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مقاله مروری

مقایسهی تطبیقی معیارهای هنجاری و ناهنجاری شخصیت از دیدگاه متون
تخصصی علوم رفتاری و مکتب اسالم
سید محمود طباطبائی ،⃰ 1سید محمدعلی طباطبائی
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 .1مركز تحقيقات اخالق و تاريخ پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 .2دندانپزشک ،یزد ،ایران.

دریافت مقاله ،1390/8/3 :پذیرش مقاله1390/10/5 :

چکیده
زمینه و هدف :متون تخصصي روانپزشكي ،روانشناسي و علوم رفتاري دربارهی ويژگيهاي شخصيت هنجار و ناهنجار ،با استناد به اظهارات نظريه
پردازان علوم رفتاري معاصر ،معيارهاي متعدد و گوناگوني را مطرح كردهاند كه در حال حاضر در مراكز آموزشي و پژوهشي مورد استفاده قرار گرفته
و براساس آنها ،اقدامات تشخيصي و درماني بعمل مي آيد.
روش بررسی :در این پژوهش ،معیارهای مرتبط با تعریف شخصیت های هنجار و ناهنجار از متون تخصصی روانشناسی و روانپزشکی و همچنین
از متون اصیل و معتبر اسالمی ،استخراج شده ،پس از مقایسه تطبیقی و تحلیل آنها ،نتیجه گیری بعمل آمده است.
یافتهها :از آنجا كه نظريه پردازان و مكاتب ياد شده ،برای انسان عالوه بر بعد زیستی ،ابعاد رواني ،اجتماعي و معنوي قائلند بايد براي هرگروه از
نژادها ،اقوام ،ملل  ،جوامع و فرهنگهاي مختلف ،معيار سنجشی مستقلی كه متناسب با آزمودني همان گروه استدر نظر گرفت تاهر فرد انساني
با توجه به جامعه ای که در آن رشد كرده ،شخصيتش شكل گرفته،متناسب با شرایط ویژه خود ،ارزیابی شود .بنابراین معیارهای مطرح شده در
متون تخصصی که برای تشخیص هنجاری و ناهنجاری شخصیت بکار می روند ،نمی توانند به عنوان تنها معیار و فصل الخطاب برای تشخیص
قطعی شخصیت بکار روند.
نتیجه گیری :معیارهای مستخرج از متون اسالمی در ارتباط با هنجاری و ناهنجاری شخصیت ،عالوه بر جامعیت و توجه به جزئیات ،از ادبیاتی
استفاده کرده اند که مفاهیم عینی و انتزاعی فراگیری را در کوتاه ترین عبارات و رساترین بیان ،به گونه ای آورده اند که مخاطب از هر سطح
تحصیالت ،معلومات و طبقه ای که باشد ،می تواند بطور آشکار و غیر قابل انکاری ،برتری آنها را بر معیارهای سایر مکاتب ،درک نموده وبپذیرد.

کلید واژهها :شخصیت هنجار ،شخصیت ناهنجار ،مکتب اسالم ،روانشناسی ،روانپزشکی.

مقدمه

مت��ون تخصصي روانپزش��كي ،روانشناس��ي و علوم رفت��اري دربارهی
ويژگيهاي ش��خصيت هنجار و ناهنجار ،با اس��تناد به اظهارات نظريه
پ��ردازان علوم رفت��اري معاصر معيارهاي متع��دد و گوناگوني را مطرح
كردهاند كه در حال حاضر در مراكز آموزش��ي و پژوهشي مورد استفاده
قرار گرفته و براساس آنها ،اقدامات تشخيصي و درماني بعمل مي آيد.
از آنجا كه اغلب نظريه پردازان و مكاتب ياد ش��ده ،اتفاق نظر دارند كه
انسان ،موجودي است با ابعاد زيستي – رواني – اجتماعي و معنوي [2
و  Biopsychosociospritual ]1و ابزار سنجش يكسان ،مطلق و
⃰ نویسنده مسؤول:
نش��اني كامل پستي :تهران ،بلوار کشاورز ،خيابان  ۱۶آذر ،پالک  ،۲۳طبقه  .۴شماره
تماس۶۶۴۱۹۱۶۱ :
Email: smtabataba_md@yahoo.com

دقيقي كه بتواند انسان را در همه ابعاد ياد شده ـ بويژه ابعاد اجتماعي و
معنوي – بسنجد ،وجود ندارد ،بايد براي هر گروه از نژادها ،اقوام ،ملل،
جوامع و فرهنگ هاي مختلف ،معيارها و ابزارهاي سنجش اختصاصی
مس��تقلی كه متناس��ب با آزمودني معين و مشخصي اس��ت ،ارائه كرد
زيرا هر فرد انس��اني با توجه به جامعه و فرهنگي كه در آن زاده ش��ده،
رش��د كرده ،شخصيتش شكل گرفته و معنوياتي كه نظام باورهاي او را
بوجود آوردهاند ،جهان بيني و قضاوت خاصي پيدا ميكند كه با ديگران،
تفاوت هاي بنيادي خواهد داشت.
موض��وع پژوهش و بحث :مكاتب روانشناس��ي و روانپزش��كي معاصر،
درب��اره تعريف دقيق و قطعي بهنج��ار و نابهنجار اتفاق نظر ندارند زيرا
معتقدند كه:
الف – بهنجاری مطلق ،همچون يك معادله رياضي يا فرمول شيمي ،
قابل تعريف نبوده ،قابل وصول نیس��ت و بنابراين نمي توان براي آن ،
حتي يك مصداق هم معرفي كرد [ 4 ،5و .]3
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ب – بي��ن بهنج��ار و نابهنجار ،مرز واضحي همچون «س��يم خاردار»
وجود ندارد.
ج – ممكن است رفتار ،عملكرد يا عقيدهاي در يك جامعه يا موقعيت،
بهنجار تشخيص داده شود ،در حالي كه همان مورد ،در شرايطي ديگر،
نابهنج��ار تعريف می ش��ود [ 6و  .]3بنا براین ،معيارهاي ارائه ش��ده از
س��وي نظريه پردازان علوم رفت��اري را نمي توان بطور مطلق ،همه جا
و در هر زمان براي س��نجش شخصيت و تمايز هنجار از ناهنجار بكار
برد و باید پس از بررس��ی تخصصی همه جانبه بویژه با در نظر گرفتن
معیاره��ای خانوادگی ،اجتماعی و فرهنگی ،ب��ه قضاوت در باره هنجار
بودن یا ناهنجار بودن یک شخصیت خاص ،پرداخت .به همین منظور،
منابع معتبر روانشناس��ي ،روانپزش��کی و علوم رفتاري را بازخوانی مي
كنيم:

ديدگاه برخی از نظريه پردازان و بنيانگذاران مش�هور
مكاتب روانشناسي
 – 1ب��ه عقيده اتورانك :بهنجاري عبارتس��ت از توانايي زندگي كردن
بدون داشتن احس��اس گناه يا اضطراب و قبول مسئوليت براي اعمال
خود.
 – 2به گفته مالنيكالين :بهنجاري عبارتس��ت ازداش��تن منش قوي،
توانايي مدارا با هیجانات متضاد ،توانايي احس��اس لذت بدون تعارض و
توانايي دوست داشتن.
 – 3به نظر ال كيوبي :بهنجاري عبارتست از توانايي آموختن به كمك
تجربه ،انعطافپذيري و سازگاري با محيط متغير.
در هري��ك از تعاري��ف فوق ،كلي گوئ��ي هايي وج��ود دارد كه ارزش
«نمادي» آنها بيش از «کاربردي» اس��ت و هيچ يك از آنها نمي تواند
تعريف��ی «جامع و مانع» براي بهنجاري بش��مار آيد .ب��ه عنوان مثال:
آیا نداش��تن احس��اس گناه مي تواند همواره صفت مثبت و س��ازندهاي
بش��مار آيد؟ ايا شخصيت هاي ضد اجتماع كه هيچ گاه احساس گناه و
اضطرابي براي اعمال نادرست خود نداشته ،به ارتکاب اعمال بزهكارانه
خود مي بالند ،افراد بهنجاري بشمار مي آيند؟
همچني��ن :آيا احس��اس برخوردار بودن از منش ق��وي و توانايي لذت
بردن بدون تعارض كه در افراد مبتال به شيدائي  Maniaديده ميشود
[ 7و  ،]3ويژگيهاي مثبتي هستند؟

دي�دگاه نويس�ندگان مت�ون روانشناس�ي ك�ه ارزش
كاربردي در كارهاي باليني پيدا كرده اند

برخي از نويس��ندگان متون روانشناسي ،اقدام به ارائه تعاريف عملياتي
براي ش��خصيت هنجار و ناهنجار به منظور استفاده از آنها در كارهاي
باليني كردهاند .خالصهاي از آنچه آورده اند ،به شرح زير است:
الف – معيارهاي بهنجاري:
 -aداشتن نگرش مثبت نسبت به خود
 -bتوانائي برقرار كردن روابط معقول ،سالم و محبت آميز با ديگران
 -cاحساس خود مختاري همراه با توانائي كنترل ارادي رفتارها
 -dداشتن ادراك درست و همخوان با واقعيت
 -eداشتن عزت نفس معقول و توانائي پذيرش ديگران

 -fويژگي هاي شخصيتي شايسته ،سازنده ،خالق و مولد
ب – معيارهاي نابهنجاری:
 -aناسازگاري آشكار در امور معمولي و هميشگي
 -bغيرقابل پيش بيني بودن رفتارها و فقدان كنترل
 -cنامعق��ول وغيرمتعارف بودن عملكردها واختالف آش��كارآنها با نرم
هاي جامعه
 -eتخلف آشکار از معيارهاي اخالقي ،شخصيتي و آرماني مورد انتظار
 -fناراحتي مش��اهده گر از اغلب عملكردها و رفتارهاي فرد مورد نظر
[]8-11

ديدگاه مؤلفين درسنامه هاي روانپزشكي

 -1سازمان بهداشت جهاني (  )WHOبهنجاري  Normalityرا
س�لامت كامل جس��مي ،رواني و اجتماعي مي داند .همچنین گفته
اند که س�لامت يعني نداش��تن عالئم اختالالت رواني و ش��خص
س��الم كس��ي اس��ت كه به نحو معقولي ،ع��اري از درد ،ناراحتي و
ناتواني باش��د.
 - 2س�لامت رواني عبارتست از :داش��تن كاركردهاي رواني موفق در
زمين��ة تفكر ،خلق و رفتار كه منجر ب��ه فعاليت هاي ثمربخش ،روابط
ارض��اء كننده با ديگران و تواناي��ي انطباق با تغيير و مدارا با ناماليمات
مي شود.
 - 3اف��راد بهنجار از نظر رواني كس��اني هس��تند كه ب��ا خود و محيط
اطرافش��ان هماهنگ و سازگار هستند و با مقتضيات فرهنگي يا قوانين
اجتم��اع خود ،هماهنگي پيدا م��ي كنند .اين افراد ممكن اس��ت واجد
انح��راف طبي يا بيماري باش��ند ولي ت��ا هنگامي كه بيم��اري مزبور،
اس��تدالل ،قضاوت ،توانائي هوش��ي و توانائي س��ازگاري ش��خصي و
اجتماع��ي آنه��ا را مختل نكرده اس��ت ،از نظر رواني ،س��الم يا بهنجار
محسوب ميشوند.
 - 4اختالل رواني ،سندرم يا الگوي روان شناختي يا رفتاري است كه با
ناراحتي (مانند يك عالمت دردناك) يا افزايش قابل توجه خطر مرگ،
رنج ،درد ،ناتواني يا از دس��ت رفتن چش��مگير آزادي عمل همراه باشد.
این س��ندرم يا الگو ،نبايد صرف ًا واكنش هاي قابل انتظار و مورد قبول
فرهنگ جامعه در برابر روايداد خاصي نظير مرگ عزيزان باشد [.]3

برخی از ویژگی های بهنجاری و ناهنجاری شخصیت
در متون اسالمی
الف  -افراد بهنجار [:]12 - 14
 – 1داراي اندیش��ه و گفت��ار منطقي و در پی كس��ب دانش و معرفت
سودمند ميباشند.
 –2در قان��ون مدارينيرومن��د ،دور انديش ،آينده نگ��ر ،نرمخو و لغزش
هايشان ،اندك و ناچيز است.
–3فروتنی می کنند ،هرگونه تش��ويق و پاداشي را همواره به خاطر مي
سپارند و هشدارها را هرگز فراموش نمي كنند.
 –4ق��درت زيادي براي روياروئي با مش��كالت زندگ��ي را دارند و به
گونهاي عمل مي كنند كه گويي در رفاه هس��تند ،كارهاي دشوار را به
خوبي تحمل مي كنند.
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 –5در برخ��ورد ب��ا ديگران ،آرام و ماليم هس��تند و از ناس��زا گويي و
برچس��ب زدن به ديگران خودداري ميكنند ،پاكدامن وكم توقع هستند،
به هنگام خشم ،خويشتن دارند.
 –6ب��ه كاره��اي نيك اندكي كه انجام مي دهند ،بس��نده نمي كنند و
كارهاي نيك زياد يا بزرگ خود را ،بيش از اندازه جلوه نمي دهند.
 –7مردم ،هيچگونه ش��رارتي از آنان نمي بينند ،از آزار آنان در امانند،
جز نيكي ،از آنان انتظاري ندارند و در پرتو آنان به آس��ايش و رفاه مي
رسند.
 –8از گرفتاري و بدبختي ديگران شاد نمي شوند.
 –9كس��ي را كه به آنان س��تم كرده ،مي بخشند و به دشمن خود هم
ستم نمي كنند.
 –10امانت دارند و هيچگاه خيانت نمي كنند.
 –11ب��ه هنگام توانگري ،ميانه رو ،و به هنگام تهيدس��تي ،آراس��ته و
شرافتمندند.
 –12ه��رگاه كس��ي آنانرا س��تايش كن��د ،از بيم گرفتار ش��دن به دام
خودبيني ،ميگويند:
من خود را بهتر مي شناسم و خداي من ،مرا بهتر از خودم مي شناسد،
خدايا مرا ببخش و از آنچه ديگران ش��ناخته اند بهتر كن و لغزش هاي
مرا كه ديگران نمي دانند ،بيامرز.
ب  -افراد نابهنجار [ 14و  13و :]12
 – 1گمراهن��د و گم��راه كننده و دیگران را به خطاكاري تش��ويق مي
كنند.
 –2منش يكساني ندارند و به رنگ هاي گوناگون ظاهر مي شوند.
 –3پنهاني حركت ميكنند ،از بيراهه ها مي گذرند و در هر راهي،قرباني
بجاي مي گذارند.
 –4گفتارش��ان به ظاهر درمان اس��ت اما كردارش��ان ،دردي است بي
درمان
 – 5بر رفاه و آس��ايش مردم ،حسد مي ورزند و بر بدبختي و گرفتاري
هاي مردم مي افزايند.
 -6در داروي ،ازراه راس��ت منحرف شده و برای هر دليل قانع كننده و
درستي ،شبهه اي مي آورند.
 –7براي هر زنده اي  ،قاتلي در آستين دارند.
 –8با تظاهربه نااميدي ،راه را براي رس��يدن ب��ه آرزوهاي خود هموار
ميكنند.
 –9بازار خود را گرم مي كنند تا كاالي خویش را بفروشند.
 –10فريبكارند و ديگران را به تنگنا و بن بست مي كشانند.
 –11ياوران شيطانند (اهريمن صفت)
 –12زبانه هاي آتش جهنمند (آتش افروزند)

بحث تکمیلی

پ��س از گفتگو درباره معیارهای ش��خصیت هنجار و ناهنجار ،برای
هرچه بهتر ش��ناختن معیارهای هنجار ،شایس��ته است ویژگی های
«خود ش��کوفایان» را که توس��ط آبراهام مازلو ب��ه عنوان برترین
الگوه��ای هنجاری مطرح ش��ده ان��د ،و همچنین برای شناس��ائی
بیش��تر ویژگی های ناهنجار ،اصول ماکیاولی را که غالب ًا به عنوان
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الگوه��ای ناهنجاری و ضد اخالقی ش��ناخته می ش��وند ،در اینجا
ذکر کنیم:
الف – ویژگی های خود ش��کوفایان به عنوان برترین الگوهای هنجار
از دیدگاه مازلو :مهمترين ويژگيهاي برخی از شخصيت هاي برجسته
تاري��خ معاصر که به عنوان «افراد خود ش��كوفا» ،شناس��ائي ش��دهاند
عبارتند از [:]10
 -1توانائي درك درس��ت واقعيت ها  ،نگرش عيني به زندگي و تحمل
شرايط مبهم
 -2قب��ول كردن خود و ديگران به همان صورت واقعي كه هس��تند و
عملكرد مبتني بر صداقت بجاي تظاهر و فريبكاري
 -3مسأله مداري و احتراز از خود مداري ،قدرت باال در خالقيت و لذت
بردن عميق از تجارب اساسي زندگي
 -4عالقمند بودن به شادكامي انسان ها
 -5تماي��ل به آزمودن ش��يوه ه��اي جديد به جاي توس��ل به راه هاي
راحت و امن
 -6آمادگي براي تحمل بي اعتنائي ديگران در ش��رايطي كه آن عقايد،
دور از حقیقت و واقعیت هستند.
-7مسئوليت پذيري و سخت كوشي در اجراي تصميم ها
 -8شناسائی مکانیس��م های دفاعي ناهنجار خويش و داشتن شهامت
برای احتراز از آنها
برای کس��انی که با فرهنگ غنی و پربار دین مبین اسالم آشنا هستند،
آش��کار اس��ت که همه ویژگی های فوق – و خیلی بیشتر از آنها – در
متون اس�لامی به خوبی و واضح معرفی و مطرح ش��ده اند .به عنوان
مثال:
در ارتباط با «توانائی درک درست واقعیت ها»« ،مسأله مداری و احتراز
از خودمداری» و «عالقه مند بودن به شادکامی انسان ها» که توسط
مازلو مطرح ش��ده اند ،در آموزش های اس�لامی آمده اس��ت« :داشتن
اندیش��ه ،گفتار و کردار منطقی،قدرت زیاد برای رویاروئی با مشکالت،
عمل کرد مطلوب و پس��ندیده در ش��رایط دش��وار ،انجام هرچه بیشتر
کارهای پسندیده وعدم بزرگنمائی آنها ،رساندن آسایش و رفاه به مردم
همراه با نیکی کردن و برخورد آرام و مالیم ،بخش��یدن دشمنان خود و
کسانی که س��تمی کرده اند .خودداری از ناسزاگوئی و برچسب زدن یا
آسیب زدن به دیگران وعدم شادمانی از بدبختی مردم»
ب – اص��ول ماکیاولی ب��ه عنوان الگوهای ناهنج��اری و ضد اخالقی
[ 16و :]15
 – 1فقط در پي منافع و عالئق خويش باش
 – 2هيچكس را جز خود ،محترم مشمار
 – 3بدي كن ولي چنان بنماي كه قصد نيكي داري
 – 4طماع باش و در جمع مال بكوش
 – 5خسيس باش
 – 6خشن و بي رحم باش
 – 7تا فرصت مييابي در پي فريب و نيرنگ باش
 – 8دش��منان را از ميان بردار و در صورت لزوم به دوس��تان هم رحم
مكن
 – 9در رفتار با مردم زورگويي را بر نرمش برتري ده
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جدول  –1مقایسه معیارهای شخصت هنجار در متون اسالمی و متون تخصصی روانشناسی و روانپزشکی

1

2
3
4
5
6

متون اسالمی

متون تخصصی علوم رفتاری

داشتن اندیشه ،گفتار و کردار منطقی ،به خاطر داشتن پاداش ها و
هشدارها ،دوری گزینی یا نزدیک شدن معقول و بدون ارتباط با نیرنگ
و فریب ،عدم توسل به شیوه های نادرست و خالف برای جلب نظر
دوستان و آشنایان(الف)،

برخورداری از سالمت اندیشه،
قضاوت ،استدالل ،خلق و رفتار

قدرت زیاد برای رویاروئی با مشکالت ،عمل کرد مطلوب و پسندیده
در شرایط دشوار ،انجام هرچه بیشتر کارهای پسندیده وعدم بزرگنمائی
آنها ،فروتنی ،پاکدامنی ،کم توقع بودن ،دوری از جلب ستایش دیگران
و موثر نبودن ستایش ها در شخصیت آنان(ب)

انعطاف پذیری در اخالق و رفتار،قدرت خویشتن داری در هنگام خشم،
میانه روی در هنگام توانگری و آراستگی در هنگام تهیدستی(ج)
دور اندیشی ،آینده نگری و آزمند بودن در کسب دانش ،معرفت و
اطالعات سودمند(د)

قانون مدار و اصرار بر پایبندی به قانون ،لغزش های اندک و ناچیز،
امانت داری و احتراز از خیانت(هـ)

رساندن آسایش و رفاه به مردم همراه با نیکی کردن و برخورد آرام
و مالیم ،بخشیدن دشمنان خود و کسانی که به وی ستم کرده اند.
خودداری از ناسزاگوئی و برچسب زدن یا آسیب زدن به دیگران ،،شاد
نشدن از بدبختی مردم(و)،

داشتن عزت نفس معقول
و منش نیرومند ،مولد و سازنده
توانائی درک واقعیت ها و مدارا یا انعطاف پذیری نسبت به
هیجانات متضاد و عوامل محیطی متغیر
توانائی پندگرفتن و آموختن از تجربه های زندگی
احساس خودمختاری همراه با
قبول مسئولیت برای اعمال خود
توانائی دوست داشتن و پذیرش دیگران

7

وال تهنوا وال تحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مومنین(ز)
احساس خودکم بینی و حقارت نداشته باشید ،غمگین و افسرده نشوید،
اگر به ایدئولوژی و راه خود ،ایمان دارید ،در برترین جایگاه خواهید بود
اال بذکر اهلل تطمئن القلوب(ح)
همانا با یاد و نام خدا ،آرامش دلها بدست می آید

توانائی زندگی کردن و لذت بردن
بدون احساس اضطراب ،تعارض و گناه

8

العقل السلیم فی الجسم السلیم
اندیشه سالم در بدن سالم شکوفا خواهد شد

نداشتن بیماری روانی یا بیماری جسمی
موثر بر سالمت روانی

پاورقی های جدول شماره ( )1که عمدت ًا از خطبه  193نهج البالغه اقتباس شده اند:
(الف) منطقهم الصواب ،الیضیع مااستحفظ وال ینسی ما ذ ّکر ،بعده عمن تباعد عنه زهد و نزاهة و دنوه ممن دنا منه لین و رحمة ،لیس تباعده بکبر و عظمة وال
دنوه بمکر و خدیعة
(ب)نزلت انفسهم منهم فی البالء کالتی نزلت فی الرخاء ،ال یرضون من اعمالهم اال القلیل و ال یستکثرون الکثیر ،مشیهم التواضع ،قانعة نفسه ،اذا زکی احد منهم
خاف مما یقال له ،حاجاتهم خفیفة و انفسهم عفیفة
(ج)قصد فی غنی ،تجمل فی فاقة و صبر فی شدة ،فی المکاره صبور و فی الرخاء شکور ،مکظوم غیظه ،یعفو عمن ظلمه و یعطی من حرمه
(د)صبروا ایام ًا قصیرة اعقبتهم راحة طویلة ،حرص فی علم ،وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم ،قریب امله
(هـ)قوة فی دین ،حزم فی لین ،ایمان فی یقین ،قلیل زللـه ،الشر منه مامون
(و)الناس منه فی راحة ،اراح الناس من نفسه ،شرورهم مامونة ،یعفو عمن ظلمه ،ال یشمت بالمصائب ،الخیر منه مامول ،ال ینابز بااللقاب
(ز)سوره آل عمران ،آیه 139
(ح)سوره رعد ،آیه 28

– 10به هيچ چيز ،جز جنگ و درگیری مينديش
در رابط��ه با م��وارد فوق ه��م فرهنگ پربار و اس��توار اس�لامی،
معیاره��ای متعدد دقیقی برای شناس��ائی ش��خصیت ناهنجار ارائه

ک��رده که خالص��هی از مهمترین آنه��ا از نظر مقایس��ه تطبیقی با
اص��ول ماکیاولی عبارتند از« :گمراهند و گم��راه كننده ،فريبكارند
و مردم را به بن بس��ت مي کش��انند ،براي شكس��تن شخصیت و
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جدول  – 2مقایسه معیارهای شخصت ناهنجار در متون اسالمی ،منابع تخصصی روانشناسی و روانپزشکی و مکتب ماکیاولی

1
2

3

متون اسالمی

متون تخصصی علوم رفتاری

مکتب ماکیاولی

بر رفاه و آسايش مردم ،حسد مي ورزند و بر
بدبختي و گرفتاري هاي مردم مي افزايند.

ناسازگاري آشكار در امور معمولي و هميشگي

فقط در پي منافع و عالئق خويش باش و
هيچكس را جز خود ،محترم مشمار

منش يكساني ندارند و به رنگ هاي
گوناگون ظاهر مي شوند.

براي شكستن ديگران از هر نيرو و
پناهگاهي استفاده مي كنند .براي هر
زنده اي ،قاتلي در آستين دارند.
خطاكارند و به خطاكاري تشويق مي
كنند.

نامعقول و غيرقابل پیش بینی بودن عملكردها همراه بدي كن ولي چنان بنماي كه قصد نيكي داري
با فقدان کنترل و اختالف آشكار با نرم هاي جامعه تا فرصت مييابي در پي فريب و نيرنگ باش
خشن و بي رحم باش ،دشمنان را از ميان بردار
تخلف آشکار از معيارهاي اخالقي ،شخصيتي و و در صورت لزوم به دوستان هم رحم مكن
– به هيچ چيز ،جز جنگ و درگیری
آرماني مورد انتظار
مينديش

حریم ديگران از هر نيرو و پناهگاهي اس��تفاده مي كنند ،انديشهاي
بيمار اما ظاهري آراس��ته دارند ،پنهان��ي حركت ميكنند ،از بيراهه
ها م��ي گذرند ،در هر مس��یری ،قرباني بج��اي ميگذارند و براي
هر زند هاي ،قاتلي در آس��تين دارند ،بر رفاه و آسايش مردم ،حسد
م��ي ورزند و بر بدبختي و گرفت��اري دیگران مي افزايند، ،اهريمن
صفت و آتش افروزندـ».

نتیجهگیری

با مقایسه تطبیقی معیارهای هنجاری و ناهنجاری شخصیت از دیدگاه
مکاتب مختلف روانشناسی ،روانپزشکی و علوم رفتاری با مکتب اسالم،
بطور آشکار و غیر قابل انکاری میتوان برتری معیارهای اسالمی را بر
سایر مکاتب ،دریافت و آنرا پذیرفت.
جالب توجه اس��ت که معیارهای مستخرج از متون اسالمی ،عالوه
ب��ر جامعیت ،توجه ب��ه جزئیات ،انطباق با دانش نوین تخصصی ،به
جنبههای فرهنگی و اجتماعی هم توجه ویژ های داش��ته ،از ادبیاتی
اس��تفاده کرد هاند که در عی��ن ارائه تعریف جام��ع و مانع ،مفاهیم
عین��ی و انتزاعی فراگی��ری را در کوتاه ترین عبارات و رس��اترین
بیان ،به گونه ای ارائه کرده که مخاطب از هر س��طح تحصیالت،
معلوم��ات و طبقه ،بیش��ترین بهره را بدس��ت م��ی آورد .به عنوان
مث��ال :اگر در متون تخصصی روانشناس��ی و علوم رفتاری ،یکی از
معیارهای اساس��ی سالمت روان و شخصیت هنجار ،برخورداربودن
از س�لامت تفک��ر ،قضاوت ،اس��تدالل ،خلق و رفتار مطرح ش��ده،
مخاطبی��ن مختلفی ک��ه از نظر میزان دان��ش ،بینش و معرفت در
سطوح متفاوتی هس��تند ،می توانند برداشت های گوناگونی داشته
باش��ند ولی در متون اسالمی ،ضمن مطرح نمودن سالمت اندیشه
و تفک��ر معق��ول به عن��وان برخ��ی از معیارهای اصلی ش��خصیت
هنجار ،گفته ش��ده که باید همزمان دارای ک��ردار منطقی ،توانائی
به خاطر داش��تن پادا شها و هش��دارها،عدم توس��ل به شیوه های
نادرس��ت برای جلب نظر دوس��تان و آش��نایان ،انعطا فپذیری در
اخ�لاق و رفتار ،خویش��تن داری در هنگام خش��م ،میانه روی در
هنگام توانگری ،آراس��تگی در هنگام تهیدستی ،دور اندیشی ،آینده
نگ��ری ،قانو نم��داری ،امانت داری و عالقه مندی به خوش��بختی

و ش��ادکامی همه مردم باش��د .این گونه س��خن گفتن ،تنها زیبنده
برتری��ن معل��م های بش��ریت یعن��ی انبیاء و اولیاء اهلل س�لام اهلل
علیهم اجمعین اس��ت که رسالتش��ان هدایت بشر در طول تاریخ –
از ازل تا ابد – به س��وی ش��اهراه س��عادت دنیوی و اخروی است
و همین ش��یوه هدایتی اس�لام است که توانس��ت از گروهی بادیه
نش��ین بیگانه با فرهنگ و تمدن که در گوش��ه ای مهجور زندگی
م��ی کردن��د ،رادمردانی تربی��ت کند که در طی چن��د دهه اندک،
قلمرو بزرگترین امپراطوری های جهان را تس��خیر کرده ،خورشید
عل��م و معرفت منبعث از وحی الهی را که همه علوم را ش��امل می
ش��د ،به همه نس��ل های انس��انی در گس��تره تاریخ بتاباند.
در همی��ن رابطه ،باید یادآورش��د ک��ه تعریف ش��خصیت هنجار و
ناهنجار و ارائه معیارهای دقیق کاربردی برای شناس��ائی هرکدام،
ن��ه تنها در کتاب ه��ای معتبر عل��وم تربیتی [ ]17و ش��اخه های
مختلف علوم انس��انی مکتب اسالم به تفصیل بیان شده اند [،]18
بلک��ه در کتاب های طبی اطبای برجس��ته مس��لمان همچون علی
ب��ن ربن طبری [ ،]19محمدبن زکریای رازی [ ،]20 - 22ابوعلی
س��ینا [ ]23و نظائرش��ان در بحث های مس��تقل ی��ا تحت عناوین
بهداش��ت و سالمت روان و بیماری های روانی مطرح و بیان شده
اند و برای پژوهش��گران ،زمینه بس��یار مس��اعدی برای تحقیق در
این موارد وجود دارد.
روی هم رفته باید قبول و اعتراف کرد که اسالم ،خود مکتب مستقلی
اس��ت و در امور تربیتی و رساندن انسان به عالی ترین درجات کمال و
جمال معنوی و نفس��انی ،به اندازه ای غنی ،پربار و استوار است که اگر
گوهرهای نهفته آن شناس��ائی ،استخراج و بصورت روزآمد ارائه شوند،
پاسخگوی نیازهای جامعه در هر زمان و مکان و در هر مقطع از تاریخ
بش��ر خواهند بود .به امید آنکه اندیش��مندان و دانش��مندان با احساس
مسئولیت و تعهد ،به تحقق این امر مهم بپردازند و جامعه اسالمی را از
نیازمندی به مکاتب شرق و غرب ،برهانند.
پاسخگوی نیازهای جامعه در هر زمان و مکان و در هر مقطع از تاریخ
بش��ر خواهند بود .به امید آنکه اندیش��مندان و دانش��مندان با احساس
مسئولیت و تعهد ،به تحقق این امر مهم بپردازند و جامعه اسالمی را از
نیازمندی به مکاتب شرق و غرب ،برهانند.
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