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رغم صفات صفات انسان معرف باورها و اعمال او هستند، در عین حال هر انسانی علی
متعددی که دارد به تشخصی از مجموعه صفات مذکوری دست یافته است. کتاب شاکله 

شناسی است که بر اساس آیات و روایات به نحوه ضوعی در حوزه انساننفس، طرح مو
پردازد. در این راستا، ابتدا تشخص انسانی شناخت انسان از منظر برایند مجموع صفات او می

های سازنده این تشخص را در سیر دهد، سپس مؤلفهر میرا از بدو خلقت مورد بررسی قرا
کند. عالوه بر اینکه در ها انواع آن را بررسی میین مؤلفهکند و بر اساس همزندگی معرفی می

شود، بخش انتهایی کتاب نیز به جای جای کتاب از نحوه معرفی انسان در آیات قرآن بحث می
 .شیوه قرآن در معرفی افراد اختصاص یافته است

شود و نیاز بیشتری تر میآن حساس یکی از موضوعات مهمی که هر روز ذهن بشر نسبت به
یابد موضوع شخصیت است. هر چند منظور از این موضوع نسبت به اطالع پیرامون آن می

کنند و آن را به برای افراد متفاوت است ولی ظاهرًا همگی به مفهومی مشترک از آن اشاره می
هایی در روابط چنین ویژگی دانند. علم بههای بروزیافته و نهادینه شده در فرد مینوعی ویژگی

 ها و نیز در تعلیم و یا در شغل یا در ازدواج و ... کاربردهای اساسی دارد.با انسان
پردازد و به عنوان شخصیت که از کلمه آن نیز معلوم است به صفات نهادینه شده اشخاص می

و برخی  یشود برخی اجتماععلت رفتارهای آنها مورد بررسی است. بر این اساس گفته می
توانند. توانند خوب ارتباط برقرار کنند و برخی نمیاند یعنی برخی با مردم میغیراجتماعی
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توانند بر دیگران نوعی سیطره اند یعنی میها مدیریتی و برخی غیرمدیریتیبرخی از شخصیت
 توانند و ...داشته باشند و یا نمی

گویی نسبت به ی گاهی در حد غیبپرداختن به شخصیت در برخی مجامع علمی و غیرعلم
های خاصی را القا گیرد و از این رو جذابیتهای افراد مورد بررسی قرار میکنش ها و واکنش

 کند.می
هایی از رویکردهای جاری در حوزه شخصیت است که مفهوم آن را با مطالب فوق گوشه

یت کسی صحبت نماید. زیرا وقتی از شخصمحدودیت در صفات و یا شاکله مرتبط می
 آید.های رفتاری او سخن به میان میشود به نوعی از محدودیتمی

به همین دلیل موضوع شخصیت هم در عرف علمی و هم در معنای عامیانه با کلمه و یا 
 موضوع شاکله در قرآن قابل بررسی و پژوهش است.

بیفتد توجه به  آنچه سبب شد تا بین موضوع شخصیت و شاکله در بحث و ارائه مطالب جدایی
مفاهیم پایه در این حوزه است که سعی شده است در دو کتاب صفت و شاکله به آن مفاهیم 

 تر بیان کرد.پرداخته شود تا با سهولت بیشتری بتوان مطالب در حوزه شخصیت را تفصیلی
بدین ترتیب مقدمه موضوع شخصیت، موضوع شاکله و مقدمه موضوع شاکله، موضوع صفت 

بدان معناست که در صورت غفلت از مباحث صفت و شاکله مطالعه در زمینه است. این 
 شود.حاصل تبدیل میشخصیت به کاری دشوار و گاه بی

الی حوادث مختلف بهبرای بررسی موضوع شخصیت، ظهور صفات مختلف از انسان که در ال
 پذیرد ضروری است. صورت می
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پذیرد تا بتوان ای مطرح شده در آن صورت میهاین بررسی در متن قرآن با توجه به انسان
منظر وحی و کالم الهی را در رابطه با حقیقت آن مورد بررسی قرار داد. به همین دلیل ممکن 
است محصول این بررسی با آنچه در مطالعات شخصیت مرسوم است از منظرهای مختلف 

ای ها خود را به گونه انسانبیند و نوعًاای میمتفاوت باشد. زیرا خداوند انسان را به گونه
 تر است.کند به هدایت انسان نزدیکدیگر، و البته آن گونه که خداوند بیان می

ای که در بدو امر الزم است به آن توجه شود اینست که در آیات قرآن از کلمه ترین نکتهمهم
دگاه قرآن و شخصیت در اشاره به انسان هیچگاه استفاده نشده است. نکته دیگر آنکه از دی

های حسن حدی وجود حد و حصری ندارد، زیرا بر جلوه روایات، صفات انسان موحد هیچ
ندارد. بنابراین اگر شخصیت را به معنای محصور شده در صفات در نظر گرفته شود، با آنچه 

 یابیم اساسا متفاوت است. یافته میهای هدایتاز قرآن درباره انسان
اکله نفس قرار دادن آیات نورانی رویکرد کالم وحی نسبت به شدر کتاب حاضر با محور 

 از قرآن استخراج شده است.  اکله نفسهای شاستخراج و آنگاه ویژگی
بندی و تأمل و  تفکر خواننده محترم در مباحث طرح شده و نیز دوری از عجله برای جمع

ن صورت خواننده محترم با گیری تأثیر بسزایی در فهم مطالب کتاب خواهد داشت. در اینتیجه
« شده در قرآنهای ارزیابیمنظر وحی را نسبت به انواع انسان»این عنوان کلی مواجه است که 

های خود نظر ای بداند تا بتواند خود را در بین این افراد جستجو کرده، با انطباق ویژگیبه گونه
مردم حسن سلوک بهتر و روابط  خداوند را راجع به خود بداند و با تعمیم این علم بتواند با

 تری داشته باشد و در مواقف مختلف زندگی از ارتباط با مردم سودمند گردد.شایسته
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طبیعی است برای دستیابی به این مقصد بسیار با ارزش توجه چندباره به متن قرآن ضروری به 
لذا مطالب  شود.رسد و البته این توجه به تدریج و به مرور زمان برای فرد حاصل مینظر می

افراد پیشنهاد دهد. در این  تواند رویکردی خاص برای تدبر در قرآن بهیاد شده در کتاب می
های شاکله مورد بررسی و مطالعه ها از منظر برایند صفاتشان و نیز سایر مؤلفهرویکرد انسان

 گیرند.قرار می
 

 برایند صفات :فاتحه
 گیری صفات در انسانشکلفصل اول: 
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 شناخت انواع شاکله نفسفصل سوم: 
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