
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 از کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان  مده  خالصه فصل

 آزادی و شخصیت موضوع: 

 163تا  149صفحه: 

***************** 

فرد، مجوعه نفسانیات عوامل باطنی و ظاهری  های فارسی عربی و التین به مجموعه  نامه در لغت   شخصیت ✓

 شود.)احساسات، عواطف و افکار( یک فرد گفته می 

شده:    روانشناسیدر   ✓ گفته  شخصیت  تعریف  منظومهدر  از  متحرکی  و  پویا  سازمان  های  »شخصیت، 

 «شود. روانیست که سازگاری بی همتای فرد را با محیطش موجب می 

ا هم درحال کارکردن هستند. که هرکدام از  هایی که به صورت هماهنگ بیعنی مجموعه دستگاهبدن انسان   ✓

 تر. های کوچک شوند از دستگاه ها، متشکل می این دستگاه

شخصیت:   ✓ از  آلپرت  گسترده تعریف  سازمان  از  است  عبارت  از  شخصیت  شده  تشکیل  که  ای 

 های روانی هماهنگ و دارای اثر متقابل روی یکدیگر. های روانی؛ منظومهمنظومه 

 شخصیت در نظر آلپرت:دو ویژگی  ✓

 یعنی شخصیت هر انسانی در حال دگرگونی است.  پویا و متحرک است.  -1  •

. البته همه موجودات  کند که سازگاری بی همتای فرد با محیطش را ایجاب می   عامل متغیِّر است  -2  •

عاالت  چه زنده و چه غیر زنده بر اساس فعل و انفعاالتشان با محیط سازگاری دارند هر چند فعل و انف

 انسان تفاوت اساسی با سایر موجودات دارد. 

»شخصیت عبارت است از آن سازمان، آن هماهنگی شکل یافته :  شهید بهشتیتعریف شخصیت از نظر   ✓

های روانی و رفتاری هر انسان که منشأ سازگاری اوست با محیطش. یعنی هر فرد عوامل و منظومه 

رابر عوامل محیطی  رد. حتی دو نفر انسان در ب انسان برای سازگاری با محیطش فرمول خاصی دا

حتماً الزم نیست واکنش مشابهی داشته باشند، بلکه معموالً میان کنش و واکنش اینها با عوامل  

 « محیط تفاوتهاست. 

فروم(:   ✓ اریک  )نوشته  آزادی  میتعریف  دنیا  به  آدمی  درماندهوقتی  و  ترین  ناتوان  و  آید،  است،  جانور  ترین 

با طبی آنچه غرایز تعیین می انطباقش  پایه  بر  نه  آموختن است،  اساس  بر  به  کنند. در جانوران عالی عت  تر، 



 

 

شود  رو به کاستی و بلکه نیستی است و هستی انسان از هنگامی آغاز میای  مقوله   غریزهخصوص در انسان،  

جباری خود را از  که عدم تثبیت اعمل به وسیله غرائز از حد معین تجاوز کند و انطباق با طبیعت خاصیت ا

هایی به ارث رسیده تعیین نشود. به عبارت دیگر از همان  دست بدهد و دیگر طرز عمل به وسیله مکانیسم

 اند.غیر قابل جدایی هستی انسانی و آزادی ابتدا 

خیلی    »غریزه جنسی« تفاوت است. استفاده کلمه  »غریزه« و »میل«  الیته باید توجه کرد درمورد انسان بین   ✓

و ناآگاهانه معموال. اما میل    های خارج از دسترس و کنترل شده ل صحیحی نیست. غریزه یعنی انخاب استعما

هر چند اساش وجودش معموال خارج از انتخاب انسان است اما میزانش و کم و زیادش به دست انسان است.  

انسان است که انتخاب     در انسان غریزه یا نیست یا خیلی کم هست. اما امیال مختلف در انسان وجود دارد و 

 کند به هر کدام چقدر کشش پیدا کند. می 

انتخاب سارتر:   ✓ از  ناشی  نشود  دو  قهرمان  و  بیاید  دنیا  به  مادرزاد  فلج  اگر کودکی  عقیده من  »به 

ای است که برای نشان دادن نقش انتخاب و آزادی در انسان جالب  شاید این مبالغه باشد، اما مبالغه  اوست.«

 است. 

گوید:  کند. اریک فروم می و انتخاب آزادانه است که زندگی و شخصیت ما را زندگی و شخصیت انسانی می آزادی   ✓

   بخشد آزادیست.« »آنچه به هستی انسان کیفیتی خاص می 

کنند باید توجه  چه در مدرسه و چه خارج از مدرسه فعالیت می تربیت انسان  بنابراین کسانی که در زمینه   ✓

خاطر آزادی و شخصیت  ال تربیت انسانی هستند که آزادی و شخصیت دارد. و نباید به داشته باشند که در ح

 کند. کند درواقع ضعف خودش را ابراز می او به پرخاشگری و... متوسل بشوند و هر مربی که پرخاشگری می 

عنی حتی  از جانب خدا آمده تا انسان خود انتخاب کند و خویشتن را بسازد. یعنی چه؟ یها  بصائر و نشانه  ✓

ها کمکی بیش نیستند و نباید باشند. نه فقط نیستند، بلکه نباید  برای ساختن انسانپیغمبر و امام و قرآن  

ها اقدامی کند، قران  خواهد بیش از این حد برای به راه آوردن انسانباشند. آنجا که پیغمبر از روی شوق می 

 دهد. به او فرمان ایست می 

 

 


