
 

 (23/8/1400ـ پذیرش:  27/6/1400)دریافت: 

 Cultural Psychology فرهنگی شناسی علمی روان دوفصلنامة
  Vol. 5, No. 2, Autumn & Winter 2021 141ـ119ص  ،2 شمارة پنجم، سال ،1400

  DOI: 10.30487/jcp.2021.305409.1312 نوع مقاله: پژوهشی

.  20.1001.1.25887211.1400.5.2.8.5 DOR: 

 

 در دو نظام معنایی: شخصیت و خود « انسان»بازنمایی 

 
 4مرضیه عالی، 3نیما قربانی، 2رضا پورحسین ، 1حمیدرضا غریبی

 

 چکیده
شناختی برای فهم اشخاص، تأمل انتقـادی در نن مرردترهـا اندینـاندان رـرار گرفتـا       روانبا فراگیر شدن زبان 

در رالـ  دو ناـام مانـایی     « انسـان »هـریی از نرای اسـتراره شـاا بازناـایی        است. در پـووش  اارـر بـا بهـر     
اسـی و لوـرم تربیتـی    شن شد  در داننکدۀ روان شای دفاع  ناما  شخصیت و خرد مرردترها ررار گرفت. لذا از پایان

سـازی و    مناـرر از تلویـل گاتاـان انتقـادی، بـرای اسـتخرا  نلـرۀ بـدیهی          داننگا  تهران، اسـتااد  شـد. بـدی    
شـای    نامـا، کـا در لنراننـان از اسـتاار       پایـان  170نامـا اـدود     پایـان  627سازی بهر  بردیم. لـذا از میـان     کوینا

شـای   سـتااد  کـرد  بردنـد، انتخـان شـدند. تلویـل ملتـرای لنـران        برای ارهاع با انسـان ا « خرد»و « شخصیت»
رو  مااشیم مرتبط با ای  دو ماهرم ننان داد با دو ناام مانایی متاـاوه روبـا     ننینی منارر استخرا  شمبا  ناما  پایان

داد  « خـرد ناـام مانـایی    »رو با افرا گذاشتا و های  را با « ناام مانایی شخصیت» 1380شستیم. از اواخر دشۀ 
ایـم و در ناـام مانـایی  خـرد بـا        رو مثابـۀ ماهـرمی زیسـتی روبـا    با  شخصیت با صات/رگا است. در ناام مانایی 

ایم. سپس نق  لورم شناختی در ای  چرخ  زبـانی   منزلۀ ماهرمی شناختی ـ اهتاالی مراها با  کارکرد و نق 
طـرر  بـا   شا پرداختا شـد:   شد. دراداما با شباشت سری ماهرمی شناختی ـ اهتاالی برهستا  با  از ماهرمی زیستی

 شای ای  دو ناام مانایی، برای فهم انسان شستند.   تری  شباشت کوی رویکرد شیءانگارانا مهم
 بازناایی، تلویل گاتاان انتقادی، ناام مانایی شخصیت، ناام مانایی خرد. :های کلیدی واژه
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Abstract 

With the pervasiveness of psychological language for understanding individuals, 

critical reflection on it has come to the attention of thinkers. In the present study, 

using Stuart Hall's views, the representation of "human" in the form of two semantic 

systems of personality and self was considered. Therefore, the defended 

dissertations in the Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of 

Tehran, were used. For this purpose, we used critical discourse analysis to extract 

the way of naturalizing and stereotyping. Therefore, out of 627 dissertations about 

170 dissertations were selected, which used the concepts of "personality" and "self" 

to refer to a human in their titles. Analyzing the content of dissertation titles in order 

to extract sitting the concepts together related to these two key concepts showed that 

we are facing two different semantic systems. First, since the late 1380s, the 

"personality semantic system" has been declining and given way to its "self semantic 

system". Second, in the personality semantic system, we encounter trait as a 

biological concept, and in the Self semantic system, we encounter function and role 

as a cognitive-social concept. Then, we tried to highlight the role of the cognitive 

science movement in this linguistic shift from a biological concept to a cognitive-

social concept. We then turned to the similarities: overall, reification-based 

approaches are the most important similarities between these two semantic systems 

for understanding human.  

Keywords: critical disvource analysis representation, personality semantic 

system, self semantic system 
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 مقدمه 
ههاه مرردترها بسیار ررار گرفتا است. مااشیم شناسی در ایران امروز  در شاۀ  دان  روان

شا در سطلی گسترد    شناختی، در رال  زبانی نر برای فهم مسائل افراد، از طریق رسانا روان
 250شـای گذشـتا بـی  از     شرند. برخی از نمارشا ااکی از نن است کا طی سـاا   منتنر می

شـای متاـدد ایـران  یـل       فراد در داننـگا  . ای  ا1اند  التلصیل شد   شزار نار در ای  رشتا فارغ
گیرند،   شای انسانی یاد می  بینند، زبان ماینی برای فهم پدید   شناسی نمرزش می گاتاان روان
شـا از زنـدگی    شـدۀ شاـی  گاتاـان، فهـم نن      شـای طبیاـی    التلصیوی نیز گزار   و پس از فارغ

پـووش  ایـ  اسـت کـا ایـ  ماـاشیم        دشد. مسئوۀ اصوی ای   شای اطرافنان را شکل می  انسان
ای کـا فرامـرش     گرنـا بـا   نیند،  شناسان با چرخ  درمی چرنان امرری بدیهی در زبان روان

گـذرد. بـرای ننـان دادن      شا با زبان روزمـر  مـی    شرد تنها نزدیک با سا دشا از ورود نن  می
در « انسـان » 2د، بازناـایی شناختی ازلی ـ ابدی نیستند، و تاریخ ماینی دارنـ   اینکا مااشیم روان

شد   شای دفاع  ناما  شناختی ااکم بر پایان شناسی نکادمیک ایران، با تارکز با زبان روان روان
شناسی و لورم تربیتی داننگا  تهران، مرردترهـا رـرار    شناسی، داننکدۀ روان در گرو  روان

و نلـرۀ  « انسـان »گرفت. شدف از ای  پـووش  نررتابانیـدن بـر ایـ  سـازوکار مانـادشی بـا        
 للاظ تاریخی برد. با  نیی نن  پدید 

گر  خررد  اسـت.   3بازناایی در لورم اهتاالی بی  از شر کس با نام استراره شاا
پردازان مطالااه فرشنگی، با رابطۀ بـی  فرشنـ ، مانـا و      منزلۀ یکی از ناریابا  کارشای وی

انـا و زبـان را بـا فرشنـ  متصـل      م»زندگی اهتاالی ماطرف است. بازناایی، با باور شـاا  
ناام بازناـایی  »(، اما چگرنا؟ شاا برای پاسخ با ای  سؤاا دو 15، ص 2003)شاا، « کند  می

کند. ناام بازناـایی  شنـی بـا ماـاشیای اشـار  دارد        را از شادیگر متاایز می« زبان»و «  شنی
بـا   تی پـای مبادلـۀ ماـانی   کا ماک  است با یک شیءِ وارای ارهاع داشتا باشند یا نا. اما ور

یابد. ترها با فرایند بازناـایی، در مطالاـۀ     میان نید، ناام بازناایی دوم یانی زبان اشایت می
سب  ایاتی است کا تاوق با یک فرشن  مای  لباره است از تاوق با ههـان    فرشن  بدان

شـای    رنـا بـا زبـان   ماهرمی و زبانی تقریباً شاسان، و نیز دانست  اینکا مااشیم و تصرراه چگ
تران تاسیر کرد تـا بـا     شرند و شاینطرر دانست  اینکا زبان را چگرنا می  گرناگرن ترهاا می

                                                                                                                                        
 2349222کد خبر خبرگذاری مهر، .  1

2.  representation 
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 ههان اشار  یا ارهاع شرد.  
کند. براسـا  رشیافـت     ( سا رشیافت متادد دربارۀ بازناایی را مارفی می2003شاا )

در ههان نهاتا اسـت، و زبـان   بازتابی، مانا در خرد شیء، شخص، تصرر، یا رویداد مرهرد 
اـاا ورتـی بـا      گرن دارد. باای  در بازتاباندن مانای راستی  مرهرد در ههان  وارع نقنی نینا

ازای لینـی ماینـی     کنیم کا در بسیاری مرارد با مااشیای سروکار داریم کا مابا  ای  ترها می
  گریند  یا مؤلف اسـت کـا   گرایی، ای  بازد. طبق رشیافت نیت  ندارند، ای  رشیافت رن  می

کند، یانی لغاه شاان مانـایی    فرد خرد را از طریق زبان بر ههان تلایل می مانای منلصربا
شاتـای    ترانیم در مقام مؤلف، تنها منبع یا منبع بی  خراشد. اما ما نای  دشند کا مؤلف می  را می

شـایی    خردمـان را در رالـ  زبـان    تـرانیم   مانا در زبان باشیم، زیرا ای  بدان ماناست کا ما می
منزلـۀ یـک ناـام اهتاـالی بـا رراردادشـا و کـدشای        با  کامالً اختصاصی بیان کنیم. اما زبان

گرایـی،    تراند امری اختصاصی باشد. در رشیافـت برسـاخت    منترک وابستا است، و لذا نای
دِ چیزشـا، و  پـذیرد کـا خـر     شـرد. ایـ  رشیافـت مـی      ویوگی اهتاالی بردن زبان برهستا می

ترانند مانا را تایی  و تاریـف کننـد. چیزشـا مانـا ندارنـد،        یک نای  کاربران فردی زبان شیچ
سـازیم. البتـا     شـا، مانـا را برمـی     شای بازناایی، یانی ماـاشیم و ننـانا   بوکا ما با استااد  از ناام

رند کا ناام زبانی کنند، درلرض بر ای  باو  گرایان وهرد ههان مادی را انکار نای  برساخت
بریم، اامل ماناست. لـذا بازناـایی     کار میبا  یا شر ناامی کا برای بیان یا بازناایی  خردمان

کنـد. چنـی  تاریاـی از      اسـت کـا از اشـیا و اسـبان مـادی اسـتااد  مـی       « کار»نرلی لال یا 
ی یـا اسـتراری   شا و رویدادشای ههان دارای شیچ مانای ثابت، رطا  بازناایی یانی اشیا، انسان

شـانی انسـانی، چیزشـا را     نیستند، بوکا ما شسـتیم کـا در رالـ  زنـدگی اهتاـالی و فرشنـ       
 (.156، ص 1396کنیم )ناری و نااتی،   مند می  مانادار و داللت

سر بر چگرنگی لاوکرد زبـان   گرایی ازیک  شای متادد برساخت  شاا از میان روایت
، 2و بـاره  1بـرای ترلیـد ماناشـا، بـا تأسـی از سرسـرر       شـا در زبـان(    و داللت )کـاربرد ننـانا  

واسـطۀ گاتاـان و الاـاا گاتاـانی     بـا   پردازد، و از دیگر سر بر چگرنگی ترلید دانـ ،   می
کنـد.    منزلۀ ناـام بازناـایی مطالاـا مـی    با  نا زبان، بوکا گاتاان را 3گذارد. فرکر  انگنت می

شـای    شـای مختوـف تـاریخی، گـزار       دور مرررع مرردلالرۀ او ررالد و الاالی برد کا در 
شـایی    کردند. منارر فرکر از گاتاان مجارلا گزار   مند را ترلید می  مانادار و گاتاان رالد 
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دشند دربـارۀ مررـرلی خـاص در للاـۀ تـاریخی ماینـی سـخ           است کا با زبان امکان می
گاتاان صرفاً یک ماهـرم   ای بازناایی کند.  بگرید یا دان  مربرط با نن مرررع را با گرنا

گریـد    کرشد تاایز سنتی بی  ننچا فرد مـی   زبانی نیست، بوکا دربارۀ زبان و لال است و می
کند کـا چیزشـا    انکار نای»دشد )لال( را از میان بردارد. البتا فرکر   )زبان( و ننچا انجام می

د ای  است کا بیرون گری  ماک  است وهرد وارای  مادی در ههان داشتا باشند، ننچا او می
از گاتاان چیزشا مانایی ندارند. ماهرم گاتاان دربارۀ وهرد داشت  یا نداشت  چیزشا نیست، 

 ، 1391ملاـدی،   ، ترهاـۀ گـل  2003)شـاا،  « نیـد  بوکا دربارۀ ای  است کا مانا از کجا می
 (.85ص 

هـدی  ، رابطۀ ردره/ دان  را مرردترها 1«هایگا ِ سرژ »فرکر در تالش برای فهم 
انگـارد، بوکـا رـدره      تنها خرد را مرهع اقیقت می ررار داد. دان  پیرندخررد  با ردره نا

نن را دارد کا بالث صدق خرد شرد. دان  در خأل لاـل ناـی کنـد، بوکـا از طـرق فنـرن       
شـای    شای خـاص، بسـترشای تـاریخی و رژیـم      مای  و اصرا کاربرد و در چارچرن مررایت

 (.1991شرد )فرکر،   کار بستا میبا  نهادی
داند و بـر ایـ  بـاور      می« مطالاۀ برساختا شدن سرژ  در طی تاریخ»او تالش خرد را 

دشنـد    شـا وهـرد دارنـد، کـا بـا افـراد امکـان مـی          تکنیک»است کا در شاۀ هرامع نرلی از 
شـا و رفتارشـان     کاک دیگران روی بدن، روح، اندینـا با  شااری از لاویاه را خردشان یا

ای است کا خردشـان را دگرگـرن کننـد، و هـرح و تاـدیل        گرنابا  اا کنند و ای  کاراِلا
)شاـان، ص  « کنند، و با ورایتی از کااا، سااده، پاکی و ردره موکـرتی و ییـر  برسـند   

نامد، و برای  باور اسـت    می« شا یا تکنرلرژی خرد  تکنیک»شا را   (. فرکر ای  تکنیک64،  63
شـای خـرد را     رژۀ مدرن، و فهم رابطا ردره/ دان ، بایسـتی تکنیـک  کا برای تبارشناسی س

باید با نقـاطی ترهـا کنـیم    »شای الااا سوطا مرردترها ررار داد؛   نیز در کنار دیگر تکنیک
شـرند کـا فـرد بـر       شای استیالی افراد بر یکدیگر بـا فراینـدشایی مترسـل مـی      کا تکنرلرژی
شـای خـرد در     قاطی را درناـر بگیـریم کـا تکنیـک    گذارد، و برلکس باید ن  خردش اثر می

شـایی کـا افـراد را دیگـران       شـرند. نقطـۀ تاـا  شـیر       ساختارشای اهبار و استیال ادیـام مـی  
ای کـا افـراد خردشـان را شـدایت       دشنـد، بـا شـیر      کنند و مررد شناخت ررار می  شدایت می

نامید. نبایـد اِلاـاا   « اکرمت»تران  میای است کا با گاانم   شناسند، نن نقطا  کنند و می  می
تافتـا و    گیرانا باهایم. ردره ملصرا روابطی درشـم   ردره را خنرنت نان یا اهبار سخت

                                                                                                                                        
1.  subject-position 
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شـای لقالنـی، و کـارنیی ایـ        ای اسـت از تکنیـک    پیچید  است: ای  روابط شامل مجارلا
رد اسـت. در  شـای خـ   شای اهبار و تکنرلـرژی   شا ملصرا نمیزش ظرفیت تکنرلرژی  تکنیک

بنـدی اقیقـت درمـررد     شای مربرط با کنف و صرره  شای خرد، تکنیک  تکنیک ای  میان
تنها شرکسـی بایـد    اند، زیرا برای اکرمت کردن بر خرد در هرامع ما، نا  نهایت مهم  خرد بی

اطالت کند و فرمان ببرد، بوکا شاچنـی  بایـد اقیقـت را در ورد خـردش ترلیـد کنـد و بـا        
 (. 65)شاان، ص « برساند اطالع لارم

دانـد، درلـرض بـر ایـ  بـاور        فرکر ردره را یک هرشر یا مرهای متافیزیکی ناـی 
است کا ردره یانی روابط نیروشا. البتا ایـ  روابـط مطـابق بـا برخـی اصـرا و متناسـ  بـا         

ای ماـی  بـا     یابد، و البتا ای  رـدره در هاماـا    شا، اشداف، و ییر  سازمان می  برخی تکنیک
تساوی ترزیع نند ، بوکا شارار  شاشد نرلی لدم ترازن ردره شستیم کا طـی نن امکـانی   

نید. فرکـر ایـ  لـدم تـرازن را اکرمـت        برای تأثیرگذاری برخی بر برخی دیگر فراشم می
نمـرزان، و    کنند، والدی  بر فرزندان، ماواـان بـر دانـ      نامد: مردان بر زنان اکرمت می  می

شای اکرمـت    شاار  اکرمت، یکی از تکنیک تنها یکی از مراهع بی ییر . اکرمت سیاسی
دانـد کـا بـا      شایی مـی   منزلۀ تکنیکبا  است. فرکر مسئوۀ خردش را تلویل چیستی  اکرمت

دشد زندگی برخی دیگر را با وهـرد ایـ  وارایـت ادار  کننـد کـا شاـرار          برخی امکان می
وهرد دارد. او دروارع لدم ترازن نیرو را اکرمـت  ای مای  روابط نیرو   میان افراد در هاماا

شـا    نامند. لذا بر ای  باور است کا ایدۀ استیال با خـردی خـرد بـرای تررـیم  تاـام پدیـد         می
شرند ساختاری وهرد دارد کا ننان   در کسانی کا اکرمت می»کافی و مناس  نیست، زیرا 

تلویل ای  رابطـا میـان   »ه خراشد برد از ، و لذا مسئوا لبار«کند پذیر  دیگران می  را اکرمت
تـرانیم سـاختارشای اسـتیال و      شرند و کسانی کا از رشگذر ننچا می  کسانی کا اکرمت می

 (.169)شاان، ص « کنند  شای خرد بنامیم، اکرمت می  ساختارشای خرد یا تکنیک
 کنـد، زیـرا بـا تاریـف ماینـی از       شناسـی، نقنـی هـدی بـازی مـی      در ای  میان روان

بـر   سـروکار دارد و از ایـ  رشگـذر ایـ  امکـان در نن شسـت کـا لـالو          1«بردگی  شخص»
شای خرد، ای  مااشیم در نن چرنـان امـرری بـدیهی و      برهستا کردن انراع ماینی از تکنیک

ای از   گرایانـا   شـای برسـاخت    مثابۀ بازناـایی با  گر شرند، درنتیجا ای  مااشیم، نا  طبیای هور 
   شرد.  مثابۀ وارایت با ناای  گذاشتا میبا  مقام ابوۀ مررد مناشد  و مدارا، بوکاانسان، در 

شـناختی   ماـاشیم روان    شـای خـرد درون شـبکۀ تـدالی      شناسی ایران تکنیک در روان
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سـر   نورند کا ازیک  شارا  میبا  شای مانایی را  شرد، یانی ای  مااشیم داللت  رمزگذاری می
شا و رفتارشان را براسا  نن شکل دشند، و از دیگـر سـر     کنند اندینا  شناسان تالش می روان

شای تلصیوی/ شـغوی/    شناختی، انراع مناور  شای روان  ش  درمانی، نمرز  از طریق فرایند روان
شـرد کـا از طریـق ایـ  شـکل از فهـم از انسـان، نـرلی از           خانرادگی و ... امکانی فراشم می
نامد کا تاایـل دارد    می« ردره»( شر نن چیزی را 1991ر )اِلااا ردره صرره گیرد. فرک

شرد، ثابت و مصرن نگـا  دارد.    منزلۀ امر وارای و اقیقی و خرن با ما ارزانی میبا  ننچا را
شناختی چرنان امـرری   ناما لاالً امرر مربرط با مااشیم روان  طی فرایند اهرا و گزارش پایان

شـرد. لـذا از ایـ  مناـر تـالش شـد نلـرۀ بازناـایی           مـی  بدیهی، وارای و خرن با ما ارزانی
شای زبانی، مرردتأمل ررار گیـرد. امـا پـی  از نن      از طریق ای  مااشیم، درمقام ننانا« انسان»

شـای مـرردپووش  بـرای      شناسـی، و انتخـان ننـانا     ای کرتـا  خـراشیم کـرد بـا روش      اشار 
بخنی بـا پـووش      ش  کا امکان لینیتشای پوو  مانادشی با شخص  مررد مطالاا، و پرس 

 دشند.  را در اختیار ما ررار می
 

   روش
ایـم.    ( با لنران تلویل انتقادی گاتاان بهر  برد 1995) 1در ای  پووش  از رویکرد فرکالف

ای دارد. طرفــداران ایــ  رویکــرد بــا تأســی از   در ایــ  رویکــرد تلویــل مــت  هایگــا  ویــو 
شـا    کنند و بر ای  باورند کـا مـت     را برهستا می 3رژی و لقل سویمرابطۀ بی  ایدئرل 2گرامنی

شـای ایـدئرلرژیک را     سـازی دروارـع گـزار      سازی و بدیهی  از طریق فرایندشایی مانند کوینا
شـرد.    زدایـی مـی    شا اساسـیت   گذارند، درنتیجا از ای  گزار   چرنان لقل سویم با ناای  می

شـای کـاربردی     زمینـۀ فاالیـت    دانـد کـا در پـس     ای رانی مـی   گرامنی ایدئرلرژی را فوساا
شـرد. چنـی  برداشـتی از ایـدئرلرژی       زندگی فردی و اهتاالی ررار دارد و بدیهی فرض می

لقل سویم ]فهم منـترک  شـم   »سازد. با نار گرامنی   است کا نن را با لقل سویم مرتبط می
رزاه ایـدئرلرژیک گذشـتا اسـت و شـم خـرد      ای از نثار و نتایج متااوه و متنرع مبـا   انبار 

 (.1391)ملسنی، « بخنی  مجدد در مبارزاه هاری است  شدفی ثابت برای ساخت
سـازی    سـازی شسـتند. کوینـا     سـازی و بـدیهی    تری  راشبردشای بازناایی، کوینـا  مهم
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شـرند    یبندی مـ   ای طبقا  گرنابا  شا و ییر   فرایندی است کا طی نن چیزشا، رویدادشا، انسان
شـا رـرار     تا مانا و ماهرمی منطبق بر باورشای ایدئرلرژیکی شـکل گیـرد کـا در پـس  کوینـا     

دارد. بـا بـاور شـاا، اساسـاً بـرای درک چگـرنگی  لاـل بازناـایی، نیازمنـد بررسـی لایــق           
کاسـا کـردن     سر با یک  سازی ازیک    مثابۀ یک کن  ماناساز شستیم. کوینابا  سازی،  کوینا

شــرد و از دیگــر ســر در خــدمت طبیاــی هوــر  دادن و درنهایــت تثبیــت   جــر مــیتاــاوه من
شـرد از    ربـرا دانسـتا مـی     لالو ، ننچا را بهنجـار/ طبیاـی/ رابـل   با  شاست. ای  فرایند،  کوینا

شـایی    کند، و لاالً ایـد    شرد، تاکیک می  ربرا دانستا می  ننچا نابهنجار/ ییرطبیای/ ییررابل
تــران گاــت   بیـان دیگــر مــی بــا  نوَرَد.  دومــی بــا ناـع اولــی فــراشم مــی لقالنـی بــرای طــرد  

کنـد، و    ی نابهنجار ایجاد مـی «شا نن»ی بهنجار و «ما»سازی یک نرع مرز ناادی  میان   کوینا
ای متااوه شستند، بـا نن سـری مـرز، بـا تبایـد ناـادی          شا )دیگران( را کا با گرنا شاۀ نن

شـای اهتاـالی،     شـرد کـا طـی  نن، سـاخت      ا فرایندی گاتا میسازی نیز ب  فرستد. بدیهی  می
انـد    شرند گریی امرری نشـکارا، طبیاـی و بـدیهی     ای لررا می  گرنابا  فرشنگی، و تاریخی

سـازی( را در رالـ      سـازی )یـا طبیاـی     ( ماهرم بدیهی1957(. باره )1396)ناری و نااتی، 
است کا کا کارکرد نن نا ناپدیـد  « رلی گاتارن»کند. اسطرر  از نار باره   اسطرر  بیان می

، 1957شاست )باره،  نن« تلریف کردن و مخدوش کردن»کردن چیزشا و رویدادشا، بوکا 
شـای    شـدگی بـا تبـدیل بازناـایی      لبـاره دیگـر بـدیهی   بـا   (.86، ص 1380ترهاۀ دریقیان، 

منزلـۀ ایـدئرلرژی بـا    بـا   کند؛ یانی دیگر  شا را ییرشااف می ایدئرلرژیک با لقل سویم، نن
 شرد.    شا نگا  نای نن

شای مانایی ای  است کا بسیاری از تصرراه مـا از    یکی از دالیل متصو  شدن ناام
مثابـۀ خـردِ   با  شایی از ههان، بوکا  مثابۀ برداشتبا  شا نا شد  شستند. یانی با نن  ههان بدیهی

تلویـل  گاتاـان انتقـادی، تنـریم     شرد. درنتیجـا یکـی از اشـداف لاـدۀ       ههان نگریستا می
شا با مرررع بلث و نقد، و سرانجام نماد  کردن  شد ، و تبدیل نن  تصرراه بدیهی انگاشتا

مناـرر  بـا   اتخا  یک مررع انتقادی، یانی کرش »شا برای تغییر است. با باور فرکالف  نن
ۀ شایسـتا پیـران،   ، ترهاـ 1995فـرکالف،  ) «شـا   شـدگی   شـا و طبیاـی    نررافنانی با ای  بداشت

شـدگی و   شای بدیهی  شناختی، لیان ساخت   شیر   للاظ روشبا  شدف ای  پووش ،(. 1389
 شدگی است.    کوینا

شناسـی و لوـرم    شـد  در داننـکدۀ روان   شـای دفـاع    ناما  شای پایان در ای  مقالا لنران
شـای گرنـاگرنی     وشای کیای مررد تلویل ررار گرفتا است. ر  تربیتی داننگا  تهران با شیر 
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تـران مقـراله مختواـی      شا وهرد دارد و طی شریک می  ناما  برای تلویل ملترای لنران پایان
شـای ایـ  پـووش  اساسـی اسـت. کـاربرد         را مناشد  و تلویل کرد. ماهرم رمز برای تلویل

شاسـت کـا درنهایـت مانـایی خـاص را در       ننـینی نن  شریک از رمزشای یادشد  و نلرۀ شم
کند. ای  مرررع در کارشای شاا اشایت بسیاری دارد، زیرا بدون   مخاط  برهستا می ش  

( بازناـایی را  1387شـرد. ررـایی و کـاظای )     شا نـاماک  مـی    ترها با نن، وارسی  بازناایی
 دانند.   بندی رمزشا می  ننینی و سرشم اساساً ااصل شم

فت. با ای  اـاا در اینجـا تـالش    کار گربا  تران مااشیم متاددی را  برای ای  کار می
صرره کرونرلرژیک مررد ترها ررار گیرد و مقرالتی برهسـتا شـرد کـا    با  شد ابتدا مترن
ارهاع داشتند. تلویل ملترای اولیا ااکی از ای  « انسان»با « صررتی مستقیم  با»تااد زیادی 

ادی برای انتخـان  . دالیل زی2«خرد»و  1«شخصیت»برد کا دو مقرلا اشایت بسیاری داشتند؛ 
ــراله  ــ  مق ــا  ای ــانا ب ــۀ نن ــایی     منزل ــرای بازنا ــایی ب ــان»ش ــرد دارد؛ « انس ــا وه اوا اینک

دشنــد، در یــک مقالــا شاــۀ مقــرالتی کــا فهــم   شــناختی اهــاز  ناــی  شــای روش  ملــدودیت
صـررتی  بـا   دشند، وارسی شرد؛ و دوم ننکا ایـ  مقـراله    شناسی از انسان را شکل می روان

ایـ   مرردمطالاا )و مرردمناشد  و نیز مداخوا( در کویت ، ارهاع دارنـد.   مستقیم با شخص 
ننـینی رمزشـا بـا انجـام رسـید  اسـت؛ ننـان دادن اینکـا در لنـران           پووش  با اتکـا بـر شـم   

بـا چـا ماـاشیم دیگـری     « شخصـیت و خـرد  »صرره کرونرلرژیـک ماـاشیم   با  شا،  ناما  پایان
را بازناـایی  « انسـان » ش  مخاطباننان چگرنا مانایی از اند و از ای  رشگذر در   ننی  شد  شم
 اند از: کنند، شدف اصوی پووش  برد. بنابرای  سؤااله پووش  لباره  می

ننـی    شـا بـا چـا لبـاراتی شـم       نامـا   در لنـران پایـان  « خـرد »و « شخصیت»مقراله ( 1
 اند؟  برد 

تغییـراه چگرنـا رابـل    تغییراه مانایی ای  مقـراله طـی زمـان چـا بـرد  و ایـ        ( 2
 اند؟    ترریم

شـا چگرنـا ر      نامـا   سـازی ایـ  مقـراله در پایـان      شـدگی و کوینـا    فرایند طبیای( 3
 دشد؟  می

کار رفتا برد، بـرای  با  ای کا یکی از ای  مقراله در لنران نن  ناما  در اداما شر پایان
اردان وابسـتا بـا داننـکدۀ    ناما در کتابخانۀ مؤسسۀ دکتـر کـ    پایان 627پووش  انتخان شد. 
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شـا از سـاا    شرند کا تاریخ دفـاع نن   شناسی و لورم تربیتی داننگا  تهران نگهداری می روان
شا مربرط بـا سـا دشـۀ      ناما  درصد از ای  پایان 98گیرد. البتا ادود   را دربرمی 1397تا  1348

شا   ناما  تاامی  ای  پایان تاکنرن شستند. کار تلویل ملترا بر روی لنران 1368گذشتا یانی از 
شـا   شای ااصل از ای  پـووش  بـا شاـرا  بلـث و وارسـی  نن       صرره گرفت. در اداما یافتا

 ارائا خراشد شد.

 

 ها  یافته
نامـا از واژۀ    پایـان  73شـا منـخص شـد، در لنـران        نامـا   را  تلویـل ملتـرای لنـران پایـان    

کار رفتا اسـت، کـا از   با  «خرد»ناما نیز واژۀ   پایان 108استااد  شد  و در لنران  « شخصیت»
انـد. در ایـ      صرره منترک از شر دو مقرلا در لنران، بهـر  بـرد   با  ناما  پایان 14ای  تاداد 

رو  ارش شریک از ای  دو مقرلـا روبـا   و شا و اصطالااه متااوتی ارا  شا با مقیا   ناما  پایان
کننـد. لـذا     رشنارن می« خرد»و « شخصیت»ااوه شستیم کا ما را با سری دو ناام مانایی مت

شای ای  دو ناام مانـایی مـررد وارسـی رـرار گیـرد و        شا و تااوه  دراداما تالش شد شباشت
 درنهایت با سؤااله پووش  پاسخ داد  شرد.  

شـا   شایی کا در لنـران نن   ناما  تاداد پایان 1380اولی  یافتا ای  است کا تا اواخر دشۀ 
اسـتااد  شـد    « خـرد »شا از واژۀ  شایی کا در لنران نن استااد  شد  و نن« خصیتش»از واژۀ 

گذارد تا هـایی    رو با فزونی می« ناام مانایی  خرد» 1380تقریباً برابر است. اما از اواخر دشۀ 
 17، در «ناـام مانـایی  شخصـیت   »نامۀ مرتبط بـا    پایان 3در مقابل  1396کا درنهایت در ساا 

رابـل منـاشد     1کار رفتا اسـت. ایـ  مررـرع در هـدوا     با  در لنران« خرد»واژۀ  ناما  پایان
 است.  

 
 شا شد  در شر ساا با تاکیک ناام مانایی شخصیت و خرد، و تاارل نن شای دفاع  ناما  تاداد پایان  1 جدول

 خود شخصیت سال دفاع   خود شخصیت سال دفاع

 2 6 1384   1 2 و ربل از نن 1370

1371 0 1   1385 5 3 

1372 2 3   1386 4 2 

1373 1 1   1387 4 3 

1374 1 0   1388 2 3 

1375 2 1   1389 6 14 
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   1 جدولادامة 
 خود شخصیت سال دفاع   خود شخصیت سال دفاع

 
1376 2 2   1390 9 9 

1377 0 1   1391 2 7 

1378 3 3   1392 3 6 

1379 0 1   1393 4 7 

1380 0 0   1394 2 8 

1381 4 1   1395 3 10 

1382 0 1   1396 3 17 

 108 73 هاع   1 3 1383

 
شایی کا درست بالفاصوا ربل یا باـد از ایـ      برای تنخیص تااوه ای  دو، کویدواژ 

با ترتیـ  بـرای    4و  2شا در دو هدوا   نیند مرردترها ررار گرفت. ای  کویدواژ   شا می  واژ 
 ننان داد  شد  است.« خرد»و « شخصیت»ناام مانایی 

 

 شا  ناما  در لنران پایان« شخصیت»ننی  با  شای شم  مقرلا  2جدول 
 فراوانی مقوله  فراوانی مقوله

 1 نامۀ شخصیت برنرتر پرس   21 شای شخصیتی  ویوگی

اباــاد شخصــیت، اباــاد شــناختی شخصــیت، اباــاد  
 شیجانی شخصیت

 1 شای شخصیتی  خصیصا  14

 1 شخصیت  10 بزرگ شخصیتپنج لامل 

 1 صااه شخصیت  8 شای شخصیت  اختالا

 1 لرامل شخصیت  5 گر، مضطرن ، تکان A ،Dتیپ شخصیت 

 1 گرای  شخصیتی  4 خصرصیاه شخصیت

 1 نرع شخصیت  2 ناریۀ شخصیت کورنینجر

 71 جمع

 

اباـاد، لرامـل،   شا،   دشد، شخصیت با لباراتی مانند ویوگی  ننان می 2هدوا  کا چنان
شا، خصرصیاه و ... شاـرا  اسـت. امـا بایـد دیـد        شا، اختالاله، صااه، انراع، خصیصا  تیپ

« گیـری   ابـزار انـداز   »منارر از ای  لباراه چیست؟ ای  اصطالااه ما را با چیزی بـا اسـم   
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شــای مرردمطالاــا، شریــک از ایــ    نامــا  بیــان دیگــر در شاــۀ پایــانبــا  ســازند.  رشناــرن مــی
دشــی شســتند کــا در اختیــار فــرد رــرار   نامــۀ خــردگزارش صــطالااه دارای یــک پرســ ا

 شا را با ناای  گذاشتا است.   شا و تاداد استااد  از نن ناما پرس ای   3گیرند. هدوا   می
 

 شای ناام مانایی  شخصیت  ناما  شای مررداستااد  از پایان ناما پرس     3جدول 
 فراونی نامه پرسش

 NEO 30لامل بزرگ شخصیت، ماروف با  5نامۀ سنج   پرس 

 10 نزمرن شخصیت کورنینجر

 5 لاموی کتل 16نامۀ  پرس 

 MMPI 3سرتا ماروف با   نزمرن شخصیتی چندوههی مینا

 3 شای شخصیتی  نامۀ تیپ پرس 

 DSM 3راشناایی تنخیصی و نماری اختالاله روانی ماروف با 

 2 نیزنکنامۀ شخصیتی  پرس 

 2 رویتر  نامۀ شخصیتی برن پرس 

 2 نامۀ بالینی چندملرری میورن پرس 

 SWAP 1نزمرن ارزیابی شخصیتی شدلر ـ وست  ماروف با 

 61 جمع

 

شا اگرچا از اصطالااتی ماننـد ویوگـی، خصرصـیت و . . . اسـتااد        ناما  در ای  پایان
ایـ  رویکردشـای ناـری لامـل خرانـد       شد ، اما لادتاً بـا چیـزی سـروکار داریـم کـا در      

درصـد( ایـ  اصـطالااه دروارـع      77نامـا )بـی  از     پایـان  47تـر در    بیـان دریـق  با  شرد.  می
، 2، ناریـۀ کتـل  1اند از ناریۀ نیزنـک  شای لاموی لباره  هایگزینی برای لامل شستند. ناریا

شـا    نامـا   ایـ  پایـان   شـایی کـا در    . مقیا 4، و ناریۀ کورنینجر3لامل بزرگ شخصیت 5ناریۀ 
شرند. وااـد ناـری ایـ       بندی می اند،  یل رویکردشای صااه طبقا  مررداستااد  ررار گرفتا

 است.   5«صات»رویکردشا 
شناسـی رویکـردی بـرای مطالاـۀ شخصـیت انسـان اسـت کـا          ناریۀ صـات در روان 

در ایـ  ناریـا،   منـد شسـتند. صـااه     گیری صـااه انسـانی لالرـا     پردازان نن با انداز   ناریا

                                                                                                                                        
1.  Eysenck 

2.  Cattel 

3.  Big Five Presonality Theory or Five-Factor Model (FFM) 

4.  Cloninger 

5.  trait 
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شـا    شـرد. براسـا  ایـ  رویکردشـا صـات       الگرشای لادتی رفتار، تاکر یا شیجان تاریف می
انـد، بـی      شای مختوف ثابت  وهرشی از شخصیت شستند کا تقریباً در طرا زمان، و در مکان

شـرد.    تاریـف مـی   1گذارند. صـات در تضـاد بـا االـت      اند و بر رفتار تأثیر می  افراد متااوه
ترانـد    شا صات چیزی است کا فرد مـی   شا ورایت گذراتری دارند. دربرخی از ناریا  االت

شـا درون یـک طیـف      شای برهستۀ ای  ارز  صات  نن را داشتا یا نداشتا باشد، اما در ناریا
 تـری     منزلـۀ رایـج  بـا   شـرند. بـرای مثـاا در ناریـۀ پـنج لـاموی شخصـیت،         درنار گرفتا می
صـات اصـوی    5شـرد. ایـ        طیـف مـدر  مـی    5(، فرد در 1399)نرابابایی، ناریۀ ای  ارز  

گـری،   رنجررخریی )ااوی ارطران، خنم، افسردگی، شـرم، تکـان     (روان1اند از  لباره
گرایـی، راطایـت،     گرایـی )اـاوی صـایات، هاـع      ( برون2با استر (؛  پذیری نسبت  نسی 

ــ3خــراشی، شیجــان مثبــت(؛   فاالیــت، شیجــان پــذیری )اــاوی تخیــل، زیباپســندی،    ا( تجرب
دوسـتی،    گریی، نـرع   ( شاسازی )ااوی التااد، رک4شا(؛   ااساساه، الااا، لقاید، ارزش

شناســی )اـــاوی کاایــت، ناـــم و ترتیـــ ،     ( وظیاـــا5رااــی(؛    شاراشــی، ترارـــع، دا 
ا ایـ   گیـری(. بایـد بـ     داری، ااتیاط در تصـایم   شناسی، تالش برای مرفقیت، خرینت   وظیاا

و  DSMپزشـکی ماننـد    شـای تنخیصـی روان    نامـا  نکتا ترها کرد ای  صااه بارشا در دست
ICD اند.   شا نیز تکرار شد   شای بالینی مرتبط با نن  و نیز مصاابا 

کنـد. ایـ      ارائـا مـی   2لاموی یک تبیی  اباـادی از صـااه شخصـیت بهنجـار     5مدا 
گانـۀ شخصـیت درناـر     منزلۀ انلراف از اباـاد پـنج  با  تراند  مرررع کا اختالا شخصیت می

گانـا و الگـری    شایی برد  کا روابط بی  ابااد پنج  گرفتا شرد، مبنای ناری بسیاری از بررسی
اند. در اینجا تالش بر ای  است تـا ننـان داد  شـرد بـی        تنخیصی شخصیت را بررسی کرد 

بررـرار اسـت. کوـرنینجر نیـز در      ( ارتبـاط DSMشا و اختالاله شخصیت )براسا    ای  لامل
شنت تیپ شخصیتی را برمبنای ابااد خوق ترصـیف کـرد و ننـان داد کـا ایـ       »، 1987ساا 

)زارلـان،  « سنتی اختالاله شخصیت متنـاظر شسـتند   DSM-IIIشای   شنت تیپ با خرد  تیپ
شایی کا برای شخصـیت در    (. ای  گزارشاه ااکی از نن است کا لامل39ـ37، ص 1388

منزلـۀ  با  پزشکی شای روان  ناما شا مررد استااد  ررار گرفتا، با ننچا در انراع دست    مقیا ای
  ای وثیق دارند.  شرد، رابطا  خراند  می Iاختالا شخصیت، یا اتی دیگر اختالاله ملرر 

پزشــکی نقــ   شــای روان  نامــا شــا لاــالً دســت  نامــا  در تاــداد دیگــری از ایــ  پایــان

                                                                                                                                        
1.  state 

2.  normal 
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شناسـان بـالینی را براسـا      مررد مستقیااً تنخیص روان 3کنند. در   تری بازی می    کنند   تایی 
DSM ــد  مــی    ننچــا خصیصــا ــز اخــتالاله شخصــیت نامی ــا و نی ــی  کــرد    ش ــد.   شــرد تای ان

صــرره ییرمســتقیم بــا  و میوــرن نیــز لاــالً MMPI ،SWAPشــای دیگــر ماننــد  نامــا پرســ 
شـا نیـز    نامـا  پرسـ  اند، شرچند الزامـاً بـا نن یکـی نیسـتند. ایـ         ساختا شد  DSMتأثیر   تلت

کنند، اما لادتاً با چیـزی تکیـا دارنـد      شا و صااه صلبت نای  اگرچا مستقیااً دربارۀ لامل
کنـد    شا را پر می ناما پرس شرد. با بیان دیگر ورتی فرد ای    شای شخصیت نامید  می  کا رگا

دسـت  بـا   ای  شای مختوف ناـر    گیرد، در رگا  دارزیابی ررار میشا مرر  یا براسا  ای  پرتکل
شـرد،    نورد. اگر ای  نار  از اد ماینی باالتر باشد دارای اختالا در نن زمینا دانستا مـی   می

شناسـی   داننـد و در لـرف روان    شایی از نن اخـتالا مـی    صرره وی را دارای رگا  در ییرای 
تران گاـت در ناـام مانـایی      کنند. بنابرای ، می  طان میخ« نن رگۀ شخصیتی»وی را دارای 
صـرره مسـتقیم یـا ییرمسـتقیم     بـا   ااا رو شستیم، کا درلی  روبا« صات/رگا»شخصیت با 

 شرند.    پزشکی مرتبط دانستا می لادتاً با اختالاله روان
لاـدتاً بـا واژگـانی ماننـد ارزش، ارمـت،      « خـرد »دشد   ننان می 4نگاشی با هدوا 

شـا    ننـینی  شااینـد شـد  اسـت. ایـ  شـم      و . . . گری، کارنمـدی   ورزی، کنترا، تنایم  شاقت
وهرد دارد، کا بایسـتی  « خرد»کند کا چیزی پینینی با اسم   دروارع چنی  با  ش  متبادر می

داشتا باشد، بتراند خردش را تنایم و کنترا کند، با خردش شـاقت   ارمتبا مانای ماینی 
لادتاً « خرد»شا ایو  شارار  با متاوقات  نمد  است.   ناما  در ای  پایان« خرد»بررزد و ییر . 

در « خـرد »با ررۀ فهم نمد  است. در مـراردی کـا اصـطالح     1«خردپندار »در رال  لباره 
، دیاـرن و  2بخ  ادبیاه پووشنی ترریم داد  شد ، لاالً بـا تاـاریف متاـددی از راهـرز    

. پرداختا شد  و پـس از نن سـازۀ خردپنـدار  بـا بلـث       ، مید، کرلی و . .4، نلپرره3شاره
(. 30ــ 14، ص 1389؛ پرراسـی ،  16ـ    13، ص 1373مرسری،    گذاشتا شد  است )لویزاد 

لاالً شارار  با شاـرا  متاوقـات  مـررد ترهـا     « خرد»ای  نکاه تأییدی است بر اینکا سازۀ 
با متاوقـاه ایـ  سـاز  اـاکی از      خرد مررد تأمل ررار نگرفتا است. نگاشی  برد  و با خردی

شـا   رو شستیم کا کابـرد نن  شای اکتسابی روبا  سری کارکردشا و ترانایی نن است کا با یک
شـرد )افسـردگی،     شـای ناسـازگارانا خرانـد  مـی      شناختی و ورایت با ننچا اختالاله روان

                                                                                                                                        
1.  self-concept 
2.  Ragers  

3.  Damon & Hart 
4.  Allport 
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نن بـا سـالمت   بـرد    ارطران، التیاد، خردشیاتگی، دوسرگرایی، و ...( شاایند است و بی 
شای سازگارانا ربـط دارد. در    طررکوی ورایتبا  خرد، ارتباطاه صایاانا و  روانی، ارمت
ای مرردپووش  ررار گرفتـا کـا فـردِ دارای      شا نیز رویکردشای مداخالتی  ناما  برخی از پایان

بـا   (.1390، دشـد )سـایدی    شا سرق مـی   بردِ ای  ترانایی  شا را با سری بی   کابردِ ای  ترانایی
سروکار داریـم، کـا تااـدی    « صات/رگا»، با «ناام مانایی  شخصیت»بیان دیگر اگرچا در 

« شـای اکتسـابی    ترانـایی »با « ناام مانایی  خرد»شرند، در   شای زیستی دانستا می  مرتبط با بنیان
 رو شستیم. رابل تغییر روبا

 

 شا  ناما  اندر لنران پای« خرد»ننی  با  شای شم  مقرلا   4 جدول
 فراوانی مقوله  فراوانی مقوله

 1 خردتخریبی   28 ارمت خرد، ارزش خرد

ــدشای    ــی، فراین ــجامی، خردشناس ــی انس خردشناس
 خردشناسی

 1 تصریر خرد  24

 1 نوری  خردتان  10 خردشاقت ورزی

 1 خرد پیروی  9 گری، تنایم خرد  بخنی، خردتنایم خردنام

 1 خردافنایی  8 خردمهارگری، خردکنترلی

 1 خردانتقادی  7 خردکارنمدی

 1 ان  با خرد  6 مرور خرد

 1 خردشکرفایی  4 خردشیاتگی

 1 خردکاایتی  4 خردپنداشت

 1 خردمدیریتی  3 خردکنی

 1   1 ادراک خرد

 114 جمع

 

بـا  « ماهـرمی زیسـتی  »متضا  فاصوا گـرفت  از  « خرد»با « شخصیت»ای  چرخ  از 
تااــد زیــادی بــر « ناــام مانــایی شخصــیت»اســت. « شــناختی ـ اهتاــالی  ماهــرمی »ســری 
منزلـۀ  بـا   شـای زیسـتی اسـترار اسـت. مـثاًل براسـا  ناریـۀ پـنج لـاموی شخصـیت،            سرشت

شـای    شـای بنیـادی   برخاسـتا از زمینـا      شخصیت برخاستا از گرای تری  ناریۀ صااه،   رایج
انـد و    دشندۀ صـااه بنیـادی شخصـیت     شکلشای هساانی   شاست. ای  پایا  زیستی، مغز و ژن

اند. براسـا     شا در سراسر دنیا استنباط شد   براسا  مطالااه بسیار از الگرشای رفتاری انسان
شناسـان بـا اسـتاادۀ از فنـرن نمـاری ایـ         سنجند و روان  شا رفتار خرد را می  شا ندم  ای  روش
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تـری  ترصـیف از شخصـیت را      د ، انتزالیکنند ... ای  پنج ریخت لا  شا را خالصا می  پاسخ
 (. 166، ص 1395کند )رربانی،   ارائا می

برای التباریابی صـااه،  « ناام مانایی  شخصیت»پردازان    پیداست ای  ناریا کا چنان
شـناختی    اند، اما نن را بر نرلی سرشـت زیسـت    اگرچا نن را از زبان روزمر  استخرا  کرد 

خـران   پزشکی از نسی  روانی شـم  بر مدا روان دتاً با نابهنجاری  مبتنیدانند کا لا  استرار می
مثابـۀ شـکوی از لـدم ررـایت از     بـا   را« خرد»( لالرۀ مجدد با ماهرم 2006) 1است. گال 

ناـام مانـایی   »، «خـرد »پـردازان    دانـد، یانـی بـا بـاور ناریـا       مـی « شخصیت»مااشیم مرتبط با 
شا و صـااه را    دربارۀ شر ظرفیت و لاموی کا شاا ای  سرشتای   بدون ارائۀ اید « شخصیت

 2شا تأکید دارند. بـرای مثـاا لـری و تـانگنی     کند، فقط بر تاایز بی  نن  با شادیگر متصل می
شناسـی کارکردشـا و    داننـد کـا بـا روان    شـای مجزایـی مـی     ( نیم ررن گذشـتا را دشـا  2012)

ای   گرنـا بـا   سناد، و شناخت اختصاص داشتا،شای متاایزی مانند یادگیری، نگرش، اِ  ظرفیت
و شـناخت در دشـۀ    1970، اِسـناد در دشـۀ   1960، نگرش در دشۀ 1950کا یادگیری در دشۀ 

تـا چـا انـداز     « ناـام مانـایی خـرد   »کند کـا    روا  یافتا است. ای  لباراه روش  می 1980
( نیز چـارچرن  2014نز )شای شناختی ـ اهتاالی است. با باور رایا هر    تأثیر چارچرن  تلت

م نیـاز شـد  و ایـ      1970پردازی دربارۀ خرد از اواخر دشۀ   شناختی ـ اهتاالی برای ماهرم 
شـای رفتـار     بـی   لنـران پـی   بـا   شـا را   ای از ساز   طیف گسترد »شای اخیر   پارادایم، طی ساا

دپنـدار ،  مارفی کرد  است مانند: ارمت خرد، خردافزایی، خردکارنمدی، خردفریبی، خر
 «.  خردمارف بردن، و ییر 

تران بی  ای  دو ناام مانـایی بازشناسـی کـرد. ازهاوـا       شای دیگری را نیز می  تااوه
شناسی مانند سرشت،   شای برگرفتا از زیست  با ساز « ناام  مانایی شخصیت»اینکا اگرچا در 

شـای    ی، برگرفتـا از مـدا  با زبانی ماشینیست« ناام مانایی  خرد»رو شستیم،  صات، و رگا روبا
(، سیســتم پــردازش، و 2012ای فهــم  شــ  انســان، ماننــد اپراتــر  )لــری و تــانگنی،   رایانــا

تـران گاـت فراینـد      ( سـروکار دارد. در پایـان مـی   2012، 3کارکرد اهرایی )مینل و مررف
ی ای ـ زیسـت    ، نـرلی تاایزگـذاری مقرلـا   «ناام مانایی  شخصـیت »تاایزگذاری بی  افراد در 

 رو شستیم. با تاایزگذاری اباادی ـ اهتاالی روبا« ناام مانایی  خرد»است، اما در 
شایی متاـددی شسـتند. در     شاینان دارای شباشت  ریم تااوه  ای  دو ناام مانایی لوی 
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2.  Leary & Tangney 

3.  Mischel & Morf 
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شـارا از ماـاشیم،    شا را برشااریم. بازناایی ههان  اینجا تالش خراشیم کرد برخی از شباشت
ــی  شــباشتی اســت  ــا     اول ــایی در اــاا ر  دادن اســت. در یکــی ب کــا در شــر دو ناــام مان

بـرای  « شـای اکتسـابی    ترانـایی »روایم و در دیگری  روبا« شا و صااه  رگا»شارا بردن  ههان
لـالو  در شـر دو ناـام مانـایی بـا      بـا   شرند.  مارفی می 1شر هایی از ههان دارای ربط ناری

شناسی، شـم    رو شستیم و از طریق ای  نرع روش روبا 2دشی  بر خردگزارش شناسی مبتنی  روش
شـای مانـایی  ماـی  و در اـاا        مثابۀ مااشیم ناری  مرتبط با تدالیبا  خرد و شم شخصیت، نا

شـنا  کنـف    شرند. بر ایـ  اسـا  کـار روان     مثابۀ وارایتی ایستا بازناایی میبا  تغییر، بوکا
د نا برساخت مانا برای فهم اینکا با چـا کسـی   شر  شد  در درون ننان داد  می اقیقت پنهان

 ایم. مراها
شناسـان اهتاـالی کـا در ایـ       تـری  روان   منزلۀ یکی از برهستابا  (1987) 3بایایستر

خرد چگرنـا  »ای با لنران   ارهاع شد ، در مقالا« خرد»شا بسیار با کارشای او دربارۀ   ناما  پایان
بـط تـاریخی ـ اهتاـالی ایـ  سـاز  را بـرای فهـم         کنـد ر   تالش مـی « با یک مسئوا بدا شد؟

اش را منخصـاً نـاظر بـا امریکـای شـاالی و        شناختی مررد مدارا ررار دشد. وی مبااث روان
بـا   «خرد»داند. او تالش دارد طی یک فرایند تاریخی ننان دشد چرا  شایی از اروپا می  بخ 

( از دیگـر  2012تـانگنی )  شناسی دارای یـک ربـط ناـری اسـت.     مثابۀ یک ساز  برای روان
شا مرردارهاع ررار گرفتا اسـت، نیـز در     ناما  است کا بارشا در ای  پایان« خرد»پردازان   ناریا

کند ننان دشد کا چرا بایستی از ای  ساز  بهر  هسـت )لـری و تـانگنی،      پووشنی تالش می
شای بایایستر و تانگنی    هریی از ماهرم خرد را در اید  (. فارغ از اینکا ربط ناری  بهر 2012

شناسی تاادی بر میزان و شکل  با نقد بکنیم یا نا، ناس  چاپ چنی  مقاالتی در دان  روان
نورد.   گذارد، و فضایی برای بلث در ایـ  بـار  فـراشم مـی      بردگی ای  ساز  تأثیر می  بدیهی

شـایی    مثابـۀ سـاز   با  شا نا  شای مرردوارسی در ای  پووش ، ای  ساز   ناما  کا در پایان  دراالی
مثابـۀ  بـا   انـد )تـانگنی(، بوکـا     )بایاسیتر( یا ااوی ربط ناری   شای اهتاالی  کا دارای داللت

شـای    تران انتاار داشت کـا از ایـ  رشگـذر کوینـا      شرند. البتا می  وارایتی متق  بازناایی می
شنا  از تصو  بینـتری   شد  برای نامیدن اشخاص، و شاینطرر هایگا  سرژگی روان ساختا

 برخرردار باشد. 
شـرد، بـر ایـ  ورـایت       گیری نامیـد  مـی    شا انداز   ناما  برای  ننچا در ای  پایان لالو 
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را شـم در  شـ    « تایی  فاصوۀ شخص از یک نرمان مای »گیری شارار    زند. انداز   دام  می
ایـ  ترتیـ  شـم شـخص و     کند. با   شنا  و شم در  ش  شخص  مرردمطالاا تدالی می روان

فهاند. در ای  طیـف    بردگی را درون یک طیف می  شنا ، طی ای  فرایند، شخص شم روان
بـا ورـایت نرمـانی در     شـرد، گـریی شـخص نسـبت      ای با شخص تخصـیص داد  مـی    نقطا
تراند با فرد کاک کند تا با سری نقطۀ انتهایی  طیـف، کـا     شنا  می ای ایستاد  و روان  نقطا

شرد، ارکـت کنـد. بـا ایـ  مانـا لاـالً         بازناایی می« نرمان سالمت روانی»متناظر با  لادتاً
شـا و    شـرد، براسـا  رگـا     از شـخص ارائـا مـی   « ناام مانایی  شخصیت»درون مانایی کا در 

شـرد.    ای دارای نسی   روانـی، و دارای نقصـان بازناـایی مـی      مثابۀ پدید با  صااه، شخص
ــری در   ــی  ام ــام م»چن ــرد نا ــایی  خ ــک « ان ــا  ی ــایی  براس ــری از تران ــابی     س ــای اکتس ش

شرد ای  است کـا شـر دو     پذیرد. بنابرای ، گریی ننچا تکرار می  صرره می   یافتا  تای   ازپی 
انگارانـا مـررد مدارـا رـرار       صـررتی شـیء  بـا   بردگی، فرد را  ناام مانایی، در مطالاۀ شخص

ی وهـرد دارد کـا چیـزی )یـک صـات، رگـا یـا        دشند؛ یانی فرض بر ای  است کا فرد  می
در درون « چیـز »وهـری نن   شرد و فرایند پووش ، دروارع، هست  کارکرد( با او منتس  می

   گرفتا ـ شد  است. ـ  فرض   فردِ پی 
 

 گیری  بحث و نتیجه
شای ناری، پاسخ سؤااله پووش  مرردمدارا ررار گرفت. در   شا و تبیی   از دا یافتا اداما در

شای دارای بار    لادتاً با صااه و رگا« ناام مانایی  شخصیت»پاسخ با سؤاا اوا، باید گات 
یالباً با کارکردشـای  « ناام مانایی  خرد»کا در  شناختی سروکار دارد، دراالی  مانایی  زیست

رو شستیم. برای پاسخ با سؤاا دوم  پووش ، ننـان   دارای بار مانایی  شناختی ـ اهتاالی روبا 
سـری  بـا   پزشـکانا   شـناختی و روان   شـای زیسـت    دادیم کا چگرنـا چـرخ  ناـری از ایـد     

تراند تررـیلی باشـد بـر چـرخ  از       شناسی مثبت و چارچرن شناختی ـ اهتاالی می  روان
شـای ایـ  دو    پاسخ با سؤاا سرم دروارع با تکیا بـر شـباشت  «. ناام مانایی  شخصیت با خرد»

گیـری از    شارا و ایستا از مااشیم و بهـر   گرفت؛ بازناایی  ههانناام مانایی مرردترها ررار 
مثابـۀ کنـف چیـزی در درون مارفـی     با  شنا  را دشی، کار روان  شناسی خردگزارش  روش

انجامد. با ترها با پاسـخ سـؤااله اوا     کند و لاالً با ادراکی شیءانگارانا از شخص می  می
ترانـد بـا مـا ننـان       تر است، زیرا می  بلثی ماصل و دوم، پاسخ با سؤاا سرم پووش  نیازمند

سـازی چرنـان لقـل سـویم         سازی و کوینـا   دشد کا چگرنا ای  مااشیم طی فرایندشای بدیهی
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 کار گرفتا شرند. با  ترانند با مثابا ایدئرلرژی  بازناایی شد  است و می
ررـرع مطالاـا بـدا    بـا م « مثابۀ یک ماهرم با»شا شخصیت و خرد   ناما  در لنران پایان

رو شسـتیم،   روبـا « شیءِ بالذاه»شرند گریی با یک   اند، درلرض با نلری بازناایی می  نند 
شخصـیت  »سازی   لباره دیگر ننچا با بدیهیبا  نا ماهرمی درون یک ساخت ناری مای .

شـارا درناـر گرفتـا     شا امـری  اتـی، و ههـان     انجامند، ای  است کا شارار  نن  می« و خرد
انـد. بـا بیـان دیگـر، فراینـد لواـی  کنـف          شرند کا لرامل یا متاوقاتنان مرررع مطالاا  می

انجامـد.    بردگی  شخصیت و خرد می  شارا صات/رگا و ترانایی، لاالً با بدیهی بردن  ههان
کند نا با ماهـرم   ای سامان یافتا کا خرانند  را متقالد می  ناما و نلرۀ اهرای نن با گرنا  پایان
با وارایت سروکار داریم. شرچند در بخ  ادبیاه پووشنی امکانی بـرای بلـث دربـارۀ     کا

شـا کـا ماـاشیای بـرای فهـم وارایـت شسـتند وهـرد دارد، امـا کویـت             اینکا اینها نا وارایـت 
نامـا لاـاًل در خـدمت ایـ  مررـرع نیسـت. ایـ  متقالدسـازی لاـدتًا بـا تاسـک بـا               پایان
 پذیرد.   شای نماری صرره می  شا و روش ز هدواشناسی پرزیتیریستی و نی  روش

پـذیرد،    سـازی صـرره مـی     شا بدیهی  ناما  یکی از فرایندشایی کا طی نن در ای  پایان
بـا   وگـر دربـارۀ شخصـت و خـرد     با بیان دیگر گات ااضار مااشیم مرتبط با سالمت است.

ننـد سـالم/ بیاـار یـا بهنجـار/      شایی ماهرمی ما  پردازی دربارۀ دوگانا  ناگزیر با بلث و ماهرم
دشـد در بـی      شا ننان می  ناما  یوتد. نگاشی با لنران پایان  نابهنجار یا اتی بالغ/ ییربالغ درمی

صـرره مسـتقیم و ییرمسـتقیم بـا دوگانـۀ      با  کار رفتا کابا  درصد از مرارد، لباراتی 50از 
ــالمت       ــد س ــاراتی مانن ــتند )لب ــاط شس ــاری در ارتب ــالمت/ بیا ــتالا   س ــک اخ ــا ی روان، ی

منارر التباربخنی با پووش ، رابطـۀ  با  پزشکی(. در بقیۀ مرارد نیز در پینینۀ پووش ، روان
شا بـا اختالالتـی ماننـد ارـطران، افسـردگی، وسـرا ، اخـتالاله شخصـیت، التیـاد،            ساز 
نـدی   ررار گرفتا اسـت. از ایـ  رشگـذر پووشنـگران در کالژب     ترها و . . . مررد اشار   نقص 
شـا بــا   مناـرر التباربخنــی بـا ماـاشیم شخصـیت و خـرد، بــا سـراغ رابطـۀ نن       بـا   نامـا   پایـان 

اـاا ماـاشیم یادشـد  از     اند، اما درلی   شای ناری مرتبط با بهنجاری/ نابهنجاری رفتا  دوگانا
 است.   زدایی دور نگا داشتا  بداشت

سـازی  شـخص        البتا با کویناشای مرتبط با بهنجاری/ نابهنجاری   دریوتیدن با دوگانا
، انتسـان صـات/رگا بـا شـخص،     «ناـام مانـایی شخصـیت   »نابهنجار نیز انجامید  است. در 

، ایـ  پدیـد  از   «ناـام مانـایی خـرد   »کند، اما در   انسان بهنجار را از انسان نابهنجار متاایز می
ار کسـی اسـت کـا    دشد. با ایـ  ترتیـ  مـثالً انسـان نابهنجـ       طریق انتسان کارکردشا ر  می
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تـری روی خـردش    تری برای خرد رائل است، با خرد مهربان نیسـت، کنتـرا کـم    ارزش کم
 ای  دارای افسردگی و ارطران بینتری است. با ای  ترتی  لاالً کوینـا دارد، و ییر ، و لذا 

 شا مدام در ااا برساختا شدن است.   ناما  نام انسان نابهنجار طی ای  پایانبا 
طرر کوی ننان با  سازی، ارهاع با منابع هدید است.  شای بدیهی  ز روشیکی دیگر ا

شناسـی   شای دانـ  روان   دادن اینکا مرررع پووشنی و ابزارشای مررد استااد  نخری  یافتا
شــای التباربخنــی بــا پــووش  اســت. مــثالً ورتــی کســی بخراشــد از      اســت، یکــی از روش

شـای نیزنـک، کتـل و دیگـران را بـا نقـد         ر ایـد  نامۀ کورنینجر استااد  کنـد، نـاگزی   پرس 
دشد تا بـا تکیـا بـر نن      کند، تا درنهایت با کورنینجر برسد و ای  بلث را مبنایی ررار می  می

شناسی شخصیت مارفی کنـد )زارلـان،    استااد  از کورنینجر را نخری  دستاورد دان  روان
نخری  یافتـا اسـت، اسـتااد  از نن در    کا ننان دادیم ای    کا چنی  شد، شای   (. شای 1388
، 1کر ی  شرد. با ای  ترتی  اگرچا در اندینۀ نیزنک، کتل، کاستا و مک  ناما ترهیا می  پایان

روایم، اما ایدۀ کوـی یانـی    شا روبا  شای متااوتی از صات/ رگا  و کورنینجر با تاداد و کیایت
شـرد؛ شـناخت     بـدیهی بازناـایی مـی    گیری از مااشیای مانند صات و رگا چرنان امری  بهر 

شـارا، رویکـرد اـاکم اسـت.      شخص با استااد  از رویکرد صااه، نن شم در وها ههـان 
شـا ماننـد     نیز اگرچـا بـا طیـف متنـرلی از کارکردشـا و ترانـایی      « ناام مانایی خرد»درمررد 

ینکـا ایـ    ، ا«خـرد »ایم، اما با تکـرار ماهـرم    ارمت، شاقت، کنترا، کارنمدی، و ... مراها
بردگی دارای ربط ناـری اسـت، بـا امـری بـدیهی بـدا         ماهرم برای پووش  دربارۀ شخص

شـای    سازی دروارع تکرار داا مرکزی  شر یک از ای  ناام  تری  شیرۀ بدیهی شرد. لذا مهم  می
شناسی و چـارچرن ناـری در مـرز      شا ننان دادن اینکا روش  ناما  مانایی است. پس در پایان

شـرد،    شناسی ررار دارد، اگرچا با رصد التباربخنـی بـا پـووش  اهـرا مـی      وز  رواندان  ر
 زند.   سازی نن نیز دام  می  لاالً از طریق فرایند تکرار داا مرکزی، با بدیهی

ــم   ــاید مه ــا ش ــ  شا ــا ای ــا  ب ــیرۀ کوین ــری  ش ــدیهی     ت ــازی و ب ــتااد  از    س ــازی اس س
شناسـی    شـرد. پووشنـگران در ایـ  روش       مـی ای است کا پرزیتیریستی خراند  شناسی  روش

شـا   نامـا  پرسـ  برند. ای  ابزارشـا    نامند، پی  می  کار خرد را از طریق ننچا ابزار پووش  می
بـر اینکـا افـراد یکسـان      ناما دارای یک فرض پینینی است مبنی گیری از پرس   شستند. بهر 
گیـری رـرار داد. بـا      ناری مررد انداز شا را از نار یکسری مااشیم  تران شاۀ نن  شستند و می
شـرد.    پنداری اشخاص بـدیهی هوـر  داد  مـی     ناما، یکسان کارگیری پرس با  ای  ترتی  با

                                                                                                                                        
1.  Casta & McCrae 
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گیـرد، لاـالً ایـ  فـرد اسـت کـا درماـرض          ای در اختیار یک فرد ررار می ناما پرس ورتی 
شرند. شخص، در ای    می ناما خراند  ترتی  از منار پرس   گیرد و بدی   ناما ررار می پرس 

شناسـی ماـی ، کـا درون      خراند  شدن، شم از منار ماهرمی مای ، و شم از منار یک روش
ای   شـا بـا گرنـا    ناما پرس نید. اما   یابند، با ررۀ ادراک درمی  ساخت گاتاانی ماینی مانا می

شا لادتاً ورتـی کسـی     ناما  اند. در ای  پایان  شرند گریی ابزارشای کنف اقیقت  بازناایی می
شـای متاـدد را    نامـا  پرسـ  ای از   نامـۀ ماینـی اسـتااد  کنـد، تاریخچـا      خراشد از پرسـ    می

نامـا نیسـت.    کند، اما ای  نقد، شامل خردِ ژانر پرس   شا را با نقد می شارد، و اتی نن  برمی
ی ننـان داد   شـد  از نن چرنـان امـرری بـدیه      شای استخرا   ناما و داد  با ای  ترتی  پرس 

 شرند.   می
ناما اامل اقیقت مارفی شد، پووشنگر نیز در مقام کاشف اقیقت  ااا کا پرس 

شـرد، کاشـای کـا از چیـزی در درون اطـالع دارد کـا خـرد اشـخاص از نن           بازناایی مـی 
انی بـا دسـت  شـرند، گـریی ابزار    ای بازناـایی مـی    شناسان با گرنا خبرند. با بیان دیگر روان  بی

کنـف کننـد و بـا ناـای      « خـرد »و « شخصـیت »تراننـد اقیقـت را از درون     د کا مـی شستن
یـک    گذارند، و نیز ننان دشند کا کدام یـک از اکتنافاتنـان لامـل سـالمت روان و کـدام     

شـنا  در   دشـد؛ روان   سـازی ر  مـی    لامل بیااری روان است. و با ای  ترتی  فرایند سـرژ  
 شستند.     است و نابهنجارانی کا نیازمند درمان/ تاایرمقام کسی کا با دان  درون مسوم 
بریم. با باور ما   ای دوبار  با ماهرم بازناایی با پایان می  در پایان، ای  مقالا را با اشار 

بازناایی لاوی است کا فارغ از نیت پووشنگران دارای پیامدشایی لاوـی اسـت. بازناـایی،    
شـرد. یانـی لاـل      انسان با مرررع مطالاا بدا مـی در اینجا دروارع لاوی است کا طی نن 

نامـا   ، نسبت  را با شخصی کا در اـاا پـر کـردن یـک پرسـ      «شخصیت و خرد»بازناایی 
نامـا اسـت کـا دارد فـرد را درون یـک ناـام        کند، در لرض ایـ  پرسـ    است روش  نای

از ماـانی، یـا    نورد. و بـا ایـ  ترتیـ  طـی ایـ  فراینـد ناـامی         بازناایی مای  با ررۀ فهم می
شـا در نن ماـی  اسـت، و ترتیبـاهِ       شـرد کـا هایگـا  سـرژ       شا ساختا مـی   ای از تدالی  شبکا

شا تا اد ماکـ  دوبـار      شای سرژ   ناما نیز لاالً در خدمت ای  است کا هایگا   اهرای پایان
ــان دیگــر لاــل بازناــایی در خــدمت بازترلیــد مــداوم هایگــا    ــا بی  شــای  بازترلیــد شــرد. ب

سازی ای  پیامدِ بازناایی نادید  گرفتا   سازی و کوینا  شاست، اما  یل فرایندشای بدیهی  سرژ 
 شرد.  می

شـای    نامـا   شای ای  پووش  ای  برد کا تنها بر یک پایان  تری  ملدودیت یکی از مهم
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را  شرد پووشنگران دیگر ای  مسیر  شد  در یک داننگا  تارکز داشت. لذا پیننهاد می  دفاع
لـالو   بـا   کار گیرند.با  شناسی ایران شای منتنرشد  در سپهر روان  ناما  درون مقااله و پایان

تراند مرررع پـووش     شناسی ههانی می ای ای  چرخ  در فضای کوی روان  مطالاۀ مقایسا
 دیگری باشد کا با تکایل ای  پووش  بینجامد.  
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