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علینقیامیری 


چکیده
شکی نیست انسان نیازهای مختلف دارد و برای رفع نیازهای خود در تکاپوست ،اما دربارة اینکه انساان هاه
نیازهایی دارد یا باید داشته باشد و برای رفع آنها ،کدام را و با هه معیااری ارااا کناد ،و نیاب رابیاه نیااز و
رفتار او هگونه است ،توافق کلی وجود ندارد .هر یک از اندیشمندان روانشناسای ،مادیریت و ساایر ملاوم
انسانی ،از زاویهای خاص به این مهم پرداختهاند .در این میان ،اندیشمندان اسالمی هم ،نظریههای گوناگونی
را در راستای تبیین نیازها و تأثیر آن بر رفتار میرح کردهاند .تحقیق حاار بر آن است تا با کااو در مناابع
مدیریتی و اسالمی ،به پرسشهای یادشده پاسخ دهد و در این راستا نظریه انگیب و رفتار را بررسای کناد.
این پژوهش ،مبتنی بر تحلیل محتوا و ماتنپژوهای اسات و در فرایناد تحقیاق ،اامن دساتهبنادی خاصای از
رویکردهای مختلف از دیدگاه اندیشمندان اسالمی ،فرایند رفتار مبتنی بر اختیار تبیین می شاود کاه براساا
آن ،اختیار با حاکمیت یک نیاز محوری ،حرکت انسان در دو طیف «قرب و بعد» را رقم می زند.
واژگان کلیدی :ابعاد وجودی ،اختیار ،انگیبه ،رفتار ،موامل بیرونی ،موامل درونی ،نیاز.
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 .1مقدمه
برخی دانشمندان بر این عقیدهاند که دانش مدیریت را میتوان در قالب سه سطح عینی،
نظری و فرانظری ،دستهبندی کرد (توشکاس و نودیسن ،3009 ،5ص  .)1در سطح عینی
و عملی ،مفاهیم سازمان و مدیریت ،مبتنی بر نظریهها مطالعه میشود؛ در سططح نظطری،
111

نظریهها ،مدلها و چارچوبهای مرتبط با مسائل سازمان و مدیریت ،تولید مطیشطوند و
در سطح فرانظری ،بحث از موضوعاتی است که در حکطم سطتون خیمطه مطدیریتانطد،
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موضوعاتی مثل هستیشناسی ،انسان شناسی ،معرفتشناسی و ارزششناسطی .ایطنگونطه
مباحث ار دیگر حوزهها اخذ شده و تا حد زیادی بومی -فرهنگیاند.
به اعتقاد «دراکر» ،مدیریت وظیفطهای اجتمطاعی اسطت کطه در دل ارزشهطا ،دداب و
رسوم ،عقاید و نظام سیاسی و حکومتی قرار می گیرد ،یعنی مدیریت مشروط به فرهنگ
است و باید باشد (دراکر و ماکیاریل ،3002 ،3ص .)53
در همین زمینه ،اندیشمندان اسالمی هم اعتقاد دارند توجه به پیشفرضها و اصطول
موضوعه ،در فرایند شناخت مسائل مدیریت ،نقشطی تعیطینکننطده دارد (مهطدوی کنطی،
 ،5931ص  .)13به عبارت دیگر ،نوع جهان بینی ،در چگونگی تدوین مطدیریت و عمطل
مدیران ،نقش اساسی ایفا میکنطد (جطوادی دملطی ،5931 ،ص  .)11در واقط ،،مطیتطوان
چنططین گفططت کططه همططه علططوم انسططانی و از جملططه مططدیریت ،بططر یط

سلسططله اصططول

هستیشناسانه و انسانشناسانه ،استوارند (مصباح یزدی ،5931 ،ص .)501
یکی از مباحث اساسی در مدیریت و بهویژه در مدیریت رفتار سطازمانی و مطدیریت
مناب ،انسانی ،انگیزش و نقش دن در رفتار انسان اسطت کطه در رابططه بطا دن ،مباحطث و
مدل های مختلفی از دیدگاه های متفاوت مطرح شده است .برخالف اینکطه اندیشطمندان
زیادی به این موضوع توجه کردهاند ،هنوز نیازمنطد بطه تحلیطل ،بررسطی ،سطازماندهی و
نگاهی مدلمند به انگیزش در چارچوب پارادایمها و ارزشهای اسالمی است.
1 Tsoukas & Nodesen
2 Drucker & Macciariell

در این زمینه صاحبنظرانی ماننطد امطام خمینطی (ره) ،عالمطه جعفطری ،صطدرالدین
شیرازی ،عالمه طباطبائی ،غزالی ،دیتاهلل مکارم شیرازی ،شهید مطهری ،و عالمه مصباح
یزدی ،دیدگاههای خود را بیان کردهاند .هر ی

از ایطن دیطدگاههطا در واقط ،،بطه منزلطه

رویکردی خاص و از بعدی خاص ،به موضوع پرداخته و دری به باغ انگیزش در اسالم
گشوده اند ،اما تبیین مطلب ،مبتنی بر دموزههای اسالمی ،مستلزم ربططدادن رویکردهطای
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مختلف و در نهایت،گشودن دروازهای به این باغ است ،که بتوانطد منظرگطاهی گسطترده،
رفتار مبتنی بر اختیار با تأکید بر دموزههای اسالمی است.

بیان مسئله
انگیزش 5مفهومی روانشناختی است که در شاخههای گونطاگون علطوم از قبیطل «علطوم
رفتاری»« ،مدیریت» و «اخالق» ،و از زوایای گوناگون درباره دن بحث شده اسطت و بطه
علت یا چرایی رفتار اشاره میکند( .بخشی ،5920،صص .)15-11
در کانون پژوهشهای مربوط به انگیزش دو فرایند روانشناختی قرار دارد :یکی بطر
محور برانگیختگی است که در دن بحث این است که اصوالً چطرا انسطان بطه اناطامدادن
کاری خاص اقطدام مطیکنطد و چطه چیطزی او را از میطان کارهطای مختلطف بطه یکطی
وامیدارد دوم ،مسئله انتخاب است ،بدین معنا که وقتی انسان به اناام دادن کاری مایل
شد و قصد دن را کرد ،چرا و جگونطه فعالیطت او بطه هطدف مناطر شطده وکطدام رفتطار
برگزیده میشود
در پاسخ به پرسش های یادشده ،دیدگاهای مختلفی موضوعیت یافته و هطر یط

بطه

نحوی رفتار انسان را تبیین کردهاند .عطالوه بطر رویکردهطای روانشطناختی و مطدیریتی
موجود ،مبتنی بر دموزههای اسالمی هم ،تالشهایی در این زمینه اناام گرفته است.

1 Motivation
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چندبعدی ،و مرتبط با هم ارائه کنند .بنابراین ،این تحقیق به دنبال طراحطی مطدل تبیطین

در این تحقیق ،تأکید بر رویکرد اسالمی و بهویژه توجه به عنصر اختیطار و نقطش دن
در تبیین رفتار است.

پرسشهای تحقیق
111

چرا انسان به اناامدادن کاری خاص اقدام میکند
چگونه از میان کارهای مختلف ،یکی اولویت مییابد و برگزیده میشود
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رفتار از دیدگاه اسالم چگونه تحلیل میشود

 .2مبانی نظری
انگیزش و رفتار
مطالعه انگیزش ،به دنبال چرایی رفتار و پیشبینی علت دن است ،نقططه دغطاز انگیطزش،
شناسایی انگیزه هاست؛ از انگیزهها گاه به نیازها ،خواستهها ،سائقهها ،و محرکات درونی
تعبیر میشود و دنها را موجب بروز رفتار مطیداننطد (هرسطی و بالناطارد  ،5339 ،ص
.)53
در راستای تبیین رفتار انسان ،نظریههای انگیزشی مختلفی در علوم رفتطاری از قبیطل
روانشناسی ،انسانشناسی ،جامعهشناسی ،اخالق و مدیریت موضوعیت یافته است .ایطن
نظریهها را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد (زارعیمتین ،5922 ،ص :)10
الف) تحلیل «آثار رفتار» :نظریه های مبتنی بر تحلیل«دثار رفتار» که گاهی از دنهطا بطه
رویکرد رفتاری یا تقویت یادگیری تعبیر می شود ،رفتار را براساس نتایج مشطهود رفتطار
تحلیل میکنند ،در این نظریهها فرض بردن است که رفتطار بطه وسطیله نتطایج دن کنتطرل
میشود و نه بر اثر نتایج حالتهای فرضی درونی (مثل غرایز ،انگیزهها یا نیازها)؛ بطدین
معنا که رفتارهایی که دثار مطلوب دارند ،تکرار و تقویت میشوند.

1 Hersey & Blanchard

ب) تحلیل«علل رفتار» :کانون نظریههای مبتنی بر تحلیل«علل رفتار» که گاهی از دنهطا
با عنوان نظریههای شناختی هم تعبیر می شود ،بررسی نیازها و انگیزههای رفتطار اسطت،
پرسشهای اصلی که این دسته از نظریهها در صدد پاسخگویی به دن هسطتند ،دن اسطت
که چه عوامل درونی و بیرونی موجب بروز رفتار انسان میشطود و ایطن امطر چگونطه و
طی چه فرایندی به رفتار میاناامد بر همین مبنا ،ایطن رویکردهطا را از یط

ططرف ،و

بسته به اینکه عوامل انگیزشی درون فرد هستند ،یا خیر ،به درونی وبیرونطی و از ططرف
تقسیم کردهاند.
اگرچه هر ی

از این عوامل درونی و بیرونی و نظریههای انگیزشی مبتنی بطر دنهطا

را می توان براساس تأکید بر محتوا یا فرایند ،بررسی کطرد ،بطا کمطی اغمطاض مطیتطوان
نظریههای انگیزشی درونی را با نظریههای محتوایی ،به نسبت زیادی ،مشابه دانست .بطه
همین ترتیب ،بین نظریه هطای فراینطدی و بیرونطی هطم تطا حطد زیطادی ،مشطابهت دارد
(زارعیمتین ،5922 ،ص .)10

مرور نظریههای تحلیل علل رفتار
نظریههای مبتنی بر عوامل درونی
دستهای از نظریهها ،رفتار انسان را تابعی از خود فرد و عوامل درونطی او ،اعطم از امطور
فکری یا روانی میدانند .براساس این نظریهها ،رفتار هر فرد تاب ،ویژگیهای شخصیتی

5

و ساختارهای درونی و روحی او (مثل انگیزش ،3ادارک ،9نگرشها ،1انتظارات )1یا تاب،
فکر و میزان دگاهی و جهل اوست ،یعنی خوب و بد ،یا ارزش رفتارش براساس «درجة
دگاهی و جهل» او تفسیر میشود (اتکینسون و همکاران ،5930 ،ج  ،5ص .)103
1 Personality Characteristics
2 Motivation
3 Perception
4 Attitudes
5 Expectancies
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دیگر و بر مبنای اینکه به چیستی یا چگونگی عوامل پرداختهاند ،به محتوایی و فراینطدی

111

حالت کلی این نظریهها در قالب تاب 5B=f(P) ،مطرح میشود و نمادی اسطت بطرای
بیان این مفهوم که «رفتار تابعی از فرد است» .اکثطر نظریطههطای انگیزشطی 3مثطل نظریطه
انگیزشطططی مزلطططو ،)5311( 9روم ،)5311( 1ددامطططز )5311( 1و الک )5312( 1در ایطططن
دستهبندی قرار دارند.
111

نظریههای مبتنی بر عوامل بیرونی
براساس دستهای دیگر از نظریه ها ،رفتار انسان تابعی از عوامل بیرونی و محیططی اسطت
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که فرد در دن قرار دارد .بر این مبنا ،رفتار انسان همیشه علت و موجبی دارد و این علت
عبارت است از دثاری که از محیط بر وی وارد میشود .محطیط و دنیطای خطارج ،منشطأ
همه دثاری است که از طریق حواس به انسان وارد میشود و به تب ،دن عکطسالعمطل و
کیفیت خاصی از رفتار را موجب میشود .برای مثطال براسطاس نظطر اسطکینر در نظریطه
«شرطیشدن فعال»( 1اسکینر ،)5319 ،2محیط در تثبیت یا تغییر رفتار فرد ،نقش بسطزایی
دارد .بر این اساس ،رفتار ،معلول قوانین خاص و جریان های طبیعی یطا جبطر اجتمطاعی
دانسته میشود ،بهطوری که همه شئون احساسی و رفتاری اشخاص براساس مقتضطیات
جامعه شکل می گیرد و فرد در ساختار شخصیتی خویش فاقد هر گونه انتخاب و اختیار
است.
حالت کلی این نظریهها در قالب تاب ،کلی ) 3B= f(Eمطرح میشود و نمادی اسطت

1 Behavior = Function of the person
2 Motivational Theories
3 Maslow
4 Vroom
5 Adams
6 Lock
7 Operant Conditioning
8 Skinner
9 Behavior = The Function of Environment

برای بیان این مفهوم که «رفتار تابعی از محطیط اسطت»( 5دیطویس و لوتطانز ،5320 ،ص
.)513

نظریههای مبتنی بر فرد و محیط
براساس دستهای دیگر از نظریهها ،رفتار هر فطرد تطابعی از فطرد ،عوامطل و سطاختارهای
داخلی 3از ی

سو ،و محیط ،عوامل و اقتضائات خارجی 9از سوی دیگر است .تعریطف
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سنتی از رفتار سازمانی ،یعنی مطالعه رفتار فرد در سازمان ،بر مبنای چنین نگرشی اناام
کرت لوین از اندیشمندان برجسته در این زمینه است .همینطور مدل معروف پطورتر و
الولر ( )5312بر متغیرهای شناختی درونی 1و متغیرهای محیطی خارجی 1تأکید میکند
(دیویس و لوتانز ،5320 ،ص .)10
حالت کلی این نظریهها ،در قالب تاب ،کلی ) B= f(P,Eمطرح میشود و نمادی برای
بیان این مفهوم است که «رفتار تابعی از دو عامل فرد و محیط است».
نظریههای مبتنی بر فرد ،محیط و رفتار
اگرچه نظریههای قبلی ،در جای خود ضروریاند و در تحلیل رفتار ،فرضیههایی راجط،
به ماهیت تعاملی فرد و محیط مطرح میکنند ،دردنها به خود «رفتار» بهعنوان ی

متغیر

کمتر توجه شده است .عالوه بر این ،نظریههای بیانشده ،فقط بخشی از پیایدگی رفتار
انسان را نشان میدهد؛ در حالی که برای تبیین رفتار انسان ،نیاز به نظریه جطامعی اسطت
که توان تلفیق ماهیت تعاملی همه متغیرهای رفتار سازمانی یعنی «خود رفتطار» ،1محطیط
1 Davis & Luthans
2 Internal Constructs
3 External Contingencies
4 Porter & Lowler
5 Internal Cognitive Variables
6 External Environmental Variables
7 The Behavior Itself
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گرفته است .بسیاری از دانشمندان بر توجه به محیط و فرد هر دو تأکید کردهاند ،بهویژه

(بهویژه سازمان) و اجزای سازمان (و عوامل داخلی دن) 5را داشته باشد .نظریه یطادگیری
اجتماعی 3در تالش است تا رفتار انسان را مبتنی بر متغیرهای فوق تبیین کند.
حالت کلی این تئوری در قالب تاب ،کلی )f(P,E

 Bمططرح مطیشطود و نمطادی

برای این مفهوم است که «رفتار تابعی است از خطود رفتطار ،فطرد و محطیط» (بانطدورا،9
111

.)5311

تحلیل رفتار مبتنی بر اختیار
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نظریههایی که تا ایناا رفتار انسان را تحلیل کردهاند ،علیرغم اینکه هطر یط

نسطبت بطه

دیگری کامل تر بوده و ضمن حفظ نقاط قوت ،نقاط ضعف دن را برطرف میکننطد ،امطا
همگی این نظریهها ،براساس این پیشفرض که «رفتار انسطان معلطول اسطت» بطه تعلیطل
رفتار پرداختهاند .اما نکتهای که در این زمینه و به ویژه برمبنطای انسطانشناسطی در نظطام
فکری اسالم باید بدان توجه کرد ،این است که انسان به منزله موجطودی مختطار معرفطی
شده و باید هماهنگ با این نظام فکری توصیف شود.

اندیشمندان اسالمی و تبیین رفتار
اندیشمندان اسالمی ،در دثار خود ،همطواره دغدغطه تبیطین رفتطار انسطان را داشطتهانطد و
بهگونهای به دن پرداختهاند .در این دیدگاه هطا نیطز علطت رفتطار بطه نیازهطا و انگیطزههطا
برمیگردد .در ادامه ،ضمن اشاره اجمالی به برخی از این دیدگاهها ،رویکردی که رفتطار
انسان را بر محور اختیار تبیین کرده است ،بررسی میشود .خالصهای از این نظریهها در
جدول  5بیان شده است.

1 Organizational Participants
2 Social Learning Theory
3 Bandura

جدول  .1ديدگاه انديشمندان اسالمي نسبت به تبیین رفتار
ردبف دانشمند
5

ابن سینا

3

فارابی

عامل

نیروهای دو عامل منشأ حرکتند :نیروی غضبیه و (داناسرشت ،5933 ،ص
)305
دوگانه قوه شهویه

ی قوه
اصلی

1

1

 اراده وابسته به ی قوه اصلی است. قوهای که به واسطه دن اشتیاق بهچیزی یا تنفر واکراه از چیزی حاصل
میشود و حکم میکند که کار اناام
گیرد یا ترک شود.

(ساادی ،5919 ،ص
)110

 وجود سه عالم و سه انسان (عقالیی،نفسانی ،جسمانی)
(ابراهیمی دینانی،5929 ،
 اصالت لذات روحانی عشق ،باالترین مرحله اشتیاق ،صس )159 – 101محبت فراتر از حد و منشأ حرکت
است.

 ارضای نیاز بهعنوان رف ،نقصنیاز به رف - ،نیاز بهعنوان نقایصی است که انسان
(ساادی ،5919 ،ص )20
ابن رشد
میل به رف ،دنها دارد و فعل در
نقص
راستای رف ،نقائص اناام میگیرد.

غزالی

اصالت
نیازهای
فیزیکی
تغذیه

همه قوهها (نیازها) ناشی از نیازفیزیکی تغذیه است.
(غزالی ،5999 ،ص )39
مراحل مختلف تحقق عمل :توجه بههدف ،عزم ،ارزیابی و اجرا.

 قوای نفس حیوانی :دو قوه مدرکه ومحرکه
قوای غضبیه  -قوه محرکه شامل دو قوه فاعله
مالصدرا
و شهویه
(فاعل حرکت)و قوه باعثه (انگیزه
حرکت) است.
 -انگیزه حرکت متأثر از قوه شهویه

(صدرالدین شیرازی،
 ،5923صص  523و
)522
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اصالت
سهروردی
لذات
9
روحانی

1

شرح

منبع

ردبف دانشمند

عامل

شرح

منبع

(میل مفرط به نیازهای اولیه و مناف)،
و غضبیه (دف ،زیان وطلب انتقام)
است.

111
1
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2

3

رفتار مبتنی رفتار مبتنی بر انگیزههای پنداری ،مادی
و معنوی شکل میگیرد.
(مکارم شیرازی،5915 ،
بر
مکارم انگیزههای مالک کارسازی انگیزهها :قدرت زیاد ،ص 1؛ مکارم شیرازی،
شیرازی پنداری،
تداوم و پایداری و سیرابکردن روح  ،5911صص )11 -10
مادی و
انسان است.
معنوی
 محور اصلی نیازهای انسان «صیانتذات» است.
 ابعاد صیانت ذات :در بعد روانی وطبیعی محض ،در بعد شخصیتی و
در بعد تکامل شخصیت.
 صیانت ذات در سه بعد جلوه میکندرفتار مبتنی صیانت ذات در بعد روانی و حیات
عالمه
بر صیانت طبیعی محض (مانند نیاز به غذا( ،جعفری ،5913 ،ص )59
جعفری
ذات
مسکن ،بهداشت و جز دن) ،صیانت
ذات در بعد روانی و شخصیتی (مثل
درامش روانی) و صیانت ذات در بعد
تکاملی شخصیت (مانند دناه که
مذاهب الهی و مکاتب اخالقی دنها
را برای انسان مطرح میکند).
 دناه انسان را به اناامدادن فعلبرمیانگیزد ،خوبی و بدی (حسن و
(طباطبائی ،5911 ،ج ،3
عالمه رفتار مبتنی
قبح) یا دثار ناشی از تمایالت است.
طباطبایی برتالئم طب،
صص  532و )533
 حسن عبارت است ازچیزی کهمالیم طب ،باشد.

ردبف دانشمند

عامل

شرح

منبع

 قبح عبارت است از چیزی که موافقطب ،نباشد.

55

 رفتار مبتنی بر نیازهای اولیه و ثانویهاست.
 نیازهای اولیه شامل نیازهای جسمیرفتار مبتنی
(نیاز به خوراک ،پوشاک ،مسکن،
بر نیازهای
(مطهری ،5919 ،ج ،9ص
همسر و جز دن) ،و روحی (نیاز به
)529
اولیه و
علم ،پرسش ،احترام ،تربیت و جز
ثانویه
دن) است.
 نیازهای ثانویه شامل مواردی مثلنیازمندی به قانون است.

53

رفتار مبتنی بر گرایشهای مقدس و
رفتار مبتنی
نامقدس است.
بر
ط گرایشهای نامقدس :همان (مصباح یزدی ،5935 ،ص
گرایشهای
)501
جاذبههای مادی و طبیعی است.
مصباح
مقدس و
ط گرایشهای مقدس همان جاذبههای
یزدی
نامقدس
معنویاند که شکل انتخابی و دگاهانه
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50

 رفتار مبتنی بر التذاذ و تدبیر است.فعالیتها سه دستهاند:
 فعالیتهای التذاذی ،که انسان تحتغریزه طبیعت ،عادت و فطرت اناام
میدهد)
 فعالیتهای تدبیری ،که انگیزه ورفتار مبتنی
علت نیروی محرک دنها مصلحت (مطهری ،5915 ،صص
بر التذاذ و
)11 -12
است و مصلحت هم توسط عقل
تدبیر
تعیین و برانگیزاننده اراده است.
 فعالیتهای تکمیلی (تدبیریالتذاذی) ،که انسان از طریق تدبیر و
شهید
تعقل و با توجه به فطرت و نیازهای
مطهری
فطری انتخاب میکند و منشأ دنها
ایمان است.

ردبف دانشمند

عامل

شرح

منبع

دارند و مالک و معیار «انسانیت»اند.
 گرایشهای مقدس شامل :حقیقتجویی ،گرایش به خیر و فضیلت،
گرایش به جمال و زیبایی،گرایش به
خالّقیت و ابداع و عشق و پرستش
میباشد.

111
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59

 محور اصلی نیازهای انسان «صیانتذات» است.
 تنها ی «ابرانگیزه» وجود دارد کهمنشأ یا منب ،همه انگیزههای نفس
ددمی است ودن عبارت است از
انگیزه «حب ذات» یا «خوددوستی».
 حب ذات به دو نوع کلی تقسیممیشود:
نوع اول شامل همه انگیزههای نفس
بهجز «خدادوستی» (مثل انگیزه حب
بقا ،انگیزه کمالخواهی یا حب کمال
رفتار مبتنی و انگیزه لذتجویی یا حب لذت با (مصباح یزدی،5935 ،
صص )13-15
غرایز،
چهارگانه
بر حب ذات جلوههای
زیباییطلبی ،عواطف و احساس ،و
انفعاالت)
نوع دوم نوع منحصر به فرد «انگیزه
خدادوستی» است.
 رابطه حب ذات و خدادوستی :دناهانسان به دن دگاهی و توجه دارد
«حب ذات» است و محبت فطری
«خدادوستی» در عمق دن قرار دارد.
بهعبارت دیگر ،حب ذات پدیدهای
نفسانی و روانی است که در عمق دن
خدادوستی مستتر است.

ردبف دانشمند

51

امام
خمینی
(ره)

عامل

ط مبنای عمل اختیاری مستلزم تصور و
تصدیق فایده دن (مفیدیت) است.
کمالطلبی:
 تقید یعنی تالئم با نفس.(موسوی خمینی)5913 ،
مبنای
فطرت انسانگریزان از نقص و
حرکت
کمالطلب است.
کما لطلبی :مبنای حرکت است.
دناه در نهایت موجب رفتار میشود،
رفتار مبتنی
اختیار است و سایر عوامل نقش
بر اختیار
توسعه یا ضیق دن را ایفا میکنند.

نگارنده

 .3روش پژوهش
از دناا که هدف پژوهش حاضر بررسی وتبیین رفتار و علل دن از دیدگاه اسالم اسطت،
این تحقیق از حیث ماهیت کار و نتیاهای که در پی دارد ،تحقیقی بنیادی است؛ چراکطه
جایگاه دن در قوس صعود علم و به عبارتی در توسعه علم قطرار دارد و در صطدد ارتقطا
سطح مطالعات موجود و ترسیم نقطه عطف در این مسیر اسطت .ایطن تحقیطق نخسطت،
اکتشافی و در پی فهم ی

پدیده (رفتار بر مبنای اختیار) است ،دوم ،تحقیقی توصیفی و

در صدد فراهمکردن شرح کامل و گزارشی از ویژگیهای دن اسطت ،و سطوم ،پژوهشطی
تبیینی و در پطی نشطان دادن عناصطر یطا عوامطل ایاطاد رفتطار اسطت .روش جمط،دوری
اطالعات ،مراجعه به متون و متنپژوهی ،کتابخانهای و به روش فیشبطرداری و مراجعطه
به پیشینه تحقیق است .این تحقیق به روش تحلیل محتوا دادهها را بررسی کرده است.

 .4یافتهها
تبییین نقش اختیار در رفتار
الف) ماهیت انسان
انسان موجودی دوبعدی و مرکب از روح و جسم است که تفسیری کامطل و درسطت از
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51

شرح

منبع

او ،بدون توجه به این دو بعد و ارتباط دنها میسور نیست .در نظام فکری اسالم ،بطرای
انسان هدفی ترسیم شده است و رشد وکمال او بهگونهای متناسب بطا دن تعریطف شطده
است ،اما علیرغم تعیین این هدف و سفارش انسان به رهپطویی دن ،بطهدلیطل خصطلت و
ویژگی اختیار ،تحقق هدف در نهایت به انتخاب و اختیطار دگاهانطه مسطیر منطوط شطده
111

است ،زیرا انسان در پیمودن این راه یا خالف دن ،از نطوعی دزادی برخطوردار اسطت 5و
بههمین علت است که انسان مسئول اعمال و رفتار خویش شناخته شطده اسطت و بایطد
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نسبت به دثار و لوازم ناشی از دنها جوابگو و مکلف باشد.
ب) مفهوم اختیار
اختیار مفهومی است که از افراط و تفریط دور بوده و بر اعتدال استوار اسطت .یعنطی «ال
جربربو ال ال ویربرببل

مربربب اربربر م رب

الاربرل »؛ جملططه «ال َجربربو ال ال وَیربرببل

مربربب ارب یربر مرب

اربرل » مضططمون

احادیث متعددى است که از اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در نقد دو نظریه نادرست
جبر و تفویض بیان شده است و در حقیقت ،دموزهاى مستقل و دقیقى اسطت کطه افعطال
اختیارى انسانها را بهدرستى تبیین میکند( ر.ک :مالسی 5109 ،هط ق ،بابهطای اول و
دوم از ابواب العدل ،ج  ،1صص .(21 – 3

مبحث االمطر بطیناالمطرین را نخسطتینبطار امیرمؤمنطان مططرح کطرد .فطردی دربطاره
معنای قدر پرسید ،امام (ع) از او خواست تا وارد این مسئله پیایطده نشطود؛ ولطی او بطر
درخواستش اصرار کرد .امام فرمود :اکنون که از درخواست خود صرفنظطر نمطیکنطی،
بدان که در باب قدر ،نه جبر در کار است و نه تفویض؛ بلکه امری میطان دو امطر اسطت
(مالسی5109 ،هط ق ،ج ،1ص.)11
اختیار نه جبر است و نه تفویض ،بلکه حطالتی اسطت بطین دنهطا ،ولطی بطا مفهطومی
جدید ،بدینگونه که فعل اختیاری ،نه ترکیبی از جبر و تفویض است ،نه جبطر نطاقص و
تفویض ناقص است و نه به نحوی است که انسان از جهتی مختطار و از جهتطی مابطور
 .5ان هدلناه لسبيب اا شاكرً ال اا كیبرً (انسان.)9 :

باشد ،بهمعنای قسمتی جبر و قسمتی تفویض هم نیست ،بلکه از همان جهت که مختطار
است از همان جهت هم مابور است .یعنی مفهومی ترکیبی و تقومی است.
بنابراین ،میتوان اختیار را بهمعنطای دزادی در اناطام دادن عمطل و انتخطاب یکطی از
گزینه های مختلف تعریف کرد و در مقابل دن ،جبر را بهمعنای محکوم روابطط یطا اسطیر
قانون علیت دانست .بر این اساس ،وجطه اشطتراک همطه مبطاحثی مربطوط بطه اختیطار را
می توان بیان حطدود دزادی انسطان در عمطل ،چگطونگی قلمطرو دن و در نهایطت ،میطزان
ج) سعه یا ضیق اختیار
ماموعه عواملی که بهعنوان رفتار انسان مطرح شده است ،در واق ،عوامل سعه یا ضطیق
جریان اختیار و اراده انسان هستند و نه علت رفتطار ،زیطرا علطت واقعطی رفتطار انسطان،
اختیار و اراده اوست .اما جریان این اراده هیاگاه در خأل واقط ،نمطیشطود و لزومطاً در
زمینه و شرایط خاصی اناام می گیرد و تأثیر این شرایط اعطم از درونطی یطا بیرونطی ،در
کیفیت جریان اراده و اختیار دخیل است و به تب ،دن ،در نحوه بروز عمل یا رفتار نقطش
دارد ،ولی نقش تبعی و نه اصلی ،زیرا در هر حالت ،فطرض اینکطه انسطان خطالف دن را
اراده کند ،همواره فرضی ممکن است.
د) اختیار و آگاهی
جریان اختیار در خأل صورت نمی گیرد و لزوماً در زمینطه و شطرایط خاصطی اسطت کطه
اعمال می شود ،از جمله مهمترین پارامترهای شکل دهنده زمینه جریان اختیار ،دگطاهی و
علم انسان است .نکته قابل دقت در ایناا این است که در هر حالت حاکمیت با اختیطار
است و اینگونه نیست که اختیار به تب ،دگاهی صورت بگیرد ،چه اینکه انسان میتوانطد
برخالف علمش رفتار کند ،البته علم بسته به موقعیتی کطه مطییابطد و بطه میطزان نسطبت
تأثیری که در شکلدادن زمینه جریان اختیار دارد ،میتواند شرایط اعمال اختیار را ضطیق
یا سعه بخشد و مانند چراغی روشن ،راه را بر فرد بنماید یا حاابی در برابطر دیطدگاه او
شود و او را از دیدن حقایق محروم کند ،ولی در هر حالت ،ماهیت ابطزاری ،زمینطهای و
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حاکمیت انسان بر روابط دانست.

111

تبعی دارد و اختیار بهعنوان امری محوری و تعیینکننده ،حاکم بر شرایط و زمینه جریان
مییابد.
ه) اختیار و نیاز
انسان نیازها و امیالی دارد که تعدادی را از بدو خلقت همراه دارد و تعدادی نیز به مرور
111

زمان در او ایااد میشود .اینکه انسان نیاز دارد و برای رف ،نیازهطای خطود در تطالش و
تکاپوست ،انکارناشدنی است ،اما درباره اینکه انسان چه نیازهایی دارد ،از میان نیازهطای
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خود کدام را چگونه و با چه معیاری ارضا میکند و نیز اینکه رابطه نیاز با رفتطار انسطان
چگونه است ،توافق کلی وجود ندارد .به ویژه که جطواب بطه ایطن پرسطش بطا شطناخت
ماهیت واقعی انسان و نظام فکری که در دن به انسان پرداخته میشود ،ارتباطی تنگاتنگ
دارد .در چارچوب نظام فکری اسالم ،اگرچه نیازهای انسانی روبهرشد است ،بطهدسطانی
نمیتوان دنها را نامحدود یا بی نهایت دانست ،زیرا رشد نیاز ،تاب ،رشد دگاهی اسطت و
دگاهی را هم تنها میتوان روبه رشد دانست و نه نامحدود ،بنابراین ،باید گفطت کطه «بطه
نسبت رشد دگاهی ،احساس نیاز فزونی مییابد».
و) اختیار ،انگیزه و هدف
با توجه به اختیار ،به عنوان حاکمیت بر رابطه ،حرکت انسطان براسطاس انگیطزه و هطدف
اوست و انگیزه و هدف هم به تب ،انتخابی است که فرد میکند و این انتخاب لزوماً تاب،
نیاز نیست ،بلکه تاب ،خود اختیار است و نه برعکس.
ز) اختیار و نیاز محوری
براساس اصلی انکارنشدنی و بدیهی ،هر انسانی همیشه یط

نیطاز اصطلی دارد کطه بقیطه

نیازها حول محور دن شکل می گیرند ،یعنطی نیازهطا بطه صطورت تکطی و در ططول هطم
نیستند ،بلکه میتوانند همزمان رخ دهند.
نیاز اصلی و محوری ،به تب ،جهت حاکم بر اختیار (هوی یا تقوی) و متناسب با دن،
شکل می گیرد؛ تعابیر مشترک از این نیاز را میتوان با عنوان «کمالطلبی» تعبیر کرد .این
محور کلی ،طوری است که در همه حرکات ،سکنات و شکلگیری ،یا برعکس ،توقطف

نیازهای انسان جلوه و اثر دن را میتوان مشاهده کرد و همه این مطوارد متطأثر از اختیطار
است:
 از نظر کمی مراتب شطدت و ضطعف نیطاز ،در حیططه اختیطار انسطان قطرار دارد ونمی توان او را مانند حیوانی دانست که وقتطی بطه چیطزی در مسطیر رفط ،نیطاز خطود رو
مینهد ،هر کاری را جایز شمارد و به حرکت خود ادامه دهد ،مگر اینکه از کاالی مطورد
نظر اشباع شود ،و این میرساند که به تب ،اختیار خویش ،قادر است که میطزان شطدت و
 از نظر کیفی نیز تا حد زیادی چنین است ،بدین معنا که انسان نیازهطایی دارد کطهاگر اراده کند ،میتواند برای رف ،دنها حرکت کرده یا در مقابل نیاز خطویش ،ایسطتادگی
کند ،حتی میتواند با اختیار خود بعضی از نیازها را در درونش بهوجود دورد یا در خود
ریشهکن کند .عالوه بر این ،انسان توان تغییر جهت نیازهای خود را هم دارد و میتواند
مسیر حاکم بر سایر نیازها و ارضطای نیازهطای خطود را رقطم بزنطد (فرهنگسطتان علطوم
اسالمی.)5911 ،
ح) اختیار و جهتگیری
انسان براساس نظام فکری و مبتنی بر اختیار خود ،میتواند در راستای یکی از دو محور
هوی یا تقوی (حق یا باطل) ،ماهیت نیاز محوری خود را شکل دهد.
براسا س اندیشه قردنی ،هری

از این دو راه ،به انسان عرضه شده و او را در انتخاب

دزاد گذاشتهاند 5که یکی ثمره شکران و دیگری ثمره کفران الهی است .3بر ایطن اسطاس،
اختیار انسان در یکی از دو بعد هوی وتقوی جهت مییابطد و در شطکلگیطری کیفیطت
رفتار انسان تأثیر میگذارد.
قرارگ رفتن در هر ی

از این دو مسیر ،بدان معنا است کطه هطیا اثطری از اختیطار ،و

 5فاهلمها فجبرها الوقبيها (سپس فاور و تقوا ( شرّ و خیرش ) را به او الهام کرده است) (شمس.)2 :
 3ان هدلناه لسبيب اا شاكرً ال اا كیبرً (شمس( :)9 :ما راه را به او نشان دادیم ،خواه شاکر باشد (و پذیرا شود) یا
ناسپاس).

تبیین رفتار مبتني بر اختیار :رويکردي اسالمي

ضعف نیازهای خود را تعیین کند و بهعبارتی حاکم بر دنهاست و نه اسیر.

111

هیا فعل اختیاری در سراسر وجود انسان نمیتوان یافطت ،مگطر اینکطه متطأثر از جهطت
انتخاب شده باشد و مانند خون در شریان های حیات او جاری است ،و مادام که انسطان،
در رهپویی در این کانال مصمم باشد ،همه رشد و افول او ،براساس جهت انتخابشده،
قابل تفسیر و تحلیل خواهد بود .به همین دلیل در نظام فکری اسالم ،بر انتخاب محطور
111

خدا یا غیرخدا بسیار تأکید شده است.
ط) جهتگیری نیازها
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بنابراین ،نیازها جهت دار است و اصوالً اینکه چه چیزی نیاز تلقی شود ،از چه شطدت و
ضعفی برخوردار باشد ،اولیه یا ثانویه باشد و از چه بهایی ،در ماموع برخوردار باشطد،
بسته به اینکه در چه دستگاه فکری و بر کدامین محور تحلیل شطود ،فطرق دارنطد ،کمطا
اینکه کاالهای راف ،نیازها هم در همان جهت و به همان میزان رشد میکنند.
ی) کیفیت جریان اختیار
نظام وجودی انسان سه بعد اساسی دارد که هر ی

براساس جهت انتخابشطده ،تعطین

خاصی مییابند« :بعد روحی»« ،بعد فکری» و «بعد جسمی» .طرح ایطن سطه بعطد بطرای
انسان ،برمبنای تناسب خلقت انسان با نظام هستی است ،که مبنی بر برداشت دانشمندان
اسالمی به عالم روح ،عالم مثال و عالم ماده قابل تقسیم است.

5

با توجه به ابزار سهگانه شناخت ،یعنی قلب ،ذهن وحطس از یط

ططرف ،و جریطان

اختیار بر محور هوی یا تقوی ،از طرف دیگر ،جریان اختیار هم در سه بعد متناسطب بطا
دنها شکل میگیرد:
 -اراده و اختیار ،با جهت دهی وجود انسان ،در نخستین مرحله ،بعد روحی یا نظطام

امام خمینی (ره) در یکی از سخنرانی های خویش میلبی قریب به این مضمون فرمودهاندکه« :مالم محسو

در

آتش مالم مثال میسوزد و مالم مثال در آتش مالم معقول میسوزد ومالم معقول در دوری و بُعد از او(اهلل)»؛
همچنین ،شهید مطهری در کتاب عدل الهی ص 951بیان کردهاند« :تسلیم سه مرحله دارد؛ تسلیم تن ،تسلیم مقل
و تسلیم دل».

قلبی را متأثر می کند و به تب ،دن ،منتهطی بطه نطوعی خطاص از باورهطا ،تعلقطات ،امیطال،
اعتقادها و حساسیت ها ،با جهت متناسب شده و در نهایت ،به ایااد نظام قلبی یطا نظطام
حساسیتهای انسان منار میشود ،که از دو حال بیرون نیسطت :اگطر مبتنطی بطر محطور
هوی باشد ،نظام حساسیتهای انسان ،نظام مادی است و اگطر مبتنطی بطر محطور تقطوی
باشد ،نظام حساسیتهای انسان ،الهی است.
 نظام حساسیتها ،با متأثرکردن بعد ذهنی ،باعث میشود که ساختاری متناسب بطاحساسیت اوست ،کما اینکه هیا اندیشه و فکری نیست که مبتنی بر نوعی میل ،انگیطزه
و حساسیت شکل نگیرد .در واق ،،همان جهت اختیارشده (هطوی یطا تقطوی) ،بطه بعطد
فکری هم سرایت داده و به ایااد «نظام ادراک ذهنی» متناسب با دن منار میشود.
 به تب ،نظام ادراک ،نظام رفتاری انسان ،شکل میگیرد و میتوان جریطان جهطت رادر دن مشاهده کرد.
ک) مدل تبیین رفتار براساس اختیار
بر این اساس ،میتوان چارچوب مفهومی تحلیل رفتار انسان ،برمبنای نظام فکری اسطالم
را به شرح شکل  5ترسیم و تبیین کرد:
در این مدل ،اختیار انسان ،مبتنطی بطر نسطبت عوامطل بیرونطی و شطرایط (اقتصطادی،
اجتماعی و طبیعی) و درونی و ذاتی(زیستی ،غریزی و علمی) ،سعه یا ضیق مطییابطد و
در یکی از دو بعد هوی یا تقوی ،به انتخاب جهطت مناطر مطیشطود و مبتنطی بطر نیطاز
محوری «پرستش» ،در یکی از دو مسیر قرب یا بعد« ،نظام قلبی»« ،نظام ادراک» و «نظطام
رفتار» انسان را متاثر میکند .بر این مبنا« ،نظطام رفتطار» بطه تبط« ،نظطام ادراک» ،و «نظطام
ادراک» به تب« ،نظام قلبی» ،و «نظام قلبی» به تب ،اختیار شطکل مطیگیطرد ،مراتطب رشطد
ماموع نظام وجودی انسان هم ،قابلیت قرب و نزدیکی به کمال مطلق (نور) ،یا قابلیت
بعد از نور و نزدیکی به ظلمت (نقص مطلق) را دارد.

تبیین رفتار مبتني بر اختیار :رويکردي اسالمي

خود یابد ،به عبارت دیگر ،فکر و اندیشه انسطان ،اولطین کانطال جریطان هرگونطه بطاور و

111

نور (کمال مطلق)

 جبر اقتصادی جبر اجتماعیقرب

111

 -جبر طبیعی

تقوی
نسبت بین درون و بیرون

نظام ادراک

اختیار
نظام قلبی
هوی (بعد)

نیااااا
محوری

نظام رفتار

عوامل دروني
 اصالت ذات -جبر زیستی

بعد
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عوامل بیروني

 جبر علمی -اصالت غریزه

ظلمت (نقص مطلق)

شکل  .1مدل تبیین رفتار براساس اختیار (محققساخته)1331 ،

 .6بحث و نتیجهگیری
مرور متون نظری تحقیق و نظریههای انگیزشی نشان مطیدهطد برخطی «علطل رفتطار» را

مطالعه کردهاند و برخی «دثار رفتطار» را مطد نظطر قطرار دادهانطد .در بیطان «علطل رفتطار»،
دستهای از نظریهها ،بردن عقیدهاند که رفتار ،تابعی از فرد است ،بنابراین ،دن را مبتنی بطر
عوامل بیرونی (مثل :نیازها ،ادراک ،نگرشها ،ویژگیهای شخصطیتی و جطز دن) تحلیطل
میکنند و در مقابل ،عدهای رفتار انسطان را تطابعی از عوامطل بیرونطی و محیططی (مثطل:
متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،طبیعی و جز دن) میدانند.
در این میان ،دانشمندان اسالمی هطم در تبیطین رفتطار مبتنطی بطر دمطوزههطای دینطی،
متقدم (مثل ابنسینا ،فارابی ،سهروردی ،مالصدرا ،ابن رشد ،غزالی و جز دن) ،و برخطی
نظریههای معاصر (مثل نظریههای امامخمینطی (ره) ،عالمطه طباطبطائی ،عالمطه جعفطری،
شهید مطهری ،دیتاهلل مکارم شیرازی ،دیتاهلل مصباح یزدی) ،تالش شطده اسطت تطا بطا
توجه به مختاربودن انسان ،نقش اختیار در رفتار ،تبیین و بر این مبنطا مطدلی ،بطا عنطوان
«مدل تبیین رفتار براسطاس اختیطار» ،طراحطی شطود .ایطن مطدل ،مبتنطی بطر اصطل مهطم
«به کارگیری نیروها براساس اختیار و نقش دن در رفتار است ،زیطرا اینکطه ارزش افعطال
انسان ،به ارادیبودن دنهاست و گامنهادن در تبیین رفتطار مبتنطی بطر اختیطار از دیطدگاه
اسالم مورد توجه نظریهپردازان قرار گرفته است.
در این مدل ،نسبت عوامل درونی (اصالت ذات ،جبطر زیسطتی ،جبطر طبیعطی ،جبطر
علمی و جبر غریزی) و بیرونی (اصالت شرایط ،جبطر اجتمطاعی ،جبطر اقتصطادی ،جبطر
فرهنگی و جبر طبیعی) و ظهور دنها در مفهوم اختیار ،مورد توجه واقط ،شطده اسطت و
جریان اختیار در دو بعد «حق و باطل» یا «هوی و تقوی» ،به شکلگیطری «نظطام قلبطی»،
«نظام ادراکی» و در نهایت «نظام رفتاری» انسان منار شطده و براسطاس ،حاکمیطت یط
نیاز محوری (تکامل) ،حرکت انسان در دو طیف «قرب و بعد» تبیین شده است.

تبیین رفتار مبتني بر اختیار :رويکردي اسالمي

نظریه های مختلفی مطرح کردهاند .در این تحقیق ،ضمن توجه بطه دیطدگاه اندیشطمندان

111

منابع
.5

ابراهیمطی دینطانی ،غالمحسطین ( .)5929مقدمطه نطور در حکمطت سططهروردی.
ماموعه دشنایی با فلسفه اسالمی ،تهران :انتشارات حکمت.

111

.3

ابن سینا ،حسین بن عبداهلل ( .)5933روانشناسی شفا .ترجمه اکبر داناسرشطت،
تهران :انتشارات امیرکبیر.
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 .9اتکینسون ،ریتال ،اتکینسون ،ریاارد س ،و هیلکارد ،ارنست ر .)5920( .زمینطه
روانشناسی .ترجمه محمدتقی براهنطی و همکطاران ،جلطد اول ،چطا

ششطم،

تهران :رشد.
.1

بخشی ،علیاکبر (« .)5920مبانی انگیطزش از دیطدگاه اسطالم» .مالطه معرفطت،
شماره  ،55صص .15-11

.1

جعفری ،محمدتقی (« .)5915ی

بحث بنیادین در ریشههطای انگیطزش بطرای

فعالیت های مدیریت درجامعه اسالمی و نقد نظریه انگیزش در دوران معاصر».
ماله علمی کاربردی مدیریت دولتی ،دوره جدید ،شماره  ،53صص .15-31
.1

جعفری ،محمدتقی ( .)5911دفرینش انسان .تهران :شرکت انتشار.

.1

جعفری ،محمدتقی ( .)5913جبر و اختیار .قم :انتشارات اسالمی.

 .2جوادی دملی ،عبداهلل ( .)5931نقطه های دغاز در مدیریت اسطالمی ،گفتارهطا و
مقاالت .به اهتمام علیرضا چیتسازیان و مرتضی جوانعلی دذر ،تهطران :دانشطگاه
امام صادق (ع).
.3

زارعیمتین ،حسن ( .)5922مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته .تهران :نشر دگاه.

 .50ساادی ،سید جعفر ( .)5919فرهنگ معارف اسالمی .تهران :انتشارات کومش.

 .55صدرالدین شیرازی ،محمد ابن ابراهیم ( .)5923الشواهد الربوبیطه فطی المنطاف،
السلوکیه .ستاد انقالب فرهنگی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی اسفار.

 .53صدرالدین شیرازی ،محمد ابن ابراهیم ( .)5921الحکمه المتعالیطه فطی االسطفار
العقلیه االربعه .جلطد سطوم ،مصطحح حسطن حسطنزاده دملطی ،تهطران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان چا

و انتشارات.

 .59طباطبائی ،سید محمدحسین ( .)5911اصول فلسفه و روش رئالیسم .بطا شطرح
شهید مرتضی مطهری ،تهران :صدرا.

111

 .51غزالی ،محمد ( .)5999کیمیای سعادت .تصحیح احمد درام ،تهران :مرکزی.
فرهنگستان علوم اسالمی.
 .51مالسی ،محمدباقر ( 5931هط ق) .بحطاراالنوار .چطا

دوم ،تهطران :انتشطارات

کتابفروشی اسالمیه.
 .51مصباح یزدى ،محمدتقى ( .)5935اخالق در قردن .جلد دوم .تحقیق و نگارش
محمدحسین اسکندری ،قم :مؤسسه دموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره).
 .52مصباح یزدی ،محمدتقی ( .)5935پیشنیاز های مدیریت اسالمی .قم :انتشارات
مؤسسه دموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 .53مصباح یزدی ،محمدتقی ( .)5933معارف قردن .قم :انتشارات مؤسسه دموزشی
و پژوهشی امام خمینی (ره).

 .30مصباح یزدی ،محمدتقی ( .)5931نقطههای دغاز در مدیریت اسالمی ،گفتارهطا
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