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نقش سوره حمد در ایجاد شخصیت سالم
ژیال آگاه*1، جواد مهدوی نسب2، سهیال آگاه3

ه��دف از این پژوهش بررسی تأثیر سوره حم��د  در برقراری شخصیت سالم است. این پژوهش یك 
مطالع��ه توصیف��ی- تحلیلی است كه با به��ره گرفتن از قرآن مجید، احادیث، مناب��ع دینی و نیز مكاتب 
ونظریات مختلف  روانشناسی انجام شده  است. در مقاله حاضر پس از بیان  مفاهیم  شخصیت از دیدگاه 
روانشناس��ان مختل��ف و نیز مكتب اسالم ، به ویژگیهای منحصر ب��ه فرد سوره حمد اشاره شده و تفسیر 
مبس��وط تك تك آیات در ارتباط ب��ا روانشناسی شخصیت مورد بحث قرار می گی��رد.  نتایج  نشان داد  
پایه ه��ای اصلی ساخت��ار شخصیت  شامل نگرش و بینش درآیات اول تا چه��ارم ، گرایش   قلبی درآیه 
پنج��م و شی��وه منش و رفتار درآیات ششم و هفت��م  با ترتیبی علمی در سوره حمد جای گرفته  است . 
تك��رار ای��ن سوره در نمازهای یومیه، می تواند تاثیر بسزایی  در كاهش اضطراب فرد و برقراری شخصیت 

سالم  داشته باشد.
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مقدمه
موض��وع شخصی��ت همواره یك��ی از مباح��ث داغ علم 
روانشناسی بوده و همچن��ان دراین زمینه تعاریف و نظریات 
گست��رده ای ارائه می شود. شخصیت )Personality( از ریشه 
التین )Persona( ب��ه معنی نقاب و ماسك گرفته شده است 
.ای��ن موضوع اشاره به ماسك و نقابی دارد كه بازیگران یونان 
قدیم بر چهره می گذاشتند تا معرف نقش آنها در تئاتر باشد. 
ب��ه عبارتی”شخصی��ت هر فرد ماسكی است ك��ه او بر چهره 
میزن��د تا وج��ه تمای��ز وی از دیگ��ران باشد.”)نرمان،1349 
،ص42( هیلگارد شخصیت را در “ الگوهای رفتار و شیوه های 
تفك��ر كه نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین میكند “ 
تعریف كرده است )اسمیت،1386، ص84(.. فیست )2009( 
اع��الم میكند كه اگرچه تعریف قاب��ل قبولی برای شخصیت 
وجود ندارد، ولی به نظر می رسد” شخصیت یك الگوی نسبتا 
دائمی از ویژگیهای شخص است كه رفتاری منحصر به فرد و 

.)Feist,2009(”پایدار را در او به وجود می آورد

نظریه ه�ای ش�خصیت از دیدگاه روانشناس�ان و 
مكتب اسالم

ه��ر تعریف��ی از شخصی��ت را بپذیریم ،هم��واره ادیان 
ارتب��اط تنگاتنگ��ی ب��ا ساختارشخصیت انس��ان داشته وبه 
عن��وان محافظی در برابر انحرافات اخالقی و اجتماعی مطرح 
ب��وده اند. پیامبراكرم)ص( می فرماید:”م��ن برای تمام كردن 
مك��ارم اخالق مبعوث شده ام”)طبرس��ی،1372، ص 500(. 
ق��رآن مجید در رابطه با شخصیت انسان. می فرماید: قل كل 
یعم��ل علی شاكلته )اسراء/48(   شكل به معنای مهار كردن 
حی��وان اس��ت و از آنجا كه انسان در حیات��ش باید عادتهای 
خود را مقید به رویه خاص نماید به آن شاكله می گویند. در 
حقیقت تعیین مقام و مقدار انسان بر اساس شخصیت اوست 
و مبرهن است كه شخصیت سالم باعث تمایز انسان از حیوان 
می شود )جعفری،1387،ص14(. همچنین آموزه های قرآنی 
در رابطه ب��ا جایگاه ارزشمند آدمی در جهان آفرینش، نقش 
بسزایی در احیای شخصیت افراد وكاهش خود كم بینی دارد 
)نجف��ی، 1392 ،ص 52(. فاندر )1997( شخصیت را چنین 
بی��ان می كند: “شخصی��ت مجموع��ه ای از الگوهای فكری، 

احساس��ی و رفتاری است كه مكانیسم ه��ای روانی به شكل 
 .)Funder,2014( ”مخفی یا آشكار پشت این الگوها قرار دارد
ب��ه عبارت��ی شخصی��ت شام��ل  بین��ش اعتق��ادی و عقلی 
)Cognition( ، گرایش ه��ای قلبی و احساسی  Emotion((  و 
رفت��ار ) Behavior( می باشد ، پژوهشهای صاحبنظران نشان 
داده ك��ه این پایه های ساختاری شخصیت  به كرات در قرآن 

مجید عنوان شده است )یداله پور،1390( .
مكت��ب اسالم عقل و نفس را دو مح��رك اساسی افعال 
انس��ان می داند كه  بسته به  تعامل و تعادل فیما بین ، نفس 
ام��اره ، لوامه و یامطمئنه درمسیر رشد شخصیت بروزخواهد 
ك��رد. در نفس اماره هوای نفس حاكم اس��ت ، در حالی كه 
نف��س لوامه با آگاهی، استدالل و قض��اوت بسیاری از اعمال 
نف��س ام��اره را مورد سرزنش ق��رار می دهد )وج��دان( . در 
مقابل در نف��س مطمئنه سیطره كام��ل درشخصیت انسان 
با عق��ل است . امیرالمومنین مجلس��ی، محمدباقر )1363(، 
بحاراالن��وار، ج 2، ته��ران، دارالكتب االسالمی��ه. علی)ع(می 
فرمای��د : “االنس��ان بعقل��ه“ انسانیت انسان ب��ه عقل اوست 
)احمدی، 1368 ،ص40(. زیگموند فروید )1911( شخصیت 
را”تركیبی از نهاد ، خود و فرا خود” بیان میكند. نهاد جایگاه 
تمام غرایز است و در جهت افزایش لذت عمل می كند ، خود 
ارب��اب خردمند شخصیت است و  و باالخره فراخود ارزشها و 
باورهای��ی است كه در كودك��ی آموخته می شود و مانند یك 
داور اخالقی ، نهاد سركش را كنترل می كند. به تعبیر فروید 
“انس��ان اساسا یك میدان كارزار اس��ت” )شولتز،1389 ،ص 
58(. مشك��ل اصلی نظریه فروید ای��ن است كه شخصیت را 

تماما متاثراز دوران كودكی و غیر قابل تغییر می داند.
آدل��ر )1912( بر خالف نظر فروی��د ، خود فرد را خالق 
اصلی خویشت��ن خویش می داند. به نظ��ر او اگرچه وراثت ، 
محی��ط و والدی��ن مؤثرند ، ولی “تفسیری ك��ه انسان از این 
تجربه ه��ای زندگ��ی می كند” پایه ای ب��رای ساخت خالقانه 
شخصی��ت او خواهد ب��ود . بر اساس ای��ن نظریه، شخصیت 
می توان��د براساس تجربیات زندگی پویای��ی و شكوفایی یابد 
)شولت��ز، 1389 ،ص148(. یون��گ )1919( معتقد است كه 
شخصی��ت هر فرد راآرزوها وگذشت��ه اوتواما تعیین می كنند 
)علی��ت گ��را و غایت نگر( )شولت��ز، 1389 ،ص117(. ضمنأ 
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یون��گ )1927( بر خالف فروی��د معتقداست رشد شخصیت 
قطع نظراز سن هرگز متوقف نمی شود. اگرچه خود به تدریج 
در دوران كودكی شك��ل می گیرد و بلوغ مرحله مهمی برای 
شكل گیری شخصی��ت است ، ولی حتی در 35-40 سالگی 
ه��م رشد و نم��و جدیدی صورت می گی��رد وهرچه بینش و 
نگرش  متعالی ت��ر باشد ، دستیابی به خود آگاهی و فردیت 

یافتگی متكامل تر خواهد بود )شولتز، 1389 ،ص109(.
از دیدگ��اه مكتب اس��الم نیز شخصیت ی��ك مجموعه 
تح��ول پذیراست ،هرچند تاثی��رات عمیق و شگرف والدین ، 
معلمین و اجتماع را نمی توان در پایه ریزی شخصیت نادیده 
گرفت )احم��دی، 1368 ، ص84(. پس ت��الش برای كسب 
معرفت در ه��ر لحظه از عمر می تواند به شكوفایی شخصیت 
فرد بیانجام��د. در این راستا بیشترین سفارشات اولیای دین 
در رابط��ه با خود مراقبتی م��داوم در جهت سالمتی وتعالی 
شخصیت افراد ، مربوط به بحث نماز است.. پیامبر اكرم)ص( 
می فرمای��د: “آگاه باشید نماز سف��ره  گسترده خدا در زمین 
است كه خداوند آن را روزی پنج بار برای اهل رحمتش گوارا 
نموده اس��ت )“زرگری، 1388( . ب��ه نظرروانشناسانی مانند 
واتس��ون “ شخصیت مجموع��ه سازمان یافت��ه ای از عادات 
اس��ت” و  تكرار و تمرین ع��ادات نیك به برقراری شخصیتی 
سالم می انجامد )برك،1386 ،ص87(. بنابراین انجام فریضه 
نمازكه ستون دین خوانده شده ، می تواند یك تمرین كارآمد 
در جه��ت كسب خصلتهای نیك و حذف خصوصیات ناپسند 
باش��د امیرالمومنین علی)ع( می فرمای��د: گروهی خدا را  به 
خاط��ر رغبت به پاداش عبادت می كنند؛ این، عبادت تاجران 
اس��ت؛ گروه��ی از روی ترس خ��دا را عب��ادت می كنند كه 
عبادتشان، عبادت بندگ��ان است؛ و گروهی نیز برای شكر و 
سپاس از خدا او را عب��ادت می كنند كه عبادت آنها، عبادت 
آزادگ��ان است )شری��ف الرضی الموس��ی، 1376، ص273(. 
از آنج��ا كه تغیی��رات جسمانی، روان شناخت��ی و اجتماعی  
شگرف��ی در دوره نوجوانی ب��روز می كند،روانشناسان معموالً 
نوجوانی را دوره ای بحرانی برای رشد  و هویت یابی می دانند 
)Erikson,1968( و ای��ن كه دین اس��الم از هنگام بلوغ نماز 
را مهمتری��ن واجبات دین شمرده ، به خاط��ر تأثیرات مهم 
آن در شك��ل گیری شخصیت در این مقطع حساس از دوره 

رش��د است. با توجه به این كه مطل��ع نماز سوره حمد است 
و مهمترین اركان آن محسوب می شود، قطعأ شناخت دقیق 
ت��ر مبانی و مفاهیم مرتبط با  شخصیت در این سوره ، درك 
و اهتمام به موضوع نم��از را افزایش داده و تأثیر بیشتری بر 
ارتق��اء سالمت شخصیت خواهد داش��ت. اگر چه در رابطه با 
روانشناسی شخصی��ت از منظر قرآن كری��م و نیزبحث نماز 
ب��ه طورعام ، مقاالت متع��ددی به چاپ رسیده است ، اما در 
ارتباط ب��ا سوره حمد به طور خ��اص پژوهشی مطرح نشده 
اس��ت. لذا بر آن شدیم ب��ا توجه به اهمیت ویژه این سوره، با 
یك مطالعه همه جانبه دینی و روانشناسی  تأثیر آن و نتیجتأ 
نم��از را بر ساختار شخصی��ت بررسی كنیم. باشد كه این امر 
در كاه��ش اضطراب ، افسردگ��ی و سردرگمی كه گریبانگیر 
انسانها در دنیای پر تالطم عصر حاضر شده، موثر واقع شود.

ویژگیهای سوره حمد
س��وره حمد یك��ی از اركان مه��م نماز اس��ت و با همه 
كوتاهیش به تمامی معارف قرآن ازجمله اصول و فروع دین ، 
احكام ، مسائل اخالقی، سیاسی و اجتماعی توجه كرده است 
)طباطبای��ی، 1417، ص64(.  القاب گوناگونی برای آن بیان 

شده است )تهرانی : 1384( از جمله:
فاتحه الكتاب: شروع و آغاز قرآن است.  .1

سوره حمد: با ثنا و ستایش باریتعالی همراه است.  .2
ام الكتاب: اصل و ریشه قران است.  .3

سوره سبع: هفت آیه است.  .4
سوره مثانی: دو بار در هر نماز تكرار می شود و نیز دو بار   .5

)مكه و مدینه( به پیامبر نازل شده است
ك��ه  می فرمای��د:  عل��ی)ع(  حض��رت  امیرالمومنی��ن 
“م��ی توان تم��ام حقایق ق��رآن را از سوره حم��د استخراج 
كرد”)تهران��ی،1384، ص45(. ام��ام حسی��ن)ع( در وصف 
ای��ن س��وره می فرمای��د: “اگ��ر سوره حم��د را هف��ت بار بر 
مرده قرائ��ت كردی و روح در او دمیده ش��د، تعجب نكنی” 
)بحرانی،1416،ص96(. این احادی��ث اشاره به تاثیر شگرف 

تالوت این سوره برسازندگی شخصیت انسان دارد.

آگاه و همکاران
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روش پژوهش
در ای��ن پژوه��ش تفسیر آی��ات سوره مبارك��ه حمد به 
تفصی��ل از منابع مختل��ف دینی مورد بررس��ی قرار گرفت . 
همچنین تعاری��ف مختلف شخصی��ت و مولفه های  ساختار 
شخصیت از منابع مختلف روانشناسی تحقیق شد و در نهایت 
تفسیر سوره حمد از دیدگاه روانشناسی  ونقش آن در ایجاد 

شخصیت سالم مورد  تحقیق وتحلیل قرار گرفت.

یافته های پژوهش
اگرچ��ه قران مجید  نكات نظری و عملی شخصیت را به 
كرات در آیات مختلف بیان كرده ، ولی جالب توجه است كه 
س��وره حمد همه نكات مذكور را ب��ه شكلی جامع با ترتیبی 

علمی در خود جای داده است.
نتایج  نشان داد  پایه های اصلی ساختار شخصیت  شامل 
نگ��رش و بینش درآیات اول تا چهارم ، گرایش   قلبی درآیه 
پنجم و شیوه منش و رفتار درآیات ششم و هفتم  با ترتیبی 

علمی در سوره حمد جای گرفته  است.

 بحث در باره یافته ها
روان شناس��ان كم��ال در عین اینكه تأثی��ر محرك های 
بیرونی، غریزه ها و كشمكش های دوران كودكی را بر شخصیت 
انسان نف��ی نمی كنند، آدمیان را دستخوش دگرگونی ناپذیر 
این نیروه��ا نمی دانند. آنها به قابلی��ت گسترش و شكوفایی 
كمال خود و تبدیل شدن به آنچه در توان آدمی است اعتقاد 
دارند )رشیدی ن��ژاد،1390(. مزلو نظریات جامعی در رابطه 
با شخصیت سال��م دارد. او می گوید هدف از شناخت انسان، 
دس��ت یافتن ب��ه شخصیتی سالم تر و تعری��ف و تبیین آن و 
توجه ب��ه استعداد های پنهان وی و ره��ا ساختن آنهاست تا 
پ��ی ببرد چه اندازه برای شكوفای��ی ،توانایی و استعداد دارد. 
به بیان مختصر، به نظر او آدمی باید بداند چه می تواند باشد 
نه اینكه فقط به این بپردازد كه چه بوده و اكنون چه هست 
)مزل��و، 1377،ص 91(. در حقیقت نم��از از دوران نوجوانی 
ك��ه دوره طالیی شكوفایی و شكل گی��ری شخصیت است ، 
ی��ك ممارست عالی در جه��ت رسیدن به هویت و شخصیت 
متعال��ی است.  مسئلة هویت یابی در دوران نوجوانی اهمیت 

بسیار زی��ادی دارد )ب��رك، 1386، ص 64(. هویت یابی در 
نوجوان��ان با ماهیت و كیفیت انواع جهت گیری های مذهبی، 
ارتباط تنگاتنگی دارد.  در سوره حمد انسان پس از شناخت 
خ��داو موقعیت خودش در جهان هستی ، به این می رسد كه 
چ��ه می تواند باشد و چگونه به آن دست یابد. این موضوع به 
ترتی��ب در سه بخش اعتقاد نظ��ری، قلبی و عملی به چشم 

می خورد.

اعتقاد نظری
)بسم اهلل الرحمن الرحیم( به نام خداوند بخشنده مهربان

یك��ی از نیازهای اساسی انسان نیاز به هویت و تمایز در 
شخصی��ت است اینكه بداند كیس��ت و از كجاست و به كجا 
تعلق دارد و مبدا او كدام است؟ ..در تعیین هویت فرد و پاسخ 
به این نیاز ذاتی بشر، قرآن  اولین كلمه را با “ بسم الل” شروع 
می كند تا انسان را به یك مبدا ازلی و ابدی و قدرتمند متصل 
كند. كلمه الل ازاله به معنای معبود مطلق مشتق شده است. 
در معن��ای” بسم الل”  امام رض��ا)ع) می فرماید: “ من خودرا 
ب��ه داغ  و عالمت��ی از عالمتهای خ��دا داغ می زنم و آن داغ 
عب��ادت است تا همه بدانند كه م��ن بنده چه كسی هستم” 
)طباطبای��ی،1417،ص36( و این هم��ان تعیین شخصیت و 
دادن هویت به انسان است تا از سردرگمی ها و بحران هویت 
نجات پیدا كند. اریك ف��روم داشتن یك مورد قابل تقدیس 
و پرست��ش را یك عامل مهم ب��رای دستیابی به روانی سالم 

می داند) شولتز، 1391 ،ص199(
درادامه به این موضوع پرداخته می شود كه این اتصال به 
مبداً الهی منحصربه افراد خاصی نیست بلكه همه موجودات 
شامل این اتصال هستند. و این معنایی است كه همه تفاسیر 
در م��ورد كلم��ه “الرحمن” اشاره كرده ان��د. رحمن اشاره به 
رحمت عام پروردگار به كاین��ات دارد و یادآوری اینكه عالم 
تحت حمایت و محبت او در گردش است كه البته عدالت او 
نی��زدر این بیان مستتر است . ام��ا این به معنای ایستا بودن 
شخصی��ت انسان نیست بلكه قرآن سعی در ایجاد حركت رو 
به رش��د در فرد دارد ، لذا با كلمه “الرحیم” باین نكته اشاره 
دارد كه نوعی رابطه خاص بین خالق و مخلوق است كه برای 
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رسیدن به آنها باید تالش ویژه صورت گیرد و این نوع رابطه، 
عمومی نیست.به عبارتی رحیم اشاره به محبت و بخشندگی 
خ��اص او نسبت به بندگان درستك��ار و مومن دارد كه باعث 
یادآوری مسیر صحیح زندگ��ی جهت دریافت محبت خاصه 
اومی ش��ود )مكارم،1374 ،ص26( ، )تهرانی،1384،ص45(، 
)طباطبای��ی،1417، ص36(. نی��از ب��ه محب��ت و گذشت و 
بخش��ش از نیازهای اساسی انسان ب��رای رسیدن به آرامش 

است )ایمانی فر،حمیدرضا،1391،ص149(.

مخصـوص  تنهـا  سـپاس  العالمیـن(  رب  )الحمـدهلل 
پروردگارجهانیان است

در “الحمدلل” وجود ال یعنی هر ثنا و ستایشی مخصوص 
ذات اوس��ت و انسان بای��د بداند تمام نعمته��ا و موفقیتهای 
زندگی��ش مرهون خواست واراده اوس��ت.  الزم به ذكر است 
ك��ه حمد از  شك��ر كاملتراست. در حقیق��ت حمد هم شكر 
و سپاسگ��زاری از نعمتهاست و هم م��دح وستایش جمال و 
بزرگی خداوند است )تهرانی،1384، ص 45 (. در اینجا برای 
توصی��ف “الل “ از “رب العالمین “ استفاده می كند كه اشاره 
ب��ه هر جهان كه در تصور ما باش��د یانباشد، دارد و به بیانی 
وحدانی��ت مطلق خداوند را عنوان می كن��د ) مكارم،1374، 
ص23(. همچنی��ن ع��الوه ب��ر تعیین هویت ف��رد، قرآن در 
ص��دد توجه دادن فرد به محیط پیرامون وی می باشد. یعنی 
اوالًهم��ه چیز مبدا دارد و ثانیاً انسان وهمه آنچه در پیرامون 
اوس��ت، مبدأش یكی است و آن هم خداوند متعال است. در 
روانشناس��ی شخصیت سالم نیاز ب��ه مربوط بودن یعنی عدم 
قطع ارتب��اط با طبیعت واتصال به یك موقعیت دیگرعلیرغم 
ماهی��ت غی��ر ارادی تولد و م��رگ امری ض��روری محسوب 

می شود )شولتز، 1391 ،ص199(.
ب��ه اعتقاد مزل��و افراد خودشكوفا ب��دون هیچ استثنایی 
سرگ��رم آرمان هایی هستند كه خارج از وجود خودشان و در 
چیزی بیرون از آنه��ا وجود دارد. همگی به طریقی عمرشان 
را در جست وج��وی یافتن چی��زی سپری می كنند كه آنها را 
ارزش های “بودن” می نامد، یعنی ارزش های غایی كه درونی 
هستن��د و در پس آنه��ا ارزش غایی دیگ��ری متصور نیست 
)مزل��و، 1377،ص 91(. ای��ن ارزشها ویژگ��ی تمایز دهنده 

صف��ات انسانی متعالی اس��ت و عالیترین سطح آن ارزشهای 
خداگرایی و عرفانی  است )رشیدی نژاد،1390(.

)الرحمـن الرحیم( بخشـنده به تمام عالم وبخشـنده به 
بندگان خاص

مدارا و عفو از مهم ترین عوامل ارتباط و اتصال پایدار با 
افراد اس��ت )ایروانی،جواد،1384،ص151(. همانطور كه قبأل 
ذكر شد رحمن مختص است به افاضه تكوینی كه هم مؤمن 
وه��م كافررا شامل می شود  و رحیم هم افاضه تكوینی و هم 
تشریعی )هدایت و سعادت( را شامل شده و مختص مؤمنین 
اس��ت . البته این تاكید بر رحمت خداوند منجر به ایجاد یك 
نیروی جاذبه برای اتصال به خدا وحتی پیوند دلهای مومنین 

نیز می شود)میزان-ص38()6(.

)مالك یوم الدین( صاحب حقیقی روز جزا وحسابرسـی 
است

“مالك ی��وم الدین” فرمانروایی مطل��ق خدا در روز جزا 
را بی��ان می كند و اینكه هیچ ك��س در آن روز مالك چیزی 
نیس��ت و امر او ج��اری و نافذ است و هركس آنچه را در دنیا 
كاشت��ه است درو خواهد ك��رد )طباطبایی،1417، ص35( . 
ای��ن مطلب هدف گذاری مسیر حرك��ت انسان را در جریان 
حیات مشخص می كن��د. یونگ )1930(  نیزمعتقد است كه  
رسیدن به خویشتن یافتگی یا خود شكوفایی مستلزم جهت 
گیری به سوی آینده است و داشتن یك غایت و هدف نهایی، 
كمك شایانی به سالمت روان فرد می كند. به نظراو شخصیت 
تك بعدی و صرفا مادی در غرب منجر به بیماری گسستگی 
می ش��ود.  او شخصی��ت را یك مجموعه پوی��ا و تحول پذیر 

می داند )شولتز، 1389، ص124(.
ب��ه طور كلی اعتق��اد به مع��اد تاثیر بسی��ار عمیقی بر 

شخصیت انسان دارد ازجمله:
1. اص��الح نگرش انسان به دنی��ا: اعتقاد به معاد، بینش 
انس��ان را ب��ه عالم هستی وسع��ت می بخش��د و هّمت او را 
بلندمرتبه تر از آن می گردان��د كه بخواهد به تعلّقات دنیوی 
و م��اّدی خشنود شود. در حقیق��ت به فراخور این وسعت در  
بین��ش ، شخصیت انسان نیز تحولی عمیق پیدا می كند. ژان 
ژاك روس��و در یك��ی از پندهای حكیمانه خ��ود به فرزندش 

آگاه و همکاران
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امی��ل می گوید: “م��ن كه می دان��م فناپذیر هست��م چرا در 
این جهان ب��رای خود دلبستگیهایی ایج��اد كنم؟ ..پس اگر 
می خواه��ی خوشبخت و عاقل زندگی كنی قلب خود را فقط 
ب��ه زیباییهای فناناپذی��ر وابسته نما،..در ای��ن صورت حتما 
خوشبخت خواهی شد... “ )ژان ژاك روسو،1347، ص 547(.

كنترل غرای��ز و شهوات : امیر مؤمن��ان علی علیه   .2
السالم می فرماید: “ به هنگام تصمیم بر كارهای زشت، مرگ 
را ك��ه نابودكننده لذته��ا و مكدركننده شهوت و قطع كننده 
آرزوهاس��ت به یاد آورید”) نهج البالغه، 99(.”در زندگی دنیا 
ه��م آرزوه��ای بلند و ه��م یأسهای عمی��ق در كمین انسان 
نشست��ه اند و هر دو كشنده اند و هر دو تهدیدكننده زندگی 
ان��د، و آنچه ه��ر دو را در بند می كند، یاد م��رگ است. یاد 
م��رگ هم بر »آمال« و هم بر »آالم« كه هر دو بی حد جلوه 
می كنند، ح��د می زند و آنها را  كوچك نشان می دهد و تاب 
و طاقت آدمی را افزایش می دهد و او را بر ادامه زندگی قادر 

می سازد” )باقری، 1368 ، ص 85(.
شهام��ت و شجاعت : به گفته ویلیام جیمز: “آدمی   .3
ب��ه این اعتقاد نیاز دارد كه در ورای این عالم محسوس، عالم 
دیگری وجود دارد كه غرق در معنویت است و همین اعتقاد 
اس��ت كه سبب می گردد تا به افرادی كه بدان پایبند هستند 
در براب��ر حوادث نی��رو و قدرتی عظیم ارزان��ی دارد” )اراده 

االعتقاد، ص131 (.
دلگرم��ی و آرام��ش و احس��اس امنی��ت : یكی از   .4
نیازهای اساس��ی انسان طبق نظر مزلو احساس امنیت است 
)شولتز، 1390،ص346(. در خصوص این احساس باید گفت 
انس��ان درباره آنچ��ه مربوط به تالش خ��ودش است شك و 
تردید ندارد. آنچه كه انسان را به اضطراب و نگرانی می كشاند 
، مواردی است كه  آدمی تكلیف خویش را درباره آنها روشن 
نمی بیند.آیا كار خوب فایده دارد؟ آیا صداقت و امانت بیهوده 
اس��ت؟ اینجاست كه دلهره و اضطراب در مهیب ترین شكلها 
رخ می نماید. درحقیقت وقتی تكلیف انسان با خودش روشن 
است، اضطرابی به او دست نمی دهد؛ زیرا اضطراب از شك و 

تردید پدید می آید )مطهری، 1358 ، ص 42(.
در نهایت ایمان به مع��اد، ریشه یأسها و نومیدیها را كه 
آفت جان انسانهاس��ت می سوزاند زیرا یادآوری آن دادگاهی 

كه عدالت محض ب��ر آن حكمفرماست و ابرار و اشرار در آن 
به مقتضای اعمالشان ثواب یا عقاب می بینند، برای مؤمنان، 
آرامش خاط��ر و بهجتی وصف ناشدنی ب��ه ارمغان می آورد. 
ب��ه طور كلی در اسالم، انگیزش بر س��ه اصل ثواب، عقاب و 
محبت استوار اس��ت و اساس ایمان در این سه اصل خالصه 

می شود)جمعی از نویسندگان، 1372، ص 177(.
به طورخالصه آیات فوق )یك تا چهار( وحدانیت وقدرت 
مطل��ق وهمه جانبه خالق یكتارا ب��ه انسان گوشزد می كند و 
ب��ه او ی��ادآوری می كند ك��ه از كجا آمده ، ام��ور او در عالم 
هست��ی تح��ت اداره و تدبیركیس��ت و در نهایت پس از طی 
مسیرزندگی به كجا خواهد رفت. در این آیات، توحید، عدل 
خداون��د و معاد  یعنی مسی��ر آفرینش از ازل تا ابد و از مبدأ 
تا مقصد مطرح می ش��ود. یعنی بخش بینش و نگرش )یكی 
از پایه های شخصیت( براساس اصول دین  عنوان شده است. 
جه��ت گیری مذهب��ی  اهمیت زی��ادی در انگیزش و جهت 
گیری درونی)p .2011.Lavric & Flere. 217. 229( دارد.

اعتقاد قلبی:
دراینج��ا پ��س از تثبی��ت پایه ه��ای اعتق��ادی ، بخش 

احساسی و قلبی ازاصول ساختار شخصیت مطرح می شود.

)ایاک نعبد وایاک نسـتعین( تنها تو را می پرستیم و تنها 
از تو یاری می جوییم.

در این آی��ه خداوند از ضمیر شخص س��وم به مخاطب 
تغییر می یابد و یك ارتباط مستقیم و بی واسطه بین مخلوق 
وخال��ق شكل می گی��رد. در اینجا انس��ان عبودیت مطلق را 
مستقیم��ا” ب��ه  خداوند اظه��ار كرده و از هرچ��ه غیراوست 
رها می شود )مك��ارم،1374، ص42(. كارن هورنای )1937( 
اضطراب اساس��ی را مفهوم بنیادی نظریه شخصیت می داند. 
ای��ن اضطراب “احساس فراگیر مخفیان��ه و فزاینده تنهایی و 
درماندگ��ی در جه��ان متخاصم” تعریف ش��ده است و ریشه 
ان��واع روان رنجوریهاست. او مكانیسم های دفاعی به كاررفته 
ب��رای رهایی از این اضطراب را شامل م��وارد زیر می داند:1.

كس��ب محبت از دیگری 2 . سلطه پذیری یعنی پیرو ومطیع 
خواسته ه��ای دیگری شود  3. متكی نب��ودن به دیگران 4 . 
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كسب قدرت كه با دستیاب��ی به موفقیت و برتری،  احساس 
امنی��ت از دس��ت رفته خ��ودرا ب��از می یابد )شولت��ز،177، 

ص1391( .
در ای��ن آی��ه نی��ز آزادی از بندگی غیر خ��دا و توكل و 
استعانت از قادر مطلق به آدمی آرامش، انگیزه و قدرتی وافر 
برای گام گذاشتن در مسیر زندگی می بخشد. جالب اینكه در 
بخش اعتقاد نظری بیان مؤكد بخشندگی و مهربانی خداوند 
باعث آرامشی درونی می شود تا بتواند هرچه بیشتر ایمان خود 
را ب��ه معبودش ابراز كند و ب��ه او تكیه كند. حضرت علی)ع( 
عبادت كنندگان را به سه گروه تقسیم می كند: برخی به دلیل 
ت��رس از جهنم، برخی به شوق بهشت، و گروهی نیز به علت 
عشق ب��ه خداوند، عبادت می نماین��د. )مازندرانی، 1421ق، 
ص 257(. ب��ر همین اساس است كه افراد دارای جهت گیری 
درون��ی مذهبی، بدون توجه ب��ه پاداش ها، از روی شناخت و 
 Tiliopoulos et( رضایت درونی به سوی خ��دا گرایش دارند
al,1967, p. 1609(. این نوع عالقه، بسیار دارای اهمیت است. 

درحوزة روان شناسی، آلپ��ورت در سال1950، نخستین بار 
جه��ت گیری مذهبی را به دو صورت درونی و بیرونی مطرح 
كرد. جهت گیری مذهبی درونی در كسانی دیده می شود كه 
به امور مذهبی اساس��اً به دلیل كسب لذت و رضایت درونی 
و بر مبن��ای ارتباطی كاماًل شناخت��ی و خصوصی با خداوند 

.)Allport,1967( گرایش دارند
الزم به ذك��ر است دراین آیه فعل جم��ع “می پرستیم 
وكم��ك میخواهی��م” بسیارزیبا به بشری��ادآوری می كند كه 
موج��ودی اجتماعی اس��ت و او را در عین عب��ادت خالصانه 
از انزواطلب��ی ب��از م��ی دارد. به عب��ارت دیگ��ر در عین این 
ك��ه ب��ه خدا متص��ل می ش��ود ، خ��ود را  آمیخته ب��ا سایر 
بندگ��ان می یاب��د و از خودبینی و استكب��ار فاصله می گیرد  
)طباطبایی،1417،ص38(. اریك فروم نیار به ریشه دار بودن 
یعنی اتص��ال ، هماهنگی واحساس برادری ب��ا دیگران را از 
ملزوم��ات اصلی دستیابی به شخصی��ت سالم می داند )دوان 
شولتز،199:1391( . ابعاد هویت فردی، جمعی و اجتماعی، 
پی��ش بینی كنندة جهت گیری مذهب��ی درونی اند، البته از 
میان تمام ابعاد هوی��ت،  هویت فردی مهمترین پیش بینی 

كنندة جهت گیری مذهبی بیرونی است )مساح،1391(.

اعتقاد عملی:
در اینج��ا به بخش سوم ساخت��ار شخصیت یعنی منش 

ورفتارمی پردازد.

)اهدنا الصراط المستقیم( ما را به راه راست هدایت فرما
راه راس��ت بیانگر چارچوب جهت گی��ری صحیح برای 
رهایی از سردرگم��ی و افسردگی است. اریك فروم )1955( 
داشتن هدف و مسیر مشخص را از ملزومات شخصیت سالم 
می دان��د) شولت��ز،1389،ص199(. راه مستقیم یعنی مسیر 
میان��ه روی ، اعتدال و احتراز از هر ن��وع افراط و تفریط چه 
در عقی��ده و چه در اخالق و عم��ل )قرائتی،1388،ص31(. 
هدای��ت الهی بر چند قس��م است: اول هدای��ت تكوینی كه 
هم��ه موجودات جهان را شامل می ش��ود. دوم هدایت عقلی 
ك��ه در آن  انسان از طریق عقل وتفك��ر راه را می یابد. سوم 
هدای��ت تشریعی كه توسط پیامب��ران انجام می شود. چهارم 
هدایت خاص كه موجب مراحل عالیه ای در خصوص مؤمنان 
می شود )جعف��ری،1376،ص26(. بنابرای��ن تكامل و تعالی 
درج��ات و مراتب��ی دارد و انسان هرچه  ای��ن پله های ترقی 
وكم��ال را بیشتر طی كند سع��ادت باالتری را كسب خواهد 

كرد)تهرانی،1384،ص 45 (.
روان شناسان كمال نیز تنها به بهنجار بودن نمی اندیشند، 
بلكه می گویند باید به سطوح عالی تر كمال انسانی و فراسوی 
بهنجاری دست یافت و تمام استعداد های بشری را به فعلیت 
رساند )شولتز، 1366، ص87(. اریك فروم دارا بودن چارچوب 
جهت گی��ری و نی��از به تعالی را از عوام��ل اصلی  خالقیت و 

تكامل می داند )شولتز،1391،ص199( .

)صراط الذین انعمت علیهم( راه كسانی كه به آنان نعمت 
داده ای

)غیرالمغضوب علیهم والالضآلین( نه راه غضب شـدگان 
و نه راه گمراهان

ایج��اد تهیی��ج و تحریك برای حرك��ت رو به جلو یكی 
از شیوه ه��ای مهم علمی در خص��وص شخصیت سالم است 
)شولتز،1391 ، ص199(. این آیات هم اراده و اختیار انسان 
را در انتخ��اب راه زندگی نش��ان می دهد و هم در بعد عملی 
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ب��ه انسان یادآوری می كند در منش و رفتار خود از انسانهای 
نیكوكار الگو بگیرد. نیازبه تقویت مثبت ومنفی در امر آموزش 
و نیز الگوبرداری از انسانهای پیشرو از نكات  مهم روانشناسی 
تربیت��ی است )آگاه و همكاران،1393(، این موارد در آخرین 
آیه درعین اختصار بسیار كامل  بیان می شود، شامل  : انعمت 
علیه��م ) پرهیزگ��اران ( ، مغضوبین )متخاصمان( و ضالین ) 
گمراه��ان(. در این آیه تصریح شده اس��ت كه انسانها بر سه 
گروه هستند. گ��روه اول در مسیر مستقیم حركت می كنند 
و دو گ��روه دیگراز ای��ن مسیر منحرف شده ان��د، مغضوبین 
كسان��ی هستند با قوانین الهی عن��اد دارند و ضالین  كسانی 
هستن��د كه راه درس��ت را از دست داده و گم��راه شده اند. 
قرآن در توصیف )انعمت ..( در جای دیگر می فرماید:” نعمت 
داده شدگ��ان شامل پیامبران و رهب��ران صادق و  راستین و 
جانبازان و شهیدان راه خدا و افراد صالح بوده و اینان رفیقان 
خوبی هستند” ) نساء / 69(.  این مطلب در درجه اول نشان 
می ده��د كه ارزش  انسانها برمبنای شخصیت آنهاست  و در 
درج��ه بعد ب��ا  معرفی شخصیت های مثب��ت و منفی جامعه 
، ب��ه انسان هش��دار می دهد كه  الگوی خ��ود را  در زندگی  
در راست��ای معیاره��ای واقعی و تكامل آفری��ن انتخاب كند 

)قرائتی،1376 :37/1( ،)جعفری،1376،ص29(.
مزل��و برای رسیدن به شخصی��ت سالم، بررسی سالمت 
روان در انسان ه��ای به غایت سال��م را پیشنهاد كرده است، 
از ای��ن رو می گوید به این منظور بای��د بهترین، سالم ترین و 
بالغ تری��ن نمونه ه��ای بشری را برای مطالعه ب��ر روی انسان 
برگزید و اگ��ر می خواهیم بدانیم انس��ان چقدر توان دویدن 
دارد، نباید به سراغ افراد لنگ و پاشكسته برویم، بلكه باید به 

سراغ بهترین دونده ها رفت )شولتز،1366،ص87(.
مجدداً دراین بخش ازآیات هم عبارت جمع “مارا به راه 
راس��ت هدایت فرما “ نشان ازروح جمع گرای اسالم، درعین 
بها دادن به شخصیت فردی ، دارد . دربارة هویت جمعی، به 
اهمی��ت حضورو تعلق با جمع��ی از افراد و داشتن احساسات 
مشت��رك اشاره می ش��ود مي ش��ود این خصوص��اً در دوره 
نوجوانی اهمیت ویژه ای دارد. )Ogbu, 2004(. و این خصوصأ 
در دوره نوجوانی اهمیت ویژه ای دارد. آدلر )1912( انسان را 
موج��ودی اجتماعی دانسته و احساس حقارت ویك انگیزش 

از پایی��ن به باال را نیروی محرك��ه  انسان جهت تالش برای 
برت��ری و  حركت در مسیر كم��ال می داند)كریمی،1383 ، 
ص92(. در این آیات نیز انسان ابتدا  جمعی بودن خودش را 
متذك��ر شده و سپس با یادآوری افراد موفق اشتیاق و انگیزه 

ای پیدا می كند تا برای ارتقاء شخصیت خود گام بردارد.
در نهای��ت نتایج پژوهش با نظری��ات علمای بزرگ قرن 
حاضر نیز همخوانی دارد. حضرت امام خمینی )ره( در تفسیر 
سوره حمد  می فرماید كه “ در سوره حمد به تفصیل تا مالك 
ی��وم الدین خالص ب��رای حق است )آیه1ت��ا4(” . در مرحله 
بع��د می فرمای��د:.” پس سالك ، خود و آنی��ت و آنانیت خود 
را یكسره تقدیم ذات مق��دس كند”. )آیه5(. در مرحله سوم 
“ هدایت خود را ك��ه هدایت مطلقه است به صراط مستقیم 
انسانیت ، ........ و نه حد افراط و تفریط كه مغضوب علیهم و 
ضالین است ، طلب  كند” )آیات6و7( )امام خمینی،1375(.

در مجموع بررسی تفاسیر مختلف آیات سوره حمد نشان 
می دهد همه كه نكات كلی��دی مرتبط با شخصیت سالم در 
آن موج��ود است. اریك فروم )1955( برای احساس امنیت( 
گریزاز تنهایی)  و در عین حال آزادی و وابسته نبودن انسان 
ش��ش نی��از را در درون بش��ر مطرح كرده اس��ت و رفع این 

نیازهارا الزمه رسیدن به شخصیت سالم می داند شامل:
نی��از به مربوط بودن یعنی عدم قط��ع ارتباط با طبیعت   .1
واتصال به یك موقعی��ت دیگرعلیرغم ماهیت غیر ارادی 

تولد و مرگ.
.داشتن یك مورد قابل تقدیس و پرستش  .2

نیازب��ه ریشه دار بودن یعنی اتصال ، هماهنگی واحساس   .3
برادری با دیگران.

نی��از به تعالی كه منجر به حفظ خالقیت و گرایش رو به   .4
جلو می شود.

دارا بودن چارچوب جهت گیری  .5
وجود تهییج و تحریك برای حركت رو به جلو.  .6

به عقی��ده او مغز ای��ن مولفه ه��ا را الزم دارد تا سطوح 
متعالی عملكرد خ��ودرا حفظ كند )شولتز،1391، ص199(، 
همه این مولفه ه��ا به شكلی جامعتر در سوره حمد به چشم 

می خورد.
ع��الوه بر این توجه سوره حمد ب��ه بعد اجتماعی انسان 
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نق��ش وی��زه ای در سازندگی شخصی��ت وی دارد. بر اساس 
نظریة هویت اجتماعی)p .1985 .Turner. 77 121( ، هویت 
انسان دارای دو بعد فردی و اجتماعی است)بارون و همكاران، 
 .1986 .Tajfel, & Turner(تاجف��ل و ترنر .)1388، ص 252
p. 11( هوی��ت ف��ردی را نشان دهن��دة تفاوت های فردی، و 
هویت اجتماعی را نشان دهن��دة شباهت های فردی )شامل 
خودپن��داره و عزت نفس( می دانند. در ای��ن دیدگاه، هویت 
اجتماع��ی شامل دانش افراد از تعلق به گروه اجتماعی خاص 
اس��ت. نمودهای این هوی��ت را می ت��وان در تعلقات قومی، 
مذهب��ی و ن��ژادی مشاهده ك��رد در طی��ف هویت شخصی، 
اندیشی��دن دربارة خود به عنوان یك ف��رد وجود دارد؛ و در 
انته��ای دیگر در هویت اجتماع��ی، اندیشیدن دربارة خود به 
عن��وان عضوی از یك گ��روه وجود دارد)ب��ارون و همكاران، 
1388، ص 252(. ابع��اد هویت ف��ردی، جمعی و اجتماعی، 
پی��ش بینی كنندة جهت گی��ری مذهبی درونی اند و هویت 
فردی مهمترین آنها است. هوی��ت فردی به معنای شناخت 
ف��رد از ماهیت وجودی خویش اس��ت و اساسی ترین و مهم 
تری��ن مرحلة رشد به شمار م��ی رود. به گونه ای كه حضرت 
علی)ع( الزمة شناخت خدا را خودشناسی می دانند)مجلسی، 

1363، ج 2، ص 32(.
از دیدگ��اه پژوهشگران  اسالمی مالكهای سالمت روانی 

مشتمل بر موارد زیر است:.
1.هشیار و خودآگاه زیستن 

2 .شناخت واقعیت وپذیرش 
3. در حال زیستن    

4.پویا و متكامل زیستن         
5.در جمع زیستن.      

6.با خدا زیستن وتواب بودن )احمدی،1368 :204(.  
م��رور سوره حمد نیز نش��ان می دهد كه همه این نكات 

روانشناسی در آن مستتراست.
در نهای��ت یافته های این پژوهش نش��ان داد كه  سوره 
حم��د  حاوی نكات كلیدی و ارزنده ای در مقوله روانشناسی 
شخصیت  می باشد. بنابراین  با توجه به تكرار آن در نمازهای 
یومیه می تواند در پیشگیری و درمان اختالالت روحی- روانی 
و نی��ز تشكیل و تثبیت شخصیت سال��م  از اوان نوجوانی تا 

پایان عمر، تأثیر بسزایی  داشته باشد.

نتیجه گیری
ارزش و منزلت  انسان در گرو شخصیت اوست.  در چند 
دهه گذشته روانشناسی شخصیت و ارتباط آن با مذهب یكی 
از مباحث مورد توجه روانشناسان بوده است. در مكتب اسالم 
نماز به خاطر تاثیر فوق العاده ای كه در سازندگی شخصیت 
اف��راد دارد، به عنوان ستون دی��ن معرفی شده است و سوره 

حمد از اركان مهم آن است.
پژوهش حاضر نش��ان داد  سوره حمد با وجود اختصار، 
ب��ه شكلی خالقان��ه پایه های اصلی ساخت��ار شخصیت را در 
خ��ود جای داده است، آیات یك ت��ا چهار)تا انتهای مالك...( 
مب��دا یعنی خالق جه��ان، یكتایی، بخشندگ��ی  و عدل او و 
مقصد آفرینش) رستاخی��ز(را مطرح می كند و به این وسیله  
شناخت عقالنی انس��ان را در رابطه با  توحید و معاد تثبیت 
می كن��د، او را از سردرگمی و تنهایی می رهاند و چارچوب و 
جه��ت زندگی را نشان می دهد. در آیه پنجم )ایاك...(  اتكاء 
و اتك��ال خالص و بی واسطه انسان ب��ا  خداوند، بعد عاطفی 
و توانمن��دی اورا تقویت ك��رده و اورا از وابستگی به دیگران 
می رهان��د.  در آیات ششم و هفت��م )اهدنا....( به ارتقاء منش 
و رفت��ار انسان   بر اس��اس الگو گرفت��ن از انسانهای پیشرو 
وراهب��ر )انبیا و اولی��ا(  كمك می كند و  با  معرفی سرنوشت 
ناگ��وار مغضوبین)معاندین با خدا( و ضالین )گمراهان(  او را 
از انح��راف از مسیر مستقیم  بر ح��ذر می دارد و به او انگیزه 
ای واال در جه��ت تكامل و تعالی هم��راه با نشان دادن خط 
مشی صحیح می بخشد. ضمنأ استفاده از ضمیر جمع )ایاك..

واهدنا..(  روح ب��رادری و برابری اجتماعی  را در بشر تقویت 
می كند و او را از به حضور در جمع تشویق می كند.

بنابرای��ن با توجه ب��ه اینكه شخصیت  ی��ك پدیده پویا 
و تح��ول پذیرم��ی باشد ،انج��ام فریضه نم��از ازدوران  بلوغ 
وتكرارشبان��ه روزی  سوره  حم��د ، می تواند تأثیر بسزائی در 
شك��ل گیری شخصی��ت و جلوگی��ری از انحرافات اخالقی و 
اجتماعی داشته باشد.  همچنین این امردر حالی كه به  ایجاد 
و ارتق��اء یك شخصیت سالم در  فرد نمازگزار كمك می كند، 
اورا  از ان��زوا طلب��ی بازداشته و به مشارك��ت درفعالیت های 
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اجتماعی ترغیب می كند.
امید است بیان زوای��ای مختلف علمی، عرفانی و عملی 
ای��ن سوره مباركه، توجه به امر نماز را افزایش داده و به نوبه 
خ��ود باعث ارتقاء شخصیت اف��راد و نهایتأ سالمتی، ایمنی و 

تعالی جامعه شود.
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Abstract:

The aim of this research is to know the impact of Hamd sura on personality. It is a descriptive-analytic 
study which has been collected from holy Koran, Islam traditions, religious references and psychological 
theories. In this article  the various psychological and Islamic definitions of personality are explained 
and then the exclusive characteristics of Hamd sura are pointed. Afterwards, the interpretation of every 
verse is discussed in view of healthy personality psychology. The results showed that the main portions 
of personality structure have been placed in Hamd sura with a scientific arrangement, they include 
cognition in the the first to fourth verses, emotion in the fifth verse and behavior in the the sixth and 
seventh verses respectively. Repetition of this sura in daily praying, could be very effective in reduction 
of anxiety and establishment of healthy personality.

Keywords: Quran, Hamd sura, , Prayer,  healthy personality,  structure of the character
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