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∗خصیتدر تکامل ش 9راهبردهاي پیامبر اکرم
 

  ١رضا وطن دوست *

  چکیده
یـا  اسـت  گیري شخصـیت انسـان معلـول عوامـل سرشـتی       باره که شکل در این

هایی متفاوت و گاه متناقض ابراز شـده اسـت، ولـی آنچـه در      محیطی، دیدگاه
م و مـورد پـذیرش قـرار گرفتـه اسـت، تربیـت پـذیري انسـان         امري مسلاسالم 

آنان در هـدایت بشـر گـواهی    ولیت ؤو مس :باشد، ارسال رسوالن الهی می
روش و  :رو هر یـک از پیـامبران الهـی    آشکار بر این واقعیت است. از این

انـد. در رأس   کارهایی متناسب با زمان خود، براي هدایت بشر به کـار بـرده  راه
است کـه مـؤثرترین    9بخش پیامبر اسالم کارهاي حیاتها، راه همۀ این شیوه

  .دباش کارها در هدایت بشر میراه
» تکامـل شخصـیت   در 9اکـرم  پیامبرراهبردهاي «این مقاله که با عنوان 

کوشد تا پس از نگاهی گذرا به مفهوم شناسی، اشاره بـه   امان یافته است، میس
هاي رشد شخصـیت، بـا    گیري شخصیت و نیز اشاره به پیش زمینه عوامل شکل

هدایت بشر را  در 9کارهاي پیامبر اعظمترین راه استفاده از آیات قرآن، مهم
   به بحث بگذارد.

  قرآن، انسان، تربیت، تکامل و رشد یافتگی شخصیت. :کلیدي واژگان
                                                        

 .14/11/1392ـ تاریخ پذیرش:  6/9/1392تاریخ دریافت:  ∗
  vatandoost@razavi.ac.ir                                                         دانشگاهو مدرس حوزه و  گرپژوهش. 1
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  مقدمه
انسان در میان موجـودات عـالم آفـرینش، شخصـیتی پیچیـده و داسـتانی شـگفت        

رو در قرآن کریم، هم مـدح و سـتایش شـده اسـت و هـم مـذمت و        دارد، از این
)، 34پـردازد، او را خلیفـۀ اهللا (بقـره/    نسان مینکوهش. آنگاه که قرآن به ستایش ا

). آنگاه 72کند (أحزاب/ ) و امانت دار الهی معرفی می34مسجود فرشتگان (بقره/
)، موجودي نـادان  179تر از چارپایان (أنعام/ کند، او را پست که او را نکوهش می

)، 19)، آزمنـد (معـارج/  72)، سـتمکار (أحـزاب/  66)، ناسپاس (حـج/ 72(أحزاب/
  کند. ) و مانند آن معرفی می10)، فخر فروش (هود/11تاب زده (اسراء/ش

باشد، نیمـی   سبب ستایش و نکوهش این است که او موجودي دو سرشتی می
تواند  نور، زیبا و ستودنی است و نیمی دیگرش ظلمت، زشت و نکوهیدنی. او می

اسـتعدادهاي  راه هدایت گـام نهـد و   ، در شاه:با تأثیرپذیري از تربیت پیامبران
نهفتۀ خویش را از قوه به فعل رساند و با سـرعت بخشـیدن در ایـن راه، از خـود،     

توانـد بـا روي گردانـی از تعلیمـات      شخصیتی سالم و بالنده بسازد، چنان کـه مـی  
راهـه، از خـود،    راه هـدایت منحـرف گـردد و بـا تـداوم در ایـن بـی       دینی، از شاه

  شخصیتی ناسالم و منحط بسازد.
که شخصیت تکامل یافتۀ انسان چیست، چه عواملی شخصیت آدمی را  اما این
هـایی   در شکوفایی انسان چیسـت، پرسـش   9دهد و روش پیامبر اکرم شکل می

  کنیم. جویی میاست که پاسخ آنها را در این مقاله پی

  مفهوم شناسی  
شخصـیت تکامـل   «و » شخصیت«در آغاز، شایسته است نگاهی اجمالی به مفهوم 

  سازد. یابی به اهداف این نوشته هموار می داشته باشیم که راه را براي دست» یافته

 شخصیت  ـ الف
اي برخـوردار   به رغم آن که مفهوم شخصیت ماننـد خـود انسـان از اهمیـت ویـژه     
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است، داراي تعریفی واحد و جامع که مورد پذیرش همگـان باشـد نیسـت؛ زیـرا     
تارهـاي او را در سـایۀ ایـن بیـنش     برخی، جهان درون انسان را اصـل دانسـته و رف  

کنند و برخی دیگر، عالم درون آدمی را جداي از رفتارهاي او غیر قابل  تفسیر می
کننـد   هـاي او تفسـیر مـی    و واکـنش  اهـ  داننـد و همـه چیـز را در کـنش     مطالعه می
  ).10ش، ص1374(احمدي، 

ز اسـت کـه منشـأ بـرو    » نگـر   بـرون «و » گرا  درون«هاي متفاوت  همین نگرش 
هاي متعدد و گاه متعارض گشته است، تا آنجا که برخی تا پنجاه تعریـف   تعریف

  ).11ش، 1368؛ مایلی، 10ش، 1378اند (شولتز،  براي شخصیت آدمی ذکر کرده
تـوان چنـین نتیجـه گرفـت کـه       بـاره، مـی   از مجموع تعاریف ارائه شده در این

مـاعی اسـت کـه بـه     هاي روانی، بدنی، زیستی و اجت شخصیت، ترکیبی از ویژگی
شود و چگونگی رفتـار و تطـابق بـا محـیط را القـا       تدریج براي شخص حاصل می

  ).447ش، 1357کند (محسنی،  می
گفتنی است، شخصیت انسان، هرچند امري پیچیده است تا آنجا که برخی آن 

دانند، ولی قرآن به خوبی شخصیت آدمی را تبیین کـرده   اي ناشناخته می را پدیده
  زد نموده است. انجامد گوش که به بالندگی او می و آنچه را

 شخصیت تکامل یافته ب ـ
بـاره،   شناخت شخصیت تکامل یافته و نیز به دست آوردن مالکی منطقـی در ایـن  

امري ضروري و بایسته است، در پی همین امر بایسته اسـت کـه مکاتـب فکـري،     
م، ایـن موضـوع را از   فیلسوفان، عالمان اخالق، ادیان الهی و از جمله مکتب اسـال 

اند، امـا آنچـه در ایـن مجـال مـد نظـر        ها گفته باره سخن دور نداشته و در این نظر
  هاي اسالمی است. باشد، شخصیت تکامل یافته از نگاه قرآن و دیگر آموزه می

نامیده، همان راهی کـه نـه   » صراط مستقیم«قرآن بستر حرکت تکامل انسان را 
  الْیمـینُ «ه تفریط. نه به راست مایل است و نه به چپ: به افراط گرایش دارد و نه ب

؛ راست و چپ گمراهی است و راه »الْوسطَى هی الْجادة  مضَلَّۀٌ و الطَّرِیقُ  و الشِّمالُ
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  ). 69تا،  االسالم، بیمیانی همان جاده است (فیض
بیـر رشـد   تـرین تعبیـر قرآنـی از شخصـیت تربیـت یافتـه، تع       ترین و کوتاه گویا

، »رشـاد «، »راشـدون «، »یرشـدون «و مشتقات آن مانند: » رشد«یافتگی است. کلمۀ 
بار در قرآن آمده است، به جز یک مورد که به رشـد و   19، که »مرشد«و» رشید«

) اشاره دارد، همگی به رشد و بلـوغ معنـوي داللـت دارنـد     6بلوغ جسمانی (نساء/
  ). 51و انبیاء/ 78؛ هود/186(رك: بقره/

ق، 1414یافته (ابـن فـارس،    در لغت به معناي راه» فَرَس«و » قُفل«شد بر وزن ر
)، اسـتقامت و مانـدگاري در راه   227ق، 1987)، پیمودن راه صواب (فیومی، 379

). و راشد و رشید بـه معنـاي کسـی اسـت     398، ص2ق، ج1389حق است (همو، 
بـه معنـاي راهنمـا و     پیماید، و مرشـد  که در راهی استوار قدم گذاشته و آن را می

  ). 698، 6ـ5ق، ج1406تربیت کننده است (طبرسی، 
بنابراین، کسی از شخصیت تکامل یافتـه برخـوردار خواهـد شـد کـه بـا تـأثیر        
پذیري از تربیت دینـی، گـام در صـراط مسـتقیم نهـد و دور از هرگونـه افـراط و        

هـد  تفریط و بدون انحراف به چپ و راسـت، بـه حرکـت تکـاملی خـود ادامـه د      
  ).232ـ194ش، 1378(جعفري، 

  گیري شخصیت تربیت پذیري و عوامل شکل
ابـراز   هـایی متفـاوت   در این که شخصیت انسان معلول چه عواملی است، دیدگاه

دانند. بدیهی اسـت کـه براسـاس     گشته است. برخی شخصیت انسان را وراثتی می
عوامل بیرونی باقی هیچ جایی براي تربیت انسان و تأثیر پذیري او از  این دیدگاه،

ماند و اگر کسی بخواهد با تربیـت و عوامـل بیرونـی، شخصـیت آدمـی را از       نمی
آنچه که هست دگرگون سازد، باید بتوانـد سـاختار وراثتـی او را بـر هـم زنـد تـا        

  بتواند به خالف آنچه هست، ساختار وجودي او را شکل دهد.
تنهـا   گیرنـد و    یـده مـی  برخی به خالف این دیدگاه، نقش وراثت انسـان را ناد 

داننـد تـا آنجـا کـه      عامل مؤثر در شخصیت آدمی را تربیت و عوامل محیطی مـی 
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تـوانم بـا    گوید: اگر کودکی به مـن وانهنـد مـی    داران این نظریه می یکی از طرف
اي  تربیت و به کارگیري عوامل بیرونی، از او یک کشیش یا یک جنایتکار حرفـه 

  ).39ـ36، 1ش، ج1372بسازم (هاشمی، 
اند؛ زیـرا   هاي یاد شده، هردو به افراط و تفریط رفته رسد که دیدگاه به نظر می

شخصیت متنوع آدمی، چیزي نیست که تنها معلول ساختار فیزیولوژیک و عوامل 
ش، 1374اي شکل گرفته از عوامـل بیرونـی باشـد (کریمـی،      درونی یا تنها پدیده

  ).13ـ19ش، 1368، مایلی، 20
باشد، دیدگاه اسالم است  قبول که تلفیقی از نظریۀ اول و دوم میدیدگاه قابل 

داند و هم متأثر از عوامل که شخصیت را، هم متأثر از عوامل درونی و سرشتی می
  محیطی و بیرونی.

  عوامل سرشتی .1
تأثیر عوامل سرشتی در شخصیت انسان، امري غیر قابل انکـار اسـت و بـه تجربـه     

آدمی، افزون بر آن که در صورت و اندام، صفاتی را  ثابت شده است که فرزندان
برنـد، در شـاکلۀ شخصـیتی خـویش نیـز از آنـان ارث        از نیاکان خود به ارث مـی 

، 2ق، ج1411؛ ابن ادریـس،  197ق، 1329(طبرسی، » فإنّ العرقَ دساس«برند:  می
559.(  

درنگ  کند، بی قرآن کریم، آنگاه که از شخصیت رشد یافتۀ افراد، گفتگو می
به شاکلۀ تأثیر گرفتۀ آنان، از روحیات و رفتارهاي نیاکانشان اشاره کرده اسـت و  

باشـد. آیـات زیـر     این تأییدي بـر تـأثیر عوامـل سرشـتی بـر شخصـیت انسـان مـی        
  هایی بر این واقعیت است:  نمونه
ى الْعـالَمینَ ذُریـۀً   آدم و نُوحاً و آلَ إِبراهیم و آلَ عمرانَ علَ  اصطَفى  اهللاَ  إِنَ[. 1

عمـران را بـر    نو خانـدا  م؛ خداونـد، آدم، نـوح، خانـدان ابـراهی    ]بعضٍ  بعضُها منْ
  ).34و  33جهانیان برتري داده است، برخی دودمان برخی دیگرند (آل عمران/

ـ  [. 2 أی مانَ وـلَیس و دداو هتینْ ذُرم لُ ونْ قَبنا میدنُوحاً ه و  و ـفوسی و وب
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زِي الْمحسنینَ  موسى نَج ک ذل ؛ پیش از این، نوح و از نسـل او داود،  ]و هارونَ و کَ
  ).84سلیمان، ایوب، یوسف، موسی و هارون را هدایت کردیم (انعام/

بوةَ و  و لَقَد أرسلْنا نُوحاً و إِبراهیم و جعلْنا فی[. 3 ؛ نوح و ]الْکتاب ذُریتهِما النُّ
ــم       ــرار دادی ــاب را ق ــوت و کت ــان، نب ــان فرزندانش ــتادیم و در می ــراهیم را فرس اب

  ).26(حدید/
شود، آنگـاه کـه قـرآن برگزیـدگی حضـرت نـوح،        طور که مالحظه می همان

ســازد، بــه  را مطــرح مــی 8ابــراهیم، داود، ســلیمان، ایــوب، یوســف و موســی
توان از آن تـأثیر عوامـل سرشـتی     که میکند  شخصیت درهم تنیدة آنان اشاره می

در شاکلۀ شخصیت انسان را استفاده کرد، همچنان که از برخی آیـات دیگـر نیـز    
توان، رابطۀ اثر پذیري شخصیت انحطاط یافتۀ فرزندان آدمی را با شاکلۀ منفی  می

 إِنْ تَـذَرهم [نیاکانشان استفاده کرد. آیۀ زیر از جملۀ این آیات است کـه فرمـود:   
ك بادلُّوا عضوا إِالَّ فاجِراً کَفَّارا  یدلال ی ؛ اگر آنان را باقی گذاري، بنـدگانت را  ]ًو

  ).27کنند و جز بدکاران ناسپاس نزایند (نوح/ گمراه می
رو کـه   دهـد کـه قـوم نـوح از آن     نشان مـی  ]و ال یلدوا إِالَّ فاجِراً کَفَّاراً[تعبیر 

تی نابهنجار برخوردار بودند، فرزندانی نابهنجار به دنیـا  پیشه بودند و از شخصی کفر
آوردند. به همین دلیل بود که آن حضرت، از خدا خواست تا دفتر این قوم را  می

  برچیند و به زندگی کفرآلودشان پایان دهد.

  عوامل محیطی  .2
اند که آنها نیز در سـاختار شخصـیت انسـان، تـأثیر     عوامل محیطی عواملی بیرونی

گـذارد،   وان دارند. یکی از این عوامل که بر شخصیت انسان تأثیري به سزا میفرا
). اگــر انســان در 78ش، 1370خــانواده و فرهنــگ حــاکم بــر آن اســت (ویلیــام، 

اي ســالم پــرورش یابــد، اغلــب از شخصــیتی ســالم و بهنجــار برخــوردار  خــانواده
ز تربیت درست محروم اي ناسالم به سر برد و ا گردد، چنان که اگر در خانواده می

کلُّ مولود «گردد، داراي شخصیتی ناسالم و نابهنجار خواهد شد. روایت معروف: 
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صرانه... )، 49، 2ق، ج1410(ابن بابویـه،  » یولَد علی الفطرة و إنّما ابواه یهودانه و ینَ
  دلیلی بر این مطلب است.

ش دارند بسـیاراند،  گیري شخصیت انسان نق دیگر عوامل محیطی که در شکل
فرهنگ جامعه، قدرت سیاسی و اقتصادي، بینش و دانش، محیط کـار و مدرسـه،   
تقلید و همانند سازي با الگوها، شرایط محیط زیست و حتی آب و هوا، از شـمار  

  باشند. این عوامل می
اي که در پایان این فصل شایستۀ یادآوري است، این که هر چنـد انسـان،    نکته

پذیرد، ولی در حصار  امل سرشتی و محیطی است و از آن، تأثیر میتحت تأثیر عو
تواند با اراده و تصمیمی درست که مبتنی بر عقل  این عوامل نیست، چراکه او می

  و فطرت او است، این حصار را درهم شکند و از آن بگریزد.
هاي تاریخی و قرآنی ایـن مطلـب، انحطـاط یـافتگی همسـران حضـرت        نمونه

و نیز رشد یافتگی همسر فرعـون و اصـحاب کهـف     7ت لوطو حضر 7نوح
ــامبران    ــۀ پی ــه آن دو در خان ــا آن ک ــت. ب ــدگی    :اس ــالم زن ــی س و در محیط

کردند، به خطا رفتند و از حرکت تکاملی باز ماندند. اما ایـن دو بـا آن کـه در     می
بردند، به رشد و تعالی رسـیدند و از   محیطی ناسالم و در فرهنگی منحط به سر می

  فرماید: باره می خصیتی بالنده برخوردار گشتند. قرآن در اینش
خدا براي کسانی که کفر ورزیدند، زن نوح و زن لـوط را مثـل آورده اسـت،    
هر دو در نکاح دو بنـده از بنـدگان شایسـتۀ مـا بودنـد و بـه آنـان خیانـت کردنـد          

و زن] وکاري از دست آنان [نوح و لـوط] در برابـر خـدا سـاخته نبـود و بـه [آن د      
گفته شـد: بـا داخـل شـوندگان داخـل آتـش شـوید. و بـراي کسـانی کـه ایمـان            

اند، خدا همسر فرعون را مثل آورده، آنگاه که گفت: پروردگارا! نزد خود  آورده
اي بساز و مرا از فرعون وکردارش نجـات ده و مـرا از قـوم     در بهشت، برایم خانه

  ).11ـ10ستمگر برهان (تحریم/
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  تي رشد شخصیها عوامل و زمینه
تر گذشت، انسان موجـودي دو بعـدي بـوده و از اسـتعدادهاي      طور که پیش همان

هـا، از   ها دارد و هم میـل بـه خـوبی    مثبت و منفی برخوردار است، هم میل به بدي
تـر از   ) یـا پسـت  163، 11ق، ج1403تواند برتر از فرشته (حر عاملی،  رو او می این

م عوامـل و عناصـري بـراي رشـد و شـکوفا      ). قرآن کـری 44حیوان گردد (فرقان/
توان از آنهـا نردبـانی سـاخت و از     هاي انسان ارائه داده است که می سازي قابلیت

شـوند کـه طبیعـت منفـی      آن تا مقام قرب ربوبی باال رفت. این عوامل موجب می
انسان کنار رود، عوامل انحطاط یافتگی شخصیت تضعیف گشـته و اسـتعدادهاي   

  ترین این عوامل عبارتند از:  فا گردند. مهمنهفتۀ آدمی شکو

  . ایمان1
یکی از عواملی که در رشد و تعالی انسان تأثیر به سزا دارد ایمان است. انسـان در  

تواند کماالت وجودي خود را بروز دهد و حرکت تکـاملی خـود را    صورتی می
در پرتو  ) و257آغاز کند که با نور ایمان، فراروي خویش را روشنی بخشد (بقره/

نور آن، راه رشد و بالندگی را برگزیند، و حرکت خود را به سـوي مبـدأ کمـال،    
  آغاز کند و آن را به پایان رساند.

قرآن کریم در اشاره به نقش سازندة ایمـان در رشـد شخصـیت، از یـک سـو      
  فرماید: ایمان را عامل رشد و بالندگی انسان معرفی کرده، می

شُدونَلَع  و لْیؤْمنُوا بی[ ؛ باید که به من ایمان آورند باشد کـه بـه رشـد    ]لَّهم یرْ
  ).168سالم دست یابند(همان، 

]عِی ذینَ آمنُوا منْکُم  اهللاُ  رْفَ انـد،   ؛ خداوند کسانی از شما را کـه ایمـان آورده  ]الَّ
  ).11گرداند (مجادله/ بلند مرتبه می

إِنَّ [فرماید:  داند که می ت میایمانی را مایۀ انحطاط شخصی و از دیگر سو، بی
ذینَ کَفَرُواعنْد اهللاِ  الدوابِشَرَّ  تردید بـدترین جنبنـدگان نـزد خـدا کسـانی       ؛ بی] الَّ

  ).55اند (انفال/ هستند که کفر ورزیده
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آنچه گذشت بدان سبب است که ایمان، هم جهت حرکت تکـاملی را تعیـین   
دانـد   که ایمان ندارد، نه هدف را می  سازد، کسی کند و هم مسیر را روشن می می

  شناسد.  و نه راه را می

  . خردورزي2
خورداري از قدرت تفکر و اندیشـه اسـت    هاي بارز و ممتاز انسان، بر یکی از جنبه

ترین عوامل صعود انسان به مراحل عالی، به کار گیري همین توانایی و  که از مهم
(لیثی » الفکر یهدي الی الرشد«مود: فر 7باشد. امام علی به فعلیت رساندن آن می

بـاره، رکـود و ناکـامی وي را     )، چنان که کوتـاهی در ایـن  50ش، 1376واسطی، 
اش سست  ؛ هرکس اندیشه»من ضعفت فکرتُه قویت غرّتُه«کند:  اجتناب ناپذیر می

  ).280، 5، ج1366یابد (تمیمی آمدي،  باشد فریب خوردنش افزایش می

  رفتاري . نیک3
گانه موجودي است که معمار هستی، قلم ترسیم چهرة او را به دست خود انسان ی

تواند  ). او می40تا،  او سپرده است تا هرگونه که بخواهد ترسیم کند (مطهري، بی
با روي آوردن به عمل نیک، از خود شخصیتی بالنده بسازد، چرا که عمـل نیـک   

غلتیـدن در انحطـاط    بخـش اسـت کـه آدمـی را از فـرو      مانند ایمان، عاملی تعـالی 
ته و منْ یأ[: دده درجاتی واال نوید می داشته و او را به مقامی برتر و شخصیت باز
ک لَهم الدرجات الْعلىاُالصالحات فَ  مؤْمناً قَد عملَ ؛ هرکه مؤمن، نـزد او رود  ]ولئ

  ).75و کاري شایسته کند براي او درجاتی واال خواهد بود (طه/
رآن کریم در بازگو نمودن نقش سازندة عمل، هم آن را زمینـه سـاز تحـول    ق

و   نْثـى اُو صالحاً منْ ذَکَـرٍ أ   عملَ  منْ[داند  بزرگ و مبارك در زندگی دنیوي می
؛ هرکس از مرد یا زن کار شایسته کند و او مـؤمن  ]هو مؤْمنٌ فَلَنُحیِینَّه حیاةً طَیبۀً

)؛ و هم آن را عـاملی بـراي   97ه حیاتی پاك، زنده می داریم (نحل/باشد وي را ب
  فَمـنْ [فرمایـد   هاست معرفی کرده، مـی  دست یافتن به لقاي حق که باالترین مقام
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ك بِعبادةِ ربه أحداً  کانَ ؛ هرکس بـه  ]یرْجوا لقاء ربه فَلْیعملْ عمالً صالحاً و ال یشْرِ
  ).110ش امید دارد، باید کاري شایسته کند (کهف/لقاي پروردگار

  . عبادت و پرستش4
از جمله عواملی که در رشد شخصیت وبالندگی انسان نقشی مؤثر دارد، بندگی و 

بخـش اسـت کـه     بردگی براي معبود یگانه است، زیرا عبادت گـذرگاهی نجـات  
دس معنوي دهد و به عالم ق آدمی را از حصار تنگ دنیا و زندگی مادي عبور می

  کند. رساند و رابطۀ فطري او را با مبدأ آفرینش تجدید و تقویت می می
رسد، دلیلش این است  به مقامی واال مانند مقام رسالت می 9اگر پیامر اسالم

که ایشان پیش از آن که رسول خدا باشد عبد و بندة او اسـت و مـا همـه بـه ایـن      
  ».رسولُه محمداً عبده وأشهد أنّ «گوییم:  واقعیت، گواهی داده، می

رسید، به این سـبب بـود    » مقام محمود«و اگر آن حضرت به مقامی واال به نام 
که او بـه پرسـتش و نیـایش شـبانه روي آورد و از آن، نردبـانی تـا مقـام محمـود         

یابی آن حضرت به این مقام  ساخت. قرآن کریم در تصریح به این واقعیت، دست
د بِه نافلَـۀً لَـک   فَتَهج  اللَّیلِ  و منَ[دانسته، می فرمایـد:   بانۀ او را محصول نیایش ش

ک مقاماً محموداًأ  عسى بر ک ؛ پاسی از شب را به نیایش برخیـز کـه ایـن،    ]نْ یبعثَ
اي اضافی بر توست، امید که پروردگارت تو را به مقامی در خـور سـتایش    وظیفه

  .)79برانگیزد (اسراء/
دهـد، از   در بیان این واقعیت که بندگی خدا آدمی را به مقامی واال عروج مـی 

ـک    «معبود یگانه بشنویم که خود در حدیث قدسـی فرمـود:    لُ عنـی أجع ي أط بـدع
لی ؛ بندة من، از من اطاعت کن تا شما را مظهر خـود قـرار دهـم (حـر عـاملی،      »مثَ

  ).361ق، 1384
گـردد و سـر تـا پـاي او      فتارهایش ظاهر میمنظور آن است که خدا در او و ر

  شود، چنانکه خود در حدیث دیگري فرمود: خدایی می
رود کـه او را   اي که بخواهد با نافله، به من نزدیک شود تا آنجا پیش مـی  بنده
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شـوم کـه بـا آن بشـنود و      دارم و چون او را دوست بدارم گوش او می دوست می
شوم که با آن سخن بگویـد و دسـت    ن او میشوم که با آن ببیند و زبا چشم او می

  ).352، 2ق، ج1401شوم که با آن ضربه زند (کلینی،  او می
یـابی   گیري و کمـال  روشن است که در این حدیث، هم نقش پرستش در اوج

انسان تبیین گردیده است و هم چگونگی ظاهر شدن خدا در سراسر وجود چنـین  
  ده است.یافته به تصویر کشیده ش هاي کمال انسان

  . علم و آگاهی5
رشد و بالندگی تنها با رفتار ارادي و آگاهانه امکان پـذیر اسـت، زیـرا تـا علـم و      

شود، پس باید آموخـت و   معرفت نباشد میل و اراده به کمال مطلوب حاصل نمی
معرفت الزم را کسب کرد و بـا آگـاهی گـام در مسـیر زنـدگی نهـاد و حرکـت        

ن علم و بصیرت، حرکت در ظلمت و تـاریکی  تکاملی را آغاز کرد. حرکت بدو
ألعامـل علـی غَیـر    «راهی است:  است و حرکت در تاریکی، رو به گمراهی و بی

زیـده سـرعۀ السـیرمن الطّریـق إال بعـداً        صیرةٍ کالسائر علی غیـر الطّـرق ال تَ ؛ »ب
رود و شتاب حرکتش  راهه می کنندة بدون آگاهی مانند مسافري است که بی عمل
  ).507ش، 1349دوري از راه سودي ندهد (ابن بابویه قمی، جز 

رساند  هاي واال می باره که دانش و معرفت، آدمی را به مقام قرآن کریم در این
عِ[فرماید:  می ذینَ   اهللاُ  یرْفَ ذینَ آمنُوا منْکُم و الَّ  دونـ ا؛ خد]وتُـوا الْعلْـم درجـات   اُالَّ

انــد و [نیـز] آنـان را کـه از علـم برخــوردار      هدرجـات کسـانی را کـه ایمـان آورد    
  ). 11گرداند (مجادله/ اند بلند می گشته

تأثیر علم و معرفت در بالندگی انسان تا آنجاست که قرآن، علـم و آگـاهی   
 7). امام علی34ـ33را عاملی براي برتري انسان بر فرشتگان دانسته است (بقره/

ع ألوضیع و تَرکُـه یضَـع الرّفیـع   العلم یر«نیز به تأسی از قرآن فرمود:  ؛ دانـش،  »فَ
کنـد و تـرك آن، شـخص فرادسـت را پسـت       انسان فرودست را بلند مرتبه مـی 

  ).491ش، 1381؛ نقدي، 415، 2ق، ج1416گرداند (قندوزي،  می
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  . عفت و پاکدامنی6
عفت و پاکدامنی از جمله عواملی است کـه زمینـۀ بالنـدگی شخصـیت را فـراهم      

را عفت، قدرتی درونی اسـت کـه موانـع رشـد شخصـیت را تضـعیف       کند، زی می
) و بـا تضـعیف آن، هـم شخصـیت     156، 2ش، ج1366کنـد (تمیمـی آمـدي،     می

بخشد (همان)، و هم زمینۀ رشـد   آدمی را از هرگونه پستی و انحطاط مصونیت می
زّ«سازد:  شخصیت وي را فراهم می ۀ حالفه العفَّۀ و القَناعن أتحف الع؛ هر کـه  »به م

گـردد   تحفۀ پاکدامنی و قناعت پیشکش او شود، عزت و سرافرازي همپاي او می
  ).462، 5(همان، ج

در اشاره به تأثیر باالي عفت، بر رشد و تعـالی شخصـیت انسـان     7امام علی
؛ نزدیـک اسـت کـه عفیـف     »لَکاد العفیف أن یکونَ ملکًـا مـن المالئکـۀ   «فرمود: 

   ).1303تا،  االسالم، بیمحسوب گردد (فیضپاکدامن، از زمرة فرشتگان 
را مثال  7توان حضرت یوسف براي نشان دادن نقش عفت بر شخصیت، می

)، و در قیامت از پاداشـی  59آورد، اگر آن حضرت در دنیا، عزت یافت (یوسف/
به این دلیل است که او پاکدامنی را پیشۀ  )،57مضاعف برخوردار گشت (همان، 

تمام، از چنگ شهوت گریخت و زندان را بر آنچه بـدان   خود ساخت و با قدرت
  ).33فراخوانده شد ترجیح داد (همان، 

  . همانندي و همراهی با الگوها 7
دست آفرینش، انسان را به گونه اي آفریده است که گویا الگـو پـذیري در مـتن    
خلقت او واقع شده اسـت، او از شخصـیت دیگـران متـأثر مـی گـردد، بـه سـبک         

رود و خوي و مرام دیگران را بـه خـود    گوید، راه می پوشد، سخن می دیگران می
  گیرد. می

خواهد تـا مـردان بـزرگ     قرآن در توجه به این حالت روانی انسان، از همه می
لَقَد کانَ لَکُم فی رسولِ [الهی را الگوي خود قرار دهند و مانند آنان رفتار نماینـد:  

م برا]حسنَۀ ةٌسواُاهللاِ  سرمشـقی نیکـو    9ي شما در [اقتـدا بـه] رسـول خـدا    ؛ مسلّ
   ).40؛ ممتحنه/21است (احزاب/
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ــروي از         ــرورت پی ــه از ض ــاه ک ــریم، آنگ ــرآن ک ــه ق ــت ک ــن اس ــب ای جال
دانـد کـه در    گوید، رشد یافتگی را امري طبیعی مـی  هاي برتر سخن می شخصیت

از معلمی بزرگ که  7گردد. حضرت موسی پی الگو پذیري از آنها حاصل می
خواست به او اجازه دهد تا بـا پیـروي و    )، 65ز علم الهی بر خوردار بود (کهف/ا

ک علَی أن تُعلّمنِ [افزاید، از وي بیاموزد:  همراهی او، آنچه به رشد او می ل أتَّبِِعه
ا شد ر لِّمتا عم؛ آیا از شما پیروي کنم تا آنچه بـه تـو تعلـیم داده شـده و مایـه      ]م
  ).66ت را به من بیاموزي (کهف/صالح و رشد اس

طور که قرآن، همراهـی بـا الگوهـاي رشـد یافتـه را مایـۀ رشـد و تعـالی          همان
داند، همراهی و پیروي الگوهاي منحط را نیز عامل انحطاط شخصیت معرفـی   می

فـأتبعوا  [فرمایـد:   کرده است؛ چنان که در مورد پیروي از فردي مانند فرعون می
شـید  أمرَ فرعونَ و ما ؛ از فرمـان فرعـون پیـروي کردنـد و فرمـان      ]أمرَ فرعونَ برَ

  ).97فرعون رشد یافته نبود (هود/

  در تکامل شخصیت  9روش پیامبر اعظم
هـا و   در مـورد انسـان واقـع بـین بـوده و مـی دانسـت کـه کشـش          9پیامبر اکرم

دانسـت کـه انسـان     هاي او همیشه به یـک سـو نیسـت، زیـرا او نیـک مـی       کوشش
). او از فطرتـی  12دي مادي است که از گل آفریـده شـده اسـت (مؤمنـون/    موجو

؛ 29/باشـد کـه امـري معنـوي اسـت (حجـر       پاك و روحی قدسـی برخـوردار مـی   
  ). 31/ص

هاي مادي برخوردار سـاخته اسـت، نـه     آفریدگار هستی که انسان را از کشش
اده اسـت.  ها اقدام کرده و نه به سرکوبی آن فرمـان د  خود به سرکوبی این کشش

هاي مادي اسـت،   شود کنترل غرائز و کشش بلکه آنچه از آیات قرآن استفاده می
گوید  رو، آنگاه که سخن از نیاز انسان به تغذیه است، نمی نه سرکوبی آنها. از این

نخورید، بلکه خوردن و آشامیدن را مشروط بر آن کرده کـه اوالً اسـراف نشـود    
)، ثالثـاً بـا سـپاس نهـادن همـراه      168شود (بقره/ )، ثانیاً از حالل خورده1(اعراف/

  ).87) و رابعاً از حدود الهی فراتر نرود (مائده/172باشد (همان، 
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آنگاه که سخن از نیاز انسان به جنس مخـالف اسـت، ارتبـاط مشـروع تجـویز      
)، مـرد و  3)، اما مشروط بر آن که عدالت رعایت شـود (نسـاء/  21گردد (روم/ می

انجامد، بـه   ) و از همان جایی که به بقاء نسل می33شند (نور/زن از حرام چشم پو
  ).223یکدیگر نزدیک شوند (بقره/

هاي نفسانی خود را کنترل کرده و آن را در  انسان تا آنگاه که غرایز و کشش
گـردد، امـا اگـر اختیـار از کـف       اختیار بگیرد، شخصی تکامل یافته محسوب مـی 

و گردد، به عنوان فـردي انحطـاط یافتـه و    هاي نفسانی خود همس بدهد و با کشش
  شود. بازمانده از حرکت تکاملی شناخته می

اکنون جاي این پرسش است که اگر فردي با گرفتار شدن در چنـگ غرایـز،   
انجامـد   از ادامۀ حرکت تکاملی باز ماند و در آنچه که به انحطـاط شخصـیت مـی   

جـات داد و بـه راه تکامـل    تـوان او را از ایـن غرقـاب ن    گرفتار شود، چه گونه می
  هدایت نمود.

، کـه معلمـی مهربـان و    9در پاسخ به این سؤال باید از محضـر پیـامبر اکـرم   
  تـرین  سوز بود آموخت. اینک در این بخـش از ایـن مقـال، مهـم     گري دلهدایت

کارهایی که آن حضرت براي تربیت انسان و تعدیل غرایض او به کار گرفت راه
  یم.ده مورد گفتگو قرار می

  . تزکیه1
در اصالح شخصیت به کار بـرد، تزکیـه و    9هاي که پیامبر اعظم یکی از روش

ــرایش نشــود و     ــا آنگــاه کــه آدمــی از درون، پی ــرا ت پاکســازي درون اســت، زی
هاي درونی او عالج نگردد، امیدي به اصالح و تغییـر او نیسـت. تـاریخ و     بیماري

انحطـاط و سـقوط شخصـیت و     دهد کـه  تجربۀ بشر نیز بر این حقیقت گواهی می
هایی که تا کنون بر پیکر جوامع بشري وارد آمده است، از سوي افـراد   حتی زیان

رو آن حضرت آمد تا با تزکیه، بندهاي خود کـامگی و   تزکیه ناشده است. از این
هاي درون رهـا سـازد و طعـم     خود پرستی را از پاي انسان بگسلد و او را از تباهی

دان خود خواهی را به او بچشاند، قرآن کریم آنگاه که از این شیرین رهایی از زن
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سخن به میان آورده است، تزکیـه و پاکسـازي درون را پـیش از     9روش پیامبر
یـزَ کّـیهم و یعلّمهـم     و[فرمایـد:   هر عامل دیگري حتی عامل تعلـیم، آورده، مـی  

و کمۀ الکتاب2(جمعه/ ]الح.(  
کرد، ضرورت استمرار تزکیه است، زیـرا اگـر در   مطلبی که باید بر آن تأکید 

هـاي پـاالیش    رود که هوا و هـوس  تداوم پاکسازي درون غفلت شود، بیم آن می
شده، دوباره به نفس باز گردد و آدمی را از مسیر رشد و بالندگی منحـرف سـازد   

، 4ـ3ق، ج1406و او را از حرکت تکاملی باز دارد. انحراف بلعم باعورا (طبرسی، 
هـایی روشـن از ایـن واقعیـت      )، نمونـه 397، 10ـ9) و برصیصاي عابد (همان، 769

تلخ است که قرآن کریم، انحراف آنهـا را مایـۀ عبـرت بـراي دیگـران قـرار داده       
  است.

  . تعلیم و تربیت2
یکی از راه هاي مؤثر در اصالح شخصـیت و تکامـل آن، تعلـیم و تربیـت اسـت،      

ربیت درست برخوردار نیست، نـه هـدف را   زیرا کسی که از نظام فکري سالم و ت
رو، براي اصالح شخصـیت و هـدایت افـراد     شناسد. از این داند، و نه راه را می می

تربیت نیافته، پیش از هر چیز الزم است گرد و غباري که حجـاب راه آنهـا شـده    
است، کنار زد و نسبت به آنچه آگاه نیستند آگاه ساخت. این همان روشی اسـت  

یعلِّمکُـم   و[براي تغییر شخصیت گمراهان، در پـیش گرفـت:    9اکرم که پیامبر
آمـوزد  ؛ آنچـه را کـه شـما بـدان آگـاه نیسـتید بـه شـما مـی         ]مالَم تَکونوا تَعلَمونَ

  ).151(بقره/
هـا را   با چراغ هدایت، انسـان  :در بیان این مطلب که پیامبران 7امام علی

  ورند فرمود:آ از ظلمت نادانی به روشنایی علم و آگاهی می
آنگاه که بیشتر مردم، پیمان الهی را نقـض کردنـد و خـدایانی دروغـین را بـه      
خدایی گرفتند، و شیطان آنان را از معرفت خدا باز داشـت و از پرسـتش او جـدا    

خود را بر انگیخت و ایشان را فرستاد تا وفاداري به  :ساخت، خداوند پیامبران
هاي فراموش شده را به یادشان آورند و  عمتپیمان فطرت را از آنان بازجویند و ن
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هـا را بـر آنـان     با ابالغ احکام الهی، حجت را برآنان تمام کنند و پنهان شدة عقـل 
تـا،   االسـالم، بـی  هاي قدرت الهی را به آنان بنمایانند (فـیض  آشکار سازند و نشانه

  ).33ص

  . مهر ورزي3
ازمند دوستی و محبت است به این دلیل که انسان بر اساس فطرت درونی خود، نی

توان انسان را متحول سـاخت و او را بـه راه تعـادل     و با هیچ چیز مانند محبت نمی
، اصالح و تربیت خـویش را بـر پایـۀ دوسـتی و مهـرورزي      9آورد، پیامبر اکرم

دانست کـه دل در گـرو محبـت اسـت و میـان محبـت و        قرارداد؛ زیرا او نیک می
ـن    «وجود دارد، چنان کـه خـود فرمـود:    پیروي عاشقانه، رابطۀ معیت  المـرء مـع م

ّب123، 2ق، ج1376(ابن شهرآشوب، » أح.(  
توان در مهرورزي آن حضـرت مالحظـه کـرد کـه      تأثیر شگرف محبت را می

هـا را بـه دسـت آورد و بـه ایـن وسـیله آنـان را         ترین انسان توانست دل سر سخت
فبما [ فرمود: 9آن حضرتمتحول سازد. این بیان قرآن است که در مهرورزي 

ک ولن حا غلیظَ القلب لَانفضّوا م فظ لَهم و لو کُنت نتن اهللا ل؛ به موجـب  ]رحمۀ م
دل بـودي، از   دل شـدي و اگـر تنـد خـوي سـخت      رحمت الهی، تـو بـر آنـان نـرم    

  ).159شدند (آل عمران/ پیرامونت پراکنده می
  گوید: ت میدر میزان تأثیر محبت بر اصالح شخصی ;شهید مطهري

تأثیر نیروي محبت و ارادت در زایل کردن رذایل اخالقی، از قبیل تأثیر مـواد  
شیمیایی بر روي فلز است... به عقیدة اهل عرفان، محبت و ارادت پاکان، همچون 

  ).71تا،  ریزد (مطهري، بی کند و بیرون می دستگاهی خودکار، رذایل را جمع می

  . تشویق و تنبیه4
اي رغم خورده است که در تربیـت و اصـالح شخصـیت     به گونهشخصیت انسان 

او، هم باید از تشویق و بشارت استفاده کرد و هم از تنبیه و هشدار بهـره گرفـت؛   
از همین روست که خداوند، هم پاداش و کیفر را بر اطاعت و معصیت قـرار داده  
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(فـیض  » یتهإن اهللا سبحانه وضع الثواب علی طاعته و العقـاب علـی معصـ   «است: 
) و هـم پیـامبرش را بـا بشـارت و بـیم دهنـدگی بـه رسـالت         1258تا،  االسالم، بی

)، چنـان کـه امـام    119(بقـره/  ]إنّا أرسلناك بالحقِّ بشیراً و نذیراً[برگزیده است: 
فإن اهللا جعلَ محمداً ... مبشـراً بالجنّـۀ و منـذراً    «نیز در این باره فرمـود:   7علی

  )512تا،  االسالم، بییض(ف» بِالعقُوبۀ
دهنـده قـرار داد، آن    کننـده و بـیم   به این سبب که خداوند پیامبرش را تشـویق 

حضرت با تشویق و بشارت که نوعی بر انگیختگی است، به حرکـت ره یافتگـان   
سرعت بخشید وشوق بـه کمـال یـافتگی را در آنـان دوچنـدان سـاخت و بـا بـیم         

ــوعی بیــداري از خفتگــی ا  ــه پیامــد دهنــدگی، کــه ن هــاي  ســت، خطاکــاران را ب
ها رو برتابند و به ایمن سازي حریم وجود  کژرفتاري آگاه ساخت تا خود از بدي

  خویش بپردازند.

  . تذکر5
بار است که آدمی را به اموري کوچـک و کـم ارزش مشـغول    غفلت عاملی زیان

سـت  دارد، زیرا غفلـت نـوعی بیمـاري ا    سازد و او را از حرکت تکاملی باز می می
ــواي ادراکــی انســان را از کــار مــی   ــدازد و قــدرت خودآگــاهی،   کــه حتــی ق ان

کند، و بـه تعبیـر قـرآن،     خداشناسی وآشنایی با هدف حیات را از انسان سلب می
دهد  تر از آن تنزل می غفلت، آدمی را از مقام واالي انسانی تا حد حیوانی و پست

  ). 179(اعراف/
دانـد کـه    ن را از وظایف پیامبر خود میمسألۀ تذکر چنان است که خداوند، آ

هاي خفتۀ غفلت زدگان را بیـدار سـازد و آنـان را بـا خـدا و       باید با تذکر، فطرت
ذَِکِّـر فَـإنَّ    و[هدف حیات آشنا کند و بـه سـوي منـزل مقصـود راهنمـایی کنـد:       

ع المؤمنین بخشـد   ؛ بـه یـاد آور کـه یـاد آوري بـه مؤمنـان سـود مـی        ]الذکري تَنفَ
  ).55یات/(ذار

بینیم که آن حضرت با  می 7اهمیت تذکر را در تذکر ابراهیم خلیل الرحمن
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تذکر خود، غفلت زدگان بت پرست را از خواب غفلت بیدار ساخت، آنان که با 
خود بیگانه بودند، با تذکر آن حضـرت بـه خـود آمدنـد و بـه خویشـتن خـویش        

  فـت و دیدنـد کـه بـا    بازگشتند. آنگاه که بـراي چنـد لحظـه پـردة غفلـت کنـار ر      
اند، خود  اند و از حرکت تکاملی باز مانده پرستی، از مسیر رشد منحرف گشتهبت

فَرَجعوا إلی أنفُسهِم فَقَالُوا إنَکُم [را سرزنش کردند و یکدیگر را ستمکار خوانند: 
به خویشتن خویش بازگشـتند و گفتنـد: سـتم کـار خـود شـمایید       ؛ ]أنتُم الظالمونَ

   ).64(انبیاء/

  . حکمت و پند6
ها به لحاظ خرد، اندیشه، فهم، استعدادهاي درونی، و  این امر مسلم است که انسان

رو در اصـالح شخصـیت    هاي جسـمانی، همسـان وهماننـد نیسـتند، از ایـن      قابلیت
هاي تعادل نیافته الزم است، برخی را با منطق و برهـان و برخـی را بـا پنـد و      انسان

که برخـی را بایـد بـا نـوعی منـاظرة غلبـه جویانـه         آورد، چناناندرز به راه تکامل 
اسـت کـه بـه دسـتور قـرآن، در       9اصالح کرد. ایـن روش، روش پیامبراسـالم  

دع إلـی سـبیلِ ربـک    اُ[کرد:  ها، از این روش استفاده می اصالح شخصیت انسان
نۀ وسَظۀ الحوعالم ۀ وکمم بِا بالحلهنجادأحس یبا حکمت و پندي نیکو ؛ ]لّتی ه

به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان با روشی کـه نیکـوتر اسـت منـاظره کـن      
  ).125(نحل/

الزم به ذکر است، هرچند در این آیه، سه روش براي اصالح شخصیت انسان 
ها بسته به تشخیص انسان اسـت،   مطرح شده است، ولی انتخاب یکی از این روش

انـد   شود، آنها که اهل علم و اندیشه استفاده می مورد گاه از یکی و گاه از هر سه
ها دعوت کرد و بـراي آن دسـت    باید آنان را با حکمت و سخن محکم، به نیکی

افرادي که از فطرتی آماده برخوردارند، از پند و موعظه کمک گرفـت، و بـراي   
 ورزنـد، الزم  اصالح افرادي که در برابر استدالل و موعظـه، لجاجـت و عنـاد مـی    

تـا،   است از جدال که نوعی مناظرة غلبه جویانه است اسـتفاده کـرد (نصـري، بـی    
  ).329ـ323
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  گیري بندي و نتیجه جمع
تـوان نتیجـه گرفـت کـه از نظـر       بر مبناي آنچه در این نوشته به تدوین درآمد، می

گیـري شخصـیت انسـان     اسالم، هم عوامل سرشتی و هم عوامل محیطی در شـکل 
ن اساس است که اسالم براي تربیـت درسـت انسـان در هـر     دخالت دارند. بر همی

  کارهایی کارامد ارائه داده است. یک از این دو حوزه، راه
 9آنچه مهم است و این جستار در پی آن بود، تبیین راهبردهاي پیامبر اعظم

هـاي اسـالمی،    براي هدایت بشر بود که با استفاده از آیات قـرآن و دیگـر آمـوزه   
  مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. ترین آنها  مهم
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