
 

Personalities – Theories 

 تیوریهای شخصیت 

 

کنیش یا  –ش در روش و رفتار ز) و بخصوص سا  سلوک انسان ربط دارد با پژوهش شخصیت در علم روانشناسی

. تیوریها   طح یک گروپواکنیش ( در مقطع اوقات مختلف ، حاالت و اوضاع ، هر دو در سطح فرد مجرد بیمانند و در س

و اندازه کردن زیرکی ،   متفاوت استند. تحلیلهای روانی و سایکومیتریک در پیمایشند سیار ارزشمند او فکتورها که انها ب

خط و خال را در سیمای  ما  که چنینو. بود تا در انتخاب خود ثابت قدم خردمندی ، لیاقت و دیگرما را هوشدار میدهد

مشاهده میکنیم کان ر چکاچوو اسالم تلسمات در جهان  ن برای اولین باریخراسان زمجوان  از نسل جوان تاجیک تبار

قابل تصور و تائید است ، اینها فینا  ، کاووش خردمند است. یک فینا مینا که وقوع یا حقیقتی که مستقیما از طریق حس 

انجام  شخص که کیفیت برجستگی نسبت .استتی ای قفمینان غیر معمولی ، یا حقیقت بیشمار یا انجام دادن کار بزرگ یا مو

نمی ان در ارتباط هیچی کز ان هیچهیچ ، هیچ ساخته ودارد ، لذا بالغت و فصاحت کالم کاوش جرا دادن کارهایی بزرگ 

در  = تکخوان عالم برهمه چیز را قید قیدک داده است   solipsistخدا باوران ، پیروان مرد  است  شود ان هیچ که هیچ 

بلکه پاداش بزرگ  ، می شود ن متوجه وی گناهی این جوان روشنفکر ، فکر باسی را تفکر میکند که شخصیت حالیکه بینش 

   ؟

زو بپاالید حریم خانه را  ) مولوی( –نو فرو کوبد رقیب کهنه را   

در نقاضت با ایدولوجی الوده و ملوث که گونه جنگ اندیشه بکر و نوین  سد و رشک بردن پیرامون اختراع ایدولوجیح

ی مطالب مبتذل و پیش پا افتاده پیوند به ائین وارداتی بخش منفی ن ما روااین جوان تازه اندیش دورسر است تاختن ب

صاحب ابتکار سخت گرفت. من فکر میکنم که مناظرات و دیگر گفت و  ، که نباید با کاوش  فرهنگ دشمنی با خرد است 

یم اما نه دینی تا شنفتها در زمینه هایی نا همگون نفوذی نباشند در صورت که ما پیروی از ازمایشات سیستماتیک علمی نما

شما را نشان میدهد که تو نه مرد  سبک مغزی  واینکه متوصل به انتحار شد ، تهدید کرد کسی را بمرگ کان خصی بودن 

شما مسلمانان دیو، که در ضدیت با انقالب دیموکراتیک در بطن فرهنگ دستگاه استخباراتی  .هستی نه زن یا کتالیست 

در برابر فرهنگ عالی کاووش قرار ترمینالوجی فالسفر روان شناس   -نیاد گرا زاده شدید امریکا در محیط بنیاد گرای ، ب

 کودکی با زبان سافیستری گپ میزنید اما نه فلسفی .  – Phallicزیگماند فریود از ستیج 

 پس زبان کودکی باید کشاد ) مولوی(   --چونکه با کودک سر و کارت فتاد 

چرا که  حبت کرد ص هکودکان  ، کودکان زبان ابباید پس است نوشته شده  نیستکان فریبی بیش  هن به زبان کودکانقرا

ن مکتب نیست  دی – نمیتواند دین سراغ  شده چنین ستایش در که  یخواهدجهندگی می و جایش ظرفیت ، گن !شخصیت شدن 

  برایشان اموخته بودپینتاگون ، جنگ در سوریه  همه کودک که در ثال ایشان و امطالب ، دعیش مجاهد ، . بزاید تا مسلک 

همه ، زمین و هوا  پسران خوش سیمادختران مقبول ، ، مرد ،  زن اشغال میکنیدوقتا که کشوری را  قران امده استکه در 

و ارزان قیمت بمب در میان فرقه  دعیش صورت یک مکتب را زیالنه  ان حکم رکه امروز  شیوه   - در اختیار شماست

د که ده نفر درست میکنن  شاندلیرنماز خانه هایی با استقبالشان  که درغربیها و اختیار کرده استبمب ارزان قیمت  طالب

و در   زاده شدند ،کافر    فغانستانهدر ایشان که کودک فرید یونس خوشبخت شد اقای ندارد.   در ان وجود خوان نماز

یک کشور رنیسانس  قت عفغانستان در حالیکه در انود نتخار هم میکنفو ا خوانده میشودهللا اکبر عره  ندر گوششان امریکا 

فکر  عرب بادیه نشین وارداتی  ائین در ارتباط برتری دادنمحترم فرید یونس ذلت زدگی اقای این پیشامد  –اسیای بود 

تا  دین علم نیستکه چرا ند که باید معذرت پیشکش نمایست ن ااتعفغانسنگ و مردم فره، قارت کالن بکشور حمیکنم 

باز ملت  االنسباز کالن کودکان میشود  منجر به بیماری  که ورشکستگی حیات خانوادهروشن است .  شخصیت بیافریند

    بیمار.



Mariam  Greenblatt, in her book Afghanistan Enchantment of the World, quoted a Russian 

soldier named Hakim  Tilaev ( was in Afghanistan from 1984 to 1987 ), about the tearful and 

cowardly characteristics of the Jihadists . “ I saw a woman with her hands and legs cut off and 

her eyes pulled out, because her two sons had helped the Soviets . They killed the rest her 

family. But left her alive to suffer, so that everyone else could see what would happen to 

anyone who worked with us.”   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

پرسش ادیان همشان کچه استند و اسالم کچه ترین انها چرا که اسالم ساختار ندارد تا برویش ساختمان بنا کرد یا اگر به 

ه میدارد   جز قل ، قتل ، اقتلو ، تاقتلو ، لعنت ، مرتد ، پرتد و دیگر خزعبالت »  نوعه حرفهایی لجباز  هم شما پاسخ اماد

و سوز دوانک الطائل اما نه طائله. « مسلمان میبالد که خدا ویرا عقل داده است ؟ اگر خدا عقل میداشت ترا مانند طالب 

که تو بخود » انسان « حقارت میکنی و اسالم اختراع خویش کان حرف است و غیر و دعیش بی عقل نمی افرید طوری

ازار نبیند ، لذا انهایی که بیخدا استند بی عقل استند؟ های ابلهٔ بی   چنان هیچ فزیکی یا مادی در قات پای خود میجقی تا 

 تکاملی داروین و نه با فرهنگ قل ! انسان در تماس شدن با اشیا صاحب عقل و قدرت تشخیص میشود یا فرضیهٔنعیع

قرار میگردد. بر ایشب و مفاهمه تماس  اگر یا که یچ استهان غیر مادی ک  

 

همدیاران عزیز ! اگر شما به افسانهٔ ادم و حوا ایمان دارید پس همه مردم روی زمین خواهر و برادر استند در غیر انجا  

پریشانیست که مسلمانها تا حال خالی ذهن باقی مانده اند تا بدانند که ایا نه خدایی وجود دارد و نه سفیرخدا محمد؟ جای 

ادم نادان قدامت بر ایدوجی دارد یا اسالم اختراع خودش یا اگر اگهی از دو فرهنگ ، مادی و غیر فزیکی داشته باشند و 

  –خدای غیر مادی فاقد قدرت اعضای عمل  بزرگی و کرامت میبخشند ؟ در نخست و غیر مادیمادی  بکدام این هر دو

 است روشن دهن ندارد که ببلعد و ما تحتیها که بریند . فالسفر ایمیل دارخیم راجع به اشکال مقدماتی مذهبی میگوید این

پیش از   هم مقدر است شین نقش را در گزشته بازی کرده است عین نقش را در اینده بازی کرده نمی تواند با انپیدین 

 - -- نجم سورهٔ  ۴۳میکنم تا به ایت  توصیهکشور ن جوابه نسل ساله  ۸۷لذا منی اینکه بمیرد خود را تغیر شکل بدهد . 

 میخنداند و هم میگیریاندرا  وی است که ) مردها (که میگوید  ند خوبتر فرو برو در قران «  حک و ابکیاضو ان هو »

که بخش  و االت موسیقی اش را هنرمند را چرا میکشی   و طالب دیو زادهس تپ هنرمند حرفهٔ استرسالت نعت که ، ص

امارت اسالمی خنثی  در این  و است ان کالنترین گناه که  در اتش میاندازی خانوادهٔ ویرا میسازدو  قتصادی وی حیات ا

پخش  و اطالعات رسانی شبکه هایی ، کامپیوتر ، اگر در این عصر انترنیت نسل جوان کشور   .بخش چرا صامت است 

ت  و خیانخویش جفا  راناو فرزندان خود و همدیبخود ور نمی شوند  هوشمند و مبتکر بهرهبا ارزش کاووش اندیشهٔ 

کند  یجی محال که وی فکر را جوان  ووشو کا بزرگوارن شاه غاسی  اقایو شنفتگفت و  به برنامهٔ ک شبیمن  کنند.می

ست اختراع من و تو اغاز  انکاز اسالم  زیاد با ستایشمر اختر عزیز ع جانب یک هموطنه پروگرام از ک ش میدادمگو

گردید که گریز از نجابت قدامت کالم است  که ایا انسان مقدم بر ایدولوجیست یا اسالم ، در ان رعایت نگردید که میگفتند  

واه واه که ما انسان هستیم و دارای شخصیت که اسالم چکاچور را ساختیم کانست فرهنگ غیر مادی که تماس نمیشود؟  

بسیار جذاب و در عین زمان ماللت اور و تیزابی یافتم دو تبصرهٔ انجا از خود بیادگار گزاشتم که  چونکه من مناظره را

یکی ان به ارتباط  کلیمات فرنگی سر چرخک شده است که از خوانندگان محترم معذرت میخواهم و در پایان امید است 

عزیز هموطن برنامه سازان و از همه مجریان  باشدکه دوست ارجمند ) عمر اختر( از بد نگاری من خاطرشان نرنجیده 

اما  منطقی که در تن و توش دادن عباراتارزو میکنم و بالغت کالم تفسیر  فصاحت نجابت کجایی که استندخود در هر 

شخصیتی ، که انسان فهمید تا  شودستفاده ا نیاز به نیروی تشخیص داردکان  اصول یا روش مقایسه از نه یاوه سرای

       ؟انسان    و نه اسالم مخترع استبدون هویت  ع اسالم خترمکه 


