
 

 
  
  

اندوه ناشی «و  »های مادی مشغولی دل«، »مثلث تاریک شخصیت«نقش 
  »گناهان کبیره«در  »از مقایسه

  *قاسم آهی    
  

 چكيده
انـدوه  «و  »هـاي مـادي   مشغولي دل«، »مثلث تاريك شخصيت«اين پژوهش با هدف بررسي نقش 

از نفـر   566 ،انجام شد. در يك پژوهش توصيفي همبستگي »گناهان كبيره«در  »ناشي از مقايسه
پرسشـنامه هفـت گنـاه    «اي انتخاب و به  گيري خوشه با روش نمونه دانشجويان دانشگاه بيرجند

و  »مقيــاس حســادت«، »مقيــاس انــدوه مقايســه خــرده«، »مقيــاس شخصــيت تاريــك«، »كبيــره
هـاي   دادند. براي آزمـون فرضـيه  پاسخ  »قناعت−مقياس حرص«، »مشغولي مادي مقياس دل خرده«

عبارتنـد  ها  يافتهبعضي از پژوهش از همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد. 
) انـدوه  2كننده خشـم هسـتند؛    بيني  هاي مادي پيش مشغولي ) اندوه مقايسه، ماكياوليسم و دل1: از

باشـند؛    كننـده حسـادت مـي    بينـي   هاي مادي و سـايكوپاتي پـيش   مشغولي مقايسه، ماكياوليسم، دل
پرسـتي   كننـده شـكم   بينـي   هاي مادي پـيش  مشغولي ماكياوليسم، اندوه مقايسه، سايكوپاتي و دل )3

باشـند؛    كننـده حـرص مـي    بينـي   هاي مادي و سـايكوپاتي پـيش   مشغولي ) ماكياوليسم، دل4هستند؛ 
ــدوه مقايســه و دل )5 ــيبي  هــاي مــادي پــيش مشــغولي ماكياوليســم، ان ــده شــهوت هســتند؛  ن كنن
كننـده غرورنـد و    بينـي  هاي مادي، سايكوپاتي و انـدوه مقايسـه پـيش    مشغولي ماكياوليسم، دل )6
  .كننده تنبلي هستند بيني هاي مادي، اندوه مقايسه، سايكوپاتي و ماكياوليسم پيش مشغولي دل

مقايسـه، گناهـان   هاي مادي، اندوه ناشـي از   مشغولي مثلث تاريك شخصيت، دل واژگان كليدي:
  .كبيره
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  مقدمه

الهی است و آنچه این مهم را تهدیـد تعالی  سمت به انسان هدایت عوامل ترین مهم تربیت و تعلیم
هـا  هیچ دردی برای دل«فرماید:  می بارهدر این  است. امام علی گناه تربیتی سوء تأثیرات کند می

تعـالی بـر بنـده  و  برای خدای تبارک«اید: فرم نیز می امام صادق 1».تر از گناهان نیست دردناک
در  2».شود ها برداشته می یکی از آن پرده ،باایمانش چهل پرده است که هرگاه گناه بزرگی انجام دهد

هـا آثـار سـوء آنکـه ازجملـه اسـت  شـده دیث برای گناهان پیامدهای بسیار زیادی بیاناحاقرآن و 
 زوال و از بین رفتن معرفت یا تغییر و  سببتواند مانع پیدایش معرفت،  . گناه میباشد میمعرفتی آن 

دهد احساس گناه افراطی  ها نشان می ). یافته١٣٩٠وارونگی معرفت شود (جعفر طیاری دهاقانی، 
تر و ابـتال بـه انـواع بیشـحـد، زمینـه را بـرای گنـاه  از  و احساس گناه بـیش شود میسبب اضطراب 

فرمایـد:  مـیقـرآن کـریم خداوند در  دارد. نیزآورد. گناه آثار اجتماعی  روانی فراهم می های بیماری
نیـز زوال  امـام علـی ).٣٠(شـورا،  3»هر مصیبتی به شما رسد در اثر دستاورد خود شماسـت«

به خدا سوگند هـیچ مّلتـی، از آغـوش نـاز و «فرماید:  میکند و  میها را ناشی از گناه معرفی  نعمت
 گناهانی که مرتکب شدند، زیرا خداوند هرگز بـه بنـدگانش سبب ندگی گرفته نشد، مگر بهنعمت ز

  ).١٧٨البالغه، خطبه  (نهج »دارد ستم روا نمی
ای بـه گنـاه  حال، مقوله گناه در هر آیین و فرهنگی، تعریف خـاص خـود را دارد. در جامعـه  هر  به

ر، همان گناه اهمیت کمتـری دارد. در جامعـه ای دیگ شود و در جامعه خاصی اهمیت بیشتری داده می
دادنـد و متـون اوسـتا و پهلـوی افـراد جامعـه را بـا  ایران باستان، اهمیت خاصی بـه دوری از گنـاه می
). در اسـالم ١٣٩٣زاده بهتـاش،  داشـتند (حسـین ترساندن از عقوبت کار و قهر ایزدان، از گنـاه بازمی

ر دین مسیحیت شخص مرتکب گناه کبیره فیض خداونـد به دوزخ شده و د شخص گناهکار را محکوم 
دهد در مسیحیت این مطلب نخستین بار توسط پولس قدیس مطرح شد. در آغاز عصر  را از دست می

ارائـه داد. پـاپ گرگـوری نخسـتین  4پونتو فهرستی از هشت گناه کبیره مسیحیت، راهبی یونانی به نام دُ 
گانه و رسمی از این گناهان را  تغییرات را در قرن شانزدهم در فهرست گناهان کبیره داد و فهرستی هفت

ای از گناهان بـزرگ  های آینده مجموعه منتشر کرد. محققان معتقدند که موضوع نویدبخش در پژوهش
). این گناهان نخست در ٢٠١۴و همکاران ،  5وسلکاشوند ( عنوان گناهان کبیره شناخته می است که به

                                                           
ُنوِب ١ ْوَجُع ِلْلُقُلوِب ِمَن َالذُّ

َ
 ).٢٧۵، ص٢، ج١٣۶۵(کلینی، . َال َوَجَع أ

ذیَن َمَعُه: یا ٢ نا هذا َعْبُدَك َقْد ِاْنَکَشـَفْت َعْنـُه . َفِاذا َعِمَل َاْرَبعیَن َکبیرًة ِاْنَکَشَفْت َعْنُه الُجَنُن ، َفَتُقوُل الَمالِئَکُة ِمَن الَحَفَظِة الَّ َربَّ
َوَجلَّ ِاَلیِهنَّ َاِن اْسُتروا ْجِنَحِتُکْم (مجلسی،  الُجَنن َفیوَحی اللُه َعزَّ

َ
  ).٣۶١، ص٧٣ق، ج١۴٠۴َعْبدی ِبأ

ْیدیُکْم َو َیْعُفوا َعْن َکثیٍر.٣
َ
صاَبُکْم ِمْن ُمصیَبٍة َفِبما َکَسَبْت أ

َ
 . َو ما أ

4. deadly Sin 

5. Veselka 
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شـوند و  های متضادشـان شـناخته می عالم مسیحیت معرفی شدند. گناهان کبیـره همـراه بـا فضـیلت
روی در خـوردن)، حـرص و  پرسـتی (میانـه دوستی)، شکم از خشم (بردباری)، حسادت (نوع  عبارت

 1کوشـی) هسـتند (بجسـزی، بلـی (سختطمع (احسان)، شهوت (پاکدامنی)، غـرور (تواضـع) و تن
های مرتبط با آن تنها راه درمان نفس انسان و راه درمـان  ). ارتباط مداوم با علم اخالق و پژوهش٢٠١١

و نخستین گام در جهت رسیدن به این هدف، شناخت و ارزیابی  دردهای روان انسان را در اختیار دارد
  گیر در انجام گناهان است.عاطفی در−آیندهای شناختی های پیش دقیق ویژگی

خودشـیفتگی،  :اند از است که عبارت شده سازه مرتبط به هم تشکیل سههای تاریک از  گانه سه
گری  بینــی و خودســتایش ماکیاولیســم و ســایکوپاتی. خودشــیفتگی بــه معنــای داشــتن خــودبزرگ

هنگـامی و «فرمایـد:  داوند بزرگ میه خاربین ا). در ٢٠١٧ و همکاران، 2(موریس است شده اغراق
جـاد یشوند که گنـاه در دلشـان ا یم یدستخوش آن غرور ،شود از خدا بترسید یشان گفته میبه اکه 
 ). در حـدیثی از امـام علـی٢٠۶(بقره،  3»است یبد قرارگاهو تنها درمان دردشان جهنم  ،کرده

غرور و فریب آن را آبیاری کردند و محصـول ها بذر فجور و گناه را افشاندند و با آب آن«آمده است: 
، ء(اسرا 5اند که راه رفتن با غرور افاده اینان افرادی پر 4.»درو کردند ،آن را که بدبختی و هالکت بود

اســت. آنــان   بین بــا دیگــران معــرف شخصــیت خــودبزرگدرســت ایشــان ) و طــرز برخــورد نا٣٧
کید بر منافع و سود شخصـی و  توجهی بدبینانه نسبت به  بیماکیاولیسم به معنای  اصول اخالقی، تأ

). ریاکـاری و فریـب در ٢٠١٧شاخصه اصلی آن فریبکاری و ریاکاری است (موریس و همکاران، 
پذیرش نیست. خداوند در قرآن ریاکاران را منـافق معرفـی  و مورداست آیات و روایات نیز رد شده 

ن اسـت کـه چـون بـه نمـاز یـآنان انشانه و  ...ندکن یرنگ میمنافقان با خدا ن«فرماید:  کند و می می
 یکنند و خدا را جز اندک یا میر ،خوانند یستند و چون در انظار مردم نماز میا یستند با مالل میا یم
گونه ریایی شرک است،  هر«است:  شده نیز روایت ). از امام صادق١۴٢ نساء،( 6»کنند میاد نی

ثـوابش بـر  ،به عهدۀ مردم است و هر کس برای خدا کار کند او پاداش ،هر کس برای مردم کار کند
عاطفه بودن و سنگدلی، همدلی پایین، رفتار   بی همچونهایی  سایکوپاتی نیز با ویژگی 7.»خداست

). خداونـد در قـرآن ٢٠١٨ 8،شود (هادسـون  میمالحظه توصیف   بیاجتماعی و سبک زندگی  ضد
                                                           

1. Bejczy  

2. Muris  

ُة ِبْاِإلْثِم ٣ َخَذْتُه اْلِعزَّ
َ
ِق اللَه أ ُم َو َلِبْئَس اْلِمهاُد.. َو ِإذا قیَل َلُه اتَّ   َفَحْسُبُه َجَهنَّ

ُبوَر (نهج4   ).٨٩البالغه، خطبه  . َزَرُعوا الُفُجوَر، و َسَقوُه الُغروَر، و َحَصُدوا الثُّ
ْرَض َو َلْن َتْبُلَغ اْلِجباَل ُطوًال.5

َ
ْرِض َمَرًحا ِإنََّک َلْن َتْخِرَق ْاأل

َ
  . َو ال َتْمِش ِفی ْاأل

الِة قاُموا ُکسالی. ِإنَّ اْلُمنافِ 6   ُیراُؤَن الّناَس َو ال َیْذُکُروَن اللَه ِإّال َقلیًال.  قیَن ُیخاِدُعوَن اللَه َو ُهَو خاِدُعُهْم َو ِإذا قاُموا ِإَلی الصَّ
ُه َمن َعِمَل ِللناِس َثواُبُه َعلی الّناِس َو َمن َعِمَل ِلّلِه کاَن َثواُبُه َعَلی ا٧   ).۴٠١، ص ٣، ج ١٣۶۵لّله (کلینی، .ُکلُّ ِریاٍء ِشرٌک ِانَّ

8. Hodson 
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ه دلیل دیدن معجزات و تسلیم نشدن در برابر خداوند نسبت کریم سنگدلی را به برخی از یهودیان، ب
های تاریـک  ). ایـن جنبـه٧۴عنوان نوعی عذاب و کیفر معرفـی کـرده اسـت (بقـره،  داده و آن را به

توجـه  های شخصیتی مورد بندی طبقهدیگر دهنده ماهیت انسانی را که در  شخصیت عناصر تشکیل
  ). ٢٠١٧ و همکاران، 1(جوناسونکنند  بهتر تبیین می ،اند قرار نگرفته

گانه تاریـک همبسـتگی معنـاداری بـا مـدل پـنج  اند که صفات سه ها نشان داده  اگرچه پژوهش
آورتـری بـا متغیرهـای شخصـیتی    تـر و الـزام  قـوی ی شخصیت دارند، اما این صـفات رابطـۀعامل

و نیـز رفتارهـای بدخواهانـه  HEXACOصداقت/ فروتنی مـدل  همانندنشده درون مدل  یکپارچه
هـای  است که این صفات تأثیر یکسـانی بـر بـروز سـندرم شده همچنین مشخص ؛اجتماعی دارند

تر در  های فوری و کوچـک  جویی (تمایل به انتخاب پاداش تاری مشابه همانند سوگیری در پاداشرف
 از  مصرف بیشمانند مختلف ( انۀبین کوتهتر و با تأخیر)، انجام رفتارهای  های بزرگ  مقایسه با پاداش

و کشـیدن سـیگار) داشـته و  زودگـذرالکل، مصـرف مـواد مخـدر، برقـراری رابطـه جنسـی  اندازه
عنوان  گانـه تاریـک بـه  صفات سـه ،کلی طور ). به٢٠٠٩ و همکاران، گری دارند (جوناسون تکانش
شوند که با رفتارها و  میهای استراتژی چرخه زندگی سریع و بیمارگونه کاذب در نظر گرفته  شاخص
)؛ ٢٠١۵ و همکـاران، خودپسـندی) (جوناسـونهمچـون هایی مشابه با هفت گنـاه کبیـره ( نگرش

) و پرخاشـگری ٢٠٠٩مدت و اسـتثمارگری (جوناسـون و همکـاران،  های زناشویی کوتاه استراتژی
گانـه   اسـت کـه صـفات سـه شـده بر این، مشخص ؛ افزونهستند ) همبسته٢٠١۵ 2،(جونز و نریا
های اخالقـی  های فردی در هفت گناه کبیره دارند و مقایسه با بنیان ای مستقیم با تفاوت  تاریک رابطه
کنند   میهای فردی در گناه ورزیدن را تبیین  تا واریانس تفاوتتوانند  میبرابر بیشتر  ششاین صفات 

  ). ٢٠١۴(وسلکا و همکاران، 
گرایانـه بـر  های مادی مشغولی های مادی است. دل مشغولی دلبین دیگر این مطالعه  متغیر پیش

تحسـین، داشـتن   هـای قابـل این باور داللت دارند که به دنبال اهداف مادی بـودن، داشـتن دارایـی
منزلـت بـاالی ناشـی از میـزان کاالهـای مصـرفی و بـه دسـت آوردن  اهگرفتـه از ر  احساس شـکل

اپرستی و دلباختگی ی). مسئله حرص و آز، دن٢٠١٨ 3،ساکر است (ماسوم و  میها، امری الزا  دارایی
ده و یـوهک، نکار خطرنـایطور خاص قرآن بس دگاه دین و بهیو دلدادگی نسبت به مواهب ماّدی از د

بـه تـرین موانـع  امل اخـالق از بزرگکر خودسازی و تییقین در مس  ه انواع شر و فساد است و بهیما
انـه کودکچه یا را نوعی بازیزندگی دنبسیاری ). قرآن در موارد ١٣٨۵(مکارم شیرازی،  رود شمار می

                                                           
1. Jonason 

2. Jones & Neria 

3. Masoom & Sarker 
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(انعـام،  1»سـتیزی جز بازی و سرگرمی نیا چیزندگی دن« :فرماید شمرد و می و لهو و سرگرمی می
خبرنـد و  چیز غافل و بی کند که از همه  ). در این آیه در حقیقت دنیاپرستان را به کودکانی تشبیه می٣٢

بیننـد.  قـدمی آنهـا وجـود دارد نمی  اند و حّتی خطراتـی را کـه در یـک بازی مشغول تنها به سرگرمی و
کنـد (روم،  و برق دنیا انسان را از آخرت غافـل می همچنین اشاره شده است که مجذوب شدن به زرق 

 و برق دنیای فریبنده یکی از موانع مهم بر سر راه تکامل معنوی  دهد که زرق ). این تعبیرات نشان می٧
بـرد. نکـوهش از دنیاپرسـتی در روایـات  جایی نمی انسان است که تا این مانع را پشت سر ننهد، راه به 

ای دیـده  صورت بسیار گسـترده البالغه به  های نهج و خطبه ویژه در سخنان پیامبر اکرم اسالمی، به
 2».اپرسـتی اسـتترین گناهان، دنی بزرگ«نقل شده است که فرمود:  شود. در حدیثی از پیامبر می

ها و ریشـه همـه  دنیاپرستی سـرآغاز فتنـه«نیز آمده است که فرمود:  همین معنا از امیرمؤمنان علی
هـای  های متفکران غربی نیز گزارش شده است کـه فعالیت در آثار و اندیشه 3».هاست ها و رنج محنت

هـای   اقتصاد مبتنی بـر ارزششوند و   خوبی با هم جمع نمی  اقتصادی و رفتارهای متمرکز بر مذهب به
ای منفـی میـان سـطح   دیگر، رابطه عبارت  ). به ٢٠١٣ 4مذهبی در اقتصاد جهانی دوامی ندارد (پیس،

). گـزارش شـده اسـت کـه افـراد دارای ٢٠١٨داری وجـود دارد (ماسـوم و سـاکر،  گرایی و دیـن  مادی
گرایی پـایین  ، در برابـر افـراد دارای مـادیرنجوری باال دارنـد پذیری کم و روان گرایی باال، تطابق  مادی
های دیگـر نشـان داد کـه  ). یافتـه٢٠١۴ 5پذیری بـاالیی دارنـد (واتسـون، رنجوری پایین و تطابق روان
کـه رفتـار  یابـد، در حـالی   گرایی در دختران و پسران، از کالس ششم تا کالس هفتم افزایش مـی مادی
یابد؛ افزون بر این مشاهده شـد کـه   ستان و افراد غریبه کاهش میدوستانه آنها نسبت به خانواده، دو  نوع

دوستانه نسبت به دوستان و افـراد غریبـه   ای طولی با کاهش رفتارهای نوع  گرایی در نوجوانان رابطه  مادی
  ).٢٠١٨و همکاران،  6دارد (یانگ

انـدوه ناشـی از مقایسـه بـا دیگـران  ،شود سومین متغیر که ارتباط آن با گناهان کبیره بررسی می
هـا و  های فراوانی برای یادگیری درباره باورها، توانایی با فرصت خود است. افراد در تعامالت روزانه

توانـد بـرای   مـیهای اجتمـاعی  شوند. این اطالعات حاصـل از مقایسـه  میرو  هزندگی دیگران روب
). در آثــار دینــی و ٢٠١۵و همکــاران،  7گــلکــار رود (وه ارزیــابی خــود بــ فراوانــی ماننــداهــداف 
ب یه نصـکـی یهـا یعنـی ناراحـت شـدن از نعمت ،له اخالقـییهای متفکران مذهبی این رذ اندیشه

                                                           
ْنیا ِإّال َلِعٌب َو َلْهٌو.١  . َو َما اْلَحیاُة الدُّ
کَبُر الکبائِر ُحبُّ الدنیا (مجلسی، ٢   ).٣۵۶، ص۵۴ق، ج١۴٠۴. أ
ُس اْلِفَتِن َو اْصُل اِلمَحِن ٣

ْ
ْنیا َرأ   ).۴٨٧٠، ح١٣۶۶(تمیمی آمدی، . ُحبُّ الدُّ

4. Pace 

5. Watson 

6. Yang 

7. Vogel 
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ن راه نکوهش شده اسـت و ایـن رذیلـه یوشش در اکها و حّتی تالش و آنگران شده و آرزوی زوال ید
داشـته اسـت (مکـارم شـیرازی،  ار منفـی فـردی و اجتمـاعییخ بشر آثار بسـیاخالقی در طول تار

د. خداونـد در قـرآن یـتوان د داستان قارون میدر ها را  گونه مقایسه این ای از ). در قرآن نمونه١٣٨۵
ا یـدن یهایی که هدفشان زندگآنشد.   سوی قومش بیرون  نتش بهیقارون غرق در ز«فرماید:  کریم می

 1»اسـت بزرگـیبهـره دارای کـه او  ، داشتیمدارد آنچه را که قارونمانند ز یکاش ما ن  گفتند: ای ،بود
از  پسه شما را کتاب دوست دارند کاری از اهل یبس« :یا در قرآن مجید آمده استو ) ٧٩(قصص، 
شـه یه در وجـود آنـان رکـحسدی است  سببن به یفر برگردانند و اکمان آوردن، به حال یاسالم و ا

رونـد و بـه  ا مییه چنین افرادی یا از دنکرسد  ). قرآن معتقد است زمانی فرا می١٠٩(بقره،  2»دواند
هـا را در هـم آنهای  رومنـد حـق، توطئـهیا، سـپاه نیـن دنیا در همو یشوند  مجازات الهی گرفتار می

ا خـدزیـرا ، نسـازد زده شـان تـو را شـگفتیو امـوال و اوالد ا«د: فرمایـ میکوبد. همچنین قرآن  می
ه، ین آی). ا۵۵(توبه،  3»دیدر آه ا عذابشان کند و در حال کفر جانشان بیوسیله آن در دن خواهد به یم
 یهای قـارون ه مردم در مواجهه بـا زنـدگیکخواهد  دست گذاشته است و می »زدگی شگفت« یرو

هـم و  مـی هـای اجتمـاعی دائ دهند که هـم مقایسـه  مینشان نیز زده نشوند. شواهد تجربی  شگفت
و  4افسـردگی (فـین اشـتاینهمچـون پیامـدهای منفـی  شـده های اجتماعی مـوقتی انجـام مقایسه

) و ٢٠١١ 5،)، خودارزیابی (هافرکامپ و کرامر٢٠١۴نفس (لی،  )، تغییر در عزت٢٠١٣همکاران، 
ــال دارد. در ٢٠١٣و همکــاران،  6شــناختی (کــراس کــاهش بهزیســتی روان ــه دنب ای  طالعــهم) را ب

ای صـعودی در مقایسـه بـا  گیری مقایسه کنندگان دارای جهت زارش کردند که شرکتگپژوهشگران 
های اجتماعی در  ای اجتماعی نزولی پس از انجام مقایسه گیری مقایسه کنندگان دارای جهت شرکت
نفس کمتر و عاطفه منفی باالتری داشـتند. همچنـین در ایـن  تر، عزت ادراکی پایین بوک، خود فیس
دادنـد، سـوگیری   میهای اجتماعی بیشتری را انجام   افسران پلیسی که مقایسه ش مشخص شدپژوه
دیگـری محققـان  ).٢٠١۵گروهی بیشتر و رضایت شغلی کمتری دارنـد (وگـل و همکـاران،  درون

بسـتگی  های دل نفس، اضـطراب، سـبک بوک بـا عـزت گزارش کردند که مقایسه اجتماعی در فیس
هـای   نشان داد افرادی که مقایسهنیز های دیگر  همبستگی دارد. یافتهاجتنابی و عدم امنیت در رابطه 

دادند، حسادت، احساس گناه، حسرت و حالـت دفـاعی بیشـتری را   میاجتماعی بیشتری را انجام 
                                                           

ُه َلُذو َحظِّ   . َفَخَرَج َعلی١ وِتَی قاُروُن ِإنَّ
ُ
ْنیا یا َلْیَت َلنا ِمْثَل ما أ ذیَن ُیریُدوَن اْلَحیاَة الدُّ  َعظیٍم. َقْوِمِه فی زیَنِتِه قاَل الَّ

ْهِل اْلِکتاِب َلْو ٢
َ
. . َودَّ َکثیٌر ِمْن أ َن َلُهُم اْلَحقُّ ْنُفِسِهْم ِمْن َبْعِد ما َتَبیَّ

َ
وَنُکْم ِمْن َبْعِد إیماِنُکْم ُکّفاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أ  َیُردُّ

ْنیا َو َتْزَه ٣ َبُهْم ِبها ِفی اْلَحیاِة الدُّ ما ُیریُد اللُه ِلُیَعذِّ ْوالُدُهْم ِإنَّ
َ
ْمواُلُهْم َو ال أ

َ
نْ . َفال ُتْعِجْبَک أ

َ
  ُفُسُهْم َو ُهْم کاِفُروَن.َق أ
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هـای  کردنـد و هـوس  مـیجـویی  گفتند، بیشـتر از دیگـران عیـب  می، بیشتر دروغ کردند  میتجربه 
  ). ٢٠٠۶و همکاران،  1(وایت نشده بیشتری داشتند برآورده

کید  بابدیهی است که  به گناه   میی که در دین اسالم و در آیات، روایات و احادیث اسالاتهمه تأ
 تـوجهی و نپـرداختن بـه ایـن بعـد فـردی/ آن بر روح و روان انسان شده اسـت، متأسـفانه بی آثارو 

غربی نیز زیاد پژوهشگران تنها در بین پژوهشگران مسلمان، بلکه حتی در بین  اخالقی نه اجتماعی/
نادیده  اندازهشناسی تا این  این است که چرا گناه در ادبیات پژوهشی روان شسپرخورد.  به چشم می

اینکه به نظر بسیاری از نخست وجود دارد:  پرسشانگاشته شده است؟ دو پاسخ احتمالی برای این 
مفاهیم اخالقی بعد ماورایی دارد و تعریف چنین مفاهیمی پیچیـده و بیشتر گناه نیز مانند  ،محققان

ن مفـاهیم اسـت. نداشـتن ابـزار یـگیری ا انـدازهدر اس مناسـب یمق یکو دوم، نداشتن  استبهم م
بـًا ین، علـم تقرمطمـئ یابیرا بدون روش ارزیاست، ز یار در متون پژوهشکسنجش یک شکاف آش

بر آن اسـت تـا بـا  ها پژوهشگونه  این. شود رو می روبه یو دشوار یندکها با  نظریه ف و توسعهمتوق
بـر ایـن  بینجامـد؛تر ماهیت انسـان  تر و درست عمیق کن به دریاندازهای نو ها و چشم گشودن افق

تاریـک  مثلـثشـود کـه آیـا  انجـام می پرسـشپاسـخگویی بـه ایـن  رایپژوهش حاضر ب ،اساس
  های مادی و اندوه ناشی از مقایسه در گناهان کبیره نقش دارد؟ مشغولی شخصیت، دل

  
  روش 

 ءهـا جـز نظـر روش گـردآوری داده هـای کـاربردی و از پـژوهش ءنظر هدف جز پژوهش حاضر از
دانشـجویان دانشـگاه  همـه. جامعـه آمـاری ایـن پـژوهش را همبستگی بود−های توصیفی پژوهش

نفر در  ۶٠٠تشکیل داد. تعداد اعضای نمونه در این پژوهش  ١٣٩۵−٩۶بیرجند در سال تحصیلی 
نخسـت ترتیب که  بدین ؛کار رفته ای ب گیری خوشه شد. برای انتخاب نمونه روش نمونه نظر گرفته 

کـد و از  ١۵طور تصـادفی  ند، سپس از بین کدهای انتخابی بـهدش بندی  ها تهیه و کد رشتهفهرست 
ها و مشخص شدن روزهـای حضـور  . پس از انتخاب کالسهر کد رشته سه کالس انتخاب شدند

ها در کـالس  نظر در طول هفتـه و همـاهنگی بـا مسـئوالن، پرسشـنامه های مورد دانشجویان رشته
هـای  پرسشنامه، واجـد مالک ۵۶۶ شده پرسشنامۀ توزیع ۶٠٠از مجموع  .شود میمربوطه تکمیل 

درصـد سـؤاالت  ١٠هایی که به بیش از  مهناتحلیل تشخیص داده شدند. پرسش و  الزم جهت تجزیه
   .آن پاسخ داده نشده بود، از تحلیل کنار گذاشته شدند

  
                                                           

1. White 
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  ابزار پژوهش

  پرسشنامه هفت گناه کبیره

لسـکا و همکـاران، (و های فردی در این گناهان طراحـی شـد هدف مطالعه تفاوت این پرسشنامه با
ای از کامًال مخالفم تـا کـامًال  درجه پنجآیتم دارد و بر روی یک مقیاس  ٧٠). این پرسشنامه ٢٠١۴

منظور بررسی ساختار عاملی پرسشنامه اجرا   شود. تحلیل عاملی اکتشافی به بندی می موافقم درجه
اج کرد. تحلیل عاملی اکتشافی با استخر ١فاکتور با بار عاملی بیشتر از  نهشد. نتایج تحلیل عاملی، 

 RMSEA =0.05; SRMRعاملی بهتر برازش دارد ( هفتنشان داد که ساختار  Mplusافزار  نرم
=0.05; CFI = 0.82; TLI = 0.85 فاکتورهای اضافی حـذف شـدند تـا بـرازش بهتـر شـود و .(

فاده از ضـریب آلفـای پایایی پرسشنامه با استهمچنین  ؛آیتم تهیه شد ٧٠درمجموع نسخه نهایی با 
قـرار  ٨٠/٠تـا  ٧٢/٠ گانـه در دامنـه هـای هفت مقیاس خردهکرونباخ محاسبه شد. مقدار آلفا برای 
. نتایج تحلیل عاملی ه استسنجی آن بررسی شد های روان گرفت. در ایران این پرسشنامه و ویژگی

درصـد از کـل  ١۴/۵٧مجمـوع  آیتم استخراج کرد کـه در ۴٣عاملی با  هفتاکتشافی یک ساختار 
 ,CFI, NFI, NNFI, IFI, RFIهـای بـرازش شـامل   واریانس پرسشنامه را تبیین کردند. شاخص

GFI, RMSEA  بود  ٠۶/٠و  ٨٧/٠، ٩١/٠، ٩۵/٠، ٩۴/٠، ٩٢/٠، ٩۵/٠برای مدل به ترتیب برابر
رسـی اعتبار پرسشنامه از همسانی درونی بر؛ همچنین هاست برازش مناسب مدل با داده گویایکه 

 یدرونـ یدهنده همسـان قرار گرفت که نشـان ٩٠/٠تا  ۶٧/٠در دامنه  یدرون یب همسانیشد. ضرا
  ).١٣٩٧پرسشنامه هفت گناه کبیره است (آهی،  یباال

  
  مقیاس شخصیت تاریک

» ٣«تـا کنـد  اصـًال مـرا توصـیف نمی »١«صورت   و به است گویه ١٢مقیاس شخصیت تاریک بر 
این مقیاس یک ابـزار ). 1٢٠١٠،شود (جوناسون و وبستر گذاری می نمره ،کند میکامًال مرا توصیف 

گویـه)، و  ۴گویـه)، پسـیکوپاتی ( ۴گزارشی سـه عـاملی اسـت کـه شـامل ماکیاولیسـتی (−خود
شـود.  گـذاری می صورت معکوس نمره  به ٧که گویه شماره آن. ضمن ستگویه) ا ۴خودشیفتگی (
تی، پسـیکوپاتی و خودشـیفتگی را نشـان داد کـه درمجمـوع، عامـل ماکیاولیسـ سهتحلیل عوامل، 

چنین ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس هم ؛کند درصد واریانس شخصیت تاریک را تبیین می ۶٣/٣٠
، ۴٠/٠، ٩٢/٠ماکیاولیستی، پسیکوپاتی و خودشـیفتگی و نمـره کـل بـه ترتیـب  مقیاس خردهبرای 
  ). ١٣٩۴، و همکاران به دست آمد (قمرانی ٨١/٠و  ۶٨/٠

                                                           
1. Jonason & Webster 
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  حسادت تجدیدنظر شده یاس اسالمیاندوه مقایسه مق مقیاس خرده

آیتم استفاده خواهد  ۶مقایسه با  اندوه مقیاس خردهآیتم دارد. در این پژوهش از  ٣٠مقیاس  خردهاین 
  ). ١٣٩۴و همکاران،  زاده گزارش شد (ولی ٧٩/٠ مقیاس خردهشد. آلفای کرونباخ این 

  
  قناعت−حرص میمقیاس اسال یمشغولی ماد دل مقیاس خرده

مشغولی مادی، مهارگسیختگی، ضعف معرفـت  مقیاس دل آیتم دارد و چهار خرده ١٨مقیاس  این خرده
آیتم اسـتفاده  ۵مشغولی مادی با  مقیاس دل سنجد. در این پژوهش از خرده و احساس محرومیت را می

  ).  ١٣٩٢گزارش شد (هراتیان و همکاران،  ٧٩/٠مقیاس  خواهد شد. آلفای کرونباخ این خرده
افـزار  وسیلۀ آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه و مـاتریس همبسـتگی بـا اسـتفاده از نرم ها به داده
SPSS بررسی شد. ٢٢ نسخۀ  

  
  ها یافته

درصـد) دختـر بودنـد.  ۵۵/ ١٢نفر ( ٣١٢درصد) پسر و  ۴۴/ ٨٨نفر ( ٢۵۴آزمودنی  ۵۶۶از مجموع 
بود. از مجموع  ۵/ ۵۵و انحراف سنی  ٢۵/ ٧۵سال با میانگین سنی  ۴۵تا  ١٨ها بین  دامنه سنی آزمودنی

نفر  ١١٧سال،  ٢۵تا  ٢٠درصد)  ۴٠/ ٨١نفر ( ٢٣١سال،  ٢٠درصد) زیر  ٢٧/ ۵۶نفر ( ١۵۶نفر  ۵۶۶
  سال سن داشتند. ٣٠درصد) باالی  ١٠/ ٩۵نفر ( ۶٢سال و  ٣٠تا  ٢۶درصد)  ٢٠/ ۶٨(

های آماری و  ، متغیرهای پژوهش جهت احتمال تخطی از کدگذاری، مفروضهها پیش از تحلیل داده
های نامناسب  های پرت غربالگری شدند. پس از جایگزینی و تعدیل داده رفته و داده های از دست  اندازه

ها بررسی شد. برای وارسی مفروضه نرمال بودن روش  مفروضه نرمال بودن داده LISTwise،1با روش 
یک از متغیرهـای پـژوهش از مفروضـه   ها نشان داد هیچ استفاده شد. تحلیل 2اسمیرنوف−کلوموگروف

ها بـه کمـک آمـاره دوربـین واتسـون و بررسـی  مفروضه اسـتقالل باقیمانـدهنرمال بودن تخطی ندارند. 
بررسـی  4و شاخص تولـورنس 3عامل تورم واریانسخطی چندگانه متغیرهای مستقل به کمک آماره  هم

ها اسـت. همچنـین مقـدار  تخطی از مفروضه اسـتقالل باقیمانـده  آماره دوربین گویای نبود شد. مقدار
 ).٣خطی بودن چندگانه را نشان داد (جـدول  شاخص عامل تورم واریانس و شاخص تولورنس نبود هم

  ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شده است. ٢در جدول 
                                                           

دهد که در یک متغیر انـدازه از دسـت  های آماری را با حذف افرادی نشان می . روش حذف فهرستی: این روش شاخص١
  رفته دارند.

2. Kolmogorov-Smirnov 

3. variance inflation factor 

4. tolerance 
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  . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش٢جدول

اندوه مقایسههای مادی مشغولیدلماکیاولیسمسایکوپاتی متغیر
rprprp r p 

٠٠١/٠ ٣٧/٠**۴٢/٠٠٠١/٠**٣۴/٠٠٠١/٠**  خشم  **۴۴/٠٠١/٠ ٠  
٠٠١/٠ ۴٠/٠**۵١/٠٠٠١/٠**٣١/٠٠٠١/٠**  حسادت  **۵٠٠١/٠ ٣/٠  

٠٠١/٠ ٢٢/٠**۶۵/٠٠٠١/٠**۴۶/٠٠٠١/٠**  پرستی شکم  **۵٠٠١/٠ ٣/٠  
٠٠١/٠ ٣۶/٠**٣٨/٠٠٠١/٠**٣۵/٠٠٠١/٠**  حرص  **٠٠١/٠ ٣٠/٠  
٠٠١/٠ ٣٨/٠**۶۵/٠٠٠١/٠**۴۶/٠٠٠١/٠**  شهوت  **۵٠٠١/٠ ٧/٠  
٠٠١/٠ ۴٢/٠**۴۶/٠٠٠١/٠**۴٠/٠٠٠١/٠**  غرور  **۴۶/٠٠١/٠ ٠  
٠٠١/٠ ٢۶/٠**١٢/٠٠٠۵/٠٠١/٠٨٠/٠**  تنبلی  ٠٣/٠ ۴٧/٠  

  
پرسـتی و  بیشترین همبستگی بین ماکیاولیسـم و بـا شکم ،مشخص استگونه که در جدول آن 

؛ )> ٠١/٠pدار است ( امعن ٠١/٠این همبستگی مثبت و در سطح آلفای  و شود شهوت مشاهده می
ایـن همبسـتگی مثبـت و  که شود کمترین همبستگی بین ماکیاولیسم و تنبلی مشاهده می همچنین،
  ).< ٠۵/٠pدار است ( اغیرمعن
  
های مادی و اندوه ناشی از  مشغولی سایکوپاتی، ماکیاولیسم، دلبا . نتایج تحلیل رگرسیون گناهان کبیره ٣دولج

 مقایسه با دیگران

olerance  Durbin 
Watson  VIF  p  T  Beta  SE B  r2 r متغیر  

٩٠/٠  
 
٠٢/٢ 

  اندوه مقایسه  ٠/۴۴  ١٩/٠  ٢١/٠  ٠/٠۶  ١٩/٠  ٣/۶۶  ٠٠١/٠  ٩٩/١

  ماکیاولیسم ۴٧/٠ ٢٣/٠  ٣١/٠  ٠۶/٠  ٢٣/٠  ٩٧/۴  ٠٠١/٠  ۶۶/١  ٨٩/٠  خشم

مشغولیدل  ۵٠/٠  ٠/٢۵  ٢٣/٠  ٠/٠۵  ١٩/٠  ۵۴/۴  ٠٠١/٠  ١/٩۵  ٩٠/٠
 مادی

٧۶/٠  
 
 
٨٢/١  

١۴/٩  ٠٠١/٠  ٢۶/۵  ٠٧/٠ ٣٠/٠ ۴۴/٢٨/٠ ٠  اندوه مقایسه ۵٣/٠

  حسادت
 ماکیاولیسم ۵٨/٠ ٣٣/٠ ۵٧/٠ ٠٨/٠ ٣١/٠  ۶/٩٣  ٠٠١/٠  ١/٨۵  ٠/٩۴

مشغولیدل  ۵٩/٠  ٠/٣۵  ٠/٢۶  ٠/٠۶  ١٧/٠  ٢۵/۴  ٠٠١/٠  ١/٨۶  ٧٣/٠
 مادی

  سایکوپاتی  ۶٠/٠  ٠/٣۶  ٢٣/٠  ١٠/٠ ٠٩/٠  ١٨/٢  ٠٠٣/٠  ١/٩۶  ٩١/٠

٩۴/٠  

 
٨٧/١  

  ماکیاولیسم  ٠/۶۵ ۴٢/٠  ٧١/٠  ٠/٠۶  ۵٠/٠  ٨٣/١١  ٠٠١/٠  ١/٨۵

  پرستی شکم
  اندوه مقایسه  ٠/۶۶  ٠/۴۴  ٠/٢۴  ٠/٠۵  ٢٠/٠  ۴/۴١  ٠٠١/٠  ٢/١۴  ۶٧/٠

  سایکوپاتی  ۶٧/٠  ٠/۴۵  ١٩/٠  ٠٨/٠  ١٠/٠  ٢/۴۵  ٠٢/٠  ١/٩۶  ٩١/٠

مشغولیدل  ۶٨/٠  ٠/۴۶  ١١/٠  ٠/٠۵  ٠٩/٠  ۴١/٢  ٠٢/٠  ١/٨۶  ٧٣/٠
 مادی

۶۶/٠  
  
٠٢/٢  

  ماکیاولیسم  ٣٨/٠  ٠/١۵  ٢٨/٠  ٠/٠۶  ٢٢/٠  ۴/٨٠  ٠٠١/٠  ۵٠/١

مشغولیدل  ۴۵/٠  ٢٠/٠  ٢۶/٠  ٠۵/٠  ٢٢/٠  ۶٣/۵  ٠٠١/٠  ٧١/١  ٨٩/٠  حرص
 مادی

  سایکوپاتی  ۴٧/٠  ٢٢/٠  ٢٧/٠  ٠٨/٠  ٠/١۵  ٣/٣۴  ٠٠١/٠  ١/۶۵  ٠/۶۶
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های مـادی و انـدوه  مشـغولی سایکوپاتی، ماکیاولیسـم، دل راهگناهان کبیره از  بینی جهت پیش

 ٣گام استفاده شـد. در جـدول  به  ون چندگانه با روش گامیل رگرسیناشی از مقایسه با دیگران از تحل
کننـده  بینـی یرهای پیشون متغیب رگرسیون و ضرایرگرسل یج تحلیشده، نتا متغیرهای وارد فهرست
  شده است. ون واردیل رگرسیدر تحل

  دهد که:  مینشان  ٣نتایج جدول 
) و p>٠١/٠( هستندکننده خشم  بینی  های مادی پیش مشغولی اندوه مقایسه، ماکیاولیسم و دل −
واحـد تغییـر در انـدوه ). یـک = ٢۵/٠R2کننـد (  مـیدرصد واریانس خشـم را تبیـین  ٢۵هم  روی

نمـرات  ١٩/٠و  ٢٣/٠، ١٩/٠های مادی به ترتیب سبب افـزایش  مشغولی مقایسه، ماکیاولیسم و دل
  . شوند خشم می

کننـده حسـادت  بینـی های مادی و سـایکوپاتی پـیش مشغولی اندوه مقایسه، ماکیاولیسم، دل −
). یـک = ٣۶/٠R2کنند (  می درصد واریانس حسادت را تبیین ٣۶هم  ) و رویp>٠١/٠باشند (  می

های مـادی و سـایکوپاتی بـه ترتیـب سـبب  مشـغولی واحد تغییر در اندوه مقایسه، ماکیاولیسم، دل
  . شوند نمرات حسادت می ٠٩/٠و  ١٧/٠،  ٣١/٠، ٣٠/٠افزایش 
پرسـتی  کننـده شکم بینی های مادی پیش مشغولی ماکیاولیسم، اندوه مقایسه، سایکوپاتی و دل −
). یک = ۴۶/٠R2کنند (  میپرستی را تبیین  درصد واریانس شکم ۴۶هم  ) و رویp>٠١/٠( هستند

های مـادی بـه ترتیـب سـبب  مشـغولی واحد تغییر در ماکیاولیسم، اندوه مقایسه، سـایکوپاتی و دل
  . شوند پرستی می نمرات شکم ٠٩/٠و  ١٠/٠، ٢٠/٠، ۵٠/٠افزایش 

olerance  Durbin 
Watson  VIF  p  T  Beta  SE B  r2 r متغیر  

٨۴/٠  
 
٨۶/١  

  ماکیاولیسم  ٠/۶۵  ۴٢/٠  ٠/٧۶  ٠/٠۶  ۴٨/٠  ١٨/١٢  ٠٠١/٠  ١/۶۶

  اندوه مقایسه  ۶٨/٠  ۴۶/٠  ٢٢٧/٠  ٠۶/٠  ٢٠/٠  ٧١/۴  ٠٠١/٠  ٩٩/١  ٨۴/٠  شهوت

مشغولیدل  ۶٩/٠  ۴٧/٠  ٠/١۵  ٠/٠۵  ١١/٠  ٠٧/٣  ٠٠١/٠  ١/٩۵ ٠/٧۶
 مادی

٧۴/٠  

 
٩٧/١  

  ماکیاولیسم  ۴٧/٠  ٢٢/٠  ٣٢/٠ ٠/٠۶  ٠/٢۵  ۵/١٩  ٠٠١/٠  ١/٨۵

  غرور
مشغولیدل  ٠/۵۴  ٢٩/٠  ٠/٢۶  ٠/٠۵  ٢٣/٠  ۵/۶٨  ٠٠١/٠  ۶٨/١  ٧٣/٠

 مادی
  سایکوپاتی  ٠/۵۵  ٣٠/٠  ٢١/٠  ٠٨/٠  ١٢/٠  ۶٩/٢  ٠٠٧/٠  ١/۶۶  ۶٩/٠

  اندوه مقایسه  ٠/۵۶  ٣١/٠  ١٢/٠  ٠/٠۶  ١١/٠  ١٨/٢  ٠٣/٠  ٢/١۴  ۶٧/٠

٧٣/٠  
 
 
٩۵/١ 

مشغولیدل  ٠/٢۶  ٠٧/٠  ٢٨/٠  ٠/٠۴  ٣٢/٠  ۶/٨٠  ٠٠١/٠  ۶٨/١
 مادی

  اندوه مقایسه  ٢٨/٠  ٠٨/٠  ١٢/٠  ٠۵/٠  ١۵/٠  ۴٨/٢  ٠٢/٠  ١۴٢  ۶٧/٠  تنبلی

  سایکوپاتی  ٣٠/٠  ٠٩/٠  ٢٠/٠  ٠٧/٠  ٠/١۵  ٩١/٢  ٠/٠٠۴  ١/۶۶  ۶٩/٠

  ماکیاولیسم  ٣١/٠  ١٠/٠  ١١/٠  ٠/٠۶  ١١/٠  ٠٢/٢  ٠/٠۵  ١/٨۵  ٠/٨۴
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) p>٠١/٠باشند (  میکننده حرص  بینی های مادی و سایکوپاتی پیش مشغولی ماکیاولیسم، دل −
). یـک واحــد تغییــر در = ٢٢/٠R2کننـد (  مــیدرصــد واریـانس حــرص را تبیـین  ٢٢هـم  و روی

 ١۵/٠و  ٢٢/٠، ٢٢/٠های مادی و سـایکوپاتی بـه ترتیـب سـبب افـزایش  مشغولی ماکیاولیسم، دل
  . شوند نمرات حرص می

) p>٠١/٠(هستند کننده شهوت  بینی  مادی پیش های مشغولی ماکیاولیسم، اندوه مقایسه و دل −
). یـک واحـد تغییـر در = ۴٧/٠R2کننـد (  مـیدرصـد واریـانس شـهوت را تبیـین  ۴٧هـم  و روی

 ١١/٠و  ٢٠/٠، ۴٨/٠های مادی بـه ترتیـب سـبب افـزایش  مشغولی ماکیاولیسم، اندوه مقایسه و دل
  . شوند وت مینمرات شه

کننـده غـرور  بینـی های مـادی، سـایکوپاتی و انـدوه مقایسـه پـیش مشغولی ماکیاولیسم، دل −
). یک واحد = ٣١/٠R2کنند (  میدرصد واریانس غرور را تبیین  ٣١هم  ) و رویp>٠١/٠باشند (  می

ب افـزایش های مادی، سایکوپاتی و اندوه مقایسه بـه ترتیـب سـب مشغولی تغییر در ماکیاولیسم، دل
  . شوند نمرات غرور می ١١/٠و  ١٢/٠،  ٢٣/٠، ٠/٢۵

 هسـتندکننده تنبلی  بینی های مادی، اندوه مقایسه، سایکوپاتی و ماکیاولیسم پیش مشغولی دل −
)٠١/٠<p١٠/٠کنند (  میدرصد واریانس تنبلی را تبیین  ١٠هم  ) و رویR2 = یک واحد تغییر در .(
، ٣٢/٠مقایسه، سایکوپاتی و ماکیاولیسـم بـه ترتیـب سـبب افـزایش های مادی، اندوه  مشغولی دل
  . شوند نمرات تنبلی می ١١/٠و  ٠/١۵، ٠/١۵

  
  گیری و نتیجهبحث 

و ماکیاولیسم) با هفت گناه کبیره رابطه دارنـد.  تاریک (سایکوپاتهای  از بین سه گانه مشخص شد که
پرور و  ؛ گـل٢٠٠٩اسـت (جوناسـون و همکـاران،  های پژوهشگران دیگـر همسـو ها با یافته این یافته

دهد که روان رنجورخویی با بـاور بـه  ها نشان می ). یافته٢٠١۴؛ ولسکا و همکاران، ١٣٩٣همکاران،  
پرور و  زندگی عادالنه برای دیگران رابطه منفی و بـا بـاور بـه دنیـای ناعادالنـه رابطـه مثبـت دارد (گـل

گانه تاریـک بـا نقصـان در همـدلی و  دهد صفات سه نشان میها  ). همچنین گزارش١٣٩٣همکاران، 
شناسـان  ). روان٢٠١٠سبک اجتماعی استثمارگرانه خودخواهانـه رابطـه دارنـد (جوناسـون و وبسـتر، 

کارانه تظاهرات درونی شخصـیت تاریـک (سـایکوپاتی) و  کنند که اعمال گناه شخصیت استدالل می
هـای شخصـیتی  اساس گناهان انسـان، اخـالق و ویژگی های شخصیتی وراثتی هستند، بر این ویژگی

). ٢٠١۴و همکــاران،  1مــدت باشــند (جیمــز ممکــن اســت بخشــی از یــک اســتراتژی زنــدگی کوتاه
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رفتارهـای غیراخالقـی و تـوان گفـت کـه  درمجموع درباره ارتباط هفت گناه مهلک با ماکیاولیسـم می
است و پیوند تمایالت ماکیاولیستی با رفتارهـای فریبکارانه بخشی از الگوی رفتاری افراد ماکیاولیست 

های نابارور غیراخالقی است. با توجـه  غیراخالقی به دلیل تغذیه این گرایش اخالقی و فرهنگی از ایده
گـویی  ها با دیگران، آنها بیشتر به رفتارهای غیراخالقی مانند دروغ به فقدان ارتباط عاطفی ماکیاولیست

و اهمیــت  1گیری اخالقــی ایزنبــرگ هایی بــا مــدل تصــمیم چنــین یافتــه. آورنــد و فریبکــاری روی می
دهـد کـه افـراد بـا  هایی نشـان می گیری عـاطفی و شـناختی آن هماهنـگ اسـت. چنـین یافتـه دیدگاه
جویانه (ماکیاولیسم و سـایکوپات)  های مخالفت طور خاص ویژگی های شخصیتی تاریک و به ویژگی

تر نگرانـی بـرای  کننـده سـطوح پـایین ان مستعدتر هستند و ایـن تبیینکشی و بازی دادن دیگر برای بهره
)؛ ٢٠١۴ 2های اخالقی اسـت (دجریـوت و ترمـولیر، حقوق و بهزیستی دیگران هنگام انجام قضاوت

دهـد  سایکوپاتی با هفت گناه کبیره، پژوهشگران معتقدنـد شـواهد نشـان می همچنین در تبیین ارتباط
اطف انسانی معمولی را تجربه کنند. چنین افـرادی فاقـد وجـدان یـا دارای توانند عو ها نمی سایکوپات

بازدارنـده اسـت کـه بیشـتر افـراد را از انجـام رفتارهـای   وجدان ضعیفی هستند. وجـدان مکانیسـمی
دارد و فقـدان آن، مشـارکت فـرد در بسـیاری از رفتارهـای ناهنجـار اجتمـاعی و  ضداجتماعی بـازمی

مطـابق بـا تئـوری سـایکوپاتی  ).٢٠١٢ 3سازد (جونز و میلـر، پذیر می ا امکانهای بزهکارانه ر فعالیت
هـای شخصـیتی  کنـد. ویژگی  هـای دیگـران حسـاس می گیری فرد را به واکنش بلک برن توانایی نقش

های بـین فـردی  انگاشتن حقوق دیگران و ناتوانی برای شکل دادن دلبسـتگی ها مانند نادیده سایکوپات
گیـری  هـای پاتولوژیکـال در توانـایی نقش تواننـد بـه نقص ت رفتاری هستند که میبلندمدت، تظاهرا

ناتوانی برای تجربه هیجانات اجتماعی همچون خجالـت و  گیری  بینجامند و پیامد این ناتوانی در نقش
هـای  تفـاوتی اخالقـی و ویژگی پشیمانی است. چنـین روابـط متقـابلی بـین رفتـار ضـداجتماعی، بی

  ).١٣٩٧های پیشین گزارش شده است (رسایی و همکاران،  پات در پژوهششخصیتی سایکو
دار  اهای مادی با هفت گناه کبیره رابطه مثبـت و معنـ مشغولی مشخص شد که دلافزون بر این، 

دربرگیرنده دغدغه داشتن نسبتًا دائمی درباره نیاز به مادیات در زندگی آینده  یمشغولی ماد دارند. دل
فعلی فـرد  یها، جایگاه شغلی) و احساس ناخوشنودی از وضعیت ماد اه، درآمد، هزینه(ازجمله رف

فرماید:  ). خداوند می١٣٩٢است، حتی اگر فرد از رفاه نسبی برخوردار باشد (هراتیان و همکاران، 
 یم و وقتـیشـان گشـودیرا به رو یهمه لذائذ ماد یاد بردند درهایکلی از  عذاب ما را به هرگاهپس «

شان فرومانده یگاه ا م، پس آنیگرفتآنها را (به کیفر اعمالشان) به ناگاه  ،سرگرم و شادمان به آن شدند
                                                           

1. Eisenberg 

2. Djeriouat & Tremoliere 

3. Jones S, Miller  

                                                          



 ١٣٩٨پاییز و زمستان /٢۵ش /١٣س/ شناسی روانو  اسالم   ١٠۶

 

ها  ) این یافته با اندک مطالعات انجام شده در این زمینه همسو است. یافته۴۴(انعام،  1»و خاموشند
بینی  را پیش یراخالقیغ یاگرایی و فاصله قدرت رفتاره ، مادیییگرا آل دهیدهد که درآمد، ا نشان می

ارتباط وجود  یاخالق کاست که بین گرایش به مادیات (پول) و ادرا شده همچنین گزارش اند؛ کرده
سـطح ادراک اخالقـی  ،) و هر چه میزان گرایش به پول بیشتر باشـد٢٠١۵ 2،(عیسی و زاهاری دارد
رو یـگرایانـه در افـراد ن ت مادیالیتمـا هرگـاه یتر است. اعتقاد بر این است که به لحاظ نظـر پایین
ه کـرسـد  گیرنـد. بـه نظـر می مـورد غفلـت قـرار می یو روحـان یتدریج مسائل معنـو  گیرد، به می
را از نقطـه اعتـدال  هـاآنزنـد و  ها را بر هم می انسان یو اخالق یهای مادی تعادل ارزش مشغولی دل
شـتر درگیـر یشـود تـا فـرد ب میموجـب ن مسـئله یـ. اکنـد دور می یهـای ارزشـی و اخالقـ آل ایده
ن خود یض بیوب تبعیرش چرخه معیگر مجبور به پذید سویگرایانه شود و از  های مادی مشغولی دل

 یراجتمـاعیو غ یراخالقـیغ یسوی رفتارهـا  کند و با حرص و ولع بیشتری به و صاحبان قدرت می
  ).١٣٨٩رود (گلپرور و نادی،  می

بین انـدوه مقایسـه و گناهـان کبیـره حمایـت کـرد. انـدوه  های پژوهش از ارتباط همچنین یافته
انـدوه مقایسـه نیـز مـورد مقایسه شامل اندوه ناشی از مقایسه خود با افراد باالتر از خود اسـت. در 

مـر جویی نسبت به دیگـران اسـت و ایـن ا ت برترییهای فرد حسود ماه توان گفت که از ویژگی می
زاده و  منفـی شـود (ولـیهـای  ط، درگیر هیجانیبه مح یبستگل وایشود تا فرد حسود به دل میسبب 

ت ناشی از مقایسه خـود بـا یحاصل از احساس محروم یجانی منفی). گرفتاری ه١٣٩۴همکاران، 
و درنهایت رفتارهـای  یر الهیاز تقد یتینارضا یمتوهمانه و حت یحسرت، آرزومند موجبدیگران 

بـه مـرور هـای اجتمـاعی،   ه انجـام مکـرر مقایسـهک است شده . گزارششود  غیراخالقی بیشتر می
کنند،   میروابطشان را در مقایسه با روابط دیگران ارزیابی  بارهاکه افرادی که  بینجامدآن   تواند به  می

 طور و درنهایت نارضایتی از روابطشان را تجربه کننـد. بـه شوندهایشان   دچار بالتکلیفی در ارزیابی
دهـد  ها نشـان می همچنین یافته انجامد؛ یامنیت در رابطه م نبودبه بیشتر کلی، بالتکلیفی در رابطه 

تر در رابطـه، نارضـایتی از  تعهـد پـایینمانند پیامدهای منفی دیگری سبب امنیت در رابطه  نبودکه 
تعـارض بـاالتر و  از روابط جـایگزین، شده رابطه و فقدان عالقه در رابطه و نیز کیفیت باالتر ادراک

توان گفـت  تئوری سکوالریسم می براساسدر تبیین چنین نتایجی  .شود  میحسادت بیشتر در رابطه 
های اجتماعی دارد. این نظریه بیان  که مدرنیزاسیون تأثیری منفی بر جایگاه و اهمیت دین در محیط

به اعصـار گذشـته در کند که جایگاه و اهمیت اجتماعی دین و مذهب در جوامع مدرن، نسبت  می
شـد، امـا  های پیشامدرن اهمیت زیادی به کلیسا و دین داده می حال کاهش یافتن است. در فرهنگ
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اند کـه پیشـرفت  بینی کرده کلی، اندیشمندان کالسیک پیش طور گونه نیست. به در جوامع مدرن این
های مـذهبی ایجـاد  سـازهها، مفاهیم و  فناوری و رشد اقتصادی جامعه، تغییراتی در باورها، نگرش

 براسـاس ؛ همچنـین)٢٠١٨نهایت دین را منحل خواهند کرد (ماسوم و سـاکر،  خواهند نمود و در
دهی  انسانی به شکلی گشـتاوری سـازمان های  )، ارزش٢٠١۴ 1ویلسون،ها (  مدل گشتاوری ارزش

هـای  رخـی از ارزشهای دیگر همسوست و با ب که هر ارزش با برخی از ارزش ای  گونه شوند، به  می
 گیرنـد در  مـیهـای همسـو در مجـاورت یکـدیگر قـرار  دیگر متضاد است. در این حالـت، ارزش

کلی، دو نوع ارزش متضـاد مرتبـه بـاالتر  طور هم قرار دارند. به برابرهای متضاد در   که ارزش  حالی
های توسعه فردی، عالئق شخصی را دنبـال  کنند: ارزش  میوجود دارند که اهداف متضادی را دنبال 

بخش، عالئق شخصـی را  تعالی های خود که ارزش  حالی جویی)، در ثروت و لذت مانندکنند (  می
ایـن  براساسگرایی).  پسند و جهان  های جامعه ارزش همچونکنند (  میهمراه با منافع دیگران دنبال 
های توسعه فردی  ای از ارزش  گرایی درون دسته  ادیکند که م  میها بیان   نظریه، نظریه تعارض ارزش

گرا دستیابی بـه دارایـی   گیرد. هدف نهایی افراد مادی  میبخش قرار  تعالی های خود ارزش برابرو در 
های نفسانی است و تمایلی به پیگیری عالئق شخصی در جهـت افـزایش  مادی و دنبال کردن لذت
  ).٢٠١۶ 2،رفاه دیگران ندارند (کاسر

های جنسی  گیری . در این پژوهش جهتبودهایی  دارای محدودیتحاضر پژوهش  ،حال با این
دهی مبتنی بـود. پیشـنهاد  های گزارش های آن منحصرًا بر شاخص و سنی مدنظر قرار نگرفت و یافته

جنس و سـن بررسـی و در  اساسطور جداگانه بر های آتی روابط بین متغیرها به شود در پژوهش می
ــد روشــی) از ی دادهآور جمــع ــه شــاخص هــا از رویکردهــای ترکیبــی (چن ــا  جمل ــاری ی های رفت

 های تشخیصی استفاده شود.  مصاحبه
های مـادی و  مشغولی نقش مثلث تاریک شخصیت، دلبیانگر های این مطالعه  بندی یافته جمع

ا توجـه بـه ارتبـاط بر این اساس و ب ؛باشد گانه گناهان کبیره می اندوه ناشی از مقایسه در ابعاد هفت
نظـور کـاهش و حـذف گناهـان کبیـره م  شـود بـه ابعاد شخصیتی با هفت گنـاه کبیـره پیشـنهاد می

های شخصیتی مثبت و تعـدیل ابعـاد  منظور ارتقا و بهبود توانمندی  و درمانی به یهای آموزش برنامه
ای و درمـانی در  مراکـز مشـاوره همچونهای خدمات سالمت روان  سازمان اهشخصیتی منفی از ر

  د.شوو اجرا  یها طراح ها و رسانه ها، دانشگاه و پرورش، بیمارستان آموزش 
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  و سپاسگزاری های اخالقی مالحظه

گاهانـه بـرای شـرکت در پـژوهش،  مالحظه نـام و نشـانی نیـاوردن های اخالقی شـامل رضـایت آ
کید بر محرمانه  پاسخ ماندن اطالعـات و اجتنـاب از آسـیب رسـاندن بـه دهندگان در پرسشنامه، تأ

  ها بود. آزمودنی
واحـد بیرجنـد صـمیمانه تقـدیر و تشـکر   میدانشجویان دانشـگاه آزاد اسـالهمه از همچنین، 

شناسی بـالینی  نامه کارشناسی ارشد روان . الزم به ذکر است که این مقاله مستخرج از پایانشود  می
طور  مسـئوالن دانشـگاه و بـه همـهرو، از زحمـات  این ازاست؛ جند واحد بیر  میدانشگاه آزاد اسال

  خاص معاونت پژوهشی سپاسگزاریم.
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