بقره) «دهدآموزش می
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اید! ای کسانی که ایمان آورده ؛جْعَلْ لَکمْ فُرْقانایا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ ی» .(99حجر: ) «دیایتو ب

اگر خودتان را از )مخالفت فرمان( خدا حفظ کنید، برای شما جداکننده ]حق از باطل[ قرار 

 .(29)انفال: « دهدمی

نشیند و نور و صفای فطری ، همچون زنگار تیره بر قلب میناشایستاعمال از طرف دیگر  

 جادشدهیاآلودگی  .آوردیسازد و به شکل خود درمانسان را تاریک میگیرد و درون آن را می

إِلَهِی إِلَیک أَشْکو قَلْباً » ؛ردیگیمروانی شخصیت را  ی بُعدهاشناختجلوی نفوذ بصیرت و چشم و 

در بسیاری از آیات قرآن  (143 :91ج ،1403)مجلسی،  «قَاسِیاً مَعَ الْوَسْوَاسِ مُتَقَلِّباً وَ بِالرَّینِ َو الطَّبْعِ مُتَلَبِّسا

در برخی  و شده است« ختم»به حس تشخیص و درک واقعی از افراد، تعبیر  رفتننیازببرای بیان 

گناهان و اعمال ناشایست،  تعبیر شده است. علت رین، ختم و طبع،« رین»و « طبع»به  موارد

هر شدن قلب در برابر پذیرش م مروربهاست. عمل ناشایست و گناه علت پیدایش زنگار و  شدهانیب

 .(14مطففین: ) «کالَّ بَلْ رانَ عَلی قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یکسِبُونَ»حقیقت است؛ 

به سبب  مؤمنانکنند؛ به طور نمونه رفتارها در بُعد گرایشی شخصیت نیز تغییر ایجاد می

ی قلبی هاشیگرا. آرامش نتیجه اعتدال در احساسات و عواطف و رسندیمیاد خدا به آرامش 

الَّذینَ آمَنُوا »؛ رسدیمبه سبب رفتارهایی که مصداق ذکر هستند به آرامش  مؤمناست. شخصیت 

به سبب ذکر و یاد  مؤمنانهمچنین  (28)رعد:  «وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکرِ اللَّهِ أاَل بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

 (2انفال: ) «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذینَ إِذا ذُکرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ». شوندیمخدا دچار حالتی از خوف و ترس 

: تغابن)« َو مَنْ یؤْمِنْ ِباللَّهِ یهْدِ قَلْبَهُ وَ اللَّهُ بِکلِّ شَیءٍ عَلیمٌ»؛ هاشیگراهمچنین ایمان را موجب هدایت 

 .(2انفال: ) «الْمُؤْمِنُونَ الَّذینَ إِذا ذُکرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ إِنَّمَا»و ترس و خوف از خداوند دانست؛  (11

راه  ترینمهمکنند. رفتارهای عبادی رفتارها در بُعد کنشی شخصیت هم تغییر ایجاد می

 نیتمر ،آن لحظهلحظه شوددقت  سایر عبادات اگر در نماز، روزه و؛ و اراده هستند همت تیتقو

است. در قرآن کریم برای تقویت اراده در کارهای سخت و مقابله با مشکالت، به  همتاراده و 

 لهیوسبهو  وَ اسْتَعینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ؛»است؛  شدههیتوصاز رفتارهایی چون نماز و صبر  گرفتنکمک

تأثیر اعمال  نیرالمؤمنیامحضرت و در همین راستا  (45بقره: ) «دییجو یاریو نماز  ییباکیش
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هرکس مدام کار انجام دهد قدرت و »: کندیم انیب نیچنشایسته بر بعد ارادی شخصیت را 

 .(590 :1410)تمیمی آمدی،  «من یَعْمَلْ یزدَدْ قوةً؛ شودیمقوی  اشاراده

 ی و پیشنهادها ریگجهینت

نقش است و  یتیدر مباحث ترب یاصل ینابیکی از م گریکدیبر  و رفتار تیشخص کیفیت تأثیر

اندیشمندان  دارد. یتیشناسی و تربروان ،یاخالق ،یفلسف یهااز گزاره یاریبس نییدر تب ییبسزا

ی هاافته. یگذرانندیمی را در فرایند تربیت ترروشنعلوم تربیتی با استفاده از این مبنا سیر 

 پژوهش حاضر بدین قرار است:

معرفی  رفتارهاعلت پیدایش شخصیت را آیات قرآن کریم،  بر اساسعالمه طباطبایی  .1

 موجب پیدایش رفتارهای خاص باکیفیت خاص و قالب روانی انسان، تینوع شخصکند. می

میزان  و هاشناخت. نوع کندیمعمل  طورهمان. انسان به هر شکلی شخصیتش را ساخت شودمی

و جهتِ احساسات و در نهایت نحوة اختیار و برگزیدن،  ی عواطفوسوسمت، همچنین باورها

با اشاره  هاتفاوتبه این  السالم(علیهم) تیباهلدر قرآن کریم و روایات سازند. رفتارهای مختلف را می

 است. داده شده، منافقین، کافران توجه مؤمنانی شخصیتی همچون هاپیتبه 

پیدایش  الف(ن پنج مرحله تبیین نمود: ی رفتار را در ضمریگشکل. عالمه طباطبایی، 2

 شدنفعالتصدیق فواید و یا ضررهای آن و  بعد بینشی؛ ب( کار افتادنموضوعی در بعد روانی و به 

استفاده بعد روانی از رادی برای انجام رفتار مناسب؛ د( بعد کنشی و ا شدنفعال بعد گرایشی؛ ج(

واسطه شدن روح بخاری بین قوای  سئله؛ ه(ایجاد حرکت در راستای حل م برای شیهاییتوانا

 بعد روانی و بدن در ایجاد حرکت جسمی و تحقق رفتارها.

تمام رفتارهای  .گرددیبرمی تشبیه کرد که دوباره به صاحبش رنگبومبه  توانیم. رفتارها را 3

و موجب گسترش یا ضیق آن  دنسازیمو آن را  دنشویمعلمی، عاطفی و ظاهری با نفس یکی 

ی ظهور خاص خود را انشئهخواهند بود و در هر  و عقلشده و همراه او در اکوان جسم، مثال 

. ابعاد بینشی، سازندیمرا  هاآنرفتارها در ابعاد مختلف شخصیت تأثیر گذاشته و با تکرار،  .دارند

گرفتند منشأ پیدایش گرایشی و کنشی شخصیت نیز که تحت تأثیر رفتارهای مختلف شکل 

و این چرخه ادامه خواهد داشت. رفتارها عالوه بر اینکه شخصیت را  شوندیمرفتارهای جدید 
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در بخشی از بُعد روانی به نام قوه خیال ذخیره شده و در عالم برزخ و قیامت ساختار  سازندیم

در  ساختندیمرا  هاانسانکه در این دنیا شخصیت  طورهمان. رفتارها سازندیمشخصیتی فرد را 

 خواهند بود.  هاآنچهره و شاکله  دارکنندهیپدبرزخ و قیامت هم 

ی ترقیدقاندیشمندان علوم تربیتی با استفاده از این مبنا برنامه  شودیمبنابراین پیشنهاد 

ی آموزشی هابرنامهبرای پیدایش شخصیت سالم و رفتار شایسته در مخاطبین خود داشته باشند. 

بیان  صرفاًتی الزم است بر محوریت اصالح و تقویت بعد رفتاری متربیان تنظیم شود نه و تربی

گرایش پیدا کنند الزم  موردنظرموضوعات آموزشی؛ البته برای اینکه مخاطبان به انجام رفتارهای 

ی هااز حکمتدر این زمینه تقویت شود و شاید یکی  هاآناست، ابعاد بینشی، گرایشی و کنشی 

 مناسک عبادی روزانه در شریعت اسالم مربوط به همین موضوع باشد. انجام

 منابع

 .قرآن کریم 

 هجرت، چاپ: اول: ، قم(ق 1414شریف الرضی، محمد بن حسین )؛ البالغهنهج. 

 چاپ اول. نشر البالغه، قم: ،اإلشارات و التنبیهات(، 1375) نایسابن 

  العامة للکتاب ةیالمصر ئةیاله :مدکور، مصر میابراه حیتصح ،اتیعیشفا، طب(، ق1395)ــــــــــــ.   

 چاپ اول. :، قممعجم مقاییس اللغهبیتا(، ) ابن فارس، احمد بن فارس 

 دار الکتب العلمیة.روتی، بالقرآن بیغر ریتفسق(، 1398عبداهلل بن مسلم ) به،یقتابن : 

 التراث العربی. اءی: دار احروتیب ،لیو اسرار التأو لیانوار التنزق(، 1418عبداهلل بن عمر ) ،یضاویب 

 ( ق 1410تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد) ،دار الکتاب اإلسالمی، چاپ دوم قم: ،غرر الحکم و درر الکلم. 

 بیروت، چاپ: اول. ،الصحاحبیتا(، ) جوهری، اسماعیل بن حماد 

  دوم. روان، چاپ :تهران ی،دمحمدیس ییحیترجمه:  ،یفرد یهاتفاوت ؛(1393توماس )، کپرموزی -چامورو 

 دومحکمت، چاپ  تهران: ،اتحاد عاقل و معقول، (1366حسن ) ،یآمل زادهحسن. 

 ( 1393حقانی، ابوالحسن) ،امام خمینی مؤسسه :قم ،کاربردی یشناسروان 2و  1، جلد. 

 فارس ةدانشنام: رازیش ،یفرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارس(، 1376اهلل )فرج ،یخداپرست. 

 ( 1386راس، آلن ،)مترجم: سیاوش جمال فر، تهران: روان.(ندهایها و فراهی)نظر تیشخص یشناسروان ، 

 ،تهران: ارسباران ،شخصیت هاینظریه (،1394) ریچارد رایکمن. 
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 فصلنامه ،قرآن تفسیر در ایرشتهیانم مطالعات شناسیروش ،(1391) محمدعلی ،اصفهانی رضایی 

 .130-115(: 32) 9 شیراز، دانشگاه ،دینی اندیشه

 ،مطالعات مؤسسه تهران: ،اشراق شیخ مصنفات مجموعه (،1375) (اشراق شیخ) ینالدشهاب سهروردی 

 .دوم چاپ ،فرهنگی تحقیقات و

  ،تهران: دانشگاه تهران.شناسیمکاتب روان ای تیشخص یهاهینظر(، 1395) اکبریعلسیاسی ، 

 ،تهران: ویرایش. ،سیدمحمدی یحیی: ترجمه ،شخصیت هاینظریه (،1398) آلن سیدنی و دوآن شولتز 

 ( 1981شیرازی صدرالدین، محمد بن ابراهیم ،)دار روتی، بالحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعةم :

 احیاء التراث.

  دوم چاپ ،للنشر الجامعی المرکزمشهد: ، السلوکیة المناهج فی الربوبیة الشواهد(، 1360)ــــــــــــ. 

  دوم ، چاپبیدار : انتشاراتقم، تفسیر القرآن الکریم )صدرا((، 1361)ــــــــــــ. 

 ( ق1417طباطبایی، سید محمدحسین) ،مؤسسة األعلمی للمطبوعات، بیروت: ، المیزان فی تفسیر القرآن

 .پنجم چاپ

  پنجم ، چاپمدرسین حوزه علمیهجامعه قم:  ، ترجمه تفسیر المیزان،(1374)ــــــــــــ. 

  صدرا قم: ،اصول فلسفه و روش رئالیسم، (1392)ــــــــــــ. 

 ( ق1416ــــــــــــ) ،دوازدهم جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، چاپ قم: ،نهایة الحکمة. 

 ( 1372طبرسی، فضل بن حسن) ،سوم ، چاپناصرخسروتهران:  ،فی تفسیر القرآن یانالبمجمع. 

 ( بیطوسی، محمد بن الحسن،)اول دار إحیاء التراث العربی، چاپ :، بیروتالتبیان فی تفسیر القرآن تا. 

 سازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ ، تهران: تذکره در آغاز و انجام (،1374) طوسی، محمد بن محمد

 .و ارشاد اسالمی

 ( 1413طوسی، محمد بن محمد)اول المیه، چاپعلمیه اس تهران: ،اخالق ناصری، ق. 

 تهران: ،یمحمد دیس ییحیترجمه:  ،تیشخص یهاهینظر ،(1397) یگرگور ست،یجس و ف ست،یف 

 روان.

  چاپ معة المدرسین، اجانتشارات  قم: ،المحجة البیضاء (،ق1417کاشانی، محمد بن شاه مرتضی )فیض

 چهارم.

 دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم. تهران: ،الکافی، (ق1407ی، محمد بن یعقوب بن اسحاق )کلین 

 ساواالن: تهران ،تیشخص یهاهینظر، (1393حمزه ) ،یو گنج یمهد ،یگنج. 
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 دار : ، بیروتبحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، (ق1403) یمحمدتقبن  محمدباقرسی، مجل

 إحیاء التراث العربی، چاپ دوم.

  حضرت آیة اهلل مصباح یزدی، قم: انتشارات  یشناختروانهای دیدگاه (،1386) یمحمدتقی، زدیمصباح

 .امام خمینی مؤسسه

 ( 1380ــــــــــــ،) المللینبتهران:  ،یفیشر نینگارش احمدحس و قی، تحقفلسفه اخالق. 

 شهیپژوهشگاه فرهنگ و اندقم:  ،اتیو روا اتیو آ ینفس و روح در فلسفه اسالم، (1395حسن ) ،یمعلم 

 .یاسالم

 ( ،1388منتظری مقدم، محمود ،) چاپ اول ،قم: حوزه علمیه قم مرکز مدیریت ،2منطق. 

 چهارم چاپ اعلمی،، تهران: جامع السعاداتتا(، ی)ب نراقی، محمدمهدی. 

 ( 1377نراقی، احمد) ،چاپ پنجم.هجرت: ، قممعراج السعادة ، 


