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  مقدمه

 در  »هماهنگی رفتـار افـراد نـسبت بـه هـم          «جا که در یک سازمان، الزمه تحقق هدف،           از آن 
هـای او جهـت       مسیری خاص است، ازجمله ضروریات مطـرح در توانـایی مـدیریت و مهـارت              

که در غیـر      باشد، چه این     افراد می  توفیق در این وظیفه، شناخت و احاطه به قوانین حاکم بر رفتار           
  .این صورت، هماهنگی، کنترل وهدایت رفتار امری محال خواهد بود

مدیریت مانند هر علم اجتماعی دیگر بر شناخت از انسان یا انـسان شناسـی اسـتوار اسـت؛                   
بـه  . هاسـت   هاست و وظیفه اصلی مدیر، هدایت رفتار انسان         زیرا اجتماع حاصل افراد و تجمع آن      

کنـد و در نتیجـه       ارت دیگر، هر سازمان با واسطه یابی واسطه به فـرد و انـسان بازگـشت مـی                 عب
شناسایی فرد و یا نوع نگرش به انسان، برای علوم اجتماعی و از جمله مدیریت حکم مقدمـه یـا      
نقطه شروع را دارد که بدون آن، تنظیمات سازمانی و یا مدیریتی مـوفقی داشـتن،ممکن نیـست؛                  

ناچار است که بداند سروکارش با چه موجودی است و هماهنگی رفتار چه عنـصری               یعنی مدیر   
هـا و     هایی را برعهده دارد؛ واالّ در حین عمل چه بسا با نادیـده گـرفتن خـصلت                  و با چه ویژگی   

  .های انسان، شیوه های نامناسبی به کار گرفته و به انفعال و عدم کارایی منتهی گردد ویژگی
رود؛   پردازد و توقع چنین امری هـم نمـی           مستقیماً به انسان شناسی نمی     اگر چه علم مدیریت   

از لحاظ منطقی و به اقتضای موضوعش ناگزیر است که با پانهادن بر اصول موضوعه ای خـاص                  
که علم مـدیریت، در عمـل از ثمـرات انـسان         های بعدی را بردارد؛ چه این        قدم »شناسی انسان«از  

اتفاقاً بـا کمـک همـین نگـرش بـه           .  بر تحلیلی خاص از انسان است      مند بوده، مبتنی   شناسی بهره 
انگیزه حرکت اوست که به هدایت رفتارهـای سـازمانی افـراد             انسان و برداشتی خاص از علل و      

پرداخته و یا نوعی قانون و رفتـار خـاص بـه مـدیر القـا شـده، سـبکی از مـدیریت را در پـیش                    
  .گیرد می

ان شناسـی و بـه عنـوان اصـول موضـوعه در مـدیریت               پرداختن به همه امـوری کـه از انـس         
جا تنها بـه نظریـات عمـده حـاکم بـر              در این . مدخلیت دارند، از حوصله این بحث خارج است       

گـردد کـه      شود و تالش می     رفتار انسان و بویژه نقش اختیار و کیفیت تأثیر آن بر اختیار اشاره می             
  . اسالم ارائه شودمدلی برای تحلیل رفتار انسان مبتنی بر نظام فکری
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   علیت رفتار انسان و.1

از مسائل اساسی مدیریت، بحث رفتار انسان و علت یابی آن است و تحقیقاتی گونـاگون در                 
خصوص آن صورت گرفتـه اسـت؛ چراکـه کـار اصـلی مـدیر در سـازمان عمـدتاً در رابطـه بـا                      

ـ         هاست و چنانچه بتواند علل رفتار انسان        انسان توانـد بـا      ک طـرف مـی    ها را تشخیص دهـد، از ی
ایجاد زمینه های مورد نظر و مطلوب خود به رفتارها جهت دهی خاص در مسیر تحقـق اهـداف         

تواند از بروز رفتارهـای       سازمانی بدهد و از طرف دیگر با تغییر علل و یا ایجاد موانع رفتاری می              
  .نامطلوب جلوگیری کند

ها، هیچ کـس      ابطه و در طول سال    به رغم تالش فراوان وصرف هزینه های مختلف در این ر          
رمـز  . تواند ادعا کند که قدرت و توان تحلیل واقعی از رفتار انسان را به دسـت آورده اسـت                    نمی

این مطلب را باید در وجود پیچیده انسان و ابعاد وجودی او، از جمله مفهـوم اختیـار ونقـش آن                
  .وجو نمود در رفتار انسان جست

کـونتز،  (ها توصیف شده است       م عام خود به جنگلی از تئوری      گونه که مدیریت به مفهو      همان
رسد که رفتار انسان در سازمان هم به چنین نقطه ای رسـیده              ؛ به نظر می   )1937 و لوتوس،    1980

ها وجود داردکه همگی در صـدد تبیـین رفتـار انـسان در                است؛ چراکه امروزه، جنگلی از تئوری     
  ). 158، ص 1983استیرز و پورتر، (باشد  ها می سازمان

رسد که مجموعه تحقیقات صورت گرفتـه در زمینـه تحلیـل رفتـار ،                 در عین حال به نظر می     
هـای     و علت  »باشد  رفتار انسان یک معلول می    «که    عمدتاً مبتنی بر یک پیش فرض است و آن این         

لیل، به همین د  . آن هم پیچیده و مرتبط با همند و علت چندگانه قاعده عمومی رفتار انسان است              
جهت گیری تحقیقات مختلف بررسی عوامل مؤثر بر رفتار به عنوان بخشی از علت تامـه رفتـار                  

  .بوده است
تـوان در دو دسـته کلـی          بندی کلی، نظریات راجع به تحلیل رفتار انسان را مـی           در یک دسته  

  :ارائه نمود
  نظریات مبتنی بر علیت؛ )الف
  . نظریات مبتنی براختیار)ب
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  ی بر علیتنظریات مبتن. 2
  نظریات مبتنی بر عوامل درونی. 1/2

 ای از نظریات، رفتار انسان را تابعی از خود فرد و عوامل درونی او، اعم از امور فکری                    دسته
بر اساس این نظریات، رفتار هرکس تابع شـخص او و سـاختارهای درونـی و                . دانند  یا روانی می  

اکثـر  .  اوسـت  5هـای شخـصیتی      ویژگـی  4رات، انتظـا  3ها  ،نگرش2، ادارک 1روحی او، مثل انگیزش   
 و الک،   1965؛ آدامـز،    1964؛ روم،   1954مزلـو،   (، مثـل تئـوری انگیزشـی        6های انگیزشی   تئوری
  .بندی قرار دارند در این دسته) 1968

 قابل طرح بوده و نمادی است برای بیـان ایـن           7B=f(P)حالت کلی این نظریات در قالب تابع      
  .»د استرفتارتابعی از فر«مفهوم که 

گـاهی  :های گوناگون و از سوی اندیشمندان مختلف ارائه گریده است           مفهوم فوق به صورت   
تکیه بر شعور، احساس تخیل، عواطف وتفکر افراد به عنوان عوامل درونی است کـه ایـن امـور                   

گاه به جای تکیه برشعور یا وجـدان، همـه مطالعـات در             . شوند  منشأ اساسی رفتار آدمی تلقی می     
زمـانی  . گردند ها به عنوان زیربنای رفتار معرفی می گیرند و آن  لسله اعصاب شکل می   خصوص س 

شود  و هرکس بر حسب آنچه توارث به او داده، اربـاب مقـدرات خـویش و                    بر توارث تکیه می   
گاهی هم طبیعت انسان را به وجود غریزه برگردانـده، محـرک            . گردد  فرمانده روان خود تلقی می    

دانند و معتقدند که این نیرو، ارگانیـسم را بـه ادراک              ا نوعی آمادگی فطری می    اصلی رفتارآدمی ر  
بدین ترتیب که در انسان غرایـز مهمـی وجـود دارنـد کـه         . دهد  یا توجه به شیء معینی سوق می      

هـا، پایـه و مایـه         هـای همـراه آن      این غرایز و هیجان   . ها با هیجان خاصی توأم است       هریک از آن  
انگیزه حرکت انسان چیـزی  .باشد  جمله رفتارهای سازمانی و اجتماعی او می    رفتارهای آدمی و از   

بنـابراین، اگـر انـسان بـه دنبـال مطلـوب خاصـی اسـت، نیازهـای                . »نیازهای درونی «نیست جز   

                                                 
1. Motivation 
2. Perception 
3. Attitudes 
4. Expectancies 
5. Personality Characteristics 
6. Motivational Theories 
7. Behavior = Function of the person 
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جلـب  «و » پـسند دیگـری واقـع شـدن    «، »نیاز به مهرانگیـزی «،»نیاز به پیروزی«گوناگون او، مثل  
، »نیـاز بـه حفـظ آبـرو و حیثیـت          «،  »یـاز بـه جبـران شکـست       ن«،  »خود مختاری «،  »محبت کردن 

، او  »نیاز به درک حقایق   «و  » نیازبه ناتوان نوازی  «،  »نیاز به دور اندیشی   «،  )111،ص1360سیاسی،(
در این میان گاه یکی از غرایز انسان زیـر          ).  58،ص1361جاللی،(دارد  را به حرکتی متناسب وامی    

شـود؛ مـثالً      ان اساس به تحلیـل رفتـار انـسان پرداختـه مـی            گیرد و بر هم     ذره بین بزرگ قرار می    
به عنون عاملی معرفی می گردد که زیربنای همه حرکـات انـسانی را تـشکیل    »غریزه لذت طلبی  «

  ).49،ص1363کوکالن،(دهد  می
باط با کیفیت تعیین رفتـار آدمـی و علـت آن در روان شناسـی مطـرح                 تنظرات فوق که در ار    
های گوناگون ارائه می گردند، در یک مقایسه می تـوان نتیجـه               ا و قالب  ه  است؛ اگر چه در چهره    

ها در نهایت یک وجه مشترک دارند و آن هم این است که تعیین رفتار انـسان                   گرفت که همه آن   
به عوامل درونی و ذاتی او برمی گردد و این چیزی جز تبلور اصالت شیء در قالب دیگر نیست                   

 ).709-717،ص 1365فرهنگستان علوم اسالمی،(

  نظرات مبتنی بر عوامل بیرونی. 2/2

ای دیگر از نظریات، رفتار انسان تابعی از عوامل بیرونی و محیطی اسـت کـه                 بر اساس دسته  
» 1شـرطی شـدن فعـال     «به عنوان مثال، بـر اسـاس نظـر اسـکینر در نظریـه               . فرد در آن قرار دارد    

نگـرش  «طـور     همـین . فرد نقش بـسزایی دارد    ، محیط در تثبیت و یا تغییر رفتار         )1953اسکینر،  (
راجـع بـه    ) 1973لوتنز و اوتـرمن،     (» 3نگرش یادگیری عمومی  «،  )1969نورد،  (» 2یادگیری عملی 

میلـر،  (» 5مـدیریت رفتـاری   «و  ) 1975لـوتنز و کریتنـر،      ( 4رفتار سازمانی، اصالح رفتار سـازمانی     
  .در این دسته بندی قرار دارند) 1987

 قابل طرح است و نمادی اسـت بـرای   B = f(E) 6ت در قالب تابع کلیحالت کلی این نظریا
  ).159، ص 1980داویز و لوتنز، (» رفتار تابعی از محیط است«بیان این مفهوم که 

                                                 
1. Operant Conditioning 
2. Operant Learninig Approach 
3. General Learning Approach 
4. Organization Behavior Modification 
5. Behavioral Management 
6. Behavior = The Function of Environment 
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باطنی، غرایـز    بر اساس این گونه نظریات، بحث از احساس، ادراک، عواطف، وجدان، شعور           
که توجه بـه اعمـال درونـی و عـدم مالحظـه             نیازها برای تحلیل رفتار، امری است عبث ؛ چرا         و

که رفتار را باید در امـور عینـی و قابـل              محیط در حقیقت یک جزء نگری بیش نیست و حال آن          
این درست است که عوامل درونی بظاهر باعث رفتار خاصـی هـستند،             . وجو کرد   مشاهده جست 

س محـیط و شـرایطی کـه      ها هم به عنوان یک امر، علت دارند و چیزی نیستند جز انعکا              خود آن 
باشـد و رفتـار و اعمـال،          مـی » اثرات محـیط  «است،  » اصل«ها را احاطه کرده است؛ یعنی آنچه        آن

بنابراین، با ایجاد شـرایط خـاص   . سازگار با آن و انعکاس همان آثار توسط اعضا و جوارح است   
در ایـن اسـت کـه       رمز و اساس این مطلب هم       . می توان رفتار معینی را در افراد پیش بینی نمود         

عادت یا تمرین و تکرار عمل معینی در مقابـل محـرک خاصـی باعـث بـه وجـود آمـدن رابطـه                  
شود و در ایـن مـسیر، روابـط عـصبی، ایجـاد ارتبـاط بـین                   اتوماتیک میان آن محرک و عمل می      
  .گردد محرک و عکس العمل را موجب می

 :سـت از   ا و این علت عبـارت     به این ترتیب، رفتار انسان همیشه دارای علت وموجبی است           
محیط و دنیای خارج منشأ کلیه آثاری است کـه از طریـق   . آثاری که از محیط بر وی وارد میشود 

شود و بتبـع آن عکـس العمـل و کیفیـت خاصـی از رفتـار را موجـب                      حواس به انسان وارد می    
 طبعاً عوامـل    بر این اساس، سلوک انسان و اعمال مختلف او کالً ناشی از محیط است و              . شود  می

  ).283،ص1362دفتر همکاری حوزه ودانشگاه،(درونی و داخلی و موروثی در آن نقشی ندارند
   محیط نظرات مبتنی بر فرد و.3/2

 1ای دیگر از نظریات، رفتار هرکس تابعی از فرد، عوامل و ساختارهای داخلی              بر اساس دسته  
تعریـف سـنتی از رفتـار       . راسـت  از سـوی دیگ    2از یک سو و محیط، عوامل و اقتضائات خارجی        

بـسیاری  . سازمانی،یعنی مطالعه رفتار فرد در سازمان برمبنای چنین نگرشی صورت گرفته اسـت            
  از دانشمندان بر توجه به محیط و فرد هر دو تأکید کرده اند؛ بویژه کرت لوین از 

بـرای  ) 1968(طور مدل معروف پورتر و الولر       مینه. اندیشمندان برجسته در این زمینه است     
، ص  1980داویـز و لـوتنز،      ( تأکیـد دارد   4و متغیرهای محیطی خارجی    3متغیرهای شناختی درونی  

159.(  
                                                 
1. Internal Constructs 
2. External Contingencies 
3. Internal Cognitive Variables 
4. External Environmental Variables 
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 قابل طرح است و نمادی است بـرای بیـان   B = f(P,E)حالت کلی این نظریات، درقالب تابع 
  .»رفتار تابعی از دو عامل فرد و محیط می باشد«این مفهوم که 

اند، معموالً رفتار انـسان را بـه       ونی و بیرونی را موردنظر قرار داده      نظریاتی که هر دو عامل در     
گردد، و گـاهی   کنند که گاهی به عوامل درونی و گاهی به عوامل بیرونی بر می        ای تحلیل می    گونه

دهند؛ اما در یک مسأله چندان تفاوتی با نظرات قبلی ندارند             هم هر دو عامل را موردنظر قرار می       
  .ار به منزله یک معلول تلقی می گرددکه رفت و آن این

  ظریه مبتنی بر فرد، محیط و رفتارن. 4/2

اگر چه سه تئوری قبلی،درجای خویش ضروری اند و در تحلیل رفتار، فرضـیاتی راجـع بـه                  
تـر    به عنوان یک متغیر کم    » رفتار«ها به خود      ماهیت تعاملی فرد و محیط مطرح می سازند؛ در آن         

بر این، نظریات مذکور تنها بخـشی از پیچیـدگی رفتـار انـسان را نـشان                 عالوه  . توجه شده است  
که برای تبیین رفتار انسان، به تئوری جامعی نیاز است که توان تلفیـق ماهیـت                  در حالی . دهند  می

و اجـزای   ) بخصوص سـازمان  (، محیط 1»خود رفتار «تعاملی تمامی متغیرهای رفتار سازمانی یعنی       
 به منزلـه یـک نظریـه در         3تئوری یادگیری اجتماعی  .  را داشته باشد   2)وعوامل داخلی آن  (سازمان  

  .تالش است تا رفتار انسان را مبتنی بر متغیرهای فوق تبیین نماید
این تئوری درصدد بیان این مطلب است که رفتار سازمانی توسط مدلی سه بعدی بیـان مـی                   

 مـی  6 و محـیط 5»فرآینـدهای شـناختی  «دارای ارتباطی متقابل با  4»رفتار سازمانی«شود که در آن،     
طرح حالت تعاملی بین فرد و، محیط و خود رفتار، مبتنی بر ایـن فـرض اسـت کـه افـراد                      . باشد

آورند که در یک ارتبـاط متقابـل، بـر رفتـار              عمدتاً با عمل خود، شرایطی محیطی را به وجود می         
 مـی توانـد بـه طـور عمـده           عالوه بر این، تجربیـات حاصـل از رفتـار هـم           . گذارد  ها تأثیر می    آن

   .تواند بشود شود و چه می مشخص کند که یک فرد چه می
 قابل طرح است و نمادی است بـرای  B         f(P,E)ت کلی این تئوری درقالب تابع  لحا

مـدل تئـوری یـادگیری اجتمـاعی        . »رفتار تابعی است از خود رفتار، فرد و محیط        «این مفهوم که    
  ):1977، 1969باندورا، ( توان به صورت زیر ترسیم نمود را میراجع به رفتارسازمانی 

                                                 
1. The Behavior Itself 
2. Organizational Participants 
3. Social Learning Theory 
4. Organizational  Behavior 
5. Cognitive Processes 
6. Environment 
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  مدل تئوری یادگیری اجتماعی نسبت به رفتار سازمانی
  

  
  
  
  

         ١ 2    
  

  
بـه فرآینـدهای شـناختی بـه        ) 1953 و اسکینر،    1913واتسن،  (شناسان رفتاری     اگر قبالً روان  

 می نگریستند؛ امروزه نظریـه     -شی ندارند که در مطالعات علمی رفتار نق     -عنوان اموری متافیزیکی  
 1977؛ میچن بـایوا  1973؛ ام سی کویگا و اسچونور،      1971ژاکوبز و سوسوچز،    (پردازان رفتاری   

 و  4،تـصورات 3ماننـد احـساسات   (های پنهـان      ، اهمیت شناخت  )1977 و   1969،  1968و باندورا،   
  .اند ن کردهرادرتنظیم یا شکل گیری رفتار انسان بیا) 5فرآیندهای سمبلیک

نگرش یادگیری اجتماعی به تکنیکی تحلیلـی جهـت تجزیـه و تحلیـل متغیرهـای پنهـان و                   
 اسـکینر کـه در آن       A-B-C(6(» نتایج،رفتـار،محرک «آشکار نیاز دارد؛ لذا به جای استفاده از مدل          

و ) 1975 و لـوتنز و کریتنـر،        1980لوتنز،  (فرآیندهای پنهان شناخته نشده و مبتنی بر عمل است          
 که مبتنی بر عوامـل شـناختی اسـت، از چهـارچوب             S-O-R(7(» پاسخ،ارگانیسم،محرک«یـا مدل   

کند که بر بررسی اثرات فرآیندهای پنهان بر          استفاده می   S-O-B-C(8(اقتضایی یامدل چهار بعدی     
 . نتایج قابل مشاهده تأکید دارد

                                                 
1. Organization Participant (Includes:Cognitive Processes) 
2. Environmental(Includes:Other Organizational Participants &Variables) 
3. Feeling 
4. Images 
5. Symbolic Processes 
6. Antecedent-Behavior-Consequences 
7. Stimulus- Organism-Response 
8. Situation-Organism-Behavior-Concequences 

 )OP(1فرد

 )E(2محیط )OB(رفتار
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  تحلیل رفتار مبتنی بر اختیار. 3

که هر یک نسبت به دیگری        حلیل رفتار انسان پرداختند، به رغم این      جا به ت    نظریاتی که تا این   
تر بوده است، ضمن حفظ نقاط قوت آن، نقاط ضـعف آن را برطـرف نمـوده، بـه متغیرهـا                       کامل

وعوامل جدیدی توجه کرده، و درنهایت دیـدگاهی جـامع تـر را فـرا روی انـسان نهـاده اسـت؛              
اساس یک پیش فرض و اصل موضوعه، به تحلیـل       و به عبارتی بر     (همگی در یک چیز مشترکند      

در چـارچوب همـین     . »رفتـار انـسان معلـول اسـت       «و آن وجه مشترک این است که        ) اند  نشسته
های آن پیچیده و مرتبط بـوده و علیـت چندگانـه، قاعـده عمـومی رفتـار                    پارادایم است که علت   

  .رداخته اندانسان تلقی شده و نظریات مختلف در همین بستر به تعلیل رفتار پ
ای که در این رابطه و بخصوص برمبنای انسان شناسی در نظـام فکـری اسـالم بایـد                     اما نکته 

بدان توجه داشت، این است که انسان به منزله موجودی مختار معرفی شده و بایـد هماهنـگ بـا                    
  .این نظام فکری توصیف گردد

   اختیار رفتار انسان و.1/3  

رکب از روح و جسم که تفسیری کامـل و درسـت از او،              انسان موجودی است دو بعدی و م      
در نظام فکری اسالم، برای انسان هـدفی       . ها میسور نیست    بدون توجه به این دو بعد و ارتباط آن        

ترسیم گردیده و رشد و کمال او متناسب با آن تعریف شده است؛ اما برغم تعیین ایـن هـدف و                     
ویژگی اختیار، ارزش و رشـد و تحقـق هـدف،           سفارش انسان به رهپویی آن، به دلیل خصلت و          

کـه انـسان در پیمـودن     در نهایت به انتخاب و اختیار آگاهانه این مسیر منوط شده است ؛ چه این           
این راه و یا خالف آن، از نوعی آزادی برخوردار است و به همین دلیل است که انـسان مـسؤول                   

هـا جوابگـو و مکلـف         و پیامـدهای آن   اعمال و رفتار خویش شناخته شده و باید نسبت به آثـار             
  .باشد

در مبحث اختیار و مسؤولیت در سازمان، مسؤولیت باید با اختیار یا قدرت انجام دادن کـار،                 
زیربنـای ایـن امـر را بایـد در واقعیـت وجـودی              . ارتباطی تنگاتنگ و تناسبی منطقی داشته باشد      

 است که بتوان حجـت را بـر او   انسان هنگامی مکلف«وجو نمود و آن این است که  انسان جست 
انسان زمانی نسبت به آثار رفتار خود بایـد         . در مقام تحلیل رفتار هم همین گونه است       » .تمام کرد 

جوابگو باشد که بتوان رفتار را به خود او نـسبت داد و در ایـن نـسبت دادن هـم، امکـان اتمـام                         
گر رفتار انسان تمامـاً بـه صـورت          ا :به عبارت دیگر  . حجت و اقرار به این امر وجود داشته باشد        
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علت و معلولی تحلیل گردد، دائماً جای طرح این سؤال است که امور درونی یا بیرونی انسان را                  
وادار به انجام دادن رفتاری خاص کرده است  و در این صورت آیا این امر به معنـای حاکمیـت                     

مـسؤول پیامـدهای رفتـاری      جبر بر رفتار انسان نیست؟ در این حالـت چگونـه مـی تـوان او را                  
  دانست که عواملی غیر از خود او در آن دخیل بودند؟

تـر اندیـشید و       ، بـیش  ».رفتـار انـسان معلـول اسـت       «جاست که باید در این فرض که          در این 
ای که بـا مکلـف و مـسؤول بـودن و در نتیجـه بـا        حداقل به تفسیر و تعبیر آن پرداخت، به گونه 

اشته باشد و این امر ممکن نیست مگر بـر اسـاس تفـسیری خـاص                مختار بودن انسان منافات ند    
  .و اختیار) یا جبر( وهماهنگ از علیت

  بطه علیت و اختیار نسبت به رفتار بررسی را.2/3

در همین جهت، این بحث در صدد آن است که با تفسیری خاص از مجموعه عواملی که بـه            
، ضـمن طـرح     »اختیـار «ها با بحث      ط نمودن آن  ارائه شده و نیز مرتب    »عوامل مؤثر بر رفتار   « عنوان  

اختیار به عنوان علت اصلی رفتار انسان، جایگاه تحقیقات مختلف را در این رابطه در قالب یـک                  
  .تبیین نماید» چهارچوب مفهومی«

بر این اساس، اگر اختیار انسان، مفهومی است در چهارچوب اصـول موضـوعه برخاسـته از                 
نقـش دارد؛ لزومـاً نمـی توانـد         » نظام ادراکی «ها در ساخته شدن       ر آن اعتقادات اسالمی که در کنا    

مفهومی ناسازگار با مفاهیم دیگری چون خلقت، تکلیف، معاد، نبوت، مسؤولیت، علیـت وغیـره               
هـا    ای وجود دارند، از طریق تعامـل آن         امور پذیرفته شده  » نظام ادراکی «داشته باشد؛ یعنی اگر در      

 و آثار این تعامل، براحتی می توان ضرورت وجود یا عدم آن را به اثبات                با مفهوم اختیار و لوازم    
نه تنهادر رابطه با مفاهیم که در ارتباط با جریان عمل و ضمن توجه بـه آثـار و لـوازم آن                      . رساند

مثالً اگر انـسان در مـواردی از عملکـرد          . هم می توان نشان داد که همگی مؤید و مثبِت اختیارند          
 شود، اگر از خوبی وبدی،حسن وقبح، ارزش و ضد ارزش، وعده و وعید، امـر                خود پشیمان می  

کـه    ونهی، تعلیم و تربیت، حق و باطل وغیره دم می زند، هر یک اقرار به اختیار است؛ چـه ایـن                    
در عـین حـال، عمـده تـرین شـبهه و            . هیچ یک از این امور خالی از اختیار قابل تحقـق نیـست            

  .می باشد» ارتباط اختیار و علیت« مطرح می شود، در رابطه با اشکالی که در این نظام فکری
شود   ای و از جمله فعل انسان یک معلول تلقی می           بر اساس محسوس بودن علیت، هر پدیده      

که در صورت محقق شدن علت تامه آن، فعل محقق می گردد و چنانچه این علت تامـه نباشـد،                    
که اگر باشد، فعـل در وجـود          کما این ). 505ص،1370شریعتمداری،(امکان تحقق آن وجود ندارد    
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آیـد بـین علیـت و اختیـار         جاست که به نظر می      خود تابع آن است و نه تابع اراده و اختیار و این           
که بـه     تعارضی وجود دارد که با هماهنگی مجموعه و نظام فکری اسالم سازگار نیست، مگر این              

  .طریقی رفع ابهام گردد
ام و تعارض مذکور، چنین استدالل شـده اسـت کـه خداونـد              در یک تالش و جهت رفع ابه      

برای پیدایش هر حادثه ای در این عالم علل و اسباب خاصی قرار داده که تا آن علـل و اسـباب                      
فراهم نباشند، وقوع آن ممکن نخواهد بود و افعـال اختیـاری انـسان نیـز از ایـن قاعـده مـستثنا                       

که هـزاران علـت و سـبب          م دهد، صرف نظر از این     نیست؛ یعنی هر کاری که انسان بخواهد انجا       
ها قرارگیرد و گرنه صدور فعـل از   باید جمع شوند، اراده و اختیار او نیز باید جزء اخیر این حلقه  

  ).388،ص1378مصباح یزدی،(او غیرممکن است
اما باید توجه داشت که با وجود همه شرایط و علل، اختیار می تواند واقـع نـشود وایـن دال         

قلمـداد  » علـت تامـه  «ن است که آن علل ناقصه عمالً نمی توانند بـه عنـوان جزءهـای دیگـرِ          برآ
ها امکان وقوع اختیار هست، ولی بدون وجود اختیار امکـان             شوند؛ زیرا بدون وجود تک تک آن      

  .موضوعیت هیچ کدام به عنوان علل ناقصه نیست
، جمـع   »علیـت و اختیـار    « و یـا    » یارجبر و اخت  «بنابراین، با حفظ مفهوم استقاللی و انتزاعی        

لذا برای رفع این تعارض نـه       . ها در عمل محال بوده و جز تعارض و ناهماهنگی در پی ندارد              آن
که در این صورت الزمـه اش نفـی اختیـار و قانونمنـد              (می توان علیت عمومی را اصل قرار داد         

؛ بلکـه تنهـا راه،      )142،ص1360مطهـری، (و نه می توان آن را نادیـده گرفـت           ) کردن رفتار است  
هاست، به گونه ای که از        تصرف در مفهوم علیت و اختیار و یا جبر واختیار و ارائه تعریفی از آن              

یک سو با هم و از سویی با سیر ادراکات هماهنگ گردند؛ یعنـی بـرای مفهـوم علیـت در مـورد                   
ید که انسان نه مجبـور مطلـق        انسان و غیر انسان باید تفاوت قائل شده، تا بتوان به این نتیجه رس             

هر فعلی که از انسان تجزیه گـردد،        . است و نه مختار مطلق، بلکه فعل او ترکیبی از این دو است            
توان در آن مالحظه نمود و طبیعی است کـه وقتـی دو چیـز قابلیـت                   اثر هر دو بعد مذکور را می      

  .   اند ترکیب عینی یافته باشند، ضرورتاً با هم هماهنگ بوده
  مفهوم اختیار . 3/3

هـا و معـانی       تـرین ایـن کـاربرد       اختیار در مقام کاربرد دارای معانی مختلفی اسـت کـه مهـم            
 :عبارتنداز
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  اختیار در برابر اضطرار) الف
یکی از کاربردهای اختیار این است که معموالً در برابر مفهـوم ناچـاری و اضـطرار بـه کـار                     

گیـرد  کـه     و احوال و شرایط یعنـی خـاص قـرار مـی     بدین معنا که گاه انسان در اوضاع      . رود  می
گویند از خود اختیـاری نداشـته و مجبـور بـه انجـام                زند که عموماً می     بناچار دست به عملی می    

فرضاً وقتی فردی برای معالجۀ فرزندش خانه خود را به نصف           . دادن این عمل خاص بوده است     
 در همـین رابطـه در قـرآن مجیـد آمـده             .فروشد  در واقع مجبور به این کار شده است           قیمت می 

فمن الضطر غیر باغ والعاد، فالاثم علیه؛  اگرچه گوشـت مـرده را     ...انما حرم علیکم المیته   «: است
بر شما حرام کرده ایم، در مواقع ضرورت چنانچـه بـه قـدر رفـع نیـاز مـصرف شـود، اشـکالی                        

  ).173بقره، (ندارد
  اختیار در برابر اکراه)  ب

ختیار،در برابر اکراه است؛ یعنی گاهی انسان با این کـه خـود هـیچ تمـایلی بـه         کاربرد دیگر ا  
انجام دادن کاری ندارد و یا نسبت به کاری تنفر دارد ولی به دلیل تهدید و زور و برغم خواست                    

خواهند که ایمان آورد و       مثالً وقتی از کسی به زور می      . شود  خود به انجام دادن کاری واداشته می      
قـرآن مجیـد در ایـن رابطـه و بـا            .باشند   کفر ورزد، مصداقی از این کاربرد اختیار می        یا بر عکس  

» من کفر باهللا بعد ایمانه اال من اکره و قلبـه مطمـئن باالیمـان              «: فرماید  اشاره به مصداقی از آن می     
  ).106نحل، (

  ی رضایت ااختیار به معن) ج
بـه  . باشـد  ن در انجام دادن کاری مـی در کاربرد دیگر، اختیار به معنای رضایت و رغبت داشت        

عبارت دیگر، همین که ناچاری و اکراه در کار نباشد، و کار با خواست و رضایت شخص انجـام                   
در این حالت  چندان به سنجش و گـزینش بـرای تحقـق کـار نیـاز                  . گیرد، کار او اختیاری است    

  .ودش نیست، بلکه نفس میل به کار، به عنوان اختیاری بودن آن تلقی می
  به معنای تصمیم  اختیار)د

در کاربرد دیگر، اختیار به معنای تصمیم گیری به کـار رفتـه اسـت؛ یعنـی هرگـاه انـسان در            
ها را بسنجد و ارزیـابی نمایـد          کارهای متعددی که پیش رودارد موارد مختلف را بررسی کند، آن          

صـورت کـاری اختیـاری      و سپس یکی را برگزیده و برای انجام دادن آن تصمیم بگیرد، در ایـن                
  .  کرده است
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  تعریف اختیار. 4/3

رابطه اختیار و هریـک از  . توان به معنای اختیار دانست    هیچ یک از کاربرد های اختیار را نمی       
این کاربردها رابطه مساوی نیست، بلکه اختیار به عنوان امری شـامل و حـاکم بـر شـکل گیـری                     

گیرد و یا کاری که       س اضطرار یا اکراه صورت می     در کاری که بر اسا    . باشد  هریک،قابل لحاظ می  
شـود،همگی بـه نحـوی مبتنـی بـر       توأم با میل و رغبت است و یا حتی تـصمیمی کـه اخـذ مـی              

  . اختیارند، نه این که برابر با اختیار تلقی گردند
توان اختیار را به معنای آزادی در انجام دادن عمل و انتخاب یکی از گزینه هـای             بنابراین، می 

ختلف تعریف کرد و در مقابل آن جبر را به معنـای محکـوم روابـط و یـا اسـیر قـانون علیـت                         م
انـد،    بر این اساس، وجه مشترک همه مباحثی را که در رابطه بـا اختیـار صـورت گرفتـه                  . دانست

توان بیان حدود آزادی انسان در عمل، چگونگی قلمرو آن و درنهایت میزان حاکمیت انـسان                  می
  .                             تر بدان پرداخته شده است ت که در همگی اصل اختیار امری مفروض بوده و کمبر روابط دانس

 مـشخص میگـردد و ایـن        1»امر بین االمرین  «جاست که مفهوم واقعی اختیار به عنوان          در این 
اشـد و  ای است کـه هـم جبـر ب    مفهوم نه به معنای جبر است و نه به معنای تفویض و نه به گونه  

به معنای قسمتی جبر و قسمتی تفویض هم نیست، بلکه مفهـومی اسـت ترکیبـی و                 . هم تفویض 
طور که اکسیژن و هیدروژن در ترکیـب خـود، آب             درست همان ). 59شیخ صدوق، باب    (تقومی  

دهند؛ هر فعل اختیاری  انسان هم حاوی ترکیبی از اراده خدا و اراده انسان است کـه        را نتیجه می  
نفـی هـر یـک از طـرفین         . مجموعه ای از قوانین و در قالب قانون علیت جلوه می کنـد             از طریق 

که عدم مالحظه اراده حق تعـالی، عـدم           مستلزم عدم انسجام در نظام فکری اسالم است؛ چه این         
مدیریت مستمر خداوند را نتیجه می دهد و نادیده گرفتن اراده انـسان، نـافی حجیـت و نـسبت                    

  .اشدافعال به انسان می ب
توان نتیجه گرفت که در حقیقت مجموعه عواملی که به عنوان رفتار انسان طـرح       بنابراین، می 

اند، در واقع عوامل گسترش یا محدود کردن جریان اختیار و اراده انسان هستند، نه علـت     گردیده
یـان  امـا جر  ). 195،ص1370جعفری،(رفتار؛ چراکه علت واقعی رفتار انسان،اختیار و اراده اوست        

این اراده هیچگاه در خالء واقع نمی شود و لزوماً در زمینه و شرایط خاصی صورت می گیـرد و                    
تأثیر این شرایط اعم از درونی یا بیرونی هم درکیفیت جریان اراده و اختیار دخیـل بـوده و بتبـع                     
                                                 

 .ال جبر و ال تفویض بل امربین االمرین. 1
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رض آن در نحوه بروز عمل یا رفتار نقش دارد، ولی نقش تبعی، نه اصلی؛ چراکه در هر حالـت،ف                  
 و  39،ص1370مطهـری، ( این که  انسان خالف آن را اراده کنـد، همـواره فرضـی ممکـن اسـت                 

  ). 85،ص1376جعفری،
  مبانی اختیار. 5/3

هرگاه انسان بخواهد عملی را از روی اختیار انجـام ندهـد، هـر فعـل اختیـاری او در واقـع                      
تـصمیم گیـری در     گویای نوعی موضع گیری است و این امر مستلزم بررسی، سنجش،انتخاب و             

تحقق هریک از این مراحل، به وجـود        . برابر چیزی است که باید نسبت به آن اعالم موضع گردد          
  :باشد شناخت، میل و قدرت به عنوان زمینه های اصلی فعل اختیاری و یا مبانی اختیار منوط می

  شناخت) الف
نـسانی را فـراهم     منظور از شناخت به عنوان یکـی از عناصـری کـه زمینـه گـزینش و اراده ا                  

این عنـصر   . گیرد  کند، آن است که این عنصر به منزلۀ چراغی فرا راه فعالیت اختیاری قرار می                می
در واقع به ارتباط اختیار و علم و آگاهی اشاره دارد و مبین آن است که هرگونـه موضـع گیـری                      

باشـد؛ زیـرا      مـی ها و آثار مختلف مربوط به موضوع          ها و بدی    مستلزم شناخت و آگاهی از خوبی     
تنها در این صورت امکان گزینش بهترین راه فراهم گشته و عمـل اختیـاری کـاری حکیمانـه و                    

  . عقل پسند خواهد بود
  میل و گرایش) ب

تواند انـسان را      اگرچه شناخت از جمله مبانی ضروری برای فعل اختیاری است، بتنهایی نمی           
دهـد، ولـی میـل و گـرایش، در             نشان می  شناخت فقط راه را   . به حرکت و تصمیم گیری برساند     

کند و انسان را بـه تـالش و تکـاپو وا              واقع نقش انرژی و نیرو را برای فعالیت اختیاری بازی می          
همـه  . تواند خالی از غرض و هدفی خاص باشـد          دهد، نمی   هر کاری که انسان انجام می     . دارد  می

  .  منافع و دفع ضرر ریشه دارداهداف و اغراض مستتر در افعال و رفتار انسان هم در جلب
زند، برای جلب نفع یا کـسب کمـال و    بنابراین، هریک از اعمال و افعالی که از انسان سر می   

 نسبت بـه آثـار حاصـل از         »بیم و امید   «باشد و انگیزه محرکه او نوعی       دفع ضرر یا دفع نقص می     
  .باشد هریک نسبت به هدف و مقصد او می

  قدرت ) ج
» قـدرت « عنوان مقوم اختیار و شکل گیری عمل اختیاری ضـروری اسـت،              سومین امر که به   
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انـسان بایـد   . باشد که در واقع نقش ابزار و امکانات انجام دادن عمل اختیاری را بر عهده دارد   می
ها و با استفاده از میل های خود، آنچه را که در جهت               به گونه ای باشد که بتواند در پرتوشناخت       

دهـد، تحقـق بخـشد و یـا از            داند و مقدمه دسـتیابی بـه آن تـشخیص مـی             کمال واقعی خود می   
  . کند، اجتناب ورزد دارد یا دور می کارهایی که او را از رسیدن به کمال نهایی باز می

گیـری و    قـدرت تـصمیم    این قدرت دربرگیرنده قدرت شناخت، قدرت گزینش و انتخـاب،         
ر تمام ایـن مراحـل از امکانـات الزم بـرای     در بینش قرآنی، انسان د.قدرت فیزیکی درعمل است  

  . اعمال قدرت و اختیار خود برخوردار است
  نقش اختیار در رفتار انسان. 6/3

ها و امیالی است که تعدادی را از بدو خلقـت دارد و تعـدادی                 انسان خواه نا خواه دارای نیاز     
بـرای رفـع نیـاز هـای خـود در      این که انسان نیاز دارد و . شوند نیز به مرور زمان در او ایجاد می   

تالش و تکاپوست، امری غیرقابل انکار است؛ اما این کـه انـسان چـه نیـاز هـایی دارد، از میـان                       
کند و نیز این که رابطه نیاز با رفتار انـسان             نیازهای خود،کدام را چگونه و با چه معیاری ارضا می         

ص کـه جـواب بـه ایـن         چگونه است، امری نیست که در خصوص آن توافق کلی باشد، بخـصو            
شـود،ارتباطی   سؤال با شناخت ماهیت واقعی انسان و نظام فکری که در آن به انسان پرداخته مـی        

  . تنگاتنگ دارد
تـوان    در چهارچوب نظام فکری اسالم اگرچه نیاز های انسانی رو به رشد است، بĤسانی نمی              

گاهی است و آگاهی را هم تنهـا        نهایت دانست؛ چرا که رشد نیاز تابع رشد آ          آن را نامحدود یا بی    
بـه نـسبت رشـد آگـاهی،        «لذا باید این طور گفت کـه        . توان رو به رشد دانست، نه نا محدود         می

مثالً پیش از اختراع پنکـه و کـولر، مـردم بـرای فـرار از گرمـا بـه                    » .یابد  احساس نیاز، فزونی می   
از این که پنکه اختراع شـد بـا         بردند و وجود پنکه موضوعیت نداشت، ولی بعد           ها پناه می    سردابه

  .تری را احساس کردند آگاهی و شناخت از خصوصیات و نواقص هر کدام، نیاز به وسیله کامل
ها آگاهی و احاطه کامل نـدارد و در نتیجـه شـناخت او از خـصوصیات                   انسان به همه پدیده   

  . و رو به رشدندها هم نامحدود نبوده و به تبع علم، تدریجی الحصول نیاز. ها محدود است آن
نهایت بودن نیازها و اصل قرار دادن شرایط در آگاهی و سـپس آگـاهی در                  بنابراین، طرح بی  

بروز نیازها،با مفهوم و جایگاه نیاز در نظام فکری اسالم سازگار نیست و در نهایـت بـه اسـارت                    
یگـر جـایی    گردد و مطمئناً در چنین صـورتی د         انسان در دست عوامل بیرونی یا درونی منجر می        

  .ماند برای اختیار و انتخاب این یا آن  باقی نمی
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با توجه به اختیار به عنوان حاکمیت بر رابطه، حرکت انسان بر اساس انگیزه و هدف اوسـت             
و انگیزه و هدف هم تابع انتخابی است که فرد صورت می دهد و این انتخاب لزومـاً تـابع نیـاز                       

بر عکس؛ یعنی بر اساس اصلی غیر قابل انکار  و بـدیهی،        نیست، بلکه تابع خود اختیار است، نه        
گیرنـدو ایـن نیـاز     هر انسانی همیشه یک نیاز اصلی دارد که بقیه نیازها حول محور آن شکل مـی       

اسـت؛ یعنـی هـر انـسانی هـر          » کمال طلبی  «-شود   که خود بر محور اختیار انتخاب می       –اصلی  
لذ کلیـه   . برسد)  با هر مصداقی، ولو تخیلی    (کمال  خواهد به     دهد، در نهایت می     رفتاری انجام می  

  . پذیرد حرکات و سکنات انسان مستقیم و غبر مستقیم به اختیار بازگشت کرده و از آن تأثیر می
تـوان او را      از نظر کمی، مراتب شدت و ضعف نیاز در حیطه اختیار انسان قـرار دارد و نمـی                 

نهـد،هر کـاری را جـایز         سیر رفع نیاز خـود مـی      مانند حیوانی دانست که وقتی رو به چیزی در م         
این انسان است که بـه تبـع اختیـار خودقـادر            .شمرده، از حرکت نایستد، تا زمانی که اشباع گردد        

است که میزان شدت و ضعف نیازهای خود را تعیـین کنـد و بـه عبـارتی دیگـر، حـاکم بـر آن                         
  .ها هاست و نه اسیر آن

ین است، بدین معنا که انسان دارای نیازهـایی اسـت کـه             از نظر کیفی نیز تا حدود زیادی چن       
ها حرکت، یا در مقابـل نیـاز خـویش ایـستادگی نمایـد؛           چنانچه اراده کند،می تواند برای رفع آن      

تواند با اختیار خود بعضی از نیازها را در درونش به وجـود آورده و یـا در خـود ریـشه       حتی می 
  . کن کند

وعه اختیارات انسان، نشأت گرفته و متـأثر از یـک اختیـار             بر اساس نظام فکری اسالم، مجم     
دهـد و ایـن       ها را شـکل مـی       اولیه است که در واقع جهت گیری زندگی فردی و اجتماعی انسان           

 بر اساس اندیشه قرآنی هریـک       1 است »تقوا«یا  » فجور«» هوا«اختیار اولیه، انتخاب یکی از دو راه        
شـکرو   کـه یکـی ثمـره        و را در انتخاب آزاد گذاشـته انـد        ااز این دو راه به انسان عرضه شده و          

بر این اساس، اختیار انسان در یکی از دو بعد هوا و تقوا جهـت               . 2دیکری ثمره کفران الهی است    
  .گذارد یافته و در شکل گیری کیفیت رفتار انسان تأثیر می
گیرد و قرار گرفتن در     های هوا یا تقوا قرار می         انسان بر اساس اختیار خود، در یکی از کانال        

هر یک از این دو مسیر، بدان معناست که هیچ اثری از اختیار و هیچ فعـل اختیـاری در سراسـر                      

                                                 
 ).8شمس، (فالهمها فجورها و تقویها . 1
  ).3انسان، (و اما کفوراً انا هدیناه السبیل اما شاکراً . 2
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که متأثر از جهت انتخاب شده است کـه همچـون خـون در                وجود انسان نمی توان یافت، االّ این      
 مـصمم باشـد،     های حیات او جاری است  و تا مادامی که انسان در رهپویی دراین کانـال                 شریان

بـه همـین    . همه رشد و نکس او قابل تفسیر و تحلیل  بر اساس جهت انتخاب شده خواهد بـود                 
  .دلیل است که در نظام فکری اسالم، بر انتخاب محور خدا یا غیر خدا بسیار تأکید شده است

نظام وجودی انسان، دارای سه ابزار اساسی است که هر کدام بر اساس جهت انتخاب شـده،                 
طرح این سه ابـزار بـرای انـسان،         . »حواس« و   »عقل «،»قلب «:و عبارتند از  . یی خاصی دارند  کارا

برمبنای تناسب خلقت انسان با نظام هستی است که مبتنی بـر برداشـت دانـشمندان اسـالمی بـه                   
  1.باشند ترتیب متناسب با  عالم روح،عالم مثال و عالم ماده می

در . در می سازد تا بـا عـالم روح ارتبـاط برقـرار کنـد           قلب ابزاری است در انسان که او را قا        
واقع قلب به گونه ای است که به نحوی با روح انسان از یک طرف و عالم ارواح از طرف دیگر                     

  .ها را فراهم سازد سنخیت دارد و می تواند برقراری ارتباط بین آن
. ثال ارتباط برقـرار کنـد     ابزاری است در انسان که او را قادر می سازد تا با عالم م             ) عقل(ذهن

ای است که به نحوی با عالم مثال از یک طرف و عالم ذهن انـسان                  در واقع ذهن یا عقل به گونه      
ابـزاری  ) حـواس (ها ارتباط برقرار سـازد و جـسم         تواند بین آن    از طرف دیگر سنخیت دارد و می      

  .دهد با عالم ماده ارتباط برقرار کند است که به انسان امکان می
ب با هریک از ابزار مذکور بعدی خاص در انسان شکل می گیـرد کـه نظـام وجـودی                    متناس

نیـک  (انسان، در واقع ثمره ارتباط و هماهنگی این سه بعد وجودی و برمحور اختیـار مـی باشـد                  
  ):126،ص1385صفت،
  که ثمره ارتباط قلب با عالم هستی است؛:  بعد روحی-
  ستی است؛که ثمره ارتباط ذهن با عالم ه:  بعد فکری-
  .با عالم هستی است) حواس(که ثمره ارتباط جسم:  بعد جسمی-

                                                 
عالم محسوس در   :  که اند  های خویش مطلبی قریب به این مضمون فرموده         در یکی از سخنرانی   ) ره(امام خمینی . 1

و نیز ) اهللا(سوزد و عالم معقول در دوری و بُعد از او سوزد و عالم مثال در آتش عالم معقول می آتش عالم مثال می
دارند که تسلیم سه مرحله دارد؛ تسلیم تـن، تـسلیم عقـل و                 عنوان می  315، ص شهید مطهری در کتاب عدل الهی     

 .تسلیم دل
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قلبـی،  «توان نظام رفتاری انسان را شامل سه نظام فرعـی      با توجه به ابعاد وجودی انسان، می      
  .دانست» روحی، ذهنی و عینی«یا » عقلی و جسمی

 به تغییـر در حـاالت،       مجموعه رفتارهایی که  : نظام رفتارهای روحی یا قلبی، عبارت است از       
شوند و بسته به ماهیت هر رفتار و نحوه ارتباط آن بـا سـایر                 تمایالت و باورهای انسان منجر می     

در واقـع وقتـی     . سـازند   ها، امیال و تعلقـات را مـنعکس مـی           ها،نوعی خاص از حساسیت     فعالیت
 تقوا مـشخص    انسان بر اساس اختیار خویش،جهت گیری کلی خود را با انتخاب محور هوا و یا              

کند، اولین جایگاه بروز این آثار در تعلقات و باور های فرد بوده، نهایتاً به شکل گیـری نظـام                      می
  .گردد رفتارهای روحی او متناسب و هماهنگ با آن محور، منتهی می

مجموعـه فعالیـت هـایی کـه بـه تغییـر در           : نظام رفتارهای عقلی یا ذهنـی عبـارت اسـت از          
شوند و در برگیرنده افکار، مفاهیم، علوم مختلف، امور نظـری             رد منجر می  اطالعات و ادراکات ف   

ایـن محـور همـان      . سازند  و امور ذهنی بوده، بر محوری خاص، سیستم فکری انسان را ارائه می            
محور است که نظام رفتاری روحی مبتنی بر آن شکل گرفته و جهـت گیـری قلبـی او در همـان                      

  .پذیرد جهت صورت می
مجموعه رفتارهـا و عملکردهـایی کـه تـوان          : های جسمی یا عینی عبارت است از      نظام رفتار 

ها را محل ظهـور       توان آن   سازند و در واقع می      محسوس و مادی،عینی و فیزیکی فرد  را متأثر می         
ها دانست که  مبین اعمـال و حرکـات ظـاهری و               عکس العمل جسم انسان نسبت به سایر پدیده       

نسان هم به نوبه خود متناسب و هماهنگ بـا افکـار و باورهـای او                عملکردهای ا . فیزیکی اوست 
  .یابد تحقق می

بر این اساس، تغییر در انسان به معنای تغییـر در امـور روحـی، امـورذهنی و امـور جـسمی                      
به بیان دیگـر، رشـد انـسان تـابع          . آید  اوست که به تبع تغییر در رفتار های سه گانه وی پدید می            

 امور روحی، امور ذهنی و امور جسمی بوده، افزایش یا کاهش تـوان او               رشد هماهنگ و متناسب   
نماید و این تغییرات همه تـابع         به افزایش یا کاهش توان روحی، ذهنی و جسمی او بازگشت می           

  . جهت خاصی که اختیار نموده است خواهند بود
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  مدل تبیین رفتار بر اساس اختیار. 7/3

 تبیین رفتار براساس اختیار در نظام فکری اسـالم را بـه   توان مدل اتوجه به مطالب گذشته می 
  :صورت زیر ترسیم نمود
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