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Abstract 

The present study seeks to determine the role of will and volition in the 

emergence and evolution of personality from the perspective of Islam and 

psychology. To achieve this goal, the views of Muslim thinkers and 

psychologists were studied and the descriptive-analytical method was used by 

collecting data concerning the various views and approaches. The findings of 

this study indicate that the “psycho-biological determination” presented in the 

school of psychoanalysis and the “environmental determination” presented in 

the school of behaviorism, as well as the “extremist view of the human “will” 

and the attribution of “free will” to human-being by the school of humanism, 

none of them are a correct explanation of human nature. Physical, biological, 

psychological and social factors never determine human voluntary actions, but 

only provide the grounds for choice. Human personality will be transcendent 

if human “will” is along with the transcendent will, that is, the will of God 

Almighty, and he acts according to the divine law and uses God-given talents 

such as intellect to distinguish good from evil and should not be overwhelmed 

by other influential factors in the personality those are no the sufficient 

reasons but providing and insufficient ones. 
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 پژوهشیمقاله علمی ـ 

  نقش اراده و اختیار در پدیدآیی و تحول شخصیت نقش اراده و اختیار در پدیدآیی و تحول شخصیت 
 3محمدجواد زارعان 2محمدصادق شجاعی 1عباس جوانشیر

 چکیده
نظـر اسـالم و از مدر پدیدآیی و تحول شخصیت پژوهش حاضر با هد  تعیین نقش اراده و اختیار 

شناسـان،  شناسی انجام شده اسـت. بـرای تحقـق ایـن هـد ، نظـر اندیشـمندان مسـلمان و روان روان
موردمطالعه قرار گرفت و با گردآوری اطالعات درباره نظرات و رویکردهای مختلف از روش توصیفی ـ 

شـده در مکتـب  ارائه« جبر زیستی ـ روانـی»های تحقیق بیانگر این است که  تحلیلی استفاده شد. یافته
گرایانـه بـه  نگـاه افراط»شده در مکتب رفتارگرایی و هم نین  ارائه« جبر محیطی»گری و نیز  تحلیل روان

کـدام تبیـین صـحیحی از  گرایی، هیچ به انسان توسط مکتـب انسـان« اراده آزاد»و انتساب « اراده انسان
کننده افعال اختیاری بشر  اعی، هرگز تعیینعوامل فیزیکی، زیستی، روانی و اجتمماهیت انسان نیستند. 
شخصیت انسان در صورتی متعـالی خواهـد بـود  ساز گزینش و اختیار او هستند. نبوده، بلکه فقط زمینه

که اراده انسان همسو با اراده متعالی؛ یعنی اراده خداوند متعال قرارگرفته و بر اساس شریعت الهی اقدام 
های خدادادی مانند قـوه تعقـل، خـوب را از بـد تشـخیص داده و مقهـور نموده و با استفاده از استعداد

 ها نگاه اعدادی و در حد اقتضا داریم، قرار نگیرد. عوامل دیگر تأثیرگذار در شخصیت که به آن
 

 اراده، اختیار، پدیدآیی شخصیت، تحول شخصیت، عوامل مؤثر بر شخصیت واژگان کلیدی:
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 (.s_shojaei@yahoo.comالمللی المصطفی ) استادیار  پژوهشگاه بین .3
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 مقدمه
به معنای نقابی است که بازیگران در تئـاتر « persona»از « personality»شخصیت برگردان لغت 

(. وقتـی 0277های شخصـیت،  زنند )شولتز و شولتس، نظریه صورت می های خود به برای اجرای نقش
هـای نسـبتًا پایـداری اشـاره دارد کـه افـراد را از  رود، بـه ویژگی شناسی به کار مـی این اصطالح در روان

 (.03: 0277های شخصیت،  ند )فیست و فیست، نظریهک یکدیگر متمایز می
از سرآغاز ایجاد و ظهور یک پدیده در عرصه وجود و ابراز حضور در عرصه هستی، به پدیدآیی یـاد 

ای از صفات اکتسابی و ذاتی، بالقوه و بالفعـل،  شود. نظر به اینکه شخصیت انسان با ظهور مجموعه می
گیری  گیـرد، از آن بـه پدیـدآیی و شـکل جـابی پدیـد آمـده و شـکل میاختیار، سلبی و ای با اختیار و بی

شناسـان تفـاوت نظـر  سالی از منظر روان بریم. در خصو  تحول شخصیت در بزرگ شخصیت نام می
سـالگی ثبـات دارنـد، ولـی  ۳۲سـالی، بعـد از  های شخصیت در بزرگ توان گفت: رگه وجود دارد. می

سـالی،  )مـک کـرا و کاسـتا، شخصـیت در بزرگ وجـود داردمشخص است که استثنائات و قیودی هم 
رو دارند  آیا احتمال رشـد و پختگـی )عقالنیـت(  بینی، پیش های قابل پیش آیا مردم بحران (.7: 0279

گونـه کـه هسـت،  رود  آیا طبایع و سرشت، همان پس به افول می چیز ازاین ها تداوم دارد یا اینکه همه آن
هـا، بیمـاری یـا  ظهور یـا شـرایط متغیـر بیرونـی )ماننـد جنگ یط درونی قابـلباقی خواهند ماند یا شرا

هـای ازدوا  کـرده بـا  کنند  آیـا زو  دهی می های موجود را شکل های فّناورانه( از نو شخصیت نوآوری
شوند، ازلحـاو  گونه که گاهی ازنظر ظاهری به هم شبیه می شوند، یا همان ها از هم دور می گذشت سال
« تحـول شخصـیت»گونـه مباحـث، در موضـوع  کننـد  این یز به همدیگر شباهت پیـدا میشخصیتی ن

 گیرد. موردبررسی قرار می
نـاخواه بـا انسـان سـروکار دارد و  عنوان یکی از اعضای خانواده علوم انسـانی، خواه شناسی، به روان

گـردد. بـرای  میهایی است که درباره ماهیت و شخصیت انسان مطـرح  ناگزیر از پاسخگویی به پرسش
دانند. از سـوی  لحاو عملی، واکنشی و ازنظر اخالقی، خنثی می ماهیت انسان را به»نمونه، رفتارگرایان، 

نظران گشتالت، ماهیت انسان را ازنظـر عملـی، تعـاملی و ازنظـر اخالقـی، خنثـی تلقـی  دیگر صاحب
(. برخـی از 310/ 3: 0275، شناسی و نقـد آن های روان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مکتب)« کنند می

شناسانی چـون  دانشمندان مانند اپیکور، لوکرسیوس، ماکیاولی، توماس هابز، داروین، شوپنهاور و روان
فروید، طبیعت انسان را پست و شرور دانسته و معتقدند: گرایش انسان به فساد و تباهی بـیش از خیـر و 
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دهـد، مگـر اینکـه در  سان را به فساد و گناه سوق میصالح است. به تعبیر دیگر، غرایز و امیال فطری، ان
شـناختی حضـرت  های روان )شـجاعی، دیـدگاه ها را کنترل کنـد ها تصر  شود، یا عوامل دیگری آن آن

 .(00: 0273الله مصباح یزدی، آیت
ای بر مباحـث چگـونگی پدیـدآیی، تحـول و عوامـل مـؤثر بـر  بحث پیرامون ماهیت انسان، مقدمه

های شخصیت، به عوامـل مـؤثر  شناسان، ضمن بیان نظریه های روان است. در نگاشته شخصیت انسان
تـوان بـه کتـاب  شناسی متعدد اشـاره شـده اسـت کـه می گیری شخصیت از منظر مکاتب روان بر شکل

؛ فیست و 0279لی و دیگران، پدیدآیی و تحول شخصیت،  ؛ مای0270های شخصیت،  رایکمن، نظریه
اشـاره کـرد.  0277های شخصـیت،  ؛ و شولتز و شـولتس، نظریـه0277صیت، های شخ فیست، نظریه

های نظـری را نیـز بـه  شناسی شخصیت موردتوجه بوده و مجادله یکی از موضوعاتی که همواره در روان
گیری و تحـول شخصـیت اسـت. برخـی بـر  همراه داشته است، بحث دربـاره عوامـل مـؤثر بـر شـکل

کید دارند و عدههای ارثی و ژنتیکی  کننده تعیین کننـد. در  ای عوامـل محیطـی را مـؤثرتر ارزیـابی می تأ
سـه نظـر « آیا سهم وراثت در تکوین شخصیت بیشـتر اسـت یـا سـهم محـیط »پاسخ به این سؤال که 

شده است: برخی تنها عامـل وراثـت و اسـتعدادهای انسـان هنگـام تولـد را سـازنده شخصـیت او  ارائه
صورت است و تربیت خوب بایـد  ای بی : انسان هنگام والدت، نظیر مادهدانند؛ برخی دیگر معتقدند می

صورت مطلوب را به او بدهد و تربیت تـأثیر و اهمیـت بیشـتری دارد؛ گـروه سـومی کـه هـر دو عامـل 
شوند: برخـی اهمیـِت بیشـتر را  دانند، به دو گروه تقسیم می را مؤثر و بااهمیت می« محیط»و « وراثت»

کنند. در این میان نقـش اراده و اختیـار  تأکید می« محیط»د و جمعی دیگر بر تأثیر دهن می« وراثت»به 
آید. آیا انسان با اراده و اختیار تحت تأثیر عامل وراثـت و  های مهم انسان است، به میان می که از ویژگی

 گیرد  محیط قرار می
شناسـی بـر نـوعی  هـای روان یابیم کـه همـه نظریـه شناسی، درمی های روان با اندکی تأمل در نظریه

داننـد.  شناسان، انسان را موجودی صـرفًا مـادی می تحلیل و برداشت ناقص از انسان مبتنی است. روان
فلیـپ »اند که  شناختی تاکنون نوعی از انسان را برای ما معرفی کرده های روان گوید: نظریه دارندُر  می

( نامیـده اسـت )شـجاعی، psychological man« )شناسـی انسان روان»( آن را Philip Rieff« )ریف
(؛ بنـابراین پژوهشـگر درصـدد اسـت، ضـمن نقـد و بررسـی 05: 0271شخصیت از دیدگاه صفات، 

گرایانه آنـان نسـبت بـه اراده انسـان و  شناسی و نیز برخی از نظرات افراط نظرات جبرگرایانه مکاتب روان
 سالم را در این خصو  ارائه نماید.قیدوشرط به انسان، نظر ا انتساب اراده آزاد و بی
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ویژه اراده و اختیار و نقش آن در شخصیت،  نخستین اقدام در پرداختن به موضوع شخصیت آدمی به
فرماید: شما در  با ظهور وحی از سوی خداوند متعال و ارسال رسل صورت پذیرفت. خداوند متعال می

(؛ و اراده و 7را به شما الهام کرد )شـمس/  (؛ و خداوند خیر و شر97زمان خلقت چیزی نبودید )نحل/
؛ 2اختیار را به شما ارزانی فرمود، تا هر یک خود راه سعادت و شقاوت خود را انتخـاب کنیـد )انسـان/ 

پـذیرد و بـر  عنوان دو ویژگی اصلی از اراده شخصـی، تـأثیر می (؛ بنابراین سعادت و شقاوت به00رعد/ 
 یت بیش از هر چیزی به اراده خود فرد بستگی دارد.گیری شخص های الهی شکل اساس آموزه

تـرین دوران بالنـدگی توجـه بـه  طور خا  توجه به انسان در آیین و مناسـک دیـن خـاتم، از مهم به
بر جاهلیـت، مهـر بطـالن زد و تعریـف جدیـدی از کرامـت و  شخصیت انسان است؛ پیامبر خاتم

های رسمی و غیررسمی راه یافت. شواهد  د به آموزشهای بع شخصیت انسانی را ارائه فرمود که در دوره
ویژه سلسله جلسـات  ها، گفتگوها و مباحث علمی صدر اسالم به نقلی حاکی از آن است که در نشست

های فراوانی پیرامون اراده، اختیار، پدیدآیی و تحـول  ق( بحث 007- 72) جعفر بن محمد الصادق
گیری  های مستقلی درباره عوامـل شـکل یرفته و بابگیری شخصیت انسان صورت پذ و چگونگی شکل

فرمـوده  شخصیت مانند وراثت، محیط، جبر و تفویض و مانند آن طرح گردیده است. امـام صـادق
ای را  تر از آن است کـه بنـده الله اعدل من ان یجبر عبدا علی فعل ثم یعذبه علیه؛ خداوند عادل»است: 

(. ایـن عصـر را ۳۲۰/ 0ق: 0001)صـدوق، التوحیـد، « بت دهد.بر کاری مجبور سازد، آنگاه او را عقو
تعبیـر کـرد. شـاید بتـوان گفـت جعفـر بـن « گیری بنیان علمی شخصیت آدمی عصر شکل»توان به  می

های مهـم دوره امـام  اسـت. از شخصـیت« شناسـی آدمـی پـدر علمـی شخصیت» محمد الصادق
تـوان از  ف از شخصـیت داشـتند میکه نقش مهمـی در گسـترش ایـن نـوع از تفکـر و تعریـ صادق

هـای  ابابصیر، زراره، محمد بن مسلم و ابوحنیفه و دیگران یاد کرد. پس از دوره ایشـان، توجـه بـه درمان
ق( صـورت  352- 007) الرضـا جسمی و روحی در جلسات مختلف علمی زمان علی بـن موسی

نام بـرد )ان اللـه عزوجـل « و روانی سالمت جسمانی دوره طالیی توجه به»توان از آن به  پذیرفت که می
لم یطع باکراه، و لم یعص بغلبة و لم یهمل العباد فی ملکه هو المالک لمـا ملکهـم، و القـادر علـی مـا 
اقدرهم علیه؛ خداوند از روی اکراه اطاعت نشده و از روی غلبه معصیت او نشده اسـت و بنـدگان را در 

ک چیزهایی است که تملیـک آنـان کـرده، و قـادر بـر مملکت خود مهمل رها نکرده است. خداوند مال
 (.۳۲۰/ ۰: 0001اموری است که آنان را بر آن قادر ساخته است )صدوق، التوحید، 

شناختی پرداخته شده است. برای مثـال،  در آثار بسیاری از اندیشمندان مسلمان به موضوعات روان
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کاشـانی، شـیخ طوسـی،  مالصـدرا، فـیضرشـد، شـیخ اشـراق،  مسکویه، ابنطفیل، ابن ماجه، ابن ابن
ازجمله کسانی هسـتند کـه عـالوه بـر مباحـث  حزم اندلسی، فخرالدین رازی و عالمه طباطبایی ابن

انـد. بـه اعتقـاد  شـناختی پرداخته فلسفی، کالمی، اخالقی و تفسیری خود، فراوان بـه موضـوعات روان
ترین مباحـث در  ترین و دقیـق ار، گسـتردهالنفس مالصدرا در کتاب اسف برخی از محققان، مباحث علم

 .(330: 0271شخصیت از دیدگاه صفات،  )شجاعی، تاریخ اندیشه اسالمی است
اند؛ امـا سـهم آنـان در  شناسـی داشـته دانشمندان مسلمان، سهمی فراوان و شایان تـوجهی در روان

واقـع نشـده اسـت.  شناسـی گیری و تحول این دانش، تاکنون موردتوجـه پژوهنـدگان تـاریخ روان شکل
گوینـد، از سـر عـادت، ابتـدا  شناسی سـخن می که درباره تاریخ علم روان رو، مورخان غربی آنگاه ازاین
گذارند، آنگاه مستقیم  ویژه افالطون و ارسطو به بحث می شناسی را از دیدگاه اندیشمندان غربی، به روان

کـه  شوند. درحالی صر جنبش نوین اروپا میروند، سپس وارد ع وسطا می به سراغ متفکران اروپایی قرون
ها به  شناسی ـ که بسیاری از آن طور کامل از یاد کردن سهم دانشمندان مسلمان در تحقیقات روان آنان به

های میـانی و حتـی شـروع عصـر  زبان التین ترجمه شده و تأثیری سترگ بر آرای متفکران اروپایی سده
شناسی از دیدگاه دانشمندان  اند )نجاتی، علم النفس: روان غافل جنبش نوین اروپا بر جای نهاده است ـ

 (.22: 0277مسلمان، 
طورکلی تطورات تاریخی مباحث شخصیت و عوامل مؤثر بر آن، خصوصًا عامل اراده و اختیار را  به

 (0بندی کرد؛ )جدول شماره  توان به چهار دوره طبقه می
یخی اراده و اختی1جدول شماره   ار: تطورات تار
 رویکرد تاریخ اندیشمندان 

 دوره اول:

 های علمی شخصیت دوره بنیان

)توجه به شخصیت انسان و عواملی 

چون اختیار و اراده انسان، عوامل 

 طبیعی و وراثتی، محیطی و معنوی(

 رسول خاتم
 قرن اول قمری

 م( 632-502)
 ع ت و کرامت انسان

 شخصیت انسان ق  148- 83امام صادق

 ق  223- 148اامام رض
های  طب الرضا و توجه به درمان

 جسمی و روحی

 دوره دوم:

دوره آغازین تحول علمی در مباحث 

 شخصیت

 )دوره اندیشمندان مسلمان(

ابویوسف یعقوب بن 

 اسحاق کندی
 ق 185 – 252

 تبیین رابطه فلسفه و دین،

 معرفت و قوای نفس و درمان اندوه

محمد بن زکریای 

 رازی
 ق 252 – 313

درمان حسادت، خودپسندی، 

خشم، اندوه و غم )الرازی، الشکوک 

 (.81 - 82علی جالینوس، 

پیوند محکم میان اخالق و معرفت   ق 259 – 339 فارابی
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عقلی، نفس و عوامل انگی شی 

مؤثر بر رفتار و نق  اراده 

شناسی اسالمی،  )شجاعی، روان

1396 :215.) 

 ق 326 – 421 مسکویه ابن
خالق و فلسفه و تدوین )رابطه ا

 نظام و چارچوب برای اخالق(

 الصفا اخوان
قرن چهارم 

 قمری

)ترجیح فلسفه بر شریعت که 

 موردنقد جدی مسلمانان واقع شد.(

 ق 302 – 428 سینا ابن

سنجی؛ سنج  طبع، هوش،  )روان

گیری  استعداد، و عالیق( )اندازه

تغییرات فی یولوژیک همراه با 

 اضطراب(

 ق 384 -465  مح ابن
)نظریه محبت و درمان خلق بد با 

 ایجاد ضد آن(

 ق 452 – 525 غ الی
تغییر بودن اخالق و نظریه  )قابل

 واکن  شرطی(

 ماجّه ابن

 ق 405 – 533

1138 – 1282 

 م

 )خودشناسی و تفکر عقالنی(

 طفیل ابن

 ق 499 – 582

1185 – 1125 

 م

)نگاه صوفیانه و اندیشه مداوم به 

 الوجود( واجب

 رشد ابن

 ق 522 – 595

1198 – 1126 

 م

)تعظیم عقل و برهان عقلی در 

شناخت موجودات و رسیدن به 

 حقیقت و تقدم وحی بر عقل(

 فخرالدین رازی

 ق 554 – 626

1212 – 1152 

 م

 )م اج و شخصیت(

 خلدون ابن

 ق 032 – 828

1426 – 1332 

 م

وهوا  عوامل اجتماعی و کیفیت آب

 و و رفتار فرد مؤثر است.وخ در خلق

صدرالمتألهین 

 شیرازی

1245 – 909 

 ق

1642 – 1501 

گذار مکتب فلسفی حکمت  بنیان

 متعالیه، تأمالت فلسفی درباره روان
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 م

 فیض کاشانی

1291 – 1220 

 ق

1258 – 900 

 ش

 نظریه تفویض اختیار به انسان

 دوره سوم:

دوره تحول تجربی شخصیت و 

 عوامل آن

ز اب ار معرفت تجربی و )استفاده ا

روشی که علم را محدود به تجربه 

 حسی کرد(

 زیگموند فروید
1939 – 1856 

 م

 گری روان تحلیل

 بی ا، اسکینر
1992 – 1924 

 م
 رفتارگرایی

 ژان پیاژه
1982 – 1896 

 م
 شناخت درمانی

 کارل راجرز
1980 – 1922 

 م
 گرایی انسان

 دوره چهارم:

صیت و دوره شکوفایی مباحث شخ

 عوامل مؤثر بر آن

)تلفیق تجربه حسی با فراحسی و 

گیری از اب ار معرفتی غیرتجربی  بهره

 های تجربی( در کنار یافته

 محمدعثمان نجاتی

1421 – 1333 

 ق

2222 – 1914 

 م

 الگوی اندیشمندان مسلمان

 محمود بستانی
(1389 – 

 ش( 1316

فرایند روانی انسان دو جنبه 

. جنبه 1یرد: گ شخصیت را در برمی

ادراکی )مانند تفکر، تخیل، 

. جنبه 2یادآوری، فراموشی و ...( 

وجدانی )مثل اراده، تمایل، انفعال 

 و ...(

 – 1362محمدحسین طباطبایی )

ش(، محمدتقی مصباح ی دی  1281
 هرم روانی
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 1339ش(، عباسعلی شاملی ) 1313)

 ش(

سید محمد محسن جاللی تهرانی 

نیا  ین شریفیش( و محمدحس 1328)

 ش( 1336)

 درمان یکپارچه توحیدی

 خودسازی و ضمیر ناخودآگاه ش 1338 علیرضا اعرافی

 شناسی فلسفه روان ش 1339 محمدجواد زارعان

 الگوی انسان کامل ش 1342 ابوالقاسم بشیری

محمدصادق 

 شجاعی
 بندی صفات الگوی طبقه ش 1352

 

 .روش1
ری واحـد کـه بـر گروهـی از مکاتـب گونـاگون، نامتجـانس و شناسی، نه بر یـک مکتـب فکـ روان

( قرار دارد. وصـول preparadigmatic« )الگویی پیش»اصطالح در مرحله  ناهماهنگ استوار است و به
شناسـی، هم ـون هـر رشـته علمـی دیگـر،  ( در حیطه علم روانparadigmatic« )الگویی»به مرحله 

های گوناگون خبـری نباشـد. ایـن  شناسی فکری و روش هنگامی حاصل خواهد شد که دیگر از مکاتب
شناسی این پژوهش تأثیر داشته و محقق درصدد برآمده اسـت، ضـمن پرهیـز از دیـدگاه  مسئله در روش

شناسی که مبتنـی بـر مبنـای معرفـت تجربـی  شناسی علم روان های روش سوگیرانه در خصو  کاستی
ن با توجـه بـه ماهیـت موضـوع و اهـدا  مطالعـه، در ایـن است به بحث اراده و اختیار بپردازد؛ بنابرای

های تحقیـق توصـیفی ایـن اسـت کـه محقـق  پژوهش، از روش توصیفی استفاده شده است، از ویژگی
کند و صرفًا آن ه  کاری یا کنترل نمی ها را دست دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آن

گونـه تحقیقـات ارزش  طورکلی، این پردازد. به صیف و تشریح آن میرا که وجود دارد مطالعه کرده، به تو
نیـا، روش تواند به ایجاد شناخت کلی و تدوین قضایای کلی منجر شود )حـافظ علمی باالیی دارد و می

صورت است که همـه  (. جامعه اسنادی و منابع در این تحقیق بدین07: 0275تحقیق در علوم انسانی، 
گونه تصرفی بیان شده و محقق بـا بررسـی تطبیقـی موضـوع بـه تحلیـل نظریـات  ها بدون هیچ قول نقل

نیا بیان داشته است؛ محقق ضـمن بررسـی آیـات و روایـات مـرتبط بـا  پرداخته است. نظیر آن ه حافظ
های تدوین شده در این خصو  اسـتفاده کـرده اسـت. بعـد از  نامه ها، مقاالت و پایان مسئله، از کتاب

اراده و اختیار »بندی عوامل تأثیرگذار در شخصیت انسان، مطالعه درباره  این منابع، طبقهبرداری از  فیش
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 214-156 :، ص1044 بهار و تابستان، 28، شماره پانزدهم، سال قرآن و علم یدو فصلنامه علم
 نقش اراده و اختیار در پدیدآیی و تحول شخصیت 
 عباس جوانشیر و همکاران

طور مبسـوط بـه نقـش اراده و اختیـار در  به« شخصیت شناسی»و « عوامل مؤثر بر شخصیت»، «انسان
رویکردها و نظریات مختلف پرداخته است. هرچند در مطالعه به نمونه اسنادی واحدی در این موضوع 

صورت نقل  رو درصدد ارائه الگو برآمده است. نظر به اینکه گردآوری مطالب به ست نیافته است. ازایند
مستقیم انجام شده است و تحلیل توسط محقق بدون سوگیری به یک نظریه یـا رویکـرد خـا  انجـام 

یجاد شـده ای که برای محقق ا کند. نظر به اهدا  تحقیق و مسئله شده است، خطاپذیری آن را کمتر می
دار وضـعیت فعلـی آن  کنـد و بـه توصـیف مـنظم و نظـام است، این تحقیق وضع موجود را بررسی می

نمایـد )همـان:  ها و صفات آن را مطالعه و عندالزوم ارتباط بین متغیرها را بررسـی می پردازد، ویژگی می
09.) 

 های پژوهش .یافته2

 مانالف. عامل اراده و اختیار از منظر اندیشمندان مسل

مملو از مباحث پیرامون اراده و اختیـار انسـان اسـت، ایشـان راه  مستندات رسیده از امام صادق
یِن »گزیند:  میانه را بین جبر و اختیار برمی )کلینـی، الکـافی، « ا َجبَر وا َتفویَض، و لکؤن أمؤٌر َبؤیَن أمؤَر

آن در سـالمت جسـمانی و  درباره افعال اختیاری انسان و نقش (. مباحث امام رضا015/ 0: 0212
ازآن را نیـز  ( و پـس17(؛ تا فرتوتگی )یـس/015/ 0: 0212شخصیت از پیش از تولد )کلینی، الکافی، 

های فراوانـی  عنوان مبانی این رویکرد برشمرد. پس از دوران اولیه، اندیشمندان مسلمان تالش توان به می
 برای انتقال این میراث ماندگار کردند.

اگر شخصی صفت علم را نداشته باشد، هرگز واجد صفت اراده نخواهد شـد؛ یعنـی  ازنظر غزالی، 
الزمه مرید بودن، عالم بودن است و هر جا اراده باشد، حتمًا علم حضور دارد. هم نین فعـل اختیـاری 

یابـد  ازنظر غزالی سه شرط دارد: علم، اراده و قدرت؛ زیرا بدون این سه شرط، فعل اختیاری تحقـق نمی
 (.007/ 00تا:  الی، روضة الطالبین و عمدة السالکین، بی)غز

کید دارد که  او دارد. « شخصـیت»نقـش محـوری در « اختیار انسان»مصباح یزدی بر این مسئله تأ
نتیجه تکرار اعمال و حاالت اختیاری انسان اسـت؛ بنـابراین اگـر یکـی از « شخصیت»دیگر،  عبارت به

وی نباشد، خواه نتیجه رفتار غیراختیـاری و ناخواسـته او باشـد و  خصایص هر فرد نتیجه رفتار اختیاری
خواه مقتضای عوامل زیستی مانند بلندی یا کوتاهی قد، الغری، چاقی، رنگ مو و چشم و... باشـد، آن 
خصیصه از مقومات شخصیت او نخواهد بود. هم نین اگر امری منشأ هیچ عمل اختیاری نشود، تأثیر 
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 (.075: 0275واهد داشت )مصباح یزدی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، و دخالتی در شخصیت نخ
دهـد.  های اسالمی، انسان موجودی است که اعمال و رفتار خود را با اراده انجام می بر اساس آموزه

کنـد،  صـورت غریـزی و ناهشـیار عمـل می البته در حیـوان نیـز اراده وجـود دارد، ولـی اراده حیـوان به
گاهانه است. بـهکه ارا درحالی خود و بـه  گیری و اراده خودبـه دیگر، در حیـوان تصـمیم عبارت ده انسان آ

گیری و اراده به دنبال میل طبیعـی حاصـل  شود. در انسان هم گاهی تصمیم دنبال میل غریزی انجام می
ره ایـن شوند. قرآن کـریم دربـا های حیوانی خود می راحتی تسلیم میل شود. افراد زیادی هستند که به می

َااد  فرماید:  افراد می
َ
ْنَعرم  اَْد ُهْم أ

َ
ْوئَلَك اکَْْل

ُ
، «ترنـد آنان مانند چهارپایان بلکـه گمراه»(؛ ۰۹۷)اعرا /  أ

گونه نیست؛ افرادی هم هستند که در برابـر میـل و اراده خـود نبـوده و زود تحـت تـأثیر  ولی همواره این
. (020: 0271شـجاعی، شخصـیت از دیـدگاه صـفات، )گیرند  های حیوانی و طبیعی قرار نمی گرایش

توانـد بـا کمـک اراده خـدادادی،  اگرچه انسان تحت تأثیر عواملی مانند وراثت و محیط اسـت؛ امـا می
توان با تکرار رفتار مخالف آن تغییر داد. برای مثال، اگر  شخصیت خود را متحول سازد. هر صفتی را می

ا با رفتارهـایی کـه نشـانه شـجاعت اسـت، تغییـر داده و صـفت تواند این صفت ر کسی ترسو باشد، می
؛ بنـابراین، (0297هـای بنیـادین علـم اخـالق،  )فتحعلـی خـانی، آموزهشجاعت را در خود ایجاد کند 

)مکـارم شـیرازی، تفسـیر شـود  می« ملکـه»و عادت تبدیل به « عادت»مرورزمان تبدیل به  به« حالت»
 .(70/ 0: 0290نمونه، 

گـاهی همـراه اسـت.  گانه پیش ی سهبنا بر معان گفته، اراده و افعال ارادی انسـان بـا شـوق و میـل و آ
کیفیت این هماهنگی و همراهی در نظر اندیشمندان اسالمی متفاوت است. خواجه نصیر طوسـی اراده 

 علم یا اعتقـاد موجـود زنـده بـه»داند و به نظر وی اراده عبارت است از  را کیف نفسانی و نوعی علم می
فرمایـد: برخـی  ، و کراهت نقطه مقابل آن است. عالمه حلی در مقابل ایـن نظـر می«مصلحت در فعل

معتقدند که اراده مترتب بر علم است و غیر از شوق نفسانی است، چنانکه مریض بااینکه میـل بـه دارو 
مراحلـی را  . حکمـا بـرای اراده انسـان(۳۲۷: 0277کشف المـراد،  )حلی،ندارد، ولی اراده آن را دارد 

فایده و شوق مؤکـد  اند و معتقدند: اراده در انسان پس از مقدماتی چون تصور یک چیز، تصدیق به  قائل
دانـد کـه متصـل بـه کـار  گیری می اراده انسانی را یک حالت تصـمیم شود. امام خمینی  حاصل می

معنـای شـوق گـرفتن درسـت  گوید: اراده را به دانند، می است. وی در مقابل حکما که اراده را شوق می
شود؛ امـا اراده  نیست و اراده غیر از شوق است؛ زیرا شوق یک معنای انفعالی است که در نفس پیدا می

جا  گیری است که متصل به صدور فعل است و ثانیًا همـین شـوق همیشـه و در همـه یک حالت تصمیم
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کنـد و  آدمی شوق بـه چیـزی پیـدا میشود که مبدأ اراده، شوق است و  مبدأ اراده نیست، بلکه گاهی می
جا مبدأ اراده شوق باشـد و شـوق مؤکـد از مقـدمات  اراده انجام آن را دارد، ولی چنین نیست که در همه

بسا انسان بـدون تصـدیق  فایده هم از مقدمات اراده نیست و چه تحقق اراده باشد، بلکه حتی تصدیق به 
 .(05: 0213لب و اراده،  ط )خمینی، کند فایده، اراده چیزی را می به 

ای  اراده کیف نفسانی جداگانـه»گوید:  بر تفاوت اراده با شوق اشاره کرده و می عالمه طباطبایی
نهایـة الحکمـه،  )طباطبایی، «است و نباید آن را با علم به میل و شوق به آن ه خیر است، یکی دانست.

ازآن  از شوق و حتی شوق موکـد اسـت و پـس به نظر ایشان اراده در انسان حالتی غیر (.۰۷۹ق:  0001
شود. در نگاه ایشان نشانه تغایر بین اراده و شوق آن است که گاه در انسان شوق موکد نسـبت  حاصل می

مالصـدرا هـم  (.371)همـان:  گیـرد به انجام فعلی حاصل است؛ اما اراده انجـام آن فعـل شـکل نمی
)صدرالدین شیرازی، الحکمة المتعالیـة  عین وجود استگوید: اراده مانند علم از سنخ وجود، بلکه  می

ــة،  ــی االربع ــفار العقل ــی االس ــری(205و  227/ 1م:  0770ف ــهید مطه ــف  . ش ــل»در تعری « می
سـوی آن شـیء  میل، جاذبه و کششی میان انسان و یک عامل خارجی است که انسـان را به»نویسد:  می

. (00: 0211فلسـفه اخـالق،  )مطهـری، «ت.خارجی کشانده و عواطف عالی انسانی هم یک میل اس
در مقابل میل، اراده به درون انسان مربوط اسـت؛ یعنـی »کند:  گونه تعریف می وی هم نین اراده را این

ها و  ای بین انسان و عالم خار  نیست، بلکه پس از اندیشه و محاسبه امـور و سـنجش مصـلحت رابطه
 .(07)همان:  «کند. فرمان داده است، اراده میها و تشخیص اصلح به آن ه عقل به او  مفسده

هـا را در  ها و تنفرهـا و ترس ها، کشش ها و ضد میل درواقع اراده در انسان نیرویی است که همه میل
 .(07)همـان:  طر  بکشـد دهد که یک میل یا ضد میل انسان را بـه یـک اختیار خود دارد و اجازه نمی

د  فعل تدبیری و در برابر فعل غریزی و التذاذی خالص اسـت گوید: فعل ارادی، مرا مصباح یزدی می
گاهانـه  . شـجاعی، اراده انسـان را تصـمیم(۷۲و  ۲۷/ 3: 0210آموزش فلسفه،  )مصباح یزدی، گیری آ

ای  گویــد: اراده، پدیــده . زارعــان می(020: 0271)شــجاعی، شخصــیت از دیــدگاه صــفات، دانــد  می
شناسـی و  آید )بونژه و آردیال، فلسـفه روان ها و ابزار مادی پدید می غیرمادی است که با استفاده از زمینه

 (.031: 0277نقد آن، 
صورت جامع، نظریات اندیشمندان قدیم و معاصر را درباره موضـوع اراده و اختیـار و  جدول زیر به

 کیفیت آن بیان داشته است.
 نوعی علم است.اراده کیف نفسانی و  خواجه نصیر طوسیاندیشمندان 
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 اراده مترتب بر علم و غیر از شوق نفسانی است. عالمه حلی مسلمان متقدم

 اراده مانند علم از سنخ وجود بلکه عین وجود است. مالصدرا

اندیشمندان 

 مسلمان معاصر

 حکما
اراده در انسان پس از مقدماتی چون تصور یک چی ، تصدیق به 

 شود. فایده و شوق مؤکد حاصل می

 ییعالمه طباطبا
ای است و نباید آن را با علم به میل و  اراده کیف نفسانی جداگانه

 شوق به آنچه خیر است، یکی دانست.

 امام خمینی
گیری که متصل به کار است. )اراده  اراده انسانی یک حالت تصمیم

گیری است که متصل به  غیر از شوق است و یک حالت تصمیم

 صدور فعل است(

 شهید مطهری
ها و  ها و مفسده اندیشه و محاسبه امور و سنج  مصلحتپس از 

 کند. تشخیص اصلح به آنچه عقل به او فرمان داده است، اراده می

 مصباح ی دی
فعل ارادی، مراد، فعل تدبیری و در برابر فعل غری ی و التذاذی 

 خالص است.

 محمدجواد زارعان
شده  ( انتخابعلم و آگاهی به همراه میل و کش  منجر به )اختیار

 پذیرد. کند و اراده صورت می و ایجاد شوق می

 گیری آگاهانه اراده انسان یعنی تصمیم محمدصادق شجاعی

 
معمواًل فعل اختیاری انسان تابعی از اراده وی است. یکی از معانی اختیار این اسـت کـه انسـان در 

گاهانه ارزیـابی مقابل چند موقعیت قرارگرفته که نه مجبور و نه مضطر و نه مکر ه است، بلکه با انتخاب آ
دهد. این معنـا در بسـیاری از ابـواب فقـه و شـریعت اسـالمی جـاری  کرده و عمل مناسب را انجام می

است. وجوب تخییری از مصادیق چنین رجحانی در اختیار است. این نوع تعریـف فصـل تفـاوت بـین 
ش و کیفر بر مبنای عمل ارادی در ایـن نـوع از رسد، پادا انسان و جمادات و حیوانات است و به نظر می

کـه  کند، به دلیل این اختیار لحاو شده است. استاد مصباح یزدی، فرشتگان را نیز در این تفاوت وارد می
یزدی، معـار  قـرآن: خداشناسـی، )مصباح  فرشتگان چند گزینه برای قدرت انتخاب در اختیار ندارند

کننـد  رسـد، فرشـتگان باألصـاله معصـیت خـدا نمی به نظـر می .(0219شناسی،  شناسی، انسان کیهان
)نمازی  شوند، تا اینکه وارد شوند و اختیاری برای آنان متصور شود ( و وارد چنین معنایی نمی1)تحریم/

 (.0277اصفهانی، ارزش اختیار از دیدگاه اسالم و اگزیستانسیالیسم، 
صـورت آزاد ایجـاد کنـد، او را  انسـان اراده را بهاختیار، در حقیقت آزادی اراده است. معمـواًل اگـر 
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توانـد راه رفـتن را در  نامند. مـثاًل انسـان می را اختیار می« اراده آزاد»یا « آزادی اراده»نامند و  مختار می
تواند آن را اراده نکند؛ یعنی نسبت به اراده راه رفتن یا اراده راه نرفتن  زمان خاصی اراده کند و همزمان می

 ر دارد.اختیا

 شناسی ب. عامل اراده و اختیار از منظر روان

 اول. رویکرد جبرگرایانه
کم  خـورد کـه دسـت شناسی به چشـم می ها و مکاتب روان رویکرد جبرگرایانه در بسیاری از دیدگاه

 توان به دو دسته مهم اشاره کرد: می
یستی ـ روانی  یک. جبر ز

شـناختی، اعمـال و رفتـار و  های روان نظریـه جبر درونی )جبـر زیسـتی ـ روانـی( طیفـی دیگـر از
عنوان یکـی از  شخصیت انسان را متأثر از عوامل درونی و ژنتیکی دانسته و نوعی دیگر از جبرگرایی را به

اند. فروید از کسانی است کـه بیشـترین سـهم را در تـرویج و اشـاعه ایـن  اصول موضوعه خود پذیرفته
بـاره  های خود، از آن سود جسـته اسـت. رابـرت دینـای دراین ریهدیدگاه داشته و در تمامی مباحث و نظ

شدت معتقد بود که هر رفتاری علتی دارد که از نهاد انسان  گوید: فروید یک جبرگرای مطلق بود و به می
. فرویـد، رفتـار انسـان را برخاسـته از (07: 0270شناسـی،  گیرد )دینای، سه مکتـب روان میسرچشمه 

)آیسنک، افـول امپراتـوری فرویـدی،  نست که در نهاد و فطرت انسان نهفته استدا نیروهای غریزی می
کرد و معتقد بود: عمل، فکر و احساس آدمی  . وی نقش اراده و اختیار انسان را به کلی انکار می(0297

های فیزیکی توسط علـل فیزیکـی  های روانی با عللی معین، به همان طریِق تعیین پدیده و تمامی پدیده
( Psychic Determinismشوند. در خصو  دیـدگاه فرویـد، ایـن رویکـرد بـه جبرگرایـی روانـی ) ین میتعی

 .(07: 0273الله مصباح یزدی، شناختی حضرت آیت های روان )شجاعی، دیدگاه شهرت یافته است
 دو. جبر محیطی

های  نظریـه شناختی است کـه اندیشـه جبـر محیطـی را وارد های روان رفتارگرایی جزو اولین گرایش
کیـد دارد. در ایـن  شناسی کرده و بر نقش عوامل محیطی در شکل روان دهی شخصیت و رفتار آدمـی تأ

 شـود های رفتـار او از بیـرون کنتـرل می اراده است که تمـامی جنبـه دیدگاه، انسان موجودی منفعل و بی
 (.09: 0297های روانشناسی،  ها و نظام )الندین، نظریه

کند، در نظام فکری خود، اراده و اختیـار را  و رفتار او را صرفًا فیزیکی تفسیر می که انسان« واتسون»
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نفی کرده، به جبر اعتقاد دارد. او چون به مسئولیت شخصی قائل نیست، قانون کیفر و مجازات را تحت 
 کنـد و در صـورت عـدم موفقیـت، جای آن بر بازآموزی جانیان تکیـه می عنوان کیفر خاطی رد کرده، به

: 0273شناسی و نقد آن،  های روان کند )شکرشکن و دیگران، مکتب توقیف یا نابودی آنان را تجویز می
3 /300.) 

ــی از چهرهB. F. Skinnerاســکینر ) ــارگرایی ـ می ( ـ یک ــب رفت ــاخص مکت ــد: در  هــای ش گوی
نـدارد. وی بـا در رفتار انسان وجـود « انتخاب فرد»شناسی علمی، جایی برای فرضیه متداول تأثیر  روان

داند، به مقابله برخاست. ازنظر او رفتار فرد را  نگرش سنتی که افراد را آزاد و حاکم بر سرنوشت خود می
زنـد  حوادث و رویدادهایی که در گذشته و حال و در جهان واقـع بـرایش اتفـاق افتـاده اسـت، رقـم می

 (.07: 0273الله مصباح یزدی، شناختی حضرت آیت های روان )شجاعی، دیدگاه
ها ماننـد  اسکینر در مورد مسئله اراده آزاد در برابر جبرگرایـی ابهـامی نشـان نـداد. از دیـد او انسـان

کنند. او تمـام اعتقـادات مربـوط بـه  شده عمل می تعیین های قانونمند، منظم و از پیش ها به شیوه ماشین
کنـد، رد  خودانگیختـه را تعیـین می هستی درونی، خودمختاری که جریان اعمال یا رفتار کردن آزادانه و

 (.000: 0277های شخصیت،  )شولتز و شولتس، نظریه« کرد
دیدگاه رفتارگرایان درباره مجبور یا مختار بودن آدمی، دیدگاهی جبرگرایانه است، این دیدگاه، انسان 

ت انسان بـه نگرد. رفتارگرایان معتقدند: ماهی ( میLess Ominousرا به چشم موجودی نسبتًا بدشگون )
میزان زیاد و یا در کل نتیجه تجارب محیط اجتماعی است که رفتارهای خاصی را تقویت کرده یا شـکل 

( هسـتند و زاییـده محیطـی کـه در آن زنـدگی habit boundدهد. افراد، واکنشی و مقید به عـادت ) می
 (.21: 0273الله مصباح یزدی، شناختی حضرت آیت های روان کنند )شجاعی، دیدگاه می

ها عمدتًا فراورده یادگیری و متغیرهای بیرونی است تـا  گیری انسان گوید: شکل باره می اسکینر دراین
دهنده رویکـرد مـادی او بـه  عوامل ژنتیکی. وی به وجود هد  غایی در زندگی نپرداخته است که نشان

 .(250 - 257: 0270ماهیت انسان است )پروین و جان، شخصیت، نظریه و پژوهش، 
ریزی دربـاره آینـده،  انگیزترین ادعای اسکینر این است که ما هیچ قـابلیتی بـرای برنامـه شاید بحث

سـازی  سـازی قبلـی، معمـواًل شرطی ای نداریم. همـه رفتارهـا از طریـق شرطی هیچ هد  و هیچ اراده
(. اسـکینر معتقـد 200: 0271شناسی شخصـیت،  شوند )بشیری و حیدری، روان کنشگر، مشخص می

دانیم،  ( مـیintention« )قصد»ای ندارند. آن ه ما از روی اشتباه،  ها هیچ هد  و خواسته ست: انسانا
که شما قصد داریـد بـه خانـه برویـد،  مثال، گفتن این عنوان های درونی است. به درواقع پاسخ به محرک
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ه اسـت )همـان: کنم که مالزم با رفـتن مـن بـه خانـ متراد  است با من اتفاقاتی در خودم احساس می
209.) 

گـرای دیـدگاه  وی با نادیده گرفتن فرآیندهای درونی انسان و توجه به رفتار آشـکار، از پیـروان افراط
نظران دیگـر بـه روان  شود. او کوشید، همه حـاالت و فراینـدهایی را کـه صـاحب رفتارگرایی شمرده می

ی عینـی و رفتـاری توجیـه کنـد. صـورت دهند )از قبیل هیجان، تفکـر، صـفات و قصـدها(، به نسبت می
حال، دیدگاه اسکینر به دلیل تنزل جایگاه انسان در حد حیوان، جبرگرایـی، نادیـده گـرفتن سـاخت  بااین

تـوجهی بـه فراینـدهای شـناختی،  روانی، ناتوانی در تبیین پیوستگی و انسـجام رفتارهـای هـر فـرد و بی
ر آن داشت تا در نظریات خود به فرایندهای شناختی نظران قرارگرفته و آنان را ب موردانتقاد شدید صاحب

 (.235توجه کنند )همان: 

 دوم. رویکرد اراده آزاد یا تناقضی
توان یافت و آن عبارت است از: تقابل  نگر، الگوی دیگری از جبرگرایی را می شناسی انسانی در روان

تـرل و اراده او اسـت، تعیـین جبر؛ یعنی این نظر که رفتار شخص با عوامـل گونـاگونی کـه خـار  از کن
 شود و اختیار؛ یعنی این نظر که رفتار تابع انتخاب و اراده آزاد فرد است. می

گـذاران مکتـب  ( ـ یکـی از بنیانCarl Rogersتقابل جبـر و اختیـار در اندیشـه و نگـرش راجـرز )
و اختیـار( را تأییـد ای است. دیدگاه او طوری است که هـر دو )جبـر  نگر ـ موضوع نسبتًا پی یده انسانی

شناسـی،  کند. به اعتقاد او جبرگرایی سنگ بنای دانش در عصر حاضر است )دینای، سه مکتب روان می
 کند. وجود، از اختیار و اراده آزاد انسان نیز دفاع می (. بااین027: 0270

از آن بهـره های خـود  اصل موضوعی که راجرز و پیروان او در مورد انسان پذیرفته و در تمامی نظریه
انـد. در ایـن  وجود، به نحوی اراده و اختیـار انسـان را نیـز پذیرفته اند، فرضیه جبرگرایی است. بااین برده

رسد. راجرز خود نیز پذیرفته بود که از تناقض موجود بین جبر و اختیـار  نظریه تناقض آشکار به نظر می
: 0273الله مصباح یـزدی، حضرت آیتشناختی  های روان گیج و مبهوت مانده است )شجاعی، دیدگاه

شناسی، از قبیـل کـارل راجـرز، آبراهـام مـازلو  ( در روانhumanismگرایی ) (. پیروان مکتب انسان05
(Abraham Maslow( و رولو می )Rollo May معتقدند: ما در تعیین رفتار شخصی خود از اسـاس ،)

راجرز درباره اراده آزاد ـ جبرگرایی موضـع « آزاد هستیم ...، آزادی، منبع غرور و مسئولیت بزرگی است.
ــه اعتقــاد او انســان ــه شخصــیت خــود، نقــش  ها دارای اراده آزادنــد و در شــکل روشــنی دارد. ب دادن ب
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(. راجرز ماهیت انسان را 009: 0271شناسی شخصیت،  حیدری، روان ای دارند )بشیری و کننده تعیین
ها در شرایط آزادی قرار گیرند،  کرد، بلکه معتقد بود: اگر انسان به لحاو ارزشی خوب یا بد ارزیابی نمی

ها صرفًا استعداد رشد، نیاز به رشد و میل به رشد دارند. اگـر  توانند آن ه بالقوه هستند، بشوند. انسان می
گاه در شرایط مناسب و تقویت ها به لحاو  شوند. آن تر می تر و خودگردان تر، همخوان کننده قرار گیرند؛ آ

رونـد )فیسـت و فیسـت،  پیش می اند و به سمت شکوفایی بـه بین روحی و روانی سازگار، منطقی و واقع
 (.050: 0277های شخصیت،  ؛ شولتز و شولتس، نظریه073: 0277های شخصیت،  نظریه

گاهانـه از خـود و دنیـای  کارل راجرز معتقد بود، انسان ها اساسًا موجوداتی منطقی بوده و بـا درک آ
کننده بر رفتـار  شوند. وی هم نین این نظر را که رویدادهای گذشته نفوذی کنترل تجربی خود کنترل می
تواننـد در شـیوه  ودکی میویژه دوره ک های گذشته به پذیرد، تجربه کند؛ هرچند می کنونی فرد دارد، رد می

کید دارد که احساس ها و عواطف کنـونی  درک افراد از جهانشان و از خود تأثیر داشته باشند. او بر این تأ
شناسـی  روان )بشـیری و حیـدری، شخص در تحـول و پویـایی شخصـیت او اهمیـت بیشـتری دارنـد

 .(030: 0271شخصیت، 
 یک. نگاه متعادل در اراده

هـای شخصـیتی  هـای اجتمـاعی و ویژگی خانواده، دوسـتان، مدرسـه، محیطعوامل متعددی چون 
ترین عناصری است کـه در کیفیـت  افراد، در تنظیم رفتار مؤثر هستند. نظام اعتقادی فرد نیز یکی از مهم

شناسی تنظیم رفتار با رویکرد اسـالمی،  )شجاعی، درآمدی بر روان تنظیم و کنترل رفتار او دخالت دارد
الله مصباح یزدی آن را مهمترین عامـل در  اما عامل دیگری که عمومیت مطلق دارد و آیت ؛(01: 0279

از دیـدگاه اسـتاد «. اختیـار و اراده آزاد»داننـد، عبـارت اسـت از:  ها می تکوین و تغییر شخصیت انسان
امـل نیـز تنهایی علیت تامه ندارند، مجموع ایـن عو گفته، به یک از عوامل پیش مصباح، هم نان که هیچ

گیری و تحـول  تواند علت تامه تکون و تغییر شخصیت انسان باشد، بلکه جزء اخیر علت تامه شـکل می
ای بـر  )فیروزیـان، مقدمـه شود، اختیـار انسـان اسـت شخصیت انسان که مهمترین جزء نیز شمرده می

 (.032: 0277الله مصباح یزدی، شناسی از دیدگاه قرآن بر اساس آثار آیت روان
های الهـی، یکسـان نیسـت؛  ته میزان استفاده افراد بشر از این نعمت خدادادی مانند سایر نعمتالب

آورنـد، برخـی دیگـر، بـا  تدریج موجبات ضعف و فتور آن را فراهم می برخی با عدم اعمال این نیرو، به
ه عوامـل و توانـد در برابـر همـ سازند که می کارگیری مستمر و صحیح آن، چنان قوی و نیرومندش می به

 مقتضیات دیگر بایستند.
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 214-156 :، ص1044 بهار و تابستان، 28، شماره پانزدهم، سال قرآن و علم یدو فصلنامه علم
 نقش اراده و اختیار در پدیدآیی و تحول شخصیت 
 عباس جوانشیر و همکاران

قـدر زیـاد  در شکل دادن به شخصیت انسان، آن« اختیار»الله مصباح، اهمیت عامل  از دیدگاه آیت
عبـارت « شخصـیت»نیز آن را لحاو کرد. ازنظـر ایشـان، « شخصیت»است که باید در تعریف مفهوم 

ر اثـر افعـال اختیـاری انسـان حاصـل وخوها، معتقدات، عادات و ملکاتی که بـ است از تألیفی از خلق
تـوان شخصـیت اطـالق کـرد و امـری  ای و زودگذر نمی آیند. اگرچه به مجموعه کارهای آنی، لحظه می

آید که هر یک  کمابیش ثابت و پایدار است، همین امر نسبتًا ثابت و پایدار، از ابعاد و وجوهی فراهم می
آدمی است. هم نین اگر امری منشأ هیچ عمل اختیـاری ها نتیجه تکرار اعمال و حاالت اختیاری  از آن

وپرداخته  کـه شخصـیت انسـان، سـاخته نشود، تأثیر و دخالتی در شخصیت نخواهد داشت. خالصه آن
رفتار اختیاری اوست؛ و چون عامل مباشر در رفتار اختیاری، اراده آزاد شخص اسـت، بایـد گفـت کـه 

 .(030)همان:  یری و تحول شخصیت داردگ اراده، سهم اساسی و درجه اول را در شکل
در منابع دینی، انسان موجودی مختار و دارای اراده آزاد است. خداوند با تعابیر مختلـف بـه مختـار 

بلُکْم َ َمْ  شرَء فَلْ کرده است:  بودن انسان اشاره ََ َق  م ْ   و »(؛ ۰۷)کهـف/  ْکُفریْؤم ْ  َو َمْ  شرَء فَلْ یَو قُد  اْلْ
«. خواهد کافر شود خواهد ایمان آورد و هر کس می ز پروردگارتان درسیده  است، هر کس میبگو حق ا

بیإ ن ُهر َهدَ فرماید:  در آیه دیگر می َا  ینرهُ الس ُه ر َکُفو  َو إ م ُه
ر شرک را  ایم،  ما راه را به او نشان داده»(؛ ۳)انسان/  َد إ م ُه

تأثیر جبر بیرونی عوامل محیطی و اجتماعی( یا جبـر ترفتار انسان تح« یا شاکر است و یا کفران کننده.
ها، نیازها، امیال و غرایز( نیست. عوامل محیطی، نیازهـا و غرایـز فقـط زمینـه را بـرای  درونی )کشاننده

آورند؛ اما تصمیم و انتخاب نهـایی کـاماًل در اختیـار خـود فـرد اسـت.  ترجیح برخی رفتارها فراهم می
های آسمانی، مکلف شدن انسان بـه تکـالیف و پـاداش و کیفـر الهـی، در  اببعثت پیامبران، ارسال کت

 صورتی پذیرفته است که انسان در رفتار و عملکرد خود آزادی و اختیار داشته باشد.
انسـان هـم در دنیـا  که موجود مختار و با اراده است، مسئول رفتار خود نیز هست. انسان به دلیل آن

اجتماعی( و هم در آخرت )پیشگاه الهی( مسئولیت اعمال و رفتار خود را بـر  )در برابر دیگران و قوانین
بـاره  عهده دارد. ازنظر اسالم هر فرد مسـئولیت رفتارهـای ارادی خـود را بـر عهـده دارد. خداونـد دراین

ْنُه َمْسُؤَّلفرماید:  می ََ وئل َك اکَن 
ُ
ْمَع َو ابْْلَََصَ َو الُْفؤاَد ُک  أ گوش و چشم و قلب همه »(؛ ۳۲اء/ )اسر إ ن ُه الس ُه

و »(؛ ۰۰)صـافات/  َو ق ُفوُهْم إ ن ُهُهْم َمْساُؤلُونَ فرماید:  در جای دیگر می«. مورد پرسش واقع خواهند شد
ایـن درحـالی اسـت کـه بـا طـرح نظریـه جبرگرایـی در «. ها مسئول هسـتند شان نمایید که آن بازداشت

)شـجاعی،  مانـد زادی و درنتیجه، مسئولیت انسان بـاقی نمیشناسی تجربی، جایی برای اختیار و آ روان
 .(099: 0271شخصیت از دیدگاه صفات، 
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، بلکه ظرفیت هـر «خوب»است نه « بد»یکی از مبانی دینی در مورد انسان، این است که انسان نه 
ساسـی شناسـی سـه دیـدگاه ا کند. در روان سوی خوبی یا بدی حرکت می دو را دارد و با اراده خودش به

سـیرت  راجع به سرشت انسان وجود دارد: انسان موجودی بدطینت است )هابز و فرویـد(؛ انسـان نیک
است )پیاژه و کلبرگ(؛ انسان لوح سفید است )جان الک و اسکینر(. در بعضی از آیات، صفات مثبتـی 

موجـودات  (؛ همـه95برای انسان برشمرده است، مانند اینکه: انسان کرامـت و فضـیلت دارد )اسـراء/ 
ها و زمین است، در دسـترس و تسـخیر  (؛ آن ه در آسمان37روی زمین برای او خلق شده است )بقره/ 

(؛ او در بهترین ترکیـب آفریـده 0(؛ خداوند انسان را تعلیم داده است )علق/ 02گیرد )جاثیه/  او قرار می
( و مانند آن؛ برخی 93حزاب/ (. او مسئولیت و امانت الهی را به دوش گرفته است )ا0شده است )تین/ 

آیـد، ماننـد فضـیلت و تقـوا، طمأنینـه و آرامـش،  صورت اکتسابی به دست می خصوصیات عالی هم به
هـای منفـی هم ـون: نـاتوان و ضـعیف، نـادان و سـتمکار،  حیات طیبـه و...؛ از طـر  دیگـر، ویژگی

انگر، حـریص و بخیـل، در زده و عجول، خودخواه و مغرور، سرکش و طغیـ تاب، شتاب ظرفیت و بی کم
ُخسران و زیان و امثال آن نیز به او نسبت داده شده است. جمع این دو نوع توصـیف بـه ایـن اسـت کـه 

سوی خوبی یا بدی حرکت  انسان ظرفیت کاماًل خوب شدن و کاماًل بد شدن را دارد؛ و به اختیار خود به
 آورد. کند و آن را به دست می می

های ناهشیار شخصیت و برخی مانند آدلـر،  فروید، یونگ و موری بر جنبه شناسان مانند برخی روان
کید دارند )شولتز و   (.0277، های شخصیت شولتس، نظریهآلپورت و فروم بر ابعاد هشیار شخصیت تأ

چیـز از آن غایـب نیسـت و شـامل  هشیاری به معنای جنبه حساس و اساسی ذهـن اسـت کـه هیچ
گاهی دارد )عبدلی و دیگران، هشیار و  که شخص در لحظه از آن ها، ادراکات و خاطراتی است حس ها آ

ــیار در روان ــل ناهش ــه تحلی ــا اندیش ــه آن ب ــایی،  گری و مقایس ــه طباطب ــوم 02: 0271های عالم (. مفه
صورت ارادی،  متفاوت است؛ یعنی ممکن است یک عمل به« ناهشیار بودن»با « غیرارادای بودن عمل»

 ت پذیرد.صورت ناهشیار صور ولی به
را در روانشناسی مطرح کرد، ویلیام جیمز بود. او بـین هشـیاری و « ناهشیار»اولین کسی که مفهوم 

(؛ ولـی ناهشـیاری در 00دانسـت )همـان:  عادت، تفاوت قائل بود و عادت را غیرارادای و ناهشـیار می
گـاهی اندیشه عالمه طباطبایی، به معنای افعال و انفعاالتی است که توسط نفـس و بـدو گـاهی بـه آ ن آ

 (.01گیرد )همان:  صورت می
های اسالمی به هر دو مفهوم توجه شده است، ولی تأکید اصلی بـر بخـش هشـیار انسـان  در آموزه
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 214-156 :، ص1044 بهار و تابستان، 28، شماره پانزدهم، سال قرآن و علم یدو فصلنامه علم
 نقش اراده و اختیار در پدیدآیی و تحول شخصیت 
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؛ اسـراء/ 27شـود )نجـم/  است؛ و نمود اصلی آن، اراده و کوششی است که در امور اختیاری اعمال می
(. مطابق نظـر اسـالم، آدمـی، 000عمران/  یار اوست )آلطورکلی دستاورد انسانی تابع اراده هش (. به07

گاهانه می ها و رفتارهـای خـود  سازد. او در هر آن، حاصل انتخاب شخصیت خود را در فرایندی کاماًل آ
 است و در قبال رفتار و هیجانات خود باید پاسخگو باشد.

یط  گرایی در اراده دو. نقد تفر
 گری تحلیل الف. نقد روان

ای از ماهیـت  گری است، برداشـت بسـیار منفـی و بدبینانـه تحلیل گذار مکتب روان یانفروید که بن
وخروش  انسان دارد. در نگاه فروید، آدمی سردابی تاریک است که همواره در آن تعارض در حال جوش

دانـد؛ کشاکشـی کـه  اش می ای بدبینانه انسان را محکوم به کشاکش با نیروهای درونی گونه است. وی به
. در (90: 0277های شخصیت،  شولتز و شولتس، نظریه) شود ریبًا همیشه به شکست انسان ختم میتق

داند. وی نه به اراده انسان توجه دارد و نـه بـه اراده  حقیقت فروید جبر روانی را حاکم بر رفتار انسان می
است که انسـان بایـد کنند، قائل  هایی که افراد بر اساس آن اراده می خداوند متعال و در خصو  ارزش

 گونه زندگی کند که سبک تربیتی والدین اقتضای آن را دارد. آن
جای آنکه از جانب خـدا عرضـه شـود، امـوری هسـتند کـه از جامعـه و  ها در نظام فروید به ارزش

 .(20: 0270شناسی،  )دینای، سه مکتب روان اند خصو  سبک رفتاری والدین به دست آمده به
انسان اساسًا یک میدان کـارزار اسـت. »گونه توصیف شده است:  کنش انسان ایننظر فروید درباره 

در پس رفتارهای انسان یک پیردختر مبادی آداب )فرامن( و یک میمون دیوانـه جنسـی )نهـاد( در یـک 
پیکار دائمی اخالقی هستند و این درگیری نیز به یک کارمند بانک نسبتًا عصبی )من( ارجاع شده است. 

های شخصـیت،  شـولتز و شـولتس، نظریـه) «سان حاصل کشمکش و تعارض این ابعاد اسـت.رفتار ان
ها و رفتارهای انسان برخاسته از حقیقتی بـه نـام  ؛ اما به اعتقاد اندیشمندان مسلمان، انگیزه(10: 0277

ارد شود نیز ارتباط مستقیم با همین نفـس د ها و معیارهایی که برای رفتار لحاو می است. مالک« نفس»
اللـه شـناختی حضـرت آیـت های روان )شـجاعی، دیـدگاه گردد تر به یک حقیقت برمی و در نگاه عمیق
 .(73: 0273مصباح یزدی، 

فروید، باور داشت که بخش بزرگی از سرشت انسان ارثی است و نهاد و حتی مراحـل رشـد روانـی 
گیری  نیـز سـهم بسـزایی در شـکل جنسی، پایه زیستی دارند؛ اما به نظر او نحوه تعامل والدین ـ کـودک

شخصیت دارند. نظریه فروید کاماًل به سمت ناهشیار متمایل اسـت. بـه نظـر او انسـان خردگرایـی کـه 
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چیز انسـان حتـی  شود. همـه بتواند سرنوشت خود را به دست بگیرد و زیر ضربات سنگین نهاد خرد می
ای  شـود. انسـان بـرده اشگری ایجـاد میتجربیات مذهبی او درنتیجه میل به ارضای غرایز جنسی و پرخ

 ناهشیار است و اندیشه و استدالل، خدمتگزاران نهاد هستند.
ها و تمـایالتی اسـت کـه خواسـتار  داند که شامل سائق را بخش ناهشیار شخصیت می« ُبن»فروید 

قیدوشرط هستند و ممکن است، بعدها سرکوب و محدود شـوند. محتـوای ناهشـیار  ارضای سریع و بی
گری و  تحلیـل عبدلی و دیگران، هشیار و ناهشـیار در روان) نیروهای جنسی و پرخاشگرانه هستند« ُبن»

ازنظر وی، محتوای ناهشـیار تنهـا محـدود بـه  (.00: 0271های عالمه طباطبایی،  مقایسه آن با اندیشه
. برخـی از ایـن شـود امور سرکوب شده نیست، بلکه شامل تمام غرائز و نیازهای ابتدایی بشـر اولیـه می

 (.09اند )همان:  عوامل، ارثی و برخی دیگر بر اثر تکامل و تحول دوران کودکی به وجود آمده
اند. دیدگاه شناختی بر ناهشـیاری  شناسان شناختی نیز موضوع هشیار و ناهشیار را بررسی کرده روان

کیـد می هـای  ادگیری و پردازشکنـد و بیشـتر بـر ادراک، یـ که محتوای جنسی و پرخاشگرانه نـدارد، تأ
 (.00داند، نه هیجانی )همان:  ناهشیار متمرکز است؛ یعنی ناهشیاری را شناختی می

های روانـی، وجـودی  دهد، او برای آدمی و فراینـدهای تفکـر و پدیـده ظاهر دیدگاه فروید نشان می
های  کر یا پدیدهکه در فلسفه اسالمی اثبات شده است که هرچند برای تف غیرمادی قائل نیست؛ درحالی

وانفعـاالت فیزیکـی و شـیمیایی و فیزیولوژیـک الزم اسـت، تفکـر، امیـال،  روانی دیگر، انـرژی و فعل
گاهی وانفعـاالت  وانفعاالت مادی نیستند و تحقق این فعل ها و غیره ناشی از اموری مادی و برآیند فعل آ

توان گفت که انرژی روانی بـه  نابراین نمیهای روانی دیگر دارد؛ ب صرفًا جنبه  عدادی برای تفکر و پدیده
یابـد، بلکـه انـرژی فیزیولوژیـک تنهـا  شود و تغییـر شـکل می انرژی فیزیولوژیک یا برعکس تبدیل می

طور که امور روانی نیز در جریان انـرژی  تواند زمینه و شرط الزم برای تحقق امور روانی باشد؛ همان می
 .(071: 0271شناسی شخصیت،  وانر )بشیری و حیدری، فیزیولوژیک مؤثرند

ازحد به تجارب گذشته و غفلـت از وضـعیت کنـونی و اهـدا  و انتظـارات آینـده، از  اهمیت بیش
انـد. او شخصـیت انسـان را  نظران بـر دیـدگاه فرویـد وارد کرده مهمترین ایرادهایی اسـت کـه صـاحب

های  رای تحـوالت و تجربـهدانسـت و بـ وپرداخته تجارب مربوط به پنج سال نخست زندگی می ساخته
ازآن، اهمیت چندانی قائل نبود. منتقدان فروید بـر ایـن باورنـد کـه حـال و آینـده نیـز تـأثیر کـاماًل  پس

هایی که خواهان انجـام دادنشـان هسـتیم،  مشخصی بر شخصیت ما دارند. وضعیت کنونی و نیز برنامه
گیری و تحـول شخصـیت مـا نقـش  ر شـکلها، د سالگی یا حتی بیش از آن ۲های پیش از  قدر تجربه به
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 214-156 :، ص1044 بهار و تابستان، 28، شماره پانزدهم، سال قرآن و علم یدو فصلنامه علم
 نقش اراده و اختیار در پدیدآیی و تحول شخصیت 
 عباس جوانشیر و همکاران

 (.079دارند )همان: 
 ب. نقد رفتارگرایی

. از مهمترین انتقادهایی که به رفتارگرایی رادیکال واتسـون و اسـکینر شـده، آن اسـت کـه تفـاوت 0
بینند و معتقدند: همان قوانین رفتاری که درباره حیوانات صادق است،  چندانی میان انسان و حیوان نمی

کـه  کند و تفاوت آن دو فقط در میزان پی یدگی و پیشرفته بودن اسـت؛ درحالی سان نیز صدق میبرای ان
کلی  نظران، تفاوت انسان و حیوان بسیار فراتر از این است و اصواًل وجود انسان به به اذعان اکثر صاحب

بـان و تفکـر را ای چـون ز با وجود حیوان تفاوت دارد. آدمی دارای روح انسانی است که امکانات ویـژه
برای او به ارمغان آورده است. فاصله میان انسان و حیوان بسیار بیش از آن است که بتوان همه رفتارهای 
آدمی را از طریق همان قوانینی که درباره رفتار حیوانات صادق است، تبیین کرد. به همین دلیل است که 

)بشیری و  اند تار و شخصیت انسان وارد کردهنظران، فرایندهای شناختی را نیز در تبیین رف برخی صاحب
 .(209: 0271شناسی شخصیت،  روان حیدری،

افزون بر آن، روح انسان به دلیل ماهیت ویژه خود، امیال، نیازها و استعدادهایی دارد که بسیار فراتـر 
یی و طلبی، خـداجو خصو  نیازهای معنوی انسـان از قبیـل کمـال از نیازها و امیال حیوانات است؛ به

ای را بـرای شخصـیت و  های جداگانـه اند و لزوم تبیین نیاز به پرستش، او را از سطح حیوانات فراتر برده
 نمایانند. رفتار انسان می

. یکی دیگر از انتقادهای مهم بر رفتارگرایی رادیکال واتسون و اسـکینر، نگـاه جبرگرایانـه آنـان بـه 3
گونـه  د، از دیدگاه اسـکینر، انسـان هدفمنـد نیسـت و هیچازاین گفته ش طور که پیش انسان است؛ همان

کـه بـه  کنـد؛ درحالی سـازی عمـل می ریزی برای آینده خود ندارد و صرفًا بر اساس شرطی قدرت برنامه
گـاه و دارای  اعتقاد اکثر صاحب نظران، انسان موجودی توخالی یا ماشینی صر  نیسـت؛ او موجـودی آ

رو،  طور مستقل و فارغ از عوامل محیطی تصمیم بگیرد و عمل کند. ازایـن تواند به اراده آزاد است که می
 .(207)همان:  شده، متفاوت است بینی ها کاماًل با آن ه پیش در بسیاری از موارد رفتارهای انسان

گیرند. آنان  . رفتارگرایان رادیکال، ساخت روانی و فرایندهای مرتبط با آن را انکار کرده یا نادیده می2
ها همـوار سـازند.  دارند، با تعریف عملیاتی و عینی فرآیندهای روانی، راه را برای بررسی عینی آن سعی
شـناختی بررسـی کـرد، شـکی  تـوان در مطالعـات روان باره گفتنی است: اواًل در اینکه رفتار را می دراین

است؛ امـا بـین ایـن  های طوالنی پس از ظهور رفتارگرایی به اثبات رسیده نیست و این امر در طول سال
شناسـی ارزش مطالعـه مطلب و اینکه بگوییم غیر از رفتار )آشکار یا پنهان( هیچ پدیده دیگری در روان
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توان به آسانی پیمود. همه سـودمندی و ضـرورت مطالعـه رفتـار آدمـی را در  ندارد، راهی است که نمی
های دیگر از قبیل  شود که مطالعه پدیده ل نمیدانند؛ اما این دلی بینی و مهار رفتار او مؤثر می تبیین، پیش

بـود، بایـد  شناختی حذ  کنـیم. اگـر چنـین می هیجانات، احساسات و تفکر را از دایره مطالعات روان
کم به همه مسائل  توانست کم گرفت و می تدریج جای همه مطالعات دیگر را می مطالعات رفتارگرایان به
های دانشـمندان در  . هم نین در این صورت باید همـه یافتـهشناسی پاسخ دهدمختلف مطرح در روان
فایـده بودنـد؛  هایی مهمل و بی گری، بافتهتحلیل گرایی و روان شناسی مثل انسانرویکردهای دیگر روان

هایی مثل تعلیم و تربیت سـودمند  دانیم چنین نیست؛ ثانیًا این کار ممکن است، در زمینه که می درحالی
توجه داشت که درواقع فرار از بررسی شخصیت آدمـی اسـت، نـه حـل آن. شخصـیت، باشد؛ اما باید 

ها و استعدادهای خاصـی دارد و روان ها، امیال، گرایش یافته و پویاست که کنش ساختی یکپارچه، نظام
هـای آن اسـت. رفتـار آدمـی برخاسـته از  شناسی شخصیت بـه دنبـال شـناخت ایـن سـاخت و ویژگی

های آن است نه همه آن؛ بنابراین تبیـین عینـی رفتـار و فرآینـدهای  هنده ویژگید شخصیت آدمی و نشان
کنـد  نیـاز نمی وجه ما را از تحقیق و بررسی برای شناخت ماهیت و شخصـیت انسـان، بی هیچ روانی به
 (.207)همان: 

نـد. بر پردازان این دیدگاه درواقع تا حدودی مفید بودن اصطالح شخصیت را زیر سؤال می . نظریه0
تـوان  که مردم را می توان گفت: دیدگاه جبرگرایانه رفتارگرایان در مورد انسان و اعتقاد به این طورکلی می به
 کاری کرد، موردانتقاد قرار گرفته است. طور کامل کنترل و دست به

 گرایی در اراده سه. نقد افراط
جـود دارد، ازجملـه اینکـه دیـدگاه گرایان بـه انسـان و گرایانه انسان اشکاالت متعددی بر نگاه افراط

ای به آن نکرده است. اراده انسانی  نگرد و اشاره عنوان یک اصل نمی گرایی به رابطه انسان با خدا به انسان
ترین  عـالی»ترین اصل آن اسـت کـه  باید در راستای خواست و اراده الهی صورت پذیرد. در اسالم مهم

طور انگیزه رفتارهای انسان سالم و کامـل،  همین«. مند استهای انسانی در رسیدن به خدا ارزش ویژگی
 رضایت الهی و نزدیک شدن به خداوند متعال است.

هـا برشـمرده اسـت، تحـت تـأثیر  های خاصی که مزلو برای آن هم نین انسان خودشکوفا با ویژگی
های اخالقـی  ارزشگیرد و در تعامل با محیط خواهد بود؛ اما  عوامل زیستی، اجتماعی و روانی قرار می

عنوان یـک عامـل مهـم در سـاختار  کمتر موردتوجه قرار گرفته است. اگرچه مزلو به محیط فرهنگـی بـه
گیری اخالقی در آن به عمل نیاورده است. طبق نظر وی،  شخصیت انسان اهمیت داده است؛ اما جهت
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 نقش اراده و اختیار در پدیدآیی و تحول شخصیت 
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رد، نـه آن ـه از منبـع ها بر اساس شناخت انسان است و آن ه در محیط فرهنگی وجود دا سیستم ارزش
انسان کامل ازنظر آبراهـام مزلـو و بـازبینی آن  )جوانشیر،به انسان رسیده است  وسیله پیامبر وحی به

 (.09: 0277نظریه با توجه به مبانی اسالمی، 
آیـد.  خصو  مزلو، نیاز و فطرت دو منبع اساسی انگیزش رفتار به شـمار می گرایان، به ازنظر انسان

تواند باشد؛ اما آن ه مزلو به آن کمتر توجه  ع این دو عامل اصلی ایجاد انگیزش در انسان میواق اگرچه به
ها نیاز به خدا و رابطه انسان بـا پروردگـار عـالم  ترین آن کرده است، نیازهای معنوی انسان است که مهم

 (.07است )همان: 
تخاب و اختیار مطلق بنا شـده اسـت؛ نظریه مزلو بر پایه تفسیر پدیدارشناسانه از انسان و هستی و ان

هـایش قائـل اسـت و در ایـن راسـتا بـه  رو برای انسان آزادی مطلق در فعلیت بخشیدن بـه توانایی ازاین
مداری و عـدم توجـه بـه  گرایانه و لیبرالی از انسان پرداخته است. به بیانی دیگـر، انسـان تصویری جزئی

هایی  استعدادهای انسانی، پایه تمام توضیحات و ویژگیچیزی وراء انسان و محدود شدن به امکانات و 
کیـد بـر انسـان و محـور قـرار گـرفتن آن بـا معیارهـای  است که برای انسان برمی شمارد که این میزان تأ

 اسالمی ناسازگار است )همان(.

 . نتیجه3
تغافـل یـا  در شخصیت انسان را مورد غفلت یـا« اختیار و اراده آزاد»اگر تأثیر و دخالت عامل مهم 

ایم و شخصیت، اراده و رفتار او  دانسته« جبر»انکار قرار دهیم، درواقع، انسان را تسلیم یک یا دو یا چند 
ایم. در ایـن صـورت، انسـان  را معلول یک عامل جبری یا معلول برآیند دو یا چند عامل جبری انگاشـته

نـه تکلیفـی خواهـد داشـت و نـه موجودی هم ون جمادات و نباتات و سایر حیوانات خواهد بود کـه 
طور خالصـه،  ای و نه پاداشی و نـه کیفـری. بـه مسئولیتی، نه ستایش و تحسینی و نه نکوهش و تقبیحی

های ارزشی، اعم از حقوقی، اخالقی و دینی فروخواهد ریخت و تنهـا چیـزی کـه بـر قلمـرو  همه نظام
جبر محـیط، جبـر سـن، جبـر غریـزه های انسانی حاکمیت و سیطره خواهد داشت، جبر وراثت،  پدیده

)فیروزیـان،  ای از جبرهـای فیزیکـی، زیسـتی، روانـی و اجتمـاعی خواهـد بـود و....، یعنی مجموعـه
 .(090 - 092: 0277الله مصباح یزدی، شناسی از دیدگاه قرآن بر اساس آثار آیت ای بر روان مقدمه

جامعـه، توجیـه اقـدامات مجرمانـه، طلبی افـراد  نتیجه این جبرگرایی، فـرار از مسـئولیت و راحـت
ای و نفـی ارزشـمندی مجـازات مجرمـان و  های ریشه منحصر کردن اصالح جامعه به استفاده از روش
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 تخفیف مجازات آنان است.
های آدمی و عامل اساسی در ساختن شخصیت انسان و ایجـاد اختالفـات  یکی از مهمترین ویژگی

کننده افعـال اختیـاری بشـر  روانی و اجتماعی هرگز تعیین فردی، اختیار است. عوامل فیزیکی، زیستی،
 .(030)همان:  ساز گزینش و اختیار او هستند نیستند، بلکه فقط زمینه

هـا  گری مبتنی بر دیدی جبرگرایانه از انسان است. این مکتب تحلیل مکتب رفتارگرایی یا مکتب روان
آموز یا ماشین که  انسان را تا حد یک حیوان دست برای اراده و اختیار انسان نقش چندانی قائل نیستند و

)فرقـانی و دیگـران، نگـاهی بـه روانشناسـی  کاهند کند، فرو می تنها از قواعد محرک و پاسخ پیروی می
توانیم نقش عوامـل  شود، این است که ما نمی . آن ه از آیات و روایات استفاده می(20: 0270اسالمی، 

وجود نقش عوامل یاد  طورکلی نادیده بگیریم، بااین تحقق رفتار آدمی بهزیستی، ژنتیکی و محیطی را در 
ای از  شده در حد سلب اختیار آدمی نیست. قانون وراثت نیز مقتضـی آن نیسـت کـه فرزنـدی کـه پـاره

)شـجاعی،  گونه انتخابی را نداشته باشد خصوصیات را از والدین و اجداد خود به ارث برده، قدرت هیچ
 .(03: 0273الله مصباح یزدی، شناختی حضرت آیت انهای رو دیدگاه

از دیدگاه اسالم، انسان موجودی مختار است. در نهاد انسان گرایش به خیر وجود دارد؛ اما امیـال و 
دهند. بااینکه انسان ازنظر روانی مختـار اسـت کـه  سوی شر سوق می عواملی نیز وجود دارند که او را به

وآن، او را بـه ناهنجـاری  گاه قرار گرفتن انسان در تعـارض روانـی بـین ایـن کدام جانب را برگزیند، ولی
سازد. آزادی انسان در انتخاب و اراده، زیربنای مسئولیت قانونی او در برابر اعمـالش را  روانی گرفتار می

شود که انسان در پیشگاه خداوند در آخرت مسـئول و نسـبت بـه  دهد و همین امر باعث می تشکیل می
َ َما  َشارَء دهد:  ل خود پاسخگو باشد. قرآن کریم با تعابیر مختلف، مختار بودن انسان را نشان میاعما

خواهد کـافر  خواهد ایمان بیاورد و هر کس می هر کس می»(؛ 37)کهف/ ...ْکُفریْؤم   َو َم  َشرَء فَلْ یفَلْ 
ه  تَْذک َرة  َ َم  فرماید:  در آیه دیگر می...« گردد  بله  َسب    َشرَء اخت ُهَذ إ یلَ إ ن ُه َهذ  این هشدار و »(؛ ۰۷)مزمل/  الیََ

خواهـد بگویـد:  این آیه می« گزیند. سوی پروردگارش برمی تذکری است، پس هرکس بخواهد، راهی به
وظیفه ما نشان دادن راه است، نه اجبار بر انتخاب؛ این شما هستید که باید با عقل و درک خـود، حـق را 

دهید و با اراده و اختیار خود تصمیم بگیرید؛ بنابراین، مختـار بـودن انسـان از مبـانی  از باطل تشخیص
 شناسی اسالمی است.تأثیرگذار در روان

ای  گوید: انسان کرامت تکوینی دارد و در مقایسه بـا سـایر موجـودات از امتیـازات ویـژه زارعان می
گاهی محـدود و  ، ولی ارادهبرخوردار است. انسان برخال  حیوانات )حیوان اراده دارد اش برخاسته از آ
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ای مبتنی بـر تفکـر و تعقـل دارد و بـر اسـاس همـین اراده،  در سطح حس و خیال ضعیف است(، اراده
تبع این تکلیف، ثواب و عقاب اخروی دارد. انسان با قـوه شـناختی ویـژه، قـادر بـه  مکلف است. نیز به

قـدرت انتخـاب، توانـایی کسـب کرامـت )کرامـت انتخاب )بین خوب و بد( اسـت. انسـان از طریـق 
شناسـی و نقـد  بونژه و آردیال، فلسفه روان) نهایت است اکتسابی( را دارد. انسان قادر به رشد یافتن تا بی

 .(377 :0277آن، 
کند: تفاوت اساسی انسان با دیگر موجودات، در دو بخش بینش و گـرایش اسـت.  زارعان تأکید می

نهایـت،  ل، علم، معرفت، توانایی اعمال اراده در حد کمال آن، امکان رشـد تـا بیهایی مانند تعق ویژگی
فطرت خداجویی، رشد و تعالی معنوی، به خدا رسیدن )قرب الهی(، کسب مقـام خالفـت الهـی، بـه 
دست آوردن کرامت تکوینی، اخالق، ایمان و معنویت، قدرت تسـخیر سـایر موجـودات و در مقابـل، 

تر شدن، در هیچ موجودی جز انسان وجود ندارد. مکلف  رفتن و از حیوانات پست امکان رو به انحطاط
شدن انسان در بارگاه الهی که رابطه عمیق او با خدا در ابعاد گوناگون وجودی، بر اساس همـین توانـایی 

 .(032همان: ) شناختی، گرایشی و کنشی مبتنی معنادار است
که اراده انسان همسـو بـا اراده متعـالی؛ یعنـی اراده شخصیت انسان در صورتی متعالی خواهد بود 

خداوند متعال قرارگرفته و بر اساس شریعت الهی اقدام نمـوده و بـا اسـتفاده از اسـتعدادهای خـدادادی 
هـا  مانند قوه تعقل، خوب را از بد تشخیص داده و مقهور عوامل دیگر تأثیرگذار در شخصیت کـه بـه آن

گاهانه انسان بایـد در راسـتای اراده الهـی اریم، قرار نگیرد؛ بنابراین نگاه اعدادی و در حد اقتضا د اراده آ
تنها به تعادل و سامان شخصیت، بلکه به تعالی شخصـیت و دسـتیابی بـه اهـدا  بلنـدی  قرار گیرد و نه

 بپردازد که همسو با اراده الهی باشد.
هـای کـاربردی پیشـنهاد  وهشمنظور بررسی بیشتر در این موضوع، عناوین ذیل جهـت انجـام پژ به

 گردد: می
 شناختی؛ بررسی تطبیقی اراده و اختیار در اسالم و سایر ادیان توحیدی با رویکرد روان 
 شناختی با محوریت آیات مربوط به اراده و اختیار؛ تفسیر موضوعی تربیتی و روان 
 های مربوط به اختیار و اراده انسان؛ ساخت سنجه 
 ند درمان اختالالت شخصیت؛نقش اختیار انسان در فرای 
 های روانشناسی و علوم تربیتی؛ های فقهی افعال اختیاری مرتبط با مؤلفه بررسی گزاره 
 شناسان در موضوع اراده و اختیار انسان؛ بررسی تطبیقی دیدگاه متکلمان، فالسفه و روان 
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 بررسی رابطه بین فقه، فلسفه و حقوق در موضوع اختیار انسان؛ 
 شناسی؛ اختیار در فلسفه تعلیم و تربیت و فلسفه روان جایگاه اراده و 
 پذیری و قانونمندی و ساخت سنجه آن. رابطه اختیار و اراده با مسئولیت 
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